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سخن اول
روزهای سوزناک محرم ،بار دیگر با ندای «هَیهاتَ مِّنَا الّذِلـَة» در فضای دلهـای
پاک ،طنین شور و حماسه اندخته است و آنان که اهداف انسانساز حسینی را به
گوش تشنگان کالم و مرامِ هدایتبخش قرآن و عترت

میرسـانند ،مبلغـان

اسالم ناب محمدی اند که با گفتار و کردار شایسته خویش ،مجـالس اهـ بیـت
عرمت و طهارت

را زینت بخشیده و توفیق خدمتی بس ارزشمند را نریب

خود نمودهاند.
اما آنچه به عنوان «رهتوشه ماه محـرم الحـرام 3311ه.ق» در منظـر شـما مبلغـان
فرهیخته قرار گرفته ،حاص چندین مـاه کوشـش مسـتمر و زحمـت خالرـانه
نویسندگان توانمند ،پژوهشگران فاضـ و دسـتانـدرکاران پُـرتالش معاونـت
فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم میباشد.
نوشتار حاضر ،مجموعه ای از مباحث مورد نیاز جامعه و مبلغان گرامی است که با
هدف ارائه راهح جهت رفع مشکالت و دغدغههـای مخاطبـان و آسـیبهـای
گوناگون اجتماعی و فرهنگی تدوین گردیده و به طور کلی ،در موضوعات ذی
سامان یافته است:
پیامها و نکتههای قاب برداشت از زیارتنامه عاشورا ،تحلی و بررسی ابعاد قیام
حسینی ،روانشناسی عزاداری ،پاسخگویی به شبهات اعتقادی و دینی با توجه به قیام
امام حسین  ،جلوههای تربیتی و عرفانی قیام حسینی ،رهنمودهایی ناب از کالم
بزرگان و نیز بازشناسی آموزههایی چند از معارف روحپرور اسالمی ،همچون :عوام
سعا دت در قرآن ،آبرمندی در آموزهه ای قرآنی ،وفای به عهد در قرآن ،سبک زندگی
اه بیت

و حقوق والدین بر فرزندان.

گفتنی است ،در روند تهیه و آمادهسازی مطالب هر رهتوشه ،و سامان دهی و انتشار
آثاری از این قبی  ،به طور معمول ،مراح زیر دنبال میشود که خود نشان از دقت
و تالش دستاندرکاران این مجموعه دارد:
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ـ تهیه ،تنظیم و ترویب موضوعات و مباحث محوری و مورد نیاز جامعه؛
ـ سفارش مقاالت به نویسندگان توانمند و متخرص در حـوزههـای مـرتبب بـا
موضوعات انتخابی؛
ـ ارزیابی مقاالت ارائهشده توسب کارشناسان و صاحبنظران؛
ـ کنترل نهایی ،چاپ و انتشار.
با توجه به این که موضوعات این مجموعه بر اساس نیازهای جامعه تدوین شده،
انتظار می رود که مبلغان عزیز این مباحث را به عنوان محور سخنرانیهای خویش
قرار دهند .البته مقاالتِ رهتوشه حاضر ،این امکان و فرصت را میدهد تا مبلغان
محترم از مباحث آن توشهای برگیرند و خود نیز مطالبی مناسب و نکاتی دیگر بر
آن بیفزایند تا نتیجه کام تر و مطلوبتری حاص گردد .همچنین شایسته است که
مبلغان عزیز هنگام ارائه م طالب این اثر برای اقشار گوناگون مـردم ،بـه سـطوح
مختلف مخاطبان توجه داشته باشند و مباحث هر قسمت را متناسب با نوع و سطح
علمی و سِنّی مخاطب خویش و دیگر شرایب ،تحلی و ارائه نمایند.
امید می رود مبلغان عزیز ،ما را از نکتهسـنجیهـا و پیشـنهادهای سـازنده خـود
بهرهمند نمایند تا بر اتقان و مطلوبیت آثار بعدی افزوده شود.
در پایان ،از حجت االسالم والمسلمین علیاکبر مؤمنی رئیس محترم گروه تأمین
منابع که مسئولیت تهیه این ره توشه را بر عهده داشتند و نیز از سایر نویسندگان و
همکارانی که در تألیف و کارشناسی علمی مقـاالت ،یـار و مـددکار مـا بودنـد،
خالرانه تقدیر مینمایم.
امیدواریم آنچه را اینک دوستان بـا همتـی شایسـته و در خـور تقـدیر بـه ثمـر
نشانده اند ،به عنایت و لطف حضرت حق ،ثمربخش و هـدایت آفـرین باشـد و
را مقبول نظر افتـد و توشـهای

منادیان گفتار و مبلغان رفتار نورانی اه بیت
برای دنیا و آخرت همگان قرار گیرد .إن شاء اهلل.

سعید روستا آزاد
معاون فرهنگی و تبلیغی
دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم

سوژههاي سخن
زیارت عاشورا؛ پیامها و نکتهها
*

حجتاالسالم والمسلمين جواد محدثي

اشاره
«زیارت عاشورا» ،از معروفترین ،رایجترین و حماسیترین زیارتنامههایی است
که از پیشوایان دینی نق شده و در روز عاشورا و اوقات دیگر خوانده میشود و
مداومت بر آن ،آثار و برکات فراوانی دارد .این زیارتنامـه کـه از سـوی امـام
محمدباقر

به علقمة حضرمی آموخته شده ،به نـوعی مـرامنامـة پیـروان اهـ

بیت

و ادعانامه شیعه بر ضدّ ظلم و جنایتی است که نسبت به دودمان پیامبر

خدا

در حادثة کربال انجام شده و تأکیـدی

و به ویژه حضرت سیدالشهداء

است بر جایگاه واالی اه بیت

در منظومة فکری اعتقادی ما.

در این نوشته ،بنای ما بر تحقیق سندی این زیارتنامه نیسـت ،کـه دیگـران در
کتاب ها و مقاالت متعدد ،در بارة اعتبار و اسناد آن بحث کردهاند؛  3بلکـه هـدف
ـــــــــــــــــــــــ
* محقق و نويسّنده.
 .1از جمله :محمدی ریشهری ،محمد ،دانشّنامه امام حسین

 ،قم :دار الحديث ،ج  ،21ص  77ـ .122
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این مقاله ،تحلی محتوایی و پیامهای مطرحشده در زیارت عاشورا است.
اگرچه شاخص اصلی این زیارت ،تولّا و تبرّا و اعالم موضع نسـبت بـه حـق و
باط  ،اظهار پیروزی و سالم و درود بر کشتهشدگان جبهة نور ،و ابـراز لعـن و
نفرت و نفرین بر دست اندرکاران آن فاجعة بزرگ و مریبت عظمـا اسـت ،امـا
نکتهها ،پیامها و درسهای دیگری هم دارد.
مبلغان عزیز می توانند بر اساس پشتوانة علمی و اطالع و مطالعات خـویش ،بـه
تبیین و تشـریح مفـاهیم زیـارت عاشـورا در مجـالس حسـینی بپردازنـد .البتـه
محورهایی که در این نوشتار ارائه شده ،می تواند به محورهای بیشتری هم افزوده
گردد .سوژههای بیانشده ،بر اساس درنگ و تأمّ بر روی زیارتنامه و فرازهای
آن ارائه گردیده و امید است سخنوران مراسم عاشورایی بتوانند از آنها الهـام و
الگو بگیرند.
تحلیل محتوایی زیارت عاشورا
یکایک فرازه ای زیارت عاشورا ،سرشار از مفاهیم فاخر و معانی ارزندهای است
که نیازمند دقت نظر ،تحلی و بررسی موشکافانه است تا عرصه معنایی و گستره
محتوایی آن ،به خوبی دانسته شود و مجالی شایسـته بـرای بسـب فرهنـگ نـاب
حسینی و فهم اندیشه های سترگ والیی فراهم گردد .در اینجا بـهاخترـار بـه
معرفی پیامها و نکتههای قاب برداشت از این زیارت معرفتآفرین میپردازیم و
مهم ترین حوزه های معنایی آن را در منظر مبلغان گرامی ترسیم مینماییم .در دو
محور نخست ،به موضوع فرهنگ زیارت و بازشناسی زیارتنامههای مأثور اشاره
میشود و در محورهای بعدی محتوای زیارت عاشورا تحلی خواهد شد.
 .1فرهنگ زیارت

یکی از متون دینی ،زیارت نامهها هستند که در فرهنگسـازی معـارف دینـی و
آموزه های اخالقی نقش بنیادی دارنـد .از ایـنرو ،در تبیـین معـارف دینـی ،بـه

سوژه های سخن (زيارت عاشورا؛ پیامها و نكتهها)
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زیارتنامهها استناد میشود .در حقیقت ،زیارتنامهها مجموعه گرانسنگی هستند
که در عرصههای مختلف ،مانند مسائ  :اخالقی ،سیاسی و اجتماعی ،مورد استناد
قرار میگیرند.
امام رضا

فرموده:

ـ « إِّنَ لِكُّلِ إِمَامٍ عَهْداً فِي عُنُقِ أَوْلِيَائِهِ وَ شِيعَتِهِ وَ إِّنَ مِنْ تَمَامِ الْوَفَاِء بِالْعَهْددِ وَ ُُْْدنِ
الْأَدَاءِ زِيَارَةَ قُبُورِهِمْ».

4

همچنین امام صادق
ـ «مَنْ زَارَ الْحَُْيْنَ

فرموده:
يَوْمَ عَاشُورَاءَ كَاّنَ كَمَنْ تَشَحَطَ بِدَمِهِ بَيْنَ يَدَيْهِ».

3

ـ «إِذَا بَعُدَتْ بِأََُدِكُمُ الشُّقَةُ وَنَأَتْ بِهِ الدَارُ فَلْيَعّْلُ أَعْلَى مَنْزِلِهِ وَلْيُصَّلِ رَكْعَتَديْنِ وَلْيُدؤْمِ
بِالَْلَامِ إِلَى قُبُورِنَا فَإِّنَ ذَلِكَ يَصِّلُ إِلَيْنَا».

1

* نکات قابل بحث:

ـ مشروعیت زیارت ،با استناد به روایات پیامبر

و معرومان و سیرة آنان؛

ـ ثواب و پاداشهای زیارت که در روایات آمده است؛
ـ سازندگی و جنبههای تربیتی زیارت و ابعاد الگودهی و الگوگیری؛
ـ شبهات وهابیت دربارة زیارت و توس و گرامی داشت یاد پیامبر

و ائمه

و پاسخ به آنها؛
ـ نقش احیاگری نسبت به یاد بزرگان دین و شهدا در سایة زیارت قبور آنان؛
ـ زیارت از راه دور با خواندن زیارتنامـه ،یـا زیـارت از نزدیـک و سـفرهای
زیارتی.
ـــــــــــــــــــــــ
 .1مجلسی ،محمدباقر ،بحار األنوار ،بیروت :دار إحیاء التراث العربی2041 ،ق ،ج  ،77ص .221
 .2همان ،ج  ،72ص .241
 . 3شیخ صدوق ،من اليحضره الفقیه ،قم :جامعه مدرسین2021 ،ق ،ج  ،1ص .177
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 .2متون زیارتی و زیارتنامه هاي مأثور

زیارت نامه هایی که از معرومان

نق شده و دارای سند است ،اهمیت دارد و

دقت در مضامین آنها آموزنده است .در این متون ،هم معارف دینی مطرح است،
هم سیمای اه بیت

و فضای و مناقب آنان ،هم پیوند زائر بـا ایشـان ،هـم

ستایش از عملکرد و اوصاف خوب آن پیشوایان.
* نکات قابل بحث:

ـ فرق زیارت مأثور و غیرمأثور؛
ـ ارزش محتوایی و استنادی زیارتهای مأثور؛
ـ مفاهیم اعتقادی ،اخالقی ،تاریخی و ارزشی زیارتنامهها؛
ـ اهتمام ائمه به تعلیم شیعه از راه زیارتنامهها و آموزش این متون؛
ـ تالش علمای شی عه در طول تاریخ برای ثبت و نق و تدوین ایـن روایـات و
زیارات؛
ـ ترجمهها و شرحهایی که بر بعضی زیارات نوشته شده است؛
ـ مستند بودن زیارت عاشورا :پاسخی به شبههافکنی برخی مخالفـان ،و ایـنکـه
زیارت عاشورا به نق علقمة حضرمی از امام باقر

است .در مفاتیح الجنان نیز

به این مطلب اشاره شده است .در کتابها و مقاالت هـم بحـثهـای علمـی و
پژوهشی دقیقی در بارة سند زیارت انجام گرفته است؛
ـ آداب زیارت و حضور در حریمها و زیارت از دور و نزدیک؛
ـ نقش تربیتی و فرهنگی مزارها و بقاع منسوب به اه بیت

.

در ادامه ،وارد بحث اصلی این نوشتار ،یعنی «پیامهای محتوایی زیارت عاشورا»
میشویم و به بررسیِ فراز به فراز عبارات و معانی آن میپردازیم:
 .3عظمت حادثة كربال

در فراز «لَّقد عَظُمِتِ الّرَزِيّة ،»...از عظمت این فاجعه بینظیر و مریبت بزرگ یاد
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شده است؛ تبیین بازتاب این سوگ و حادثه عظیم ،در آسمانها و میان کرّوبیان.
* نکات قابل بحث:

ـ ابعاد فاجعة کربال ،خشونت دشمن و مظلومیت اه بیت

؛

ـ پرداختن به عمق این تراژدی و مظلومی ت ،در کنار بُعد حماسی و انقالبی آن؛
ـ زیر پا گذاشتن همة مقررات جنگی از سوی سپاه دشمن (جنایات جنگی سپاه
یزید)؛
ـ عبرتهای عاشورا :چه شد که پنجاه سال پس از پیامبر

چنین حادثهای پیش

آمد؟؛
ـ چرا حادثة عاشورا «مریبت» است؛ آن هم عظیمترین مریبت؟؛
ـ در حادثة کربال ،غیر از شهادت امام

و اصحاب حضرت ،هتک حرمت اسالم

و قرآن شد .گوشهای از زیارت امام زمانأ خطاب به جدّش امـام حسـین ،
ابعاد ای ن فاجعه را نشان می دهد که ضربه به اسالم و دین بود .فاجعه کربال ،فقب
کشتن فرزند پیامبر

نبود؛ بلکه احیای خب جاهلیت و کشـتن تکبیـر ،تهلیـ ،

نماز و قرآن بود؛ «فَالْوَيّْلُ لِلْعُصَاةِ الْفَُْاقِ لَّقَدْ قَتَلُوا بِّقَتْلِكَ الْإِسْدلَامَ وَعَََلُدوا الصَدلَاةَ
وَا لصِيَامَ وَنَّقَضُوا الُْنَنَ وَالْأَُْكَامَ وَهَدَمُوا قَوَاعِدَ الْإِيمَاّنِ وََُّرَفُوا آيَاتِ الّْقُّرْآّنِ  ...وَفُّقِدَ
بِفَّقْدِكَ التَكْبِيّرُ وَالتَهْلِيّلُ وَظَهَّرَ بَعْدَكَ التَغْيِيدّرُ وَالتَبْددِيّلُ وَالْدأَهْوَاءُ وَالْأَلَدالِيّلُ وَالْفِدتَنُ
وَالْأَبَاطِيّلُ وَأَصْبَحَ كِتَابُ اللَهِ بِفَّقْدِكَ مَهْجُوراً». ...

4

 .4لعنكردن و برائتجستن

از موضوعاتِ محوری در زیارت عاشورا« ،سالم و لعن» است .سالم بـر امـام و
شهدا ،و لعن بر قاتالن و دشمنان .این سالم و لعن ،نمادِ تولّا و تبرّا است که از
فروع دین است .ل عن افراد بد و کافر و ظالم در قرآن نیز بارها آمده است .اظهار
ـــــــــــــــــــــــ
 . 1مجلسی ،محمدباقر ،بحار األنوار ،پیشین ،ج  ،72ص .127

31



ره توشه محرم الحرام 3131

برائت ،نشاندهندة «موضع» برای یک مؤمن است .تا پایان زیارت عاشورا ،ایـن
لعن ها چندین بار تکرار شده است؛ هم به عنوان کلـی و هـم بـا اسـم بـردن از
بعضیها ،تا صراحت بیشتری داشته باشد.
* نکات قابل بحث:

ـ اص لعن و اظهار برائت ،اصلی قرآنی و دینی جایز است و شبهة مخالفان ،گواه
بیاطالعی آنان است؛
ـ سالم و لعن ،نوعی اعالم مواضع و نشاندهندة جهتگیری اجتماعی و سیاسی
است؛ مث مرگ بر آمریکا و اسرائی ؛
ـ پایهگذاران ظلم به اه بیت

پس از پیامبر

؛

ـ ریشة ظلمهای بعدی ،از جمله عاشورا ،در حوادث پیشین؛
ـ جریانشناسی باط و ضدّ حق در طول تاریخ (اُمَةً أسََْت اَساسَ الظُلمِ)...؛
ـ جایگاه واالی اه بیت

در نظام اسالمی و توطئه کنارزدن آنان (دَفَعَتْكَم عَن

مَّقامِكُم.)...
 . 5مباشران ،یاوران ،حامیان و راضیان ظلم

گاهی در ظلم و جنایتی که انجام میگیرد ،کسانی به طور مستقیم دخالت دارند و
«عام » اند .گاهی نیز کسانی سیاهی لشکرند ،پشتیباناند ،تبلیغاتچیانـد ،زمینـه
سازند ،ابزار و امکانات را فراهم مینمایند ،پول می دهند و حمایت زبانی میکنند،
یا حداق در دل به آن عم جنایتکارانه راضی و خوشحالاند .همة اینان« ،شریک
جرم»اند و مورد مؤاخذه و مستحق لعن و برائت میباشند .در زیارت عاشورا ،این
بینش و بریرت داده میشود که تنها صحنهگردانـان و مباشـران را نبیننـد؛ بلکـه
دستهای پشت پرده و عوام اصلی مخفی یا زمینهسازان حوادث را هم بشناسیم.
* نکا ت قابل بحث:

ـ هم دستی عامالن قت  ،زمینهسازان و حامیان (نگاه جریان شناسانه)؛
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ـ دشمنشناسی و شناخت چهرههای پنهان و پشت پرده؛
ـ نگاه واحد به مباشران توطئه و جنایت ،و عوام پشت پرده و حامیان و ساکتان
و راضیان؛
ـ تحلی واژههایی مانند« :اَلمُمَهِدینَ لَهُـم»« ،اشـیاع»« ،اتبـاع» و «اولیـاء» در ایـن
بخش ،و تعابیری مث «أسّرَجَت وَالجَمَت وَتَنَّقَبَت» در فراز بعدی ،و نیز مشـارکت
آنان که حتی اسب و زین و لجام برای نیروهای عمر سعد و ابـن زیـاد فـراهم
کردند.
 .6سِلم و حَرب

مسلمان نمیتواند نسبت به جریان حق و باط  ،بیتفاوت باشد .جهاد با دشمنان
حق و مبارزه با باط  ،و همبستگی و نررت حق و یاری خب ائمه و والیت ،یک
تکلیف است و بیتفاوتی ،نوعی ترک تکلیف به شمار میرود (سِلمٌ لِمَن سالَمَكُم
وَ َُّربٌ لِمَن ُارَبَكُم).
* نکات قابل بحث:

ـ به جای تعبیر «مُسالم» و «مُحارب» ،کلمه «سِلم» و «حَرب» آمده است که نشانة
عمقِ این مواضع است و تأکید بیشتری را میرساند.
ـ تکلیفمداری و موضع داشتن در برابر جریان حق و باط ؛ یعنی نفی بیطرفی؛
ـ شاخصبودن اه بیت

و صاحبان والیت بـرای ایـن دوسـتی و دشـمنی

(سالَمَكُم وَُارَبَكُم)؛
ـ آشتیناپذیری حق و باط تا قیام قیامت (إلي يَومِ الّقِيامَة) ،و مقطعی نبودن این
موضعگیری؛
ـ روایاتی که در مورد حب و بغض یا تولّا و تبرّا است (هَّلِ الددّينُ إلَدا الحُدوُ وَ
البُغض).
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 . 7جبهة متحد دشمنان اسالم

دشمنشناسی ،از نکات محوری این زیارت است .دشمنی دیرین آل امیّه ،آل زیاد
و آل مروان با خب اسالم و اه بیت

 ،از زمان پیامبر بوده و تا کربال و بعد از

آن هم ادامه داشته است.
برای این که شبهه ای باقی نماند و همة چهرهها شـناخته شـوند ،افـزون بـر ایـن
دودمان های عنادپیشه (آل امیه ،آل زیاد و آل مروان) ،به برخی هم که چهرههای
اصلی بوده اند ،ترریح شده است ،مانند :ابنمرجانه ،عمرسعد و شمر .این بحث،
بریرتافزایی دارد و فهم دشمنشناسانه را افزایش میدهد.
* نکات قابل بحث:

ـ سابقة دشمنی بنیامیه ،آل زیاد و آل مروان با پیامبر
مستمر آنان در حرکتهای ضد اه بیت

و مسلمانان و حضـور

؛

ـ نقش منافقانة گروههای یادشده بر ضد مسلمانان و اهـ بیـت

و نفـوذ در

مراکز حساس قدرت؛
ـ شناساندن چهرة ابن زیاد (ابن مرجانه) ،عمرسعد و شمر و دیگر جنایتکاران
صحنة عاشورا ،مث  :خولی ،سنان ،شبث ،حرمله ،محمد بن اشعث و مروان حکم؛

4

ـ نقش مرداقشناسی در جریان مبارزات و اکتفانکردن به کلیگویی؛
ـ شناخت شمرها ،ابن زیادها ،حرملهها و مروانهای زمان حاضر و دنیای معاصر
(تداوم خب حق و باط ).
 .8فرهنگ فدا و خونخواهی

در زیارت عاشورا و برخی زیارتهای دیگر ،تعبیراتی همچون« :بِأَبِي أَنْتَ وَ أُّمِي وَ
نَفْسِي وَ مالي وَ أُسّرَتي» دیده میشود.
ـــــــــــــــــــــــ
 .1برای شّناخت چهرههای مخالف ،ر.ک :پورامیّنی ،محمدباقر ،چهرهها در حماسه کربال ،قم :بوستان کتاب،
فصل پّنجم.
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یک مؤمن و شیعه واقعی ،باید در راه دینش از همه چیز بگذرد و خـدا و دیـن
برای او ،از همه چیز ،حتی از مال و جان خودش و پدر و مادرش هـم مهـمتـر
باشد .این مضمون ،در قرآن کریم نیز مطرح است؛ «قُّلْ إِّنْ كَاّنَ آبَاؤُكُمْ وَ أَبْنَاؤُكُمْ
وَ إخْوَانُكُمْ». ...

4

* نکات قابل بحث:

ـ محبت ،تنها به ادعا نیست؛ بلکه در عم باید ثابت شود (پیوند ایمان و عم )؛
ـ مُحِب اه بیت

 ،باید آماده فداکردن همه چیزش در این راه باشد (عشق و

پایبندی به لوازم آن)؛
ـ خون خواهی اه بیت

 ،یک ارزش و توفیق است که باید از خدا خواسـت

(اَّنْ يَّرْزُقَنى)...؛
ـ حرکت در خب خونخواهی شهدای کربال ،حرکـت در مسـیر امـام زمـانأ
است؛ چون او منتقم خون شهدای کربال است ( أَيْنَ الَّالِوُ بِدَمِ الْمَّقْتُولِ بِكَّرْبَالءَ =
دعای ندبه)؛
ـ با وجود نهضت توّابین و قیام مختار ،هنوز تقاص خون امام حسین

گرفتـه

نشده و این خونخواهی ادامه دارد؛ چون خونخواهی واقعی ،وقتی است که خب
امام حسین

و راه اه بیت

احیا و حاکم شود و دین خدا در جهان نافـذ

باشد ( أَيْنَ الْمُدَخَّرُ لِتَجْديدِ الْفَّرائِضِ وَالُْنَنِ = دعای ندبه)؛
ـ شعار یاران امام زمانأ نیز همین خونخواهی است (يا لِثاراتِ الحَُْين)؛ پیوند
عاشورا و انتظار ،عاشوراییان و منتظران؛
ـ در دعاها و زیارتنامههای دیگر نیز درخواست و آرزوی خونخواهی مطـرح

ـــــــــــــــــــــــ
 .1توبه ،آيه .10
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است (جَعَلَنَا وَإِيَاكُمْ مِنَ الََالِبِينَ بِثَأْرِهِ مَعَ وَلِيِهِ الْإِمَامِ الْمَهْدِّيِ مِنْ آلِ مُحَمَدٍ
ـ ارزش قیام خون خواهانه در رکاب امام حق از اه بیت

)؛

4

(مَعَ إمامٍ مَنصُدورٍ

مِن أهّلِ بَيتِ مُحَمَدٍ)؛
ـ قیامهای خون خواهانه پس از حادثة عاشورا ،قیام مردم مدینه ،توابین و مهمتر از
همه قیام مختار.
 .9تقرب به خدا و اهل بیت

راه تقرب به خدا و رسول و اه بیت

 ،برائتجستن از دشمنان آنان اسـت.

تنها نمازخواندن و حجرفتن ،عام قرب نیست .وسیلة تقرب ،در خـب صـحیح
اه بیت

بودن است (أَتَّقَّرَبُ اِلي اهلل ...بِمُواالتِكَ وَبِالبَّرائَةِ.)...

* نکات قابل بحث:

ـ لزوم و اهمیت تقرب به خدا؛
ـ ضرورت تقرب به پیامبر

و ائمه معرومین

؛

ـ چه چیزهایی عام قرب است؟ (عوام قربآور)؛
ـ اساس تقرب ،با والیت و برائت است (بِمُواالتِكَ وَبِالبَّرائةِ مِمَن أسَسَ أسداسَ
ذلِكَ)؛
ـ در برائت از باط  ،باید به بنیانگذاران ،رهروان ،پیروان و همة همسویان با باط
توجه داشت (أسَسَ ،بَني ،جَّرّي ،أشياعِهِم ،أتباعِهِم)؛
در این فراز ،باز هم مواالت و معادات ،تولّا و تبرّا ،سلم و حرب ،ولی و عدو ،مطرح
شده است که همین مسأله را میرساند .نکتة جدید در این فراز ،ناصبیها اسـت
(ألنّاصِبينَ لَكُمُ الحَّربَ) که دنبالههای آنان ،امروز هم در گوشه و کنار وجود دارند.

ـــــــــــــــــــــــ
 .1توصیه امام باقر

به شیعه ،جهت تسلیتگويی در روز عاشورا.
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 .11سبك زندگی اهل بیتی

در فراز دیگر (اَللّهُمَ اجْعَّلْ مَحْياىَ مَحْيا مُحَمَدٍ وَ آلِ مُحَمَدٍ ،)...درخواسـت حیـات
طیبه و نوع عالی زندگی و مرگ ،همچون حیات و موت دودمان پیامبر خواسـته
شده است که بیانگر نوع و سبک زندگی اسالمی هم میباشد .خاندان پیامبر

،

برای ما الگو هستند؛ هم برای نوع زندگی و هم از نظر نوع مرگ؛ زندگی و مرگ
برای خدا و در راه خدا و طبق دین خدا.
زندگی ما ،هم بعد فکری و اعتقادی دارد ،هم بعد اخالقی و رفتاری و هم بعـد
احکام و قوانین و حالل و حرام .حیات مسلمان باید از بدو تولد تا واپسین دَم
حیات ،بر مدار دین و بر محور هدایت و والیت معرومان

باشد.

* نکات قابل بحث:

ـ فرق بین «حیات و موت» و «محیا و ممات» (اشاره به سبک و شیوه)؛
ـ محمد و آل محمد ،اسوه و الگوی ما در حیات و ممات؛
ـ زندگیِ عقیدهمحور ،تکلیفمحور ،دینمحور و عزتمحور ،سبک زندگی محمد
و آل محمد است؛
ـ هویت مکتبی ،استقالل فرهنگی و الگوگیری از اسوههای مکتبی و دینی؛
ـ مراعات آداب و سنن اسالمی در همة عرصهها ،همچون :والیت ،تربیت ،شغ
و درآمد ،معاشرت ،خوردن و آشامیدن و پوشیدن ،روابب با دیگران (دوسـت و
دشمن)؛
ـ ضرورت شناخت سیرة معرومین

جهت الگوگیری از آنان و تنظیم شـک

زندگی بر اساس «مَحْيا مُحَمَدٍ وَ آلِ مُحَمَدٍ»؛
ـ جهاد و شهادت ،یکی از شاخرههای زندگی و مرگ بر اساس الگوهای اهـ
بیت

؛

ـ مراجعه به زیارت جامعه در تبیین شیوه و خرـال آل محمـد (فِعْلُكُدمُ الََْيْدّرُ وَ
عَادَتُكُمُ الْإَُِْْاّنُ وَ سَجِيَتُكُمُ الْكَّرَمُ.)...
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 .11تأكید بر دشمنشناسی و برائت

در فرازهای پایانی زیارت عاشورا ،مجدداً به ترسیم خطـو دشـمنی آل امیّـه و
یزیدها و ابوسفیان های تاریخ می پردازد و عمـق کینـة آنـان را نسـبت بـه اهـ
بیت

نشان میدهد.

* نکات قابل بحث:

ـ جشن و شادی امویان بر حادثة عاشورا و مبـارکدان سـتن روز شـهادت امـام
حسین

(اِّنَ هذا يَوْمٌ تَبّرَكَتْ بِهِ)...؛

ـ شناخت چهرة شجرة خبیثه و ملعونة امویان و مروانیان (آكِلَةِ الَْأكبادِ اللَعينُ ابْدنُ
اللَعينِ عَلى لِْانِكَ وَ لِْاّنِ نَبِيِكَ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ فى كُّلِ مَوْطِنٍ)...؛
ـ شجرة ملعونه در قرآن ،بنیامیهاند (اسراء ،آیه )11؛
ـ احکام شرعی روز عاشورا ،مانند :پرهیز از شادی ،کراهت روزهگـرفتن ،لـزوم
سوگواری و اظهار حزن ،تعظیم شعائر؛
ـ لعنت دوبارة ظالمان و درخواست عذاب الهی برای آنان (فَضاعِفْ عَلَيْهِمُ اللَعْنَ
مِنْكَ وَ الْعَذاب)؛
ـ طرح دوبارة تقرب به خدا به وسیلة برائت از دشمنان و مواالت با اه بیت
(اَللّهُمَ اِنّى اَتَّقَّرَبُ)...؛
ـ طرح دوبارة اولین ظالمان به خاندان پیامبر

و حامیان آن ظالمان و پیروان و

دنبالهروان (وَ شايَعَتْ وَ بايَعَتْ).
 .12سالم بر شهیدان

نکوداشت و یاد شهیدان و نامبردن از آنان و طرح فداکاری ایشان ،احیای فرهنگ
جهاد و شهادت است .در فقرات پایانی ،از فداکاران و جانباختگـان در رکـاب
امام

یاد می شود و بر چهرههای شاخص شهدای اه بیت (امام حسین ،علی

اکبر و اوالد امام و اصحاب امام) سالم و درود فرستاده میشود .پس از آن ،بار

سوژه های سخن (زيارت عاشورا؛ پیامها و نكتهها)

دیگر بر سران ظلم و بنیانگذارن ستم بر اه بیت
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و نیز بر یزید ،ابن زیـاد،

شمر ،عمرسعد ،آل ابی سفیان ،آل زیاد و آل مروان که همـه جـزو ملـت واحـد
کفرند ،لعن میفرستیم و از آنان برائت میجوییم؛ «الكفّر ملّة واُدة».
* نکات قابل بحث:

ـ ویژگیهای اصحاب با و فای امام حسین
ـ معرفی خاندان های ضد اه بیت

و الگوگیری از آنان؛

و پیشینة کفر و نفاق آنان و نقـش ایـن

بریرت در عم یک مسلمان؛
ـ تأکید بر صد سالم و صد لعن ،و نقـش موضـوع تکـرار در خرـوص اظهـار
والیت یا برائت از دشمنان اه بیت

در تعمیق باورها و ثبات عقیده؛

ـ درخواست اینکه این زیارت آخرین زیارت نباشد و توفیق استمرار در این راه
نورانی و الگوبودن این برنامه برای همة ایام و طول عمر.
منابع دیگر براي مطالعه
با توجه به مباحث این زیارت نامه و پیامهای آن ،برای مطالعه بیشتر میتوان بـه
کتاب هایی که در بارة موضوعاتی از قبی  :یاران امام حسـین

 ،شـرح زیـارت

عاشورا ،زیارت و آداب و آثار آن ،حوادث و وقایع عاشورا ،و یا دشـمنان اهـ
بیت

پرداخته اند ،مراجعه کرد؛ به عنوان نمونه ،چند کتاب یادآوری میشود:

ـ پورامینی ،محمدباقر ،چهرهها در حماسة کربال ،قم :بوستان کتاب.
ـ محدثی ،جواد ،درسهای ی از زیارت عاشورا ،قم ،بوستان کتاب.
ـ محمدی ریشهری ،محمد ،شهادتنامة امام حسین

 ،قم :دار الحدیث.

ـ محدثی ،جواد ،فرهنگ زیارت ،تهران :نشر مشعر.
ـ ناظمزاده ،اصغر ،اصحاب امام حسین

 ،قم :بوستان کتاب.

ـ آقاتهرانی ،مرتضی ،یاران شیدایی حسین بن علی ،قم :نشر والء منتظر.
ـ حسینی میالنی ،سید علی ،ناگفتههایی از حقایق عاشورا ،قم :مرکز حقایق اسالمی.

11
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ـ محدثی ،جواد ،پیام عاشورا ،قم :زمزم هدایت.
ـ جوادی آملی ،مرتضی ،فلسفة زیارت و آیین آن ،قم :اسراء.
ـ رکنی ،محمدمهدی ،شوق دیدار ،مشهد :آستان قدس رضوی.
ـ عندلیب همدانی ،حسین ،ثـاراهلل؛ خـون حسـین

در رگهـای اسـالم ،قـم:

انتشارات خیمه.
ـ قادری ،سید محمدتقی ،بر کدامین مریبت باید گریست؟ ،قم :انتشارات نرایح.
ـ صالح نیا ،یحیی ،الوتر الموتور ،تهران :مرکز رسیدگی به امور مساجد.
ـ جمعی از نویسندگان ،نینوا و انتظار تـأملی نـو ،قـم :بنیـاد فرهنگـ ی حضـرت
مهدیأ.
ـ پورسیدآقایی ،مسعود ،عاشورا و انتظار ،قم :انتشارات حضور.
ـ هراتیان ،علی ،عاشورا؛ مکتب انتظار ،قم :نشر سبب النبی.

عوامل سعادت در قرآن
*

فرجاهلل ميرعرب

اشاره
سعادت ،مطلوب فطری و قلبی هر انسان است .انسان با تمام وجود تالش میکند
که از رنجها و سختیها رها شود و به زندگی آسوده و لـذت واقعـی و دایمـی
برسد .به همین دلی  ،بسیار مهم است که آدمی ،سـعادت حقیقـی را بشناسـد و
عوام آن را بداند .البته خدای متعال که خالق انسـان اسـت ،بهتـر از هـر کـس
دیگری سعادت واقعی و شقاوت و عوام آن را در کتاب خویش ،قرآن کـریم،
بیان نموده است  .به همین دلی  ،باید به قرآن مراجعه کنیم تا سعادت راسـتین را
بشناسیم.
معناي لغوي سعادت و شقاوت
سعادت در لغت ،از «سَعَدَ» گرفته شده و بر سرور و شادی قلبی داللت میکند.
ـــــــــــــــــــــــ
* عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهّنگ اسالمی.
 .2احمد بن فارس ،معجم مقايیس اللغة ،قم :انتشارات جامعه مدرسین ،ج  ،1ص  ،17واژه «سعد».

3
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نقطه مقاب سعادت ،شقاوت است که از «شقی» گرفته شده است؛ یعنـی حـالت
سخت و دشوار که انسان را از پیمودن راه خیر ،شایسته و کمال مادى و معنـوى
باز م دارد.

3

نزدیک ترین واژه به سعادت ،واژه فالح و فوز است« .فالح» ،به معناى نجات از
بدیها و دست یافتن به خیر و صالح آمده است« 8 .فوز» هم معنایی مشابه دارد.

1

البته فوز ،یک مرحله باالتر از فالح است و به مطلوب و مقرود ،بیشـتر توجـه
دارد.

3

دقت در معنای لغوی نشان میدهد که «فالح یا رسـتگاری» ،مقدمـه «سـعادت»
است؛ زیرا انسان ابتدا باید از عوام شقاوت و گرفتاری نجات یابد تا بتواند بـه
مطلوب خود که سعادت است ،برسد« .فوز» ،مرحلهای باالتر بوده و به سـعادت
خیلی نزدیکتر است؛ ولی سعادت ،خود مقرودی است که انسان میخواهد؛ به
بیان دیگر ،نتیجه و حاص «فالح» و «فوز» ،سعادت است.
سعادت در اصطالح
مرحوم طبرسی میگوید« :سعادت ،قوت و غلبه اسباب سـعادت بـر شـقاوت و
برخورداری از نعمت است که به واسطه حُسن عم در راه اطاعت خداونـد بـه
دست میآید».

5

آیت اهلل مکارم شیرازی ،سعادت را « فراهم بودن اسباب تکام براى یک فرد یـا
یک جامعه» به منظور رسیدن به مطلوب ،یعنـی بهـرهمنـدی از شـرایب روحـ ،
ـــــــــــــــــــــــ
 .2مصطفوی ،حسن ،التحقیق فی کلمات القرآن ،قم :انتشارات مصطفوی ،ج  ،1ص  ،71واژه «شقی».
 .1همان ،ج  ،7ص  ،211واژه «فلح».
 .1راغب اصفهانی ،مفردات غريب القرآن ،قم :دفتر نشر کتاب ،ص  ،107واژه «فوز».
 .0مصطفوی ،حسن ،التحقیق فی کلمات القرآن ،پیشین ،ج  ،7ص  211ـ .211
 .1طبرسی ،مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،قم :انتشارات کتابخانه آيةاهلل مرعشی ،ج  ،1ص .270

عوامل سعادت در قرآن
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جسم  ،خانوادگ  ،محیطی و فرهنگی مناسب ،براى رسیدن به هدفها تعریف
کردهاند.

3

از نظر مالصدرا ،سعادت مربو به درجات و مقامات وجودی است .با این مبنا،
او چنین گفته است« :هرگاه نفوس انسانی به کمال حقیقی و نهایی خود برسـند،
رابطهشان با این بدن عنرری مادی قطع میشود و به آفریدگار رجوع میکننـد.
آنگاه به قرب إلی اهلل نای شده ،دارای سعادت ،بهجت و سروری میشـوند کـه
برای کسی قاب توصیف نیست».

8

عالمه طباطبایی میگوید« :سعادت در انسان کـه مرکّـ ب از روح و بـدن اسـت،
خیری است که مقتضای قوای روحی و بدنی او است؛ یعنی چیـزی کـه بـه آن
متنعم میشود و از آن لذت میبرد 1 ».بر اساس این تعریف ،انسانها به دو دسته
سعادتمند و شقاوتمند تقسیم میشوند؛ چنانکه خدای متعال در آیه  315سوره
هود ،مردم را در قیامت به دو دسته میداند« :شَقِی» و «سَعید».
در آیه  311و  312سوره هود نیز افراد شقی و جایگاه آنان معرفی شـده اسـت:
«فَأَمَددا الَددذينَ شَددّقُوا فَفِددي النَددارِ * ...خالِدددينَ فيهددا ». ...همچنــین ،در آیــه 312
سعادتمندان و جایگاه آنان معرفی گردیده است« :وَ أَمَا الَذينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَدةِ
خالِدينَ فيها ما دامَتِ الَْماواتُ وَ الْأَرْضُ ». ...سَعید ،کس است که تا آسمانها و
زمین برقرار است ،جاودانه در بهشت خواهد بود .پس ،سعادت ،یعنی رسیدن به
بهشت جاوید و بهرهمندی از نعمتهای آن ،و اگر عوامـ رسـیدن بـه بهشـت
جاودانه را بیابیم ،عوام سعادت را یافتهایم .در مقاب  ،شـقاوت ،یعنـی محـروم
شدن از نعمتهای بهشت و گرفتار شدن در عذاب و سختیهای جهنم.
ـــــــــــــــــــــــ
 .2مکارم شیرازی ،ناصر ،تفسیر نمونه ،تهران :دار الکتب اإلسالمیة ،ج  ،7ص .07
 .1صدر المتالهین شیرازی ،اسفار اربعه ،قم :انتشارات مصطفوی ،ج  ،7ص .212
 .1طباطبايی ،سید محمدحسین ،المیزان فی تفسیر القرآن ،قم :انتشارات جامعه مدرسین ،ج  ،22ص .22
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عوامل سعادت
عوام سعادت در قرآن متعدد است که در اینجا به بعضی از آنها اشاره میشود:
 .1ایمان و عمل صالح

اعتقاد به خدا و عم صالح ،از مهمترین عام های سعادت است  .عالمه طباطبایی
میگوید« :راه وصول به سعادت ،ایمان به خدا و عم صالح اسـت کـه از روی
اراده و اختیار انسان صادر شود 3 ».در قرآن از این دو به عنوان عامـ سـعادت
یادشــده اســت « :وَ الْعَصْ دّرِ إِّنَ الْإِنْْدداّنَ لَفِددي خُْْ دّرٍ * إِالَ الَ دذِينَ آمَنُددوا وَ عَمِلُددوا
الصَالِحاتِ...؛ انسانها همه در زیاناند؛ مگر کسان که ایمان آورده و اعمال صالح
انجام دادهاند». ...

8

اُب ّ بن کعب گفته« :سوره عرر را برای رسول خدا

خواندم و تقاضای تفسیر

کردم .حضرت فرمود :کسانی مانند ابو جه در خسارت و زیانکـارى ،و اهـ
بیت که علی

در رأس آنها است ،نماد ایمان و عم صالح هستند».

1

پس ،ایمان همراه با عم صالح ،سبب نجات انسان از خُسران است ودر مرحله
باالتر ،این دو ،عام رسیدن به بهشت جاودان میباشند« :وَ بَشِّرِ الَدذينَ آمَنُدوا وَ
عَمِلُوا الصَالِحاتِ أَّنَ لَهُمْ جَنَاتٍ تَجّْرّي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ ...وَ لَهُمْ فيها أَزْواجٌ مََُهَّرَةٌ وَ
هُمْ فيها خالِدُوّنَ؛  3و به کسان که ایمان آورده و کارهاى شایسته کردهاند ،نوید ده
که براى آنان در آخرت بوستانهای انبـوه از درختـان اسـت کـه از زیـر آنهـا
جوىها روان است ...و در آنجا همسـران پـاک خواهنـد داشـت و در آنجـا
جاودانه خواهند بود ».البته ایمان به خدا و پیامبران ،نشانه دارد« :وَ مَن يَُِعِ اللَهَ وَ
ـــــــــــــــــــــــ
 .2همان ،ج  ،21ص .22
 .1عصر ،آيه  1ـ .1
 .1ابوالفتوح رازی ،روض الجّنان و روح الجّنان ،مشهد :بّنیاد پژوهشهای اسالمی ،ج  ،14ص  171ـ .170
 .0بقره ،آيه .11

عوامل سعادت در قرآن
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رَسُولَهُ فَّقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا؛ و هرک س اطاعت خدا و رسولش کند ،به رستگارى [و
پیروزى] عظیم دست یافته است ».در ضمن ،ایمان و عم صالح ،بایـد نمـود
عینی و خارجی پیدا کند.
 .2تقوا

تقوا ،سعادتآفرین و زمینهساز عم به دستورات خداوند است .طبرسی در این
باره می گوید« :تقوا ،پرهیز از حرامها و انجام واجبات ،دور ماندن از عذاب خدا
با انجام اعمال پسندیده و درست ،و نرفتن به میدان نهیها و حضور در سرزمین
امرهای خدا است».

3

عالمه فض اهلل نیز مینویسد« :تقوا ،حفاظت از نفـس و روح از عوامـ نگرانـی
است و در عرف شرع ،حفظ نفس از معریت خدا و ترک طاعت او معنا شـده؛
زیرا چنین حفاظتی ،نتیجهاش حفظ جان آدمی از عذاب است».

8

خدای متعال قرآن را کتاب هدایت تقواپیشـگان معرفـی نمـوده ،ایشـان را اهـ
هدایت و رستگاری می داند« :هُدًى لِلمُتَّقين ...أولئِكَ عَلى هُدًى مِن ربّهِم وأولئكَ
هُمُ المُفلِحوّن».

1

در آیات متعدد دیگر نیز خدای متعال اه تقوا را رستگار و سعادتمند خوانـده
است؛ مانند« :واتَّقوا اللَه لعلَكُم تُفلِحوّن 3 ».در سوره یونس نیز آمده اسـت« :الَدذينَ
ءامَنوا وكانوا يَتَّقوّن * لَهُمُ البُشّرى فِى الحَيوةِ الدُنيا وفِى األخِدّرَةِ ...ذلِدكَ هُدوَ الفَدوزُ
العَظيم؛  5آنان که [به خدا و پیامبر] ایمان آورده و همواره تقواپیشه بودهاند .بـراى
ـــــــــــــــــــــــ
 .2طبرسی ،مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،پیشین ،ج  ،2ص  222ـ .227
 .1فضلاهلل ،محمدحسین ،تفسیر من وحی القرآن ،بیروت :دار المالک ،دوم ،ج  ،2ص .77
 .1بقره ،آيه  1و .1
 .0بقره ،آيه 227؛ آل عمران ،آيه  214و .144
 .1يونس ،آيه  11ـ .10
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آنان در زندگ دنیا و در آخرت ،بشارت است ...این است ،سعادت بزرگ».
تقوا ،حقیقتی است که دامنه و آثار گستردهای دارد .در آیهای خدای متعال بعد از
دعوت از همه به عجله برای رسیدن به مغفرت الهی و بهشت وسیع ،این نعمت
را آمادهشده برای پرهیزکاران میداند« :وَ سدارِعُوا إِلدى مَغْفِدّرَةٍ مِدنْ رَبِكُدمْ وَ جَنَدةٍ
عَّرْلُهَا الَْماواتُ وَ الْأَرْضُ أُعِدَتْ لِلْمُتَّقينَ».

3

عالمه طباطبایی میفرماید« :این آیه ،زمینهسازی کرده تا دستورات اخالقی مهمی
را بیان کند که اه تقوا باید انجام دهند تا به سعادت مطلوب برسند».

8

حال جای این پرسش وجود دارد که اه تقوا چه ویژگیهایی دارند؟ قرآن کریم
در اشاره به صفات اخالقی متقین فرموده« :الَذينَ يُنْفِّقُوّنَ فِدي الَْدّرَاءِ وَ الضَدّرَاءِ وَ
الْكاظِمينَ الْغَيْظَ وَ الْعافينَ عَنِ النَاسِ وَ اللَهُ يُحِوُ الْمُحِْْنينَ؛ 1تقواپیشگان ،کسان اند
که در آسایش و تنگ  ،از اموال خود در راه خدا انفاق م کنند و خشم خـود را
فرو م خورند و از لغزش مردم در م گذرند .اینان ،نیکوکارند و خدا نیکوکاران
را دوست م دارد».
خداوند در آیه بعد می فرماید « :وَ الَذينَ إِذا فَعَلُوا فاُِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفَُْدهُمْ ذَكَدّرُوا
اللَهَ فَاسْتَغْفَّرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَ مَنْ يَغْفِّرُ الذُنُوبَ إِالَ اللَهُ وَ لَمْ يُصِّرُوا عَلى مدا فَعَلُدوا وَ هُدمْ
يَعْلَمُوّنَ؛ 3و کسان اند که چون کار زشت انجام دهند یا در اثر گناه به خود ستم
کنند ،خدا را به یاد م آورند و براى گناهانشان آمرزش م طلبند و چه کس جز
خدا گناهان را م آمرزد؟ و بر گناهان که مرتکب شدهاند ،اصرار نم ورزنـد و
م دانند [که اصرار بر گناه ،رفتاری بدتر از گناه است]».
ـــــــــــــــــــــــ
 .2آل عمران ،آيه .211
 .1طباطبايی ،سید محمدحسین ،المیزان فی تفسیر القرآن ،پیشین ،ج  ،0ص .14
 .1آل عمران ،آيه .210
 .0آل عمران ،آيه .211
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پس ،عام تقوا ،خود به چندین عام تجزیه میشود؛ انفاق در راحـت و رنـج،
مهار خشـم ،گذشـت از [خطـاى] مـردم ،پشـیمانی سـریع از اعمـال زشـت و
عذرخواهی از خداوند ،و استغفار براى گناهان و عدم اصرار بر گناه.
در پایان ،خداوند بار دیگر پاداش چنین مردمی را بیان مـیکنـد و مـیفرمایـد:
« أُولئِكَ جَزاؤُهُمْ مَغْفِّرَةٌ مِنْ رَبِهِمْ وَ جَنَاتٌ تَجّْرّي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِددينَ فيهدا...؛

3

پاداش اینان از طرف پروردگارشان ،آمرزش و باغهای است که از زیر درختان
آنها نهرها جارى است و براى همیشه در آن (باغها) هستند». ...
عالمه فض اهلل در این باره نوشته« :این آیات می فهماند عظمت شخریت انسانی
به این است که خروصیات ذاتی انسان در کنار ویژگیهای رفتـاری و معنـویِ
عرفانی ،جمع شوند تا شخریتی متوازن به وجود آید که ارزش جاودانه شدن در
بهشت را داشته باشد ».به بیان ایشان« :انسان در تربیت اخالقی اسالمی ،به یـک
عنرر «خیر» تبدی میشود که از طرفی ،به خدا مرتبب است و از طرف دیگر ،به
مردم .و «خیر» ،در بهشت جاویدان است».

8

در آیه دیگر ،تقوای الهی نشانه ای دارد که در هدایت و سـعادت آدمـی نقشـی
تعیین کننده دارد و آن ،حفظ زبان از گناه و آراستن آن به حق و راسـتی اسـت.
قرآن میفرماید« :يا أَيُهَا الَذينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَهَ وَ قُولُوا قَوْالً سَديداً؛  1اى کسان کـه
ایمان آورده اید! تقواى اله پیشه کنید و سخن محکم و حق بگویید».
«قول سدید» ،یعنی «سخن محکم و استوار» که روی حساب و موافق حق و واقع
است؛ سخن که همچون یک سد محکم ،جلو امواج فساد و باط را م گیرد.
علماى اخالق گفتهاند« :زبان ،پربرکت ترین عضو بدن ،و مؤثرترین وسیله طاعت
ـــــــــــــــــــــــ
 .2آل عمران ،آيه .211
 .1فضلاهلل ،محمدحسین ،تفسیر من وحی القرآن ،پیشین ،ج  ،1ص  171ـ .170
 .1احزاب ،آيه .74
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و هدایت و اصالح است و در عین حال ،خطرناکترین و پُرگناهترین عضو بدن
محسوب م شود؛ تا آن جا که حدود س گناه کبیره از همین عضو کوچک صادر
م گردد».

3

خاتم رسوالن حق

میفرماید « :ال يَْتَّقِيمُ ايماّنُ عَبدٍ َُتّى يَْتَّقِيمَ قَلبُهُ و اليَْتَّقِيمُ

قَلبُهُ َُتّى يَْتَّقِيمَ لِْانُهُ :ایمان هیچ بندهاى از بندگان خدا بـه راسـت نمـ گرایـد،
مگر اینکه قلبش مستقیم گردد و قلبش مستقیم نم شود ،مگـر ایـنکـه زبـانش
درست شود».

8

امام سجاد

نیز فرموده« :زبان هر انسـان  ،همـه روز صـبح از اعضـاى دیگـر

احوالپرس م کند و م گوید :چگونه صبح کردید؟ همـه آنهـا در پاسـخ ایـن
اظهار محبت زبان ،م گویند :حال ما خوب است ،اگر تو بگذارى! تو را به خـدا
سوگند ما را رعایت کن .ما به وسیله تو ثواب م بینیم و با حرکات تو مجـازات
م شویم».

1

اگر تقوای زبان بهخوبی رعایت شود ،نتیجهاش همان چیزی است که قرآن کریم
بیان فرموده « :يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمالَكُمْ وَ يَغْفِّرْ لَكُدمْ ذُنُدوبَكُمْ...؛  3خـدا کارهـاى شـما را
اصالح میکند و سبب آمرزش گناهان شما است».
در حقیقت ،تقوا پایه اصالح زبان و سرچشمه گفتار حق است و گفتار حق ،یک
از عوام مؤثر اصالح اعمال بوده و اصالح اعمال نیز سبب آمرزش گناهان است ؛
به بیان دیگر ،سخن مطابق تقوا ،یک حسنه است و حسنه نیز مایـه پـاکسـازی
انسان از گناهان است؛ «إِّنَ الْحََْناتِ يُذْهِبْنَ الَْيِئات؛  5اعمال نیـک ،گناهـان را از
ـــــــــــــــــــــــ
 .2مکارم شیرازی ،ناصر ،تفسیر نمونه ،پیشین ،ج  ،27ص  007ـ .002
 .1مجلسی ،محمدباقر ،بحار األنوار ،بیروت :دار احیاء التراث العربی 2041 ،ق ،ج  ،72ص .72
 .1همان ،ص .172
 .0احزاب ،آيه .72
 .1هود ،آيه .220
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بین م برند».
معیار سخن درست و حرف حق چیست؟ قسمتی از آیه  23سوره احزاب به این
سؤال جواب داده است؛ آن جا که فرموده« :وَ مَنْ يَُِعِ اللَهَ وَ رَسُولَهُ؛ و هـر کـس
اطاعت خدا و رسولش کند ».پس ،معیار آن است که هر چه را آنان میپسـندند،
بگوییم و اختیار زبان خویش را به خواست آنان بدهیم .اگر چنین کنیم ،بهیقـین
سعادت بزرگ نریب ما خواهد شد؛ «فَّقَدْ فازَ فَوْزاً عَظيماً».
 .3پايبندي به احکام و حدود الهی

حدود خدا ،همان احکام اله است که نظام زندگ بر مراعات آنها استوار است.
بنده خدا ،با التزام به احکام اسالم م تواند راه سعادت را بپیماید.
در آیه  338سوره توبه خدای متعال گروهی از مؤمنان را« :وَ الْحافِظُوّنَ لِحُدُود اهلل؛
پاسداران حدود و احکام خدا» مینامد؛ همان گروهی کـه در آیـه  333خـود را
خریدار جان آنان معرفی نموده و پاداش این فداکاران را برخورداری از بهشـتی
شمرده که سعادت بزرگ خوانده میشود« :إِّنَ اللَهَ اشْتَّرى مِنَ الْمُؤْمِنينَ أَنْفَُْدهُمْ وَ
أَمْوالَهُمْ بِأَّنَ لَهُمُ الْجَنَةَ ...وَ ذلِكَ هُوَ الفَوزُ العَظيم».
بنابراین ،آیه داللت دارد که پایبندی و عم به احکام خـدا ،عامـ رسـیدن بـه
سعادت و رستگارى است.
در آیاتی دیگر ،به طور کلی ،عنوان «حدود» و وجوب عم به آنها مطرح شده:
«تِلْكَ ُُدُودُ اللَهِ فَال تَّقّْرَبُوها؛  3اینها ،حدود و مرزهاى اله است؛ به آن نزدیـک
نشوید».
آیاتی که بیانگر این عام سعادت هستند ،بسیارند؛ برای نمونه ،در آیه  31سوره
نساء میفرماید:
« تِلْكَ ُُدُودُ اللَهِ وَمَن يَُِعِ اللَهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَددت تَجْدّرِى مِدن تَحْتِهَدا االَْنْهَددّرُ
ـــــــــــــــــــــــ
 .2بقره ،آيه .227
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خَددلِدِينَ فِيهَا وَذَ لِدكَ الْفَدوْزُ الْعَظِديم؛ ایـنهـا ،مرزهـاى الهـ اسـت و هـرکس
[دستورات و حکمهای] خـدا و پیـامبرش را اطاعـت کنـد ،خداونـد وى را در
باغهای از بهشت وارد م کند که همواره ،آب از زیر درختانش جـارى اسـت؛
جاودانه در آن م مانند و این ،سعادت بزرگ است».
عالمه فض اهلل در این آیه« ،حُدُودُ اللَهِ» را احکام مربو ارث و رفتار با یتیمـان
معنا کرده که واجب است به آن عم شود تا راه مستقیمی که خدا مشخص کرده،
منحرف نشود .این عم  ،سبب وارد شدن در بهشتی میشود که مرگ در آن معنا
ندارد و آنجا است که انسان خود را در یک فضای پُر از نعمت الهی میبیند و
تمام وجودش لذت میشود.

3

در بعضی آیات هم در برابر مبارزه با ربا و عم به حکم خداوند ،وعده سعادت
داده شده « :يا أَيُهَا الَذينَ آمَنُوا ال تَأْكُلُوا الّرِبَوا أَلْعافاً مُضداعَفَةً وَ اتَّقُدوا اللَدهَ لَعَلَكُدمْ
تُفْلِحُوّنَ؛  8اى کسان که ایمان آوردهاید! ربا (بهره پول) را با افـزودنهـاى مکـرر
نخورید .تقوای الهی پیشه کنید ،شاید رستگار شوید ».این آیه ،عام سـعادت و
رستگاری را تقوا دانسته که در اینجا ،ترک رباخواری است.

1

یکی دیگر از احکام اسالم که نقش مهمی در سعادت انسان دارد ،عم به تکلیف
واجب «امر به معروف و نهی از منکر» است« :وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَةٌ يَدْعُوّنَ إِلَى الََْيّْرِ
وَ يَأْمُّرُوّنَ بِالْمَعْ ّرُوفِ وَ يَنْهَوّْنَ عَنِ الْمُنْكَّرِ وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُدوّن؛  3و بایـد از شـما
گروه باشند که به کار خیر دعوت کنند و به کارهاى پسندیده فرمان دهند و از
کارهاى زشت و ناپسند باز دارند و آنان ،سعادتمندان هستند».
ـــــــــــــــــــــــ
 .2فضلاهلل ،محمدحسین ،تفسیر من وحی القرآن ،پیشین ،ج  ،7ص .217
 .1آل عمران ،آيه .214
 .1مترجمان بّنیاد پژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی ،تفسیر هدايت ،مشهد :اوّل ،ج  ،2ص .124
 .0آل عمران ،آيه .240
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همچنین در آیه  338سوره توبه خداوند یکی از اوصاف مؤمنان سـعادتمنـد را
«الْآمِّرُوّنَ بِالْمَعّْرُوفِ وَ النَاهُوّنَ عَنِ الْمُنْكَّر» بیان فرموده کـه بـهروشـنی نقـش ایـن
واجب را در زندگی انسان نشان میدهد.
 .4وفاي به عهد

در ابتدای سوره مؤمنون میخوانیم « :قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُدوّنَ؛ مؤمنـان ،سـعادتمنـد و
رستگارند ».در آیه  2همین سوره نیز آمده« :وَ الَذِينَ هُمْ الماناتهم وَ عَهْدِهِمْ رَاعُوّنَ؛
آنان که به [حفظ] امانت و عهدشان پایبند هستند».
در سوره رعد آیه  33از کسانی به نام «أولوا األلباب؛ خردمندان» یاد کرده و اولین
صفت آنان را وفاى به عهد و ترک پیمانشکن برشمرده« :الَذِينَ يُوفُوّنَ بِعَهْدِ اللَهِ
وَ ال يَنّْقُضُوّنَ الْمِيثاقَ؛ آنها کسان هستند که به عهد اله وفا م کنند و پیمان را
نم شکنند».
«عهد و پیمان خدا ،معنای وسیع دارد؛ عهدهاى فطرى و پیمانهای که خدا بـه
مقتضاى فطرت از انسان گرفته ،مانند فط رت توحید و عشق به حـق و عـدالت؛
پیمانهاى عقل  ،یعن آنچه را که انسان با نیروى تفکر و اندیشه و عق از حقایق
عالم هست و مبدأ و معاد درک م کند؛ و نیز پیمانهاى شرع  ،یعن آنچه را که
پیامبر

از مؤمنان در رابطه با اطاعت فرمانهاى خداوند و ترک معریت و گناه

پیمان گرفته .طبیع است که وفا به پیمانهای که انسان با دیگر انسانها م بندد
نیز در این مجموعه وارد است».

3

قرآن کریم در آیات  88تا  83همین سوره ،بـه اهـ وفـا و امانـتداری ،وعـده
عاقبتی نیک داده است که بیانگر نهایت سعادت است« :عُّقْبَى الددَارِ»؛ بـاغهـاى
جاویدان بهشت« :جَنَاتُ عَدّْنٍ يَدْخُلُونَها»؛ احترام و سـالم فرشـتگان« :وَ الْمَالئِكَدةُ
ـــــــــــــــــــــــ
 .2مکارم شیرازی ،ناصر ،تفسیر نمونه ،پیشین ،ج  ،24ص ( .220با اندکی ويرايش)
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يَدْخُلُوّنَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُّلِ بابٍ سَالمٌ عَلَيْكُمْ 3 ».چه نیکو فردوسی حکیم سروده است:
سراسر جهان پیش او خوار بود

جوانمرد بود و وفادار بود

 .5صداقت

یکی از عوام تأمینکننده سعادت در آخرت ،صداقت اسـت .انسـان صـادق و
راستگو ،کسی است که با درک حقیقت ،لجبازی و خودخواهی ندارد و آنچه را
دیده و فهمیده ،با کمال شهامت ابراز میکند؛ البته بسیاری نیز مدعی هسـتند کـه
اگر حق را درک کنند ،میپذیرند و از آن پیروی میکنند؛ در حالی که این گونـه
نیستند.
قرآن کریم در بیان آثار معنوی و اخروی راستگویی میفرماید« :قالَ اللَهُ هذا يَوْمُ
يَنْفَعُ الصَادِقينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَاتٌ تَجّْرّي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدينَ فيهدا أَبَدداً رَلِديَ
اللَهُ عَنْهُمْ وَ رَلُوا عَنْهُ ذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظيمُ؛  8خداوند م گوید :امـروز ،روزى اسـت
که راست راستگویان ،به آنها سود م بخشد .براى آنها بـاغهـای از بهشـت
است که نهرها از زیر [درختان] آن م گذرد و تا ابد ،جاودانه در آن م مانند .هم
خداوند از آنان خشنود است و هم آنها از خدا خشنودند .این ،سعادت بـزرگ
است».
«منظور از این جمله ،صدق و راست در گفتار و کردار در دنیا است که در آخرت
مفید واقع م شود؛ وگرنه صدق و راست در آخرت که محـ تکلیـف نیسـت،
فایدهاى نخواهد داشت و ...در آن روز ،دروغگوی وجود ندارد .بنابراین ،آنها
که مسئولیت و رسالت خود را انج ام دادند و جز راه صدق و درست نپیمودنـد،
مانند مسیح

و پیروان راستین او یا پیروان راستین سایر پیامبران که در این دنیا

ـــــــــــــــــــــــ
 .2ر.ک :همان ،ص  271ـ .271
 .1مائده ،آيه .227

عوامل سعادت در قرآن
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از درِ صدق وارد شدند ،از کار خود بهره کاف خواهند برد 3 »...نتیجه این صداقت
و راستی ،رستگاری عظیم و سعادت جاودان است.
 .6صبر و استقامت

صبر ،نقش بسیار مهمی در زندگی انسان دارد .استقامت و صبر در برابر حوادث،
ضامن سربلندى و سعادت انسان است .هر چقدر در باره نقش و اهمیت صبر در
پیشرفت و تعالی انسان گفته شود ،کم است؛ چنانکه عل

رابطه صبر و ایمان

را به همانند رابطه سر انسان برای بدن معرف کـرده و فرمـوده« :إّنَ الصَدبّرَ مِدنَ
اإليماّنِ كَالّرَأسِ مِنَ الجََْدِ».

8

در سوره آل عمران میخوانیم « :يَأَيُهَا الَذِينَ ءَامَنُواْ اصْبِّرُواْ وَصَابِّرُواْ وَرَابَُِواْ وَاتَّقُدواْ
اللَهَ لَعَلَكُمْ تُفْلِحُوّنَ؛  1ای کسانی که ایمان آوردهاید! [ در برابر مشکالت و هوسها]
استقامت کنید و در برابر دشمنان [نیز] پایدار باشید و از مرزها ،مراقبت کنید و از
خدا بترسید؛ باشد که رستگار شوید ».در این آیه ،صبر و سفارش بـه آن ،عامـ
رستگاری و سعادت بیان شده است.

3

همچنین در آیه  333سوره مؤمنون در مورد مؤمنانی کـه در برابـر تمسـخرها و
آزارهای دشمنان صبر کردند ،آمده« :إِنِي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِما صَبَّرُوا أَنَهُمْ هُمُ الْفائِزُوّنَ؛
من هم امروز که روز جزا است ،به پاس صبر و شکیبای کـه کردنـد ،بـه آنـان
پاداش دادم .تنها آنان سعادتمند هستند».
مفهوم بسیار نزدیک به صبر ،استقامت است .در واقع ،میـوه صـبر ،اسـتقامت و
پایداری است .می دانیم که تنها ایمان به خدا و پذیرش دین حق و مذهب اهـ
ـــــــــــــــــــــــ
 .2مکارم شیرازی ،ناصر ،تفسیر نمونه ،پیشین ،ج  ،1ص  212ـ .217
 .1شريف رضی ،محمد بن حسین ،نهج البالغه ،قم :انتشارات هجرت ،اول 2020 ،ق ،حکمت .21
 .1آل عمران ،آيه .144
 .0قرشی ،سید علیاکبر ،أحسن الحديث ،تهران :واحد تحقیقات اسالمی ،اوّل ،ج  ،1ص .221
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بیت

کافی نیست؛ بلکه باید در این راه پایـداری کنـیم و مراقـب باشـیم تـا

لحظهای منحرف نشویم .خدای متعال چند بار به پیامبر

دستور استقامت داده

است؛ از جمله در آیه  338سوره هود خطاب به آن حضرت فرموده« :فَاستَّقِم كَما
أمِّرتَ وَ مَن تابَ مَعَكَ؛ همانگونه که فرمان دادیم ،استقامت کن و [نیز] کسـان
که با تو به سوى خدا آمدهاند ».نق است که حضرت فرمود« :شَيَبَتني سُورَةُ هُود؛

3

سوره هود ،مرا پیر کرد».
اگرچه استقامت ورزیدن سخ ت است ،ولی سعادتآفرین است« :إِّنَ الَذِينَ قدالُوا
رَبُنَا اللَهُ ثُمَ اسْتَّقامُوا تَتَنَزَلُ عَلَيْهِمُ الْمَالئِكَةُ أَالَ تََافُوا وَ ال تَحْزَنُدوا وَ أَبْشِدّرُوا بِالْجَنَدةِ
الَتِي كُنْتُمْ تُوعَدُوّنَ؛  8آنان که گفتند :پروردگار ما خـدا اسـت ،سـپس اسـتقامت و
پایداری کردند ،فرشتگان بر آنان فرود آیند که نترسید و غمگین نباشید و بشارت
باد شما را به بهشتی که وعده داده شدهاید».
 .7توبه

توبه ،پشیمانی از رفتارهای زشت و بازگشت به سوی خدا و تغییر اعمال مطابق
دستورهای خدا است .توبه از سوى بنده ،بازگشت از معریت و خطا و پشیمان
از آن است و از جانب خدا ،پذیرفتن توبه او است 1 .انسان طالب سعادت ،بایـد
با خدا رابطه خاص داشته باشد و خود را از گرد و غبـار رفتارهـای غفلـتزای
روزانه پاک سازد و به برکت راز و نیاز شبانه و بیداری سـحری ،طعـم توبـه را
بچشد .به بیان سعدی شیرازی:
ای خوشا توبه و آویختن از خوبیها

و ز بدیهای خود اظهار ندامت کردن

ـــــــــــــــــــــــ
 .2طباطبايی ،سیدمحمدحسین ،المیزان فی تفسیر القرآن ،پیشین ،ج  ،22ص .11
 .1فصلت ،آيه .14
 .1طبرسی ،مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،پیشین ،ج  ،2ص 144؛ ابن مّنظور ،لسان العرب ،بیـروت :دار
احیاء التراث العربی ،اول 2042 ،ق ،ج  ،1ص  ،12واژه «توب».

عوامل سعادت در قرآن



11

خداوند در سوره نور میفرماید ... « :وَ تُوبُواْ إِلَي اللَهِ جَمِيعًا أَيُهَدا الْمُؤْمِنُدوّنَ لَعَلَكُدمْ
تُفْلِحُوّنَ 3 ».خداوند در این آیه بعد از تذکرها و دستورهایی کـه در مـورد حفـظ
عفت و آبرو میدهد ،می فرماید :هر جـایی کـه مخالفـت کردیـد ،توبـه کنیـد و
بازگردید تا امید رسـتگاری بـرای شـما باشـد .در آیـه  12سـوره قرـص نیـز
میخوانیم« :فَأَمَا مَن تَابَ وَ ءَامَنَ وَ عَمِّلَ صَالِحًا فَعََْي أَّن يَكُوّنَ مِنَ الْمُفْلِحِدينَ؛ امـا
کسی که توبه کند و ایمان آورد و عم صالح انجام دهد ،امید است از رستگاران
باشد ».پس ،توبه و انابه از گناهان گذشته و قرار گرفتن در زیر چتر حمایت الهی
و اطاعت از اوامر خداوند متعال ،نقش مهمی در رسیدن به سعادت دنیا و آخرت
دارد.
در آیات  2غافر 11 ،تا  11سوره مریم و آیه  2سوره تحریم نیز سـعادتآفـرین
بودن توبه بیان شده است.
نمونههایی از اهل سعادت و شقاوت
در پایان ،دو نمونه از کسانی را که در نهایت ،به سعادت رسیدند و یا به شقاوت
دچار شدند ،معرفی میکنیم:
 .1بلعم باعورا

در قرآن کریم دانشمندی بزرگ که مستجاب الدعوه بود ،از سوی خدا تشبیه بـه
سگ شده است؛ زیرا او مسیر زندگی سعادتمند خویش را ادامه نداد و با ترک
تقوا دچار شقاوت شد و از جهنمیان گردید .گوینـد کـه او بـه جـای پیـروی و
حمایت از پیامبر خدا ،برای حفظ جان خود ،حضرت موسی
امام رضا

را نفرین کـرد.

فرمود :به بلعم باعورا اسم اعظم عطا شد و بـا آن دعـا مـیکـرد و

مستجاب میشد؛ ولی او به سوی فرعون متمای گشت .هنگامی که فرعـون بـه
ـــــــــــــــــــــــ
 .2نور ،آيه .12
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و یارانش رفت ،فرعون به بلعم گفت :به درگاه خدا دعا کن تـا

دنبال موسی

موسی و یارانش از ما دست بردارند.
بلعم ،سوار االغش شد تا دنبال موسی برود؛ اما االغش از رفتن خودداری کـرد.
پس به زدن او پرداخت .خدا االغ را به سخن آورد و به بلعم گفت :وای بر تو!
چرا میزنی؟ آیا میخواهی با تو بیایم که پیامبر خدا و مؤمنـان را نفـرین کنـی؟
بلعم ،پیوسته االغ را زد تا مُرد .این گونه بود که دیگر اسم اعظم از زبان او افتاد.
به همین جهت ،خداوند در قرآن کریم او را به سگ تشبیه نموده است.
از امام باقر

3

8

نق شده :اص آیه ،در باره بلعم است؛ ولی خداوند سرگذشت او

را به عنوان مثالی در باره کسان از امت اسالم که هواپرست را بر خداپرسـت و
هدایت اله ترجیح دهند ،بیان کرده است 1 .به این ترتیب ،بلعم از اوج سعادت،
به قعر جهنم افتاد و نماد شقاوت شد.
 .2وهب و همسرش

وهب ،مادر و همسرش نماد کسانی هستند که ساعاتی تأخیر میتوانست آنان را
از سعادتی بزرگ محروم کند .آنها نرران بودند و به وسـیله امـام حسـین
مسلمان شدند و روز عاشورا در صف لشکریان آن حضرت قـرار گرفتنـد .روز
عاشورا مادر وهب گفت :فرزند عزیزم! به یارى فرزند رسول خدا قیام کن .وهب
به میدان رفت و بعد از رجزخوانی و معرفی خود ،به دشمن حمله کرد و سخت
جنگید .او بعد از کشتن عده اى ،به جانب مادر و همسر برگشت .در مقاب مادر
ایستاد و گفت:
ـــــــــــــــــــــــ
 .2ر.ک :حويزی ،جمعه ،تفسیر نور الثقلین ،تحقیق :رسولی محالتی ،هاشم ،قم :اسماعیلیان ،اول 2021 ،ق،
ج  ،1ص .241
 .1مکارم شیرازی ،ناصر ،تفسیر نمونه ،پیشین ،ج  ،7ص .21
 .1طبرسی ،مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،پیشین ،ج  ،0ص .717

عوامل سعادت در قرآن
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اى مادر! اکنون از من راض شدى؟ مادر گفت :تا در پیش روى امام حسین
کشته نشوى ،راضی نمیشوم .به میدان برو و بجنگ تا شهید شوی.
وهب به میدان کارزار برگشت ،رجز خواند و با تمام قدرت جنگید تا بعد از کشتن
نوزده نفر سوار و بیست نفر پیاده از دشمن ،دستهایش قطع شد .همسر وهب که
این صحنه را دید ،عمود خیمه را گرفت و به سوى وه ب شتافت؛ در حال کـه
م گفت :پدر و مادرم فداى تو باد! تا م توان در راه پاکان و خاندان پیامبر بجنگ!
وهب خواست که همسرش را به خیمه بازگرداند؛ ولی او لباسـش را گرفـت و
گفت :من هرگز باز نم گردم تا اینکه با تو کشته شوم .امام حسین

مداخلـه

کرد و آن زن برگشت .وهب به جنگ ادامه داد تا شهید شد .همسر وهب ،پس از
شهادت تاب نیاورد و به میدان دوید و خونهاى صورت او را پاک کرد که چشم
شمر به آن بانوى باوفا افتاد .به غالمش دستور داد تا با عمـودى کـه در دسـت
داشت ،بر او زد و او را شهید کرد .او ،اولین بانوی شهید در لشکر امام حسین
است .عمر سعد دستور داد :گردن وهب را زدند و سرش را به سوى لشکر امام
حسین

انداختند .مادر وهب ،سر او را برداشت و بوسید .آنگاه به طرف لشکر

عمر سعد انداخت .مادر وهب ،عمود خیمه را برداشت و به دشمن حملـه کـرد
ولی به امر امام حسین
امید مرا ناامید مکن .امام
در کنار پیغمبر

برگشت .مادر وهب ،در حال برگشتن م گفت :خدایا!
فرمود :خداوند تو را ناامید نخواهد کرد و فرزنـدت

خواهد بود.

3

ـــــــــــــــــــــــ
 .2ر.ک :مجلسی ،محمدباقر ،بحار األنوار ،پیشین ،ج  ،01ص  21ـ .27

آبرومندي در آموزههاي قرآنی
*

حجتاالسالم والمسلمين دكتر سيدمحمود طيب حسيني

اشاره
آبروی مؤمن ،در آموزههای دینی ارزش و جایگاه بـاالیی دارد؛ بـه گونـهای کـه
همردیف مال و جان وی میباشد و گاهی از جان و مال او نیز مهمتر است .ابن
خطاب به کعبه گفت :خوشا به حال تو ای خانه!

عباس میگوید« :رسول خدا

چه باعظمتی و چقدر حرمت تو بزرگ است! به خدا سوگند که حرمت مؤمن نزد
خداوند ،از حرمت و عظمت تو بیشتر است؛ زیرا خدای تعالی از تو یک چیز را
حرام کرده است؛ اما از مؤمن سه چیز را :خونش ،مالش و سوء ظن بـه او 3 ».در
بعضی روایات به جای عنوان «سوء ظن» ،عنوان «عِرض مؤمن (آبروی مـؤمن)»
آمده است؛ چنان که رسول اکرم
بر مسلمان دیگر حرام است».

فرموده« :خون (جان) ،آبرو و مال مسـلمان،

8

ـــــــــــــــــــــــ
* دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 .1ورام بن ابیفراس ،مجموعه ورام ،قم :مکتبة الفقیه2024 ،ق ،ص.14
 . 2نهج الفصاحه ،گردآوری و ترجمه :ابوالقاسم پايّنده ،تهران :سازمان انتشارات جاويدان 2114 ،ش ،ص . 122
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متأسفانه ،امروزه حرمت و آبروی مسلمانان حفظ نمیگردد و با کمتـرین بهانـه،
آبروی افراد در جامعه ریخته میشود .از این رو ،بایسته است که این موضوع ،از
نظر آموزههای دینی بررسی شود.
مفهومشناسی آبرو
3

واژه «آبرو» ،به معناى اعتبار ،حرمت ،شرف ،وجاهت و عِرض است که معـادل
عرب آن« ،ماء الوجه» می باشد؛ ولـی در روایـات بـرای ایـن معنـا ،بیشـتر واژه
«عِرض» به کار رفته است .آبرو را بدان رو آبرو گفتهاند که باعث میشود آب و
عرق شرم از روی انسان جاری شود .بدینسان ،آبـرو عبـارت اسـت از اعتبـار،
وجاهت و حرمتی که هر مسلمان در جام عه دارد و هر عملی که باعـث از بـین
رفتن یا تضعیف آن گردد ،آبروریزی و هتک حرمت شمرده میشود.
در قرآن کریم ،واژه «عِرض» و «ماء الوجه» نیامده است؛ ولی آیـاتی فـراوان بـا
موضوع آبروی انسانها ،بهویژه انسانهای مؤمن ،ارتباطی نزدیک دارد .البته کلمه
«وجیه» به معناى آبرومند ،دو بار در قرآن کریم آمده اسـت؛ یکـی در سـوره آل
عمران ،آیه  35و دیگری در سوره احزاب ،آیه .13
حفظ آبرو ،امري ذاتی و فطري

قرآن کریم ،انسان را موجودى برخوردار از کرامت ذات می داند که خداوند وی
را بر دیگر آفریدگانش برتری داده است« :وَ لَّقد كَّرّمنا بَنى ءَادَم؛ 2و ما فرزندان آدم
آدم را کرامت بخشیدیم ».از برجسته ترین مظاهر کرامت انسـان ،برخـوردارى از
عق و حیا است .از این رو ،انسان همواره و به طـور طبیعـ  ،در مقابـ آنچـه
حرمت او را تهدید م کند ،واکنش نشان میدهد .بر این اساس ،حضرت آدم
ـــــــــــــــــــــــ
 .1دهخدا ،لغتنامه دهخدا ،تهران :دانشگاه ت هران ،مؤسسه لغتنامه دهخدا 2171 ،ش ،ج  ،2ص .12
 .2اسراء ،آيه .74

آبرومندی در آموزههای قرآنی
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ابتدای ترین زشت خود (عورت) را ـ که آن را با حرمت خود مرتبب م دانست ـ
با برگ درختان پوشاند« :فَلَمَا ذاقَا الشَجَّرَةَ بَددَتْ لَهُمدا سَدوْآتُهُما وَ طَفِّقدا يََْصِدفاّنِ
عَلَيْهِما مِنْ وَرَقِ الْجَنَة؛ 1و چون از آن درخت بچشیدند ،برای آن دو ،شرمگاهشان
پدیدار شد و شروع کردند از برگهاى بهشت بر شرمگاه خویش چسبانیدن».
براساس این آیه ،انسان فطرتاً از این که کسی عورتش را ببیند ،احساس شـرم و
خجالت میکند .پس ،بخشی از آبرو و حرمت انسان ،با عورتش در ارتبا است.
به همین دلی  ،در روایاتی متعدد و در کلمات بزرگان ،عیوب مردم به عورت آنان
تشبیه شده است.
قرآن کریم مطالبی را نق میکند که از تمای فطری انسان به حفظ آبرو حکایت
دارد که در اینجا به برخی از آنها اشاره میکنیم.
 .3درخواست عزیز مرر از یوسف  ،براى پوشیده نگاه داشتن اقدام ناشایست
همسرش؛ «يُوسُفُ أَعّْرِضْ عَنْ هذا؛2اى یوسف ،تو از [افشاى] این قضیه ،صـرف
نظر کن».
 . 8درخواست یوسف

برای اعاده حیثیت پیش از آزادی از زندان؛ «قالَ ارْجِدعْ

إِلى رَبِكَ فَْْئَلْهُ ما بدالُ النِْْدوَةِ الالَتدي قَََعْدنَ أَيْددِيَهُنَ إِّنَ رَبِدي بِكَيْددِهِنَ عَلديمٌ؛

3

[یوسف] گفت :سوى خواجهات باز گرد و از او بپرس که حال و کار آن زنان که
دستهاى خویش بریدند ،چه بوده است؟ (چرا دست خود را بریدنـد؟) همانـا
ـــــــــــــــــــــــ
 .1اعراف ،آيه  .11بیشتر مفسران ،واژه «سَوْآت» را به «عورت» تفسیر کردهاند( .طبرسى ،فضل بن حسن،
مجمع البیان فى تفسیر القرآن ،تهران :ناصر خسرو 2171 ،ش ،ج  ،0ص 112؛ زمخشری ،محمود ،الکشاف،
بیروت :دار الکتاب العربی2047 ،ق ،ج  ،1ص  71؛ قرطبی ،محمد ،الجامع ألحکام القرآن ،تهران :انتشارات
ناصر خسرو2110 ،ش ،ج  ،7ص )227
 .2يوسف ،آيه .17
 .3يوسف ،آيه .14
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پروردگار من به مکر آنها دانا است».
 .1آرزوى حضرت مریم

پس از آنکه با فیض اله  ،عیس

را باردار شد،

به این که ای کاش پیش از این مُرده ،و از یادها فراموش شده بود؛ «قالَتْ يا لَيْتَني
مِتُ قَبّْلَ هذا وَ كُنْتُ نَْْياً مَنِْْيًا؛ 1گفت :اى کاش پیش از ایـن ،مُـرده بـودم و بـه
فراموش سپرده شده بودم».
 .3درخواست لو

از قوم خود برای اینکه متعرض میهمانان وى نشده ،او را

ب آبرو نکنند؛ «قالَ إِّنَ هؤُالءِ لَيْفي فَال تَفْضَحُوّنِ؛ 2گفت :اینها مهمانان مناند ،مرا
رسوا مکنید».
ضرورت حفظ آبرو

بر اساس آموزه های دینی و حکم فطرت و عق  ،هـر مسـلمانی وظیفـه دارد در
حفظ آبروی خویش و دیگر مسلمانان کوشا باشد .هر گونه تالشی بـرای هتـک
حرمت مسلمانان ،پیامدهای بسیار زیانبار دنیوی و اخروی را در پیدارد؛ چنانکه
حفظ آبروی مسلمانان ،پاداشی فراوان در دنیا و آخرت بـه ارمغـان مـیآورد و
موجب توفیقات مادی و معنوی میشود.
قب از این که دیگران در اندیشه حفظ آبروی ما باشند ،خودمـان بایـد در حفـظ
آبرویمان تالش نماییم .پیامبر اکرم

میفرماید« :خونها ،مالها و آبروهاىتان

بر شما حرمت دارد؛ همانگونه که عید قربان در ماه ذىالحجه و در سرزمین مکه
حرمت دارد»3؛ یعنی مؤمن همانگونه که حرمت روز عید قربان و ماه ذیالحجه و
و شهر مکه را پاس می دارد ،باید در حفظ آبرو و حرمت خود نیز بکوشد.
ـــــــــــــــــــــــ
 .1مريم ،آيه .11
 .2حجر ،آيه  12و 17؛ هود ،آيه .72
 .3فیض کاشانی ،مالمحسن ،تفسیر الصافی ،تهران :انتشارات الصدر2021 ،ق ،ج  ،1ص .17

آبرومندی در آموزههای قرآنی

امام عل
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می فرماید« :آبروى خود را هدف تیرهاى سخنان مردم قرار مـده»؛

1

یعنی مؤمن نباید بی جهت کاری کند که مردم از او بدگویی کرده و آبرویش را در
جامعه بشکنند.
حافظ میگوید:
2

کین آب رفته باز نیاید بهجوی خویش

در حفظ آبرو ز گهر باش سختتر

در ضرب المث آمده است« :آبی که آبرو ببرد ،در گلو مریز».

3

حفظ آبرو ،آن قدر مهم است که انسان باید مال خود را در راه آن هزینه کند .امیر
مؤمنان

می فرماید « :إِّنَ أَفْضَّلَ الْفِعَالِ صِيَانَةُ الْعِّرْضِ بِالْمَدالِ؛ 4بهتـرین عمـ  ،آن

است که انسان با مالش آبروی خود را حفظ کند».
در تاریخ آمده که امام حسن

در نامهای به امام حسین

قدر پول به بعضی شاعران میبخشد .امام حسین

نوشت که چرا این

پاسخ داد« :برادر! شما خود

بهتر از من می دانی که بهترین مال ،آن است که برای حفظ آبرو صرف شـود»؛

5

یعنی این پولی که من به بعضی شاعران می پردازم ،برای حفظ آبرویم از زبان تند
و گزنده آنان است.
چه بسا برای حفظ آبرو ،نه تنها از مال ،بلکه باید از جان خود بگذریم .شـاعری
میگوید:
خوون خوود را گور بریوری بور زموین

بووه کووه آب روی ریووری بوور ک ووار

ـــــــــــــــــــــــ
 . 1سید رضی ،نهج البالغه ،تحقیق :صبحی صالح ،قم :دار الهجرة ،بىتا ،ص  ،112نامه .17
 .2دهخدا ،لغتنامه دهخدا ،پیشین ،ج  ،2ص .12
 .3همان.
 .4شیخ حر عاملی ،محمد ،وسائل الشیعة ،قم :مؤسسة آل البیت
 .5همان.

2020 ،ق ،ج  ،12ص .117
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بووت پرسوویدن بووه از موورد پرسووت

پ وود گیوور و کووار ب وود و گوووش دار

1

در آموزههای دینی ،بیش از سفارش در باره حفظ آبروی خویش ،به حفظ آبروی
دیگران سفارش شده است؛ زیرا معموالً انسانها برای حفظ آبروی خود انگیـزه
دارند؛ اما برای حفظ آبروی دیگران ،نه تنها انگیزه کافی ندارند ،بلکه گاه به دلی
حسادتها و رقابتها در امور مادی و کمارزش دنیا ،برای ریختن آبروی دیگران
از انگیزه بسیاری برخوردارند .در روایتی رسول خدا

فرموده« :کسی که در راه

غیبت برادرش و کشف سرّ و عیوب مخفی او قدم بردارد ،اوّلگامی که برمیدارد،
در جهنم میگذارد و خدای تعالی عیوب او را در بین خالیـق آشـکار سـاخته،
آبرویش را ببرد».

8

در روایت دیگری آمده که روزى عیس

از حواریون پرسـید« :اگـر شـما در

جای ببینید یک از دوستان و برادران تان هنگـام خـواب لباسـش کنـار رفتـه و
مقدارى از عورتش ظاهر شده ،آیا سع م کنید که او را بپوشانید و یـا ایـنکـه
عورتش را بیشتر مکشوف م سازید؟ آنها گفتند :روشن است؛ سع م کنـیم
عورتش را بپوشانیم .حضرت فرمودند :خیر ،شما این کار را نم کنید؛ بلکه همه
آن را نمایان م کنید 3».آنها از این سخن عیس

تعجب کردنـد؛ امـا متوجـه

شدند که در این پرسش و پاسخ ،رازى نهفته اسـت .آن حضـرت بـا ایـن کـار
م خواستند به یاران خود بفهمانند که حق مؤمن بر مؤمن ،این است که عیب او
را بپوشاند و نه تنها آن را بازگو نکند ،بلکه تا آنجا که م تواند پردهپوش نماید
تا آبرویش محفوظ بماند؛ همانگونه که نباید عورت او را مکشوف نماید.

ـــــــــــــــــــــــ
 .1دهخدا ،لغتنامه دهخدا ،پیشین ،ج  ،2ص .11
 .2خمیّنی ،روحاهلل ،چهل حديث ،تهران :مرکز نشر دانشگاهی2112 ،ش ،ص .140
 .3مجلسی ،محمدباقر ،بحار األنوار ،بیروت :مؤسسة الوفاء2040 ،ق ،ج  ،71ص .121

آبرومندی در آموزههای قرآنی
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عوامل و زمینه هاي هتك آبرو و حرمت

قرآن ،ضمن معرفی مالک های براى آبرومندى و محبوبیت ،بر این نکتـه تأکیـد
م کند که انسان پیش و بیش از هر چیز ،باید در پ کسب منزلت نزد خداونـد
باشد که در این صورت ،خدا طبق یـک سـنّت تغییرناپـذیر ،بـه او محبوبیـت و
منزلت واالى اجتماع می بخشد؛ «إِّنَ الَذينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَالِحاتِ سَيَجْعَّلُ لَهُدمُ
الّرَُْمنُ وُدًا؛ 1آنان که ایمان آورند و کارهاى شایسته انجام دهند ،خداى مهرگستر،
محب ت آنان را در دل مردم قرار خواهد داد».
در تفسیر این آیه ،از پیامبر اکرم

2

روایت شده که فرمود« :وقت خدا بندهاى را

دوست بدارد ،به جبرئی خطاب م کند که تـو نیـز او را دوسـت بـدار .سـپس
جبرئی در بین اه آسمان ندا م دهد که خدا آن بنده را دوست م دارد .پـس
شما نیز او را دوست بدارید .آنگاه خداوند همان محب ت اه آسمان به آن بنده را
در بین اه زمین نیز قرار م دهد 3».بنابراین ،هر عملی که محبّت خداوند را در
پ داشته باشد ،موجب جلب آبرو م شود و هر عملی که از محبوبی ت انسان نزد
خداوند بکاهد ،سبب کمشدن آبروی او نزد خدا م شود.
نمونه آن ،بنی اسرائی است که به دلی مخالفت با برخ دستورهاى دینـ شـان،
شایسته خوارى و رسوای در دنیا شدند.

4

نمونه دیگر ،قوم صالح است که به دلی تکذیب حضرت صالح

و معجزههاى

ـــــــــــــــــــــــ
 .1مريم ،آيه .71
 .2ر.ک :طبرسی ،مجمع البیان ،پیشین ،ج  ،1ص 211؛ ابن کثیر ،اسماعیل ،تفسیر القرآن العظیم ،بیروت :دار
الکتب العلمیة2027 ،ق ،ج  ،1ص .207
 .3طبرسی ،مجمع البیان ،پیشین ،ج  ،1ص .211
 .4ر.ک :بقره ،آيه .21
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وى ،گرفتار عذاب خوارکننده اله شدند.

1

از دیدگاه قرآن کریم و روایات ،عوام و زمینههای متعددی موجب هتک حرمت
و آبروریزی میشود که گذرا به آنها اشاره میکنیم.
 . 1اظهار نیازمندي نزد دیگران

از مهم ترین چیزی که با آبروی انسان در ارتبـا اسـت و موجـب شرمسـاری،
سرشکستگی و سرافکندگی انسان میشود ،اظهار نیازمندى نزد دیگران است .هر
مسلمانی وظیفه دارد ،از دراز کردن دست نیاز به سوی دیگران بپرهیزد و آبروی
خود را حفظ کند؛ اما اگر دیگران به او نیاز داشتند ،قب از درخواسـت و اظهـار
نیاز آنها ،نیاز آنان را برآورده ساخته و آبرویشان را حفظ نماید .قرآن با ستایش
از فقیرانِ عفیف ،نیازمندان جامعه را به حفظ آبروى خود و درخواستنکردن از
ثروتمندان تشویق کرده است:
«لِلْفُّقَّراءِ الَذينَ أُُْصِّرُوا في سَبيّلِ اللَهِ ال يَْْتََيعُوّنَ لَّرْباً فِي الْأَرْضِ يَحَْْبُهُمُ الْجاهِدّلُ
أَغْنِياءَ مِنَ التَعَفُفِ تَعّْرِفُهُمْ بِْيماهُمْ ال يَْْدئَلُوّنَ النَداسَ إِلْحافداً؛ 2صـدقات ،بـراى آن
تهی دستان است که در راه خدا محرور شدهاند و نم توانند براى کسب درآمد
در زمین سیر و سفر کنند .از آنجا که خویشـتن دارنـد و فقـر خـود را آشـکار
نم کنند ،کس که از حالشان ب خبر است ،آنان را توانگر مـ پنـدارد و تـو از
نشانشان ،بینوای آنان را درم یاب  .آنان با وجود نیازمندى شدید ،به اصـرار از
مردم چیزى نم خواهند».
خداوند در دارای هاى توان گران ،براى نیازمندان حق قرار داده است .قراردادن
چنین حقی ،موجب جلوگیرى از تحقیر نیازمندان از سوى توانگـران مـیشـود.
ـــــــــــــــــــــــ
 .1ر.ک :فصلت ،آيه .21
 .2بقره ،آيه .171
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آیات که به صدقه پنهان و منتنگذاشتن در صدقه تشویق م کند 1نیز در جهت
حفظ آبروى نیازمندان ،قاب تفسیر است.
امام علی

2

می فرماید« :مَاءُ وَجْهِكَ جَامِدٌ يُّقَِّْرُهُ الُْؤَالُ فَانْظُّرْ عِنْددَ مَدنْ تُّقَِْدّرُهُ؛

3

آبروی تو ،یخی است که درخواست و اظهار نیاز نزد دیگران ،آن را قطرهقطـره
آب میکند .پس بنگر که آن را نزد چه کسی فرومیریزی؟»
انسان خردمند ،باید بداند درخواست کمک از فردی که آبروی دیگران بـرای او
بیارزش است و از اینکه حرمت نیازمندان را بشکند ،باکی نـدارد ،کـاری بـس
اشتباه است .سعدی گوید :اگر آبروی فردی را در یک محلهای بریـزی ،ممکـن
است سنّ ت حاکم بر روزگار ،آبروی تو را در شهری ببرد:
مریر آبروی ای برادر به کوی

که دهرت نریرد به شهر آبروی

4

در روایتی آمده است« :مردی از مسلمانان مدینـه ،بـه شخرـی بـدهکار شـد و
نتوانست قرض خود را ادا کند .طلبکار ،طلب خود را از آن مرد مطالبه میکـرد.
آن مرد برای چارهجویی نزد امام حسین

آمد .همین که خواست نیاز خـود را

بیان کند و آثار درخواست در چهرهاش ظاهر شد ،امام حسین

دریافت که او

برای حاجتی آمده است .برای اینکه آثار ذلت و خـواری سـؤال بـر چهـرهاش
ننشیند و خج نشود و آبرویش حفظ شـود ،بـه او فرمـود :آبـروی خـود را از
درخواست رویاروی و مستقیم نگهدار ،نیاز خود را بنویس و به مـن ده کـه بـه
خواست خدا آنچه تو را شاد کند ،به تو خـواهم داد .او بـرای امـام نوشـت :ای
ـــــــــــــــــــــــ
 .1ر.ک :بقره ،آيه  110 ،111و .172
 .1ر.ک :طبرسی ،مجمع البیان ،پیشین ،ج  ،1ص 102؛ فخر رازی ،مفاتیح الغیب ،بیروت :دار احیاء التراث
العربی2014 ،ق ،ج  ،7ص « .11مغفرة» نیز در آيه  111بقره ،به حفظ آبروى فقیر ،تفسیر شده است.
 . 3سید رضی ،نهج البالغه ،پیشین ،حکمت .101
 .0دهخدا ،لغتنامه دهخدا ،پیشین ،ج  ،2ص .11
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اباعبداهلل! فالنی پانرد دینار از من طلب دارد و با اصرار از من مطالبه کرده است.
از او برای من مهلت بخواهید تا زمانی که گشایشی برایم ایجـاد شـود و بتـوانم
طلبش را بپردازم.
امام حسین

پس از خواندن نامه او ،به منزل خود رفت و کیسهای محتوای

هزار دینار آورد و به او داد و فرمود :با پانرد دینار این پول ،بدهکاری خود را
بپرداز و با پانرد دینار دیگر ،به زندگی خود سروسامان بده و جز به نزد سه نفر
به هیچ کس حاجت خود را مگو :اول ،مؤمن و دیندار که دین ،نگهبان او است
و باعث میشود حاجت تو را بدهد و آبروی تو را جایی نریزد .دوم ،جوانمرد که
به دلی

جوانمردیاش ،حیا میکند درخواست تو را رد کند .سوم ،صاحب

اصالت خانوادگی که میداند تو به جهت نیازت ،دوست نداری آبروی خود را از
دست بدهی .او شخریت تو را حفظ میکند و حاجتت را روا میسازد».

1

 .2نسبت دادن فحشا به دیگران

از آنجا که هتک حرمت دیگران با متهمکردن آنان به فحشا ،پیامدهاى ناگوارى در
زندگ خانوادگ و اجتماع دارد ،حفظ آبرو از حد تشویق فراتر رفته و شک
قانون به خود گرفته است .از این رو ،براى متهمنمودن دیگران ،مجـازات (حـدّ
قذف) پیش بین شده است؛ «وَ الَذينَ يَّرْمُوّنَ الْمُحْصَناتِ ثُمَ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُدهَداءَ
فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانينَ جَلْدَةً وَ ال تَّقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَ أُولئِكَ هُمُ الْفاسِّقُوّنَ؛ 2و کسـان
که به زنان شوهردار نسبت زنا م دهند ،سپس چهار گواه نم آورند ،هشتاد تازیانه
به آنان بزنید و هیچگاه شهادت از آنان نپذیرید و اینان خود فاسقاند».
ـــــــــــــــــــــــ
 .1ابن شعبه حرانی ،الحس ن بن علی ،تحف العقول عن آل الرسول ،تصحیح :علیاکبر غفاری ،قم :مؤسسة
الّنشر االسالمی2111 ،ش ،ص 112؛ نیز ر.ک :محمدی اشتهاردی ،محمد ،داستان دوستان ،قـم :بوسـتان
کتاب2127 ،ش ،ج  ،1ص .117
 .2نور ،آيه .0
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عم کسان که زنان پاک دامن را به عم ناروا متهم کرده ،آبروى آنان را م ریزند
نیز گناه بس بزرگ شمرده شده که افزون بر تازیانه ،مورد لعن اله قرار گرفته،
د ر دنیا و آخرت از رحمت او محروم شـده و مسـتحق عـذاب عظـیم خداونـد
خواهند بود؛ «إِّنَ الَذينَ يَّرْمُوّنَ الْمُحْصَناتِ الْغدافِالتِ الْمُؤْمِنداتِ لُعِنُدوا فِدي الددُنْيا وَ
الْآخِّرَةِ وَ لَهُمْ عَذابٌ عَظيمٌ؛ 1ب گمان ،کسان که به زنان پاکدامنِ ب خبـر [از همـه
جا] و با ایمان ،نسبت زنا م دهند ،در دنیا و آخرت لعنت شدهاند و براى آنها
عذاب سخت خواهد بود».
این که برای اثبات زنا ،لوا و مساحقه ،2چهار شاهد الزم است 3ـ با ایـنکـه در
مسائل مهمتر چون قت  ،دو شاهد کاف است ـ بـراى حفـظ آبـروى افـراد در
جامعه است.

4

 .3تمسخر و تحقیر دیگران

خداوند مؤمنان را از تمسخر و نسبت دادن القاب زشت به یکدیگر نهـ کـرده
است تا حرمت مؤمنان حفظ شود؛ «يا أَيُهَا الَذينَ آمَنُوا ال يَََّْْرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَْى
أَّنْ يَكُونُوا خَيّْراً مِنْهُمْ وَ ال نِْاءٌ مِنْ نِْداءٍ عَْدى أَّنْ يَكُدنَ خَيْدّراً مِدنْهُنَ وَ ال تَلْمِدزُوا
أَنْفَُْكُمْ وَ ال تَنابَزُوا بِالْأَلّْقابِ بِئْسَ االِسْمُ الْفُُْوقُ بَعْدَ الْإيماّنِ وَ مَنْ لَمْ يَتُوْ فَأُولئِدكَ
هُمُ الظَالِمُوّن؛
اى کسان

5

که ایمان آوردهاید ،هرگز گروه

[از مردان شما] گروه دیگر را

ـــــــــــــــــــــــ
 .1نور ،آيه .11
 .2مقداد سیوری ،جمالالدين ،کّنز العرفان فی فقه القرآن ،تهران :مرتضوی 2171 ،ش ،ج  ،1ص .107
 .3نساء ،آيه .21
 .4مقداد سیوری ،جمالالدين ،کّنز العرفان فی فقـه القـرآن ،پیشـین ،ج  ،1ص  101و 107؛ زمخشـری،
محمود ،الکشاف ،پیشین ،ج ،1ص.121
 .5حجرات ،آيه .22
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مسخره نکند .شاید آن گروه (مسخرهشدگان) ،بهتر از آنان باشند؛ و نه زنان زنان
دیگر را .شاید آن گروه ،بهتر از آنان باشند و از یکدیگر عیبجوی نکنید و
همدیگر را به لقبهاى زشت مخوانید .بد نامگذارى است [یاد کردن مؤمن به]
فسق ،پس از ایمان .آنان که توبه نکنند ،آنهایند که ستمکارند».
 . 4غیبت ،تجسس و سوء ظن

خداوند از غیبت که عامل براى ریختن آبروى افراد جامعه است ،و از تجسس از
اسرار مردم که م تواند زمینه اى براى غیبت و کشف اسرار آنان باشـد و نیـز از
سوء ظن که آن نیز م تواند مقدمهاى براى تجسس و غیبـت باشـد ،نهـ کـرده
است؛ «يا أَيُهَا الَذينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثيّراً مِنَ الظَنِ إِّنَ بَعْضَ الظَنِ إِثْمٌ وَ ال تَجََُْْوا وَ
ال يَغْتَوْ بَعْضُكُمْ بَعْضا؛ 1اى مؤمنان! از بسیارى از گمانها دورى کنید که برخ از
گمانها ،گناه است و [در کار مردم] کاوش ننمایید و از یکدیگر غیبت نکنید».
البته هر عملی که غرض از آن ،مشورت دادن به کسی که از انسان در باره فردی
مشورت خواسته ،آن هم به میزان ضرورت برای مشورتدهی ،یـا منظـور از آن
دادخواهی باشد ،غیبت شمرده نمیشود.

2

 .5تهمت

نسبت دادن خطا و گناه خود به دیگران که موجب خدشه دارکـردن آبـروى آنـان
است ،از نظر قرآن ،بهتان و گناه آشکار است؛ «ومَن يَكِْو خََيئَةً أو إثماً ثُدمَ
يَّرمِ بِه بَّريدًا فَّقدِ اُتَمّلَ بُهتناً و إثماً مُبيناً؛ 3و کس که خطا یا گناه مرتکب شود،
سپس ب گناه را مت هم سازد ،بارِ بهتان و گناه آشکارى را بر دوش گرفته است».
ـــــــــــــــــــــــ
 .1حجرات ،آيه .21
 .2هاشمی خويی ،میرزا حبیباهلل ،مّنهاج البراعة فی شرح نهج البالغة ،تصحیح :ابراهیم المیانجی ،طهـران:
المکتبة االسالمیة ،بیتا ،ج  ،2ص .12
 .3نساء ،آيه .221
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 .6جدال با دیگران

امیر مؤمنان

میفرماید« :مَن لَنَ بِعِّرلِه فَليَدَعِ المِّراءَ؛ 1هر کس نسبت به آبروی

خود بخی است و نمیخواهد آبرویش نزد کسی ریخته شود ،باید از جـدال بـا
دیگران بپرهیزد».
این نکته شایان توجه است که برخ از مالکهـای آبـرو یـا بـیآبرویـی ،امـور
اعتبارى برخاسته از سنّتهاى نادرست اجتماع میباشد که قرآن در صدد تغییر
این باورهای نادرست ،و معر ف معیارهاى درست است؛ مانند اینکه در جاهلیت،
طایفه و قبیله را معیار آبرو و ارزش می دانستند و داشتن فرزند دختـر را معیـار
ننگ و بیآبرویی به شمار میآوردند؛ 2در حالی که قرآن ،طایفهها و قبیلـههـا را
معیار شناسایی یکدیگر معرفی میکند و ارزش و آبرو را به تقوا میداند.

3

در نظر مردم ظاهربین ،برخوردارى از امور مادى ،عـامل بـراى کسـب منزلـت
اجتماع و آبرو به شمار م رود؛ چنانکه یکی از آموزههای داستان قارون که در
قرآن کریم آمده ،کشیدن خ ب بطالن بر این پندار مردم ظاهربین است.

4

موارد جواز هتك آبروي دیگران

با همه اهتمامی که قرآن کریم به حفظ آبروى هر انسانی ،بهویژه انسان مسـلمان
دارد ،در مواردى براى عدهای حرمت قائ نبوده ،ریختن آبروى آنهـا را جـایز
م داند:
 .3خداوند به کسان که مورد ستم قرار گرفتهاند ،اجازه داده تا ستم را کـه بـر
آنان رفته ،آشکارا بازگویند؛ «ال يُحِوُ اللّهُ الجَهّرَ بِالُْوءِ مِدنَ الّقدولِ إالّ مَدن ظُلِدمَ؛
ـــــــــــــــــــــــ
 . 1سید رضی ،نهج البالغه ،پیشین ،حکمت .111
 .2نحل ،آيه  12ـ .17
 .3حجرات ،آيه .21
 .4ر.ک :قصص ،آيه  71ـ .20
 .5نساء ،آيه .202
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خداوند ،بانگبرداشتن به بدزبان را دوست ندارد؛ مگر [از] کس که بر او ستم
رفته باشد».
روشن است که معنای این آیه ،جواز ریختن آبروی افرادی است که به دیگـران
ستم میکنند .این آیه ،بیانگر یک عام بازدارنده بـرای سـتم بـه افـراد ضـعیف
جامعه است؛ تا بعضی انسانهای صاحب قدرت و ثروت ،به خود اجازه ندهند به
انسانهای ضعیفتر ستم کنند .معموالً برای افراد صاحب منرب و ثروت ،بسیار
اهمیت دارد که برای حفظ جایگاه و قدرتشان ،آبرویشان را حفظ کنند و از هر
نوع هتک حرمت خود ،جلوگیری نمایند.
 .8اگر زنا با شهادت چهار نفر ثابت شود ،بر حاکم اسالم است تا در حضـور
گروه از مؤمنان ،زناکننده را تازیانه بزند؛ «وَ لْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنينَ؛

3

و باید که گروه از مؤمنان ،شکنجه آن دو را حاضر و گواه باشند».
 . 1کسانی که به زنان و مردان پاک دامن نسبت زنا میدهند و نمیتوانند با چهار
شاهد آن را اثبات کنند ،افزون بر حکمِ تازیانه بر آنان (حد قذف) ،خداوند آنان
را فاسق شمرده ،در باره آنها میفرماید :هرگز گواه آنان را نپذیرید؛ مگر اینکه
توبه کنند؛ «وَ ال تَّقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَ أُولئِكَ هُمُ الْفاسِّقُوّنَ * إِالَ الَذينَ تدابُوا مِدنْ
8

بَعْدِ ذلِكَ وَ أَصْلَحُوا فَإِّنَ اللَهَ غَفُورٌ رَُيم».

نپذیرفتن شهادت فاسقان ،به معنـاى هتـک حرمـت و آبـروى آنـان در روابـب
اجتماع است.
 .3فرمان به قطع دستِ «سارق» در حضور افراد جامعه ،دلی ب آبروی و عـدم
حرمت سارقان در جامعه اسالم است؛ «وَ الَْارِقُ وَ الَْارِقَةُ فَداقََْعُوا أَيْددِيَهُما

ـــــــــــــــــــــــ
 .1نور ،آيه .1
 .2نور ،آيه  0ـ .1

آبرومندی در آموزههای قرآنی



11

جَزاءً بِما كََْبا نَكداالً مِدنَ اللَدهِ؛  3و [اى حاکمـان اسـالم !] مـرد دزد و زن دزد،
دستشان را (چهار انگشت؛ غیر ابهام دست راستشان را) ببرید؛ به سزاى کارى
که کردهاند و به جهت کیفرى که از جانب خداوند معین شده است».
شایان ذکر است ،اجراى این سه حد که مستلزم ب آبروی آن افراد است ،ابزارى
براى اصالح جامعه از سه عام مهم فساد اجتماع اسـت و در حقیقـت ،ابـزار
بازدارنده ای است تا همواره در جامعه اسالمی حرمت و آبروی افراد تا حد امکان
حفظ شود و بهراحتی آبروی افراد ریخته نشود .افزون بر ایـن ،از رواج بعضـی
گناهان ،مث فحشا و سرقت ،جلوگیری شود.
سیره اهل بیت

در حفظ آبروي دیگران

اه بیت پیامبر

در زمینه حفظ آبروی دیگران ،الگویی بیبدی اند .در روایت

است که امیر مؤمنان

مقدار پنج وسق (حدود پنج بار) خرما برای مـردی کـه

آبرومند بود و از کسی تقاضایی نمیکرد ،فرستاد .شخری که در آنجا بود ،به آن
حضرت گفت :آن مرد که تقاضای کمک نکرد .چرا برای او خرما فرستادی؟ به
عالوه ،یک وسق برای او کافی بود .امام خطاب به او فرمود :خداوند امثال تو را
در جامعه ما زیاد نکند .من میبخشم و تو بخ میورزی .اگر من آنچـه را کـه
مورد حاجت او است ،پس از درخواستش به او بدهم ،در این صورت ،چیزی به
او نبخشیدهام؛ بلکه بهای آبرویی را که به من داده ،به او پرداختهام؛ زیرا اگر صبر
کنم تا او سؤال کند ،در حقیقت ،او را وادار کردهام که آبرویش را به من بدهـد؛
آن رویی را که در هنگا م عبادت و پرستش خدای خود و خدای من ،بـه خـاک
میسایید.

2

همچنین ،نق شده است که مردی خدمت امام حسن
ـــــــــــــــــــــــ
 .1مائده ،آيه .12
 .2ر.ک :شیخ حر عاملی ،وسائل الشیعه ،پیشین ،ج  ،1ص .222

رسید و با گفتن دو بیت

16



ره توشه محرم الحرام 3131

شعر ،اظهار فقر و پریشانی کرد:
لم يَبقَ لي شديٌٌ ُتدي يُبداعَ بددِرهمٍ

يَكفيكَ مَنظَّرُ ُالتي عن مََبَدّرّي

إلّدددا بّقايدددا مددداءَ وجدددهٍ صُدددنتُهُ

أَلّا يُباعَ فّقدد وَجددتُكَ مشدتّرّي

«هرچه داشته ام ،فروخته و خرج کرده ام و دیگر هیچ متاعی بـرایم بـاقی نمانـده
است تا آن را به درهمی بفروشم و برای زندگیام هزینه کنم .چهرهام بهروشـنی
گویای این حال پریشانم است .تنها چیزی را که برای خود نگهداشـتهام و آن را
نفروخته ام ،اندکی آبرو است که ترمیم گرفتم آن را نفروشم؛ اما احساس کـردم
شما خریدار آبرو هستید .آمدهام آن اندک آبرو را به شما بفروشم».
حضرت امام حسن

خازن خود را طلبید و فرمود :چه مقدار مال نزد توست؟

عرض کرد :دوازده هزار درهم .فرمود :آن را به این مرد فقیر ده که من خجالت
می کشم .خازن عرض کرد :دیگر چیزی برای نفقه باقی نماند .امام فرمود :تو آن
را به این مرد فقیر ده و حسن ظن به خدا داشته باش .خداوند تدارک مـیکنـد.
سپس حضرت آن مرد را طلبید و عذرخواهی کرد و فرمود :ما حق تو را ندادیم؛
اما به قدر آنچه بود ،دادیم و این دو بی ت را در جواب دو بیت وی فرمود:
عاجَلتَندددا فأتددداكَ وابدددّلُ بِّرِندددا

طَلّاً و لدو أَمهَلتَندي لَدم تُمََدّرِ

فََُذِ الّقَليّلَ و كُن كَأَنّدكَ لدم تَبِدع

مدا صُددنتَهُ و كَأَنّنددا لددم نَش دتَّرِ

«ای مرد عرب! ما را به عجله انداختی .از این رو ،به جای کَرمهای درشـت مـا،
نرمه های آن بر تو بارید .اگر به ما مهلت می دادی ،از ابر کرم ما اینگونه بـر تـو
نمی بارید .حال ،این مقدار کم را بگیر و آبرویت نیز مال خودت .چنان فرض کن
که آن آبروی خود را که نگه داشته بودی ،به ما نفروختهای و ما نیز اِنگار چیزی
نخریدهایم؛ چرا که این مال (38هزار درهم) ،بهای آبروی تو نیست».

3

ـــــــــــــــــــــــ
 . 1قمی ،شیخ عباس ،مّنتهی اآلمال ،تهران :کتابفروشی اسالمیه ،2112 ،ذيل بیان فضايل و مکارم اخالق
امام حسن

.

آبرومندی در آموزههای قرآنی
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برای آبروی یک مسلمان ،بسـیار ارزش و حرمـت

قای بود .مشابه این روایت ،از امیر مؤمنان و امام حسین

نیز نق شده است.

3

نکته بسیار مهم در خروص حفظ آبروی مسلمان که در بعضی روایات آمده ،این
است که حتی اگر مسلمانی آبروی برادر مسلمان خود را بُرد ،برای اینکه بـاب
انتقام گیری باز نشود و مردم جامعه در ریختن آبرو با یکدیگر مسابقه نگذارنـد،
بایسته است کسی که آبرویش ریخته شده ،خویشتن داری و گذشت کرده ،آن را
به حساب خدا بگذارد تا خداوند آبـرویش را بـازخَرد و از اجـر اخـروی نیـز
برخوردار شود.
آثار بىآبرویی در آخرت

بر اساس آموزه های اسالمی ،زندگ انسان در حیات اخروی ،بازتاب اعمال وى
در این جهان است که با آبرومندى یا ب آبروی همراه میباشد .قـرآن کـریم از
وجود دو گروه «روسفید» و «روسیاه» در روز بازپسین خبر م دهد؛ «يَوْمَ تَبْديَضُ
وُجُوهٌ وَ تَْْوَدُ وُجُوهٌ فَأَمَا الَذينَ اسْوَدَتْ وُجُوهُهُمْ أَ كَفَّرْتُمْ بَعْدَ إيمانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذابَ
بِما كُنْتُمْ تَكْفُّرُوّنَ * وَ أَمَا الَذينَ ابْيَضَتْ وُجُوهُهُمْ فَفي رَُْمَتِ اللَهِ هُمْ فيها خالِدُوّنَ».

2

روسفیدان در این آیه ،به مؤمنان تفسیر شده است؛ همانگونه در آیه دیگر آمـده
است که در قیامت ،خدا پیامبر و کسان را که با او ایمان آوردهاند ،خوار نسازد؛
«يَوْمَ ال يَُْزِّي اللَهُ النَبِيَ وَ الَذينَ آمَنُوا مَعَه».

3

در آیه دیگر ،کسان که بر خداوند دروغ ببندند ،روسیاه شناسانده شدهانـد و در
مقاب آنان ،از پرواپیشگان یاد شده که از روسیاه مبرا هسـتند؛ «وَ يَدوْمَ الّْقِيامَدةِ
ـــــــــــــــــــــــ
 . 1ر.ک :گروه حديث پژوهشکده باقر العلوم ،فرهّنگ جامع سخّنان امام حسین
قم :نشر معروف2121 ،ش ،ص .741
 .2آل عمران ،آيه  241ـ .247
 .3تحريم ،آيه .2

 ،ترجمه :علی مؤيدی،
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تَّرَى الَذينَ كَذَبُوا عَلَى اللَهِ وُجُوهُهُمْ مُْْوَدَةٌ أَلَيْسَ في جَهَنَمَ مَثْدوىً لِلْمُتَكَبِدّرينَ * وَ
يُنَجِي اللَهُ الَذينَ اتَّقَوْا بِمَفازَتِهِمْ ال يَمَُْهُمُ الُْدوءُ وَ ال هُدمْ يَحْزَنُدوّنَ؛ 1در روزى کـه
رویهای سپید گردد و رویهای سیاه؛ اما آنان که رویهاشان سیاه گـردد[ ،بـه
ایشان گفته شود ]:آیا پس از ایمان آوردنتان کافر شدید؟ پس بچشید عذاب را به
سزاى آنکه کفر م ورزیدید .اما آنـان کـه رویهاشـان سـپید شـود ،در مهـر و
بخشایش خدایند [و] در آن جاویداناند».
قرآن کریم با تعبیر «ناكِْدوا رُئوسِدهم» ،از خـوارى و سـرافکندگ مجرمـان در
آخرت ،در پیش گاه خداوند خبر میدهد؛ «وَ لَوْ تَّرى إِذِ الْمُجّْرِمُوّنَ ناكُِْوا رُؤُسِهِمْ
عِنْدَ رَبِهِمْ؛ 2و اگر ببین آنگاه که این بزهکاران سرهاى خود را نزد خداوندشـان
[به خوارى و شرم] در پیش افکنده باشند».
همچنین ،قرآن کریم از زبان اولوا األلباب نق میکند که هر کسی به جهنم برود،
خداوند او را خوار و رسوا کرده است؛ « رَبَنا إِنّكَ مَن تُدخِّلِ النّدارَ فَّقَدد أَخزَيتَده؛

3

پروردگارا! هر که را تو به آتش درآورى ،بهراست خوار و رسوایش کردهاى».
بدین جهت است که اولوا األلباب از خدواند میخواهند که آنـان را در آخـرت
خوار و رسوا نگرداند؛ «رَبَنا وَ آتِنا ما وَعَدْتَنا عَلى رُسُلِكَ وَ ال تَُْزِندا يَدوْمَ الّْقِيامَدةِ
إِنَكَ ال تَُْلِفُ الْميعادَ؛ 4پروردگارا! و آنچه را بر [زبان] فرستادگانت به مـا وعـده
دادى ،به ما ارزان دار و ما را در روز رستاخیز ،خوار و رسـوا مگـردان کـه تـو
خالف وعده نم کن ».
با همه ارزشی که اسالم و قرآن برای آبرو و حرمت انسان قای است و حرمت و
ـــــــــــــــــــــــ
 .1زمر ،آيه  14ـ .12
 .2سجده ،آيه .21
 .3آل عمران ،آيه .271
 .4آل عمران ،آيه .270

آبرومندی در آموزههای قرآنی
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وجاهت انسان مؤمن را از کعبه نیز باالتر میشمرد ،اما در جایی که انسان بر سر
دو راهی قرار گیرد که آبروی خود را نزد سایر مردم ،اعم از مسلمان و مؤمن یا
عموم انسان ها ،حفظ ک ند و یا آبروی خود را نزد خدای تعالی حفظ کرده و بـر
خالف دستورات خدای تعالی عم نکند و عذاب خدا در دنیا و آخرت را برای
خویش نخرد ،بدیهی است که راهکار دوم ،ترجیح دارد  .از این رو ،بنده مـؤمن
نباید عملی را مرتکب شود که مستوجب عذاب الهی گردد .افزون بر قرآن کریم،
این مطلب را از بعضی احادیث معرومان
نمونه ،یکی از شعارها و رجزهای امام حسین

نیز میتوان برداشت کـرد؛ بـرای
در روز عاشورا این جمله بلند

و شریف است:
الّْقَتّْلُ أَوْلَى مِنْ رُكُوبِ الْعَارِ

وَ الْعَارُ أَوْلَى مِنْ دُخُولِ النَار

1

«مرگ و کشتهشدن ،بهتر و شایسته تر از آن است که انسان برای خود لکه عار و
ننگ بخرد و حرمتش شکسته شود و آبرویش بر باد رود و شرفش زیر پا گذاشته
شود .اما عار و ننگ و بر باد رفتن شرف و عزت و حرمت نیز بهتر و شایستهتر از
داخ شدن در آتش جهنم و گرفتار عذاب الهی شدن است».

ـــــــــــــــــــــــ
 . 1ابن طاووس ،علی بن موسی ،اللهوف علی قتلی الطفوف ،ترجمه :فهری ،تهران :جهان ،بیتا ،ص .227

وفاي به عهد در قرآن ،سنّت و سیرة حسینی
*

حجتاالسالم والمسلمين حسين احسانيفر

اشاره
مهم ترین سرمایه یک جامعه ،اعتمادى است که افراد به یکدیگر دارند و هر آنچه
این اعتماد و همبستگ را تقویت کند ،مایه سعادت و پیشرفت جامعه است و
هر کاری بر آن لطمه وارد نماید ،عام شکست و بدبخت است .از جمله امورى
که اعتماد عموم و خروص را شکوفا م کند ،وفاى به عهد یا صدق در وعده
است .خداوند« ،صادِقُ الْوَعْد» است و حضرت اسماعی

را نیز به این وصف

میستاید و میفرماید« :إِنَهُ كاّنَ صادِقَ الْوَعْد؛  4او در وعدههایش راستگو بـود».
پیش از ورود به بحث ،الزم است به چند نکته اشاره شود.
 . 3مجموع معارف اسالم ،انسان را به سوی کمال و سعادت حقیقی فرا میخواند؛
زیرا همه اصول و فروع آن ،با فطرت و سرشت سلیم انسانی هماهنـگ اسـت.
ـــــــــــــــــــــــ
* پژوهشگر.
 .2مريم ،آيه .10
« .1فَأَقِمْ وَجْهَ كَ لِلدِي نِ حَّنیفاً فِطْرَتَ اللَهِ الَتی فَطَرَ الّنَاسَ عَلَیْها».

3
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اگرچه ریشهدارترین معرفت در میان معارف دینی ،خداگرایی و توحید است ،اما
همه فضای اخالقی ،همانند :راستگویی ،ادای امانت و وفای به عهد ،ریشه در
فطرت دارند و «عهدهایی» هستند که انسان ،از آغازین لحظه آفـرینش ،بـا بیـان
«قالُوا بَلى شَهِدْنا»  4به آن اقرار نموده و امضا کرده است.
توجه داشته باشیم ،آن صحنه تعهدگرفت ن و تعهدسپردن ،هماکنـون نیـز در عـالم
«معنا» هست .خداوند همواره «أَلَْْتُ بِّرَبِكُم»میگوید و بندگانش نیز پیوسته نغمه
«بَل » سر می دهند؛ ولی غفلت  ،مانع مشاهده آن صـحنه اسـت« .اگـر انسـان از
خواب غفلت برخیزد و سمیع و بریر باشد ،هر لحظه میتواند به سراغ آن برود
و امضای خود را پای این میثاقنامه ببیند؛ منتهی با هر چشمی و گوشی نمیتوان
به سراغ آن رفت؛ بلکه:
گوش میخواهد نودای آشو ا

آش و ا دانوود وودای آشوو ا

ز معوووارا مووواي مر وووی دور

به زخارا مواي حوم موورور

تا زمانی که از بستر غفلت برنخیزیم ،چیزی را نه مشـاهده خـواهیم کـرد و نـه
میفهمیم 8 ».شیخ بهایی میگوید:
در روز ايسوووت ب ووو گفتووو

و امووروز بووه بسووتر خفتووی

ز معوووارا مووواي مر وووی دور

به زخارا مواي حوم موورور

از مووو ن ا ووا نیووار یوواد

پیوسته به يهو و يعو

د شواد

نووه اشووا روان نووه ر زردی

اهلل اهلل توووو بوووه بووویدردی

 .8بر اساس اعتقاد شیعه ،امام معروم  ،آیینه دار صفات جمال و جالل خدا و
مظهر اسمای حُسنای او و ترجمان وحی و قرآن است .طبیعی است کـه چنـین
جایگاهی ،مرکز تجلیگاه «وفای به عهد» باشد؛ زیرا «الوَفی :وفاکننده به عهد» ،از
ـــــــــــــــــــــــ
 .2اعراف ،آيه .271
 .1ر.ک :جوادی آملی ،عبداهلل ،حماسه و عرفان ،قم :مرکز نشر اسراء ،چهارم2121 ،ش ،ص  11ـ .17
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صفات خداوند است 3؛ «وَ مَنْ أَوْفى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَهِ؛  8چه کس از خدا به عهـدش،
وفادارتر است؟» از این رو ،در روایات و زیارات ،یکی از صفات و القـابی کـه
برای ائمه

 1 ،از جمله حضرت امام حسین

 . 1همان گونه که پیامبر اکرم

 3ذکر شده« ،الوَفیّ» است.

تجسم عینی قرآن کریم است ،ائمه اطهار

تجسم و ترجمان قرآن و سنّت و سیره رسول خدا
سیره گفتاری و رفتاری معرومان

نیز

هستند .پس برای شناخت

در هر موضوع قرآنی ،از جمله «وفای بـه

عهد» ،باید به قرآن و سیره رسول خـدا

رجـوع کـرد .بـر ایـن اسـاس ،الزم

می دانیم نخست «وفای به عهد» از نگاه قرآن و سنّ ت مورد توجه قـرار گیـرد و
آنگاه به بیان ای ن مبحث در سیره امام حسین

خواهیم پرداخت.

اهمیت وفاي به عهد از نگاه قرآن
لزوم وفای به عهد ،ریشه در سرشت انسان دارد .هر کسی با مراجعه به وِجدان
خویش ،این حقیقت را در درون خود مییابد .به همین دلی  ،در میان تمام مل
دنیا ،پایبندی به عهد و پیمانها ،مقدس و الزم شمرده میشود .با نگاهی به آیات
قرآن ،این حقیقت را بهروشنی می توان دریافت؛ برای مثـال ،سـوره مؤمنـون  5و
معارج 1 ،هنگامی که از ویژگیهای مؤمنان و نمازگزاران سخن میگوید ،از جمله
صفات آنان را رعایت امانت و وفای به عهد میداند و میفرماید« :وَ الَدذينَ هُدمْ
ـــــــــــــــــــــــ
 .2شیخ صدوق ،الخصال ،قم :مؤسسة نشر اسالمی2041 ،ق ،ج  ،1ص .170
 .1توبه ،آيه .222
 . 1ر .ک :الحلی ،سید علی بن طاوس ،جمال األسبوع ،قم :دار الرضی ،باب زيارات ائمه
 074 ،011و .121
 .0المازندرانی ،ابن شهرآشوب ،المّناقب ،قم :مؤسسة العالمة2177 ،ق ،ج  ،2ص .1
 .1مؤمّنون ،آيه .2
 .1معارج ،آيه .11

 ،ص ،11
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لِ أَماناتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ راعُوّن 3 ».این تعبیرات ،نشان می دهد که وفای به عهد ،یکی از
شاخرههای مهم ایمان و تقوا و قرارگرفتن در زمره نمازگزاران است.
در آیه  322سوره بقره 8 ،وفای به عهد در ردیف ایمان به خدا و نماز و زکـات
قرار گرفته است .با توجه به اینکه در آیه شـریفه هـیچ قیـدی نیامـده ،اسـتفاده
می شود که وفای به عهد ،به طور مطلق واجب است؛ خواه عهـد و پیمـان الهـی
باشد یا مردمی ،در برابر مسلمانان باشد یا غیر مسلمانان .این حقیقت ،در سوره
توبه روشنتر بیان شده است .خداوند م فرماید :اى پیغمبر! اگر با مشرکان پیمان
بست  ،باید به پیمان خودت وفادار باش و تا آنها پیمان خویش را نشکستهاند،
تو نباید آن را نقض کن ؛ «فَمَا اسْتَّقاموا لَكُدمْ فَاسْدتَّقيموا لَهُدمْ 1 ».یـا در آیـه دیگـر
م فرماید« :فَاتِمّوا الَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إلى مُدَتِهِمْ؛  3پیمان آنان را تا پایان مدتشان محترم
بشمارید ».حضرت علی

در نامه  51نهج البالغه که معروف به عهدنامه مالک

اشتر است ،میفرماید « :اگر پیمان بین تو و دشمن منعقد گردید یا او را در پناه
خود امان دادى ،به عهد خود وفادار باش و در آنچه بر عهده گرفت  ،امانـتدار
باش و جان خود را بر سر پیمانت بنه و بدان که هـیچ یـک از واجبـات الهـ ،
همانند وفاى به عهد نیست؛ چه آنکه همه مردم جهان با تمام اختالفات کـه در
افکار و تمایالت دارند ،در لزوم وفای به عهد اتفاق نظر دارند .پس ،در وفای به
عهد استوار باش؛ چه طرف پیمان تو مسلمان باشد ،یا کافر».

5

ـــــــــــــــــــــــ
 « .2و آنها که امانتها و عهد خود را رعايت مىکّنّند».
 « .1وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذا عاهَدُوا؛ و کسانى که به عهد خود ،به هّنگامى که عهد بستّند ،وفا مىکّنّند».
 .1توبه ،آيه .7
 .0توبه ،آيه .0
« .1وَ إِنْ عَقَدْتَ بَیّْنَ كَ وَ بَیْ نَ عَدُوِکَ عُقْدَةً أَوْ أَلْبَسْتَهُ مِّنْ كَ ذِمَةً فَحُطْ عَهْدَکَ بِالْوَفَاءِ».

وفای به عهد در قرآن ،سنّت و سیرة حسینی
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منزلت وفاي به عهد از دیدگاه سنّت
رسول خدا

می فرماید« :لَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَه؛  3کسـی کـه بـه عهـد و پیمـان

خویش پایبند نیست ،دین ندارد ».بر این پایه ،وفای به عهد ،مساوی با دینداری
است و انسان عهد شکن  ،دین کام ندارد؛ چنانکه میفرماید« :مَنْ كَداّنَ يُدؤْمِنُ
بِاللَهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِّرِ فَلْيَفِ إِذَا وَعَدَ؛  8کسی که خدا و قیامت را بـاور دارد ،بایـد بـه
عهد خود وفا نماید ».امیر مؤمنان

میفرماید« :مَا أَيّْقَنَ بِاللَهِ مَنْ لَمْ يَّرْعَ عُهُودَه؛

1

کسی که عهد و پیمانها را رعایت نکند ،به خدا یقین ندارد ».وفای به عهـد ،آن
قد ر مهم است که آن حضرت در مـورد هـدف اصـلی بعثـت رسـول خـدا
می فرماید« :بَعَثَ اللَهُ سُبْحَانَهُ مُحَمَدداً
سبحان  ،محمد

لِإِنْجَدازِ عِدَتِدهِ وَ تَمَدامِ نُبُوَتِده؛  4خداونـد

را برای وفای به عهد خویش و کام کردن نبوتش برانگیختـه

است ».خالصه اینکه :وفای به عهد ،از ارکان همه ادیان الهی است .شخرـی از
امام سجاد

خواست که عراره تمام ادیان الهی را در جملهای کوتاه بیان کند.

آن حضرت همه آموزههای دین را در سه جمله خالصه کرد و فرمود :قَوْلُ الْحَقِ
وَ الْحُكْمُ بِالْعَدْلِ وَ الْوَفَاءُ بِالْعَهْد؛  5سخن حق گفتن ،داوری به عـدالتکـردن و بـه
عهد وفانمودن».
آثار وفاي به عهد
وفای به عهد ،افزون بر اینکه سبب جلب اعتمـاد عمـومی و ایجـاد محبوبیـت
ـــــــــــــــــــــــ
 .2طبرسی ،علی بن حسن ،مشکاة األنوار ،نجف اشرف :المکتبة الحیدرية2121 ،ق ،ص .01
 .1کلیّنی ،محمد بن يعقوب ،الکافی ،تهران :دار الکتب اإلسالمیة2111 ،ش ،ج  ،1ص .110
 .1تمیمی آمدی ،عبدالواحد ،غرر الحکم ،قم :مکتب اإلعالم اإلسالمی2111 ،ش ،ص .111
 .0نهج البالغه ،ترجمه :محمد دشتی ،قم :مفاتیح القرآن ،اوّل2127 ،ش ،خطبه اوّل.
 .1شیخ صدوق ،الخصال ،پیشین ،ج  ،2ص .221
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مردمی میشود ،از نگاه قرآن ،در زندگی مادی و معنوی انسان آثار بسیاری دارد؛
از جمله:
 .3سبب فزونی ایمان و ثبات قدم میگردد؛

3

 .8انسان را در زمره نمازگزاران 8 ،مؤمنان حقیقی  1و پرهیزکاران  3قرار میدهد؛
 .1سبب اعطای حق شفاعت به وی میشود؛

5

 .3از صفات راستگویان است  1و پاداش صادقان  2و اجر عظیم  2دارد؛
 .5قرآن کریم در آیات  33تا  83سوره رعد ،ضمن قراردادن وفاکنندگان به عهد
در ردیف :صاحبان عق و اندیشه ،برقرارکنندگان پیونـدهای الهـی ،خداترسـان
شکیبا و نمازگزارانی که به وسیله حسنات بـا سـیئات مبـارزه مـیکننـد ،نتیجـه
عملکرد آنان را در سه جمله زیر توصیف میکند:
ـ عاقبتبهخیری و استقرار در باغهاى جاویدان بهشت ؛
ـ قرارگرفتن در کنار پدران و همسران و فرزندان صالح خود؛
ـ فرشتگان از هر درى بر آنان وارد م گردند و به آنان میگویند :سالم بر شما ،به
جهت صبر و استقامتتان! چه نیکو است سرانجام آن سراى جاویدان!
عاقبت عهدشکنان
3
قرآن کریم ضمن معرفی عهدشکنان به عنوان بـدترین جنبنـدگان در نـزد خـدا
ـــــــــــــــــــــــ
 .2احزاب ،آيه  11ـ .10
 .1معارج ،آيه .11
 .1مؤمّنون ،آيه .2
 .0آل عمران ،آيه .71
 .1مريم ،آيه .27
 .1بقره ،آيه .277
 .7احزاب ،آيه  11ـ .10
 .2فتح ،آيه .24
 .7انفال ،آيه .11

وفای به عهد در قرآن ،سنّت و سیرة حسینی
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میفرماید :آنان هر کاری که میکنند ،به زیان خود میکنند؛ «فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَما يَنْكُثُ
عَلى نَفِْْه 3 ».آنان ،همانند آن زن سبکمغزی هستند که خود و کنیزهایش از صبح
تا ظهر پشمها را میتابیدند و عررها همه آنها را پس از استحکام باز میکردند.
از جمله آثار شوم نقض عهد در قرآن عبارت است از:
 .3عهدشکنی باعث تضعیف ایمان میشود و زمینه را برای گرایش به کفر فراهم
میکند 8؛
 .8سبب نهادینهشدن نفاق در دل انسان میگردد؛

1

 .1عهدشکنان در ردیف خاسران (زیانکاران) و فاسقان قرار دارند؛

3

 .3عهدشکنان مورد لعنت قرار گرفته و نزول عذاب الهی در دنیا  5و عذاب جهنم
در آخرت ،به آنان وعده داده شده است؛

1

 .5کسان که پیمان اله و سوگندهاى خود را به بهـاى نـاچیزى مـ فروشـند،
بهرهاى در آخرت نخواهند داشت و خداوند با آنها سـخن نمـ گویـد و نظـر
رحمت به آنان ندارد و [از گناه] پاکشان نم سازد و عذاب دردناک براى آنها
است.

2

والیت علی

 ،نمونه بزرگ عهد الهی

ابن عباس می گوید :وقت خداوند آیه «وَ أَوْفُوا بِعَهْددِّي أُوفِ بِعَهْددِكُمْ» را نـازل
ـــــــــــــــــــــــ
 .2فتح ،آيه .24
 .1بقره ،آيه 244؛ توبه ،آيه 21؛ انفال ،آيه .11
 .1توبه ،آيه  71ـ .77
 .0بقره ،آيه 17؛ اعراف ،آيه .241
 .1طه ،آيه .21
 .1رعد ،آيه .11
 .7آل عمران ،آيه .77

68



ره توشه محرم الحرام 3131

ساخت ،پیغمبر خدا

فرمود :به خدا سوگند! حضرت آدم در حال از دنیا رفت

که با فرزندانش عهد بسته بود که به والیت فرزندش شیث وفادار بمانند؛ ولی بر
خالف آن عم کردند؛ چنانکه حضرت نوح و ابراهیم و موسی و عیسی

نیز

هر یک با قوم خویش عهد بستند که نسبت به خلیفه و جانشینشان وفادار باشند؛
اما بعد از آنان ،هیچ امتی به عهد خود وفا نکردند .سپس فرمود :من نیز بهزودى
از میان شما م روم؛ در حالی که در مورد والیت عل بن اب طالب

بـا شـما

عهد کردم و بیعت گرفتم[ .اما] او هم به سرنوشت اوصیای پیامبران پیشین دچار
بار دیگر به شـما

خواهد شد ...ای مردم! آگاه باشید که عهدم را در باره عل
ابالغ م کنم.

اى مردم! همانا بعد از من ،عل امام شما است .او جانشین ،وص  ،وزیر ،برادر و
یاور من ،همسر دخترم و پدر فرزندان من است .او ،اختیاردار شـفاعت مـن ،و
صاحب حوض کوثر ،و حم کننده پرچم من خواهد بود .هر کـس او را نادیـده
بگیرد ،مرا انکار کرده است .هر کس مرا انکار نماید ،بیشک ،خداى بلندمرتبه را
انکار کرده است .هر کس به امامت وى اعتراف نماید ،قطعاً به نبوت من اعتراف
نموده و هر کس به نبوت من اعتراف نماید ،همانا به یگانگ خدا اقـرار نمـوده
است .اى مردم! به عهد و پیمان که خدا در باره عل از شما گرفته ،وفـا کنیـد؛
خدا هم روز قیامت براى شما در بهشت وفا خواهد کرد».

3

وفاي به عهد در سیره امام حسین
وفای به عهد در زندگانی امام حسین

به قدری فروزندگی داشت که یکی از
3

القاب آن حضرت « الوفیّ» یعنی با وفا است .به فرازهایی از وفای به عهـد آن
حضرت اشاره میشود.
ـــــــــــــــــــــــ
 .2شیخ صدوق ،معانی األخبار ،ترجمه :عبدالعلی محمدی شاهرودی ،تهران :دار الکتب اإلسـالمیة ،ج ،1
ص.174
 .1الطبری ،محمد بن جرير ،دالئل اإلمامة ،قم :دار الّذخائر ،ص .71
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 .1پايبندي به عهد برادر

معاویه پس از امضای صلحنامه با امام حسن

و در دستگرفتن قدرت ،گفته

بود « :ای مردم! من با شما جنگ نکردم تا نماز بخوانید یا روزه بگیرید ،من برای
رسیدن به قدرت با شما جنگیدم .اینک به آرزوی خود رسیدم ،و در صـلحنامـه
تعهداتی سپردم که اآلن همه آنها را زیر پا میگذارم ».بدیهی است کـه رعایـت
مفاد چنین صلحنامهای واجب نمینمود؛ ول ی امام حسین

به جهت مالحظاتی،

خود را ملزم به رعایت آن میدانست .در این باره به بیان دو گزارش میپردازیم:
گزارش اول :پس از آنکه امام حسن
نزد امام حسین

معاهده صلح را امضا کرد ،برخی افراد

آمدند و از حضرت خواستند با پشتیبانی آنان ،بـه جنـگ بـا

معاویه مبادرت ورزد .حضرت به آنان فرمود« :إنّا قَدد بايَعندا وعاهَددنا وال سَدبيّلَ
لِنَّقضِ بَيعَتِنا؛  3ما بیعت کردیم و پیمان بستیم و راهی برای عهدشـکنی مـا وجـود
ندارد ».ابن قتیبه دینوری ،پایبندی ابا عبداهلل

به عهد و پیمان برادرش را این

گونه گزارش می دهد« :هنگامی که بیعتکنندگان با امام حسن
شکستند ،نزد امام حسین

بیعت خـود را

رفتند و به آن حضرت گفتند :دستت را باز کن تـا

همان گونه که با پدرت بر ضد شامیهای گمراه بیعت کردهایم ،با تو بیعت کنیم.
اما امام حسین
حسن

فرمود" :معاذ اهلل أّن أبايعكم ما كاّن الحْن ُيا؛  2تا زمـانی کـه

زنده است ،به خدا پناه میبرم از اینکه با کسی بیعت کنم»".

گزارش دوم :معاویه طی نامهای به امام حسین

نوشـت« :خبرهـایی بـه مـن

رسیده که شما قرد جنگ و نقض پیمانی را دارید که با برادرت بسته شده است.
حضرت در پاسخ او نوشت :این گونه خبرها ،کار چاپلوسهای سخنچین است.
ـــــــــــــــــــــــ
 .2الديّنوری ،ابن قتیبه ،األخبار ال طوال ،تحقیق :عبدالمّنعم عـامر ،قـاهره :دار إحیـاء الکتـب العربـی ،اوّل،
2714م ،ص .114
 .1الديّنوری ،ابن قتیبه ،اإلمامة والسیاسة ،تحقیق :الزيّنی ،مؤسسة الحلبی ،ج  ،2ص .204
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من آهنگ جنگ با شما [و نقض پیمان بستهشده] را ندارم .ای معاویـه! ایـن تـو
هستی که عهد خود را شکستی و به پیمان خویش وفا نکردی و به کمک یـاران
ستمگر ،ملحد و شیطانی خود ،حجر بن عدی و عمرو بن حمق و بندگان صالح
و نمازگزارخدا را که سوگند یاد کرده بودی از خشم تو در امـان خواهنـد بـود،
کشتی و امانی را که داده بودی ،ناجوانمردانه نادیده گرفتی».

3

پاسخ به یك شبهه
ـ شبهه:

برخی می گویند :تا دروغ و خدعه و خلف وعده نباشد ،تنها با صداقت و وفای
به عهد نمیتوان به هدف رسید؛ چنانکه ائمه

نرسیدند.

ـ پاسخ:

باید دید هدف چیست؟ امام حسین

و سایر ائمه

کشته شدند؛ اما شکست

نخوردند؛ چون به هدف عالی خود رسیدند .در زمان قاجار ،مـرد خطـاطی کـه
نسبتاً فاض بود ،هنگام بازگشت از مشهد ،در تهران پولش تمام م شود .از هنر
خطاط اش استفاده کرد  ،عهدنامه امیر مؤمنان

به مالک اشتر را بـا خـب زیبـا

نوشت و به صدر اعظم وقت هدیه داد؛ تا بلکه چیـزی بگیـرد .پـس از سـاعتی
نشستن ،از جا برخاست .صدر اعظم گفت :بفرمایید بنشـینید .هنرمنـد بـا خـود
گفت :حتماً م خواهد هدیهای بدهد .از این رو ،ماند تا همه رفتند .صدر اعظـم
گفت :فرمایش دارید؟
گفت :عرض نداشتم؛ تنها خواستم این نوشته را تقدیم کنم.
صدر اعظم :چرا این را براى من آوردى؟
ـ چون شما صدر اعظم این کشور اسالمی هسـتید ،ایـن هـم دسـتورعم امیـر
مؤمنان

براى کسان مث شما است.

ـــــــــــــــــــــــ
 .2همان ،ص .211
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صدر اعظم :بیا جلو .او نیز جلوتر رفت.
که آن صحبتها را میکرد و این نامهها را مینوشت و عم

صدر اعظم :عل

م کرد ،چه قدر بهرهبردارى کرد تا حاال من بیایم به اینها عم کنم؟ او همـین
کارها را کرد که تمام مُلکش را از دست داد و معاویه بر او مسلب شد!
هنرمند گفت :اجازه م دهید جواب بدهم؟
صدر اعظم :بله.
گفت :چرا این حرف را در میان جمعیت به من نگفت ؟
صدر اعظم :اگر در میان جمعیت م گفتم ،پدرم را درم آوردند.
هنرمند :بسیار خوب .جمعیت که رفت ،چرا این حرف را جلوی پیشخدمتها
نگفتی؛ بلکه دستور دادی همه آنها بروند بیرون؟
صدر اعظم :اگر یک از آنها م فهمید که من چنین جسارت به عل

م کنم،

پدرم را درم آورد.
هنرمند :پیروزى عل

 ،همین است .چرا بعد از 3111سال ،کسی کوچکترین

احترام برای معاویه و یزید قائ نیست و جز لعن و نفرین چیز دیگرى خرج
آنان نمیکنند؛ ولی به عل

این همه احترام میگذارنـد؟ علـی

ایـن همـه

احترام را از کجا پیدا کـرد؟ آقـای صـدر اعظـم! تـو اگـر بـه همـین نوکرهـا و
پیشخدمتها بگوی آدمهاى بیگناه را گردن بزنیـد ،گـردن مـ زننـد؛ ولـی
جرأت نم کن جلوی آنها به اسم آن حضرت بیاحترامی بکنی .پس ،علی
شکست نخورد.

3

 .2پايبندي به عهد پدر و انذار از عاقبت عهدشکنی

هنگام که امام حسین

رهسپار دیار کوفه شد و پ بـرد کـه آنـان دسـت از

ـــــــــــــــــــــــ
 .2ر.ک :مطهری ،مرتضی ،مجموعه آثار ،تهران :انتشارات صدرا ،ج  ،11ص ( .142با تلخیص و ويرايش)
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یاریش کشیدهاند ،نامهای در لزوم وفای به عهد ،برای کوفیان نوشت  3و نامهاش را
با این جمله آغاز کرد« :امّا بعد ،تَبّاً لَكُمْ أَيَتُهَدا الْجَمَاعَدة ...؛ اى مـردم ،هالکـت و
اندوه بر شما باد! با آن شور و شعف ما را خواندید ،ما نیز شتابان برای فریادرسی
شما آمدیم؛ ولی شم ا همان شمشیری را که خود در دستان شما نهاده بودیم ،بـه
روی ما کشیدید! یکپارچه بر ضد دوستان و کمک دشمنانتان گرد آمدیـد؛ بـا
اینکه آنان نه رفتار عادالنه اى با شما داشتند و نه شما چشم امیدى به خیر ایشان
داشتید و نه تخلف و بدعت از جانب ما سر زده است .چرا «عهد و پیمان» خود
را شکستید؟ به خدا سوگند که این پیمان شکن  ،عادت دیرینه شما است و خون
شما ،پیوسته با آن آمیخته است.

8

شما ای مردم کوفه! براى دوست خود ،بدترین میوه گلوگیر هستید و براى دشمن
غاصب ،لقمهاى گوارایید؛ « أَلَا فَلَعْنَةُ اللَهِ عَلَى النَاكِثِينَ الَ ذِينَ يَنّْقُضُدوّنَ الْأَيْمداّنَ بَعْددَ
تَوْكِيدِها وَ قَدْ جَعَلُوا اللَهَ عَلَيْهِمْ كَفِيال؛ هان که لعنت خدا بر عهدشکنان باد! آنان که
سوگندها و عهدها را پس از استوار کردن م شکنند؛ در حال که خـداى را بـر
خویشتن ضامن کردهاند».
حضرت در پایان نامه خود فرموده :به هوش باشید! آن زنازاده ،پسر زنازاده ،ما را
بر سر دوراهی انتخاب شریعت یا پذیرفتن ذلـت قـرار داده ،و چـه دور اسـت
پستمنش از ما؛ زیرا خدا و پیامبر و مؤمنان و دامانهاى پاک [که ما را در خود
پرورده] و آزادمردان غیرتمند این را نپذیرند کـه مـا [ذلـت] فرمـانبـردارى از
فرومایگان را بر [افتخار] جانبازى رادمـردان تـرجیح دهـیم .بـا آنکـه دشـمن،
سرسخت و پرشمار است و یاوران عهد خـود را شکسـتند و دسـت از یـاورى
کشیدهاند ،با این افراد اندک از خاندان خود ،به پیش م تازم .دیرى نگذرد که بر
ـــــــــــــــــــــــ
 .2مجلسی ،محمدباقر ،بحار األنوار ،بیروت :دار إحیاء التراث العربی ،دوم2041 ،ق ،ج  ،01ص .2
« .1قَدْ وَشَجَتْ عَلَیْهِ عُرُوقُکُمْ وَ تَوَارَتْ عَلَیْهِ أُصُولُکُم».
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اسب سوار شوند و آسیاب جنگ به گردش درآید و گردنها فرو آویزد .بدانید که
این« ،عَهْدٌ عَهِدَهُ إِلَيَ أَبِي؛  3عهدى است که پدرم با من نهاده» و من ،بر عهد پدرم
استوارم».
 . 3سخن از عهد و پیمان در برخورد با حُر

در مسیر حرکت از مکه به سوی کوفه ،روز بیستوهفتم ذیالحجه ،امام

وارد

منطقه ذوحُسَم میشود و دستور میدهد که خیمهها را در این مکان بر پا کنند .در
این هنگام ،حُر نیز با هزار سوار از راه میرسد .امام ،حُر و یاران او را مخاطـب
قرار داد و فرمود « :ای مردم! اگر تقوا پیشه سـازید و حـق را بـرای کسـانی کـه
شایستگی آن را دارند ،بشناسید ،خدا را خشنود میسازید .ما اه بیت ،به والیت
بر شما از دیگران سزاوارتریم .اگر عهد و پیمان خود را شکستید و نامههای شما
با عم تان یکی نیست ،من از همین جا باز خواهم گشت.
سپس فرمود « :أَنَهُ قَدْ نَزَلَ مَا تَّرَوّْنَ مِنَ الْأَمّْرِ وَ إِّنَ الدُنْيَا قَدْ تَغَيَّرَتْ وَ تَنَكَّرَتْ ...أَلَدا
تَّرَوّْنَ الْحَقَ لَا يُعْمَّلُ بِهِ وَ الْبَاطِّلَ لَا يُتَنَاهَى عَنْهُ لِيَّرْغَدوَ ...وَ إِنِدي لَدا أَرَى الْمَدوْتَ إِلَدا
سَعَادَةً وَ الْحَيَاةَ مَعَ الظَالِمِينَ إِلَا بَّرَما؛  8همانا حوادث را جلوی چشم خود میبینید و
مشاهده میکنید که دنیا چگونه وارونه شـده و خـوبیهـا از آن روی گردانـده و
زندگی چگونه بیارزش شده است ...آیا نمیبینید که به حق عم نمیشود و از
باط پرهیز نمیکنند؟ ...من مرگ را در چنین وضعیتی ،جز سعادت ،و زندگی با
ستمگران را جز ننگ نمیدانم».
آنگاه حُر نزد امام آمد و گفت :برای خدا ،حُرمت جان خـویش نگـه دار ،مبـادا
کشته شوی .امام فرمود  :مرا از مرگ میترسانی؟ سپس این اشعار را خواند:
ـــــــــــــــــــــــ
 .2الحرانی ،حسن بن شعبه ،تحف العقول ،قم :نشر اسالمی2040 ،ق ،ص .104
 .1طبری ،تاريخ طبری ،بیروت :مؤسسه اعلمی2277 ،م ،ج  ،0ص .141
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سَأَمْضِي وَ مَا بِالْمَوْتِ عَارٌ عَلَى الْفَتَى

إِذَا مَددا نَددوَى َُّقّدداً وَ جَاهَدددَ مُْْددلِماً

وَ آسَددى الّرِجَددالَ الصَددالِحِينَ بِنَفِْْددهِ

وَ فَدددارَقَ مَثْبُددددوراً وَ وَدَعَ مُجّْرِمددددا

«بهزودى [جهت انجام وظیفه به میدان رزم] خواهم رفت؛ چرا کـه مـرگ بـراى
جوانمردی که حقگرا باشد و بخواهد با اخالص در راه حق جهـاد کنـد ،ننـگ
نیست .آری ،جنگ براى کس که بخواهد با ایثار جان از بزرگمردان حمایت کند
و از دشمن با خدا دورى گزیند و با جنایتکاران مخالفت ورزد و با آنان سـر
سازش نداشته باشد ،افتخار است».
 .4سخنان امام در منزل بَیضَه

یکی از مکانهایی که امام حسین
امام

فرود آمد ،منزل «بَیضَه» بود .در این منـزل،

سربازان حُر را مخاطب قرار داد و فرمود« :أَيها النّاس! أَّنَ رَسُولَ اللَهِ قَالَ:

مَنْ رَأَى سُلََْاناً جَائِّراً مُْْتَحِلًا لِحُدّرُمِ اللَدهِ ،نَاكِثداً لِعَهْددِ اللَدهِ ...؛ ای مـردم! رسـول
خدا

فرمود :هر کس سلطان ستمگری را بنگرد که حرام خدا را حالل و عهد

الهی را بشکند و با سنّ ت رسول خدا مخالفت کند ...و او را تأیید کند و بر ضد او
قیام ننماید  ،جایگاهش جهنم است ».شما میبینید که بنیامیه به فرمان شـیطان از
طاعت خدا سرپیچی کرده و به فساد و اِفساد رو آوردهاند ،حدود الهی را تعطی
و بیتالمال را به خودشان اختراص دادهاند ،حرام خدا را حـالل و حاللـش را
حرام کردهاند« .وَ قَدْ أَتَتْنِي كُتُبُكُمْ وَ قَدِمَتْ عَلَيَ رُسُلُكُمْ بِبَيْعَدتِكُمْ ...فَدإِّنْ وَفَيْدتُمْ لِدي
بِبَيْعَتِكُمْ فَّقَدْ أُصِبْتُمْ َُظَكُمْ وَ رُشْدَكُمْ؛ شما به من نامهها نوشـتید و بـا مـن عهـد و
پیمان بستید که در این قیام مرا تنها نخواهید گذاشت! اکنون اگر بـر عهـد خـود
استوارید ـ که راه درست هم همین است ـ بهره و هدایت خود را یافتهاید و رشد
و بریرت خود را نشان دادهاید ».در این صورت ،من پیشوایی شما را میپذیرم،
جان من با جان شما ،و اه و فرزندان من با اه و فرزندان شما خواهند بود« .وَ
إِّنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَ نَّقَضْتُمْ عُهُودَكُمْ وَ خَلَعْتُمْ بَيْعَتَكُمْ ،فَلَعَمّْرِّي مَا هِيَ مِدنْكُمْ بِنُكْدّر؛ اگـر بـر

وفای به عهد در قرآن ،سنّت و سیرة حسینی
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عهد خود پایبند نباشید ،به جان خودم سـوگند کـه از شـما (کوفیـان) عجیـب
نیست»؛ چرا که با پدر و برادر و پسرعمویم ،مسلم ،همین گونه رفتار کردید؛ ولی
بدانید که «فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَما يَنْكُثُ عَلى نَفِْْهِ؛ 3هر کس عهد و پیمان را بشـکند ،بـه
زیان خود اقدام کرده است».
 .5عهد یاران امام

8

در شب عاشورا

نزدیک غروب تاسوعا بود که امام حسین

یاران خود را فراخواند .پس از حمد

و سپاس خدا ،فرمود « :أَمَا بَعْدُ فَإِنِي لَا أَعْلَمُ أَصْحَاباً أَوْفَى وَ لَا خَيّْراً مِنْ أَصْدحَابِي وَ
لَا أَهّْلَ بَيْتٍ أَبَّرَ وَ أَوْصَّلَ مِنْ أَهّْلِ بَيْتِي فَجَزَاكُمُ اللَهُ عَنِي خَيّْراً...؛  1اما بعد ،همانـا مـن
یاران باوفاتر [به عهد خویش] از یـاران خـود سـراغ نـدارم و بهتـر از ایشـان
نمیشناسم و خاندان نیکوکارتر و مهربانتر از خاندان خود ندیدهام .خدایتان از
جانب من پاداش نیکو دهد .فردا کار ما با این مردم به جنـگ خواهـد انجامیـد.
این ها ،تنها با من کار دارند .اگر به من دست یابند ،کاری بـه شـما ندارنـد .مـن
بیعت خود را از شما برداشتم .از سیاهی شب استفاده کنید ،هر یک از شما دست
یک نفر از اه بیت مرا بگیرید و از اینجا بروید تـا خداونـد فرجـی برسـاند.
صحبت امام

که تمام شد ،ابتدا حضرت ابوالفض

و سپس سایر برادران و

برادرزادگان و اقوام برخاستند و وفاداری خود را اعـالم کردنـد و گفتنـد :خـدا
نیاورد لحظهای را که ما بعد از شما زنده باشیم.
بعد از خاندان اه بیت ،مسلم بن عوسجه برخاست و گفت :به خدا سوگند! مـا
در هر شرایطی به عهد خود وفاداریم؛ حتی اگر کشته شوم و بعـد زنـده گـردم،
ـــــــــــــــــــــــ
 .2طبری ،تاريخ طبری ،پیشین ،ج  ،0ص .141
 .1امام

اين بیانات را طی نامهای برای سران کوفه از جمله سلیمان بن صرد و مسیب بن نجبه نیز کـه

بیعت خود را شکسته بودند ،فرستاد.
 .1شیخ مفید ،اإل رشاد ،تحقیق :مؤسسة آل البیت

 ،بیروت :دار المفید ،دوم2020 ،ق ،ج  ،1ص .72
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سپس مرا بسوزانند و بدنم را زیر سم ستوران درهم بکوبند و تا هفتاد بار این کار
را تکرار کنند ،هرگز از تو جدا نمیشوم تا در جلوی شما به شهادت برسم 3 .پس
از مسلم ،زهیر بن قین و اصحاب دیگر ،وفاداری خود را اعالم نمودند.
دغدغه وفاي به عهد در میدان شهادت

سیره رفتاری و گفتاری امام حسین

در وفای به عهد ،در یارانش آنچنان تأثیر

گذاشت که نه تنها در صحنه رزم و تا آخرین رمَق از امام خویش دفاع میکردند
و حتی اگر چیزی نداشتند ،همانند بُریر با دندان مبارزه مینمودنـد و صـورت و
بینی دشمن را پاره میکردند  ،8بلکه تا آخرین لحظات ،دغدغه و سؤالشان ایـن
بود که :آیا توانستیم به عهد خود وفا کنیم؟
عمرو بن قرظه انراری و سعید بن عبداهلل ،بدنهای خود را سپر تیرها قرار دادند
تا امام

نماز ظهر عاشورا را بخواند .هنگامی که به دلی زیادی جراحتها بـه

زمین افتادند ،به امام عرض کردند :آیا به عهد خود وفـا کـردیم؟ امـام بـه آنـان
فرمـود :آری ،شـما در پیشـاپیش مـن در بهشـت خواهیـد بـود 1 .وقتـی پاســخ
رضایتبخش امام را شنیدند ،با لب خندان جام شهادت را سر کشیدند.
و یا مسلم بن عوسجه ،در آخرین لحظات که حتی نای حرف زدن نداشـت ،بـا
اشاره به دوستش حبیب بن مظاهر میگوید :جان خود را فدای فرزند رسول خدا
کن .و حبیب نیز میگوید :به خدای کعبه سوگند که چنین خواهم کرد!

3

ـــــــــــــــــــــــ
 .2ابن کثیر ،البداية والّنهاية ،بیروت :دار الفکر2047 ،ق ،ج  ،2ص .271
 . 1نظری مّنفرد ،علی ،قصه کربال ،انتشارات سرور ،دهم2122 ،ش ،ص  ،171به نقل از :نفس المهمـوم،
ص.112
 .1نظری مّنفرد ،علی ،قصه کربال ،پیشین ،ص  172و  ،142به نقل از :نفس المهموم ،ص 111؛ مقتل مقرّم،
ص.101
 .0ابن کثیر ،البداية والّنهاية ،پیشین ،ج  ،2ص.221

ابتال در فرهنگ قرآنی
*

شريفه شريعتي

اشاره
در فرهنگ اسالمی و قرآنی ،ابتال (آزمایش) ،یکی از سنتهای الهی است که از
همان ابتدای خلقت آدمی در بهشتی که خداوند برای اولین فرد از نوع ما آفرید،
آغاز گردید .خداوند آدم

و حوا

را با پرهیزدادن از شجره ممنوعه ،آزمایش

کرد و اگرچه آنان در این اولینامتحان موفق نبودند ،امّا این سنت همچنان ادامه
یافت و تا قیامت نیز ادامه خواهد داشت .در این نوشتار میکوشیم ،سنّت ابتال را
از جهات مختلف مورد بررسی قرار دهیم.
 .1مفهومشناسی ابتال
«ابتالء» ،از ماده «بَلَيَ» به معنای امتحان میباشد« .إبتَالهُ اهلل :إمتَحنَه؛  4خداونـد ،او
ـــــــــــــــــــــــ
* پژوهشگر و مدرس حوزه علمیه خواهران.
 .2جمال الدين محمد بن مکرم ،ابن مّنظور ،لسان العرب ،بیروت :دار احیاء التراث العربی2042 ،ق ،ج ،2
ا وّل ،ص .077
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را امتحان کرد ».این واژه با اختبار هممعنا است « :أبلَي اهللُ عِبادَه :إختَبَدّرَهُم بِصُدنعٍ
جَميّلٍ؛  4خداوند بندگانش را مورد ابتال قرار داد؛ یعنی آنها را با کار زیبا امتحان
کرد».
ابتال و بال ،هر دو از یک ماده و به معنای امتحان و آزمایشاند؛ به این ترتیب که
کاری را به کسی پیشنهاد میکنند تـا صـفات بـاطنی او ماننـد :اطاعـت ،عفّـت،
شجاعت ،سخاوت و میزان آنها را دریابند .امتحان اشخاص ،غالباً از طریق عم
آنها است و نه گفتارشان؛ زیرا تنها چیزی که میتواند صفات واقعـی انسـان را
آشکار سازد ،عم است.
 .2واژه هاي قرآنی ابتال
در قرآن کریم «ابتالء» با واژههای مختلفی آمدهاست؛ واژههایی که جهات اشتراک
و اختالفی نیز با یکدیگر دارند .در اینجا به چند نمونه اشاره مینماییم:
ـ امتحان:

امتحــان ،از ریشــه «مِحَ ـن» و متــرادف ابــتال اســت؛ «المِحَ دنُ و اإلمتحدداّنُ نَحددوَ
اإلبتالءِ3 ».پس ،امتحان به معنای آزمایش است؛ مانند آیه« :اوُلئكَ الذينَ امتَحنَ اهللُ
قُلوبَهم لِلتّّقوّي؛  2آنها کسانی هستند که خداوند قلبهایشان را برای تقوا آزموده
است ».مراد از امتحان ،تکلیف به امری است که به واسطه آن ،اطاعت و مخالفت
مکلف در خارج تحقق و ظهور یابد.

ـــــــــــــــــــــــ
 . 2لويس معلوف ،المّنجد فی الغة ،قم :اسماعیلیان 2110 ،ش ،دوم ،ص .07
 . 1ابوالقاسم حسین بن محمد ،راغب اصفهانی ،مفردات فی غريب القرآن ،تهـران :دار الکتـب االسـالمیة،
2171ق ،ص .020
 .1حجرات ،آيه .1

ابتال در فرهنگ قرآنی
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ـ فتنه:

فتنه ،از ریشه «فَتن» گرفته شده است« .اص فتن ،وارد کردن طال در آتش است تا
خالص و ناخالری آن آشکار شود 4 ».فتنه ،به معنای امتحان نیز آمده است؛ «فَتَنَاكَ
«فَتَنَاكَ فُتُوناً؛  3و ما تو را آزمودیم ،آزمودنی ».فتنه ،امتحانی است که خداوند انجام
می دهد تا افراد را طبق اعمالشان که از آنان صادر میشود ،مجازات کند؛ نه آنکه
بر طبق علمشان ،بیآنکه عملی از آنان سر زده باشد ،مجازات نماید.
ـ تمحیص:

تمحیص ،از ریشه «مَحص» و «به معنای خالص کردن شیء از هر عیبی است».

2

خداوند این واژه را در مورد اتفاقی که در جنگ اُحد واقع گردید و منافقان از
مؤمنان واقعی شناخته شدند ،به کار برده و میفرماید« :وَلِيَبْتَلِيَ اللَهُ مَا فِي
صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ؛  1و تا خدا آنچه را در سینهها دارید ،امتحان
کرده و آنچه [از شرک و نفاق] را که در قلبها دارید ،خالص گرداند».
ـ استدراج:

استدراج ،از ماده «دَرج» گرفتـه شـده و «بـه معنـای مرتبـه و منزلـت اسـت .در
استدراج ،فرصت فرد بهتدریج و درجه درجه گرفته میشود؛ به این صـورت کـه
فرد بدکار در کفر خویش مشغول لذت بوده ،ولی بـیخبـر اسـت [از ایـن]کـه
بهتدریج استعداد هدایت را از دست می دهد و عمرش کوتاه میگردد تا باالخره
فرصت از دستش میرود 1 ».بنابراین ،وقتی انسان از یاد خداوند غافـ گشـت،
زمینه سرنگونی خویش را فراهم کرده ،روزبهروز بر عذاب خود میافزاید.
ـــــــــــــــــــــــ
 . 2راغب اصفهانی ،مفردات فی غريب القرآن ،پیشین ،ص .172
 .1طه ،آيه .04
 . 1راغب اصفهانی ،مفردات فی غريب القرآن ،پیشین ،ص .021
 .0آل عمران ،آيه .210
 .1قرشی ،علیاکبر ،قاموس قرآن ،دار الکتب العربی2171 ،ق ،ج  ،1ص .111
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ـ اِمهال:

امهال ،از ریشه «مَه » و «بـه معنـای آرامـی و عجلـه نکـردن اسـت 4 ».خداونـد
میفرماید« :فَمَهّّلِ الكافِّرينَ أمهِلهُم رُوَيداً؛  3پس به کافران مهلت بده؛ مهلت کمـی
(در باره آنها عجله نکن)».
امهال ،در اصطالح یعنی «خداوند پس از اجرای امتحان و مشخص شدن کافران
و مشرکان ،بالفاصله آنها را دچار عقوبت و هالکت نمیکند؛ بلکه به آنان مهلت
می دهد تا شاید به حق روی آورند».

2

ـ مصیبت:

مریبت ،از ریشه «صَوب» گرفته شده و اسم فاع از باب افعال میباشد .این
لغت ،معانی متعددی دارد که به برخی از آنها اشاره میشود« :مریبت ،به معنای
نزول و نیز به معنای قرد است و إصابه ،یعنی درک ،طلب و اراده»؛  1مث کالم
خداوند که میفرماید« :أَّنْ يُصِيبَكُمْ مِثّْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ؛  1مانند آنچه به قوم نوح
رسید ،به شما نیز برسد ».همچنین به معنای گرفتاری و بلیّه نیز آمده است؛ مث
آیه« :أَ وَ لَمَا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَى هذَا؛  1آیا چون به شما
مریبتی [در جنگ احد] رسید[ ،با آن که در نبرد بدر] دو برابرش را [به دشمنان
خود] رساندید .گفتید« :این مریبت از کجا [به ما رسید]؟».
ـــــــــــــــــــــــ
 .2همان ،ص .142
 .1طارق ،آيه .27
 .1حامد مقدم ،احمد ،سّنّتهای اجتماعی در قرآن کريم ،مشهد :بّنیاد پژوهشهای اسالمی ،دوم ،ش،2117
ص .212
 .0علیاکبر قرشی ،قاموس قرآن ،پیشین ،ج  ،0ص .212
 .1هود ،آيه .27
 .1آل عمران ،آيه .211

ابتال در فرهنگ قرآنی
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 .3ابتال ،در نظام تکوین و تشریع
ـ ابتال و سازندگی:

تربیت و سازندگی ،در سراسر جهان مادی ارزشزا است .امتیاز گ های زیبـا و
معطر باغ بر بوتههای وحشی کوه نیز به سبب زحمت و تربیت باغبان است .این
حقیقت ،در باره انسان که از تمامی آفریدگان خداوند رشدپذیرتر است ،بهمراتب
بیشتر صدق میکند؛ چون انسان دارای عق  ،اراده و آزادی است.
یکی از مراح اساسی در نظام تربیتی ،امتحان و آزمایش است؛ زیرا از یک سو،
ابزار ارزیابی است و از سوی دیگر ،عام رویش و پرورش میباشد.
شهید مطهری

در بیان عل ت امتحانات الهی میگوید:

« پروردگار سبحان برای تربیت و پرورش جان انسانهـا ،دو برنامـه تشـریعی و
تکوینی دارد و در هر برنامه شداید و سـختیهـا را گنجانیـده اسـت .در برنامـه
تشریعی ،عبادات را فرض نموده و در برنامه تکوینی ،مرای ب را بر سر راه بشر
قرار داده است .روزه ،حج ،نماز و جهاد ،شدایدی هستند که با تکلیف ایجاد شده
و صبر و استقامت در انجام آنها ،موجب کمال نفـس و پـرورش اسـتعدادهای
عالی انسان است .گرسنگی ،ترس و زیانهای جانی و مالی هم ،شدایدی اسـت
که در تکوین پدید آورده و به طور قهری ،انسان را در بر میگیرد 4 ».بنا بـر آیـه
«لَّقد خَلَّقنَا االنْاّنَ فِي كَبدٍ؛  3بـهتحقیـق ،انسـان را در رنـج و مشـقت آفریـدیم».
مریبتها و سختیها برای تکام بشر ضرورت دارد.
ـ ابتال و استقامت:

انسانی که در معرض سختیهای زندگی و امتحانات الهـی قـرار گرفتـه ،بسـان
درختی است که در دل بیابانهای خشـک و در معـرض بادهـای سـوزان قـرار
ـــــــــــــــــــــــ
 .2مطهری ،مرتضی ،عدل الهی ،تهران :صدرا ،سوم2117 ،ش ،ص .272
 .1بلد ،آيه .0
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میگیرد و چنین درختی ،در مقاب نامالیمات ،مقاومت خاصی پیدا میکنـد؛ در
حالی که درخت لب جویبـار ،از مقاومـت کمـی برخـوردار اسـت و در برابـر
خشکسالی و بادهای سوزان و ویرانگر ،مقاومت و توانایی زیادی ندارد.
حضرت علی

در نامهای خطاب به والی برره ،عثمان بن حنیف ،مینویسـد:

« أال وَ إّنّ الشَجّرة البَّريَةَ أصدلَوُ عُدوداً وَ الّرَواقِدعَ الََضِدّرَةَ أرَقُ جُلدوداً وَ النّباتداتِ
البَدويّ ة أقوّي وُقوُداً وَ أبََأُ خُموداً؛ آگاه باشید! همانا درختان بیابانی ،چـوبشـان
سختتر ،و درختان کناره جویبار ،پوستشان نازکتر است .درختان بیابانی که با
باران سیراب میشوند ،آتش چوبشان شعله ورتر و پردوامتر میباشد».

4

پس ،میتوان دریافت که چرا خداوند علیم و حکیم ،بندگان صـالح خـود را بـا
بالهای گوناگون میآزماید؛ چه این که انسانهـای رنـجدیـده ،طاقـت و قـدرت
تحم شان از افراد نازپرورده بیشتر است.
به قول حافظ:
ناز پرورده ت عّ نبرد راه به دوست

ماشری شیوه رندان بالکش باشد

ـ ابتال و رسیدن به كمال:

یکی از وسای هدایت انسان به سوی کمال و سعادت ،امتحان الهی است؛ زیـرا
اگر این آزمایشها در کار نبود ،افراد مسـتعد بـه آن درجـه از کمـال نرسـیده و
نیروهای بالقوه آنان هرگز به فعلیت نمیرسید .پس« ،یکی از امـوری کـه سـبب
تکمی و تهذیب نفوس و ترفیه اخالق و تهییج قـوا شـده و در حکـم نیـروی
محرک دستگاه وجودی انسان است ،شداید و مریبتها است .در حدیثی آمـده
است که حضرت رسول اکرم

حاضر نبودند از غذای کسی تناول کنند که هیچ

وقت شدت و سختی به سراغ او نیامده است؛ زیرا آن را عالمت عدم قابلیت و
دور بودن او از خداوند میدانستند».

3

ـــــــــــــــــــــــ
 .2دشتی ،محمد ،ترجمه نهج البالغه ،قم :اسراء ،اوّل 2174ش ،ص  ،170نامه .01
 . 1مطهری ،مرتضی ،بیست گفتار ،تهران :صدرا ،پّنجم2112 ،ش ،ص .271
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ـ ابتال و قرب الهی:

زندگی سراسر رنج و مشقت انبیا و اولیای الهی ،گویای این حقیقت است که تا
انسان در بوته آزمایش قرار نگیرد و با بالها مواجه نشو د ،الیق مقام خلیفة اللّهی
نخواهد گردید .امتحانات سخت و متعدد حضرت ابراهیم

باعث شد که لیاقت

مقام امامت و رهبری جهانی را کسب کند« :وَ إذِ ابتَلي إبّراهيمَ رَبّهُ بِكَلماتٍ فَأَتمّهُن
قالَ إنّي جاعِلُك لِلنّاسِ إماماً؛ و به یاد آور هنگامی که خداوند ابراهیم را به اموری
چند امتحان نمود .پس همه را به جای آورد[ .خداوند به او] گفت :همانا من تو
را برای مردم امام و پیشوا قرار دادم».
امام محمد باقر

4

فرمود « :إّنَ اهللَ يَتعاهَد المُؤمنَ بِالبالءِ كَمدا يَتعاهَدد الّرَجدّل أهلَده

بِالهَديّة مِن الغيبَة؛  3همانا خداوند مؤمن را به وسیله بال یاد میکند و مورد نوازش
قرار میدهد؛ آن گونه که یک مرد در وقتی که در مسافرت است ،بـا فرسـتادن
هدیه خاندان خود را یاد میکند و مورد نوازش قرار میدهد ».به قول شاعر:
هر که در این بر مررّبتر است

جوا بال بیوشترش مویده د

ـ عمومیت و جاودانگی ابتالي الهی:

ابتال ،جزء سنّتهای الهی است و مانند سایر سنّتها ،از ویژگـیهـای متعـددی
برخوردار است؛ از جمله این ویژگیها ،عمومیت و جاودانگی میباشـد .همـان
طور که قوانین طبیعی ،استثنابردار نیست ،سنّتهای حاکم بر جوامع بشـری نیـز
این چنین هستند و از جمله این سنتها ،سنت ابتال و آزمایش الهی است.
خداوند در آیات ابتدایی سوره عنکبوت ،عمومیت ابتالی الهی را بیـان نمـوده و
میفرماید « :أََُِْوَ النّاس أَّن يُتّرَكوا أّن يَّقوُلوا آمَنّدا وَهُدم ال يُفتَندوّنَ * وَ لَّقَدد فَتَنّدا
ـــــــــــــــــــــــ
 .2بقره ،آيه .210
 . 1مجلسی ،محمدباقر ،بحار األنوار ،تهران :المکتبة اإلسالمیه2121 ،ق ،ج  ،17ص .121
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الّذينَ مِن قَبلِهم فَلَيَعلمنّ اهلل الذّينَ صَدَقوا وَ لَيَعلمنّ الكاذِبينَ؛  3آیا مردم گمان کردند
همین اندازه که اظهار ایمان کنند ،به حال خود واگذارده خواهند شـد و امتحـان
نمیشوند و بهتحقیق ،ما کسانی را که قب از آنها بودند ،آزمایش کردیم .پـس،
باید علم خدا در مورد کسانی که راست میگویند و کسانی که دروغ میگوینـد،
تحقق یابد».
* عمومیت :طبق این آیات ،در مییابیم که امتحان ،به گـروه خـاص و یـا افـراد
مشخری محدود نمیشود؛ مثالً فقب برای گروه مسلمانان نیسـت؛ بلکـه قـانون
عمومی و سنّتی جاودان است؛ به سخن دیگر ،همان طـور کـه همـه امـتهـای
گذشته و تمام انبیا و فرستادگان الهی و اقوام آنها مورد امتحان قرار گرفتـهانـد،
تمام انسانهای امروزی نیز امتحان می شوند  .عالوه بر این ،میتوان دریافت کـه
«خطاب آیه و بهخروص کلمه «ناس» عمومیت امتحان را میرساند کـه قـوی و
ضعیف ،حاکم و محکوم ،فرمانده و فرمان بردار ،فقیر و غنی ،جاه و عـالم و...
همه و همه در معرض امتحان واقع میشوند 3 ».بنابراین ،اراده الهی بر این تعلـق
گرفته است که تمام بندگانش را بدون استثنا امتحان کند.
* لاودانگی :سنّت ابتال ،از نظر زمان نیز دارای استمرار است و همان طور که بر
اقوام و جوامع گذشته حاکم بوده ،برافراد ،تمدنها و جوامع کنونی و آینـده نیـز
حکومت خواهد داشت؛ چنانکه خداوند متعال در قرآن کریم میفرماید« :سُنّةَ اهلل
فِي الّ ذينَ خَلَوا مِن قَبّل وَ كاّنَ أمّرُاهللِ قَدَراً مَّقدوُراً؛  2سنّ ت الهی در میان آنان هم که
درگذشتند ،همین است و فرمان خدا ،حکمی نافذ و حتمی خواهد بود ».حضرت
علی

با اذعان به امتحان همه افراد ،در خرـوص فلسـفه و حکمـت امتحـان

ـــــــــــــــــــــــ
 .2عّنکبوت ،آيه 1ـ.1
 .1شفائی ،حسین ،امتحان؛ سّنّت الهی و عامل تکامل ،بیجا :ناشر مؤلف ،اوّل2117 ،ش ،ص .11
 .1احزاب ،آيه .12
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انسان ها میفرماید« :إِّنَ الْبَلَاءَ لِلظَالِمِ أَدَبٌ وَلِلْمُؤْمِنِ امْتِحَاّنٌ وَلِلْأَنْبِيَاءِ دَرَجَةٌ وَلِلْأَوْلِيَداءِ
كَّرَامَةٌ؛  3سختی و گرفتاری برای افراد ظالم ،تأدیب و برای مؤمن ،آزمایش و برای
پیامبران الهی ،وسیله کسب درجه و برای اولیا و دوستان خدا ،وسیله کرامـت و
سَروری میباشد».
 .5ا هداف ابتالي الهی
اصوالً امتحان برای آشکار شدن و پی بردن به چیزهای ناشناخته و مجهول است
و به منظور سنجیدن افکار ،حاالت اشخاص و میزان دانایی و توانایی آنان،
صورت میگیرد؛ ولی خداوند بلندمرتبه با علم بی پایان خود ،بر تمام امور ،چه
نهان و چه آشکار ،آگاه است و خود نیازی به آزمایش کردن بندگانش ندارد؛ «وَمَا
تَكُوّنُ فِي شَأّْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُّرْآّنٍ وَالَ تَعْمَلُوّنَ مِنْ عَمَّلٍ إِالَ كُنَا عَلَيْكُمْ شُهُوداً؛  3در
هیچ حال نیستی و هیچ قسمتی از قرآن را تالوت نمیکنی و هیچ عملی را انجام
نمیدهید ،مگر اینکه ما گواه بر شما هستیم».
اگرچه خداوند بر همه چیز احاطه دارد و بر آشکار و نهان آگاه اسـت ،ولـی از
امتحان بندگان اهدافی دارد که به بیان برخی از آنها میپردازیم:
ـ آزمودن انسانها:

ممکن است هدف از آزمایش الهی این باشد که انسانهای خوب و بد را بـا آن
بسنجد تا در دنیا و آخرت مشخص شود که چه کسی اه عم نیکو و پسندیده
است؛ « إنّا جَعَلنا ما عَلي االرضِ زينَةً لَها لِنَبلُوَهُم أيُهُم أَُْنُ عَمَالً؛  2همانا آنچـه را
روی زمین است ،زینت آن قرار دادیم تا آنها را بیازماییم که کدام یک از آنهـا
ـــــــــــــــــــــــ
 .2مجلسی ،محمدباقر ،بحار األنوار ،پیشین ،ج  ،17ص .111
 .1يونس ،آيه .12
 .1کهف ،آيه .7
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بهتر عم میکنند ».اگر خدا آزمون عاشورا را از اصحاب امام و کوفیان نگرفتـه
بود ،بسیاری از کوفیان خود را شیعه واقعی امیر مؤمنـان مـیدانسـتند؛ چنـانکـه
افرادی که در راه به امام حسین

پیوستند یا از ایشان جدا شدند نیز بـهخـوبی

آزمایش شدند.
ـ پاداش اخروي:

از جمله بهترین پاداشهای خداوند ،نریب صابران میشود« :وَ لِنَبلُدونَكم بِشَديءٍ
مِن الََوفِ وَالجوعِ وَ نَّقصٍ مِن االموالِ وَ االنفُسِ وَ الثَمَدّراتِ وَ بَشِدّرِ الصّدابِّرينَ؛  4و
البته شما را به سختیهایی چون :ترس و گرسنگی و نقرـان امـوال و نفـوس و
آفات زراعت بیازماییم و بشارت بده صبرکنندگان را».
ـ رسیدن به مقامات معنوي:

خداوند متعال ،ابراهیم خلی

را پس از آزمونهای متعدد به مقام رفیع امامـت

رساند؛ « وَ إذِ ابتَلي إبّراهيمَ رَبُه بِكَلماتٍ فَأتَمَهُنَ قالَ إنّي جاعِلُدك لِلنّداسِ إمامداً؛  3و
هنگامی که مبتال ساخت ابراهیم را به کلماتی .پس ،آنها را تمام کرد (انجام داد)،
گفت :همانا من تو را برای مردم پیشوا قرار دادم».
ـ آگاهنمودن فرد از میزان ایمان او:

خدا آنچه را در سینهها و قلوب است ،میداند؛ ولی گاه الزم است آن را به خود
فرد بنمایاند« :وَ لِيَبتَلي اهللُ ما في صُدورِكم وَ لِيُمَحّصَ ما في قُلوبِكم وَاهللُ عَليمٌ بِدذاتِ
الصُدورِ؛  2و تا بیازماید خداوند آنچه را در سینههـای شـما اسـت و تـا خـالص
گرداند آنچه را در دلهای شما است و خدا دانا است به اسرار سینهها ».خداوند
ـــــــــــــــــــــــ
 .2بقره ،آيه .211
 .1بقره ،آيه .210
 .1آل عمران ،آيه .210
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میماند و چه کسی میرود ،و میتوانست

با زلزله یا عذاب آسمانی ،اوضاع ظاهری را به نفع امام حسین

تغییر دهد؛ اما

این حادثه اتفاق نیفتد؛ بلکه خدا با این واقعه ،میزان ایمان افراد را به آنان فهماند.
گاه انسان به عبادت خود مغرور میشود در حالیکه اگر امتحان پیش آید معلوم
میشود که درجه ایمان وی چه میزان است.
غرّ ه مشو که مرک

مردان مرد را

در س گال بادیه پیها بریدهاید

ـ اتمام حجت:

امتحان اتمام حجت است برای آنان که ایمانی ظاهری داشته و در آزمون موفـق
نبودهاند تا در قیامت از ایمان دم نزنند.
« وَ قالوا يا أيُها الّْاُِّر ادعُ لَنا رَبَك بِما عَهِدَ عِندَك إنَنا لَمُهتَدوّنَ فَلَمّا كَشَدفنا عَدنهُم
العَذابَ إذا هُم يَنكُثوّنَ؛  3و [آل فرعون خطاب به حضـرت موسـی ] گفتنـد :ای
ساحر! تو از خدای خود چون تعهدی با تو دارد ،بخواه تا عذاب را از ما برطرف
کند .ما بدین شر  ،البته هدایت میشویم .پس آنگاه که مـا عـذاب را از آنهـا
برداشتیم ،باز آنها نقض عهد کردند».
عاشورا نیز اتمام حجتی بود بر کوفیانی که از امام

دعوت کرده بودند؛ ولی به

ایشان خیانت نمودند .طف شیرخوار ،اتمام حجتی بود که در قیامت نگویند :اگر
میدانستیم طف داری ،به او آب میدادیم .حُر و توبه او ،اتمام حجتی بود برای
کسانی که در قیامت میگویند :نتوانستیم از لشکر فرار کرده ،بـه سـوی حسـین
برویم .نماز امام در ظهر عاشورا در وسب میدان جنگ ،اتمـام حجتـی بـود کـه
نگویند :نمیدانستیم نماز میخواند .خطبههای امام و معرفی خـودش بـه عنـوان
فرزند پیامبر

نیز اتمام حجتی برای ناآشنایان با امام بود.

ـــــــــــــــــــــــ
 .2زخرف ،آيه 07ـ.14
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 .6ابزار ابتالي الهی
برخی ابزارهایی که خداوند بندگان خـویش را از آن طریـق آزمـایش مـیکنـد،
عبارتاند از:
ـ ذخایر و زینت هاي دنیا:

« إنّا جَعَلنا ما عَلي االرضِ زينة لَها لِنَبلُوَهم أيُهم أُْنُ عمالً؛  4همانا ما آنچه بر روی
زمین است ،زینت آن قرار دادیم تا مرد م را امتحان کنیم که کـدام یـک از آنـان
نیکوتر عم میکنند».
ـ رنج ها و مصایب:

شداید و گرفتاریها ،گرانی ها و مریضیها ،همه وسیله امتحان الهی است« :وَمدا
أرسَلنا في قّر َي ٍة مِن نبدي إال أخَدذنا أهلَهدا بِالبَأسدا ِء والضّدّرّا ِء لَع ّلهُدم َيضَدّرَعوّن؛  8و
نفرستادیم ما هیچ پیامبری را به شهر ودیاری؛ مگر آنکه اهلـش را بـه شـداید و
محن گرفتار ساختیم تا شاید آنها به درگاه خدا زاری کنند».
ـ جنگ:

شکست و پیروزی در جنگ نیز امتحان افراد است .خداوند در آیهای راجع بـه
پیروزی مسلمانان در جنگ بدر میفرماید« :فَلَم تَّقتُلدوهم وَ لكدنّ اهلل قَدتلهم وَ مدا
رَمَيتَ إذ رَمَيتَ وَ لكن اهلل رَمي وَ لِيُبلي المُومِنينَ مِنهُ بَالءً َُْناً؛  1این شـما نبودیـد
که آنها (کافران) را کشتید؛ بلکه خداوند آنها را کشت و تو نبودی (ای پیامبر)
چون تیر افکندی؛ بلکه خدا افکند و همانا خداوند میخواست مؤمنان را به ایـن
وسیله بهخوبی بیازماید».
ـــــــــــــــــــــــ
 .2کهف ،آيه .7
 .1اعراف ،آيه .70
 .1انفال ،آيه .27
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،

اصحاب و دشمنان بود.
ـ خوبی و بدي:

«وَ نَبلوكُم بِالشّّر وَالََيّرِ فِتنَة و إلَينا تُّرجَعوّنَ؛  4و شما را به بد و نیـک مبـتال کـرده،
بیازماییم و به سوی ما بازگردید ».گاه خدا انسان را بـا نامالیمـات و سـختیهـا
می آزماید و گاه با نعمتها و خوبیها؛ در سختیهـا بایـد صـبر را پیشـه خـود
ساخت و در نعمتها نیز شکرگزار خداوند بود و از معریت پرهیز کرد.
ـ ترس و گرسنگی:

«وَ لَنَبلُوَنّكم بِشَيءٍ مِنَ الََوفِ وَ الجوعِ وَ نَّقصٍ مِنَ األمدوالِ وَ األنفُدسِ وَ الثّمَدّراتِ وَ
بَشّّرِ الصّابِّرينَ؛  3و البته شما را به سختیهایی چون :ترس و گرسـنگی و نقرـان
اموال و نفوس و میوهها بیازماییم و بشارت و مژده بده صبرکنندگان را ».این آیه
عالوه بر ترس و گرسنگی ،نقران مال و جان و ثمره را نیز متذکر شـده کـه در
ادامه میآید .در این آیه ،با الفاظ و حروف تأکیدی ،امتحان به ترس و گرسنگی
و ...را حتمی دانسته و آن را وسیلهای برای امتحان الهی برشمرده است.
ـ فرزند و مال:

اموال و فرزندان نیز ابزار امتحان الهیاند؛ «وَ اعلَموا أنّما أموالُكم وَ أوالدُكم فِتنََة وَ
أّنّ اهللَ عِندَهُ أجّرٌ عَظيمٌ؛  2و بدانید که اموال و فرزندان شما ،فتنـه و ابتالیـی بـیش
نیست و همانا پاداش بزرگ ،نزد خدا است ».نقران اموال که در آیه  355سوره
بقره اشاره شد نیز از چند راه است :خسران تجارت ،پرداخت زکات و صدقات،
ـــــــــــــــــــــــ
 .2انبیاء ،آيه .11
 .1بقره ،آيه .211
 .1انفال ،آيه .12
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نابودی زراعت و تاراج و اتالف مال .نقران انفس نیز به چنـد صـورت اسـت:
کشته شدن در جنگ ،بیماری و ضعف و مرگ .نقران ثمرات از طریـق نقـص
میوههای درخت به سبب آفات و یا مرگ فرزندان (میوه دل) صورت میگیرد.
ـ معجزات:

معجزه هایی که اقوام مختلف از پیامبران خواستهاند نیز ابزاری برای امتحان آنـان
است؛ چنان که قرآن فرموده « :إنّا مُّرسِلوا النّاقَةِ فِتنَةً لَهُدم فَدارتَّقِبهُم وَ اصدََبِّر؛  3مـا
برای امتحان آنها ،ناقه صالح را بیرون آوردیم .پس ،مراقب حالشان باش و بر
آزارشان صبر پیشه کن».
ـ قدرت:

همچنانکه مال ،وسیله امتحان است ،قدرت و مقام نیز وسیله آزمودن افراد است.
بایسته آن است که از قدرت خویش در مسیر :طاعت خدا ،دفـاع از مظلـوم یـا
اجرای عدالت استفاده نماییم  .حضرت علی

میفرماید« :فَإّنّ اهللَ سُبحانَهُ يََتَبِدّر

عِبادَهُ المُْتَكبِّرينَ في أنفُِْهم بِأوليائه المُْتَضعَفينَ في أعيُنِهِم؛  3پس همانا خداونـد
منزه و پاک ،میآزم اید بندگان مستکبر و قدرتمند خویش را با دوستان خود کـه
در چشم آنها ضعیف و ناتواناند».
 .7آثار ابتالي الهی
ابتالی الهی ،آثار و فوایدی در پی دارد که شماری از آنها به شرح ذی است:
ـ شناسایی انسانها:

یکی از مهمترین آثار ابتالی الهی ،تمایز افراد خوب و بد ،منافقان و مؤمنان ،یـا
مجاهدان و صابران از مدعیان دروغـین اسـت .خداونـد متعـال مـیفرمایـد« :وَ
ـــــــــــــــــــــــ
 .2قمر ،آيه .17
 .1دشتی ،محمد ،ترجمه نهج البالغه ،پیشین ،خطبه  ،271ص .170

ابتال در فرهنگ قرآنی
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لَنَبلُوَنَّكم ُتّي نَعلمَ المُجاهِدينَ مِنكُم وَ الصّابِّرينَ و نَبلوَ أخبارَكم؛  4ما قطعاً همه شـما
را می آزمای یم تا معلوم شود مجاهدان واقعی و صابران از میان شما ،و اخبار شما
را بیازماییم ».امتحان الهی ،مانند کوره آتشینی است کـه قلـوب انسـانهـا در آن
ریخته شده ،گداخته می گردد تا زر خالص و مس ،از یکدیگر جدا شـوند .امـام
حسین

در مسیر کربال ضمن سخنانی که برای یاران و اصحاب با وفای خود

بیان کردند ،فرمودند« :إِّنَ النَاسَ عَبِيدُ الدُنْيَا وَالدِينُ لَعْقٌ عَلَى أَلِْْنَتِهِمْ يَحُوطُونَدهُ مَدا
دَرَتْ مَعَايِشُهُمْ فَإِذَا مُحِصُوا بِالْبَلَاءِ قَّلَ الدَيَانُوّنَ؛  3همانا مردم بندگان دنیـا هسـتند و
دین ،لعابی است بر زبانهایشان که تا زندگیشان رو به راه است ،به دور زبان
میگردانند .پس ،چون دوران آزمایش رسد ،دینداران کمیاب شوند».
ـ توبه:

توبه و بازگشت خطاکاران به سوی خداوند ،از پیامدهای مهم ابتالی الهی است؛
مانند قوم یونس که با دیدن آثار بالی الهی ،توبه کرده و ایمان آوردند و همـین
امر ،به رفع عذاب منجر شد .یکی از نمونههای توبه راستین ،در جریـان کـربال
توسب حر بن یزید ریاحی واقع شد .وقتی او دید لشکر کوفه قرد دارد با امام
بجنگد ،خود را در امتحان بزرگی میان بهشت و جهنم می دید .بـه خـود آمـد و
پشیمان شد و به امام و یارانش پیوست .خداوند هـم توبـه او را پـذیرفت و در
نهایت ،به فیض عظیم شهادت نای آمد.
ـ ایجاد روحیه مقاومت:

افرادی که در فراز و نشیب زندگی قرار میگیرنـد و در معـرض امتحـان واقـع
می شوند ،در مقاب مشکالت زندگی ،مقاوم شده و استقامت و قدرت تحمّ آنان
افزایش مییابد .همین امر ،باعث موفقیت آنان در زندگی خواهد شـد .خداونـد
ـــــــــــــــــــــــ
 .2محمد ،آيه .12
 .1حرانی ،حسن بن علی بن شعبه ،پیشین ،ص .101
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حکیم ،مؤمنان را آزمایش میکند تـا مثـ پـوالد آبدیـده ،دارای عـزم و ارادهای
مستحکم شوند و در برابر دشواریها ،صبور و باتقوا باشند .حضرت علی

در

وصف متّقین میفرماید« :نُزّلت أنفُُْهم مِنهم فِي البَالء كالّتي نُزّلَت فِدي الّرّخداءِ؛ در
سختی چنان به سر میبرند که گوی ی در آسایش و خوشی هستند»3 .
ـ عبرتآموزي:

آگاهی از ابتالئات امتهای گذشته ،می تواند نوعی هشدار برای آدمی باشد تا از
خواب غفلت بیدار شده و متذکر گردد .حضرت علی

میفرماید« :إّنّ اهللَ يبتَلي

عبادَه عندَ االعمالِ الّْيئَة بِنَّقص الثّمَّراتِ وُبسِ البَّركاتِ و إغالقِ خَزائنِ الََيدّراتِ،
لِيَتوبَ تائِوٌ وَ يُّقلِعَ مُّقلِع وَ يَتذكّّرَ مُتذكِّر وَ يَزدجِّر مُزدجِدّرٌ؛  8خداونـد بنـدگانش را
آزمایش میکند؛ هنگامی که کارهای بد انجـام مـیدهنـد ،بـا کمبـود میـوههـا و
جلوگیری از نزول برکات و بستن در خزانههای خیرات؛ تا توبهکاران توبه کنند و
کسی که باید دست از گناه بکشد ،خودداری کند و کسی که پندپذیر است ،پنـد
گیرد و کسی که از گناه میترسد ،از انجام کار خالف اجتناب کند».
ـ از بین رفتن غرور و تکبر:

حضرت علي

در این زمینه مـيفرمایـد« :لَكِدنَ اللَدهَ يََْتَبِدّرُ عِبَدادَهُ بِدأَنْوَاعِ

ا لشَدَائِدِ وَيَتَعَبَدُهُمْ بِأَنْوَاعِ الْمَجَاهِدِ وَيَبْتَلِديهِمْ بِضُدّرُوبِ الْمَكَدارِهِ إِخّْرَاجداً لِلتَكَبُدّرِ مِدنْ

قُلُوبِهِمْ وَإِسْكَاناً لِلتَذَلُّلِ فِي نُفُوسِهِمْ؛  2خداوند همواره بندگان خود را بـه انـوا
شداید آزمایش ميکند و تکالیفي گوناگون ،بر خالف طبع آسـایشطلـب
آنها ،بر آنان مقرر مـيدارد تـا رـرور و تکبّـر از دلشـان بیـرون رود و
نفوسشان به تعبد خدا عادت کند».
ـــــــــــــــــــــــ
 .2دشتی ،محمد ،ترجمه نهج البالغه ،پیشین ،خطبه  ،271ص .121
 .1همان ،خطبه  ،201ص .221
 .1ابن ابی الحديد ،شرح نهج البالغه ،قم :دار الکتب االسالمیة2712 ،م ،ج  ،21ص .217

ابتال در فرهنگ قرآنی



31

 .8رمز پیروزي در امتحان الهی
پیروزی در آزمایشهای الهی ،نیازمند برخورداری از شرایطی است که توجه بـه
آنها ،رمز موفقیت در هر گونه ابتالیی است .برخی از این شرایب عبارتاند از:
ـ درک حضور خداوند:

توجه داشتن به این حقیقت که حق تعالی همیشه و همهجا شاهد و ناظر اعمال ما
است و اینکه تمام حوادث و بالیا در محضر او انجام میگیرد ،عام مهمی برای
مقاومت و پایداری در برابر مشکالت است .خداوند بـرای آنکـه تمسـخرهای
مردم ،اراده حضرت نوح

را بر ساختن کشتی سست نکند ،به او فرمود :کشتی

را جلو دیدگان ما و به دستور ما بساز؛ «وَاصنَعِ الفُلك بِأَعيُنِنا و وَُيِنا».
حضرت یوسف

3

در آن امتحان سخت که در مقاب زلیخا قرار گرفـت ،چـون

حضور خداوند را در آنجا درک میکرد ،به او پناه برده و فرمود« :مَعداذَ اهلل أنّدهُ
رَبّي أَُْنَ مَثواّيَ إنّه ال يُفلِح الظّالِموّنَ؛  8به خدا پناه میبرم .خداونـد مـرا مقـامی
منزه و نیکو عطا کرده است .همانا او هرگز ستمکاران را رستگار نسازد».
از امام حسین

نق شده است که در صحنه کربال وقتی بعضی از عزیزانش به

شهادت رسیدند ،فرمودند« :هَوّنٌ عَلَيَ ما نَزَلَ بِي أنّه بِعِينِ اهللِ؛  1همین که میدانم این
امور در برابر دیدگان علم پروردگار انجام میگیرد ،تحم آن بر من آسان میشود».
ـ ایمان و توكل به خدا:

اگر انسان ایمان و توک به خدا داشته باشد ،پیش آمدن مشکالت و حـوادث از
جانب خدای تعالی را جبران معاصی می داند و این سبب میشود که ابتال هر چه
قدر طاقت فرسا باشد ،ایمانش را قویتر ،ارادهاش را محکمتر و توکلش را بیشتر
ـــــــــــــــــــــــ
 .2هود ،آيه .17
 .1يوسف ،آيه .11
 .1مجلسی ،محمدباقر ،بحار األنوار ،پیشین ،ج  ،01ص .017
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گرداند و از آزمایشهای الهی سربلند بیرون آید .از حضرت علی

روایت شده

که فرمود« :مِن كُنوزِ االيماّنِ الصَبّرُ علي المَصائِوِ؛  3صبر بر مریبتها ،از گنجهای
ایمان است».
ـ صبر:

مهم ترین و اولین گام برای پیروزی در امتحان الهی ،صبر و استقامت و پایداری
در مقاب مشکالت و سختیها است .خداوند متعال در قرآن کریم میفرماید« :وَ
لَنبلُونّكُم بِشَيءٍ مِنَ الَوفِ وَ الجوعِ وَ نَّقصٍ مِنَ األموالِ واألنفُسِ وَ الثّمدّراتِ وَ بَشِدّرِ
الصابِّرينَ 8 ».نوید بشارت بر صابران که در ایـن آیـه آمـده ،همـان کلیـد و رمـز
موفقیت در این گونه آزمونها است.
از این آیه می توان فهمید که داشتن صبر در مسیر زنـدگی ،بـه انسـان برـیرت
میدهد تا مشک الت را به نفع خویش دانسته در برابر حـوادث نـاگوار ایمـانش
ضعیف نشود و همواره با تقوا به پیش رود .گویند که ابی طلحه ،صحابی پیامبر،
به پسرش عالقه زیادی داشت .پسر مریض شد و نزدیک مرگ فرزند ،همسرش
او را به دیدار پیامبر

فرستاد تا هنگام مرگ فرزندش حضور نداشته باشـد و

جزع و فزع نکند .پسر مُرد و مادر او را در گوشه منزل گذاشت و غذایی آمـاده
کرد .شوهر که آمد ،به او غذا داد و نیاز جنسیاش را بر آورده کرد .سپس به او
گفت :اگر ودیعهای نزد ما باشد و مـا آن را بـه صـاحبش برگـردانیم ،ناراحـت
میشوی؟ گفت :خیر .گفت :فرزند ،ودیعه خدا است .خداوند فرزنـدمان را بـاز
پس گرفت .ابوطلحه گفت :من سزاوارترم که صبر پیشه کنم تا تـو کـه مـادر او
هستی .خبر این ماجرا به پیامبر

رسید .حضرت آنان را تحسین کرده و فرمود:

حمد خدایی را که در امت من ،زنی این چنین صابر ،مانند زن بنیاسـرائیلی کـه
ـــــــــــــــــــــــ
 .2حرانی ،حسن بن علی ،تحف العقول ،پیشین ،ص .212
 .1بقره ،آيه .211

ابتال در فرهنگ قرآنی
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صابر بود ،قرار داد .سپس داستان آن زن را که دو فرزندش کشته شده بودنـد و
صبر کرد ،نق نمود.

3

ـ دعا و یاد خدا:

دعا ،نوعی عبادت و ارتبا با خالق یکتا ،نوعی خودسازی و خودشناسـی و بـه
دنبال آن ،خداشناسی است .خداوند متعال میفرماید« :وَ إذا مَدسَ اإلنْداّنَ الضُدّرّ
دَعانا لِجَنبِهِ أو ق اعِداً أو قائِماً فَلَمّا كَشَفنا عَنه لُّرّهُ مَّرّ كَأّن لَم يَدعُنا إلي لُّرٍ مَّْدهُ؛

8

و هر گاه آدمی به رنج و زیانی درافتد ،همان لحظه به هر حالت باشد ،خفته یـا
نشسته یا ایستاده ،فوراً ما را به دعا میخواند .پس ،آنگاه که رنج و زیانش را بر
طرف ساختیم ،باز به حال غفلت و غرور چنان باز میگردد که گویی اصالً ما را
برای دفع ضرر و رنج خود نخوانده است».
مطابق روایات ،دعا از بالهای گوناگون جلوگیری میکند .بنابراین ،انسان میتواند
پیش از نزول بال ،با دعا کردن ،آن را از خود دور نماید .از امام سـجاد

نقـ

شده که فرمود « :إّنّ الدعاء وَ البالء ليتّرافّقاّن إلي يَومِ الّقيامة .اّنّ الدُعاء ليّرد الدبَالء وَ
قَد أُبّرِمَ إبّراماً؛  1همانا دعا و بال ،تا روز قیامت با هم دوست هستند .همانا دعا بال
را بر میگرداند؛ هرچند آن بال حتمی باشد ».میتوان گفت که دعا و بال ،رابطـه
متقاب دارند؛ چه اینکه دعا بال را دفع میکند و بال نیز انسان را بـه سـوی دعـا
میکشاند .ماجرای راز و نیاز یونس نبی

با خداوند و تسبیح در شکم ماهی ،از

این گونه موارد است.

ـــــــــــــــــــــــ
 .2زينالدين عاملی (شهید ثانی) ،مسکّن الفؤاد ،قم :مؤسسة آل البیت
 .1يونس ،آيه .21
 .1کلیّنی ،محمد بن يعقوب ،اصول کافی ،تهران :مسجد ،بیتا ،ص .017

 ،اوّل2047 ،ق .ص .17

دینداري فصلی
*

حجت االسالم والمسلمين محمد سبحانينيا

اشاره
امروزه ،یکی از موضوعات مهم ،آشنایی با آسـیبهـای دیـنداری اسـت .البتـه
آفت های مطرح در بحث آسیب شناسی دین و دین داری ،به حقیقـت دیـن بـاز
نمی گردد؛ بلکه به شیوه رویکرد مردم به دین ،فهم و تلقیشان از دین و نیز نوع
معرفت دینی و شیوه دین داری آنان مربو میشود .آسیبدیدن دینداری ،موجب
شکستهشدن حریم انسانی و گسترش انواع تعدیها و تباهیها میگردد .اگر دین
به سالمت باشد ،به بهترین وجه انسان را در مسیر درست حفظ میکند .هر چه
دین از سالمت و قوت افزون تری برخوردار باشد ،سـالمت و قـوت انسـان در
زندگی نیز بیشتر خواهد بود؛ اما با شکستهشدن حریمهای دین و دینداری ،همه
چیز آدمی در معرض خطر قرار میگیرد .رشد و تعالی دین و دینداری در جامعه
اسالمی ،وابسته به شناخت حقیقت دین و دین داری و آفات آن ،در پرتو متـون
دینی است.
ـــــــــــــــــــــــ
* استاديار دانشگاه تفرش.
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چیستی دینداري
دین ،در لغت به معانی گوناگونی مانند :رستگارشـدن ،اطاعـتنمـودن ،پـاداش،
عادت ،حساب ،کیش و پرهیزکاری آمده است 3 .دین ،در اصطالح عبارت است
از :مجموعهای از باورها در باره هستی و ارزش های مبتنی بر این باورها .دیـن،
همان مجموعه گزاره های وحیانی است که در عرصه هـای مختلـف بـرای بشـر
رهنمود ارائه میدهد.

8

با توجه به معنای دین ،مراد از دینداری روشن میشود .دینداری ،یعنی پایبندی به
آموزههای دین .اگر کسی بر مدار این آموزهها حرکت کند ،دیندار محسوب میشود.
انواع دینداري
مفهوم دینداری ،از مفاهیم مشـکک و دارای مراتـب بسـیاری اسـت .ایمـان و
دین داری ،مانند نور ،درجات ضعیف ،متوسب و قوی دارد .از دیـدگاه روایـات،
دینداری از ده درجه برخوردار است؛ بسان پلکانی که ده پله دارد .امام صادق
م فرماید« :ایمان ،ده درجه دارد و حضرت سلمان در درجه دهم ایمان ،جنـاب
ابوذر در درجه نهم و جناب مقداد در درجه هشتم ایمان قـرار داشـت 1 ».بـراى
سنجش مراتب ایمان ،م توان به میزان التزام عمل افراد توجه کرد.
در قرآن مجید به دو نوع دیـنداری« :پایـدار ،ثابـت یـا ریشـهدار» و «سـطحی،
عاریهای یا موقت» اشاره شده است؛ «وَ هُو الَذّي أنشَاكُم مِن نَفسٍ واُِدَةٍ فَمُْتَّقَّرٌ وَ
مُْتَودِعٌ؛  3او ،کس است که شما را از یک نفس آفرید و شما دو گروه هسـتید؛
ـــــــــــــــــــــــ
 .2معلوف ،لويس ،فرهّنگ بزرگ جامع نوين ،عربی ـ فارسی ،تهران :نشر نی ،بیتا ،ج  ،1ص .112
 .1مصباح يزدی ،محمدتقی ،قلمرو دين ،قم :مؤسسه آموزشـی و پژوهشـی امـام خمیّنـی 2121 ،ش،
ص.111
 . 1ر.ک :مجلسی ،محمدباقر ،بحار األنوار ،بیروت :دار إحیاء التراث العربی2041،ق ،ج  ،11ص .211
 .0انعام ،آيه .72

دينداری فصلی
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بعض [از نظر ایمان یا خلقت کام ] پایدارید ،و برخی [نیز] ناپایدار هستید».
در این نوشتار ،ابتدا به ویژگی دین داری ثابت ،و سپس به دین داری ناپایدار یـا
فرلی میپردازیم.
الف ـ دینداري دائمی یا استوار

از دیدگاه اسالم ،ایمانی ارزشمند است که برخاسته از صمیم جان بوده و ریشـه
در وجود آدمی داشته باشد .قرآن مجید در وصف مؤمنان واقعی میفرماید« :إِنَّمَا
الْمُؤْمِنُوّنَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَّرْتَابُوا وَجَاهَددُوا بِدأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُِْدهِمْ فِدي
سَبِيّلِ اللَّهِ أُوْلَئِكَ هُمُ الصَّادِقُوّنَ؛  3مؤمنان واقعی ،تنها کسانی هستند که بـه خـدا و
رسولش ایمان آورده ،هرگز شک و تردیـد بـه خـود راه ندادنـد و بـا امـوال و
جانهای خود ،در راه خدا جهاد کردند .آنها راستگویاناند».
قرآن ،انسان های با ایمانِ استوار را به درخت طیّبه تشبیه میکنـد و مـیفرمایـد:
«الَمْ تّر كَيْفَ لَّرَبَ اهللُ مَثَالً كَلِمَةً طَيِبَةً كَشَجَّرَةٍ طَيِبَةٍ أصْلُهَا ثَابِتٌ وَ فَّرْعُهَا فِي الَْمَاءِ،
تُوتِي اُكُلَهَا كُّلَ ُِينٍ بِدإذّْنِ رَبِهَدا وَ يَضْدّرِبُ اهللُ االمْثَدالَ لِلنَداسِ لَعَلَهُدمْ يَتَدذَكَّرُوّنَ».

8

خداوند در آیه یادشده ،به این مهم اشـاره نمـوده کـه انسـان موحّـد ،از ایمـانی
ریشه دار برخوردار است و هرگز راکد نیست و آثار ایمانش ،پیوسته در گفتار و
کردارش آشکار است؛ یعنی اعتقادی دائمی دارد و نه موسمی.
عالمه طباطبایی ذی این آیه مینویسد« :آنچه از دقت در آیات به دست م آید،
این است که مراد از «کلمه طیبه» که به «درخت طیب» تشبیه شده و صفات چنین
و چنان دارد ،عبارت است از عقاید حق که ریشهاش در اعماق قلب و در نهاد
بشر جاى دارد».

1

ـــــــــــــــــــــــ
 .2حجرات ،آيه .21
 .1ابراهیم ،آيه .10
 .1طباطبايی ،سید محمدحسین ،المیزان ،قم :دفتر انتشارات اسالمى2027 ،ق ،ج  ،21ص .12
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از جمله الطاف خداوند نسبت به این مؤمنان ،آن اسـت کـه آنـان را بـر عقیـده
ثابت شان حفظ میکند« :يُثَبِّتُ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ بِالّْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَداةِ الددُّنْيَا وَفِدي
اآلخِّرَة؛  3خدا کسانی را که ایمان آوردهاند ،در زندگی دنیا و در آخرت با سـخن
استوار پابرجا میکند ».امام علی

یکی از اوصاف پارسایان را ثبات قدم در راه

دین میداند و میفرماید« :فِي الزَّالزِلِ وَقُورٌ ،وَ فِي الْمَكارِهِ صَدبُورٌ ،وَ فِدي الّرَّخداءِ
شَكُورٌ؛ [ 8افراد پرهیزکار] در حوادث زنـدگی  ،بـا وقـار و پابرجـا هسـتند و در
ناگواریها ،بردباری نشان داده و در هنگام رفاه ،سپاسگزاری دارند».
ب ـ دینداري ناپایدار یا فصلی
دین داری و ایمان برخی انسانها ،موسمی و ناپایـدار اسـت و حـوادث تلـخ و
شیرین ،آن را تغییر می دهد .دین داریِ فرلی ،نشانه هایی دارد کـه در ادامـه بـه
مهمترین آنها اشاره میکنیم:
 .1به یاد خدا بودن در حال اضطرار

کسانی که دین داری فرلی دارند ،همیشه خدا را یاد نمـیکننـد؛ بلکـه فقـب در
شرایطی که به اضطرار دچار شوند ،او را صدا میزنند .قرآن حکیم میفرماید« :وَ
إِذَا مَسَ الْانَْاّنَ الضُّرُ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائمًا فَلَمَا كَشَفْنَا عَنْهُ لُّرَهُ مَّرَ كَأَّن لَدمْ
يَدْعُنَا إِلىَ لُّرٍّ مََْهُ كَذَالِكَ زُيِنَ لِلْمُّْْرِفِينَ مَا كاَنُواْ يَعْمَلُوّنَ؛  1چون به آدم گزندى
رسد ،چه بر پهلو خفته باشد و چه نشسته یا ایستاده ،ما را به دعـا مـ خوانـد و
چون آن گزند را از او دور سازیم ،چنان م گذرد که گوی ما را بـراى دفـع آن
گزندى که به او رسیده بود ،هرگز نخوانده است .اعمال اسرافکاران ،این چنـین
ـــــــــــــــــــــــ
 .2ابراهیم ،آيه .17
 . 1صبحی صالح ،نهج البالغه ،قم :نشر هجرت2020 ،ق ،خطبه .271
 .1يونس ،آيه .21
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در نظرشان آراسته شده است».
دین دارى ،به این نیست که در مشکالت به سوى خدا برویم و دست بـه دامـان
لطف او بزنیم؛ اما هنگام فرو نشستن طوفان سختی ها ،خدا و اطاعت از او را به
فراموش بسپاریم .نشانه ایمان خالص ،آن است که انسان در سالمت و بیمارى،
جوان و پیرى ،فقر و غنا ،پیروزى و شکست ،آزادى و زنـدان ،یعنـی در همـه
حال ،به یاد او باشد و بر آستان او پیشان نیاز نهد.
 .2دینداري در زمان و مکان خاص

یکی دیگر از نشانه های دینداری فرلی ،پرداختن به ظواهر دین در بخشـی از
فرول سـال ،ماننـد مـاه محـرم و رمضـان ،یـا در امـاکن خـاص ،ماننـد حـرم
معرومین

است .بعضی از افراد که ایمان ضعیفی دارند ،فقب در ماه مبـارک

رمضان رفتارشان رنگ و بوی دین میگیرد؛ ولی بعد از آن ،دیگر در زندگیشان
از :دعا  ،نیایش  ،عبادت های سحرگاهی  ،خوشخلقیهـا و خـوشبرخـوردیهـا
خبری نیست؛ در حالی که باورهای دینی ،مث ریاضی و فیزیک نیست که تنها در
بعضی مواقع به آنها نیاز پیدا کنیم .باورها و ارزشهای دینی ،قاب تفکیک زمانی
و مکانی نمیباشند؛ به عنوان مثال ،فقب ماه رمضان ،ماه عبادت و دینداری نیست
و یا فقب محاف و مکان های مذهبی ،همچون هیأت هـا  ،مکـانی بـرای مباحـث
مذهبی و اعتقادی نیست .فرد دیندار ،در هر زمان و مکانی که باشد ،باید خود را
ملزم به رعایت دستورها و رهنمودهای دینی نماید؛ مثالً حرم یا پارک ،جشن یا
عزا ،و امامزاده یا کنار دریا ،در همه جا باید اه حجاب باشد .رعایت حجاب ،به
داخ حرم یا امامزاده اختراص ندارد که وقتی از آن مکان بیرون رفت ،چادرش
را تا زده و داخ کیفش پنهان کند! متأسفانه ،برخی در شبهای مـاه محـرم ،بـا
تمام وجود برای امام حسـین

عـزاداری مـیکننـد و از دل و جـان بـرای آن

حضرت میگریند و بر سر و سینه میزنند ،اما نماز صبحشان قضا میشود و یـا
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با زبانی که «حسین حسین» گفتهاند  ،بر سر پدر و مادر خود فریـاد مـیزننـد و
احترامی برای آنان قائ نیستند و یا در بیرون از هیئات عزاداری به گونهای رفتار
میکنند که گویی چیزی به نام دین و اعتقادات برایشان بیگانه است! بعضیها به
جهت شدت عزاداری صدایشان گرفته و چشمانشان از گریه خیس شـده ،امـا
شب ها در اینترنت ،به دنبال مطالب و تراویر غیر اخالقی و مسـتهجن هسـتند.
عدهای میلیون ها تومان برای عزاداری سیدالشهداء

هزینه میکنند؛ در حالی که

هنوز حقوق واجبی همچون خمس یا زکات را که خداوند در ثروتشـان قـرار
داده ،پرداخت نکردهاند و یا به گناه بزرگ رباخواری و رشوهخواری آلودهاند!
یکی از مهمترین اهداف عزاداری و ذکر مریبت و سوگواری بـر مرـیبت امـام
حسین  ،ارتبا عملی با سیره و سنت آن حضرت است .با نگاهی دقیـق بـه
آیات قرآن مجید و احادیث ائمه معرـومین

مـیتـوان دریافـت کـه اظهـار

مسلمانی کردن ،کافی نیست؛ بلکه ایمان با تمام ابعادش باید در شخص مـؤمن
آشکار شود .قرآن مجید در این باره میفرماید« :قَالَتِ الْأَعّْرَابُ آمَنَّا قُّل لَّمْ تُؤْمِنُدوا
وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُّلِ الْإِيمَاّنُ فِي قُلُوبِكُمْ؛  3اعراب گفتند :ما ایمان آوردیم.
بگو :ایمان نیاورده اید؛ اما بگویید اسالم آورده ایم؛ زیرا هنوز ایمان وارد قلب های
شما نشده است».
 .3نان به نرخ روز خوردن

یکی از نشانه های دینداری فرلی ،نان به نرخ روز خوردن و بنده زمانـه بـودن
است .چنین کسانی ،افراد بیهویتی هسـتند کـه دارای ویژگـی هـای ناپایـدار و
شخریت بیثباتاند و منافع شخری ،برای آنان از همه چیز مهمتر است؛ افراد
بوقلمونصفتی که مث خمیر بازی ،هر لحظه به شکلی در میآیند و برای رسیدن
به اهداف پست و غیر انسانی خویش ،بهراحتی از حیثیت و شـرافت انسـانی و
ـــــــــــــــــــــــ
 .2حجرات ،آيه .20
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ایمان خود نیز دست برمیدارند .اینان برای رسیدن به اهدافشان ،استفاده از هر
گونه وسیلهای را مجاز میشمارند .در حقیقـت ،منافقـانی هسـتند کـه متفـاوت
میاندیشند و مختلف عم میکنند و نان خود را به نرخ روز میخورند.
در طول تاریخ همواره این افراد وجود داشتهاند؛ بهویژه در میان خی کوفیان،
افرادی بودند که به اقتضاى منافع خویش ،تغییر چهره م دادند .اگر سودشان در
حمایت از عل

و اه بیت

بود ،به ایشان گرایش م یافتند و اگر نفع در

یارى ستمکارانی چون معاویه م دیدند ،دل در گرو مطامع آنان م نهادند و
به آسانی تغییر موضع میدادند .شبث بن ربع  ،نمونهای از این گروه است؛ مرد
هزارچهرهاى که در آغاز از یاران «سجاح» ،مدّع دروغین پیامبرى بود؛ اما مدتی
بعد اسالم آورد .در محاصره خانه عثمان ،جزو انقالبیون بود و بعد از آن ،از این
کار توبه کرد .بعدها در زمره یاران امیر مؤمنان ،عل

درآمد و به همراه عدى

بن حاتم ،سفیر آن حضرت ،نزد معاویه رفت و در صفین با آنکه در رکاب
عل
حسین

جنگید ،در نهروان جزو خوارج گردید .او از جمله کسانی بود که به امام
نامه نوشت و از ایشان برای آمدن به کوفه ،دعوت نمو د و آمادگی

خود را برای یاری حضرت اعالم کرد؛ اما با تغییر اوضاع کوفه ،او هم موضع
دیگری انتخاب نمود و در شمار سردمداران ابن زیاد قرار گرفت .نقش او در
سپاه عمر سعد در فاجعه کربال کلیدى بود و پس از آن حادثه عظیم ،بهشکرانه
پیروزى یزید بر امام  ،در کوفه مسجدى ساخت .سپس او که این گونه به امام
خیانت کرده بود ،به طور غیر منتظرهاى در حرکت توابین و قیام مختار ،رئیس
نیروى انتظام مختار شد و عجیبتر آنکه در قت مختار نیز سهیم بود.

3

 .4دینداري و دنیاخواهی

بعضی از مردم ،دین را تا جایی میخواهند که به منافع مادی آنها آسـیبی وارد
ـــــــــــــــــــــــ
 .2طبری ،محمد بن جرير ،تاريخ طبری ،بیروت :دار التراث ،ج  ،0ص .112
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نکند .قرآن مجید در این باره میفرماید« :وَ مِنَ النَاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَهَ عَلي َُّرْفٍ فَإِّنْ
أَصابَهُ خَيّْرٌ اطْمَأَّنَ بِهِ وَ إِّنْ أَصابَتْهُ فِتْنَةٌ انّْقَلَوَ عَلي وَجْهِهِ خَِّْرَ الدُنْيا وَ الْدآخِّرَةَ ذلِدكَ
هُوَ الَُّْْْراّنُ الْمُبِينُ؛  3و از [میان] مردم ،کسی است که خداونـد را تنهـا بـا زبـان
میپرستد؛ [ایمان او در نزدیکی مرز کفر قرار دارد و با حادثهای کوچک میلغزد].
پس اگر خیری به او برسد ،به آن اطمینان یابد و اگر مریبت و آزمایشـی بـه او
رسد ،دگرگون شود [به سوی کفر رود .چنین کسی] و در دنیا و آخرت زیانکار
است .این ،همان زیان آشکار است».
بیشتر اه لغت« ،حرف» را به معنای گوشه و کناره دانستهاند .راغـب اصـفهانی
«حرفِ» هر چیز را گوشه آن دانسته است.

8

در شأن نزول آیه یادشده گفته اند« :گاهی گروهی از بادیهنشینان خـدمت پیـامبر
می آمدند .اگر حال جسمانی آن ها خوب میشد ،اسب آنها بچه خوبی میآورد،
زن آن ها پسر می زایید و اموال و یا چهارپایان آنان فزونی مـیگرفـت ،خشـنود
می شدند و به اسالم و پیامبر عقیده پیدا مـی کردنـد .امـا اگـر بیمـار مـی شـدند،
همسرشان دختر می آورد و یا اموالشان رو به نقران می گذاشت ،وسوسـههـای
شیطانی قلبشان را فرا می گرفت و به آن ها می گفت تمام این بـدبختی هـا ،بـه
جهت آیینی است که پذیرفتهای ،و آنها هم رویگردان میشدند .اینان هم دنیا را
از دست دادهاند و هم آخرت را.
امام حسین

1

در اشاره روانشناختی به دین داران دنیاطلب ،آینده ایشـان را در

مواجهه با سختی ها به فروگذاشتن امر دین معرفـی کـرده و فرمـوده اسـت« :إِّنَّ
النَّاسَ عَبِيدُ الدُّنْيَا وَ الدِّينُ لَعْقٌ عَلَى أَلِْْنَتِهِمْ يَحُوطُونَهُ مَا دَرَّتْ مَعَايِشُهُمْ فَإِذَا مُحِّصُدوا
ـــــــــــــــــــــــ
 .2حج ،آيه .22
 .1اصفهانی ،راغب ،المفردات فی غريب القرآن ،تهران :دفتر نشر کتاب2040 ،ق ،ص .220
 .1مكارم شيرازي ،ناصر ،تفسير نمونه ،تهران :دار الكتب اإلسالمیة1334 ،ش ،ج  ،20ص .10
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بِالْبَلَاءِ قَّلَّ الدَّيَّانُوّن؛  3همانا مردم دنیاپرستند و دین [همچون تکه غذایی است کـه
در البهالی دندانشان گیر کرده و] از سر زبان آنها فراتر نرود و دین را تا آنجا
که زندگ شان را رو به راه سازد ،بچرخانند و چـون در بوتـه آزمـایش گرفتـار
شوند ،دینداران اندک گردند».
آن حضرت این تعبیر را از پدر بزرگوارش امام علی

اقتباس کرده است؛ آنجا

که میفرماید« :وَ صَارَ دِينُ أََُدِكُمْ لُعّْقَدةً عَلَدى لَِْدانِهِ؛  8دیـن هـر کـدام از شـما،
بازیچهای بر سرِ زبانش شده است!» این «سرِ زبان» ،اشاره به اسالم ظاهری است
که همان شهادتین و اسالمِ زبانی است .بـه تعبیـر یکـی از بزرگـان ،بعضـیهـا
اسالمشان مانند «آدامسی» است که آن را در فضای دهان می گردانند و زمانی که
شیرینیاش تمام شد ،آن را دور میاندازند.
دو راهی دین و دنیا ،سنگ محک دینداری افراد است .اگر بخواهیم بفهمیم واقعاً
دینداریم یا نه ،باید سرِ دو راهی دین و دنیا قرار بگیریم .مردم کوفه در آن هنگام
که حکومت مرکزی شام را به علت مرگ «معاویه» و جوانی «یزید» ،دچار ضعف
میدیدند و از سوی دیگر ،فرماندار کوفه« ،نعمان بن بشیر» را قادر به مقابله با
قیامی جدی نمیدانستند ،بر دعوت از امام حسین

و تشکی حکومت در کوفه

تأکید ورزیدند؛ زیرا احتمال پیروزی و تشکی حکومت را قوی میدانستند؛ حتی
پس از ورود عبیداهلل به کوفه ،باز هم امید پیروزی را از دست ندادند و از این رو،
تعداد بسیاری به همراه حضرت مسلم در محاصره قرر عبیداهلل شرکت جستند؛
اما این مردم هنگامی که احساس خطر کردند ،بهسرعت از نهضت کناره گرفته و
مسلم و هانی را به دست عبیداهلل سپردند .در زیارت اربعین میخوانیم« :وَ قد توازَرَ
علدَيه مَن غدَّرَته الدُنيا و باعَ ُدَظدَهُ باالَرذَلِ االَدني وشَّرّي اخِّرَتدَهُ بالثدَمَنِ االَوكدَس
ـــــــــــــــــــــــ
 .2مجلسی ،محمدباقر ،بحار األنوار ،پیشین ،ج  ،00ص .121
 .1صبحی صالح ،نهج البالغه ،پیشین ،خطبه .221

316



ره توشه محرم الحرام 3131

و تدَغدََّرَسَ وتدَّرَدّّي في هواه؛  3کسانی بر ضدّ او (امام) همدست شدند که دنیا آنها
را فریب داد و بهره هستی خود را به بهای ناچیز و پستی فروختند و آخرت
خویش را به بهای کمی دادند .گردنفرازی کرده و خود را در پرتگاه هوس
انداختند».
پیش از آنکه عبیداهلل بن زیاد به کـوفـه آیـد ،حدود هجده هزار تن با مسلم بن
عقی بیعت کردند .پس از روى کار آمدن عبیداهلل ،مردم سـسـت شـدنـد و بــا
بـاز شـدن سر کیسه درهم و دینار ،جملگ دین را رها کردند و برده یزید شدند.
دینداران ثابتقدم در قیام عاشورا
عاشورا ،سنگ محکی برای سنجش صداقت در ادعای دینداری مسلمانان بـود.
در این میدان ،چهره واقعی دینداران به نمایش در آمد .بررسی تاریخ عاشورا و
مطالعه زندگی افرادی که در این حادثه بزرگ حضور داشتند ،ما را در شـناخت
دین دار واقعی کمک میکند .قیام عاشورا توانست بهخوبی چهره حقیقی افراد را
ظاهر سازد و عیار دینداری آنان را مشخص نماید .در اینجا به نمونههایی از دو
نوع دینداری اشاره میشود:
 .1حضرت عباس

امام صادق

 ،الگوي ایمان استوار

در توصیف عمویش حضرت عباس

مـیفرمایـد« :كداّنَ عَمُنَدا

العَبّاسُ بنُ عَلِي نافِذَ البَصيّرَةِ صُلوَ اإليماّنِ جاهَدَ مَعَ أبي عَبدِاللَهِ و أُبلِىَ بَالءً ََُْناً و
مَضى شَهيداً؛  8عموى ما ،عبّاس ،داراى بینش ژرف و ایمان راسخ بود؛ همراه با
امام حسین

جهاد کرد و نیک آزمایش داد و به شهادت رسید».

آن حضرت حوادث را فقب از چهره ظاهر آن ها نمیدید؛ بلکه با آگاهی عمیقی
ـــــــــــــــــــــــ
 .2مجلسی ،محمدباقر ،بحار األنوار ،پیشین ،ج  ،72ص .117
 .1امين ،سيد محسن ،أعيان الشيعة ،بیروت :دار التعارف1443 ،ق ،ج  ،7ص .014
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که داشت ،پشت پرده حوادث را میخواند .مروری کوتاه بـر حـوادث عاشـورا،
ژرفای ایمان و آگاهی ایشان را نشان میدهد .ثبات قدم و استواری او ،باعث شد
به پیشنهاد شمر و اماننامه او ،پاسخی دندانشکن دهد و بگوید« :خـدا تـو را و
امان تو را لعنت کند .ما امان داشته باشیم و پسر دختر پیامبر امان نداشته باشد!»

3

 .2ثبات قدم محمد بن بشر حضرمی

یکی از شهیدان کربال« ،محمد بن بشر حضرمی» است .در آغاز شب عاشورا که
هر یک از اصحاب ،با کلماتی وفاداری خود را به امام حسین

ابراز میداشتند،

در میان آنها محمد بن بشر حضرمی نیز بود .در همان وقت به او خبر رسید که
پسرت در مرز ری ،به اسارت دشمن درآمده است .محمد گفت« :پاداش مریبت
پسرم و خودم را از درگاه خدا میطلبم ».امام حسین

سخن او را شنید و به او

فرمود« :خدا تو را رحمت کند .من بیعت خود را از تو برداشتم .برو برای آزادی
پسرت ،کوشش کن ».محمد بن بشر گفت« :درّندگان مرا زنده بخورند ،اگر از تو
جدا گردم ».امام حسین

چند لباس که از بُرد یمانی بود و هزار دینار قیمت

داشت ،به او داد و فرمود« :این لباسها را به پسر دیگرت بده ،تا با دادن این
لباسها به دشمن [به عنوان فداء] ،برادرش را از اسارتِ دشمن آزاد سازد».

8

محمد با اینکه راه عذری برایش پیدا شد ،استواری و وفاداری خود را اظهار
نمود و ثابتقدم ماند و حاضر به ترک کربال نشد و در رکاب حضرت به شهادت
رسید .او ،کسی است که امام زمانأ در زیارت ناحیه مقدسه به ایشان سالم
داده است« :الْالم علي بشّر بن عمّر الحضّرمي».

1

ـــــــــــــــــــــــ
 . 2مجلسی ،محمدباقر ،بحار األنوار ،پیشین ،ج  ،00ص .174
 .2همان ،ص .170
 .3همان ،ج  ،72ص .171
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دیندار ان فصلی در كربال
در قیام عاشورا ،به چهرهای سرشناسی بر میخوریم که نتوانستند ایمان خـود را
حفظ نمایند و بهراحتی تغییر مسیر دادند؛ مانند:
 .1عمر بن سعد

و

عمر بن سعد ،پسر ابی وقاص بود .پدرش از مشاهیر اصحاب پیامبر اسالم

از سرداران صدر اسالم و امرای عرب به شمار میرفت .او ،جزو اوّلین افـرادی
بود که اسالم آورد و در زمان پیامبر

در جنگهای بسیاری شرکت نمود.

عمر بن سعد ،به فضای و مناقب خاندان عرمت و طهارت

3

اعتراف داشت؛

ولی در عم  ،بر خالف آن رفتار میکرد .او هنگام جنگیـدن بـا فرزنـد رسـول
خدا

اشک میریخت و در همان حال ،فرمان قت آن حضرت را صادر نمود.

او از فضیلت های خاندان رسول اکرم

8

آگـاهی داشـت؛ ولـی تنهـا بـه دلیـ

جاهطلبی و برای بهچنگآوردن حکومت ری ،حاضـر شـد نـاگوارترین رویـداد
تاریخ را بیافریند و رهبری لشکر کوفه را در رویارویی با امام حسین

بر عهده

بگیرد .این ویژگی ،آنچنان در وجودش ریشهدار بود که دیگر نریحت ناصحان
در او اثری نمیبخشید .یزید بن حُرَین ،یکی از یاران حضرت سیدالشهداء

و

در شمار زاهدان زمانه بود که از سوی حضرت مأموریت یافت نزد ابن سعد برود
و او را نرحیت کند؛ اما مأیوسانه نزد امام حسین

بازگشـت و عـرض کـرد:

«عمر بن سعد ،چنان در گمراهی غوطهور است که حاضر است برای بـه دسـت
آوردن مُلک ری ،تو را بکشد و قدرتطلبی ،کشتن انسان های بیگناه را برای او
آسان کرده است».

1

ـــــــــــــــــــــــ
 .1بالذری ،احمد بن يحیی ،أنساب األشراف ،بیروت :دار التعارف ،ج  ،1ص .220
 .2مجلسی ،محمدباقر ،بحار األنوار ،پیشین ،ج  ،01ص .11
 .3اربلى ،على بن عیسى ،کشف الغمة فی معرفة األئمة ،ناشر :بّنىهاشمى2122 ،ق ،ج  ،1ص .02

دينداری فصلی

مالقات امام حسین
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با عمـر بـن سـعد و سـخنانی کـه آن حضـرت از روی

دلسوزی برای هدایت فرزند سعد فرمودند ،ثابت کرد که دلبستگی به دنیا ممکن
است هر انسانی را بفریبد؛ هر چند امام معروم او را اندرز دهد.
 .2شمر بن ذيالجوشن

داستان زندگی شمر ،بسیار عجیب و عبرتآمیز است .زمانی او را در صف یاوران
امیر مؤمنان ،علی

میبینیم .همچنین در دورانی که با انحراف خوارج ،کار

مؤمنان به اختالف و دو دستگی انجامید ،شمر دریافت که از جانب حکومت
علی

چیزی به دست نمیآورد .از این رو ،به گروه خوارج گرایش پیدا کرد؛

ولی به این گروه هیچ گونه دلبستگی نشان نمیداد .بنابراین ،با حفظ جایگاه
خود در میان خوارج ،به دربار معاویه راه پیدا نمود و در شمار خدمتگزاران
بنیامیه درآمد .در واقع ،او هر دو سوی جریان را حفظ میکرد تا هر گاه جایگاه
یکی از آنان مستحکمتر شد ،به آن سو بگراید و برای خویش از تنور داغ
حوادث ،نانی ذخیره کند .شمر ،پس از شهادت علی

و بیعت مسلمانان با

حسن بن علی  ،از دربار معاویه کناره جست و در رکاب امام قرار گرفت .با
تقویت شدن حکومت معاویه ،از بنیهاشم دوری گزید و با جدیت در راه رشد و
تعالی حکومت بنیامیه گام برداشت تا شاید از رهگذر این فرصتها ،سودی نیز
عاید او گردد.
این حلقهبهگوشی ،در زمان یزید بن معاویه به اوج خویش میرسد؛ به گونهای که
همان کسی که در کنار علی

بوده است ،زمانی در برابر فرزندش قرار میگیرد

و از عامالن اصلی به شهادت رساندن حسین بن علی

میگردد.

شمر بن ذیالجوشن ،در روز پنجشنبه نهم محرم الحرام وارد کربال شد و عمر بن
سعد در روز دهم پس از شهادت امام حسین

به کوفه بازگشت .حضور شمر

در این دو روز ،حوادث هولناکی را در کربال پدید آورد؛ به گونهای که در طول
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تاریخ ،کسی ندیده است فردی با امام زمان خویش چنین کند .کار شمر به آنجا
میرسد که امام خود را به تمسخر میگیرد .وقتی که حضرت با خدای خود راز
و نیاز میکند و میگوید« :اللَهُمَ أَنْتَ ثِّقَتِي فِي كُّلِ كَّرْبٍ وَ رَجَدائِي فِدي كُدّلِ شِددَةٍ»،
شمر به سوی اردوگاه امام پیش آمده و با صدای بلند میگویـد« :ای حسـین بـه
آتش شتاب کردی؟» حضرت در پاسخ او فرمود« :به خدا! تو به سـوختن در آن
شایستهتری».

3

پلیدی شمر ،به حدی بود که میخواست چادرهای اه بیت را بسوزاند .اوج
جنایت و شقاوت و کینه او نسبت به خاندان رسول خدا
روز دهم بود؛ زمانی که امام
داشتند ،دستور داد تا امام
سینه مبارک امام

 ،در آخرین ساعات

جراحتهای بسیاری بر سر و بدن مبارک خود
را از پشت تیرباران کنند .هنگامی که شمر بر روی

نشست و محاسن ایشان را در دست گرفت و قرد کشتن

ایشان را داشت ،امام

باز از روی محبت و هدایتگری به آن ملعون فرمودند:

«آیا میدانی چه کسی را میکشی؟» شمر جواب داد« :آری ،تو فرزند علی و
زهرایی و جدت محمد مرطفی

است؛ ولی من از کشتن تو ،باکی ندارم».

8

امام زمانأ در زیارت ناحیه مقدسه این مرـیبت عظـیم را ایـن چنـین شـرح
می دهند« :والشِّمّْرُ جالِسٌ عَلى صَدْرِكَ ،وَ مُولِدغٌ سَديْفَهُ عَلدى نَحْدّرِكَ ،قدابِضٌ عَلدى
شَيْبَتِك َ بِيَدِهِ  ،ذابِدحٌ لَك َ بِمُهَنَّدِهِ؛  1شمر بر روی سینه تو نشسته و شمشیرش را بر
گلوگاهت نشانده بود و با دست پلیدش محاسن شریف تـو را گرفتـه ،از خـون
گلویت سیراب میکرد و با شمشیر تیزش سر از بدنت جدا نمود».
ـــــــــــــــــــــــ
 .1مفید ،محمد بن محمد ،اإلرشاد ،مؤسسة آل البیت

 ،کّنگره شیخ مفید2021 ،ق ،ج  ،1ص .71

 . 2مجلسی ،محمدباقر ،بحار األنوار ،پیشین ،ج  ،01ص .11
 .3همان ،ج  ،72ص .111

رابطه وسیله و هدف در مکتب حسینی
*

حجت االسالم والمسلمين حسن عاشوري لنگرودي

اشاره
پیش از ورود به ب حث در باره رابطه وسیله و هدف در مکتب حسینی ،یادکرد دو
نکته الزم مینماید:
نکته اوّل :بشر در کارهای اختیاری خویش ،در پی وصول به اهداف مورد نظـر
خود است که برای نی به آن ،اقدام به گزینش وسـیله مناسـب ،ضـرورت دارد.
عق و منطق حکم میکند که هر کاری را از راه درستش انجام دهیم؛ مثالً بـرای
رفتن به پشت بام و طبقه باالی ساختمان ،باید از نردبان ،راهپله یا بـاالبر کمـک
گرفت .قرآن کریم نیز بیان میدارد« :وَ أْتُوا الْبُيوتَ مِنْ أَبْوابِها؛  3به خانـههـا وارد
شوید ،از درِ آنها ».امام باقر

در تفسیر این آیه میفرماید :هر کاری را باید از

راه درست و با وسیله مناسبش انجام داد.

2

ـــــــــــــــــــــــ
* عضو هیأ ت علمی دانشگاه خوارزمی.
 .2بقره ،آيه .227
 .1برقی ،احمد بن محمد بن خالد ،محاسن ،تهران :دار الکتب االسالمیة2114 ،ش ،ص .110
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نکته دوم :اهداف ،به خوب و بد ،ارزشـی و ضـدّ ارزشـی ،مقـدس و نامقـدس
تقسیم میگردد؛ چنانکه وسیله نیز به خوب و بـد ،مشـروع و غیـر مشـروع یـا
ارزشی و ضدّ ارزشی تقسیم میشود.
برخی میخواهند به دیگران کمک نمایند ،دست یتیمی را بگیرند ،به مظلوم یاری
برسانند و به طور کلی ،در پی خشنودی خدا هستند؛ ایـنهـا ،از جملـه اهـداف
خوب و پسندیده به شمار میرود .در مقاب  ،عدهای نیز در پی هواهای نفسانی،
دنیاطلبی و زراندوزی هستند ،به عیاشی ،جاهطلبی و فساد تمای دارند و خدا را
معریت میکنند؛ اینها ،شماری از اهداف نامقدس و ضدّ ارزشی میباشند.
حال ،سؤال این جا اسـت کـه آیـا مـی تـوان بـه بهانـه داشـتن هـدف خـوب و
خداپسندانه ،از هر راه و وسیله ممکن بهره گرفت؟ آیا هدف خوب ،وسیلهاش را
توجیه میکند؟ آیا میشود قائ شد که کار بد ،با هدف خوب ارزشمند میگردد؟
عق و دین حکم میکند که هر کار پسندیدهای ،باید با وسیله خوب انجام شود.
با قدم شرک نمیتوان به جایگاه توحید رسید .با پوشیدن لباس کثیـف و لجنـی
نمی توان به پاکی و نظافت نایـ شـد .متأسـفانه ،برخـی سیاسـتمـداران بـرای
دست یابی به اهداف سیاسی خود ،به هر وسیلهای توس میجویند و از خطـو
قرمز اخالقی ،عقلی و شرعی عبور مینمایند.
امروزه ،سیاست بسیاری از دولتمردان ،از سنخ سیاست ماکیاولی است .ماکیاول،
سیاستمدار بزرگ قرن شانزدهم ایتالیا میگوید :سیاست ،یعنی قـدرت و بـرای
کسب قدرت ،از هر وسیلهای میتوان بهره گرفت .هر هدفی را میتوان بـا هـر
وسیلهای به دست آورد .او در کتاب «شهریار» میگوید :پادشاه حـق دارد بـرای
رسیدن به مطامع و حفظ قدرت ،از هر وسیله و تزویری استفاده کنـد .شـهریار
خوب ،آن است که تمام رذیلتها را در خدمت قدرت خود به کار گیرد.
ـــــــــــــــــــــــ
 .1جمعى از نويسّندگان ،بصیرت پرچمداران ،مرکز تحقیقات سپاه پاسداران ،ص .147

3

رابطه وسیله و هدف در مكتب حسینی
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اینک ،جای این پرسش است که در مکتب حسینی ،رابطه وسیله و هدف چگونه
است؟ آیا امام حسین

در نهضتی که ایجاد کرد ،به منش ماکیاولی عم کرد؟ یا

اینکه حریم اخالقی ،عقلی و شرعی را رعایت نمود و با حفظ شرایب و ضوابب
این حریمها ،به نهضت روی آورد؟
نیم نگاهی به اهداف قیام امام حسین
اهداف قیام امام حسین

از ابعاد مختلف قاب بررسی است که عبارتاند از:

 .1در بُعد اجتماعی :اصالح جامعه

حضرت فرمود « :أَنِي لَمْ أَخّْرُجْ أَشِّراً وَ لَا بََِّراً وَ لَا مُفِْْداً وَ لَا ظَالِماً وَ إِنَمَا خَّرَجْدتُ
لََِلَوِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَةِ جَدِّي

؛  3من نه از روی خودخـواهی و هوسـرانی ،ایـن

حرکت را آغاز میکنم و نه برای ایجاد فساد و ستمگری؛ بلکه هدف من از این
قیام ،اصالح جامعه اسالمی است».
حضرت در نامهای که به بزرگان کوفه نوشت ،فرمود« :أَّنَ رَسُولَ اللَهِ

قَدْ قَدالَ

فِي َُيَاتِهِ مَنْ رَأَّي سُلََْاناً جَائِّراً مُْْتَحِلًا لِحُّرُمِ اللَهِ ،نَاكثاً لِعَهْدِ اللَهِ مََُالِفاً لُِْنَةِ رَسُولِ
اللَهِ ،يَعْمَّلُ فِي عِبَادِ اللَهِ بِالْإِثْمِ وَ الْعُدْوَاّنِ ،ثُمَ لَمْ يُغَيّّرْ بِّقَوْلٍ وَ لَا فِعّْلٍ ،كاّنَ َُّقَاً عَلَي اللَده
أّنْ يُدْخِلَهُ مَدْخَلَهُ؛
رسول خدا

2

فرمود :هر کس زمامدار بیدادپیشه را نظاره کند که حـرام خـدا را

حالل و روا میسازد ،و عهد و پیمان او را میشکند و با سبک و روش عادالنه و
بشردوستانه پیامبر خدا

مخالفت میورزد ،با این وصف ،در برابـر آن حـاکم

ظالم ،با گفتار و عملکردش به مخالفت برنخیزد و در راه اصالح ،تالش نکند ،بر
خدا است که او را از همان راهی که آن بیدادپیشه را به دوزخ در مـیآورد ،بـه
دوزخ درآورد».
ـــــــــــــــــــــــ
 .1مجلسی ،محمدباقر ،بحار األنوار ،بیروت :دار احیاء التراث العربی2041 ،ق ،ج  ،00ص .117
 .2طبری ،محمد بن جرير ،تاريخ األمم والملوک ،بیروت :اعلمی2041 ،ق ،ج  ،0ص .140
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 .2در بُعد دینی :انجام وظیفه دینی و احیاي اسالم ناب محمدي

امام حسین

و یارانش ،به بهای از دست دادن جان خود ،در پی احیای دیـن

برآمدند .اما

قب از هجرت از مدینه ،در نامهای یادآور شد« :أَمَا بَعْدُ فَإِنَهُ مَدنْ

لَحِقَ بِي مِنْكمْ اسْتُشْهِد؛  3هر کس به من بپیوندد ،کشته خواهد شد».
از این جمله میفهمیم که هدف ،انجام وظیفه است و از کشتهشدن باکی نیست؛
بلکه نثار جان در راه خدا ،مایه افتخار است.
آن حضرت فرمود « :أُرِيدُ أَّنْ آمُّرَ بِالْمَعّْرُوفِ وَ أَنْهَي عَنِ الْمُنْكّرِ وَ أَسِيّرَ بِِْيّرَةِ جَدِّي
وَ أَبِي عَلِيِ بْنِ أَبِيطَالِوٍ؛  2برای اصالح در امت جدم به پا خاستم .میخواهم امـر
به معروف و نهی از منکر کنم و روش جدم و پدرم ،علی بن ابیطالب را ادامـه
دهم».
در بین راه ،کاروان امام حسین

در منزل ثعلبیّه پیاده شدند .حضرت سر مبارک

خود را به زمین نهاد و خوابش گرفت .وقتی بیدار شد ،فرمود« :هاتفی را دیدم که
میگفت :شما بهسرعت میروید و اج هـم شـما را بـهسـرعت سـوی بهشـت
میبرد».
فرزندش ،علی اکبر

گفت« :يَا أَبَه! اَفَلَْْنَا عَلَي الْحَقِ؛ پدر جان! مگر ما بر حـق

نیستیم؟»
فرمود« :بَلَي يَا بُنَيَ وَ الَذِّي إِلَيْهِ مَّرْجِعُ الْعِبَادِ؛ آري ،پسرم .بـه حـق آن خـدایی کـه
بازگشت خلق به سوی او است ،ما بر حق میباشیم».
علی اکبر

عرض کرد« :يَا أَبَده! اِذَّنْ لَدا نُبَدالِي بِدالْمَوْتِ؛  1اي پددر بنـابراین ،از

کشتهشدن باکی نداریم».
ـــــــــــــــــــــــ
 .1صفار ،محمد بن حسن ،بصائر الدرجات ،تهران :اعلمی ،بیتا ،ص .021
 .2مجلسی ،محمدباقر ،بحار األنوار ،پیشین ،ج  ،00ص .117
 .3همان ،ص .117
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 .3در بُعد فرهنگی :روشنگري و جهلزدایی

امام حسین

فرمود « :أَلَا تَّرَوّْنَ أَّنَ الْحَقَ لَا يُعْمَّلُ بِهِ وَ أَّنَ الْبَاطِّلَ لَا يَتَنَاهَي عَنْه؛  3آیا

توجه ندارید که به حق عم نمیشود و از باط خودداری نمیگردد؟»
 .4در بُعد سیاسی ـ اجتماعی :تغییر حکومت و مدیریت حاكم

فرمود « :يزِيدُ رَجُّلٌ فَاسِقٌ شَارِبُ الََْمّْرِ قَاتِّلُ النَفْسِ الْمُحَّرَمَةِ مُعْلِنٌ بِالْفِْْقِ وَ مِثْلِي لَدا
يبَايعُ مِثْلَه؛  2یزید ،فاسق ،شرابخوار ،قات مردم بیگناه است و آشکارا فسـق و
فجور میکند .شخریتی مث من ،با یزید بیعت نخواهد کرد».
و یا فرموده « :أَلَا وَ إِّنَ الدَعِي ابْنَ الدَعِي قَدْ تَّرَكنِي بَينَ الَْلَةِ وَ الذِلَةِ وَ هَيهَداتَ لَدهُ
ذَلِك مِنِي هَيهَاتَ مِنَا الذِلة؛  1اینک ،این مرد فرومایه بیپـدر ،میـان دو چیـز پـای
فشرده است :شمشیر یا ذلت .هیهات که به ذلت تن دهیم».
و یا میفرماید« :لَو لَم يَكُن في الدُنيا مَلْجأٌ وَ ال مأوّي لَما بايَعتُ يَزيدَ بدنَ مُعاويدة؛

4

حتی اگر در دنیا هیچ پناهگاهی نداشته باشم ،با یزید بیعت نخواهم کرد».
 .5در بُعد اعتقادي :معرفی امامت

یعنی معرفی خاندان نبوت و جایگاه خویش به عنوان امام به جامعهای که حداق
دو نس دچار گس شده بود و از نظر فرهنگی ـ دینی با اسالمِ ابوسفیانی و اموی
آشنا شده بودند .حضرت در این باره فرمود« :فَلَعَمّْرِّي مَا الْإِمَامُ إِلَا الْحَاكِمُ بِالْكتَابِ
الّْقَائِمُ بِالّْقِْْطِ الدَائِنُ بِدِينِ الْحَقِ الْحَابِسُ نَفَْْهُ عَلَدي ذَاتِ اللَده؛  5بـه جـانم سـوگند!
پیشوا کسی است که طبق دستور کتاب خدا رفتار کند و بر مردم حکومت نماید
ـــــــــــــــــــــــ
 .1ابن شعبه حرانی ،حسن بن علی بن حسین ،تحف العقول ،قم :انتشارات اسالمی2111 ،ش ،ص .101
 .2مجلسی ،محمدباقر ،بحار األنوار ،پیشین ،ج  ،00ص .111
 .3طبرسی ،احمد بن علی ،احتجاج ،بیروت :مؤسسه اعلمی2041 ،ق ،ج  ،1ص .144
 .4همان ،ص .77
 .5شیخ مفید ،اإلرشاد ،قم :مؤسسة آل البیت

2021 ،ق ،ج  ،1ص .17
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و عدل را رواج دهد و خود هم متدین و فرمانبر خدا باشد».
و نیز فرمود« :وَ نَحْنُ أَهّْلُ بَيتِ مُحَمَدٍ وَ أَوْلَي بِوَلَايةِ هَدذَا الْدأَمّْرِ عَلَديكمْ مِدنْ هَؤُلَداءِ
الْمُدَعِينَ مَا لَيسَ لَهُمْ وَ الَْائِّرِينَ فِيكمْ بِالْجَوْرِ وَ الْعُدْوَاّن؛  3و ما آل محمـد ،از ایـن
عدهای که ادعای امامت و والیت بر شما دارند ،شایستهتریم که امر والیت را بر
عهده بگیریم».
سؤال :آیا امام حسین

برای رسیدن بـه ایـن اهـداف ،از هـر وسـیلهای بهـره

میبرد؟ یا اینکه فقب از ابزار مجاز استفاده میکرد؟
پاسخ :در مکاتب مادی ،هدف وسیله را توجیه میکند .پیـروان مکاتـب مـادی،
برای رسیدن به اهدافشان به هر وسیلهای دست مییازند .در سایه چنین مکتبی،
بنیادهای اخالقی جامعه فرو میریزد ،ارزشهای انسانی کمرنگ میشـود ،آمـار
بزهکاریها فزونی مییابد و بشر در گرداب بی پناهی و تنهـایی گرفتـار شـده،
نگرانی و ناامیدی بر سراسر زندگیاش سایه میگسترد.
اما در مکتب الهی که بر اخالق و ارزشهای الهی و انسانی بنا نهاده شده ،وضع
به گونهای دیگر است .در این مکتب ،اخالق ،اص است و هدف ،دستیابی به
کمالی است که در تابش آفتاب «وحی» حاص میشود و معیار برتری افراد ،فقب
پرهیزکاری و پایبندی آنان به اصول ثابت اخالقی است .اسالم برای رسیدن به
اهد اف متعالی خود ،هر وسیله و روشی را مجاز نمیشمارد؛ بلکه برای نیـ بـه
مقرد ،صرا مستقیمی قرار داده که انحراف از آن ،مساوی با عـدول از هـدف
است.
در اسالم ،زمامدار با سعادت جامعه سروکار دارد .او میخواهد جامعه را اصالح
کند؛ اما نه به هر وسیلهای .در اسالم ،سیاست به معنای قدرت نیست؛ به معنـای
سامان دادن امور مردم و هدایت آنها به سوی خیر و صالح است.
ـــــــــــــــــــــــ
 .1همان ،ص .77
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هنگام خروج از مدینه و امتناع از بیعت با یزید فرمود« :انَما خَّرَجْتُ

لَِْلُوِ الْاصْالحِ في امَةِ جَدّّي رَسُولُ اللّهِ؛  3من ،برای اصـالح اوضـاع امـت جـدّم،
رسول خدا ،قیام کردم».
یک مسلمان حق ندارد از وسیله نامشروع برای رسیدن به سعادت استفاده کنـد؛
اما در سیاست ماکیاولی ،میتوان از تمام رذای استفاده کرد؛ چون سعادت ،مورد
نظر او نیست؛ بلکه هدف او ،فقب تحری قدرت و حفظ آن است.
دو نمونه سیاست در تاریخ مسلمانان
با وجودی که سیاست اسالمی ،سیاست ماکیاولی نیست؛ اما در حـوزه خالفـت
اسالمی ،شاهد بروز دو نوع سیاست متضاد هستیم .در یکی تزویر و زیرپاگذاشتن
همه خطو قرمز است که در اینجا از آن به «سیاست اموی و ابوسـفیانی» یـاد
میشود و در دیگری ،همه آن ضوابب و حدود شرعی و اخالقی رعایت میشود
که از آن به «سیاست نبوی و علوی» یاد میگردد.
 .1سیاست اموي و ابوسفیانی

زمامداران اموی که از دوران خالفت عثمان ( 81ـ 15ق) با هدف دستیابی بـه
امارت شام بر مرکب قدرت سوار شدند ،در سال 33ق به طور رسـمی خالفـت
اسالمی را تراحب نمودند .آنها با بهرهگیری از جه سیاسی مسـلمانانِ شـام،
بنای حکومتی را نهادند که از بنیان با اسالم ناسازگار بود .دستگاه خالفت اموی
که با فتنهانگیزی و تفرقهافکنی شک گرفته بود ،قدرت سیاسی را از امام علی
و سپس از امام حسن

ربود و در نتیجه ،معاویه که از آیین محمدی

بویی

نبرده بود ،بر مسند خالفت اسالمی تکیه زد و چهره سیاست اموی و ابوسفیانی را
به مردم نمایاند .در این سیاست ،هدف ،وسیله را توجیه مـیکنـد .معاویـه ،هـر
ـــــــــــــــــــــــ
 .1مجلسی ،محمدباقر ،بحار األنوار ،پیشین ،ج  ،00ص .117
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جنایتی را برای نی به حکومت و استواری آن انجام میداد؛ به حدّی که کشـتن
مسلمانان ،برای او امری آسان شده بود.
معاویه ،با شیعیان علی بن ابیطالب

بـا قسـاوت و شـدّت عجیبـی برخـورد

میکرد و در حق آنان از هیچ جنایتی دریغ نمیورزید؛ چنانکـه بـه فرمانـدهان
نظامی خود که آنان را به مناطق مختلف اعزام میکرد ،دستور میداد تا شیعیان را
به قت برسانند.
نمونههای ی از جنایات معاویه:

ـ معاویه« ،بُسر بن ارطاة» را به حجاز و یمن فرستاد و به او گفت« :هنگامی که به
مدینه رسیدی ،اه مدینه را پراکنده کن و آنچه سر راهت دیدی ،نـابود سـاز و
اموال کسانی را که با ما بیعت نکردهاند ،غارت نما .وقتی وارد مدینه شـدی ،بـه
آنان بفهمان که به قرد کشتن آنان آمدهای و اعالم کن که هیچ گونه عذر و امانی
ندارند .چنانچه به هر یک از مناطقی که پیرو علی هستند ،رسیدی ،مردم را تهدید
کن؛ به طوری که خیال کنند راهی برای نجات ندارند .آنگاه دسـت از آزارشـان
بردار؛ ولی از آنان برای من بیعت بگیر .هر کس را که از بیعت خودداری کرد ،به
قت برسان .شیعیان علی را در هر جا که هستند ،از دم تیغ بگذران!»

3

«بُسر» به مدینه و مکه حمله کرد و سی هزار نفر را به قت رسانید و برخی را هم
در آتش سوزاند.

2

او همچنین ،در یَمن افراد بسیاری را به خاک و خـون کشـید کـه از آن جملـه،
فرزندان خردسال عبیداهلل بن عباس بودند.

1

ـ به «ضحّاک بن قیس فِهری» دسـتور داد« :بـه منطقـه کوفـه بـرو و هـر کـه را
ـــــــــــــــــــــــ
 .1ابن ابیالحديد ،شرح نهج البالغه ،بیروت :دار احیاء الکتب العربیة ،2172 ،ج  ،1ص  1و .7
 .2مسعودی ،علی بن حسین ،مروج الّذهب ،قم :دار الهجره2111 ،ش ،ج  ،1ص .11
 .3ابن ابیالحديد ،شرح نهج البالغه ،پیشین ،ج  ،2ص 104؛ مسعودی ،مروج الّذهب ،پیشین ،ج  ،1ص .11
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دوستدار علی است ،به قت برسان ».ضحّاک اموال مردم را غارت کرد و آنان را
کشت؛ تا این که به «ثعلبیه» رسید .در آنجا به یک کاروان حج برخـورد کـرد و
اموال آنها را غارت نمود .در راه حج ،نزدیک «قطقطانه» به «عمر بن عمیس بن
مسعود» برادرزاده عبداهلل بن مسعود ،برخورد کرد و او را با عدهای از همراهانش
کشت».

3

ـ «سَمُرة بن جندب» را به فرمان داری برره منروب کرد .این مرد خونآشام ،در
مدت کوتاه ی هشت هزار نفر را کشت.

8

ـ «سفیان بن عوف عامدی» را به منطقه عراق اعزام نمود و به او گفت« :به عراق
حمله ور شو و اه عراق را مرعوب ساز .هر که را دیدی کـه بـا تـو هـمعقیـده
نیست ،بکش .به هر آبادی که رسیدی ،آن را ویران کن و امـوال مـردم را نـابود
ساز؛ چون نابودی و از بین رفتن مال و ثروت برای مردم ،مانند قت  ،ناگوار ،بلکه
دردناکتر است».

1

ـ «زیاد بن سمیه» ،در اواخر عمر خود ،اه کوفه را در دار اإلماره جمع کـرد و
آنها را به سبّ علی وادار ساخت .هر کس از این کار ممانعت میورزید ،او را
میکشت و خانهاش را ویران میساخت.

4

 .2سیاست نبوي و علوي

در سیاست نبوی و علوی ،حریم عق  ،شرع و اخالق کامالً رعایـت گردیـده و
اهداف مقدس با ابزار مشروع دنبال میشود .در این سیاست ،پیـروزی حـق بـر
ـــــــــــــــــــــــ
 .1ابن ابیالحديد ،شرح نهج البالغه ،پیشین ،ج  ،1ص  221و .227
 .2طبری ،تاريخ األُمم والملوک ،پیشین ،ج  ،1ص .211
 .3ابن ابیالحديد ،شرح نهج البالغه ،پیشین ،ج  ،1ص  21و .21
 .4مسعودی ،مروج الّذهب ،پیشین ،ج  ،1ص 11؛ ابن اثیر جزری ،علی بن ابیکرم ،الکامل فـی التـاريخ،
بیروت :دار صادر2121 ،ق ،ج  ،1ص .71
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باط با شیوه و اسلوب ناصحیح صورت نمیگیرد .در این سیاست ،کسی نباید با
گفتن «هدف ،وسیله را توجیه میکند» ،برای نی به اهداف عالی ،دست به خیانت
و ستمگری بزند و حقوق دیگران را ضایع کند.
در اینجا به بیان نمونههایی از سیاست صحیح اسالمی در سیره نبوی و علوی و
آن گاه در مکتب حسینی که برای دستیابی به هدف مقدس خویش ،هیچگـاه از
وسیله نادرست بهره نگرفتند ،بسنده میکنیم.
الف ـ رعایت خطوط قرمز در سیاست نبوي

خطو قرمز در سیاست نبوی ،عبارتاند از:
 .1پرهیز از فرصتطلبی در كسب قدرت

گروهی از قوم بنیعامر نزد پیامبر

آمدند و گفتند :ما به تو ایمان میآوریم؛ به

شرطی که بعد حکومت را به دست ما بدهی .پیامبر

اگر میخواست غیر الهی

کار بکند ،میگفت :فعالً فرصت را مغتنم بشماریم و در این اوضاع نابسـامان و
کمی یاران ،اینها را جذب کنیم؛ ولی فرمود :من قول حکومت بعد از خـودم را
به کسی نمیدهم؛  3یعنی آن حضرت حاضر نیست بـرای بیشـتر شـدن پیـروان
خویش ،از خطو قرمز رد شود و در دین کوتاه بیاید.
 .2كوتاهنیامدن در مؤلفههاي دین

عدهای از قبیله ثقیف ،خدمت پیامبر

آمدند و گفتند :ما مـیخـواهیم مسـلمان

شویم؛ ولی شرایطی داریم؛ از جمله :اجازه بده یک سال دیگر ما این بـتهـا را
پرستش کنیم؛ زیرا خواندن نماز ،خیلی برایمان سخت است .پس ،اجازه بده تـا
نماز نخوانیم؛ اما پیامبر

شر آنان را نپذیرفت.

2

ـــــــــــــــــــــــ
 .1سید بن طاووس ،الطرائف ،تهران :نشر خیام ،بیتا ،ج  ،1ص .171
 .2مطهری ،مرتضی ،مجموعه آثار ،قم :نشر مطهر ،ج  ،22ص .241

رابطه وسیله و هدف در مكتب حسینی
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 .3استفادهنکردن از جهالت مردم به نفع دین

ابراهیم ،پسر رسول خدا

 ،در هجدهماهگی از دنیا رفت .اندکی پس از مـرگ

او ،خورشید گرفت .مردم گمان کردند که این اتفاق به دلی فوت ابراهیم است؛
ولی پیامبر

فوراً مردم را جمع نمود و فرمود :گرفتن خورشید ،به جهت مرگ

فرزندم نیست.

3

بدین وسیله ،پیامبر

مردم را از جه و خرافهگرایی برحذر داشت؛ در حـالی

که اگر همانند سیاستمداران مکاتب مـادی مـیبـود ،ایـن فرصـت را غنیمـت
میشمرد و از جهالت مردم سوء استفاده میکرد و عالقه ناروای آنان را میستود
تا پایگاه خود را تقویت نماید یا اینکه دستکم چیزی نمیگفت.
ب ـ رعایت خطوط قرمز در سیاست علوي

امام علی

به جهت اینکه از خطو قرمز دینی و اخالقی عبور نمیکرد ،مدام

مورد انتقاد قرار میگرفت .حضرت در برابر این انتقادها فرمود« :أَيهَا النَاسُ لَوْ لَا
كّرَاهِيةُ الْغَدْرِ كنْتُ مِنْ أَدْهَي النَاسِ أَلَا إِّنَ لِكّلِ غُدَرَةٍ فُجَّرَةً وَ لِكّلِ فُجَدّرَةٍ كفَدّرَةً أَلَدا وَ
إِّنَ الْغَدْرَ وَ الْفُجُورَ وَ الَِْيانَةَ فِي النَار؛  2ای گروه مردم! اگر عهدشکنی بد نبود ،من
سیاستمدارترین مردم بودم .آگاه باشید که هر عهدشکنی تباهکاری است و هـر
تباهکاری ناسپاسی .بدانید که بیوفایی ،تباهکاری و خیانت در آتش است».
اما نمونههایی از پاس داشت حریم دین و اخالق در سیاست علوی به این شرح
است:
 .1خودداري از دروغ براي تصاحب حکومت

عمر دستور داد که بعد از من ،شورایی ششنفره تشکی دهید .این شورا بـه هـر
کسی که رأی داد ،او بر مسند حکومت بنشیند .از این رو ،خطاب به امام علی
ـــــــــــــــــــــــ
 .1کلیّنی ،محمد بن يعقوب ،کافی ،تهران :اسالمیه ،بیتا ،ج  ،1ص .011
 .2صبحی صالح ،نهج البالغه ،تهران :دار األسوه2021 ،ق ،خ .144
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گفتند :شر شورا این است که به هر چه خدا ،رسول ،ابوبکر و عمـر گفتـهانـد،
باید پایبند باشی .امام

فرمود :هر چه خدا و رسولش گفتهاند ،میپذیرم؛ ولی

هر چه ابوبکر و عمر گفتهاند ،نه .ولی عثمان گفت :من این شر را قبول میکنم.
گفتند :پس ،حکومت به دست عثمان باشد.
برخی به علی

3

گفتند :یک دروغ میگفتی و حکومت را به دست مـیآوردی.

بعد ،سیاست خود را دنبال میکردی .ایشـان در پاسـخ فرمـود :یـک دروغ هـم
نمیگویم؛ حتی اگر دوازده سال حکومت را از دست بدهم.
 .2طرد سیاست تزویر براي تثبیت حکومت

ّمغیرة بن شعبه در آغاز خالفت امیر مؤمنان

به حضرت پیشنهاد کرد کـه مـن

عقیدهام این است :فعالً معاویه را تثبیت کنید ،بگذاریـد خیـالش راحـت بشـود؛
همین که اوضاع آرام شد ،از کار برکنارش کن .حضرت فرمود :من ،چنین کاری
نمیکنم.

2

برای اینکه اگر بخواهد معاویه را ،هرچند برای مدتی کوتاه تثبیت کند ،معنـایش
این است که معاویه را ،در همان مدت موقت صالح دانسته است؛ در حـالی کـه
حضرت هیچگاه او را صالح نمیدانست.
 .3مقابله به مثلنکردن در ماجراي بستن آب به روي دشمن

در جنگ صفّین ،اصحاب معاویه «شریعه» ،یعنی محلی را که میشد از آنجا آب
برداشت ،گرفتند و آب را بر سپاه علی

بستند .حضرت دستور حمله را صادر

کرد و شریعه را گرفتند .برخی اصحاب گفتند :ما مقابله به مث میکنـیم .اجـازه
نمیدهیم اینها آب بردارند .اما علی

فرمود :ولی م ن این کار را نمیکنم؛ چون

خداوند آب را برای کافر و مسلمان قرار داده .این کار ،از شهامت و مردانگی به
ـــــــــــــــــــــــ
 .1صبحی صالح ،شرح نهج البالغة ،پیشین ،ج  ،2ص .222
 .2پايّنده ،ابوالقاسم ،ترجمه تاريخ طبری ،تهران :اساطیر2171 ،ش ،ج  ،1ص .1102

رابطه وسیله و هدف در مكتب حسینی
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3

نمی خواهد پیروزی را به بهای یک عم ناجوانمردانـه بـه دسـت

بیاورد.
 .4نگذشتن از عدالت اقتصادي ،براي تثبیت حکومت

گروهی از اصحاب امیر مؤمنان

در صفین مشاهده کردند هر کـه بـه معاویـه

میپیوندد ،معاویه او را گرامی میدارد و اموال بسیاری در اختیارش میگذارد .به
حضرت پیشنهاد شد که این اموال را بده و افراد ممتاز را دریاب و به آنهـا کـه
میترسی مخالفت کنند ،امتیاز بده تا حکومتت تثبیت و مخالفانت سرکوب شوند.
آنگاه آن عدالت و مساواتی را که در نظر داری ،اجرا نما.
حضرت در برابر این پیشنهاد فرمود :آیا برآنید که مرا وادارید تا پیـروزی را بـه
بهای ستم بر کسانی که مسئولیت سرپرستیشان بر دوشم سـنگینی مـیکنـد ،بـه
چنگ آورم؟ به خدا سوگند! تا روزگار در گردش است و ستارگان آسمان پیاپی
هم رواناند ،من به دور چنین ناروایی نمیگردم .اگر این مال ،ثروت شخری من
بود ،در پخش آن برابری را پاس میداشتم؛ چه رسد که مال ،مال مردم است.

2

 .5رعایت اخالق و حیا در جنگ با عمرو بن عاص

روزی در نبرد صفّین ،علی

آمد و فریاد زد :معاویه! چرا این همه مردم مسلمان

را به کشتن می دهی؟ خودت بیا با یکدیگر نبرد کنیم تا کار به پایان برسد .روشن
بود که معاویه در نبرد تنبهتن با امام علی

شکست میخورد و کشته میشد.

عمرو عاص گاهی سربهسر معاویه میگذاشت و میگفت :راست میگوید ،تو هم
لباس رزم بپوش و به جنگ با علی برو .معاویه از نبرد با امام طفـره رفـت؛ امـا
ـــــــــــــــــــــــ
 .1همان ،ص 1121؛ مّنقری ،نصر بن مزاحم ،پیکار صفین ،ترجمه :پرويز اتابکى ،تهران :سازمان انتشارات
آموزش انقالب اسالمی2111،ش ،ص .110
 .2صبحی صالح ،نهج البالغه ،پیشین ،خ .211
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توانست با نیرنگ ،عمرو عاص را به جنگ بفرستد .عمرو عاص ،سالح برگرفت
و لباس جنگی بر تن کرد و مبارز طلبید و گفت:
يا قادَةَ الْكوفَةِ مِنْ اهّْلِ الْفِتَنْ

اَلّْرِبُكمْ وَال أرّي اَبَاالحََْنْ

«ای سران کوفه که اه فتنهاید ،شما را با شمشیر میزنم و ابوالحسن را نمیبینم».
امیر مؤمنان

به صحنه نبرد آمد .عمرو عـاص نفهمیـد کـه او علـی

اسـت.

حضرت نزدیک شد و فرمود:
«انَا الْإمامُ الّْقُّرَشِي الْمُؤْتَمَن؛ منم امام قرشی مؤتمن».
عمرو عاص خودش را باخت و شروع به فرار کرد .امیر مؤمنان او را تعقیب کرد،
شمشیری به او زد .او از روی اسب پریـد و فـوراً کشـف عـورت کـرد؛ چـون
می دانست علی مردی نیست که با یک آدمِ اینچنینی مواجه شود .حضـرت رو
برگرداند و رفت .معاویه تا آخر عمر میگفت :عمرو عاص تو شفیع خوبی پیدا
کردی؛ در همه دنیا ،من یک نفر را پیدا نمیکنم که شفیعی به این مقدسـی پیـدا
کرده باشد!
علی

3

 ،امام پاکان و پاکی ها بود؛ مردی نبود که حتی برای کشـتن کسـی مثـ

عمرو عاص ،از مسیر حق منحرف شود .در لحظه رویارویی با دشمن نیز دست
از مکارم اخالق بر نمیداشت.
ج ـ رعایت خطوط قرمز در نهضت حسینی

سیاست امام حسین

نیز در واقع ،ادامه همان سیاست نبوی و علوی بوده است.

از این رو ،حضرت به هیچ عنوان خود را مجاز نمیدید که برای دستیـابی بـه
اهداف عالی خویش ،از خطو قرمز بگذرد؛ از باب نمونه ،میتوان به موارد ذی
اشاره کرد:
ـــــــــــــــــــــــ
 .1اربلی ،علی بن عیسی ،کشف الغمة ،بیروت :دار الکتاب اإلسالمی2042 ،ق ،ج  ،2ص .107

رابطه وسیله و هدف در مكتب حسینی
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 .1استواري در عهد و پیمان با دشمن

بین سیاستمداران ،عهدشکنی رایج است؛ ولی امام حسین
معاویه ،به پیمان صلح امام مجتبی

در دوران حیـات

وفادار ماند و با ردّ درخواستهایی که از او

برای نقض صلح و قیام بر ضد معاویه صورت میگرفت ،همواره از پیمانشکنی
خودداری میورزید.
پس از شهادت حجر بن عدی ،کوفیان از حضرت خواستند تا قیام مسـلحانه را
رهبری نماید؛ اما حضرت آن را نپذیرفت و فرمود :میان ما و معاویه ،عهدی است
که وجدان من اجازه نمیدهد آن را نقض کنم .بنابراین ،تا معاویه زنده است ،من
بر عهد خویش پایدارم و چون درگذرد ،من در بـاره اقـدام خـود تجدیـد نظـر
خواهم کرد.

3

 .2غافلگیرانه نکشتن ابن زیاد

مسلم بن عقی  ،نماینده حضرت ،می توانست با زیر پا گذاشتن یک اص دینـی،
عبید اهلل بن زیاد را بکشد؛ اما نکشت.
مسلم در منزل هانی ساکن شد و شیعیان ،پنهانی با وی مالقات میکردند .شریک
بن اعور نیز به منزل هانی وارد و در آنجا بیمار شـده بـود .بـه شـریک گفتنـد:
عبیداهلل بن زیاد می دارد از شما عیادت کند .شریک به مسلم گفت :هنگامی که
ابن زیاد وارد اطاق شد و نشست ،فوراً وارد شو و او را به قت برسان .ابن زیاد
وارد شد؛ ولی مسلم اقدامی نکرد .پس از اینکه ابن زیاد از منزل هـانی خـارج
شد ،شریک گفت :چرا اقدام نکردی؟ مسلم گفت :پیامبر

فرمود« :إِّنَ الْإِيمَداّنَ

قَيَدَ الْفَتْك؛  2همانا ایمان ،مانع ترور است (مسلمان ،به طور ناگهان و بدون اطالع،
کسی را نمیکشد)».
ـــــــــــــــــــــــ
 .1ديّنوری ،األ خبار الطوال ،قاهره :مّنشورات شريف رضی2714 ،م ،ص .110
 .2طبرسی ،فضل بن حسن ،اعالم الورى ،قم :مؤسسة آل البیت

2027 ،ق ،ص .111
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 .3نهضت بر پایه تکلیف شرعی

امام حسین

در مسیر حرکت به کوفه ،در بین راه با فرزدق شاعر برخورد کرد

و پرسید :از مردم کوفه چه خبر؟ فرزدق گفت« :سَأَلْتَ الََْبِيّرَ قُلُوبُ النَاسِ مَعَك وَ
أَسْيَافُهُمْ عَلَيْك وَالّْقَضَاءُ يَنْزِلُ مِنَ الَْمَاءِ وَ اللَهُ يَفْعَّلُ مدا يَشداءُ؛ از شـخص آگـاهی
پرسیدی .من خـوب آنـان را مـیشناسـم .دلهـای مـردم ،بـا شـما اسـت؛ امـا
شمشیرهایشان بر علیه شما است و قضا و قدر الهی ،از آسمان نازل میشود و
خداوند آن گونه که بخواهد ،خواهد شد».
اما حسین

در پاسخ به او فرمود:

«صَدَقْتَ لِلَه الْأَمّْرُ وَكّلَ يَوْمٍ رَبُنَا هُوَ فِي شَأّْنٍ إِّنْ نَزَلَ الّْقَضَاءُ بِمَا نُحِوُ فَنَحْمَدُ اللَهَ عَلَي
نَعْمَائِهِ وَهُوَ الْمُْْتَعَاّنُ عَلَي أَدَاءِ الشُكّرِ وَإِّنْ َُالَ الّْقَضَاءُ دُوّنَ الّرَجَاءِ فَلَمْ يَبْعُدْ مَنْ كداّنَ
الْحَقُ نِيَتَهُ وَالتَّقْوَّي سَّرِيّرَتَه؛  3راست گفتی .کار به دست خدا است .او ،هـر روزی
در کاری است .پس ،اگر به آنچه ما میخـواهیم و بـه آن خوشـنودیم (پیـروزی
ظاهری بر دشمن) ،قضای الهی فرود آید ،در این صورت ،ما خداونـد را بـرای
نعمتهایی که بـه مـا عنایـت کـرده اسـت ،سـپاسگـزاریم و او خـود نیـروی
شکرگزاری ا ش را عنایت کند و اگر قضای الهی به دلخواه ما نشد ،پس بـه دور
نیست از خواسته آن کسی که نیتش حق باشد و پرهیزکاری پیشه کند».
 .4خودداري از وانمودكردن پیروزي بر دشمن

در جنگ ها و نهضتها ،دروغگویی و وانمـودکردن پیـروزی خـود و شکسـت
دشمن ،امر پذیرفتهشدهای است؛ اما امام حسین

به هیچ عنوان به ایـن سـمت

حرکت نکرد .در مسیر راه کربال ،به امام حسین

خبر دادند که مسلم بن عقی

را کشتند .ارعابهای حکومت در مردم اثر گذاشت ،او را رها کردند و دست از
بیعت با او برداشتند .مسلم ،تنها مانـد و مـأموران حکومـت او را گرفتنـد و بـه
ـــــــــــــــــــــــ
 .1شیخ مفید ،اإل رشاد ،پیشین ،ج  ،1ص .17

رابطه وسیله و هدف در مكتب حسینی
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شهادت رساندند.
امام حسین

فرمود « :أَمَا بَعْدُ :فَإِنَهُ قَدْ أَتَانَا خَبَّرٌ فَظِيعٌ قَتّْلُ مُْْلِمِ بْنِ عَّقِيدّلٍ وَهَدانِي

بْنِ عُّرْوَةَ وَ عَبْدِاللَهِ بْنِ يّقَُّْرَ وَ قَدْ خَذَلَنَا شِيعَتُنَا فَمَنْ أََُوَ مِنْكمُ الِانْصِّرَافَ فَلْينْصَدّرِفْ
غَيّرَ َُّرِجٍ لَيسَ عَلَيهِ ذِمَامٌ؛  3خبر ناراحتکنندهای به ما رسیده است و آن کشتهشدن
مسلم بن عقی  ،هانی بن عروة و عبداهلل بن یقطر است .همانا شیعیان ما دست از
یاریمان کشیدهاند .پس ،هر که میخواهد ،بازگردد و عهد و سرزنشی از ما بر او
نیست».
 .5غافلگیرانه نکشتن شمر

صبح عاشورا ،شمر بن ذیالجوشن ـ که شاید در بدسرشتی در دنیا نظیری نداشته
باشد ـ قب از شروع جنگ ،از پشت خیمهها آمد تا دست به جنایتی بزند؛ ولـی
نمی دانست که امام حسین

پیشتر در این باره چارهاندیشی کرده و دستور داده

خیمهها را نزدیک هم به شک خب منحنی در بیاورند و پشـت آنهـا نیـز یـک
خندق حفر کنند و مقداری نی خشک در آنجا بریزند و آتش بزنند تـا دشـمن
نتواند از پشت سر به آنها حملهور شود .از این رو ،وقتی شمر آمـد و بـا ایـن
وضع مواجه گردید ،ناراحت شد و به آن حضرت اسائه ادب نمود.
یکی از اصحاب امام گفت :یا أبا عبداهلل! اگر اجازه بدهید ،اآلن با یک تیر او را از
پا در آورم.
حضرت فرمود :نه.
او گمان کرد که ایشان توجه ندارد که شمر چـه آدم خبیثـی اسـت .از ایـن رو،
گفت :ای فرزند رسول خدا! من او را میشناسم و میدانم چـه انسـان بـدکاری
است.
امام فرمود :میدانم.
ـــــــــــــــــــــــ
 .1همان ،ص .71
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گفت :پس چرا اجازه نمیدهید؟
حضرت فرمود :من نمیخواهم شروعکننده جنگ باشم .تا زمانی که آنها دست
به جنگ و خونریزی نزنند ،من آغازگر جنگ نخواهم بود.

ـــــــــــــــــــــــ
 .1مطهری ،مرتضی ،مجموعه آثار ،پیشین ،ج  ،22ص  221ـ .220

3

نیایش و ستایش در سیره امام حسین
*

حجت االسالم والمسلمين محمدامين صادقي اُرزگاني

اشاره
واژه «ستایش» و «نیایش» ،همخانواده بوده و به معنای تحسین ،آفرین و دعـایی
است که از روی تضرع و زاری باشد 3 .نیایش و سـتایش ،در آمـوزههـای اهـ
بیت

و از جمله در سیره امام حسین

 ،ظهور عشق به آفریدگار زیباییآفرین

است .نیایش ،تجلی روح متعالی انسان است .انسان نیایشگر ،بـا بُـراق دعـا و
نیایش از دامنه و کوه پایه نیازهای گوناگون فردی ،اجتماعی ،اقترادی و مانند آن
حرکت میکند و تا ستیغ بلند معرفت توحیدی اوج میگیرد .از این رو ،نیـایش
ائمه اه بیت

 ،بهخروص امام حسین

 ،در واقع ،حکمتنامه آموزشـی و

در عین حال ،تربیتی است که در قالب گفت وگو با خداوند و به صورت اظهـار
نیـاز و درخواسـت هـای انسـان مطـرح شـده اسـت؛ ولـی در حقیقـت ،آمــوزه
ـــــــــــــــــــــــ
* پژوهشگر.
 .1ر.ک :دهخدا ،لغتنامه ،تهران :نشر مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران2117 ،ش ،ج  ،0ص .14172
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خداشناسی ،جهانشناسی و انسانشناسی ،زیبا و عمیق و اثرگذار و ماندگار است.
این معنا در سیره معرفتی و عملی ساالر شهیدان ،جلوه خاصی داشته است که در
این پژوهه ،به اندازه ظرفیت مقاله ،در دو محور کلی «میقات نیایش» و «معـراج
ستایش» تبیین میشود.
الف ـ میقات نیایش و ستایش
بی تردید ،نیایش و ستایش در سیره حسینی پیشینه و پسـینهای بـه انـدازه عمـر
شریف آن حضرت داشته است؛ به بیان دیگر ،امـام

در همـه مـدت حیـات

پُربرکتش و در همه شرایب زمانی و مکانی ،با نیایش و ستایش آفریدگار هستی
زندگی میکرده است؛ ولی برخی زمانها و مکانها به گونهای بوده که نجوای دل
آن حضرت ،به صورت پژواک ماندگار در حافظه تاریخ با برجستگی خاص ثبت
گردیده است که از آن میان ،آموزه متعالی دعای عرفه است .از این رو ،در ایـن
مقاله ،نیایشهای امام حسین

در روز عرفه ،در مدینه و در کوهپایـه و دامنـه

«جبل الرحمه» به عنوان میقات نیایش آن حضرت تلقی میشود؛ چون این نیایش
زمینهساز حماسه کربال و ستایش امام حسـین

در شـب وروز عاشـورا شـد.

دعای نورانی عرفه ،از یک سو نمایشگر راز و نیازهای عرفانی و توحیدی ساالر
شهیدان است و از سوی دیگر ،پژواک جاویدان دل امـام مهجـور در خرـوص
شرایب هنجارشکن حاکم بر جامعه اسالمی آن روز است .در این دعا ،حضـرت
بین عرفان و حماسه به زیبایی جمع نموده است .برخی از بزرگان ،در تحلی این
مسأله گفتهاند:
ساالر شهیدان توانست مضمون بلند دعای عرفه را که آموزههای عرفان متعالی در
آن موج می زند و سراسر عشق و اظهار خضوع در پیشگاه خداوند است ،در کنار
حادثه خونبار کربال جمع کند؛ حادثهای که سرشار از پایمردی ،حماسه ،ایثـار،

نیايش و ستايش در سیرة امام حسین
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رهبری ،سیاست ،مردانگی ،جوانمردی و سرشار از ایستادگی ،مقاومت ،مبارزه و
استقامت در راه پیمان ،وفاداری و مشحون از اخالق انسانی ،آداب معاشـرت و
امور اجتماعی ،تربیت اسالمی ،سـازندگی معنـوی و عرفـانی اسـت و پشـتوانة
نهضتهای بعد از خود گردیده است .دعای عرفه امام حسین

گرچه نیایش و

راز و نیاز به درگاه حق است ،اما راز و رمز مبارزه و قیام بر ضد نظام طاغوت و
ستمگری در آن موج میزند.

3

گفتنی است ،در دعای عرفه گرچه ستایش و نیایش با هم به صورت کام تجلی
نموده و آموزههای حماسی در این قالب بهخوبی بازگو شده ،ولی ما در محـور
نخست مقاله که به عنوان «میقات نیایش» مطرح شده ،بیشـتر فرازهـای نیایشـی
دعای نورانی عرفه را بازخوانی و تبیین مینماییم؛ تا از رهگذر آن ،به نکتههـای
درس آموز معرفتی و تربیتی آن نیایش نورانی بیشتر آشنا گردیده و به بازشناسی
سپهساالر عشق در خلوتگه نیایش و جلوتگه ستایش بپردازیم.
در این باب ،جای سخن بسیار و ستیغهـای نیـایشهـای حسـینی بـرای امثـال
نویسنده دستنیافتنی است؛ ولی از باب اینکه:
خوورد آب

گوور نتووانی خووورد وفووان سوو اب

کی توان کردن به تور

راز را گوور موووینیووواری در میوووان

در هووا را تووازه کوون از شوور آن

2

در چند نکته ،فرازهایی از آن دعای متعالی را بازخوانی و تبیین مینماییم:
 .1سَ رنامه نیایش

قب از هر چیز ،الزم است اشاره گردد که دعای نورانی عرفـه ،دو بخـش دارد؛
بخش نخست ،با این جمله آغاز شده« :اَلْحَمْدُ لِلّهِ اَلَدذِّيَ لَديْسَ لِّقَضَدائِهِ دَافِدعٌ وَ لَدا
ـــــــــــــــــــــــ
 .1ر.ک :جوادی آملی ،عبداهلل ،حماسه و عرفان ،قم :نشر مرکز اسـراء 2172 ،ش (بـا ويـرايش جديـد)،
ص.114
 .2مولوی ،مثّنوی معّنوی ،تهران :نشر هرمس2112 ،ش ،دفتر  ،1ص .712
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لِعََائِهِ مَانعٌ؛  3ستایش ،مخروص خداوندی است کـه بـرای قضـا و خواسـتش،
بازدارندهای نیست و برای بخشایش او ،منعکنندهای وجود ندارد».
و بخش دوم آن دعا ،با این جمله شروع گردیده« :اِلهِيْ اَنَا الْفَّقِيّرُ فَيْ غِنَاّيَ ،فَكَيْفَ
ال اَكُوّنُ فَّقِيّْرَاً فِيْ فَّقّْرِّيْ؛  8خداوندا! من همانم که در توانگریام ،فقیر و نیازمند به تو
هستم .پس چگونه نیازمند تو نباشم ،در حالی که فقیر و تهیدستم؟»
از این فراز متعالی به دست می آید که در نگاه امام حسـین

سـرآغاز نیـایش

انسان باید گفت وگوی نیازمندانه با خدای توانا و مهربان باشد؛ یعنی ادب نیایش
این است که انسان قب از همه ،گوهر وجودیاش را که عین فقر و نیازمندی به
خالق هستی است ،در پیشگاه محبوب خود عرضه کند و عجز و ناتوانی خویش
را بر زبان جاری سازد و در واقع ،خود را با زبان خود ،به خدای خویش معرفی
نماید و بگوید :چنانکه تو خود بهتر می دانی ،من همان آفریدهای هستم که فقر و
نیازمندی به تو شاکله وجودیام را تشکی می دهد و کمال معرفتم در این اسـت
که خود را نیازمند ،بلکه عین نیاز به تو میدانم.
تو ،بی نیاز مطلق و من ،فقیر ،بلکه عین فقرم .این گونه سخن گفتن با آفریـدگار
مهربان ،نشانة اوج معرفت و عرفان انسان نیایشگـر اسـت .از ایـن رو ،عـارف
نام دار ،مولوی ،در این باره میگوید:
ما بو نوایی و نووا در موا ز توسوت

ما بو کوهی و دا در ما ز توسوت

مووا موود هووایی و هسووتیهووای مووا

3

توووو وجوووود من وووا فوووانی نموووا

این گفتهها ،در واقع ،بازتاب آموزه قرآن کریم است که میفرماید« :يا أَيّهَا النّاسُ

ـــــــــــــــــــــــ
 . 1سید بن طاووس ،اقبال ،تهران :نشر دار الکتب اإلسالمیه 2107 ،ش ،ص .117
 .2همان ،ص .102
 .3مولوی ،مثّنوی معّنوی ،پیشین ،دفتر اوّل ،ص.14
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أَنْتُمُ الْفُّقَّراءُ إِلَى اللّهِ وَ اللّهُ هُوَ الْغَنِيّ الْحَميدُ؛  3ای مردم! شـما بـه خـدا نیازمندیـد و
خدا است که بینیاز و ستوده است».
اه تفسیر معتقدند که این آیه ،به نکته مهم و ارزشمندی اشاره کرده و موقعیت
ما را در عرصه عالم وجود و در برابر خدای هستیبخش روشن نموده و بسیاری
از معماها را گشوده و به پرسشهای فراوانی جواب داده است.
تردیدی نیست که بی نیاز حقیقی ،در تمام عالم وجود ،یکی بـیش نیسـت و آن،
خداوند یکتا است .همه عالم و آدم ،سر تا پا نیاز و فقر و وابسته بـه وجـود او
است .او ،بی نیاز مطلق و همه جهان فقر مطلقاند؛ اما اینکه در آیه ،تنها از فقـر
انسان سخن گفته شده ،به دلی آن است که اگر انسان که گُ سرسبد موجودات
جهان است ،سر تا پا فقر و نیازمند به او باشد ،سایر موجودات به طریـق اولـی
چنیناند.

8

در نتیجه ،معلوم شد که گام نخست نیایش ،این است که انسان ،عجز ،تسلیم ،نیاز
و فقر وجودیاش را در پیشگاه بینیاز مطلق عرضه نماید .این آموزه متعالی ،در
سیره نیایش حسینی و جای جای دعای عرفه فراوان بازتاب یافته که تنها بـه دو
نمونه از آن اشاره گردید.
 .2نیایش محبانه

یکی دیگر از آداب نیایش که در سیره نیایشی امام حسین

جلوههای فـراوان

دارد ،توجه به صفات جمال و جالل الهی است .حضرت ،در دعای عرفـه ذکـر
صفات یادشده را مورد توجه ویژه قـرار داده و در فرازهـای آغـازین آن دعـا،
اوصاف جمال و جالل خداوند را به محضر کبریایی حق تعالی پیشکش نموده
است؛ از جمله گفته است:
ـــــــــــــــــــــــ
 .1فاطر ،آيه .21
 . 2ر.ک :مکارم شیرازی ،ناصر ،تفسیر نمونه ،تهران :نشر دار الکتب اإلسالمیه 2170 ،ش ،ج  ، 22ص  114ـ . 117
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ـ «هُوَ الْجَوادُ الْواسِعُ؛  3او ،بخشایشگر فیضگستر است».
ـ «وَ راُِمُ كُّلِ لارِعٍ؛  8او ،بر نالهکنندگان مهربان است».
ـ « و هُوَ لِلدَعَواتِ سَامِعٌ ،و لِلكُّرُباتِ دَافِعٌ ،و لِلدَرَجاتِ رَافِدعٌ و لِلْجَبَدابِّرَةِ قدامِعٌ؛  1او،
دعاها و نیایش ها را میشنود و گرفتاریها را برطرف میسازد و مرتبهها را بـاال
میبرد و گردنکشان را نابود میکند».
ـ و در ادامه میگوید « :وَ هُوَ الَْميِعُ الْبَصيّرُ اللََِيْفُ الََْبيِدّرُ وَ هُدوَ عِلدي كُدّلِ شَديءٍ
قَدِيّرٌ؛  3او ،شنوا و بینا و دقیق و آگاه ،و بر همه چیز توانا است».
حضرت ،پس از ذکر ثنای محبوب و نیایش محبانه ،مسائ  ،معارف و خواسـت
خود را در دعا مطرح نمودهاست .از این سیره امام

معلوم میشود که بایسـته

است در مقام نیایش ،پس از اظهار بندگی و یادآوری کاستیها و نقایص وجودی،
ذکر کماالت و صفات جمال و جالل محبوب به عنـوان مـدخ و پـیشدرآمـد
گفت وگو و نیایش ،مطرح گردد و با این روش اسـت کـه محـب بـه محبـوب
می رسد و درِ رحمت بر او گشوده و به هدف وصال نای گردیده و حاجات او
برآورده خواهد شد .از این رو ،سید ابن طاووس روایات متعددی نق کرده کـه
در آنها توصیه شده که در دعا و نیایش ،قب از درخواست حاجت ،نخست باید
به ستایش و ثنای باری تعالی پرداخته شود و آنگاه است که امید استجابت دعا و
اثربخش بودن آن ،بیشتر خواهد بود 5 .امام صادق

در این باره فرموده ...« :فَاذَا

طَلَبْتُم الْحَاجَةَ فَمَجَّ دوا اَهللَ وَ اَمْدَُْوهُ وَ أَثْنُوا عَلَيْهِ؛  1هر گاه شما حـاجتی از خداونـد
ـــــــــــــــــــــــ
 .1سید بن طاووس ،اقبال ،پیشین ،ص .104
 .2همان.
 .3همان.
 .4همان.
 . 5سید بن طاووس ،فالح السائل ،قم :انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی2177 ،ش ،ص .27
 .6همان.
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طلب نمودید ،اوّل او را تمجید و ستایش نموده و ثنای او را بگویید».
گفتنی است ،در روایات ترریح شده همان طور که در زندگی اجتماعی ،وقتی از
بزرگ و حاکم جامعهتان چیزی درخواست میکنید ،با بهترین کلمـات اوّل او را
تعریف و تمجید می نمایید و آنگاه خواسته خود را با او در میـان مـیگذاریـد،
همین روش را در هنگام طلب حاجت از خداوند نیز به کار ببندید.
این نکته ،در سیره نیایشی امام حسین

3

نیز وجود دارد .به همین جهت است که

در منابع مربوطه ،پس از نق فرازهایی از دعای عرفه ،گفته شده« :امام حسین
بعد از ذکر آن همه اوصاف الهی و تسبیح و تقدیس پروردگار ،حاجت خود را
عرضه داشت».

8

 .3نیایش متضرعانه

یکی دیگر از آداب نیایش ،این اسـت کـه انسـان در حـال نیـایش ،بـه پیشـگاه
آفریدگار خویش تضـرّع نمایـد و بـا اشـک و زاری بـا او گفـتوگـو کـرده و
خواست های خویش را مطرح کند 1 .این اصـ بنیـادین ،در سـیره نیایشـی امـام
حسین

نیز وجود داشته است .طبق نق مرحوم شیخ عباس قمی 3 ،حضرت در

ادامه دعای عرفه بعد از ثنای خداوند و ذکر اوصاف و تقدیس او ،در حالی کـه
اشک از چشمهای مبارکش سرازیر میشد ،عرض کرد:
«اَلَلهمَ اجْعَلْنِي اَخْشَاكَ كَاَنِي اَرَاَكَ  ...الَلهُمَ اجْعَّلْ غِنَاّيَ في نَفِْْي ،و الْيَّقِينَ في قَلْبِدي وَ
الْاِخَلَاصَ فِيْ عَ َملِي ،وال ُن ّو َر فدي َبصَدّرّي ،وَا ْلبَصد ِي َّر َة فِدي دِينِدي َو م ِت ْعنِدي ِبجَدوا ِرُِي؛

5

ـــــــــــــــــــــــ
 .1همان.
 . 2ر.ک :مکارم شیرازی ،ناصر ،کلیات مفاتیح نوين ،قم :نشر مدرسه امیرالمؤمّنین

2121 ،ش ،ص .211

 . 3ر.ک :سید بن طاووس ،فالح السائل ،پیشین ،ص .27
 . 4ر.ک :قمی ،شیخ عباس ،مفاتیح الجّنان ،قم :نشر فاطمه زهرا
 .5سی د بن طاووس ،اقبال ،پیشین ،ص .101

2127 ،ش ،ص .111
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خداوندا! چنان ترس و خشیت خود را در دل من جای ده که گویا تو را میبینم.
خدایا! بی نیازی از غیر خودت را در جان من قرار ده و یقـین را در دل مـن ،و
اخالص را در عم من قرار ده .روشن ی را در چشم من ،و بریرت و معرفت در
دین را نریب من گردان و مرا از اعضای بدن برخوردار نما».
بر اساس این آموزه متعالی ،بایسته است در هنگـام نیـایش و طلـب حاجـت از
خداوند در امور دنیایی و اخروی ،با حالت تضرع و ابتهـال و گریـه و نالـه ،از
خداوند درخواست شود.
در خروص آثار و برکات گریه در برخی شرایب ،بهویژه به هنگام نیایش ،مولوی
نکتههای زیبایی بیان نموده است؛ از جمله سروده است:
توووا نگر یووود کوووود

1

ح ووووافروش

ب ر رحمت در نمی آید به جووش

تووا نگریوود ابوور کووی خ وودد بموون

توا نگریود فووا کوی جوشود يووبن

گفووت :فَ یَبکُبوووا کَ ثیوورا گوووش دار

تووا بریوورد شوویر فگووا کردگووار

آفتوووواب مرووووا را در سوووووز دار

2

گفتنی است ،بر اساس نق ها ،امام حسین

بش را بون ابر اشواافوروز دار

در هنگام نیایش و دعـای عارفانـه

عرفه ،تضرع و گریه های عجیبی داشته است .از آن میان ،وقتی به فرازهای آخر
بخش اوّل آن دعا رسید ،سر به سوی آسمان بلند نمـود و در حـالی کـه اشـک
دیدگان او مث باران جاری بود ،با صدای بلند گفت« :يَا اَسْمَعَ الَْامِعيِنَ ،يَا اَبْصَّرَ
النَاظِّرْيِنَ  ...يَا رَبِ يَا رَبِ؛  1ای شنواترین شـنوندگان و بینـاترین بیننـدگان  ...ای
پروردگار من ،ای پروردگار من!»
نق شده که آن حضرت ،جمله «يَا رَبِ» را پیوسته تکرار مینمود و کسـانی کـه
ـــــــــــــــــــــــ
 .1مولوی ،مثّنوی معّنوی ،پیشین ،دفتر دوم ،ص .272
 .2همان ،دفتر پّنجم ،ص .711
 .3سید بن طاووس ،اقبال ،پیشین ،ص .107
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اطراف او بودند ،به صدای حضرت گوش میدادند و آمین میگفتند و با حضرت
همصدا گریه می کردند؛ تا هنگـامی کـه آفتـاب روز عرفـه غـروب نمـود و آن
حضرت ،از کنار «جبل الرحمه» به سوی «مشعر الحرام» حرکت کـرد 3 .بنـابراین،
یکی از درس آموزترین جلوههای نیایش حسینی ،تضرع در حال دعـا و نیـایش
است که انقالب روحی برای نیایشگر ایجاد نموده و دل دادگی او را به نمـایش
میگذارد.
 .4نیایش حکیمانه

نیایشهای ائمه

 ،از جمله نیایش امام حسین

 ،غیر از جلوههای :عشق ،نیاز،

تضرع و مانند آن ،کام ترین جلوهگاه حکمت و معرفت در ساحتهای مختلف،
به خروص توحید و خداشناسی است .از این رو ،دعای عرفه ساالر شهیدان ،در
واقع ،حکمتنامه توحیدی است .آن حضرت ،آموزههای توحیدی بسیاری را بیان
نموده که دست یابی بر ستیغ آن ،نه در توان این نویسنده است و نه ظرفیت این
مقاله ،مجال بیان آن را دارد؛ بهخروص اینکه:
معووانی هرگوور انوودر حوورا نایوود

بو ب ر رو انودر ظورا نایود

2

ولی به هر حال ،به برخی از فرازهایی که معارف توحیدی در آنها بـه صـورت
شگفتانگیزی تجلی کرده ،بهاخترار اشاره میکنیم:
یکی از زیباترین جلوه های نیایش حکیمانه در دعای عرفه امـام حسـین

کـه

عشق و توحید همراه با معرفت و اخالص در آن موج میزند ،این جمله است که
به محبوب خویش میگوید:
«اَنْتَ الَذِّيْ اَشّْرَقْتَ الْاَنوَارَ فِيْ قُلُوبِ اَوْلِيائِكََُ ،تيَ عَّرَفوُكَ وَ وََُدُوكَ ،و اَنْتَ الَذِّيْ
اَزلْتَ اْألَغْيَارَ عَنْ قُلُوبِ أَُِبَائِكَ َُتَي لَمْ يُحِبُوا سِوَاكَ ،مَاذَا وَجَددَ مَدنْ فَّقَددَكَ و مَدا
ـــــــــــــــــــــــ
 . 1مکارم شیرازی ،ناصر ،مفاتیح نوين ،پیشین ،ص .277
 . 2الهیجی ،مفاتیح اإلعجاز فی شرح گلشن راز ،تهران :نشر محمودی ،بیتا ،ص .711
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الَذِّي فَّقَدَ مَنْ وَجَدَكَ؛  3تو ،آن خدایی کـه انـوار معرفـت را در دل اولیـای خـود
تابانیدی ،تا تو را به یگـانگی شـناختند .تـو ،آن خـدایی کـه بیگانگـان را از دل
دوستان خود بیرون راندی ،تا غیر تو را دوست نداشته باشند .چه دارد ،آن کس
که تو را گم نمود و چه ندارد ،آن که تو را یافته است؟»
و در ادامه ،از حالوت و شیرینی اُنس با محبوب سخن گفته و چنین عرضه داشته
است:
«يِا مَنْ أَذَاقَ اَُِبّائَهُ َُالَوَةَ المُؤَانَِْةَ فَّقَامُوا بَيْنَ يَدَيْدهِ مُتَمَلِّّقديِنَ؛  8ای خـدایی کـه بـه
دوستان خود ،شیرینی اُنس با خویش را چشاندی و آنان در پیشگاه محبوب خود،
به اظهار اشتیاق پرداختند».
و باألخره در فرازی از نیایش ،به تجلیات توحید در دل موحدان اشـاره شـده و
آمده است:
«اِلَهِيْ تَّرَدُدّي فِي ألَأَثَارِ يُوْجِوُ بُعْدَ الْمَزارِ ،فَاجمَعَنِي عَلَيْكَ بَِِدْمَدةٍ تُوصِدلُنِي إلَيْدكَ،
كَيْفَ يُْْتَدَلُ عَلَيْكَ بِمَا هُوَ فِي وُجُودِهِ مُفْتَّقِّرٌ إِلَيْكَ ،أَيَكُوّنُ لِغَيّْرِكَ مِنْ الظَهّوُرِ مَا لَيْسَ
لَكََُ ،تَي يَكُوُّنُ هُوَ الْمُظْهِّرَ لَكَ ،مَتَي غِبْتَ َُتَي تَحْتَاجَ اِلي دَلِيّْلٍ يِدُلُ عَلَيْكَ ،عَمِيَدتْ
عَيْنٌ الَتَّرَاكَ عَلَيْهَا رَقِيْبَاً؛

2

ای خدای من! گشت وگزارم در آثار ،مرا از مشاهده تـو دور مـیکنـد .پـس بـه
خدمتی مرا وادار که به مقام شهود تو برساند .چگونه با چیزی بر تو استدالل شود
که در وجودش نیازمند تو اس ت؟ آیا برای غیر تو ،ظهوری هست کـه بـرای تـو
نباشد ،تا مظهر تو باشد؟ تو هرگز غایب نبودهای ،تا محتاج دلیلی باشی که بر تو
داللت کند؟ کور است چشمی که تو را مراقب و ناظر خود نمیبیند».
ـــــــــــــــــــــــ
 .1سید بن طاووس ،اقبال ،پیشین ،ص .107
 .2همان ،ص .114
 .3همان ،ص .107
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فرازهای یادشده از یک سو ،نمایش عشق و دل دادگی در هنگامة نیایش است و
از جانب دیگر ،تجلی معرفت شهودی و جلوهگاه کام ترین مراتب شناخت حق
است .در این فراز آخر ،شناخت توحید به زیبـاترین بیـان بـازگو شـده اسـت؛
چنانکه عارف بسطامی با الهام از همین دعای نورانی گفته است:
توو را

کی بوده ای نهفته که پیدا ک

توو را

کی رفتوه ای ز د کوه تم ّوا کو

حگوور

پ هان نبوده ای که هویدا کو

توو را

با د هر ار ج وه برون آمودی کوه مون

با د هرار دیده تماشوا کو

غای

نبوده ای که شوو

ايو

شایان ذکر است که فراز یادشده از دعای امام حسین

توو را

1

 ،در واقع ،بازتاب این آیه

مبارکه است که فرمود« :اللّهُ نُورُ الّْماواتِ وَ اْألَرْضِ؛  8خداوند ،نور آسـمانهـا و
زمین است».
بر اساس این آموزه قرآنی است که در دعای عرفه آمده :کور است چشـمی کـه
حق تعالی را در همه ساحتهای هستی مشاهده نمیکند؛ چون کسی که نـور را
نمیبیند ،نابینا است.
در مجموع ،فراز یادشده ناظر به شناخت حضوری و معرفت شـهودی خداونـد
است که بهترین راهکار معرفت توحیدی است .شناخت حضوری ،عبارت از این
است که انسان به طور مستقیم و بدون واسطه مفاهیم و یا صور ذهنی و مانند آن،
به معرفت دست پیدا کند .البته هر اندازه مرتبـه وجـودی کامـ تـر باشـد ،علـم
حضوری او نیز کام تر است و اگر انسان طبق آموزه امام حسین

در نیـایش

روز عرفه ،نسبت به آفریدگار خود علم حضوری داشته باشد ،بهگونهای که او را
نور همه چیز دانسته و ظهور همه را به آن نور بداند ،پیام این جمله حسینی را که
میگوید « :أيَكُوُّنُ لِغَيّرِكَ مِنْ الّظُهُورِ مَا لَيْسَ لَكَ؟» 1 ،بهخوبی دریافته است.
ـــــــــــــــــــــــ
 . 1فروغی بسطامی ،میرزا عباس ،ديوان فروغی بسطامی ،تهران :نشر دار الکتب2102 ،ش.
 .2نور ،آيه .10
 .3ر.ک :صادقی اُرزگانی ،آموزههای عرفانی از مّنظر امام علی
اسالمی2120 ،ش ،ص .71

 ،قم :نشر پژوهشگاه علوم و فرهّنـگ
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 .5نیایش ستمستیزانه

یکی از جلوه های کاربردی نیایشهای ائمه

 ،از جمله امام حسین

 ،تجلـی

حماسه و جهاد و ستمستیزی است .از این رو ،میتـوان گفـت دعاهـای امامـان
شیعه ،بهخروص ساالر شهیدان ،حسین بن علـی  ،یـک راهکـار جهـادی در
شرایب نامساعد مبارزه نظامی و مسلحانه بر ضد ظلم و استبداد است .نیایشهای
ائمه

 ،در واقع ،یک نوع جهاد در تنهایی و سخن گفتن در عـین سـکوت و

پژواک دل با لب های دوخته است .اینجا است که روشن میگـردد نیـایش در
فرهنگ متعالی اه بیت

غیر از تجلـی عشـق بـه محبـوب ،نقـش اثرگـذار

اجتماعی نیز دارد .آنها در بسیاری از شرایب سیاسی و اجتماعی که هیچ راهـی
برای طرح حقایق و دفاع از حقیقت و مبارزه با قدرت ستمگر حاکم بر جامعـه
نداشته اند ،مسئولیت اجتماعی و رسـالت الهـیشـان را از طریـق نیـایش بـازگو
مینمودند .بنابراین ،میتوان گفت که دعا در مکتب اه بیت
امام حسین

و فرزنـدش حضـرت سـجاد

 ،بهویژه در نگاه

 ،در عـین حـال کـه جلـوهگـاه

عمیق ترین آگاهی ها و شورانگیزترین عشقها و متعالیترین نیازها است ،روشی
کاربردی و راهبردی برای مبارزه و جهاد بر ضد ستم و سـتمگـران اسـت .ایـن
حقیقت ،در دعای نورانی عرفه ساالر شهیدان بهروشنی مطرح گردیده اسـت؛ از
جمله آمده« :وَ هُوَ لِلْجَبَابِّرَةِ قَامِعٌ؛  3او ،خدایی است که [سـتم] جبـاران را در هـم
میشکند».
و در فراز دیگر می خوانیم« :يَا مَنْ سَتَّرَنِي مِنَ الَْالَطِينِ أَّنْ يُعَداقِبوُني؛  8ای کسـی
(خدایی) که من را پوشاندی و حفظ نمودی از شرّ سالطین و حکومتها که مرا
شکنجه کنند».
ـــــــــــــــــــــــ
 .1سید بن طاووس ،اقبال ،پیشین ،ص .104
 .2همان ،ص .101
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گفتنی است ،حضرت در زمان حکومت معاویه که شرایب هرگـز بـرای قیـام و
جهاد فراهم نبود ،از طریق این گونه نیایشها ،در مراسم حج و در جمع حاجیان
روشن گری می نمود و در قالب دعا ،حقایق را به مردم بیان میکرد؛ ولی بعد از
معاویه که زمینه برای قیام آما ده شد ،این نیایش را در میدان عم اجرا نمود و با
دستگاه جور بنیامیه به مبارزه برخاست.
بنابراین ،نیایش ائمه ،از جمله امام حسین

 ،غیر از جنبههای عرفانی و معنوی،

جنبه جهادی نیز دارد و بر اساس این گونه آموزهها ،معلوم میشود دعای شیعی،
یک نوع راهکار مبارزه ب ا ظلم است و احساس مسئولیت را در انسان نیایشگر ،و
تعهد در برابر مردم را در او به وجود می آورد .از این رو ،جبر زمـان و شـرایب
سیاسی نمی تواند انسان عدالتپیشه و مسئولیت پـذیر را از تـالش بـرای انجـام
وظیفه اجتماعی بـاز دارد و ایـن گونـه نیـایشهـای رسـیده از پیشـوایان دیـن،
بهخروص ساالر شهیدان است که نمیگذارد روحیه جهادی در انسانهای مؤمن
به فراموشی سپرده شود؛ چون از طریق چنین آموزههایی است که هر روز و هفته
و ماه ،بر دل های بیدار تلقین میشود که نیایش کام و جامع ،آن است که همـه
ساحتهای :دنیوی ،اخروی ،فردی و اجتماعی زندگی انسان را پوشش دهد.
ب ـ معراج نیایش و ستایش
چنان که در آغاز مقاله اشاره شد ،دعا و مناجات ،بسـان آب حیـات در زنـدگی
ساالر شهیدان جریان داشته و نجوای حسینی با حضرت حـق ،در هـر زمـان و
مکانی در فضا طنین انداز بوده است؛ ولی برابر آنچه نق و ثبت شده ،نیایش در
سیره امام حسین

 ،به طور کلی ،به دو بخش قاب تقسیم است؛ یک بخش آن،

همان است که در دعای نورانی عرفه تجلی کرده و فرازهایی از آن ،تحت عنوان
«میقات نیایش و ستایش» طرح و تبیـین شـد .بخـش دیگـر از نیـایشهـای آن
حضرت ،در فرایند نهضت جاویدان او ،در مقاطع مختلف مطرح شده که اوج آن،
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در شب و روز عاشورا و در گرماگرم صحنه نبرد با دشمنان خونخوار و یـا در
آخرین لحظات زندگی آن حضرت بازگو شده است .در این بخـش از زنـدگی
حضرت ،بیشتر ستایش اسمای حسنای الهی تجلی کرده و زیباترین نام برای آن،
در این بخش ،جملـههـای

همان «معراج نیایش و ستایش» است .امام حسین

سوزناک و معارف آسمانی بسیاری را به صورت نیایش بیان نموده که بـه دلیـ
اندک بودن مجال ،تنها به بیان فرازهایی از ستایشهای ایشان بسنده میشود.
در باره نیایش های امام حسین

در شب عاشورا ،سه نمونه ،بسـیار آموزنـده و

شنیدنی است:
 . 3در عرر تاسوعا ،لشک ر دشمن اعالن جنگ داد .امام به برادرش ابوالفض
فرمود :نزد آنان برو و امشب را مهلت بخواه .آنگاه فرمود« :لَعَلَنَا نُصَلِي لِّرَبِنا اللَيْلَةَ
و نَدْعُوهُ وَ هُوَ يَعْلَمُ إِنّي كُنْتُ أُُِوُ الصَلَاةَ؛  3امید است که امشب را نماز گـزارده و
با خدای خویش نیایش کنیم؛ چون او می داند که من نماز را دوست دارم».
 . 8در شب عاشورا ،خیمهگاه امام حسین

جلوهگاه زیباترین صحنه نیایش بود.

از این رو ،گفته شده« :فَبَاتُوا اَوَلَهُمْ دَوِّيٌ كدَوِّي النَحّْلِ مَا بَيْنَ رَاكِعٍ وَ سَاجِدٍ وَ قَدائِمٍ
و قَاعِدٍ؛  8یاران امام ،به تبع او ،شب تا به صبح مانند زنبور عس در زمزمه بودند و
در حال رکوع و سجود و قیام و قعود به سر بردند».
 . 1از حضرت زینب

نق شده « :در شب عاشورا ،از خیمة خود بیرون شدم تا

به خیمه برادرم حسین بروم و او را دلجـویی نمـایم .وقتـی نزدیـک خیمـه او
رسیدم ،دیدم براد رم در اوج دعا و مناجات و نیایش است .با خود گفتم :در چنین
لحظهای ،سزاوار نیست مزاحم او بشوم؛ برگشتم».

1

ـــــــــــــــــــــــ
 . 1مجلسی ،محمدباقر ،بحار األنوار ،بیروت :نشر دار إحیاء التراث العربی2041 ،ق ،ج  ،00ص .171
 . 2قمی ،شیخ عباس ،مّنتهی اآلمال ،قم :انتشارات هجرت2172 ،ش ،ج  ،2ص .102
 .3حائری ،مهدی ،معالی السبطین ،قم :انتشارات رضی2111 ،ش ،ص .124
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این ها ،فقب نمونههایی اندک از جلوههای مناجات است که در سیره نیایشهـای
حسینی مطرح است؛ اما پُرفروغ تر از این ،نیایشها و سـتایشهـایی اسـت کـه
سپهساالر عش ق در روز عاشورا داشته است .بـر اسـاس آنچـه نقـ شـده ،امـام
حسین

در واپسین لحظات زندگی خود ،در حالی که در آستانه معراج وصال

قرار داشت و بر روی خاک گرم کربال افتاده بود ،در نیایشی سـوزناک ،نجـوای
عشق را چنین سر داد:
«اَلَلهُمَ أنتَ مُتَعَالِيَ الَمَكاّنِ ،عَظِيمُ الْجَبَّروُتِ ،شَديِدُ الْمِحَال ،غَنِيٌ عَنِ الََْالئِقِ ،عَدّرِيْضُ
الكِبّريَاءِ ،قادِرٌ عَلْيَ مَا تَشَاَءُ  ،قَّرِيْوُ الّرَُْمِةِ ،صَادِقُ الْوَعْددِ ،سَدابِغُ النِعْمدةِ ،قَّرِيدوٌ اِذَا
دُعِيتَ ،مُحِيطٌ بِمَا خَلَّقْتَ ...1 ،صَبّْراً عَلدي قَضَدائِكَ يدا رَبَ الَ اِلَدهَ سِدوَاكَ ،يَدا غِيَدا َ
الْمُْْتَغِيثيِنَ ،مَالِي رَبٌ سِوَاكَ و المَعْبُودَ غَيُّرُكَ ،صَبّْراً عَلديَ ُُكْمِدكَ يَدا غِيَدا َ مَدنْ
الغِيَا َ لَهْ؛

3

بارالها! ای بلندجایگاه! بزرگجبروت! سختمکرکننده و انتقامگیرنده! بـینیـاز از
آفریده هـا! گسـتردهکبریـا! بـر هـر چیـز ،توانـا! نزدیـکرحمـت! راسـتپیمـان!
سرشارنعمت! ای آن که چون بخوانندت ،نزدیکی! و به آنچـه آفریـدی احاطـه
داری  ...صبر بر تقدیراتت ،پروردگارا! ای که هیچ معبودی بهحق جز تو نیست!
ای فریادرس فریادخواهان! هیچ صاحب اختیار و معبودی جز تو ندارم .صبر بر
داوریات ،ای دادرس بیپناهان!»
در این فراز ،زیباترین نیایش و ستایش در حساسترین لحظـههـای عمـر امـام
شهیدان بازتاب یافته که مجال شرح آن نیست؛ ولی حکیم بزرگ ،الهی قمشهای،
با الهام از این نیایش درس آموز ،پیام نجوای حسینی را در ضمن سرودهای زیبـا
بیان نموده که به چند بیت آن اشاره میگردد:
ـــــــــــــــــــــــ
 . 1شیخ طوسی ،مصباح المتهجد ،بیروت :نشر فقه الشیعه2022 ،ق ،ص .217
 . 2عبدالرزاق ،مقتل الحسین ،قم :نشر مکتبه بصیرتی2170 ،ق ،ص .117
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گفووووووت :ايهوووووواا م کوووووواا داورا

پادشوووووهاا روايکرمووووواا یووووواورا

در رهوووت ای شووواهد یکتوووای مووون

ووفتا سوووخت سووراپای موون

مشا توو شود جوان و تو
ای سووور مووون در ووو

فوی هووا
روی توووو

شووم

نیسووت بووود در نظوور مووا سوووا
بوور سووور نووی رهسوووکر کوووی توووو

خوووش بووه تماشووای جمووا آموود

غر وووه دریوووای و وووا آموووود

بون تو تن آغشوته بوه خوونخوواهیا

حکوو تووو را از د و جووان را وویا

م وور معشووو شوود ایوون دار موون

نیست در ایون دار بوه جور یوار مون

ـــــــــــــــــــــــ
 .1الهی قمشهای ،مهدی ،ديوان شعر (نغمه حسیّنی) ،بیتا ،بی جا ،ص .117

1

جلوههاي عرفان حسینی
*

محمدكاظم كريمي

اشاره
درک ماهیت قیام امام حسین

و راز ماندگاری آن ،نیازمند شناخت و واکاوی

ابعاد و زوایای مختلف اجتماعی ،سیاسی ،مذهبی ،تاریخی و عاطفی است .یکی
از ابعاد مهم این نهضت که در شناسـاندن ماهیـت آن نقـش اساسـی دارد ،بُعـد
عرفانی آن است .عرفان ،شناخت قلبی است که از طریق کشف و شهود حاص
میشود و کسی که چنین مقامی را دارد« ،عارف» نامیده میشود و دانش مبتنی بر
آن را «معرفت» می گویند 1 .از این نگاه ،علم رسمی که حاص بحث و اسـتدالل
عقلی و نقلی است ،به کشف حقیقت نمیانجامد؛ بلکه فقـب نشـانِ حقیقـت را
میدهد؛ در صورتی که عرفان ،حقیقت را به معاینه درک میکند.

2

اسالم ،رشد و کمال واقعی انسان را در گرو برنامههای معنوی مبتنی بر آموزههای
ـــــــــــــــــــــــ
* پژوهشگر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.
 . 1مصاحب ،غالمحسین ،دائرة المعارف فارسی ،تهران :امیر کبیر2121 ،ش ،ج  ،1ص .2112
 .2همان ،ص .2717
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دینی دانسته و معتقد است کام تشنه انسان ،تنها بر چشمهسار عرفـان نـاب کـه
متر به غیب و توسب فرستادگان الهی ارائه گردیده ،امکان سیرابشدن دارد و
عرفان حسینی ،نمونه تام و تمام دل دادگی و فنای در محبوب است که ابتدای آن
معرفت ،عبادت و بندگی ،و انتهایش نثار جان و مال و گذشتن از هستی خود و
نزدیکان ،همراه با تحم سختی و مرارت است؛ تا بدین طریق ،اوج اخالص و
عشق خود به محبوب را نه فقب در گفتار ،که در عم  ،به اثبات رساند.
چیستی عرفان و معنویت
انسان ،متشک از دو بُ عد روحانی و جسمانی است .جسم انسان ،بـرای بقـا بـه
خوراک ،پوشاک و مراقبت نیاز دارد و روح که اسباب کمال و سعادت انسان را
فراهم می سازد نیز نیازمند توجه و مراقبت است .گرایش بـه معنویـت ،مسـیری
برای پاکیزگی ،ترفیه و حفظ و مراقبت روح است و از آنجا که این گـرایش،
برآمده از نیازهای درونی و حقیقی انسان است ،از گذشته تاکنون کموبیش مورد
توجه ادیان و ملتها بوده و به ویژه در ادیان مختلف ،الیههایی از آن به صورت
آشکار و پنهان وجود داشته است؛ برای نمونه ،دین بودایی ،ریاضتهای سخت
برای نیرومندسازی روح را توصیه کرده  1و دین مسیحیت ،متارکه دنیـا و دوری
جستن از تنعمات آن را که به «رهبانیت» شهرت یافتـه ،مـورد تأکیـد قـرار داده
است.

2

امروزه ،معنویت گرایی در سطح جهانی به عنوان یـک پدیـده نوظهـور ،ذهـن و
اندیشه برنامه ریزان اجتماعی را به خود مشغول ساخته و انواع مختلفی از اعمـال
به ظاهر معنوی ،در میان اقشار مختلف جوامع شرقی و غربی رواج یافته و حتی
ـــــــــــــــــــــــ
 . 1انوری ،حسن ،فرهّنگ بزرگ سخن ،تهران :انتشارات سخن ،اوّل2122 ،ش ،ج  ،7ص .1211
 .2همان ،ج  ،0ص .1714
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بخش هایی از آن ،اسباب راهاندازی دکانهایی بزرگ در سطح بینالمللی گردیده
است.
معنویت ،مجموعه ای از صفات و اعمالی است که شور و جاذبه قوی و شدید و
در عین حال ،منطقی و صحیح در انسان به وجود می آورد تـا او را در سـیر بـه
سوی خدای یگانه و محبوب عالم پیش ببرد 3 .در سنّت اسالمی ،دستیـابی بـه
معنویت ،از مسیر و مجرای عرفان حقیقی میسر است و عرفان ،عبارت است از
شناخت اسرار حقایق دینی ،از طریق کشف و شهود ،که بـه دو بخـش «عرفـان
نظری» و «عرفان عملی» تقسیم میگردد .عرفان نظری ،تبیین عقالنـی کشـف و
شهود است و به تفسیر هستی و بیان رابطه خدا ،جهـان و انسـان مـیپـردازد و
عرفان عملی ،سیر و سلوک یا دستورعم هایی است کـه وظـایف انسـان را بـا
خودش ،جهان و خداوند بیان میکند و انسان را به شناخت حضوری و شهودی
خداوند رهنمون می سازد؛  8به سخن دیگـر ،عرفـان ،عبـارت اسـت از شـناخت
خداوند سبحان از نظر اسما و صفات و مظاهرش ،احوال مبدأ و معـاد ،حقـایق
عالم و کیفیت بازگشت آنها به ذات احدیت ،و معرفت طریق سلوک و مجاهده
برای رهاسازی نفس و پیوستن به مبدأ خویش.

1

به هر روی ،عرفان ،یک وجه بیشتر ندارد و آن ،عرفان ناب و حقیقی است کـه
مبتنی بر معارف اسالمی و د ین حق است و در صورتی کـه کسـب معنویـت از
مسیر غیر دینی یا مبتنی بر دین تحریفشده باشد ،اطالق نام عرفان بر آن صحیح
ـــــــــــــــــــــــ
 . 2خمیّنی ،روحاهلل ،صحیفه امام ،تهران :مؤسسه تّنظیم و نشر آثار امام خمیّنی  ،دوم 2177 ،ش ،ج  ، 21ص . 2
 . 2مطهری ،مرتضی ،مجموعه آثار شهید مطهری ،تهـران :انتشـارات صـدرا2124 ،ش ،ج  ،11ص 11؛
مهدی ،عرفان کريشّنامورتی ،قم :بوستان کتاب ،اوّل2174 ،ش ،ص 17؛ کريمی ،محمدکاظم ،روحانیت و
اقتضائات جامعه معاصر ،قم :پژوهشگاه علوم و فرهّنگ اسالمی ،اوّل2171 ،ش ،ص  70ـ .71
 .3يثربی ،يحیی ،عرفان نظری ،قم :بوستان کتاب ،پّنجم2120 ،ش ،ص .111
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نیست؛ بلکه معنویت کاذب است و ارتبا آن با تروف نیز عموم و خروص من
وجه است؛ به این معنا که هـر عـارفی صـوفی نیسـت؛ ولـی برخـی صـوفیان،
عارف اند 3 .به همین سبب ،گاه گونههایی از عرفـان و ترـوف در پیشـینه فکـر
اسالمی ورود یافته که به دلی آنکه بر سفره شریعت به غنـای الزم نرسـیده ،بـا
عرفان اسالمی دارای زاویه است؛ چنانکه از «بایزید بسطامی» نق شده است که
گفت:
«عازم سفر حج بودم .مردی در راه پیشم آمد و گفت :کجا مـیروی؟ گفـتم :بـه
حج .گفت :چه داری؟ گفتم :دویست درهم .گفت :بیا به من دِه که صاحب عیالم
و هفت بار گِرد من گَرد که حج تو ،این است .گفت :دادم و بازگشـتم 2 ».طبعـاً
دستگیری از مستمند ،امری پسندیده و بایسته است؛ اما فتوا به جایگزینی آن ،بـا
فریضه جایز نیست و منجر به اباحیگری در احکام شـرع مـیگـردد و طـواف
مستمند ،به جای طواف کعبه نیز بدعتگذاری در دین به شمار میرود.
هرکه را اسرار حا آموخت د

مُ هر کردند و زبانش دوخت د

ویژگی هاي عرفان اسالمی
خواجه نریرالدین طوسی در کتاب اوصاف األشراف ،احوال و اسباب سـیر و
سلوک را در شش مرحله بیان کرده و ضمن شرح و بسب متعلقات آنها ،هر یک
را دارای شش جزء دانسته که سالکان طریق حقیقت و معنویت برای رسیدن بـه
مقام قرب الهی باید به رعایت آنها همت گمارند:
 .3شروع حرکت ،شام  :ایمان ،ثَبات ،نیت ،صدق ،إنابه و اخالص.
ـــــــــــــــــــــــ
 .1صدر حاج سیدجوادی ،احمد و ديگران ،دائرة المعارف تشیع ،تهران :نشر شهید محبی ،سوم2171 ،ش،
ج  ،22ص .110
 .2عطار نیشابوری ،فريدالدين ،تّذکرة االولیاء ،تصـحیح :ريّنولـد الـین نیکلسـون ،تهـران :اسـاطیر ،دوم،
 2121ش ،ص .121

جلوه های عرفان حسینی
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 . 8دفع موانع حرکت ،شام  :توبه ،زهد ،فقر ،ریاضت ،محاسبه و تقوا.
 .1حرکت یا سیر و سلوک ،شام  :خلوت ،تفکر ،خوف ،رجا ،صبر و شکر.
 .3مسیر سلوک ،شام مراح  :اراده ،شوق ،محبت ،معرفت ،یقین و سکون.
 .5آثار و نتایج سلوک ،شام  :توک  ،رضا ،تسلیم ،توحید ،اتحاد و وحدت.
 .1غایت سلوک ،که فنای در توحید است.

1

ابن سینا نیز در کتاب اإلشارات والتنبیهات ،بـه بیـان مقامـات و احـوال عارفـان
پرداخته و مقام عارف را برتر از زاهد و عابد دانسـته و امکـان وقـوع کرامـات
منسوب به عارفان را تردیق کرده اسـت 2 .بـا الهـام از نکـات فـوق ،برخـی از
ویژگیهای عرفان اسالمی عبارت است از:
 . 3عرفان اسالمی ،دارای هستیشناسی قدسی و توحیدی است و هسـتی ،عـالم
معنا دار و رابطه انسان با عالم هستی و دیگر کائنات ،دارای نظـام و مبنـا اسـت.
فاصله گرفتن از تعلقات دنیوی و قطع ارتبا با خلق و برقراری ارتبا با خالق ،از
ویژگی های چنین عرفانی است؛ ارتباطی که محرول آن :گریز از لذات دنیـوی،
بازگشت به خویشتن خویش و حضور در حریم معبود است.
 . 8عرفان اسالمی ،معادباور است .اساس عرفان اسالمی ،بر باورمندی بـه معـاد
استوار گشته و جلب رضای الهی و قرب به درگاه ربوبی ،هدف غایی آن است.
 . 1عرفان اسالمی ،مطابق فطر ت انسانی و برآمـده از نیازهـای اصـی و واقعـی
انسانی است و به ارزشهای الهی و معنوی پایبند است؛ نه محملی برای جبران
ناکامی ها و برآوردن نیازهای مادی و حیوانی انسان که مدعیان معنویت ،خواهان
آن هستند.
ـــــــــــــــــــــــ
 . 1طوسی ،نصیرالدين ،أوصاف األشراف ،ترجمه :رکنالدين علی جرجانی ،تهران :کتابفروشی اسـالمیه،
ص 12ـ .11
 . 2ابن سیّنا ،ابوعلی ،اإلشارات والتّنبیهات ،قم :نشر البالغة ،اوّل2171 ،ش ،ص .201
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 . 3عرفان اسالمی ،به معنای جدایی از جامعه و مسئولیتگریزی نیست؛ بلکه بـا
خلق بودن و با رنج و محنت آنان زیستن ،از دیگر ویژگیهای آن است.
 . 5عرفان اسالمی ،تنها خلوتگزینی و گوشهگیری نیست؛ بلکه تکلیفمدار است.
از این رو ،عبادت و راز و نیاز و تضرع به درگاه الهی ،در آن جایگاهی واال دارد.
 . 1عرفان اسالمی ،خردگرا و عق پسند است و نه عق ستیز؛ زیرا شهود عرفانی،
نیازمند منطق و مالک صدق است و این مهم را از طریق مطابقت با قرآن و سنّت
و عق تأمین میکند .بدین گونه ،اگرچه روش عرفانی مبتنی بـر مشـاهده قلبـی
است ،اما عارف عالوه بر شهود ،به برهان عقلی نیز دلبسته است.
به هر روی ،اگرچه کشف اسرار و حقایق هستی و شهود و دریافت جلـوههـای
حقیقت ،برای همگان ممکن نیست ،اما راه رسیدن به این مراتب و بهویژه آگاهی
به صفات جمال و جالل حق و مشاهده آثار آن ،به روی همه گشوده است و هر
کس بر حسب سعه وجودی خود میتواند بهـرهای از آن دریافـت نمایـد و بـر
ا ساس همین مقدار شناخت ،به عبادت و پرستش خداوند بپردازد .بدیهی است،
تالش در این زمینه باعث می شـود درهـای رحمـت الهـی بـهتـدریج بـه روی
جویندگان باز گردد و آثار و نشانههای آن آشکار شود.
به قول حافظ:
کم به سرم ر مرصود نتوانست رسید

آن در هست که بانگ جرسی میآید

جلوه هاي عرفان حسینی
 .1معرفت الهی

عرفان حسینی ،با معرفت عجین است؛ معرفتی عمیق نسبت به جـالل و جمـال
حق که به دل راه یافته و موجب کرنش اعضا و جوارح در برابر ذات باری تعالی
می گردد؛ زیرا بدون معرفت ،عبادات و طاعـات چیـزی بیشـتر از حالـتهـا و
حرکت های جسمانی نخواهد بود .ایـن عرفـان ،برخاسـته از شـریعت اسـت و

جلوه های عرفان حسینی
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حقیقت را از مسیر شریعت و با التزام به احکام و دستورات دیـن جسـتوجـو
می کند .از این رو ،در دعای عرفه میفرماید« :صَدَقَ كِتَابُكَ اللَهُمَ وَإِنْبَاؤُكَ وَبَلَغَتْ
أَنْبِيَاؤُكَ وَرُسُلُكَ مَا أَنْزَلْتَ عَلَيْهِمْ مِنْ وَُْيِكَ وَشَدّرَعْتَ لَهُدمْ وَ بِهِدمْ مِدنْ دِينِدكَ؛

1

خدایا! کتاب تو و خبرهای آن ،راست است و پیامبران و رسوالنت ،هر آنچه از
وحی بر ایشان فرستادی و آنچه از دین برای آنها و به وسیله ایشـان تشـریع
نمودی ،ابالغ کردند».
شهود عارفانه ،باعث میشود انسان بهتدریج حضور خدای متعـال را در سراسـر
هستی و در درون خود حس کند و خویش را در محضر او ببیند .به این سبب،
در دعای عرفه آن حضرت می فرماید« :مَتَى غِبْدتَ َُتَدى تَحْتَداجَ إِلَدى دَلِيدّلٍ يَددُلُ
عَلَيْكَ ...عَمِيَتْ عَيْنٌ الَ تَّرَاكَ عَلَيْهَا رَقِيباً؛  2چه وقـت از نظـر غایـب بـودهای کـه
نیازمند دلی باشی تا به سوی تو راهنما باشد ...کور باد چشمی که تو را نبیند که
مراقب او هستی».
معرفت الهی ،حجت را بر انسان تمام میکند؛ چنـانکـه فرمـود« :أَوْجَبْدتَ عَلَديَ
ُُجَتَكَ بِأَّنْ أَلْهَمْتَنِي مَعّْرِفَتَكَ؛  3با الهام مع رفتت ،حجتت را بر من تمام کردی ».بر
همین اساس ،مبنا و غایت عرفان حسینی ،با شناخت خداوند آمیخته شده است؛
«اللَهُمَ إِنِي أَرْغَوُ إِلَيْكَ وَ أَشْهَدُ بِالّرُبُوبِيَةِ لَكَ مُّقِّرّاً (مُّقِدّرٌ) بِأَنَدكَ رَبِدي وَ أَّنَ إِلَيْدكَ
مَّرَدِّي؛  4خدایا! اشتیاقم به سوی توست و به پروردگاری تو شهادت میدهم .اقرار
دارم به اینکه تو پروردگار منی و بازگشتم به سوی توست».
این اوج معرفت آن حضرت به معبود است که وی را در شب عاشورا به تضرع
ـــــــــــــــــــــــ
 . 1محدث قمی ،شیخ عباس ،مفاتیح الجّنان ،ص  ،077دعای امام حسین
 .2همان ،ص .124
 .3همان ،ص .027
 .4همان ،ص .022

در روز عرفه.

311



ره توشه محرم الحرام 3131

به درگاه ربوبی و یادآوری نعمتهای عظیم الهـی و شـکرگزاری بـه درگـاهش
می کشاند« :أُثْنِي عَلَى اللَهِ أََُْْنَ الثَنَاءِ وَ أَُْمَدُهُ عَلَدى الَْدّرَاءِ وَ الضَدّرَاءِ اللَهُدمَ إِنِدي
أَُْمَدُكَ عَلَى أَّنْ أَكّْرَمْتَنَا بِالنُبُوَةِ وَ عَلَمْتَنَا الّْقُدّرْآّنَ وَ فَّقَهْتَنَدا فِدي الددِينِ وَ جَعَلْدتَ لَنَدا
أَسْمَاعاً وَ أَبْصَاراً وَ أَفْئِ دَةً فَاجْعَلْنَا مِنَ الشَاكِّرِين؛  1بهترین ستایش ،از آن خدا است و
او را در شادی و گرفتاری ،سپاس میگویم .خدایا! تو را به دلی وجـود نعمـت
پیامبر و آموختن قرآن و فهماندن دین و دادن گوش و چشم و قلب به ما ستایش
میکنم .پس ما را از شکرگزارانت قرار بده».
 .2عشق به محبوب

عشق و معرفت ،الزم و ملزوم یکدیگرند و هر چه دایره معرفت گستردهتر باشد،
میزان عشق و عالقه به محبوب نیز بیشتر خواهـد بـود .امـام حسـین

عاشـق

خداوند است و همین عشقش به معبود است که او را نزد حـق تعـالی عزیـز و
آبرومند ساخته است .به این سبب ،در زیارت عاشورا از خداوند بـه واسـطه او
درخواست آبرو می کنیم« :اللَهُمَ اجْعَلْنِي عِنْدَكَ وَجِيهاً بِالْحَُْيْنِ عَلَيهِالَْالمِ فِي الدُنْيَا
وَالْآخِّرَة؛  2خدایا! به واسطه حسین ـ که سالم بر او باد ـ مرا در دنیا و آخرت نزد
خودت آبرومند ساز».
به واسطه همین عشق است که هیچگاه شِکوه و گالیـهای از آن همـه سـختی و
مریبت که بر آن حضرت و اه بیتش رفت ،از او سر نزده است و در مقاب آن
همه مریبت ،جز نکو نگفت و پیوسته ذکر «لَا َُوْلَ وَ لَا قُوَةَ إِلَدا بِاللَده» بـر زبـان
داشت .نه فقب خود که شاگرد مکتب آن حضرت و پیامرسـان واقعـه عاشـورا،
ـــــــــــــــــــــــ
 .1شوشتری ،قاضی نوراهلل ،إحقاق الحق وإزهاق الباطل ،قم :مکتبة آيتاهللالعظمی المرعشى ،اوّل2047 ،ق،
ج  ،22ص .122
 . 2محدث قمی ،عباس ،مفاتیح الجّنان ،پیشین ،ص  ،772زيارت امام حسین

در روز عاشورا.
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نیز همه آنچه را بر آنها گذشت ،زیبا دید و در برابـر

سؤال کینه توزانه ابن زیاد در دربار کوفه فرمود« :مَا رَأَيْتُ إِلَا جَمِيالً؛  1به جز زیبایی
چیزی ندیدم».
به آن حضرت عرض شد« :چقدر خوف شما از خدا زیاد است!» ایشان فرمـود:
«روز قیام ت کسی در امان نیست؛ مگر آن که در دنیا از خدا بترسد 2 ».از همـین
رو ،در دعای عرفه با چشمانی اشکبار میفرماید« :اللَهُمَ اجْعَلْنِي أَخْشَداكَ كَدأَنِي
أَرَاكَ؛  3خدایا! مرا چنان از خودت بترسان که گویی دارم میبینمت».
به تعبیر شیخ بهایی :
رفوت بووه در وومعة ماب ود و زاهوود

دیوود همووه را پوویش رخووت راک و و سوواجد

در میکده رهبان و در وومعه مابود

گووه معتکوور دیوور و گووه سوواکن مسوو د

یع ی که تو را می ب خانه به خانه
 .3رضا و خشنودي

خشنودی از فع و اختیار الهی ،از جمله آثار عشق به محبوب است .وقتی نزد آن
حضرت از قول جناب ابوذر نق شد که گفته بود « :فقر ،نزد من بهتـر از غنـا ،و
بیماری ،بهتر از سالمتی است» ،فرمود« :رَُِمَ اللّهُ تَعالى أباذَر ،أمّا أنا فَدأقُولُ :مَدن
إتَكَّلَ عَلى ُُْنِ إختِيارِ اللّهِ تَعالى لَهُ لَم يَدتَمَنَ غَيدّرَ مدا إختدارَهُ اللّدهُ عَزّوَجَدّلّ لَدهُ؛

4

خداوند اباذر را رحمت کند؛ اما من میگویم هر کس بر اراده خداوند اعتماد کند،
جز آنچه خداوند بزرگمرتبه برایش اراده کرده ،خواستهای ندارد».
در دعای شریف عرفه ،خواست و اراده الهی را جلوه عدالت الهی بیان میکند و
ـــــــــــــــــــــــ
 . 1مجلسی ،محمدباقر ،بحار األنوار ،بیروت :دار إحیاء التراث العربی ،دوم2041 ،ق ،ج  ،01ص .221
 .2ابن شهرآشوب ،محمد بن علی ،مّناقب آل أبیطالب

 ،قم :نشر عالمه ،اوّل2177 ،ق ،ج  ،0ص .17

 . 1محدث قمی ،شیخ عباس ،مفاتیح الجّنان ،پیشین ،ص  ،071دعای امام حسین
 . 4شوشتری ،قاضی نوراهلل ،إحقاق الحق وإزهاق الباطل ،پیشین ،ج  ،22ص .172

در روز عرفه.
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خود را در برابر آن تسلیم میداند« :عَدْلٌ فِينَا قَضَاؤُكَ؛  1قضای تو در حق ما ،عدل
است ».و در فرازی دی1گر ،تقدیر نیک در امور را از خداوند طلب مـیکنـد و
تقدیم و تأخیر کارها را به اراده و مشیت الهی واگـذار مـیکنـد« :وَخِدّرْ لِدي فِدي
قَضَائِكَ وَبَارِكْ لِي فِي قَدَرِكَ َُتَى الَ أُُِوَ تَعْجِيّلَ مَا أَخَّرْتَ وَالَ تَأْخِيّرَ مَا عَجَلْدتَ؛

2

خدایا! در قضایت خیر برایم مقدر فرما و مقدراتت را بـرایم مبـارک گـردان تـا
خواهان پیش افتادن آنچه تو به تأخیر انداختهای و پسافتـادن آنچـه تـو پـیش
انداختهای ،نباشم»
حرکت در جهت انجام امر الهی و جلب رضای پروردگار ،سرلوحه تمام حاالت
و حرکات امام حسین

بوده است و همانگونه که ابتدای قیام خویش را امتثال

امر خداوند و جلب رضایت او قرار داده بود ،تا آخرین لحظه به این عهد وفادار
ماند .در کنار قبر رسول خدا

و هنگام حرکت به سـوی مکـه چنـین فرمـود:

«اللّهُمَ إنّي أُُوُ المَعّرُوفَ وَ أنكِّرُ المُنكَّرَ وَ إنّي أسئَلُكَ يا ذَا الجَاللِ وَ اإلكّرامِ بِحَدقَ
هذاَ الّقَبّرِ وَ مَن فيهِ إلّا اختَّرتَ مِن أمّرّي مدا هُدوَ لَدكَ رِلَدىً وَ لِّرَسُدولِكَ رِلَدىً وَ
لِلمُؤمِنينَ رِلَىً؛  3خدایا! من خـوبی را دوسـت دارم و از بـدی بیـزارم و از تـو
می خواهم ای صاحب شکوه و عظمت ،به حق این قبر و آن کـه در آن آرمیـده،
آن چه مورد رضای تو و رضای رسولت و رضـای مؤمنـان اسـت ،بـرایم مقـرر
فرمایی».
و اوج عرفان حسینی هم آن زمان به نمایش گذاشته شد که چون به اطراف خود
نظر افکند و خود را تنها و بدون یار و یاور در میان لشکر خون آشـام مشـاهده
کرد ،دستها را به سوی آسمان بلند کرد و با نهایت اخالص و بندگی ،به درگاه
ـــــــــــــــــــــــ
 . 1محدث قمی ،شیخ عباس ،مفاتیح الجّنان ،پیشین ،ص  ،141دعای امام حسین
 .2ه مان ،ص .071
 . 3شوشتری ،قاضی نوراهلل ،احقاق الحق وإزهاق الباطل ،پیشین ،ج  ،22ص .144

در روز عرفه.
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معبود یکتا فریاد زد« :الهي رِلَيً بِّرِلائِكَ تَْليماً لِأمّرِكَ المَعبُودَ سِواكَ يا غيا َ
المُْتَغيثين؛  1خدایا! به رضای تو خشنودم ،تسلیم فرمان تو هستم ،معبودی جز تو
وجود ندارد .ای فریادرس فریادخواهان!»
این ویژگی ،برجسته ترین تفاوت عرفان حسینی از دیگر عرفانها و معنویتها ،و
راز ماندگاری آن است.
 .4دعا و عبادت

خلوت با معبود و راز و نیاز با وی در قالب عبادت و نیایش ،عالیترین جلـوه
خداباوری در وجود انسان است .عارف در این خلوتگاه همندا با سایر ملکوتیان
و پردهنشینان سرای قدس ،سر تعظیم بر آستان جانان و بارگاه قدس ربوبی فرود
می آورد و همآوا با فرشـتگان الهـی ،شـب و روز را بـه مناجـات و راز و نیـاز
می پردازد و با دل و زبان ،وجود خالق آسمان و زمین را کـه عظمـت و کبرایـا
مختص او است ،گواهی می دهد و جز او را سزاوار تسبیح و تحمید نمـیدانـد.
«أيُها النّاس إّنَ اللّهَ ما خَلَقَ خَلقَ اللّهِ إلّا لِيَعّرفُوهُ ،فَإذا عَّرَفُوهُ عَبَدُوهُ ،وَ استَغنوا بِعِبادَتِدهِ
عَن عِبادَة ماسِواهُ؛  2خداوند ،موجودات را جز برای شناخت خودش خلق نکرد و
چون او را شناختند ،باید او را عبادت کنند و بـا عبـادت او ،از عبـادت غیـر او
بینیازی جویند».
از نگاه امام حسین

خلوت با معبود و مناجات با پروردگار اهمیتی گران دارد.

از این رو ،عرر روز تاسوعا از حضرت عباس

خواست تا از دشمن مهلـت

بگیرد و یک شب دیگر را به عبادت و مناجات با پروردگار بپردازند و فرمـود:

ـــــــــــــــــــــــ
 .1همان ،ص .147
 .2همان ،ص .170
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«فَهُوَ يَعْلَمُ أَنِي كُنْتُ قَدْ أُُِوُ الصَلَاةَ لَهُ وَ تِلَاوَةَ كِتَابِدهِ وَ كَثْدّرَةَ الددُعَاءِ وَ الِاسْدتِغْفَار؛

1

خدا می داند که من نماز برای او و تـالوت کتـابش ،و دعـا و اسـتغفار زیـاد را
دوست دارم ».او بیستوپنج بار پیاده به زیارت خانه خدا مشرف شد  8و مناجات
عاشقانه اش در روز عرفه را در فضای ی معنـوی و در کنـار کعبـه ،مقـدستـرین
جایگاه مسلمانان ،با دلی پرسوز و چشمانی اشکبار قرائت کـرده و بـه عنـوان
منشور جاویدان توحید ،برای اه ایمان به یادگار گذاشته اسـت .مناجـات امـام
حسین

در روز عرفه ،یکی از زیباترین دعاها اسـت کـه در آن ،عـالیتـرین

مضامین توحیدی را در قالب عباراتی دلنشین بیان میکند .اهمیـت دعـا در روز
عرفه ،بسیار است؛ چنانکه فرمودهاند :اگر روزه گرفتن در این روز موجب ضعف
میشود و شخص را از دعا کردن بازمیدارد ،دعا خواندن ،بر روزه مقدم است.

1

«بشر و بشیر» ،پسران غالب اسدی نق میکنند :عرر روز عرفه ،در عرفـات در
خدمت آن حضرت بودیم .پس ،از خیمه خود بیرون آمدند و با گروهی از اهـ
بیت و فرزندان و شیعیان ،با نهایـت فروتنـی و خشـوع ،در جانـب چـو کـوه
ایستادند و روی مبارک را به سوی کعبه گردانیدند و دستها را برابـر صـورت
گرفتند؛ مانند مسکینی که طعام میطلبد .آنگاه این دعا را خواندند« :اَلْحَمْددُ لِلَدهِ
الَذِّي لَيْسَ لِّقَضَائِهِ دَافِعٌ وَ الَ لِعَََائِهِ مَانِعٌ وَ الَ كَصُنْعِهِ صُنْعُ صَانِعٍ وَ هُوَ الْجَوَادُ الْوَاسِدعُ
فَََّرَ أَجْنَاسَ الْبَدَائِعِ وَ أَتّْقَنَ بِحِكْمَتِهِ الصَنَائِعَ...؛  4سپاس خدایی کـه بـرای حکمـش،
ـــــــــــــــــــــــ
 .1سید بن طاووس ،علی بن موسی ،اللهوف علی قتلی الطفوف ،ترجمه :محمد رحمتیشهرضا ،انتشارات کريمه
اهل بیت

 ،قم ،دوم 2121 ،ش ،ص 241؛ مجلسی ،محم دباقر ،بحار األنوار ،پیشین ،ج  ،00ص .171

 .1ابن شهرآشوب ،محمد بن علی ،مّناقب آل أبیطالب

 ،پیشین ،ج  ،0ص .17

 . 3محدث قمی ،شیخ عباس ،مفاتیح الجّنان ،پیشین ،ص  ،021اعمال روز عرفه.
 .4همان ،ص  ،027دعای امام حسین

در روز عرفه.
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دفع کننده و برای بخشش او ،منعکنندهای وجود ندارد و ساخته هیچ سـازندهای،
مانند ساخته او نیست و او ،بخشنده گشایشگر است .انواع پدیدهها را آفریـد و
به حکمت خویش آفریدهها را استوار ساخت». ...
به سخن خواجه شیراز:
موا در

م صووو دمووا در ره جانانووه نهووادی

س و ر در ره میخانوه نهووادی

این داغ که موا بور د دیوانوه نهوادی

در خرمن د زاهود ما وا زنود آتوش

در اوج جنگ و هنگام زوال خورشید« ،ابو ثمامه» خدمت ایشان رسید و عـرض
کرد :جنگ ادامه دارد و وقت نماز فرا رسیده است .دوست داریم خداوند را در
حالی مالقات کنیم که این نماز را به جا آورده باشیم .امـام

فرمـود« :ذَكَدّرتَ

الصَلَوةَ جَعَلَكَ اهللُ مِنَ المُصَلِينَ الدذَاكِّرِينَ ،نَعَدم ،هَدذَا وَقتُهَدا؛  1نمـاز را یـاد کـردی
خداوند تو را از نمازگزاران ذاکر قرار دهد .هماکنـون وقـت آن اسـت ».سـپس
دستور داد تا از لشکر اجازه بگیرند و به عبادت خدا مشغول شوند.
 .5دوستی و هدایت خلق

بندگان ،مخلوقات الهی هستند و خداوند مخلوقات خود را دوست دارد .از این
رو ،عارف نیز به مخلوقات الهی که آثار و نشانههای الهی هستند ،عشق میورزد.
به سرنوشت آنها حساس است و از رنج آنها رنج میبرد .در خوشی و ناخوشی
آن ها شریک است و مشک آنها را مشک خود ،و خوشی آنان را خوشی خود
تلقی میکند.
به گفته سعدی :
به جهان خُرّ از آن که جهان خُرّ از اوست
ماشر بر همه ماي که همه ماي از اوست
ـــــــــــــــــــــــ
 .1السماوی ،محمد ،أبصار العین فی أنصار الحسین ،تحقیق :محمدجعفر الطبسی ،مرکز الدراسات اإلسالمیة،
اوّل ،2177 ،ص .214

318



ره توشه محرم الحرام 3131

و نیز:
من از بینوایی ن یَ روی زرد

انسان ،نزد امام حسین

غ بینوایان رُخ زرد کرد

دارای منزلت است .آن حضرت ،تأمین سعادت دنیا و

آخرت انسانها را رسالت خویش میدانست« :إّنّ َُوائِجَ النّاسِ إلَيكُم مِن نِعَمِ اللّدهِ
عَلَيكُم فَال تَمِلّوُا مِن تِلكَ النِعَمِ فَتَعُودُ عَلَيكُم نِّقَماً؛  1نیازهای مردم به سـوی شـما ،از
نعمت های خدا هستند .از این نعمتها رنجیده نشوید که به صورت نقمـت ،بـه
شما برمیگردند».
وقتی امام

به عیادت اسامة بن زید که در بستر بیمـاری بـود ،رفـت ،دیـد او

غمگین است و بهشدت بیتابی میکند .فرمود :علت ناراحتیات چیست؟ عرض
کرد :شرت هزار درهم بدهکارم .امام فرمود :من ،آن را پرداخت میکنم .عرض
کرد :میترسم بمیرم قب از اینکه از دین آن خالص شوم .فرمود :نمیمیری؛ مگر
اینکه من آن را ادا خواهم کرد ،و آن را قب از مرگش پرداخـت نمـود .سـپس
فرمود « :شَّرُ خِصَالِ الْمُلُوكِ الْجُبْنُ مِنَ الْأَعْدَاءِ وَ الّْقَْْوَةُ عَلَى الضُدعَفَاءِ وَ الْبَُْدّلُ عِنْددَ
الْإِعََْاء؛ بدترین صفات حاکمان ،ترس از دشمن ،سختگیری بر ضعیفان و بخ
هنگام بخشش است».

2

شب عاشورا به «محمد بن بَشیر حَضرمی» خبر دادند که پسرش در ری اسیر شده
است .امام

نزد او آمد و فرمود« :من بیعت خود را از تو برداشتم .بـرو بـرای

رهایی فرزندت هر کاری که میتوانی انجـام بـده ».عـرض کـرد« :زنـده ،زنـده
خوراک درندگان شوم ،اگر چنین کنم و از تو دور شوم ».حضرت فرمود« :پـس
این لباسها را به فرزندت بده تا در نجات برادرش از آنها استفاده کند ».سپس،
ـــــــــــــــــــــــ
 .1شوشتری ،قاضی نوراهلل ،إحقاق الحق وإزهاق الباطل ،پیشین ،ج  ،22ص .172
 .2ابن شهرآشوب ،محمد بن علی ،مّناقب آل أبیطالب

 ،پیشین ،ج  ،0ص .11

جلوه های عرفان حسینی
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1

اینچنین بود که وقتی بعد از شـهادت آن حضـرت ،اثـری از زخـم بـر پشـت
مبارک شان مشاهده شد و دلی آن را از امام سجاد

پرسیدند ،فرمود« :این اثـر

انبان های آذوقه ای است که پدرم برای رساندن به خانههـای بینوایـان ،یتیمـان و
مساکین به دوش میکشید».

2

آن حضرت برای هدایت خلق و نجات جامعه ،همه هستی خود را فدا نمود و در
وصیت نامه خود به برادرش ،محمد حنفیه ،هدف قیام و انقالب خـود را نجـات
ترسـیم نمـود:

جامعه اسالمی و احیای سنّت رسول خدا و والیت اه بیت

« أَنِي لَمْ أَخّْرُجْ أَشِّراً وَ لَا بََِّراً وَ لَا مُفِْْداً وَ لَا ظَالِماً وَ إِنَمَا خَّرَجْتُ لََِلَوِ الْإِصْلَاحِ فِي
أُمَةِ جَدِّي

أُرِيدُ أَّنْ آمُّرَ بِالْمَعّْرُوفِ وَ أَنْهَى عَنِ الْمُنْكَّرِ وَ أَسِيّرَ بِِْيّرَةِ جَدِّي وَ أَبِي

عَلِيِ بْنِ أَبِي طَالِوٍ

؛  3من ،نه به قرد سرکشی ،خوشگذرانی ،فساد و ستم بـر

بندگان ،بلکه برای اصالح امت جدّم رسول خـدا

ـ کـه درود حـق بـر او و

خاندانش باد ـ قیام کردم و قرد امر به معروف و نهی از منکر دارم و میخواهم
به روش و سیره جدّم رسول خدا

 ،و پدرم امیر مؤمنان

در زیارت اربعین ،به نق از امام صادق
بزرگوارش ،امام حسین

رفتار کنم».

 ،با بیان فلسفه قیـام و شـهادت جـد

 ،به خداونـد عرضـه مـیدارد« :وَ بَدذَلَ مُهْجَتَدهُ فِيدكَ

لِيَْْتَنّْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَة وَ َُيّرَةِ الضَلَالَةِ؛  4جان خود را در راه تو داد تا بندگانت
را از جه و نادانی و سرگردانی در وادی گمراهی نجات دهد».
در مسیر کربال در وادی بیضه طی خطبه ای ،و نیز در نامه بـه بزرگـان کوفـه بـا
ـــــــــــــــــــــــ
 .1سید بن طاووس ،علی بن موس ی ،اللهوف علی قتلی الطفوف ،پیشین ،ص .247
 .1ابن شهرآشوب ،محمد بن علی ،مّناقب آل أبیطالب

 ،پیشین ،ج  ،0ص .11

 .3شوشتری ،قاضی نوراهلل ،إحقاق الحق وإزهاق الباطل ،پیشین ،ج  ،22ص .141
 . 4محدث قمی ،شیخ عباس ،مفاتیح الجّنان ،پیشین ،ص  ،222زيارت اربعین.
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استناد به کالم رسول خدا

که فرموده« :کسی که فرمانروای ستمکاری را ببیند

که حالل خدا را حرام ،عهد خدا را شکسته و مخالف سنّت رسول خدا عم کند
و میان بندگان به گناه و ستم رفتار میکند ،و در عم و سـخن بـا او مخالفـت
نکند ،بر خداوند است که او را در جایش قرار دهد» ،اعـالم داشـت« :بنـیامیـه
پیروی از شیطان را برگزیدند و از اطاعت خداوند سرباز زدند ،فساد را در زمین
آشکار ساخته و ح دود الهی را تعطی نموده ،حالل خدا را حـرام و حـرام او را
حالل کرده اند و من ،به جهت قـرابتم بـه رسـول خـدا ،بـرای مبـارزه بـا آنهـا
سزاوارترم».

1

 .6عزت و شجاعت

بوعلی سینا در کتاب اإلشارات و التنبیهات میگوید« :اَلعارِفُ شُدجاعٌ ،وَكَيدفَ ال،
وَهُوَ بِمَعَزلٍ عَن تَّقيَةِ المَوت؛  2عارف ،شجاع است و چگونه شجاع نباشد ،در حالی
که او از پروای مرگ منزّه است ».امام حسین

گذشتن از همه هستی خود در

راه اعتالی کلمه حق را مایه مباهات و سربلندی می داند و مرگ در مسیر الهی را
مایه عزت و شجاعت میبیند و در قاموس او ،واژه «تـرس» معنـا نشـده اسـت:
«أفَبِالمَوتِ تََُوِفُني ،هَيهاتَ طاشَ سَهَمُكَ وَخابَ ظَنُدكَ ،لَْدتُ أخدافُ المَدوتَ إّنّ
نَفْي لَأكبَّرُ مِن ذلكَ وَهِمَتي لَأعلى مِن أّن أَُمِّلُ الضَديمَ خَوفداً مِدن المَدوتِ وَ هَدّل
تَّقدِرُوّنَ عَلى أكثَّرِ مِن قَتلي ،مَّرَُباً بِالّقَتّلِ في سَبيّلِ اللّهِ وَ لكِنَكُم التُّقدِرُوّنَ عَلى هَدمِ
مَجدّي وَ مَحوِ عِزّّي وَ شَّرَفي؛  3آیا مرا از مرگ میترسانی؟ هیهات کـه تیـرت بـه
خطا رفته و گمانت باط است .من ،از مرگ باکی ندارم و نفس من ،بزرگوارتر و
همتم برتر از آن است که به دلی ترس از مرگ ،کنارهگیری کنم .آیا به بیشـتر از
ـــــــــــــــــــــــ
 .1شوشتری ،قاضی نوراهلل ،إحقاق الحق وإزهاق الباطل ،پیشین ،ج  ،22ص .124
 . 2ابن سیّنا ،أبوعلی ،اإلشارات والتّنبیهات ،پیشین ،ص .202
 .3شوشتری ،قاضی نوراهلل ،إحقاق الحق وإ زهاق الباطل ،پيشين ،ج  ،11ص .641
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قت من توان دارید؟ آفرین به شهادت در راه خدا! اما شما قادر به نابودی عزت و
شرف من نخواهید بود».
در برخورد با خودکامگی ستمکاران ،هیچگاه خـم بـه ابـرو نیـاورد و قـدرت و
زورگویی حاکمان او را در دفاع از حق دچار تردید نکرد .زمانی که آن حضرت
بر سر مال یا ملکی با ولید بن عقبه ،حاکم مدینه ،اختالف پیدا کرد ،نزد او حاضر
شد و عمامه از سرش برداشت و دور گردنش پیچاند .مروان بن حکم که شاهد
این صحنه بود ،عرضه داشت تا امروز این چنین جسارتی از کسـی بـه امیـرش
ندیده بودم .ولید گفت :به خدا قسم! این جمله را به جهت ناراحتی من نگفتـی؛
بلکه به خویشتن داری من حسادت کـردهای! امـا ملـک ،از آنِ او اسـت .چـون
امام

این سخن را شنید ،فرمود :ملک هم برای خودت باشد و خارج شد 3 .به

این سبب ،فرموده است « :شَّرُ خِصَالِ الْمُلُدوكِ الْجُدبْنُ مِدنَ الْأَعْددَاءِ وَ الّْقَْْدوَةُ عَلَدى
الضُدعَفَاءِ وَ الْبَُْ دّلُ عِنْددَ الْإِعََْدداء؛  2بـدترین صــفات حاکمـان ،تــرس از دشــمن،
سختگیری بر ضعیفان و بخ هنگام بخشش است».
نبرد نابرابر کربال و قدرتنمایی لشکر کوفه نیز در عزم جزم او برای آشکارنمودن
ماهیت پلید زر و زور و رسواکردن چهره مدعیان دروغین خالفت و حکومت بر
مسلمانان ،خللی ایجاد نکرد« :لَا وَ اللَهِ لَا أُعَِْيكُمْ بِيَدِّي إِعََْاءَ الذَلِيّلِ وَ لَا أَفِّرُ فِّرَارَ
الْعَبِيدِ إِنِي عُذْتُ بِّرَبِي وَ رَبِكُمْ مِنْ كُّلِ مُتَكَبِّرٍ ال يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِْابِ؛  1به خدا قسـم!
دست ذلت به سوی کسی دراز نمیکنم و همانند بردگان فرار نخواهم کرد و به
خدا پناه میبرم از اینکه زیر بار هر ستمگری که به روز قیامت ایمان ندارد ،قرار
بگیرم».
ـــــــــــــــــــــــ
 .1ابن شهرآشوب ،محمد بن علی ،مّناقب آل أبی طالب

 ،پیشین ،ج  ،0ص .12

 .2همان ،ص .11
 .3شوشتری ،قاضی نوراهلل ،إحقاق الحق وإ زهاق الباطل ،پیشین ،ج  ،22ص  127ـ .114
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حضرت در مسیر راه در وادی ذیحسم ،شجاعانه فریاد زد« :ألَا تَّرَوّنَ أّنَ الحَدقَ
لَايُعمَّلُ بِهِ وَ أّنَ البَاطِّلَ لَايُتَنَاهِى عَنهُ ،لَيَّرغَوُ المُؤمنُ فِي لِّقَاءِاللَدهِ مُحِّقًدا ،إِنِدي لَدا أَرَى
الْمَوْتَ إِلَا سَعَادَةً وَ الْحَيَاةَ مَعَ الظَالِمِينَ إِلَا بَّرَماً؛  1آیا نمـیبینیـد کـه بـه حـق عمـ
نمی شود و از باط نهی نمیگرد د؟ در این حال ،مؤمن یقیناً به لقـای پروردگـار
مشتاق است .من در این شرایب ،مرگ را جز سعادت و زندگی با ستمگران را جز
ننگ نمیبینم».
هم چنین ،با صدای رسا مرز خود با مدعیان را آشکار ساخت و پیام عزتمندانـه
خویش را به گوش جهانیان رساند و فرمود « :أَلَا إِّنَ الدَعِيَ ابْنَ الدَعِيَ قَدْ رَكَزَ بَيْنَ
اثْنَتَيْنِ بَيْنَ الَْلَةِ وَ الذِلَةِ وَ هَيْهَاتَ مِنَا الذِلَة؛  2بدکار ،فرزند بدکار ،مرا میان جنگ و
تن دادن به ذلت مخیر ساخت؛ حال آنکه ذلت و خواری ،از ما دور است ».و نیز
فرمود« :مَوْتٌ فِي عِزٍ خَيّْرٌ مِنْ َُيَاةٍ فِي ذُلٍ؛  3مرگ با عزت ،برتر از زندگی با ذلـت
است».
و آنگاه که زمان شهادت و وصال معبود فرارسید ،خود را در مسیری میدید که
اذعان داشت توسب آزادگان و وجدانهای بیدار عالم پیموده خواهد شد و پیـام
خونین او را به جهانیان خواهند رساند؛ چنانکه شیخ مفید از حضرت عل بن
حسین

روایت میکند که فرمود :در آن شب که پدرم صبح آن ،شهید شد ،من

نشسته بودم و عمهام زینب مرا پرستارى میکرد .ناگاه دیدم پدرم داخـ خیمـه
خود شد و جوین که غالم ابوذر غِفاری بود ،نزد پدرم بود و شمشیر او را آماده و
اصالح میکرد .پدر بزرگوارم این اشعار را میخواند و آنهـا را دو یـا سـه بـار
تکرار فرمود تا آنها را فهمیدم:
ـــــــــــــــــــــــ
 .1همان ،ص .141
 .2همان ،ص .626
 . 3مجلسی ،محمدباقر ،بحار األنوار ،پیشین ،ج  ،00ص .271
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يَا دَهّْرُ أُف لَكَ مِنْ خَلِيدّلِ

كَددمْ لَددكَ بِالْإِشْددّرَاقِ وَ الْأَصِدديّلِ

مِنْ صَاُِوٍ أَوْ طَالِوٍ قَتِيّلِ

وَ الددددَهّْرُ لَدددا يَّقْنَدددعُ بِالْبَددددِيّلِ

وَ إِنَمَا الْدأَمّْرُ إِلَدى الْجَلِيدّلِ

1

وَ كُددّلُ َُدددي سَددالِكٌ سَد دبِيلِي

«اى روزگار ،اف بر تو باد! چقدر صبح و شام ،دوست و جوینده [حق و حقیقت ]
را به کشتن می دهی؟ روزگار به عوض و بدلگرفتن قانع نم شود .جز این نیست
که اختیار امر به دست خداى جلی است و هر انسان زندهدلی ،راه مـرا خواهـد
پیمود».
 .7بیتوجهی به دنیا

عارف ،دنیا را به منزله گذرگاهی موقت میبیند که چند صباحی را باید در آن به
تهیه زاد و توشه همت گمارد و حکم پلی دارد که اسباب وص عاشق به معشوق
را فراهم میسازد .دلدادن و دلبستن به دنیا ،شایسته دنیاطلبان است که آن را به
عنوان جایگاه ابدی نظاره میکنند و مقرود نهاییشان را در قرارگرفتن در دنیا و
بهره گیری از تنعمات آن ترور میکنند؛ اما هنر مردان الهی ،عـدم وابسـتگی بـه
مظاهر دنیا و دلکندن از آن است .آنان سودای اقامت همیشگی در دار فـانی را
نداشته ،بلکه مأواگرفتن در جوار محبوب و درک حضور یار در سرای باقی ،بـه
دلهای ناآرام آنها آرامش میبخشد.
به قول موالنا:
از ک ا آمده ا آمدن بهر به بود

امام حسین

به ک ا میرو آخر ن مایی و

هنگام ترمیم برای خروج به سوی عراق فرمود« :أيُهَا النَاسُ خُطَ

الْمَوْتُ عَلَى وُلْدِ آدَمَ مَََطَ الّْقِلَادَةِ عَلَى جِيدِ الْفَتَاةِ وَ مَا أَوْلَهَنِدي إِلَدى أَسْدلَافِي اشْدتِيَاقَ
ـــــــــــــــــــــــ
 . 1شیخ مفید ،محمد بن محمد ،اإلرشاد فی معرفة حججاهلل على العبداد ،تحدحي ح :مؤسسـة آل البيد
شيخ مفيد ،اوّل1413 ،ق ،ج  ، 2ص . 63

 ،قد ::ننگدره
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يَعّْقُوبَ إِلَى يُوسُف؛  1ای مردم! مرگ ،بر فرزندان آدم همانند گردنبند ،بـر گـردن
دختران خودنمایی می کند و من ،چونان اشتیاق یعقـوب بـه یوسـف ،بـه دیـدار
نیاکانم مشتاق هستم ».و یا در روز عاشورا طی خطبهای ،از حقیقـت دنیـا پـرده
برداشت و الزمه کسب تقوای الهی را دوریجستن از مظاهر دنیا و دلنبستن به
خوشیها و تنعمات آن بیان فرمود:
«عِبادَ اللّهِ اِتَّقُوا اللّه وَ كُونُوا مِن الدُنيا عَلى َُذَرٍ ،فَإّنَ الددُنيا لَدو بَّقيَدت لِأَُددٍ أو بَّقِديَ
عَلَيها أَُدً ،لَكانَت األنبياءُ أَُقُ بِالبَّقاءِ وَ أولى بِالّرِلا وَأرلى بِالّقَضاءِ ،غَيدّرَ اَّنّ اللّدهَ
تعالى خَلَقَ الدُنيا لِلبَالءِ ،وَخَلَقَ أهلَها لِلفَناءِ ،فَجَديدُها بالٍ وَ نَعيمُها مُضمَحِّلٌ وَسُّرُورُها
مُكَفهَّرً وَالمَنزِلَ بَلغَةٌ وَالدارُ قَلعَةٌ" ،فتَزَوَدُوا فَإِّنَ خَيّْرَ الزَادِ التَّقْوى ،وَ اتَّقُوا اللَدهَ لَعَلَكُدمْ
تُفْلِحُوّنَ"؛  2بندگان خدا! تقوای الهی پیشه کنیـد و خویشـتن دار باشـید و از دنیـا
بپرهیزید که اگر ماندنی بود یا انسان می توانست در آن باقی باشد ،پیامبران برای
بقا سزاوارتر ،و برای رضایت از دنیا مناسبتر ،و برای این حکم و قضای الهی
محبوب تر و پسندیده تر بودند؛ اما خدای متعال ،دنیا را بـرای امتحـان و ابـتال و
ساکنانش را برای نیستشدن آفرید .پس ،تازه آن ،گریبانگیـر ،نعمـتهـای آن،
ازبین رفتنی و شادی آن ،تلخشونده است و منزلگـاهی گـذرا و سـرایی ناپایـدار
است" .پس ،توشه برگیرید که بهترین توشهها ،تقوا است ،و بـا تقـوا باشـید تـا
رستگار شوید"».
 .8صبر و شکیبایی

امام

پس از آنکه همه یاران خود را از دست داد ،بانوان را در خیمهای گـرد

آورد و آنان را دلداری داد و به صبر و شکیبایی سفارش نمود و با قلبی شکسته
ـــــــــــــــــــــــ
 .1شوشتری ،قاضی نوراهلل ،إحقاق الحق وإ زهاق الباطل ،پیشین ،ج  ،22ص .172
 .2همان ،ص .614
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از آنان خداحافظی کرد 1 .تحم سختیهای سفر و از دست دادن یاران و فرزندان
و بی خانمانی اه بیت

و صبر بر تمام مرائب جانسوز به یک طـرف ،امـا

اوج شکیبایی و بردباری امام ،آن گاه تبلور یافت که غیر از خود کسی از یارانش
زنده نمانده بود و تشنگی و خستگی بر او چیره گردیده بود و چون بـه اطـراف
خود نگریست ،لشکری گمراه را مشاهده کرد که قرد جان او را کردهاند .آنان که
هدایت و سعادتشان ،دغدغه اصلی امـام بـود و مـیخواسـتند مـزد دعـوت و
دلسوزی اش برای امت پیغمبر را این گونه پرداخت کنند .در این حال ،آنها را
مورد خطاب قرار داد و فرمود« :وَيلَكُم أتَّقتُلُوني عَلى سُنَةٍ بَددَلتُها أم عَلدى شَدّريعَةً
غَيَّرتُها؟ أم َعلى جُّرمٍ فَعَلتُهُ؟ أَم عَلى َُقٍ تَّرَكتُهُ؟ فَّقالُوا لَهُ :إنّا نَّقتُلُكَ بَغضداً لِأبيدكَ؛

2

وای بر شما ،چرا میخواهید مرا بکشید؟ آیا سنّت ی را مبدل ساختم ،یا شریعتی را
تغییر دادم ،یا گناهی مرتکب شدم ،یا حقی را ضایع کردم؟ جواب دادند :به جهت
دشمنی با پدرت ،تو را به قت میرسانیم».
امام صادق

در زیارت اربعین میفرماید« :وَ قَدْ تَوَازَرَ عَلَيْهِ مَنْ غَّرَتْهُ الدُنْيَا وَ بَاعَ

َُظَهُ بِالْأَرْذَلِ الْأَدْنَى وَ شَّرَى آخِّرَتَهُ بِالثَمَنِ الْأَوْكَسِ وَ تَغََّْرَسَ وَ تَدّرَدَى فِدي هَدوَاهُ وَ
أَسََََْكَ وَ أَسََْطَ نَبِيَكَ؛  3کسانی که دنیا فریبشان داده بود ،بر ضد آن حضرت
هم دست شدند و خود را به چیز پستی فروختند و آخرتشان را به بهای ناچیزی
معامله کردند و خود را در چاه هوا و هوس سرنگون کردند و تو و پیغمبرت را
به خشم آوردند».
آن روز که آه گ سفر داشت حسوین

از راز شووهادتش خبوور داشووت حسووین

از بهوور سوورودن یکووی نعووه سوور

هفتواد و دو واژه در نظوور داشووت حسووین

ـــــــــــــــــــــــ
 . 1مجلسی ،محمدباقر ،بحار األنوار ،پیشین ،ج  ،01ص .07
 .2شوشتری ،قاضی نوراهلل ،إحقاق الحق وإ زهاق الباط ل ،پیشین ،ج  ،22ص .107
 . 3محدث قمی ،شیخ عباس ،مفاتیح الجّنان ،پیشین ،ص  ،222زيارت اربعین.
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 .9فداكاري و از خودگذشتگی

آنچه تنها در لحظات پایانی روز عاشورا بر امام حسین

و اه بیتش گذشت،

حکایت از اوج ایثار و فداکاری آن حضرت دارد .چون به میدان رفـت و رجـز
خواند ،با آن حال تشنگ و داغهاى کمرشکن که آن حضرت دیده بود ،آنچنان
از خود شجاعت نشان داد تا آنکه پیشان مقدسش را شکستند .جامه بلند کـرد
تا خون از چهره پاک کند که تیر زهرآلود سهشعبه به قلب مبارکش اصابت کرد و
چون تیر را از قفا بیرون کشید ،ماننـد نـاودان ،خـون از جـاى آن جـارى شـد.
حضرت دستها را از آن پر میکرد و به جانب آسـمان مـیریخـت .تـا آنکـه
به واسطه زخمهاى فراوان که بر بدن مبارکش بود ،ضعف و ناتوان بر آن جناب
عارض شد و به سبب آن ،از باالی اسب بر زمین افتاد و از کارزار ایستاد.
ب دمرتبه شاهی ز در زین افتاد

اگر غ ط نک

1

مرش بر زمین افتاد

چون زینب کبری این صحنه را دید ،از خیمه بیرون دوید و فریاد برداشـت« :وا
أخاه وا سَيِداه وا أهّلَ بَيتداه 2 ».و عمـر سـعد را صـدا زد« :اى عمـر! ابوعبـداهلل را
م کشند و تو او را نظاره م کن !» آن ملعون ،جواب نداد .زینـب رو بـه لشـکر
فرمود« :واى بر شما! مگر میان شما یک نفر مسلمان نیست ».احدى جواب او را
نداد .شمر ،لشکر را ندا کرد که مادرتان به عزایتان بنشیند ،منتظـر چـه هسـتید،
چرا کار حسین را تمام نمیکنید .پس همگ بر آن حضرت حملـه کردنـد .تـا
اینکه سرانجام شمر بن ذیالجوشن ،با قساوت و بیرحمی تمام ،به بدن خونین
و کم رمق آن حضرت نزدیک شد و سر مبارکش را از قفا جدا کرد و بدین طریق،
روح شریفش به سوی اعال علیین به پرواز درآمـد« 3 .وسَديَعْلَم الَدذِينَ ظَلَمدوا أّيَ
مُنّْقَلَو يَنّْقَلِبوّنَ ،وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِين».
ـــــــــــــــــــــــ
 . 1مجلسی ،محمدباقر ،بحار األنوار ،پیشین ،ج  ،01ص  11ـ .10
 .2همان ،ص .10
 .3همان ،ص .11

قیام حسینی ،از نگاه اهل سنّت
*

حجت االسالم والمسلمين عبدالرحمن انصاري

**

رضا انصاري

اشاره
تاریخپژوهان و صاحبان اندیشه ،قیام امام حسـین

را از زوایـههـای مختلـف

بررسی کرده و در باره آن اظهار نظر نمودهاند .برخی آن را ستوده و بعضی نیز بر
آن خرده گرفته اند .در این میان ،عالمان اه سـنت نیـز بـه دو گـروه اقلیـت و
اکثریت تقسیم میشوند؛ عده اندکی از آنان ،قیام حضرت را نقـد کـردهانـد؛ امـا
شمار بسیاری از عالمان اه سنت ،این قیام را ستایش نمودهاند .نقد قیام ،بیشتر
به بحث رویکرد و اهداف قیام و نیز موضوع حمایت از یزید مربو مـیشـود؛
یعنی برخی عالمان اه سنت ،قیام امام را دنیاگرایانه تفسیر کرده و جنایات یزید
را نادیده گرفته اند .از این رو ،نوشتار حاضر در دو محور ساماندهی شده است:
ـــــــــــــــــــــــ
* پژوهشگر.
** دانشجوی دکترای فقه و مبانی حقوق.
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محـور نخسـت ،برداشـت دنیاگرایانــه از قیـام حسـینی و محـور دوم ،بررســی
دیدگاههای موجود در باره یزید.
محور اول :برداشت دنیاگرایانه از قیام حسینی
برخی عالمان اه سنت ،ترور کردند نهضت امام حسین

به منظور دنیاطلبی

و به قدرترسیدن صورت گرفته است .این برداشت ،از همان آغاز نهضت وجود
داشت و در قرون بعدى ،برخ اندیشمندان اه سنت ضمن تأیید آن  ،به ارائـه
تفسیر سطح و دنیاگرایانه از انگیزه قیـام اباعبـداهلل
نهضت امام

پرداختنـد .ایـن گـروه،

را حرکت نسنجیده دانسته و ترور میکننـد حضـرت چنـانکـه

بایسته است ،در ارزیاب حکومت و سنجش توان و جایگاه خویش دقت الزم را
ننمود .از سوی دیگر ،امام
امام

در ارزیابی مردم کوفه دچار مشک شد .همچنـین

به نریحت خیرخواهانه شخریتهایی مانند ابن عبـاس توجـه نکـرد و

افزون بر آن ،دستورات رسول خدا

 ،مبنی بر دوری از فتنه و ایجاد صـلح را

نادیده گرفت .نمونههای این اظهار نظرها عبارتاند از:
 .3قاض ابوبکر بن عرب اندلس مالک (م  531ه.ق) می گوید ...« :اگر حسین
بن عل  ،بزرگ این امت  ،در خانه خود می نشست یـا بـه زراعـت یـا دامدارى
می پرداخت ،مقرون به صالح و صرفه بـود .اگـر مـردم از او درخواسـت قیـام
می کردند ،از آنان نمی پذیرفت و توجه به هشدار رسول خـدا

مـیکـرد [کـه

مسلمانان را از انگیزش فتنه بیم داده و از صلح حسن بن عل

ستایش کـرده

است] .اگر او تنها به این نکته توجه می کرد که حسن بـن علـ

بـا آن همـه

نیروى نظام خود ،حکومت و خالفت را از دست داد ،چگونه او می توانـد بـه
کمک اوباش و اراذل کوفه ،خالفت را به چنگ آورد؟ ،چنین کاری نمـیکـرد».

قیام حسینی ،از نگاه اهل سنت

وی ،عواقب فاجعه کربال را متوجه حسین بن علی

میداند.
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4

 .8ابن تیمیـه (م  282ه.ق) بـر ایـن بـاور اسـت« :مفسـده چنـین خروجـ  ،از
مرلحتش بیشتر بوده و در خروج و قیام حسین ،هیچ گونه مرلحت دنیـای و
دین وجود نداشته است؛ چرا که حسین

آنچه را که از کسب خیر و دفع شر

در نتیجه قیامش به دنبال آن بود ،به دست نیاورد».

3

 .1ابن کثیر (م  223ه.ق) هدف نهضـت امـام حسـین

را طلـب حکومـت و

دستیاب به قدرت بیان کرده و با این سخن ،به این قیام ،ماهیت سیاسـ داده
است.

2

 .3شـیخ محمــد طنطـاوى مرــرى (م  3822ه.ق) مــینگـارد ...« :حســین بــن
عل (رض اهلل عنه) از روى خوشگمانی به کسان که گرد او جمع شده بودند و
شدیداً او را براى قیام و قبضهکردن خالفت تحریک میکردند ،اطمینان پیدا کرد.
از این رو ،قیام کرد؛ اما از طرف  ،قدرت و شوکت بن امیه و شدت عم دستگاه
حاکم را به حساب نیاورد و از طرف دیگر ،فریبکارى مـردم عـراق را کـه در
گذشته پدر و برادرش را فریب داده بودند ،از نظر دور داشت!»

1

اما در جواب به این دیدگاه که برداشتی دنیاگرایانه از قیام امام حسـین

دارد،

میتوان پاسخهای ذی را مطرح نمود و اشکالهایی چند را به اظهار نظرهای این
گروه از عالمان اه سنت وارد نمود:
ـــــــــــــــــــــــ
 .2ابن العربی ،ابوبکر بن عربى اندلسى ،العواصم من القواصم ،تحقیق :محبالدين الخطیب ،قاهره :المکتبـة
السلفیة ،ص  110ـ ( .112اين ابن عربی ،غیر از ابن عربی صاحب کتاب فتوحات مکیه است).
 .1ابنتیمیه ،ابوالعباس تقی الدين احمد بـن عبـدالحلیم ،مّنهـاج السـّنة ،قـاهره :مکتبـة الجمهوريـة ،ج ،1
ص  102ـ .101
 .1ابو الفداء (ابن کثیر) ،البداية والّنهاية ،بیروت :دار الفکر2047 ،ق ،ج  ،2ص  144ـ .124
 .0مجلة رسالة االسالم ،قاهره :سال  ،22شماره  ،2ص .21
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 .1مخالفت با شواهد آشکار تاریخی

آنچه را برخی عالمان اه سنت ،مبنی بر ارزیابی امام حسین

از مردم کوفـه

گزارش نمودند ،خالف شواهد و دادههای تاریخی است؛ زیرا امام

مردم کوفه

را بهتر از کسانی چون ابن عباس میشناخت و از وضع کوفیان آگاهی داشـت؛
زیرا حضرت شاهد جنگهای امام علی

و خیانت و بیوفایی کوفیان نسبت به

پدر و برادرش بود .از این رو ،به دعوت و حمایت کوفیان اعتماد نداشت و سابقه
کوفه در یاد او باق بود .همچنین ،حضرت نـه تنهـا آرا و نظریـات بزرگـان و
ناصحان را نیز رد نم کرد ،بلکه گاه حت بهصراحت نظر آنان را تأیید م کرد؛
چون م دانست آنان به دلی عالقه و محبت که نسبت به وى دارند ،او را از سفر
به عراق ،باز م دارند.
افزون بر آن ،عالمان اه سنت از این نکته غفلت نمودهاند که امام

به منظـور

دعوت کوفیان قیام نکرده بود که فریب آنان را خورده باشد .شاهد این امـر ،آن
است که دعوت کوفیان بعد از عدم بیعت امام

با یزید صورت گرفت؛ ضمن

اینکه اگر دعوت کوفیان ،عام اصلی قیـام بـود ،امـام

بعـد از شـنیدن خبـر

شهادت مسلم بن عقی و یا گزارشهایی مث گزارش فـرزدق ،مبنـی بـر عـدم
حمایت مردم کوفه ،بایـد سـکوت مـینمـود و حـال ایـنکـه امـام خطبـههـای
حرکت آفرین خویش را بعد از این مسأله بیان مینماید.
استاد مطهری در این باره مینویسد:
« در میان این عام ها ،اتفاقاً کوچکترین آنها از نظر تأثیر ،عام دعـوت مـردم
کوفه است؛ و الّا اگر عام اساس این م بود ،آن وقت که به امام خبر رسید که
زمینه کوفه دیگر منتف شد ،امام م بایست دست از آن حرفهاى دیگرش هـم
برم داشت و م گفت بسیار خوب ،حاال که این طور شد ،پس ما بیعت م کنیم،
دیگر دَم از امر به معروف و نه از منکر هم نم زنیم .اتفاقاً قضـیه بـر عکـس
است؛ داغترین خطبههاى امام حسین

 ،شورانگیزترین و پُرهیجانترین سخنان

قیام حسینی ،از نگاه اهل سنت

امام حسین
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 ،بعد از شکست کوفه است 4 .البته نباید فراموش کرد که امام باید

دعوت مردم کوفه را میپذیرفت؛ زیرا هدف سقو حکومت یزید بود؛ حال این
امر ،از طریق مردم کوفه صورت میگرفت و یا از طریق دیگر .افزون بر آن ،در
صورت عدم اجابت مردم کوفه ،افکار عمومی حضرت را زیر سؤال میبـرد کـه
چرا امام دعوت مردم کوفه را اجابت نکرد».

3

 .2ترجیح مصلحت دین بر دنیا

امام

از قدرت مادى و نظام بن امیه کامالً آگاه بود و قساوت قلب و پیشینه

دشمن این خاندان را با دودمان رسالت از یاد نبرده بود؛ اما حضرت مرـلحت
دین و جامعه اسالم را بر مرالح دنیای خویش ترجیح داد و مسئولیت حفـظ
دین نزد وى ،همانند جد ،پدر و برادر بزرگوارش ،بسیار خطیـر بـود .علـ
م فرماید« :وَ إذا نَزَلَتْ نازِلَةٌ فَاجْعَلُوا أَنْفَُْكُمْ دُوّنَ دِينِكُمْ؛  2هنگـام کـه حادثـهاى
پیش آمد [که دین یا جان شما را تهدید م کند] ،جان خویش را فـدا کنیـد ،نـه
دینتان را ».از این رو ،امام نمی توانست براى حفظ مرالح دنیای خود و اهـ
بیت

و یارانش ،از مرالح دین و آخرت چشمپوش نماید .به همین سـبب

بود که نهضت حضرت از این بُعد مورد تحسین همگان ،حتی افراد غیر مسلمان
قرار دارد.
موسیو ماربین آلمان م گوید:
«حسین ،با قربان کردن عزیزترین افراد خود ،با اثبات مظلومیت و حقانیت خود،
به دنیا درس فداکارى و جانبازى آموخت و نام اسالم و اسالمیان را در تـاریخ
ـــــــــــــــــــــــ
 . 2مطهری ،مرتضی ،مجموعه آثار ،انتشارات صدرا ،ج  ،27ص .202
 .1همان ،ص .200
 .1کلیّنى ،محمد بن يعقوب ،الکافی ،مصحح :علىاکبر غفارى و محمد آخوندى ،تهران :دار الکتب اإلسالمیة،
چهارم2047 ،ق ،ج  ،1ص .121
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ثبت و در عالم بلندآوازه ساخت و اگر چنین حادثهاى پیش نیامـده بـود ،قطعـاً
اسالم به حالت کنون باق نم ماند و ممکن بود یک باره اسالم و اسالمیان محو
و نابود گردند 4 ».نقش قیام امام

در حفظ اسالم و پاسداری از ارزشها کلیدی

بود.
اگر که دین مصنفی ه وز در جهان به پاست
از آن سر بریده تو هست و از نوای تو

از همه مهمتر اینکه اگر حسین بن عل

به دنبال ریاست و حکومت بود ،باید

مانند رهبران سیاس دیگر که براى مغلوبکردن دشمن ،به هر وسـیلهاى چنـگ
می زنند و حت از هر گونه دروغ و حیله و تزویر براى پیشبُرد اهداف خـویش
بهره می گیرند ،عم میکرد و حال اینکه حضـرت از آغـاز تـا پایـان قیـام ،در
بسیارى از خطبهها و بیانات خود ،سخن از شهادت میزد و پایان کار خویش را
شهادت و اسارت اه بیت

می دانست .از این رو ،بسیارى از افـراد کـه بـه

انگیزههاى دنیای حضرت را همراه میکردند ،هنگام شنیدن این سخنان ،از دور
حضرت پراکنده شدند.
 . 3مبرابودن حضرت از شایبه قدرتطلبی

برداشت قدرتطلبی امام  ،مخالف صریح مبنای حضـرت اسـت؛ زیـرا امـام
به صراحت هر گونه شایبه قدرتطلبی را نفی نمود؛ چون حضـرت مـیدانسـت
سردمداران حکومت و ناآگاهان ،وی را متهم به قدرتگرایی مینماینـد .از ایـن
رو ،با تدوین وصیتنامه سیاسی و الهی خویش ،به این اتهام و شبههسازی پاسخ
داد .امام

در وصیتنامه خود به محمد حنفیه ،هدف قیامش را امر به معروف و

اصالح امت دانست:
ـــــــــــــــــــــــ
 . 2هاشمینژاد ،عبدالکريم ،درسى که حسین به انسانها آموخت ،مشهد :انتشارات آستان قدس رضـوى،
دوم2121 ،ش ،ص .120

قیام حسینی ،از نگاه اهل سنت
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« و اني لَم أَخّرُج أَشِّراً وَ البََّراً وَ المُفِْداً وَ الظالِماً و اِنَما خَّرَجتُ لََِلَدوِ اإلصدالحِ
فِي امّة جدّّي أُرِيدُ أَّن آمُّرَ بِالمَعّرُوفِ وَ أَنهي عَنِ المُنكَّرِ وَ أَسيّرَ بِْيّرَةِ جَدّّي وَ أبدي
علي بن ابيطالو فمَن قَبِلَني بِّقَبُولِ الحَقِ فَاللّه أولي بِالحَقِ و َمَن رَدّ عَلَيِ هدذا أَصدبِّرُ
َُتّي يّقضِيَ اللّهُ بيني و بين الّقَومِ وَ هُوَ خَيّرُالحاكِمِينَ...؛

4

من از روی خودخواهی و یا برای خوشگذرانی و فساد و ستمگری از شهر خود
بیرون نیامدم؛ بلکه هدف من از این سفر ،اصالح امت جدّم و امر به معروف و نهی
از منکر بوده و خواستهام احیای سنت و قانون جدم ،رسول خدا
پدرم ،علی بن ابیطالب

و راه و رسم

است .پس هر کس این حقیقت را از من بپذیرد [و از

من پیروی کند] ،راه خدا را پذیرفته است و هر کس رد کند [و از من پیروی نکند]،
من با صبر و استقامت [راه خود را] در پیش خواهم گرفت تا خداوند در میان من
و این مردم حکم نماید که او ،بهترین حکمکننده است». ...
از سوی دیگر ،امام به مسائلی مانند حاکمیت رهبری ظالم ،منکرات و دینزدایی
امویان اشاره مینماید که به خوبی نشان میدهد هدف امام

 ،مبـازه بـا ظلـم و

ظالم است:
« مَنْ رَأَى سُلََْاناً جَائِّراً مُْْتَحِلًا لِحُّرُمِ اللَهِ نَاكِثاً لِعَهْدِ اللَدهِ مََُالِفداً لُِْدنَةِ رَسُدولِ اللَدهِ
يَعْمَّلُ فِي عِبَادِ اللَهِ بِالْإِثْمِ وَ الْعُدْوَاّنِ ثُمَ لَمْ يُغَيِّرْ عَلَيه بِفِعّْلٍ وَ ال قَوْلٍ كَاّنَ َُّقاً عَلَى اللَدهِ
أَّنْ يُدْخِلَهُ مَدْخَلَهُ وَ قَدْ عَلِمْتُمْ أَّنَ هَؤُلَاءِ الّْقَوْمَ قَدْ لَزِمُوا طَاعَدةَ الشَديََْاّنِ وَ تَوَلَدوْا عَدنْ
طَاعَةِ الّرَُْمَنِ وَ أَظْهَّرُوا الْفََْادَ وَ عَََلُوا الْحُدُودَ وَ اسْتَأْثَّرُوا بِالْفَيْءِ...؛
[ای مردم! رسول خدا

3

فرمود ]:هر کس سلطان ستمگری را بنگـرد کـه حـرام

خدا را حالل ،و عهد الهی را بشکند و با سنت رسول خدا مخالفـت کنـد و بـر
ـــــــــــــــــــــــ
 .2خوارزمی ،مقتل الحسین ،تحقیق :شیخ محمد سماوی ،قم :انوار الهدی ،ج  ،2ص .171
 .1ابن اثیر ،الکامل فی التاريخ ،بیروت :دار صادر2112 ،ق ،ج  ،0ص .02
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بندگان خدا ستم نماید بر ضد او قیام نکند ،جایگاهش جهنم است .شما میبینید
که بنیا میه به فرمان شیطان از طاعت خدا سرپیچی کرده و به فساد و اِفسـاد رو
آورده اند ،حدود الهی را تعطی و بیت المال را به یغما بردند». ...
و یا در جاي دیگر ميفرماید « :أَنَا أَدْعُوكُمْ إِلى كِتابِ اللّدهِ وَ سُدنَةِ نَبِيِدهِ

 ،فَداِّنَ

الُْنَةَ قَدْ أُميتَتْ ،وَ إِّنَ الْبِدْعَةَ قَدْ أُُْيِيَتْ ،وَ اِّنْ تَْْمَعُوا قَوْلي وَ تَُيعُوا أَمْدّرّي اَهْددِكُمْ
3

سَبيّلَ الّرَشادِ؛

من شما را به کتاب خدا و سنّت پیامبرش فرا ميخوانم؛ چرا که [این گروه] سنّت
پیامبر

را از بین برده و بدعت [در دین] را احیا کردند .اگر سخنانم را بشنوید

و فرمانم را اطاعت کنید ،شما را به راه راست هدایت میکنم».
در چنین فضائ ی بود که امام حسین

مرگ در راه خدا را زینت خوانـد« :خُدطَ

المُوتُ عَلى وُلدِ آدَمَ مَََطَ الّقِالدَةِ عَلى جِيدِ الفَتاةِ؛  3مرگ ،برای فرزندان آدم ،همانند
گردنبند بر گردن دختر [موجب زینت] است».
چگونه میتوان پذیرفت که امام حسین

براى دنیاطلب و ریاست اقدام به قیام

کرده است؛ در حال که بر اساس آیه« :اِنّما يُّرِيدُ اهللُ لِيُدذْهِوَ عَدنْكُمُ الدّرِجْسَ اَهْدّلَ
الْبَيْتِ وَ يََُهِّرَكُمْ تََْهِيّراً»  ،2مانند :جد ،پدر ،مادر و برادرش ،مبرّا از هر گونه پلیدى
است .آیه یادشده که بنا به اعتقاد شیعه و روایات بسیار فراوان اه سنت ،در باره
پیامبر

 ،عل

 ،فاطمه

 ،حسن

و حسین

نازل شده اسـت ،بهتـرین

دلی بر عرمت این پنج تن ،از هر نوع پلیـدى اسـت کـه از مهـمتـرین آنهـا،
دنیادوست و ریاستطلب است.
ـــــــــــــــــــــــ
 .2طبری ،محمد بن جرير ،تاريخ األمم والملوک (تاريخ طبری) ،قاهره :المکتبة التجارية الکبری2112 ،ق،
ج  ،0ص  111ـ .111
 .1سید بن طاووس ،اللهوف علی قتلی الطفوف ،قم :انتشارات داوری ،ص .11
 .1احزاب ،آيه .11

قیام حسینی ،از نگاه اهل سنت
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 .4مبارزه با فتنه اسالمزدایی

اگرچه در اسالم به صلح و جلوگیری از فتنـه سـفارش شـده و دسـتور رسـول
خدا

مبنی بر جلوگیری از فتنه و برقراری صلح ،درست و منطقی است ،اما آیا

قیام بر ضد امویان که کمر به نابودی اسالم بستهاند و در صدد محو نـام رسـول
اعظم

هستند ،فتنه است؟ حقیقت این است کـه اگـر قیـام امـام

صـورت

نمیگرفت ،معلوم نبود امویان با دین چه میکردند! نقش امویان در اسالمزدایی و
ارزشستیزی ،به گونهای برجسته بود که امام حسین

رهبری یزید را مسـاوی

با از بینرفتن اسالم خواند و در پ اصرار «مروان بن حکم» براى بیعت با یزید،
با قاطعیت فرمود:
« وَ عَلَى االِسْالمِ ألَْالمُ إِذْ قَدْ بُلِيَتِ االُمَةُ بِّراعٍ مِثّْلَ يَزِيدَ ،وَ لَّقَدْ سَمِعْتُ جَدِّي رَسُدولَ
اهللِ(ص ) يَّقُولُ :اَلَِْالفَةُ مُحَّرَمَةٌ عَلى آلِ أَبِي سُفْياّنَ؛  3هنگامى کـه امـت اسـالمى بـه
زمام دارى مثل یزید گرفتار آید ،باید فاتحه اسالم را خواند! و من از جدّم رسول
خدا شنیدم که مي فرمود :خالفت ،بر خاندان ابوسفیان حرام است».
 .5قیام حسینی ،تکلیف الهی

این گروه از عالمان اه سنت ،باید توجه میکر دند که امـام حسـین

وظیفـه

داشت قیام نماید؛ چنانکه حضرت در موارد متعددی به این امر اشاره نمود؛ مثالً
امام

در برخورد با امّ سلمه قیام خویش را به احادیث رسول اکرم

نمود و یا در کنار قبر جدش رسول خدا
«اَللّهُمَ اِّنَ هذا قَبّْرُ نَبِيِكَ مُحَمَدٍ

مسـتند

عرضه داشت:

وَ اَنَا ابْنُ بِنْتِ نَبِيِكَ وَقَدْ َُضَّرنى مِنَ اْالمّْرِ ما قَددْ

عَلِمْتَ؛  3خدایا! این قبر پیامبر تو ،محمد

است و من ،فرزند دختر پیـامبر تـو.

ـــــــــــــــــــــــ
 .2الحلی  ،ابن نما ،مثیر األحزان ،قم :مؤسسة اإلمام المهدی ،ص .10
 .1خورازمی ،مقتل الحسین ،پیشین ،ج  ،2ص  72؛ مجلسی ،محمدباقر ،بحاراالنوار ،بیروت ،مؤسسة الوفاء،
دوم ،ج  ،00ص .112
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براى من پیشامدى رخ داده است که خود ميدانى».
واژه «األمر» ،اشاره به تکلیف الهی حضرت است .گفتوگوی امام
همسر گرامی رسول خدا

با امّ سلمه،

نیز این معنا را تأییـد مـیکنـد .گوینـد زمـانی کـه

حضرت ترمیم گرفت مدینه را ترک کند ،امّ سلمه نزد ایشـان رفـت  .امّ سـلمه
گفت« :فرزندم! مرا با رفتنت به سوی عراق محزون مکن .من از جدّت شنیدم که
میفرمود :فرزندم ،حسین ،در زمین عراق به شهادت میرسد؛ زمینی کـه بـه آن
کربال گفته میشود».
امام

در پاسخ وی چنین فرمود« :ای مادر! به خدا سوگند! ایـن را مـیدانـم و

اینکه بهناچار در کجا کشته میشوم و چارهای از آن ندارم».

4

 . 6دیدگاه مثبت اندیشمندان اهل سنّت

دیدگاه این گروه از عالمان اه سنت ،با دیدگاه برخی اندیشمندان اه سنت در
تضاد میباشد؛ زیرا اندیشمندان و آگاهان به مبانی دینی و جامعه ،حرکت حضرت را
صحیح و در راستای اهداف اسالمی می دانند .دکتر طه حسین ،دانشمند معاصر
مینویسد:
«امام حسین

در حرکت و قیام خویش ،دچار اشتباه نشد .او می دانست که اگر با

یزید بیعت کند ،با دین و مبانی دینی مخالفت ورزیده است ».او ادامه میدهد« :آن
حضرت اه بیت خود را همراه خویش از مکه به عراق میبرد و این کار نیز صحیح
و منطقی بود؛ چون آنان در مکه در امان نبودند و ممکن بود که بعد از رفتن آن
حضرت به سوی عراق ،یزید اه بیت او را دستگیر نماید».

8

شیخ محمد عبده مینویسد:
«امام حسین

 ،سبب پیامبر

 ،بر پیشوایی ستمگر و ظالمی چون یزید بن

ـــــــــــــــــــــــ
 .2مجلسی ،محمدباقر ،بحار األنوار ،پیشین ،ج  ،00ص .112
 .1طه حسین ،الفتّنة الکبری ،مصر :دار المعارف ،ص .111

قیام حسینی ،از نگاه اهل سنت
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معاویه ـ خَذَلَهُ اهللُ و خَذَلَ مَنِ انتَصَّرَ له ـ خروج کرد .یزید فردی بود که با مکر و
زور ،بر مسلمانان مسلب شده بود».

3

محور دوم :دیدگاه ها در باره یزید
برخی عالمان اه سنت ،از شخریت و عم کرد یزید دفاع نمودهاند .در اینجا
به دیدگاه آنان اشاره مینماییم .به طور کلی ،میتوان دیدگاههای اهـ سـنت در
این باره را به چهار بخش تقسیم کرد:
 .3گروهی که جنایت یزید را محکوم کردهاند؛
 . 8کسانی که جنایت یزید را محکوم نموده ،او را سزاوار لعن دانستهاند؛
 . 1گروهی که عم یزید را ظالمانه و وی را با ارتکاب این عم  ،کافر و خارج از دین
به شمار آوردهاند؛
 . 3گروهی که از یزید دفاع کرده ،کار او را توجیه نموده یا فرمان قت امام
حسین

توسب وی را ،انکار نمودهاند.

دیدگاه اول

گروه زیادی از علما و مورخان اه سنت بر این باورند که نهضت مقدس امام
حسین

نهضتی الهی و مشروع و دارای قداست و قاب ستایش است ویزید

ستمگر میباشد:
 .1حسن بصري:

ابوسعید ،حسن بن یسار برری (م 331ه .ق) که از فقهای شجاع و عباد به
حساب میآمد 8 ،میگوید« :با حسین بن علی

شانزده نفر از اه بیتش به

ـــــــــــــــــــــــ
 . 2محمد رشید رضا ،تفسیر المّنار ،بیروت :دار الکتب العلمیة2014 ،ق ،اوّل ،ج  ،1ص  ،141ذيل آيه 10
مائده؛ مقرّم ،سید عبدالرزاق موسوی ،مقتل الحسین ،بیروت :دار الکتاب االسالمی2177 ،ق ،پّنجم ،ص .11
 . 1زرکلی ،خیرالدين ،األعالم :قاموس تراجم ألشهر الرجال والّنساء ،بیروت :دار العلم للماليـین ،هشـتم،
2727م ،ج  ،1ص .111
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شهادت رسیدند که در آن زمان ،در روی کره زمین ،اه بیت ی همانند آنان یافت
نمیشد 3 ».وی انتخاب یزید را برای پیشوایی مسلمانان ،جنایت به حساب آورده
و معاویه را بدین جهت ،نکوهش نموده است.

8

 .2اشعري:

ابوالحسن علی بن اسماعی اشعری (م 183ه.ق) ،یزید را فردی ستمگر و علت
قیام امام حسین
حسین

را ستمگریِ میداند« :چون ستمگری یزید از حد گذشت،

با یاران خود علیه بیداد او قیام کرد و در کربال به شهادت رسید». ...

وی اشعاری را از منرور نمری ،شاعر عرر عباسی ،در مریبت امام حسین
آورده که در ضمن آن میگوید« :سپاه کفر که در گمراهی بودند و از اسالم دَم
میزدند ،مردمی که شکست بدر خاطرهای دردناک در سینههایشان به ودیعت
نهاده بود ،خون حسین

را بر زمین ریختند».

1

 . 3مسعودي:

ابوالحسن علی حسین مسعودی (م 131ه.ق) مینویسد:
«یزید ،مردی عیاش بود ،سگ و میمون و ...نگه میداشت ،او شرابخوار بود».
وی سپس ادامه میدهد« :وقتی ستمگری یزید و عمالش فراگیر شد و اعمال فسق
وی آشکار گردید ،سبب پیامبر خدا

و یارانش را کشت  ...و سیرت فرعونی

گرفت؛ بلکه فرعون در امور مردم ،عادلتر و منرفتر از او بود .نتیجه چنان شد
که مردم مدینه ،حاکم او و سایر بنیامیه را از مدینه بیرون کردند .یزید سپاهی
بزرگ به سوی م دینه اعزام نمود که مردم مدینه را غارت کردند و بکشتند».

3

ـــــــــــــــــــــــ
 . 2خلیفة بن خیاط ،ابو عمر ،تاريخ خلیفه ،بیروت :دار الکتب العلمیة ،اوّل2021 ،ق ،ص .201
 .1سبط ابن جوزی ،تّذکرة الخوا ص ،تهران :نیّنوا ،ص .121
 .1اشعری ،ابوالحسن ،مقاالت االسالمین وإختالف المصلین ،ترجمه :محسن مؤيدی ،تهران :انتشارات امیر
کبیر ،اوّل2111 ،ش ،ص .01
 . 0مسعودی ،مروج الّذهب و معادن الجوهر ،قم :دار الهجرة ،دوم2047 ،ق ،ج  ،1ص  11ـ .74

قیام حسینی ،از نگاه اهل سنت
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دیدگاه دوم

تعداد بسیاری از علمای اه سنت ،لعن یزید را جایز می دانند که به برخی از آنان
اشاره میشود.
 . 1احمد حنبل:

احمد حنب که از محدثان و علمای بزرگ اه سنت است ،بهشدت یزید را نکوهش کرده
و معتقد است که فردی که به خدا ایمان داشته باشد ،نمیتواند دوستدار یزید باشد.

3

وقتی فرزندش ،عبداهلل ،از پدرش در باره لعن یزید جویا میشود ،او میگوید« :چگونه لعن
نشود فردی که خداوند در کتابش او را لعن کرده است ».عبداهلل میگوید« :در قرآن آیهای
که یزید را لعن کرده باشد ،نیافتم ».و او پاسخ میدهد :خداوند میفرماید« :فَهَّلْ عََْيْتُمْ إِّنْ
تَوَلَيْتُمْ أَّنْ تُفِْْدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُّقََِعُوا أَرَُْامَكُمْ * أُوْلَئِكَ الَذِينَ لَعَنَهُمْ اللَهُ فَأَصَمَهُمْ
وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ؛ اگر [از این دستورها] رویگردان شوید ،جز این انتظاری نیست که در
زمین فساد و قطع خویشاوندی کنید .آنان کسانی هسنتد که خداوند از رحمت خویش
دورشان ساخته ،گوشهایشان را کر و چشمهایشان را کور کرده است 3».سپس
ادامه میدهد « :و اَّيُ فَْادٍ و قَيعةٍ اَشّدُ فَمِمَا فَعَلَهُ يزيد؛ چه فساد و قطع رحمی،
بدتر از کاری است که یزید انجام داد».

8

در گزارش دیگر آمده« :فرزندش پرسید :چرا یزید را لعن نمیکنی؟ او پاسخ داد:
هرگز دیدهای که کسی را لعن کنم؟ سپس گفت :چرا او را لعن نکنم؛ در حالی
که خداوند او را در کتابش لعن کرده است .آنگاه آیه مذکور را قرائت کرد».

1

ـــــــــــــــــــــــ
 .2ابن جوزی ،تّذکرة الخواص ،پیشین ،ص .121
 .0محمد ،آيه  11ـ .11
 . 2اآللوسی ،تفسیر روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم ،تحقیق :محمد حسین العرب ،بیروت :دار الفکـر
للطباعة والّنشر والتوزيع ،ج  ،20ص .242
 .1ابن جوزی ،تّذکرة الخواص ،پیشین ،ص .127
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 .2جاحظ:

ابیعثمان عمرو بن جاحظ (م  855هـ.ق ) ،نیز یزید را مورد لعن قرار میدهد و او
را فاسق و خارج از دین به حساب میآورد« :یزید با کارهای منکر و زشتی که
مرتکب شده ،قساوت ،حقد ،کینه ،دشمنی ،عناد و سوء نی ت خویش را ثابت کرد.
را به شهادت رس اند ،دختران پیامبر خدا را به اسارت گرفت،

او ،حسین

دندانهای امام حسین را با چوب زد .او ،در واقع ،از ایمان خارج شده بود.
بنابراین ،او فردی فاسق و ملعون است و هر کسی از نکوهش ملعون جلوگیری
نماید ،خود نیز ملعون است».

3

 . 3ابن جوزي:

عبدالرحمن بن جوزی (م 532ه.ق) مینویسد « :فردی از من پرسید :آیا لعن یزید
را جایز میدانی؟ گفتم « :قد اجاز العلماءُ الورعُوّنَ؛ عالمان اه ورع و تقوا ،لعن او
را جایز شمردهاند» که یکی از آنان ،احمد بن حنب است .او در باره یزید سخنانی
دارد که فراتر از جواز لعن یزید است».

8

ابن جوزی میگوید« :برای جواز لعن یزید ،همین عم یزید کافی است که چون
در مجلس یزید فردی از حاضران از یزید درخواست کرد که فاطمه ،دختر امام
حسین

را به او بدهد و حضرت زینب

بهشدت اعتراض کرد و گفت:

یزید ،چنین حقی ندارد ،یزید گفت :چنین حقی دارم».

1

دیدگاه سوم

گروهی از بزرگان اه سنت ،یزید را کافر میشمارند که به سخنان برخی از آنان
اشاره میکنیم.
ـــــــــــــــــــــــ
 . 1جاحظ ،رسائل الجاحظ :الرسالة الحادية عشرة فی بّنیامیة ،بیجا ،ص .172
 .0ابن جوزی ،تّذکرة الخواص ،پیشین ،ص .127
 .1همان.

قیام حسینی ،از نگاه اهل سنت
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 . 1ابن عقیل:

ابوالوفاء علی بن عقی بغدادی (م 531ه.ق) میگوید:
«از چیزهایی که داللت بر کفر و زندیق بودن یزید میکند ،اشعاری است که ملحد بودن
وی و خباثت باطنی و سوء اعتقادش ،بهروشنی از آنها استفاده میشود؛ از جمله آنها،
[خطاب] به معشوقه خود (علیه) میگوید :وقتی به گذشته نگاه میکنیم ،شراب را حالل
میبینیم .نگران مباش؛ چون آنچه در باره قیامت گفتهاند ،سخنان باطلی است».

3

 .2یافعی:

ابومحمد ،عبداهلل بن اسعد یافعی (م 212ه.ق) ،معتقد است :افرادی که امام
را کشتهاند یا فرمان قت حضرت را صادر نمودهاند ،اگر این عم را

حسین

مباح میدانستند ،کافر میباشند و اگر آن را مباح نمیدانستند ،فاسق به حساب
میآیند.

8

 . 3تفتازانی:

عالمه سعدالدین تفتازانی (م 238ه.ق) ،مینویسد:
«برخی به صورت مطلق ،لعن او (یزید) را جایز دانستهاند؛ چون وی با دستور
قت امام حسین

کافر شد ».وی آنگاه ادامه میدهد« :علما اتفاق نظر دارند که

لعن کسانی که امام حسین

را کشتهاند یا فرمان به قت او داده یا اجازه چنین

عملی را داده یا راضی به کشتن آن حضرت بودهاند ،جایز است».
ابن عساکر میگوید« :قریدهای به یزید نسبت داده شده که از اشعارش این است:
ليتَ اَشياخي بِبَدرٍ شَهِدوا

جَزَعَ الََزرَج مِن وَقعِ االَسَّل

لِعَبَت هاشِدمُ بَالمُلدكِ فَدال

خَبَددّرٌ جدداءَ وال وَُدديٌ نَددزَلَ

ـــــــــــــــــــــــ
 .2ابن جوزی ،تّذکرة الخواص ،پیشین ،ص  174ـ .172
 . 1ابن العماد الجّنبلی الدمشقی ،شهابالدين ،شّذرات الّذهب فی اخبار مَن ذهب ،بیروت :دار ابن کثیر ،اوّل،
2041ق ،ج  ،2ص  177ـ .172
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"ای کاش! بزرگان من که در جنگ بدر کشته شدند ،زاری کردن قبیله خزرج را
از ضربات نیزه ،مشاهده میکردند ...بنیهاشم با حکمرانی بازی کردند؛ [وگرنه]
نه خبری آمد و نه وحیی نازل شد".
اگر این نسبت ،صحیح باشد ،بدون تردید ،یزید کافر است».

3

 .4آلوسی:

عالمه سیدمحمود شهابالدین آلوسی بغدادی (م 3821ه.ق) ،بهشدت یزید و
اعمالش را مورد نکوهش قرار داده و او را مستحق لعن و کافر دانسته است .وی
سپس میگوید:
«گمان قوی من این است که آن خبیث ،معتقد به رسالت پیامبر خدا نبود [و کافر
است] و مجموع کارهای ی که با مردم مکه و مدینه و عترت پاک پیامبر

انجام

داد و همچنین کارهای خالف دیگری که مرتکب شد ،نشانگر آن است که وی
مبانی دینی را قبول نداشت .قطعاً اعمال یزید ،کمتر از کار فردی که ورقی از
قرآن شریف را در مکان آلوده به نجاست ببیندازد ،نیست».

8

دیدگاه چهارم

تعداد بسیاراندکی از علمای اه سنت ،از یزید حمایت کرده ،کار او را توجیه
میکنند .در ادامه ،به نظر برخ ی از آنان اشاره میشود.
 . 1ابن عربی:

ابوبکر بن العربی مالکی (م 531ه.ق) ،همان طور که در محور اوّل مقاله اشاره
شد ،از کسانی است که نهضت امام

را زیر سوال برده و بیشترین حمایت را از

یزید میکند .وی اقدام یزید و ابن زیاد را نشأتگرفته از اجتهاد آنان میدانسته و
ـــــــــــــــــــــــ
 .2همان ،ص « :172قال التفتازانی ... :الحَق اَنّ رضا يزيد بِقَتلِ الحسین
الّنبی

واستبشاره به وإهانته أهل بیت

مما تواتر معّناه». ...

 . 1اآللوسی ،تفسیر روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم ،پیشین ،ج  ، 20ص  ، 224ذيل آيه  11سوره محمد.

قیام حسینی ،از نگاه اهل سنت
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میداند .به اعتقاد او ،امام حسین

به نظر صحابه ،مانند :ابن عباس و ابن عمر توجه نکرد و در نتیجه ،این حادثه
تأسفبار رخ داد.

3

دیدگاه ابن عربی ،یا به جهت ناآگاهی است یا تعرب و یا نفسانیات .ایشان به
مشاوره ابن عباس و دیدگاه وی در خروص نرفتن امام

به سوی کوفه اشاره

می کند ،ولی توجه ندارد که بعد از واقعه کربال ،ابن عباس در پاسخ نامه یزید ،نامه
بسیار تندی به او مینویسد و یزید را بهشدت نکوهش میکند .او در این نامه
مینویسد:
« ...حسین بن علی
حسین بن علی

را تو کشتهای! خاک بر دهانت ...من ،از یاد نمیبرم که

را از حرم پیامبر خدا

به حرم خدا طرد کردی .آنگاه مردانی

را پنهانی فرستادی تا او را غاف گیر کرده ،بکشند .آنگاه او را از حرم خدا به کوفه
راندی ،که نگران و ترسان ،از مکه بیرون رفت  ...سپس به پسر مرجانه دستور دادی
که در ک ار او شتاب ورزد و امروز و فردا نکند و اصرار ورزیدی تا او و همراهانش
را ،از فرزندان عبدالمطلب[ ،یعنی] کسانی که خداوند پلیدی را از ایشان به دور
ساخته و آنان را بسی پاکیزه کرده است ،بکشد». ...

8

 .2غزالی:

ابیحامد ،محمد بن محمد غزالی (م 515ه.ق) نیز از طرفداران یزید است .او در
باره توجیه دیدگاه خود میگوید« :ثابت نشده که یزید دستور قت حسین را داده
باشد .بنابراین ،لعن او جایز نیست؛ چون متهم کردن مسلمان به گناه کبیره ،جایز
نمیباشد».

1

ـــــــــــــــــــــــ
 . 2ابن العربی ،العواصم من القواصم ،پیشین ،ص  112ـ .110
 .1يعقوبی ،احمد بن ابی يعقوب ،تاريخ يعقوبی ،بیروت :دار صادر ،اوّل ،ج  ،1ص  102ـ 114؛ ابن جوزی،
تّذکرة الخواص ،پیشین ،ص  171ـ .177
 . 1ر.ک :غزالی ،ابوحامد ،احیاء العلوم ،بیروت :دار الکتب العلمیة2041 ،ق ،ج  ،1ص .210
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سخن پایانی
با دقت در مطالبی که ذکر شد و نیز با توجه به دیدگاه بزرگان اه سنت و
افرادی که پیش از غزالی بودند ،جنایت یزید بر همگان آشکار است؛ چنانکه
ابوالحسن اشعری ،اشعاری در مرثیه امام حسین

و قداست شهیدان کربال ،در

کتاب خود ذکر میکند و حسن برری ،با عظمت از اه بیتی که همراه امام
حسین

به شهادت رسیدند ،یاد مینماید و یا مسعودی ،یزید را از نظر ظلم و

ستم ،از فرعون بدتر میداند .انکار جنایتکار بودن یزید ،از اموری است که از
هیچ انسان آگاه به مبانی دینی و تاریخ واقعه کربال ،قاب پذیرش نیست.
از این رو ،عالمی همچون جاحظ ،نه تنها یزید را جنایتکار و مستحق لعن
میداند ،بلکه بیعتگرفتن از مردم برای یزید را نیز نوعی خالف شرع و بدعت به
حساب می آورد .وی در باره کارهای خالف معاویه و اینکه چرا نباید او را مورد
نکوهش قرار داد و هم چنین تخلف وی از احکام صریح و روشن دینی
مینویسد:
« آیا کشتن حجر بن عدی ،واگذاری مالیات مرر به عمروعاص ،بیعتگرفتن از
مردم برای یزید و تعطیلی حدود الهی به دلی خویشاوندی یا وساطت افراد ،به
معنای انکار صریح احکام اسالمی نیست؟»
سپس وی ادامه میدهد« :اولین انحراف و کفر در امت اسالمی ،این بود که بیشتر
مردم آن عرر ،او (معاویه) را منحرف و کافر به حساب نیاوردند».

ـــــــــــــــــــــــ
 .2رسائل الجاحظ :الرسالة الحادية عشرة فی بّنیامیه ،پیشین ،ص .170

3

زمینهها و عوامل بیتفاوتی مردم نسبت به قیام و شهادت امام حسین
*

حجتاالسالم والمسلمين مهدي نورمحمدي

اشاره
شهادت حسین بن علی

بدان شک اسفبار ،تنها  51سال پس از رحلت جد

بزرگوارش رسول خدا

 ،آن هم به دست کسانی که به ظاهر مسلمان بودنـد،

بیشک از سویی ،در شمار دردناکترین و از سوی دیگر ،تأم برانگیزترین واقعة
ادوار اسالمی و بلکه تاریخ میتواند باشد .اینکه چگونه کسانی که به کیش پیامبر
اسالم

بودند ،در برابر شهادت نوادة محبوب ایشان بیتفاوت بوده و یا حتی

در سپاه دشمن قرار داشتند ،موضوعی است که ذهن هـر پرسشـگری را متوجـه
خود می کند .بر این اساس ،یکی از موضوعات بایسته ،بررسی عل بـیتفـاوتی
مسلمانان در برابر قیام و شهادت امام حسین

است .نوشتار حاضر میکوشد

این امر را بررسی نماید.
قب از ورود به بحث ،ذکر این نکته ضروری است که مسلمانان در مقطع تاریخی
ـــــــــــــــــــــــ
* پژوهشگر پژوهشگاه علوم و فرهّنگ اسالمی.
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واقعه کربال در جغرا فیایی شام  :حجاز ،عراق ،شامات ،ایران و شمال آفریقا ساکن
بودند .در این میان ،واکنش ساکنان ایران و شمال آفریقا به دلی مسافت زیاد و
دوری از کانون حادثه چندان مناسب بررسی نیست؛ اما واکنش سـاکنان حجـاز،
عراق و شام به دلی وقوع در کانون حوادث ،نیاز به تأم و بررس ی دارد .نکتـة
دیگر آنکه بیتفاوتی بیش تر مسلمانان نسبت به قیام و شهادت امام حسین

نیز

هم چون هر اتفاق تاریخی دیگری ،دارای علت واحد نبوده و مجموعهای از عوام
و عل در ظهور آن نقش داشتهاند .مجموعة مذکور را مـیتـوان بـه دسـتههـای:
«عقیدتی ـ سیاسی»« ،اجتماعی» و «روانی ـ اخالقی» تقسیمبندی کرد.
الف ـ عوامل عقیدتی ـ سیاسی
عقیده و سیاست ،از این رو در کنار هم قرار داده شدهاند کـه در صـدر اسـالم،
بیشتر دستهبنديهاي سیاسي ،پس از گذشت یک دورة زماني کوتاه یا بلند ،رنگ
و بوي عقیدتي به خود مي گرفت؛ به عبارت امروزي ،احزاب صـدر اسـالم ،در
جهت تثبیت موقعیت خود ،از دین یاري جسته و به فرقه ،مکتب و مذهب تبدیل
ميشدند .از این رو ،نخست باید قطبهاي عقیدتي ـ سیاسـي صـدر اسـالم را
بازشناخت تا روشن شود که آنان تا چه اندازه با مکتب و خاندان اهل بیـت
همسو بودند .تنها آن زمان است که درك بيتفاوتي آنان نسبت به واقعة مهم قیام
و شهادت امام حسین

آسان ميشود .اینک به بیان بعضي عوامـل عقیـدتي و

سیاسي در این باره ميپردازیم.
 .1دوري از خط اصیل اسالم

جهان اسالم پس از رسول خدا

به دالی گوناگون که مجال توضیح آن نیست،

با سربرتافتن از خالفت امیر مؤمنان  ،از خب اصی اسالم و معارف ناب نبوی
فاصله گرفت .نتیجة این دوری ،تفکر و مکتبی شد که تأثیری ژرف بـر اندیشـة
سیاسی اسالم و حتی خلق وخوی مسلمانان نهاد .اگرچه بیشتر مسلمانان بر این

زمینه ها و عوامل بیتفاوتی مردم نسبت به قیام و شهادت امام حسین

باورند که در همان مسیر گام نهادند که رسول خدا
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ترسـیم نمـوده بـود ،امـا

نگارنده همچون بسیاری دیگر بر این عقیـده اسـت کـه تـالش 81سـالة رسـول
خدا

در جامعه نادیده انگاشته شد .اثبات این مطلب روشـن ،در ایـن مجـال

نمیگنجد .آنچه مسلم میباشد ،این است که مهمترین تأثیر دوری از خب اصی
اسالم ناب محمدی ،حذف مقولة ضرورت وجود و اطاعت از امام پس از رسول
خدا

بود .در این نگاه ،هر کسی با هر دلیلی میتواند نامزد جانشینی رسـول

خدا

گردد .بهترین گواه تاریخی آن است که برخی به ابن عباس یادآور شده

بودند که « :قریش بدان دلی که دوست نمی داشت نبوت و خالفت در بنیهاشم
جمع گردد ،خالفت را از ایشان (امام علی) منـع کـرد 4 ».تنهـا یکـی از خـرده
تأثیرهای این نگاه ،کمرنگشدن گرایش مردم به اه بیت

و عادیشدن آنـان

در چشم مردم و در نتیجه ،بی تفاوتی نسبت به قیام و شهادت آنان بود.

3

 .2حزب قدرتمند عثمانی

حزب عثمانی یا عثمانیه ،حزبی سیاسی است که پس از کشته شدن عثمان و بـه
هواداری از او ت شکی شد .این گروه بر این باورند که امام علـی

بـا رهبـری

شورشیان کوفی ،مرری و مدنی ،در کشته شدن عثمان دست داشته  1و یا حداق
با سکوت خود ،فضا را برای قت عثمان مهیا نمـوده اسـت؛ در حـالی کـه امـام
ـــــــــــــــــــــــ
 .4ابن اثیر جزری ،عزالدين علی ،الکامل فی التاريخ ،بیروت :دار صادر2121 ،ق ،ج  ،1ص.11
 .3برای درک چگونگی تأثیر تفکر مّذکور بر جهان اسالم ،بايد به واکاوی سیره فردی و حکومتی حاکمان
پس از پیامبر

پرداخت .برای اطالع ،ر.ک :ابن سعد ،الطبقات الکبری ،تصحیح :عبدالقادر عطا ،بیروت:

دار الکتب العلمیه2024 ،ق ،ج  ،1ص  211ـ  214و  142ـ .122
 .1طبری ،محمد بن جرير ،تاريخ األُمم والملوک ،تحقیق :محمد ابوالفضل ابراهیم ،بیروت :دار سويدان ،بیتا،
ج  ،1ص 007؛ شیخ مفید ،محمد بن نعمان ،الجمل والّنصرة لسید العترة ،تحقیق سید علی میرشريفی ،قم:
المؤتمر العالمی أللفیة الشیخ المفید2021 ،ق ،ص 122 ،124و .122
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به همراه حسنین

به مقابله با شورش پرداخت و عملکرد خلیفه سوم

و اطرافیانش نیز مانع از آن شد که تالشهای امام به ثمر بنشیند .ایـن در حـالی
است که عثمانیان ،دوران امام علی

را دوران فتنه ،خالفت ایشان را غیر قاب

قبول و فاقد اجماع مسلمانان ،و نیز شـخص حضـرتش را مسـتحق قرـاص و
عثمان را برتر از ایشان میدانستند 3 .البته این حزب نیز هماننـد تمـامی احـزاب
صدر اسالم ،بعدها رنگ عقیدتی به خود گرفت .از همین رو است که از آنان با
عنوان «شیعة عثمان» و از کیششان با عنوان «دین عثمان» یاد میشود.

8

گسترة جغرافیایی ـ جمعیتی این حزب ،شامات و برره بود .این حزب ،در برره
هواداران بسیاری داشت؛ به طوری که برره را قسمتی از شام می دانستند کـه در
عراق قرار گرفته است 1 .برره و شام ،هر دو عثمانی افراطی بودند؛  3با این تفاوت
که برریان بر خالف شامیان ،طلحه و زبیر را با توجه بـه عضـویت در شـورای
شش نفرة پس از خلیفه دوم ،سزاوارتر به گرفتن انتقام عثمان میدانستند و معاویه
ـــــــــــــــــــــــ
 .2عجلی ،احمد بن عبداهلل ،تاريخ الثقات ،المديّنة المّنورة :مکتبة الددار2041 ،ق ،ج  ،2ص 242؛ بـرای
شواهد اين برتری ،ر.ک :سمعانی ،عبدالکريم بن محمد ،األنساب ،تحقیق :عبداهلل عمر البارودی ،بیروت :دار
الجّنان2042 ،ق ،ج  ،0ص70؛ مِزّی ،يوسف بن عبدالرحمن ،تهّذيب الکمال فی اسماء الرجال ،تحقیق :بشّار
عوّاد معروف ،بیروت :مؤسسة الرسالة 2041 ،ـ 2040ق ،ج  ،21ص .017
 .1برای «شیعة عثمان» ر.ک :کلیّنى ،محمد بن يعقوب بن اسحاق ،الکافی ،تحقیق و تصـحیح :علـیاکبـر
غفارى و محمد آخوندى ،تهران :دار الكتب اإلسالمیة2047 ،ق ،ج  ،0ص 122؛ برای «دين عثمان» ر.ک:
ابومخّنف کوفى ،لوط بن يحیى ،وقعة الطفّ ،تحقیق :يوسفى غروى ،محمدهادى ،قم :جامعة مدرسین حو زة
علمیه ،سوم2027 ،ق ،ص.110
 .1صّنعانی ،عبدالرزاق ،المصّنف ،تحقیق :حبیبالرحمن األعظمی ،بیروت :المجلس األعلمی ،بیتـا ،ج ،0
ص14؛ ابن سعد ،ج ،1ص.111
 .0ابوجعفر اإلسکافی ،محمد بن عبداهلل ،المعیار والموازنة ،تحقیق :محمدباقر محمودی ،بیروت :مؤسسة المحمودی،
2041ق ،ص .11

زمینه ها و عوامل بیتفاوتی مردم نسبت به قیام و شهادت امام حسین
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را شایستة این کار نمی دیدند .به مناطق مـذکور ،سـرزمینهـای جزیـره (شـام
شهرهای :موص  ،نریبین ،دارا ،سنجار ،آمد ،هیت ،عانات ،حِمص ،قَرقیسیا ،رَقَه و
رُها)  ،3یمن (صنعا و نجران) ،ری  8و حتی قسمتی از کوفه  1را نیز باید اضافه کرد.
شاید در نگاه اول ،باورِ وجودِ پررنگِ این حزب که بنیاد حزب اموی اسـت ،در
کوفه ای که به تشیع معروف است ،سخت و سنگین باشد؛ اما حقیقت این اسـت
که «این حزب در زمان نهضت امام حسین

درصد قاب توجهی از مردم کوفه

را به خود اختراص داده بود؛ زیرا تا آن زمان بیست سال از حکومت امـوی در
کوفه میگذشت 3 ».ای ن بیست سال ،تنها مربو به دوران حکومت معاویه است و
اگر دوران حکومت عثمان را نیز بدان اضافه نماییم ،بهراحتی قاب باور است که
رؤسا و بزرگان صاحبنفوذِ بیشتر قبای از این حزب بوده و غالـب مـردم بـه
سوی آنان گرایش پیدا کرده باشند .وجود چنین حزبی ،موجب گردید که مردم از
شناخت اه بیت

از جمله امام حسین

 ،فاصله بگیرند .بدیهی اسـت کـه

نتیجة این فرایند ،بی تفاوتی در برابر شهادت امام حسین

بود.

 .3حاكمیت تفکر حزب خوارج

خوارج ،شراه ،حروریه ،حکمیه و یا مارقه ،از دیرپـاترین احـزاب و فرقـههـای
اسالمی هستند 5 .آنان ابتدا پس از جنگ صفین ،به صـورت حزبـی در برابـر دو
حزب «علوی» به رهبری امام علی

و «اموی» به ریاست معاویه ،ابـراز وجـود

ـــــــــــــــــــــــ
 .2ابن اعثم کوفی ،احمد ،الفتوح ،بیروت :دار الکتب العلمیة2041 ،ق ،ج  ،1ص .114
 . 1ابوجعفر اإلسکافی ،محمد بن عبداهلل ،المعیار والموازنة ،پیشین ،ص .11
 . 1برای شرح و اثبات اين مطلب ،ر.ک :هدايتپّناه ،محمدرضا ،جريانشّناسی فکری معارضان قیام کربال،
قم :مرکز مطالعات و پژوهشهای فرهّنگی حوزة علمیة قم2121 :ش ،ص  27ـ .01
 .0صفری فروشانی ،نعمتاهلل ،کوفه از پیدايش تا عاشورا ،قم :مشعر2172 ،ش ،ص .121
 .1برای اسامی و فرقههای خوارج ،ر.ک :مقدسی ،مطهر بن طاهر ،البدء والتاريخ ،بور سعید :مکتبة الثقافة
الديّنیة ،بیتا ،ج  ،1ص .211
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کردند و در پایان قرن اول ،با ورود به مسائ کالمی در برابر مرجئه ،به صورت
یک فرقة کالمی به حیات خود ادامه دادنـد .آنـان در قـرون بعـدی ،بـا تعـدی
اعتقادات خویش ،ضامن بقای فرقهشان گردیدند 3 .برای درک صحیح از وجـود
خوارج در عراق باید اشاره داشت که آنان چهار بار در دوران معاویـه سـرکوب
شدند  8تا در دوران یزید طعم قدرت را در برره بچشند.

1

خارجیانِ متعربِ خونریز ،در عراق و حجاز و بعدها در اقری نقا جهان اسالم
حضور داشتند .از کسانی که بهراحتی شخریت بزرگی ،همچون امام علی

را

کافر و مستحق مرگ میشمارند ،و بر فرزند و جانشین او یعنی امام مجتبـی
شمشیر کشیدند ،انتظاری جز این نمی رود که در قیام و شـهادت فرزنـد ایشـان
بیتفاوت باشند.
 .4اعتقادات جاهالنه

یکی از گرفتاری هایی که باعث انحراف مسلمانان پس از پیامبر

شد ،جه و

بی خبری آنان از اعتقادات ،احکام ،سیاست و دیگر محورهای علمی اسالم بـود.
مردم با دورشدن از اه بیت

که میراث دار واقعی علم نبوی بودنـد ،بـه دام

فریب و نیرنگ حاکمان افتاده و در گمراهی ره پیمودند؛ برای نمونه ،میتوان به
ترویج جبر در جامعه ،ابتدا از سوی عثمان و سپس معاویه ،یزید و دیگر حاکمان
اشاره کرد؛ چنانکه معاویه برای کمکردن مخالفتها با والیتعهدی یزید ،آن را
ـــــــــــــــــــــــ
 .2صابری ،حسی ن ،تاريخ فرق اسالمی ،تهران :انتشارات سمت2120 ،ش ،ج  ،2ص .127
 .1اوّل :طبری ،تاريخ األمم والملوک ،پیشین ،ج  ،1ص  211ـ  .211دوم :ابن کثیـر دمشـقی ،أبوالفـداء
اسماعیل بن عمر ،البداية و الّنهاية ،بیروت :دار الفکر2047 ،ق2721 /م ،ج  ،2ص  .10سوم :بالذری ،احمد
بن بحیی ،انساب االشراف ،تحقیق :سهی ل زکار ،بیروت :دارالفکر2027 ،ق ،ج  ،1ص  .272چهارم :ابن اثیر،
الکامل فی التاريخ ،پیشین ،ج  ،1ص.121
 .1ابن قتیبة ديّنوری ،أبومحمد عبداهلل بن مسلم ،اإلمامة والسیاسة ،تحقیق :علی شیری ،بیروت :دار األضواء،
2024ق2774/م ،ج  ،1ص 17؛ طبری ،تاريخ األُمم والملوک ،پیشین ،ج  ،1ص .141
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به عنوان قضای الهی ترویج میکرد 3 .طبیعی است که در چنین فضایی ،واکـنش
نسبت به شهادت امام حسین

نیز با سوء استفاده از حربة قضا و قدر ،فروکش

کند .اوج این اعتقادات جاهالنه ،جملة ابن سعد است که برای دستور حمله بـه
سیدالشهداء

خطاب به لشکرش فریاد میزند« :يا خَيّلَ اللّهِ اِركَبدي وَ اَبشِدّرّي؛

2

ای لشکریان الهی! سوار شوید که شما را بشارت [بهشت] باد».
ب ـ عوامل اجتماعی
جوامع اسالمی ،همیشه تحت تأثیر جریانهای فکری گوناگونی بودهاند .بررسـی
جامعه شناختی حجاز نشان می دهد که قسمت عمدة این سـرزمین ،از افکـار دو
خلیفة پس از پیامبر

متأثر بوده است .علت این امر آن است که صاحبان این

افکار و کسانی که روایتگر احادیث و ترویجدهندة سیرة آنان بودهاند ،سالها در
مکه و مدینه می زیسته و مردم از آنان تأثیر پذیرفتهاند .جامعة شام نیز از ابتـدای
فتح ،به دست آل ابیسفیان افتاد  1و اسالم را با قرائت آنان فرا گرفت .ثمرة اسالم
ابوسفیانی ،جه و بی خبری نسبت به اسالم راستین بود .این جه تا بدان پایـه
بود که م ردمان شام ،بـرای پیـامبر

 ،بسـتگانی بـه جـز معاویـه و خانـدان او

نمی شناختند .با این اوصاف ،شام ،بزرگترین و مهمترین پایگاه حزب اموی که
ادامة حزب عثمانی بود ،به شمار میرفت .گزارشهای تاریخی نیـز اخترـاص
هواداری حجاز و شام از برخی احزاب را تأیید مینمایند .محمد بـن علـی بـن
عبداهلل بن عباس ،زمانی که میخواست مبلغان عباسی را برای جذب مردم اعزام
ـــــــــــــــــــــــ
 . 2ابن قتیبة ديّنوری ،اإلمامة والسیاسة ،پیشین ،ج  ،2ص .141
 .1ابومخّنف ،وقعة الطف ،پیشین ،ص .271
 .1خلیفه ،أبوعمرو بن خیاط بن أبیهبیره لیثی عصفری مشهور به شباب ،تاريخ خلیفة بن خیاط ،تحقیق:
فواز ،بیروت :دار الکتب العلمیة2021 ،ق2771/م ،ص .27

331



ره توشه محرم الحرام 3131

کند ،به آنان توصیه میکرد که به خراسان بروند؛ چرا که کوفه و اطرافش متمای
به امام علی

 ،برره ،عثمانیمذهب ،جزیره ،خارجیمسلک ،شامیان ،امویمرام

و حجاز نیز هوادار ابوبکر و عمر هستند 4 .بر این اساس ،فهم علت بـیتفـاوتیِ
مردم این سرزمینها در برابر قیام و شهادت امام حسین

 ،کار سختی نیست.

پیچیدهترین جامعة آن روز جهان اسالم ،جامعة عراق بود .در جامعة عـراق نیـز
تنها کوفه وضع بغرنجی داشت؛ زیرا همان طور کـه گذشـت ،برـره و جزیـره،
تقریباً یکدس ت و با خب اه بیت

ناموافق بودند .در جامعـة بـزرگ آن روز

کوفه ،سه جامعة کوچک تر شـیعیان ،عثمانیـان ـ امویـان و خـوارج مـیزیسـتند.
بیتفاوتی دو جامعة اخیر نسبت به قیام و شهادت امام حسین

امری عادی و

قاب پیش بینی است؛ اما آنچه مهم است ،واکاوی جامعة شـیعیان کوفـة آن روز
است که «آنان را می توان به دو بخش بزرگان و شیعیان عـادی تقسـیم کـرد .از
بزرگان شیعه ،می توان از افرادی همچون :سلیمان بن صُرَد خُزاعی ،مُسَـیِب بـن
نَجبه فَزاری ،مسلم بن عَوسَجه اسدی ،حبیب بن مظاهر اسدی و ابوثمامه صایدی
نام برد  . ...این افراد عمیقاً به خاندان اه بیت نبوت

عشق میورزیدنـد و

بعضی از همین افراد بودند که پس از مرگ معاویه ،ابتدا باب نامهنگاری با امـام
حسین

را گشودند 3 .شیعیان عادی که درصد قاب تـوجهی از مـردم کوفـه را

ـــــــــــــــــــــــ
 .2مجهول (بینام) ،أخبار الدولة العباسیة وفیه أخبار العباس وولده ،تحقیق :عبد العزيز الدوری و عبد الجبار
المطلبی ،بیروت :دار الطلیعة2172 ،ق ،ص 141؛ مقدسی ،أبوعبداهلل محمد بن أحمد ،أحسن التقاسیم فى
معرفة األقالیم ،القاهرة :مکتبة مدبولى ،الطبعة الثالثة2022 ،ق2772/م ،ص170؛ مقدسی ،مطهر بن طـاهر،
البدء والتاريخ ،پیشین ،ج  ،1ص 17؛ ابن الجوزى ،أبوالفرج عبد الرحمن بن على بن محمد ،المّنتظم فـى
تاريخ األمم والملوک ،تحقیق :محمد عبد القادر عطا و مصطفى عبد القاد ر عطا ،بیروت :دار الکتب العلمیة،
األولى2021 ،ق2771/م ،ج  ،7ص .11
 . 3طبری ،تاريخ األمم و الملوک ،پیشین ،ج  ،1ص .112
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تشکی می دادند ،گرچه به خاندان اه بیت عرمت و طهـارت عالقـة وافـری
داشتند ،اما رفتار والیانی همچون زیاد و پسرش با آنان و نیز سیاستهـای کلـی
امویان در شیعهزدایی جامعة کوفه ،از آنان زهر چشم سختی گرفته بود 4 ».این زهر
چشم ،جرأت هر گونه حرکتی را از آنان گرفته بود .ضمن اینکه اگر هـمچـون
برخی محققان ،تشیع را به انواع مختلفی تقسیم کنیم ،خـواهیم دیـد کـه «تشـیع
عراقی» نوعی «تشیع عام و سیاسی» بوده است که نمیتـوان از آن همـان انتظـار
«تشیع اعتقادی» را داشت.

8

جامعهشناسی کوفه ،امکان یک نوع نگاه دیگر را نیز بـه محققـان مـی دهـد و آن
اینکه جامعة کوفه در یک نگاه کلی ،از دو بخش «اشراف» و «غیر اشراف» شام :
مرد م عادی ،بندگان و موالی تشکی شده بود .موالی به غیـر عـربهـایی گفتـه
می شد که با یکی از قبیلههای عرب پیمان میبستند تا جزء آن قبیله شمرده شده
و از حقوق اجتماعی و شهروندی برخوردار گردند .بیشتر این موالی ،ایرانیانی
بودند که یا در جنگها اسیر شده بودند و یا به کوفه مهـاجرت کـرده بودنـد؛ از
جمله برای درک بهتر موقعیت آنان ،میتوان تنها به جمعیت چهارهزار نفری آنها
اشاره کرد که همگی از موالی قبیلة بنیتمیم بودند.

2

دستهبندی اشراف و غیر اشراف ،در گزارشهای مربو بـه واقعـة کـربال دیـده
می شود .شخری در جواب به امام حسین

که جویای اوضاع و شرایب کوفـه

بودند ،گفت« :اشراف مردم به وسیلة رشوههای عظیم ،محبت آنان بـه حکومـت
خریده شده است و اما سایر مردم ،دلهایشان با تو و شمشیرهایشان فردا علیه

ـــــــــــــــــــــــ
 .4صفری فروشانی ،نعمتاهلل ،کوفه از پیدايش تا عاشورا ،پیشین ،ص  121ـ .121
 .3جعفريان ،رسول ،تاريخ تشیع در ايران تا طلوع دولت صفوی ،تهران :علم ،دوم2127 ،ش ،ص .11
 .2بالذری ،أحمد بن يحیی بن جابر ،فتوح البلدان ،بیروت :دار ومکتبة الهالل2722 ،م ،ص .171
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تو کشیده خواهد شد 4 ».اهمیت این دستهبندی ،بدان جهت است که مردم عادی،
بندگان و موالیِ هر قبیلهای ،پیرو موضع سیاسی اشراف آن قبیله بودند و همـان
طــور کــه در قســمت عوام ـ اعتقــادی و سیاســی گذشــت ،رؤســا و بزرگــان
صاحبنفوذِ بیشترِ قبای  ،از حزب عثمانی ـ اموی بودند.
ج ـ عوامل روانی ـ اخالقی
گذشته از عوام بیرونی ،هر انسانی در کردار و رفتار خود ،تحت تـأثیر عوامـ
درونی نیز هست .مهم ترین عام درونی در یک انسان ،شخریت خود او است و
اهمیّت این شخریت و هویت فرد تا آنجا است که با وجود عوامـ متعـدد و
مخالف بیرونی ،بهتنهایی میتواند در برابر همة آنها قد علم کرده و به انتخـابی
دیگر ،صحیح یا غلب دست بزند .در اینجا به بی ان برخی از عل اخالقی و روانی
مؤثر در مسلمانان در موضوع مورد بحث میپردازیم.
 .1ضعف دینداري

همان طور که گذشت ،مسلمانان پس از رسـول خـدا

از تعـالیم نـاب نبـوی

فاصله گرفتند .آنان از سویی ،سرچشمة اصلی معـارف صـحیح اسـالمی ،یعنـی
خاندان عرمت و طهارت را از دست داده و از سوی دیگر ،حاکمان را الگـوی
خویش قرار دادند .این هر دو ،منجر به ضعف دین داری در میان آنان گردید .امام
حسین

نیز به این نکته تذکر داده و فرموده« :إِّنَ النَاسَ عَبِيدُ الدُنْيا وَ الدِينُ لَعْقٌ

عَلَى أَلِْْنَتِهِمْ يحُوطُونَهُ مَا دَرَتْ مَعَايشُهُمْ فَإِذَا مُحِصُوا بِالْبَلَداءِ قَدّلَ الددَيانُوّنَ؛ 2مـردم،
بندگان دنیا هستند و دین را همانند چیزى که طعم و مزة داشته باشد ،م انگارند
ـــــــــــــــــــــــ
 .2قرشی ،محمدباقر ،حیاة االمام الحسی ن

؛ دراسة وتحلیـ ل ،قـم :دار الکتـب العلمیـة2177 ،ق ،ج ،1

ص.174
 . 3ابن شعبه حران ی  ،حسن بن عل ی  ،تحف العقول ،قم  :جامعه مدرسین حوزه علمیه2040 ،ق  2111/ش  ،ص . 101
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و تا مزه آن را بر زبان خود احساس م کنند ،آن را نگاه م دارند و هنگام کـه
بناى آزمایش باشد ،تعداد دینداران اندک م شود».
 .2دنیاطلبی

یکی دیگر از آثار ناخوشایند فاصلهگرفتن مسلمانان از اسـالم نـاب محمـدی و
قرارگرفتن در مسیر خلفا ،بازشدن دروازة فتوحات و سرازیر شدن غنایم به سوی
مسلمانان بود .بدیهی ترین اثر زودهنگام و قابـ پـیشبینـی ایـن پدیـده ،رشـد
دنیاطلبی میان مردم بود« .از همان ابتدای شروع جنگهـای ایـران و مسـلمانان،
گروه هایی از قبای مختلف اعراب به طمع گردآوری غنایم ،بـه دنبـال سـپاه راه
افتادند .این عده پس از بنیانشدن شهر کوفه ،در آن ساکن شده و بر اخالقیـات
دیگر مردمان نیز تأثیر گذاشتند .وجود این خریره در کوفیان ،باعث شده بود تا
روحیة «نان به نرخ روز خوردن» را به دست آورند و از هر جریان و حکومتی که
دنیای آنان را تأمین کند ،طرفداری نمایند 4 ».همان گونـه کـه در بحـث ضـعف
دین داری گفتیم ،سیدالشهداء

در مسیرشان به سوی کربال در سخنانی به ایـن

نکته اشاره کرده و چنین مردمانی را بندگان دنیا دانستند 2.از جمله شواهد تاریخی
این بحث ،طمع عمر بن سعد به حکومت ری است.

2

 .3استفاده از مال حرام

استفاده از مال حرام ،یکی از عوارض ضعف دینداری و نشـانة بـارز دنیـاطلبی
است .مورخان ذکر کرده اند هنگامی که دشمن ،سیدالشهداء

را محاصره کرد،

ایشان برای سخنرانی به میان آنان رفت؛ اما آنـان از شـنیدن کـالم حضـرت ابـا
داشتند .آنگاه امام

علت روگردانی آنان از کالم حق را استفاده از مال حـرام

ـــــــــــــــــــــــ
 .4صفری فروشانی ،نعمتاهلل ،کوفه از پیدايش تا عاشورا ،پیشین ،ص .277
 . 3ابن شعبه حرانی ،تحف العقول ،پیشین ،ص .101
 .2ر.ک :ابن شهر آشوب مازندرانى ،محمد بن على ،مّناقب آل أبیطالب

 ،قم :عالمه2177 ،ش.
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بیان نمودند« :فَّقَد مُلِئَت بَُُدونُكُم مِدنَ الحَدّرام وَ طُبِدعَ عَلَدى قُلُدوبِكُم؛  4بـه تحقیـق،
شکمهای شما از مال حرام پر شده و بر قلبهای شما مهر زده شده اسـت ».در
تأیید فرمایش امام حسین

 ،می توان به پذیرش رشـوه از سـوی سـران قبایـ

کوفه  3اشاره نمود.
 .4آلودگی به گناه

جدای از اینکه ضعف دین داری سبب بروز گناه میشود و یـا اسـتفاده از مـال
حرام ،گناه بزرگی است ،شهید مطهری بر این باور است که یاران ابن زیاد و ابن
سعد خُبث باطنی داشتهاند 2 .گفتنی است که اوج آلودگی به گناه ،سبب میشـود
که باطن شخص ،خبیث شود؛ وگرنه انسان از بدو خلقـت ،دارای طینتـی پـاک
است و با گذشت زمان و غفلت از حق تعالی ،کمکـم دامـانش بـه گنـاه آلـوده
میشود و در نهایت ،گرفتار خباثت درونی میگردد.
 .5اجتهاد نابهجا

اجتهادهای نابهجا نیز از آثار گمگشتگی معارف ناب اسالم در دعواهای سیاسی و
قدرتطلبانه است .پس از خانهنشینی اجباری امام علی کـه مفسـر و شـارح
واقعی احکام الهی بود ،مردم در مسائ شرعی پیش آمده و جدید ،به اصحاب ،به -
ویژه خلفا رجوع می کر دند .آنان نیز در مسائ مشک  ،به اجتهاد خـویش عمـ
می کردند .با رشد این خریره در میان مسلمانان ،هـر کـس کـه کوچـکتـرین
اطالعی از دین داشت ،به خود اجازه می داد که در بزرگترین مسائ دینی اظهار
نظر کرده و بر طبق آن عم نماید .اوج این مسأله را در میان اه حجاز و عراق،
به ویژه قاریان کوفی و خوارج مشاهده میکنیم .در چنین فضایی ،بسـیار عـادی
است که برخی به اصطالح مجتهدان ،دربارة قیام و شهادت اجتهاد کرده و مثالً آن
ـــــــــــــــــــــــ
 .4همان ،ص ،104پاورقی .1
 .3بالذری ،انساب االشراف ،پیشین ،ج  ،1ص .121
 . 2مطهری ،مرتضی ،حماسه حسیّنی ،تهران :صدرا ،سیزدهم 2172 ،ش ،ج  ،1ص  210ـ .211
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را بر خطا دانسته و نسبت به آن بیتفاوت باشند و عدهای نیز دانسته یا ندانسته از
آنان پیروی کنند.
 .6احساسات

ای ن ویژگی اخالقی ،از دوران قدیم با عربها همراه بوده است .آنان از قدیم با
کوچک ترین تحریکی به جان هم افتاده و جنگهایی طوالنی را رقم مـیزدنـد.

3

پس از اسالم و با تأکیدهای فراوان قرآن بر تعقـ و تـدبر ،پیـامبر رحمـت
توانست تا حدود بسیاری آنان را کنترل کند .اما پس از رحلت حضرت و با زنده
شدن مجدد روح عربی در سایة خالفت خلفا ،آنان به راه و روش گذشتة خویش
بازگشتند .نمونة بارز این احساسات را می توان در میان کوفیان مشاهده کرد .آنان
زمانی به طرفداری از امام علی

برخاستند و زمانی هم نسبت به او بیتفاوت

بودند .همین رفتار را نسبت به امام حسن
حسین

و پس از ایشـان نسـبت بـه امـام

و فرستادة ایشان ،مسلم بن عقی نیز داشتند .یکی از محققان تـاریخ،

این ویژگی را ناشی از عدم رسوخ ایمان در قلبهای مسلمانان میداند؛ چرا که
آنان با دیدن شوکت اسالم ،آن را پذیرفتند؛ ولی با انگیـزه دنیـاطلبی بـه جنـگ
3
میرفتند.
 .7تبلیغات دشمن

از دیگر مسائ روانی که با استفاده از جه و بیخبری مردم بـه ثمـر نشسـت،
تبلیغات مسموم حاکمیت علیه خاندان نبوت بود .آنان با این تبلیغات ،مردم را از
اه بیت

دور نموده و نسبت به آنان بیتفاوت میکردند .پس از حاکمیـت

معاویه ،کار به جایی رسید که برخی مردم امام علی را مستحق لعن و دشنام
می دانستند .وقتی از مروان بن حکم سؤال شد که چـرا چنـین امـری را تـرویج
ـــــــــــــــــــــــ
 .2ر.ک :جزری ،ابن اثیر ،الکامل فی التاريخ ،پیشین ،ج  ،2ص 141؛ نمونه اين مطلب ،جّنگ بعاث است.
(ر.ک :ذهبی ،تاريخ اسالم ،تحقیق :عمر عبدالسالم تدمری ،بیروت :دار الکتاب العربی ،دوم2021 ،ق ،ج ،2
ص )122
 .3صفری فروشانی ،نعمتاهلل ،کوفه از پیدايش تا عاشورا ،پیشین ،ص .141
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می کنید؟ پاسخ گفت« :ال يْتّقيم األمّر إالّ بذلك؛  3امر (حکومت بنیامیه) ،جز بـا
این کار سامان نمی یابد ».از دیگر اقدامات معاویه ،نفی فضای امـام علـی و
نسبت دادن آن به سایرین ،انتساب رذای دیگران بـه ایشـان و اسـتخدام برخـی
صحابه برای جع احادیث در مذمت حضرتش بود 8 .همین اقدامات بود که سبب
شد برخی فقب به دلی بغض و کینه نسبت به امام علی

در کربال حاضر شوند

و در برابر قیام و شهادت سیدالشهداء نیز بیتفاوت باشند.
این تبلیغات ،تنها در بُعد فکری نبود و از نظر سیاسی و نظامی نیز ابن زیـاد بـا
تبلیغات سپاه موهوم شام ،مردم کوفه را مرعوب نمود و از یـاری مُسـلِم و امـام
حسین منررف کرد .تهدید و تطمیع ،از دیگر مسائ روانی قاب اشاره است.
ابن زیاد ،از سویی با تهدید و تطمیع اشراف قبای  ،هر رئیسی را در برابر قبیلـة
خویش قرار داد و از سوی دیگر ،با تهدید و تطمیع تمامی مردم ،سبب شده بود
که حتی اگر رئیس قبیله ای خواهان یاری حسین باشد ،مردمش بـه یـاری او
برنخیزند .داستان یارینشدن هانی بن عروه از سوی قبیلة پرجمعیتاش ،بهترین
گواه تهدیدهای ابن زیاد است 1 .ابن زیاد با سلب امنیت از فراریان لشکر اعزامی
به کربال ،توانست لشکر پرشماری تجهیز کند و نام کوفیان را برای همیشة تاریخ
3
سیاه نماید.

ـــــــــــــــــــــــ
 .4ذهبی ،شمسالدين محمد بن احمد  ،تاريخ االسالم ووفیات المشاهیر واألعالم ،پیشین ،ج  ،1ص .012
 .3ابن ابیالحديد ،شرح ن هج البالغه ،قم :کتابخانه آيتاهلل مرعشی نجفی2117 ،ش ،ج  ،0ص .11
 .2مسعودی ،مروج الّذهب ومعادن الجوهر ،تحقیق :اسعد داغر ،قم :دار الهجرة ،دوم2047 ،ق ،ج ،1ص .17
 .1بالذری ،انساب األشراف ،پیشین ،ج  ،1ص .127

روانشناسی عزاداري
*

حجتاالسالم والمسلمين محسن خيري

اشاره
شناخت مؤلفه ها و ویژگیهای مجالس عزا داری از منظـر روانشناسـی ،اهمیـت
بسیاری داشته و نقش بهسزایی در ترویج و پیشبرد فرهنگ اسالمی دارد .آنچه
در این بحث ارائه گردیده ،نخست مفهومشناسی عزاداری است و آنگاه ضـمن
بیان مقوله عزاداری سالم ،به تفری از آثار فردی و پیامدهای اجتماعی برگزاری
مجلس عزاداری اه بیت

سخن به میان رفته است.

مفهومشناسی
عزاداری ،اگرچه در عرف عام به معنای ماتمگرفتن استعمال میشود ،اما در لغت
از ماده «عزو» به مفهوم صبر یا حُسن صبر بوده و بر وزن فَعال ،مردر دوم باب
تفعی است 4 .بنابراین ،عزاداری به معنای صبر پیشهکردن هنگام مریبت است؛ نه
ـــــــــــــــــــــــ
* پژوهشگر و دانشجوی کارشّناسی ارشد مشاوره.
 .2فیومى ،احمد بن محمد ،مصباح المّنیر فى غريب شرح الکبیر ،قم :دار الهجرة2041 ،ق ،ص .042
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ماتم گرفتن .به هر حال ،آنچه در این مقام به دنبال آن هستیم ،یکی از معانی عرفی
واژه است .در عرف ،عزاداری به دو مفهوم استعمال میگردد:
 .3داغ ی که بر فردی وارد شده و قلب و روان او را متأثر میکند.
 .8مراسمی که به منظور بزرگ داشت یاد و خاطره فرد یا گروهی برگزار میشود

3

و از مرادیق بارز آن ،عزاداری مذهبی است که در این نوشتار ،به تبیین معنـای
دوم ،از منظر روانشناسی خواهیم پرداخت.
عزاداري مذهبی؛ رفتاري سالم یا ناسالم
با توجه به تعریفی که کارشناسان از انسان و رفتار سالم ارائه میدهند ،مـیتـوان
عزاداری مذهبی را نیز ارزیابی کرد .انسان سالم ،انسـانی اسـت کـه همـه ابعـاد
وجودی او ،یعنی :عواطف ،شـناخت و رفتـار او ،در راسـتای رشـد و تعـالی و
خودشکوفایی قرار بگیرد 3 .اگر به این ابعاد سهگانه ،بُعد روحی را نیز اضافه کنیم،
باید بگوییم انسان سالم ،کسی است که همه شناختها ،هیجانها و رفتارهای او،
همسو با بُعد روحانیاش باشند .رفتار سالم نیز از نظر روانشناختی عبارت است
از رفتاری که مانع سازگاری فرد با اطرافیان نشود و روند طبیعـی زنـدگی او را
مخت ننماید.

2

بنا بر این تعاریف ،عزاداری مذهبی به عنوان رفتاری که در راستای بُعد روحانی

ـــــــــــــــــــــــ
 .2کاويانی ،محمد ،روان شّناسی عزاداری ،اصفهان :نشر ديجیتالی مرکز تحقیقات رايانهای قائمیه اصـفهان،
بیتا ،ص .2
 .1شعاری نژاد ،علیاکبر ،نگاه نو به روانشّناسی انسان سالم يا سفری کوتاه در شخصـیت انسـان ،تهـران:
اطالعات2121 ،ش ،ص .111
 .1محمديان ،احمديار ،روان شّناسی کودکان و نوجوانان ناسازگار؛ اختالالت رفتاری ـ عـاطفی ،تهـران:
يادواره کتاب2127 ،ش ،ص .20

روانشناسی عزاداری
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قرار می گیرد ،رفتاری سالم  4محسوب میشود که از انسان سالم صادر میشود و
می توان آن را چنین تعریف کرد :عزاداری سالم ،عبارت است از حزنـی کـه بـر
قلب یک فرد نسبت به مرایب خاندان عرمت و طهارت

مستولی میشود و

به وسیله هیجانات متعارف ،معقول و در محدوده چهارچوب شرع ،ابراز میشود.
مطابق این تعریف ،فردی که حزن قلبی را احساس نکند یا روش ابراز حـزنش
مورد تأیید عق جمعـی و فرهنـگ متعـارف نباشـد و یـا خـارج از مـوازین و
چهارچوب شریعت مقدس باشد ،نمی تواند عزاداری سالمی داشته باشد .با ایـن
حال ،اگر فردی حایز این قیود نباشد ،ولی عالقهمند به ایجاد آنها در خود باشد،
در مسیر عزاداری سالم قرار خواهد گرفت و از آثار آن بهرهمند خواهد شد.

3

الف ـ آثار فردي عزاداري
مهمترین آثار فردی عزاداری ،عبارتاند از:
 .1آرامش روانی

در دنیای سرشار از اضطراب و استرس امروز ،هر کسی به دنبال گمشده خـود،
یعنی آسایش و آرامش افتاده و برای به دست آوردن آن ،هـر راه و احتمـالی را
می آزماید .گروهی به عوام تخدیرکننده پناه میبرند  2و عدهای دیگر ،بـه عنـوان
ـــــــــــــــــــــــ
 . 2عمده بحث علمی در مّنابعِ مربوط ،بر روی هیجانهای اصلی رخ میدهد که عبارتاند از :ترس ،خشم،
نفرت ،غم ،شادی و عالقه( .مارشال ريو ،جان ،انگیزش و هیجان ،ترجمه :يحیی سید محمـدی ،تهـران:
ويرايش2122 ،ش ،ص )114
 .1روايت ذيل را می توان در همین راستا مورد توجه قرار داد:
« من بکى أو أبکى واحداً فله الجّنة ومن تباکى فله الجّنة؛ هر که گريه کّند يا يك نفر را بگرياند ،پس برای
او بهشت است و هر کس خود را به گريه کردن بزند ،پس برای او بهشت است( ».مجلسی ،محمدباقر ،بحار
األنوار ،بیروت :دار إحیاء التراث العربی ،دوم2041 ،ق ،ج  ،00ص )122
 .1ملك محمودی ،امیر ،درمان اضطراب و افسردگی ،قم :مّنشور وحی2174 ،ش ،ص .01
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کارشناس مسائ انسانی ،شیوههایی را بـرای آرامـشافزایـی و اضـطرابزدایـی
طراحی میکنند؛  4اما نکته اینجا است که هیچکدام از این روشها ،نتوانسته است
آرامش واقعی را برای انسان رقم بزند؛ اگر میتوانست ،دستکـم در بخشـی از
دنیای پُرمدعای امروزی ،شاهد جامعهای بدون اضطراب و اسـترس مـیبـودیم.
شاید بتوان علت همه این ناتوانیها را در یک جمله خالصه کرد و آن هم عبارت
است از« :نادیده گرفتن روح و حقیقت انسانی».
هر گونه توجه به روح ،ما را ناگزیر از بررسی مسأله مبدأ و معـاد خواهـد کـرد.
اینجا است که توجه ادیان ،بهخروص مذهب تشیع به رابطه انسان با خدا ،بیش
از پیش اهمیت مییابد .چنانکه قرآن کریم نیز میفرماید « :آرامش و اطمینان ،تنها
با یاد خدا حاص میشود 8 ».توس و نزدیک شدن به معرومین

 ،از بارزترین

مرادیق ذکر است که عین قرب الهی میباشد 2 .از این رو ،تمام آرامش روحی،
برای ذاکران اه بیت

نیز حاص خواهد شد.

ـــــــــــــــــــــــ
 .2ر.ک :کتابهای روان درمانی در رويکردهای مختلف زيستی ،شّناختی ،روانکاوی و رفتاری ،مثل:
ـ پاول ،تروور جی ،فشار روانی ،اضطراب و راههای مقابله با آن؛
ـ آقامحمديان ،حمیدرضا ،آموزش رهايی از اضطراب؛
ـ فاسم ،لین ،غلبه بر اضطراب.
 .1رعد ،آيه « :12أال بِّذِکرِ اهللِ تَطمَئِ نُ القُلُوبُ؛ آگاه باشید که با ياد خداوند ،قلبها آرامش میيابّند».
 .1آل عمران ،آيه « :12قُلْ إِنْ کُّنْتُمْ تُحِبُونَ اللَهَ فَاتَبِعُونِی يُحْبِبْکُمُ اهلل؛ بگو اگر خدا را دوست میداريد ،پس
از من تبعیت کّنید که در اين صورت ،خدا شما را دوست خواهد داشت».؛ قمی ،شیخ عباس ،مفاتیح الجّنان،
زيارت جامعه کبیره ،ص  « :722مَن وَاالکُم فَقَد والَی اهللَ وَمَن عاداکُم فَقَد عادَی اهللَ وَمَن أَحَبَکُم فَقَد أَحَبَ
اهللَ وَمَن أَبغَضَکُم فَقَد أَبغَضَ اهللَ وَمَ نِ اعتَصَمَ بِکُم فَقَد اعتَصَمَ باهللِ؛ هر که شما را موالی خود دانست ،خدا را
موالی خود دانسته ،و آن که شما را دشمن داشت ،با خدا دشمّنی نموده و کسی که شما را دوست داشت،
به تحقیق خدا را دوست داشته و هر که با شما دشمّنی نمود ،با خدا دشمّنی نموده و آن کس که به شـما
تمسك جست ،به خدا تمسك جسته است».؛ قمی ،شیخ عباس ،مفاتیح الجّنان ،پّنجمین از اعمال مشترک
ماه رجب ،ص  « :111ال فَرقَ بَیّنَ كَ وَبَیّنَها إالّ أَنَهُم عِبادُک وَخَلقُك؛ فرقی بین تو و آنها نیست؛ جز اينکه
آنان بّندگان تو و آفريده تو هستّند».

روانشناسی عزاداری
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 .2رشد اخالقی

روانشناسان ،پس از مخالفتهای اولیه ،در نهایت به این نتیجه رسیدهاند که دین
و معنویت ،از مهم ترین عوام مؤثر بر رفتار آدمی است .بررسیهای علمی نشان
میدهد که هر چه میزان معنویت و دین داری افراد زیادتر باشد ،مرونیت بیشتری
در برابر کجرفتاریها یافته ،احتمال انحراف آنها کمتر میگردد؛ چنانکـه میـزان
خودکنترلی هیجانی در فرزندانِ والدین با سطح اعتقاد مذهبی باال ،بیشتر بوده و
تخلفات دوران نوجوانی آنان کمتر خواهد بود.

3

عزاداری ،به عنوان مجلسی که با تغییر یا تحکـیم باورهـا و تحریـک هیجانـات
مذهبی ،میزان پایبندی افراد را به دین بیشتر میکند ،میتواند نقش فزایندهای در
این راستا داشته باشد .چنانچه برخی گفتهاند شرکت در عزاداری ماه محرم ،تأثیر
قاب توجهی در خویشتن داری دانشجویان پسر دانشگاههای تهـران ،نسـبت بـه
انحرافات جنسی داشته است.

8

عالوه بر آن ،عزاداری و توس به معرومین

 ،یکی از مهمترین راههای ارتقای

معرفت و کسب مراتب قرب الهی است .مرحوم آقای قاضی میفرمود« :محال
است انسانی به جز از راه سیدالشهداء

به مقام توحید برسد 2 ».عالمه طباطبایی

نیز در این باره فرموده « :اکثر افرادی که موفق به نفی خواطر شده و توانسـتهانـد
ذهن خود را پاک و صاف نمایند و باألخره سلطان معرفت برای آنان طلوع نموده
است ،در یکی از این دو حال بوده است :اوّل در حین تـالوت قـرآن مجیـد و
ـــــــــــــــــــــــ
 .2عابديّنی ،نصیر« ،نقش عزاداری محرم در خويشتنداری جّنسی دانشجويان پسر دانشگاههای تهـران»،
مجله روانشّناسی و دين ،سال سوم ،شماره اوّل ،بهار 2127ش ،ص  01ـ .11
 .1همان.
 .1هیأت تحريريه مؤسسه فرهّنگی مطالعاتی شمس الشموس ،عطش ،تهران :شمس الشموس ،شـانزدهم،
 2127ش ،ص .11

111



ره توشه محرم الحرام 3131

التفات به خواننده آن ،...دوم از راه توس به حضرت ابا عبداهلل الحسین ؛ زیرا
آن حضرت را برای رفع حجاب و موانع طریق ،نسبت به سالکین راه خدا عنایتی
عظیم است».

4

 .3بصیرتافزایی

رویکردهای شناختی ،به نوعی دنبال اثبات این نکته هستند که عمـده مشـکالت
بشر ،ریشه در افکار او دارد و در این میان ،سالمترین افراد کسانی هستند که از
اندیشهای معقول و منطقی برخوردار باشند؛  3یعنی اندیشهای که بر اساس دالی و
شواهدِ پذیرفتهشده و به دور از هر گونه یکجانبهنگری و پیشداوری انجام شود؛
چیزی که در منابع دینی ما ،از آن به «بریرت» یاد میشود .بریرت ،نوعی علم و
آگاهی همراه با توان تشخیص و تمییز است که ابزار فهم حقیقت است .از ایـن
رو  ،افراد فاقد بریرت ،از هدایت یافتن عاجز و محروم هستند.
زندگی اه بیت

2

پُر است از عبرتهـایی کـه قـدرت تحلیـ و تشـخیصِ

شناختی افراد را تحت تأثیر قرار می دهد و مجلس عزاداری ،یادآور و آموزنـده
همه آن عبرت ها است .فوکویاما ،شیعه را به پرندهای با دو بال قدرتمند تشـبیه
کرده است؛ یکی ،بال سبز انتظـار موعـود ،و دیگـری ،بـال سـرخ شـهادت کـه
شکستناپذیری و مبارزه با ظلم را برایشان به ارمغان آورده است.

1

رهبر معظم انقالب در بیانات مختلف ،به عناوین متعددی از این عبرتها اشاره
کرده است؛ از جمله :عاشورا صحنه کام زندگی ،تبیـین تکلیـف مسـلمانان در
ـــــــــــــــــــــــ
 .2طهرانی ،محمدحسین ،رساله لب اللباب ،بی جا :نشر حکمت ،بیتا ،ص .217
 . 1ر.ک :رنا برنچ و راب ويلسون ،رفتاردرمانی شّناختی ،ترجمه :مهدی قراجه داغی ،تهران :آوند دانش،
 2172ش ،ص .21
 .1رحیمی ،علی رضا ،تعلیم و تربیت بصیرتگرا ،تهران :دانشگاه امام صادق

2127 ،ش ،ص .124

 .0ر.ک :بروشورهای فرهّنگی و اطالع رسانی مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمیّنی .
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شرایب مختلف ،وجوب مبارزه و قیام اصالحطلبانه ،تغیّر علیه سـلطان سـتمگـر،
دشمنشناسی ،گم نکردن هدف ،جهتگیری ارزشی در رفتارها ،تالش مستمر در
تهذیب و سیاست و بسیاری درسهای دیگر.

4

 .4هویتسازي فردي

عزادار ،از زمانی که انگیزه شرکت در مجلس عزا در او شک میگیرد با حرکت
ارادی و برنامه ریزی الزم ،تعام با اعضای خانواده و مـردم ،سـازگار شـدن بـا
برنامه ه ای عمومی عزاداران ،کیفیت عزاداری و نیز مشـارکت در برگـزاری ایـن
مراسم ،همواره به توانایی ها ،استعدادها ،نیازها ،محدودیتها ،اهداف ،تضـادهای
درونی ،مسئولیت پذیری ،جنسیت و همانندسازی بـا دیگـران واقـف شـده ،بـه
تعریف روشنی از خود میرسد که به آن «هویت فردی» گویند.
آیا تا به حال ،در میان کسانی که به چنین مراسمی دل دادهانـد ،نـه کسـانی کـه
شرکت صوری دارند ،فردی را دیدهاید که دچار بحران هویت شده باشد؟ از این
رو ،مراسم عزاداری کمک شایانی به هویتسازی فرد نموده ،اسـتعدادهای او را
در مسیری درست شکوفا مینماید.
 .5هوش هیجانی

هوش هیجانی ،عبارت اسـت از شـناخت ،درک ،کنتـرل افکـار و احساسـات و
ارتباطات مناسب آنها با دیگران؛ به گونهای که با هیجانات دیگران همدلی نموده
و افراد را قادر سازد که بر اساس یک سطح هیجانی مناسب ،با دیگـران تعامـ
نماید 3 .کارشناسان برای افزایش هوش هیجانی ،روشهایی را بیان میدارنـد؛ از
جمله وارد شدن فرد در محیبهای اجتماعی تا در تعام سازنده بـا مـردم ،بـه:
ـــــــــــــــــــــــ
 .2ر.ک :خامّنهای ،سید علی ،درسهای عاشورا ،تهران :انقالب اسالمی2172 ،ش ،ص .14
 .1ريّنا کلرک و رونیل روکس ،هوش هیجانی برای کودکان و نوجوانان ،ترجمه :علی کريمی ،تهران :رسانه
تخصصی2174 ،ش ،ص .2
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قدرت ابراز وجود و بیان احساسات ،کنترل خشم ،پرهیز از جمالتی چون «مـن
نمیتوانم» یا «نمیشود»  ،و یا توانایی ابراز احساسات به صورت واقعی برسد.

4

عزاداری ،خود به معنای ابراز احساسات حزنانگیز نسبت بـه واقعـهای غـمافـزا
است .تالش فرد در عزای امام حسـین

بـرای متناسـب کـردن عـزاداری بـا

الگوهای دینی و پرهیز از تقلید مراسمهای غیر دینی ،متناسببـودن بـا زمـان و
مکان با توجه به شیوههای صحیح عزاداری ،و نیز تعام مناسب بـا عوامـ ایـن
عزاداری ،هر کدام به نوبه خود می تواند تقویت هوش هیجانی را به دنبال داشـته
باشد.
 .6تخلیه هیجانات

هر انسانی در زندگی با هیجانهای گوناگونی مواجه میشود و بسته بـه تربیـت،
فرهنگ و عقاید خود ،با آنها روبهرو میشود .کارشناسان بر این باورند کـه بـه
زبان آوردن این هیجانها و برونریزی متعادل آنها با روشهـایی مثـ تـداعی
آزاد ،در آرام شدن و تعدی هیجانی فرد بسیار مفید است.

3

از مهم ترین روشهای تخلیه هیجانی ،گریه کردن است که عالوه بـر ایـنکـه از
لحاظ جسمی باعث نرم شدن چشم و خروج مواد سمی از آن میشود ،روابـب
میان انسان ها را محکمتر میکند 1 .کاتلر بر اساس علتشناسی خـروج اشـک از
دیدگان ،ده معنا برای اشک مطرح مینماید:
 .3واکنشهای فیزیولوژیکی؛  .8یادآوری خاطرات؛  .1رهایی از خاطرات دردناک
گذشته؛  .3رساننده پیام وابستگی ما به دیگران که منجر به صمیمیت میـان افـراد
ـــــــــــــــــــــــ
 . 2آدل .بی .لین ،پّنجاه فعالیت عملی برای ارتقای هوش هیجانی در محیط کار ،ترجمه :بهرامعلی قّنبـری
هاشمآبادی و سیده معصومه علوی ،مشهد :بهنشر2127 ،ش ،ص. 11
 .1ر.ک :اعتمادی ،احمد و تبريزی ،مصطفی ،آشّنايی با  17فن رواندرمانی ،تهران :فراروان2120 ،ش.
 .1جفری ای ،کاتلر ،زبان اشكها ،ترجمه :طاهره جواهرساز ،تهران :جوانه رشد2124 ،ش ،ص .12
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میشود؛  .5اشک اندوه و فقدان؛  .1نومیدی و افسردگی؛  .2تعالی مسرتبخش و
زیباشناختی؛  .2تجربه عاریتی هنگام شنیدن موسیقی یا تماشای تئاتر یا فیلم؛ .3
خشم و نومیدی؛  .31اشکهای فریبکارانه.

3

گریه ی یک عزادار در مراسم عزای امام حسین  ،میتواند یک یا چند مورد از
معانی فوق را در بر داشته باشد .این گریهها ،از هر نوعی که باشد ،کارکردهـایی
دارد:
ـ نوعی تخلیة هیجانی است و آرامشی را به دنبـال دارد و باعـث جـالی قلـب
میشود.
ـ هیجانها و تأثرات روانی ،در بُعد شناختی اثر گذاشته و کنجکاوی و در نهایت،
شناخت فرد به موضوع مورد نظر را تقویت مینماید.
ـ با تقویت عواطف و شناختها ،نگرش فرد نسبت به آن موضوع تقویت شده و
آمادگی رفتاری او برای تناسب داشتن با شناختها و عواطف ،بیشتر میگردد.
ـ باعث محبت به موضوع و همانندسازی با آن میشود؛ چنانکه شنیدن شجاعت
حضرت عباس  ،به طور ناخودآگاه ،روحیه دالوری را در فرد تقویت میکند.
ـ تمام انواع گریه ها میتواند جهتگیریهای :سیاسی ،فرهنگـی و دینـی داشـته
باشد و از آنها حُسن استفاده یا سوء استفاده بشود.

8

 .7بروز هیجان هاي مثبت

هر انسانی در فرایند زندگی خـود ،مراتبـی از غمگینـی را تجربـه مـیکنـد کـه
آزاردهنده ترین هیجان است 2 .البته از دیدگاه علم  ،فقب نوعی از غمگین را که
با عالیمی مانند :کاهش محسوس عالقه یا لذت ،کاهش یا افزایش قاب مالحظه
ـــــــــــــــــــــــ
 .2همان ،ص  11ـ .77
 .1کاويانی ،محمد ،روانشّناسی عزاداری ،پیشین ،ص .21
 .1امیرحسیّنی ،خسرو ،مهارتهای اساسی زندگی سالم ،تهران :عارف کامل2121 ،ش ،ص .11
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وزن ،بیخوابی یا خوابزدگی ،بی قراری یا کندی روانـی ـ حرکتـی ،خسـتگی،
احساس گناه بیش از حد ،ک اهش تمرکز و یا افکار خودکشی همراه باشد ،بایـد
بیمارگونه تلق کرد.

3

آنچه ما در مجالس عزاداری میبینیم ،نشا مضاعف ،برونگرایی مثبت ،احساس
سبکی و تعلق ایمـانی بیشـتر در قلـوب مجریـان و عـزاداران اسـت؛ بلکـه در
جهت دهی افراد به هیجانهای مثبت تأثیر بهسزایی دارد.
ال بته نکته قاب توجه این است که ایجاد فضای غم برای افراد افسرده یا کسانی که
زمینه افسردگی را دارند ،میتواند مشک آفرین باشد و آنها را افسردهتر کند؛ اما
در این باره نکاتی وجود دارد که شایسته توجه است:
 . 3چنین افرادی به دلی مشکلی که در فرایند شناختی و عاطفی آنها وجود دارد،
از هر فیلم و عکس و یا هر اتفاق و خبر ناگواری متأثر شده ،افسردگی بیشتری را
تجربه میکنند و اختراص به چنین مجالسی ندارد.
 . 8افراد افسرده نیز در حد معمولی به تخلیه هیجانی نیازمندند و گریهکردن آنان،
انرژیزاتر از هر کار دیگری است.
 .1آنچه در مجالس عزای اه بیت

مطرح میشود ،صرف نق یک ماجرای

غم انگیز تاریخی نیست؛ بلکه جهت دهی اصالحی به باورها ،رفتارها و هیجانات
است .وقتی حضرت زینب

در بدترین تجربههای مرگ عزیزان خویش قرار

می گیرد و هیچ کدام از نشانههای اف سردگی را از خـود بـروز نمـیدهـد ،نتیجـه
میگیریم که میتوان مقاومتر و تأثیرگذارتر زندگی کرد.
 . 3ناگفته پیدا است ،افرادی که دچار اختالل افسردگی باشند ،بایـد تحـت نظـر
متخرران روان درمانی قرار بگیرند و چه بسا حضور در این مجالس ،برای برخی
از آنها تجویز نشود.
ـــــــــــــــــــــــ
 . 2باچر ،جیمز و همکاران ،آسیب شّناسی روانی ،ترجمه :يحیی سید محمدی ،تهران :ارسباران 2127 ،ش ،ج  ، 1ص . 1
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ب ـ آثار اجتماعی عزاداري
برخی از مهمتری ن پیامدها و آثار اجتماعی عزاداری ،به شرح ذی است:
 .1الگوسازي و الگوپذیري

الگو ،در حقیقت ،یک رفتارسنج است؛ یعنی رفتارِ متأسـی و پیـرو در موضـوع
خاصی ،با رفتار اسوه و الگو مقایسه میگردد و فاصله آن دو ،محاسبه میشود تا
پیرو به کاستی های وجود خودش پی برده ،در صدد جبران و تدارک آن برآید.

4

وجود الگو ،آثار گوناگونی چـون :هـدفگـذاری ،انگیـزهبخشـی ،تقویـت اراده،
واقعنگری و استفاده از تجربههای نظری و عملی را به همراه دارد.
زندگی امامان ،برای همه مقاطع رشد انسان ،از کودکی ،نوجوانی و جوانی گرفته
تا میان سالی و کهنسالی ،درخور الگوبرداری است؛ از جملـه :زینـب کبـری
الگوی کاملی برای جامعه بانوان ،بـرادری و خـواهری عبـاس و زینـب و امـام
حسین

 ،رابطه پدر و فرزندی میـان امـام حسـین

والیتپذیری یاران امام حسین
حسن و امام جواد

و دختـران و پسـرانش،

 ،نوع تعام با همسران ناسازگار در زندگی امام

 ،حرّ الگوی خطاکاران ،برخورد امامان با دشمنان آگاه و

یا فریبخوردگان.
البته مسأله الگوسازی عزاداری ،به همین جا ختم نمـیشـود؛ بلکـه هـر کـدام از
شرکت کنندگان عزاداری ،مث علما ،مداحان و مجریان مجالس عزا ،حتی اصناف
گوناگون مردمی ،گروه های مختلف سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی ،میتوانند برای
دیگران الگو باشند.
 .2رشد اجتماعی و دستیابی به هویت جمعی

رشد اجتماعی ،به معنای برقراری ارتبا با افراد و محیب پیرامون است .روشـن
ـــــــــــــــــــــــ
 .2بیرهوف ،هانس ورنر ،رفتارهای اجتماعی مطلوب از ديدگاه روان شّناسی اجتماعی ،ترجمـه :رضـوان
صدقینژاد ،تهران :گلآذين2127 ،ش ،ص .221
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است که رشد اجتماعی کارآمد ،به شناخت و کاربست ابعاد مختلف جسـمی و
روانی و روحی فرد و نیز محیطی وی بستگ ی دارد .از ایـن رو ،هـر چـه فـرد
شناخت بیشتری از خود و هـویتش داشـته و از مهـارتهـای زنـدگی بیشـتری
برخوردار باشد ،رشد اجتماعی افزون تری نیز خواهد داشت .مجالس عـزاداری،
تأثیر بهسزایی در نی به این شناختها و مهارتها دارند:
ـ هویت خانوادگی :شرکت و تقسیم مسئولیت می ان اعضای خانواده و رعایـت
سلسله مراتب سنی در مجالس عزا ،بارزتر شدن مرزهای میان اعضای خانواده و
ایجاد یا تقویت قواعد خانواده مبتنی بر آداب و سنن هر منطقـه در عـزاداری و
امثال آن ،دارای آثار قاب توجهی در هویت خانوادگی است.
ـ هویت ملی :مجالس هر منطقه ،بر اساس ف رهنگ و آداب و رسـوم همـانجـا
برگزار می شود و موجب انتقال آنها به نس های بعدی میشود .این هیأتهـا و
تکیه ها بودند که همواره در تاریخ ،از عوام مهم اجتماع و اتحاد شیعیان و دفاع
از کشور و میهن خود در مقاب دشمنان و معاندان به شمار میرفتند؛ مانند آنچه
در هشت سال دفاع مقدس شاهد آن بودیم.
ـ هویت التماعی :همکاری بین هیئات ،مجریان هیأتها و نیز تقسیم نقشها و
وظایف ،فرد و بهخروص نوجوانان را وارد فعالیتهای اجتماعی میکند و آنها
را به فراگیری مهارت روابب اجتماعی رهنمون میسازد.
ـ هویت تمدنی :تمدن اسالمی که در عرض  51سـال توانسـت بـر جغرافیـای
وسیعی سیطره داشته باشد ،ناشـی از الگـوی حکومـت عادالنـه معرـومین

،

افتخارات علمی و معماری مسلمانان و ارزشهای واالی اسالمی ـ انسانی بوده
که همگی ،در مجالس عزاداری تبیین میشوند.
ـ هویت دینی :روشن است ،وقتی برای حسین و اه بیتش
همواره به پیامبر اکرم

و حضرت زهراء

گریه میکنیم و

شکوه میبریم و امام زمـانأ را

صاحب عزا میدانیم ،می توانیم حد و مرز دین و آیین خود را مشخص کنیم.

روانشناسی عزاداری
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ـ هویت فرهنگی :برقراری مجالس عزای خانگی با مشارکت اعضای خـانواده،
مناسبات بهتر میان اعضای خانواده و بلکه اعضای فامی را به همراه مـیآورد و
چه بسا این سنت ،از نسلی به نس دیگر برسد و فرهنگ حاکم بر خانواده را نیز
جهت دهی نماید .مقاومت های مردمی در جریان کشف حجاب رضاخان و نیـز
قیام مردم بر ضدّ حکومت پهلوی به صورتی گسـترده ،وام دار همـین هیئـات و
دستهجات حسینی بوده است.

4

 .3مشاركت اجتماعی

انسان ،به عنوان یک موجود اجتماعی ،محتاج به تعلق و مورد قبول واقـع شـدن
است؛ یعنی سالمت روانی انسان ،به روابب گروهی او وابسته است .هـر رابطـه
مطلوبی میتواند یک عام پیشگیرانه و یا یک رابطه درمانی نیز باشد .از این رو،
استفاده از گروه برای درمان مشکالت مراجعان ،از سوی روانشناسان مورد توجه
قرار گرفته ،در دو حوزه از گروه استفاده میکنند :یکی ،برای شناخت و کسـب
اطالعات از اعضای گروه تحت عنوان گـروهسـنجی ،و دیگـری ،بـرای درمـان
مشکالت اعضای گروه تحت عنوان گروهدرمانی.
برپایی مجالس عزاداری به صورت عمومی ،هر فـردی را در تـودهای عظـیم از
گروه های اجتماعی وارد می کند که همان آثار درمانهای گروهـی  8را بـه دنبـال
دارد؛ از جمله:
ـ هر کسی که از یک مشک سطحی یا حاد عاطفی برخوردار است ،با مشـاهده
توده عزاداران حاجتمند و نذرکننده متوجه میشود که در داشتن مشک  ،منحرر
به فرد نیست و دیگران نیز به آن مبتال هستند.
ـــــــــــــــــــــــ
 .2داودی ،سعید و رستمینژاد ،مهدی ،عاشورا؛ ريشهها ،انگیزهها ،رويدادها و پیامدها ،قم :مدرسة اإلمـام
علی بن ابیطالب

 ،پّنجم2127 ،ش ،ص .71

 .1نوابی نژاد ،شکوه ،راهّنمايی و مشاوره گروهی ،تهران :سمت2127 ،ش ،ص .22
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ـ با شرکت در میان عزاداران ،همساالن خود را میبیند که یکدیگر را بهتر درک
می کنند و می تواند آزادانه احساسات واقعیاش در باره خود و دیگران را مطرح
کند و احساس رضایتمندی را بیشتر تجربه نماید.
ـ فرد میبیند که یک بزرگسالی مثـ روحـانی یـا مسـئوالن هیـأت ،سـعی در
شناختن و کمک به ح مشک او دارند و او را با تمام خطاها و گناهانش و یـا
مشکالتی که دارد ،پذیرا هستند .همین امر ،مایه امیدواری و تقویت اراده شخص
میگردد.
ـ با تجربه ملموس روابب و همبستگیهای انسانی و گروهی در البهالی برقراری
مجالس عزا ،می فهمد که در معرض ارزشهای گوناگون قرار میگیرد و این خود
او است که تعیینکننده برقراری روابب خوب یا بد با دیگران است.
 .4غلبه بر ناتوانی هایی چون كمرویی و درونگرایی افراطی

روشن است که هر کدام از کمرویی و درونگرایی افراطی ،فرد را از مدار جامعه
و ارتباطات اجتماعی خارج کرده ،با غـرق کـردن فـرد در اندیشـههـای منفـی،
خودپنداره او ،و در راستای آن ،عزت و اعتماد به نفس او را کاهش میدهـد .از
این رو ،کافی است به فرد مبتال آموزش دهیم که چگونـه بـر آنهـا غلبـه کنـد.
نمونهای از درمانهای مرتبب با این م سائ که مشاوران و رواندرمانگران به آنها
تأکید دارند  ،4هر کدام به نوعی در مجالس عزاداری مرطلح ما ،بـه عنـوان یـک
حرکت گروهی و اجتماعی وجود دارد .این نمونههای درمانی ،عبارتاند از:
ـ پذیرش بدون قید و شرط:

حتی اگر رفتارش را نمی پسندیم ،باید برای شخریت او احترام و ارزش خاص
قائ شویم؛ به خروص در برابر دیگران .روشن است که هر کس با هر لباس و
مقام و هر اعتقادی می تواند در مجلس عزای حسینی شرکت کند .خی عظیمی از
ـــــــــــــــــــــــ
 .2امیدوار ،احمد ،روانشّناسی کمرويی ،مشهد :بهنشر (آستان قدس رضوی)2127 ،ش ،ص .21
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ره گم کردگانی چون رسول ترکها و علی گندابیها در چنـین مراسـمی شـرکت
کرده اند و راه روشن هدایت و به اصطالح ،سبک زنـدگی درسـت را یافتـهانـد.
جالب این جا است که هر کسی که با حضور آنان مخالف میکرده ،از سوی اه
بیت

توبیخ و مذمت شده است.

ـ تقویت بُعد اجتماعی:

با حضور اجتماعی پُر رنگ در میان دوستان ،اردوها و یا اماکن عمومی ،میتوان
بُعد اجتماعی خویش را تقویت کرد .کسان ی که به شکلی در برپایی هیأتهـا و
تکیه ها شرکت می کنند ،الزاماً با افراد مختلفی روبهرو و آشنا میشوند .زمانی که
این اقدامات همراه با نیات الهی و خلوص تمام انجام شـود ،موجبـات انبسـا
خاطر و لذت معنوی نیز فراهم میگرد د .از این رهگذر ،خودپندارههای افراد را
نیز تحت تأثیر قرار میدهد.
ـ اجتناب از انتساب القاب نامناسب چون خجالتی یا بیعرضه:

انتساب چنین القابي به شخص در مجلس عزاداري ،موجب احساس ناتواني و
حقارت در او شده ،بیشتر از گذشته به انزواي آن فرد ميانجامد .شرکتکنندگان
در عزاداريها ،به عنوان مهمان امام حسین

به شمار ميروند و در حقیقت،

آنان حافظان شعایر والیياند که خاك قدومشان ،توتیاي چشم عاشقان اهل
بیت

است .بنابراین ،در چنین مجالسي بایسته است که اشخاص را به جهت

کاستيهاي شخصیتيشان ،تحقیر یا مذمت ننماییم و اصالح و هدایت آنها را به
وقتي مناسب واگذاریم؛ چه بسا حضور چنین افرادي در مجلس عزاداري و
مواجهه کریمانه و توجه مناسب به آنان ،موجبات اصالح رفتار یا رشد شخصیت
آنها را نیز فراهم ميسازد.

عاشورا و فرصتها
*

حجتاالسالم والمسلمين دكتر محمدعلي مبيني

اشاره
انسان مؤمن ،زیرک است و از هر فرصتی برای پیشرفت امور ایمانی و معنـوی
خود استفاده میکند .یکی از فرصتهایی که باید غنیمت شـمرد ،ایـام محـرم و
عاشورا است .در آیات و روایات ،به ما سفارش شده که همـواره خواسـتههـا و
نیازهایمان را در پیشگاه خدا مطرح کنیم و این را از نشانههای بندگی و عبودیت
انسان دانسته اند .در ایام محرم ،فرصتی ناب برای توس به اولیـای خـدا فـراهم
میآید و به تبع ،هر انسان موحدی باید از این زمان برای دعا و توس استفاده کند
و بر خالف دیدگاه وهابیت ،این روش ،یکی از راههای ابراز بندگی و اقرار بـه
وحدانیت و ربوبیت خدا است.
اما نکتهای که گاهی مورد غفلت قرار میگیرد ،این است که به ابعاد دیگر بندگی
توجه نمی شود .وظیفه ما عالوه بر دعا و توس  ،این است که بـرای رسـیدن بـه
ـــــــــــــــــــــــ
* عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهّنگ اسالمی.
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سعادت ،تمام تالش خود را انجام دهیم و این گونه نباشد که بدون هـیچ گونـه
کوش شی ،منتظر دریافت کمکهای الهی باشیم؛ چرا که خـدای بـزرگ ،لطـف و
رحمتش را در قبال اعمالی که انجام می دهیم ،به ما ارزانی میکند.
برای آن که به عم روی آوریم ،باید انگیزه و گرایشهای معنوی خود را تقویت
کنیم و عاشورا ،یکی از فرصت های ارزشمند برای تقویت انگیزه و روی آوردن
به عم صالح است .نباید فقب انتظار یاری و کمک از سوی امـام حسـین
اولیای معروم

و

ر ا داشته باشیم؛ بلکه الزم است خود نیز به یاری آن عزیـزان

بشتابیم .یاری امام حسین

در این زمان ،به این است که برای تحقـق اهـدف

مقدس آن امام شهید اقدام کنیم و از آنجا که هدف آن امـام بزرگـوار ،اصـالح
جامعه بوده ،چنانچه هر کس برای اصالح خود و جامعه خویش قدمی بردارد ،به
تحقق آن هدف ،و در نتیجه به امام حسین

یاری رسانده است.

چه نیکو است ،در شب عاشورا همسو با عهد و پیمانی کـه اصـحاب بـا وفـای
اباعبداهلل

با ایشان بستند ،هر یک از ما نیز برای اصالح خود ،عهدی با آن امام

بزرگوار ببندیم و با عم به عهـد و پیمـانمـان ،در صـف یـاران حقیقـی سـید
الشهداء

و فرزند برومندش ،حضرت مهدیأ قرار گیریم.

در این نوشتار ،با راهکارهای استفاده از فرصتها و زمینههای خودسازی ،خاصه
در ایام معنوی عاشورا ،آشنا میشویم.
 .1زیركی در ایمان
یکی از ویژگیهای انسانهای موفق در دنیا ،زرنـگ بـودن آنهـا اسـت .وقتـی
میگوییم « :فالنی آدم زرنگی است» ،مراد ما از «آدم زرنگ» ،این است که او برای
رسیدن به اهداف خود ،از فرصتها و موقعیتهای زندگی ،بهتـرین اسـتفاده را
میبر د و هیچ فرصتی را بهراحتی از دسـت نمـی دهـد .البتـه گـاهی اوقـات ،از
«زرنگی» معنایی منفی اراده میشود؛ یعنی انسان زرنگ ،کسی است که با استفاده

عاشورا و فرصتها
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از مکر و حیله و دروغ یا هر وسیلهای دیگر ،سعی میکند بـه هـدف دنیـایی و
نفسانی خود برسد؛ اما با کمی دقت مشـخص مـیشـود کـه چنـین افـرادی را
نمی توان به معنای واقعی زرنگ دانست؛ چرا که آنها اوالً ،از شأن واالی انسانی
خود غاف شدهاند و اهدافی پست و حقیر را برگزیدهاند و حال آنکه هر انسانی
ظرفیت آن را دارد که به اهدافی بسیار بلند برسد .ثانیاً ،برای رسیدن بـه اهـداف
خود ،از راه ها و وسایلی استفاده میکننـد کـه ممکـن اسـت تنهـا خوشـیهـای
کوتاه مدتی را نرـیب آنهـا کنـد؛ آن هـم بـه بهـای از دسـت دادن سـعادت و
خوشبختی واقعی و گرفتاری به عذاب اخروی.
در نتیجه ،این افراد به هیچ وجه عاقالنه رفتار نمیکنند و کسی کـه بـر خـالف
عقلش رفتار نماید ،فرد زرنگی محسوب نمیشود .اساساً در کتابهـای لغـوی،
انسان زرنگ را به معنای انسان عاق دانستهاند .در عربی ،به انسان زرنگ« ،کَیِس»
گفته میشود و «کَیِس» را به عاق معنا کردهاند .در لسان العرب ،از قول ابوالعباس
نق شده است که ««کَیِس» ،به معنای عاق است و «کَیس» ،ضـد حماقـت و بـه
معنای عق می باشد 3 .در همانجا حدیثی از پیامبر گرامی اسالم

نق شده که

ایشان فرمودند« :الكَيِسُ مَن داّنَ نَفَْهُ وَ عَمِّلَ لِما بَعدَ المَوت؛  8انسان زرنگ ،کسـی
است که نفس خود را رام و مهار کرده و برای بعد از مرگ عم کنـد ».و ایـن،
همان معنای عاق بودن است.
بنابراین ،زرنگی واقعی ،مخروص انسانهای مؤمن است که آخرت را بـر دنیـا
ـــــــــــــــــــــــ
 .2ابن مّنظور ،محمد بن مکرم ،لسان العرب  ،بیروت :دار الفکر للطباعة والّنشر والتوزيـع2020 ،ق ،ج ،1
ص  ،14ذيل واژه «کیس»« :ابو العباس :الکَیِسُ :العاقـل ،والکَـیسُ :خـالف الحُمـق ،والکَـیسُ :العقـل».
همچّنین :طريحی ،فخرالدين بن محمد ،مجمـع البحـرين ،تهـران :انتشـارات مرتضـوی2171 ،ش ،ج ،0
ص ،242ذيل واژه «کیس»« :کَیِس» به معّنای عاقل ،و «کَیس» به معّنای عقل آمده است.
 .1همان.
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ترجیح می دهند؛ چرا که امتیازهایی که در آخرت نریب انسان میشود ،بهتـر و
پایدارتر از منافع دنیوی است و انسان اگر زرنگ و عاق باشد ،همیشه چیزهای
بهتر را ترجیح می دهد و برای رسیدن به آنها تالش میکند.
قرآن کریم میفرماید« :فَما أُوتيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتاعُ الْحَياةِ الدُنْيا وَ ما عِنْدَ اللَدهِ خَيْدّرٌ وَ
أَبّْقى لِلَذينَ آمَنُوا وَ عَلى رَبِهِمْ يَتَوَكَلُوّن؛  3و آنچه به شما داده شده ،متاع زندگی دنیا
است و آنچه نزد خدا است ،برای کسانی که ایمان آورده و بر پروردگـار خـود
توک میکنند ،بهتر و پایندهتر است».
امام صادق

فرمود ...« :إِّنَ الّرَجُّلَ قَدْ يَكُوّنُ كَيِْاً فِي الدُنْيَا فَيُّقَالُ مَا أَكْديَسَ فُلَانداً

وَإِنَمَا الْكَيِسُ كَيِسُ الْآخِّرَة؛  8گاهی انسان در دنیا زرنگ است و گفته میشـود کـه
فالنی چقدر زرنگ است و حال آنکه زرنگ [به معنای واقعی آن ]،زرنگ آخرتی
است».
اگرچه اص ایمان آوردن به خدا ،نشانه عاق بودن انسان است ،ولی باید توجـه
داشته باشیم که میان انسانهای با ایمان نیز از نظر زرنگـی و عقالنیـت ،تفـاوت
وجود دارد .برخی انسانهای مؤمن ،زرنگتر و عاق ترند و تالش میکنند در راه
کسب سعادت اخروی از دیگران سبقت بگیرند .اساساً یکی از ویژگیهای مؤمنان
این است که میکوشند در انجام کارهای نیک از یکدیگر پیشی بجویند؛ «أُولئِكَ
يُْارِعُوّنَ فِي الََْيّْراتِ وَ هُمْ لَها سابِّقُوّن؛  1آنها در کارهای خیر شتاب میورزند و
از دیگران سبقت میگیرند ».بدیهی است ،آن دسته از مؤمنان که گوی سـبقت را
بربایند و از دیگران پیشی بگیرند ،زرنگتر و زیرکتر میباشند.
ـــــــــــــــــــــــ
 .2شوری ،آيه .11
 . 1کلیّنی ،محمد بن يعقوب ،الکافی ،تهران :دار الکتب االسالمیة2047 ،ق ،ج  ،0ص .117
 .1مؤمّنون ،آيه .12
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 .2استفاده از فرصتها
چنانکه گفتیم ،نشانه انسانهای زیرک این است که از فرصتها بیشترین استفاده
را میکنند و فرصتهای ایجادشده را تباه نمیسازند .از پیامبر گرامی اسـالم
نق شده است که فرموده« :إِّنَ لِّرَبِكُمْ فِي أَيَامِ دَهْدّرِكُمْ نَفَحَداتٍ أَلَدا فَتَعَّرَلُدوا لَهَدا؛

3

همانا در روزهای زندگیتان ،نسیمهایی از سوی پروردگارتان مـیوزد .مواظـب
باشید که خود را در معرض آن نسیمها قرار دهید».
حضرت علی

در نهج البالغه میفرماید ...« :وَ الْفُّرْصَةُ تَمُّرُ مَّرَ الَْحَابِ فَانْتَهِزُوا

فُّرَصَ الََْيّْر؛  8فرصت ،مانند ابر مـیگـذرد .پـس فرصـتهـای نیـک را غنیمـت
بشمارید».
همچنین آن امام همام فرموده« :بَادِرِ الْفُّرْصَةَ قَبّْلَ أَّنْ تَكُدوّنَ غُصَدةً بَدادِرِ الْبِدّرَ فَدإِّنَ
أَعْمَالَ الْبِّرِ فُّرْصَةٌ؛  1در استفاده از فرصت ،عجله کنید؛ پیش از آنکه غرهای پیش
آید .در انجام عم خیر ،بشتابید؛ زیرا اعمـال خیـر ،فرصـتهـایی بـرای شـما
میباشند».
و یا آن حضرت در بیان ی دیگر ،از دست دادن فرصـت را موجـب شـدیدترین
غره ها میداند؛ «أَشَدُ الْغُصَصِ فَوْتُ الْفُّرَص؛  3شدیدترین غرههـا ،از دسـت دادن
فرصتها است».
یکی از فرصت های پیش رو برای افـراد مـؤمن ،قـرار گـرفتن در زمـانهـا یـا
مکان هایی خاص است .برخی زمان ها و مکـانهـا ،شـرایب مسـاعدی را بـرای
پیشبرد اهداف آخرتی ما فراهم می آورند و افراد مؤمنی که عاق و زرنگ باشند،
ـــــــــــــــــــــــ
 . 2مجلسی ،محمدباقر ،بحار األنوار ،بیروت :دار احیاء التراث العربی2041 ،ق ،ج  ،12ص .112
 . 1شريف الرضی ،محمد بن حسین ،نهج البالغة (للصبحی صالح) ،قم :انتشارات هجرت2020 ،ق ،ص .072
 . 1نوری ،حسین ،مستدرک الوسائل ومستّنبط المسائل ،قم :مؤسسة آل البیت
 .0همان.

2042 ،ق ،ج  ،21ص .201
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سعی میکنند بیشترین بهره را از آنها نریب خود کنند؛ برای مثـال ،حضـور در
مکان های مقدس ،فرصت بسیار ارزشمندی را بـرای تقویـت روحیـات معنـوی
انسان فراهم می آورد و فردی که زرنگ باشد ،تمام تالشش را میکند که بیشترین
استفاده را از چنین فرصتی ببرد؛ نمونه دیگر اینکه درک ماه مبارک رمضان ،یک
فرصت بسیار ارزشمند برای ساختن خود است و نباید از آن غفلت کرد .همچنین
یکی از فرصت های طالیی برای ما مسلمانان ،ایام عاشورا و حضور در مساجد و
حسینیهها و شرکت در دستجات عزاداری و هیأتهای مذهبی است .بایسته است
که از این فرصت ،بهترین استفاده را ببریم.
 .3اهمیت دعا
توجه به جایگاه وجودی مان در نظام آفرینش ،میتواند مـا را در شـناخت بهتـر
فرصت های پیش رو و چگونگی استفاده از آنها یـاری رسـاند .ویژگـی اصـلی
انسان ،مخلوق و عبد بودن او است .بنده مخلوق ،از خود استقاللی ندارد و همه
نیازهایش از طریق خالق و پروردگار او برآورده میشود .التزام به ایـن جایگـاه
وجودی و عم به لوازم آن ،تنها راه رسیدن به حیات مطلوب است .از این رو،
در نگاه توحیدی ،انسان باید همواره بندگی خود را فقب در برابر خدا نشان دهد
و برای برطرف کردن نیازهایش نیز تنها از او کمک بگیرد؛ «إِيَاكَ نَعْبُددُ وَ إِيَداكَ
نَْْتَعينُ».

3

این که انسان نیازهایش را در پیشگاه خداوند متعال مطرح کند و برای رسیدن به
خواسته هایش از او مدد بجوید ،نه تنها نامطلوب نیست ،بلکـه نشـانه خـوبی از
بندگی انسان در برابر قدرت الیزال الهی است و بیانگر پـایبنـدی او بـه آنچـه
وجودش اقتضا می کند ،میباشد  .در آیات و روایات بسیاری سفارش شـده کـه
ـــــــــــــــــــــــ
 .2فاتحه ،آيه .1
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همواره درخواست های خود را در درگاه خدا مطرح کنیم و امورمان را فقـب بـه
قضا و قدر الهی وانگذاریم .در روایتی آمده است:
«عَنْ مُيَِّْرِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَهِ

قَالَ :قَالَ لِي يَا مُيَِّْرُ ادْعُ وَ لَا تَّقُدّلْ إِّنَ

الْأَمّْرَ قَدْ فُّرِغَ مِنْهُ إِّنَ عِنْدَ اللَهِ عَزَ وَجَّلَ مَنْزِلَةً لَا تُنَالُ إِلَا بِمَْْأَلَةٍ وَلَوْ أَّنَ عَبْداً سَدَ فَداهُ
وَ لَمْ يَْْأَلْ لَمْ يُعْطَ شَيْئاً فََّْلْ تُعْطَ يَا مُيَِّْرُ إِنَهُ لَيْسَ مِنْ بَابٍ يُّقْدّرَعُ إِلَدا يُوشِدكُ أَّنْ
يُفْتَحَ لِصَاُِبِهِ  3امام صادق

به مُیسّر فرمود :ای مُیسّر! دعا کن و مگو که مسـأله

تمام شده است .به درستی که نزد خدای بلندمرتبه منزلتی وجود دارد که جـز بـا
درخواست کردن ،به آن دست پیدا نمیشود و اگـر بنـدهای دهـانش را ببنـدد و
درخواست نکند ،چیزی به او داده نمیشود .پس درخواست کن تا بـه تـو عطـا
شود .ای مُیسّر! همانا دری نیست که کوبیده شود ،جـز آنکـه امیـد اسـت بـرای
کوبنده آن باز شود».
قرآن کریم ضمن توصیه به دعا ،آن را عبادتی می داند که سرپیچی از آن ،منجر به
ورود در آتش جهنم میشود؛ «وَقالَ رَبُكُمُ ادْعُوني أَسْتَجِوْ لَكُمْ إِّنَ الَذينَ يَْْتَكْبِّرُوّنَ
عَنْ عِبادَتي سَيَدْخُلُوّنَ جَهَنَمَ داخِّرين؛  8و پروردگارتان فرمود :بخوانید مرا تا اجابت
کنم شما را .همانا کسانی که از عبادت من تکبر میورزند ،بـهزودی بـا خـواری
وارد جهنم خواهند شد».
در حدیثی ،درخواست از خدا ،برترین چیز شمرده شده است و کسانی که از دعا
و درخواستکردن از پروردگار خویش ابا دارند ،مبغوضترین افـراد نـزد خـدا
شناخته شده اند؛ «عَنْ َُنَاّنِ بْنِ سَدِيّرٍ عَنْ أَبِيهِ قَدالَ قُلْدتُ لِدأَبِي جَعْفَدّرٍ ع أَّيُ الْعِبَدادَةِ
أَفْضَّلُ فَّقَالَ مَا مِنْ شَيْءٍ أَفْضَّلَ عِنْدَ اللَهِ عَزَ وَ جَّلَ مِنْ أَّنْ يُْْئَّلَ وَ يَُْلَوَ مِمَدا عِنْددَهُ وَ
ـــــــــــــــــــــــ
 .2کلیّنی ،محمد بن يعقوب ،الکافى ،پیشین ،ج  ،1ص .017
 .1غافر ،آيه .14
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مَا أََُدٌ أَبْغَضَ إِلَى اللَهِ عَزَ وَجَّلَ مِمَنْ يْْتَكْبِّرُ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَْْأَلُ مَدا عِنْددَه؛ 1راوی
می گوید :از امام باقر

سؤال کردم :چه عبادتی برتر است؟ ایشان فرمود :هـیچ

چیز نزد خدای بلندمرتبه برتر از این نیست که از او درخواست شود و هیچ کس
نزد خدای بلندمرتبه مبغوض تر از کسی که از عبادت خدا استکبار بورزد و از او
درخواست نکند ،نیست».
حال که دعا و درخواست حاجت از خدا ،تـا ایـن انـدازه ارزش دارد و نشـانه
توحیدمحوری انسان به شمار میرود ،زمانها و مکانهایی که احتمال اسـتجابت
دعا در آنها بیشتر است ،فرصت مناسبی برای پرداختن به این مسأله است و فرد
مؤمن زرنگ ،از این فرصتها حداکثر استفاده را میبرد .زمانهایی خاص ،مانند
ماه مبارک رمضان و ماه محرم ،و یا مکانهایی ویژه ،مانند :خانه خدا ،مسـاجد و
مکان های زیارتی ،شرایب مخروصی را فراهم می آورند که دعا در آنها اهمیت
ویژه ای می یابد .از این رو ،از ما خواسته شده است کـه توجـه وافـری بـه ایـن
فرصت ها داشته باشیم .بنابراین ،ایام عاشورا ،از این نظر ،فرصت بسیار مناسـبی
است تا با دل های آماده و از طریق توس به اولیـای پـاک خـدا ،نظـر لطـف و
رحمت الهی را به خود جلب کنیم.
 .4حركت براي خودسازي و یاري دین خدا
نکتهای که در این جا قاب توجه است ،این است که گاهی تنها به یک بُعد از ابعاد
بندگی توجه شده و از جنبه های دیگر غفلت میشود .هنگامی که چیـزی دارای
ابعاد مختلف باشد ،تحقق یافتن واقعی آن ،زمانی است که همه جنبههای آن بروز
یابند و تحقق برخی ابعاد آن ،منجر به تحقق کام آن چیز نمیشود؛ بـه عنـوان
مثال ،هر گاه بخواهیم در یک روز گرم تابستانی فضای خنکـی در منـزل داشـته
ـــــــــــــــــــــــ
 .2کلیّنی ،محمد بن يعقوب ،الکافى ،پیشین ،ج  ،1ص .011
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باشیم ،باید کولر روشن باشد ،درها بسته باشد و وسای گرمکنندهای مانند بخاری
نیز روشن نباشد .چنانچه هر کدام از این شـرایب تحقـق نیابـد ،نمـیتـوانیم بـه
مقرودمان که ایجاد فضایی خنک است ،دست یابیم  .بندگی خدا نیز دارای ابعاد
مختلفی است و توجه به برخی جنبهها و غفلـت از جنبـههـای دیگـر ،موجـب
میشود آن گونه که شاید و باید ،نتوانیم به مقام بندگی خدا برسیم.
یکی از تقدیرات الهی ،این است که خداوند متعال سعادت و خوشبختی انسان را
به عم و تالش او وانهاده است؛ «وَ أَّنْ لَيْسَ لِلْإِنْْاّنِ إِالَ ما سَعى 3 ».پس ،وظیفه ما
فقب دعا و درخواست از خدا نیست؛ بلکه وظیفه داریم در کنار این درخواست،
برای رسیدن به اهدافمان نهایت تالش خود را انجام دهیم.
گویند درویشی با برداشت نادرستی که از صفت روزیرسانی و رازقیت حق پیدا
کرده بود ،ترمیم گرفت در خرابه ای فقب مشغول دعا و مناجات با خدا شود و از
سوی خو دش هیچ تالشی برای برطرف کردن نیازهایش انجام ندهد؛ با این امید
که خدای روزیرسان ،همه نیازهایش را برطرف خواهد کرد .او در خرابه مدت
بسیار ی به دعا مشغول شد و در حالی که گرسنگی بر او فشار آورده بود ،صدای
کاروانی را شنید که در کنار خرابه توقف کرد .درویش خوشحال از اینکه خـدا
روزیش را از طریق کاروان به او خواهد رساند ،همچنان با شکم گرسنه به دعای
خود ادامه داد و منتظر کمک کاروان ماند؛ اما بر خالف انتظـار درویـش ،افـراد
کاروان متوجه حضور درویش در خرابه نشدند و قرد حرکت داشتند .درویش از
ترس اینکه کاروان برود و او از گرسنگی تلف شود ،سرفههایی کرد تا کـاروان
متوجه حضور او گردد .افراد کاروان پس از شنیدن سرفههای درویش و مشاهده
حالش ،به او غذا دادند و از حال و نیت درویش بـا خبـر شـدند .درویـش کـه
همچنان بر ترور خویش باقی بود ،خیال میکرد خداوند صرفاً به سبب دعای او،
ـــــــــــــــــــــــ
 .2نجم ،آيه .11
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برایش روزی رسانده است .یکی از افـراد خردمنـد کـاروان کـه متوجـه اشـتباه
درویش شده بود ،به او گفت :همین سرفهکردنهای تو باعـث شـد کـه متوجـه
حضورت شویم .اگر این عم و حرکت از سوی تو انجام نمیگرفت ،از اینجا
کوچ کرده بودیم و به تو غذایی نمیرساندیم.
برخی افراد ،هنگام حضور در مکانهای مقدس و از جمله هنگام زیـارت قبـور
معرومین

 ،نگاهی یکطرفه دارند و تنها از خدا و ائمه

درخواست لطف

و عنایت دارند؛ ولی به وظایفی که خود در قبال آنها دارند ،فکر نمیکنند .البته
نشانه روحیه توحیدی ،آن است که برای رسیدن به خواستههـای خـود بـه خـدا
روی آوریم و اولیای الهی را واسطه قرار دهیم؛ اما چنانکه گفتیم ،این تنها یـک
جنبه از ابعاد بندگی است و بُعد مهم دیگر ،توجه به اعمالی است که خودمان باید
انجام دهیم .اگر از چنین بُعدی غاف بمانیم ،نمیتوانیم خویشتن را بنده واقعـی
خدا بدانیم .در آیات قرآن کریم ،مجاهدت و تالش در راه خدا ،شر ورود بـه
بهشت دانسته شده است؛ « أَمْ َُِْبْتُمْ أَّنْ تَدْخُلُوا الْجَنَةَ وَ لَمَا يَعْلَمِ اللَهُ الَذينَ جاهَدُوا
3

مِنْكُمْ وَ يَعْلَمَ الصَابِّرينَ».

برخی ترور میکنند ،رابطه ما با پیامبر و ائمه

 ،یکطرفه است و تنهـا آنهـا

هستند که باید به نیازهای ما توجه کرده و ما را یاری کنند؛ اما تقدیر الهـی ایـن
گونه رقم خورده است که هر انسانی باید وظایفش را برای دفـاع از دیـن خـدا
انجام دهد و از این رو ،ما نیز وظیفه داریـم بـه یـاری دیـن خـدا و اولیـای او
بپردازیم.
البته خداوند هیچ نیازی به کمک ما ندارد و میتواند بهراحتـی دیـن خـودش را
حفظ کند؛ با این حال ،این افتخاری است که به هر انسانی عطا شده تا در تحقق
برنامه الهی و پیشرفت دین نقش داشته باشد .در قرآن کریم شر یاری شـدن
ـــــــــــــــــــــــ
 .2آل عمران ،آيه .201
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بندگان از جانب خداوند ،این دانسته شده که آنها نیز دین خدا را یاری کنند؛ «يا
أَيُهَا الَذينَ آمَنُوا إِّنْ تَنْصُّرُوا اللَهَ يَنْصُّرْكُمْ وَ يُثَبِتْ أَقْدامَكُمْ 3 ».پیامبر اسالم
معرومین

و ائمه

نیز نیازی به کمک ما ندارند؛ اما این از مقدرات الهی و در واقـع،

افتخاری است که نریب انسان شده که به کمک آن بزرگـواران بشـتابد .در روز
عاشورا ،فرشتگان و جنیان برای یاری امـام حسـین

اعـالم آمـادگی کردنـد.

حضرت از پذیرش کمک آن ها خودداری کرد؛ ولی کمک انسانهـای دیگـر را
پذیرفت و حتی هنگامی که همه یاران او به شهادت رسیده بودند ،آنها را صـدا
میزد و از آنان یاری میطلبید و ندای «هَّل مِن ناصّرٍ يَنصُّرُني» سر میداد.
گاهی ما از این بُعد مهم غاف میمانیم و تنها انتظار داریم که ائمه

به ما کمک

کنند و حال آنکه قب از آن باید به فکر کمک کردن و یاری رسـاندن بـه آنهـا
باشیم و به این افتخاری که خدا به انسان داده ،جامه عم بپوشیم .در دعای عهد،
از خدا می خواهیم که ما را از کسانی قرار دهد که برای برآورده ساختن نیازهای
آن حضرت شتاب میکنند« :اللَهُمَ اجْعَلْنِي مِنْ أَنْصَارِهِ وَ أَعْوَانِهِ وَ الدذَابِينَ عَنْدهُ وَ
الْمَُْارِعِينَ إِلَيْهِ فِي قَضَاءِ َُوَائِجِهِ وَ الْمُمْتَثِلِينَ لِأَوَامِّرِهِ وَ الْمُحَامِينَ عَنْهُ وَ الَْابِّقِينَ
إِلَى إِرَادَتِهِ وَ الْمُْْتَشْهَدِينَ بَيْنَ يَدَيْه؛  8خدایا! مـرا از یـاران و خـدمتگـزاران و
دفاع کنندگان از او و شتابندگان به سوی او در برآوردن خواستههـایش و انجـام
اوامرش و مدافعان از او و پیشگیرندگان به سوی خواستهاش و شهادت یافتگان
پیش رویش قرار بده».
 .5عاشورا ،فرصت ناب خودسازي
ایام عاشورا ،فرصت بسیار مساعدی را برای ما فراهم میکند کـه خـود را بـرای
ـــــــــــــــــــــــ
 .2محمد ،آيه .7
 . 1مجلسی ،محمدباقر ،زاد المعاد ،بیروت :مؤسسة األعلمی للمطبوعات2011 ،ق ،ص .101
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ساختن اخالقی و معنوی ،یاری دین خدا و عم به دستورات الهی آماده سازیم.
خیلی از اوقات ،دلی عدم موفقیت ما در عم  ،عدم علم و معرفت نیست و بـا
این که میدانیم کاری خوب است ،آن را انجام نمیدهیم و یا میدانیم کـاری بـد
است ،اما مرتکب آن میشویم .مشکلی که در اینجا وجود دارد ،مشک گرایشی
و انگیزشی است؛ نه مشک معرفتی .هنگامی که امیال دنیوی در ما شدید باشـد،
ممکن است به انجام اعمالی روی آوریم که منافع دنیوی ما را تأمین میکننـد و
حتی اگر بدانیم عقوبت اخروی دارند ،از آنهـا پرهیـز نمـیکنـیم .بـرای انجـام
کارهای خوب و ترک اعمال بد ،هم داشتن علم و معرفت الزم است و هم باید
انگیزه و اراده کافی برای روی آوردن به خوبیها و دور شدن از بدیهـا داشـته
باشیم؛ یعن ی نه تنها به لحاظ ذهنی قانع شده باشیم که فالن کار خوب است یا به
سود ما است ،بلکه دل ما هم باید آماده عم کردن و مشتاق انجام آن باشد.
برخی افراد خیال میکنند که عدم توفیق آنها در عم  ،تنها به جهت آن است که
راه عم کردن را نمی دانند .از این رو ،همواره به دنبال شنیدن موعظه از بزرگان
هستند؛ غاف از آنکه بسیاری از چیزهایی را هم که میدانند ،نادیده میگیرنـد و
به آن ها عم نمی کنند .در روایتی آمده است« :اگر کسی به چیزهایی که میداند
عم کند ،از چیزهایی که نمیداند ،کفایت میشود 3 ».از این روایت میتوان چنین
استفا ده کرد که انسانی که به دانستههایش عم کند ،اه نجـات خواهـد بـود و
مسیرش برای رسیدن به سعادت باز میشود .مرحوم آیتاهلل العظمی بهجـت
بارها تأکید فرموده بودند که به دانستههای خودمان عم کنیم .ایشان در یکی از
سخنرانی هایش می فرماید« :ای کسی که عم میکنی به معلومات ،در فکر چیـز
دیگر نشو ،بقیه امور با آنها است .همانهایی که همین مقدار را بـه شـما اعـالم
ـــــــــــــــــــــــ
 . 2طبرسی ،علی بن حسن ،مشکاة األنوار فی غرر األخبار ،نجف :المکتبة الحیدرية2121 ،ق ،ص :217
«عَ نْ حَفْصِ بْ نِ غِيَاثٍ عَ نْ أَبِی عَبْدِ اللَهِ

قالَ :مَ نْ عَمِلَ بِمَا عَلِ َ:نُفِیَ مَا لَا یَعْلَ».:
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کرده اند ،زیادی بر این مقدار را هم ،آنها اعالم میکنند .تو دیگر در فکر نباش؛
یعنی غرهاش را نخور 3 ».ایشان گاهی به کسانی که از او طلب موعظه و نریحت
می کردند ،اعتراض می کرد و از اینکه عدهای به موعظههایی که قبالً شـنیدهانـد،
عم نکرده  ،باز درخواست موعظه میکنند ،ناراحـت مـیشـد .وی در یکـی از
دستورعم های عرفانی شان فرمـوده« :آنچـه مـی دانیـد ،عمـ کنیـد و در آنچـه
نمیدانید ،احتیا کنید تا روشن شـود؛ و اگـر روشـن نشـد ،بدانیـد کـه بعـض
معلومات را زیر پا گذاشته اید؛ طلب موعظه از غیر عام  ،مح اعتراض اسـت و
قطعاً مواعظی را شنیدهاید و میدانید ،عم نکردید؛ وگرنه روشن بودید 8 ».بر این
اساس ،اگر در مسألهای روشن نبودیم و تردید داشتیم ،معلوم میشود از برخـی
چیزهایی که از قب برایمان روشن بـوده و بـه آنهـا علـم داشـتهایـم ،غفلـت
ورزیدهایم و به آنها عم نکردهایم .چنانچه به دانستههایمان عم کرده بودیم،
اکنون در این مسأله جدید هم تردید و دودلی نداشتیم و حکمش برایمان روشن
بود.
اکنون ،سؤال این است که چه کنیم تا گـرایش بـه عمـ در مـا تقویـت شـود و
دلهایمان برای انجام خوبیها و ترک بدیها آماده گردد؟ در اینجا اسـت کـه
می توانیم به دنبال فرصـت هـا باشـیم و از موقعیـتهـایی کـه موجـب تقویـت
گرایش های معنوی و انگیزه های الهی و آخرتی میشـوند ،بیشـترین اسـتفاده را
ببریم .یکی از ویژگی های مهم ایام عاشورا ،این است که قـدرت شـگفتآوری
برای آمادهسازی دلهای ما دارد و از این رو ،فرصت ناب و ارزشمندی را برای
افتادن در مسیر عم ایجاد میکند و تنها زیرکی افراد مؤمن را میطلبد که از این
فرصت بهترین استفاده را ببرند .یاد امام حسین

و حماسه عاشـورا ،در همـه

ـــــــــــــــــــــــ
 .2پايگاه ايّنترنتی تبیان ،نشانی:

http://www.tebyan.net.

 .1پايگاه ايّنترنتی مرکز تّنظیم و نشر آثار حضرت آيتاهلل بهجت  ،نشانی:

http://www.bahjat.org.
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زمانها شورآفرین و احساسبرانگیز است؛ اما ایام عاشورا اوج احساسات معنوی
و دینی ما را رقم می زند و شور و شوق معنوی عجیبی در دل پیروان آن حضرت
ایجاد میکند؛ به گونه ای که آرزوی فـداکاری و قـرار گـرفتن در ردیـف یـاران
ابی عبداهلل  ،در انسان بسیار تقویت میشود و این ،به معنای آمادگی مـا بـرای
عم است.
البته عاشورا هم جنبه معرفتی قوی دارد و هم جنبه انگیزشی باال .از نظر معرفتی،
تأم در حوادث عاشورا و دقت در گفتارها و رفتارهای شهدای کربال و دشمنان
آن ها ،حقایق بسیاری را به ما می آموزد و علم و بریرت ما را افزایش میدهـد.
بُعد انگیزشی ایام عاشورا نیز خیلی قوی و اثرگذار اسـت و کسـانی کـه آرزوی
خوبشدن را دارند ،ولی در عم چندان موفق نبودهاند ،میتوانند بهخوبی از این
فرصت بهره ببرند و راه مطمئنی را برای عم به دانستههای خود بگشایند.
شاید این سؤال پیش آید که در این زمان چگونه مـیتـوانیم حضـرت اباعبـداهلل
الحسین

را یاری کنیم و حال آنکه زمان زیادی از شهادت آن حضرت گذشته

و دیگر زمینهای برای یاری ایشان وجود ندارد؟ در پاسخ به این پرسش ،باید در
هدف قیام امام حسین

تأم کنیم و ببینیم آیا میتوانیم در این زمان نقشی در

تحقق هدف آن حضرت داشته باشیم یا خیر؟ اگر هدف امام

فقب رسیدن بـه

حکومت باشد ،آنگاه با شهادت ایشان ،دیگر زمینهای برای حکومت وجود ندارد
و از این رو ،یاری ما هم برای رسیدن آن حضرت به حکومت ،بیمعنا است؛ اما
خود امام

در سخنانشان هدف خویش را از قیام روشن ساختهاند و از جمله،

این کالم گهربار که در وصیت به محمد بن حنفیه بیان میفرمایند ،مشهور است؛
«و اِنَما خَّرَجتُ لََِلَوِ اإلصالحِ فِي امّة جدّّي».

3

هدف آن حضرت ،چیزی جز قرار دادن جامعه در مسیر عبودیت و بندگی خدا
ـــــــــــــــــــــــ
 . 2مجلسی ،محمدباقر ،بحار األنوار ،پیشین ،ج  ،00ص .117
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نبود و اکنون با توجه به این هدف روشن میشود که هر کس قدمی برای اصالح
خود و جامعه خویش بردارد ،در واقع ،به یاری آن حضرت همت گماشته و آن
امام را در تحقق هدف واالیشان کمک کرده است .در حقیقت ،هـدف آن امـام
منافع شخری خودشان نبوده است؛ بلکه هدف ایشان ،رساندن امت

بزرگوار

پیامبر به سعادت راستین بوده اسـت .بنـابراین ،هـر کـس در مسـیر سـعادت و
خوشبختی واقعی خود و جامعه قدم بردارد و برای خودسازی خویش عم کند،
به تحقق هدف آن امام شهید کمک رسانده است .به گفته مرحوم حاج اسـماعی
دوالبی« :حضرت سیدالشهداء به مردم احتیاج نداشت؛ اما اینکه میفرمـود :مـرا
یاری کنید ،یعنی مسلک مرا یاری کنید ،مقرد مرا یاری کنید ،همکار و همراه من
باشید .وقتی نماز میخوانید یا کار خوبی انجام میدهید ،به انبیـا و اولیـا کمـک
میکنید».

3

البته انتظار نمی رود که بتوانیم یکشبه راه صدساله را بپیماییم و به یکباره عوض
شویم؛ بلکه الزم است نفس سرکش خود را بهتدریج و با برنامهای مناسب ،آرام
کنیم .همین که انسان در مسیر خوبیها قدم بردارد ،هرچند قدم برداشتنهـای او
کوچک باشد ،ارزش و تأثیر فراوانی دارد.
 .6عهدبستن با سید الشهداء
یک راه مناسب برای اینکه بتوانیم در مسیر ساختن خود و جامعه خویش حرکت
کنیم و قدم مطمئنی برداریم ،این است که در این ایام و به ویژه در شب عاشـورا
با امام حسین

عهد و پیمان ببندیم .شب عاشورا ،شبی است که یاران واقعـی

اباعبدهلل با موالیشان پیمان یاری بستند و باعث آرامش دل زینب

و خانـدان

آن حضرت شدند .بنابراین ،چه خوب است که ما نیـز در ایـن شـب حماسـی،
ـــــــــــــــــــــــ
 .2پايگاه ايّنترنتی تبیان ،نشانی:

http://anjoman.tebyan.net
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فرصت را از دست ندهیم و با یاران سرسپرده حسین

همراه گردیم و با موالی

خود همپیمان شویم.
البته در این که چه پیمانی با امام

ببندیم ،باید بهخوبی تأم کنیم؛ چرا که بایـد

عهدی با امام ببندیم که توان جامه عم پوشاندن به آن را داشته باشیم؛ تا مبادا به
عهدشکنی با امام دچار شویم و در صف کوفیان قرار گیریم .مطابق ضرب المث
«سنگ بزرگ ،نشانه نزدن است» ،نباید عهدی سنگین و بزرگ ببندیم که نتـوانیم
به آن پایبند باشیم .در این زمینه ،راهکار مناسب آن است که هر کـس در حـال
خود تأم کند و با توجه به مشکالت اخالقی و شـرعی کـه در خـود مشـاهده
می کند ،به فراخـور حـال خـویش بـرای اصـالح گوشـهای هرچنـد کوچـک از
زندگی اش  ،با امام عهد ببندد؛ برای مثال ،اگر کسی در انجـام نمازهـای واجـب
کوتاهی می کند ،می تواند با امام عهد ببنـدد کـه دسـت کـم در انجـام برخـی از
نمازهایش کوتاهی نکند؛ مثالً نماز مغرب و عشایش را به هیچ وجه ترک نکند .یا
کسی که نمازهای واجب را هیچگاه ترک نمیکند ،اما در خواندن نماز اوّل وقت
کوتاهی می کند ،می تواند با امام عهد ببندد که دست کم برخی نمازهـایش ،مـثالً
نماز ظهرش را سر وقت بخواند .همچنین اگر کسی خودش را مبتال به معریتی
می یابد ،می تواند با امام عهد ببندد که آن معریت را دست کم در برخی ساعات
شبانهروز ،مثالً در بعد از ظهرها انجام ندهد.
البته معنای این سخن ،آن نیست کسی که چنین عهدی را میبندد ،در بقیه مسائ
بی تفاوت باشد و تنها به انجام تعهدش فکر کند .ترمیم ما باید این باشد که برای
اصالح خود در همه جهات تالش کنیم؛ اما از آنجا که تحول یـکبـاره انسـان
شاید مشک باشد و از طرفی دیگر ،عهدشکنی با امام

پسندیده نیست ،خوب

است در مقام عهد ،معقول عم کنیم و عهدی ببندیم که بتوانیم با یاری گرفتن از
خدا و توس به خود امام حسین

و دیگر اولیای خدا ،به آن خویشتن پایبند

باشیم؛ بهخروص از آنجا که این قدم ،گام آغازین خودسازی است ،الزم است

عاشورا و فرصتها
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با احتیا هرچه بیشتر عم کنیم تا بتوانیم در عاشورای سال آینده ،با سرافرازی،
عهدی جدید با امام خود ببندیم.
هرگز نباید فکر کنیم که عهد کوچک بستن ،دردی را دوا نمیکند .مطابق روایات
متعددی ،آنچه بسیار اهمیت دارد ،تداوم عم اسـت .اگـر یـک عمـ  ،هرچنـد
کوچک ،دوام داشته باشد ،تأثیر بسیاری خواهد داشت .در حدیثی امام صادق
فرموده « :أََُوُ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَهِ عَزَ وَ جَّلَ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَ إِّنْ قَّل؛  3محبوبترین
محبوب ترین اعمال نزد خدای بلندمرتبه ،عملی است کـه بنـده بـر آن مـداومت
داشته باشد؛ هرچند آن عم  ،کوچک و اندک باشد».
همچنین آن بزرگوار کمترین حد تداوم یک عم را یک سال دانسته و میفرماید:
« إِذَا كَاّنَ الّرَجُّلُ عَلَى عَمَّلٍ فَلْيَدُمْ عَلَيْهِ سَنَةً ثُمَ يَتَحَوَلُ عَنْهُ إِّنْ شَاءَ إِلَدى غَيْدّرِهِ وَ ذَلِدكَ
أَّنَ لَيْلَةَ الّْقَدْرِ يَكُوّنُ فِيهَا فِي عَامِهِ ذَلِكَ مَا شَاءَ اللَهُ أَّنْ يَكُوّن؛  8هرگاه کسی به عملی
روی آورد ،پس الزم است تا یک سال بر آن عم باقی بماند و پس از آن ،اگر
خواست میتواند به عملی دیگر روی آورد».
بنابراین ،چه بسیار بهجا است که هر فردی در شب عاشورا با امام شهید خود بر
عملی تا یک سال پیمان ببندد و بر آن عمـ مـداومت نمایـد .نبایـد هرگـز بـه
کوچکی کاری که بر سر آن پیمان میبندیم ،توجه کنیم؛ بلکه اگر بتوانیم بر پیمان
خود استوار بمانیم ،ارزش واالیی خواهد داشت .همچنـین نبایـد تنهـا بـه عمـ
خودمان نگاه کنیم؛ بلکه اگر هر فردی در شب عاشورا عهدی با امام حسـین
ببندد ،آنگاه در جامعه ما در طول یک سال میلیونها گناه ،کم میشود و میلیونها
کار خوب ،افزایش مییابد .در این صورت ،مطابق وعدههای تخلفناپذیر الهی،
رحمت و لطف حق بر چنین جامعهای که همـه در مسـیر بنـدگی خـدا عهـدی
ـــــــــــــــــــــــ
 . 2کلیّنی ،محمد بن يعقوب ،الکافی ،پیشین ،ج  ،1ص .21
 .1همان.
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بستهاند ،سرازیر خواهد شد .خداوند متعال در قرآن کریم میفرماید ...« :إِّنَ اللَهَ ال
يُغَيِّرُ ما بِّقَوْمٍ َُتَى يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُِْهِمْ ...؛  3خدا حال قـوم را تغییـر نمـ دهـد ،تـا
اینکه آنان خود ،حالشان را تغییر دهند».
و یا در سورهای دیگر میفرماید« :وَ لَوْ أَّنَ أَهّْلَ الّْقُّرى آمَنُوا وَ اتَّقَدوْا لَفَتَحْندا عَلَديْهِمْ
بَّرَكاتٍ مِنَ الَْماءِ وَ الْأَرْضِ وَ لكِنْ كَذَبُوا فَأَخَذْناهُمْ بِما كانُوا يَكِْْبُوّن؛  8و اگر اهـ
شهرها ایمان آورده و تقوا داشتند ،برکاتی از آسمان و زمین بر آنها میگشودیم؛
ولی تکذیب کردند .پس به آنچه انجام دادند ،آنان را مؤاخذه کردیم».
بسیاری از اه معرفت سفارش میکردهاند که اگر بخواهیم در مسیر سـعادت و
معرفت خدا قدم برداریم ،باید با امام حسین

رابطه برقرار کنیم؛ چرا که مسیر

سلوک از طریق آن حضرت بسیار آسان میشود .امام حسین  ،کشتی نجـاتی
است که بهسرعت حرکت می کند .ما در واقـع ،بـا عهـد و پیمـانی کـه بـا امـام
حسین

می بندیم ،خویش را برای یاری فرزند عزیزشـان ،حضـرت صـاحب

الزمانأ آماده می کنیم و امیدوار میشویم که از منتظران و یاوران ایشـان قـرار
گیریم .بنابراین ،چه بهجا است در شب عاشورا که شب عهد و پیمان یاران سید
الشهداء

است ،هر کس به فراخور حال خود ،عهدی با امام خویش ببندد و تا

عاشورای سال آینده ،تمام تالشش را انجام دهد که بـر عهـد و پیمـان خـویش
استوار بماند .با این کار ،همه سال را با یاد امام حسین

سپری مـیکنـیم و بـا

ارتبا با آن حضرت ،زندگیمان را رنگ خدایی میبخشیم.

ـــــــــــــــــــــــ
 .2رعد ،آيه .22
 .1اعراف ،آيه .71

رهنمودهایی به عزاداران ساالر شهیدان
آيتاهلل جوادي آملي

اشاره
عزاداری ساالر شهیدان ،امام حسین

 ،دارای شرایب و آدابی است که رعایـت

آنها کمک شایانی به بهتر برگزار شدن آن نموده و در عم  ،به ترویج فرهنگ و
معرفت حسینی در جامعه میانجامد .برای اینکه مراسم عـزاداری را همسـو بـا
اهداف قیام عاشورا هدایت و مدیریت کنیم ،بایسته است به رهنمودهای حضرت
آیتاهلل جوادی آملی ،برگرفته از کتاب کوثر کربال  ،3توجه ویژه شود .بدیهی است
که ملتزم شدن به رهنمودهایی از این دست ،ضمن جلب رضایت خداوند و اه
بیت

 ،جامعه را از هر گونه افـرا و تفـریب در ایـن مسـیر برحـذر داشـته،

عزاداری راستین و اثربخش را به ترویر میکشد.
 .3بزرگداشت عزاداری ساالر شهیدان ،سند شرف جامعه انسانی ،بهویـژه ایـران
اسالمی است و باید آن را مایه فخر خود دانست و حفظ کرد .ایـن مراسـم ،از
ـــــــــــــــــــــــ
 . 2جواد آملی ،عبداهلل ،کوثر کربال ،قم :مرکز نشر اسراء ،اوّل 2172 ،ش ،ص  141ـ ( 124با تلخیص و
ويرايش).
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بهترین ذخیرههای نظام دینی است که هـم امـت اسـالمی را بـه سـالح معنـوی
انبیا

مسلح مینماید و هم دشمنان آنها را که میخواهند مردم مسلمان جاه

بمانند ،خلع سالح می کند .اکنون ،مهاجمان فرهنگی با ماهوارهها مسلمانان را وا
می دارند که عالم و عام نباشند و گمراه شوند.
 .2با قرد خالص و برای رضای حضرت حق ،در عـزاداری شـرکت کنـیم؛ تـا
گوشهای از دَین ما به امام حسین

و کربال ادا گردد .حرکت دستهها و هیأتها

نیز باید بر اساس تهذیب و تزکیه و به دور از انگیـزههـای نفسـانی و کارهـای
نادرست باشد.
 .1به شک کوشا و فراگیر در مراسم عزاداری اهـ بیـت

 ،بـه ویـژه عاشـورا

شرکت نماییم؛ به گونه ای که از نوجوانان و جوانان گرفته تا بزرگساالن و پیران،
هر کدام به اندازه توان خود در این مراسمها شرکت کنند و شهر و روستا را بـه
غُلغُله و وِلوِله درآورند که خدا میداند ثواب این کار چه اندازه بزرگ است!
هم چنین باید بزرگان هر شهر که از وجاهت و حرمتی برخوردارند ،با شرکت در
مجالس حسینی ،در واقع ،بر حرمت خود بیفزایند؛ هرچند از آنان توقّع نیست که
مانند جوانان تا پایان برنامه سوگواری بمانند .نیز مناسب است عزاداران در مراسم
حسینیه های گوناگون شرکت نمایند و تا آنجا که میتوانند بـه یـک جـا بسـنده
نکنند.
 .4هیچ کس در کوی و برزن ،تماشاچی مراسم نباشد و هر طور که میتواند ،در
عزاداری و اشکریختن برای اه بیت

شرکت کند .گریه برای شهید ،اشتیاق

به شهادت را در دلها پدید می آورد و عاطفههای انسانی را برمیانگیزد .اگر سِرّ
نهضت حضرت سیدالشهدا

آشکار شود ،معلوم خواهد شد که چرا اصرار شده

تا برای آن حضرت گریه کنیم.
بر پایه برخی نق ها ،وقتی صبحگاهان در محضـر امـام صـادق

نـام مبـارک

رهنمود هايی به عزاداران ساالر شهیدان

سیدالشهدا
بْنُ عَلِي
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برده می شد ،ایشان تا پایان آن روز لبخند نمیزد؛ «مَا ذُكِّرَ الْحَُْيْنُ
عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَهِ جَعْفَّرِ بْنِ مُحَمَدٍ

فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ مُتَبَِْماً قَطُ إِلَى اللَيّْلِ».

فِي يَوْمٍ قَطُ فَّرُئِيَ أَبُدو عَبْددِ اللَدهِ

3

خون شهید و اشک بر او ،در نهاد انسان شهامتآفرین اسـت .از ایـن رو ،امیـر
مؤمنان
هستی».

به فرزندش ،امام حسین

فرمود« :تو ،مایه ریزش اشک هـر مـؤمن

8

 .5هیچ کس ،بهویژه نس نو ،بیوضو وارد هیأتها و دستههای عزاداری نشـود.
هنگام وضو نیز چنین نیت کنیم :خدایا! وضو میگیرم تا طیب و طاهر شده و بـا
طهارت وارد عزای امام حسین
 .6عزاداری ساالر شهیدان

شوم.

باید عاقالنه و ساده و بـیپیرایـه باشـد .پـس ،تـا

میتوانیم باید از تشریفات بکاهیم و بر محتوا بیفزاییم .مجـالس حسـینی ،سـبب
تغذیه روحی و اعتقادی و فرهنگی است و آنان که به مراسم خاندان عرمت و
طهارت

مشرف می شوند ،باید از چنین برکاتی بهرهمنـد شـوند ،تـا از غبـار

غفلت و مادیت برهند .انسان تا در طبیعت زندگی میکند ،غبارآلود است و ناچار
باید خود را پاک سازد.
امام باقر

سخنی بسیار لطیف ،بلند و شیرین در معنای واژة «اَمیر المؤمنین»

دارند .آن امام همام بر خالف واژهشناسان که به ظاهر لغت «امیر» را «فرمانروا» و
«فرمانده» معنا میکنند ،آن را از ریشه «میره» ،یعنی طعام و غذا دانستهاند؛ چنانکه
در سورة «یوسف» نیز فعلی از همین ریشه آمده است« :وَنَمِيّرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا
وَنَزْدَادُ كَيّْلَ بَعِيّرٍ ذٰلِكَ كَيّْلٌ يَِْيّرٌ 1 ».برادران یوسف

به حضرت یعقوب

ـــــــــــــــــــــــ
 . 2ابن قولويه قمی ،جعفر بن محمد ،کامل الزيارات ،نجف :انتشارات مرتضويه2111 ،ش ،ص .242
 .1همان.
 .1يوسف ،آيه .11
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عرض کردند« :ما برای اه خود ،میوه و طعام میآوریم ».پس ،امیر کسی است
که به انسان میوه و طعام می دهد و علی بن ابیطالب

از این جهت که به امت

اسالمی طعامی معنوی و سالم میدهد« ،امیر المؤمنین» است .آری! غذای این
امیر ،همان ایمان ،علم و معرفت است 3 .آن حضرت ،اوصاف کمالی خود را به
مؤمنان که شاگردان ایشاناند ،میچشاند و مجالس حسینی

باید زمینههای

چنین اطعامی باشد؛ هرچند دادن طعام مادی ،جایگاه و پاداش خود را دارد.
 .7عنرر مبارزه با طاغوت زمانه ،امر به معروف و نهی از منکر ،نبرد با اسـتکبار
جهانی و تبیین جنایات دودمان ننگین اموی ،باید در سخنرانیها و شعارها نمود
و بروز یابد .رسالت خطبا و گویندگان مجالس حسینی ،این است که معارفی را
بازگو کنند که هدف ساالر شهیدان

را بهخوبی تشریح نماید.

 .8شعرها و شعارها ،باید سودمند و مؤثر باشند .مسئوالن هیأتها و دستهها باید
این امر مهم را مد یریت کنند .شعارها باید برگرفته از معارف قرآن و آموزههـای
عترت

باشند .بدیهی است ،مداحی برای اه بیت

 ،پایگاهی رفیع در دین

دارد؛ چنانکه ایران اسالمی را نیز در دوران دفاع مقدس بسیار یاری نمود.
وجود مبارک امیر مؤمنان ،علی بن ابیطالب

فرمود :وقتـی مـردم بـه صـحنه

سیاسی ـ اقترادی آمدند ،من خود را موظف به پذیرش حکومت دیدم؛ «لَدوْ لَدا
ُُضُورُ الْحَالِّرِ وَ قِيَامُ الْحُجَةِ بِوُجُودِ النَاصِّرِ ...وَ لََّْقَيْتُ آخِّرَهَدا بِكَدأْسِ أَوَلِهَدا 8 ».آن
حضرت

بیست و پنج سال خانهنشین بود؛ اما هنگامی که مردم آماده پذیرش

حکوم ت علوی شدند ،او نیز وارد ساحت سیاست شد .اگر وی یاور نمیداشت،
در انزوا می ماند .حضور مردم در صحنه سیاسی ،رکن اساسی اسـت و بررسـی
ـــــــــــــــــــــــ
 . 2عیاشی ،تفسیر العیاشی ،تحقیق :سید هاشم رسولی محالتی ،تهران :چاپخانه علمیه2124 ،ق ،ج  ، 1ص . 220
 . 1شريف رضی ،محمد بن حسین بن موسی ،نهج البالغه ،تصحیح :صبحی صالح ،قم :دار الهجرة ،بیتـا،
خطبه  ،1بّند  21ـ .22

رهنمود هايی به عزاداران ساالر شهیدان
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نهضت ساالر شهیدان ،سهم تعیینکنندهای در حضور سیاسی مردم دارد .در ایران
اسالمی نیز سیره و مرام حسین بن علی

و عشق به شهادت ،باعث شـد کـه

مردم به صحنه انقالب وارد شوند .از این رو ،ائمه

اصرار داشتند که جریـان

کربال ،به طور کام در جامعه مطرح و اطالعرسانی شود.
 .3هیچ کس به سلیقه خود چیزی بر مراسم عزاداری نیفزاید .برداشتن آهنهـای
سنگین (عالمتها) ،پیام ویژهای ندارد .این کارهـا ،کـاهش یابـد و بـر عظمـت
عزاداری افزوده گردد .حم عَلَم های سبک ،پرچمها و یا پارچههـای مکتـوب،
بهخوبی میتواند رنگ بزرگداشت و تعظیم به مراسم عزاداری بدهد .باید بررسی
نمود که چه چیزی در تشکیالت سیدالشهدا

بوده یا باید باشد ،چه چیز نبوده

و نبودن آن بهتر است؛ چرا باید کار پُرثوابی مانند پای برهنهبودن و بر سر و سینه
زدن در عزاداری برای رضای خدا را رها کنیم و بار سنگین آهنها را بـر دوش
بکشیم؟ باید بر اساس رهنمود قرآن و عترت

حرکت کرد و وقتی راه صحیح

و روشن باز است ،چرا راه نامطمئن را طی کنیم؟
 .31حرکت هیأت ها و دستهها ،به گونهای هدایت شود که هنگـام اذان ظهـر ،در
یک یا چند جا نماز جماعت بر پا شود؛ اعم از مسجد یـا حسـینیه .اگـر امکـان
برگزاری نماز جماعت نبود ،از نماز فرادی در اوّل وقت نماز در مسجد غفلـت
نشود تا عزاداری با سیره صاحب عزا هماهنگ باشـد  .بایسـته اسـت کـه اطعـام
عزاداران ،پس از برگزاری نماز باشد.
 .33همکاری و هماهنگی با مسئوالن نظـامی از جملـه نهادهـایی ماننـد نیـروی
انتظامی ،الزم است.
 .32شبهای عزاداری ،در خانهها داستان کربال برای فرزندان و نوهها بازگو شود
و نباید شبها ،بهویژه شبهای بلند ،با دیدن فیلمهای غیرآموزنده بگذرد .مطالب
عبرت آمیز ،در اذهان نوساالن بهنیکی میماند .از این رو ،داستان خوبها و بدها
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در ماجرای کربال را باید برای عبرتگیـری دیگـران بـازگو کـرد .همچنـین بـه
فرزندانمان آموزش دهیم که هنگام نوشیدن آب ،از گفتن «سالم بر حسـین »
غفلت نکنند.
 .31رعایت حریم تربت پاک ساالر شهیدان ،الزم است .از این رو ،شایسته است
بر اساس رهنمودهای دینی ،کمی از آن تربت پاک را با آب آمیخت و به نـوزاد
خود چشاند و این ،از دستورهای رسمی دین اسالم است؛  3تا کودک با نوشیدن
آب آمیخته با تربت حسین  ،حسینی شود و برای تمـام عمـر بـه نـام سـاالر
شهیدان سخن بگوید .همچنین ،توصیه شده پس از یک مـاه روزه داری ،در عیـد
فطر با مقداری اندک از تربت حسینی افطار شود.
 .34پاس داشت خون مطهر ساالر شهیدان

8

 ،ایجاب میکند که آن امام مظلوم را

هر روز با زیارت عاشورا یا زیارت وارث زیارت کنیم؛ تا مرام آن حضرت زنده
بماند .خواندن این زیارت ،برای همگان رجحان دارد؛ هم توده مردم و هم عالمان
و نخبگان ،مانند :فقها ،حکما ،متکلمان ،مفسران و عرفا.
از پیام های سازنده زیارت عاشورا نباید غفلت کرد؛ پیامهایی ماننـد :دوسـتی بـا
دوستان اه بیت

و دشمنی با دشمنان اه بیت

؛ «إِنِي سِلْمٌ لِمَنْ سَالَمَكُمْ وَ

َُّرْبٌ لِمَنْ َُارَبَكُمْ 1 ».امروزه ،برخی مانند یزید در بسیاری از کشورهای اسـالمی
حکومت میکنند و ملت و ملّیت خود را رایگان به بیگانگان میفروشند.
اگر وجود مقدس و مبارک ساالر شهیدان در جامعـه کنـونی مـیبودنـد ،اجـازه
نمی دادند مسلمانان این گونه در سراسر جهان قت عام شوند؛ زیرا آن امام مظلومِ
ـــــــــــــــــــــــ
 . 2محمد بن محمد بن نعمان عکبری (شیخ مفید) ،المقّنعة ،قم :کّنگره شیخ مفید2021 ،ق ،ص .112
 . 1همو ،مسارّ الشیعه ،بیروت :دار المفید ،دوم2020 ،ق ،ص .12
 . 1ابن قولويه قمی ،جعفر بن محمد ،کامل الزيارات ،پیشین ،ص 277؛ محدث قمی ،شیخ عباس ،مفاتیح
الجّنان ،ترجمه :موسوی دامغانی ،قم :تابان ،دوم2177 ،ش « ،زيارت عاشورا».

رهنمود هايی به عزاداران ساالر شهیدان
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ظلم ستیز میفرماید :من با هر کس که مانند یزید است ،مخالفم؛ «وَ عَلَدى الْإِسْدلَامِ
الَْلَامُ إِذْ قَدْ بُلِيَتِ الْأُمَةُ بِّرَاعٍ مِثّْلِ يَزِيدَ».

3

در زیارت جامعه کبیر نیز جمله «مُحَّقِقٌ لِمَا َُّقَّقْتُمْ مُبَِّْلٌ لِمَا أَبََْلْتُمْ»  8بدین معناست
که هر معرفت بلندی را که شما خاندان وحی تحقیق کردید ،مـا نیـز محقّـق آن
هستیم و هر چه را شما باط دانستید ،ما نیز إبطال میکنیم؛ یعنی هـر حکومـت
باطلی را که شما برانداختید ،ما نیز در براندازی مث آن تـالش مـیکنـیم و هـر
حکومتی را که شما پیریزی کردید ،ما نیز در پیریزی آن میکوشیم.
ثواب زیارت حسین بن علی

یاد شده؛

بیش از ثواب زیارت دیگر امامان

با این که همة آن ها نور واحدند ،رفتن به زیارت قبر حسین بن علی
اکید شده است 1 .اگر رفتن به زیارت حضرت سیدالشهدا

سفارش

شدن ی نبود ،زیارت

عاشورا خوانده شود؛ مبادا روزی بی یاد حضرت امام حسـین بگـذرد .صـبح بـه
هنگام خروج از منزل رو به قبله سه بار گفته شود :الْالم عليك يا أبدا عبدداهلل و
رُمة اهلل و بّركاته!
بسیاری از بزرگان نذر می کنند که اگر فالن مشک آنها برطرف شـود ،زیـارت
عاشورا بخوانند.
 .35ماه محرم که ظرف زمانی عزاداری سـاالر شـهیدان

اسـت ،از دو جهـت

همانند ماه مبارک رمضان است؛
ـــــــــــــــــــــــ
 . 2علی بن موسی بن جعفر (سید بن طاووس) ،ا للهوف علی قتلـی الطفـوف ،تهـران :انتشـارات جهـان،
 2102ش ،ص .10
 .1تقی الدين کفعمی ،ابراهیم بن علی عاملی ،البلد األمین والدرع الحصین ،بی جا :چـا

سـّنگی ،بـیتـا،

ص177؛ محدث قمی ،شیخ عباس ،مفاتیح الجّنان ،پیشین « ،زيارت جامعه کبیره».
 . 1ابن بابويه قمی ،محمد بن علی (شی خ صدوق) ،األمالی ،ترجمه محمـدباقر کمـرهای ،تهـران :کتابخانـه
اسالمیه2111 ،ش ،ص  201ـ .201
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اوّل این که رسول اکرم

در باره مـاه رمضـان فرمـود« :أَنْفَاسُدكُمْ فِيدهِ تَْْدبِيحٌ؛

3

نفس هـای شـما روزهداران در مـاه رمضـان ،تسـبیح اسـت ».در بـاره عـزاداری
سیدالشهدا

نیز چنین آمده است« :نَفَسُ الْمَهْمُومِ لِظُلْمِنَا تَْْبِيحٌ وَ هَمُهُ لَنَا عِبَدادَةٌ؛

8

نَفَس کسی که برای مظلومیت ما غمگین است و هنوز نَگریسته ،در حکم تسبیح
خدا است و اندوه او بر ما عبادت است».
دوم آن که در پایان ماه رمضان عرض میشود :خدایا! این سال را آخـرین سـال
روزه ما قرار مده و اگر سال پایانی است ،ما را مشمول رحمت خـود سـاز و از
الطاف خود محروم نکن؛ «اللَهُمَ لَا تَجْعَلْهُ آخِّرَ الْعَهْدِ مِنْ صِيَامِنَا إِيَداهُ ...فَدإِّنْ جَعَلْتَدهُ
فَاجْعَلْنِي مَّرُُْوماً وَ لَا تَجْعَلْنِي مَحّْرُوماً 1 ».شایسته است ،در پایان محـرم نیـز گفتـه
شود « :اللَهُمَ لَا تَجْعَلْهُ آخِّرَ الْعَهْدِ مِنْ إقامَتِنا لِتَعزِيَةِ سَيَّدالشُهدا

فَإّن جَعَلتَهُ فَأجعَلنا

مَّرُُومِي نَ وَ التَجعَلنا مَحّرُومِين .آمین يا ربّ العالمین».

ـــــــــــــــــــــــ
 .2همان ،ص  71؛ علی بن موسی بن جعفر (سید بن طاووس) ،اإلقبال باألعمال الحسّنة فیما يعمل مرة فی
السّنة ،تهران :دار الکتب االسالمیة2117 ،ش ،ج ،2ص .1
 .1محمد بن محمد بن نعمان عکبری (شیخ مفید) ،األمالی ،قم :کّنگره شیخ مفید ،دوم2021 ،ق ،ص 112؛
محمد بن حسن (شیخ طوسی) ،األمالی ،قم :دار الثقافة2020 ،ق ،ص .221
 . 1علی بن موسی بن جعفر (سید بن طاووس) ،اإلقبال باألعمال الحسّنة ،پیشین ،ج  ،2ص .101

سبک زندگی اهل بیت

در تربیت فرزند
*

حجتاالسالم والمسلمين عليرضا انصاري

اشاره
از اساسی ترین نیازهای انسان ،تربیت است .بشر ،تنها در پرتـو تربیـت صـحیح
میتواند مسیر زندگی را با موفقیت طی کرده و به کمال ،هویت و عبودیت دست
یابد .از این رو ،پیامبران الهی آمدهاند تا انسانها را تربیت نمایند .از عوام مهم
تربیت ،الگوپذیری است .ما باور داریم کـه اهـ بیـت

 ،الگوهـای ی شایسـته

هستندو تکیه بر دیدگاه ها و رفتارهای تربیتی آنان ،کارآمدترین راهکـار تربیتـی
برای تربیت ،به ویژه تربیت فرزندان است .این نوشتار ،جستاری اسـت در بـاره
سیره و گفتار اه بیت

درتربیت فرزندان خود.

اهمیت تربیت فرزند
یکی از بایسته های زندگی اجتماعی ،تربیت فرزندان است؛ زیرا ایجـاد خـانواده
متعادل وجامعه آرمانی ،به این امر بستگی دارد .ازاین رو ،تعلیم وتربیت فرزندان ،
ـــــــــــــــــــــــ
* پژوهشگر.

111



ره توشه محرم الحرام 3131

همواره ازدغدغههای انسانها بوده است .پیش از آنکه سقرا را محاکمه کنند ،از
وی پرســیدند :بــزرگتــرین آرزویــی کــه در دل داری ،چیســت؟ پاســخ داد:
«بزرگترین آرزوی من ،این است که به باالترین مکان آتن صعود کنم و با صدای
بلند به مردم بگویم :ای دوستان! چرا با این حرص و ولع ،بهتـرین وعزیزتـرین
سالهای زندگی خود را به جمع آوری ثروت و سیم و طال میگذرانید؛ در حالی
که آن گونه که باید و شاید ،در تعلیم و تربیت اطفالتان که مجبور خواهیـد شـد
ثروت خود را برای آنها باقی بگذارید ،همت نمیگمارید؟»

4

امروزه ،تربیت فرزندان از اهمیت بیشتري برخوردار است؛ زیرا دشمنان ،فرزندان
مـا را نشـانه رفتـه و در قالـب جنـگ نـرم وارااـه الگوهـاي کـاذب ،در صـدد
سست نمودن عقاید وهویتزدایي از آنان ميباشند .یکي ازروشهاي مقابلـه بـا
شبیخون فرهنگي ،تربیت روشمند فرزندان است .در آیـات و روایـات نیـز بـه
تربیت فرزند ومصونیتبخشي خانواده از ناهنجاريها تأکید شده است« :يا أَيُهَدا
الَذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفَُْكُمْ وَ أَهْلِيكُمْ ناراً وَقُودُهَا النَاسُ وَ الْحِجدارَةُ...؛ 3اى کسـانى کـه
ایمان آوردهاید! خود و خانوادههاي تان را از آتشى که هیزمش مردم و سـنگهـا
خواهند بود ،نگه دارید ».ابوبصیر مـيگویـد :از امـام صـادق

در بـاره سـخن

خداوند « :قُوا أَنفَُْكُمْ وَ أَهْلِيكُمْ نَاراً »...پرسیدم و گفتم :نفس خود را از آتش حفظ
مي کنم؛ اما چگونه خانواده خود را حفظ کنم؟ فرمود« :آنان را به آنچه خداونـد
امر فرموده ،امر کن و از آن چه خدا نهي فرموده ،نهي کن .پس اگر از تو پیروي
کردند ،تو آنان را حفظ نمودهاي و اگر نافرماني کردند ،تو تکلیف خود را انجام
دادهاي».

2

ـــــــــــــــــــــــ
 .2فردوسیان ،فرحّناز« ،نکتههايی پیرامون تربیت فرزند» ،مجله طوبی ،ش .1
 .1تحريم ،آيه .1
 .1قمی ،علی بن ابراهیم ،تفسیر قمی ،قم :دار الکتب االسالمیة ،چهارم2117 ،ش ،ج  ،1ص .177

سبك زندگی اهل بیت

اهل بیت

در تربیت فرزند
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نیزبه تربیت فرزندان خود اهتمام وافري ميورزیدند؛ زیرا عبودیت،

سعادت و طي مسیر پُرفراز ونشیب زندگي فرزندان ،نیازمند تربیت صحیح است.
ازاین رو ،علي
حسن

درنامه  24نهج البالره اصول تربیتي را بـراي فرزنـدش امـام

بیان نمود .امامان دیگر نیز به این امر ميپرداختند .آنان ،تنها به تربیت

فرزندان خود اکتفا نميکردند؛ بلکه همگان را به این امر سفارش مينمودند .امام
سجاد

فرمود ...« :و اما حق فرزندت آن است که بداني او از تو اسـت و تـو

نسبت به تربیت شایسته او ،مسئولي». ...

4

روشها ي تربیت در سیره اهل بیت
 .1انتخاب همسر شایسته

برخی ترور میکنند که تربیت فرزند ،بعد از تولدش آغاز میشود؛ حـال آنکـه
این امر ،به زمان پیش از تولد برمیگردد .ازاین رو ،در آموزههای دینی برای قب
وبعد بارداری زن ،آداب و شرایب خاص تعریف شده است که رعایت یـا عـدم
رعایت آن ،در شخریت و آینده فرزند تأثیر شگرفی دارد .به موجب آمار ،تعداد
بسیاری از کودکان ناقصالخلقه جهان و کودکـان کـه رشـد مغـزى ،عرـب و
جسم ناقر دارند ،در دوران باردارى مادرانشان درست تغذیه نشدهاند 8 .طبق
برخی تحقیقات ،عالقهمندی مادر به فرزند در هنگام شیردادن ،در ثبات شخریت
او مؤثر است 1 .به همین جهت ،در روایات تأکید شده است که پـیش و پـس از
ـــــــــــــــــــــــ
 .2ابن شعبه حرانى ،حسن بن على ،تحف العقول ،مصحح :علىاکبر غفارى ،قم :جامعه مدرسین 2040 ،ق،
ص .240
 . 1امیّنی ،ابراهیم ،تربیت ،قم :بوستان کتاب ،هفتم2174 ،ش ،ص .17
 .1حسیّنی زاده ،علی ،سیره تربیتی پیامبر
دانشگاه2124 ،ش ،ص .11

و اهل بیت

در تربیت فرزند ،قم :پژوهشـگاه حـوزه و
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بارداری  ،رعایت برخی مسائ ضرورت دارد؛ مثالً سفارش شـده کـه در هنگـام
ازدواج ،برای فرزنددارشدن دعا کنیم .امام صـادق

مـیفرمایـد :وقتـی قرـد

ازدواج داشتید ،چنین دعا کنید« :اللَهُمَ  ...قَدِرْ لِي وَلَداً طَيِباً تَجْعَلُهُ خَلَفداً صَدالِحاً فِدي
َُيَاتِي وَ بَعْدَ مَمَاتِي 3 ».همچنین سفارش شده است که از خوردن لقمه و مال حرام
پرهیز کنیم؛ زیرا این امر در روح و جسم فرزند تأثیر دارد .امام صادق
«آثار کسب حرام ،در نس انسان آشکار میشود».

فرمود:

8

بر این اساس ،انتخاب همسرشایسته ،ازمهمترین زمینههای تربیت فرزنـد اسـت؛
زیرا طبق قانون وراثت ،همان طورکه صفات ظاهری والدین و اجداد بـه فرزنـد
منتق میشود ،رذای وفضای اخالقی آنان نیز به او انتقال مییابد.از این رو ،اه
بیت

درانتخاب همسر دقت مینمودند؛ چنانکه علی

بـه بـرادرش عقیـ

دستور داد که همسرشایستهای برایش گزینش نمایـد .امـام سـجاد  ،یکـی از
بهترین نوادگان امام مجتبی
امام باقر

را به همسری انتخاب نمود که حاصـ آن ،تولـد

بود 2 .امام حسن عسکری

نیز با همسری بافضلیت ازداوج کرد و

این گونه ،آخری ن حجت خداوند به دنیا آمد.
معرومان

1

 ،نه تنها خود در انتخاب همسر دقت مینمودند ،بلکه دیگران را نیز

به این امر سفارش میکردند .امام صادق

میفرماید« :از طایفـه پـاکدامـن و

خوش اخالق ،همسر انتخـاب کنیـد .بـه درسـتی کـه عِـرْق (ژن) در فرزنـد اثـر
ـــــــــــــــــــــــ
 . 2کلیّنى ،محمد بن يعقوب ،الکافی ،مصحح :علىاکبر غفارى و محمد آخوندى ،تهران :دار الکتب اإلسالمیة،
چهارم2047 ،ق ،ج  ،1ص .021
 .1همان ،ج  ،1ص « :211کَسْبُ الْحَرَامِ يَبِی نُ فِی الّذُ رِيَةِ».
 . 1کلیّنی ،محمدبن يعقوب ،اصول کافی ،ترجمه :محمدعلی ا ردکانی ،تصـحیح :وفـادار مـرادی و محمـد
مسعودی ،قم :دار الحديث ،اوّل 2122 ،ش ،ج  ،1ص .147
 .0نیشابوری ،فتال ،روضة الواعظین ،بیروت :مؤسسة األعلمی للمطبوعات ،اوّل 2041 ،ق ،ص .121

سبك زندگی اهل بیت

میگذارد 4 ».علی

در تربیت فرزند
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نیز میفرماید :سجایای اخالقی ،دلی پاکی وراثت و فضیلت

ریشة خانوادگی است 3 ».محمد حنفیه ،فرزند علی  ،در جنگ جم پـرچمدار
بود .علی

به وی فرمان حمله داد و او نیز حمله کرد؛ ولی دشـمن بـا تیـر و

ضربات نیزه ،جلوی او را گرفت .محمد از پیشروی باز ماند .حضرت خود را به
او رساند و فرمود :از حمالت دشمن مترس ،حمله کن .محمد ،قدری پیشروی
از ضعف فرزندش آزردهخاطر شده ،نزدیـک

کرد؛ ولی باز متوقف شد .علی

آمد و با قبضه شمشیر به دوشش کوبید وفرمود« :أدركك عّرق أمّك؛  2این ترس
را از مادرت به ارث بردهای ».من که پدر تو هستم ،ترسی ندارم.
 .2انتخاب نام نیکو

از روشهای مهم تربیت فرزند ،انتخاب اسم خوب و زیبا برای فرزند است؛ زیرا
نـام ،وسـیلهای بـرای توجـه بــه شخرـی ت فرزنـد بـوده ،خـوبی وبــدی آن در
شخریتسازی فرزند اثرگذار است؛ اگر نام خوب نباشد ،سبب رنجش روحی و
آزردگی خاطر کودک خواهد شد.
پیشوایان معروم

3

 ،به نامگذاری فرزندان خود بسیار اهمیت میدادند و مقیـد

بودند که نیکوترین و بهترین اسم را برای فرزندان خود گزینش کنند .از این رو،
از آغاز تولد نوزاد پسر تا روز هفتم ،او را «محمد» مینامیدند تـا از بـدو تولـد،
ـــــــــــــــــــــــ
 .2طبرسى ،حسن بن فضل ،مکارم األخالق ،قم :الشريف الرضى ،چهارم2021 ،ق ،ص « :277تَزَوَجُوا فِی
الْحِجْرِ الصّالح فَإِنَ الْعِرْقَ دَسّاسٌ».
 .1خوانساری ،آقا جمال ،شرح غرر الحکم و درر الکلم ،تهران :دانشگاه تهران ،ج  ،1ص  « :171حُسْ نُ
الْأخالقَ بُرهانَ کَرَمِ األعراقِ».
 .1هاشمى خويى ،میرزا حبیباهلل ،مّنهاج البراعة فی شرح نهج البالغة ،مصحح :ابـراهیم میـانجى ،تهـران:
المکتبة اإلسالمیة ،ج  ،27ص .12
 .0ر.ک :طبسی ،محمدجواد ،حقوق فرزند در مکتب اهل بیت

 ،قم :بوستان کتاب ،ص .17
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روح ،فکر و مغز کودک را با حضرت آشنا کرده باشند .امام صادق

فرمود« :لَا

يُولَدُ لَنَا وَلَدٌ إِلَا سَمَيْنَاهُ مُحَمَداً فَإِذَا مَضَى لَنَا سَبْعَةُ أَيَدامٍ فَدإِّنْ شِدئْنَا غَيَّرْنَدا وَ إِّنْ شِدئْنَا
تَّرَكْنَا؛  3هیچ نوزادی برای ما متولد نمیشود ،مگر اینکه نخست نام او را «محمّد»
می نامیم و پس از هفت روز ،اگر خواستیم ،نامش را تغییر میدهیم؛ وگرنه همان
نام را بر او میگذاریم».
ابوهارون میگوید :در مدینه همنشین امام صادق

بودم .چند روزی حضـرت

مرا ندید و پس از چند روز ،به حضورش رفتم .حضرت فرمـود :ای ابوهـارون!
چند روزی است که تو را ندیدهام؟ عرض کردم :پسری برایم متولد شد .حضرت
فرمود :مبارک باشد ،او را چه نام میگذاری؟ عرض کردم :محمد .حضرت تا نام
«محمد» را شنید ،گونه خود را به طرف زمـین بـرده و فرمـود :محمـد ،محمـد،
محمد ،به احترام نام محمد خم شد و سپس فرمود :جانم ،فرزندم ،همسرم ،پدر و
مادرم به فدای رسول خدا باد! مبادا او را دشنام دهی یا بزنی! مبادا با او بـدی و
بدرفتاری کنی!»

8

عبدالرحمن بن محمد عزرمی میگوید« :معاویه به مروان بن حکم ،والی مدینـه،
دستور داد تا برای جوانان قریش مبلغی مقرر کند .امام سجاد

می فرماید :مـن

نیز نزد او رفتم و او از نامم پرسید :گفتم :علیبن حسـین .گفـت :نـام بـرادرت
چیست؟ گفتم :علی .گفت :علی و علی! مث اینکه پدرت قرد دارد نـام تمـام
فرزندانش را علی بگذارد ...از نزد او بیرون آمده و به حضـور پـدرم رسـیدم و
ماجرا را به ایشان عرض کردم .پدرم فرمود ...:اگر صاحب صد فرزند نیز شـوم،
دوست ندارم جز «علی» نامی بر آنها بگذارم».

1

ـــــــــــــــــــــــ
 .2کلیّنى ،الکافی ،پیشین ،ج  ،1ص .22
 .1همان ،ص .17
 .1بروجردى ،حسین ،جامع أحاديث الشیعة ،مصحح :جمعى از محققان ،تهران :انتشارات فرهّنگ سبز ،اوّل،
2121ش ،ج  ،11ص .711

سبك زندگی اهل بیت

امروزه ،انتظار میرود مردم ما به فرهنگ نامگذاری اه بیـت

در تربیت فرزند
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بیشـتر توجـه

نمایند .اسامی ای را برای فرزندان خویش انتخاب کنند که با آموزههـای دینـی و
فرهنگ ما همسویی داشته باشد .متأسفانه ،برخی والـدین تحـت تـأثیر فرهنـگ
بیگانه قرار گرفته ونام هایی را برای فرزندان خود گزینش مینمایند که در شـأن
جامعه دینی نیست .البته ناگفته نماند که ـ بحمداهلل ـ تعداد فراوان ی از فرزنـدان
این مرز و بوم ،به نام اه بیت

نامگذاری شدهاند.

 .3فرصتشناسی

اگرچه زمان تعلیم وتربیت ،ازگهواره تا گور است ،اما برخي زمانها بـراي ایـن
امرمناسب تر ميباشد .دوران کودکي ،فرصت خوبي براي تربیت است .دربرخي
روایات ،تربیت در زمان کودکي و نوجواني ،به نقاشي برسنگ تشبیه شده است

4

که نشان از اهمیت توجه به زمان دارد .به تعبیر بعضي روانشناسان بالیني ،ذهن
کودکان ،مانند صفحه سفید  ،آماده نگاشتن تجارب است .در روانشناسـي گفتـه
شده است« :کودك در پنج و شش سالگي ،نسخه کوچک جواني است».
معرومان

3

 ،تربیت فرزندان خود را از دوران کودکی آغاز مـینمودنـد؛ زیـرا

هنوز گناه ،قلب آسمانی کودکان را سیاه نکرده است .افزون بر آن ،پـدر و مـادر
همیشه توان تربیت فرزندان را ندارند؛ چون پیری توان آنان را خواهـد گرفـت.
حضرت علی

خطاب به فرزندش ،امام حسن

فرمود« :پسرم! هنگام کـه

دیدم سالیان از من گذشت و توانای رو به کاست رفت ،به نوشتن وصیت براى
تو شتاب کردم و ارزشهاى اخالق را براى تـو بـر شـمردم ...پـیش از آنکـه
ـــــــــــــــــــــــ
 .2مجلسی ،محمدباقر ،بحار األنوار ،بیروت :دار احیاء التراث العربی ،دوم2047 ،ق ،ج  ،2ص « :111قَالَ
رَسُولُ اللَهِ

 :مَ نْ تَعَلَمَ فِی شَبَابِهِ کَانَ بِمَّنْزِلَةِ الرَسْمِ فِی الْحَجَر».

 .1افروز ،غالمعلی ،روانشّناسی کودکان و نوجوانان ،تهران :انتشارات انجمن اولیا و مربیان ،نهم 2124 ،ش،
ص .11
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خواهشها و دگرگون هاى دنیا به تو هجوم آورند؛ زیرا قلـب نوجـوان ،چونـان
زمین کاشته نشده ،آماده پذیرش هر بذرى است که در آن پاشیده شود .پس ،در
تربیت تو شتاب کردم؛ پیش از آنکه دل تو سخت شود». ...

3

 .4تربیت دینی

همان گونه که اشاره شد ،تربیت فرزندان اهمیت دارد؛ امـا ایـن امـر بـر اسـاس
آموزه هاي دیني ،از اهمیت وافري برخوردار است؛ زیرا عمقبخشي آمـوزههـاي
دیني در نهاد کودکان و نوجوانان ،آنان را از آسیبهاي خطرآفرین وانحرافهاي
اخالقي و اجتماعي حفظ ميکند  .از این رو ،والدین باید به تعلیم وتربیت امـور
دیني فرزندان خود اهمیت دهند؛ وگرنه مسئول آینده آنان خواهند بود.
پیامبراکرم

وقتي بعضي کودکـان را مـيدیـد ،مـيفرمـود«:واي بـه فرزنـدان

آخرالزمان ،از روش ناپسند پدرانشان!» عرض شد« :اي رسـول خـدا! از پـدران
مشرك؟» فرمود « :نه ،از پدران مسلمان که به فرزندان خود هیچ یـک از فـرای
دیني را نمي آموزند و به ناچیزي از امور مادي در باره آنان قانع هستند .مـن ،از
این مردم بري و بيزارم و آنان نیز از من بيزار».
علي

3

نیز ميفرماید« :بایـد خردسـاالن شـما بـه بزرگسـاالن تأسـى جوینـد و

بزرگساالن شما به کودکانتان مهربان باشند .همچون ستم پیشگان دوران جاهلیت
مباشید که نه آگاهى از دین داشتند و نه در شناسای ى خداوند اندیشه مىکردند».
حضرت به فرزندش امام حسن

2

نوشت« :وَ أّنْ أَبْتَدِئَكَ بِتَعْلِيمِ كِتَابِ اللَهِ عَدزَ وَ

ـــــــــــــــــــــــ
 . 2دشتی ،محمد ،ترجمه نهج البالغه ،قم :مفاتیح قرآن ،اوّل ،ص .171
 . 1شیخ حر عاملى ،محمد بن حسن ،وسائل الشیعة ،قـم :مؤسسـة آل البیـت

 ،اوّل2047 ،ق ،ج ،1

ص.111
 .1ابن أبی الحديد ،شرح نهج البالغة ،مصحح :ابراهیم محمد ابوالفضل ،قم :مکتبة آيةاهلل المرعشی الّنجفـی،
اوّل2040 ،ق ،ج  ،1ص « :171لِیَتَأَسَ صَغِیرُکُمْ بِکَبِیرِکُمْ وَ لْیَرْأَفْ کَبِیرُکُمْ بِصَغِیرِکُمْ وَ لَا تَکُونُوا کَجُفَاةِ الْجَاهِلِیَةِ
لَا فِی الدِي نِ يَتَفَقَهُونَ وَ لَا عَ نِ اللَهِ يَعْقِلُونَ».

سبك زندگی اهل بیت

در تربیت فرزند
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جَّلَ وَ تَأوِيلِهِ وَ شَّرَائِعِ الْإِسْلَامِ وَ أُْكَامِهِ وَ َُلَالِهِ وَ َُّرَامِهِ لَا أجَاوِزُ ذَلِكَ بِدكَ إِلَدى
غَيّْرِهِ...؛  4در آراز تربیت ،تصمیم گرفتم تا کتاب خداي عزیز و بزرگ را همراه با
تفسیرش و شریعت اسالم و احکام آن از حالل و حرام را به تو تعلیم دهم و به
چیز دیگري نپردازم».
اهل بیت

دریادگیري فرزندان ،بـه برخـي موضـوعات دینـي توجـه خـاص

داشتند؛ از جمله :خداشناسي ،تعلیم قرآن و محبت اهل بیت

 .رسول خدا

فرمود« :أدِبُوا اوالدَكُم عَلي ثَال َ خِصالٍُُ :وِ نَبِيّكُم و ُُوِ اهّلبيتِهِ وَ قِّراءةِ الّقُدّرآّنِ؛

3

فرزندانتان را بر سه خصلت [نیکو] تربیت کنید؛ دوسـتي پیممبرتـان و دوسـتي
اهـلبیـت او و خوانـدن قــرآن ».امـام بـاقر

نیــز فرزنـدش را بـه چگــونگي

سپاسگزاري از خدوند واستمفار سفارش نمود.

2

متأسفانه در عرر حاضر  ،برخی پدر و مادرها ،به تعلیم آموزههای دینی فرزندان
خویش اهمیت نمیدهند و برای یادگیری رایانـه و ماننـد آن ،بـرای کودکـان و
نوجوانان خویش هزینه بسیاری می کنند؛ اما نسبت به نهادینهسازی معارف دینی
و معنوی آنان ،کمتوجه یا بیتفاوتاند!
 .5همسویی رفتار و گفتار

از مؤثرترین روش تربیت فرزندان ،رفتارهاى درست والدین است.چشم و گوش
کودکان و نوجوانان ،چون دریچهای باز است و بهخوبی میبینند و مـیشـنوند و
ـــــــــــــــــــــــ
 .2ابن أبیالحديد ،شرح نهج البالغة ،پیشین ،ج  ،21ص .12
 .1کشى ،محمد بن عمر ،إختیار معرفة الرجال  ،مصحح :محمد طوسى ،مشهد :مؤسسه نشر دانشگاه مشهد،
2047ق ،ص .00
 .1اربلى ،على بن عیسى ،کشف الغمة فی معرفة األئمة ،مصحح :رسولى محالتى ،تبريز :بّنىهاشمى ،اوّل،
2122ق ،ج  ،1ص .214
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ذهن شان ،چون آیینهای است که هر چیزی در آن انعکاس مییابد؛ با این تفاوت
که آیینه ،ترویر اشیا را در خود نگه نمی دارد؛ ولی ذهـن کودکـان و نوجوانـان،
اینها را در خود نگه می دارند و الگو قرار میدهند .بنابراین ،والدین باید مراقب
باشند تا بین گفتار و عم شان تناقض به وجود نیاید.
ای که به من راستی آموزی

در ره کج از به نهی پا را

آمووزگار خ ا شودیو اموا

خود نش اختی اير و با را

اهـ بیـت

1

بـرای تربیـت فرزنـدان خـود ،از اصـ «خودسـازی ،مقـدم بــر

دیگرسازی» بهره میگرفتند؛ یعنی قب ازآنکه به فرزندان خویش بگوینـد فـالن
کار را انجام دهند ،خود انجام میدادند و بین گفتار ورفتارشان همخوان ی وجود
داشت .علی

میفرماید« :هرکه خود را پیشوای مردم سازد ،باید پیش از تعلیم

دیگران ،به تعلیم خویش بپردازد و باید تربیتکردنش ،پیش از آنکه با زبان باشد،
با رفتارش باشد و آن که خود را تعلیم وتربیت نماید ،از کسـی کـه دیگـری را
تعلیم میدهد و تربیت مینماید ،شایستهتر به بزرگ داشت و احترام است».
فرزندان ائمه

8

نیز از رفتار آنان پیروی مینمودنـد .شـعیب بـن عبـدالرحمن

خزاعی م گوید :هنگام که امامحسین
نشانهاى وجود داشت .از امام سجاد

در کربال به شهادت رسید ،بر دوشش
در باره آن پرسیدند .امام بسیار گریست و

فرمود« :این ،اثر بارهاى غذای است که پدرم بر دوشـش حمـ مـ کـرد و بـه
خانههاى تهیدستان م برد 1 ».امام سجاد
گرفت؛ چنانکه امام باقر

ایـن رفتـار را از پـدرش سرمشـق

فرمود(« :پدرم) شبها کیسه نـان بـر دوش حمـ

ـــــــــــــــــــــــ
 .2بلخی ،جاللا لدين محمد ،مثّنوی معّنوی ،انتشارات نگاه 2171 ،ش ،دفتر اوّل ،بیت .2104
 .1ابن أبیالحديد ،شرح نهج البالغة ،پیشین ،ج ،22ص« :114مَ نْ نَصَبَ نَفْسَهُ لِلّنَّاسِ إِمَاماً فَلْیَبْدَأْ بِتَعْلِیمِ نَفْسِهِ
قَبْلَ تَعْلِیمِ غَیْرِهِ وَ لْیَکُ نْ تَأْدِيبُهُ بِسِیرَتِهِ قَبْلَ تَأْدِيبِهِ بِلِسَانِهِ وَ مُعَلِّمُ نَفْسِهِ وَ مُؤَدِّبُهَا أَحَقُّ بِالْإِجْالَلِ مِ نْ مُعَلِّمِ اَلّنَّاسِ
وَ مُؤَدِّبِهِم».
 .1مجلسی ،محمدباقر ،بحار األنوار ،پیشین ،ج  ،00ص .272

سبك زندگی اهل بیت

م کرد و صدقه م داد».

در تربیت فرزند
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3

 .6مهرورزي

محبت ،در تربیت کودکـان ونوجوانـان نقـش کلیـدي دارد .کودکـان ،بیشـتر از
بزرگ ترها به محبت نیاز دارند .آنان چندان توجهي ندارند که در کـوخ زنـدگي
مي کنند یا کاخ؛ اما در این جهت که محبوب دیگران هسـتند یـا نـه ،حساسـیت
دارنـد .افـزون بــر آن ،محبـت در مقــاومسـازي کودکــان ونوجوانـان در برابــر
ناهنجاري ها بسیار مؤثر اسـت؛ بـه همـین جهـت ،از علـل بـزهکـاري کودکـان
ونوجوانان ،فقر عاطفي شمرده شده است .از این رو ،اهل بیـت
کودکان را ،جزء بهترین اعمال دانستهاند .امام صادق
« قَالَ مُوسَى

محبـت بـه

فرمود:

 :يَا رَبِّ أَّيُ الْأَعْمَالِ أَفْضَّلُ عِنْدَكَ؟ قَالَُُ :وُ الْأَطْفَالِ فَدإِنِي فَََدّرْتُهُمْ

عَلَى تَوُِْيدِّي فَإِّنْ أَمَتُهُمْ أَدْخَلْتُهُمْ جَنَتِي بِّرَُْمَتِدي؛  3موسـي

گفـت :خـدایا! کـدام

عمل نزد تو برتر است؟ خداوند فرمود :دوست داشتن کودکان؛ زیرا آنـان را بـا
توحید خود سرشتهام [و بر یگانگيام آفریدم] و اگر آنها را بمیرانم ،با رحمتم به
بهشتم داخل ميگردانم».
اه بیت

 ،درتربیت فرزندان خـود از اصـ «محبـت» اسـتفاده کـرده ،آن را

به خوبی اظهار مینمودند .این امر ،گاه با در آغـوشگـرفتن فرزنـد ،وگـاهی بـا
بوسیدن او نمود پیدا میکرد .انس بن مالک میگوید« :من هیچ کس را ندیدم که
با خانواده خود ،از رسول خدا

مهربانتر باشد 1 ».حضرت هر روز صبح ،بر سر

سر فرزندان و نوادگان خود دست نوازش میکشید 3 .عایشه میگوید« :هنگامی که
ـــــــــــــــــــــــ
 .2ابن شهر آشوب ،مّناقب آل ابىطالب ،قم :مؤسسه انتشارات عالمه ،اوّل ،2177 ،ج  ،0ص .211
 .1طبرسى ،حسن بن فضل ،مکارم األخالق ،قم :الشريف الرضى2021 ،ق ،ص .117
 . 1ابن کثیر ،اسماعیل ،السیرة الّنبوية ،بیروت :دار الکتب العربی2014 ،ق ،ج  ،0ص .121
 .0مجلسی ،محمدباقر ،بحار األنوار ،پیشین ،ج  ،240ص .77
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ابراهیم ،پسر پیامبر

از دنیا رفت ،حضرت گریست؛ به گونـهای کـه قطـرات

اشک بر گونههای ایشان سرازیر شد .گفتند :ای رسول خـدا! شـما دیگـران را از
گریستن منع میکنید؛ در حالی که خود گریه میکنید؟ ایشان فرمود :این گریهای
نیست که از روی خشم باشد؛ بلکه از روی رحمت و مهربانی است».

3

گفتنی است ،از افرا و تفریب در محبت نسبت به فرزندان باید پرهیز نمود؛ زیرا
محبت و نوازش های بیحساب ،مانع برخورد فرزندان بـا سـختیهـای زنـدگی
میشود؛ چنانکه کوچک ترین حادثه نامالیمی آنان را از پا در میآورد 8 .ژان ژاک
روسو می گوید « :اگر جسم زیاد در آسایش باشد ،روح فاسد میشود .کسی کـه
درد و رنج را نشناسد ،نه لذت شفقت را میشناسد و نه حالوت ترحم را .چنین
کسی ،قلبش از هیچ چیز متأثر نخواهد شد و بدین سبب ،قاب معاشـرت نبـوده،
مانند دیوی خواهد بود در میان آدمی».

1

 .7تشویق

از جمله شیوههاى تربیت  ،تشویق است .تشویق ،به منظور ایجاد انگیزه ،شناسایی
استعداد و قابلیتهای کودکان و نوجوانان ،امری ضروری است .چه بسا فرزندانی
که ازتوانمندی هـا وقابلیـتهـای خـود آگـاه نداشـته باشـند و والـدین بایـد
توانایی های فرزندان خویش را شناسایی نمایند و آنها را به دلی انجام کارهای
خوب تشویق کنند .اه بیت

ضمن تشویق دیگران به این امر ،فرزندان خود

را نیز تشویق میکردند .امام سجاد

فرمود« :من به بیمارى شدیدى مبتال شدم.

پدرم بر بالینم آمد و فرمود :چه خواسته اى دارى؟ عرض کردم :دوسـت دارم از
کسان باشم که در باره آنچه خداوند برایم تدبیرکرده ،نپرسم؟ پـدرم در مقابـ
ـــــــــــــــــــــــ
 .2طوسی ،ابی جعفر محمد بن حسن ،امالی ،بغداد :انتشارات نعمان2120 ،ق ،ج  ،2ص .172
 . 1ر.ک :مجموعه آثار شهید مطهری ،قم :انتشارات صدرا ،ج  ،11ص  714ـ .711
 .1ر.ک :همان ،ص .711

سبك زندگی اهل بیت

در تربیت فرزند
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این جمله ،به من آفرین گفت و فرمـود :تـو ماننـد ابـراهیم خلیلـ ؛ بـه هنگـام
گرفتارى ،جبرئی نزدش آمد و پرسید :از ما کمـک مـ خـواه ؟ او در جـواب
فرمود[ :در باره آنچه پیش آمده ]،از غیرخداوند سؤال نم کنم .خداوند مرا کاف
است و او ،بهترین وکی است».

3

 .8احترام

یک از خواهشهـاى طبیعـ نوجوانـان ،ایـن اسـت کـه ماننـد بزرگسـاالن بـه
شخریت شان احترام شود و بـهشایسـتگ مـورد تکـریم دیگـران قـرار گیرنـد.
نوجوانان انتظار دارند که پدران و مادران و همچنین بستگان و سایر مردم ،آنان را
به چشم یک فرد کام نگاه کنند و در معاشرت و محاوره ،و خالصـه در تمـام
شئون زندگی ،با آنان مانند بزرگساالن برخورد نمایند8 .از این رو ،اه بیت
احترام فرزندان سفارش مینمودند .رسول خدا

به

فرمـود « :أكّْرِمُدوا أوْلَدادَكُمْ وَ

أُِْْنُوا أدَبَهُم؛  1فرزندان خود را احترام نمایید و آنان را نیکو تربیت کنیـد ».امـام
رضا

نیز میفرماید« :اَجمِّل مُعاشَّرَتَكَ مَعَ الصَغيّرِوَ الكَبيّرِ؛  3برخورد و معاشرت

خود را با کوچک و بزرگ ،زیبا گردان».
اه بیت

 ،حرمت وکرامت فرزندان خود را حفظ کرده و بـه آنهـا احتـرام

مینمودند؛ چنانکه رسول خدا

 ،بارها به امـام حسـن

احترام کرد .روزى پیامبر اکرم

نشسته بود که حسنین

و امـام حسـین
وارد شدند .حضرت

به طرف کودکان رفت و با احترام از آنان استقبال نمود .بغ باز کرد و هر دو را
ـــــــــــــــــــــــ
 .2مجلسی ،محمدباقر ،بحار األنوار ،پیشین ،ج  ،01ص .17
 .1فلسفی ،محمدتقی ،جوان از نظر عقل واحساسات ،تهران :دفتر نشر فرهّنگ اسالمی ،پانزدهم 2111 ،ش،
ج  ،2ص .011
 .1طبرسى ،حسن ،مکارم األخالق ،قم :شريف رضى ،چهارم2174 ،ش ،ص .111
 . 0نورى ،حسین ،مستدرک الوسائل ،قم :مؤسسة آل البیت

 ،اوّل 2042 ،ق ،ج  ،2ص .110
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بر شانه خود سوار نمود و به راه افتاد و خطاب به آنان فرمود« :نِعْمَ الْمََِيُ مََِيُكُمَا
وَ نِعْمَ الّرَاكِبَاّنِ أَنْتُمَا؛  [3فرزندان عزیزم!] مرکب شما چه خوب مرکب است و شما
چه سواران خوب هستید ».امام حسن و امام حسین

نیز احترامِ آموخته را بـه

فرزنـدانشــان انتقـال دادنــد .عبیـداهلل بــن عتبـه م ـ گویـد« :روزى در محضــر
سیدالشهدا

بودم که امام سجاد

وارد شـد .امـام او را پـیش خوانـده و بـه

سینهاش چسبانید ،پیشانیش را بوسید و فرمود ...« :ثُمَ قَالَ بِدأبِي أنْدتَ مَدا أطْيَدوَ
رِيحَكَ وَ أَُْْنَ خَلّْقَك؛  8پدرم به فدایت باد! چقدر خوشبو و زیبای ».
بنابراین ،فرزندان نیازمند احتراماند و اگر به آنان احترام نکنیم ،دچار بحران هویت
وانحرف های اخالقی میشوند .نوجوان که مورد تکریم پدر و مـادر نباشـد ،در
ضمیر خود احساس پست و حقارت م نماید و همواره ،از این احساس درون
رنج م برد .او م کوشد تا به هر وسیله ،اظهار وجود کند و شخریت خویش را
در محیب خانواده و اجتماع اثبات نماید .جای که از راه مشروع ،به این کار موفق
نشود ،به کارهاى غیر مشروع دست م زند و با خود م گوید:
در د دوستا به هر حی ه ره باید کرد

امت از دست نیایدا گ ه باید کرد

وجود چنین جوان  ،براى خانواده و اجتمـاع ،مایـه نگرانـ و نـاامن اسـت .او
همواره در معرض انحراف و سقو قرار دارد و ممکن اسـت مرتکـب جـرایم
بزرگ و جنایات غیر قاب جبران بشود؛ 1چنانکه منترر ،پدرش متوک را به دلی
بیاحترامی به قت رساند .متوک عباسی ،نسـبت بـه علـ

بـه شـدت اظهـار

دشمن م کرد .او حضرت را فقب با کلمه «ابوتراب» مـ خوانـد و در مجـالس
ـــــــــــــــــــــــ
 .2مجلسی ،محمدباقر ،بحار األنوار ،پیشین ،ج  ،01ص .127
 .1خزاز رازى ،على بن محمد ،کفاية األثر فی الّنصّ على األئمة اإلثّنی عشر ،مصحح :عبداللطیف ،حسیّنى
کوهکمرى ،قم :بیدار2042،ق ،ص .110
 .1فلسفی ،محمدتقی ،جوان از نظر عقل و احساسات ،پیشین ،ص .007

سبك زندگی اهل بیت
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عموم و خروص  ،نام مبارکش را به بدى یاد م نمو د .منترر عباسـ  ،فرزنـد
جوان متوک و ولیعهد کشور ،از ر فتار زشت پدرش نسبت به عل

سـخت

ناراض بود .روزى متوک  ،طبق معمول ،در مجلس خود بـا حضـور جمعـ از
رجال کشور ،نام عل

را به زشت یاد کرد و به صراحت جسارت نمود .منترر

که در مجلس حاضر بود ،مانند همیشه از گفتار پدر ناراحت شد و رنگش تغییر
کرد .این بار متوک ساکت نماند و در حضور مردم ،فرزندش را توبیخ و تحقیر
کرد و به وى دشنام داد .براى منترر که داراى مقام والیتعهـدى بـود ،دشـنام
پدرش غیر قاب تحم بود .منترر ،از توهین متوک سخت به هیجان آمد و آتش
نفرت و کینه در ضمیرش شعلهور شد .ترمیم گرفت عم پدر را تالف کند و
انتقام بگیرد .در همان لحظه ،کشتن پدر از خاطرش گذشت .از این رو ،در اولین
فرصت با چند نفر از غالمان مخروص متوک  ،نقشه قت پـدر را طـرح کـرد و
مجریان نقشه را با وعده مال و مقام آماده نمود .شب متوک در قرر اختراص
خود با ندیمان میگسارى م کرد .نزدیک نیمه شـب ،بغـاى صـغیر کـه رئـیس
تشریفات کاخ خالفت بود ،به تاالر وارد شد و اعالم کرد وقت استراحت خلیفه
است ،ندیمان مرخصاند .همه از قرر خارج شدند و تنها فتح بن خاقان که مقام
رفیع نزد متوک داشت  ،در حضور خلیفه ماند .در این موقع ،غالمان قوى کـه
براى قت متوک تعیین شده بودند ،از مخف گاهها بیرون آمدند .فتح بن خاقان که
از مشاهده این وضع به وحشت افتاده بود ،فریاد کشید :مگر م خواهید خلیفه را
بکشید؟ او براى محافظت از متوک  ،خود را بر روى وى افکنـد؛ ولـ غالمـان
مهلت ندادند و با ضربات پ درپ  ،متوک و فتح بن خاقان را کشتند و در همان
نیمه شب ،به قرر مخروص منترر رفتند.

ـــــــــــــــــــــــ
 .2همان ،ص 011ـ .011
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 .9رعایت عدالت

واکنش های متفاوت در برابر رفتارهای یکسان فرزندان ،موجب کاهش عالقه به
پدر و مادر و یا ایجاد کینه به خواهر یا برادری است که بیش از دیگـری مـورد
توجه قرار گرفته است .والدین باید بکوشند ،با فرزندان خود بـه عـدالت رفتـار
کنند .اگر بنا به علتی ،یکی از فرزندان را بیشتر دوست دارند ،نباید عالقه خود را
آشکار سازند؛ زیرا فرزندان به این مسأله حساساند و تحم آن برایشان دشوار
است .در برخی خانوادهها ،والدین میان دختر و پسر تبعـیض قائـ مـیشـوند.
بدیهی است که اینگونه برخوردها ،از نظر تربیتی آثار ویرانگری دارد و بایـد از
آنها پرهیز کرد 3 .اه بیت

ضمن رعایت این امر نسبت به فرزندان خود ،به

دیگران سفارش مینمایند که بین فرزندان خود به عدالت رفتار کنیـد؛ چنـانکـه
دوست دارید میان شما در نیکی و لطف ،به عدالت و مساوات رفتار کنند.

8

 .11نظارت

تربیت فرزندان ،مانند پرورش نهالی است که نیاز به مراقبت دارد .باید به موقع،
به نهال آب داد و شاخ و برگ زایدش را زد تا به درختی پرثمر تبدی شود1 .در
بر رفتار و گفتار فرزندان خود نظارت میکردند .این

همین راستا ،اه بیت

امر ،در عرصههای متعدد صورت میگرفت؛ مـثالً ائمـه

بـر نـوع پوشـش و

انتخاب دوست فرزندان خود نظارت میکردند .سلمه میگوید« :نزد امام باقر
بودم که امام صادق

وارد شد .امام خطاب به او فرمود :فرزندم ،آیا لباست را

مرتب نمیکنی؟ امام صادق

بیرون رفت و ما گمان کردیم لباسش کثیف است.

ـــــــــــــــــــــــ
 .2ر.ک :يوسفیان ،نعمتاهلل ،تربیت ديّنی فرزندان ،زمزم هدايت ،پّنچم2171 ،ش ،ص  201ـ .201
 .1مجلسی ،محمدباقر ،بحار األنوار ،پیشین ،ج  ،242ص « :71إ عْدِلُوا بَیْ نَ أَوْلَادِکُمْ کَمَا تُحِبُونَ أَنْ يَعْدِلُوا
بَیّْنَکُمْ فِی الْبِرِ وَ اللُطْف».
 .1حسیّنی زاده ،علی ،سیره تربیتی پیامبر

و اهل بیت

در تربیت فرزند ،پیشین ،ص.211

سبك زندگی اهل بیت
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سپس بازگشت .به امام عرض کردم :فدایت شوم ،چه اشکالی داشـت؟ فرمـود:
لباسش بلند بود 3 ». ...همچنین اه بیت

مراقب بودند که دوستان فرزندانشان

چه کسانی هستند و فرزندانشان با چه کسانی رفتوآمد دارند .امام صادق

به

یکی از فرزندانش فرمود « :فرزندم هرگاه میخـواهی دیگـران را زیـارت کنـی،
خوبان را زیارت کن و بدان را زیارت نکن؛ زیرا بَدان ،مانند صخرهای که آب از
آن نمی جوشد و درختی که بـرگ سـبز نـدارد و زمینـی کـه در آن نمـیرویـد،
هستند».

8

متأسفانه ،امروزه برخی پدر و مادرها به بهانه اینکه فرزندانشان بزرگ شدهانـد،
مراقب آنان نیستند .اینان پدر و مادرانی هستند تا وقتی فرزندشان مرتکب جرمی
نگردیده و روانه زندان نشده است ،نمیدانند او کجا است و چهکار میکند! این
در حالی است که امروزه فرزندان ما ،بیشتر از هر زمانی نیاز به مراقبـت دارنـد؛
زیرا زمینه ناهنجاری ها افزایش یافتـه وتهـاجم فرهنگـی ،جوانـان مـا را تهدیـد
مینماید .یکی از راههای مبارزه با این امر ،نظارت بر رفتار فرزندان است .شاید
به دلی اهمیت توجه به اص نظارت باشد که معرومان

سفارش نمـودهانـد

مراقب رفتار وگفتار فرزندان خویش باشید؛ زیرا دشمنان وجریانهای انحرافـی،
عقاید آنان را نشانه گرفتهاند .امام صادق

در باره گروههای انحرافی عرر خود

می فرماید« :پیش از اینکه مرجئه بر شما پیشی گیرد و جوانان شـما را منحـرف
سازد ،آنها را با احادیث ما آشنا کنید».

1

چنان چه زمینه تربیت و نظارت بر فرزندان فراهم گردد ،آنان زودتر خوبیهـا را
ـــــــــــــــــــــــ
 .2عروسى حويزى ،عبد على بن جمعه ،تفسیر نور الثقلـین ،تحقیـق :رسـولى محالتـى ،قـم :انتشـارات
اسماعیلیان ،چهارم2021 ،ق ،ج  ،1ص  .010ظاهراً آن زمان ،پوشیدن لباس بلّند ،پسّنديده نبوده است.
 .1احمدى میانجى ،على ،مکاتیب األئمة

 ،قم :دا ر الحديث ،اوّل2011 ،ق ،ص .110

 .1کلیّنى ،الکافی ،پیشین ،ج  ،1ص « :07بَادِرُوا أَحْدَاثَکُمْ بِالْحَدِيثِ قَبْلَ أَنْ تَسْبِقَکُمْ إِلَیْهِمُ الْمُرْجِئَةُ».

118



ره توشه محرم الحرام 3131

میپذیرند .امام صادق

به مؤمن طاق ،یکی از دوستان نزدیکش ،فرمـود« :بـه

سراغ جوانها برو؛ که جوانها در کار خیر ،پیشگاماند».

3

 .11موعظه

«موعظه ،عملی است که در انسان حالت بازدارندگی از بدیها و گرایش به خوبی
را ایجاد می کند و سختی را از دل انسان میشوید و آدمی را آمـاده اترـاف بـه
کماالت الهی میکند 8 ».موعظه ،اص مهمی است که قرآن ورهبران الهـی مـردم
وخانواده ها را بدان فراخواندهاند .در قرآن کریم از زبان لقمان حکیم میخـوانیم:
« إِذْ قالَ لُّقْماّنُ الِبْنِهِ وَ هُوَ يَعِظُهُ يا بُنَيَ ال تُشّْرِكْ بِاللَهِ إِّنَ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظيمٌ؛  1و [یاد
کن] هنگام را که لقمان به پسر خویش ،در حال که وى او را انـدرز مـ داد،
گفت :اى پسر من! به خدا شرک میاورکه بهراست شرک ،ستم بـزرگ اسـت».
همچنین لقمان فرزندش را به نماز و امربهمعروف و نهیازمنکر توصیه مینماید:
«يا بُنَيَ أَقِمِ الصَ الةَ وَ أْمُّرْ بِالْمَعّْرُوفِ وَ انْهَ عَنِ الْمُنْكَّرِ ...؛  3اى پسر من! نماز را برپـا
دار و به کار پسندیده وادار و از کار ناپسند بازدار». ...
اه بیت

نیز فرزندان خویش را موعظه میکردند؛ چنانکه حضرت علـی

امام حسن

را به خدا و معادباوری ،تقواگرایی و موعظهپذیری سفارش کرد و

فرمود « :إِنِي أوصِيكَ بِتَّقْوَى اللَهِ أّيْ بُنَيَ وَ لُدزُومِ أمْدّرِهِ وَ عِمَدارَةِ قَلْبِدكَ بِدذِكّْرِهِ وَ
الِاعْتِصَامِ بِحَبْلِهِ وَ أّيُ سَبَوٍ أوْثَقُ مِنْ سَبَوٍ بَيْنَكَ وَ بَيْنَ اللَهِ إِّنْ أنْتَ أخَذْتَ بِهِ أُْديِ
قَلْبَكَ بِالْمَوْعِظ؛ ...پسرم! همانا تو را به ترس از خدا سفارش م کنم کـه پیوسـته
در فرمان او باش  ،و دلت را با یاد خدا زنده کن  ،و به ریسمان او چنگ زن  .چه
ـــــــــــــــــــــــ
 .2همان ،ج  ،2ص « :71عَلَیْ كَ بِالْأَحْدَاثِ فَإِنَهُمْ أَسْرَعُ إِلَى کُلِ خَیْر».
 .1دلشاد تهرانی ،مصطفی ،سیری در تربیت اسالمی ،تهران :انتشارات دريا2121 ،ش ،ص .170
 .1لقمان ،آيه .21
 .0لقمان ،آيه .27

سبك زندگی اهل بیت
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وسیلهاى مطمئنتر از رابطه تو با خدا است ،اگر سررشته آن را در دست گیرى؟
دلت را با اندرز نیکو زنده کن».
یکی از اصحاب امام صادق
کاظم

3

میگوید« :خدمت امـام رسـیدم .فرزنـدش امـام

حاضر بود .امام وصیت کرد و فرمود :فرزندم! به وصـیت و گفتـه مـن

عم کن؛ زیرا اگر چنین کردی ،زندگی سعادتمند و مرگ پسندیدهای خـواهی
داشت؛ هر کس به آنچه خداوند روزی او کرده ،راضی باشد ،بینیاز است و هر
کس به آنچه در دست دیگران است ،چشم بدوزد ،فقیر خواهد شد».

8

ـــــــــــــــــــــــ
 . 2دشتی ،محمد ،ترجمه نهج البالغه ،پیشین ،ص .172
 .1محدث اربلى ،کشف الغمة فی معرفة األئمة

 ،تبريز :بّنىهاشمى ،اوّل2122 ،ق ،ج  ،1ص .217

حقوق والدین بر فرزندان
*

حجتاالسالم والمسلمين عبدالكريم پاكنيا تبريزي

اشاره
در اسالم ،همچنان که براى فرزندان حقوق معین گردیـده ،بـراى والـدین نیـز
حقوق در نظر گرفته شده است .برای استحکام خـانواده و آرامـش و سـالمت
روانی جامعه ،آشنایی با حقوق پدر و مادر ،امری الزم است کـه بایـد فرزنـدان
بیاموزند و در این زمینه تالش کنند تا به سعادت برسند.
امام سجاد

بر شناخت این حقوق تأکید کرده و از خداونـد متعـال خاضـعانه

درخواست میکند« :اللَهُمَ صَّلِ عَلَى مُحَمَدٍ وَ آلِهِ ،وَ أَلْهِمْنِي عِلْمَ مَا يَجِوُ لَهُمَدا عَلَديَ
إِلْهَاماً ،وَ اجْمَعْ لِي عِلْمَ ذَلِكَ كُلِهِ تَمَاماً؛ خداوندا! بر محمد و آلش درود فرست و
دانستن آنچه در باره پدر و مادر بر من الزم است ،به من الهام کن و آموختن همه
واجبات را در این زمینه بـدون کـموکاسـت بـرایم فـراهم نمـا ».هـمچنـین آن
حضرت

در مورد حقوق والدین ،نکات ارزشمندی را در قالب دعا و مناجات

ـــــــــــــــــــــــ
* پژوهشگر و مدرس حوزه علمیه.
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بیان فرموده است .آن امام بزرگوار ،در فرازی دیگر مـیفرمایـد« :اللَهُدمَ اجْعَلْنِدي
أَهَابُهُمَا هَيْبَةَ الُْلََْاّنِ الْعَُْوفِ ،وَ أَبَّرُهُمَا بِّرَ الْأُمِ الّرَئُوفِ؛  1خداوندا! چنان کن که از
هیبت پدر و مادرم بسان هیبت سلطان خودکامه بیمناك باشم و به هر دو ،چـون
مادرى مهربان نیکى نمایم».
در این بخش ،به معرفی شمارى از حقوق والدین م پردازیم:
 .1نیکى به والدین
اب والد حنا  ،از امام صادق

پرسید :خداوند متعال که در قرآن م فرماید « :وَ

بِالْوالِدَيْنِ إُِْْانا» 2چه معنای دارد و چگونه م توان به پدر و مادر نیک نمـود؟
امام فرمود :احسان ،این است که با آنان نیکرفتار باش  ،آنان را مجبور نکن که
نیازهاى خود را از تو درخواست کنند؛ هرچند غن باشند .از حال و روزگارشان
آگاه و مشکالت آنها را درک کن  .آیا خداوند نم فرماید« :لَنْ تَنالُوا الْبِدّرَ َُتَدى
تُنْفِّقُوا مِمَا تُحِبُوّنَ؛  3به مقام نیکوکاران نم رسید ،مگر از آنچه دوست دارید ،انفاق
کنید ».سپس امام صادق

در ادامه معنای آیه فرمود" :إِمَا يَدبْلُغَنَ عِنْددَكَ الْكِبَدّرَ

أََُدُهُما أَوْ كِالهُما فَال تَّقُّلْ لَهُما أُف وَ ال تَنْهَّرْهُما؛ اگر آنان به سنّ پیـرى رسـیدند،
کمترین اهانت را به آنان روا مدار و بر سر آنان فریاد نـزن"؛ یعنـ اگـر تـو را
ناراحت کردند ،تو به آنان اهانت نکن و اگر تو را زدند ،بر سرشان دادوفریاد نکن
و سخنان تند نگو؛ « قُّلْ لَهُما قَوْلًا كَّرِيماً؛ به آنان سخن نیک و محبـتآمیـز بگـو»؛
مثالً به آنان بگو :خداوند شما را ببخشد .این ،از تو گفتارى نیک است». ...

3

ـــــــــــــــــــــــ
 .2على بن الحسین

 ،صحیفه سجاديه ،قم :دفتر نشر الهادی ،اوّل2022 ،ق ،ص  ،221دعای .10

 .1بقره ،آيه 21؛ نساء ،آيه 11؛ انعام ،آيه 212؛ إسراء ،آيه .11
 .1آل عمران ،آيه .71
 .0م جلسى ،محمدباقر ،بحار األنوار ،بیروت :دار إحیاء التراث العربی ،دوم2041 ،ق .ج  ،72ص .04
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ـ نیکى براى همیشه:

امام صادق

فرمود :چه مانع دارد شخص مسلمان به پـدر و مـادرش ،زنـده

باشند یا مرده ،نیک کند؟ به این ترتیب که از جانب آنان نمـاز بخوانـد ،صـدقه
دهد ،حج گزارد و روزه بگیرد؛ تا آنچه کرده ،ثوابش همچنانکـه بـراى والـدین
است ،همانند آن براى خود او هم باشد .افزون بر این ،خداوند متعال به سبب این
احسان و نیک  ،خیر بسیارى را برایش عطا م کند.

3

ـ یك نگاه ،یك حج:

آیا م دانید که نگاه مهرآمیز به چهره والدین ،عبادت محسوب م شود؟ حضرت
رسول اکرم

م فرماید« :النَظَّرُ إِلَدى وَجْدهِ الْوَالِددَيْنِ عِبَدادَةٌ؛  8نگـاه بـه صـورت

والدین ،عبادت است ».و در حدیث دیگر ،آن بزرگوار فرمود« :هیچ شخر بـه
سیماى پدر و مادر خود نگاه محبتآمیز نم کند ،مگر اینکه خداونـد متعـال در
مقاب هر نگاه او ،ثواب یک حج قبولشده به وى عطا مـ کنـد ».بـه پیـامبر
عرض شد :ای رسول خدا! اگر فردى هر روز صد مرتبه به چهره پدر یا مادرش
نظاره کند ،باز هم این پاداش را دریافت خواهد کرد؟ فرمود« :آرى ،اگـر روزى
صدهزار بار هم این کار را انجام دهد ،ثواب صد حج پذیرفته خواهد داشت».

1

ـــــــــــــــــــــــ
 .2مجلسى ،محمدباقر ،بحار األنوار ،پیشین ،ج  ،72ص « :01مَا يَمّْنَعُ الرَجُلَ مِّنْکُمْ أَنْ يَبَرَ وَالِدَيْهِ حَیَیْ نِ أَوْ
مَیِتَیْ نِ يُصَلِی عَّنْهُمَا وَ يَتَصَدَقُ عَّنْهُمَا وَ يَحُجُ عَّنْهُمَا وَ يَصُومُ عَّنْهُمَا فَیَکُونَ الَّذِی صَّنَعَ لَهُمَا وَ لَهُ مِثْـلُ ذَلِـ كَ
فَیَزِيدَهُ اللَهُ عَزَ وَ جَلَ بِبِرِهِ وَ صَلَاتِهِ خَیْراً کَثِیر».
 .1نورى ،حسین بن محمدتقى ،مستدرک الوسائل ،قـم :مؤسسـة آل البیـت

 ،اوّل2042 ،ق ،ج ،21

ص.140
 .1همان« :مَا مِ نْ رَجُلٍ يَّنْظُرُ إِلَى وَالِدَيْهِ نَ ظَرَ رَحْمَةٍ إِلَا کَتَبَ اللَهُ لَهُ بِکُلِ نَظْرَةٍ حَجَةً مَبْرُو رَةً ،قِیلَ يَا رَسُولَ اللَهِ
وَ إِنْ نَظَرَ إِلَیْهِ فِی الْیَوْمِ مِا ئَةَ مَرَةٍ قَالَ وَ إِنْ نَظَرَ إِلَیْهِ فِی الْیَوْمِ مِا ئَةَ أَلْفِ مَرَةٍ».
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ـ پرهیز از تندخویى:

ابراهیم بن مهزم م گوید :روزى از محضر امام صادق

بیرون آمدم و در مدینه

به خانهام رفتم .مادرم با من زندگ م کرد .در خانه به دلی موضوع با مـادرم
مجادله کرده و سخن خشن و ناهنجاری به او گفتم .فرداى آن روز ،بعد از اداى
نماز صبح ،دوباره به نزد امام صادق

مشرف شدم .هنگام ورود ،بـدون آنکـه

حرف زده باشم ،امام به من فرمود« :اى پسر مهزم! شب گذشته با مادرت تند و
خشن صحبت کردى .آیا نم دان شکم او مدتها منزل و آغوشـش گهـواره و
سینهاش ظرف غذاى تو بوده است .چرا با او بهتندى سخن گفت  ،دیگـر چنـین
مکن!»
ـ شادكردن والدین:

فرزندان صالح ،از هر فرصت براى خیرخواه و شادکردن پدر و مادر خـویش
بهره م گیرند .این عم  ،نتایج مثبت و پُربارى را براى آنان به همراه دارد .رسول
خدا

فرمود« :استراحت در بستر ،به جهت نیک به والدین کـه آنـان را شـاد

نمای و آنان نیز با چهرهاى بشاش با تو سخن بگویند ،بهتر از این است کـه بـا
شمشیر در راه خدا جهاد کن » و در مقاب  ،اگر کس والدین خود را خشمگین
کند ،نماز او پذیرفته نیست 2.امام صادق

فرمود« :اگـر دوسـت دارى عمـرى

طوالن داشته باش  ،پدر و مادرت را خوشحال کن».

1

ـــــــــــــــــــــــ
 .2مجلسى ،محمدباقر ،بحار األنوار ،پیشین ،ج  ،72ص .71
 .1متقی هّندی ،کّنز العمال ،بیروت :نشر موسسة الرساله2042 ،ق ،ج  ،21ص .071
 .1مجلسى ،محمدباقر ،بحار األنوار ،پیشین ،ج  ،72ص  « :22وَ إِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ يَزِيدَ اللَهُ فِی عُمُرِکَ فَسُرَ
أَبَوَيْك».
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 .2حفظ شخصیت والدین
از حقوق دیگر والدین که بر عهده فرزند م باشد ،این است که اسباب نارضایت
آنان را فراهم نیاورد و از کارهای که سبب م شود شخریت اجتماع والـدین
مخدوش شود ،دورى کند؛ چرا که گاه بر اثر اعمال ناشایست فرزند ،والدین او
مورد اهانت قرار م گیرند .به همین جهت پیـامبر اسـالم

فرمـود« :یکـ از

گناهان کبیره ،این است که شخص ،به پدر و مادر خود دشنام دهد ».پرسیدند :ای
رسول خدا! مگر کس به پدر و مادر خود دشنام م دهد؟ فرمود« :بل  .او به پدر
و مادر دیگران دشنام مـ دهـد و دیگـران نیـز بـه والـدین او فحـش و ناسـزا
م گویند».

1

امام کاظم

فرمود« :روزى مردى به حضور پیامبر

خدا! حقوق پدر بر عهده فرزند چیست؟ پیامبر

آمد و گفـت :اى رسـول
در پاسخ وى فرمود :او را با

نامش صدا نکند؛ جلوتر از او راه نرود؛ قب از او ننشیند؛ موجبات دشـنام بـراى
پدر را فراهم نیاورد».

2

 .3بذل اموال
فرزندان صالح و با ایمان ،بر این باورند که هست شان از پدر و مادر است و آنان
عالوه بر اینکه وجودشان را در اختیار پدر و مادر قرار م دهند ،از بـذل امـوال
خود به والدین نیز هیچ گونه کوتاهی نمیورزند.
امام رضا  ،در توصیه حکیمانهاى م فرماید« :بر تو باد کـه از پـدرت اطاعـت
کن  ...و به وى نیک نمای  .در مقابـ او ،خضـوع و تواضـع کـن و تکـریم و
تعظیمش نما .سع کن که صداى خود را همیشه از صداى او پایینتر بیـاورى؛
ـــــــــــــــــــــــ
 .2متقی هّندی ،کّنز العمال ،پیشین ،ج  ،21ص  ،071ح .01111
 .1کلیّنى ،محمد بن يعقوب ،الکافی ،تهران :دار الکتب اإلسالمیة ،چهارم2047 ،ق ،ج  ،1ص  ،217باب البر
بالوالدين ،ح .1
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زیرا پدر ،اص و ریشه تو است و تو ،شاخهاى از آن اص هست  .اگر پدر نبود،
تو به وجود نم آمدى .پس ،براى پدر و مادرتان جان و مال و مقام خود را بذل
کنید».

1

در روایت آمده است« :أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ؛ 2تو و اموالت براى پدرت م باشی».
حضرت رسول اکرم

م فرماید« :فرزندان شما ،هدیهاى از طرف خداوند برای

شما هستند .خداوند متعال به هر کس که بخواهد ،دختر هدیه م دهد و بـه هـر
کس بخواهد ،پسر هدیه م کند .هرگاه شما نیـاز داشـته باشـید ،فرزنـدانتـان و
اموالشان براى شما هستند».

3

از جمعبندى این روایات چنین بر م آید کـه فرزنـدان وظیفـه دارنـد در رفـع
نیازهاى اقترادى پدر و مادر خویش تالش نمایند و مشکالت آنان را ح کنند و
اموالشان را در جهت آسایش و رضایت آنان به کارگیرند.
امام صادق

در تفسیر آیه «بِالْوَالِدَيْنِ إَُِْْانًا» م فرماید :احسان ،این است که با

آنها نیکو معاشرت کن و آنها مجبور نشوند چیزى را کـه نیـاز دارنـد ،از تـو
بخواهند».

4

پسر ثروتمند و پدر فقیر

از امیر مؤمنان ،عل
گرفته ،نزد پیامبر اکرم

نق شده که فرمود« :پیرمردى گریهکنان دست پسرش را
در مدینه آورد و به ایشان گفت :اى رسول خدا! ایـن

پسر من است که در کوچک او را غذا دادهام و با عزت و احترام ،بزرگ کردهام
ـــــــــــــــــــــــ
 .2قمى ،شیخ عباس ،سفیّنة البحار ،قم :اسوه ،اوّل2020 ،ق ،ج  ،2ص .127
 .1طوسى ،ابوجعفر محمد بن حسن ،المبسوط ف ی فقه اإلمامیة ،تهران :المکتبة المرتضوية إلحیـاء اآلثـار
الجعفرية ،دوم 2127 ،ق ،ج  ،1ص .11
 .1متقی هّندی ،کّنز العمال ،پیشین ،ج  ،21ص .071
 .0کلیّنى ،محمد بن يعقوب ،الکافی ،تهران :دار الکتب اإلسالمیة ،چهارم2047 ،ق ،ج  ،1ص .212
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و تمام خواستههایش را بر آوردهام و با مال و ثروتم به او کمک کردهام؛ تا اینکه
قوى و ثروتمند گردید و من در راه پرورش وى ،جان و مالم را فدا کردهام و از
ضعف و پیرى به جای رسیدهام که مشـاهده مـ فرمـای  .در مقابـ ایـن همـه
زحمت ،این پسر هیچ گونه کمک مالی به من نم کند».
رو به جوان کرد و فرمود« :چه م گوی ؟»

رسول خدا

جوان گفت :من مال بیشتر از خرج و مخارج خود و عیالم ندارم تا به او کمک
به پیرمرد گفت« :چه م گوی ؟»

کنم .پیامبر خدا

گفت :دروغ م گوید ،انبارهای پُر از گندم ،جو ،خرمـا ،کشـمش و کیسـههـاى
زیادى پر از طال و نقره دارد.
پیامبر خدا

به پسر گفت« :جوابت چیست؟»

پسر گفت :ذرهاى از آن چیزهای را که او ادعا م کند ،من ندارم .در اینجا پیامبر
خدا

فرمود« :اتَقِ اللَهَ يَا فَتَى  ،وَأَُِْْنْ إِلَى وَالِدِكَ الْمُحِْْدنِ إِلَيْدكَ يُحِْْدنِ اللَدهُ

إِلَيْك؛ از خدا بترس اى جوان ،و نسبت به پدر مهربانت که این همه به تو نیک
و احسان کرده ،نیک و احسان کن؛ تا خدا نیز به تو احسان کند».
جوان گفت :من چیزى ندارم.
رسول خدا

فرمود« :ما خرج این ماه پدرت را م دهیم؛ اما از ماه بعد خودت

خرجش را بده ».سپس به اسامه فرمود« :به این پیرمرد ،صد درهم براى خرج یک
ماه خود و خانوادهاش عطا کن ».اسامه نیز داد .بعد از یـک مـاه ،پیرمـرد همـراه
پسرش پیش پیامبر
پیامبر خدا

آمدند و باز پسر گفت :چیزى ندارم.

فرمود« :تو ثروت زیادى دارى؛ ولی امروز را به شب م رسان در

حال که فقیر و ذلی شدهاى؛ به طورى که از پدرت فقیرتر خواه شد و چیزى
در بساطت نخواهد ماند».
پسر برگشت و رفت .ناگهان دید همسایههـایش جمـع شـدهانـد و مـ گوینـد:
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انبارهایت را هر چه زودتر خال کن که از بوى گندش بسیار ناراحتیم .سپس به
سراغ انبارهایش رفت و با کمال تعجب دید که همه گندمها ،جوهـا ،خرماهـا و
کشمشها گندیدهاند و فاسد شدهاند .همسایهها او را تحت فشار قرار دادند تا هر
چه زودتر آنها را خال کند.
جوان نیز کارگران بسیارى را با مزد زیاد اجیر کرده و همه کاالهاى فاسدشده را
به منطقهاى دور از شهر منتق کرد .به دنبال آن ،جوان سراغ کیسههاى طال و نقره
رفت تا مزد کارگران را بدهد؛ اما ناگهان دید کـه همـه آنهـا مسـخ شـده و بـه
سنگهای ب ارزش تبدی شدهاند .کارگران وقت چنین دیدند ،دامـنش را رهـا
نکردند؛ تا اینکه مجبور شد تمام خانـه و لـوازمش را از قبیـ فـرش و لبـاس،
فروخت و مزد کارگران را پرداخت و از آن همه دارای  ،چیزى برایش باق نماند
و پس از اندک زمان  ،بر اثر ناراحت هاى روح و فکرى الغر و مریض شد.
بعد از این حادثه ،رسول خدا

فرمود« :اى کسان که عاق پدر و مـادرانتـان

هستید ،از این پیشامد عبرت بگیرید و بدانید همان طـور کـه در دنیـا امـوال آن
جوان تباه گشت ،عوض آنچه از درجات بهشت برایش فراهم بود ،درکـات در
دوزخ برایش مقرر گردید».

3

توجه به حقوق دیگران

در اینجا الزم است به این نکته اشاره شود که اگر در این روایات سخن از بذل
مال به والدین و تأمین آرامش و آسایش کافی برای آنان به میان آمده است ،بـه
این معنا نیست که فرد به منظور خدمت به پدر و مادر از حقوق سایر افراد مایه
بگذارد؛ مثالً اگر فـردى بـه خـانواده خـود سـخت بگیـرد و از نفقـه همسـر و
فرزندانش کم نموده و به والدین خویش بذل و بخشـش کنـد ،معرـیت کـرده
است؛ زیرا پروردگار متعال همچنان که برای پدر و مادر حقوق قائ شده ،برای
ـــــــــــــــــــــــ
 .2التفسیر المّنسوب إلى اإلمام الحسن العسکری} ،قم :مدرسة اإلمام المهدیأ ،اوّل2047 ،ق ،ص.011
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همسر و فرزندان نیز حقوق را مقرر کرده است .یک مسلمان متعهد ،هیچگاه با
افرا و یا تفریب ،به خاطر والدین خود حقوق دیگران را ضایع نم سازد .براى
همین ،رسول مکرم اسالم افرادى را که بنا بر علل  ،حقوق اعضاى خانواده خود
را نادیده م گیرند ،لعنت کرده است« :مَلْعُوّنٌ مَلْعُوّنٌ مَنْ لَيَعَ مَنْ يَعُولُ؛  3از رحمت
خدا دور است ،از رحمت خدا دور است ،کس که اعضاى خانوادهاش را در اثر
ندادن نفقه تباه سازد».
 .4حقشناسى والدین
تشکر از ول نعمت ،امرى فطرى است و عقالى عالم روى آن تأکید دارند .انسان
از کس که قدردان نعمت نباشد ،خوشش نم آید و او را فردى جاه و ب ادب
قلمداد م کند و در مقاب  ،شکرگزارى و قدرشناس  ،در میان عموم مردم امـرى
پسندیده و مطلوب تلق م شود .به همین جهت ،خداونـد متعـال بـا یـادآورى
زحمات والدین ،فرزندان را به حقشناس و قدردان از آنان دعوت م کند:
«وَ وَصَيْنَا الْانَْاّنَ بِوَالِدَيْهِ َُمَلَتْهُ أُمُهُ وَهْنًا عَلىَ وَهْنٍ وَ فِصَالُهُ فىِ عَامَينْ أَّنِ اشْكُّرْ لىِ
وَ لِوَالِدَيْكَ إِلىَ الْمَصِيّر؛ 2و ما به انسان در باره پدر و مـادرش سـفارش کـردیم؛
مادرش او را با ناتوان روى ناتوان حم کرد [به هنگام باردارى ،هر روز رنج و
ناراحت تازهاى را متحم م شـد] و دوران شـیرخوارگ او در دو سـال پایـان
م یابد[ .آرى ،به انسان توصیه کردیم] که براى من و براى پدر و مادرت ،شـکر
به جای آور که بازگشت همه ،به سوى من است».
در سوره احقاف نیز م فرماید« :وَ وَصَيْنَا الْانَْاّنَ بِوَالِدَيْهِ إَُِْْانًا َُمَلَتْهُ أُمُهُ كُّرْهًا وَ
وَلَعَتْهُ كُّرْهًا وَ َُمْلُهُ وَ فِصَالُهُ ثَلَاثُوّنَ شهَّْرًا َُتىَ إِذَا بَلَغَ أَشُدَهُ وَ بَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَدالَ
ـــــــــــــــــــــــ
 .2کلیّنى ،محمد بن يعقوب ،الکافی ،پیشین ،ج  ،0ص .21
 .1لقمان ،آيه .20

111



ره توشه محرم الحرام 3131

رَبّ أَوْزِعْنىِ أَّنْ أَشْكُّرَ نِعْمَتَكَ الَتىِ أَنْعَمْتَ عَلىَ وَ عَلىَ وَالِددَىَ وَ أَّنْ أَعْمَدّلَ صَدالِحًا
تَّرْلَيهُ وَ أَصْلِحْ لىِ فىِ ذُرِيَتىِ إِنىّ تُبْتُ إِلَيْكَ وَ إِنىّ مِنَ الْمُْْدلِمِين؛ 1مـا بـه انسـان
توصیه کردیم که به پدر و مادرش نیک کند .مـادرش او را بـا نـاراحت حمـ
م کند و با ناراحت بر زمین م گذارد و دوران حم و از شیر بازگرفتنش ،س
ماه است؛ تا زمان که به کمال قدرت و رشد برسد و به چه سالگ بالغ گردد.
م گوید :پروردگارا! مرا توفیق ده تا شکر نعمت را که بـه مـن و پـدر و مـادرم
دادى ،به جای آورم و کار شایستهاى انجـام دهـم کـه از آن خشـنود باشـ  ،و
فرزندان مرا صالح گردان؛ من به سوى تو باز م گردم و توبه م کـنم و مـن ،از
مسلمانانم».
جالب اینکه قرآن در باره پدر و مادر توصیه م کند؛ ول به هنگام بیان زحمات
و خدمات ،بر زحمات مادر تکیه م نماید تا انسان را متوجه ایثارگریها و حـق
عظیم او نماید .سپس م گوید :توصیه کردم که هم شکر مرا به جاى آوری و هم
شکر پدر و مادرت را؛ «أَّنِ اشْكُّرْ لىِ وَ لِوَالِدَيْكَ».
پدر و مادر به دلی وجود عواطف نیرومندشان ،کمتر فرزندان خود را فرامـوش
مینمایند؛ در حال که فرزندان ،پدر و مادر خود را ،بهخروص هنگام پیرى و از
کار افتادگ شان ،زیاد فراموش م کنند و این ،دردناکترین حالت براى والدین و
بدترین ناشکرى فرزندان محسوب م شود.
امام رضا

فرمود« :خداوند متعال فرمـان داده کـه بنـدگانش از او و از پـدر و

مادرشان ،سپاسگزارى و تشکر نمایند .پس هر کس پدر و مادرش را شکرگزار
نباشد و به زحمات آنان ارج نگذارد ،چنین شخر در واقع از خداى خویش هم
سپاسگزارى نکرده است».

8

ـــــــــــــــــــــــ
 .2احقاف ،آيه .21
 .1ابن بابويه ،محمد بن على ،عیون أخبار الرضا

 ،تهران :نشر جهان ،اوّل2172 ،ق ،ج  ،1ص .72
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در حدیث آمده است که مردى مادر پیر و ناتوان خود را بر دوش گرفتـه و بـه
طواف مشغول بود .در این هنگام ،خدمت پیامبر

رسید و عـرض کـرد« :هَدّل

اَدَيتُ َُّقَهَا؛ آیا حق مادرم را ادا کردهام؟» پیامبر در جواب فرمود« :لَا وَ لَدا بِزَفْدّرَةٍ
واُدَة؛ نه ،حت یک ناله او را جبران نکردهاى».

1

ـ پاستور و قدردانى از مادر:

لوئ پاستور ،شیمیدان معروف فرانسوى ،هنگام که به جهت نظریههاى بـدیع
خود ،به اوج افتخار جهان رسید ،دولت فرانسه در صدد برآمد خانـهاى را کـه
مح تولد او بود ،به موزه تبدی کند .پاستور در ضمن سخنران مقاب آن خانـه
محقر ،مادر خویش را فراموش ننمود و در حالی که سخت متأثر شـده بـود ،بـا
صدای لرزان گفت:
«اى مادر عزیز! اى گمشده دلبند که سالیان دراز در این خانه با من به سر بردى،
توی که اکنون همه چیز را مدیون تو م بینم.
مادر شجاع و دلدارم! تمام حس فداکارى و شور و هیجان کـه در راه عظمـت
علم و بزرگ میهنم به کار بستهام و از این پس نیز به کار خواهم بست ،تو به من
آموختهاى و در وجودم رسوخ دادهاى.
کار مشقتبارى که تو در خانه و در کارگاه کوچکمان پیش گرفته بودى ،به من
درس صبر و حوصله در تحقیقات علم آیندهام را داد .از آنگاه که با وجود فقر
و مسکنت ،مرا به مکتب فرستادى ،عشق به میهن و خدمت به بشر را شب و روز
به من آموخت .
اکنون از تو اجازه م خواهم ،تمام سرافرازی و افتخاری که میهنم در جشن امروز
به من اعطا م کند ،به پیشگاه با عظمتت تقدیم کنم.
ـــــــــــــــــــــــ
 .2مکارم شیرازى ،ناصر ،تفسیر نمونه ،تهران :دار الکتب اإلسالمیة 2170 ،ش ،ج  ،12ص 110؛ صادقى
تهرانى ،محمد ،الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن ،قم :انتشارات فرهّنگ اسالمى2111 ،ش ،ج  ،11ص .117
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همین قدر بدان که امروز اگر فرزندت در میان امواج افتخار و سربلندى غوطهور
است ،باز هم خود را بدون تو ،اى مادر عزیز! در این جهان بزرگ ،تنها و ب پناه
م بیند».

3

 .5اطاعت از والدین
طبق دستور قرآن و اه بیت
مؤمنان ،عل

 ،باید از والدین اطاعـت کـرد؛ چنـانکـه امیـر

فرمود« :فَحَقُ الْوَالِدِ عَلَى الْوَلَدِ أَّنْ يَُِيعَهُ فِي كُّلِ شَيْءٍ إِلَا فِي مَعْصِيَةِ

اللَهِ سُبْحَانَهُ؛  8حق پدر بر عهده فرزند ،این است که از او در همـه چیـز اطاعـت
کند؛ جز معریت خدا».
فقهاى بزرگ اسالم در مورد لزوم اطاعت والدین احکام را مطرح کردهاند 3که
به برخ از آنها اشاره میشود:
 .3در صورت که پدر و مادر به مسافرت فرزندشان راض نباشند و اجازه ندهند،
سفرهاى مباح و مستحب بر فرزند حرام است .البته این حکم در دو مورد استثنا
شده :اول ،براى طلب علم؛ دوم ،براى تجارت و کسب درآمد .در این دو مورد،
اگر در شهر خود طلب علم و تأمین معاش مقدور نباشد ،م تواند بـدون اجـازه
والدین نیز مسافرت کند.
 .8اطاعت آنان در هر حال بر فرزندان الزم است و اگر آن ها بر هر کار مبـاح و
حت شبههناک دستور دهند ،فرزند باید اطاعت کند؛ زیرا اطاعت آنان واجـب و
ترک شبهه ،مستحب است.
ـــــــــــــــــــــــ
 .2همان ،ص .117
 .1سید رضى ،نهج البالغة ،قم :مؤسسة نهج البالغه ،اوّل2020 ،ق ،ص .022
 .1ارد بیلى ،احمد بن محمد ،زبدة البیان فی أحکام القرآن ،تهران :المکتبة الجعفرية إلحیاء اآلثار الجعفرية،
اوّل ،ص 122؛ عاملى ،محمد بن مکى (شهید اوّل) ،القواعد والفوائد ،قم :کتابفروشى مفید ،اوّل ،ج  ،1ص
07؛ حلّى ،مقداد بن عبداللّه سیورى ،نضد القواعد الفقهیة على م ّذهب اإلمامیة ،قم :انتشارات کتابخانه آيةاهلل
العظمی مرعشى نجفى  ،اوّل2041 ،ق ،ص .127
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 .1اگر جهاد بر کس واجب عینی نباشد ،والدین م توانند فرزندشان را از آن منع
کنند .در روایت آمده است :مردى که م خواست به جهاد برود ،به محضر رسول
خدا

مشرف شد .پیامبر

وقتی متوجه شد که او پدر و مادر سالمندی دارد

که با اعزام فرزندشان به جبهه نبرد راضی نیستند و دوست دارند در پیش آنـان
بماند ،به او فرمود :اگر دنبال اجر و پاداش معنوى م گردى ،به سوى والـدینت
برگرد و با آنان رفتار نیکو داشته باش .سـپس حضـرت سـوگند یـاد کـرد کـه:
«فَوَالَذِّي نَفِْْي بِيَدِهِ لَأُنُْْهُمَا بِكَ يَوْماً وَ لَيْلَةً خَيّْرٌ مِنْ جِهَادِ سَنَةٍ».

1

 .3اگر والدین او را که در حال انجام نماز مستحب است ،صدا بزنند ،الزم است
نمازش را قطع کند و امر آنان را اطاعت نماید .امام کاظم

فرمود« :إِّنَ الّرَجُدّلَ

إِذَا كَاّنَ فِي الصَلَاةِ فَدَعَاهُ الْوَالِدُ فَلْيَُْبِحْ وَ إِذَا دَعَتْهُ الْوَالِددَةُ فَلْيَّقُدّلْ لَبَيْدكِ؛  2اگـر پـدر
فرزندش را که در حال نماز است ،صدا بزند ،فرزند با تسبیح او را پاسخ بگوید و
اگر مادرش صدا زند ،لبیک گفته و به او توجه نماید».
محدوده اطاعت

رعایت حقوق والدین ،در صورت است که خواسته آنان ،مخالفت با خدا و نقض
حقوق دیگران نباشد؛ وگرنه اگر کس به بهانه خدمت به پـدر و مـادر ،حقـوق
مسلم همسر و فرزندان و سایر برادران و خواهران ایمان خود را نادیده انگاشته
و موجب آزار و اذیت آنان شود ،نه تنها ثواب انجام نداده ،بلکه مرتکب گناه شده
است.
بنابراین ،والدین را فقب م توان در مسیر حـق اطاعـت نمـود؛ ولـ اگـر آنـان
بخواهند در راه باط قدم بردارند ،اطاعت ایشان بر فرزندان واجب نیست.
روزى امام حسین

از مقاب عبداهلل بن عمرو عـاص مـ گذشـت .عبـداهلل بـا

ـــــــــــــــــــــــ
 .2کلیّنى ،محمد بن يعقوب ،الکافی ،پیشین ،ج  ،1ص .214
 .1طوسى ،محمد بن حسن ،تهّذيب األحکام ،تهران :دار الکتب اإلسالمیة ،چهارم2047 ،ق ،ج  ،1ص .114
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مشاهده امام

به حاضران گفت« :هر کس دوست دارد محبوبترین مردم زمین

را در نزد اه آسمان ببیند ،پس به این شخص عابر بنگرد؛ هرچند من از حادثه
صفین تا کنون ،با او سخن نگفتهام».
ابو سعید خدرى ،او را نزد امام حسین

آورده و گفتههایش را مطـرح نمـود.

حضرت از عبداهلل پرسید« :آیا تو م دانست که من محبوبترین مردم زمین نزد
آسمانیانم و در عین حال ،با من و پدرم در صفین به جنگ برخاست ؟ به خدا سوگند
که پدر من ،از من بهتر بود!»
عبداهلل پوزش خواست و گفت :پیامبر

به من فرمود« :از پدرت اطاعت کن».

حضرت فرمود :آیا فرموده خداونـد متعـال را نشـنیدهاى کـه مـ فرمایـد« :وَ إِّنْ
جاهَداكَ عَلى أَّنْ تُشّْرِكَ بي ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَال تَُِعْهُما؛ 1و اگر پدر و مـادرت
تو را وادار کنند که آنچه را نمیدان  ،شریک خدا قرار ده  ،امر آنان را اطاعت
مکن».
و آیا فرموده رسول خدا

را نشنیده بودى که« :همانا اطاعت از غیر خدا ،فقب

در کارهاى نیک است»؟ و نیز گفتار آن بزرگوار را که« :هیچ مخلوق را در چیزى
که نافرمان آفریدگار است ،نباید اطاعت کرد»؟

2

از آنجا که توصیه به نیک در مورد پدر و مادر ،ممکن است این توهم را بـراى
بعض ایجاد کند که حت در مسأله عقاید و کفر و ایمان نیز باید با آنهـا مـدارا
کرد ،خداوند در سوره لقمان م فرماید« :وَ إِّنْ جاهَداكَ عَلى أَّنْ تُشّْرِكَ بي ما لَيْسَ

ـــــــــــــــــــــــ
 .2لقمان ،آيه .21
 .1ابن ش هر آشوب مازندرانى ،محمد بن على ،مّناقب آل أبیطالب ،قم :نشر عالمه ،اوّل2177 ،ق ،ج  ،0ص
71؛ مجلسى ،محمدباقر ،بحاراألنوار ،پیشین ،ج  ،01ص 177؛ گروه حديث پژوهشـکده بـاقرالعلوم
فرهّنگ جامع سخّنان امام حسین

 ،قم :نشر معروف2122 ،ش ،ص .241

،
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لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَال تَُِعْهُما؛ 1هرگاه آن دو (پدر و مادر) ،تالش و کوشش کنند چیزى
را شریک من قرار ده که از آن آگاه ندارى ،از آنها اطاعت مکن».
دو نکته مهم

در این آیه ،به دو نکته مهم اشاره شده است:
 .1استقالل اعتقادي

هرگز نباید رابطه انسان و پدر و مادرش ،مقدم بر رابطه او با خدا باشد و هرگز
نباید عواطف خویشاوندى ،حاکم بر اعتقاد مکتب او گردد.
تعبیر به «جاهَداكَ» در آیه  35سوره لقمان ،اشاره به این اسـت کـه پـدر و مـادر
گاه به گمان اینکه سعادت فرزند را م خواهند ،تالش و کوشش م کنند او را
به عقیده انحراف خود بکشانند .وظیفه فرزندان در اینگونه موارد ،این است که
هرگز در برابر این فشارها تسلیم نشوند و استقالل فکرى خود را حفـظ کـرده،
عقیده توحید را با هیچ چیز معاوضه نکنند.
 .2رعایت اعتدال

از آنجا که ممکن است این فرمان ،این توهّم را به وجود آورد که در برابر پدر و
مادر مشرک ،باید ب حرمت نمود ،آیه بالفاصله اضافه م کند کـه عـدم اطاعـت
آنها در مسأله کفر و شرک ،دلی بر قطع رابطه مطلق با آنها نیست؛ بلکه باید با
آنها به طرز شایستهاى رفتار شود؛ «وَصَاُِبْهُمَا فىِ الدُنْيَا مَعّْرُوفًا».
به بیان دیگر ،از نظر دنیا و زندگ مادى،باید با آنها مهر و محبـت و مالطفـت
نمود و از نظر اعتقادی و برنامههاى مذهب  ،تسلیم افکـار و پیشـنهادهاى آنهـا
نشد؛ این ،درست نقطه اصل اعتدال است که حقوق خدا و پدر و مـادر ،در آن
جمع شده است.

2

ـــــــــــــــــــــــ
 .2لقمان ،آيه .21
 .1مکارم شیرازى ،ناصر ،تفسیر نمونه ،پیشین ،ج  ،27ص  01ـ .01
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 .6خدمت و حمایت در دوران پیرى
یک از عل نابسامانیهاى اجتماع جوامع صنعت عرر ما ،متالش شدن نظـام
خانوادگ است که در آن ،نه احترام از سوى فرزندان وجود دارد ،نه محبت از
سوى پدران و مادران ،و نه پیوند مهر و عاطفهاى از سوى همسران.
منظره دردناک آسایشگاههاى بزرگساالن در جوامع صنعت امروز که مرکز پدران
و مادران ناتوان است که از خانواده طرد شدهاند ،گواه این حقیقت تلخ است؛
مردان و زنان که بعد از یک عمر خدمت ،نیاز شدیدى به عواطـف فرزنـدان و
کمکهاى آنها دارند؛ اما بهکل رانـده مـ شـوند و در آنجـا در انتظـار مـرگ
روزشمارى م کنند و چشمانتظار مالقات فرزندان و آشنایان خویشاند؛ انتظارى
که شاید در سال یک یا دو بار بیشتر تکرار نم شود .این است راه و رسم دنیاى
مادى و تمدن منهاى ایمان و مذهب.
ابراهیم بن شعیب به امام صادق

1

عرض کرد« :پدرى بسیار پیر و ناتوان دارم .او

را به دوش م کشم و براى قضای حاجت بیرون م برم .امـام فرمـود :هـر چـه
م توان به پدرت خدمت کن و حت خودت با دستت لقمه در دهان او بگـذار
که این کار ،وسیله نجات تو از آتش دوزخ خواهد بود».

2

پاداش مادرى در دوران پیرى

پیرزن که توسب فرزندانش در یک از خیابانهاى تهران رها و سرگردان شـده
بود ،گریان و ناالن چنین گفت« :بچهها ،ب وفا و سنگدل شدهاند .این روزها که
آفتاب عمرم لب بام و پایم لب گور است ،از خانه بیرونم کردهاند و م گویند :تو
دیگر پیر و عاط شدهاى ،ما که پرستار تو نیستیم! من حاال چهکار کنم؟ توى این
ـــــــــــــــــــــــ
 .2همان ،ج  ،12ص .111
 .1کلیّنى ،محمد بن يعقوب ،الکافی ،پیشین ،ج  ،1ص « :211اِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَلِیَ ذَلِ كَ مِّنْهُ فَافْعَلْ وَ لَقِمْهُ
بِیَدِکَ فَإِنَهُ جُّنَةٌ لَ كَ غَداً».
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شهر بزرگ ،نه جای دارم و نه کس را م شناسم؛ حت سگهاى ولگرد کوچه و
خیابان هم یک پیرزن هفتاد ساله را به النه خود راه نم دهند».
در حال که اشک از چشمان پیر سالخورده همچنان سرازیر بود ،مـاجرایش را
براى افسر نگهبان چنین تعریف کرد:
« ...یک عمر خون جگر خوردم تا بچههایم را بزرگ کردم ،از خون و استخوانم
براى آنها مایه گذاشتم ،لباس عروس و دامادى تنشان کردم ،گفتم دیگر نفس
راحت م کشم ،دوران خوش و نیکبخت ام فـرا رسـیده اسـت .ولـ افسـوس!
م گویند :پیر شدهاى ،غیر از دردسر ،براى ما چیزى ندارى ،ما که سند ندادهایم تا
آخر عمر جور تو را بکشیم». ...
این در حال است که پیامبر اکرم

نگاه محبتآمیز به صورت آنان را عبـادت

م داند.
ابوذر غفارى در این زمینه م گوید :از پیامبر اکرم

شنیدم که فرمود« :نگاه به چهار

چیز عبادت است .3 :نگاه به چهره عل بن اب طالب ؛  .8نگاه مهرآمیز به چهره
پدر و مادر؛  .1نگاه به قرآن؛  .3نگاه به کعبه».
امام باقر

1

م فرماید :مردى به حضور حضرت رسول

آمده ،عرض کرد :ای

رسول خدا! پدر و مادرم به سن پیرى و شکستگ رسیدند تا اینکه پدرم از دنیا
رفت و مادرم به حدى پیر و ناتوان شده است که غذا را نرم م کنم و در دهانش
م گذارم و او را همانند طف شیرخوار قنداق م کنم و در میان گهواره م گذارم
و م جنبانم تا خوابش ببرد .پس از آن ،کارش به جای رسید که از من چیزى
خواست که نم دانستم چه م گوید و چه م خواهد و خالصه ،آنچه از دستم بر
م آید ،در باره وى کوتاهی نم کنم .ای رسول خدا! آیا حق مادرم را ادا کردهام؟
ـــــــــــــــــــــــ
 .2شیخ حر عاملى ،محمد بن حسن ،وسائل الشـیعة قـم :مؤسسـة آل البیـت
ص.141

 ،اوّل2047 ،ق ،ج ،1
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رسول خدا

فرمود« :لَا وَ لَا بِزَفّْرَةٍ مِنْ زَفَّرَاتِهَا؛  3نه ،هرگز؛ حت

یک ناله از

نالههاى او را جبران نکردهاى».
البته ،فرزندان باید تالش کنند تا در حد امکان و توانای خویش حقوق مـادر را
رعایت نمایند.
سؤال شد که حق پدر چیست؟ فرمود« :تـا زنـده اسـت از او

از رسول اکرم

اطاعت کن و از دستوراتش سرپیچ ننمای  .سپس سؤال شد :حق مادر چیست؟
فرمود :هیهات! هیهات! که بتوان حق مادر را ادا کن ». ...

2

 .7رعایت حقوق والدین بعد از مرگ
از دیدگاه فرهنگ اسالم ،پدر و مادر همچنان که در حال حیات خود حقوق بر
فرزندان خود دارند ،بعد از مرگشان نیز حقوق بر فرزندان دارند .برخ از آنها
به این شرح است:
ـ زیارت مزار والدین:

پیامبر اکرم

فرمود« :هر کس قبر پدر و مادرش یا یک از ایـنهـا را در هـر

جمعه زیارت کند و در کنار مزار آنان سوره یاسین را بخواند ،در مقاب هر حرف
که از این سوره م خواند ،آمرزش از سوى خداوند دریافت خواهد کرد».

3

آن حضرت در حدیثی دیگر فرمود« :کس که قبر پدر و مادر و یا یک از آنها را
با قرد قربت زیارت م کند ،معادل یک حج پذیرفتهشده ثواب برده است و هر
کس پیوسته به زیارت قبر والدین خود برود ،مالئکه قبر او را زیـارت خواهنـد
ـــــــــــــــــــــــ
 2طبرسى ،على بن حسن ،مشکاة األنوار فی غرر األخبار ،نجف  :المکتبة الحیدرية ،دوم2121 ،ق ،ص . 212
 .1نورى ،محدث ،میرزا حسین ،مستدرک الوسائل ،بیروت :مؤسسه آل البیت

 ،اوّل2042 ،ق ،ج ،21

ص  ...« :221مَا عَدَلَ ذَلِ كَ يَوْمَ حَمَلَتْهُ فِی بَطّْنِهَا».
 .1مجلسى ،محمدباقر ،بحار األنوار ،پیشین ،ج  ،27ص « :171مَ نْ زَا رَ قَبْرَ وَالِدَيْهِ أَوْ أَحَدِهِمَا فِی کُلِ جُمُعَةٍ
فَقَرَأَ عِّنْدَهُمَا يس غَفَرَ اللَهُ لَهُ بِعَدَدِ کُلِ حَرْفٍ مِّنْهَا».
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1

ـ قرائت قرآن براى والدین:

قرآن ،کتاب آسمان مسلمانان و آیین زندگ است و مسلمان وظیفه دارد که از
دوران کودک تا آخرین روز حیات خویش ،با این کتاب آسمان ارتبا همیشگ
داشته باشد .امام صادق

فرمود« :قرآن ،عهدنامه خداوند متعال براى تمام انسانها

م باشد .بر هر مسلمانی شایسته است ،به این عهدنامه بنگرد و هر روز پنجاه آیه از
آن را تالوت کند 2».اگرچه قرآن آیین زندگ در دنیا است ،اما آیات نوران آن براى
مردگان نیز تأثیر دارد.
امام صادق

فرمود « :قِّرَاءَةُ الّْقُّرْآّنِ فِي الْمُصْحَفِ تََُفِ فُ الْعَذَابَ عَنِ الْوَالِدَيْنِ وَ لَدوْ

كَانَا كَافِّرَيْنِ؛  1قرائت قرآن از روى مرحف ،از عـذاب پـدر و مـادر مـ کاهـد؛
هرچند آنان کافر باشند».
ـ اعمال نیك به نیت پدر و مادر:

یک دیگر از وظایف فرزند بعد از مرگ پدر و مادرش ،این اسـت کـه جهـت
شادى روحشان ،از انجام اعمال نیک دریغ نورزد؛ به این ترتیب که دوستان آنان
را مورد احترام و محبت قرار دهد ،نماز بخواند و ثواب آن را به پدر و مادر هدیه
کند ،براى آمرزش آنان دعا نماید ،اگر عهد و پیمانی دارند ،به آن وفـا کنـد ،در
اداى قرض آنان سه انگارى نکند و با آشنایان و فامی هاى پدر و مـادر دیـدار
نموده و از احسان به آنان کوتاهی نورزد.
پیامبر

فرمود :سرآمد ابرار و نیکان در روز قیامت ،کس است که پس از مرگ

پدر و مادر براى آنان احسان و نیک کند؛ حت بنا به فرموده آن حضرت ،برخ
ـــــــــــــــــــــــ
 .2متقی هّندی ،کّنز العمال ،پیشین ،ج  ،21ص .077
 .1کلیّنى ،محمد بن يعقوب ،الکافی ،پیشین ،ج  ،1ص .147
 .1شیخ حر عاملى ،محمد بن حسن ،وسائل الشیعة ،پیشین ،ج  ،1ص .140
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از اعمال نیک فرزندان ،در سرنوشت والدین بعد از مرگ آنان نیز تأثیر مثبت دارد
و این عم  ،از بار مسئولیت فرزندان کاسته و بخش از حقوق والدینشان را از
عهده آنان ساقب م کند .به جا آوردن نمازهاى قضا و مستحب  ،دعا براى والدین،
عم به عهد و پیمانهاى آنان ،معاشرت خوب و نیک به فامی و بستگان
والدین ،تکریم دوستان آنان از جمله این اعمال است.

1

ـ پرداخت بدهى:

برخ فرزندان ،موقع که والدینشان زندهاند ،به آنان احسان و نیک نم کننـد؛
اما پس از وفاتشان ،بده آنان را م پردازند و از خداوند متعال برایشان طلب
آمرزش م نمایند .چنین فرزندان  ،از دیدگاه امام پنجم  ،در باره والدین خود
نیکوکار به شمار م آیند.
برخ دیگر از فرزندان ،در زمان حیات پدر و مادرشان نیکوکارنـد؛ امـا بعـد از
مرگ آنان ،بده شان را نم پردازند و براى والدین خود طلب آمرزش نم کنند.
خداوند متعال چنین فرزندان را عاق والدین و گنهکار م داند.

8

ـــــــــــــــــــــــ
 .2بیهقی ،احمد بن حسین ،السّنن الکبرى ،بیروت :دار الفکر ،ج  ،0ص 12؛ متقی هّندی ،کّنز العمال ،پیشین،
ج  ،21ص .070
 .1کلیّنى ،محمد بن يعقوب ،الکافی ،پیشین ،ج  ،1ص .211

پیوند با همسایه
*

حجتاالسالم والمسلمين دكتر محمدرضا جباران

اشاره
در آموزههای دینی ،حقوق متقابلی برای انسانها تعریف شده است که هر یـک،
موظّف به رعایت آنها هستند .توجه به این امر ،نقش بنیادی در فرآیند زنـدگی
مسالمت آمیز و ایجاد جامعه مطلوب دارد .یکی از این حقوق ،حـق همسـایگان
است که اسالم به آن بسیار اهمیت داده است .این نوشتار ،به تحلی و بررسی این
موضوع میپردازد.
مفهومشناسی همسایه
از نظر عرف و لغت ،برای صدق همسایگی ،مجاورت یا حداق نزدیکی دو خانه
الزم است؛ ولی مرـداق همسـایه ،در روایـات توسـعه داده شـده اسـت .امـام
صادق

از رسول خدا

ن ق کرده است :تا چهـ خانـه ،همسـایه اسـت؛ از

روبهرو ،پشت سر ،راست و چو.

3

ـــــــــــــــــــــــ
* پژوهشگر پژوهشگاه فرهّنگ و انديشه اسالمی.
 . 2کلیّنی ،محمد بن يعقوب ،الکافی ،تحقیق :علیاکبر غفاری ،تهران :دار الکتب االسالمیة ،سوم2122 ،ق،
ج ،1ص .117
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همسایهداري
برخورد خوب با همسایه ،به دو گونه است« :پرهیز از آزار» و «احسان و نیکی».

3

قرآن کریم همدوش دعوت به توحید و اخالص ،انسان را به احسان و نیکوکاری
به همسایه موظف کرده است« :وَاعْبُد دُوا اللَدهَ وَلَدا تُشْدّرِكُوا بِدهِ شَديْئًا وَبِالْوَالِددَيْنِ
إَُِْْانًا ...وَالْجَارِ ذِّي الّْقُّرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُوِ وَالصَاُِوِ بِالْجَنْدوِ؛  8خـدا را بپرسـتید و
چیزی را در عبادت شریک او نسازید و احسان کنید به والدین ...و به همسـایه
چه خویش باشد و چه بیگانه».
می فرماید« :مَا زَالَ جَبّْرَئِيّلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ َُتَى ظَنَنْتُ أَنَهُ سَيُوَرِثُه؛

رسول خدا

1

پیوسته جبرئی دربارة همسایه به من سفارش میکرد تا آنکه من فکر کردم برای
همسایه سهمی از ارث قرار میدهد».
می فرمود :در شب معراج دیدم که بر در چهـارم بهشـت نوشـته

رسول خدا

شده« :مَنْ كَاّنَ يُؤَمِنُ بِاللَهِ وَ الْيَوْم الْآخِّرِ فَلْيُكّْرِمْ جَارَهُ فَوْقَ مَا يُكْدّرِمُ بِدهِ غَيْدّرَه؛  3هـر
کس به خدا و روز قیامت ایمان دارد ،همسایهاش را بیش از دیگران احترام کند».
امام رضا

نیز میفرماید:

«أَُِْْنْ مُجَاوَرَةَ مَنْ جَاوَرَكَ فَإِّنَ اللَهَ تَعالي يَْْأَلُكَ عَدنِ الْجَدار؛  5بـا همسـایگانت
ـــــــــــــــــــــــ
 . 2ر.ک :مازندرانی ،مولی محمد صالح ،شرح اصول کافی ،تحقیق :میرزا ابوالحسن شعرانی ،تصحیح :سید
علی عاشور ،بیروت :دار احیاء التراث العربی ،اوّل2012 ،ق ،ج  ،7ص .22
 .1نساء ،آيه .11
 . 1صدوق ،امالی ،تحقیق :قسم الدراسات االسالمیة ،قم :مؤسسة البعثة ،اوّل2027 ،ق ،ص 120؛ نیشابوری،
محمد بن الفتال ،روضة الواع ظین ،تحقیق :سید محمدمهدی و سید حسن خرسان ،قم :مّنشورات الرضـی،
بیتا ،ص .127
 .0نوری ،میرزاحسین ،مستدرک الوسا ئ ل ،بیروت :مؤسسة آل البیت
.017
 .1همان ،ص .011

 ،دوم2047 ،ق ،ج  ،2ص  011ـ
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خوشهمسایگی کن؛ زیرا خدای تعالی دربارة همسایه از تو خواهد پرسید».
از نظر اسالم ،همسایه از موضوعات داخلی زندگی و از دغدغههای اولیه انسـان
است؛ به طوری که در کلمات معرومین

مهربانی با همسایه در کنـار تـأمین

خویش و خانواده ،یکی از اهداف کسب و کار است .امام باقر

میفرماید« :مَنْ

طَلَوَ الّرِزْقَ فِي الدُنْيَا اسْتِعْفَافاً عَنِ النَاسِ وَ تَوْسِيعاً عَلَى أَهْلِهِ وَ تَعََُفاً عَلَى جَارِهِ لَّقِديَ
اللَهَ عَزَ وَ جَّلَ يَوْمَ الّْقِيَامَةِ وَ وَجْهُهُ مِثّْلُ الّْقَمَّرِ لَيْلَةَ الْبَدْر؛  3کسـی کـه بـه دنبـال مـال
میرود تا خودش از مردم بی نیاز شود و برای تأمین خانواده تالشی کرده باشد و
بتواند به همسایگانش مهربانی کند ،در روز قیامـت خـدا را در حـالی مالقـات
میکند که صورتش مانند ماه شب چهاردهم است».
نکوهش همسایهآزاري
همسایه آزاری ،در دین مقدس اسالم بهشدت نکوهش شده است .همسایهآزاران،
نه تنها گناهکار ،بلکه خارج از زمرة اسالمیان و اه ایمان شمرده شدهاند .منظور
از همسایه آزار ،تنها کسی نیست که برای همسایه خود زحمت و درد سر فراهم
نموده و با رفتار و گفتار خود او را آزرده میکند ،بلکه این عنوان کسانی را هـم
که از قیام به وظایف همسایگی کوتاهی میکننـد و در ادای حقـوق همسـایگان
نمیکوشند ،شام میشود .کسی که از حال همسایه خود بیخبر است و به ادای
حقوقش بی توجهی میکند ،به همسایة خویش ستم کرده است و از نظـر دینـی،
همسایهآزار شمرده می شود؛ هرچند رفتار او از نظر عرف ،ستم نامیـده نشـود و
مردم به او همسایهآزار نگویند.
رسول خدا

می فرمایـد« :مَدنْ لَديَعَ َُدقَ جَدارِهِ فَلَديْسَ مِنَدا؛  8کسـی کـه حـق

ـــــــــــــــــــــــ
 .2طوسی ،تهّذيب االحکام ،تحقیق :سید حسن موسوی ،تهران :دار الکتب االسالمیة ،سوم2110 ،ش ،ج ،1
ص .110
 .1صدوق ،امالی ،پیشین ،ص .120
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همسایهاش را ضایع میکند ،از ما نیست».
و یا میفرماید« :مَنْ آذَى جَارَهُ فَّقَدْ آذَانِي؛  3هر کـس همسـایهاش را بیـازارد ،مـرا
آزرده است».
اصول همسایهداري
بسیاری مای اند که با همسایگان خود ،رابطه خوب و سالمی داشته باشند؛ ولـی
به علت عدم آشنایی با حقوق همسایگی و بیخبری از آداب اسالمی ،به خواسته
خود نمی رسند .همسایه داری ،بر اساس سنت اسالمی بر سه اص استوار اسـت:
معاشرت ،اهتمام و آگاهی.
 .1اصل معاشرت

یکی از خطو کلی رابطه با همسایگان ،این اسـت کـه هـر مسـلمانی بایـد بـا
همسایگان خود در تماس باشد ،رفت وآمـد کنـد و از دوری و بـیاعتنـایی بـه
همسایگان بپرهیزد.
 .2اصل اهتمام

اص دیگر ی که به عنوان زیربنای روابـب همسـایگی از سـخنان معرـومان
استفاده میشود ،اص «اهتمام» است؛ به این معنا که انسان بداند رابطه همسایگی،
از جمله روابب مهم و با اهمیت در زندگی اجتماعی است .رسول خدا

فرمود:

«آیا می دانید حق همسایه چیست؟ سوگند به آن که جانم در دست او است ،کسی
موفق به ادای حقوق همسایه نمیشود ،مگر اندک کسانی که خدا به حالشان رحم
کرده است».

8

ـــــــــــــــــــــــ
 .2نوری ،حسین ،مستدرک الوسائل ،پیشین ،ج  ،2ص .010
 . 1متقی هّندی ،علی ،کّنـز العمـال ،تحقیـق :محمـد عمـر الـدمیاطی ،بیـروت :دار الکتـب العلمیـة ،دوم2010 ،ق ،ج ، 7
ص . 17
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 .3اصل آگاهی

یکی از اصولی که به عنوان زیربنای روابب همسایگی از سخنان اه عرمت
به دست می آید ،اص آگاهی و باخبری است؛ به این معنا که مسـلمان نبایـد از
حال همسایه خود بی خبر باشد؛ چرا که بیخبر بودن از نیاز همسـایه ،از انسـان
رفع تکلیف نمی کند .از این رو امیرمؤمنان

میفرماید« :مِنْ ُُْْنِ الْجِوَارِ تَفَّقُددُ

الْجَار؛  3از شعبههای خوشهمسایگی ،خبر گرفتن از حال همسایه است».
میرزا حسین نوری ،صاحب کتاب مستدرک الوسائ که از اساتید مرحـوم شـیخ
عباس قمی ،صاحب مفاتیح الجنان است ،با واسطههای معتبـر و موثـق از سـید
جواد عاملی ،صاحب کتاب مفتاح الکرامه نق کرده است :شبی مشغول خـوردن
شام بودم که در خانه را زدند .وقتـی در را بـاز کـردم ،خـدمتکار اسـتادم سـید
بحرالعلوم را دیدم .خدمتکار گفت :سید شامش را در مقاب گذاشته و منتظر تو
است .من با شتاب خدمت استاد رسیدم .دیدم سید یک سینی بزرگ پُر از گوشت
و سایر غذاهای لذیذ در مقاب نهاده و نشسته است .تا چشمش بـه مـن افتـاد،
گفت :از خدا نمیترسی! از خدا شرم نمیکنی! گفتم :چه اتفاقی افتاده است؟
گفت :یکی از همسایگانت که در نزدیکی تو خانه دارد و تو او را مـیشناسـی،
چند روز است برای سیر کردن خانوادهاش از بقال مح روزانه مقداری خرمای
زاهدی نسیه می کند و در این چند روز ،در خانه او جز خرمای زاهـدی چیـزی
مررف نکرده است .امروز هم رفت که مقداری خرما برای شام نسیه کند ،بقـال
گفت :حسابت باال رفته است .او هم خجالت کشـید و دسـت خـالی بـه خانـه
برگشت و با خانواده اش بدون شام ماندند؛ آن وقت تو از نعمـت بهـرهمنـدی و
می خوری! گفتم :به خدا قسم! من از حال او خبر نداشتم .گفت :اگر میدانستی و
بی توجه به حال او شام میخوردی ،کافر بودی .من از بیخبری تـو عرـبانیام.
ـــــــــــــــــــــــ
 . 2ابن شعبه ،حرانی ،تحف العقول ،تحقیق :علیاکبر غفاری ،قم :جامعه مدرسین قم ،دوم2111 ،ش ،ص .21
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چرا از حال برادرت چیزی نپرسیدی و بیخبر ماندی؟ اکنون خدمتکـارم ایـن
سینی غذا را تا درِ خانه او میآورد و آنجا به تو می دهد ،در بزن و بگو دوست
دارم امشب با شما شام بخورم و به این بهانه ،شام را به خانه آنها ببر و این کیسه
پول را هم در زیر فرشی یا حریری در خانهاش بگذار .سینی را هم الزم نیست
با خودت بیاوری؛ بگذار همانجا باشد.
آنگاه اضافه کرد :من شام نمیخورم تا تو برگردی و بگویی آنها شام خوردند و
سیر شدند .من با خدمتکار به راه افتادم و پشت در خانه همسایهام سینی را از او
گرفتم .خا دم برگشت و من در زدم .همسایهام در را باز کرد .گفتم :دوست دارم
امشب با تو شام بخورم .وقتی سینی را زمین گذاشتم و نشستم ،نگاهی به آن کرد
و گفت :این غذا از تو نیست .عرب نمیتواند چنین غذایی بپـزد 3 .بنـابراین ،تـا
نگویی ماجرا چیست ،من و خانواده ام از این غذا نمیخـوریم .اصـرارهای مـن
فایده ای نبخشید و ناچار شدم قره را برای او بازگو کنم .گفت :بـه خـدا قسـم!
هیچ کس ،حتی همسایگان نزدیک ،از حال ما خبر نداشتند.

8

حقوق اساسی همسایه
آنچه مهم است ،این است که حقـوق اساسـی همسـایه ،انکـار و ضـایع نشـود.
بنابراین ،شناخت حقوق اساسی همسایه ،از اولویت بیشـتری برخـوردار اسـت.
مالحظه احادیثی که در این باب وارد شده ،نشان می دهد همسایگان بر هم چهار
حق اصلی دارند و سایر حقوق از آنها ناشی میشود:
 .3اینکه از زیان و شرّ یکدیگر در آسایش و امنیت باشند؛
 . 8منافع یکدیگر را حفظ نمایند؛
ـــــــــــــــــــــــ
 .2سید جواد عاملی ،از اهالی لبّنان بوده و سید بحرالعلوم در اصل ايرانی است .بـه همـین دلیـل ،غـّذای
موجود ،به سبك غّذای ايرانی طبخ شده و آن مرد ،به تفاوت آن پی برده است.
 .1قمی ،شیخ عباس ،الکّنی واأللقاب ،قم :جامعه مدرسین قم2011 ،ق ،ج  ،1ص .12
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 . 1همدیگر را از همدلی و اخالق نیک هم محروم نکنند؛
 . 3نسبت به نیاز هم بیتفاوت نباشند.
 .1امنیت و آسایش

هر کس حق دارد در آسایش و امنیت زندگی کند و از جانب همسایگان ،هـیچ
زیانی به او نرسد و مورد آزار و اذیت قرار نگیرد .کسی که به هر طریقی همسایه
خود را آزار می دهد ،یکی از حقوق اساسی او را ضایع کرده است .مرادیق آزار
ممکن است با تغییر شرایب ،متفاوت شوند .افزون بر اینکه آزار از هر طریقی به
انسان برسد ،حکم واحدی دارد و اسباب و وسای آن ،اهمیتی ندارد .به همـین
دلی  ،در احادیث مربو به این بحث ،بیشتر بر عنوان کلی آزار تکیه شـده و از
مرادیق آن ،کمتر سخن به میان آمده است.
برخی نمونه های آزار که در روایات مورد نهی و نکوهش قـرار گرفتـه و یـا در
عُرف به عنوان همسایهآزاری شناخته میشوند ،به شرح ذی است:
ـ نگاه كردن به خانه همسایه:

نگاه کردن به خانه همسایه ،از هر طریق و به هر دلی  ،چه آشکارا و چه مخفیانه،
زشت و نکوهیده است .در روایت آمده است :هر کس به خانه همسایهاش سَرَک
بکشد و به عورت مردی یا به مو و بدن زنی نگاه کند ،بر خدا سزاوار است او را
با منافقانی که در دنیا در پی دیدن عورت زنان بودنـد ،وارد آتـش کنـد و ایـن
شخص از دنیا خارج نمیشود ،تا خدا او را رسوا کند.

3

بنابراین ،گشودن پنجره ای که به خانة همسایه اشراف داشته و داخ خانـهاش را
در معرض دید قرار می دهد ،مجاز نیست؛ چون موجب آزار همسایه میشود .از
امام صادق

روایت شده است :کسی حق ندارد در دیوار خانـة خـود منفـذی

ـــــــــــــــــــــــ
 . 2حر عاملی ،محمد بن حسن ،وسائل الشیعه ،بیـروت :مؤسسـة آل البیـت
ص.270

 ،اوّل2021 ،ق ،ج ،14
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ایجاد کند که از آن می توان به داخ خانه همسایه نگاه کرد؛ ولی اگر برای نـور
جایی را سوراخ کند که به خانه همسایه دید نداشته باشد ،مانعی ندارد.

3

ـ تجسس در امور پنهان همسایه:

ممکن است ،کسی به خانه همسـایه نگـاه نکنـد ،ولـی از طـرق دیگـر مراقـب
رفتوآمدها و گفت وگوهای او باشد و در باره اسرار نهانی او تحقیق کند .ایـن
رفتار نیز موجب آزار هر کسی میشود و شرع مقدس ،از آن باز داشته است.
امیرمؤمنان

می فرماید« :مَنْ تَََلَعَ عَلَى أَسّْرَارِ جَارِهِ انْهَتَكَتْ أَسْتَارُه؛  8هر کس بـه

اسرار همسایهاش سَرَک بکشد ،پردههایش پاره میشود(.اسرارش فاش میگردد)»
ـ خیانت مالی:

یکی از مرادیق بارز همسایهآزاری ،دستاندازی به اموال او است .همسایگان بد،
برخی اوقات به اموال همسایه تجاوز میکننـد و گـاهی او را مـیآزارنـد تـا از
اموالش دست بردارد و آنها با بهای نـاچیز ترـاحبش کننـد .رسـول خـدا
میفرماید:
«مَنْ خَاّنَ جَارَهُ شِبّْراً مِ نَ الْأَرْضِ جَعَلَهُ اللَهُ طَوْقاً فِي عُنُّقِهِ مِنْ تَُُومِ الْدأَرْضِ الَْدابِعَةِ
َُتَى يَلّْقَى اللَهَ يَوْمَ الّْقِيَامَةِ مََُوَقاً إِلَا أَّنْ يَتُوبَ وَ يَّرْجِع؛  1هـر کـس بـه انـدازه یـک
وجب زمین به همسایه اش خیانت کند ،خداوند متعـال آن قسـمت زمـین را تـا
نهایت زمین هفتمین ،به صورت طوق در گردنش میافکند تا روز قیامت بـا آن
طوق ،خدا را مالقات کند؛ مگر آنکه توبه کند و برگردد».
ـــــــــــــــــــــــ
 . 2قاضی نعمان مغربی ،دعائم االسالم ،تحقیق :آصف بن علیاصغر فیضی ،قاهره :دار المعـارف2121 ،ق،
ج ،1ص .141
 . 1لیثی واسطی ،علی بن محمد ،عیون الحکم والمواعظ ،تحقیق :حسین حسّنی بیرجّندی ،قم :دار الحديث،
اوّل2171 ،ش ،ص .011
 .1صدوق ،امالی ،پیشین ،ص .121
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بدیهی است که حضرت از باب نمونه و به تناسب شـرایب ،از زمـین نـام بـرده
است؛ وگرنه خیانت به هر صورت و غرب هر چیـز ،موجـب خشـم خداونـد
متعال می شود .آن حضرت در باره آزار همسایه به قرد تملک میفرماید« :مَدنْ
آذَى جَارَهُ طَمَعاً فِي مَْْكَنِهِ وَرَثَدهُ اللَدهُ دَارَه؛  3هـر کـس همسـایهاش را بـه طمـع
خانهاش آزار دهد ،خداوند متعال خانهاش را نریب همسایه میکند».
ـ اظهار دارایی و بهرهوري:

استفاده از نعمتهای الهی ،از نظر شرعی ممنوع نیست .افزون بر آن ،در صورت
امکان ،استفاده نکردن و فقیرنمایی نیز به نوعی نکوهش شده و در مقاب  ،اظهـار
نعمت های الهی ،سفارش و ستایش شده است؛ ولی باید توجه داشت که اظهـار
نعمت های حق در برابر محرومان ،موجب انـدوه و افسـوس ایشـان مـیشـود.
بنابراین ،الزم است کسی که برخوردار از نعمت است ،به هنگام اسـتفاده از آن،
همسایگان خویش را نیز بهرهمند کند؛ وگرنه موجب آزار ایشان میشود .به همین
دلی  ،رسول خدا

فرمود :اگر نوبری به خانهات مـیبـری و نمـیخـواهی بـه

همسایگانت هم بدهی ،مخفیانه ببر.

8

و یا در حدیثی دیگر میفرماید« :مَنْ آذَى جَارَهُ بِّقُتَارِ قِدْرِهِ فَلَيْسَ مِنَا؛  1کسـی کـه
همسایهاش را با بوی دیگش آزار دهد ،از ما نیست».
منظور از آزار در این حدیث شریف ،آن است که بوی غذا و کباب را پخش کند؛
ولی همسایه را در خوردن آن شریک نسازد .به همـین دلیـ  ،رسـول خـدا

ـــــــــــــــــــــــ
 . 2نوری ،مستدرک الوسائل ،پیشین ،ج  ،1ص .012
 . 1مجلسی ،محمدباقر ،بحار األنوار ،تصحیح :محمدباقر بهبودی ،تهران :المکتبة االسالمیة ،سوم2170 ،ش،
ج  ،77ص .70
 . 1نوری ،مستدرک الوسائل ،پیشین ،ج  ،2ص .011
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فرمود « :وَ لَا تُؤْذِهِ بِّرِيحِ قِدْرِكَ إِلَا أَّنْ تَغّْرِفَ لَهُ مِنْهَا؛  3با بوی دیگـت او را میـازار؛
مگر آنکه کاسهای از آن برایش ببری».
ـ نمونههاي دیگر همسایهآزاري:

برخی دیگر از بارزترین مرادیق همسایهآزاری عبارتاند از:
ـ غیبت همسایه؛
ـ ا فشای اسرار و عیوب همسایه؛
ـ ایراد خسارت به خانه همسایه ،به هر صورت و به هر وسیله؛
ـ بی توجهی به هر چیزی که معموالً منتهی به خسارت مـیشـود؛ مثـ  :نـاودان،
باغچه ،چاه ،فعالیت و بازی کودکان و نگهداری و رفت وآمد حیوانات اهلی؛
ـ بستن راه همسایه به هر وسیله ،مث ری ختن برف و مرالح ساختمانی و کنـدن
کانال و چاله؛
ـ محروم کردن او از نور و هوا به وسیله ساختمان بلندتر از حد معمول ،بدون اذن
و هماهنگی؛
ـ ایجاد جار و جنجال و سر و صدای زیاد؛ مخروصاً در اوقات و شرایطی که هر
صدایی میتواند خسارت آور باشد؛ مث زمان بیماری و پاسی از شب گذشته؛
ـ معاشرت و رفت وآمد با کسانی کـه ورودشـان بـه محـ  ،همسـایگان را آزار
می دهد؛ مث افراد شرور ،ناباب و الابالی؛
ـ نهادن زباله در جایی که بو و ظاهر زنندة آن ،همسایه را ناراحت میکند؛
ـ نگهداری زباله و مواد حشره زا در خانة خود ،در صورتی که آثار آن ،مث بو و
حشره ،به خانة همسایهها سرایت کند؛
ـ نگهداری حیوانات در خانههای شهری ،بهویژه آپارتمانها ،مثـ سـگ کـه در
ـــــــــــــــــــــــ
 . 2مجلسی ،محمدباقر ،بحار األنوار ،پیشین ،ج  ،77ص 70؛ هثیمی ،نورالدين ،مجمع الزوائد ومّنبع الفوائد،
دار الکتب العلمیة ،ج  ،2ص .211
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جامعه اسالمی حکمی ویژه دارد؛
ـ بی توجهی به دودی که به طور غیر متعارف از دودکش خانه خارج شده و بـه
نوعی همسایه را آزار میدهد؛
ـ بی مهری و رفتار ناشایست با هر چیزی کـه بـه همسـایه متعلـق اسـت ،مثـ
بیاحترامی به میهمان همسایه؛
ـ و به طور کلی ،هر نوع گفتار یا رفتاری که مایه اذیت همسایه شود .این بـاب
بسیار گسترده است؛ تا آنجا که رسول خدا
را کتک بزنی ،همسایهات را آزردهای».

میفرماید« :اگر سگ همسایهات

3

 .2حفظ منافع

حفظ منفعت ،شام جلوگیری از زیان هم میشود .گفتیم که کسی حق ندارد به
همسایه خود زیانی برساند .عالوه بر این ،انسان موظف است که از رسیدن زیان
به همسایه جلوگیری کند و در حدّ توان و امکانات خود ،اجازه ندهد دیگری هم
به او زیان برساند .بنابراین ،موظف هستیم که منـافع همسـایه را حفـظ کنـیم و
نگذاریم منفعتی از دست او برود .امام سجاد

در ضمن حقوق همسایه فرمود:

«ُفظُه غائبا؛ [ 8اوّلین حق همسایه این است که] در غیابش حفظش کنی ».حفـظ
در زمان غیبت ،عنوان عامی است که بسیاری از روابب را شام میشود .هر کسی
در صورت حضور و آگاهی ،از موجودیت و منافع خود دفاع میکند؛ ولی به طور
طبیعی ،عرصه های غیبت انسان ،بسی بیشتر از صحنههای حضور او اسـت و در
عرصه های غیبت ،توان دفاع از خود را ندارد و به یاری دیگران محتاج میشود.
در این صورت است که نقش همسایه به عنوان تکلیف از یک سو ،و بـه عنـوان
حق از سویی دیگر ،حیاتی میشود؛ به عنوان نمونه ،وقتی که امـوال همسـایه در
ـــــــــــــــــــــــ
 .2نوری ،مستدرک الوسائل ،پیشین ،ج  ،2ص .011
 .1صدوق ،امالی ،پیشین ،ص .011
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غیاب او مورد تعرض یا در معرض تلف قرار میگیرد ،باید در حفظ و حراست
از آن کوشید .به طور کلی:
ـ وقتی کسی از همسایه غیبت میکند ،باید از او دفاع کرد؛
ـ وقتی در غیاب همسایه ،کسی به حَرَم او چشم بد می دوزد ،باید آن چشم را از
حریم او دور کرد؛
ـ وقتی که سرّی از اسرار همسایه در معرض فاش شدن قرار میگیرد ،باید بر آن
پرده پوشید؛
ـ و هر جا که می توان برای همسایه منفعتی را حفظ یا زیانی را دور کـرد ،بایـد
اقدام کرد؛ در غیر این صورت ،یکی از حقوق اساسی همسایه را ندیده گرفتهایم.
به همین جهت اسـت کـه نرـحیت همسـایه بـا مراعـات شـرایب ،از وظـایف
همسایگی است.
 .3همدلی و اخالق نیك

یکی دیگر از حقوق اساسی همسایه ،این است کـه او را از اخـالق نیـک خـود
بهره مند سازیم و در شرایب رنگارنگ زندگی ،با او همدلی کنـیم .در برخوردهـا
احترامش کنیم ،در بیماریها حالی از او بپرسیم ،در مشکالت دلداریش دهـیم و
اظهار همدردی کنیم ،در شادیهایش شادی کنـیم و در غـم و انـدوه شـریکش
باشیم و کاری کنیم که او غم و شادیمان را ببیند و بداند که به جهت او شاد یـا
غمگین هستیم .همچنین ،لغزشها و اشتباهات او را نسبت به خودمان یا دیگران
ندیده بگیریم و ببخشیم .رسول خدا

مـیفرمایـدُُّ« :رْمَدةَ الْجَدارِ عَلَدى الْجَدارِ

كَحُّرْمَةِ أُمِهِ وَ أَبِيه؛  3احترام همسایه بر همسایه ،مانند احترام پدر و مادر است».
 .4توجه به نیازها

گرفتاری و نیاز ،شاخره زندگی دنیا است .کسی را نمیشناسـیم کـه روزی بـه
ـــــــــــــــــــــــ
 .2کلیّنی ،محمد بن يعقوب ،کافی ،پیشین ،ج  ،1ص .12
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کمک دیگران محتاج نشود .یکی از حقوق همسایگی ،این است که در اینگونه
موارد ،به نیاز همسایه خود بیتوجه نباشیم .رسول خدا

فرمود« :إِّنِ افْتَّقَّرَ عُدْتَ

عَلَيْه؛  3اگر محتاج شد ،یاریاش کنی».
در ذی  ،دو نمونه از نیازهای همسایه را که در روایات آمده ،بیان میکنیم.
ـ نیازهاي اولیه:

غذا و لباس ،از حقوق و نیازهای اولیه هر انسان است و به همین دلیـ  ،تـأمین
آن ها بر سایر نیازهای آدمی اولویت دارد .طبق روایات ،توجـه بـه گرسـنگی و
برهنگی همسایه ،از صفات ایمانی است؛ به طوری که اگر کسی با فرض توانایی
داشتن ،در تأمین آن قدمی برندارد ،اه ایمان نیست .رسول خدا

میفرماید:

«مَا آمَنَ بِي مَنْ بَاتَ شَبْعَاّنَ وَ جَارُهُ جَائِع؛  8به من ایمـان نیـاورده ،کسـی کـه سـیر
بخوابد و همسایهاش گرسنه باشد».
و یا فرموده« :مَا آمَنَ بِي مَنْ بَاتَ كَاسِياً وَ جَارُهُ عَارِيا؛  1به من ایمان نیاورده است،
کسی که خود پوشیده باشد و همسایهاش برهنه».
امیر مؤمنان

مـی فرمایـد« :شـنیدم کـه رسـول خـدا

روزی بـه اصـحابش

می فرمود :به من و قیامت ایمان نیاورده ،هـر کـس سـیر بخوابـد و همسـایهاش
گرسنه باشد .گفتیم :ای رسول خدا! پس مـا هـالک شـدهایـم! فرمـود :از اضـافه
غذایتان ،از اضافه خرمایتان ،از اضافه روزی و لباستان؛ خشم پروردگار را با
اینها خاموش کنید».

3

ـــــــــــــــــــــــ
 .2شهید ثانی ،مسکن الفؤاد ،قم :مؤسسة آل البیت

 ،اوّل2047 ،ق ،ص .220

 .1کلیّنی ،محمد بن يعقوب ،کافی ،پیشین ،ج  ،1ص .112
 .1احسائی ،ابن ابی جمهور ،عوالی اللئالی ،قم :انتشارات سید الشهداء ،اوّل2041 ،ق ،ج  ،2ص 117؛ نوری،
مستدرک الوسائل ،پیشین ،ج  ،21ص .111
 . 0مجلسی ،محمدباقر ،بحار األنوار ،پیشین ،ج  ،71ص .111
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ـ نیاز به ابزار:

برخی ابزار و آالت زندگی ،به گونهای است که تهیه آن بـرای همـه خـانوادههـا
ممکن نیست .این گونه ابزار با آنکه کاربرد زیادی ندارند ،گران قیمتاند؛ ولـی
به وقتِ نیاز ،چیز دیگری جایگزین آنها نمیشود .از این قبی ابـزار مـیتـوان:
دیگ های بزرگ ،اجاق های ویژه ،ابزار ساختمانی مانند بی و کلنگ و ابزار فنی
مث آچار را مثال زد .این نوع ابزار ،در زبان عرب «ماعون» نامیده مـیشـود .در
قرآن کریم سوره ای به نام «ماعون» نازل شده است .در این سوره خداوند متعـال
کسانی را که از عاریه دادن این گونه ابـزار خـودداری مـیکننـد ،تهدیـد کـرده،
می فرماید« :وَ يَمنَعُوّنَ الماعُوّن؛  3و آنها که ماعون نمیدهند ».در تفسیر این واژه،
روایات متفاوتی به دست ما رسیده است؛ از جملـه :زکـات  ،8وسـای خانـه  1و
چیزی که مردم به هم عاریه میدهند 3 .در شرح معنای اخیر ،ابزاری مث  :دیـگ،
چراغ و تیشه  5را نام بردهاند.
به هر حال ،یکی از نیازهای همسایه که گاهی خود مینمایاند ،احتیـاج بـه ایـن
گونه ابزار است و از وظایف همسایگی است که در صورت امکـان ،بـه نیـاز او
پاسخ مثبت دهد .رسول خدا

میفرماید« :مَنْ مَنَعَ الْمَاعُوّنَ جَارَهُ مَنَعَهُ اللَهُ خَيّْرَهُ

يَوْمَ الّْقِيَامَةِ وَ وَكَلَهُ إِلَى نَفِْْهِ وَ مَنْ وَكَلَهُ إِلَى نَفِْْهِ فَمَا أَسْوَأَ َُالَه؛  1کسی کـه ابـزار
ـــــــــــــــــــــــ
 .2ماعون ،آيه .7
 . 1طبرسی ،فضل بن حسن ،مجمع البیان ،تحقیق :سید هاشم رسولی محالتی ،بیروت :دار احیاء التـراث
العربی ،اوّل2021 ،ق ،ج  ،24ص .017
 .1طبری ،جامع البیان ،تحقیق :خلیل المیس ،بیروت :دار المعرفة2021 ،ق ،ج  ،14ص .021
 .0همان ،ص .047
 .1طبرسی ،مجمع البیان ،پیشین ،ج  ،24ص 017؛ فیض کاشانی ،مال محسن ،تفسیر صافی ،بیروت :مؤسسة
االعلمی للمطبوعات ،دوم2041 ،ق ،ج  ،1ص 122؛ طبری ،جامع البیان ،پیشین ،ج  ،14ص 047ـ.021
 .1صدوق ،امالی ،پیشین ،ص .121
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زندگی به همسایه خود عاریه ندهد ،خداوند در روز قیامت خیـر خـود را از او
دریغ می کند و او را به عم خودش واگذار میکند و هر کس خدا بـه عملـش
واگذارش کند ،چه بد حالی دارد».
مدارا با همسایه بد

در صورتی که انسان به همسایه بد گرفتار شود و نتواند جای خود را عوض کند،
توصیه پیشوایان دین این است که انسان ،آزار همسایه را تحم کند .از این رو،
دین مقدس اسالم به هیچ روی ،در روابب همسایگی مقابلـه بـه مثـ را تجـویز
نمی کند .امام کاظم

میفرماید« :لَيْسَ ُُْْنُ الْجِدوَارِ كَدفَ الْدأَذَى وَ لَكِدنَ ُُْْدنَ

الْجِوَارِ صَبّْرُكَ عَلَى الْأَذَى؛  3خوشهمسایگی ،خودداری از آزاردادن نیست؛ بلکـه
صبر و تحم آزار همسایه است».
در روایتی از رسول خدا

آمده است :خداوند متعال دوست دارد مردی را که

همسایه بدی دارد و او را می آزارد؛ اما او آزارش را تحم مـیکنـد و بـا خـدا
حساب می کند تا خداوند با مرگ یا در زنـدگی همسـایه ،او را از مقابلـه بـا او
بینیاز کند.

8

ـــــــــــــــــــــــ
 .2کلیّنی ،کافی ،پیشین ،ج  ،1ص .117
 . 1سیوطی ،جاللالدين عبدالرحمان بن ابی بکر ،الجامع الصغیر ،بیروت :دار الفکر ،اوّل2024 ،ق ،ج  ، 2ص . 121

نحوست ماه صفر؛ پندار یا حقیقت!
*

مجيد الهيجاني اميري

اشاره
یکی از موضوعات بایسته واکاوی ،بررسی درستی یا نادرستی نحوست برخی ایام
است .این نوشتار میکوشد تا ضمن بررسی آیات و روایات این موضوع ،به طور
خاص ،به بررسی مسأله نحوست ماه صفر بپردازد و در نهایت نیز عدم همسویی
این پندار را با آموزههای دینی اثبات نماید.
مفهومشناسی سعادت و نحوست
«سعادت» ،در لغت به معنـای :خوشـبختی ،خجسـتگی ،نیـکبختـی ،میمنـت و
پیروزی است و در مقاب شقاوت و بدبختی  4قـرار دارد .از ایـن رو ،بـه روزی
«سعید» گفته میشود که برای انسـان مایـه خـوشبختـی باشـد و بـه میمنـت و
خجستگی نیز به پایان برسد.
ـــــــــــــــــــــــ
* پژوهشگر و دانشآموخته حوزه علمیه.
 . 2معین ،محمد ،فرهّنگ فارسی ،تهران :نشر ساحل2127 ،ش ذيل واژه «سعادت».

138



ره توشه راهیان نور محرم الحرام 3131

ولی در اصطالح ،دیدگاههای متفاوتی در مورد «سعادت» وجـود دارد .یکـی از
دانشمندان غربی میگوید« :یکی از بزرگان گذشته 822 ،عقیده مختلف را در باره
خوشبختی نق میکند که تمام این عقاید را فیلسوفان و بزرگـان جهـان اظهـار
داشتهاند و هر یک از آنها ،برای وصـول بـه خوشـبختی راه متفـاوتی را نشـان
دادهاند».

4

استاد مطهری در این باره میگوید« :طرح و تنظیم برنامة سعادت ،فـرع بـر ایـن
است که انسان با تمام استعدادهای مکتومی که دارد ،شناخته شود؛ زیرا سعادت،
از شکفتهشدن استعداده ا و بروز و ظهور و فعلیت یافتن قوههـا پیـدا مـیشـود.
سعادت حقیقی ،وقت ی حاص می شود که تمام اسـتعدادهای انسـانی ،بـاألخص
استعدادهای عالیِ وجود وی ،از قوّه به فعلیت برسد».

3

اما «نحس» در لغت ،به مفهوم نامبارک و شومبـودن چیـزی یـا کسـی ،بـداختر،
نامبارک و بدبختی است 2 .راغب اصفهانی در بیان معنای نحس میگوید« :أصدّل
النحس أّن يحمّر األفق فيصيّر كالنحاس .أّي لهو بال دخاّن ،فصار ذلك مثالً للشؤم؛

1

اص نحس ،به معنای قرمزی افق و شبیه نـُـحاس (مس یا سرب مذاب) یا آتش
بدون دود است که برای شومی ،مَثَ شده است».
اعتقاد عمومی به نحوست و سعادت ایام
یک از مسائ مهم که در میان مل و اقوام مختلف مورد توجه بـوده و مـردم
کموبیش بدان معتقد بودهاند« ،سعادت و نحوست ایـام» اسـت .آنـان بعضـ از
ـــــــــــــــــــــــ
 .2رسولی محالتی ،سید هاشم ،کیفر گّناه ،تهران :نشر کتابخانه صدر ،بیتا ،ص .172
 .1مطهری ،مرتضی ،مقاالت فلسفی ،قم :نشر صدرا2171 ،ش ،ص .71
 .1معین ،محمد ،فرهّنگ فارسی ،پیشین.
 .0راغب اصفهانی ،حسین بن محمد ،المفردات فی غريب القرآن ،تحقیق :صفوان عدنان ،ص 770؛ مکارم
شیرازى ،ناصر ،تفسیر نمونه ،تهران :دار الکتب االسالمیة ،پانزدهم2172 ،ش ،ج  ،11ص .01
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روزهاى سال ،ماه و هفته یا برخ از ساعات روز را «سعید و مبارک» و بعضـ
دیگر را «نحس و شوم» م شمردند .همین اعتقاد ،سبب م شد کـه در روزهـاى
مبارک ،اعمال همچون :دعا ،عبادت ،دیدوبازدیـد یـا ازدواج را انجـام دهنـد و
متقابالً در ایام شوم ،از انجام دادن بعض کارها اجتناب ورزند.
در میان مسلمانان و ما ایرانیان نیز مواردى از این قبی به چشم م خورد؛ چنانکه
اعتقاد به مبارکبودن ر وز مبعث ،عیـدهاى فطـر و قربـان یـا روز جمعـه و نیـز
شومبودن روز عاشورا ،در میان مسلمانان رواج دارد .همچنین اعتقاد به برکت و
سعادت نوروز ،و بدیُمن و نحوست روز سیزدهم فروردین و انجام مراسم سیزده
به در ،میان ما ایرانیان وجود دارد .یکی از مرادیق این بحث که هر ساله مـورد
توجه برخی مسلمانان واقع شده ،نحوست ماه صفر است .اینان ،پایان یافتن آن را
بشارت میدهند و حوادث پیشآمده را نیز به پای نحوست این ماه میگذارند.
علت نامگذاري ماه صفر
ماه صفر ،دومین ماه قمری پس از ماه محرم الحرام است .در دوران جاهلیت ،این
ماه را «ناجز» مینامیدند.
در دلی نامگذاری این ماه ،دو جهت ذکر شده است؛ یکی اینکه از «صُفْرَة» ،بـه
معنای زردی گرفته شده است؛ زیرا زمان انتخاب این نام ،مقارن فرـ پـاییز و
زردی برگ درختان بوده است 4 .دوم آنکه از «صِفْر» ،به معنای تهی و خالی گرفته
شده است؛ 3چرا که مردم پس از پایان ماههای حرام ،روانـه جنـگ مـیشـدند و
شهرها خالی میشد.

2

ـــــــــــــــــــــــ
 .2راغب اصفهانی ،حسین بن محمد ،المفردات فی غريب القرآن ،پیشین ،ص .112
 . 1مصطفوی ،حسن ،التحقیق فی کلمات القرآن ،قم :مرکز نشر آثار عالمه مصطفوی ،اوّل ، 2121 ،ج  ، 1ص . 114
 . 1ابن مّنظور ،محمد بن مکرم ،لسان العرب ،بیروت :دار إحیاء التراث العربی2042 ،ق ،ج  ،2ص .217
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ماه صفر در نزد شیعیان
شیعیان دوازده امامی و محبان اه بیت

 ،ماه صفر را از ایام سـوگواری سـال

می دانند؛ زیرا در ابتدای این ماه ،بازماندگان واقعه کربال را به اسـیری وارد شـام
نمودند و آنان را در فشار روحی و روانی قرار دادند .همچنین بیستم ایـن مـاه،
مرادف با اربعین شهادت امام حسین

و یاران ایشان در کربال است.

بنا به روایت علمای شیعه و برخی از عالمان اه سنت ،در  82صفر ،رحلت جان
گداز رسول گرامی اسالم ،حضرت محمد
امام حسن مجتبـی
موسیالرضا

و شهادت سبب ایشـان ،حضـرت

و نیـز در آخـر ایـن مـاه ،شـهادت حضـرت علـی بـن

واقع شده است .بدین جهت ،شیعیان در این ماه ،همانند ماه محرم

به سوگواری میپردازند.
دیدگاه موافقان و مخالفان نحوست ایام
در باره نحوست ایام ،از دیرباز دیدگاههای مختلفی وجود داشته است؛ به گونهای
که برخی ،آنها را ویژگی ذاتی زمان دانستهاند و برخی نیز قائ به مساوات ایام و
عدم تفاوت در ویژگیها ی زمان بوده و تعریف سعد و نحس را از باب اتفاقات
پیش آمده در آن دانستهاند.
 .1دیدگاه موافقان:

این عده ،نحس بودن روز یا مقداری از زمان را ،به این معنا میداننـد کـه تـأثیر
مرموز و ناشناخته ای در روزها و شبهـا وجـود دارد کـه آثـار آن را احسـاس
می کنیم؛ اما عل آن ،برای ما مبهم است .در آن زمان ،جز شرّ و بدی ،حادثـهای
روی نمیدهد و اعمال آدمی ،یا دستکم نوع خاصی از اعمال ،برای صاحب آن،
برکت و نتیجه خوبی ندارد .سعدبودن یا خوشیُمنی روز ،درست برخالف ایـن
است.
شهید مطهری ،ضمن مثالی ،به بیان این دیدگاه میپردازد و میگوید « :قائلین بـه
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سعادت ذاتی ایام ،عید غدیر را از آن جهت که در روز هجدهم ذیالحجه واقع
شده ،روز مبارک و سعیدی میدانند؛ یعنی این روز ،مبارک است؛ اعم از اینکـه
در این روز حادثهای واقع شده باشد یا نشده باشد؛ یعنی بخت حادثه یوم الغدیر
بلند بوده است که در این روز واقع شده است  ...و نیـز دهـم محـرم را روزى
می دانند که از اوّل که عالم ساخته شده ،بد و شوم ساخته شده و حادثه کربال در
روزى واقع شد که بالذات شوم بود .هر سال که روز دهم محـرم مـیآمـد ،روز
شومی میآمد .از زمان حضرت آدم
خواهد بود».

این روز شوم بوده و تا قیامت هم شـوم

4

 .2دیدگاه مخالفان:

در مقاب دیدگاه فوق ،عدهای میگویند :هر یک از روزهاى سال ،روز خدا است
و هیچ روزی به خودی خود ،نحس یا مبارک نیست؛ بلکه این اتفاقات است که
بعضی از روزها را در نظر ما ،مبارک یا نحس میکند؛ مثالً شب قدر ،به واسـطه
نزول قرآن ،مبارک است و روزی که قوم عاد به واسطه عذاب خدا دچار تندباد
شد ،به نحوست معروف گردید.
عالمه طباطبایی در تفسیر شریف المیزان میفرماید« :ما به هیچ وجه نمیتوانیم
بر سعادت روزی از روزها یا زمانی از زمانها یا نحوست آن ،برهان اقامه کنیم؛
زیرا طبیعت زمان ،از نظر مقدار به گونهای است که اجزای آن مث هـم اسـت و
یک چیز به شمار میآید».

3

ایشان در جای دیگر از تفسیر خود مینویسد« :اخباری که در بـاره نحوسـت و
سعادت ایام وارد شده ،بیش از این داللت ندارد که این سعادت و نحوست ،بـه
ـــــــــــــــــــــــ
 . 2مطهری ،مرتضی ،آشّنايی با قرآن ،قم :انتشارات صدرا ،دوازدهم 2127 ،ش ،ص ( 101مجموعه آثار ،ج .)1
 .1طباطبايی ،سید محمدحسین ،المیزان فی تفسیر القرآن ،ترجمه :سید محمدباقر موسوی همدانی ،قم :دفتر
انتشارات اسالمی ،بیست و نهم2127 ،ش ،ج  ،27ص .221
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خاطر حوادث دینی است که بر حسب ذوق دینی و یا بر حسب تأثیر نفوس یا
در فالن روز ،ایجاد حسن کرده و یا باعث قبح و زشتی آن شده؛ اما اینکه خود
آن روز و یا آن قطعه از زمان ،مترف به میمنت و یا نحوسـت شـود و تکوینـاً
خواص دیگری داشته باشد که سایر زمانها آن خـواص را نداشـته باشـد ،از آن
روایات برنمیآید».

4

شهید مطهری نیز اساس این تفکر را مخدوش دانسته و میگوید :نه عق میتواند
این تفکر را قبول کند و نه از نظر شرع می توان تأییدی بر آن آورد .از ایـن رو،
ایشان قائ به آن است که اتفاقات و حوادث پیش آمده در ایام ،باعث گردیده که
ما برخی از ایام را مبارک ،و برخی دیگر را نحس بدانیم؛ به عنوان مثال ،هجدهم
ذی الحجه ،چون در این روز برای ما حادثه مبارکی رخ داده است ،آن را مبارک
میشماریم .هجده ذیالحجه ،مبارکی خودش را از حادثه غدیر دارد؛ نـه حادثـه
غدیر از هجدهم ذیالحجه .همچنین ،دهم محرم شومی خـودش را از شـهادت
امام حسین

دارد؛ نه کشته شدن و قت امام حسـین

دهم محرم دارد.

شـومی خـودش را از

8

ایشان برای تبیین تفکر خود ،به بیان مثال میپردازد و میگوید« :نظیر لفظ و معنا
میشود؛ الفاظ از نظر اینکه الفاظاند ،یعنی حروف الفبا هستند ،ترکیب میشوند
از «الف» و «ب» و «پ» و «ت» و «ث» و «ج» تا آخر .هیچ لفظی ،با هـیچ لفـظ
دیگری فرق نمیکند؛ ولی الفاظ برای معانی مختلفی وضـع مـیشـوند؛ بعضـی
الفاظ ،برای معانی بسیار عالی و لطیف وضع میشوند؛ مث اینکه ما از «الف» و
دوتا «الم» و یک «الف» دیگر و یک «ه» ،لفظ «اهلل» را ساختهایم که نـام خداونـد
است؛ چون معنا مبارک است ،لفظ هم برای ما لفظی است مبارک؛ حتی احتـرام
ـــــــــــــــــــــــ
 .2همان ،ص .227
 .1مجموعه آثار استاد شهید مطهری ،قم :انتشارات صدرا ،ج  ،11ص .711
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دارد و وقتی که به صورت کتبی در میآید ،دست بیوضو هم به آن نمـیزنـیم.
همین طور ،اسمای پیغمبران و أئمه .در مقاب  ،ما الفاظی را وضع میکنیم بـرای
معانیای که بشر قبیح میشمارد که نام آنها را ببرد .بعد ،چون آن معنـا چیـزی
است که بشر نمیخواهد آن را بازگو کند ،گویی قبح معنا در لفظ اثر میگذارد؛ و
إال بدیهی است که لفظ ،بالذات قبحی ندارد؛ قبح ،از معنا است .لفظ ،به تبع معنا
و چون نام این معنا است ،قبیح شمرده میشود .حال اگر کسی در مجلسی شروع
کند الفاظ زشت به زبان آوردن ،مردم به او میگویند :این کلمات چیست که بـه
زبان می آوری؟ ممکن است جواب بدهد :مگر کلمه هم با کلمه فـرق مـیکنـد؟
راست هم میگوید :مگر کلمه هم با کلمه فرق میکند؟ هیچ کلمهای با هیچ کلمه
دیگری فرق نمیکند؛ اما کلمه ،به اعتبار معنیاش با کلمه دیگر فرق میکند .وقتی
میگویند این کلمات را به زبان نیاور ،چون این کلمه را که شما مـیگوییـد ،آن
معنا به ذهن می آید و بنا نیست که بشر در مجامع ،آن معانی را در ذهن خودش
مجسم کند؛ به این معنا ،البته درست است که برخی روزهـا ،روزهـای مبـارکی
است».

4

نحوست و سعادت ایام در آیات
در قرآن کریم ،از نحوست ایام نام برده شده است:
« .3إِنَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَّرْصَّراً فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُْْتَمِّرٍ؛ 3مـا تنـدباد وحشـتناك و
سردي را در یک روز شوم مستمر بر آنان فرستادیم».
« .8فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَّرْصَّراً فِي أَيَامٍ نَحَِْاتٍ لِنُذِيّقَهُمْ عَذَابَ الَِْدزّْيِ فِدي الْحَيَداةِ

ـــــــــــــــــــــــ
 .2مطهری ،مرتضی ،آشّنايی با قرآن ،پیشین ،ص .101
 .1قمر ،آيه .27

111



ره توشه راهیان نور محرم الحرام 3131

الدُنْيَاوَلَعَذَابُ االْخِّرَةِ أَخْزَّي وَ هُمْ لَا يُنْصَّرُوّنَ؛ 4سرانجام تندبادي شدید و هولانگیز و
سرد و سخت در روزهایي شوم و پرربار بر آنها فرستادیم تا عذاب خوارکننده
را در زندگي دنیا به آنان بچشانیم و عذاب آخرت ،از آن هم خوارکنندهتر است و
آنها یاري نميشوند».
این دو آیه ،مربو به هالکت قوم عاد با «ریح» و «صرصر» است .منظور از «ایام
نحسات» نیز هفت شب و هشت روزی است که بـاد عـذاب بـر آنهـا وزیـد؛
« سَََّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَامٍ ُُُْومًا».

3

از سیاق داستان قوم عاد که این دو آیه مربو به آن است ،استفاده میشـود کـه
نحس و شُوم بودن ،مربو به آن زمان است که باد به عنوان عذاب بر آنها بـه
طور مستمر وزیدن گرفت؛ اما از این آیات بر نمی آید که ایـن تـأثیر و دخالـت
زمان ،به گونه اى بوده که با گردش هفتهها دوباره آن زمان نحس برگردد؛ وگرنه
همه زمانها نحس میبود؛ بدون اینکه دائر مدار ماهها و یا سالها باشد.

2

واضح است که در اینجا قرآن نمیخواهد بگوید مثالً آن روز چون روز یکشنبه
یا دوشنبه بود ،نحس بود و عذاب آمد .یکشنبه و دوشنبه ،هر هفته تکرار میشود.
یا مقرود این نیست که چون مثالً سیزده ماه صفر بود ،اینها معذب شدند .سیزده
ماه صفر ،هر سال تکرار میشود و حال آنکه عذاب تکرار نمیشود؛ بلکه خداوند
در مورد قوم عاد میفرماید« :كَذَبَت عاد؛ قوم عاد تکذیب کرد ».و یا فرموده« :فَكَيفَ
كاّنَ عَذابي وَ نُذُر؛ عذاب و انذار من ،چگونه بود؟» بعد بـه طـور مخترـر شـرح
میدهد« :إِنَا أَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ رِيحاً صَّرْصَّراً  -فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُْْتَمِّرٍ»؛ یعنی ما فرستادیم
بر آنها بادی شدید و ویرانگر .افزون بر این ،ترریح میکند که عذاب الهی ،به
ـــــــــــــــــــــــ
 .2فصلت ،آيه .21
 .1حاقه ،آيه .7
 .1طباطبايی ،سید محمدحسین ،المیزان فی تفسیر القرآن ،پیشین ،ج  ،27ص .221
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علت تکذیب و حقناشناسی و کفرانِ یک نعمت بزرگ بود.
بنابراین ،راجع به قوم عاد که قرآن در باره زمان عذابشان فرموده« :اَیّامٍ نَحِسات»
یا «فی یَومِ نَحسٍ» ،برای آن است که قـوم عـاد ،در آن روزهـا هـالک شـدند و
نحوست در اثر عذاب بود؛ نه به دلی خروصیت ذاتی آن زمان.
در قرآن کریم ،بهاشاره ـ نه بهصراحت ـ از خوشیُمنی ایام نیز سخن به میان آمده
است« :وَالْكِتابِ الْمُبِينِ إِنَا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةٍ مُبارَكَةٍ؛  4سوگند به کتاب آشکار! ما آن را
در شب پُر برکت نازل کردیم ».و مراد از آن شب ،شب قدر است که در وصف آن
فرموده« :لَيْلَةُ الّْقَدْرِ خَيّْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهّْرٍ 3 ».روشن است که مبارکبـودن آن شـب و
سعادتش ،از این جهت بود که آن شب ،به نوع مقارن با امورى بزرگ و مهم از
سنخ عنایتها و فیضهای اله بوده و تأثیرهاى معنوى ،از قبی  :حتم کردن قضا،
نزول مالئکه ،روح و سالم بودن آن شب ،در این شب مبارک واقع میگردد.
پس ،برگشت معناى مبارک بودن آن شب و سعادتش ،به این است که عبادت در
آن شب ،داراى فضیلت است و ثواب عبادت در آن شب ،بـا عبـادت در سـایر
شب هاقاب قیاس نیست .در آن شب ،عنایت اله به بندگان که متوجه ساحت
عزّت و کبریای شدهاند ،نزدیک است.

2

نحوست و سعادت ایام در روایات
روایات بسیارى در باره سعد و نحس روزهای هفته و ماههاى عرب  ،فارسـی و
روم در جوامع حدیثی نق شده است؛ 1اما بیشتر این احادیث ،ضعیفاند؛ چون
ـــــــــــــــــــــــ
 .2دخان ،آيه .1
 .1قدر ،آيه .1
 .1طباطبايی ،سید محمدحسین ،المیزان فی تفسیر القرآن ،پیشین ،ج  ،27ص .221
 .0مجلسی ،محمدباقر ،بحار األنوار ،بیروت :دار إحیاء التراث العربی ،دوم2041 ،ق ،ج « ،11باب  :21ما
روی فی سعادة أيام األسبوع ونحوستها» ،ص  22ـ .221
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یا مرس و بدون سند هستند و یا اینکه قسمت از سند را ندارند و البته بعضی از
آنها نیز سند معتبر دارند.

4

برخی از روایاتی که روزهایی را به عنوان نحس معرّفی میکنند ،چنیناند:
 . 3از امام حسن عسکری

روایت شده است « :در هر ماه عربـ  ،روز نحسـ

است که هیچکار را نشاید جز خلوت و عبادت و روزه .این روزها ،عبارتاند از:
بیست و دوم محرم ،دهم ماه صفر ،چهارم ربیع االول ،بیست و هشتم ربیع الثانی
و جمادى األولی ،دوازدهم جمادى الثانی و رجب ،شانزدهم شـعبان ،بیسـت و
چهارم مـاه مبـارک رمضـان ،دوم شـوّال ،بیسـت و هشـتم ذىالقعـده و هشـتم
ذیالحجه 3 ».گفتنی است ،این روایت ،مرس بوده و دارای سند معتبر نیست .تنها
روایتی نیز که در باره نحس بودن روز دهم ماه صفر وارد شده ،همـین روایـت
مرس است؛ اما با توجه به توضیحاتی که خواهد آمد ،میتوان به متن این روایت
اعتنا کرد و برداشت درستی از آن نمود.
 . 8ذی آیه شریفه «إِنَا أَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ رِيحاً صَّرْصَّراً فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُْْتَمِّرٍ» 1 ،احتمالی
مطرح شده که بدون سند است و آن اینکـه ایـن روز نحـس مسـتمر ،آخـرین
چهارشنبه ماه صفر بوده است؛  3در حالیکه روایاتی که ذی این آیـه از شـیعه و
سنی ذکر شده ،مطلق روز چهارشنبه و یا آخرین چهارشنبه همـه مـاههـا را روز
ـــــــــــــــــــــــ
 .2طباطبايی ،سید محمدحسین ،المیزان فی تفسیر القرآن ،پیشین ،ج  ،27ص .227
 . 1محدث نوری ،حسـین ،مسـتدرک الوسـائل ومسـتّنبط المسـائل ،قـم  :مؤسسـة آل البیـت

 ،اوّل2042 ،ق  ،ج ، 2

ص . 141
 .1قمر ،آيه .27
 .0کاشفی سبزواری ،حسین بن علی ،مواهب علیه ،تحقیق :سید محمدرضا جاللی نائیّنی ،تهران :سازمان
چا و انتشارات اقبال2117 ،ش ،ص 2270؛ کاشانی ،مالفتحاهلل ،تفسیر مّنهج الصادقین فی الزام المخالفین،
تهران :کتابفروشی محمدحسن علمی2111 ،ش ،ج  ،7ص 244؛ مالحويش آل غازی ،عبدالقادر ،بیان
المعانی ،دمشق :مطبعة الترقی ،اوّل2121 ،ق ،ج  ،2ص .121
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نحس مستمر دانسته اند؛ نه اینکه آخرین چهارشنبه را مختص به ماه صفر کـرده
باشند.

3

فرمود ...« :روز چهارشنبه ،روز نحس مستمر است و در ایـن روز،

امام علی

جهنم آفریده شد 8 ».امـام صـادق

نیـز فرمـود« :چهارشـنبه ،روزى اسـت کـه

نحوستش مستمر میباشد؛ زی را اوّلین و آخرین روز از ایام است که حق تعال
فرموده" :این تندباد بنیانکن را هفت شب و هشت روز ،پ درپ بر آنها مسلب
ساخت»"1 .

3

ابن ابیحاتم ،از زر بن حبیش نق کرده که مقرود از «فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُْْتَمِّرٍ» ،روز
چهارشنبه است 5 .طبق روایاتی از ابن عباس ،آخرین چهارشنبه همه ماهها نحس
است.

1

عالمه مجلسی در باره نحوست آخرین چهارشنبه ماه صفر که میان عوام مردم
مشهور است ،میگوید« :ما به روایتی که بر آن داللت کند ،دسـت نیـافتیم؛ مگـر
روایاتی که به صورت عمومی بر نحوست آخرین چهارشنبه از هـر مـاه داللـت
دارند که از این جهت ،شام ماه صفر میشوند».

2

ـــــــــــــــــــــــ
 .2سیوطی ،جاللالدين ،الدر المّنثور فی تفسیر المأثور ،قم :کتابخانه آيةاهلل مرعشی نجفی2040 ،ق ،ج ،1
ص .211
 . 1شیخ صدوق ،الخصال ،محقق و مصحح :علیاکبـر غفـاری  ،قـم  :دفتـر انتشـارات اسـال می ،اوّل 2111 ،ش ،ج  ، 1ص
 127ـ . 122
 .1حاقه ،آيه  « :7سَخَرَها عَلَیهِمْ سَبْعَ لَیالٍ وَ ثَمانِیةَ أَيامٍ حُسُوماً».
 .0شیخ صدوق ،علل الشرائع ،قم :کتابفروشی داوری ،اوّل2121 ،ش ،ج  ،1ص .122
 .1سیوطی ،جاللالدين ،الدر المّنثور فی تفسیر المأثور ،پیشین ،ج  ،1ص .211
 .1مالحويش آل غازی ،عبدالقادر ،بیان المعانی ،پیشین ،ج  ،2ص .121
 .7مجلسی ،محمدباقر ،زاد المعاد ،محقق و مصحح :عالءالدين اعلمی ،بیروت :مؤسسة األعلمی للمطبوعات،
اوّل2011 ،ق ،ص .114
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اما روایات که داللت بر سعادت ایام از هفته و یا غیر هفته دارند ،توجیه آنها
نیز نظیر اولین توجیه است که در احادیث مربو بر نحوست ایام ،به آن اشاره
شد؛ براى اینکه در اینگونه روایات ،سعادت آن ایام و مبارک بودنش را چنـین
تعلی کردهاند که چون در فـالن روز ،حـوادث متبـرک و خوشـایندی رخ داده
است؛ حوادث که از نظر دین بسیار مهم و بـزرگ اسـت؛ ماننـد والدت رسـول
خدا

و بعثت آن حضرت؛ هم چنان که روایت شده خود آن جناب دعا کرد و

عرضه داشت « :بار الها! روز شنبه و پنجشنبه را از همان صبح براى امـتم مبـارک
گردان3 ».در روایتی دیگر امام صادق
سهشنبه براى داود نرم کرد».

فرمود ...« :خداى تعال  ،آهن را در روز

8

توجیه و تحلیل روایات

در باره این دسته از روایات ،باید به نکاتی توجه شود تا فهم درسـتی از آن بـه
دست آید:
 .3در آن روایات ،علت نحوست و سعادت روزها هم آمده است؛ یعنی گفته شده
در این روزهاى نحس ،حوادث ناگوارى به طور مکرر اتفاق افتاده کـه از منظـر
دین  ،ناگوار است؛ مانند :کشته شدن هابی توسب برادرش قابی  1 ،نزول عذاب بر
فالن امت یا خلق شدن جهنم .و در مقابـ  ،در روزهـای سـعد و خـوشیُمـن،
اتفاقات مبارکی افتاده است.
 .8این روایات ،بیش از این داللت ندارند کـه سـعادت و نحوسـت ،بـه جهـت
حوادث است که بر حسب ذوق دین و یا بر حسب تأثیر نفوس ،در فالن روز،
ـــــــــــــــــــــــ
 .2شیخ صدوق ،من ال يحضره الفقیه ،محقق و مصحح :علیاکبر غفاری ،قم :دفتر انتشارات اسالمی ،دوم،
2021ق ،ج  ،2ص .011
 .1شیخ صدوق ،الخصال ،قم :نور وحی ،اوّل2122 ،ش ،ج  ،1ص .121
 .1همان ،ص .122

نحوست ماه صفر؛ پندار يا حقیقت!
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ایجاد حُسن و نیکی کرده و یا باعث قُبح و زشت آن شده است؛ اما اینکه خود
آن روز و یا آن قطعه از زمان ،مترف به میمنت و مبارکی یا شئامت و نحوست
شود و تکویناً ویژگی های دیگرى داشته باشد که سایر زمانها آن ویژگـیهـا را
نداشته باشد ،از آن روایات بر نمیآید .بنابراین ،هر روایت که بر خالف آنچـه
گفتیم ،ظهور داشته باشد ،باید آن را یا حم بر تقیه کرد و یا به کل رد نمـود.

3

در روایات دیگری نیز به این حقیقت توجه شده که ذات روزها ،نحس و شُـوم
نیستند و انسان را از چنین عقیدهای نهی کردهاند؛ بلکه برخی از مشکالتی که در
روز یا زمان خاص برای انسان پیش می آید ،نتیجه کارهای بد و گناهان او است؛
چنان که در حدیثی امام حسن عسکری

بـه یکـی از اصـحاب خـود فرمـود:

«روزها ،چه گناه دارند که شما آنها را شوم و نحس میشمرید؛ هنگـام کـه
کیفر اعمال شما در این روزها دامانتان را میگیرد!»
راوى گفت« :من براى همیشه از خدا استغفار میکنم و این ،توبه مـن اسـت اى
پسر رسول خدا!»
آن گاه امام

فرمود« :این ،براى تو فایـدهاى نـدارد؛ خداونـد شـما را مجـازات

میکند به مذمت کردن چیزى که نکوهش ندارد .آیا تو نمی دان که خداوند ثواب
و عقاب می دهد و جزاى اعمال را در این سرا و سراى دیگر خواهد داد؟ دیگر
این عم (شوم و نحس دانستن ذاتی روزها) را تکرار مکن و بـراى روزهـا در
برابر حکم خداوند ،کار و تأثیرى قرار مده».

8

این حدیث پُر معنا ،اشاره به این مطلب دارد که اگر روزهـا هـم تـأثیرى داشـته
باشد ،به فرمان خدا است .هرگز نباید براى آنها تأثیر مسـتقل قائـ شـد و از
ـــــــــــــــــــــــ
 .2طباطبايی ،سید محمدحسین ،المیزان فی تفسیر القرآن ،پیشین ،ج  ،27ص  222ـ .227
 .1ابن شعبه حرانی ،حسن بن علی ،تحف العقول عن آل الرسول
دفتر انتشارات اسالمی ،دوم2040 ،ق ،ص  021ـ .021

 ،محقق و مصحح :علیاکبر غفاری ،قم:
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لطف خداوند خود را بی نیاز دانست .همچنین نباید حوادث را کـه غالبـاً جنبـه
کفاره اعمال نادرست انسان دارد ،به تأثیر ایام ارتبا داد و خود را تبرئه کرد .این
بیان ،بهترین راه براى جمع میان اخبار مختلف در این باب میباشد.

3

بررسی نحوست ماه صفر
از مباحث گذشته ،روشن شد که ایام به طور ذاتی نحوست ندارند و ماه صفر نیز
از این امر مستثنا نیست و نحسبودن آن ،بر اساس بعضی اقوال و به جهت برخی
حوادث تلخ تاریخی ،موضوعی است که در کتابهایی مانند مفاتیح الجنان شیخ
عباس قمی

نیز مورد توجه واقع شده است .ایشان در فر «بیان نحوست ماه

صفر و راه رفع آن» آورده است « :آگاه باش کـه ایـن مـاه (صـفر) ،معـروف بـه
نحوست و بـدیُمن اسـت و بـراى رفـ ع نحوسـت و بـدیُمن  ،چیـزى بهتـر از
صدقه دادن و خواندن دعاها و استعاذات وارده نیست و اگـر کسـ بخواهـد از
بالهاى نازله این ماه ،محفوظ بماند؛ چنانکه محدث فیض و غیر او فرمودهانـد،
هر روز ده مرتبه بخواند« :يَا شَدِيدَ الّْقُوَى وَ يَا شَدِيدَ الْمِحَالِ». ...

8

باید توجه داشت ،ترور نادرست نحوست ماه صفر ،هیچ دلی و مبنـای روایـی
ندارد؛ بلکه ممکن است ریشه این توهم ،بـه فهـم نادرسـت «حـدیث بشـارت»
برگردد که حضرت رسول اکرم

فرمودند« :مَن بشَّرني بَُِّروج آذار فَلَه الجَنَدة؛

هر کس به من بشارت دهد که آذار تمام شده است ،به بهشت میرود ».مرحـوم
شیخ صدوق در کتاب ارزشمند عل الشرائ ع نیز این حدیث را نق و به صورت
حدیثی مسند از ابن عباس آورده است.

2

ـــــــــــــــــــــــ
 .2مکارم شیرازی ،ناصر ،تفسیر نمونه ،پیشین ،ج  ،11ص .07
 .1نوری ،حسین ،مستدرک الوسائل ،پیشین ،ج  ،1ص .112
 .1شیخ صدوق ،علل الشرا ئع ،پیشین ،ج  ،2ص .271

نحوست ماه صفر؛ پندار يا حقیقت!
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عدهای معتقدند «آذار  ،»3همان صفر است؛ در حالی که آذار ،از مـاههـای رومـی
است و صفر ،از ماههای قمری میباشد .از طرفی ،دلیلی بر شـومی و نحوسـت
ذات ی ایام در دست نیست تا پیامبر

چنین سخنی فرموده باشد.

با همه این اوصاف ،مالحظه متن کام و توجه به سبب صدور این روایت ،ما را
در مقام بیان نحوسـت مـاه آذار و اهمیـت و

متوجه میسازد که رسول اکرم

بشارتدادن به پایان یافتن آن ،نیست .در ادامه سخن ،بـه بیـان صـحت وسـقم
برداشت از این حدیث میپردازیم.
عن ابن عباس« :كَاّنَ النَّبِيُّ

ذَاتَ يَوْمٍ فِي مَْْجِدِ قُبَا وَ عِنْدَهُ نَفَّرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ ،فَّقَالَ

أَوَّلُ مَنْ يَدْخُّلُ عَلَيْكُمُ الَّْاعَةَ رَجُّلٌ مِنْ أَهّْلِ الْجَنَّةِ؛ فَلَمَّا سَمِعُوا ذَلِكَ ،قَدامَ نَفَدّرٌ مِدنْهُمْ
فَََّرَجُوا وَ كُّلُ وَاُِدٍ مِنْهُمْ يُحِوُّ أَّنْ يَعُودَ لِيَكُوّنَ هُوَ أَوَّلَ دَاخِّلٍ فَيَْْتَوْجِوَ الْجَنَّدةَ ،فَعَلِدمَ
النَّبِيُّ

ذَلِكَ مِنْهُمْ فَّقَالَ لِمَنْ بَّقِيَ عِنْدَهُ مِنْ أَصْحَابِهِ؛ سَيَدْخُّلُ عَلَيْكُمْ جَمَاعَةٌ يَْْتَبِّقُوّنَ

فَمَنْ بَشَّّرَنِي بَُِّرُوجِ آذَارَ فَلَهُ الْجَنَّةُ ،فَعَادَ الّْقَوْمُ وَ دَخَلُوا وَ مَعَهُمْ أَبُوذَرٍّ رَُِمَهُ اللَّهُ فَّقَدالَ
لَهُمْ فِي أَّيِّ شَهّْرٍ نَحْنُ مِنَ الشُّهُورِ الّرُّومِيَّة؛ فَّقَالَ أَبُوذَرٍّ قَدْ خَّرَجَ آذَارَ يَا رَسُدولَ اللَّدهِ؛
فَّقَالَ

قَدْ عَلِمْتُ ذَلِكَ يَا أَبَاذَرٍّ وَ لَكِنْ أَُْبَبْتُ أَّنْ يَعْلَمَ قَوْمِي أَنَّكَ رَجُّلٌ مِدنْ أَهْدّلِ

الْجَنَّةِ وَ كَيْفَ لَا تَكُوّنُ كَذَلِكَ وَ أَنْتَ الْمََّْرُودُ مِنْ َُّرَمِي بَعْدِّي لِمَحَبَّتِكَ لِأَهْدّلِ بَيْتِدي
فَتَعِيشُ وَُْدَكَ وَ تَمُوتُ وَُْدَكَ وَ يَْْعَدُ بِكَ قَوْمٌ يَتَوَلَّوّْنَ تَجْهِيزَكَ وَ دَفْنَكَ أُولَئِدكَ
رُفَّقَائِي فِي الْجَنَّةِ الَُْلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّّقُوّن؛

3

از ابن عباس نق شده :روزى نب اکرم

در مسجد قبا نشسته بودند و جمع

از صحابه در نزد آن حضرت شرف حضور داشتند .حضرت فرمودند :اولین کس
که بر شما وارد شود ،اه بهشت است .اصحاب که این کالم را شنیدند ،برخ از
ـــــــــــــــــــــــ
 .2آذار ،يکی از ماههای رومی است که ازنظر زمانی ،مّنطبق با ماه صفر میباشد( .هداية األنام إلی وقايع
األيام ،محدث قمی ،ص 11؛ مفاتیح الجّنان ،ص )111
 .1شیخ صدوق ،معانی األخبار  ،قم :انتشارات اسالمی جامعه مدرسین ،چهارم2022 ،ق ،ص .140
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آنها از جا برخاسته و بیرون رفتند و هر کدام سعی داشتند زودتر از دیگرى بـه
مسجد برگردد تا اولین نفر محسوب شده و بدین ترتیب ،اه بهشت گردد.
پیامبر

که از حرکت ایشان آگاه گردید ،خطاب به جماعت باقیمانده کرده و

فرمودند :بهزودى جماعت بر شما وارد م شوند که هر یک بـر دیگـرى پیشـ
م گیرد .آن که به مـن بشـارت دهـد کـه مـاه آذار خـارج شـده ،اهـ بهشـت
م باشد.جماعت که بیرون رفته بودند ،بازگشتند و در میان ایشان ابـوذر بـود.
رسول خدا

فرمودند :در چه ماه از ماههاى روم هستیم؟ابوذر عرض کرد:

ای رسول خدا! ماه آذار ،خارج شده است .پیامبر

فرمودند :من خود ،ایـن را

م دانستم؛ ولی خواستم این جماعت بدانند که تو مردى از اه بهشت هست و
چگونه این طور نباشد و حال آنکه بعد از من ،تو را به جرم محبتت به اه بیتم،
از حرم من طرد م کنند و از آن پس ،تنها زندگ کرده و غریب و تنها خواه
مُ رد و جماعت به واسطه تو ،سعادتمند خواهند شد .آنان کسان هستند کـه در
تجهیز و تدفین تو سع خواهند نمود .ایشـان رفیقـان مـن در بهشـت جاویـد
خواهند بود؛ همان بهشت که حق تعال وعدهاش را به پرهیزکاران داده است».
بر اساس این روایت ،وقتی پیامبر از آنان پرسید :ما در کدام ماه از ماههای رومی
قرارداریم؟ تنها ابوذر پاسخ داد :از ماه آذار خارج شدهایم .آنگاه پیـامبر فرمـود:
ابوذر ،من ،این مطلب را میدانستم؛ اما دوست داشتم اصحابم مردی را که اهـ
بهشت است ،بشناسند.
از این رو ،بشارت به پایانیافتن ماه آذار ،عالمتی برای معرفی «ابـاذر» اسـت و
ارتباطی به نحوست ماه صفر ندارد .پس ،فرمایش پیامبر

فقب در همان زمان و

مکان ،به عنوان شرطی برای معرفی مرد بهشتی ،دارای مفهوم است و نه به معنای
مطلق آن در همه زمانها و مکانها.
متأسفانه ،امروزه این حدیث ،در بین برخی شیعیان ایـنگونـه مطـرح شـده کـه
هرکس در پایان ماه صفر ،درِ هفت مسجد را بزند و به پیامبر پایان ماه صـفر را
خبر دهد ،او اه بهشت خواهد بود!

نحوست ماه صفر؛ پندار يا حقیقت!
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نتیجهگیري
هر یک از ایام و لحظات ،مخلوق خداوند متعال بوده و به خودی خود ،نحس و
یا مبارک نمیباشد؛ بلکه اتفاقات به وجود آمده در این زمانها است که آن را در
نظر ما مبارک و میمون یا نحس و بدیُمن میگرداند .اینکه ماه صفر از ماههـای
نحس و غم ،و ماه ربیع از ماههای شـادی و امیـد اسـت ،روایـات و مطـالبی از
بزرگان در این باره وارد شده است؛ اما داللت این مطالب بر خروص نق هایی
مانند وعده به بهشت ،تأیید نمیشود .ضمن آنکه با توجه به مقدمات گذشـته و
بیان تفریلی روایت بشارت ،ماه صفر ،نحس نیست؛ بلکه به واسطه وقایعی کـه
در آن اتفاق افتاده ،مردم عامی آن را نحس میدانند؛ مثالً واقع شدن وفات رسول
خدا

در آن و یا به جهت آنکه این ماه ،بعـد از سـه مـاه حـرام (ذیالقعـده،

ذیالحجّه و محرم الحرام) قرار گرفته که در آن سه ماه ،جنگ و قتال نبوده و در
این ماه ،شروع به قتال مینمودند.
بنابراین ،اگر افرادی برخی اعمال و آداب انجامشده ،از جمله ،کوبیدن درِ هفـت
مسجد در اوّل ماه ربیع را به دین نسبت دهند ،بدعت و حرام خواهد بود؛ زیـرا
بدعت در دین و شرع ،به معنای «نسبت دادن چیزی به دین است که در واقـع،
جزء دین و شریعت نیست».
سرودن اشعاری مانند نمونه ذی نیز قاب توجیه نبوده و از جمله خرافاتی است
که بر سر زبانها افتاده است:
سه و پ ج و سیرده بوا شوانرده

بیست ویا با بیستوبهار و بیسوتوپو ج

هفت روز ن م باشد در مهوی

زان حوو ر کوون تووا نیووابی هووی رنووج

نگاهی به پایگاههاي اینترنتی دینی
*

حجتاالسالم والمسلمين محمدرضا بهروز

اشاره
اوای قرن بیستم میالدی ،نخستین جرقه پیدایش رایانه زده شد و این پدیده مهم،
در مسیر تکام قرار گرفت .از سوی دیگر ،شبکه جهانی اینترنت کـه هـدف آن
آسان سازی تبادل اطالعات میباشد ،زمینه ارتبا یارانههای سراسر جهـان را بـه
وجود آورده است؛ به گونهای که فاصلهها را از میان برداشته و امروزه ،تمام دنیا
به مثابه دهکده جهانی در آمده است؛ دهکدهای که برای حضور در آن ،بایـد بـا
قواعدش آشنا شد تا بتوان از ظرفیتهای جالـب و جـذاب آن اسـتفاده کـرد و
رایانه ،یکی از این ظرفیتها است.
مراجع معظم تقلید و علمای دینی نیز با توجه به جهانشمولی اسالم ،بـا ایجـاد
پایگاه های متنوع دینی ،در این عرصه حضور جدی پیدا کردهاند و از این ابـزار،
برای تبلیغ و ترویج آموزههای اسالمی بهره میگیرند.
ـــــــــــــــــــــــ
* عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهّنگ اسالمی.
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در این نوشتار ،در صدد هستیم تا به بررسی :پایگاههـای مراجـع معظـم تقلیـد،
پایگاه های پاسخگو و پایگاههایی که با طالب و مبلغان دینی در ارتبا هسـتند،
بپردازیم .بدیهی است ،به جهت فراوانـی پایگـاههـای مراجـع تقلیـد و علمـا و
همچنین فراوانی مراکز پاسخگویی ،معرفی همه آنها از حوصله این مقال خارج
است .از ایـن رو ،تعـدادی از مهـمتـرین آنهـا را انتخـاب نمـوده و در منظـر
خوانندگان و مبلغان عزیز قرار دادهایم.
الف ـ پایگاه هاي مراجع معظم تقلید
 . 1پایگاه امام خمینی www.imam-khomeini.com :

این پایگاه ،به پنج زبان روز دنیا :فارسی ،عربی ،انگلیسـی ،فرانسـوی و ترکـی،
اطالعرسانی مینماید .بخشهای مهم آن ،عبارتاند از :زندگینامه ،کتابشناسی،
مقاالت ،آثار امام ،اشعار امام ،اشعار در باره اما م ،خاطرات ،بیانات امـام ،امـام از
نگاه جهان و آثار در باره امام.
 .2پایگاه آیتاهلل خامنهاي(دامظله)www.leader.ir :

پایگاه مزبور ،به زبان هـای :فارسـی ،عربـی ،انگلیسـی ،آذربایجـانی ،اسـپانیایی،
فرانسوی و اردو میباشد.
بخش های مهم و اصلی پایگاه ،عبـارتانـد از :اخبـ ار دفتـر ،آشـنایی بـا رهبـر،
استفتائات ،کتابخانه ،نگارخانه ،دروس ،آموزش و ارتبا با پایگاه.
 .3پایگاه آیتاهلل خویی www.alkhoei.net :

این پایگاه ،به سه زبان :فارسی ،عربی و انگلیسی میباشد .مهمترین بخشهـای
این پایگاه ،عبارت اند از :حیات علمی و مرجعیت ،تألیفات و تقریـرات ،دروس
صوتی و کتابخانه الکترونیکی.
 .4پایگاه آیتاهلل بهجت www.bahjat.org :

پایگاه مذکور ،به دو زبان فارسی و عربی میباشد و مهمتـرین بخـشهـای آن،

نگاهی به پايگاه های اينترنتی دينی
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عبارتاند از :زندگینامه ،بیانات آیتاهلل بهجت ،رساله ،نگارخانه و فروشگاه.
 .5پایگاه آیتاهلل فاضل لنکرانی www.lankarani.ir :

این پایگاه نیز به زبانهای :فارسی ،عربی ،انگلیسـی ،آذربایجـانی ،آذری و اردو
می باشد .بخش های مهم و اصلی آن عبارتاند از :زندگینامه ،پیامها ،نگارخانـه،
کتابخانه ،احکام و فتاوا ،فعالیتهای فرهنگی ،کتابخانه تخرری ـ فقهی ،دروس
و مناسبتها.
از ویژگیهای این پایگاه ،ارائه به  83زبان دنیا است که این تنوع و فراوانی زبان،
آن را از بین سایر پایگاه های مراجع ،متمایز کـرده اسـت .در بخـش دیگـری از
پایگاه ،کتاب خانه تخرری ـ فقهی به چشم میخورد که به صورت قفسـهبـاز
برای استفاده دانشپژوهان فراهم گردیده است.
 .6پایگاه آیتاهلل شیخ جواد تبریزي www.tabrizi.org :

در حال حاضر ،پایگاه مزبور ،به زبان فارسی و عربی ارائه میشـود .درسهـای
اصول و فقه معظمله ،کتابها و تألیفات ایشان ،از مهمترین بخشهای این پایگاه
محسوب میشود.
 .7پایگاه آیتاهلل وحید خراسانی(دامظله)ttp://wahidkhorasani.com :

این پایگاه ،به زبانهای مختلف از جمله :فارسی ،عربی ،انگلیسی ،اردو و یا ترکی
ارائه می شود و بخش های مهم آن از این قرار اسـت :کتابخانـه ،بیانـات ایشـان،
دروس ،سؤاالت اعتقادی ،اخالقی و شرعی.
 .8پایگاه آیتاهلل سیستانی(دامظله)www.sistani.org :

پایگاه آیتاهلل سیستانی ،هماکنون به هفت زبان :فارسی ،عربی ،انگلیسی ،فرانسه،
ترکی ،اردو و آذربایجانی ارائه میگردد.
زندگینامه ،تألیفات ،توضیح المسائ  ،مناسک حج ،استفتائات و پیام های ایشـان،
از جمله بخشهای این پایگاه به شمار میرود .بخش استفتائات ،در دو مجموعه
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جداگانه فقهی و اعتقادی ارائه گردیـده و اسـتفتائات هـر مجموعـه ،بـر اسـاس
حروف الفبا طبقهبندی شده است.
بخش «مرجعیت در رسانه ها» ،از بخش های ابتکاری ایـن پایگـاه اسـت کـه بـه
اطالع رسانی در باره وضعیت روز معظمله در رسانه های مشهور ایـران و جهـان
میپردازد.
 .9پایگاه آیتاهلل صافی گلپایگانی(دامظله)www.saafi.net :

این پایگاه ،به زبانهای :فارسی ،عربی ،انگلیسی ،آذری و اردو بوده و مشتم بر
زندگی نامه ،آثار علمی ،دروس خارج فقه ،رساله عملیه و مناسک حج میباشـد.
ارسال استفتا برای پرسشهای فقهی و اعتقادی ،از دیگر بخشهای ایـن پایگـاه
دینی است.
 .11پایگاه آیتاهلل نوري همدانی(دامظله)www.noorihamedani.com :

پایگاه یادشده ،به زبان فارسی میباشد و مهمترین بخـشهـای آن ،عبـارتانـد:
زندگینامه ،تألیفات ،رسـاله توضـیح المسـائ  ،کتابخانـه ،دروس خـارج فقـه و
پاسخگویی آنالین به سؤاالت.
از ویژگی مهم این پایگاه ،ارائه دروس خارج فقه ایشان به صورت شـنیداری و
نوشتاری (در قالب فای پی.دی.اف) است.
 .11پایگاه آیتاهلل مکارم شیرازي(دامظله)www.makarems hirazi.org:

این پایگاه ،به زبان های :فارسی ،عربی  ،انگلیسی  ،اردو و آذری ارائـه مـیشـود.
قسمتهای مختلف این پایگاه ،عبارتاند از :زندگینامـه ،تألیفـات ،درسهـای
خارج فقه و اصول ،تفسیر ،مباحث اخالقی ،دیدارها ،بیانیهها ،سخنرانیها ،فتاوا به
همراه اشعار و اندرزهایی از ایشان.
از خدمات ارائهشده در این پایگاه ،امکان درخواست وقت مالقات بـا معظـملـه
است .ارتبا آنالین با دفتر نیز از طریق این پایگاه و در دو بخش روابب عمومی
و فنی ،امکانپذیر است.
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 .12پایگاه آیتاهلل سبحانی(دامظله)http://tohid.ir :

پایگاه مزبور ،به دو زبان فارسی و عربی میباشد .قسمتهای مهم ایـن پایگـاه،
عبارت اند از  :استفتائات ،دروس معظم له ،کتابخانه ،مقاالت و نیز دانشـنامه کـالم
اسالمی و پاسخ به شبهات.
 .13پایگاه آیتاهلل شبیري زنجانی(دامظله)www.zanjani.ir :

مهمترین بخشهای پایگاه ،عبارتاند از :زندگینامه ،توضیح المسائ  ،استفتائات،
دروس خارج و بیانات معظمله.
 .14پایگاه آیتاهلل جوادي آملی(دامظله)www.esra.ir :

این پایگاه ،به زبان فارسی است و بخشهای مهم آن ،عبارتاند از :دروس فقهی،
تفسیری و اخالقی ،مقاالت ،پرسمان ،تألیفات ،بیانات و استفتائات.
 .15پایگاه آیتاهلل مظاهري(دامظله)www.almazaheri.ir :

پایگاه معظم له ،به زبان فارسی است و مهـمتـرین بخـشهـای آن ،عبـارتانـد:
استفتائات ،اخالق ،اعتقادات ،احکام ،تألیفات ،دروس و نگارخانه.
 .16پایگاه آیتاهلل علوي گرگانی(دامظله)http://gorgani.ir :

زبان پایگاه ،فارسی و عربی می باشد و بخشی نیز به عنوان روابب عمـومی دارد.
مهم ترین بخشهای پایگاه ،به این شرح اسـت :زنـدگینامـه ،توضـیح المسـائ ،
مناسک حج ،استفتائات ،انوار اخالقی ،تألیفات و نگارخانه صـوتی (درسهـای:
اخالق ،خارج فقه و اصول فقه).
 .17پایگاه آیتاهلل موسوي اردبیلی(دامظله)www.ardebili.com :

این پایگاه ،به شش زبان :فارسی ،عربی ،انگلیسـی ،اردو ،ترکـی و آذربایجـانی
میباشد .بخشهای مهم پایگاه ،عبارتاند از :طرحها و خدمات ،پرسش و پاسخ،
احکام و مسائ  ،تألیفات و نوشتهها ،پاسخگویی آنالین و دروس خارج فقه.
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ب ـ مراكز پاسخگو به سؤاالت
 .1مركز ملی پاسخگویی به سؤاالت دینیwww.pasokhgoo.ir ،

این مرکز که زیر نظر دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم فعالیت مـیکنـد ،در
قالب سه سامانه :پیامکی ،تلفنی و فضای مجازی ،پاسخگوی سؤاالت دینی است
و بایگانی بسیار ارزشمندی از پرسشها و پاسخها در آن موجود است .تـدوین
بیش از سیرد جزوه پرسش و پاسخ ،و نیز چندین کتـاب پرسـش و پاسـخ ،از
خدمات فرهنگی این مرکز میباشد.
 .2اداره مشاوره و پاسخ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاهها:
www.porseman.org

این اداره ،وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها است .زمینـه
پاسخگویی آن ،مسائ دانشجویی و تمامی حوزه های معارف اسالمی مربو بـه
دانشجویان میباشد.
شیوه پاسخگویی این اداره بدینگونه است که دانشـجویان عزیـز مـیتواننـد بـه
صورت تماس تلفنی و همچنین به شـک کتبـی و یـا گفـت وگـوی حضـوری،
سؤاالت خود را مطرح کنند و یا از طریق پایگاه به صورت چـت ،آنالیـن و یـا
پست الکترونیکی ،با این اداره ارتبا برقرار نمایند .این اداره ،در مناسـبت هـای
خاص (ایام محرم و ماه رمضان) ،با ارسال مُبلّغ به دانشگاه هـا نیـز پاسـخگـوی
مسائ دانشجویان میباشد.
تقویت بنیه علمی ،دینی و انقالبی دانشجویان؛ ارائه مشاوره اخالقی و تربیتی به
منظور کاهش ناهنجاریهای اخالقی و مشکالت روحی و هدایتهای معنوی؛ و
نیز پاسخ به شبهات عقیدتی ،از اهداف مهم این اداره به شمار میرود.
 .3سامانه پاسخگویی به سؤاالت و شبهات دینی(اي.پرسش):
www.eporsesh.com

پایگاه ای .پرسش ،وابسته به دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم (شعبه مشهد)
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است .این سامانه پاسخگویی ،همزمان با حفظ اص تخررـی جـواب دادن بـه
سؤاالت با رویکرد دقت و سرعت ،در موضوعات متنوع دینی و مسائ خانوادگی
به ارائه خدمات مشغول میباشد.
شیوه پاسخگویی پایگاه به این شک است که عموم مردم و مبلغان گرامی بعد از
برقراری ارتبا با پایگاه ،میتوانند نسبت به ارائه سؤال خویش اقدام نماینـد .در
این پایگاه ،گفت وگوی زنده (چت) با پاسخگویـان و اسـاتید برجسـتة حـوزه و
دانشگاه بهراحتی و بدون نیاز به نرب نرمافزار ممکن میباشد.
 . 4مؤسسه فرهنگی رواق حکمت (اسالم كوئیست)www.islamquest.net/fa/ :

در این پایگاه دینی ،به سؤاالت و شبهات در زمینـه مباحـث :فلسـفی ،کالمـی،
اعتقادی ،شرعی ،اجتماعی ،قرآنی ،اخالقی و یا عرفانی پاسخ داده میشود.
پاسخگویی فقب از طریق اینترنت ،ارسال سؤال به پست الکترونیکی و یا از طریق
پایگاه اسالمکوئیست انجام میگیرد.
این مرکز تاکنون به بیش از ده هزار پرسش تخرری اقشار مختلف مردم و بعضاً
به سفارش مؤسسات دیگر از طریق اینترنت ،پاسخ های متقن و کامالً تخررـی
ارائه داده است.
در حال حاضر ،این پایگاه به چهارده زبان :فارسی ،عربی ،اردو ،انگلیسی ،فرانسه،
ترکی آذری ،ترکی استانبولی ،اندونزیایی ،مالزی ،روسی ،آلمانی ،ایتالیایی ،اسپانیایی و
بهتازگی زبان تایی فعالیت میکند.
این مؤسسه ،زیر نظر آیتاهلل مهدی هادوی تهرانی اداره میشود.
 . 5مركز مطالعات و پاسخگویی به شبهات حوزه علمیه قم:
http://andisheqom.com

این پایگاه که به مرکز مدیریت حوزههای علمیه وابسته اسـت ،در زمینـه :قـرآن،
حدیث ،حقوق و سیاست ،فلسفه و کالم ،دین پژوهی ،ادیان و مذاهب ،تربیت و
مشاوره ،تاریخ و سیره ،فقه ،امامت و مهدویت ،به پاسـخگـویی مشـغول اسـت.
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گفتنی است ،تعداد پرسش ها و پاسخ های موجود در بایگانی این پایگاه ،به بیش
از سی هزار مورد میرسد و شمار پرسش و پاسخ واردشده در نرمافزار ،بیش از
شش هزار مورد است.
 .6مركز ملی پاسخگویی به سؤاالت دینی (شعبه اصفهان)www.morsalat.com :

این مرکز که وابسته به دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم است ،در حوزه
پاسخگویی به پرسشهای :شرعی ،دینی ،حدیثی ،اجتماعی و سیاسی ،فعالیت دارد.
اعزام پاسـخ گـو و کارشـناس بـه مراکـز علمـی و آموزشـی و فرهنگـی ،و نیـز
پاسخ گویی به سـؤاالت در سـاعات اداری بـه وسـیله تمـاس تلفنـی ،از جملـه
شیوههای پاسخگویی این مرکز است .همچنین عالقهمندان میتوانند به وسیله نامه
کتبی و ارسال آن ،و یا از طریق اینترنت و پست الکترونیکی سـؤاالت خـود را
مطرح کنند و پاسخ مناسب دریافت نمایند.
این دفتر به طور متوسب ،ماهانه به  311سؤال کتبی 351 ،سؤال حضوری و 111
سؤال تلفنی پاسخ می دهد .هم اینک ،تعداد پرسش هـا و پاسـخهـای موجـود در
بایگانی آن ،بیش از  511پرسش و پاسخ است.
 .7اداره پاسخگویی به سؤاالت دینی (آستان قدس رضوي)http://ep.aqr.ir :

مراکز پاسخگویی به سؤاالت دینی ،واقع در صحن های حرم مطهـر رضـوی ،بـا
حضور دو استاد پاسخگو ،آماده ارائه خدمات به طور رایگان به مراجعان محتـرم
میباشد .همچنین سامانه پاسخگویی به سؤاالت دینی به شماره  18181ـ  153به
صورت شبانهروزی آماده پاسخگویی به تماسهای داخ و خارج کشور است.
تعداد پرسش و پاسخ موجود در بایگانی این اداره 3113 ،پرسش و پاسخ است و
شمار پرسش و پاسخ واردشده در نرم افزار 8111 ،مورد میباشد.
 .8پژوهشکده دارالحدیث (واحد پاسخگویی به پرسشهاي حدیثی):
www.hadith.net

این پژوهشکده که به مؤسسه علمی ـ فرهنگی دارالحدیث وابسته اسـت ،آمـاده
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پاسخ گویی به :عموم مردم ،طالب ،استادان و علمای حوزه علمیه ،دانشـجویان و
اساتید دانشگاهها ،ارگانهای دولتی ،مراکز فرهنگی ،صدا و سـیما ،و نیـز مراکـز
پاسخگویی ،در زمینه مسائ مربو به حدیث است.
عالقهمندان به احادیث و مسائ مربو به آن میتوانند جهت دریافت پاسخ کوتاه
سؤاالت خود ،از ساعت  2:11صبح تا  33:11با تلفن این واحد تماس بگیرند و
جهت ارائه سؤاالت مفر نیز به صورت حضوری در زمان یادشده در این واحد
حضور یابند و یا به صورت مکاتبهای و ارسال نامه و همچنین از طریـق پسـت
الکترونیکی ،پرسش خود را عرضه نموده و پاسخ مناسب دریافت نمایند.
این مؤسسه ،زیر نظر آیتاهلل محمد محمدی ریشهری اداره میگردد.
تعداد پرسشها و پاسخهای موجود در بایگانی مؤسسه ،بیش از  31111پرسش و
پاسخ ،و شمار پرسش و پاسخ واردشده در نرمافزار ،بیش از  3111مورد است.
 .9مؤسسه آموزشی ـ پژوهشی مذاهب اسالمیhttp://mazaheb.com :

مؤسسه مذکور ،به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در امور اه سنت سیستان و
بلوچستان وابسته است و مخاطبان آن :عموم مردم ،بهویژه ساکنان مناطق مرزی،
طالب ،علما و فرهنگیان میباشند .زمینه پاسخگویی این مؤسسه ،سؤاالت مربو
به مذهب شیعه و مذاهب اه سنت است.
گفتنی است ،این مؤسسه به صورت مکاتبهای ،تماس تلفنی ،پست الکترونیکی و
همچنین از طریق پایگاه مؤسسه ،آماده دریافت پرسشهای کاربران و عالقهمندان
به مسائ مذاهب اسالمی میباشد.
تعداد پرسش ها و پاسخهای موجود در بایگانی مؤسسه ،بیش از  5111پرسش و
پاسخ ،و شمار پرسش و پاسخ واردشده در نرمافزار ،بیش از  1111مورد است.
 .11واحد ارشاد و مشاوره مسجد مقدس جمکرانwww.jamkaran.info :

مخاطبان این پایگاه ،عمـوم مـردم و زائـران مسـجد مقـدس جمکـران هسـتند.
دستاندرکاران این واحد ،در زمینه :احکام ،اعتقادات و مشاوره ،آماده پاسخگویی
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به سؤاالت مراجعان میباشند.
پاسخ گویی در این مرکز ،فقب به صورت حضوری در مسجد مقدس جمکـران،
بهویژه در ایام زیارتی ،انجام میگیرد.
 .11مركز پاسخگویی به سؤاالت دینی انوار طاهاwww.anvartaha.ir :

مؤسسه انوار طاها ،زیر نظر آیتاهلل حسینی بوشهری فعالیت میکند و در آن ،به
انواع سؤاالت ،در زمینه هایی همچون :اعتقـادی ،تفسـیری و شـرعی پاسـخ داده
میشود .این مرکز از طریق پایگاه اینترنت ی خود و نیز شماره پیامک ،11113313
پاسخگوی سؤاالت دینی کاربران میباشد.
 .12واحــد تخصصــی پاســخ بــه شــبهات قرآنــی ( مركــز تحقیقــات قــرآن كــریم
المهدي)www.quransc.com:

این مرکز ،آماده پاسخ گویی به سؤاالت و شبهات قرآنی و همچنین پرسشهـای
مربــو بــه قــرآن و علــوم روز ،هماننــد :مــدیریت ،پزشــکی ،روانپزشــکی،
روانشناسی ،زمینشناسی یا کیهانشناسی میباشد.
جوانان عزیز ،جهت مطرح کردن سؤاالت خود میتوانند با شماره تلفن واحد
تماس بگیرند و یا با ارسال نامه کتبی و همچنین از طریق پایگاه و پست
الکترونیکی ،پرسشهای قرآنی خود را مطرح کرده و پاسخ آنها را دریافت نمایند.
 .13پاسخ به سؤاالت قرآنی ( مركز ملی پاسخگویی به سؤاالت دینی):
www.porsemanequran.com

این پایگاه که به دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم وابسته است ،پاسخگـوی
پرسشهای قرآنی کاربران است .تعداد پرسشها و پاسخهای موجود در بایگانی
این مرکز ،بیش از  58111مورد است که بیش از  31111پرسش و پاسخ ،تا کنون
وارد نرمافزار شده است.
 .14پاسخ به سؤاالت (آیتاهلل سبحانی)http://tohid.ir :

این پایگاه ،در زمینه مسائ  :اعتقادی ،کالمی ،فقهـی ،شـبهات وهابیـت و کتـب

نگاهی به پايگاه های اينترنتی دينی
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شبههافکن ،پاسخگو است که روند پاسـخ بـه سـؤاالت و شـبهات ،بـه صـورت:
حضوری ،کتبی ،تلفنی ،اینترنتی ،انتشار آثار مربو به پاسخگـویی و یـا تربیـت
منابع انسانی ،انجام میشود.
 .15مؤسسه تحقیقاتی ولیّ عصرwww.valiasr-aj.com :

بنیانگذار این مؤسسه ،ابوالقاسم خزعلی و سید محمد حسینی قزوینی است کـه
در حوزه :شبهات اعتقادی ،حدیث و رجال ،شـبهات وهابیـت (دفـاع از حـریم
والیت) ،پاسخگو است .پاسخگویی در این مؤسسه ،فقب به صـورت اینترنتـی و
پست الکترونیکی انجام میپذیرد.
ایــن مؤسســه ،تــاکنون بــیش از  11111پرســش وپاســخ را از مراکــز مختلــف
جمع آوری و در  111موضوع طبقه بندی کـرده اسـت .تعـداد پرسـش و پاسـخ
موجود در بایگانی مؤسسه ،بیش از  81111عدد است و شمار پرسـش و پاسـخ
واردشده در نرمافزار 1111 ،مورد میباشد.
 .16فرهنگسراي پرسشwww.porsesh.ir :

این فرهنگ سرا که به سازمان فرهنگی ـ تفریحی شهرداری اصفهان وابسته است،
پاسـخگـوی سـؤاالت و مسـائ اعتقـادی ،سیاسـی ،فرهنگـی ،اجتمـاعی و نیـز
پرسش های مطرح در موضوعاتی چون :زندگی در عرر ارتباطات ،برنامهریـزی،
حقوق زن و مرد ،روابب دختر و پسر ،مدگرایی و مباحث دینی و مذهبی ویـژه
جوانان است.
عالقهمندان می توانند سؤاالت خود را به صورت کتبی ،ارسال کنند و یا از طریق
پایگاه ،پست الکترونیکی و یا تلفن گویا (دریافت سؤاالت به صورت  83ساعته،
ارائه پاسخ حدود یک هفته) با این فرهنگسرا ارتبا برقرار نماینـد .هـمچنـین
می توانند در صورت نیـاز بـه مشـاوره خروصـی ،بـا تعیـین وقـت قبلـی ،در
فرهنگسرا حاضر شوند .گفتنی است ،تعداد پرسش و پاسخ موجود در بایگانی
این فرهنگسرا 3551 ،مورد است.
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 .17مجمع جهانی شیعهشناسیhttp://shiastudies.net :

این مجمع جهانی ،در زمینه :شبهات و مناظرات پیرامون شیعه ،مسائ مربو بـه
مستبررین (گروندگان به مذهب تشیع) و شیعهشناسی فعالیت میکنـد و آمـاده
پاسخ به سؤاالت در زمینههای یادشده است.
عالقهمندان میتوانند در ساعات اداری به صورت تلفنی ،یـا بـا ارسـال نامـه بـه
نشانی مجمع و همچنین از طریق پایگاه و پست الکترونیکی ،با این مجمع ارتبا
برقرار کنند.
تعداد پرسشها و پاسخهای موجود در بایگانی مجمع ،نزدیک به  1111پرسش و
پاسخ میباشد.
ج ـ پایگاههاي مرتبط با امام حسین
 .1پایگاه تخصصی امام حسین

و محرم

www.ashoora.ir :

این پایگاه اینترنتی ،دارای مقاالت و مطالب متنوعی در مورد عاشورا ،امام
حسین

و بقیه امامان معروم

میباشد که از جمله میتوان به دانشنامه

(عاشورا ،مهدویت ،دفاع مقدس و دیگر امامان مروم) اشاره کرد .همچنین،
دارای ویژهنامه محرم است که مشتم بر بانک جامع پاسخ به شبهات عاشورایی،
با بیش از  211پرسش و پاسخ مرتبب است.
 .2پایگاه ذاكرینhttp://zakerin.ir :

پایگاه مذکور ،به زبان فارسی است و دسترسی مبلغـان دینـی را بـه فایـ هـای
مداحان معروف کشور آسان میسازد .هـمچنـین اشـعار مناسـبتی را در اختیـار
کاربران قرار میدهد .گذشته از مداحی فارسی ،مداحی عربی و آذری نیز در این
پایگاه ارائه شده است .یکی از ویژگیهای این پایگاه ،دستهبندی مداحیها نسبت
به مناسبتهای ماههای قمری است.

نگاهی به پايگاه های اينترنتی دينی

 .3پایگاه جامع امام حسین
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( مقاالت ،سخنرانی ،اشعار):
http://karbobala.com

پایگاه یادشده ،به دو زبان فارسی و انگلیسی عرضه شـده و دارای بخـش هـای
متعددی مانند :اخبار ،مقاالت ،سخنرانی ،اشعار و تراویر میباشد.
در بخش «مقاالت» 122 ،مقاله مرتبب با امام حسین

و عاشورا ،و در بخش

«سخنرانی» ،با سه دستهبندی بر اساس :موضوع ،سخنران و سال میتوان به سخنرانی
دسترسی پیدا کرد و در بخش اشعار نیز میتوان به کمک دستهبندی ارائهشده بر
اساس :موضوع ،قالب شعر ،نوع شعر و نام شاعر ،به اشعار دسترسی پیدا کرد.
 .4بانك اشعار ،نثر و متن ادبی عاشوراییhttp://ashoora.persianblog.ir :

در این وبالگ ،اشعار و متن های ادبی زیبای عاشورایی ،از شـاعران معـروف و
مطرح کشور گنجانده شده است که برای عموم طالب دینی ،مبلغان و فضال قاب
استفاده است.

