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سخن اول
حماسه عاشورا همچون مشعلى فروزان بر تارک تاریخ انسان مىدرخشد و برر اران
تشنگان حقیقت و ره ِ
پویان سرعاد ،نرور مىافشراند سرا ر شرایدان اسررراتى
مبارزه حقطلبانه خود را با خط سرخ شرااد ،برر حرور زریرا حیرا ،انسرانى بره
زیباتریا صور ،نگاشت تا همواره آزادگران و عرداحراواهان آن را سررحوحه عمر
خویش قرار دهند اگرچه دشمنان خفاشصفت کوشیدند چراغ پر فرروغ ناترت را
خاموش کنند اما اراده خداوند بر آن است کره ایرا چرراغ همرواره روشرا بمانرد و
ُ ُْ َ َ َ ُ ْ
حدیث «ا ََّن ْال ُح َ
فینة النجاا ِ » 1بیشرر به منصه ظاور برسد .شاهد ایا
سین ِمصباح الهدی و س
ِ
نکره افزایش روزافزون دحداگان و دوسرداران اه بیت و برهویىه امرا حسریا
است .حقیقت آن است که دحدادگى و رابطه عاطفى بىمثال با آموزهها و مصائب امرا
خوبىها از چنان ظرفیت توانمندی و اذابیرى برخوردار است که مىتوان با تکیه برر
ایا منبع احاى آموزهها و معارف بلند اسال را عرضه و خی مشراقان اما حسریا
را با مبانى اسالمى آشناتر کرد ایا محر فرصت مناسبى برای تبلیغ آموزههرای دیرا
و تبییا چگونه زیسرا و چگونه بودن است و در عرصه تبلیغا ،دینى بایرد بره ایرا
واقعه نگاهى اامع داشت؛ زیرا تواه یکاانبه و تکبعد به ایرا حادهره مسررلز
غفلت از ابعاد دیگر است با عنایت به شیوع گسررده ویروس کرونا ضرروری اسرت
مجاحس عزاداری در ماه محر با رعایت اصول باداشرى برگزار شرود در ایرا راسررا
برخى مقا  ،رهتوشه حاضر به موضوع کرونا و نیز حزو رعایت اصول باداشررى و
رعایت حقاحناس پرداخره شده است از مبلغان محرر انرظار مىرود برا بارهگیرری از
 1اعفر با محمد ابانما حلى؛ مثیر األحزان؛ ص 4
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آموزههای دینى مرد را به رعایت اصول و پروتک های باداشرى تشویق نمایند
رهتوشه پیشرو مشرم بر مقا تى درباره حقاحنراس گونرههای انرارا در کرربال
اا زدایى از اامعره پیامردهای کرونرا زیبایىهرای کرربال عرزاداری و عقالنیرت
حتر ،زینرب نمراد صربر امیر ویىگىهرای شاصریرى حترر ،ابواحفتر
احعباس اما حسیا نفس مطمئنره شریوههای مواااره برا حرواد و بالیرا و
سازوکارهای تحقق ااش توحید مىباشد امید است مبلغران عزیرز مرا را همرواره از
نکرهسنجىها و پیشناادهای سازنده خود بارهمند نمایند.
در پایان از نویسندگان محرر و تما کسانى که در آمادهسازی ارزیابى و سراماندهى
ایا اهر صادقانه تالش کردند بهویىه از کارشناسان علمى گروه توحیرد محرروا انرا
آقای محمد علینرى و حجرتا سرال واحمسرلمیا انرا آقرای علیرضرا انصراری
سپاسگزاری مىنمایم
سعید روسراآزاد
مدیر مسوؤل

فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان
تابستان  1399ـ محرمالحرام  1442ـ شماره دوم

بایستگی رعایت حق الناس با محوریت ویروس کرونا
کاظم دلیری

*

مقدمه

شیوع ااانى بیماری مرموز کرونا در ماههای اخیرر خسرارا ،و صردما ،ارانى و
ماحى فراوانى را به اامعه بشری تحمی کرده اسرت و انرارای ایرا داسرران دنباحرهدار
مشاص نیست پس از ماهها مبرارزه برا ایرا بیمراری و زحمرا ،و اانفشرانىهای
پرسن درمانى نیروهای ااادی و مسئو ن کشوری مرأسفانه دوباره شاهد بازگشت
مجدد ایا بیماری و روند صعودی آن هسریم بىتوااى به پروتک هرای باداشررى و
اصول اخالقى مامتریا عام شیوع و گسررش ایا بیماری است از مسرائلى کره در
ایا بیماری واگیر کرونا اهمیت دو چندان یافره است «رعایت حقرو مررد » اسرت؛
زیرا کوتاهى و بىتوااى در ایا زمینه سربب برروز آسریبهای اردی بره سرالمت
شاروندان و توسعه زنجیره ایا بیمراری سرات و کشرنده شرده اسرت ایرا مقاحره
عادهدار بررسى ایا موضوع از منظر اخالقى اسرت و تأکیرد برر ایرا نکرره دارد کره
سرپیچى از دسروراحعم های باداشرى و بىتوااى به آنها از مصادیق ظلم به مررد
و حقاحناس است آنچنانکه اما حسیا

حتور یاران را در قیا خویش منوط بره

رعایت حقاحناس نمود چنانکه شاصى به نا «عمیرر انصراری» مىگویرد در کرربال

َّ ُ َّ َ َ ُ ٌ َ َ َ ٌ َ َ
َّ
یان ف ِان ُاه لای َ ِمان َر ُجال
قاتلن معی رجل عل ِیه د
اما حسیا ما فرمودِ « :
ناد ِفی الن ِاس أال ی ِ
َّ
َ
َ
َّ
َی ُم ُ
َ
وت َو َع َلیه َد ٌین َ
الی َد ُع َل ُه َو ً
فاء ِاال دخل النار؛ 1به مردمى که برای یاری مرا آمراده شردهاند
ِ
* دانشآموخره سطح  3حوزه علمیه قم
 1گروه حدیث پىوهشکده باقر احعلو فرهنگ اامع سانان اما حسیا
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بگو :کسى که به مرد بدهکار است و حقاحنراس بره همره دارد و بررای پرداخرت آن
چارهای نیندیشیده اگر کشره شود اه دوزخ خواهد بود »
لزوم پیشگیری از انتشار بیماریهای واگیر

دیا مبیا اسال برای الوگیری از انرشار بیماریهای واگیر مث وبا طاعون و ارذا
و مبرال نشدن به آنها سفارشهای روشنى دارد کره یکرى از آنهرا دوری از منطقره
شیوع بیماری است اسال به ما توصیه نمىکند که با اسرناد به اص «توک بر خدا» یا
با تکیه به اص «قتا و قدر» خود و عزیزانمان را در معرض خطرا ،ارانى و مراحى
قرار دهیم اصبغ با نُباته مىگوید« :امیراحمؤمنیا

کنار دیوار مایلى بود اای خرود

را عوض کرد و به طرف دیوار (راست) دیگری رفت به او گفرنرد :یرا امیراحمرؤمنیا
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َ
َ َ
َ َ
آیا از قتای خدا فرار مىکنى؟ حتر ،فرمود :أ ِف ُّر ِم ْن قض ِاء الل ِه ِإلی ق َد ِر الل ِاه َعا َو َجال؛
از قتررای خرردا برره سرروی قرردر خداونررد عزوا ر فرررار مررىکنم» بنررابر فرمررایش

1

امیراحمؤمنیا

ما در دایره قتا و قدر مجبور نیسریم تا بنشینیم و خرا شدن دیوار

را بر سرمان تماشا کنیم؛ بلکه از سوی قتای غیر حرمى پروردگار بره سروی تقردیر
مرفاو ،دیگری که خدا برایمان رقم مىزند حرکت مىکنیم
از آنجا که بیماریهای واگیر مانند وبا مناطق مجاور خود را بهتدریج درگیر مىکند و
به صور ،منطقهای گسررش مىیابد یکى از راهای پیشرگیری از آن پرهیرز از ورود

8

به منطقه وبازده و دوری کردن از آنااست از سوی دیگر اگر کسى در میان مردمران
آحوده به یک بیماری واگیر باشد سزاوار نیست که از آن منطقه به منطقه دیگرر کرو
کند تا بیماری احرماحى خود را به آن مناطق صادر کند و در صور ،انرقرال بیمراری و
ابرالی دیگران حقاحناسى بر عاده او قرار گیرد عبداحرحما برا عروف مىگویرد :از

َ َ َ َْ َ ُ َْ َ َ ْ َ
اَ ب َهاا َفاَ َت ْاد ُخ ْل َها َوإ َذا َك َ
اان
ِ
َرسول َخدا شنید که مىفرمودِ « :إذا كان الوباء ِباَرٍ و لس ِ
َ ْ
ِبَ ْرٍ َوأ ْن ََ ِب َها فَ َتخ ُر ْج ِم ْن َها؛ 2اگر وبا در سرزمینى باشد کره ترو در آن نیسررى وارد آن

سرزمیا نشو و اگر در سرزمینى باشد که تو در آن هسررى از آن خرارم مشرو» ایرا
 1محمد با على صدو ؛ احروحید؛ ص 369
 2احمد با محمد اباحنب ؛ مسند احمد؛ م  3ص 203

روایت شأن نزول ااحب و شنیدنى دارد که در برخى از منابع اسالمى بره ایرا شررر
آمده است:
در زمان خلیفه دو حشکر اسال برای فرح شا به سوی آن منطقه حرکت کرد ترا بره
منطقة َس ْرغ در نزدیک شا رسید در آناا به خلیفه خبرر دادنرد کره سررزمیا شرا

گرفرار وبا شده است خلیفه نسبت به ورود بره شرا و ادامره انرگ یرا انصرراف از
انگ و بازگشت به مدینه تردید داشت؛ از ایا رو برا مارااریا و انصرار مشرور،

کرد آنان نیز در ایا مسأحه اخرالف نظر داشرند و عدهای موافق ادامره انرگ و ورود
به شا و عدهای دیگر مااحف انگ و موافق بازگشت به مدینه بودند عبرداحرحما
با عوف از راه رسید و سانى را از پیامبر اکر

شنید که مىفرمرود« :اگرر شرنیدید وبرا در

سرزمینى است وارد آن سرزمیا نشوید و اگر وبا در سرزمینى افرراد کره شرما در آن
بودید به اات فرار از وبا از آناا خارم نشوید»

1

درباره بیماری طاعون نیز مشابه همیا مطلب از رسولخدا

نق شده است

2

در داسران بیماری کرونا شاهد رعایت نکردن ایا دو اصر (وارد نشردن بره منطقره
آحوده به بیماری و فرار نکردن از آن منطقه) از سوی بسیاری از مرد هسریم؛ زیررا بره
محض انرشار خبر کرونا در کشور مسافر،های فراوانى از مناطق وضعیت قرمرز بره
وضعیت سفید و باحعکس اتفا افراد که ایا امر زمینه انرشار بیماری را فرراهم آورد و
از ایا با

حقاحناسى به گردن عدهای ماند و مرأسفانه هنوز هرم ایرا مسرافر،های

غیرضرور و انرشار بیماری ادامه دارد
بنابر روایت فو

حرى مسائلى مانند انگ و ااراد نیرز هنگرا شریوع بیماریهرای

واگیر تعطی مىشود بنابرایا کسانى که به اای حفظ مرانت خود و برخورد منطقرى
با موضوعاتى مانند تعطیلى موقرت امراکا و اارماعرا ،مرذهبى و منرع از بوسریدن
عربا ،مقدسه در ایا کرونا به اقداما ،غیرمنطقى مانند هجو بره عربرا ،مقدسره و
شکسرا درها و حیسیدن ضرریح و امثرال آن روی مىآورنرد در حقیقرت از مرردینیا
 1محمد با اسماعی بااری؛ صحیح احبااری؛ م  9ص  133و  134ر 5046
 2همان ر5045

بایستگی رعایت حقالناس با محوریت ویروس کرونا

اخرالفا ،بود او گفت :از رسولخدا

نق کرد کره فصر احاطا ایرا

9

ناآگاهى هسرند که از اهرما ویىه دیا به امر سالمت و باداشت غافلند
از دیگر نکا ،باداشرى اسال در خصوص بیماریهای واگیر حفظ فاصله خرود برا
بیماران است؛ همان چیزی که در بیماری کرونرا نیرز بسریار اهمیرت دارد و از آن بره
«رعایت فاصله اارماعى» یاد مىشود در روایرى از رسولخدا

نیز کراهرت سراا

گفرا با فرد اذامى آمده است مگر آنکه میانشان به انردازه یرک هراع (حردود نریم
ْ

ُ

َ

َْ

مرر) فاصله باشد حتر ،فرمودِ « :فر ِم َن ال َم ْجذ ِوم ِف َر َارك ِم َن اْل َس ِد؛ 1از اذامى فررار کرا

همچنانکه از شیر فرار مىکنى»
در روایت دیگری از اما باقر

رهتوشه علمی ـ تخصصی ویژة مبلغان
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چنیا نق شده است:

َ َ ُْ ُ َ َ َ
َ َ َ َْ َ
ََ ُ َ َ
َ
َع ْن ُم َحم ِد ْب ِن ُم ْس ِلم قال :قلَ ل ُه أ ْي أ َبا َج ْعفر َو َب ٌاء ِإذا َوق َع َعلای اْل ْر ٍِ أ ن ْع ََا ِ ل قاال َو
ْ ُ
َما َب َْ ٌس َأ ْن َت ْع ََ َل َا ْل َو َب َاء َو َق ْد َق َال َر ُس ُول َالله ل َر ُجل َأ ْخ َب َار ُُ َأن ُاه َك َ
اان ِفاا َدار ِف َیهاا ِإخ َوت ُاه
ِ
ِ
ِ
َ َ ُ َ َ ْ َْ َ َ ْ ُ ُ ْ َ ْ
َ
ْ
2
َ
َ
َ
فماتوا و لم یبق غیرُ ِارت ِحل ِمنها و ِهاَ ذ ِمیماة؛ محمرد برا مسرلم مرىگویرد :بره امرا
باقر

گفرم :هنگامى که وباء (بیماری همه گیر) در سرزمینى شیوع پیدا کرد آیرا مرا

خانهنشینى و کنارهگیری از مرد برگزینیم؟ اما فرمودند :چه اشکاحى دارد که از وبراء
و بیماری فراگیر فاصله بگیری در حاحىکه رسول لال

به مردی که به آن حتر،

خبر داد که در خانهای همراه برادرانش بود و برادرانش همه مررده بودنرد و فقرط او
باقى مانده بود فرمود :از آن خانه فاصله بگیر و دور شو در حاحیکه ایا خانه مرذمو
است
اهمیت حقالناس

در آموزههای آسمانى اسال سفارشهای فراوانى نسبت به رعایرت حقرو مررد و
پرهیز از ظلم و سرم به آنان به چشم مىخورد تا اایى کره در برخرى روایرا ،ادای
حقو بندگان خدا با ادای حقو خداوند گره خورده است امیراحمؤمنیا فرمروده
ً
َ َ َ ُ ُ ْ َ َ ُ ُ ُ َ َ ُ َ ِّ َ ً ُ ُ َ َ ْ َ َ ُ ُ
َ َ َ َ
اان ذ ِلاُ ُم َي ِّدیاا
بااد الل ِاه ك
وق ِع ِ
است« :جعل الله سبحانه حقوق ِعب ِاد ُِ مقدمة ِلحق ِ
وق ِه فمن قام ِبحق ِ
َ ْ َ ُُ
وق الل ِه؛ 3خداوند سربحان حقرو بنردگانش را مقدمرها بررا حقرو
ِإلی ال ِقی ِام ِبحق ِ
 1محمد با على صدو ؛ کرا ُ ما یحتره احفقیه؛ م  3ص  556و 557
 2حسیا با محمد تقى نور ؛ مسردرك احوسائ و مسرنبط احمسائ م 2ص 96و 97
 3عبداحواحد با محمد تمیمى آمدی؛ غرراححکم و درراحکلم؛ ص340

خودش قرار داد پس کسى که به ادا حقو بندگان خدا قیا کند ایا امرر بره قیرا
به حقو خداوند منجر خواهد شد» بنابرایا کسرى کره حقرو بنردگان خردا را ادا
نمىکند حقو خداوند را هم ادا ناواهد کرد
تتییع حقو بنردگان خردا و سررم بره آنران از گناهرانى اسرت کره خداونرد از آن
ِ
مجرازا ،ایرا کرار بره
نمىگذرد و در صور ،ترک توبه و عد ادای حقرو آنران
فردای قیامت مىافرد اما صاد

َّ َ َّ َ َ ْ ْ
صاد؛ 1بره درسررى کره
در تفسیر آیه « ِإن ربك ل ِبال ِمر ِ

َ
ْ
پروردگار ،در کمینگاه اسرت» فرمرودَ « :ق ْن َط َار ٌ َع َلای ِّ
2
الص َار ِاَل ال َی ُج ُوَ َهاا َع ْب ٌاد ِب َمَ ِل َماة؛

مرصاد پلى است بر صراط که بندهای با گناه حاص از ظلم و سرم از آن نمىگرذرد»
مىکند:
 1ظلمى که آمرزیدنى نیست (شرک به خدا)؛

 2ظلمى که آمرزیده است و بازخواست کردنى نیست (ظلم به خرود هنگرا برخرى
حغزشها و مراد از آن ارتکا برخى گناهان صغیره است احبره اگرر بره همرراه تررک
گناهان کبیره باشد)؛
 3ظلمى که واگذاشرنى نیست
اما

در تشریح قسم سو ظلم مىفرماید:

َ
ً
َ ُْ َ ُ َ ُ ْ ُ ْ َ َ ْ ْ َ ْ ً
َ َ ُّ
َ َ
ضا ْالق َص ُ
الَ ْل ُ
ااُ ُه َنااك د ِاد ٌید ل ْای َ ُه َاو َج ْرحاا
ع
ب
م
ه
ض
ع
ب
اد
ب
ع
ال
م
ل
َ
ف
ك
ر
َ
ی
ال
ي
ذ
ال
م
و أما
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ً
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ب ْا ُلم َدی َو ال ض ْربا ب ِّ
الس َی ِاَل َو ل ِكنه َماا ُی ْسَ ْصار ُر ذ ِلاُ َم َعاه؛ 3امرا ظلمرى کره واگذاشررنى
ِ
ِ
نیست سرم کردن بندگان بر یکدیگر است قصراص در آنارا سرات اسرت و آن
قصاص از نوع زخم زدن با کارد  -که به تا فرو برند -و یا تازیانه زدن ر که بر بردن
فرود آورند ر نیست؛ بلکه چیز است که ایا دردهرا در برابرر آن کوچرک شرمرده
مىشود

بنابرایا گناه سرم به مرد از گناهانى است که خداوند از آن نمىگذرد و قصراص آن
 1فجر14 :

 2محمد با یعقو

کلینى؛ احکافى؛ م  2ص 331

 3محمد با حسیا شریف احرضى؛ ناجاحبالغة؛ تصحیح صبحى صاحح؛ ص255

بایستگی رعایت حقالناس با محوریت ویروس کرونا

امیراحمؤمنیا

نیز در یکى از خطبههای ارزشمند خود ظلم را به سره دسرره تقسریم

11

به روز قیامت مىافرد و نوع قصاص حقاحناس در روز قیامرت نیرز بسریار سرات و
سنگیا است؛ بهگونهای که درد چاقو و شرال خروردن در برابرر آن نراچیز و آسران
است
آن حتر ،در یکى دیگر از خطبههای خود در مسجد کوفه دربراره اقسرا گناهران
ساا مىگوید و دادخواهى بندگان خدا از یکدیگر را از گناهانى مىداند که آمرزیرده

َ
نمىشود و قصاصاش به قیامت مىافرد« :أماا الاذ ْن ُ الاذي َال ُی ْر َف ُار َف َم ََاال ُم ْالع َ
ااد َب ْع ِض ِاه ْم
ب
ِ ِ ِ
ِ
ِل َب ْعض»؛ یعنى بدون رضایت صاحب حق آمرزیده نمىشود سپس دربراره کیفرر ایرا

گناه مىفرماید:

رهتوشه علمی ـ تخصصی ویژة مبلغان
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َ
َ
ََ َ
َ ْ َْ
َ َ َ َ َ
َ ً َ َْ
ِإن الل َه ت َب َارك َو ت َعاالی ِإذا َب َار ََ ِلخل ِق ِاه أق َس َام ق َساما َعلای نف ِس ِاه فقاال َو ِع ِتاا َو َجَ ِلاا ال
َ ُ ُ ُ ْ َ َ َ َ ٌّ َ ٍّ َ َ َ ْ َ ٌ َ ٍّ َ َ ْ َ ُّ ْ َ
ااد َب ْع ِض ِاه ْم ِم ْان َب ْعاض
یجوَ ِنا ظل ُم ظ ِالم و ل ْو كف ِبكف و ل ْو مسحة ِبكف ...فیقاَُّ ِلل ِعب ِ
َ َ
َ َ َ َ
ُ ْ
ْ ٌ ُ
َحَی ال ت ْبقی ِْل َحد َعلای أ َحاد َمَ ِل َماة َّام َی ْب َعاْ ُه ْم ِلل ِح َساا ِ ؛ 1خداونرد تبرارک و تعراحى
هنگامى که بر خلقش آشکار شود [کنایه از روز قیامت که هوا و عقا خدا آشرکار

مىشود] به خودش سوگند مىخورد و مىفرماید :به عز ،و االحرم سروگند کره از
سرم هیچ سرمکار نمىگذر ؛ گر چه با دست به دست کسى زده باشد یا برا دسرت
به کسى دست کشیده باشد  2پس برا بندگان از یکدیگر قصاص مىگیرد ترا دیگرر
چیزی از ظلم از کسى بر کسى نماند سپس آنان را برای حسا بر مىانگیزد
ْ
َ َ ُّ
3
الَ ْل ُم الذي َال َی َد ُع ُه َف ْال ُم َد َای َن ُاة َب ْای َن الع َ
ااد؛
ب
در روایت مشاباى اما باقر مىفرماید« :و أما
ِ ِ
ِ

ظلمى که آن را ترک نمىکند بدهکاری میان مرد است» عالمه مجلسى در شررر
ایا حدیث مىگوید« :مداینه میان بندگان کنایه از مطلق حقو مرد است یا مرراد از
آن محاکمه (و مجازاتى) است که در روز قیامت به سبب حقو مرد میران بنردگان
4

صور ،مىگیرد»
نکره ااحب تواه در ایا روایا ،آن است که در همه آنها ساا از ظلم بره «عبراد»
 1محمد با یعقو

کلینى؛ احکافى؛ م  2ص 443

 2ر ک :محمد محسا فیض کاشانى؛ احوافى؛ م  5ص 1030
 3محمد با یعقو

کلینى؛ احکافى؛ م  2ص  330و 331

 4محمدباقر مجلسى؛ مرآة احعقول؛ م  10ص 296

یعنى بندگان خدا به میان آمده است و نه ظلم به خصوص «مؤمنران» یرا «مسرلمانان»
ایا امر گویای آن است که ظلم به بندگان خدا به هر شکلى و با هر دیا و آیینى کره
باشد نکوهیده و مسرحق کیفر آخر ،است برای مثال ما حرى نسربت بره کفرار نیرز
حق نداریم بدون دحی با انرشار سالرهای میکروبى و شیمیایى در میران آنران سربب
کشرار و مرگومیر بىمورد آنان شویم
برخى حقو مرد آنچنان اهمیت دارد کره حررى برا بزرگترریا فرداکاریها در راه
خدا یعنى شااد ،در راه او نیز برداشره نمىشود و همچنان بر گردن انسران مىمانرد
تا با حسابرسى روز قیامت تسویه شود اما باقر فرمود:

صاحبش آن را قتا کند [یعنى در خارم از وقت مقررر بپرردازد] یرا ایاکره شراص
حقدار از آن بگذرد
تحقق ظلم و ضمان با ترک اصول بهداشتی

ظلم بر مرد چند قسم است گاهى از انس مراحى اسرت؛ ماننرد دزدی خیانرت در
امانت و رشوه گاهى از انس بدنى و ارانى اسرت؛ ماننرد آزار و اهیتهرای بردنى
همچون ضر و ارر و قر و آزار دیگران گاهى نیز از انس زبرانى اسرت؛ ماننرد
تامت غیبت مساره و فحش دایره ظلم و حقاحناس به مرد به ایا موارد محردود
نیست و مصادیق ظریفتری نیز دارد که گاه به چشم نمىآید رعایت نمىشود و بره
تبع آن مشکال ،فراوانى برای دیگران به وارود مىآیرد بررای مثرال کسرى کره بره
بیماری واگیردار مبرال باشد مسائ باداشرى را رعایت نکند و با حتور در امراکا و
اارماعا ،عمومى دیگران را مبرال کند مرتکب ظلم به دیگران شده و حقى به گردن
او آمده است پس اگر آن فرد از دنیا برود چه بسا در خون او شرریک باشرد و اگرر
خسار ،ماحى و بدنى تحم کند در آنها نقش دارد
به اعرقاد کارشناسان حتور در تجمعا ،و گردهمایىهای فرامیلى مامترریا عامر
 1محمد با یعقو

کلینى؛ احکافى؛ م  5ص 94

بایستگی رعایت حقالناس با محوریت ویروس کرونا

َْ َ ُ َ َ َََ
ُ ُ َ ْ ُ َ ِّ ُ ُ ْ َ ْ ُ
َ ُ َ ْ
َ
اار ل ُاه ِإال أ َداه ُُ أ ْو َیق ِضااَ
یل الل ِه َع َو َجل ِإال الادین ف ِاناه ال كف
كل ذن َ یكفرُ القَل ِفا س ِب ِ
َ ْ
ُ
َص ِاح ُب ُه أ ْو َی ْعف َو ال ِذي ل ُه ال َح ُّاق؛ 1کشرره شردن در راه خداونرد عزوار هرر گنراهى را
مىپوشاند مگر ِ
گناه بدهکاری که کفارهای از ادای آن [در وقرش] نیست یرا ایاکره

13
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ابرال به ویروس کروناست بررسىهای انجا شده نشان مىدهد که شرکت در مراسم
عروسى عزاداری مسافر،ها و سابقه حتور در مراکز خرید دحیر اصرلى ابررالی
افراد به ویروس کروناست ابرالی  57نفر در یک عروسى در هرمزگان ابرالی بریش
از  20زن در تشررییع انررازهای در کاکیلویرره و بویراحمررد ابرررالی  73نفررر در یررک
میامانى در بندرعباس ابرالی  40نفر در یک عروسرى در چاارمحرال و باریراری و
ابرالی  30نفر در مراسم ترحیمى در یکى از روسراهای خراسان انروبى تنارا چنرد
نمونه از ابرالی افراد به کرونا پس از شرکت در ایا مراسمهاست 1.بنا برر گزارشهرا
در اسران آهربایجان شرقى پس از برگزاری هر مراسم تررحیم یرا عروسرى بره طرور
مروسط  50مبرال به کرونا شناسایى مىشوند یرک مراسرم تررحیم در اهرواز ناگاران
باعث طغیان کرونا در غر اهواز شد مسئول کمیره آموزش و اطالعرسانى مردیریت
کرونا در هرمزگان گفت:
یک عروس ناق ویروس کرونا در میامانى عروسى خود در قشرم بریش از  70نفرر
از میامانان را به کووید  19مبرال کرد همچنیا مدیر مدرسهای برا برگرزاری اشرنى
در منزحش سبب ابرالی همه میامانان به کرونا مىشود و پس از آن نیز با حترور در
مدرسه سبب ابرالی پرسن مدرسه به ایا بیماری مىشرود بررادر ایرا فررد (مردیر
مدرسه) نیز که کارمند بانک بوده است بعد ازحتور در ایا مراسم به سررکار خرود
مىرود و تعدادی دیگر از کارمندان بانک نیز مبرال مىشوند نریجه ایا کره بره سربب
یک اشا خانوادگى  34نفر به کرونا مبرال مىشوند

2

مرااع تقلید معاصر ضما تأکید بر رعایرت مسرائ باداشررى برر تحقرق ضرمان و
حقاحناس در صور ،کوتاهى فروا دادهاند برای مثال دفرر آیت لال سیسررانى در پاسرخ
به ایا سؤال که «اگر شاصى به ایا بیماری مبرال شود یا برخى از عالئم مشکوک بره
کرونا را داشره باشد آیا اایز است با کسانى که از وضعیت او اطالع ندارند اخررالط
کند؟ اگر ایا کار را انجا داد و سبب انرقال ویروس شد در قبال آنان چره مسرئوحیرى
بر عاده دارد؟» پاسخ داد« :اخرالط او با دیگران بهطوری که احرمال انرقرال ویرروس
 1خبرگزاری مشر نیوز؛ «عروسى و عزا با چاشنى مرگ و کرونا»؛ 1399/04/07
https://www.mashreghnews.ir/news/1088299

 2خبرگزاری تابناک؛ «هر مراسم عروسى و عزا  50نفر را کرونایى مىکند»؛ 1399/04/02
https://www.tabnak.ir/fa/news/985902

به آنان واود داشره باشد اایز نیست و اگر چنیا کاری انجا دهد و مواب ابرالی
کسانى شود که از وضعیت او اطالع ندارند ضاما ضررهایى است که بره آنهرا وارد
مىشود و اگر به همیا سبب کسى بر اهر ابرال به ایا بیماری فو ،کند بایرد دیرهاش
را بپردازد»  1مشابه ایا پرسش و پاسخ نسبت به ضمان دیره و هزینرههای درمرانى از
2
دفرر آیت لال مکار شیرازی نیز صادر شده است
مالاحمد نراقى

در بحث توبه مىگوید:

حقاحناس اگر حق بدنى باشد مث ایاکه او را کشره باشى یا زده باشى یا عترو از
او را شکسره باشى یا مجرور کرده باشى؛ پرس واارب اسرت کره تمکریا کنرى ترا
صاحب حق آن را قصاص نماید و آنچه از ترو نسربت بره او صرادر شرده مرحمر

خدا رفت و عجز و إنابه نمود که صاحب حق را راضرى کنرد و طاعرا ،و عبرادا،
بسیار به اا آورد که عوض حق او گردد

3

لزوم رعایت بهداشت برای احترام به حقوق دیگران

با تواه به شرایط حراد حاضرر و پیردایش مروم ادیرد کرونرا و احرمرال پیردایش
مومهای ادید در آینده باید با رعایت پروتک های باداشررى هرم مراقرب سرالمرى
خود و هم حافظ حقو دیگران باشیم تا مبادا مرد ،طرو نى گرفررار ایرا ویرروس
باشیم
امید که با رعایت دسرورهای باداشرى و اخالقرى شراهد اامعرهای سراحم و پویرا و
سرشار از معنویت باشیم

 1سایت رسمى دفرر آیت لال سید على سیسرانى؛ «اسرفرائاتى درباره ویروس کرونا»؛ راب 1441
www.sistani.org/persian/archive/26399

 2ر ک :خبرگزاری فارسنیوز؛ «مرور فراوای مرااع تقلید درباره کرونا»؛ 1399/01/14
www.farsnews.ir/news/139900114000162

 3مال احمد نراقى؛ معرام احسعادة؛ ص 688

بایستگی رعایت حقالناس با محوریت ویروس کرونا

شو که او نیز نسبت به تو به عم آورد یا اینکره بره عجرز و اححرار یرا احسران و
اِنعا او را از خود راضى ساز و اگر دسررسى به ایاها نباشد باز باید بره در خانره
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تابستان  1399ـ محرمالحرام  1442ـ شماره دوم

تحلیل قرآنی از گونههای انتخاب در کربال
علی خادمی

*

مقدمه

قرآن در سوره قیامت حقیقرى را که منکران معراد در دنیرا پناران مىکردنرد آشرکار
مىکند آنان وانمود مىکردند که شباهای علمى یعنى ممکا نبودن زنده شردن مررده
باعث مىشود به رسراخیز ایمان نیاورند؛ وحى قرآن ماهیتشان را روشا کرد:

ْ ْ
َ
َ ُ
ْ
َ
َ َ ْ َ ُ ْ ْ ُ َ َّ ْ َ ْ َ َ
َ ُ َ
قادرين َعلى أ ْن ن َس ِّو َي َبنان ُه َبلْ ُيريل ُ ِاْلنسلا ُن
أ يحسب ِاْلنسان ألن نجمع ِعظامه بلى ِ
ل َي ْف ُج َر َأ َ
مام ُه؛ 1آیا انسان مىپندارد که هرگز اسراوانها او را امع نارواهیم کررد؟
ِ

آر

ما قادر هسریم که (حرى خطوط سر) انگشران او را موزون و مرترب کنریم [نره

اینکه به گمان او قیامرى در کار نباشد] بلکه انسان مىخواهد [برا دسرت و پرا زدن در
شک و تردید] فرارویش را [از اعرقاد به قیامت که بازدارندها قو اسرت] براز کنرد
[تا برا ارتکا

هر گناهى آزاد باشد ]

درد واقعى معادسریزان شباه علمى نیست؛ بلکه شاو ،عملى باعث شده که با زبران
خود به انکار قیامت روی بیاورند؛ زیرا معادباوری را مرانعى برر سرر راه شراو،رانى
خود و خویشرا را بر سر دو راهى نقد و نسریه مىبیننرد در ناایرت نیرز دسرت بره
اقدامى نابودگر زده و نقد را با نسیه عوض ننمودند از همیا رو دحی اصرلى منکرران
َ
ون ْالعاج َل َة َو َت َذ ُر َ
معاد را ایاگونه بیان مىکندَ « :ك َّال َب ْْ ُتح ُّب َ
ون اْل ِْخ َرة؛ 2چنریا نیسرت کره
ِ
ِ
* نویسنده و پىوهشگر
 1قیامت 3 :ر 5
 2قیامت 20 :و 21؛ نیز ر ک :سید محمد حسیا طباطبایى؛ احمیزان فرى تفسریر احقررآن؛ م 20ص111؛
احمد مصطفى احمراغى؛ تفسیر احمراغى؛ م  29ص 152

شما مىپندارید؛ بلکه شما دنیا زودگذر را دوست دارید و آخر ،را رها مىکنید»
سود

ایا آیا ،بیانگر یک قاعده قرآنى فراگیر است که «اگر در دو راهىهای انراا

آنى را مالک قرار دادیرم؛ سرعاد ،و خوشربارى واقعرى را از دسرت خرواهیم داد و
چنانچه سود آتى و زمانبر را پذیرفریم شرقاو ،و نگرونباررى را از خویشررا دور
کردهایم» در حقیقت سعاد ،در گرو انراا سود آتى و شقاو ،محصول گرزینش
سود آنى است احبره فرصت انراا نیز زیراد نیسرت و در بزنگراه انرارا
عم

سررعت

ز است چه بسا با انردکى ترأخیر در انرارا و دودل برودن میران انسران و

سعاد ،فرسنگها فاصله بیفرد
سود آنی در واقعه کربال
رهتوشه علمی ـ تخصصی ویژة مبلغان

قاعده قرآنى فو

به خوبى در صحنه کربال تفسیر عملى شد و دو گونره انرارا را

نمایان کرد اباه غیر حسینى را مىتوان به سه گروه تقسیم کرد :امامان ارور و کفرر
یعنى یزید و بنىامیه سپاهیان آنان و نیز غایبانى که بردون عرذر امرا مظلرو
ل
عبیدال با حر اعفى
یاری ننمودند؛ مانند

را

ایا سه گروه یک واه مشررک دارند که مواب انراا غلط و شقاوتشان شرد آن
نقطه اشرراک نیز همان بیدارباش قرآنرى اسرت کره ریشره انحرراف و شرقاو ،را در
زمانها مکانها و موقعیتهای گوناگون به روشنى بیان کرده و «گزینش سرود آنرى»
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را سبب دوری از حق و حقیقت و گرایش به باط معرفى نموده است ایا حقیقرت
قرآنى را به صراحت در زیار ،اربعیا نیز مىخوانیم:

َْ َ
َْ َ َْ َ َ
َ
َو َق ْد َت َو َاَ َر َع َل ْیه َم ْن َغر ْت ُه ُّ
الد ْن َیا َو َب َ
1
اع َحَ ُه ِباْل ْرذ ِل اْل ْدنی َو د َاری ِخخ َرت ُاه ِباالْ َم ِن اْل ْوكا ِ ؛
ِ

آنان که بر ضد آن حتر ،همدست شدند کسانى بودند که دنیا فریبشان داد و بارره
(واقعى و سعاد )،خود را در ازا باایى ناچیز (اما فوری) فروخرند و آخر ،خرود
را در مقاب باایى اندک از دست دادند

آن بدعاقبران کسانى بودند که حکومت ری درهم و دینرار و پسرت و مقرا را از آن
اات که نقد برود برگزیدنرد و سرعاد ،و باشرت و همنشرینى برا اوحیرای احارى و
 1محمد با اححسا طوسى؛ مصبار احمراجد و سالر احمرعبد؛ م 2ص788

قرارگرفرا در مقا رضای پروردگار را از آن اات که زمانبر بود کنار زدند
گر یرگ گلی ،ص خد ب ید ا سدت

اگر عیش است ،صد ییاد ب ید ا سدت

نماینده اما اوا منفى داد حجت خدا شاصرا بررای دعرو ،او بره خیمرهاش
رفت و راه سعاد ،و نیکبارى را فرا رویش ناادند سیداحشادا با تواه به سرابقه
سیاه او در حمایت از عثمان و پیوسرا به معاویه به او فرمود:
بدان که خداوند تو را نسبت به عملکرد گذشرها ،مؤاخذه خواهد کرد اکنرون ترو را
به راهى دعو ،مىکنم که سرانجامش پاکى و توبه از گناهانرت اسرت اگرر در ایرا
حرکت پیروز شدیم که همگى حمد و سپاس احارى را بره ارا مرىآوریم اگرر هرم
مظلو واقع شدیم تو ازو طرفداران حق بودهای (و در هر صور ،ضرری در کرار
نیست و بلکه کفاره کارهای پیشینت محسو
 1محمد با على ابا شارآشو ؛ مناقب آل ابىطاحب

فَرررو ل ِ
ال َمرررا َأ ْد ِری َو ِإنَرررى ح ََواقِرررف
َ
ِ
َ َ
احرر ِ
احرری ُمنْیَررى
ک ُمل َ
رر ُ
ی َو ی
ْرک ی
أ أتْ ُ
فَفِررى قَرلِر ِ
رار احیرِررى حَرریْ َس ُدون ََاررا
ره اح ینر ُ
ْ

 2ابااعثم کوفى؛ احفرور؛ م  5ص 74

خواهد شد)

2

؛ م  4ص 98
ُأفَکَرررر فِرررى َأ ْمررر ِری َعلَرررى َخطَ رررریْ ِ
ا
َ
ُ
ِ
رررع َمررررذْ ُموما بِقَرْرررر ِ ُح َسرررریْا
َأ ْ َأ ْرار ُ
ررر ُة َعیْنِرررى
ِح َجرررا َو ُملْر ُ
ررر َی ُقر ی
ررک احر ی

تحلیل قرآنی از گونههای انتخاب در کربال

مرأسفانه بسیاری از آنان حقیقت را مىدانسرند و با هما و مثما ایا دو معاملهای کره
در پیش رو داشرند آگاه بودند و با ایا حال هما اندک و پست را به دحیر فروری و
آنى بودن انراا نمودند و از هما بىنظیرر و مانردگار بره دحیر زمرانبرر برودن آن
اارنا کردند وقرى نامه ابازیاد با وعده حکومت به عمرسعد رسید او ایا واقعیت
را در قاحب شعر به زبان آورد که ترامه آن چنیا است:
به خدا سوگند نمىدانم چه کنم و سرگردانم وقرى فکر مرىکنم مرىبینم برر سرر دو
راهى هسرم آیا حکومت ری را در حاحى که آرزوی ما اسرت رهرا کرنم؟ یرا بررای
گرفرا ملک ری سرزنش کشرا حسیا را بره اران بارر ؟ مرىدانم کره در کشررا
حسیا آتشى است که راه فراری ندارد؛ وحى چه کنم حکومت ری نرور چشرم مرا
1
است
ل
عبیدال با حر ُاعفى نیز با همیا بینش به امع محرومان از سعاد ،پیوست شراید
ل
عبیردال بره
بروان گفت اتفاقى که در ماارای ایا فرد افراد بىنظیر برود؛ زیررا وقررى
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ل
عبیدال در پاسخ ایا همه دحسوزی و خیرخواهى املهای عجیب بر زبان اراری و
هابت کرد سود آنى و فوری را با هیچ چیزی عوض نمىکند او با تواه به ایراکره از
اشراف و بزرگان کوفه بود و زندگى مرفه و قابر تروااى داشرت نمىخواسرت از
آنها دل بکند و آن همه امکانا ،را برای وارهان بگذارد و برود وی ابردا اعرراف کررد
که به ابعاد ماارا آگاهى کام دارد و مىداند مسیر سعاد ،از رهگذر همراهى با امرا
حسیا

ََ َ َ

َ

َ

َ

ِّ
ََ
ُ َ
َ َ
َ
اآلخ َار ؛ 1بره خردا قسرم
الله ِإنی ْلعلم أن من دایعُ كان السعید فا ِ
مىگذرد« :و ِ

مىدانم که هر کس تو را همراهى کند در قیامت سعادتمند خواهرد شرد» سرپس برا
تواه به مشاهداتش در کوفه و آماده شدن ابازیاد با سپاه و تجایزا ،فراوان مطمئا
بود که ایا حرکت به شااد ،اما حسیا
َُ

رهتوشه علمی ـ تخصصی ویژة مبلغان
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َ

َ

َ

و یارانش مىانجامد از ایا رو خطرا
ُ َّ

َ

سمح ُ
به حتر ،گفت« :فَنش ُدك َ
الله أن َتحملنا َعلی َهذُ الخطة فإن َنفسا لم َت َ
باالموت؛
بعاد
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

2

تو را به خدا قسم مىدهم که ما را وادار به ایا کار نکنى چون هنوز نفسم آمرادگى
مرگ را ندارد »
ل
عبیدال نروانست در دو راهى انراا
در ناایت

سرود باررر و مامترر و سراتتر را

انراا کند و با کوتراهبینى خرود بره امیرد بارهبررداری از سرودهای آنرى بره امرا
ل
عبیدال اعفرى مصردا
حسیا پشت کرد و دست از یاری فرزند پیامبرش کشید
ایا شعر سعدی است:
آیستنى كه اين هاه فرزن زاد كشت

ديگر كه چشم دابد از ا مهر م دبى

در اریان بسیار غمانگیز کشرا مظلومانه دو نواوان از قافله اسرا نیز همریا محاسربه
سود آنى مطرر است مطابق گزارش شیخ صدو آنران فرزنردان مسرلم برا عقیر
بودند و قات نیز داماد پیرزن صاحب خانه  3وقرى مرد کوفى از آنها پرسید« :شما کره
هسرید؟» پاسخ دادند« :ما از آل رسولخدا هسریم که از اسار ،فرار کرده و به تو پنراه
آوردیم» مرد کوفى نیز ترا فامیرد آنهرا از کراروان اسررای حسرینى هسررند نفرس
 1ابوحنیفه دینوری؛ اخبار احطوال؛ ص 251
 2همان
 3محمد با على صدو ؛ ا ماحى؛ ص83؛ گزارش دیگری را نیز عالمه مجلسى در بحرارا نوار م 45
ص  105نق مىکند

ل
عبیردال ببررد دو
خبیثاش او را فریب داد که اگر آنها را بکشد و سرشران را نرزد
هزار درهم اایزه خواهد گرفت عاقبت نیز نقشه شو خود را عملیاتى کرد بنرابرایا
اگر انسان از مسیر هدایت خارم شد حاضر مىشرود بررای بره دسرت آوردن منرافع
مادی زودرس و فوری انسانهای بىگناه و خردساحى را که به او پناه آوردند بکشرد
و با زیر پا ناادن اصول دینى و انسانى و حرى تعصبا ،قومى خرود بره سرودی آنرى
بنگرد و همه فتای را نادیده بگیرد
در اغلب مالقا،هایى که در مکه توسط شاصیتهای معرروف صرور ،مىگرفرت
ِ
امال ،به ظاهر دحسوزانهای که خطا بره امرا گفرره مىشرد و ایشران را از
نیز
حرکت به سوی کوفه ناى مىکرد همیا نگاه مادی بره سرود آنرى برود بررای مثرال
ل
به نرفرا به کوفه از بریا رفررا
عبدال با عمر در اسرد ل خود برای ترغیب اما
تحلیل قرآنی از گونههای انتخاب در کربال

چاره زیبا و نورانى اما

را مطرر کرد و گفت« :مىترسم ایا چاره زیبا و نرورانى

سرود آترى را
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شما با شمشیرها از بیا برود »

1

سود آتی در واقعه کربال

بنابر آنچه بیان شد راز انراا حسینیان نیز معلو مىشود چره آنهرایى کره از ابرردا
همراه اما

بودند مانند برادران و برادرزادگان حتر ،و چه افرادی کره در میانره

راه به اما

پیوسرند؛ مانند زهیر با قیا و نیز چره کسرانى کره در شرب یرا صربح

عاشورا به کاروان سعاد ،ملحق شدند همه آنها در دو راهى انراا

مالک گزینش خود قرار دادند
اوانان و نواوانانى که اول زندگىشان بود و یا ترازه ازدوام کررده بودنرد یرا هنروز
ازدوام هم نکرده بودند سرودهای آنرى و فروری را نادیرده گرفرره و برا صرالبت و
اطمینان خاطری عجیب اعال کردند وقرى مىدانند برر حرق هسررند براکى از مررگ
ندارند و مرگ از عس شیریاتر است از امله شادای کربال دو برادر به نا سریف
و ماحک بودند ایا دو نفر که در ابردای اوانى و در آغاز راه زندگى بودند گریهکنان
خدمت ابى ل
عبدال رسیدند و ااازه میدان رفرا خواسرند اما با دنیرایى از مارر
 1محمد حسینى موسوی؛ تسلیة احمُجاحس؛ م 2ص167
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و عطوفت با آنان ساا گفت و علت گریه را پرسیدند به پاسخ ایا دو اوان دقرت
نمایید تا ببینید چگونه انسان مىتواند به موقعیرى برسد که هیچ نگاهى به منفعتهرای
فوری و آماده نداشره باشد و هیچ سودی نرواند مانع رشرد و تکراملش گرردد آنهرا
خطا به اما حسیا گفرند« :مرا بررا خودمران نمىگررییم؛ بلکره برر تنارایى و
مظلومیت شما گریه مىکنیم بر ایا گریه مىکنریم کره شرما را در محاصرره دشرما
1
مىبینیم اما آنقدر قدر ،نداریم که بروانیم ایا محاصره را از شما برداریم»
زهیر که از اشرراف کوفره و امکانرا ،مرادی و سرودهای فروری و آنرى زیرادی در
حبیرک گفرت نقر شرده
اخریارش بود به همه آنها پشت پا زد و به دعو ،اما
است که ارقه تحول زهیر ایا بود که با دیدن ابى ل
عبدال بره یراد پیرامبر خردا
افراد او مىگوید« :هنگامى که او را دیرد بره یراد رسرولخدا افرراد »  2بنرابرایا
تفاو ،در بینش و فامیدن ایا نکره که سود آتى نه تناا باررر و بیشررر از سرود آنرى
است؛ بلکه قاب مقایسه با هم نیسرند کار او را به اایى رساند که دقیقرا برر خرالف
ل
عبیدال اعفى که گفت آمادگى مرگ را ندار آغوشش را برای مرگ براز کررد و در
روز دو محر که وارد سرزمیا کربال شدند امله حکیمانهای خطرا بره امرا
عرض کرد که هم خودش و هرم آن املره را ترا قیامرت مانردگار کررد« :اگرر دنیرا
تما ناشدنى و پایدار مىبود و قرار بود به اای یک عمر معموحى هشراد سراحه ترا ابرد
در آن زنده بمانیم باز هم همراهى با تو را انراا مىکردیم و دست از نصر ،شرما
3
نمىکشیدیم»
أ وهب نیز که تناا زن شاید در کربالست یکى دیگر از نامردارانى اسرت کره در دو
راهى انراا سود آنى را نادیده انگاشت و سعاد ،ااودانه را نصیب خود نمود او
که به همراه پسر 4یا همسرش 5به امع حسینیان پیوسره برود عالقرهها و احساسرا،
َ َ َ َ َ
َ َُْ
َ َ
َ
 1ابااهیر ازری؛ احکام فى احراریخ؛ م  4ص َ « :72و الل ِه َما َعلی أنف ِس َنا ن ْب ِكا َو ل ِك ْن ن ْب ِكاا َعل ْیاُ ن َاراك ق ْاد
َ ْ َ
ُ َ
أ ِحیط ِب َُ َو ال َنق ِد ُر أ ْن َن َمن ُع َُ»

 2احمد با یحیى بالهری؛ أنسا

األشراف؛ م  3ص 184

َ ْ َ َ ُّ ْ َ
ً ُ
َ
الدن َیا ل َنا َب ِاق َیة َو كنا ِف َیها ُمخل ِد َین
 3على با موسى اباطاووس؛ اَحل ُاوف على قرلى احطفوف؛ ص« :79لو كان َِ
َ ْ َ
َ ْ َ ُّ ُ َ
وٍ َم َع َُ َعلی ِاْلق َام ِة ِف َیها»
آلَّرنا النه

 4ابااعثم کوفى؛ احفرور؛ م  5ص 104

 5محمد با اریر طبری؛ تاریخ طبری؛ م  5ص 438

و دفراع از
زنانه را زیر پا نااد و عزیزش را نسبت به شااد ،در رکا اما مظلو
خاندان پیامبر تشویق مىکرد و در ناایت نیز خودش با ی پیکر او توسط رسررم
1
غال شمر به شااد ،رسید
برداشتهایی از دو نوع انتخاب عاشورایی

در همیا ایا بیماری کرونا که طبقا ،ضعیف و مروسط اامعه با مشکال ،معیشررى
روبهرو بودند برخى تااران کالن و اصلى که با پول و سرمایه همیا مرد به اایگاه
فعلى خود رسیدند نه تناا باری از دوش هموطنان خود برنداشرند؛ بلکه با چند برابر
کردن قیمت مایحرام مرد به دنبال سودهای فوری و آنى خود بودند تا شراید ارهرى
بیشرر و سنگیاتر برای وارهان خود به اای بگذارند ایا افراد چاره اامعره اسرالمى
را مادوش و دروغ و دروغگویى را با زبان و عم خود فراگیر مىکنند
 1محمد با طاهر سماوی؛ إبصار احعیا؛ ص 227
 2محمد با محمد مفید؛ ا ماحى؛ ص51

تحلیل قرآنی از گونههای انتخاب در کربال

آنچه امروز مام و وظیفه ما عرزادارن حسرینى و بیرزاران از یزیرد و یزیردیان اسرت
عبر،آموزی و پند گرفرا از ایا تحلی های کربالیى است هنگامى که مرواه شدیم
ریشه انراا های مرفاو ،در قصه کربال گزینش سود آنى از سوی یک طرف ماارا
و انراا سود آتى از سوی دیگر است؛ باید بکوشریم کره سربک زنردگىمان را بره
انراا و بینش حسینیان نزدیک و از انراا و نگاه یزیدیان دور کنیم؛ چنانکه اما
َ
ُ َ َ ْ ََ َ َ ْ َ ً َ ً
اض َر ِل َم ْو ُعود ل ْم َی َر ُُ؛2خوشا به حرال کسرى
صاد
فرموده است« :طوبی ِلمن ترك دهو ح ِ
که شاو ،حاضر و آماده را به خاطر وعدههای نادیده ترک کند»
نگاهى به وضعیت اامعه امروز گویای آن است کره بیشررر آسریبهای اارمراعى و
اخالقىای که درگیر آن هسریم نشأ ،گرفره از همیا بینش سود فوری و آنى اسرت
در حوزه خانواده و طال اگر نگاه منفعرتطلبى فروری در زواریا نباشرد حاضرر
نمىشوند سرنوشت آتى فرزندان و حرى خودشان را با خطرهای ادی روبهرو کنند
اگر خو بیندیشند که فرزند عزیزشان وقرى به سا ازدوام برسرد وضرعیت طرال
واحدینشان باعث مىشود از موقعیتهای ازدوام با همسری ایدهآل محررو گردنرد و
به ار فرزند طال بودن به گزینهای پاییاتر بسنده کنند

23

سود آنی یا بردگی نقد

ِ
زیانکاران به ظاهر زیرک سود آنى را نوعى زیرکى و زرنگى مىپندارند؛ در حاحى که
اگر به عمق آن نگاه شود یک نوع بردگى فوری و نقد است؛ زیرا در مقاب ِ آنچره بره
دست آوردهاند هزینه زیادی را از دست دادهاند

1

فرجام سودگرایان

رهتوشه علمی ـ تخصصی ویژة مبلغان
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کسانى که معیار رفرارها و انراابشان سود آنى است؛ هرگرز نمىتواننرد طراحىهرای
بزرگ داشره باشند و برای اهداف مام برنامهریزی کنند اگر امرا خمینرى از آغراز
ناتت اسالمى به دنبال پیروزی فوری بود در همان ابردای کار که از زندان و تبعید
و کشره شدن چیز دیگری نصیب خود و یارانش نشده بود دست از کار مىکشرید و
هرگز اماوری اسالمى را تأسیس نمىکرد همچنیا رسررورانداران و فروشرندگانى
که با نگاه سودآوری فوری و ره صد ساحه را چنرد ماهره پیمرودن از کیفیرت غرذا و
انس خود کم مىگذارند نه تناا وزر و وبال اخروی و معنوی داماگیرشان مىشود؛
بلکه سود آتى و درازمد ،خود را نیز به خطر مىاندازند و در هدف دنیایى خود هرم
ل
عبیدال اعفى که مىگفت آمادگى مررگ را نردار و اکنرون
ناکا مىمانند برای مثال
وقت زندگى ما است و باید امکانا ،ماحى را مورد اسرفاده قرار بدهم پس از واقعره
عاشورا هشت سال آواره کروه و بیابران شرد و در ناایرت در درگیرری برا طرفرداران
مصعب با زبیر خود را در رودخانه انداخت 2و نهتناا از مال و هروتش بارهمند نشد؛
بلکه اهری از قبر او نیز واود ندارد ایا در حاحى است که قبر شایدان راه حسیا
قبلهگاه عاحمیان شده است

 1ر ک :مرتتى مطاری؛ مجموعه آهار؛ م  23ص 454
 2ر ک :ابااهیر ازری؛ احکام فى احراریخ؛ م  4ص 294
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فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان
تابستان  1399ـ محرمالحرام  1442ـ شماره دوم

نقش امام حسین

در جهلزدایی از جامعه
محمد علینی

*

مقدمه

پس از گذشت  50سرال از رحلرت پیرامبر

مردعیان پیرروی از ایشران فرزنرد و

اه بیت او را شاید و اسیر کردند در چرایى ایا اتفا از ترالش بىوقفره زمامرداران
اموی و بهویىه معاویه نباید غاف بود او برای حکومت بر مررد کوشرید ترا قردر،
درک و فام اامعه را پراییا نگره دارد؛ برهطوری کره مررد فاقرد قردر ،تحلیر و
تشایص باشند زمامداران اموی برای حفظ قدر ،به ترویج ابرگرایى پرداخرنرد و
مفاهیم سهگانه اطاعت از حاکم حزو همراهى با اماعت و حرمرت نقرض بیعرت را
تحریف کردند چنیا االى که با سوءاسرفاده از باورهای دینى و ارزشهای اسالمى
همراه است «اا مقدس» نامیده مىشود اا مقدس مرد زمان امرا حسریا
چنان فراگیر شده بود که اما صاد
ْ

َ

َ َ

ال َج َهال ِة َو َح ْی َر ِ الضَلة؛ 1اما حسیا

َ
ََ
َ
َ
مىفرمایدَ « :و َبذل ُم ْه َج ََ ُه ِفیُ ِل َی ْس ََ ْن ِقذ ِع َبا َدك ِم َان

اانش را در راه تو بذل کررد ترا بنردگانت را از

ِ
سرگردانى گمراهى برهاند» فااعه اا مقدس بهگونهای بود که امرا برا
اااحت و
اهدای خون خود و خاندان و یارانش تالش کرد تا مرد از اا و نادانى رهایى پیدا
کنند؛ زیرا تا رهایى از اااحت انجا نگیرد رهایى از ظلم و فساد و بیرداد امکانپرذیر
ناواهد بود و برپایى ارزشهای دینى میسر ناواهد شد
* کارشناس علمى گروه توحید محروای فرهنگى و تبلیغى
 1محمد با حسا طوسى؛ تاذیب األحکا ؛ م  6ص 113

چیستی جهل

رهتوشه علمی ـ تخصصی ویژة مبلغان
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«اا » دارای معانى فراوان و مرفاوتى است گاهى در مقاب مفاو علم و گراهى نیرز
1
در مقاب مفاو عق قرار مىگیرد گاهى نیز در مقاب مفاو حلم بره کرار مرىرود
ااهلیت در مرون دینى که بسیار مذمت شده است نا دیگر خشونت اسرت اار
مرتاد حلم و عق و علم است و ایا واژه و مشرقاتش در قرآن غاحبا در مقابر حلرم
و عق آمده است .ایاکه اسال عصر پریش از خرود را ااهلیرت خوانرد بیشررر بره
خشونتگرایى و عقالنیتگریزی مرد آن دوره نظر داشت تا بىسرواد بودنشران  2در
نیز بر اهمیت و بهکارگیری اندیشه و عق تأکید بسیاری شده
روایا ،معصومیا
است؛ چنانکه اما علرى مىفرمایرد« :خداونرد رسرو نش را برر انگیارت ترا
3
گنجینههای ِخ َردهایشان را بر انگیزاند»
از جهل قوی تر گنه چه ی ش

خیره چه یری ظن كه یی گند هی

4

چیستی جهل مقدس

اا مقدس االى است که بُعدی قدسى دارد در چنیا االى شاص ااهر در
اا مىسوزد در اا قدسى شاص ااه با ناادی به نا اعرقاد همرراه مىشرود؛
یعنى برای چنریا فرردی اعرقراد بره ارای تفکرر مىنشریند 5و تفکرر و تعقر در آن
اایگاهى ندارد ااه مقدس کسى است که با توایه دینى تفسیر غلرط برداشرت
کجاندیشانه و تواه نکردن به حقاحناس به دور از هر گونه اندیشه در اارت رضرای
خدا و تقویت دیا ممکا است بزرگتریا انایتها را رقم زند
چ ک حُاق جهل نپدیيرد بفدو

تخم حکات كم دهش ای پن گو

نمونه بارز اا مقدس را در انگ ادیان و انگهای صلیبى مىتوان مشراهده کررد
 1حسیا ناصری مقد ؛ «مقاحه اا »؛ دانشنامه ااان اسال ؛ م  11ص . 29
 2ر ک :توشیایکو ایزوتسو؛ خدا و انسان در قرآن :معنىشناسى ااانبینى قرآن؛ ترامه احمد آرا ؛ ص
264؛ همو؛ مفاهیم اخالقى -دینى در قرآن مجید؛ ترامه فریدون بدرهای؛ ص 54 – 71
 3محمد با حسیا شریف احرضى؛ ناجاحبالغه؛ خطبه 1
 4ناصر خسرو قبادیانى؛ دیوان اشعار؛ قصیده 246
 .5سید مصطفى محقق داماد؛ فااعه اا مقدس؛ ص 138
 6االلاحدیا محمد موحوی؛ مثنوی معنوی؛ دفرر چاار باش 86

6

 1محمد حکیمى؛ داسرانهایى از زندگانى امیرکبیر؛ ص 61 – 64

نقش امام حسین علیهالسالم در جهلزدایی از جامعه

خوارم در اسال نمونه دیگری از ایا اا هسرند که با ایمان و اعرقاد راسرخ وحرى
بدون تأمر و اندیشره و فقردان قردر ،تحلیر و انحرراف و کجاندیشرى در دیرا
انایتها و خونریزیهای بزرگى را انجا دادند امرروزه طاحبران و داعرش برا حبراس
تقردس و برا شرعار دفراع از اسرال نرا نبروی و برا کجفامرى از دیرا ترورهرای
نااوانمردانه و انفجارهای بىرحمانرهای در ااران و ااران اسرال برهویىه عررا و
افغانسران انجا دادند کشور ما نیز از ضربا ،مالک ایا اا در امان نماند و دچرار
عقبماندگىهای بسیاری شد که به دو نمونه از ایا ضربا ،مالک اشاره مىشود
احف وقرى در سال 1210ش آبله در تاران شیوع یافت امیرکبیر دسرور آبلرهکوبى داد
تا از شیوع و گسررش آبله الوگیری شود مرد به اات نفوه دعانویسهرا و شرایع
کردن ایاکه تزریق واکسا موارب نفروه اانره در خرون مىشرود از زدن واکسرا
خودداری مىکردند امیرکبیر برای وادار کردن مررد اریمرهای را تعیریا کررد؛ امرا
اااحت مرد و شایعا ،دعانویسها مواب شد تا افراد هروتمند اریمره بپردازنرد و
دیگران یا در آ انبارها مافى شوند و یا به خارم شار بگریزند وقررى امیرکبیرر برا
مرگ طف پانزدهروزه موااه شد و توایه اازدگى را از پردر بررای نرزدن واکسرا
شنید فریاد کشید« :وای از اا و نادانى » بار دیگر وقرى خبر مررگ بچره بقراحى را
برایش آوردند شروع به گریسرا کرد زمانى که با اعرراض اطرافیان خود موااه شد
با صدای رسا گفت« :مسئول اا شان نیز ما هسریم اگر ما در هر روسررا و کوچره و
خیابانى مدرسه بسازیم و کراباانه ایجاد کنیم فاحگیرها بساطشران را امرع مىکننرد
تما ایاها او د حقیقى ما هسرند ما از ایرا مىگرریم کره چررا ایرا مررد بایرد
1
ایاقدر ااه باشند که بر اهر نکوبیدن آبله بمیرند»
میرزا حسا رشدیه در سال  1305اوحیا دبسران به سربک ادیرد را در ایرران
پایهگذاری کرد و ایا شیوه را ادامه داد او برای تأسیس مدارس ادید برا کارشرکنى
شدید خشکمقدسان و ااهالن مقدس قرار گرفت آنها بارها با چو و چما بره
خودش و مدارساش حمله کردنرد دسررش را شکسررند و مردارساش را تاریرب
کردند و به آتش کشاندند؛ اما ایا مرد اسروار و سراتکوش از پرای ننشسرت و برا

29

اراده و همت آهنیا در تاران قم مشاد و تبریز مدارسرى ایجراد کررد ناظما سرال
کرمانى در کرا تاریخ بیداری ایرانیان آورده است« :با آمدن میرزا حسرا رشردیه بره
ِ
خشک مقدسان و برخى مرد از اندیشرههای او سرریزهگری آنران
تاران و آگاه شدن
آغاز و فریاد آنان در مجاحس بلند شد که آخراحزمان نزدیرک شرده اسرت و گروهرى
بىدیا مىخواهند احف و بای ما را دگرگون کنند و قرآن را از دست کودکان بگیرنرد
1
و کرا به آنان یاد دهند»
چگونگی ایفای نقش امام حسین

پس از رحلت رسولاکر

در جهلزدایی

برداشتهایى غیرر عقالنرى از دیرا صرور ،گرفرت و

اسال همچون پوسرینى شد که وارونه پوشیده باشند  2امرا حسریا
رهتوشه علمی ـ تخصصی ویژة مبلغان

امامت رسیده بود که امویان منابر و مسرااد را در اخریرار گرفرره بودنرد و نمازهرای
امعه و اماعت به امامت آنان برپا مىشد بدیاسان در طول ساحیان مرمادی فرهنگ
مرد تغییر یافت و رور سلحشوری در آنران ُمررد امویران برا تبلیغرا ،زهررآگیا و
پراکندن شباا ،راه فام و ادراک درست مرد را بسره و آنان را مرقاعد کررده بودنرد
که خود خلیفه و اانشیا رسولخدا
پای منبر اما علرى
زینب

30

در زمرانى بره

هسرند بر اهر ایا تبلیغا ،مردمى که سرالها

نشسرره بودنرد و زنرانى کره بارهرا در حروزه درس حترر،

حتور یافره بودند برای خشنودی خدا با فرزند و اانشیا پیرامبر خردا

به پیکار برخاسرند  3ایاکه اما صاد

مىفرماید حسیا با علرى

اا را از بیا ببرد بسیار مام است اما حسیا

خرون داد ترا

با ایا کار خود نه فقط اار را
4

از بیا برد؛ بلکه در مرحلهای با تر مرد را از اا نجا ،داد
افزون بر ابرگرایى سه مفاو اطاعت از حاکم حزو حفظ اماعت و حرمت نقض
بیعت از مواردی بود که به صور ،تحریف شده مرورد سوءاسررفاده خلفرای ارور
بهویىه در زمان معاویه و یزید رخ داد؛ بهگونهای که توانسرند اکثریت مررد آن عصرر
 1سید مصطفى محقق داماد؛ فااعه اا مقدس؛ ص 246 – 253
 2همو؛ روشنگری دینى؛ م  1ص 45
ل
عبدال اوادی آملى؛ شکوفایى عق در پرتو ناتت حسینى؛ ص 165
3
 4محمد سروش محالتى؛ عقالنیت در عاشورا؛ ص 61

 .1مقابله با جبرگرایی

یکى از مسائلى که در تاریخ اسال و بهخصوص در اریان کربال نقش انحرافرى ایفرا
کرده است اعرقاد به ابر بود بنىامیه با تظاهر به دینرداری و برا چاررهای مرذهبى و
منحرف کردن عقاید مرد مکرب ابرگرایى را مطرر و بر آنها حکومت کردنرد در
واقع ابرگرایى که معاویه مبرکر آن بود پشروانه فکری دسرگاه یزید بود وقررى عمرر
با سعد در رابطه با شرکت در قر اما حسیا مورد اعرراض قرار گرفت گفرت:
«ایا کار از اانب خدا مقدر شده بود»  2وقرى عایشه از معاویه علت اانشرینى یزیرد
را پرسید او گفت« :خالفت یزید قتا و حکم احاى است و بندگان خدا حق دخاحرت
3
در آن را ندارند»
قیا اما حسیا در برابر انحرافرا ،زشرت بنىامیره و سرانرانىهای روشرنگر آن
حتررر ،در انرقرراد از رفرررار آنرران و تأکیررد بررر ناخرسررندی خرردای مرعررال از چنرران
رفرارهایى نمونه مشاوری از موضعگیریهای انرقرادی امامران شریعه در صرحنه
 1محمد با على صدو ؛ ا ماحى؛ ص 547

 2رسول اعفریان؛ حیا ،فکری و سیاسى امامان شیعه
 3اباقریبه دینور ؛ ا مامة و احسیاسة؛ م  1ص205

؛ م  1ص 130

نقش امام حسین علیهالسالم در جهلزدایی از جامعه

را با خود همراه کنند امویان با سوءاسرفاده از ایا سره مفارو بسریاری را بره بنرد و
بندگى کشیده بودند و ااازه مااحفت نمىدادند به نظر آنان ار اما حسیا ایرا
بود که با یزید بیعت نکرد و به اطاعرت از حراکم گرردن نناراد و از اماعرت کنراره
گرفت؛ بنابرایا از خوارم است با ایا تبلیغا ،که اما حسیا خراراى اسرت و
مواب تفرقه در میان مسلمانان شده است آن حتر ،را کشرند.
در فااعه عاشورا انگیزه اصلى باش عمده افراد دیاداری کجاندیشانه بود که همان
اا مقدس است از اما سجاد روایت شده است که  30هزار نفر که خرود را از
ایا امت مىپنداشرند به اما حسیا حمله کردند و همه مىخواسرند تقربا احى لال
ُ َُّ َ َ َ ُ َ
َّ
الله َع َّ وجل ِب َد َم ِاه»  1ایرا نوشررار برر اسراس
خون آن حتر ،را بریزند« :كل یَق َّر ِالا ِ
نقش اما حسیا در اا زدایى از مرد اامعه عصر خرویش در محورهرای زیرر
سامان یافره است.

31

اارماع است اما سجاد با صراحت و قاطعیرت ابرگرایرى را رد کررد؛ چنانکره
ل
عبیدال در مجلس ابازیاد در کوفه به اما گفت« :مگر خدا على با اححسریا را
وقرى
نکشت؟» حتر ،در اوا او فرمود« :برادر داشرم به نرا علرى 1کره مررد او را
کشرند» همچنیا وقرى یزید کشره شدن اما حسیا را مشیت و کار خردا معرفرى
2
کرد حتر ،فرمود« :پدر را مرد کشرند نه خدا»
 .2مقابله با حاکم جائر
َ
ْ َ
لَ ََ َ َق ْو َم ُ
له
قرآن کریم درباره حاکم اائری چون فرعون چنیا فرمروده اسرت« :فاس
ََ
فأ َط ُاع ُوه» 3فرعون با شستوشوی مغزی قو خود در مصر آنان را سبک و تاى مغز

رهتوشه علمی ـ تخصصی ویژة مبلغان
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کرد تا توان به دست آوردن از علمى و عز عملى نداشره باشرند آنگراه برر آنران
مسلط شد خدا در ایا آیه نفرمود مرد مصر مطیع فرعون بودند زیرا افراد اامعه به
راحرى زیر بار سرم نمىروند بلکه فرمود چون آنان بىخرد شده بودند زیر برار زور
4
رفرند
معاویه  22سال حاکم مقرردر منطقره
در دوران بعد از رحلت رسول گرامى اسال
شاما ،و  20سال با عنوان حاکم در سرزمیاهای ااران اسرال حکمرانرى و اسرال
اموی را اایگزیا اسال نبوی کرد از امله تحریفهای معاویه در اسال ایرا برود
که اطاعت از حاکم را به عنوان اصلى از اصول دیا معرفرى کررد و بسریاری را عبرد
مطیع خود ساخت مرکز حکومت معاویه شا بود و مسلمانان ایا منطقه اسال را از
معاویه فرا گرفره بودند و در اطاعت از حاکم مانندی نداشرند؛ 5برای مثرال معاویره در
روز چاارشنبه با آنان نماز امعه گزارد 6و کسى حب به اعرراض نگشود او سررانجا
فرزندش را اانشیا خود کرد و از مرد بیعت گرفت  7اما حسریا بررای خنثرى
کردن ترفند یزید در واو اطاعت از حاکم زمران برا نقر قرول از پیرامبر گرامرى
 1على با موسى ابا طاووس؛ احلاوف على قرلى احطفوف؛ ص 94
 2احمد با على طبرسى؛ ا حرجام؛ ص 311
 3زخرف54:
ل
عبدال اوادی آملى؛ شکوفایى عق در پرتو ناتت حسینى؛ ص157
4
 5ر ک :عبداحملک با محمد نیشابوری هعاحبى؛ حطایف احمعارف؛ ص 158
 6على با حسیا مسعودی؛ مروم احذهب و معادن احجوهر؛ م  3ص .24
 7محمد اسفندیاری؛ حقیقت عاشورا؛ ص185
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اْلَّ ِم َو ال ُعاد َو ِان َّام ل ْام ُیر ِّی ْار ِبق ْاول َو ال ِف ْعال
ول َالل ِه یعمل ِفی ِعب ِاد الل ِه ِب ِ
مخ ِالفا ِلسن ِة رس ِ
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ً َ
َ
ك َان َح ِقیقا َعلی الل ِه أ ْن ُید ِخل ُه َمدخل ُه؛ 1پیامبر خدا فرمروده اسرت :کسرى کره زمامرداری

سرمگر را ببیند که حرا خدا را حالل مىسرازد و عاردش را مىشرکند و برا سرنت
پیامبر

مااحفت مىورزد و در میان بندگان خدا برر اسراس گنراه و تجراوز عمر

مىکند وحى در مقاب او با عم یا گفرار اظاار مااحفت ننماید بر خداوند اسرت کره
او را با همان ظاحم در اانم اندازد

 .3مقابله با بیعت نامشروع

معاویه کوشید برای یزید از اما بیعت بگیرد اما موفق نشد امرا

فرمرود :روشرنى

صبح تاریکى شب را رسروا کررد و روشرنایى خورشرید نرور چراغهرا را بىفرروغ
 1محمدباقر مجلسى؛ بحاراألنوار؛ م  44ص 381؛ محمد با اریر طبری؛ تاریخ طبری؛ م 4ص304؛
ابااهیر ازری؛ احکام فى احراریخ؛ م  4ص 48؛ حوط با یحیى ابىمانف؛ مقر اححسیا ؛ ص85
 2امعى از نویسندگان؛ موسوعة کلما ،ا ما اححسیا ؛ ص  285ر252

نقش امام حسین علیهالسالم در جهلزدایی از جامعه

اامعهای که حالل خدا را حرا و حررا خردا را حرالل کررده و سرنتهای پیرامبر
را از بیا برده بود اامعهای فاسد است چنیا اامعهای که امرت اسرالمى
اسال
را در معرض سقوط اخالقى قرار داده بود بیش از هر چیز به اصالر نیاز داشرت؛ از
ُ َ َ ََ ْ
ْ
ُ َ
اال ْ
همیا رو بود که اما حسیا فرمود« :ا َّنا ل َّله َوا َّنا ا َل ْ
اَم ِاذ ق ْاد
َم الس
س
ی
ل
ع
و
ون
ع
راج
ه
ی
ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َْ
ُ ُ
ُب ِل َی َِ االمة ِبراع ِمْل َی ید»  2اسرفاده اما حسیا از عبار« ،مث یزید» از ایرا روسرت
که به مرد بفاماند اریان خالفت یزید و انحراف و سررم وی مرد نظرر اسرت کره
ترالش
مىتواند در هر زمان و مکانى دارای مصدا باشد؛ نه شاص یزیرد .امرا
کرد تا با سانان خود از اامعه مسلمانان اا زدایى کند و با ارائه مالک و ضابطه به
مسلمانان آنان را به ایا سمت و سو هدایت کند که با اسرفاده از قدر ،فکر و تأم
صاحب تحلی شوند و گول ظاهر و شعارهای تو خاحى  -حرى در قاحب نگاه دینى و
ارزشى  -را ناورند و حق را از باط تشایص دهند
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ساخت مىدانم برای چه هدفى از کمرا  ،یزیرد و سیاسرت و مردیریرش سراا
گفرهای مىخواهى مرد را گمراه سازی » 1در واقع اما

به اا مقردس اشراره

کرد که از اانب معاویه مطرر شده بود
اما

به هیچ قیمرى حاضر نبود با یزید بیعت کند و یزید نیز برای بیعرت گررفرا از

اما

راهى از خروم از مدینه و رهسپار شدن به سروی کرربال

مصر بود اما

َ
َُّ ْ ْ ٌ
َ َ ُ
نداشت از ایا رو خطا به محمد حنفیه فرمود« :یا أخا َ
الله ل ْو ل ْم َیك ْن فا الادنیا َمل َجاَ
و
ِ
ِ
ُ
َوال َم َْ َوی َلما َبای ْع َُ َی َید ْب َن ُمعاو َی َة َأ َب ًادا»  2همچنیا فرمود« :ال َو َّاللاه ال ُاعْ
طایك ْم ب َیادی ِا ْعطااءَ
ِ
ِ
ِ
ِ
ََّ َ َ
َْ
3
بید؛ به خدا کره دسرت سرازش برا خرواری بره آنران نمرىدهم و
لیل و ال ا ِف َُّر ِفر َار الع ِ
الذ ِ

همچون بردگان فرار نمىکنم»
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شااد ،حتر ،را به دنبرال داشرت؛ امرا اگرر امرا

اگر چه بیعت نکردن اما

بیعت با یزید را مىپذیرفت مفاسد مرعددی در پى داشت؛ از املره مروروهى کرردن
حکومت امویان و به رسمیت شناخرا رهبری یزید که انحرافى ادی در امامت برود؛
زیرا یزید ویىگىهای رهبر اسالمى را نداشت  4مرد و بهویىه خردمندان اامعه یزیرد
را مىشناخرند و او را فاسق و فاقد مدیریت مىدانسرند بیعت اما

مرانع قیا هرای

بعد علیه حکومت نیز مىشد؛ زیررا دسررگاه بره باانره بیعرت حترر ،مااحفران را
سرکو

مىکرد بیعت اما

به پیروی از حتر،
َْ
ُی َب ِای ُع ِمْل ُه؟»

زمینه را برای بیعت دیگران فراهم مىکرد؛ زیرا برخى

بیعت مىکردند؛ از همیا رو بود که اما

ْ َ
فرمودِ « :مْ ِلای ال

5

 .4مقابله با ترفند لزوم حفظ جماعت

هنگامى که اما حسیا

از مکه خارم شد عمرو با سعید از حتر ،خواست بره

 1اباقریبه دینوری؛ ا مامه و احسیاسه؛ م  1ص 186؛ محمد مادی آصفى؛ فى رحرا

عاشرورا؛ م 2

ص294
 2ابااعثم کوفى؛ احفرور؛ م  5ص 32
 3سید عبداحرزا موسوی مقر ؛ مقر مقر ؛ ص256؛ محمد با اعفر ابانما حلى؛ مثیراألحزان؛ ص62
 4مرتتى مطاری؛ مجموعه آهار؛ م 17ص 202

 5محمد مادی آصفى؛ فى رحا

عاشورا؛ م  3ص 429

مکه برگردد؛ عمرو به اما

گفت« :آیا نمىترسرى کره از اماعرت مسرلمانان اردا

مىشوی و بیا امت تفرقه مىاندازی؟»  1از آن سو یزید در نامهای درباره روابرط امرا
حسیا

با شیعیان کوفه به اباعباس نوشت« :ای اباعبراس ز اسرت حسریا را

مالقا ،کنى و او را از ایجاد اخرالف باز داری»
اما حسیا
به عرا

2

با شناخت دقیق از شیوههای شیطانى یزید و یزیدیان پیش از حرکرت

اهداف و انگیزه خود را برای قیا در برابرر حاکمران غاصرب و سررمگر در

وصیتنامه سیاسى ر احاى خویش بیان کرد در وصیتنامه حتر،

که پاساى بره

اتااما ،وارده بعد از شااد ،ایشان است چنیا آمده است:

امت اد

قیا کرد مىخواهم امر به معروف و ناى از منکر کنم و به شیوه ارد

و پدر حرکت نمایم

در واقع سانان اما حسیا

و نیز وصیتنامه آن حترر ،برر مرال کننرده فسراد

حکومت و شاص یزید به عنوان حاکم و پاسخ به تامتها از امله ایجراد تفرقره و
مقابله با اماعت و اتحاد بود

نقش امام حسین علیهالسالم در جهلزدایی از جامعه

ُ
ُ َ َ ْ َ
َ ِّ َ َ ْ َ ً َ ً َ ْ ً َ َ ً
َ
أنی ل ْم أخ ُر ْج أ ِدرا َو ال َب ِطرا َو ال ُمف ِسدا َو ال ظ ِالماا َو ِإن َماا خ َر ْجاَ ِلطلا ِ ِاْل ْصاَح ِفای أم ِاة
ِ
َ
ْ َ َ
َْ
َج ِّدی ُأر ُید َأ ْن ُخم َر ب ْال َم ْ
ُ
وف َو أن َهی َع ِن ال ُم ْنك ِر َو أ ِس َیر ِب ِس َیر ِ َج ِّدی َو أ ِباا؛ 3مرا بررای
ر
ع
ِ
ِ
ِ
ااهطلبى کا اویى آشوبگری و سرمگری قیا نکرد ؛ بلکره بررای اصرالر در کرار
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 1همان ص 129
 2گروهى از پىوهشگران؛ نگاهى نو به اریان عاشورا؛ ص 325
 3محمدباقر مجلسى؛ بحار ا نوار؛ م  44ص 329
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تابستان  1399ـ محرمالحرام  1442ـ شماره دوم

پیامدهای فرهنگی و معنوی کرونا
محمدکاظم کریمی

*

مقدمه

بیماری کرونا که در اصطالر علمى «ویروس کووید  »19شناخره شده است به دحیر
آنکه باش عظیمى از ظرفیت انسانى اقرصادی سیاسى فرهنگى و اارماعى کشرور
و اامعه ااانى را درگیر کرده است یکى از پدیردههای مارم و اهرگرذار در مقیراس
ملى و ااانى طى قرنهای اخیر قلمداد مىشود از ایا رو وااد کارکردها پیامردها
آهار و نرایج مثبت و منفى مرعددی است که بررسى آنها به شناخت باررر ابعراد آن و
نیز شرایط مقابله و کنررل آن کمک شرایانى مىکنرد اگرر چره ایرا بیمراری موارب
آسیبهای مادی و معنوی فراوانى شده است اما آهراری نیرز داشرره اسرت کره ایرا
نوشرار تناا به آهار فرهنگى و معنوی آن مىپردازد
الف) پیامدهای فرهنگی

کرونا بحرانى فراگیر است که بر خالف بحرانهایى مانند سی زحزحه و حرى انرگ
همه ناادها از خانواده تا اامعه و کشور را درگیر خود کرده اسرت هرر چنرد شریوع
ایا ویروس تبعا ،منفى فراوانى داشره است که برای مقابله با آنها باید برنامرهریزی
گسرردهای از سوی حکومت صور ،پذیرد و مرد نیز اصول و پروتک های باداشرى
را رعایت کنند اما نباید از انبههای مثبت آن چشمپوشى نمود
 .1افزایش اعتماد عمومی

یکى از ویىگىهای بیماری کرونا اسررثناناپذیری آن در ابررال و سررایت همره اقشرار
* پىوهشگر پىوهشگاه علو و فرهنگ اسالمى

اامعه اسرت؛ بهگونرهای کره در میران مبرالیران از رئریس مجلرس وزرا و معاونران
رئیساماور نمایندگان مجلس روحانیون هنرمنردان صراحبان مشراغ ترا دیگرر
اقشار اامعره دیرده مىشرود ایرا نکرره از زمینرههایى اسرت کره بره طرور طبیعرى
تحم پذیری بیماری را میان اعتای اامعه افزایش مىدهد
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رعایت عداحت و مساوا ،در رسیدگى و درمان بیماران بُعد دیگری از مواااه با ایا
بیماری در کشور است که ظرفیت سرمایه انسانى نظا اسالمى را ارتقا باشیده است
درمان رایگان بیماران حرى اتباع خاراى 1باعث مىشرود اقشرار کمبتراعت دغدغره
کمرری داشره باشند و از اضطرا و نگرانى آنها در ایا زمینه کاسرره شرود کره بره
طور طبیعى مواب الب اعرماد عمومى نیز مىشود طبق اعرال مسرئو ن سیاسرت
اماوری اسالمى ایران پیشگیری از اعمرال هرر گونره تبعریض در ارائره خردما ،و
مراقبتهای باداشرى است و ارائه خدما ،و درمان رایگان بر اسراس مصروبه سرراد
2
ملى مدیریت بیماری کرونا صور ،مىگیرد
درخشش باش باداشت و درمان در انجرا وظرایف خرویش و برهویىه حمایرت از
اقشار آسیبپذیر از همراتى بود که در نریجه مواااه با ایا بیماری برای نظا اسالمى
به دست آمد و سبب الب اعرماد عمومى اامعه شرد حرکرت منسرجم و همراهرى
همه دسرگاههای نظا و ناادهای عمومى کشور نیز مواى از امید را در دل ایرانیان به
واود آورد که مىتوان در شرایط بحرانى به عم و رفرار مسئو ن نظا اعرماد کرد و
به آنان دل بست بدیاى اسرت در چنریا شررایطى ناهمراهنگى در برنامرهریزیها و
منسجم نبودن دسرگاهها و نیز تناقض در رفرار و عم مسرئو ن بره اعرمراد عمرومى
ل
بحمدل نظا اسالمى از ایا نظر تا حدود زیادی موفرق بروده
خدشه وارد مىکند که
است
 .2برانگیختن حس کار داوطلبانه و امور خیریه

یکى از پیامدهای مثبت بیماری کرونا برانگیارا حس کار داوطلبانه و امور خیریه از
 1خبرگزاری اماوری اسالمى؛ «اتباع خاراى مبرال به کرونا رایگان درمان مىشوند»؛
 2خبرگزاری اماوری اسالمى؛ «کرونا در قم :درمان بیماران

.1399/02/27

https://www.irna.ir/news/83789419
کرونایى رایگان است»؛ .1399/01/19
https://www.irna.ir/news/83742392

 .3پرستاری و مراقبت از بیماران

بیماری کرونا الوه دیگری از ظرفیت فرهنگ ایرانى ر اسالمى را در قاحرب همیراری
از خود گذشرگى و ایثارگری توسط پرسرراران و کرادر پزشرکى کشرور بره نمرایش
گذاشت اامعه باداشت و درمان در ساتتریا شرایط که اامعه ایرانى به تکیرهگاه
و غماوار نیاز داشت با فداکاری به پرسراری و مراقبت از بیماران پرداخرند و از ایا
نظر سرمایه بزرگى برای خود نزد ایرانیان کسب کردند
مبرال شدن باش فراوانى از کادر درمانى طى ایا مرد ،دحیر حترور مسرئو نه و
ایثارگرانه آنان بر باحیا بیماران است که توسط ایا قشر با همره ماراطراتش پذیرفرره
شد طبق اعال رئیس سازمان نظا پزشکى کشور بیش از 10هزار نیروی درمرانى در
ایا مد ،به کرونا مبرال و 140پزشک نیز بر اهر ایا بیماری اان باخرنرد  2ایرا آمرار
 1پایگاه خبری رسمى بالغ؛ «اهدای  2هزار بسره معیشرى از سوی آیت لال نوری همدانى به نیازمندان»؛
1399/01/23
 2پایگاه خبری تحلیلى فرارو؛ «فو 140 ،پزشک در بحران کرونا»؛ 1399/04/25

https://www.balagh.ir/content/12976

https://fararu.com/fa/news/447062
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طریق شک گیری گروههای خدمت و تشرک های مرد ناراد در کشرور بروده اسرت
روزانه صدها خبر درباره اخرصاص منابع ماحى و تجایزا ،پزشکى به بیمارسررانها و
تحقیقا ،پزشکى کمک به کادر پزشکى و تایه و توزیع تجایرزا ،پزشرکى منرشرر
مىشود رزمایش «همدحى مؤمنانه» یکى از ایا اقرداما ،اسرت کره بره امرعآوری
کمکهای مردمى برای حمایت از آسیبدیدگان ناشى از بیماری کرونا شرک گرفرره
است مرااع عظا ناادهای عمومى و مرذهبى همچرون نیروهرای مسرلح و آسرران
قدس رضوی در ایا زمینه پیشقد شدند و نسبت به توزیع بسرههای معیشرى میران
1
نیازمندان اقدا نمودند
طال اوان نیز در کنار سایر نیروهای ااادی خدمترسانى قاب توااى به بیماران
کرونایى داشرند که از امله مىتوان به حتور آنها در بیمارسرانها برای پرسراری از
بیماران کمک به تغسی و تدفیا مروفیان و توزیع بسرههای غرذایى میران نیازمنردان
اشاره کرد ایا خدما ،که با همرت هرزاران نفرر از طرال اارادی در سره بارش
حمایت معیشرى خدما ،باداشرى و باش فرهنگى ساماندهى شد
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نشاندهنده نگاه مسئو نه و دحسوزانه ایا قشر به درمان و مراقبرت از بیمراران اسرت
بیماری باعث شد حوزه باداشت و درمان پناهگاه اامعه ایرانى شرود اهمیرت ایرا
موضوع زمانى آشکارتر مىگردد که مشاص شود اقال و تجایزا ،پزشرکى برهویىه
در ابردای شروع بیماری به شد ،محدود بود و باشهای زیادی از مراکز باداشررى
و درمانى از نبود ایا اقال رنج مىبردند؛ بهطوری که نامه گالیرهآمیز وزیرر باداشرت
1
به رئیساماور در همان زمان حکایت از ایا واقعیت داشت
کرونا نشان داد ایثرار و از خرود گذشررگى تنارا بررای نوشررا در کرا هرا و ترأمیا
محروای سانرانىها نیست پرسراران و طال با مقرد داشررا سرالمت دیگرران برر
سالمت خود توانسرند خود را مصداقى از آیا ،احاى نشان دهند:
رهتوشه علمی ـ تخصصی ویژة مبلغان
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ون فاا ُص ُ
َو ََّالذ َین َت َب ََّو ُها ََّ
هااج َر إ َل ْایه ْم َو ال َیج ُاد َ
یمان م ْن َق ْبله ْم ُیح َُّب َ
الد َار َو ْاْل َ
اون َم ْان َ
ور ِه ْم
اد
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ ِ
ِ ِ
َ ِ
َ
َ ً ََّ ُ ُ َ ُ ْ ُ َ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ ٌ َ َ ْ ُ َ ُ َ ْ
َ
ولِاُ
حاجة ِمما أوتوا و یي َِّرون علی أنف ِس ِهم و لو كان ِب ِهم خصاصة و من یوق داح نف ِس ِاه فَ ِ
ُه ُم ْال ُم ْفل ُح َ
ون؛ 2و کسانى که پیش از آمردن مارااران در دیرار خرود بودهانرد و ایمران
ِ
آوردهاند آنهایى را که به سویشان مااار ،کردهانرد دوسرت مىدارنرد و از آنچره
ماااران را داده مىشود در دل احساس حسد نمرىکننرد و دیگرران را برر خرویش

ترایح مىدهند هر چند خود نیازمند باشند و آنان که از با خویش در امان مانرده
باشند رسرگارانند
 .4نزدیک شدن اعضای خانواده به یکدیگر

امروزه به دحی اشرغال واحدیا و گسررش فتای مجازی و دیگر امکانا ،و ابزارهرای
احکررونیکى فرصت گرد هم آمدن اعتای خانوادهها و کنش و واکنش نزدیک آنهرا
با همدیگر به شد ،محدود شده و میزان دور همنشینى آنها به شک قابر تروااى
کاهش یافره است شرایط خانهنشینى باعث مىشود صردها هرزار و بلکره میلیونهرا
خانوار با یکدیگر ارتباط نزدیک داشره باشند و روابط و پیونردهای عراطفى خرود را
محکم سازند اگر چه گاه خبرهایى از خشونت خانوادگى ناشرى از خانهنشرینى نیرز
 1همشاری آنالیا؛ «نامه گالیهآمیز وزیر باداشت به رئیساماور»؛ 1398/12/10
https://www.hamshahrionline.ir/news/487967

 2حشر9 :

منرشر مىشود وحى تعداد آن در مقیاس آهار و اهمیرت حترور امرع خرانواده کنرار
یکدیگر ناچیز و قاب اغماض است
 .5کاهش مرگ و میر ناشی از تصادفات

افزون بر ایا یکى از عوام مرگ و میر بهویىه در شارهای بزرگ کیفیت نرامطلو
هوا و تاریب محیط زیست است که عام انسانى بیش از همه در ایرا امرر دخاحرت
دارد از ایا رو هر چه از میزان ارتباط انسانها با محیط زیسرت کاسرره شرود دامنره
تاریب و آسیب آن نیز کاهش مىیابد وادار ساخرا افراد بره سرکونت در خانرهها و
محدود شردن رفرت و آمردها برهویىه در شرارهای برزرگ بره خراطر مصرونیت از
آسرریبهای ناشررى از کرونررا نقررش قاب ر ترروااى در کاسرررا حجررم آحودگىهررای
زیستمحیطى و بابود سالمرى انسانها طى ایا مد ،داشره است
 1همشاری آنالیا؛ «کاهش  40.6درصدی تلفا ،اادهای در نوروز »99؛ 1399/02/01
https://www.hamshahrionline.ir/news/503018
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در آموزههای دینى سیر و سیاحت از اهمیت ویىهای برخوردار است؛ روشرا اسرت
که مسافر ،و اسرفاده از مواهب طبیعى و محیط زیست برای ترازهسرازی روحیره و
کسب تجربه بسیار مفید است؛ ایا در حاحى است که سا نه در کشور ما افراد زیرادی
به دحی بىاحریاطى اان خود را در مسافر،ها از دست مىدهند سفرهایى کره بایرد
به انسان اان تازه بباشد اان مسافران را مىگیرد روشا است که رعایت احریراط
در همه امور به ویىه در امور مربوط به سالمرى ضرورتى انکارناپذیر اسرت بنرابرایا
از مسافر،هایى که ممکا است منجر به ابرال به کرونا که بیمراری خطرنراکى اسرت
باید اارنا نمود در سال ااری خانهنشینى به دحی شیوع بیماری کرونا مواب شد
آمار تصادفا ،در سفرهای برونشاری به میزان قاب توااى کاهش یابد؛ زیررا میران
خانهنشینى و کاهش مرگ و میرر ناشرى از تصرادفا ،و بیماریهرای واگیرر رابطره
معناداری واود دارد به هر میزان کره از حجرم سرفرها و ارتبراط رو در روی افرراد
کاسره شود از میزان تصادفا ،و انرقال بیماریهای واگیر نیز کم و اامعه از آرامرش
بیشرری بارهمند مىشود طبق اعال سازمان پزشکى قانونى تصادفا ،نروروز امسرال
در بازه زمانى  25اسفند  98تا  15فروردیا  534 99نفر بوده است که در مقایسره برا
1
آمار سال  98حدود  41/6درصد کاهش داشره است
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ب) پیامدهای معنوی
 .1تقویت گرایش به معنویت

مرکز هق پیامدهای ایا پدیده در عصر کنونى افزایش گرایش به معنویت و تواه به
تقویت باورهای دینى میان اقشار گوناگون اامعه در سراسر ااان است بىتردیرد و
به باور همه موحدان هیچ امری در عاحم ِ واود بدون اهن و اراده احاى امکران تحقرق
بیرونى ندارد گردش زمیا و دیگر کرا ،آسمان
َ

ُ

َْ

َ

ْ
با اهن و اراده خداوند استَ « :و ِملن

ْ َ َ َّ ُ َ ْ ُ
ض ِبأ ْم ِر ِه؛ 1از نشانهها قدر ،اوست که آسمان و زمریا بره
آيات ِه أن تقوم السماء و اْلر
ِ

فرمان او بر پا ایسرادهاند» هیچ برگى از درخت بدون اراده احاى بر زمیا نمىافررد:
ُ

َ

« َو ما َت ْسق ُط ِم ْن َو َرق ٍة ِإ َّال َي ْع َل ُمهلا؛ 2هریچ برگرى از درخرران نمىافررد مگرر اینکره او از
رهتوشه علمی ـ تخصصی ویژة مبلغان
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افرادنش باخبر است» هیچ قطره آبى بدون تعلق اراده احاى بر زمیا اراری نمىشرود:
َْ

َ

ََ

َّ

َْ

َّ

َ

َ َْ
ماء بق َ ر فأ ْس َكن ُاه في اْل ْرض َو إنا َعلى ذهاب به َلقاد ُر َ
َ َّ
ماء ً
ون؛ 3و از آسرمان
«و أنزلنا ِمن الس ِ
ٍ ِِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ٍ

آبى به اندازه [معیا] فرود آوردیم و آن را در زمیا اا دادیم و ما برا از بیا برردن
آن مسلما تواناییم» قرآن کریم حرى پرتا تیر یا سنگ و خاک بره سروی دشرما در
ْ

انگ از سوی سربازان را به اراده خداوند مىداندَ « :و ما َر َم ْی ََ ِإذ َر َم ْی ََ َو ل ِكن الل َه َرمای؛

هنگامى که پرتا کرد

4

تو نبود که پرتا کررد ؛ بلکره خداونرد پرترا کررد»

خداوند حرى عم سحر شیاطیا برای آسریب رسراندن بره دیگرران را در هیر اراده

ون م ْن ُهما ما ُي َف ِّر ُق َ
َ َ َ َ َّ ُ َ
لي َن ْال َم ْلرء َو َ ْوجله َو ملا ُهل ْ
لون بله َب ْ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
خویش اهرگذار مىداند« :فيَعلم ِ
َ
ْ
ب ِّ
ضار َين ِب ِه ِم ْن أ َح ٍ ِإ َّال ِب ِإذ ِن َّالل ِه؛ 5آنها [شیاطیا] از آن دو [فرشره] چیزهایى مىآموخرنرد
ِ

که به وسیله آن میان مرد و همسرش ادایى بیفکننرد؛ هرر چنرد بردون فرمران خردا
نمىتوانسرند به وسیله آن به احد زیان برسانند»
 1رو 25 :
 2انعا 59 :
 3مؤمنون18 :
 4أنفال17 :
 5بقره 102 :

آیت لال اوادی آملى در ایاباره مىفرماید:
رخداد تلخ و مامان ناخوانده کرونا ویروس که اامعه بشری را گرفرار کررده اسرت
با رحمت مطلقه احاى هماهنگ است گاهى خداونرد افرراد خوابیرده و غافر را بره
وسیله ایا امور بیدار و انسرانهای بىتفراو ،را هوشریار مىکنرد در نظرا خلقرت
چیزی شر نیست و اگر اندک آسیبى به اامعه برساند شرر آن بسریار کرم و خیررش
بسیار زیاد است

1

با واود چنیا چشماندازی از وقایع عاحم ِ واود تصور ایراکره ایرا بیمراری بردون
خواست و اراده احاى گسررش یافره باشد؛ خیاحى باط است اگر چه در پدیرد آمردن
ایا حادهه عام انسانى بىنقش نبوده است؛ اما آنچره اتفرا افرراده اسرت در هیر
حاکمیت خداوند و در دایره فع و اخریار او صور ،پذیرفره است
هر چند بیماری کرونا آسیبهای ادی و خسار،های فراوانى به همراه داشرت امرا
توانست دلها را مرواه خدا سرازد انسرانها دریافرنرد برا وارود همره سررمایهها و
تجایزا ،ماحى فنى و علمى به عنوان دسراورد عصر مدرن همچنران دستشران بره
اایى بند نیست و در تنگنای شردائد و مشرکال ،زمانره تنارای تنااینرد و نیازمنرد
تکیهگاهى هسرند تا بدان پناه آورند هر فرد انسانى از راه دل به واود خداونرد قرادر
حى و ماربان گرایش دارد و اگر در اهر عواملى از واود آن غافر شرود در هنگامره
بروز سارىها و مشکال ،که دست خود را از همه اا کوتاه مىبینرد خرواه نراخواه
آمرد و عررض کررد« :ا فرزنرد
مرواه او مىگردد شاصى خدمت اما صراد
رسولخدا مرا راهنمایى کا به ایاکه خدا کیست؟ مجادحهکنندگان بر ما چیره شرده
و سرگردانم نمودهاند اما ر که ظاهرا به سابقه فرد آشنا بودند ر فرمرود« :بنرده خردا
آیا تا به حال سوار کشرى شدها ؟» گفت« :آر » اما فرمود« :آیا شده کره کشررى
بشکند و کشرى دیگر برا نجا ،تو نباشد و امکان نجا ،برا شرنا را هرم نداشرره
فرمود« :در چنریا حراحرى بره چیرز کره بروانرد از آن
باشى؟» گفت« :آر » اما
 1پایگاه اطالعرسانى تابناک؛ «آیت لال اوادی آملى :کرونا ویروس برا رحمرت مطلقره احارى هماهنرگ
است»؛ 1399/01/02

https://www.tabnak.ir/fa/news/967258

پیامدهای فرهنگی و معنوی کرونا

 .2احساس نیاز و توجه به خداوند
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فرمرود« :آن چیرز
گرفرار تو را نجا ،دهد دحبسره بود ؟» گفت« :آر » امرا
همان خداست که قادر بر نجا ،است؛ آنارا کره فریادرسرى نیسرت او فریرادرس
1
است»
زندگى انسانها سرشرار از حرواد تلرخ و شریریا گونراگون اسرت و خواسرره یرا
ناخواسره گریبانگیر هر فررد انسرانى مىگرردد حرواد تلرخ بره رغرم سرارىها و
مشکالتى که بر زندگى انسانها بار مىکنند انسانها را مرنبره مىسرازند آنهرا را بره
ضعفهای خود واقف و تا آوری آنان در برابر سارىها را افزون مىکنند در برابر
نعمتها خوشىها شادکامىها به رغم آسایشى که ایجاد مىکنند به تدریج انسرانها
را به فراموشى سو مىدهند
م ی ين دب نه پی حشات ج ه آم هايم
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از ی ح دثه اينج یه پند ه آمد ه ايدم

2

انسان باید همچنانکه از نعمتهرا و خوشرىهای زنردگى بارهمنرد مىشرود هنگرا
روبهرو شدن با مصائب و مشکال ،از یاد خدا غفلت نورزد چاره مشک خرود را از
آن ها ،بىهمرا طلب کند و ازء کسانى نباشد که تناا هنگا خوشى و سرمسررى بره
خدا روی مىآورند؛ وحرى هنگرا تنگدسررى و سرارى عنران از کرف مىدهنرد و از
پروردگارشان روی بر مىگردانند آنسان که مورد نکوهش خدای مرعال قرار گیرند:

َ
َ َْ ُ ََ
َ
َ ُ ُ
َ ْ
ََ ْ
سان إذا َما ْاب ََ ُ
َف َأ َما ْاْل ْن ُ
اله فق َ َر
اله َر ُب ُه فأ ك َر َم ُه َو ن َع َم ُه ف َيقول َر ِبي أ ك َر َم ِن َو أ َما ِإذا ما ابَ
ِ
ِ
َ
ََْ َْ ُ ََُ ُ
َ 3
َ
علي ِه ِر قه فيقلول ر ِبلي أهلان ِن؛ امرا انسران هرر گراه پروردگرارش او را بیازمایرد و

گرامىاش دارد و نعمرش دهد مىگوید پروردگار مرا گرامى داشره است؛ وحرى هرر
گاه او را بیازماید و روزی او را تنگ سرازد مىگویرد پروردگرار مررا خروار کررده
است

به هنگا تمکا و وفور نعمت باید به الب رحمت پروردگار اندیشید و با کمک بره
همنوعان به هخیرهسازی عم نیک مبادر ،ورزید تا در هنگا بال و سارى آهرار آن
در زندگى به اهن خداوند آشکار شود؛ زیرا خداوند گیرنرده کارهرای نیرک اسرت و
 1محمدباقر مجلسى؛ بحارا نوار؛ م  3ص 41
 2شمساحدیا محمد حافظ شیرازی؛ دیوان حافظ با شرر غزحیا،؛ ص 366
 3فجر 15 :و 16

َ َ ْ َ ْ َ ُ ْ َ َّ َّ َ ُ َ َ ْ َ ُ َّ ْ َ َ َ ْ َ
لاد ِه
آنگونه که باواهد به آنها پاداش مىدهد« :أل يعلموا أن ٱلله هو يقبْ ٱلَوبلة علن ِعب ِ
َ َ ْ ُ ُ َّ َ َ َ َ َّ َّ َ ُ َ َّ
لو ُ
الَ َّ
اب َّ
ٱللر ِحي ُ ؛ 1آیرا ندانسررهاند کره تنارا خداسرت کره از
ات وأن ٱلله هو
ويأخذ ٱلص ق ِ

بندگانش توبه را مىپذیرد و صدقا ،را مىگیرد و خداست که خود توبهپذیر ماربران
است؟» طنطاوی مىگوید« :تعبیر به أخذ برای ترغیب به بذل صردقا ،و دادن آنهرا
به فقراست»  2مو ی مرقیان اما على

إرح ْم ُت َ
نیز فرموده استَ « :
ارح ْم؛ 3رحم کا تا به

تو رحم شود» در شرایط چیره شدن بیماری که درآمد قشرهایى از اامعه تحت تأهیر
آن کاهش یافره است باید به همدیگر رحم کنیم تا مشمول حطف احارى قررار گیرریم؛
زیرا با واود ایا همره آهرار و نشرانه چشمپوشرى از شرکوه و عظمرت خداونرد و
فراموشى یادش چیزی از قدرناشناسى از سوی بندگان نیست
بدیاى است دست نیاز دراز کردن به سوی خداوند به مسرلمیا اخرصراص نردارد و
غر

پا فرانسیس از همه مسیحیان بررای دعرای همگرانى دعرو ،کررده اسرت

ترامپ رئیساماور آمریکا نیز یک روز را روز ملى دعا و نیایش برای نجا ،از ایا
بلیه اعال کرد ناستوزیر ایراحیا از مرد خواسره است با دعا و توسر از حقتعراحى
نجا ،کشورشان را از ایا بلیه مسئلت کنند حرى شارداری شار «کرارپى» در ایراحیرا
به دنبال شیوع گسررده ویروس کرونا در ایا کشور برنامه دعرا بررای نجرا ،از ایرا
بیماری اارا کرد و در ایا برنامه قرآن تالو ،شد؛ زیرا همه به ایا باور رسیدهاند که
امور عاحم با اراده احاى اریان مىیابد و غفلت از توس و هکر مىتواند نررایج شرومى
برایشان داشره باشد

4

 .3زمانشناسی در انجام مراسمهای مذهبی

مبلغان و مرواان دینى موظفند ایا واقعیت را برای مااطبان و مردینان تبییا کنند که
 1توبه104 :
 2محمد سید طنطاوی؛ احرفسیر احوسیط؛ م  6ص 398
 3محمد با على صدو ؛ األماحى؛ ص 278
 4خبرگزاری بیااحمللى قرآن؛ «دعای ادیان برای رهایى از کرونا در ایراحیا»؛ 1399/02/01
https://iqna.ir/fa/news/3892976

پیامدهای فرهنگی و معنوی کرونا

همه مل در ایا شرایط خود را نیازمنرد درگراه احارى مىیابنرد؛ آنگونهکره در دنیرای
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پایه دیا توحید است و در پرتو آن و یت اه بیت
توس و تمسک به اه بیت

معنا و مفاو پیردا مىکنرد

در هر حال و هر زمان و مکان قاب انجا است مارم

آن است که دل مرواه اما معصو

شود اما مناسرک شرعائر و رفرارهرای دینرى

قاحبها و اشکاحى هسرند که پایهها و ارکان دیا به وسیله آنها محافظرت مىشرود از
ایا رو نگاه به مناسک رفرارهرا و شرعائر دینرى نبایرد ارای اصر دیرا را بگیررد؛
بهگونهای که اگر به هر دحیلى از امله در زمان شیوع ویروس کرونا برخرى مراسرم و
مناسک دینى تعطی شود نباید ایا تصور ایجاد شود که به اصر دیرا خدشره وارد
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شده است
مروک عباسى شدیدتریا مقررا ،و ممنوعیتها را برای زیار ،اما حسیا وضع
ل
اباعبردال قررار داده برود امرا
کرده بود و ساتتریا مجازا،ها را بررای زائرران
را از دل مرد بسرانند ایا دوران نیز سپری خواهد شرد امرا
نروانسرند محبت اما
نباید محبت اه بیت باعث سوءاسرفاده منکران فترائ و کرامرا ،اه بیرت
گردد و سالمرى مرد تحتاحشعاع شعائر و مناسک ظاهری دیا قرار گیرد بره یقریا
به اهن خداوند قادر بر شفای بیماران است اما ایرا امرر برا دو شررط محقرق
اما
مىگردد :ناست ایاکه شرایط آن فراهم باشد و دو اهن احاى تعلق گیرد در ناایرت
عملى نفسانى اسرت و
است ارتباط با اما
آنکه شفا مىدهد نفس واود اما
در هر نقطهای از عاحم امکان وقوعى دارد مام ایا است که بروانیم دلهرای مردمران
دریچهای از خداشناسى و توحیرد
سازیم و از کانال و مسیر اما
را مرواه اما
َ
َ
َ
َ
َّ
َ
ُ
َ ْ ُ َ
1
َ
َمناا الت َبعوناا؛
حاسان ك ِ
به روی آنان باز کنیم اما رضا فرمود« :ف ِإن الناس لاو ع ِلماوا م ِ
اگر مردمان زیبایىهای ساا ما را بدانند بىگمان از ما پیروی مىکننرد» باررریا راه
تبلیرغ و گسرررش سرانان
تسایر قلو مرد و کشاندن آنان به سوی اه بیت
گاربار و سیره ارزشمند آنان است

 1محمد با على صدو ؛ عیون اخبار احرضا ؛ م  1ص 307

فهرست منابع
کتب
 1اما زیااحعابدیا

على با اححسیا؛ صحیفه سجادیه؛ چا

اول قم :دفررر نشرر احارادی

 1376ش
 2حافظ شیرازی شمساحدیا محمد؛ دیوان حافظ برا شررر غزحیرا،؛ چرا

هشررم تارران:

انرشارا ،گنجینه  1388ش
 3سبزوار
نشر نا
 4صدو

مالهاد ؛ شرر منظومه؛ شرر و تحقیق حسا حسازاده آملى؛ چا

اول تارران:

 1369ش
محمد با على؛ ا ماحى؛ ترامه محمدباقر کمرهای؛ تاران :نشر کرابچى  1376ش

نشر ااان 1378
 6طنطاوی محمد سید؛ احرفسیر احوسیط؛ چا
 7مجلسى محمدباقر؛ بحارا نوار؛ چا

اول قاهره :دار احناتة 1997

دو بیرو :،دار احیاء احررا

احعربى 1403

سایتها و پایگاهها

پیامدهای فرهنگی و معنوی کرونا

 5رررررررررررررررررررررر؛ عیون اخبار احرضا

؛ تصحیح مادی اوردی؛ چا

اول تاران:

 1پایگاه اطالعرسانى تابناک؛ «آیت لال اوادی آملى :کرونرا ویرروس برا رحمرت مطلقره احارى
هماهنگ است»؛  1399/01/02کد خبر927685 :
 2پایگاه خبری تحلیلى فرارو؛ «فو 140 ،پزشک در بحران کرونرا»؛  1399/04/25کرد خبرر:
447062
 3پایگاه خبری رسمى بالغ؛ «اهدای  2هزار بسره معیشرى از سوی آیت لال نروری همردانى بره
نیازمندان»؛  1399/01/23کد مطلب12976 :
 4خبرگزاری بیااحمللى قرآن؛ «دعای ادیان برای رهایى از کرونا در ایراحیا»؛  1399/02/01کرد
خبر3892976 :
 5خبرگزاری اماوری اسالمى؛ «اتبراع خراراى مبررال بره کرونرا رایگران درمران مىشروند»؛
 1399/02/27کد خبر83789419 :
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 6ررررررررررررررررررررررررررررر؛ «کرونرا در قرم :درمران بیمراران کرونرایى رایگران اسرت»؛
 1399/01/19کد خبر83742392 :
 7همشاری آنالیا؛ «نامه گالیهآمیز وزیر باداشت به رئیساماور»؛  1398/12/10کرد خبرر:
487967
 8ررررررررررررررررر؛ «کاهش  40.6درصدی تلفا ،اادهای در نوروز »99؛  1399/02/01کد
خبر503018 :
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فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان
تابستان  1399ـ محرمالحرام  1442ـ شماره دوم

زیباییهای کربال
غیرت دینی ،شجاعت ،ایثار
سیدمحمدحسین راجی

*

مقدمه

تاریخ بشر همواره شاهد تقاب دو اریان حق و باط بوده و خواهد بود در یک سرو
همه خوبىها و زیبایىها و در سوی دیگر همه زشرىها و بدیها نمود پیردا مىکنرد
حامالن اریان اول انبیا و اوحیا هسرند که طالیهدار دیاداری عداحت معنویت و
سرمسریزیاند و حامالن اریان دو حاکمران سررمپیشره و سرلطهطلبرانى همچرون
فرعون و نمرود به عنوان پرچمرداران دیاسرریزی ظلرم و انایرت هسررند ایرا دو
اریان دو فرهنگ هسرند :فرهنگ احاى و فرهنگ ااهلى قیرا کرربال نیرز تقابر دو
فرهنگ احاى و ااهلى است که یک سوی آن همه زیبایىها مانند غیر ،شرجاعت
ایثار آزادگى و بصیر ،و در سوی دیگر همه زشرىها مانند سرم و دنیراطلبى نمرود
پیدا مىکند در ایا نوشرار برخى از زیبایىهای کربال تبییا مىشود
 .1غیرت دینی

علمای اخال در تعریف غیر ،گفرهاند« :غیر ،و حمیت؛ یعنى تالش در نگارداری
آنچه حفظش ضروری است ایا صفت در قاحب مطلوبش از شجاعت بزرگمنشرى
1
و قو ،نفس انسان سرچشمه مىگیرد و یکى از «ملکه»های شریفه نفسرانى اسرت»
اص غیر ،به دور از افراط و تفریطها و کجرویها از امله صرفاتى اسرت کره در
* نویسنده و پىوهشگر
 1مالمادی نراقى؛ اامع احسعادا،؛ م  1ص 301

احادیث به خداوند نیز نسبت داده شده است  1امیراحمؤمنیا درباره غیر ،فرمروده
َ َ َ َ ُ ْ ُ ْ َ َْ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ُ َ ُ َ ْ ُ ُ َْ ْ
اوس القلا ِ ؛ 2خداونرد بررای مرؤما
استِ « :إن الله یرار ِللمي ِم ِن فلیرر و من ال یراار ف ِإناه منك
غیر ،مىورزد پس او نیز باید غیر ،آورد هر کرس غیرر ،نرورزد دحرش وارونره
است»
اما حسیا علىرغم آنکه مىدانست انایتبارتریا ظلم علیره ایشران و خرانواده
مظلومشان انجا مىشود؛ اما غیورانه از عز ،اسال دفاع نمود؛ زیرا واود غیر ،ترا
آناا حیاتى است کره اسرال در تشرریع احکرا نیرز بره آن عنایرت داشرره اسرت
رسولخدا فرموده است« :آگاه باشید که خداوند محرمرا ،را حررا و حردود را
وضع کرد و هیچ کس غیورتر از خدا نیست کره از روی غیرر ،زشررىها را حررا
3
کرده است»
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ستایش غیرت دینی در قرآن

قرآن دربارۀ بعتى از انگجویان با ایمان که فاقد وسای

ز برا شرکت در میردان

انگ بودند مىفرماید:

ََ َ َ َ ُْ َ َ
ُ
َ ُ َ
َ ُ ُ َ َ َّ
َ َّ َ
َو ال َعلى الذين ِإذا ما أت ْوك ِلَ ْح ِمل ُه ْ قلت ال أ ِج ُ ما أ ْح ِملك ْ َعل ْي ِه ت َول ْوا َو أ ْع ُيلن ُه ْ تفليض
ْ ُ
ً َ َّ
ِم َن ال َّ ْمع َح َزنا أال َي ِج ُ وا ما ُين ِفقون؛ 4و نیز ایراد نیست بر آنها کره وقررى نرزد ترو
ِ

آمدند که آنان را بر مرکبى برا اااد سوار کنى گفرى :مرکبى که شما را بر آن سروار

کنم ندار از نزد تو بازگشرند؛ در حاحى که چشمانشان از انردوه اشرکبار برود؛ زیررا
چیز نداشرند که در راه خدا انفا کنند و با آن به میدان بروند

«تفیض» در ایا آیه به معنا فرو ریارا فراوان است و آن چیز از غیرر ،دینرى
نیست که در آموزههای دینى مورد تواه و اهمیت فراوان قرار گرفره است؛ چنرانکره
اما على

بعد از شنیدن خبر اهانرت سرربازان معاویره بره زن همیره فرمرود« :اگرر

مسلمانى به خاطر ایا حادهه بسیار دردناک از شد ،تأسرف بمیررد ارا سررزنش
 1محمد با یعقو

کلینى؛ احکافى؛ م  5ص 535

 2محمد با حسا حر عاملى؛ وسای احشیعه؛ م  20ص 238
 3محمدباقر مجلسى؛ بحارا نوار؛ م  73ص 332
 4توبه92 :

ندارد؛ بلکه به نظر ما سزاوار است»

1

اگر غیر ،دینى نباشد دینى هم واود ندارد؛ از همیا روست که قررآن مسرلمانان را
به دفاع از مسلمانان مظلو تشویق مىکند:

َ ِّ
َ ْ ْ
َّ َ
َ
َو ما َل ُك ْ ال ُت ُ َ
َّ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ َ ِّ
ان اللذين
جال و الن ِ
ِ
بيْ الل ِه و المسَضعفين ِمن الر ِ
قاتلون في س ِ
ساء و ال ِول ِ
ْ َ ْ َ َّ
َ ُ ُ َ َ َّ َ ْ
َ ُْ
ْ
ْ
2
هذ ِه القري ِة الظ ِال ِ أهلها ؛ چرا در راه خدا و در راه مرردان
يقولون ربنا أخ ِرجنا ِمن ِ

و زنان و کودکانى که به دست سرمگران تتعیف شدهاند پیکرار نمرىکنیرد؟ همران
افراد سرمدیدها که مىگویند :پروردگارا ما را از ایا شار مکه که اهلش سررمگرند
بیرون ببر

واقعۀ عاشورا نمادی از غیر ،دینى است علت ارزشمندی واقعرۀ کرربال از همریا
هر چه داشت برای خدا داد و حتر ،زینرب

روست که اما حسیا

پرس از

َ َ َْ ُ
اَ ِإال َج ِماایَ؛ 3چیررزی اررز زیبررایى ندیررد » رفرررار یرراران
ایرا واقعرره فرمررود« :مااا رأی

ل
اباعبدال

در روز عاشورا نیز نمایشى از الوههای زیبای غیر ،دینى بود کره آنران

به واسطۀ غیر ،اما خود را تناا نگذاشرند
غیرت دینی ،فریضه الهی

غیر ،دینى فریتهای است که در هیچ وضعیرى ترک شدنى نیست حرى اگر انسران
نرواند در عم با مرجاوزان به حریم دینى مبارزه کنرد بایرد در قلرب از آنران نفرر،
داشره باشد آنانى که حرى ایا مرحلره از غیرر ،را انجرا ندهنرد «مرردۀ زنردهنما»
هسرند اما صاد

مىفرماید:

خداوند مرعال دو فرشره را مأمور کرد تا شاری را با اهلش ویران کنند زمانى که بره
شار رسیدند فردی را یافرند که در حال دعا و تترع در برابر خداوند برود یکرى از
آن دو فرشره به دیگرری گفرت« :ایرا فررد عابرد را نمىبینرى؟» آن دیگرری گفرت:
 1محمد با حسیا شریف احرضى؛ ناجاحبالغة؛ تصحیح صبحى صاحح؛ ص70
 2نسا75 :
 3على با موسى اباطاووس؛ احلاوف على قرلى احطفوف؛ ص201
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واقعۀ عاشورا نمادی از غیرت دینی
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«مىبینمش؛ وحى آنچه را که خدا به ما دسرور داده است انجا مرىدهم» آن فرشرره
گفت« :وحى ما تا زمانى که از خداوند مرعال کسب تکلیف نکرنم دسرت بره کراری
نمىزنم» پس به خداوند مرعال عرض کرد« :در آن شار فردی را دیرد کره در حرال
َ
عباد ،و تترع بود» خداوند فرمود« :به آن چیزی که دسرور داد عمر کنیرد ف ِاإ َن
َ َ ً َ ُّ
َ َ ٌ َ َ
ذ ِلُ َر ُجل ل ْم َی ََری ْر َو ْج ُه ُه غضبا ِلا قط؛ 1چون آن فرد به هیچ عنوان بره خراطر مرا برر
هیچ گناه و خطایى غتبناک و خشمگیا نشرده اسرت و هریچ اقردامى در تغییرر آن
گناهان انجا نداده است

یکى از دوسران شاید مادی باکری درباره غیر ،دینى او مىگفت:
در پادگان سرباز بود روزی مادی باکری به ما گفت« :امشب بیا برا ترو کرار دار
رهتوشه علمی ـ تخصصی ویژة مبلغان
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باید کمى بنزیا تایه کنیم و با آن کوکر موحوتوف درست کنریم» نفامیرد آنهرا را
برای چه مىخواهد مدتى گذشت خبر رسید کره تمرا مشرو فروشرىهای شرار
یکى پس از دیگری آتش مىگیرد آناا برود کره فامیرد ماردی براکری چره کرار
مىخواست بکند

2

اما خمینى نیز نمونه و مصدا عینى غیر ،دینى بود؛ چنانکره در اریران سرلمان
رشدی از همه مسلمانان غیور دعو ،کرد تا علیه ایا توطئه اسرکباری قیرا کننرد و
فرمان قر سلمان رشدی را صادر کرد پس از صردور فرمران قرر سرلمان رشرد
مسئو ن سیاست خاراى کشور خدمت اما

رسیدند و عرض کردنرد« :آقرا ایرا
فرمود« :بره

فروا شما با قوانیا دیپلماسى و موازیا بیااحمللى سازگار نیست» اما
َد َرک آبرو رسول لال رفت هر چه مىخواهد به هرم بارورد ا کراش خرود
3
اوان بود مىرفرم او را مىکشرم »
 .2شجاعت

یکى دیگر از زیبایىهای کربال شجاعت است همه یاران اما حسیا

از برزرگ و

کوچک پیر و اوان زن و مرد در ناایت شجاعت بودند تا آنارا کره تررس حررى
 1محمدباقر مجلسى؛ بحار األنوار؛ م  97ص 86
 2طه فروتا؛ یادگاران (کرا مادی باکری)؛ م  3ص 3
 3محسا قرائرى؛ خاطرا ،حجتا سال قرائرى؛ م  2ص 101

برای ححظهای در واود آن بزرگواران راه نیافت
شجاع کسى است که بیش از هر چیز همیشه بره خویشررا خرویش و خواسررههای
گوناگون خرود تسرلط دارد امرا علرى

ََ
اج ُ
مىفرمایردَ « :أ ْد َ
ااس َم ْان غلا َ َه َاو ُاُ؛
الن
ع
ِ

1

شجاعتریا مرد کسى است که بر نفسش غلبه کند» کسىکه مرتکب گنراه مىشرود
شجاعت ندارد شادا که نماد شجاعت در برخورد با دشما بودند ابردا در مبارزه برا
شیطان پیروز شدند؛ چنانکه شاید على چیتسازیان گفره است« :کسرى مىتوانرد از
سیمخاردارهای دشما عبور کند که در سیمخاردارهای نفس خود گیر نکرده باشد»

2

در تاریخ نق است روزی ملکشاه سرلجوقى برر فقیارى وارد شرد حکریم سررگر
مطاحعه بود و در برابر پادشاه تواضع نکرد سلطان خشمگیا شد و بره حکریم گفرت:
خواری کشرم و فرالن یراغى را بره زنجیرر کشرید » حکریم خندیرد و گفرت« :مرا
نیرومندتر از تو هسرم؛ زیرا ما کسى را کشرها که تو اسیر چنگال بىرحم او هسرى»
شاه با حیر ،پرسید« :او کیست؟» حکیم به نرمى پاسرخ داد« :آن نفرس اسرت مرا
نَف ِْس خود را کشرها و تو هنوز اسیر نفس امارۀ خود هسرى و اگر اسیر نبودی از ما
نمىخواسرى پیش پای تو به خاک افرم و عباد ،خدا بشکنم و سرایش کسى را کرنم
که چون ما انسان است» ملکشاه از شنیدن ایا ساا شرمنده شد و از خطای خود
عذرخواهى کرد

3

شجاعت علما در حقگویی و دفاع از حق

شجاعت در مقاب دشما یکى از ویىگىهرای مارم مرؤمنیا اسرت علمرا و شرادا
انسانهای شجاعى بودند مرحو حام آقا مصطفى از قول اما خمینى چنیا نق
مىکرد« :وقرى مرا مىبردند بیا قم و تاران ماشیا از اراده بیررون رفرت مرا فکرر
کرد که مىخواهند قتیه را خاتمه بدهند؛ وحى وقرى مرااعه کررد بره قلربم دیرد
 1محمد با على صدو ؛ کرا ُ ما یحتره احفقیه؛ م  4ص 395
 2سید محمد حسیا رااى؛ زیبایىها و زشرىهای کربال؛ ص 94
 3همان؛ ص 97
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«آیا نمىدانى ما کیسرم؟ ما آن سلطان مقردری هسررم کره فرالن گرردنکرش را بره
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هیچ تغییری نکررده اسرت» وقررى پرس از آزادی در سرال  1343در مسرجد اعظرم
سانرانى مىکرد فرمود « :ل
وال ما به عمر نررسریدها آن شربى هرم کره آنهرا مررا
مىبردند آنها مىترسیدند ما آنها را دحداری مىداد »

1

شجاعت شادا رنگ و بوی دیگری داشت؛ شجاعرى که از انس کربالییران برود در
زمسران  1361معبر کمی در منطقۀ فکه شاهد شااد 300 ،نفر از بارریا انسانهای
ِ
گردان حشکر  27محمد رسول لال بود؛ دو گردانى که کانالهای فکره را
تاریخ از دو
برای همیشه به نا معبر کمی ااودانه کردند آنان با شجاعرى وصف نشدنى و تکیره
بر خدا خود را ااودانۀ تاریخ کردند در خاطرهای از ایا دو گردان نق است:
بىسیم ِ
چى گردان حنظله در آخریا ححظا ،حام ابراهیم همت را خواست حرااى
رهتوشه علمی ـ تخصصی ویژة مبلغان

گوشى را به دست گرفت صدای ضعیف و پر از خرش خرش را از آن سروی خرط
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شنید که مىگفت« :احمد رفت حسیا هم رفت باطری بىسیم دارد تما مىشرود
عراقىها ا ن مىآیند تا ما را خالص کنند ما هم خداحافظى مىکنم» حرام همرت
همانطور که به پانای صور ،اشک مىریات گفت« :بىسیم را قطع نکرا؛ حررف
بزن هر چى دوست داری بگو اما تماس خود ،را قطع نکا » صدای بىسریمچى
را شنید که مىگفت« :سرال مرا را بره امرا برسرانید از قرول مرا بره امرا بگوییرد
همانطورکه فرموده بودید حسیاوار مقاومت کردیم ماندیم و تا آخر انگیدیم»

2

 .3ایثار

یکى دیگر از زیبایىهای کربال ایثار اسرت ایثرار از مقا هرای وا ی انسرانیت و بره
معنای باشش به کسى در چیزی که خود فررد بره آن نیراز دارد اسرت  3ایثرار امرا
حسیا

و یارانش در روز عاشورا بىنظیرتریا ایثار تاریخ بود شراید سراتتریا

ایثار ایثار مال و اان باشد که به نمونههایى از آنها اشاره مىشود:
 1غالمعلى راایى؛ برداشتهایى از سیرۀ اما خمینى ؛ م  2ص 241
 2پایگاه خبری تحیلى شاید خبر؛ «سال ما را به اما برسانید»؛ 1394/04/05
http://www.shahidnews.com/view/17419

 3مال محمد مادی نراقى؛ اامع احسعادا،؛ تعلیق و تصحیح سید محمد کالنرر؛ م  2ص 122

الف .ایثار مال

نمونههای فراوانى از ایثار را مىتوان در سیره ائمه دید چنانکه نقر اسرت امرا
َ ْ َ ُ ْ
َّ
زیااحعابدیا به انگور عالقه داشت و در عیا حال بر اساس آیۀ «لن تنالوا ال ِب َّر َحَلى
ْ ُ
ُتن ِفقوا ِم َّما ُت ِح ُّبون»  1همیا میوۀ مورد عالقۀ خود را «انفرا » مىکررد امرا صراد
فرموده است:
على با اححسیا

از انگور خوشش مىآمد روزی مقداری انگور مرغرو و زیبرا

به مدینه آوردند کنیز حتر ،مقداری از آن را خرید و به هنگرا افطرار نرزد ایشران
آورد حتر ،از آن خشنود شد قب از ایاکره دسررش را بره سرمت آن دراز کنرد
نیازمندی به در خانه آمد حتر ،به آن کنیز فرمود« :ایا انگور را برای او ببر» کنیرز
«نه به خدا قسم همهاش را برای او بفرسرت» فرردا براز آن کنیرز مقرداری از همران
انگور را خرید و برای اما

آورد و باز نیازمند دیگری آمد و حترر ،دسررور داد

و کنیز هم انگور را برای او فرسراد باز کنیز انگرور را خریرد و در شرب سرو آن را
َ
َ َ
برای حتر ،آورد وحى دیگر نیازمندی نیامد حتر ،فرمودَ « :ما فات َناا ِم ْن ُاه دای ٌء َو
ْ
2
ل
واححمدال»
ال َح ْم ُد ِلله؛ چیزی از آن از ما فو ،نشد
نمونههایی از ایثار مال
سهمیه
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یکى از دوسران شاید رضا شکریپور نق مىکند:
چند سامیۀ حج داده بودند به سپاه یکى از آنهرا مرال او برود بره او گفررم« :رضرا
خوش به حاحت ما توی خوا هم نمىبینم برو مکه» چند روز بعد رضرا آمرد و
گفت« :تو بقیع یاد مىکنى؟» گفرم« :خاک عاحم بقیع؟ مرا؟» گفرت« :آره دیگره »
گفرم« :چطوری؟» گفت« :خیلى ساده» رفره بود به ارای اسرم خرودش اسرم مررا
نوشره بود از آن روز به بعد بچهها به او مىگفرند« :حام رضا»
 1آلعمران92 :
 2محمدباقر مجلسى؛ بحاراألنوار؛ م  46ص 90
 3حسا سجادیپور؛ ققنوس و آتش؛ ص 28
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گفت« :ای مو ی ما مقداری از ایا انگور او را کفایت مىکنرد» حترر ،فرمرود:

3

روحانی ایثارگر

یکى از روحانیون فداکار 1در سالهای قب از پیروزی انقال اسالمى برای تبلیرغ بره
یکى از روسراهای کشور رفت آناا آ
روسرا برای تایرۀ آ

آشامیدنى ساحم و مناسب نداشت و ساکنان

بسریار در زحمرت بودنرد و بودارهای هرم بررای ترأمیا آ

حوحهکشى نداشرند او پس از مرااعت به قم منزل مسکونىاش را فروخت و با پوحش
هزینۀ حوحهکشى آن روسرا را تأمیا کرد و خود در خانهای ااارهای سراکا شرد او ترا
وقرى که از دنیا رفت مسرأار بود پرس از وی فرزنردان او نیرز ترا مردتى مسررأار
بودند

2

اهدای پول ماشین

رهتوشه علمی ـ تخصصی ویژة مبلغان

پدر شاید رضا باقری دربارۀ روحیۀ ایثار فرزندش مىگوید:
زمانى که آموزش رانندگى قبول شد اوای پیروزی انقال اسالمى بود روزی گفرت
یک ماشیا پیکان سواری هست که اگر توانایى خرید آن را داشررم مىخریرد و برا
آن ماشیا هم کار مىکرد هم پدر و مرادر در مواقرع نیراز از آن اسررفاده مىکردنرد
مادر و خواهرش برای ایاکه برواند ماشیا را بارد مقداری طال داشررند؛ فروخرنرد
ما هم مبلغى تایه کرد و به او داد که خودروی مد نظرش را خریرداری کنرد امرا
مدتى گذشت و خبری از ماشیا نبرود از او پرسرید « :چررا ماشریا را ناریردی؟»
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گفت« :پدر اان انگار قسمت نبود که ماشیا را بار همیا که برای خریرد ماشریا
اقدا کرد با خانوادهای موااه شد که صراحباانه اسربا و اهاهیرۀ آنهرا را بیررون
ریاره بود آن پول را به آن خانواده داد »

3

ب .ایثار جان

مامتریا و با تریا نوع ایثار ایثار اان اسرت تراریخ نمونرههای فراوانرى از چنریا
 1ظاهرا ایشان برادر آیت لال مشکینى

رئیس فقید مجلس خبرگان رهبری بودهاند

 2اکبر دهقان؛ هزار و یک نکره اخالقى از دانشمندان؛ ص300
 3پایگاه نوبد شاهد؛ «از ایثار مال تا ایثار اان»؛ 1396/08/20
http://alborz.navideshahed.com/fa/print/414159

ایثارگرانى را به خود دیده است از یاران پیامبر اکر

ل
اباعبردال ؛
تا یاران باوفای

از شادای دفاع مقدس تا شادای مدافع حر صحنه عاشورا نمونه بارز و عینى ایثار
اان است که در تاریخ بىمثال است
خوابیدن روی سیم خاردار

شاید مادی زیااحدیا فرماندۀ حشکر  17على با ابىطاحب
مىگوید:

دربارۀ ایثار رزمنردگان

برای عملیا ،رفره بودیم که با مانع سیم خاردار برخورد کردیم و نروانسرریم معبرر را
باز کنیم با تما ایا اوضاع و احروال عملیرا ،بایرد انجرا مىشرد مسرئول دسرره
برادران را امع و نظرخواهى کرد و به ایا نریجه رسید که یک یا دو نفرر بایرد روی
خوابیدن بر روی سیم خاردار داوطلب شدند و مسئوحشان دو نفر را انراا کررد آن
دو نفر به اای ایاکه بر پشت بر سیم خاردار باوابنرد ترا درد کمررری بکشرند بره
صور ،بر روی سیمها خوابیدند وقرى از آنها سؤال کردنرد کره چررا بره صرور،
روی سیم خاردار خوابیدند؟ گفرند« :برای ایاکه بچهها نگاهشان به صرورتمان نیفررد
تا خجاحت بکشند» وقرى که همۀ رزمندگان رد شدند تکههای گوشت آن برادران را
از ی سیم خاردار در مىآوردند

1

زیباییهای کربال؛ غیرت دینی ،شجاعت ،ایثار

سیم خاردار باوابند و دیگرران از رویشران رد شروند همرۀ بررادران رزمنرده بررای
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تابستان  1399ـ محرمالحرام  1442ـ شماره دوم

زیباییهای کربال
حریت و آزادگی ،بصیرت
سیدمحمدحسین راجی

*

مقدمه

اگر چه حادهه عاشورا در زمان محدود و در مکان خراص اتفرا افرراد امرا شرعاع و
گسرره آن ااان را فرا گرفت و بردان زیبرایى باشرید چنانچره حترر ،زینرب
َ

ََّ

ً

فرمودَ « :ما َرأ ْی َُ ِإال َج ِمیَ؛ 1ما چیزی از زیبایى نمىبینم» امرا حسریا

در طلیعره

سفر کربال اظاار امیدوار کرده بود« :امیدوار آنچه خدا برای ما اراده فرمروده اسرت

خیر باشد چه کشره شویم و چه پیروز گردیم»

2

زیبا دیدن خواهر و خیر دیدن برادر مکم یکدیگرند الوهها زیبرایى و نمادهرا
امال در آینه کربال بسیار است که حریت و آزادگى و بصیر ،دو عنصر از مامتریا
زیبایىهای عاشوراست که ایا ناتت را ااودانره سراخت ایرا نوشررار مىکوشرد
حریت و آزادگى و بصیر ،را بیان کند
 .1حریت و آزادگی

از امله زیبایىهای کربالییان حریت و آزادگى یاران اما حسیا

است آنهرا بره

دنیا و مادیا ،دحبسره نبودند و از همیا رو توانسرند در رکا امامشان ااراد کننرد و
به شااد ،برسند
* نویسنده و پىوهشگر
 1على با موسى اباطاووس؛ احلاوف على قرلى احطفوف؛ ص 142
 2حوط با یحیى ابو مانف کوفى؛ وقعة احطف؛ ص 174

تفاوت آزادگی با آزادی
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اگر چه آزادگى و آزادی اغلب در کنار یکدیگر به کار مىروند امرا از نظرر مفارومى
تفاو،هایى میان آنها واود دارد «آزادی» در مقاب بردگرى اصرطالحى حقروقى و
اارماعى و به معنای رهایى تا از اسار ،و خالصى از تنگناهای زنردگى و انرارا
آگاهانۀ مسیر حق است؛ در حاحى که «آزادگى» برترر از آزادی اسرت و شرام نروعى
رهایى از قید و بندهای هحتآور نیز مىشود و به معنای رهایى عق و اران آدمرى از
زندان نفس و شاو ،و گا برداشرا در وادی عشق و حیرر ،اسرت  1علمرای علرم
اخال آزادی را رهایى از اسرار ،دیگرران دانسرره و آزادگرى را رهرایى از اسرار،
خویشرا معرفى کردهاند آزادی زمانى به دست مىآید که شاصى بر دیگری تسرلط
نداشره باشد اما آزادگرى برا تسرلط انسران برر خویشررا بره دسرت مىآیرد یراران
ل
اباعبدال در ناایت آزادی و آزادگى بودند مامتریا دحیلى که باعث مىشود انسان
از یاری اما باز بماند وابسرگىهای دنیاست
درباره آزادگى عالمه حلى مىگویند یکبار دربارۀ حکم آ چاه تحقیق کرده و بره
ایا نریجه رسیده بود که آ ِ چاه تا هنگامى که تغییر نکنرد و رنرگ و برو و طعمرش
عوض نشود نجس ناواهد شد هنگامىکه از ایا تحقیق خالص شد مرواره شرد
که خودش در خانه چاهى دارد با خود گفت« :شاید بره خراطر ایرا چراه و راحررى
خود ایا چنیا فروایى داده و به ایا نریجه رسیدها » از ایا رو دسرور داد که چراه را
پُر کردند و آنگاه دوباره تحقیق را شروع کرد در حاحى که چاه نداشرت و منرافعى او
2
را منحرف نمىکرد
انواع وابستگیها

وابسرگى انواع مارلفى دارد قرآن درباره انواع وابسرگى مىفرماید:
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 1اواد محدهى؛ پیا های عاشورا؛ ص 55
 2على صفایى حائری؛ مسئوحیت و سازندگى؛ م  1ص 74
 3آلعمران14 :

محبت امور ماد

از زنان و فرزندان و امروال هنگفرت از طرال و نقرره و اسربها

ممراز و چاارپایان و زراعت در نظرر مررد الروه داده شرده اسرت ترا در پرترو آن
آزمایش و تربیت شوند وحى ایاها در صورتى که هدف ناایى آدمى را تشکی دهنرد
سرمایه زندگى پست ماد است؛ و سرانجا نیک نزد خداست

خداوند در ایا آیۀ شریفه وابسرگىها را به سه دسرۀ کلى تقسیم کرده است:
 .1همسر

 .2فرزند

فرزند هم مىتواند راه انسان را به سوی باشت و هم به سوی اانم هموار کند یکى
از افرادی که به واسطۀ فرزندش خود را اانمى کرد زبیر بود اما على دربارۀ او
ل
عبردال برزرگ
فرمود« :زبیر همیشه از ما اه بیت بود تا زمانى که فرزنرد نامبرارکش
ل
عبدال او را
شد»  2وقرى زبیر خواست انگ با امیراحمؤمنیا را ترک کند فرزندش
برای کنارهگیری از انگ سرزنش کرد  3زبیر عمری خدمت به اسال را ایاگونه تبراه
4
کرد و آغازگر انگ با اما زمانش شد
گاه برخى انسانها یک عمر عبادتشان را به واسطۀ فرزندشان تبراه مىکننرد خداونرد
َ
َ َ
َ
5
فرزندان را مایه آزمایش آدمى دانسره و فرموده اسرتِ « :إنملا أ ْملو ُال ُك ْ َو أ ْو ُالد ُكل ْ ِف َْنلة؛
اموال و او د وسیلۀ آزمایش انسانند» در صور ،وابسرگى شدید به فرزند چره بسرا
 1کوروش علیانى؛ یادگاران (کرا شاید محمود کاوه)؛ ص14
 2محمد با حسیا شریف احرضى؛ ناجاحبالغه؛ حکمت 453
 3محمد با اریر طبری؛ تاریخ ا مم و احرس و احملوک؛ م  4ص 509
 4سید محمدحسیا رااى؛ زیبایىها و زشرىهای کربال؛ ص 78
 5تغابا15 :
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وابسرگى به همسر مىتواند مانع شااد ،و قیا شود عالقه به همسر بایرد ترا زمرانى
باشد که با عالقه و دوست داشرا خدا در تعارض قرار نگیرد همسرر سرردار شراید
محمود کاوه مىگفت« :اوای یکى دو تا نامه برایش نوشرم ترازه عرروس برود امرا
اوابى نیامد مىفامید یعنى چه بعد دیگر حرى یک نامه هم ننوشرریم بره هرم؛ نره
محمود نره مرا قررار برود سرد راهرش نشرو مىترسریدیم از وابسررگى عراطفى
1
مىترسیدیم عقبش بیندازد»
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عواقب بدی شام انسان گردد
برادر شاید سید غالمرضا قاسمى مىگوید:
وقرى برادر مىخواست به اباه اعزا شود برای بدرقه ایشان به مشاد رفره برودیم
ما فرزندش را به نزدش برد و گفرم« :برادر اران برا فرزنرد ،خرداحافظى کرا»
ایشان بچه را بوسید و گفت« :برادر زیاد ایا بچه را الوی ما نیاور و نگذار مرا برا
دحبسرگى به دنیا به اباه برو مىخرواهم بردون وابسررگى و دحبسررگى بره آن دنیرا
برو »

1

 .3مال دنیا
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سومیا وابسرگى که خداوند در آیه به آن اشاره مىکند مال دنیاست کسانىکه وابسرۀ
دنیا نیسرند زندگى و مرگ راحرى نیز دارند اما خمینى نمونه بارز ایا افراد است
حام احمد آقا درباره عد دحبسرگى اما به دنیا مىگفت:
روز از برادران سپاه مسرقر در بیت اما درخواست کرد که الرو ایروان بیرت
یک نرده نصب کنند وقرى برادران مشغول ایا کار شدند اما وارد شرد و فرمرود:
«احمد چه کار مىکنى؟» عرض کرد « :برا حفاظت اان على (فرزند ) که خدای
نکرده به پاییا پر ،نشود از برادران خواسرها نردهای الو ایروان نصرب کننرد و
ایا کار مرسومى در همۀ خانههاست» حتر ،امرا فرمرود« :شریطان از همیاارا
سراغ آد مىآید اول به انسان مىگوید منزل شما به نرده احریام دارد بعرد مىگویرد
رنگ مىخواهد سپس مىگوید ایا خانه کوچک است و در شأن شما نیست و خانۀ
2
بزرگتر مىخواهید و آرا آرا انسان در دا شیطان مىافرد»
آفات وابستگی

وابسرگى آفا ،بسیاری برای انسان دارد که به دو نمونه از آنها اشاره مىکنیم:
 .1عدم توانایی در گفتن حق

مرحو مالعلرى کنرى یکرى از مراارع تقلیرد زمران ناصراحدیاشراه برود یکرى از
 1نر افزار نشانه؛ کانون فاطمه احزهرا

شارضا؛ به نقر از اطالعرا ،دریرافرى از کنگرره سررداران و

 23000شاید اسرانهای خراسان
 2غالمعلى راایى؛ برداشتهایى از سیره ٔ اما خمینى ؛ م  1ص 291

قراردادهای اسرعماری دوحت ناصراحدیا شراه امریراز رویررر 1برود کره از ننگیاترریا
قراردادهای آن زمان به شرمار مىرفرت مااحفرت گروهرى از مسرلمانان بره رهبرری
مالعلى کنى با ایا قرارداد مواب شد که شاه آن را حغو کررد و میررزا حسریا خران
سپاسا ر ناستوزیر ناصراحدیاشاه از صدار ،بر کنار شد نق است:
روزی کامران میرزا پسر ناصراحدیاشاه که وزیر انگ و حاکم تاران بود بره دیردن
مالعلى کنى رفت مالعلى به دحی دردپا نمىتوانسرت دو زانرو بنشریند از کرامران
میرزا [که نایباحسلطنه نیز بود] عذرخواهى نمود و پایش را دراز کرد کرامران میررزا
ایا حرکت مالعلى کنى را حم بر بىاعرنایى کرد و در حاحى که در باطا ناراضرى
به نظر مىرسید پاسخ داد« :اصال چیز مامرى نیسرت مرا هرم درد پرا دار » آنگراه
داد« :اگر مىبینید ما پایم را دراز کردها علرش ایا است که دسرم را کوتراه کرردها
شما دسرت را کوتاه کا [یعنى دستدرازی به حریم اسال و حقرو مررد نکرا] و
پایت را دراز نما در ایا صور ،ما چه حرفى دار »

2

 .2ترس از مرگ

انسان وابسره از مرگ مىترسد اما آزادگران ااران از مررگ ترسرى ندارنرد دربراره
آزادگى و دوری از وابسرگى آیت لال میرزا اواد آقای تارانى نق مىکنند:
روزی شاص گمراهى به ایشان تلفرا مىزنرد و ایشران را تادیرد مرىکنرد آقرا در
اوابش مىگوید« :پسراان اگر قصد داری مرا بکشى ما رأس ساعت یرکربع بره
هفت از منزل خارم مىشو و مسیر بنده از کوچۀ مسرشار به سوی مسجد مالحیردر
است که ساعت  7صبح آناا باشم اگر مىخرواهى کراری بکنرى ایرا موقرع باررر
است؛ چون کوچه خلو ،و رفت و آمرد کمررر اسرت زهرى سرعاد ،اسرت بررای
اینجانب؛ زیرا ما عمر خود را کردها و بارر از ایا چیست که بره حقرای خردا نایر
 1در فرمانى که ناصراحدیا شاه در سال  1289به بارون اوحیوس دو رویرر صادر کرد امریاز اسررارام
کلیه معادن فلزا ،و زغال سنگ و نفت ایران را به وی داد
 2محمد محمدی اشرااردی؛ داسران دوسران؛ ص  536و 537
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پایش را دراز کرد حام مالعلى که مرواه اسار ،کامران میرزا شده بود اروا
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شو فردا بیا و قصد خود را انجا بده» میزرا اواد آقا مىفرمرود« :فرردا مرا رفررم
وحى او بدقوحى کرد و نیامد»

1

کربال عرصه آزادگی

ل
عبیدال با حر اعفرى امرا حسریا
کربال نماد آزادگى و آزادی است

را در راه

کوفه زیار ،کرد اما در منزحگاه قصر مقات خیمۀ او را دید و حجام با مسرو را
فرسراد تا او را دعو ،کند که به اردوی اما بپیوندد وی باانره آورد کره از کوفره بره
ایا خاطر بیرون آمد که با حسیا نباشم؛ چون در کوفه یاوری برای او نیست پاسخ
او را که به اما گفرند حتر ،همراه عدهای نزد او رفت و پرس از گفرتوگوهرایى
رهتوشه علمی ـ تخصصی ویژة مبلغان
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درباره اوضاع کوفه اما از او خواست تا با آ توبه خطاهای گذشرهاش را بشوید و
ل
عبیدال باز هم نپرذیرفت و ایرا کرامرت و توفیرق را رد
به یاری اه بیت بشرابد
کرد و گفت« :یابا رسول لال اگر به یاری تو آیم همان ِ
اول کار پیش روی ترو کشرره
مىشو و نفس ما به مرگ راضى نیست وحى ایا اسرب مررا بگیرر بره خردا قسرم
تاکنون هیچ سواری با آن در طلب چیزی نرفره است مگر ایاکه به آن رسیده و هریچ
کس در طلب ما نیامده است مگر ایاکه از او سبقت گرفره و نجا ،یافررها » امرا
حسیا

از او روی برگرداند و فرمود« :نه حاات به ترو دار و نره بره اسرب ترو»
ُ

َ ْ

ِّ

ُ ً

سپس ایا آیه از سورۀ کاف را خواندَ « :و ما ك ْن َُ ُمَ ِخذ ال ُم ِضل َین َعضدا؛  2ما گمراهران را

به یاری خود نمىطلبیم» و به او فرمود« :اما از اینجا بگریز و برو نه با ما باش و نه بر
ما؛ زیرا اگر کسى صدای اسرغاهۀ ما را بشنود و ااابت نکند خداونرد او را بره رو در
آتش اانم مىاندازد و هالک مىشود»

3

 .2بصیرت

از دیگر زیبایىهای کرب ل
ال بصیر ،یراران امرا حسریا

برود بصریر ،بره معنرای

هوشیاری و آگاهى و اسرفادۀ درست از عق و منطق و به عبارتى «چشم ِ عق » است؛
 1مرتتى عطایى؛ خاطراتى از آیینه اخال ؛ ص  59و 60
 2کاف51 :
 3ابااعثم کوفى؛ احفرور؛ م  5ص 84

نوری درونى که شاص با آن نور در میان مرد زندگى مىکند هرر انقالبرى کره در
طول تاریخ رخ داده است یا با در غفلت نگه داشرا مرد اتفا افرراده اسرت؛ ماننرد
تما انقال های طاغوتیان و یا به سبب بصیر،افزایى مررد صرور ،گرفرره اسرت؛
ل
اباعبدال با بصیرتى که به آنها عطا شده
مانند تما انقال های احاى یاران شیدای
بود؛ شنیدند اندیشیدند و از عبر،ها باره گرفرند آنگاه راههای روشنى را پیمودند
موانع کسب بصیرت

عواملى واود دارد که مانع بره دسرت آوردن بصریر ،مىشرود کره برخرى از آنهرا
عبارتند از:
ژرفاندیشى و بصیر ،و تقوا رابطۀ مسرقیم با یکدیگر دارند انسانهای برا بصریر،
به طور قطع تقوای بیشرری نیز دارند؛ زیرا بصیر ،فقط برا کسرب علرم و دانرش بره
دست نمىآید؛ بلکه عنایت خدا را نیز نیاز دارد اما خمینى با بارهگیری از تقروا و
بصیر ،اامعه را هدایت نمود درباره بصیر ،و آگاهى اما

نق است:

وارد کاخ شدیم انرظارش را نداشریم وحى بالفاصله معمر قذافى به مالقرا ،مرا آمرد
ما به او توضیح دادیم که اما از چارههای براسره ااان اسال هسررند و علیره شراه
مبارزه مىکنند و چون احرمال دارد دوحت فرانسه بعد از سه مراه اقامرت بررای تررک
آناا به ایشان فشار بیاورد با ااازۀ شما ایشان برای اقامت به حیبى بیایند قرذافى بره
اما ابراز عالقۀ زیادی کرد برای انجا هر گونه کمکى هرم تمایر نشران داد؛ حررى
گفت هر سالحى هر اای دنیا که باواهیم به ما تحوی مىدهنرد؛ حررى در خلریج
فارس گفریم ملت ما ملرى غنى است و به کمک ماحى دیگران احریام ندارد برای مرا
همیشه مذمو بود که از بیگانه کمک بگیریم؛ حرى از قذافى کره شرعار اسرال گرایى
1
مىداد اما نیز دایم مىفرمود« :با طنا ِ قذافى داخ چاه نروید»

ایا بصیر ،است که انسانى سى سال زودتر انحراف شاصى را که احگوی انقالبیرون
است تشایص دهد
 1على احفتپور؛ حاشیههای مامتر از مرا؛ ص 191
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 .1بیتقوایی
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 .2غفلت

یکى دیگر از موانع بصیر ،غفلت است؛ چنانکه خداوند مىفرماید« :دلهایى دارنرد
که با آن درک نمىکنند و چشمهایى دارند که با آن نمىبینند و گوشهایى دارند که با آن
نمىشنوند ایشان چون چاارپایاننرد؛ بلکره از آنهرا گمراهترر هسررند و ایشران همران
1
غفلتزدگانند»
دشما مىکوشد با سرگر کردنمان به مسائ کوچک و بىاهمیرت مرا را از مسرائ
ِ
دشمنى او غاف شدیم ضرربۀ سرارى خروردیم
بزرگ و اصلى غاف کند هر گاه از
امیر هاکری یکى از فرماندهان ارتش در دوران انگ مىگوید:
هر کشوری که قصد حمله به کشور دیگری را دارد نمىتواند یکدفعره از پادگانهرا
به سمت کشور دیگری حمله و ادعای انگ کند بدون شرک بررای شرروع انرگ
رهتوشه علمی ـ تخصصی ویژة مبلغان
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اقداماتى ز است که یکى از آنها حرکت یگانها به سمت نوار مرزهاسرت عررا
تصمیم قبلى برای انگ با ایران داشت آقای غ ََرضى اسراندار خوزسران کره از آن
مطلع شده بود در مجلس گزارشى را دربارۀ قصد عرا برای حمله به ایرران ارایره و
در ایا گزارش تأکید کرد که فرماندهان نظامى ایا موضوع را بیان مىکننرد غرضرى
بعد از ارایۀ گزارش در مجلس به بنده گفت« :ما را در مجلس هو کردنرد و گفرنرد
ما شاخ آمریکا را در منطقه شکسریم چه برسد به عرا »

2

 .3نبود اولویتسنجی

اوحویتسنجى یکى از مصادیق بسیار مارم بصریر ،اسرت چره بسریار افررادی کره
باواود عالقه به اما حسیا حتر ،را تناا گذاشرند فرزد یکى از ایرا افرراد
است او در کرودکى برا غاحرب پردرش بره خردمت امیراحمرؤمنیا رسرید روزی
حتر ،پرسید« :او کیست؟» غاحب پاسخ داد« :پسرر اسرت کره شراعر اسرت»
حتر ،فرمود« :به او قرآن بیاموز که بارر از شعر است» او پرس از ایرا مراارا
پاهای خویش را در بند نمود ترا قررآن را حفرظ کررد  3فررزد اشرعاری در مرذمت
 1اعراف179 :
 2خبرآنالیا؛ «گفرگو با رئیس اطالعا ،حشکر  92اهواز در دوران انگ»؛

.1392/07/06

https://www.khabaronline.ir/news/315034

 3اباکثیر دمشقى؛ احبدایه و احناایه؛ م  9ص 265

اباملجم و ابیاتى در رهای اما حسیا  1و اصحابشان 2سررود؛ امرا برا وارود ایرا
را نصریحت کررد و
هنگامى که اما حسیا را در حال خروم از مکه دید اما
گفت« :کوفیان را پشت سر گذاشرم؛ در حاحى که دلهایشان برا ترو و شمشیرهایشران
علیه تو بود»  3سپس برای انجا حج به سوی مکه حرکت کرد؛ در حاحى کره امرا
ِ
نبرود موقعیتسرنجى و نداشررا
غریبانه به سوی قرلگاه حرکت مىکرد ایرا نشران
بصیر ،فرزد بود
 .4جهالت

یکى دیگر از موانع بصیر ،اا است هواحکالع به سبب بىبصیرتى و فقدان بینش
صحیح سیاسى از سپاه امیراحمؤمنیا

در انگ صفیا ادا شد و به حشرکر معاویره

در راه خدا مىانگد  4او وقرى عماریاسر را در میان نیروهای اما على
ساا رسولخدا

دید به یراد

افراد که فرمود« :عمار را گروه سرمکار خواهند کشت» ایرا امرر

روحیۀ او و بسیاری از نیروهای فریبخوردۀ معاویه را مرزحزل کرد؛ چرا کره عمرار را
در آن سوی میدان و در میان یاران اما على

مىدیدنرد  5وقررى معاویره برا چنریا

شباهای در حشکرش موااه شد به هواحکالع گفت« :از کجا معلو که عمار تا آخر در
ِ
هواحکالع بىبصیر ،و ااه در برابرر چنریا
اباۀ على بماند و به ما ملحق نشود؟»
پاسخ ساده و گمراهکنندهای به آسانى قانع شد و در کنار معاویه علیره امرا علرى
انگید تا کشره شد

6

 .5لجاجت

حجاات به معنای پافشاری و اصرار کردن بر ساا یا رفرراری و نروعى سرریزهاویى
 1هما با غاحب فرزد ؛ دیوان احفرزد ؛ مقدمه و شرر مجید طرد؛ م  1ص 7
 2محمد با على اباطباطبا؛ احفاری؛ ترامۀ وحید گلپایگانى؛ ص 156
 3ابوحنیفه دینوری؛ اخبار احطوال؛ ص 245
 4همان ص 213
 5ابااهیر؛ اسد احغابة؛ م  4ص 135
 6ایااهیر؛ احکام فى احراریخ؛ م  3ص 31
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پیوست وی در اباۀ باط مىانگید اما تصور مىکرد در حال دفاع از حق اسرت و
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است اما على

مىفرماید« :هر کس حجاات کند و بر آن پافشار ورزد او همران

بات برگشرها است که خداوند بر دحش پردۀ غفلت زده و پیشرامدها نراگوار برر
فراز سرش قرار گرفره است»

1

دشمنان در مقاب پیامبران و ائمۀ اطاار

حجاات داشرند که یک نمونۀ آن حجاات

عمرسعد در روز عاشورا در مقاب پیشناادهای اما

است

بصیرت عاشوراییان

حماسهآفرینان عاشورا کورکورانه به کربال نیامده بودند آنان اه بصریر ،بودنرد کره
هم به درسرى و حقانیت راه و رهبرشان ایمان داشرند و هم مىدانسرند که وظیفهشران
اااد و یاری اما است  2بابصیر،تریا یار اما حسیا
رهتوشه علمی ـ تخصصی ویژة مبلغان
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ابواحفت

بود اما صاد

قمر بنىهاشرم حترر،

ضما حدیثى فرموده است:

عمو ما عباس انسانى با بصیر ،و ژرفنگر و آراسره به ایمانى آگاهانه و اسرروار و
عمیق بود به همراه ابى ل
عبدال دحیرانه مبارزه کرد و در آزمون سات زندگى برا بره
اان خریدن رنجها و گرفراریها بسیار در راه خدا سرفراز و سربلند سرر برر آورد
و پس از اااد شجاعانه اان خود را در راه خدا هدیه کرد

3

فهرست منابع
کتب
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 .2نر افزار نشانه؛ کانون فاطمه احزهرا
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شارضا؛ بهنق از اطالعا ،دریافرى از کنگره سرداران
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داراحررا

دو بیررو:،
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فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان
تابستان  1399ـ محرمالحرام  1442ـ شماره دوم

عزاداری و عقالنیت
سیدمحمد اکبریان

*

مقدمه

اص عزاداری برای رفرگان و عزیزان خواه به مرگ طبیعى از دنیا رفره یا کشره شرده
باشند در تما فرهنگها و ملتها و از امله در فرهنگ اسالمى واود دارد و مرورد
تأیید است عزاداریها برای رفرگان و کشرگان غاحبا برخاسره از احساسرا ،انسرانى
است؛ اما در مورد شاصیت شاید بزرگ اسال اما حسریا

فقرط یرک موضروع

احساسى نیست اگر چه ایا شااد 1400 ،سال پیش بره وقروع پیوسرره اسرت امرا
افزون بر مظلومیت خاص آن حتر ،در ایا واقعه ابعاد مارلف ایرا مسرأحه سربب
شده تا سوگواری برای آن حترر ،از مررز احسراس و عواطرف فراترر بررود و برا
عقالنیت مورد تأیید و پشریبانى قرار گیرد واود دو عنصرر احسراس و عقالنیرت در
آن مواب شده است تا ایا حادهه همچنان زنده و زندگى باش باشد
ّ
عقالنیت
چیستی

در هیچ آیینى همانند آییا اسال و در هیچ کرا آسمانى مانند قرآن بر تعق و عقر
تأکید نشده است با صرفنظر از واژه «فکر» و مشرقا ،آن یا احفاظ مشرابه فقرط 49
بار از مشرقا« ،عق » اسرفاده و همه ایا مشرقا ،به صور ،فعر ماننرد «تعقلرون»
«یعقلون» «یعقلاا» «نعق » و «عقلوه» اسرعمال شدهاند اما صاد

فرموده اسرت:

ُ َ ُ ً َ ً ُ ً َ ً ََ
ََ
َ ُ َ ُّ ُ ُ َ ْ َ ْ َ ُ ْ َ ُ
َ
ْ
ااء َو اْل ِئماة
اط َنة فَما الَ ِاهر فالرسل و اْلن ِبی
« ِإن ِلل ِه علی الن ِاس حجَی ِن حجة ظ ِاه َر و حجة ب ِ
* عتو هیئت علمى پىوهشگاه علو و فرهنگ اسالمى

َو

َ

ْ

ُ َ ْ ُ

أما ال َب ِاط َنة فاال ُعقول؛ 1خداوند بر مرد دو حجت دارد :حجت آشکار (بیرونى) و حجت
پناان (درونى) حجت آشکار پیامبران و امامان
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هسررند و حجرت درونرى عقر

انسان است»
انقال اما حسیا نیز بر محور دیا اسال و قرآن بود بنابرایا نه تنارا نمىتوانرد
بر خالف عقالنیت باشد؛ بلکه اص و اساس آن بر محور عقالنیت و معرفت اسرت؛
َ ََ ُْ ََ ُ َ َ ْ َْ َ َ َ َ
اادك ِم َان
چنانکه در زیار ،اما حسریا مىخروانیم« :باذل مهجَاه ِفیاُ ِلیساَن ِقذ ِعب
َ َ ْ َ
الضَل ِة َو ال َج َهالة»  2آن حتر ،اان خود را برای نجا ،انسانها از گمراهى و نرادانى
فدا کرد بنابرایا رشد عقالنى انسانها و آگاهى و نجا ،از گمراهرى هردف قیرا او
بوده است در ایا صور ،عزاداری ما برای پاسداشت و زنده نگه داشرا آن نیز بایرد
با عقالنیت و معرفت همراه باشد تا با ناترت حسرینى سرازگاری و تناسرب داشرره
باشد
هنگامى که از عقالنیت ساا مىگروییم مقصرود عقر مادیگرایانره محاسربهگر و
سوداویانه که امروزه در ااان غر تبلیغ مىشود نیسرت عرزاداری برا ایرا همره
گسرردگى و شور در ااان تشیع و اسال برای کسى که  1400سال پیش کشره شرده
است از نظر عقالنیت مادیگرایانه غربى صرحیح نیسرت از نظرر عقالنیرت مرادی
سیاهپوش کردن شار و به سر و سینه زدن که عمومىتریا نماد عزاداری است و نیرز
اشک ریارا و مانند آن غیرعقالنى و موارب اریحرهدار کرردن عواطرف و سرلب
آرامش روان انسانهاست نگاه مادیگرای غربى حرى اص قیا و انقال حسینى را
غیرعقالنى مىداند؛ زیرا معیار آنها فقط سود مادی است و از معنویت و آهار معنروی
عزاداری بر رور و اان انسانها و حرى از آهار دنیوی قیا اما حسیا در ااررای
عداحت و حقخواهى و نجا ،انسرانها یرا برکرا ،عرزاداریهرا در زنردگى دنیروی
بىخبرند بنابرایا مقصود عقالنیت مؤمنانه است کره مرورد تأییرد اسرال مىباشرد؛
عقالنیرى که از سوی خداوند به عنوان حجت درونى در انسان به ودیعه ناراده شرده
با احساس و عواطف و آرامش روان انسانها همسو بوده و آنها را نادیده نمىگیرد
عقالنیت در ایا مقاحه در دو محور بررسى مىشرود :عقالنیرت در خرود عرزاداری و
 1محمد با یعقو

کلینى؛ احکافى؛ م  1ص 16

 2محمد با محمد مفید؛ مناسک احمزار؛ ص 108

عقالنیت در شیوه روش و اهداف عزاداری که مربوط به وظیفره مرا در بزرگداشرت
ایا حادهه بزرگ مىشود
الف) عقالنیت عزاداری

واژه عزاداری و سوگواری واژهای آیینى و نشاندهنده رفرار و مراسم خاصرى اسرت
که هنگا وارد شدن مصیبت انجرا مىشرود و قاحبهرا و نمادهرای مارلفرى ماننرد
روضه شعر مرهیه دسرهاا ،عزاداری و سرینه زدن و دارد عرزاداری بررای امرا
حسیا

هم در روایا ،و سنت دینى ما ریشه دارد و هرم از آیرا ،قررآن 1اسررنباط

مىشود قرآن روایا ،دینى سیره و سنت بزرگان دیا چیرزی را بیران مىکننرد کره
مطابق با عق باشد و چیزی که مااحف با عقالنیت باشد یرا از عقالنیرت برخروردار
نباشد مورد تأیید دیا اسال نیست افزون بر روایا ،دینى و سنت و سیره پیشروایان
عزاداری بر اما حسیا

نه تناا مکرب اسال و تشیع را زنرده نگره مرىدارد؛ بلکره

روحیه مبارزه با ظلم و ایسرادگى و مقاومت در مقاب با فشار و ساتگیری سیاسرى
اقرصادی نظامى و فرهنگى دشمنان اسرال و مرجراوزان بره مریاا را در میران امرت

عزاداری و عقالنیت

و بزرگان دیا عق انسان نیز کامال آن را تأیید مىکند

اسالمى باقى و پایدار نگه مىدارد در واقع عزاداری نشان قدردانى از کسرانى اسرت
که اان خود را برای نجا ،بشریت و الوگیری از گمراهى مسلمانان و حفرظ دیرا
اسال فدا کردهاند درسهای کربال مانند اد

شجاعت مردانگى وفرای بره عارد

بندگى و عباد ،خدا حرى در میردان نبررد تسرلیمناپذیری در مقابر ظلرم و برر
عقالنى بودن پاسداشت کربال و عزاداری بر اما حسیا

د حرت دارد در حقیقرت

عزاداری تبلور عملى فریته توحى و تبری است
ب) عقالنیت در عزاداری

آنچه برای ما به عنوان یرک عرزادار اهمیرت بیشررر دارد اسررفاده از روش هردف و
ابزارهای عقالنى در عزاداری است عقالنیت در عملکرد و رفرار مرا در عزاداریهرا
ْ َْ َ ُُْ
َ َ ْ َُ ْ َ َ َ َ َ ََ
وب؛ و آن کس که بزرگداشت شرعائر احارى
 1مانند آیه مبارکه« :و من يع ِظ شع ِائر الل ِه ف ِإنها ِمن تقوى القل ِ

کند آن از تقوای قلب است» حج32 :

75

مىتواند مار تأیید و دحیلى بر عقالنیرت عرزاداری نیرز باشرد بررسرى ایرا موضروع
چندیا مسأحه را در خود اای مىدهد
 .1عقالنیت در اهداف عزاداری

اهداف ما در عزاداری باید در راسرای همان چیزی باشد که هدف اما حسریا
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در

در برپایى مجاحس عزاست
قیامش بوده است یا هدف امامان معصو
اگرچه اهداف بسیاری مانند مبارزه با ظلم بیداری انسانها احیای دیرا الروگیری
از تحریف دیا امر به معروف و ناى از منکر مااحفت با اایگزینى سلطنت به اای
خالفت برپایى عداحت و برای قیا عاشورا هکر شده است؛ اما محور تما اهرداف
نیز با برپرایى مجراحس عرزا
قیا برای خدا و حفظ دیا اسال بود  1امامان معصو
کوشیدهاند تا با زنده نگه داشرا یاد اما حسیا و قیامش اهدافش که هدف تمرا
ائمه نیز بوده است زنده بماند اما باقر هردف از اارماعرا ،در عرزاداری را
َ
َ َ ُ
ْ َ ُ
ُ
ااعك ْم َو ُماذاك َر ِتك ْم ِإ ْح َیاه َناا؛ 2اارمراع (مجراحس) و
چنیا بیان کرده اسرت« :ف ِاإن ِفاا اج َِم ِ
سانان شما احیا و زنده کردن ماست» احیای نا و یاد و اهداف ائمه نیز احیرای
دیا است
برای آنکه مجاحس عزاداری هماهنگ با همان هدف اما حسیا باشد باید همانند
ُ ْ َ َ َ ُ ُ َ َ َ َُ ُ َ َْ
وموا ِلل ِه َمثنى
اح ٍة أن تق
آن حتر ،بود؛ چنانکه قرآن نیز مىفرماید«« :قْ ِإنما أ ِعظك ِبو ِ
ُ
َوف َر َادى؛ 3بگو ما فقط به شما یک اندرز مىدهم که دوتایى و به تناایى برا خدا بره
پا خیزید» بنا بر ایا آیه شریفه هدف انسان مسلمان در هر کاری که انجرا مىدهرد
چه به تناایى و چه با دیگران باید کسب رضای خدا باشد وقرى هدف احارى باشرد
دیگر مکان عزاداری یا نا هیأ ،اهمیت ندارد
عزاداری با هدف نمایش دادن خود کسب شار ،چشم و همچشمى یا هر هردف
دیگری مانند آنها نه مورد تأیید دیا است و نه عاقالن آن را تأییرد مىکننرد هردف
ََ ْ ْ َ
ُْ ُ
َ ُ ْ َ ْ ُ َ
اَ اْلماة
 1على با موسى اباطاووس؛ احلاوف على قرلى احطفوف؛ ص « :24وعلی ِاْلسَ ِم السَم ِإذ قاد ب ِلی ِ
ِب َراع ِم ْْ ِل َی ِ َید؛ اگر امت پیامبر به مث یزید دچار شوند باید با اسال وداع کرد»

 2محمد با حسا طوسى؛ ا ماحى؛ ص224
 3سبأ64 :

اما حسیا

دینى و عقالنى بود؛ بنابرایا هدف عزادار نیز باید چنریا باشرد وقررى

هدف احاى باشد و از ابراز احساسا ،صرف خارم شود اهرا ،و برکا ،آن به همره
ابعاد زندگى عزادار تأهیر مىگذارد و تما روزهای عزادار را عاشورایى مىکنرد یکرى
از د ی کمرنگ شدن تأهیر محر بر احوال مؤمنران و شریعیان در روزهرا و ماههرای
دیگر سال غلبه انبه احساسى محر و عقالنرى نشردن آن اسرت؛ زیررا وقررى فررد
عزادار با عق و اندیشه برا آن موااره شرد آن ترأهیر پایردار مىمانرد؛ در حراحى کره
احساسا ،در یک زمان برافروخره مىشود و در زمان دیگر فروکش مىکند
 .2عقالنیت در انتخاب محتوا

 1شاید مطاری در ایا باره مىفرماید« :رها و مرهیه باید به شکلى باشد کره در عریا حرال آن حرس
قارمانى حسینى را در واود ما تحریک و احیا کند حسیا با علرى
است حسیا با على

یرک سروژه برزرگ اارمراعى

در آن زمان یک سوژه بزرگ بود هر کسى که مىخواست در مقاب ظلم قیرا

کند شعارش «یا حثارا ،اححسیا» بود» مرتتى مطاری؛ مجموعه آهار؛ م  17ص 60

عزاداری و عقالنیت

محروای عزاداری نحوه مواااه عزادار با عاشورا و قیا اما حسریا را مشراص
مىکند اگر محروای عزاداری فقط بیان احساسا ،باشد عاشورا و قیرا کرربال بررای
عزادار در همان حد شور و احساس باقى مىماند ایا در حاحى است که اگر محروای
احساس با حماسه پیوند باورد قیا کربال برای عزادار حماسهای احساسى مىشود
غنى شدن محروای عزاداری با معنویت حسینى قیا عاشورا را برای فرد عزادار یرک
قیا معنوی مىکند محرواهای ظلمسریزانه در عزاداریها روحیه مبارزه با ظلم و سرم
را در فرد عزادار قوی مىسازد  1امع شدن همره ایرا محرواهرا در عرزاداری ترأهیر
کام تری از حماسه کربال در رور و اان عزاداران بر اای مىگذارد
عقالنیت در انراا محروا مواب مىشود که محروای عزاداری در راسررای اهردافى
باشد که اما حسیا در قیا خود داشره است احیا و حفظ دیا مبرارزه برا سررم
امر به معروف و ناى از منکر قیا برای خدا شکوفایى عق و خارم کردن انسرانها
از گمراهى و از اهداف قیا عاشورا بود حرقگرایى کرامرت انسرانى عز،منردی
ظلمسریزی وفاداری و محبت رعایرت حقرو انسرانها رعایرت اد و احرررا و
انصاف شجاعت و مردانگى و محروای قیا کربال بود عزاداریها باید ایا اهرداف
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و محرواها را محقق سازد
مرأسفانه برخى از عزاداریها از ایا اهداف و محروا فاصله گرفره به صور ،کارهای
نمایشى و ظاهرسازی یا عاد،های رفراری در آمده و حرى گاه به افسرانه و خرافرا،
آغشره شده و به راه و روشهای نادرست روی آورده است؛ بهگونهای که بایرد بررای
ایا نوع از عزاداریها گریست شاید مطارری برا نقر برخرى از ایرا افسرانهها و
تحریفهای صور ،گرفره در عزاداریها مىگوید« :پس بیاییم توبه کنیم واقعا بایرد
ل
اباعبدال اححسیا و اصحا
توبه کنیم بیاییم از ایا انایت و خیانرى که نسبت به
بزرگوارش و یارانش و خاندانش مرتکب مىشویم و همه افراارا ،ایاها را از میران
مىبریم توبه کنیم و پس از ایا طور دیگر باشیم که از ایا مکرب تربیررى اسررفاده
1
کنیم»
از سوی دیگر محرواهای ترویج کننده خرافا ،و اااحت مواب وها مذهب تشریع
مىشود که از نظر فقاا حرا است اما خمینى با اشاره برر نادرسرت برودن برخرى
کارها در عزاداریها مىفرماید« :باید بدانید که اگرر باواهیرد ناترت شرما محفروظ
بماند باید ایا سنتها را حفظ کنید احبره اگر چنانچه چیزهای نراروایى بروده اسرت
2
سابق و دست اشااص بىاطالع از مسائ اسال بوده است آنها باید تصفیه بشود»
آیت لال سیسرانى در توصیه به واعظان و شاعران برای تبلیغ در ایا محر و عرزاداری
مىگوید:
در مجموع باید واعظان و مبلغران روی عوامر عقالنیرت خردمنردی و اخرال در
گفرهها و سیره ائمه

تمرکز کنند و آن را به زبان آورند شاعران نیرز ترالش کننرد

قصاید خود در رابطه با اه بیت

را شام معانى عقالنى یادآورنده خردمندانره و

دارای فتیلت کنند تا به رشد هها تحکیم عقالنیرت بیرداری واردان فعالسرازی
فطر ،و افزایش تواه کمک کنند؛ چرا که ایا همان رویکرد مناسب بررای نمرایش
سیره ائمه

و اانفشانى آنها و آن چیزی است که بر سر آنها آمد

3

 1مرتتى مطاری؛ مجموعه آهار؛ م 17ص97
 2سید رور لال موسوی خمینى؛ صحیفه نور؛ م  15ص 331
 3شررفقنا؛ «توصرریههای حتررر ،آیررت لال سیسرررانى برره خطیبرران و واعظرران در آسرررانه مرراه محررر »؛
1398/06/03

https://fa.shafaqna.com/news/798197

 .3عقالنیت در شیوه و ابزار عزاداری

یکى از باورهای اشرباه ایا است که وقرى هدف انسان خو و درست باشد اسرفاده
از هر وسیله و ابزاری برای رسریدن بره آن هردف ارایز اسرت ماکیراول فیلسروف
ایراحیایى در امله معرروفش کره مىگویرد« :هردف وسریله را توایره مىکنرد» بره
شاریاران توصیه مىکند که برای رسیدن به اهرداف خرود از هرر وسریلهای اسررفاده
کنند

1

سازمان مجاهدیا خلق و برخى گروههای مذهبى در سالهای مبارزه با رژیرم شراه و
با اماوری اسالمى عقیده ماکیاوحى را در اات هدف مبارزه خود به کرار گرفرهانرد
و با اسرناد به ایا ساا منسو به اما حسریا

ََّ َ َ َ َ ٌ
قیاد و
کره مىفرمایرد« :إن الحیاا ع

ج ٌ
هااد» بر ایا باورند که برای رسیدن به هدف خود مى توانند از هر ابزاری حرى قر
ِ

شکنجه دزدی آد ربایى ااسوسى و اسرفاده کننرد شراید مطارری در زمران
حسیا

را نادرست و از سوی دیگرر مفارو اسررنباط شرده از آن را باطر و برر

خالف قرآن مىدانست و مىگفت:
قرآن از حق ساا به میان مىآورد حیا ،از نظر قرآن یعنى حقپرسررى و ااراد در

عزاداری و عقالنیت

مبارزه با شاه با ایا عقیده به مااحفت برخاست او از سویى انرسا ایا ساا به اما

راه حق نه عقیده و اااد در راه عقیده عقیده ممکا است حق باشد و ممکا اسرت
باط باشد

قرآن حرفهایش خیلى حسا

شده است؛ همیشره مىگویرد :حرق و

اااد در راه حق نمىگوید :عقیده و اااد در راه عقیرده مىگویرد :اول عقیردها ،را
باید اصالر کنى

2

باید تواه داشت که اااد در راه حق نیز مجوز اسرفاده انسان مسلمان از هر روش و
ابزار نادرست نیست؛ زیرا آنها ابزارهای ناحق و نادرست هسررند و برا ابرزار نراحق
نمىتوان به حق و حقیقت رسید شاید مطاری یکى از علتهای تحریف عاشرورا
در میان ما شیعیان را نیز همیا باور مىدانست و مىگفت« :از طرفى فکری پیدا شرود
 1توصیه او به شاریاران به گونهای است که از آن ایا مفاو برداشت و مشراور شرده اسرت؛ مایرک
بسفورد فاسرر و همکاران؛ خداوندان اندیشه سیاسى؛ ترامه اواد شیخا سالمى؛ م  1ص 527ر531
 2مرتتى مطاری؛ مجموعه آهار؛ م 23ص171
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ل
اباعبدال
که چون گریاندن برای

هوا ازی و اارر عظریم دارد؛ پرس بره حکرم

«احغایا ،تبرر احمبادی» هدف وسیله را مبار مىکند و از هر وسیلهای مىشود اسرفاده
کرد اینجاست که اع و دروغ در نظر عدهای مشروع مىشود»

1

بنابرایا برای عزاداری نیز نمىتوان از هر روشى اسرفاده کرد نمىتروان گفرت چرون
عزاداری کاری درست و مقدس و مورد تأیید ائمه

است پس از هر راه و روشرى

مىتوان اسرفاده کرد ایا عقیده مواب روام کارهای اشررباهى مىشرود کره عقر و
فطر ،از آن دوری کرده یا حرى تنفر دارد؛ مانند عرزاداری برا شمشریر و قمره و راه
رفرا بر روی تیغ و آتش که هیچ مبنای شررعى و عقلرى نردارد ایاگونره عرزاداری
مصادیقى از عزاداریهایى است که فقاا آنها را مواب وها مذهب شریعه و اسرال
رهتوشه علمی ـ تخصصی ویژة مبلغان
80

دانسره و عزاداران را از آنها منع کردهاند برخى داسررانها و قصرههای نقر شرده از
واقعه عاشورا که اغلب برای تحریک احساسا ،و عواطف مرد گفره مىشود و هرم
انطباقى با عق و منطق ندارد از ایا دسره کارهای اشرباه است

2

اگرچه عزاداری مىتواند به شیوههای مرعددی مانند شعر مرهیه دسرهاا ،سینهزنى
و زنجیرزنى روضه و سانرانى و تعزیه طبق معیار و ضوابط دینى مجاز است باشد؛
اما مام آن است که ایا شیوههای عزاداری در اات نشران دادن اهرداف و محرروای
قیا عاشورا باشد ایا نقش بهویىه بررای مرهیره اشرعار و روضرهها از آن رو کره برا
مااطبان زیاد و عمو مرد روبهرو مىشود از اهمیت بیشرری برخوردار است
 .4جمع عقالنیت و عواطف

بىتردید یکى از انبهها و د ی مام عزاداری سرا ر شرایدان

شرور و احسراس

پاک انسانى است آدمى که دارای احساس انسانى پاک و بىآ یش اسرت نمىتوانرد
در مقاب ظلم به خاندان پیامبر

و شاصیت بزرگى ماننرد حسریا

فرزنردان و

یارانش بىتفاو ،باشد یا برانگیاره نشود افراط در انبره عقالنیرت باعرث نادیرده
گرفرا نقش برانگیارگى عواطف و احساسا ،پراک انسرانى اسرت؛ همانگونره کره
 1همان م 17ص605
 2نمونههای بسیاری از آنها در کرا

حماسه حسینى و هی تحریفا ،عاشورا بیان شده است

افراط در برانگیارا احساس مواب نادیده گرفرا عقالنیت و از بیا رفرا آن است
در واقع عزاداری سا ر شایدان

باید برر دو اسرروانه عواطرف و عقالنیرت برقررار

باشد تا انسان را به تعاحى برساند افراط و تفریط در هر یک از آنها سبب خرروم از
اعردال و میانهروی مىشود و به بُعد دیگر آسیب مىزند اما رضا
َ

َ

ُْ

ُ

فرمروده اسرت:

ُْ ُ
ور أ ْو َساط َها؛ 1بارریا کارها حد وسرط آنهاسرت»؛ از ایرا رو افرراط در بُعرد
«خیر اْلم ِ
احساسى سبب کمرنگ و فراموش شدن درسهایى برگرفره از مکرب حسینى و قیرا

و انقال

عاشورا مىشود برای برانگیارا احساس و ریاررا اشرک و

سرانانى

گفره و کارهایى انجا مىشود که بر خالف احکا دیا و حکم عق (حجرت براطنى
خداوند) است هوا گریه بر اما حسیا

نمىتواند مجروزی بررای بارهگیرری از

هر روش حرى روشهای غیرعقلى و غیردینى برای برانگیارا احسراس و عواطرف
مرد باشد

 1محمد با یعقو

کلینى؛ احکافى؛ م  6ص 541

عزاداری و عقالنیت

از سوی دیگر افراط در عقالنیت مراسم عرزاداری را بره نمادهرای خشرک و بردون
رور عاطفى و احساسى مبدل مىکند و موارب دحزدگرى مؤمنران و فاصرلهگیری از
آنها مىشرود تأکیرد زیراد برر انبرههای عقالنرى یرا عقالنىسرازی ماننرد برپرایى
کنفرانسهای صرفا علمى و عقالنى و مانند آن که مواب کمرنگ شدن احسراس و
عواطف یرا نادیرده گررفرا شرور و احسراس نافرره در عزاداریهرا خوداوشرى و
انگیزشهای عاطفى در آنها مىشود به تدریج ارتباط عزاداریها را با تودههای عرا
مرد کاهش مىدهد و عده زیرادی از مررد را کره برر اسراس انبرههای عراطفى و
احساسى با عاشورا و کربال پیوند خوردهاند از عزاداریها و بزرگداشتهای عاشرورا
دحزده مىکند
بنابرایا عقالنیت و برانگیارا احساس و عواطف در عزاداری مکمر یکدیگرنرد و
باید با همدیگر تلفیق شوند افراط در هر یک از عقالنیت و عواطف نیز ضما آسیب
رساندن به هر یک از ایا دو بُعد سبب آسیب رساندن به بُعد دیگر نیز مىشود
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فهرست منابع
کتب
 1اباطاووس على با موسى؛ احلاوف على قرلى احطفوف؛ ترامه سید احمرد فارر ؛ تارران:
نشر ااان [بىتا]
 2بسفورد فاسرر مایک و همکاران؛ خداوندان اندیشه سیاسى؛ ترامره ارواد شیخا سرالمى؛
تاران :شرکت انرشارا ،علمى و فرهنگى  1373ش
 3طوسى محمد با حسا؛ األماحى؛ تصحیح :مؤسسة احبعثة؛ قم :دار احثقافة 1414
 4کلینى محمد با یعقو ؛ احکافى؛ تصحیح على اکبر غفار و محمد آخوند ؛ چا

چاار

تاران :داراحکرب اإلسالمیة 1407
رهتوشه علمی ـ تخصصی ویژة مبلغان
82

 5مطار

مرتتى؛ مجموعه آهار؛ چا

هشرم قم :صدرا  1377ش

 6مفید محمد با محمد؛ مناسک احمزار؛ تصحیح محمدباقر ابطحى؛ قم :کنگره اارانى هرزاره
شیخ مفید 1413
 7موسوی خمینى سید رور لال؛ صحیفه نور؛ تاران :مؤسسه تنظیم و نشر آهار اما خمینرى
 1379ش
سایتها و پایگاهها
 1شفقنا؛ «توصیههای حتر ،آیت لال سیسررانى بره خطیبران و واعظران در آسررانه مراه
محر »؛  1398/06/03کد خبر798197 :

فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان
تابستان  1399ـ محرمالحرام  1442ـ شماره دوم

حضرت زینب

نماد صبر جمیل
سید احمد میرعمادی

*

مقدمه

بىتردید حتر ،زینب

شاصیرى تأهیرگذار در تراریخ و اسروهای ارامع و کامر

برررای همگرران اسررت شاصرریرى کرره در ناتررت عظرریم کررربال نقررش اساسررى و
سرنوشتسازی در حفظ و ماندگاری و ااودانگى ایا قیا داشره است مامترریا و
براسرهتریا باش زندگى حتر ،زینب

صبر و مقاومرت در بُعرد اارمراعى و

سیاسى است که به عنوان بارزتریا خصیصه آن بزرگوار به شمار مىآیرد؛ موضروعى

که ابعاد مارلف آن در رویدادهای گونراگون زنردگى آن حترر ،کرامال مشراود و
محسوس است و از او به عنوان شاصیت نمونه و نماد صبر امی ساخره اسرت در
ایا نوشرار تصویری از نوع و کیفیت صربر امیر آن حترر ،بره عنروان احگروئى
ااودانه ارائه مىشود
مفهوم صبر جمیل و موارد استعمال آن در قرآن

واژهشناسان صبر را در مقاب ازع و به معنرای حربس منرع خرودداری و شرکیبایى
آوردهاند؛ چنانکه خلی با احمد مىنویسد« :الصبر :نقیض الج ع؛ 1صربر نقریض ارزع

است» احمد با فارس نیز در تعریف آن نوشره است« :الصبر هو الحاب ؛ 2صبر عبار،
از همان حبس است» از آنجایى که ایا واژه انبه اخالقى دارد علمای علرم اخرال
* نویسنده و پىوهشگر
 1خلی با احمد فراهیدی؛ کرا

احعیا؛ م  7ص 115

 2احمد با فارسى؛ معجم مقاییس احلغه؛ م  4ص 21

نیز به تعریف واژه صبر پرداخرند مرحو نراقرى در تعریرف ایرا واژه مىنویسرد:
«صبر یعنى هبا ،و آرامش نفس در سارىها بالها و مصائب و پایرداری و مقاومرت
در برابر آنها؛ بهطوری که از گشادگى خاطر و شادی و آرامشى که پیش از حرواد
داشت بیرون نرود و زبان خود را از شکایت و اعتای خود را از حرکرا ،ناهنجرار
نگه دارد»

1

در فرهنگ قرآنى واژه صبر معنای دقیق و بلنردی دارد راغرب اصرفاانى مىنویسرد:
«صبر عبار ،است از وادار نمودن نفس به آنچه که عقر و شررع اقرترا مىنمایرد و
بازداشرا آن از آنچه که عق و شرع ناى مىکند»

2

واژه «امی » به معنای زیبا نیکو و آراسره است توصیف صبر با حفظ امیر از ایرا
رهتوشه علمی ـ تخصصی ویژة مبلغان

روست که ممکا است ایسرادگى و شکیبایى در برابرر نامالیمرا ،شایسرره و مرورد
پسند نباشد؛ زیرا امکان دارد شاص عکساحعملى از خود نشان دهد که از نظر عرف
یا عق یا شرع بد شمرده شود از ایا رو صبر امی بر اساس افراد مرفاو ،خواهرد
بود؛ چه بسا عملى در برابر نامالیما ،در عرف منطقهای صبر امی به شرمار آیرد و
نزد عرف منطقه دیگر یا در نظر شرع صبر امی نباشد بنابرایا باید بررای شرناخت
صبر امی معیار و مالکهایى در نظر گرفره شود
بر اساس آموزههای دینى صبر امی

84

3

صبری است که برای رضای خدا باشد  4تداو

داشره باشد شکوه و بىتابى در آن نباشد هرگز یأس و ناامیدی در آن راه پیدا نکند

5

به کفر و ناسپاسى منجر نشود مواب هحرت و خرواری نگرردد و افرزون برر اراده و
انگیزه درونى از امدادهای احاى اسرمداد گرفره شود
 1محمد مادی نراقى؛ اامع احسعادا،؛ م  3ص 281
 2حسیا با محمد راغب اصفاانى؛ مفردا ،احفاظ احقرآن؛ ص 474
 3ناصر مکار شیرازی و همکاران؛ تفسیر نمونه؛ م  25ص 17
 4در ادبیا ،عر

گفرهاند :صبر در «صبر امی » مرفوع آمده و معنایش ایا است کره« :فشرأنى صربر

امی ؛ کار ما صبر امی است» على با حسیا علماحادی؛ اماحى احمرتتى؛ م  1ص 106
 5از اما باقر

َ
َ
َ ْ
سؤال شد معنای صبرامی چیست؟ فرمودَ « :ص ْب ٌر ل ْی َ ِف ِیه دك َوی ِإلی الناس؛ صبری که

در آن شکایت به مرد واود نداشره باشد» محمد با یعقو

کلینى؛ احکافى؛ م  2ص 93

در قرآن کریم صبر امی در سه مورد به کار برده شده است:

ْ
َْ َ ُ
 1هنگامى که پیراها خونیا یوسف را برای پدر آوردند فرمرودَ « :بال َساولَ لك ْام
َُْ ُ ُ ْ َ ْ ً َ َ ْ ٌ َ ٌ
ُ
میل َو الل ُه ْال ُم ْس ََ ُ
عان َعلی ما َت ِصافون؛ 1هوسهای نفسانى شما ایا کار را
أنفسكم أمرا فصبر ج

برایران آراسره ما صبر امی (و شکیبایى خراحى از ناسپاسرى) خرواهم داشرت و در
برابر آنچه مىگویید از خداوند یاری مىطلبم»
 2دومیا مورد نیز در رابطه با صبر حتر ،یعقو

بر مصریبت فررا فرزنردش

ٌ
َ ْ َ ْ َ ُ َُْ ُ َ ً َ
حتر ،یوسف است که مىفرماید« :قال َبل َسولَ لك ْم أنف ُسك ْم أ ْمرا ف َص ْب ٌر َجمیل َع َسای
َ ْ
ْ َ ً
الل ُه أ ْن َیَت َ
لیم ْال َح ُ
میعا إن ُه ُه َو ْال َع ُ
كیم؛( 2یعقو ) گفت( :هوای) نفس شما مسرأحه
ج
م
ه
ب
نی
ی
ِ
ِِ
ِ

را چنیا در نظرتان آراسره است ما صبر مىکنم صربری زیبرا (و خراحى از کفرران)

 3سومیا مورد در رابطه با توصیه خداوند مرعال به پیامبر اعظم

در مقاب اسررازا

ً
ً
تکذیب و آزار کافران و مشرکان است که مىفرمایدَ « :ف ْ
اص ِب ْر َص ْابرا َجمایَ؛ 3پرس صربر

امی پیشه کا»

جلوههایی از صبر جمیل زینب کبری

نگاهى به زندگى حتر ،زینب

گرواه برر ایرا اسرت کره زنردگى و حیرا ،آن

حتر ،آمیاره با صبر امی بروده اسرت کره در اینجرا بره اخرصرار بره بعترى از
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الوههای آن اشاره مىکنیم
 .1مقاومت در برابر مصیبتها

مصائب حتر ،زینب

در تما تاریخ کمنظیر اسرت آن حترر ،در برابرر تمرا

مصائب نمونه و تجسم عاحى صبر امی بود مقاومت و شکیبایى در راه پاسداری از
حریم دیا و و یت انجا وظیفه خویش به مقرتای عق و شرع کنررل نفس خرود
در برابر نامالیما ،ضعف نشان ندادن در مقاب دشما عد شکوه به مررد حفرظ
 1یوسف18 :
 2یوسف83 :
 3معارم5 :

حضرت زینبعلیها السالم نماد صبر جمیل

امیدوار خداوند همه آنها را به ما بازگرداند؛ چرا که او دانا و حکیم است »

از ویىگىهای صبر امی زینبى است

عز ،و کرامت و

را مىتوان بره دو قسرم تقسریم کررد قسرم اول مصرائب

مصائب حتر ،زینب

زندگى در مدینه است وقایعى چون از دست دادن ادش رسولخدا
ساحگى هجو به خانه مادرش فاطمه

آتش زدن خانه بردن پردرش علرى

مسجد برای گرفرا بیعت وارد کردن ضربا ،بر حتر ،زهررا
گرامىاش و خانهنشینى پدر بزرگوارش على مرتتى
حتر ،زینب

بره

و شرااد ،مرادر

تما ایا حواد در زنردگى

واقع شد؛ اما مانند کوه صبر و مقاومت کرد و هرگز شکوه نکرد

قسم دو از مصائب حتر ،زینب
حتر ،سیداحشادا
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در سا پنج

1

مربروط بره قیرا عظریم عاشرورا و شرااد،

یاران فرزندان و اه بیت آن حتر ،و نیرز مصرائب دوران

اسار ،است
مرحو شیخ محمد حسیا اصفاانى معرروف بره کمپرانى دربراره صربر حترر،
زینب

مىگوید:

2

لَهَد د مادددن العَد د رل عَلَدددى الاَعَد د ا ل

مَدد جَددلَن يَع يُ َدد َ فاددى ال َجَ ادد

در نحوه صبر و مقاومت حتر ،زینب

در مقاب مصیبتها چند نکره مام وارود

دارد که بسیار حائز اهمیت است:
 1در تما ایا مصائب حتر ،زینب

بر نفس خود مسلط بود و هرگز بىترابى

ازع و فزع نکرد عنان و اخریار خود را از دست نداد رفرار ناپسندی از خرود نشران
نداد که عز ،و کرامرش حطمه ببیند؛ بلکه همیشه قوی و قدرتمند در صحنه مصریبت
حاضر شد شیخ مفید

در کرا ا رشاد مىنویسد:

هنگامى که اه بیت

ل
عبیدال برا زیراد شردند حترر ،زینرب
وارد مجلس

عزتمندانه در گوشهای از قصر ا ماره نشست ایا صحنه آنقدر الب تواه کررد کره
ابازیاد پرسید« :ایا زن کیست که ایا چنیا در گوشرها نشسرره؟» کسرى اروا
نداد ابازیاد تا سه مرتبه تکرار کرد گفرند« :ایا زینرب

دخررر فاطمره

دخررر

 1احمد با على طبرسى؛ ا حرجام؛ م  2ص 138
 2حسا احاى؛ زینب کبری عقیله بنىهاشم؛ ص « :62در صبر و شکیبایى بر مصیبتها آنچنان برود کره
نزدیک است از عجائب و شگفرىها شمرده شود»

رسولخدا

است» ابازیاد وقرى ایا امله را شنید رو به حتر ،کررد و گفرت:

«حمد خدای را که شما را رسوا کرد و شما را کشت و دروغران را آشرکار سراخت»
َْ ُ
حتر ،زینب با آن همه مصائبى که دیده بود برخاست و گفت« :ال َحمدلل ِه الاذي
َا ْك َر َمنا ب َنب ِّیه ُم َحمد َو َطه َرنا م َن ِّالر ْج َت ْطهیرًا وانما َی ْف ََض ُح الفاس ُق َو َیكاذ ُ
الفااج ُر َو ُه َاو
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
و به ما کرامت باشرید
غ ْی ُرنا؛ حمد خدایى را که ما را گرامى داشره به پیامبر اکر
و ما را پاک و پاکیزه از راس و پلید داشت همانا فاسرق رسروا مىشرود و فراار
ل
بحمدل از آنها نیسریم و آنهرا دیگراننرد» ایرا امرال ،هماننرد
دروغ مىگوید و
ل
عبیدال با زیاد وارد شد؛ بهطوری که غتبناک و خشمگیا شرد
پرک آهنیا بر فر
و قصد کشرا حتر ،زینب

کرد

1

 1محمد با محمد مفید؛ ا رشاد فى معرفة حجج لال على احعباد؛ ص  243و 244
 2على با موسى اباطاووس؛ احلاوف على قرلى احطفوف؛ ص 142

حضرت زینبعلیها السالم نماد صبر جمیل

اباطاووس در کرا حاوف نق مىکند که حتر ،زینب در پاسرخ ابازیراد کره
َ َ َ ْ ُ ََّ
ً 2
اَ ِإال َج ِمایَ؛
خود را مست قدر ،پوشاحى و پیروزی ظاهری مىدید فرمرود« :ماا رأی
ما چیزی از زیبایى نمىبینم»
ایا امله کره عمرق بیرنش و اندیشره حترر ،زینرب را در تحلیر حرواد و
مصیبتها نشان مىدهد نمایانگر «صبر امی » آن حتر ،است که در مقا عم از
آن برخوردار بود و با اراده قوی و عزمى اسروار در مقاب ظاحمان ایسراد و مصریبتها
و شرردائد را برره فرصررتها تبرردی کرررد تررا سرررمگران را رسرروا و عررز ،و کرامررت
اه بیت را حفظ کند
 2حتر ،زینب مصائب را مشیت و امرحان احاى مىدانست و ایمان داشرت کره
آنچه اتفا مىافرد بدون حکمت احاى نیست خداوند ایا مصائب را وسیلهای بررای
امرحان و ابرال قرار داده است تا اوحیای احاى به مقا قر و دراا ،با برسند همران
خدایى که ایا حواد و مسائ را مقدر مىکنرد قردر ،تحمر و مقاومرت را نیرز
مىدهد و به صابران اار و پاداش عطا مىکند حتر ،زینب خواست و مشریت
و اراده احاى را بر همه چیز ترایح مىداد و نظا هسرى را نظا احسا مىدانسرت؛ از
همیا رو بود که همه چیز را زیبا مىدید
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وقرى در قرلگاه بدن قطعه قطعه برادرش را دید به اای ضرعف در برابرر دشرما برا
ََ
صبر و مقاومت بدن برادرش را بلند کرد و رو به آسمان گفرت« :أل ُلهام تق َّبال ِمناا َهاذا
ُ
الق َربان؛ 1خدایا ایا قربانى را از ما بپذیر» در مجلس یزید نیز وقرى آن خطبره معرروف
را ایراد نمود خداوند را حاکم و داور قرار داد و فرمرود« :ا یزیرد ترو هرر نیرنگرى
خواهى بزن و هر اقدامى که مىتوانى انجا بده و از هر کوششى دریغ منما به خردا
قسم هرگز نمىتوانى نا ما را محو کنى و وحى ما را خاموش کنى و به منراای مقرا
ما برسى و هرگز نمىتوانى ننگ ایا سرم را از خود بزدایرى؛ رأی ترو سسرت و ایرا
دوحت تو اندک است»  2ایا نگاه توحیدی حتر ،زینب همان صبر امی است
که نسبت به حواد و مصیبتها درسآموز و احگوست
 3حتر ،زینب در تما ایا حواد و مصریبتها بره همراهرى خردا و پراداش
احاى امید داشت و معرقد بود که انسان مظلو تناا و بىیار و یراور نیسرت حترر،
مقاومت را از خدا مىدانست؛ چون بر اساس آیا ،قرآن صبر و مقاومت یک نعمرت
َ ََّ ََّ
بزرگ از اانب خداست؛ چنانکه در قرآن آمده استَ « :و ْ
اص ِب ْر َو َما َص ْب ُرك ِإال ِبالل ِه؛ 3صربر
کا و صبر تو از به توفیق خدا نیست» آن حتر ،مىدانست کره در ایرا ناترت
عظیم اار و پاداش فراوان است که تناا در سایه صبر و مقاومت بره دسرت مىآیرد؛
َ ََ َ َ َ
الص ِاب ِر َين؛ 4خدا با صابران است» و بره صرابران وعرده پراداش
زیرا خداوند « ِإن الله مع
َ
َ
َ
َ
5
ُ
َ
َ
ْ
ُ
بغیر حسا داده استِ « :إن َما ي َوفى الص ِاب ُرون أج َره ْ ِبغ ْي ِر ِح َس ٍاب؛ صابران پراداش خرود
را بدون حسا دریافت مىکنند»
حتر ،زینب نصر ،و پیروزی واقعى را در صربر و مقاومرت مىدیرد؛ زیررا از
َ َ
ادش رسولخدا چنیا آموختَ « :و ْاعل ْم أ َن الن ْص َر َم َع الص ْبر؛ 6بدان که یقینرا نصرر،
و پیروزی با صبر و مقاومرت اسرت» امرا حسریا نیرز هنگرا آخرریا وداع برا
ل
ل
نورال؛ عواحم احعلرو و احمعرارف و ا حروال مرا اییرا ،و ا خبرار و
عبدال با
 1بحرانى اصفاانى
ا قوال؛ م  11ص 358
 2على با موسى اباطاووس؛ احلاوف على قرلى احطفوف؛ ص 215
 3نح 127 :
 4انفال46 :
 5زمر10 :
 6محمد با حسا حر عاملى؛ وسای احشیعه؛ م  15ص 263

به خواهرش زینب سفارش کرد که صبور باشد و در مقابر دشرما
اه بیت
بىتابى نکند حتر ،زینب با ایا تفکر و عقیده و صبر امی تمرا مصرائب را
تحم کرد تا ایا قافله عشق به سر منرزل مقصرود برسرد و ناترت عظریم عاشرورا
ماندگار و همرباش گردد و با صبر امی خود دشما را از پای درآورد
 .2ایراد خطبه در برابر دشمنان

 1احمد با على طبرسى؛ ا حرجام؛ م  2ص 304
 2به افرادی همچون ابوسفیان و معاویه گفره مىشود که پس از فرح مکه مسرحق مجازا ،بودنرد امرا
پیامبر

آنها را آزاد کرد و فرمود« :انرم احطلقاء»

حضرت زینبعلیها السالم نماد صبر جمیل

حتر ،زینب بعد از حادهه عاشورا با سالر صبر امی توانسرت ماننرد کروهى
اسروار در مقاب دشمنان بایسرد و در فرصتهای مناسب با شرناخت موقعیتهرا بره
ایراد خطبههای انقالبرى و مقراومرى بپرردازد ترا از ایرا طریرق رسراحت خرود را در
پیا رسانى و حفظ قیا عاشورا انجا دهد خطبه انقالبى و مقراومرى آن حترر ،در
بازار کوفه در شرایطى که دو روز قب در روز عاشورا آن همره مصریبت دیرده برود
آنچنان کوبنده عمیق و محکم ایراد شد که گویا مرد کوفه دوباره صدای خطبهها
على را مىشنیدند همه دچار حیر ،شدند و صدای گریه آنان بلند شد زمانى که
َ
َْ
َ َ ْ ُ َ َ َ َْ
حتر ،زینب با صدای قوی و رسا گفت« :یا أ ْهل الكوف ِة یا ا ْهل الخ َْ ِل َو الر ْاد ِر ...أال
ُ َ
َ
ََ َ ْ َ َ
ً
َُ ُ َ َ
ْ ُ
َ ََ ْ ُ
اَ غ ْ لهاا ِم ْان َب ْع ِاد قاو أ ْنكاَّاا؛ 1ای
فَ َرقَ ِت ال َع ْب َر َو ال َه َدأ ِت ال ف َر ِإنما َمْلك ْم ك َمْ ِل ال َِا نقض
مرد کوفه ای اه نیرنرگ و فریرب ای مررد خیانرکرار و پیمانشرکا آیرا گریره
مىکنید اشکران خشک نشود ناحههایران آرا نگیرد مث شما هماننرد آن زنرى اسرت
که رشرههای خود را پس از محکم تابیدن باز کرد»
ایا خطبه آنچنان در عمق واود افراد اهر گذاشت که منشأ تغییر و تحرول بزرگرى در
مرد کوفه شد و زمینه انقال مرد علیه ابازیاد را فرراهم کررد در شرا نیرز وقررى
یزید آن اشعار کفرآمیز را خواند حتر ،زینرب برا ترالو ،آیره  10سروره رو
همچون شیرزنى خشمگیا اوابى دندانشرکا بره گردنکشرىها و بلنردپروازیهای
یزید داد و او را با خطا «یابا احطلقاء» 2تحقیر نمود سرنوشت دردنراک ظاحمران در
دنیا و آخر ،را به او یادآور شد او را بازنده و شکستخورده معرفى کرد و ماهیرت
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آنان را افشا نمود و فرمود:
ای یزید برای تو کافى است در قیامت به دادگراهى وارد شروی کره قاضرى آن خردا
باشد و خصم و طرف دعوای تو محمد

و پشریبان او ابرئی

در روز قیامرت نره

تناا تو به مکافا ،اعمال ضد انسانى خواهى رسید؛ بلکه آنهرایى کره ترو را در ایرا
مسند نشاندند و بر گُرده مسلمیا سوار کردند سزا همکاریهای خرود را دریافرت
خواهند نمود آن روز است که بدانید چه سرنوشت دردناکى داریرد و یکرى پرس از
دیگری بدبات و بیچارهتر ناتوانتر و شکستخوردهتر خواهید بود اایگراه ترو در
اانم است و به زودی به ااداد خرود در اارنم ملحرق خرواهى شرد و در آنارا
خواهى گفت که ای کاش نبود و چنیا انایرى مرتکب نمىشد
رهتوشه علمی ـ تخصصی ویژة مبلغان

حتر ،زینب

در کوفه مرد را مورد خطا قرار داد اما در شار شا به صور،

مسرقیم به یزید حمله کرد و ایا سانان کوبنده را به یزید و کرارگزاران حکرومرى او
بیان داشت که ایا دحی بر موقعیتشناسى دقیق آن حتر ،است صرالبت هیبرت
شجاعت قاطعیت حکمت و در خطبههای حتر ،زینب

برخاسره از روحیره

ایمان اعرماد به خدا و صبر امیر آن حترر ،اسرت کره او را بره عنروان احگروی
ااودانه و ماندگار معرفى نموده است
 .3صبر و مقاومت بر محور دین و والیت
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یکى از ویىگىهای صبر امی مقاومت بر محور دیا و و یت است هر چند صربر
و مقاومت در برابر سارىها سرمناپذیری تسرلیم نشردن در برابرر ظاحمران تحمر
سارىها در میدان مبارزه و ارزش است اما ارزش واقعى در صربر و مقاومرت برر
محور دیا و و یت است
آنچه که باعث شد از میان افراد صبور حتر ،زینب

بره عنروان قارمران صربر و

مقاومت و «نماد صبر امیر » باشرد ایرا اسرت کره آن حترر ،در تمرا مراحر
مبارزاتى بر محور دیا و و یت صبر و مقاومت کرد او در انجرا رسراحت خرود در
دوران پر از فراز و نشیب اسار ،کاری انجا نداد که بر خرالف دسررورا ،دیرا یرا
برخالف نظر امامت و و یت باشد

ل
عبیدال با زیاد از پاسخ اما سجاد
وقرى
را بکشند؛ زینب کبری

خشمگیا شد دسررور داد آن حترر،

خودش را سپر اما سجاد

کررد و گفرت« :ای ابازیراد

دست از ما بردار آیا هنوز از خونهایمان سیرا نشردی؟ آیرا کسرى از مرا را براقى
گذاشرى؟ اگر مىخواهى او را (اما سجاد ) بکشى مررا هرم بکرش»  1ابازیراد برا
مشاهده ایا ایسرادگى و دفاع اانانه از کشرا اما سجاد
حتر ،زینب

صرفنظر کرد

تسلیم محض امامت بود چه در دوران اما حسریا

دوران اما سجاد

و چره در

حرى در ححظهای که خیمهها را آتش زدند نزد آن حتر ،آمرد

و از اما کسب تکلیف کرد بنابرایا یکى از الوههای صبر امی حتر ،زینب
در و یرمداری اوست او در زمینه و یرمداری هابتقد و اسروار برود؛ حررى هرهای
راه تقدیم کرد
 .4صبر توأم با معرفت و بصیرت

از دیگر ویىگىهای صبر امی معرفت و بصیر ،است اگر صبر و مقاومت توأ برا
معرفت و بصیر ،نباشد نه تنارا همررباش نیسرت؛ بلکره آهرار زیانبرار و پیامردهای
ناگواری به دنبال خواهد داشت تاریخ افراد بسیاری را بره خرود دیرده اسرت کره در
مبارزه خود صبر و مقاومت کردند وحى به دحی نداشرا معرفت و بصیر ،بره نریجره
نرسیدند عاقبت بدی پیدا کردند و ضرر ابرانناپذیری وارد نمودند و همان کاری را
انجا دادند که دشمنان و مااحفان مىخواسرند حتر ،زینب کبر

کره در خانره

وحى تربیت شده و در دامان و یت علوی و فاطمى رشد پیردا کررده برود از همران
دوران کودکى نشانههای ایمان و معرفت و بصیر ،در او نمودار بود و در دورانى کره
مسئوحیت سنگیا ناتت عاشورا را بر عاده گرفت توانست با همران صربر امیر
صبر توأ با معرفت و بصیر ،احگویى برای همگان باشد
زینب کبر

با معرفت و بصیر ،کام در قیا عاشورا حاضر شد حمایت و دفاع

از امامش را وظیفه خود دانست در روز عاشورا با طمأنینه و آرامش بردنهای قطعره
 1محمد با محمد مفید؛ ا رشاد فى معرفة حجج لال على احعباد؛ ص 127
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قطعرره شررش برررادر دو فرزنررد و دههررا نفررر از بسرررگان و یرراران باوفررای حتررر،
ل
عبیدال با زیاد و
سیداحشادا را مشاهده کرد و در کوفه در مقاب خودخواهىهای
در شا در مقاب ترفندهای یزید با صالبت ایسرادگى کرد تا تکلیف خود را در برابرر
خدا و وحى خدا ادا کرده باشد و ظاحمان را رسوا و ناتت اما حسیا
دارد

را زنده نگه

َْ
اَ ِب َح ْم ِدالل ِاه
ن
فرمرود« :أ ِ

اما سجاد درباره علم و معرفت عمهاش حتر ،زینب
َع ِال َما ٌاة َغ ْیا ُار ُم َعل َمااة َف ِه َما ٌاة َغ ْیا ُار ُم َفه َمااة؛ 1بحمر ل
ردل تررو دانشررمند معلررم ندیررده و فامیررده

فامنیاموخره هسرى» حتر ،زینب

هرگرز در مقابر تحقیرر تکرذیب و تامرت

دشمنان اظاار ضعف یا سسرى نکرد؛ بلکه مانند کروهى اسرروار و سرربلند ایسرراد و
رهتوشه علمی ـ تخصصی ویژة مبلغان
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روشنگری نمود و هرگز شکوه و شکایرى به مرد نداشت و اگر شکوهای داشت بره

َ َ
خدا نمود؛ همچنانکه در سرانان پایرانى خرود در مجلرس یزیرد فرمرود« :ف ِاإلی الل ِاه
ْ ُ َ ْ ْ ُ ْ
ْ ْ َ
ال ُمش ََكی َو ال ُم َعول َو ِإل ْی ِه ال َمل َجَ َو ال ُم َيمل؛ 2پس به درگراه خردا شرکایت مىبرر و برر او

توک مىکنم و او را امید و پناه خویش قرار مىدهم»
ایا همان «صبرامی » است که زینب کبری

نماد براسره و ماندگار آن است ایا

بانوی بزرگوار در همه عرصههای خانوادگى سیاسى و اارماعى و در تمرا عصررها
و زمانها احگوی کاملى برای مقاومت و پایداری است او سرفراز و بلندقامت ایسرراد
و مسیر زندگى در نامالیما ،را با رفرار و گفرار خرود تعریرف کررد او بره همگران
آموخت که مىتوان در برابر ظاحمان ایسراد و سرخم نکرد

 1محمدباقر مجلسى؛ بحارا نوار؛ م  45ص 164
 2احمد با على طبرسى؛ ا حرجام؛ م  2ص 309

فهرست منابع
 1احمد با فارس؛ معجم مقاییس احلغه؛ تصحیح عبداحسال محمد هارون؛ چا

اول قم:

مکرب ا عال ا سالمى 1404
 2اباطاووس على با موسى؛ احلاوف على قرلى احطفوف؛ ترامه احمد فاری زنجانى؛ چا
اول تاران :نشر ااان  1348ش

 3احاى حسا؛ زینب کبری

عقیله بنىهاشم؛ قم :مؤسسه فرهنگى آفرینه  1375ش

ل
ل
نورال؛ عواحم احعلو و احمعارف و ا حوال ما اییا ،و ا خبار
عبدال با
 4بحرانى اصفاانى
و ا حوال؛ تصحیح محمدباقر موحد ابطحى اصفاانى؛ چا
احمادی

اول قم :مؤسسه ا ما

1413

 5حر عاملى محمد با حسا؛ وسای احشیعه؛ تصحیح مؤسسه آلاحبیت
1409

 6راغب اصفاانى حسیا با محمد؛ مفردا ،احفاظ احقرآن؛ تصحیح صفوان عدنان داوودی؛
چا

اول بیرو ،ر دمشق :داراحقلم ر داراحشامیه 1412

 7طبرسى احمد با على؛ ا حرجام؛ تصحیح محمدباقر خرسان؛ چا

اول مشاد :نشر

مرتتى 1403
 8علم احادی على با حسیا؛ اماحى احمرتتى؛ تصحیح محمد ابواحفت ابراهیم؛ چا

اول

قاهره :دار احفکر احعربى 1992

 9فراهیدی خلی با احمد؛ کرا

احعیا؛ چا

دو قم :نشر هجر1409 ،

 10کلینى محمد با یعقو ؛ احکافى؛ تصحیح علرى اکبرر غفراری و محمرد آخونردی چرا
چاار تاران :دار احکرب ا سالمیه 1407
 11مفید محمد با محمد؛ ا رشاد فى معرفة حجج لال على احعباد؛ تصحیح مؤسسه
آلاحبیت

؛ چا

اول قم :کنگره شیخ مفید 1413

 12مکار شیرازی ناصر و همکاران؛ تفسیر نمونه؛ چا

دهم تاران :دار احکرب ا سالمیه

 1371ش
 13نراقى محمدمادی؛ اامع احسعادا،؛ بیرو :،اعلمى . 1422
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مؤسسه آلاحبیت

؛ چا

اول قم:
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فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان
تابستان  1399ـ محرمالحرام  1442ـ شماره دوم

نگاهی به ویژگیهای شخصیتی حضرت ابوالفضل العباس
میرتقی قادری

*

مقدمه

حتر ،ابواحفت احعباس

نه تناا سراره شرادای کرربال بلکره تنارا شراید واقعرۀ

عاشورا بعد از سیداحشاداء

است کره صراحب زیار،نامره مرأهوره از سروی امرا

صاد

است ایا امر حتر ،را کرانون تواره دلهرا و قلبهرای فراوانرى کررده

است رمزگشایى از شاصیت ایشران نیازمنرد شرناخت خصوصریاتى اسرت کره در
کلما ،کوتاه و َر َازهای حماسى ایشان در واقعۀ عاشورا بیان شده و در زیار،نامره
آن حتر ،و نیز گواهىهای اما حسیا

و اما سجاد

نسبت به ایا ویىگىهرا

آمده است در ایا مقاحه به پنج ویىگى براسره آن حتر ،که مىتواند برای ما احگرو
باشد پرداخرهایم
 .1اصالت خانوادگی

در میان تمامى ویىگىهای براسره حتر ،ابواحفت

اصاحت خانوادگى و تربیت

ویىه مادر کمرر مورد تواه قرار گرفره است برای تحلی ایا ویىگى مارم هکرر دو
نکره ضروری است
نکته اول :حکمت زوایت در انسانها بر خالف دیگر موارودا ،افرزون برر تکثیرر
َ
ْ
َ
له أ ْن
آيات ِ
نس و الوگیری از انقراض آن آرامش روحى میان همسران اسرت« :و ِملن ِ
ً
َ َ َ َ ُ ْ ْ َُْ ُ ْ َْ
واجا ل ََ ْس ُك ُنوا إ َل ْيها َو َج َع َْ َب ْي َن ُك ْ َم َو َد ًة َو َر ْح َم ًة إ َن في ذل َك ْليلات ل َق ْ
لو ٍم
خلق لك ِمن أنف ِسك أ
ٍ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
* نویسنده و پىوهشگر

َ
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َي ََف َك ُر َ
ون؛ 1و از نشانهها او آن است که از انس خودتان همسرانى برا شما آفریرد
تا در کنار آنان آرامش یابید و میان شما و همسرانران عالقه شدید و رحمت قررار داد؛
بىشک در ایا نعمت احاى برا گروهى که مىاندیشند نشانهها قطعى اسرت» بره
واود آمدن نس صاحح یکى دیگر از حکمتهای زوایرت در میران انسانهاسرت؛
َ َ َ َُ ُ َ َ َ َ ْ َ
ْ َْ
واجنا
أ
ن
م
نا
ل
چنان که خداوند از زبان عباداحرحما مىفرماید« :و ال ِذين يقولون ربنا هب
ِ
ِ
ُ
ً
َُ َ َُْ َ ْ ْ ْ َ َ
ماما؛ 2و کسانى هسرند که مىگویند :پروردگرارا بره
اج َعلنا ِلل ُمَ ِقين ِإ
َو ذ ِر َي ِاتنا قرة أعي ٍن و
ما از ناحیه همسران و فرزندانمان مایره روشرنى چشرم عطرا کرا و مرا را پیشروا
پرهیزگاران قرار ده»
نکته دوم :نس صاحح حاص نطفه مرد به منزحه بذر و رحم زن به منزحه زمیا و مح
کاشت بذر است قرار گرفرا نطفه از صلب شامخ مرد در رحم پاک زن حاصلى از
توحد شاصیرى چون حتر ،ابواحفت احعباس ندارد؛ زیرا از زمیا مسررعد بایرد
ْ َ ََّ
ْ
َ ُ
محصول مفید برداشت نمود؛ چنان که خداوند نیز مىفرماید« :ال َبل ُاد الط َِّیا ُ َیخ ُار ُج نبات ُاه
ً
ْ
ََّ َ َ
ْ
ِب ِإذ ِن َر َِّب ِه َو ال ِذي خ ُبث ال َیخ ُر ُج ِإال َن ِكادا؛ 3سرزمیا پاک و آماده گیاهش به اهن پروردگارش
بیرون مىآید اما زمینى که خبیث و شورهزار است از محصروحى انردک و بىفایرده
َ
ُ
اك ْم َو َخ ْض َر َاء ِّ
الاد َم ِن ِقیال
بیرون نمىدهد» رسولخدا نیز در ایا باره فرموده استِ « :إی
َ َ ْ َُ ْ
َ
َ ْ
َیا َر ُسول الل ِه َو َم ْن خض َر ُاء ِّالد َم ِن قال ال َم ْرأ ال َح ْس َن ُاء ِفا َم ْن ِب َِ الس ْاوء؛ 4بپرهیزیرد از سربزههایى
که در مزبله مىروید عرض شرد :یرا رسرول لال سربزههایى کره در مزبلره مىرویرد
چیست؟ فرمود :زن زیبایى که در خانواده پست و ناشایست به واود آمده است»
حتر ،ابواحفت احعباس حاص ازدوام اما على به عنوان امرا معصرو برا
بانوی عارفه مردینهای چون ا احبنیا است که نه تناا مصدا بارز «ارحا مطارره»
است؛ بلکه معرفت واودیاش تا اایى است کره اگرر چره در واقعره کرربال چارار
فرزندش را از دست داده است اما هنگامى که از بشیر پیگیر احروال امرا حسریا
َ
َ
َ
مىشود و بشیر خبر شااد ،چاار فرزندش را به او مىدهد مىگویرد« :قط ْعاَ ِنیااَل
 1رو 21 :
 2فرقان74 :
 3اعراف85 :
 4محمد با حسا حر عاملى؛ وسای احشیعه؛ م  20ص 35

َ
َّ
َْ َْ
قل ِبی اخ ِب ْر ِنی َع ْن ا ِبی َع ْب ِدالله

َّ ْ
َا ْوالدی و ََم ْن َت ْح ََ ْال َخ ْضر ِاء ُك ُّل ُه ْم َف ً
اداء ِال ِبی َع ْب ِدالل ِاه ال ُح َس ْاین
ِ

؛  1ای بشیر با ایا خبر ناگوار بندهای دحم را پاره کردی از حسیا برایم خبرر برده
ل
اباعبدال اححسیا باد»
فرزندانم و هر آنچه در زیر آسمان کبود است فدای
 .2ادب

رعایت اد و احررا خاص حتر ،ابواحفت احعباس نسبت بره امرا زمرانش
اما حسیا از دیگر ویىگىهای براسره آن حتر ،است
یکى از وظایف و تکاحیف هر فرد مسلمان در کنار وااباتى چرون نمراز روزه حرج
اااد امر به معروف و ناى از منکر آراسره شدن به مکار اخرال و صرفاتى چرون
«مرو« »،انصاف» «حیا» «گذشرت» «ایثرار» «عفرو و گذشرت» «احرررا » «اد »
«عدل» و است؛ اهمیت اخال به گونه ای است که آیا ،فراوانرى در قررآن بره آن
اخرصاص یافره است رسولخدا درباره اهمیت مکار اخرال بره عنروان فلسرفه
بعثت خود فرموده است:

ُ
َْ َ َ
َْ َ َ ُ
َ
َ
َ ُ
َ
َعل ْیك ْم ِب َمك ِار ِم اْلخَ ِق ف ِإن َر ِّبی َب َعْ ِنی ِب َها َو ِإن ِم ْن َمك ِار ِم اْلخاَ ِق أ ْن َی ْعف َاو الر ُجال َعم ْان
ود َم ْن َال َی ُع ُ
َظ َل َم ُه َو ُی ْعط َی َم ْن َح َر َم ُه َو َیص َل َم ْن َق َط َع ُه َو َأ ْن َی ُع َ
اود ُُ؛ 2برر شرما براد رعایرت
ِ
ِ
مکار اخال که خداوند مرا بر آنها مبعو کرد و از مکار اخال است که کسرى
که بر تو ظلم کند ر به اات غرضى شاصى ر او را بباشى کسى که ترو را نسربت
به چیزی محرو گرداند کمکش کا؛ با شاصى که با تو قطع دوسررى کنرد رابطره
دوسرى برقرار کا و شاصى که به دیدار تو نیاید به دیدارش برو

هر انسانى با مرااعه به فطر ،و باطا خویش در مىیابد که زمره زنردگى انسرانى
ساحم و آرامش روحى داشرا مرصف شدن به اخرال فرردی و اارمراعى و داشررا
مکار اخال است؛ چنان که اما على فرموده است:

َْ ُ َ َْ ُ َ ً َ َ َ ْ َ َ ً َ َ ََ ً َ َ َ ً
ََ َ ْ َْ ُ َ َ َ
اباا َل َك َ
اان َی ْن َ
اار َم
ك
م
ا
ل
ط
ن
ن
أ
اا
ن
ل
اا
ر
ب
لو كنا ال نرجو جنة و ال نخشی نارا و ال َّوابا و ال ِعق
ِ
ِ
َْ َ
َق َفإن َها مما َت ُد ُّل َع َلی َ
یل الن َجاح؛ 3اگر هم به باشت امید و براور نمىداشرریم و
ب
س
ِ
اْلخ ِ ِ
ِ ِ

 1نعمان با محمد مغربى؛ شرر ا خبار فى فتائ ائمه ا طاار

؛ م  3ص 186

 2محمد با حسا حر عاملى؛ وسای احشیعه؛ م  12ص 174
 3حسیا با محمدتقى نوری؛ مسردرک احوسائ و مسرنبط احمسائ ؛ م  11ص 193
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از دوزخ نمىهراسیدیم و پاداش و کیفر در میان نمىبود براز شایسرره برود کره در
طلب مکار اخال برآییم؛ زیرا راه موفقیت و پیرروز در بره دسرت آوردن مکرار
اخال است

همانگونه که مرصف شدن به مکار اخرال سربب محبوبیرت آدمرى در میران افرراد
اامعه مىشود عاری بودن واود آدمى از ایا صفا ،و مرصرف شردن بره صرفاتى
همچررون «حسرراد« »،تکبررر» «برردزبانى» « ُعجررب» «حرا خررواری» «آزار و اهیررت
دیگران» «ریاکاری» «رشوهخواری» «تملق و چابلوسى» «نفرا و دروغگرویى» و
مواب مىشود آدمى از چشم همگان ساقط شود از همیا روست که اما علرى
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ُْ َ َْ َ
َْ َ
َ َْ ُ ْ َ َ
اَ َق الدنی َاة َفإن َهاا َت َض ُاع الشار َ
َق َفإن َها ر ْف َع ٌة َ
یف َو
خ
اْل
و
م
ااك
ی
إ
و
ِ
ِ
مىفرماید« :علیكم ِبمك ِار ِم اْلخ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ْ
َت ْه ِد ُم ال َم ْجد؛ 1به مکار اخال پایبند باشید که مایه سربلند اسرت و از اخرال پَسرت

دور کنید که انسانها شریف را پَست مىکند و بزرگوار را از بیا مىبرد»

از نگراه اسرال اهمیرت رعایرت اد و احرررا نسربت بره دیگرران و برهویىه امرا
تا آن ااست که خداوند در آیا ،قرآن بره صرراحت آن را بیران کررده و

معصو

فرموده است:

َ َ ُّ َ َّ َ َ ُ َ َ َ َ
َ َ َ ْ َ ُ َ ُ َْ
َّ
َ ُ َ َ
َ
له ِبلالق ْو ِل ك َج ْهلر
آمنوا ال ت ْرف ُعوا أ ْص َواتك ْ ف ْوق َص ْو ِت الن ِبليِّ وال تجهلروا ل
يا أيها ال ِذين
ِ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َب ْعض ُك ْ ل َب ْعض أن ت ْح َب َط أ ْع َم ُال ُك ْ َوأ ُنَ ْ ال تش ُع ُر َ
ون؛ 2ای کسرانى کره ایمران آوردهایرد
ِ
ِ ٍ

صدای خود را فراتر از صدای پیامبر نکنید و در برابر او بلند ساا مگوییرد آنگونره
که بعتى از شما در برابر بعتى بلند صدا مىکنند مبادا اعمال شما نرابود گرردد؛ در
حاحى که نمىدانید

همانگونه که رعایت اد در گفرار و رفرار و تعبد و تسلیم در برابر اما معصرو
اار عظیمى را برای فرد به دنبال دارد؛ بىادبى در گفرار و رفرار و عد تسلیم در برابر
اما معصو

مواب حبط عم و عذا احاى خواهد شد؛ چنان کره خداونرد نیرز

َ
َُ َ
َ َ َ ُ
َ َُ َ َ َ َ ُ َ َُ ُ َْ َ ََ
ول ِه َو اتقوا الل َه ِإ َن الل َه َس ِميع َع ِللي
مىفرماید« :يا أيها ال ِذين آمنوا ال تق ِ موا بين ي ِي الل ِه و رس ِ
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ای کسانى که ایمان آوردهاید چیزی را بر خدا و رسروحش مقرد نشرمرید و تقروای
احاى پیشه کنید که خداوند شنوا و داناست»
حتر ،ابواحفت احعباس

بره عنروان عتروی از خرانواده امیراحمرؤمنیا

و نیرز

صفا ،واودی خود از اایگاه رفیع و بلند مرتبهای برخروردار برود امرا بره سربب
معرفت واودی همواره در مقاب اما حسیا

مأمو بود خود را پشت اما پناران

مىکرد تا اما بیشرر دیده شود اد و احررا نسبت به امرا را در گفررار و رفررار در
با تریا مرتبه رعایت مىکرد و هیچگاه در برابر اما برای خود نظرری قائر نبرود از
همیا رو بود که در میان شادای کربال به اایگاه وا تری دست یافت ترا آنارا کره
به با اححوائج مشاور شد
یکى از کراما ،آن حتر ،چنیا نق شده است:
در سال  1390از سوی بعثه مقا معظم رهبری به عنوان سانران حر سیداحشرادا
به کربال رفره بود صبح تاسوعا زن و مرد اوانى را در بیااححرمیا دید کره فرزنرد
خردسالشان را که فلج بود وسط بیااححرمیا گذاشرره بودنرد و برا بىترابى خاصرى
شفای او را از سیداحشادا

و حتر ،ابواحفت

نزدیک مغر به حر قمر بنىهاشم

طلرب مىکردنرد بعرد از ظارر

مشرف شد و امعیرت زیرادی را در حرر

دید که یکصدا فریاد مىزدند« :یا ابواحفت » از فردی علت ازدحرا مقابر حجرره
کنار در نام را پرسید و فامید بیماری شفا گرفره است خود را به آن اا رسراند
و از خدا خواسرم تا ااازه دهند داخ حجرره شرو خردا بره احرررا روحرانى و
سادا ،بودنم ااازه دادند داخ حجره شو داخ حجره که شد همان کودک فلج
را دید که ساحم بود و واحدینش بیاوش بودند از مرردی کره کنرارش برود قصره را
اویا شد مرد گفت :ما دایى ایا کرودک هسررم مرا بررای خرداحافظى بره حرر
حتر ،ابواحفت

آمدیم همسرر خرواهر کرودکش را برر دوشرش ناراد و از او

خواست ضریح را ببوسد فرزند خواهر گفت که او را بر زمریا بگرذارد و هرر چره
اصرار کرد پدرش حاضر نشد ناگاه پدرش عصبانى شد و او را رها کرد کودک نیرز
ساحم روی دو پایش ایسراد پدرش نیز با دیدن ایا صحنه بیاوش شد خدا نیز او را
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برای تبرک به ایا اا آوردند

1

 .3آزادی و آزادگی

برخورداری انسان از نعمت اخریرار اراده و انرارا

سربب برترری او برر حیروان و

ً
َ
مالئک شده است؛ چنان که خداوند مىفرمایدَ « :إ َنلا َهل َ ْي ُ
ناه َ
شلاكرا َو ِإ َملا
لبيْ ِإ َملا
الس
ِ
ِ
ُ
َكفورا؛ 2به راسرى ما راه (حرق) را بره او نمایانردیم خرواه شراکر و پرذیرا باشرد یرا

ناسپاس» اما على درباره تفاو ،انسان با مالئک و حیوان مىفرمایردَ « :ركا َ ِفاا
َْ َ َ ْ َ ً َ
ْ َ َ ْ ً َ َ
َ َع ْقل َو َركا َ فاا َبناا َخد َم ك َل ْیه َماا َف َم ْان َغ َلا َ
ال َمَ ِئك ِة َعقَ ِبَ د ْه َو َو َرك َ ِفا البها ِئ ِم دهو ِب
ِ ِ
ِ ِ
ْ
ْ َ َ
َْ َ َ
ََ َ
ُْ َ
َ َ
َعقل ُه د ْه َو َته ف ُه َو خ ْی ٌر ِم َن ال َمَ ِئك ِة َو َم ْن غل َب َْ د ْه َو ُت ُه َعقل ُه ف ُه َو د ٌّر ِم َن ال َب َهاا ِئم؛ 3خداونرد مرعرال
رهتوشه علمی ـ تخصصی ویژة مبلغان
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فرشره را آفرید و او را از عق محض سراخت و حیروان را آفریرد و او را از شراو،
محض ساخت و انسران را آفریرد و در انسران ایرا دو را یعنرى سرشرت فرشرره و
سرشت حیوان را با یکدیگر ترکیب کرد و از او انسان آفریده شد»
اگر چه انسانها مواوداتى مارار و انرارابگر هسررند امرا عملکررد آنهرا را از نظرر
آزادی و آزادگى مىتوان به سه دسره تقسیم کرد:
ر دسره اول کسانى که اگر چه از آزادی اارماعى برخوردارند و هیچ شاصى آنران را
به امری مجبور نمىکند اما آزاده نیسرند؛ بلکه اسیر زندان هواهای نفسرانىاند؛ چنران
ََ َ
َ
که قرآن مىفرماید« :أف َرأ ْي َت َم ِن َات ََذ ِإ َله ُه َهلو ُاه؛ 4پرس آیرا دیرد کسرى را کره هروا
خویش را معبود خود قرار داده است»
ر دسره دو کسانى که اگر چره آزادی اارمراعى ندارنرد و تحرت سرلطه زورمنردان
هسرند اما اسیر نفسانیا ،خود نیسرند و از آزادی معنوی برخوردارنرد؛ ماننرد فُتری
با عیاض و بُشر حافى که پس از توبه از بند نفسانیا ،رها شدند و به آزادی معنوی
رسیدند
ر دسره سو کسانى که هم آزادی اارماعى دارنرد و تحرت سرلطه هریچ سرلطهگری
 1از مشاهدا ،نویسنده مقاحه
 2انسان3 :
 3محمد با على صدو ؛ عل احشرایع؛ م  1ص 5
 4ااهیه23 :

نیسرند و هم آزادهاند و در مقاب خواسرههای نفسانى تسلیم نمىشوند امرا علرى

ُ َ َ ُ َ
ُّ
َن َر ُج ٌال َب َ
الد ْن َیا َد ُار َم َم ٍّر َال َد ُار َم َق ٍّر َ
ااع ِف َیهاا
ج
ر
ا
یه
ف
اس
الن
و
در توصیف ایا افراد مىفرماید« :
ِ
ِ
ٌ
ْ ََ َ
ْ ََ َ
َنف َس ُه فَ ْو َبق َها َو َر ُجل ْاب ََاع َنف َس ُه فَ ْع ََق َها؛ 1دنیا گذرگاه عبور است نه اا مانردن و مررد

در آن دو دسرهاند :یکى آن که خود را فروخت و به تباهى کشراند و دیگرر آن کره
خود را خرید و آزاد کرد»
حتر ،ابواحفت احعباس
برایش اماننامه آورد خطا

مصدا برارز انسرانهای آزاده اسرت کره وقررى شرمر

ً
َ ََ
َ
حاجة لنا فی أما ِنک فاإن أماان اللاه خیارا مان
به او فرمود« :ال

َ َ
ل
عبیردال فرزنرد
رجاناة؛ 2ما به امان تو احریام نداریم امان خردا از امرانى کره
إبن م
أمان ِ

مراانه مىدهد بارر است»

 .4بینش ژرف

یکى دیگر از ویىگىهای شاخص حترر ،ابواحفتر احعبراس

بصریر ،نافرذ و

بینش ژرف آن حتر ،بود که در زیار،نامه ایشان منقول از امرا صراد

دربراره

ایشان آمده است
«نافذ احبصیره» بدیا معناست که شعاع درک عقلى ساحک و عارف به دحی طى کرردن
مراترب سررلوک آنچنران انبسرراط پیردا مىکنررد و او بره مرحلررهای از روشررابینى و
ژرفاندیشى مىرسد که عاحم ماده و معنا غیب و شااد ،برایش یکسران مىشرود و
آنچه را که دیگران در آینه نمىبینند وی در ِخشت مىبیند ایا مرتبه از روشابینى و
درک مواب مىشود که به عاحم قدس و معنا وص و ااودانره شرود منشرأ چنریا
امری نیز طى کردن سه مرتبه از منازل تقواست که زمینه قوه قدر ،و چنیا مرتبرهای
از شعاع درک را برای او فراهم مىسازد
اوحیا مرتبه تقوای عا است؛ بدیا معنا که عم حرا برای ساحک ااهبهای نردارد و
نمىتواند داما او را حکهدار کند چنان که قرآن عکساحعم حتر ،یوسف
برابر عم حرا

را در

َ َ
ََ ْ َ َ ْ
َ َ َ
َ َ
َ ْ َ ْ َ ُْ
لذلك
له ك ِ
چنیا بیان مىکند« :لق همت ِب ِه و ه ِبها لو ال أن رأى برهلان ر ِب ِ
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َ

َ

ْ

َ

َ

َ

َ ُ ُ َ َ ْ ْ َ ُ ْ
ْ
بادنا ْال ُم َْ َل ِص َين؛ 1و همانا همسر عزیز مصرر قصرد
ِلنص ِرف عنه السوء و الفحشاء ِإنه ِمن ِع ِ

یوسف را کرد و او نیز اگر برهان پروردگارش را نمىدید بر اساس غریزه قصد او را
مىکرد ایاگونه ما او را با دحی و برهان کمک کردیم ترا برد و فحشرا را از او دور
ِ
بندگان برگزیده ماست»
کنیم؛ چرا که او از
دومیا مرتبه تقوای خاص است؛ بدیا معنا که ساحک نه تناا از محرما ،احاى بلکره
از مشرباا ،و اموری نیز که حالل و حرا برودن آن بررایش روشرا نیسرت پرهیرز
مىکند مرحو محقق داماد آیت لال گلپایگانى مىگویرد :پرس از رحلرت معظمحره
اات تشکر خدمت آیت لال اراکى رسیدیم ایشان فرمود :مادر آیرت لال حرائری
مؤسس حوزه علمیه قم خدمرگزار میررزای برزرگ شریرازی برود روزی از اانرب
رهتوشه علمی ـ تخصصی ویژة مبلغان
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همسایه غذایى را برای آنان آوردند کنیز بعد از تحوی گرفرا غذا به خردمت میررزا
رسید و عرض کرد ما در غذا فترله مروش دیرد میررزا فرمرود :فترله مروش و
سوسک شبیه هم هسرند شاید فتله سوسک باشد؛ وحى ایا بانو عرض کررد :اارازه
مىفرمایید ما ایا غذای شباهناک را نارور ؟ میررزا فرمرود :تصرمیم برا شماسرت
آیت لال اراکى فرمود :آن زن به دحی اارنا از غرذای شرباهدار خداونرد فرزنردی
چون شیخ عبداحکریم به وی عنایت کرد که ایا شاصیت مرااعرى چرون حترر،
اما و آیت لال گلپایگانى را تحوی اامعه بدهد
سومیا مرتبه تقوای خاصاحااص است؛ بدیا معنا که ساحک حرى از مباحرا ،هرم
مىگذرد و تناا حداق از آن را اسرفاده مىکند که در انجا واابا ،و مسرحبا ،براز
نماند
سردار شاید قاسم سلیمانى یکى از اوحیای احاى بود که از حالل احارى اارت تقرر
بیشرر به خدا مىگذشت نق شده است :یکبار همکارانش مرواه شرده بودنرد کره
شاید مشک ماحى دارد با امور ماحى سرپاه قردس صرحبت کردنرد کره سرردار حرق
مأموریت نمىگیرد؛ برایش محاسبه و به حسابش واریز کنند وقرى سردار مرواه شد
نه تناا تما واه را که شرعى و قانونى به وی تعلق مىگرفت برگرداند؛ بلکه فرمود:
 1یوسف24 :

مسائ داخلى زندگى ما نباید با حق مأموریت گره باورد
حتر ،ابواحفت احعباس

1

دارای تقوای خاص احااص بود و حقایق را آنگونه که

بود مىدید وقرى که اما حسیا

در  27راب سال  60هجری ناترش را آغراز و
بر خرالف هفرصرد ترا از

از مدینه به سمت مکه حرکت کرد حتر ،ابواحفت
حق را از باط تشایص داد و با شااد ،در رکا اما زمانش
صحابه رسول لال

فرمرودَ « :
كاان َع ُّم َناا
نا خود را ااودانه ساخت از همیا رو بود کره امرا صراد
صیر ُصل َ اْلیمان َ
َ
الع َّب ُ
اس ُبن َعلاٍّ َ َ
جاه َد َم َاع أبا َعبد َّاللاه و أبلای َب ً
اَء َح َسانا و َمضای
ِ ِ
ِ ِ
نافذ الب َ ِ
ِ
َد َ
هیدا؛ 2عمو ما عبراس دارا بینشرى ژرف و ایمرانى راسرخ برود همرراه برا امرا

حسیا

اااد کرد و نیک آزمایش داد و به شااد ،رسید»

َ َ
َ ً
اما سجاد نیز درباره آن حتر ،فرمودَ « :و إن ل ْل َعباس ع ْن َاد الل ِاه َت َب َ
اار َو َو ت َعاالی َم ْن ِ لاة
ِ ِ ِ ِ
ْ
ُّ
ْ ُ
َیر ِبط ُه ِب َها َج ِم ُیع الش َه َد ِاء َی ْو َم ال ِق َی َام ِة؛ 3عبراس را نرزد خداونرد منزحررى اسرت کره در روز

قیامت همه شایدان برآن رشک مىبرند»
 .5عبد صالح

اما صاد

در زیار،نامه حتر ،ابواحفت احعباس

ایشان را برا عنروان «عبرد

صاحح» مورد خطا قرار داده است که از دیگر خصوصیا ،و ویىگىهای خراص آن
حتر ،است در تحلی ایا ویىگى آن حتر ،باید تواه داشت که میان «عبراد»،
و «عبودیت» نسبت مقدمه و هیاحمقدمه واود دارد «عباد »،که پرسرش حق تعاحى
است مقدمهای است تا بنده به «عبودیت» که به معنای بندگى حترر ،حرق اسرت
برسد؛ چنان که یکى از اهداف بعثت انبیا نیز آموخرا راه رسیدن به مقرا عبودیرت و

ََ
َْ
ُ ِّ ُ َّ َ ُ ً َ ْ ُ ُ َّ َ َ ْ َ
اجَ ِن ُبلوا
عبد خدا شدن به بندگان بوده استَ « :و لق ْ َب َعثنا ِفي كْ أم ٍة رسوال أ ِن اعب وا الله و
َّ ُ
ْ
َّ ُ َ َ ْ
ْ َّ ْ َ
َّ
ْ َ
الض َال َلة؛ 4و در حقیقرت در میران هرر
الطاغوت ف ِمن ُه ْ َمن ه َ ى الل ُه َو ِمن ُه ْ َمن َحقت َعل ْي ِه
 1خبرگزاری مشر نیوز؛ «سردار سلیمانى یک ریال یا د ر حق مأموریت نگرفت»؛ 1398/10/13
https://www.mashreghnews.ir/news/1026310

 2نعمان با محمد اباحیون مغربى؛ شرر ا خبار فى فتائ ائمه ا طاار
 3محمد با على صدو ؛ ا ماحى؛ ص 462
 4نح 36 :

؛ م  3ص 184
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امرى فرسرادها برانگیاریم تا بگوید خدا را بپرسررید و از طراغو ،فریبگربپرهیزیرد؛
پس از ایشان کسى است که خردا او را هردایت کررده و از ایشران کسرى اسرت کره
گمراهى بر او سزاوار است»
انسانهایى را که در مسیر عباد ،قرار مىگیرند به اعربار انگیرزه در عبراد ،مىتروان
آنان را به سه گروه تقسیم کرد:
ر گروه اول کسانى که چون مىدانند عباد ،بارریا عم صراحح احارى اسرت و هرر
عم صاححى پاداش متاعف اخرروی دارد تمرا همرت خرود را در انجرا بیشررر
عباد ،صرف مىکنند تا اار بیشرری ببرند
ر گروه دو کسانى که بر ایا باورند کره عبراد ،انجرا دادن واابرى از واابرا ،و
رهتوشه علمی ـ تخصصی ویژة مبلغان
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فریتهای از فرایض است که اگر ترک شود مجرازا ،سرات اخرروی را بره دنبرال
خواهد داشت؛ از ایا رو به سبب ترس از اانم عباد ،مىکنند
ر گروه سو کسانى که به دحی طمع به باشت یا ترس از اارنم عبراد ،نمىکننرد؛
بلکه چون حق تعاحى را شایسره عباد ،مىدانند او را عباد ،مىکنند؛ چنان کره امرا
على

در توصیف ایا سه گروه از انسانها فرموده است:

َ ْ َ ً َ ْ َ َ َ ُ ُّ َ َ ً َ َ ُ
َ ً ََُ
َ َْ ً َ ْ َ َ َُ َْ
یاد َو
ِإن ق ْوما عبدوا الله َرغبة ف َِلُ ِعباد الَج ِار و ِإن ق ْوما عبدوا الله َرهبة ف َِلُ ِعبااد الع ِب ِ
ُ ْ
َ ً
ُ ْ ًَ ْ َ
ِإن ق ْوما َع َب ُدوا الل َه دكرا ف َِلُ ِع َب َاد اال ْح َار ِار؛ 1گروهى خدا را از رو رغبت و میر بره
باشت پرسرش کردنرد ایرا عبراد ،ترااران اسرت و عردها از رو تررس او را
پرسریدند و ایا عباد ،بردگان است و امعى دیگر خدا را بررا شرکر نعمتهرا و
ایا که شایسره عباد ،است پرسریدند ایا عباد ،آزادگان است

ایا گروه سو را که در مسیر سلوک عباد ،احرار و آزادگان هسرند مىتوان بره دو
دسره تقسیم کرد:
ر دسره اول کسانى که هنگا عباد ،هیچ گونه معرفت و آگاهى نسبت بره مفراهیم و
معانى و پیا هایى که در واژگان و امرال ،و افعرال نمراز وارود دارد ندارنرد؛ امرا
واقعیت شیریا و دلچسب نافره در آنها را مىیابند و باور دارنرد کره در برابرر ها،
اقدس مطلق ایسراده و با او ساا مىگویند
 1محمد با حسیا شریف احرضى؛ ناجاحبالغه؛ تصحیح صبحى صاحح؛ ص 510

ر دسره دو کسانى که نه تناا مىدانند که در برابر ها ،اقدس احاى قرار دارند؛ بلکه با
مفاهیم بلند واژگان و اسرار افعال نماز آشنایند و واودشران عبرادی مىشرود چنریا
انسانهایى همان عبد صاحح حق تعاحى هسرند که تا مرز «عبودیرت» و بنردگى پریش
مىروند و از هر گونه تعلقا ،نفسانى رها مىشوند
حتر ،ابواحفت احعباس

یکى از بارزتریا مصادیق ایا دسرره از عباد،کننردگان

است که در سیره و احواحش آمده اسرتَ « :ب َ
این َع َین َ َُّ
اجود؛ 1در پیشرانى و بریا
یاه أَّ ُار الس ِ
ِ

چشمان او اهر سجده نمایان بود» از همیا روست که اما صاد

بره عنروان امرا

معصو در برابر تربت مطار آن حتر ،ایسرراد و بره مرا آموخرت کره ایاگونره برر

الصاال ُح ْال ُم ُ
َم َع َل ْی َُ َا ُّی َهاا ْال َع ْب ُاد َّ
طیاع َ ُ
علمدار شادای کربال سال دهیمَ « :الس ُ
اول ِه َو
ِ
للاه و ِل َرس ِ
ِ
ُ َ َْ ْ َ َ َ َ
ُ َ َْ َ َ ْ َ ُ
ُ
ُْ َ ْ َ
ال ْ ُ ْ َ َ ْ َ َ
اللاه َو َب َركات ُاه َو
میرالمي ِمنین و الحس ِن و الحسی ِن صلی الله علی ِهم و سلم الساَم علیاُ و َرحماة ِ
ِ ِ
َْ
ْ
َ
َ
ُ
ُ
َ
َ
ُ
ُ
َ
2
َ
َ
وحُ َوبد ِنُ»
مر ِف َرته و ِرضوانه وعلی ُر ِ
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 1گروهى از نویسندگان؛ موسوعه ا ما اححسیا ؛ م  9ص 141
 2اعفر با محمد اباقوحویه؛ کام احزیارا،؛ ص 257

فهرست منابع
کتب
 1اباحیون مغربى نعمان با محمرد؛ شررر ا خبرار فرى فترائ ائمرةا طاار
محمدحسیا حسینى االحى؛ چا

؛ تصرحیح

اول قم :اامعه مدرسیا 1409

 2اباقوحویه اعفر با محمد؛ کام احزیارا،؛ تصحیح عبداححسیا امینرى؛ چرا

اول نجرف:

دار احمرتتویه 1365ش
 3حر عاملى محمد با حسا؛ وسائ احشیعه؛ تصحیح مؤسسه آلاحبیرت
مؤسسه آلاحبیت

1409

 4شریف احرضى محمد با حسیا؛ ناجاحبالغه؛ تصحیح صبحى صاحح؛ چرا
رهتوشه علمی ـ تخصصی ویژة مبلغان
106

؛ چرا

اول قرم:

اول قرم :نشرر

هجر1414 ،
 5صدو

محمد با على؛ عل احشرایع؛ چا

 6ررررررررررررررررررررررر؛ ا ماحى؛ چا

اول قم :کرابفروشى داوری 1385ش
ششم تاران :کرابچى 1376ش

 7گروهى از نویسندگان؛ موسوعة ا ما اححسیا

؛ تاران :سرازمان پرىوهش و برنامرهریزی

آموزشى دفرر انرشارا ،کمک آموزشى؛ 1378ش
 8مجلسى محمدباقر؛ بحارا نوار؛ چا

دو بیرو :،دار احیاء احررا

احعربى 1403

 9نوری حسیا با محمدتقى؛ مسردرک احوسائ و مسرنبط احمسائ ؛ چا
آلاحبیت

اول قرم :مؤسسره

1408

سایت
 1خبرگررزاری مشررر نیوز؛ «سررردار سررلیمانى یررک ریررال یررا د ر حررق مأموریررت نگرفررت»؛
 1398/10/13کد خبر1026310 :

فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان
تابستان  1399ـ محرمالحرام  1442ـ شماره دوم

امام حسین

نفس مطمئنه
عبدالکریم پاکنیا تبریزی

*

مقدمه

طبق د ی نقلى حتر ،سیداحشادا

مصدا بارز نفرس مطمئنره برود و حماسره

عاشورا در محر  61قمری یکرى از تفاسریر سروره فجرر اسرت کره برا قیرا امرا
حسیا

و یارانش تطبیق مىشود در ایا فرصرت بره مناسربت حقرب ویرىه قرآنرى

«نفس مطمئنه» که اه بیت

در روایرا ،مرعرددی دربراره امرا حسریا

مطررر

نمودهاند نکاتى در دو محور بیان مىشرود در محرور اول نکررههایى دربراره نفرس
مطمئنه و در محور دو الوههایى از سیره و ساا حتر ،ابا ل
عبدال اححسیا در
مورد ایا واژه قرآنى بیان مىشود
آذرخشی در ظلمت

طبق برخى روایا 1،از میان سورهها قرآن سوره فجر به اما حسیا

اخرصراص

داده شده است فجر به معنا سپیده و روشنایى است و امرا حسریا در روزگرار
ظلمت و تاریکى زمامداران خودسر و مسربد بنىامیه که آهار و نشانهها روشا احارى
به دست فراموشى سپرده مىشد با فداکار و نثار هسرى خویش همچرون سرپیدهد
درخشید و با ارائه تصویر روشنى از مبانى و احکرا اسرال شراهراه انسرانیت را ترا
قیامت روشا نمود
* نویسنده و پىوهشگر
 1فت با حسا طبرسى؛ مجمع احبیان فى تفسیر احقرآن؛ م  10ص 481

خداوند مرعال برا ارمگذار از ایا همه ااننثار اما حسیا

در راه پاسردار

از ارزشها احاى ر که طبق عاد خود هسرىاش را فدا آن نمرود ر هدیره آسرمانى
شااد ،را بره آن حترر ،عنایرت کررد از ایرا اارت ایرا سروره را در روایرا،
اه بیت

به سوره اما حسریا

نامیدهانرد کره قیرا و شرااد ،آن حترر ،در

تاریکى طغیان مانند طلوع فجر منشأ حیا ،و حرکت و روشرنایى شراهراه انسرانها
شد خون پاک او و یارانش به زمیا ریات و نفوس مطمئنه آنها با فرمان «اراعرى»
و با خشنودی به سوی پروردگار شرافت تا از ایا احاا و اوشش نور حق در میران
تاریکىها بدرخشد راه حیا ،باعز ،باز و پایههای ظلم و طغیان سسرت و ویرران
شود و طاغیان را دچار خشم و نفریا کند
رهتوشه علمی ـ تخصصی ویژة مبلغان
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1

ایا نفوس مطمئنه بودند که هیچ انگیزها ارز حرق آنهرا را برر نینگیارت و هریچ
مصیبرى آنها را متطر

و نگران ننمود آنان قاطعانه در ایرا مسریر گرا ناادنرد و

هرهای تردید به خود راه ندادند؛ چنانکه مسلم با عوسجه در شب عاشورا بره امرا
حسیا

ایاگونه ابراز وفاداری کرد:
سوگند به خدا هرگز از تو ادا ناواهم شد تا خداوند بداند (و هابرت کرنم) کره مرا
حرمت رسولخدا

را نسبت به تو پاس داشریم به خدا قسم اگر بدانم کره کشرره

مىشو سپس زنده مىشو سرپس سروزانده مىشرو و برار دیگرر زنرده شرو و
خاکسرر بر باد رود و هفراد بار با ما چنیا کنند هرگز از تو اردا نارواهم شرد ترا
ایاکه در رکا تو به شااد ،برسم چگونه چنیا نکنم در حراحى کره فقرط یکبرار
کشره مىشو ؛ آنگاه پس از آن کرامت و خوشبارى ابدی خواهد بود

2

اطمینان نفس نشانه رضایت دو اانبه بنده از خدای مرعال و رضایت خدای مرعرال از
بنده است که در رفرار و گفرار موحدان حقیقرى الروهگر اسرت حماسره عاشرورا
نمونهای کام از ایا فتیلت ممراز به شمار مىرود؛ زیرا امرا حسریا

کره دارای

عاحىتریا نفس مطمئنه و راضیه و مرضیه بود مصدا اتم سوره فجر معرفى گردیرد

ً َ ُ
َ ِّ
َ َ َّ ُ َ َّ ْ ُ ْ ُ ْ َ َّ ُ ْ
ً َْ
ض َّية ف ْادخ ِلى ِفلى
راضية مر ِ
و خدای مرعال فرمود« :يا أيَها النفس المطم ِئنة ار ِج ِعى ِإلى رب ِک ِ
 1سید محمود طاحقانى؛ پرتوی از قرآن؛ م  4ص 82
 2محمدباقر مجلسى؛ بحاراألنوار؛ م  44ص 393

ُ

َّ

بادى َو ْادخ ِلى َجن َِى؛ 1ا نفس مطمئنه به سو پروردگار ،بازگرد در حاحى که هرم
ِع ِ
تو از او خشنود و هم او از تو خشنود اسرت؛ پرس در سرلک بنردگانم درآی و در
باشرم وارد شو»
حتر ،سیداحشادا

از منظر اما صاد

الوه تا و تما ایا آیه شرریفۀ نفرس

مطمئنه است حتر ،در تفسیر ایا آیه فرمود« :مقصود از نفرس مطمئنره حترر،
حسیا با على

است»  2حتر ،در ساا دیگری فرمود:

َ َ
؛ َم ْان ق َرأهاا

كم َو َنو ِافل ْ
ور َ ْال َف ْجر فی َفرائض ْ
كم َفانها ُس َ
ْاق َر ُأوا ُس َ
ور ُ ْال ُح َساین بان َع ٍّ
لای
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ْ
َْ ْ
َ
َ
َ
َ
َ
3
كان َم َع ْال ُح َ
َ
ٍّ
یاوم القیام ِاة فای درج َِ ِاه ِمان الجن ِاة؛ سروره فجرر را در
ین بن علی
س
ِ
اسرت
نمازها وااب و مسرحب خود باوانید؛ زیرا ایا سوره حسیا با علرى
و هر کس آن را باواند در روز قیامت با حسیا با على

در دراه او از باشرت

الف .تعریف نفس مطمئنه

در ایا باش به معنای اصطالحى نفس مطمئنره از منظرر علمرای اخرال مراترب و
دراا ،آن مىپردازیم
 .1مفهوم نفس مطمئنه

از نظر بزرگان علم اخال و تفسیر همچون خوااه نصریراحدیا طوسرى  4مالمحسرا
فیض کاشانى  5عالمه مجلسى  6محقق نراقى 7و عالمه طباطبایى نفرس مطمئنره کره
راضیه و مرضیه است عاحىتریا مقا عبودیت انسان در برابر خدای خرویش اسرت
عالمه طباطبایى در توضیح بیشرر مفاو نفس مطمئنه مىنویسد:
 1فجر28 :ر 30
 2عیدعلى با امعه عروسى حویزی؛ تفسیر نور احثقلیا؛ م  5ص 577
 3فت با حسا طبرسى؛ مجمع احبیان فى تفسیر احقرآن؛ م  10ص 481
 4خوااه نصیراحدیا طوسى؛ اخال ناصر ؛ ص 41
 5رسول اعفریان؛ ده رساحه محقق بزرگ فیض کاشانى؛ ص 164
 6محمدباقر مجلسى؛ بحاراألنوار؛ م  67ص 37
 7مال احمد نراقى؛ معرام احسعادة؛ ص 178

امام حسینعلیهالسالم نفس مطمئنه

خواهد بود
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نفس مطمئنه نفسى است که با عالقهمند و یاد پروردگارش سکونت یافرره اسرت
بدانچه او راضى است رضایت مىدهد و در نریجه خود را بندها مىبیند کره ماحرک
هیچ خیر و شر و نفع و ضرر برا خود نیست اطمینان و سرکونت یرافرا دل
به پروردگار مسرلز آن است که از او راضى هم باشرد و هرر قترا و قردر کره او
برایش پیش مىآورد کمرریا چون و چرایى نکند؛ حال چه آن قتا و قردر تکروینى
بوده و چه حکمى باشد که او تشریع کرده باشد پس در آنچه او مقردر مرىکنرد و
قتایى که او مىراند و امر و ناىای که او مرىکنرد هریچ خواسررى از خرود نشران
نمىدهد؛ مگر آنچه را که پروردگارش خواسره باشد و ایرا همران ظارور عبودیرت
تامه در بنده است
رهتوشه علمی ـ تخصصی ویژة مبلغان
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1

 .2مراتب و درجات

نفس مطمئنه هماننرد یقریا مراترب و درارا ،مرعرددی دارد؛ چنرانکره حترر،
سیداحشادا

با تریا مراتب اطمینان نفس را دارا بود و در حرکت تراریاى کرربال

از آغاز تا پایان با اطمینان کام بر سر موضع احاى خود ایسرراد و مصرائب اانکراه ر
که شجاعتریا و د ورتریا افراد را سسرت مىنمایرد و از انجرا تصرمیم و تعقیرب
هدف باز مىدارد  -او را از انجا تصمیم و تعقیب هدف مقدسش باز نداشت یراران
و اه بیت آن حتر ،نیز در مراتب بعدی اطمینان نفرس بودنرد کره در مقاومرت و
اطاعت از اما خود چنان اظاارا ،و حرکا ،عرفانى از خود نشان دادند که عاحمیان
را به تحسیا و تعجب وادار نمودند
 .3ثمره یقین

داشرا نفس مطمئنه و راضیه و مرضیه از آهار یقیا است وقرى از اما رضا

سرؤال

شد :یقیا چیست؟ فرمود« :توک بر خدا و تسلیم او شدن و راضى بره قترای احارى
بودن و همه امور را به خدا واگذاردن»  2از آهار و نشرانههای یقریا و تسرلیم و رضرا
همان آرامش رور و اطمینان نفس است اما صاد

فرمود« :خداونرد بره عردل و

 1سید محمدحسیا طباطبایى؛ احمیزان فى تفسیر احقرآن؛ م 20ص 285
 2محمدباقر مجلسى؛ بحارا نوار؛ م  67ص 138

داد خود اطمینان و آرامش و نشاط و آسایش را در یقیا و رضرا قررار داده اسرت»

1

ایا حال اطمینان و آرامش نفس از شئون ممراز نفس است و درارا ،سرعاد ،بره
دراا ،ایا اطمینان بسرگى دارد رضا تسلیم توک و تفویض در ایا نفس مطمئنره
مرجلى شده است که معنای ساده آن در ایا ابیا ،آمده است:
يکددی دبد يکددی دبمدد ع پسددن د

يکددی صددل يکددی هجددراع پسددن د
2

پسددن آ آع چدده با ج ندد ع پسددن د
من از دبم ع دبد صل هجراع
از همیا روست که در زیار،نامه آن حتر ،مىخوانیم« :الس ََ ُم َع َل ْی َُ َیا َم ْن ر َض ُ
ااُ ِم ْان
ِ
َُ
َ
َ
ِرضی الر ْح َم ِن َو َسخط ُه ِم ْن َسخ ِط الر ْح َم ِن؛ 3سال بر آن آقایى که رضایت او رضایت خردا و

خشم او خشم احاى است»
 .4رضایت دو جانبه

مراح زندگى پیروز و موفق هسرند:

َ
َ
ُْ َ َ
ُِ َك ََ َ فی ُق ُلوبه ُم ْاال َیم َان َو أی َد ُهم ب ُروح ِّم ْن ُه َو ُی ْد ِخ ُل ُه ْم َجنات َتجری مان َتحَهاا ْاْل ْن َه ُ
اار
أول
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ُ
َ
ْ
َ
ْ
ُ
َ
ُ
ْ
َ
َ
ُ
ْ
ُ
َ
4
َخالد َین فیها َرضی الله عنه ْم َو َرضوا عنه أ ْولُِ ح ْ ُ الله أال إن ح ْ َ اللاه ه ُام ْ
المف ِل ُحاون؛
ِِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ

آنان کسانى هسرند که خدا ایمان را بر صفحه دلهایشان نوشره و با روحرى از
ناحیه خودش آنها را تقویت فرموده و آنهرا را در باغهرایى از باشرت وارد
مىکند که نارها از زیر درخرانش اار است ااودانه در آن مىمانند؛ خدا از
آنها خشنود است و آنان نیز از خدا خشنودند؛ آنها حز لال هسرند؛ بدانیرد
حز لال پیروزان و رسرگارانند

اما حسیا

نه تناا خود مصدا اتم نفس مطمئنه است؛ بلکه اصحا و اه بیرت

باوفا و فداکارش نیز مصدا نفوس مطئنه هسرند که بر اسراس رضرایت احارى عمر
 1محمد با یعقو

کلینى؛ احکافى؛ م  2ص 57

 2بابا طاهر عریان همدانى؛ اشعار بابا طاهر؛ ص 33
 3اعفر با محمد اباقوحویه؛ کام احزیارا،؛ ص 213
 4مجادحه22 :

امام حسینعلیهالسالم نفس مطمئنه

خدای مرعال نفوس مطمئنه را ر که در دل رضرایت دو اانبره نافرره اسرت ر سرروده
است و با حقب افراارآمیز «حز لال» به عاحمیان معرفى مىکند کره همرواره در تمرا
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کردند و نمونههای راضیه مرضیه و دارای مقا رضرا و تسرلیمند و ایرا رضرایت دو
اانبه اوم کمال انسانى است
اینک چند نمونه از آرامش و اطمینان نفس عاشورائیان را مرور مىکنیم:
الف .اما سجاد

 -که خود با اطمینان کام و آرامش خاطر در منبر مسرجد شرا

ساا مىگفت  -در انرقاد از خطیبى که در کاخ یزید و نرزد اسررای اه بیرت
یزید سرایش و از دودمان اما على

از

به زشرى یاد مىکرد بر سر او فریراد کشرید و

َ ْ َ َ َ ُّ َ ْ َ ُ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ ُ
َ َ َْ
اال ِق؛ 1وای بر ترو ای خطیرب
ل
وق ِبسخ ِط الخ ِ
فرمود« :و یلُ أیها الخ ِ
اط ادَر یَ مرضا المخ ِ

رضای مرد را به قیمت خشم خدا خریدهای ؟»

ب .حتر ،زینب

وقرى در مجلرس ابازیراد در کوفره برا خطرا طعنرهآحود آن

رهتوشه علمی ـ تخصصی ویژة مبلغان

َ َ ُ َّ
یاَ إال َجمایَ؛2ارز
سرمگر مغرور موااه شد با رضایت و اطمینان خاطر فرمود« :ما رأ

زیبایى چیزی ندید » ایا ساا مطمرئا و قاطعانره حترر ،زینرب
ابازیاد را عصبانى کرد موحوی در معنای ایا رضایرمندی مىگوید:
ن خوش ا خوش یود دب جد ع مدن

جدد ع فدد ای يدد ب د بنجدد ع مددن

ع شقم یر بنج خويش دبد خويش

یهددر خشددنودی ش د ه فددرد خددويش

ع شقم یر لطف یر قهرش یه جلد

ج .در زیارتنامه حتر ،مسلم با عقی
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بره شرد،

یوال ج

من ع شق اين هر د ض

3

َ
َ َ
مىخوانیم« :ل ِقیَ الل َه َعا َو َجال َو ُه َاو َع ْناُ

َراٍ؛ 4شااد ،مىدهم که تو به شااد ،رسیدی در حاحى که خداوند از ترو راضرى
بود»

َ ْ َ َْ َ
د .در زیار،نامه هانى با عروه به رضایت خدا از او اشاره شده استَ « :و َباذلَ نف َساُ
َ
َ
ات الل ِه َو َم ْرض ِات ِه؛ 5تو اان خود ،را در راه خدا و رضای او بذل کردی»
ِفا ذ ِ
 1اعفر با محمد ابانما حلى؛ مثیر األحزان؛ ص 102
 2عزاحدیا على با محمد ابااهیر؛ احکام فى احراریخ؛ م  4ص 281؛ موفق با احمد خوارزمى؛ مقرر
ااححسیا ؛ م  2ص 42
 3االلاحدیا محمد موحوی؛ مثنوی معنوی؛ دفرر اول بیت 1777
 4عباس قمى؛ کلیا ،مفاتیح احجنان؛ ص 402
 5محمد با اعفر ابامشادی؛ احمزار احکبیر؛ ص 180

 .5تفسیر لیالی عشر

از میان اقوال در تفسیر «و حیال عشر» روایرى از اما صراد
حتر ،ایا آیه را به حتر ،سیداحشادا
فجر واود مقدس حتر ،قائم
اما عسکری

تطبیق نموده و فرموده اسرت« :مرراد از

و حیاحى عشر امامان از اما حسا مجربرى

هسرند و شفع امیرمؤمنان

از وتر خداوند یکراست»

نقر شرده اسرت کره

و حتر ،فاطمه

ترا

مىباشرند و مرراد

1

 .6کربال ،تفسیر والفجر

در سوره فجر به سه دسره از انسانها اشاره شده است:
ر دسره اول اه باط محض هسرند؛ مانند فرعون و عراد و همرود کره طغیرانگران و
خواص اه باط هسرند

2

مىکند

3

ر دسره سو همان نفوس مطمئنه هسرند که در ایمان هابتقد و از املره خرواص
حق هسرند کره در آزمرون احارى سررافراز بیررون آمدهانرد خداونرد در مرورد آنران

َّ ً َ ْ ُ
َ َ َّ ُ َّ
َ
لى َر ِّبك َراض َي ًة َّم ْ
الن ْف ُس ْال ُم ْط َم َّئن ُة ْارجعى إ َ
لادى َو
لادخلى
ضلية ف
ر
مىفرماید« :يا أيَها
ِ
ِ
فلى ِعب ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
َّ
َى؛ 4تو ا رور آرا یافره به سو پروردگار ،بازگرد در حاحى که هرم ترو
ْادخلى َجن
ِ
ِ

از او خشنود و هم او از تو خشنود است؛ پس در سل ِ
ک بندگانم درآ و در باشررم

وارد شو»
ایا سومیا گروه ممرازتریا گروه هسرند؛ همیا کسرانى کره دارای نفروس مطمئنره
راضیه و مرضیهاند به یقریا یکرى از بزرگترریا نمونرههای گرروه سرو اه بیرت
پیامبر

و بهخصوص اما حسیا

است که در آزمون بزرگ احاى برا عراحىتریا

نمره پیروز شد
 1سید هاشم بحرانى؛ احبرهان فى تفسیر احقرآن؛ م  4ص 461
 2فجر 6 :
 3فجر15 :

 4فجر27 – 30 :

امام حسینعلیهالسالم نفس مطمئنه

ر دسره دو عمو مرد دنیا هسرند که خدای مرعال برا فقرر و غنرا آنران را آزمرایش

113

ل
عبیردال عمرر سرعد و
در صحنه آزمون بزرگ کربال هم خواص باط مانند یزیرد
شمر حتور داشرند که با آگاهى کام وارد ایا میدان شده بودند و هم خواص حرق
که اما حسیا و یاران ایشان بودند و هم عوا مرد که بیشرر آنهرا دنبرال دنیرا و
هواهای نفسانى خود بودند ایا افراد پیرو خواص باط شدند و تعداد کمى از آنهرا
در روز عاشورا و پس از سانان اما حسریا و دیردن صرحنههای ظاحمانره علیره
آلرسول به اباه حسینیان پیوسرند همه آنهرا و در رأسشران امرا حسریا
نفوس مطمئنهای داشرند که ححظه به ححظه زندگى و مرگشان آرامش و اطمینان بود
طمأنینه سید علی قاضی طباطبایی

رهتوشه علمی ـ تخصصی ویژة مبلغان
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آیت لال سید على قاضى طباطبایى به سبب فقر تروان پرداخرت ااراره خانره را در
شار نجف نداشت روزی صاحبخانه اها ایشان را بیرون ریات آیت لال قاضى
مجبور شد با خانوادهاش در با خانۀ مسرجد کوفره ر کره بررای افرراد غریرب برود ر
سکونت گزیند عالمه طباطبایى فرموده است« :به مسجد کوفه رفرم و دیرد آقرای
قاضى و همه خانوادهاش تب کردهاند هنگا نماز شد آقای قاضرى طبرق معمرول در
اول وقت به نماز ایسراد و بعد از نماز عشا چنان با تواه کام و اطمینران خراطر بره
آم َن ُ
تالو ،آیه شریفه " َ
الرسول" و هکرر و دعرا مشرغول برود گویرا اتفراقى نیفرراده
1
است»
ب .جلوههای نفس مطمئنه

اطمینان نفس حتر ،سیداحشادا

که از یقریا قلبرى و رضرایت مطلرق از خردای

مرعال ناشى مىشد در تما مراح زندگىاش الوهگر بود که به چنرد مرورد اشراره
مىکنیم:
 .1دعای عرفه

اما حسیا

در دعای عرفه نیز نفس راضیه و مرضیهاش را چنیا الوهگر مىکند:

ْ
ُ ُّ َ ْ َ
َ َ
َ َ َ ْ
ْ َ 2
جیال ماا َاخ ْار َت َو ال َتاَ َ
َ ْ
خیر ماا َعجلاَ؛
بارك لی فی ق َد ِرك َحَی ال ا ِحا تع
«و ِخر لی فی قضا ِئُ و ِ
 1محمود طیار مراغى و صاد حسازاده؛ اسوه عارفان؛ ص 26
 2على با موسى اباطاووس؛ اقبال ا عمال؛ م  1ص 342

قتا و قَ َدر ،را بر ما خیر و مبارک ساز تا آن چه دیر برر مرا مرىخرواهى زودترر
دوست ندار و آن چه زودتر مىخواهى دیرتر مای نباشم
 .2شهادت طفل ششماهه

امرا حسریا

هنگا شااد ،حتر ،على اصغر

ایاگونره رضرایت قلبرى و

َ
َ
َ
اطمینان نفس خود را بیان فرمودَ « :هو َن َعلی ما َن َ ل با أن ُه ِب َع ْی ِن الل ِه؛ 1ایا مصیبت برر مرا

آسان است؛ چرا که در محتر خداست»
 .3شعار قیام

مامتریا شعار قیا عاشورا نشانگر صفت مطمئنه و راضیه و مرضیه است« :رضاا اللاه

رضانا أهل البیَ؛ 2رضایت ما خاندان تابع رضای احاى است»
اما حسیا

در آخریا ححظا ،عمر مبارک خویش در قرلگاه از رضایت و تسرلیم

َ
و اعرماد به نفس ساا گفت و فرمود« :ر ًضا ب َق َضائ َُ َو َتسل ًیما َالمار َك َو َال َم ُعب َ
اود ِساواك َیاا
ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
َ
الم َ
یاث ُ
سَریْین؛ 3خداوندا به قتای تو خشنود و تسلیم فرمانت هسررم و معبرودی
ِغ

غیر تو نیست ای فریادرس فریادخواهان»

امام حسینعلیهالسالم نفس مطمئنه

 .4قتلگاه

کمال بندگى و اوم اخالص در «رضا» به رضای احاى و فرمان اوست بندگان خاحص
و انسانهای کام از رضایت حق حذ ،مىبرند و ایرا حرذ،های معنروی گراهى برا
شداید و تلاىهای ظاهری همراه است
دب یدددم هدددم مدددیچشدددم لدددیا

ا

مدد

ا يددم مدد

ا يددم مدد

ا

 1على با موسى اباطاووس؛ احلاوف على قرلى احطفوف؛ ترامه احمد فاری زنجانى؛ ص 117

 2نعمان با محمد اباحیون؛ شرر ا خبار فى فتائ ائمه ا طاار

؛ م  3ص 146

 3محمد محمدی ریشاری سید محمود طباطبایىنىاد و سید محمدکاظم طباطبرایى؛ موسروعة ا مرا
على با ابیطاحب

فى احکرا

و احسنه و احراریخ؛ م  4ص 2760

 4االلاحدیا محمد موحوی؛ مثنوی معنوی؛ دفرر دو بیت 2647

4
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فهرست منابع
 1ابااهیر عزاحدیا على با محمد؛ احکام فرى احرراریخ؛ چرا

اول بیررو :،دار احیراءاحررا

احعربى 1408

 2اباحیون نعمان با محمد؛ شرر ا خبار فى فتائ ائمة ا طاار
حسینى االحى؛ چا

؛ تصحیح محمدحسیا

اول قم :اامعه مدرسیا 1409

 3اباطاووس على با موسى؛ اقبال ا عمال؛ چا دو تاران :دار احکرب ا سالمیه 1409
 4ررررررررررررررررررررررررر؛ احلاوف على قرلى احطفوف؛ ترامه احمد فاری زنجانى؛ چرا
اول تاران :ااان  1348ش
 5اباقوحویه اعفر با محمد؛ کام احزیارا،؛ قم :نشر اسالمى 1417
 6ابامشادی محمد با اعفر؛ احمزار احکبیر؛ تصحیح اواد قیومى اصرفاانى؛ چرا
رهتوشه علمی ـ تخصصی ویژة مبلغان
116

اول قرم:

دفرر انرشارا ،اسالمى 1419
 7ابانما حلى اعفر با محمد؛ مثیر األحزان؛ قم :مدرسه اما مادی

1406

 8بحرانى سید هاشم؛ احبرهان فى تفسیر احقرآن؛ قم :نشر بعثت 1374ش
 9اعفریان رسول؛ ده رساحه محقق بزرگ فیض کاشانى؛ زیر نظر کمال فقیه ایمرانى؛ اصرفاان:
مرکز تحقیقا ،اما امیراحمؤمنیا على

1371ش

 10خوارزمى موفق با احمد؛ مقر اححسیا

؛ چا

ششم قم :نشر انوار احادی 1397ش

 11طاحقانى سید محمود؛ پرتوی از قرآن؛ تاران :شرکت ساامى انرشار  1362ش
 12طباطبایى سید محمدحسیا؛ احمیزان فى تفسیر احقرآن؛ بیرو :،مؤسسة األعلمى حلمطبوعا1390 ،
 13طبرسى فت با حسا؛ مجمع احبیان فى تفسیر احقرآن؛ تاران :نشر ناصرخسرو 1372ش
 14طوسى خوااه نصیراحدیا؛ اخال ناصر ؛ تاران :نشر علمیه 1413
 15طیار مراغى محمود و صاد حسازاده؛ اسوه عارفان؛ چا دوازدهم قرم :انرشرارا ،آل علرى
 1385ش
 16عروسى حویزی عبدعلى با امعه؛ تفسیر نور احثقلیا؛ قم :مؤسسة إسماعیلیان 1412
 17عریان همدانى بابا طاهر؛ اشعار بابا طاهر؛ مشاد :نشر قاسمى  1374ش
 18قمى عباس؛ کلیا ،مفاتیح احجنان؛ قم :نشر احاادی 1380ش
 19کلینى محمد با یعقو ؛ احکافى؛ تصحیح على اکبر غفاری و محمد آخونردی؛ چرا چارار
تاران :داراحکرب ا سالمیة 1388
 20مجلسى محمدباقر؛ بحاراألنوار؛ چا

دو بیرو :،دار احیاء احررا

احعربى 1403

 21محمدی ریشاری محمد و سید محمرود طباطبرایىنىاد و سرید محمردکاظم طباطبرایى؛

موسوعة ا ما على با ابیطاحرب

فرى احکررا

و احسرنه و احرراریخ؛ قرم :نشرر داراححردیث

1421
 22موحوی االلاحدیا محمد؛ مثنوی معنوی؛ شرر کریم زمانى؛ چا

هشرم تاران :انرشارا،

اطالعا1387 ،ش
 23نراقى مال احمد؛ معرام احسعادة؛ قم :نشر هجر1379 ،ش

امام حسینعلیهالسالم نفس مطمئنه
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فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان
تابستان  1399ـ محرمالحرام  1442ـ شماره دوم

شیوههای مواجهه با حوادث و بالیا در سخن و سیرۀ امام سجاد
کاظم دلیری

*

مقدمه

حواد و بالیا باشى از حقایق زندگى انسان هسرند ترس و نا امنرى گرسرنگى و
فقر بیمراری و معلوحیتهرای اسرمى فقردان عزیرزان و خسرارا ،مراحى و آزار و
اهیتهای اسمى و روحى دیگران از مامتریا حواد و بالیایى هسررند کره افرراد
بشر با آن درگیرند ایا حواد و بالیا گاه با اسبا طبیعى مانند سری و زحزحره رخ
مىدهد و گاه با اسبا بشری مانند انگ موضعگیری درست در برابر ایا حرواد
و بالیا نقش مام و تعییاکنندهای در زندگى انسان دارد ایا نوشرار بر آن است تا برا
بارهگیری از ساا و سیره پیشوای چاار اما زیااحعابدیا

شریوههای مواااره

درست با حواد و بالیا را مشاص کند؛ زیرا ایا اسوه صبر و شکیبایى از ابرردا ترا
انراای حادهه کربال حتور داشت و از یک سو بار سفر و مصریبت شرااد ،و فررا
عزیزان خود را به دوش کشید و از سوی دیگر رنج اسار ،را به اان خریرد و همره
مراح آن را بهزیبایى پشت سر گذاشت در ساا و سیره ایا اما همرا دسرتکم
سه شیوه کلى بررای برخرورد برا حرواد و بالیرا وارود دارد کره بره شررر آنهرا
مىپردازیم
الف .اصالح نگرشها

ناسریا گا برای مواااه درست با حواد و بالیا اصالر نگرش خرود نسربت بره
* دانشآموخره سطح  3حوزه علمیه قم

ایا موضوع است؛ زیرا همواره نگرشها ااتدهنده رفرارهای انسان هسررند بررای
اصالر نگرشها شناخت چند نکره ضروری است که در ایااا با تأکید برر کلمرا،
اما سجاد

آنها را تبییا مىکنیم

 .1آمیختگی دنیا با بال

دنیا سرایى است که با بال آمیاره است و هیچ کس از اه آن از گردونه برال خرارم
نیست درک درست ایا مطلرب و پرذیرش آن توقرع و انرظرار مرا را از دنیرا پراییا
مىآورد و تحم بسریاری از دشرواریهای آن را برر مرا آسرانتر مىکنرد؛ چنرانکره

َ ُ
ْ َ
ُ َ ٌ َْ
ٌََ َ
امیراحمؤمنیا در توصیف دنیا فرمودَ « :د ٌار ِبال َبَ ِء َم ْحفوفة َو ِبالر ْد ِر َم ْع ُروفة ال ت ُاد ُوم أ ْح َوال َهاا
ٌَ
َ َ ُ َ ٌ ْ ٌَ
َو ال َی ْسل ُم ُن ال َها أ ْح َوال ُمخ ََ ِلفة َو َت َار ٌات ُم ََ َص ِّارفة ؛ 1سرایى است پیچیده به بال و معروف بره

رهتوشه علمی ـ تخصصی ویژة مبلغان
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خیانت احواحش پایدار نمىماند و ساکنانش در سالمت نمىمانند حا تش گونراگون
و نوبتهایش [از نظر نعمت و زحمت] دگرگون است»
دنیا بهخودیخود بد نیست؛ زیرا الوه عظمت پروردگرار و عبادتگراه خردا و محر
تکام اوحیای خداست مشک اصلى نحوه نگرش ما به دنیاست که آن را آرمانشرار
و کعبه آمال خود قرار مىدهیم از ایا رو در دنیا تناا به دنبال راحرى و رفاه مىگردیم
و نمىتوانیم بالها و سارىهای آن را تحم کنیم؛ در حاحى که چنیا نیسرت و دنیرا
عاریتسرایى بیش نیست و مقصد اصلى سرای آخر ،است بر ایا اساس مررگ و
خروم از دنیا سرآغاز راحرى مؤما از درد و غم و گرفراریهای دنیاست؛ بهگونرهای
که وقرى مؤما در آسرانه خروم از دنیا قرار مىگیرد و میان بازگشت به دنیا و سفر به
عاحم آخر ،مایر مىشود هرگز آرزو و درخواسرت بازگشرت بره دنیرا را نمىکنرد
چنانکه اما زیااحعابدیا فرمود« :هنگامى کره ِ
فررد مرؤما را غسر مىدهنرد بره
روحش گفره مىشود :آیا دوست داری به همان اسدی که در آن بودی برگردی؟ و
او پاسخ مىدهد :با بال و زیانکاری و غم [دنیرا] چره کرنم؟ »؛ 2یعنرى اگرر بره کاحبرد
اسمانىا برگرد باید دوباره به دنیای پر از بال و غم و خسران برگررد ؛ در حراحى
که به تازگى از آن آسوده شدها
 1محمد با حسیا شریف احرضى؛ ناجاحبالغه؛ تصحیح صبحى صاحح؛ ص 348
 2حسیا با سعید کوفى اهوازی؛ احمؤما؛ ص  24ر 32

 .2نکوهش عافیتطلبی مطلق

عافیتطلبى در دنیا امری ناپسند است مصریبتها و بالهرا عرصره امرحران بنردگى
انسانهاست خداوند هر که را بیشررر دوسرت بردارد از ارا بالیرش بیشررر بره او
مىنوشاند تا در بز قربش نزدیکتر گرداند؛ از ایا رو انبیا و اوحیای احاى بره حسرب
مقا و منزحت خود نزد خدا بیشرریا مصیبتها و سارىها را به اان خریدند پرس
از آنان نیز مؤمنان عادی به حسب مرتبه ایمانى خود بیش از دیگران در سارى و برال
بودهاند؛ چنانکه اما صاد

َ
َ َ
َ َ ْ َ ُ ُ َُ
فرمودِ « :إن أ ْهل ال َح ِّق ل ْم َی َ الوا ُم ْنذ كانوا ِفا ِدد أ َماا ِإن ذ ِلاُ

َ
َ َ
َ َ
ِإلی ُمد ق ِلیلة َو َع ِاف َیة ط ِویلاة؛ 1اه حق از همان ابردا پیوسره در سارى بودهاند هان کره
ایا سارى تا مد ،زمان اندک و به دنبال آن عافیت طو نى است» بنابرایا حرکرت

در مسیر بندگى مسرلز تحم سارىها و گرفراریهاست؛ چنانکه حافظ مىگوید:

2

ع شقی شیوه بن اع یمكش ی شد
ن زپر بد تن م ن رد باه یده د سدت
َ
ُّ ْ َ َ
َ
ِّ َ َ ْ
الدن َیا فاَ
اما سجاد درباره نکوهش عافیتطلبى فرمودِ « :إنا ْل ك َر ُُ ِللر ُج ِل أ ْن ُی َعافی ِفا
ْ
َ
ُی ِص َیب ُه داْ ٌء ِم َن ال َم َصاا ِئ ِ ؛ 3ما خوش ندار که فرد در دنیا در عافیت باشد و چیرزی از
ْ
ْ
مصائب به او نرسد» همچنیا آن حتر ،درباره درد «تب» فرمودِ « :ن ْع َم ال َو َج ُاع ال ُحمای
ْ َ
َ َ
ُ
َ
ْ
َ َ
ُت ْع ِطا كل ُعضو ِق ْسط ُه ِم َن ال َبَ ِء َو ال خ ْی َر ِف َیم ْن ال ُی ْب ََلای؛ 4خرو دردی اسرت ترب سرام ِ

ِ
بالی هر عتوی را مىدهد و در کسى که مبرال نمىشود هیچ خیری نیست»
دب طريق عشقی زی امن آسد يش یمسدت
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بيش 5ی د آع د كه ی دبد تو خواه مرهادی
اهل ك آ ن ز با دب كوی بند ی باه نیسدت
بهر ی ی ي جه عسوزی نده خد می یدیغادی
 1محمد با یعقو

کلینى؛ احکافى؛ م  2ص 255

 2شمساحدیا محمد حافظ شیرازی؛ دیوان حافظ با شرر کام ابیا،؛ ص 159
 3محمد با یعقو

کلینى؛ احکافى؛ م  2ص 256

 4محمد با على صدو ؛ هوا األعمال و عقا

ا عمال؛ ص 192

 5ریش به معنای مجرور و زخمى
 6شمساحدیا محمد حافظ شیرازی؛ دیوان حافظ با شرر کام ابیا،؛ ص 407

6

احبره ایا مطاحب به ایا معنا نیست که از خداوند بالها را درخواست کنریم؛ بلکره بره
ایا معناست که باید حقیقت بال را بشناسیم و در برابر خواست احارى تسرلیم باشریم
اما سجاد

بر مردی گذر کرد که از خداوند مىخواسرت بره او صربر عطرا کنرد

حتر ،به او فرمود« :چنیا مگو و از خدا عافیت و شرکر برر عافیرت را بارواه کره

ِّ َ َ ُ َ ْ
َ
شکر بر عافیت بارر از صبر بر بالست دعای پیامبر ایا بود :الل ُهم ِإناا أ ْساَلُ ال َع ِاف َیاة َو
ُّ ْ َ ْ
الشك َر َعلی ال َع ِاف َی ِة ِفا ُّالد ْن َیا َو اآل ِْخ َر ِ ؛ 1باراحاا از تو عافیت و شکر بر عافیرت را در دنیرا و

آخر ،مىخواهم»
 .3بیارزشی دنیا و ارزشمندی آخرت

یکى دیگر از نکاتى که چشمانداز بال را در نظر انسان اصالر و تحمر آن را آسران
رهتوشه علمی ـ تخصصی ویژة مبلغان

مىکند؛ تواه به بىوفایى و بىارزشرى دنیرا در مقایسره برا آخرر ،اسرت شرناخت
حقیقت دنیا کاسرىها و محدودیتهای آن و نیز شناخت حقیقت آخر ،و محاسرا
آن انسرران را از دنیررازدگى و دنیاپرسرررى مىرهانَررد و او را دحبسررره و شرریفره آخررر،
مىکند در واقعه کرربال حترر ،سیداحشرادا

بىارزشى دنیا و تبییا حق بودن مرگ ساا گفره و از همان ابردای قیا توااش بره
سوی رضای خدا و سعاد ،سرای آخر ،بوده است؛ از ایا رو هر نوع بال و سارى
را در ایا راه به اان خریده است اما سجاد
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در مواقرف مرعردد از بىوفرایى و

در ایا باره مىفرماید:

پدر از همان ابردای خروم [و حرکت به سوی کربال] در هر منزحى که فرود مىآمرد
و از هر منزحى که کو مىکرد یحیى با زکریا و شاادتش را یاد مىکرد

2

حتر ،با ایا بیان به حواد آینده که سر مبارکش را برای ابازیاد و یزیرد هدیره
مىبرند اشاره کرد ایا مطلب از بىارزشى دنیا نزد خدا حکایت مرىکنرد؛ و گرر نره
ااازه نمىداد که با اوحیای او چنیا کنند اما سجاد

مىفرماید:

در شب عاشورا پدر در خیمه خودش نشسره بود و ایا اشعار را مىخواند:
 1على با حسا طبرسى؛ مشکاةاألنوار؛ ص 258؛ سعید برا هبرة لال قطباحردیا راونردی؛ احردعوا،؛
ص114
 2محمد با محمد مفید؛ اإلرشاد فى معرفة حجج لال على احعباد؛ م  2ص 132

ي دَهرُ اُفٍّ لَكَ مان خَلیدل

كَمْ لَكَ یل إلشراقل االَصدیلل

قَتیل

الدد رهرُ ال يَقنددُِ یل ل َدد يلل

إنَّا األمدرُ االَدى الجَلیدلل

كُ دلح حَ دیٍّ سَ د لكل سَ د یلی

مانْ ص حا

ي ط لا

ِ
دوسرى تو؛ چقدر بامردادان و شرامگاهان رفیقران و خواهنردگانَت
ای روزگار اُف بر
کشره شدهاند و روزگار راضى نمىشود که کسى را به اای کسى بگیرد؟ همانرا کرار
به پروردگار الی واگذار شده است و هر مواود زندهای راهى را مىپیماید
پدر ایا ابیا ،را دو سه مرتبه خواند تا مقصودش را دانسرم بُغض گلویم را گرفت
1
وحى بغتم را برگرداند و سکو ،کرد و دانسرم که بال نازل شده است
د ب زی ی غم بنج حوادث ص ر كن یی

جه ع آخر چو اشك از دي ها

يك ی ب میافت

2

 .4مقابله با تحریف عقیدتی حادثۀ کربال

یکى از اقداما ،فرهنگى اما زیااحعابردیا در ایرا اسرار ،ایسررادگى در برابرر
تحریفا ،عقیدتى حادهه بهعنوان یک ابرالی بزرگ تاریاى و ارایه تفسریری صرحیح
از آن برای مصون ماندن ایا واقعه از تحریف مغرضان و بدخواهان برود بررای مثرال
وقرى آن حتر ،با ابازیاد روبهرو شد و از نامش پرسید حتر ،فرمود« :على برا
حسیا هسرم» ابازیاد گفت« :آیا خدا على با حسیا را نکشت؟ » فرمود« :بررادری
داشرم که نامش على [اکبر] بود مرد او را کشرند» ابازیاد گفت« :بلکره خداونرد او
َْ
اْل ْن ُفا َ ح َ
این
را کشت» حتر ،در اوا او ایا آیه قرآن را تالو ،کرد« :الل ُه َی ََ َاوفی
ِ
4
َم ْو ِتها؛ 3خدا اانها را در هنگا مرگشان مىسراند»
ابازیاد و حکومت پلید اموی در تبییا واقعه کرربال بررای مررد بره گونرهای عمر
مىکردند که کشرا اما حسیا
راضى بوده است؛ زیرا اما حسیا

و یارانش امر مشروعى بروده کره خداونرد بره آن
از ااماع مسلمیا و بیعت برا یزیرد بره عنروان

 1حوط با یحیى ابومانف؛ وقعة احطف؛ ص200؛ محمد با محمد مفید؛ اإلرشاد فى معرفرة حجرج لال
على احعباد؛ م  2ص 93
 2عبداحقادر بیدل دهلوی؛ کلیا ،بیدل؛ م  1ص 564
 3زمر42 :
 4اعفر با محمد ابانما حلى؛ مثیر األحزان؛ ص 91
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خلیفه مسلمانان خارم شده است سانان ابازیاد با اما
بود اما سجاد

نیز بر ایا اندیشره مبرنرى

با کمال شجاعت و شاامت در برابر ایا اندیشه نراروا ایسرراد و در

دراه اول به ابازیاد اعال کرد که خداوند به کشرا برادر (على اکبر) راضرى نبروده
است و برادر همچون هابی به ظلم و بیداد کشره شد پس ایا ادعا که کشرره شردن
او کیفر بدیاش بوده است مدعا و مغاحطهای باط است وقررى ابازیراد برر سراا
باط خود اصرار ورزید اما

آن را به نفع خود مصادره کرد و فرمود :آری برادر

را خداوند کشت؛ وحى به ایا معنا که خداوند مانند همه انسانهای دیگرر بره هنگرا
وفا ،اان او را گرفت و مجرد قبض رور از سوی خدا نشانه خوبى یا بدی فررد
نیست
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ب .دعا برای رفع بال

دومیا شیوه مواااه درست با حواد و بالیا دعا برای رفرع برال پریش از نرزول آن
است که به برخى نکا ،در ایا زمینه اشاره مىشود
 .1تأثیر دعا در رفع بال

دعا یکى از عوام تأهیرگذار در رفع بالست اگر انسان نسربت بره نرزول حرواد و
بالیای ناگوار بر خود یا خانواده نزدیکان و دوسرانش نگران باشد مىتواند عاازانره
دسررت برره درگرراه پروردگررار بررردارد و دفررع آن بالهررا را از خداونررد باواهررد امررا
زیااحعابدیا
ُ

ً

ْ
ْ َ َ ََ َ
ُّ َ ْ َ
َ
فرمود« :إن ُّ
الد َع َاء ل َی ُر ُّد ال َابَ َء َو ق ْاد
الد َع َاء َو ال َبَ َء ل َی ََ َرافق ِان ِإلی َی ْو ِم ال ِق َی َام ِة ِإن
ِ

أ ْب ِر َم ِإ ْب َراما؛ 1دعا و بال تا روز قیامت با هم رفیق هسررند دعرا برال را برر مىگردانَرد در
حاحى که اسروار شده باشد» مراد از اسروار شدن بال ایا است که قتا و قدر احاى بره

بالیى تعلق گرفره و همه مراح آن طى شده باشد و بال در آسرانه نرزول باشرد وحرى
هنوز به مرحله امتا نرسیده باشد چنیا بالیى با دعا قاب دفرع اسرت؛ چنرانکره در
داسران قو یونس

نزول بال به مرحله محکمى رسیده بود وحرى هنروز بره مرحلره

امتا و نزول نرسیده بود که وقرى قومش ایمان آوردند و با گریره و زاری دسرت بره
دعا برداشرند عذا از آنان برداشره شد
 1محمد با یعقو
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در کلما ،اما سجاد میان کسى که پیوسره اه دعاست و کسى که پس از نرزول
ََ
بال دست به دعا بر مىدارد فر گذاشره شده است آن حتر ،مىفرمایدَ « :م ْان تقاد َم

َ َ َ
ْ َ َ
َ
ُّ ُ َ َ
َ ْ َ ُ
َ َ
ُّ
ِفا الد َع ِاء ق ْبل أ ْن َی ْن ِ ل ِب ِه ال َبَ ُء َّم َد َعا ْاس َُ ِجی َ ل ُه َو َم ْن ل ْم َی ََقد ْم ِفا الد َع ِاء َّام نا َ ل ِب ِاه الا َبَ ُء ل ْام
َ
ُی ْس ََ َج ْ ل ُه؛ 1کسى که پیش از نزول بال در دعا پیشگا باشد سپس دعرا کنرد؛ بررایش

مسرجا مىشود و کسى که در دعا پیشرگا نباشرد سرپس برال برر او نرازل شرود؛
دعایش مسرجا نمىشود» بنابرایا اگر کسى مأنوس با دعا باشرد خداونرد عنایرت
ویىهای به وی دارد
 .2نمونههایی از دعاهای امام سجاد

برای رفع بال

در میان دعاهای اما سجاد در صحیفه سجادیه و کرب دیگر دعاهایى بررای رفرع
بال وارد شده است که به چند نمونه از آنها به صور ،مارصر اشاره مىکنیم
نمونه اول :بازگرداندن فرد گرفتار به درگاه خداوند

تواره دادن گرفرراران بره منبرع اصرلى فریض و
یکى از برنامههای هدایرى ائمه
رحمت و یادآوری ایا نکره به آنان بود که به اای درخواسرت از بنردگان خردا بره
درگاه خداوند بروند و رفع گرفراریهایشان را از او باواهند اما زیااحعابدیا بره
مردی گذر کرد که بر در خانه فردی نشسره بود از او پرسید« :چه چیرز ترو را برر در
خانه ایا مرد ُم َررف (مرفه) و ابار (زورگو) نشانده است؟» آن مرد گفرت« :برال مررا
اینجا نشانده است» حتر ،فرمود« :برخیز تا تو را به دری بارر راهنمایى کرنم و بره
پروردگاری که برایت بارر از اوست» سپس دسرش را گرفت و او را بره مسرجداحنبى
برد و فرمود« :به طرف قبله بایست و دو رکعت نماز باوان آنگراه دو دسررت را بره
سوی خداوند عزوا بردار و هنایش کا و بر رسوحش درود بفرست سپس به آیا،
آخر سوره حشر و شش آیه اول سوره حدید و دو آیه آخر سوره آلعمران دعرا کرا
2
آنگاه از خداوند سبحان درخواست کا که هر چه از او باواهى به تو عطا مىکند»
نمونه دوم :دعای هفتم صحیفه

نمونهای دیگر از نساههای گرهگشای اما سجاد
 1على با موسى اباطاووس؛ فالر احسائ ؛ ص 42-41
 2سعید با هبة لال قطباحدیا راوندی؛ احدعوا،؛ ص 55
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است که هنگا پیش آمدن کار مام یا نزول حادهه و گرفراری خوانده مىشود
دعای هفرم صحیفه از دو باش کلى تشکی شرده اسرت :بارش ناسرت برا هنرای
پروردگار و مدر قدر ،بىانراای او آغاز مىشود که خود یکى از آدا دعاسرت برا
تواه به ایاکه ایا دعا برای حواد و گرفراریها خوانده مىشود در ایا بارش از
دعا بیشرر به قدر ،پروردگار برای ح سارىها و مشکال ،تواه شده اسرت دعرا
ایا چنیا آغاز مىشود:
ُ
َ
ْ
ُ ُّ
ْ
ْ
َ ْ َ
ْ
َ
« َیا َم ْن ت َحل ِب ِه ُعق ُد ال َمك ِار ُِ َو َیا َم ْن َیفَْ ِب ِاه َح َّار الش َادا ِئ ِد َو َیاا َم ْان ُیل َاَ َم ُ ِم ْن ُاه ال َمخ َار ُج ِإلای َر ْوح
ِ
َْ
الف َرج؛ 2ا کسى که گره ناخوشىها به وسیله او گشوده مىشود و حررار ،سرارىها
ِ
ِ
آسرودگى گشرایش را از
به سبب او آرا مىگیرد ا کسى که راه برونرفت به سوی
او مىخواهند»
در باش دو حاات و حال خود به درگاه خداوند عرض مىشود در آناا مشک
خود و ناتوانى از ح آن یادآوری و ایاکه تناا به دست پروردگار حر مىشرود در
ْ ُ ََ
َ َ َ
َ
َ
َ َ َ
فرازی از ایا باش مىگویدَ « :و ق ْد ن َ ل ِبا َیا َر ِّ َما ق ْد تكَ َد ِنا َِّقل ُه َو ألام ِباا َماا ق ْاد َب َهَ ِناا
ُ
َح ْمل ُاه؛ پروردگارا بر ما محنرى رسیده که بار گرانش مرا از پا در آورده اسرت و بره
رنجى در افرادها که بر خود هموار نروانم کرد» آنگاه ایا چنیا ادامه مىدهرد ترا در
فراز پایانى دعا با صلوا ،بر محمد و آل محمد گشایش در کار خود و رفع هم و
غم خود را از خدا مىخواهد
بىشک ایا دعا احگویى نیکو برای رفع بال و گرفراری به دسرت مىدهرد و همچرون
حاوی نکا ،تربیرى بسریار ارزشرمندی اسرت کره
دیگر دعاهای مأهور اه بیت
مجال برشمردن آنها نیست
ج .صبر بر بال

یکى دیگر از وظایف انسان در برابر بال صبر بر آن است اگر انسران بررای رفرع برال
دعا نکند یا دعا کند اما مصلحت و خواست خردا برر ایرا تعلرق گرفرره باشرد کره
دعایش را مسرجا نکند و بندهاش را به مصیبت و سارى مبررال کنرد؛ بنرده مرؤما
نباید خود را ببازد بلکه باید با شکیبایى به خواست احاى گردن ناد ایرا بحرث نیرز
 1اما على با اححسیا ؛ صحیفه سجادیه؛ ص 52
 2همان ص 53

بسیار مام و ارزشمند است که در ایا زمینه به بیان دو نکره بسنده مىکنیم
 .1بالها عرصه آزمون ایمان انسان

بالها عرصه آزمون ایمان انسانهاست و آنان پس از پذیرش اص دیا با امرحانرا،
گوناگون آزموده مىشوند تا مؤمنان راسریا از مردعیان دروغریا ایمران شناسرایى و
غربال شوند و سعاد ،و شقاو ،آنها بر اساس آن رقم باورد قرآن کریم در آیرا،
مرعددی از امله در ابردای سوره عنکبو ،بر ضررور ،و حرمیرت امرحران مؤمنران
تأکید کرده است

1

یکى از وظایف مام انسان در برابر بالها صبر بر آنهاست صربر مامترریا بارش
ایمان است که اایگاه آن در ایمان و دینداری به مثابه اایگاه سرر در میران اعترای
بدن است اما سجاد
َ

َ
فرمود« :الص ْب ُر م َن ْاْل َیمان ب َم ْن َلة الر ْأس م َن ْال َج َسد َو َال إ َیم َ
اان ِل َم ْان ال
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ِ

َص ْب َر ل ُه؛ 2نسبت صبر با ایمان به منزحه نسبت سر است با اسد و کسى که صبر ندارد
ایمانى ندارد» همچنیا آن حتر ،فرمود:

َ
ْ َ
َ َ
َ
الص ْب ُر َو ِّالرضا َع ِن الل ِه َرأ ُس ط َاع ِة الل ِه َو َم ْن َص َب َر َو َر ِضاَ َع ِان الل ِاه ِف َیماا قضای َعل ْی ِاه ِف َیماا
َ
َ َ
َ
َ َ
َ َ َ َ ْ
أ َح أ ْو ك ِر َُ ل ْم َیق ِض الل ُه َع َو َجل ل ُه ِف َیماا أ َحا أ ْو ك ِار َُ ِإال َماا ُه َاو خ ْی ٌار ل ُاه؛ 3شرکیبایى و
رضایت از خدا در رأس طاعت خداست و کسرى کره شرکیبایى ورزد و از قترای
خداوند در امور محبو
محبو

یا ناخوشایندش راضى باشرد خداونرد عزوار در امرور

یا ناخوشایندش تناا به چیزی حکم مىکند که برایش بارر است

امور محبو خداوند همان نعمتها و امور ناخوشایند همان سرارىها و بالهرایى
است که به بندگانش مىدهد امرا زیااحعابردیا
ادش امیراحمؤمنیا

َ ْ َ
نق مىکند که حتر ،فرمودُ « :و ِكل ال َبَ ُء ِبالص ْب ِر؛ 4بال به صربر

گماشره شده است»
 1عنکبو 3-2 :،نیز ر ک :بقره 214 :
 2محمد با یعقو
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در ارای دیگرری از پردرش از
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گر

چو نوحل ن ی ص ر هست دب غم طوف ع
یدددم یگدددردد كدددد آ هدددیاب سد د له یرآيدد

1

ایا اعرقاد که خداوند همواره بارریا چیزها را برای بنده مؤمنش مقدر مىکند تحم
سارىها و مصائب را بر بنده آسان و حرى گوارا مىنماید؛ چنرانکره امرا صراد
فرمود:

ْ
َ َ
َ َ ُ
َ
ْ َ ً َ َْ َ َ َ
قال الل ُه َع َو َجل َع ْب ِد َي ال ُم ْي ِم َن ال أ ْص ِرف ُه ِفا د ْیء ِإال َج َعل َُ ُه خ ْیارا ل ُاه فل َی ْارٍ ِبقضاا ِئا َو
ْ
َ َ
َ َْ ْ ُ
اك ْر َن ْع َماائا َأ ْك َُ ْب ُاه َیاا ُم َحم ُاد م َان ِّ
الص ِّادیق َ
ین ِع ْن ِادي؛ 2خداونرد
ل َی ْص ِب ْر َعلی َبَ ِئاا و لیش
ِ
ِ
ِ
عزوا فرمود :بنده مؤمنم را از حاحى به حاحى نمى گردانم مگر ایاکه آن را بررایش
بارر قرار مىدهم؛ پس باید به قتایم خشنود باشرد و برر بالیرم شرکیبایى ورزد و از
نعمتهایم شکرگزاری کند که در ایا صور ،ای محمد او را نرزد خرود از بسریار
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راسرگویان مىنویسم
 .2جلوههای صبر امام زینالعابدین

حتر ،اما زیااحعابدیا در طول دوران اسار ،الوههای بىمانند و مثال زدنرى
از صبر و مقاومت در برابر سارىها را آفرید ایشان از یرک سرو برر مصریبت فررا
عزیزان و اسار ،در دست دشمنان صبر کررد بررای مثرال وقررى خطیرب امروی در
مجلس یزید بر منبر رفت و در نکوهش اما حسیا و امیراحمؤمنیا و در مردر
َ َ َ
معاویه و یزید مباحغه کرد اما سجاد برر سررش چنریا فریراد کشریدَ « :و ْیلاُ أ ُّی َهاا
ْال َخاط ُ ْاد َاَ َر ْی ََ َم ْر َضاا َ ْال َم ْخ ُلاوق ب َس َاخط ْال َخاالق َف ََ َباو ْأ َم ْق َع َاد َك م َ
اار؛ 3وای برر ترو ای
الن
ان
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ ِ
سانگو خشنودی مالو را به خشم خاحق خریدی پس اایگاهت را در آتش مایرا
کا (منرظر اایگاهت در آتش باش)» اما در ایا موقرف برا یرک املره کوتراه بره
همگان فاماند که ایا کار خطیب تناا برای دنیاطلبى و الب رضایت یزید به عنوان
بندهای از بندگان خدا و بر خالف رضای خداست و عاقبت آن نیز چیزی ارز آترش
دوزخ نیست
همچنیا وقررى پیرمررد شرامى در برابرر مسرجد ارامع دمشرق بره کراروان اسررای
 .1شمساحدیا محمد حافظ شیرازی؛ دیوان حافظ با شرر کام ابیا،؛ ص 234
 2محمد با یعقو
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اه بیت که اغلبشان از زنان بودند نزدیک شد و گفرت« :حمرد خردایى را کره
شررما را کُشررت و هررالک کرررد و سرررزمیاها را از دسررت مردانررران آسرروده کرررد و
امیراحمؤمنیا [یزید ] را بر شما مسلط کرد »؛ اما سجاد او را خطا کرد و با زبران
قررآن برا او احرجرام نمرود و آیره اارر خویشراوندان پیرامبر آیره اعطرای حررق
خویشاوندان به آنان و آیه خمس و تطایر را برایش تالو ،نمود و بره او یرادآوری و
ماییم که خداوند آیه طاار ،را به مرا
تأکید کرد که نزدیکان پیامبر و اه بیت
اخرصاص داده است پیرمرد پس از اندکى سرکو ،و درنرگ از سراا گذشررهاش
پشیمان شد و سانان اما را تأیید کرد آنگاه سر به آسمان برداشت و از دشرمنان آل
محمد بیزاری است و توبه کرد وقرى ایا خبر به یزید رسید دسررور قرر او را
1
صادر نمود و آن پیرمرد اانش را در راه دوسرى اه بیت فدا کرد

129

 1همان ص 178-176

فهرست منابع
 1اباطاووس على با موسى؛ احلُاوف على قر احطفوف؛ ترامه احمد فار زنجانى؛ تارران:
نشر ااان 1348ش
 2رررررررررررررررررررررررررر؛ فالر احسائ ؛ قم :بوسران کرا
 3ابانما حلى اعفر با محمد؛ مثیرر األحرزان؛ چرا

1406

سرو قرم :مدرسره امرا مارد

1406
 4ابومانف حوط با یحیى؛ َوقعة احطف؛ تحقیق محمدهادی یوسفى غرو ؛ چا

سرو قرم:

اامعه مدرسیا 1417
 5اما زیااحعابدیا

على با اححسیا؛ صحیفه سجادیه؛ چا

رهتوشه علمی ـ تخصصی ویژة مبلغان

 1376ش
 6اهوازی حسیا با سعید؛ احمؤما؛ قم :مؤسسة اإلما احمادی

1404

 7بیدل دهلوی عبداحقادر؛ کلیا ،بیدل؛ کاب  :دپوهنى وزار ،و داراحرأحیف ریاست  1341ش
 8حافظ شیرازی شمساحدیا محمد؛ دیوان حافظ با شرر کام ابیا،؛ چرا

هشررم تارران:

انرشارا ،گنجینه  1388ش
 9شریف احرضى محمد با حسیا؛ ناجاحبالغه؛ تصحیح صبحى صاحح؛ چرا

اول قرم :نشرر

هجر1414 ،

 10صدو محمد با على؛ هوا
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اول قم :دفررر نشرر احارادی

األعمال و عقا

ا عمال؛ قرم :داراحشرریف احرضرى حلنشرر

1364ش
 11طبرسى على با حسا؛ مشکاة األنوار؛ چا
 12قطباحدیا راوند

دو نجف :احمکربة اححیدریة 1385

سعید با هبة لال؛ احدعوا،؛ قم :مدرسه اما ماد

1407

 13کلینى محمد با یعقو ؛ احکافى؛ تصحیح علرى اکبرر غفرار و محمرد آخونردی؛ چرا
چاار تاران :داراحکرب اإلسالمیة 1407
 14مفید محمد با محمد؛ اإلرشاد فى معرفة حجج لال على احعبراد؛ قرم :کنگرره شریخ مفیرد
1413

فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان
تابستان  1399ـ محرمالحرام  1442ـ شماره دوم

نگاهی به سازوکارهای تحقق جهش تولید
زهرا رضائیان

*

مقدمه

یکى از روشها و شیوههای ترسیم ااتگیری کلى نظا و مسرئوحیا کره بره ابرکرار
مقا معظم رهبری ایجاد شده است نامگذاری سالهاست که به طور رسرمى از سرال
 1378در پیا نوروزی ایشان آغاز شده و در سالهای بعد نیز ایا رونرد ادامره یافرره
است بیانا ،رهبر معظم انقال که به مناسبتهای مارلف ایرراد مىگرردد همرواره
مشرم بر موضوعا ،و مسائ به همپیوسره است انراا عنوان سال نیز برر اسراس
تحو  ،و انرقادا ،و بررسى بدنه کارشناسى نظا و مشرور ،برا نابگران صرور،
مىگیرد تأکید ویىه آیت لال خامنهای بر اقصاد مقاومرى حمایرت از توحیرد داخلرى و
ااش توحید ر کره ریشره قرآنرى دارد ر در سرالهای اخیرر مىتوانرد آغرازی بررای
برنامهریزی به منظور دستیابى به اهداف ترسیم شده از سوی ایشان باشد که تحقرق
آن مسرلز همکاری دو سویه دوحت و مرد است نامگذاری سال  1399بره «اارش
توحید» در امرداد راهبرد توحید در سال گذشره و بیش از یک دهه شعارهای اقرصرادی
برای برونرفت از تنگناها و چاحشهای اقرصرادی اسرت در ایرا نوشررار برخرى از
راهکارهای تحقق ااش توحید را با بارهگیری از آموزههای دینى مورد بررسرى قررار
مىدهیم
اهمیت تولید در اسالم

اسال برای کار و توحید و سرمایه اهمیت ویىهای قائ شده و مسلمانان را بره پرهیرز
* کارشناس ارشد علو قرآن و حدیث

از وابسرگى و اعرماد به دشمنان دعو ،کرده اسرت  1رسرولخدا

َ
فرمرودِ « :اْل ْساَ ُم

ُ

َ

َ

َی ْعلو َو ال ُی ْعلی َعل ْیه؛ 2اسال برتر است و چیزی برر آن برترری نردارد» سریره پیشروایان
دینى در اهرما به اشرغال و توحید نکوهش افرراد تنبر و حمایرت از توحیدکننردگان

بیانگر اهمیت ایا مسأحه در اسال است دشرمنان هرگرز خواهران رشرد و پیشررفت
مسلمانان نیسرند و به هر وسیلهای از امله «تحریم اقرصادی» مىکوشند ترا برر آنران
تسلط داشره باشند از آناا که اسال ااودانه است و برای تمامى امرور برنامره دارد
برای رشد و پیشرفت مسلمانان در همه زمینهها و از املره اقرصراد تعراحیم ویرىهای
دارد از ایا رو راهکارهای رشد و توحید و رهایى از مشکال ،اقرصادی را مىتوان از
آیا ،و روایا ،برداشت کرد
رهتوشه علمی ـ تخصصی ویژة مبلغان
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راهکارهای رشد تولید داخلی
 .1استفاده بهینه از منابع و سرمایههای طبیعی

ااان هسرى سرشار از نعمتها و امکانا ،بىشماری است که خداونرد در خردمت

َ
َ
َ َ ُ
َ َّ َ ُ ُ
اك ْ م ْن ُك ِّْ َما َس َأ ْل َُ ُم ُ
لوها؛3و از هرر
وه َو ِإ ْن ت ُع ُّ وا ِن ْع َمت الل ِه ال ت ْحص
بشر قرار داده است« :وآت
ِ

چه از او خواسرید به شما عطا کرد و اگر نعمت خدا را شماره کنید نمىتوانیرد آن را
به شمار درآورید» اگر چه نعمتهای احاى بىشمار اسرت وحرى بىحسرا نیسرت
بنابرایا باید کوشید تا در راه خیر و صالر خود و اامعه از آنها به درسررى اسررفاده
کرد به دست آوردن دانش و تاصص ز یکى از شیوههای صرحیح بارهگیرری از
منابع و نعمتهاست گاه ممکا است امکانا ،و منابع فراوانى در دست باشرد وحرى
انسان به دحی ناآگاهى و نداشرا تاصص ز نرواند از آنها باره کافى ببرد؛ چنانکه
اما على

َ

َ

َ

َ

َ ْ َ
اَ ُم ْح ََ ٌ
ااج ِف َیهاا ِإلای َم ْع ِرفاة؛ 4هریچ کراری
فرموده استَ « :ما ِم ْن َح َركاة ِإال و أن

نیست مگر ایاکه در انجا آن نیازمند آگاهى هسرى»
 1آلعمران118 :

 2محمد با على ابا شارآشو ؛ مناقب آل ابىطاحب
 3ابراهیم34 :
 4محمدباقر مجلسى؛ بحارا نوار؛ م  74ص 267

؛ م  3ص 241

اسرفاده باینه از آ های گونراگون بارهبررداری از دانرههای روغنرى بارهبررداری از
منابع دریایى بارهبرداری از چاارپایان 3که در اقرصاد بحرانى مىتواند مامتریا منبرع
درآمدی باشد اسرفاده باینه از زمیاهای مزروعى و مناسب کشرت و نیرز اسررفاده از
منابع مواود و کشف منابع شناخره نشده  4از امله راههایى است کره از نگراه قررآن

نگاهی به سازوکارهای تحقق جهش تولید

با مدیریت کارآمد مىتوان توانایىها و اسرعدادهای نافره در وارود منرابع انسرانى را
کشف کرد پرورش داد و از کمرریا منابع بیشرریا بارهبرداری را نمرود برا برردن
سطح فرهنگ اامعه بارهگیری مناسب از مفاهیم و ارزشهرای معنروی و اسرالمى
برنامهریزی و مدیریت زمان و مکان از دیگر اصوحى است که مىتوان بررای پیشربرد
بارهوری از آنها اسرفاده کررد از سروی دیگرر اسررفاده نادرسرت از ایرا منرابع کره
مامتریا آنها فروش غیر اصوحى ایا منابع به صور ،خرا اسرت؛ موارب آسریب
رساندن به اقرصاد و ضعیف شدن آن مىشود کشورهای هروتمند د نى هسرند کره
در سیمای دایههای دحسوزتر از مادر هرو،های کشورهای ااان سو را مىرباینرد و
با فروش فرآوردههای صنعرى به آنان اندک پوحى را که مقابر خریرد منرابع خرا در
اخریار آنها قرار دادهاند؛ از آنان باز مىسرانند  1قرآن ایا شیوه معاملره را کره موارب
ْ ْ
َ َ
َ َّ ْ َ
َ
َ ْ
تسلط کافران مىشود به شد ،رد کرده استَ « :ولن َي ْج َعْ الل ُه ِللك ِافرين َعللى ال ُملم ِم ِنين
ِ
َ ً
يال؛ 2و خداوند هرگز بر [زیان] مؤمنان برا کافران راه [تسلطى] قرار نداده است»
س ِب

مىتواند در ااش توحید و شکوفایى بیشرر اقرصاد نقشآفریا باشد
133

 .2توجه به صنایع دانشبنیان

تواه اامعه اسالمى به علو مورد نیاز و فراگیری آنها ضروری است؛ زیرا مواب
حفظ عز ،و قدر ،مسلمانان مىشود؛ چنانکه اما على
َ

َ

َ

َ

لام ُس ٌ
مىفرماید« :الع ُ
الطان
ِ

َمن َو َ
جد ُُ صال ِب ِه َو َمن لم َی ِج ُدُ صیل َعلیه؛ 5علم و دانش قردر ،اسرت هرر کرس بره آن
 1سعید فراهانىفرد؛ نگاهى به فقر و فقرزدایى از دیدگاه اسال ؛ ص 50
 2نساء141 :

 3ر ک :مؤمنون18 :؛ بقره22 :؛ اعراف57 :؛ انعا 99 :؛ نرور 11 :و 12؛ مؤمنرون 19 :و 20؛ اسرراء66 :؛
نح 14 :؛ نح 66 :
 4ر ک :رحما 10 :و هود61 :
 5عبداححمید با هبة لال ابا ابىاححدید؛ شرر ناجاحبالغه؛ م  20ص 319

دست یابد غلبه مىیابد و هر کس به آن دست نیابد زیر سلطه قرار مىگیررد» مقرا
معظم رهبری درباره تواه به علم و صنایع دانشبینان مىفرماید:
ما باید ایا مسأحه را ادی بگیریم؛ یعنى به مسرأحه علرم و تکیره بره علرم در کشرور
اهمیت بدهیم؛ یعنى ایا را اساس کار قرار دهیم حرف ما در ایا چنرد سراحه همریا
است اگر چنانچه علم در باشهرای مارلرف اردی گرفرره شرود آن وقرت ایرا
شرکتهای دانشبنیان بر مبنای علرم کرار مىکننرد توحیرد مىکننرد و هرو،آفرینرى
مىکنند خواهند توانست به تدریج اقرصاد کشور را به شکوفایى واقعى برسانند

1

بسیاری از کشورها در زمان وقوع بحرانهای مارلف اارمراعى اقرصرادی یرا حررى
سیاسى با اسرفاده از ظرفیت علمى -ماحى شرکتهای دانشبنیان به راحررى مىتواننرد
رهتوشه علمی ـ تخصصی ویژة مبلغان
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بحران و عواقب اقرصادی ناشى از آن را مدیریت کنند اقرصاد دانشبنیران اقرصرادی
است که کاربرد دانش و اطالعا ،در آن اهمیت با یى داشره و توحید و توزیع مبرنرى
بر آن شک گرفره و سرمایهگذاری در صنایع با محوریت دانش مورد تواره خاصرى
قرار گرفره است سرمایهگذاری در دانش نیرز عبرار ،اسرت از مجمروع هزینرههای
انجا شده در واحدهای تحقیق و توسعه و هر هزینهای که بابت فعاحیتهای ارتقرای
دانش انجا گرفره است

2

علمى که در دانشگاههای یک کشور و مغز اوانان آن کشرور قررار دارد نره تنارا برا
تحریم از میان نمىرود؛ بلکه تحریم زمینهسراز رشرد و پیشررفت آن اسرت بنرابرایا
برای تحقق ااش اقرصادی و داشرا اقرصادی شکوفا باید از شرکتهای دانشبنیران
به صور ،ادی حمایت کرد؛ زیررا ایرا شررکتها در حقیقرت واسرطههایى میران
شرکتهای علمى و پىوهشى هسررند کره فاآوریهرای نرو را توحیرد مىکننرد و برا
ابرکارا،شان مرزهای فاآوری را توسعه مىدهند ایا شرکتها با اتکرای بره دانرش
نو علم را به فاآوری تجاری کا و توحید تبدی و امکان عرضره آن را در داخر و
 1بیانا ،در دیدار امعى از پىوهشگران و مسئو ن شرکتهای دانشبینان؛ 1391/05/08
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=20581

 2خبرگزاری دانشجو؛ «نقش اقرصاد دانشبنیان در ااش توحید» 1399/01/05
https://snn.ir/fa/news/836739

خارم از کشور فراهم مىکنند

1

 .3اهتمام به تولید و حمایت از تولید داخلی

خداوند منابع و امکانا ،را برای آدمى آفریرده و آنهرا را مسرار وی کررده اسرت
انسان نیز باید برای بارهوری از ایا منابع بره اسررجو در زمریا بپرردازد و نیازهرای
معیشرى خود را به وسیله امکانا ،نافره در آن برطرف کند:

َ َ
ْ َ َ َّ
َّ
ً َ َُ َ ْ ً
َ َ َّ
ْ َ َّ َ
َو َج َعلنا الل ْيْ َو الن َه َار َآيَ ْي ِن ف َم َح ْونا َآية الل ْي ِْ َو َج َعلنا َآية الن َه ِار ُم ْب ِص َلرة ِلَ ْبَغلوا فضلال
َ َْ َْ
َّ َ
ً
ْ َ ِّ ُ ْ َ َ ْ َ ُ َ َ َ ِّ َ
ين َو ْالح َس َ
اب َو ُكْ شي ٍْء ف َّصلن ُاه تف ِصيال؛ 2و شرب و روز
ِمن ربك و ِلَعلموا ع د الس ِن
ِ

را دو نشانه قررار دادیرم نشرانه شرب را تیررهگرون و نشرانه روز را روشرنىبارش
گردانیدیم تا [در آن] فتلى از پروردگارتان بجوییرد و ترا شرماره سرالها و حسرا

انسان مواودی است که عمده نیازهایش به وسیله زمریا و در روی آن فرراهم شرده
است اوست که باید با حرکت و تالش مداو و مالیم خود طبیعت را را کنرد و از
آن باره بگیرد تا با تأمیا اقرصاد برواند بر مشکال ،مادی خود پیرروز شرود و مسریر
خود را به سوی کمال پایدار طى کند ائمره معصرو

مسرلمانان را بره تجرار ،و

صدقا ،ااریه مانند وقف باغ مزرعه مرتع و مانند آن تشویق کرده و کرار و توحیرد
را مایه عز ،آنان دانسرهاند؛ چنانکه رسولخدا

ُُ

َ َ

ُ

فرموده است« :كلوا ِم ْن ك ِّاد أ ْی ِادیك ْم؛

3

از دسررنج خود ارتزا کنید»
اامعهای که با واود دارا بودن امکانا ،و اسرعدادهای فرراوان بره امکانرا ،دیگرران
چشم داشره باشد نمىتواند عز ،کافى داشره باشرد و بررای باررهوری از امکانرا،
دیگران باید در برابر آنها سر تعظیم فرود بیاورد قرآن در ایا باره مىفرماید:

َ َ َ ُ َّ َّ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َّ ْ َ
ْ ُ
ُّ ْ َ َ ْ َ ُ ْ
َْ َ ً ُْ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ
يله َو ِر ق
و ال تم ن عينيك ِإلى ما مَعنا ِب ِه أ واجا ِمنه هرة الحي ِ
لاة الل نيا ِلنف َِلنه ِف ِ
َ َ
َ َ
َر ِّبك خ ْير َو أ ْبقى؛ 4و زناار به سو آنچه اصنافى از ایشران را از آن برخروردار کرردیم

 1ماری قبادی قورد ر؛ مبانى و احزاما ،اقرصاد مقاومرى در آموزههای دینى؛ ص  86و 87
 2اسراء12 :
 3محمدباقر مجلسى؛ بحارا نوار؛ م  63ص 314
 4طه131 :

نگاهی به سازوکارهای تحقق جهش تولید
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[و فقط] زیور زندگى دنیاست تا ایشران را در آن بیازمراییم دیردگان خرود مردوز و
[بدان که] روز پروردگار تو بارر و پایدارتر است

ملرى که مىخواهد در برابر اسررعمار و نفروه مسررکبران دنیرا برا عرز ،و سرربلندی
زندگى کند به اای مقایسه خود برا سررمایهها و پیشررفتهای آنهرا بایرد نیرروی
1
فکری و اسمانى خود را در راه رشد و شکوفایى و ااش اقرصادی بره کرار گیررد
مقا معظم رهبری مىفرماید:
موفقیت هر ملرى در پیشرفتهای خود نسبت معکوس با نفوه بیگانگران و دشرمنان
در آن کشور دارد ایاها نسبتشان مرعاکس است؛ یعنى هر گاه بیگانه و یک قردر،
خاراى ر وحو آن قدر ،خاراى علنا اظاار دشمنى نکرده باشرد ر نفروهش در بریا
مرد قشرهای مارلف و فتای سیاسى بیشرر باشد ایا ملت از آینردهای همرراه برا
رهتوشه علمی ـ تخصصی ویژة مبلغان
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عز ،و همراه با افراار و ترأمیا شرده دورترر اسرت احبرره نبایرد برا هرر بیگانرهای
سریزهگری کرد گاهى انسان به خاطر مصاحح برا بیگانرهای دوسررى مىکنرد؛ امرا بره
همان بیگانه دوست هم نباید ااازه داد که در امور داخ ایا خانه ایا خانواده ایرا
کشور و ایا اامعه برواند نقش ایفا کند

2

بىشک ااش توحید زمانى محقق مىشود که حمایت از توحید ملى با اسررفاده بردون
اسرثنای همگان از ایا توحیدا ،محقق مىشود برای مثال اگرر ادارهای از توحیرد ملرى
اسرفاده کند اما اداره دیگری شأن خود را با تر از ایا ببینرد و از توحیردا ،خراراى
اسرفاده کند حمایت از توحید ملرى نیرز محقرق نمىشرود بسریاری از کا هرای غیرر
اساسى یا نیمه اساسى خاراى که در داخ معادل ندارند به راحررى قابر توحیرد در
داخ هسرند اما به علت نداشرا بازار اوحیه یا ارا افررادن برنرد خراراى در داخر
صرفه ساخت ندارند اگر خرید ایا کا ها که با خره باید اایگزیا شوند از خرارم
یا از نمایندگان داخلى شرکت خاراى ممنوع شود و به اای آن با تشرریح نیازهرای
 1ر ک :ماری قبادی قورد ر؛ مبانى و احزاما ،اقرصاد مقاومرى در آموزههرای دینرى؛ ص  106و 107؛
على محمد میرالیلى و سمیه یوسفى؛ «عوام مؤهر در حمایرت از کرار توحیرد و سررمایه مسرلمیا از
دیدگاه قرآن و حدیث»؛ ص 59
 2بیانا ،در دیدار با دانشجویان و دانشآموزان و اانبازان؛ 1379/08/11
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3033

هر دسرگاه و اداره و سازمان توحیدکنندگانى که قابلیرت توحیرد را دارنرد دعرو ،بره
مشارکت شوند؛ باش عمدهای از نیاز به آنها مرتفع خواهرد شرد احبرره حمایرت از
توحید داخلى راهکارهای بسیار دیگری هم دارد که مجال پرداخرا به آنها نیست
 .4برقراری امنیت اقتصادی

امنیت اقرصادی به معنای ایجاد فتایى اسرت کره سررمایهگذار صرنعرگر کشراورز
مبرکر علمى اوینده کار و در آن در برابر انواع فشارهایى که از کنررل آنها خرارم
است حفاظت شوند و از صرحت و سرالمت ارتباطرا ،بیااحمللرى دوحررى اداری
دفاعى حقوقى و سیاسى کشور احساس اطمینان آرامش و امنیت کنند  1قررآن کرریم

اموال همدیگر را به ناروا ماورید مگر آنکه داد و سرد با تراضرى یکردیگر از شرما
[انجا گرفره] باشد»
دوحت اسالمى باید از شک گیری او هراس و وحشت در اامعه الوگیری کند و با
اصالحا ،فرهنگى ز و تغییر نگرشها نسبت به مال و سرمایه و نقش آن در رشرد
اقرصادی و رفع مشرکال ،فترای مناسرب را بررای سررمایهگذاری و فعاحیتهرای
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آمنلوا ال تلأ كلوا
لذين
درباره ایجاد امنیت اارماعى و اقرصادی فرموده اسرت« :يلا أيهلا ال ِ
ً
ْ
َأ ْم َو َال ُك ْ َب ْي َن ُك ْ ب ْال َباطْ إ َّال َأ ْن َت ُك َ
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توحیدی و تجاری فراهم کند و از شد ،یافرا دامنه اخرالفا ،و فرنهها و هر آنچه کره
مواب زیان اامعه اسالمى شود الوگیری کند؛ چنانکه اما على

به ماحک اشررر

فرمود« :سرفارش مررا در مرورد بازرگانران و صراحبان صرنایع بپرذیر و آنهرا را بره
نیکوکاری سفارش کا حرمتشان را پاش بدار راههای فعاحیتشان را اما بردار و
در حفظ حقو آنها بکوش»  3حفاظت اامعه از کمفروشى و تررک عرداحت هنگرا
پیمانه و وزن احرکار دزدی ربرا قمرار تقلرب 4و از دیگرر فعاحیتهرای دوحرت
1

ناصر ااانیان؛ امنیت اقرصادی؛ ص 9

 2نساء29 :
 3محمد با حسیا شریف احرضى؛ ناجاحبالغه؛ تصحیح صبحى صاحح؛ ص 438
 4ر ک :مطففیا1 – 5 :؛ شعراء181 – 183 :؛ توبه34 :؛ ناصر مکار شیرازی و همکاران؛ تفسیر نمونه؛
م  7ص  394و م  26ص 247
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اسالمى در راه تأمیا امنیت اقرصادی و اارماعى برای رشد و شرکوفایى اقرصرادی و
تحقق ااش توحید است
 .5صبر در برابر مشکالت اقتصادی

یکى از مامترریا وظرایف مررد بررای تحقرق اارش توحیرد و رشرد و شرکوفایى
اقرصادی تحم سارىها و مشکال ،اقرصادی است؛ زیرا آنچنان که خداوند وعده
داده است بعد از هر سارى گشایش و راحررى اسرت« :إ َّن َم َ
لع ْال ُع ْس ِلر ُي ْس ًلرا»  1امرا
ِ

على

ْ

ْ

َ ْ َْ َ
اُ َوار َد ُ ُ
اوم ِب َعا َ ا ِئ ِم الص ْاب ِر؛ 2شایسرره اسرت کره
نیز فرموده است« :اطرح عن
ِ ِ
ات الهم ِ

انسان با صبر بر مشکال ،و سارىها غلبه یابد»

صبر در برابر مشکال ،و کاسرىهای توایهپذیر توحیدا ،داخلى و مصررف آنهرا از
رهتوشه علمی ـ تخصصی ویژة مبلغان
13

هرردر رفرررا سرررمایهها و منررابع بررا ارزش ملررى الرروگیری مىکنررد و بررا اعرمرراد و
فرصتدهى به توحیدکننده راهى برای دسریابى به رونق اقرصادی رسیدن به توحیرد برا
کیفیت ابران فقر و عقبماندگى و رهایى از وابسرگى خواهد بود
نتیجهگیری

اسال خواسرار خوشبارى سعاد ،و رفاه انسان در دنیا و آخرر ،اسرت ترالش در
ایا ااان مادی مقدمه و وسیلهای برای رسیدن به سعاد ،حقیقى در ااان آخرر،
است از ایا رو از نگاه اقرصاد اسالمى برای رسیدن به رشد و شکوفایى اقرصرادی و
تحقق ااش توحید باید همه طبقرا ،اامعره اعرم از دوحرت توحیدکننردهها و مررد
دوشادوش یکدیگر در ایا مسیر قرد بردارنرد ترا ضرما ایجراد اامعرهای سراحم و
مطلو از نظر اقرصادی هر گونه راه نفوه دشما بسره شود
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