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سخن نخست
ماه محرم الحرام ،میعادگاه عاشقان پاکطینتی است که چونان کوه ایستادند و هرگز زیر بهار ذلهت
و همسویی با کافران و ظالمان زمانه نرفتند و درس آزادگی و عزت را به جویندگان حه و راسهتی
آموختند و باب هدایت را فراروی غفلتزدگان عالم گشودند .خوشها آنانکهه درس جهوانمردی را
در مکتب حسینی میآموزند و عقل و عش راستین را در این دانشگاه انسانسازی مشه میکننهد
و در زمانهای که دوری از معنویت بر جهان خیمهه زده ،نیکهوترین گفتهار و زیبهاترین رفتهار را از
اسوههای کامل دین و انسانیت فرا میگیرند و بدینسان محرم هر سال ،با شوری بیشتر به صهحنه
تاری پا میگذارد و همگان را به شنیدن پیهام جاودانهه خهود فهرا میخوانهد و بهه ی بهاره ،همهه
ارزشهای متعالی را در البهالی حوادث بیبدیل جلوهگر میسهازد .آری ههر چهه دنیهای کنهونی
پرتالطمتر و هجمهها و شبیخونها از راههای گوناگون در جهت اطفها نهور الههی دراز دامهنتهر
ِ
صباح ال ُْهدی َو َسفینَ ُه ا ْل ِّنجاة» 1بیشتر به منصه ظهور رسهیده
میشود ،حدیث نورانی« َّ
إن ال ٌُح َسین م ُ
و عینیتر میگردد .شاهد این نکته ارتقا روزافزون دلدادگی دوستداران راه و رسم اهل بیت
به ایشان و راهیافتگی خیل عظیم انسانها در این دنیای آشهفته و هر ومهر فرهنگهی ،بهه عرصهه
بهویژه امام حسین است.
بندگی حضرت ح از رهگذر حب به اهل بیت
معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم به مناسبت فرا رسیدن ماه محرم،
محتوای تبلیغی متناسب با نیاز جامعه ،در قالب رهتوشه تبلیغی برای مبلغان گرامهی تهدارک دیهده
است تا با بهرهگیری از شیوهها و مهارتهای تبلیغی ،جامعه تشنه معارف دینی را سیراب نمایند.
در رهتوشه حاضر ،مباحثی ارزشمند و نکاتی کهاربردی در موضهوعات متنهوع دینهی ،فرهنگهی و
اجتماعی به قلم شماری از نویسندگان فاضل سامان یافته که تحت عناوین زیر ارائه شهده اسهت
 .1جعفر بن محمد ابن نما حلی؛ مثير األحزان؛ ص .4
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«معیارهای عزاداری مطلوب در کالم امامین انقالب؛ سپاسگزاری از نعمتهای الهی در کهالم و
سیرۀ امام حسین ؛ پیامهدهای دلبسهتگی بهه دنیها در کهالم و سهیره امهام حسهین ؛ جایگهاه
راستگویی در آموزههای دینی؛ بررسی تقابل میان رضایت خهدا بها رضهایت مهردم؛ ویژگیههای
جوانان عاشورایی؛ پیوند حماسه و عرفان در سیره و مکتب شهید حا قاسهم سهلیمانی؛ الگهوی
روابط انسانی عزتمدار با تأکید بهر سهیره امهام حسهین ؛ محبهت الههی منشهأ محبهت امهام
حسین ؛ آثهار تربیتهی گرفتاریهها در زنهدگی از نگهاه امهام سهجاد ؛ تولیهد ،پشهتیبانیها و
مانعزداییها با محوریت امور فرهنگی».
ّ
امیدواریم ،مباحث ارائهشده در این نشریه ،برای مبلغان عزیز راهگشا و برای دلهدادگان حقیقهت،
ّ
مایه هدایت باشد و درعمل ،به موفقیت روحانیان گرامی در امر ترویج معارف اسهالمی بینجامهد
و مورد رضای حضرت دوست قرار گیرد.
در پایان ،ضمن قهدردانی از نویسهندگان و ارزیابهان محتهرم ،از همکهاران گهروه تولیهد محتهوای
فرهنگی و تبلیغی که در امر آمادهسازی نشریه حاضر کوشیدند ،صمیمانه سپاسگزارم.
سعيد روستاآزاد
مدیر مسؤول

فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان
تابستان  1400ـ محرم  1443ـ شماره ششم

معیارهای عزاداری مطلوب در کالم امامین انقالب
*

حجتاالسالم والمسلمین علیرضاانصاری 


اشاره

عزاداری و سوگواری هدفمند بر عزیزان از دسهت رفتهه ،رویکهردی طبیعهی اسهت کهه از مههر و
محبت سرچشمه میگیرد و از آغاز آفرینش انسان تا به حال روا داشته و خدای سهبحان نیهز بهر
این واکنش طبیعی بشر مهر تأیید زده است 1.عزاداری برای سیدالشههدا نیهز از ایهن امهر جهدا
نیست .عزاداری برای امام حسین  ،از بزرگترین مصهادی بزرگداشهت شهعائر الههی و نشهانه
محبت و ارادت به ساحت مقدس آن امام است؛ زیرا حادثه کربال ،حماسه جاودانهای اسهت کهه
در اعماق وجود ما اثری عمی و جاودانه به جای گذاشته است؛ بهگونهای که با شنیدن وقهایع آن،
قلبها به تپش میافتد ،دلها به سوز میآید و چشمها اشکبار میشود .حهال ایهن سهؤال مطهر
میشود که معیارهای عزاداری مطلوب و صحیح کدامند؟ نوشتار پیشرو ،ایهن سهؤال را از منظهر
امامین انقالب ،امام خمینی و امام خامنهای؟دم؟ پاس میدهد.
 .1بایستگی عزاداری صحيح

عزاداری ،واژهای آیینی و نشاندهنده رفتار و مراسم خاصی است که هنگام وقوع مصهیبت ،انجهام
میشود و در قالبها و نمادهای مختلفی ،مانند روضه ،مرثیه و عزاداری نمود مییابهد .بیتردیهد
عزاداری برای امام حسین  ،از شعائر مهم الهی و دینی است و از منظهر قهرآن ،تعظهیم شهعائر
ُ
ْ
َ َ َ ْ ُ َ ِّ ْ َ
َ َّ
عائ َر َّالل ِه ف ِإنها ِم ْن َتق َوَ ْالق ُلوَ » 2.در
الهی نشانه پرواپیشگی دلهاست « ِ
ذلك و من يعظم ش ِ
3
روایات فراوانی نیز بر اقامه عزاداری امام حسین تأکید شده اسهت؛ چنانکهه امهام سهجاد
* کارشناس علمی گروه تولید محتوای فرهنگی و تبلیغی.
 .1ناصر باقری بیدهندی؛ بایدها و نبایدهای عزاداری؛ ص .54
 .2حج .32
 .3ر.ک جعفر بن محمد ابننما حلی؛ مثير األحزان؛ ص .82
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يد ِه
َد ْم َعةَ -حتَّى تَ ِسيی َل َعلَيى َد ِّ

فرموده است « َأيُّ َما ُم ْؤ ِمن َد َم َع ْت َع ْینَ ُاه ِل َقتْ ِل ال ُْح َس ْی ِن ْب ِن َع ِلي
َ
اّلل ِب َها ِفي ال َْجنَّ ِة ُغ َرفا؛ 1هر مؤمنی که چشمانش برای کشته شهدن حسهین
َب َّوأ ُه ه َ ُ

گریهان شهود؛
بهگونهای که اش بر گونههایش سرازیر شود ،خداوند به سبب آن او را در خانههای بهشتی جای
دهد که روزگاران درازی در آن به سر برد».
2
عزاداری بر امام حسین نهه تنهها اسهالم را زنهده نگهه مهیدارد؛ بلکهه فرهنهگ ظلمسهتیزی،
پاسداری از دین 3،آزادیخهواهی و عزتمنهدی را نیهز نهادینهه میکنهد .از ایهن روسهت کهه امهام
خمینی و رهبر معظم انقالب؟دم؟ همواره بر صحیح بودن عزاداری تأکید داشتهاند .حضرت امام
خمینی معتقد بود که قیام امام حسین  ،سرمایه و فرهنهگ عظهیم اسهالم ،و عهزاداری شهیوه
انتقال این فرهنگ است؛ از این رو سهوگواری بایهد در چهارچوب شهرع و منطه صهورت گیهرد
«روضۀ سیدالشهدا برای حفظ مکتب سیدالشهدا اسهت ...ایهن گریههها و ایهن روضههها
4
حفظ کرده این مکتب را.»...
مجالس سوگواری برای امام حسین در کنار کارکردهای فراوانی که دارد ،دچار آسیبهایی نیهز
شده است .اگرچه بزرگان دین کوشیدهاند تا این مجالس را به سمت پیراسهتگی از انهواع خرافهات
سوق دهند؛ چنانکه شهید مطهری کتاب تحریف عاشورا را به این منظور تألیف کرد ،امها ایهن
آسیبها همچنان به قوت خود باقی هستند .امام خمینی فرموده است
زنده نگه داشتن عاشورا با همان وضع سنتی خودش از طرف روحانیون ،از طرف خطبا ،بها
همان وضع ساب و از طرف تودههای مردم با همهان ترتیهب سهاب کهه دسهتجات معظهم و
منظم ،دستجات عزاداری به عنوان عزاداری راه میافتاد .باید بدانید که اگر بخواهید نهضت
شما محفوظ بماند ،باید این سنتها را حفظ کنید .البته اگهر یه چیزههای نهاروایی بهوده
است ساب و دست اشخاص بیاطالع از مسائل اسالم بوده ،آنها باید ی قهدری تصهفیه
بشود. ...

5

رهبر معظم انقالب؟دم؟ نیهز همهواره بهر آسهیبزدایی عهزاداری سیدالشههدا
 .1جعفر بن محمد ابنقولویه؛ كامل الزیارات؛ ص .104

تأکیهد مینمایهد

ِّ َّ
َ
 .2جعفر بن محمد ابننما حلی؛ مثيراالحزان؛ ص َ « 55و َه ْی َهات ِم َّنا الذلة».
َ
َ
َّ
ُ ُ َ
ً
َْ ً
 .3لوط بن یحیی ابومخنف کوفی؛ وقعة الطف؛ ص  107و َ « 172م ْن َرأی ُسلطانا َج ِائرا »...؛ «أ ْدعووک ْم ِِلوی الل ِوه َو
َ َ ِّ َ َ ُّ َ َ ْ ُ ْ
الس َّنة قد أ ِم َیتت».
ِِلی ن ِبی ِه ف ِإن

ّ
 .4سید رو الله موسوی خمینی؛ صحيفه امام؛  ،8ص .526
 .5همان ،15 ،ص .331
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«عزیزان من؛ مؤمنین به حسین بن علی امروز حسینبنعلی میتواند دنیا را نجهات دههد؛ بهه
شرط آنکه با تحریف ،چهره او را مغشوش نکنند .نگذارید مفاهیم و کارهای تحریفآمیز و غلط،
1
چشمها و دلها را از چهره مبارک و منور سیدالشهدا منحرف کند .با تحریف مقابله کنید».
ایشان در جای دیگر میفرماید
چیز دیگری که بنده در بعضی از خوانندگان جلسات مداحی اطالع پیدا کهردم ،اسهتفاده از
مد ها و تمجیدهای بیمعناست که گاهی هم مضر است .فرض کنید راجهع بهه حضهرت
ابوالفضل

صحبت میشود ،بنا کنند از چشم و ابروی آن بزرگهوار تعریهف کهردن؛ مهثال

قربون چشمت بشم .مگر چشم قشنگ در دنیها کهم اسهت؟ مگهر ارزش ابوالفضهل
چشمهایش بوده!  ...اینها سطح معارف دینی ما را پایین میآورد.

2

بهه

متأسفانه در دهههای اخیر ،برخی عزاداریها از محتوای عمی عاشورایی تهی و گاهی بهه افسهانه
آغشته شده است؛ بهگونهای کهه بهرای ایهن نهوع عزاداریهها بایهد توبهه کهرد .شههید مطههری
ّ
مینویسد « ...بیاییم از این جنایت و خیانتی که نسهبت بهه اباعبداللهه الحسهین و اصهحاب
بزرگوارش و یارانش و خاندانش مرتکب میشو یم و همه افتخارات اینها را از میان میبریم ،توبه
3
کنیم».
 .2همسویی با اهداف قيام امام حسين

یکی از معیارهای مهم عزاداری برای امام حسین  ،همسویی عزاداری با اهداف و ماهیت قیهام
آن حضرت است؛ زیرا عزاداری ،ترجمان اهداف و چیستی قیام حسینی است .از این رو اگر قیهام
امام برای نجات مردم از گمراهی است 4،باید مرثیه او مها را از گمراههی و نهادانی بهه ههدایت
رهنمون کند .اگر امام حسین برای امر به معروف و نهی از منکر و آزادی قیام کرد ،عزاداری آن
حضرت نیز باید وسیلهای برای ترویج این امور باشد؛ در غیر این صهورت نمیتوانهد بها اههداف
حسینی منطب باشد؛ چنانکه امام خمینی فرموده است
 .1بیانات در دیدار جمعی از روحانیون؛ .1374/03/03
 .2بیانات در دیدار جمعی از مداحان؛ .1384/05/05
 .3مرتضی مطهری؛ مجموعه آثار؛  ،17ص .98

َ
َّ َ َ ْ َ
َ َ
َ
َ
 .4جعفر بن محمد ابنقولویه؛ كامل الزیارات؛ ص َ « 228و َبذل ُم ْه َج َت ُه ِفیك ِل َی ْس َت ْن ِقذ ِع َب َادك ِم َن الضَلل ِة َو ال َج َهال ِة».
ْ َ
ال َج َهال ِة».
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این جنبه سیاسهی ایهن مجهالس ،بهاالتراز همهه جنبهههای دیگهری کهه هسهت ...بیخهود
نمیگو یند ائمه ما به اینکه هر کس که بگرید ،بگریانهد یها صهورت گریهه ،گریهه کهردن بهه
خودش [بگیرد] ،اجرش فالن فالن است .مسئله ،مسئله گریه نیست .مسئله ،مسئله تبهاکی
نیست .مسئله ،مسئله سیاسی است که ائمه ما با همان دید الهی کهه داشهتند ،میخواسهتند
که این ملتها را با هم بسیج کنند. ...

1

امام خامنهای؟دم؟ نیز عقیده دارد روضهخوانی باید ماهیهت ،اههداف و شهعارهای کهربال را ترسهیم
کند؛ زیرا عزاداری ،ترجمان و انعکاسدهنده قیام کربالست
روضه خوانی ،سخنرانی ،مداحی ،شعرهای مصیبت ،خوانهدن نوحهه سهینهزنی و در خهالل
سخنرانیهای آموزنده ،ماجرا و هدف امام حسین  .یعنهی همهان ههدفی کهه در کلمهات
خود آن بزرگوار هست که « ِإ ِّني ل َْم َأ ْد ُر ْج َب ِطرا َو ََل َأ ِشرا »...بیان شود .این ،ی سرفصهل
ان َب ِاذَل ِفینَا ُم ْه َجتَه »...ههر
است .عباراتی از قبیل «َ ...م ْن َر َأى ُسل َْطانا َج ِائرا »...و « َم ْن كَ َ
2
کدام ی درس و سرفصلاند.

اگر چه اهداف بسیاری همچون مبارزه با ظلم ،امر به معروف و نهی از منکر ،مخالفت بها حهاکم
ظالم و  ...برای قیام عاشورا ذکر شده است؛ اما محور تمام اهداف ،قیام برای خهدا و حفهظ دیهن
ِ
الس ََل ُم ِإ ْذ َق ْد بُ ِل َی ِت ْاْلُ َّم ُة ِب َراع ِم ْث ِل َي ِز َيد» 3.برپایی مجهالس عهزاداری
اسالم بود « َ
وعلَى ْاْل ْس ََل ِم َّ
امام حسین توسط ائمه  ،همواره با هدف زنده نگه داشتن یاد امهام و قیهام و اههداف آن
حضرت بوده است؛ چنانکه امهام بهاقر فرمهوده اسهت « َف ِيا َّن ِفيي اج ِتم ِ
ياعُُ ْم َو ُميََ اكَ َر ِتُُ ْم
ْ َ
ِإ ْح َی ُاؤنَا؛ 4اجتماع (مجالس) و سخنان شما ،احیا و زنده کردن ماست».
 .3آميختگی عاطفه و منطق

از معیارهای عزاداری صحیح ،درآمیختگی عاطفه و منط است؛ یعنی سوگواری امام حسهین
بر دو بنیان استوار است بنیان عاطفی و بنیان منط  .این دو ساختار ،محتهوا و پیهام عاشهورا را بهه
دوش میکشند؛ زیرا یکی از دالیل مهم عزاداری امام حسین  ،شور و احساس انسانی اسهت.
ّ
 .1سید رو الله موسوی خمینی؛ صحيفه امام؛  ،13ص .324
 .2بیانات در دیدار با جمعی از روحانیون؛ .1374/03/03
 .3جعفر بن محمد ابننما حلی؛ مثيراالحزان؛ ص .25
 .4محمد بن حسن طوسی؛ االمالی؛ ص .224
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انسان دارای احساس انسانی بیآالیش ،هرگز نمیتواند در مقابل ستم به خاندان پیامبر اعظم
و امام حسین بیتفاوت باشد یا برانگیخته نشود؛ از ایهن رو محفهل حسهینی نمیتوانهد بهدون
گریه و اش ریختن باشهد ،وگرنهه قابهل تهداوم نخواههد بهود 1.در واقهع یهادآوری مصهیبتهای
اهلبیت ُ ،بعد عاطفی این نهضت را تشهکیل میدهنهد و آنچهه هویهت نهضهت حسهینی را
تشکیل میدهد؛ حفظ دین ،پاسداری از ارزشها ،عدالت و ستمستیزی است که در ُبعد منطقهی
عزاداری خالصه میشود .این تلفی باید بدون افراط در منط صورت گیهرد؛ زیهرا افهراط در ایهن
امر ،مراسم عزاداری را به نمادهای خش و بدون رو عاطفی مبدل میکند .همانگونه که افراط
در برانگیختن احساس ،موجب نادیده گرفتن عقالنیت است؛ تلفی «عاطفه» و «منطه » بهدون
افراط و تفریط نیز از معیار مهم عزاداری اسهت .شههید مطههری در اینبهاره مینویسهد «ههر
ً
مکتبی اگر چاشنیای از عاطفه نداشته باشد و صرفا فلسفه و فکر باشد ،آنقهدر در رو هها نفهوذ
نمیکند و شانس ماندگاری ندارد؛ ولی اگر چاشنیای از عاطفه داشته باشهد ،ایهن عاطفهه بهه آن
حرارت میدهد .آن مکتب را منطقی میکند .بدون ش مکتب امام حسین  ،منطه و فلسهفه
2
دارد.»...
ّ
آیتالله جوادی آملی میفرماید
ً
مجالس سوگواری نباید صرفا کانونی برای اش و آه و احساسهات بهدون معرفهت باشهند؛

بلکه میبایست به عنوان جایگاهی برای شناخت و آموزش نیز مطر باشند .اشهکی کهه از
روی اندیشه و خرد جاری میشود ،چونان چشمه زالل زمزم به انسان شجاعت ،شههادت و
صفای باطنی میبخشد .کسی که از سر عاطفه محض و احساس خام میگریهد ،گریههاش
ذلیالنه است. ...

3

از همین روست که امام خمینی با همه تأکیداتی که بر عهزاداری حسهینی دارنهد ،بهر هدفمنهد
بودن عزاداری که ه ناظر بر عقالنیت عزاداری است ه نیز تأکید کرده است
 ...شما انگیزه این گریه و این اجتماع در مجالس روضه را خیال نکنید که فقهط ایهن اسهت
که ما گریه کنیم برای سیدالشهدا ؛ نه سیدالشهدا

احتیا به این گریهها دارد و نه ایهن

گریهها خودش ه فی نفسه ه کاری از آن میآید ،لکن این مجلسها مردم را همچو مجتمهع
 .1پرتال امام خمینی ؛ «نگاهی به عزاداریهای حسینی»؛  ،1392/08/18کد مطلب .49192
 .2مرتضی مطهری؛ مجموعه آثار؛  ،16ص .57
ّ
 .3عبدالله جوادی آملی؛ شکوفایی عقل در پرتو نهضت حسینی؛ ص.250
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میکنند و ی وجهه میدهند ...این جنبه سیاسی این مجهالس ،بهاالتر از همهه جنبهههای
دیگری که هست. ...

1

رهبر معظم انقالب؟دم؟ نیز معتقد است که اساس حرکت تشهیع بهر «منطه قهوی» و «عواطهف»
استوار است؛ 2از این رو قیام و عزاداری اهلبیت امام نیز مبتنی بر منط و عاطفه است
ً
حادثه عاشورا ،خش و صرفا استداللی نیست؛ بلکهه در آن عاطفهه بها عشه و محبهت و
ترحم و گریه همراه است .قدرت عاطفه ،قدرت عظیمی است؛ لهذا مها را امهر میکننهد بهه
گریستن ،گریاندن ...زینب کبهری
میخواند .امام سجاد

در کوفهه و شهام منطقهی حهرف میزنهد ،امها مرثیهه

بر روی منبر شام با آن عزت و صالبت بهر فهرق حکومهت امهوی

میکوبد ،اما مرثیه میخواند .این مرثیه خوانی تا امروز ادامه دارد و باید تا ابد ادامهه داشهته
باشد.

3

 .4استفاده از منابع معتبر

عاشورا ،سرمایه عظیم و تاری ساز است که با معارف بلنهد و عمیه اسهالم گهره خهورده اسهت.
نخستین عامل حفظ این سهرمایه عظهیم ،مراجعهه بهه منهابع معتبهر و دسهته اول اسهت؛ زیهرا از
معیارهای مهم اتقان و صحت ی محتوا به شمار میآید .بر این اساس ،در حادثه کهربال بایهد از
کتابهایی همچون االرشاد شی مفید ،مقتل ابیمخنف و لهوف ابنطاووس استفاده ،و حتهی از
روی آنها روضه خواند .از نظر مقام معظم رهبری؟دم؟ نیز یکهی از معیارههای عهزاداری صهحیح،
استفاده از منابع دسته اول و معتبر است؛ از همین روست که ایشهان بهر اسهتفاده از منهابع معتبهر
پافشاری ،و سفارش میکند که از کتابهای معتبری همچون لهوف ابنطاووس و االرشاد شهی
مفیههد اسههتفاده شههود؛ همانگونههه کههه ایشههان در نمههاز جمعههه از همههین کتههب اسههتفاده نمههود
ً
ّ
«واقعهخوانی ،تا حد ممکن باید متقن باشد؛ مهثال در حهدود «لههوف» ابنطهاووس و «ارشهاد»
4
مفید و امثال اینها ه نه چیزهای مندرآوردی ه واقعهخوانی و روضهخوانی شود».
ّ
 .1سید رو الله موسوی خمینی؛ صحيفه امام؛  ،13ص .323
ّ
 .2پایگاه اطالعرسانی دفتر حفظ و نشر آثار آیتالله سید علی حسینی خامنهای؛ «توصیههای رهبر انقالب به هیئات
مذهبی»؛ .1393/08/07
 .3بیانات در دیدار روحانیان و مبلغان در آستانه ماه محرم؛ .01384/11/05
 .4بیانات در دیدار جمعی از روحانیون؛ .1374/03/03
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متأسفانه امروزه یکی از آسیبهایی که عزاداری امام حسین را تهدید میکند ،استناد بعضی از
اهلمنبر و مرثیهخوانان ،به منابع غیرمعتبر است .برخی به بهانه اینکهه ایهن مطالهب ،زبهان حهال
است؛ مطالبی را مطر میکنند؛ در حالی که زبان حالگویی برای ههر کسهی ،بهه حسهب شهأن
اوست .بیان زبان حال امام حسین و حضرت زینب  ،باید در خور منزلت و همسو با سهیره
آنان باشد؛ چنانکه امام علی فرموده است «َل ي َقاس ِب ِ
آل ُم َح َّمد ِم ْن َه َِ ِه ْاْلُ َّم ِة َأ َحد؛ 1ههی
ُ ُ
2
کسی را نمیتوان با آلمحمد قیاس کرد».
برخی مداحان ناآگاه از کلماتی استفاده میکنند که با ادبیات و متون معتبر همسویی ندارد؛ ماننهد
«کلب الحسین» و «کلب الرقیه» که با آموزههای ائمهه ناسازگاراسهت .گفتهار و سهیره پیهامبر
اعظم و امامان  ،حاکی از احترام و ارزش فراوان به کرامهت و عهزت انسانهاسهت .حهال
چگونه میتوان با تمس به نام آنان ،انسان را تحقیهر کهرد؛ بههویژه آنکهه شهعار امهام حسهین
«هیهات منا الذله» است .رهبر معظم انقالب؟دم؟ در جهواب سهؤالی فرمهود «گفهتن ایهن الفهاظ
شایسته نیست و در هر حال بهتر است مؤمنین مراعات شهؤون عهزاداری معصهومین بههویژه
ّ
3
سید و ساالر شهیدان اباعبدالله الحسین را بنمایند».
ّ
روزی آیتالله بروجردی در حال ورود به حرم امام رضا بود .آخوندی را دید که بهرای احتهرام
ً
به حضرت رضا به سجده افتاد ،آقا با دیدن این صحنه شدیدا ناراحت شد و فرمهود ایهن چهه
کاری است که میکنی؟ تو با این عملت ،مرتکب دو گناه میشوی  .1سجده برای غیر خهدا؛ .2
روحانی هستی و چنین کاری را انجام میدهی و این سبب میشود که دیگران ههم از تهو پیهروی
4
کنند.
 .5استفاده از شيوههاو ابزار مشروع

شیوه و ابزار ،یکی از عوامل تأثیرگذار در عزاداری است .اگر چه شیوهها و ابزارها به حسب باورهها
و سنتهای اجتماعی متفاوت است ،اما آنچه که در این خصوص محوریت دارد مشهروع بهودن
ابزار و شیوههاست؛ زیرا یکی از معیارهای عزاداری صحیح ،استفاده از ابهزار شهرعی اسهت .اگهر
ّ
 .1عبدالحمید بن هبةالله ابن ابیالحدید؛ شرح نهجالبالغه؛  ،1ص .140
 .2همان.
ّ
 .3پایگاه اطالعرسانی دفتر حفظ و نشر آثار آیتالله سید علی حسینی خامنهای؛ استفتائات مراسم عزاداری.
 .4محمد محمدی اشتهاردی؛ داستان دوستان؛ ص .578
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چه برخی به بهانه اهمیت عهزاداری ،بهرای انجهام آن از ههر وسهیله اسهتفاده میکننهد ،امها طبه
آموزههای دینی ،هدف وسیله را توجیه نمیکند .شهید مطهری در اینباره مینویسد
بشود و قبرش زیارت

...از طرف اولیا دین پیشنهاد شده که اقامه عزای حسین بن علی
ً
شود  ...این موضوع تدریجا سبب شد که بعضی مرثیهخوانان حرفهای پیدا شوند و کهم کهم
مرثیهخوانی به صورت ی فن و هنر از ی طرف ،و وسیله زندگانی از طرف دیگهر درآیهد؛
از طرفی فکری پیدا شود که چون گریاندن بر ابی عبدالله ثهواب جزیهل و اجهر عظهیم دارد
ْغايات تُ َب ِّر ُر ال َْمبادى» (ههدف ،وسهیله را مبها مهیکنهد) از ههر وسهیلهای
پس به حکم «ال ُ

میشود استفاده کرد .اینجاست که جعل و دروغ در نظر عدهای مشروع میشود.

1

بنابراین روشهایی مانند عزاداری با شمشیر و راه رفتن بهر روی تیهو و آتهش کهه مبنهای شهرعی و
عقلی ندارد ،صحیح نیست؛ زیرا موجب وهن اسالم میشود .از دیگر شیوههای اشتباه عهزاداری،
قمهزنی است که نه تنها با فرهنگ و شعائر حسینی همسویی ندارد؛ بلکه قیام عاشورا را بهه کهاری
خرافی تبدیل میکند و موجب تضعیف اسالم و واقعه کربال توسط دشمنان میشود .رهبر معظهم
انقالب؟دم؟ فرموده است
کسی که با مسائل کشور شهوروی سهاب و ایهن بخشهی کهه شیعهنشهین اسهت ،جمههوری
آذربایجان ،آشنا بود؛ میگفت آن وقتی که کمونیستها بر منطقه آذربایجان شوروی ساب
ً
مسلط شدند ،همه آثار اسالمی را از آنجا محو کردند؛ مثال مساجد را به انبار تبدیل کردند؛
سالنهای دینی و حسینیهها را به چیزهای دیگری تبدیل کردند و هی نشهانهای از اسهالم و
دین و تشیع باقی نگذاشتند؛ فقط ی چیز را اجازه دادند و آن ،قمهزدن بهود ...چهرا؟ چهون
خود قمهزدن ،برای آنها ی وسیله تبلیو بر ضد دین و بر ضد تشهیع بهود .بنهابراین گهاهی
دشمن از بعضی چیزها اینگونه علیه دین استفاده میکند .هر جا خرافهات بهه میهان بیایهد،
دین خالص ،بدنام خواهد شد.

2

امام خمینی نیز در پاس سؤالی فرموده بود «در شرایط و اوضاع کنونی ،از قمه زدن خودداری
3
شود وعزاداری و سینهزدن مانعی ندارد».
 .1مرتضی مطهری؛ مجموعه آثار؛  ،17ص .605
 .2بیانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی؛ .1376/01/01
ّ
 .3سید رو الله موسوی خمینی؛ استفتائات امام خمينی ؛  ،10ص .654
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 .6انتخاب اشعار ُپرمحتوا و اثربخش

شعر و شاعری از عناصر بسیار مهم و تأثیرگذار در شکلگیری مراسم سهوگواری امهام حسهین
است؛ از این رو مداحان و مرثیهخوانان مانند کمیت اسهدی ،دعبهل خزاعهی و سهید حمیهری در
محضر ائمه شعر میخواندند و تأیید میشهدند .ابوههارون مکفهوف میگویهد امهام جعفهر
صادق به من فرمود «برای من شعری درباره حسین بخوان» .من شعری برایش خوانهدم و
ایشان فرمود «آنچنان که برای خود میخوانید ،برایم بخوان» .سپس ایشان اشعاری را بهه عربهی
خواند که مضمونش چنین است «گذرت که بر جسد حسین افتاد ،به استخوانهای پاکش بگهو
1
ای استخوانهای پاک! همیشه از باران ابرهای متراکم و پربار ،بهرهور و سیراب باشی».
امام خمینی درباره استفاده از اشعار در عهزاداری امهام حسهین میفرمهود «در آخهر منبهر،
روضه را بخوانند  ...روضهخوانی بشود ،مرثیه گفته بشود ،شعر و نثهر در فضهایل اهلبیهت و
2
در مصائب آنها گفته بشود تا این مردم مهیا باشند؛ در صحنه باشند».
رهبر معظم انقالب؟دم؟ نیز شهعر و شهاعری را موجهب افهزایش میهزان موفقیهت و اثرگهذاری روزه
میداند
شعر شما باید خوب ،محکم ،قوی ،خوشمضمون و قانعکننده باشد .گاهی قصهیدهای کهه
شما میخوانید ،به اندازه چند منبر ی منبری خوشبیان تأثیر میگذارد .گهاهی یه بیهت
شعر بجا ،به قدر ی کتاب قیمت دارد .اینها آسان و مجانی به دست نمیآید .انسان بایهد
زحمت بکشد ،کار و تالش کند ،شعر خوب را بیابد ،آن را حفظ کند و بخواند.

3

 .7همسویی با نياز و شرایط جامعه

یکی دیگر از معیارهای عزاداری صحیح و تأثیرگذار ،توجه به شرایط جامعه است؛ همانگونه کهه
در عصر ائمه عزاداریها با توجهه بهه شهرایط جامعهه (گسهترش سهتم و دفهاع از مظلهوم)...
صورت میگرفت .امروزه نیز عزاداریها باید ناظر به مشکالت جهان اسهالم باشهد .بهرای مثهال
اکنون یکی از مشکالت جهان اسالم ،شهرایط مهردم فلسهطین اسهت؛ از ایهنرو سهوگواری بایهد
 .1جعفر بن محمد ابنقولویه؛ كامل الزیارات؛ ص .105
ّ
 .2سید رو الله موسوی خمینی؛ صحيفه امام؛  ،15ص .332
ّ
 .3پایگاه اطالعرسانی دفتر حفظ و نشر آثار آیتالله سید علی حسینی خامنهای؛ «آقا گفتند همه بخشهای مهداحی
باید پیام داشته باشد»؛ .1395/07/14

  16رهتوشه فصلنامه علمی ــ تخصصی ویژه مبلغان

ماهیت ستمستیزی ،روحیه مقاومهت و حمایهت از مظلهوم داشهته باشهد؛ همانگونهه کهه شههید
مطهری فرمود « ....شمر امروز موشه دایان 1است .شمر هزار و سیصد سال پیش ُمهرد ،شهمر
2
امروز را بشناس .امروز باید در و دیوار این شهر با شعار فلسطین تکان میخورد».
بنابراین باید در عزاداریها ،شرایط جهان اسالم و ستم ستمگران معاصری چون آمریکا و داعهش
بیان شود؛ زیرا عزاداری ،ترجمان ماهیت ستم و بداخالقی هر زمهان اسهت .امهام راحهل در ایهن
زمینه فرمود
الزم است در نوحهها و اشعار مرثیه و اشعار ثنای از ائمۀ ح

به طور کوبنهده فجهایع و

ستمگریهای ستمگران هر عصر و مصر یادآوری شود و در این عصر که عصهر مظلومیهت
جهان اسالم به دست آمریکا و شوروی و سایر وابستگان به آنان و از آن جمله آلسعود ،این
ّ
خائنین به حرم بزرگ الهی ه لعنةالله و مالئکتهه و رسهله علهیهم ه اسهت ،بهه طهور کوبنهده
یادآوری و لعن و نفرین شود.

3

امام خامنهای؟دم؟ نیز همواره بر همسویی عزاداری با شرایط جامعه تأکید کرده است؛ زیرا ماهیهت
عزاداری امام حسین  ،فرازمانی و اندیشهسازی است
فهمیدن قضیه عاشورا فقط در تاری نیست ،در هر زمانی بایهد دیهد عناصهر تشهکیلدهنده
هویت یزیدی کجا پیدا میشهود؟ آنگهاه در مقهابلش بایهد عناصهر تشهکیلدهنده هویهت
حسینی را به میدان آورد .منبر باید انسانسهاز باشهد ،اندیشهسهاز باشهد .روضهه و نوحهه و
سینهزنی باید فضا را از مسائل زنده حسینی ،معرفت و آگاهی پر کند.

4

 .1نخست وزیر وقت اسرائیل.
 .2مرتضی مطهری؛ مجموعه آثار؛  ،17ص .291
ّ
 .3سید رو الله موسوی خمینی؛ صحيفه امام؛  ،21ص .400
ّ
 .4پایگاه اطالعرسانی دفتر حفظ و نشر آثار آیتالله سید علی حسینی خامنهای؛ «توصیههای رهبر انقالب به هیئات
مذهبی»؛ .1393/08/07
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فهرست منابع
کتب

ّ
 .1ابن ابیالحدید ،عبدالحمید بن هبةالله؛ شرح نهجالبالغه؛ تصحیح محمد ابوالفضل ابراهیم؛
ّ
چاپ اول ،قم مکتبة آیةالله المرعشی النجفی1404 ،ق.
 .2ابنقولو یه ،جعفر بن محمد؛ كامل الزیارات؛ تصحیح عبدالحسین امینی؛ چاپ اول ،نجهف
اشرف دارالمرتضو یة1356 ،ش.
 .3ابننما حلی ،جعفر بن محمد؛ مثيرر األحرزان؛ چهاپ سهوم ،قهم مدرسهه امهام مههدی ،
1406ق.
 .4ابومخنف کوفی ،لوط بن یحیی؛ وقعة الطف؛ تصحیح محمدهادی یوسهفی غهروی؛ چهاپ
سوم ،قم جامعه مدرسین1417 ،ق.
 .5بههاقری بیدهنههدی ،ناصههر؛ بایرردها و نبایرردهای ع رزاداری؛ چههاپ اول ،قههم نورالسههجاد ،
1384ش.
ّ
 .6جوادی آملی ،عبداللهه؛ شروواایی عقرل در ترترو نهحري ح رينی؛ چهاپ  ،13قهم اسهرا ،
1395ش.
 .7طوسی ،محمد بن حسن؛ األمرالی؛ تصهحیح مؤسسهة البعثهة ،چهاپ اول ،قهم دارالثقافهة،
1414ق.
 .8محمدی اشتهاردی ،محمد؛ داستان دوستان؛ چاپ هشتم ،ویرایش دوم ،قم موسسه بوسهتان
کتاب1400 ،ش.
 .9مطهری ،مرتضی؛ مجموعه آثار؛ چاپ هشتم ،قم صدرا1372 ،ش.
ّ
 .10موسوی خمینی ،سید رو الله؛ استفتائات امام خمينی ؛ تهران مؤسسه تنظیم و نشهر آثهار
امام خمینی 1392 ،ش.
 .11ههههههههههههههههههههههههههههههه؛ صحيفه امام ؛ چاپ چهارم ،تهران مؤسسهه تنظهیم و نشهر
آثار امام خمینی 1386 ،ش.
سایتها

 .1پایگاه اطالعرسانی دفتر حفظ و نشر آثار آیتالله سهید علهی حسهینی خامنههای؛ اسهتفتائات
مراسم عزاداری.
 .2پایگاه اطالعرسانی دفتر حفظ و نشر آثار آیتالله سید علی حسینی خامنهای؛ «آقا گفتند همه
بخشهای مداحی باید پیام داشته باشد»؛ .1395/07/14
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 .3پایگاه اطالعرسانی دفتر حفظ و نشر آثار آیتالله سید علی حسهینی خامنههای؛ «توصهیههای
رهبر انقالب به هیئات مذهبی»؛ .1393/08/07
 .4پرتال امهام خمینهی ؛ «نگهاهی بهه عزاداریههای حسهینی»؛  ،1392/08/18کهد مطلهب
.49192

فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان
تابستان  1400ـ محرم  1443ـ شماره ششم

سپاسگزاری از نعمتهای الهی
در کالم و سیرۀ امام حسین
*

حجتاالسالموالمسلمینمسعودحکیمیان


اشاره

واژه سپاسههگزاری ،معههادل واژه شههکرگزاری اسههت .واژه شههکر 75 ،مرتبههه در قههرآن کههریم و بههه
َ
ُ
شکلهای مختلف آمده است؛ چنانکه خطاب به خانهدان داوود فرمهوده اسهت « ْاع َملوَا لَ
َّ
َ َُ ُ ْ ً َ َ ٌ ْ
باد َي الش ُك َُر؛ 1ای آلداود شکرگزاری کنید ،اما عدۀ کمی از بنهدگان مهن
داود شكرا و ق ِليل ِمن ِع ِ
شکرگزارند» .واژه شکور در این آیه ،صیغه مبالغه است و فزونی شکرگزاری و تکرار و تهداوم آن بها
قلب ،زبان و اعضا را میرساند .تعبیر «افراد کمی از بندگان من شکرگزارند» ،ممکن اسهت بهرای
بیان عظمت مقام گروه شکرگزاران باشد که افراد نمونهای هسهتند و یها بهه ایهن منظهور باشهد کهه
کوشش کنید تا در زمره آنان در آیید تا بر جمع شاکران افزوده شود 2.برای شکرگزاری سهه مرحلهه
بیان شده است شکر قلبی که همان تصور نعمت و رضهایت و خشهنودی نسهبت بهه آن اسهت؛
شکر زبانی که ثنا گفتن نعمتدهنده است و شکر ارکانی که هماهنگ ساختن اعمال بها اعضها و
ّ
جوار در برابر آن نعمت است .انبیا و اولیای الههی و بههویژه اباعبداللهه الحسهین  ،از جملهه
شکرگزاران درگاه باری تعالی هستند .در این مقاله سیره و کالم آن حضرت پیرامهون سپاسهگزاری
از نعمتهای الهی ،شر و بررسی میشود.
شکرگزاری زمينهساز نعمت آینده

امام حسین

يُر ََ
شکرگزاری از نعمتها را زمینهساز نعمت آینده دانسته و فرموده اسهت « ُش ُ

* پژوهشگر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.
 .1سبأ.13 :
 .2ناصر مکارم شیرازی؛ تفسیر نمونه؛ ج  ،18ص .42

  20رهتوشه فصلنامه علمی ــ تخصصی ویژه مبلغان

ِل ِنعمة سا ِل َفة يقت ِ
عمة ِآن َفة؛ 1شکر تو بر نعمت گذشته ،زمینهسهاز نعمهت آینهده اسهت» .ایهن
ضى ِن
َ َ
َ
َ َ
2
َ َ َ ُ َ َ َ َّ ُ
سخن برخاسته از کالم وحی است که میفرماید «ل ِئن شكرتم َل ِزيوَنكم...؛ اگهر سپاسهگزاری
ً
کنید ،قطعا [نعمت] خود را بر شما میافزایم.»...
شکرنعمت،نعمتتتازتنوند ت





فف
دفر،نعمتتا دفتتریتروند ت

3





آنچه از نعمتهای الهی را که مهیشناسیم ،در برابهر آنچهه کهه نمیشناسهیم؛ قطهرهای در برابهر
دریاست .نعمتهای مادی و معنوی پروردگار آنچنان سر تا پای وجود و محیط زندگی ما را فهرا
َ ْ َ ُ ُّ ْ َ َ َّ َ ُ ْ ُ َ
َها؛ 4و اگر نعمتهای خهدا
گرفته است که قابل شمارش نیستند «و ِإن تعَوا ِنعمت الل ِه َلتحص
را شماره کنید ،هرگز نمیتوانید آنها را به شماره آورید».
کنکاشی در کتابهای علوم طبیعی ،انسانشناسهی ،روانشناسهی ،گیاهشناسهی و  ،...گویهای آن
است که دامنه نعمتهای الهی بسیار گسترده است 5.به تعبیر سعدی ،ادیب بزرگ ایران زمین
ّ
ممد حیات است و چون بر میآیدّ ،
مفر ذات؛ پس در ههر نفسهی ،دو
هر نفسی که فرو میرود،
نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب
ا دستتتتو رتتتاندتتت رر تتت





دتتنعهتت رشتتکرررتت در تت
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بههر اسههاس تحقیقههات دانشههمندان در بههدن انسههان 37 ،تریلیههون سههلول وجههود دارد کههه رقههم
شگفتانگیزی است 7.این عدد بهاندازهای بزرگ است که فقط شمارش آن شاید صدها سهال بهه
طول انجامد .این ،تنها بخشی از نعمتهای خداوند نسبت به بشر است .خداوند در درون خهون
انسان دو دسته گلبول آفریده است؛ میلیونها گلبول قرمز که وظیفهه آنهها رسهاندن اکسهیژن ههوا
برای سوخت و ساز سلولهای بدن ،و میلیونها گلبول سفید که وظیفه آنها پاسداری از سهالمت
 .1حسین بن محمد حلهوانی؛ نزههة النهاظر و تنبیهه الخهاطر؛ ص80؛ محمهود شهریفی؛ موسهوعة کلمهات االمهام
الحسین ؛ ص .767
 .2ابراهیم .7
 .3ضربالمثل معروفی که با توجه به آیه  7سوره ابراهیم و از این بیت موالنا گرفته شده است
شکر قدرت ،قدرتت افزون کند

جبر ،نعمت از کفت بیرون کند

 .4ابراهیم .34
 .5ناصر مکارم شیرازی؛ تف ير نمونه؛  ،10ص.359
ّ
 .6مصلح بن عبدالله سعدی شیرازی؛ گل تان؛ ص.4
 .7خبرگزاری ایسنا؛ «بدن انسان چه تعداد سلول دارد؟»؛  ،1394/08/25کد خبر .94082514908
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ً
ما در مقابل هجوم میکروبها به بدن است .عجیبتر اینکه آنها بدون استراحت و خواب دائمها
در حال خدمت به انسان هستند .آیا با این حهال هرگهز میتهوان نعمتههای بیپایهان خداونهد را
شمارش کرد و شکر ی از هزار آن را بهجا آورد؟
فرهنگ دینی به پیروان خود میآموزد کهه ههی چیهزی همچهون شهکر ،عامهل تهداوم و افهزایش
نعمتهای الهی نیست؛ بنهابراین در گهام اول بایهد نعمتههای الههی را شهناخت و در گهام دوم
دانست که نعمتها ازآن خداست .در گام سوم باید توجه داشت که وظیفه داریهم در مقابهل ایهن
نعمتها ،شکرگزار باشیم و در گام چهارم ،بایهد توفیه سپاسهگزاری از درگهاه خداونهد را طلهب
کنیم .حال این سپاسگزاری میتواند به صورت قلبی یا زبهانی و یها بهه صهورت عملهی و ارکهانی
باشد.
سجده شکر

سوار بر شتر بود .از شتر پیاده شد و پنج بار سجده کرد ،سپس سوار شهده و بهه راه

رسول خدا
خود ادامه داد.
حاضران پرسیدند ای رسول خدا! این کار بیسابقه بود ،چرا پنج سجده انجام دادی؟
پیامبر فرمود «جبرئیل با من مالقات کرد و پنج مژده به من داد ،من پیاده شدم و برای هر ی
2 1
از آن مژدهها ی سجدۀ شکر به جا آوردم» .
به یاد نعمت

َ
هشام بن احمر میگوید همراه امام کاظم در اطراف مدینه ،سوار بر مرکب بودیم .ناگهاه امهام
کاظم به سجده افتاد و مدتی طول داد و سپس سربلند کرد و سوار بر مرکب خود شد.
ِ
ِ
اّلل
عرض کردم قربانت گردم! چرا سجدۀ طوالنی انجام دادی؟ فرمود « ِإنَّني َذكَ ْر ُت ن ْع َمية َأ ْن َع َ
يم ه َ ُ
ِب َها َعل ََي َف َأ ْح َب ْب ُت َأ ْن َأ ْشُُ َر َر ِّبي؛ 3من هنگام حرکت به یاد نعمتی افتادم که خداونهد بهه مهن عطها
4
فرموده است ،دوست داشتم پروردگارم را به سبب آن نعمت شکر کنم».
عرفه ،عرفان شکرگزاری حسينی

ّ
در منظومه سهخنان گوهربهار اباعبداللهه الحسهین  ،چنهدین دعها بهه جهای مانهده اسهت کهه
 .1محمد بن یعقوب کلینی؛ الواای ،2 ،ص .98
 .2محمد محمدی اشتهاردی؛ داستان دوستان؛ ص .674
 .3محمد بن یعقوب کلینی؛ الواای ،2 ،ص .98
 .4محمد محمدی اشتهاردی؛ داستان دوستان؛ ص .674
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معروفترین و بلندآوازهترین آنها ،دعای آن حضرت در روز عرفه و در صهحرای عرفهات اسهت.
ِ
ِ
ک َشيَُ ْرتَنى َو ِا ْن
ک ا َْع َط ْیتَنى َو ا ْن ا ََط ْعتُ َ
حضرت در بخشی از این دعا فرموده است « َو ا ْن َسئَلْتُ َ
ک ِز ْدتَنى؛1و اگر بخواهم از تو ،به من عطا کنی و اگر اطاعتت کنم ،شکرگزاری کنی و اگهر
َشَُ ْرتُ َ
سپاسگزاریات کنم ،بر من بیفزایی».
یکی از صفاتی که حضرت در این دعا برای خداوند ذکر کرده است ،صفت شهکر اسهت « َو ِا ْن
ک َشَُ ْرتَنى» .امام در این بخش از دعای عرفه به شکرگزاری خداوند از بنده اشاره کهرده
ا ََط ْعتُ َ
است .در واقع تشکر ،امری دوسویه است و خداوند به اندازهای کهه بنهدگان در مسهیر طاعهت او
گام بر میدارند ،آنها را مشمول مواهب و الطاف خویش میسازد ،از آنها تشکر و سپاسهگزاری
َ َ َّ َّ َ َ ُ
ُ
لمنَا َو َع ِملَا
میکند و از فضل خود بیش از آنچه استحقاق دارند ،بر آنها میافزاید «فأما الذين
َ ُ َ ِّ ْ ُ ُ َ ُ ْ َ َ ُ ُ ْ ْ َ ْ
َّ
ض ِوله؛ 2امها کسهانی کهه ایمهان آوردنهد و کارههای
يهم أجَرهم و يزيَهم ِمن ف
الص ِال ِ
حات فيَف ِ
شایسته انجام دادنهد ،پاداششهان را بهه طهور کامهل میدههد و از فضهل و احسهاناش بهر آنهان
میافزاید».
ابنمنظور در معنای شکر میگوید «شکر ،شناخت احسان و نشر آن است که در وصف خهدا و
َ َ ُ ٌ َ ُ ٌ 4
بنده هر دو آمده است» 3.قرآن نیهز در وصهف خداونهد میفرمایهد « ِإ َّن َر َّبنوا لَُوَر شوكَر؛
پروردگارمان بسیار آمرزنده و عطاکننده پاداش فراوان در برابر عمهل انهدک اسهت» .همچنهین در
ً
َّ ُ َ َ ْ ً َ ُ ً
َرا؛ 5مسهلما او بنهدهای بسهیار
میفرماید « ِإنه کان عبَا شك
وصف بنده خود ،حضرت نو
سپاسگزار بود» .البته شکرگزاری انسان هی گاه نمیتواند معنای واقعی بهه خهود بگیهرد؛ زیهرا در
برابر نعمتهایی که خداوند به انسان داده است ،ستایش و سهپاس او را نمیتهوان بهه جهای آورد؛
چنانکه امام صادق فرموده است
به موسی

وحی شد «ای موسی! شکری که سزاوار من است ،به جهای آور» .موسهی

عرض کرد «پروردگارا! چگونه شکر کنم تا شایسته مقام احدیت تو باشهد؛ در صهورتی کهه
همان شکر کردن به تو هم نعمت است و باید شکر آن را هم به جا بیاورم؟» .خطهاب آمهد
 .1علی بن موسی ابنطاووس؛ اإلقبال باألعمال الح نة؛  ،2ص .76
 .2نسا .173
 .3محمد بن مکرم ابنمنظور؛ ل ان العرب؛  ،4ص .423
 .4فاطر .34
 .5اسرا .3
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«ای موسی ! همین حاال که گفتی این شکر هم نعمتی از جانهب مهن اسهت؛ شهکر مهرا ادا
کردی».

1

امام حسین با عالیترین مضامین به سپاسگزاری از معبود خود پرداخته و فرموده است «كُي ُّل
ِذل َك ِإ ْكماَل َ ََل ْن ُع ِم َك َعل ََّي َو ِإ ْحسانا ال ََّي؛ همه این لطفها را فرمودی تا نعمهت و احسهانت را بهر

من به حد کمال رسانی» .سپس در ادامه فرمود

ِ
ِ ِ
َفسبحانَك سبحانَ ِ
آَلؤ ََ،
يت ُ
يت َأ ْس ُ
يماؤ َََ ،و َع ُم َم ْ
ك م ْن ُم ْبدئ ُمعید َحمید َم ِجیدَ ،و تَ َق َّد َس ْ
ُْ َ ُْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
طاياَ َأ ُق ُ ِ
ك ،يا ِإ ِلهي ْاحصي َع َددا َأ ْو ذ ْكراَ ،أ ْم َأ َّي َع َ
َف َأ َّي َأ ْن ُعم َ
يي ييا َر ِّ
وم بها ُش ُْراَ ،و ه َ
ونَ ،أو يبلُ َغ ِعلْما ِبها ال ِ
ِ
ِ
ون؛2پس منزهی تهو ،منزههی تهو کهه
ْحاف ُم َ
َأ ْكثَ ُر م ْن َأ ْن يُ ْحص َیها ال ُّ
ْعاد َ ْ َ ْ
آفرینندهای و باز گردانندهای و ستودهای و بزرگواری ،نامهایت مقدس است و نعمتهایهت
بزرگ .خدایا! کدام ی از نعمتهایت را به شماره آورم و یهاد کهنم ،یها بهرای کهدام یه از
عطاهایت به سپاسگزاری برخیزم؛ در حالی که پروردگارا ،عطاهایهت بهیش ازآن اسهت کهه
شمارهگران برشمارند ،یا اینکه یاددارندگان در دانش به آنها برسند.

امام حسین در بخش دیگری از این دعا ،جهت سپاسگزاری از خداوند به نعمتههایی اشهاره
میکند که خدا از ابتدای خلقت بدون هی منتی در اختیار انسان قرار داده و او را بهگونهای خله
کرده است که بتواند از تمام نعمتهای الهی در عالم بهره ببرد

ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
َيم
َف ْابتَ َد ْع َت َدلْقي م ْن َمني يُ ْمنى ،ثُ َّم َأ ْسَُ ْنتَني في ُظلُمات ثََلثَ ،ب ْی َن لَ ْحم َو جلْيد َو َدم ،ل ْ
اليد ْنیا تاميا س ِ
يو َياَ ،و
تُ ْش ِه ْد ِني ِب َخل ِْقيَ ،و ل َْم تَ ْج َع ْل ِإل ََّي َش ْیئا ِم ْن َأ ْم ِري .ثُ َّم َأ ْد َر ْجتَ ِني ِإلَيى ُّ
َ َ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
َيي ُقلُيو َ
َحف ْمتَني في ال َْم ْهد ط ْفَل َص ِب َیاَ ،و َر َز ْقتَني م َ
ين ا ْل َغيَا ل ََبنيا َمر َيياَ ،و َع َط ْفي َت َعل َّ
هات الر ِ
واض ِن ،و كَ َّف ْلت ِني اْلُم ِ
الْح ِ
َلتَ ِني ِم ْن َط ِ
حائ َمَ ،و كَ َ ْ
ْجان؛3پس وجهودم را پدیهد
وار ِق ال ِّ
َ َ
َ
َّ
َّ
آوردی از نطفه ریخته شده و در تاریکیهای سهگانه4میان گوشهت و خهون و پوسهت جهایم

 .1محمد بن یعقوب کلینی؛ الواای؛  ،2ص .98
 .2علی بن موسی ابنطاووس؛ اإلقبال باألعمال الح نة؛  ،2ص .76
 .3همان ،2 ،ص .75
ُ ُ
َ
الث؛ ظلمتهای سهگانهه» اشهاره بهه ظلمهت شهکم مهادر ،ظلمهت رحهم و مشهیمه (کیسهه
 .4تعبیر به «ظل ٍ
مات ث ٍ
مخصوصی که جنین در آن قرار دارد) است که در حقیقت سه پرده ضخیم است که بر روی جنین کشیده شده اسهت.
همین معنا را امام باقر

خطاب به مفضل بیان کرده است «ای مفضل! سخن خود را با بیهان آفهرینش انسهان آغهاز

می کنیم ...تدبیر چنان شد که جنین ،در رحم در پس سه ظلمت ،پوشیده ماند شکم ،رحم و بچهدان» .ناصر مکهارم
شیرازی؛ تف ير نمونه؛  ،19ص 384؛ مفضل بن عمر؛ توحيد المفحل؛ تحقی مظفر کاظم ،ص .49
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دادی ،و مرا در آفرینش وجودم گواه نگرفتی و چیزی از کار خلقتم را به من واگذار ننمودی؛
سپس برای آنچه در علمت از هدایتم گذشته بود ،مرا کامهل بهه دنیها آوردی و در کهودکی و
خردسالی در میان گهواره محافظت نمودی ،و از بین غذاها شیر گهوارا نصهیبم کهردی و دل
دایهها را بر من مهربان نمودی ،و مادران پر مهر را به پرستاریام گماشهتی ،و از آسهیبهای
پریان نگهداری فرمودی. ...

حضرت با بیان این مطالب ،درصدد است تا انسانها را به اندیشه در خلقت خود دعوت کنهد تها
با مشاهده آن نعمتها ،به خال خود توجه پیدا کنند و بدانند که چه نعمتهایی در اختیهار آنهان
است و فقط به کمبودها و عیبهایی که محصول خود انسهان اسهت ،نیندیشهند و از زیباییههای
عالم لذت ببرند .بنهابراین اگهر دعهای عرفهه بها ایهن زاویهه دیهد بررسهی شهود ،سراسهر شهکر و
سپاسگزاری از نعمتهای الهی است .نمونه آن سهوره «الهرحمن» در قهرآن کهریم اسهت کهه بها
خوانهده و بهه مبهدن آن نعمهت سهوق
برشمردن نعمتهای الهی ،انسانها را به تدبر در آن نعم فرا
َ
ِّ
َ
َ
ُ
َ
ُ
میدهد؛ چنانکه بعد از شمردن هر نعمت اینگونه میفرماید «ف ِبأ ِِّی آَلء َر ِِّبک َما تک ِذ َب ِان؛ 1پس
کدام ی از نعمتهای پروردگارتان را انکار میکنید» .حضرت با این سخن ،به دنبهال آن اسهت
تا شوق بندگی را در بندگان ایجاد کند و ح سپاسگزاری بر هر نعمت را یادآورد شود.
عاشورا ،جلوه سپاسگزاری حسينی

سپاسگزاری ،از واژههایی است که در فرهنگ تمهام انبیها و اولیهای الههی ر مینمایهد .یکهی از
نمونههای صبر و شکرگزاری به درگاه خداوند ،حضرت ایهوب نبهی  2اسهت .در روایهت آمهده
است که حضرت ایوب  ،فرزندان و ثروت فراوانی داشت و همیشه شکرگزار خدای خود بود تا
اینکه شیطان خواست نشان بدهد شکرگزاری ایوب  ،به خاطر نعمتهایی است که بهه او داده
شده است و با ابتالی به فقر و بیماری ،شکرگزار نخواهد بود .از این رو خداوند به شهیطان اجهازه
داد که بر دنیای او مسهلط گهردد .شهیطان از خهدا خواسهت امهوال سرشهار ایهوب  ،زراعهت،
گوسفندانش و نیز فرزندان او از میان بروند و آفهات و بالهها در مهدت کوتهاهی ،آنهها را از میهان
ُ
برد؛ 3اما ایوب هی گاه کفر نورزید و به مدت هفت سال صبر نمود 4.همهواره شهکرگزار خهدا
 .1الرحمن .13
 .2سرگذشت حضرت ایوب در چندین سوره از قرآن آمده است؛ از جمله آیه  163نسا  ،ٱیه  84انعام ،آیهات 83
و  84انبیا و ایات  41تا  44سوره ص.
 .3ناصر مکارم شیرازی؛ تف ير نمونه؛  ،19ص .294
 .4محمد بن علی صدوق؛ الخصال؛  ،2ص .399
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بود تا اینکه از خداوند کم خواست و خدا نیز دعایش را مستجاب کرد 1و بهه تمهام رنجههایش
2
پایان داد و دولت و ثروتش را به او باز گرداند.
سپاسگزاری و شاکر بودن ،یکی از مهمترین رموز موفقیت در انسانهای موف است .این ویژگهی
ّ
به صورت عام در سراسر زندگی حضرت اباعبدالله الحسین جلوهنمهایی میکنهد و بهه طهور
خههاص در جریههان کههربال ر مینمایههد؛ تهها آنجهها کههه حضههرت ،فرزنههدان و یههاران باوفههایش در
سختترین شرایط ،لحظهای زبان به شکایت نگشودند و در همه حال شکرگزار خداونهد متعهال
بودند .در این بخش به برخی از صحنههای شکرگزاری امام در حوادث کربال اشاره میشود.
 .1سپاسگزاری از نعمت نبوت

امام زینالعابدین میفرماید
[غروب عاشورا بود] من با آنکه بیمار بودم ،نزدی رفتم تا سخنان پدرم با اصحاب را بشنوم .امهام
ِ
ِ
ِ
يد ُه
ين الثَّنَيا َو َأ ْح َم ُ
حسین یاران خو یش را جمع کرد و به ایشان فرمود « ُأ ْثنيي َعلَيى ه َاّلل َأ ْح َس َ
الض َّرا ِ الل َُّه َّم ِإ ِّني َأ ْح َم ُد ََ َعلَى َأ ْن َأ ْك َر ْمتَنَا ِبالنُّبُ َّو ِة؛ بهترین سهتایشها را بهه پیشهگاه
الس َّرا ِ َو َّ
َعلَى َّ
خداوند عرضه میدارم و در سختی و راحتی او را میستایم .پروردگارا! من تو را سهپاس میگهو یم
که ما را با پیامبری گرامی داشتی»؛ پیامبری که به تعبیر قرآن ،الگوی زندگی بشریت اسهت « َل َق ْ
وَ
ً
ُ ٌ
َ
َ ُ
َ َ ُْ
ََ َّالل ِه أ ْس ََة َح َسنه؛ 3یقینا بهرای شهما در [روش و رفتهار] پیهامبر خهدا الگهوی
کان لكم في رس ِ
نیکو یی است».
 .2سپاسگزاری در آموختن قرآن

آن؛ و [سپاسهگزارم کهه] قهرآن بهه مها
ير َ
حضرت در ادامه سپاسگزاری خود فرمود « َو َعل َّْمتَنَيا ا ْل ُق ْ
َّ َ
آموختی»؛ قرآنی که راه هدایت را به ما میآموزد و ما را به صراط مستقیم هدایت میکند « ِإن هذا
َ ْ َ ُ َ ُ َ ِّ ُ ْ ُ ْ
َ َّ َ ُ ْ َ ْ ً
َّ
ً 4
َ َّ َ َ ْ َ ُ َ َّ
ُْْ َ َْ
ورا َکبيورا؛
حات أن لهوم أج
القرلن يهَي ِللتي ِهيَ أقَم و يبشر المؤ ِمنين الذين يعملَن الص ِ
وال ِ
بیتردید این قرآن به استوارترین آیین هدایت میکند ،و بهه مؤمنهانی کهه کارههای شایسهته انجهام
میدهند ،مژده میدهد که برای آنان پاداشی بزرگ است».
 .1محمدباقر مجلسی؛ بحاراألنوار؛  ،12ص  350و .351
 .2ناصر مکارم شیرازی؛ تف ير نمونه؛  ،19ص .294
 .3احزاب .21
 .4اسرا .9
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 .3سپاسگزاری در دینشناسی

الد ِ
ين َو َج َعل َْت لَ َنيا
امام حسین در ادامه سپاسگزاری از درگاه خداوند میفرماید « َو َفق َّْهتَ َنا ِفي ِّ
َأسماعا و َأبصارا و َأ ْف ِئدة َفاجع ْلنا ِمن الشَّ ِ
اك ِر َين؛ 1و ما را در دین فقیه قرار دادی و برای مها چشهم و
ْ َ َ ْ َ َ َ َْ َ َ

گوش (بینش و شنوایی) و دل قرار دادی .پس ما را در زمره سپاسگزاران قرار بهده» .از آنجهایی کهه
دین ،نسخه تکامل انسان است و میتواند در صورت حضور هم فرد و ههم جامعهه را بهه رشهد و
تعالی برساند و هم دنیا و آخرت او را اصال کند ،امام بهه ایهن مههم اشهاره کهرده و در مقهام
سپاسگزاری از درگاه خداوند بر آمده و به انسانها آموخته است که ارزش دین تا به کجاست.
 .4سپاسگزاری در لحظه جان دادن

ّ
اباعبدالله الحسین از سپاسگزاری در درگاه خداوند ،لحظهای غافل نشد و در آخرین لحظات
عمر گرانبهایش با خدای خود اینگونه مناجات کرد

حیط ِبما َدلَ ْقت ،قا ِبيل التوب ِ
ِ
ِ
ِ
ية
عیتُ ،م ٌ
َ
ريب ِإذا ُد َ
الل َُّه َّم! ُمتَعال َى ال َْمُانَ ،ع َ
میم ال َْج َب ُروتَ ،...ق ٌ
ُ َّ ْ َ
ِ
ِ
ِ
يل
اج َع ْ
ل َم ْن تا َ ِإل َْی َ
ک ،قاد ٌر َعلى ما َأ َر ْد َتَ ،و ُم ْد ِر ٌ
ور ِإذا ُشيُ ْر َتَ ...ف ْ
ک ما َطل َْب َتَ ،و َشُُ ٌ
لَنا ِمن َأم ِرنا َفرجا و م ْخرجا ِبرحم ِتک يا َأرحم ِ
مین؛ 2خدایا! ای بلنهد جایگهاه! بهزرگ
الراح َ
ْ ْ
َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َّ
جبههروت! ...هههر گههاه تههو را بخواننههد ،نزدیکههی؛ بههر آفریههدهها احاطههه داری؛ توبهپههذیر
توبهکنندگانی؛ بر هر چه اراده کنی ،توانایی؛ و به هر چه بخوانی ،میرسی؛ چهون سپاسهت
گویند ،سپاسهگزاری ...پهس در کهار مها گشهایش و برونرفتهی قهرار ده بهه مهربانیهت ،ای
مهربانترین مهربانان.

ِ
ِ
غیثینْ ...احُُ ْم َب ْینيى
واک ،يا ِغ َ
ک يا َر ِّ َل ِإ َله س َ
آنگاه افزود « َص ْبرا َعلى َقضائ َ
یاث ال ُْم ْستَ َ
ِ
مین؛ پروردگارا! بر قضا و قدرت شکیبایی میورزم ،معبودی جهز
َو َب ْینَ ُه ْم َو َأ ْن َت َد ْی ُر الْحاك َ
تو نیست ،ای فریادرس دادخواهان!...میان ما و اینان داوری کن که تو بهترین داورانی» و در

حالی این جهان فانی را وداع کرد که زبان شکور داشهت و خداونهد را بهر نعمهات مهادی و
معنوی سپاسگوی بود.

 .1محمد بن احمد فتال نیشابوری؛ روضة الواعظين و بصيرة المتعظين؛  ،1ص .183
 .2محمد باقر ،مجلسی؛ بحار األنوار؛  ،98ص .348
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پیامدهای دلبستگی به دنیا در کالم و سیره امام حسین
*

حجتاالسالموالمسلمینددترمصطفی اد ان


اشاره

ُ َّ
ََ َ َ ُ
«ه ََ ال ِذي خلق لك ْم َما

از منظر اسالم آنچه خدا در زمین آفریده است ،برای استفاده انسان است
َْ
ً
يعا» 1.خداوند نعمتهای دنیوی را به صورت موقت و محهدود در اختیهار انسهان
ِفي اَل ْر ِض َج ِم
قرار داده است تا با بهرهبرداری صحیح از آنها ،بتواند خود را به کمال و رستگاری ابدی برسهاند؛
اما متأسفانه برخی انسانها با سو اختیار خود ،بهگونهای دلباخته و دلبسته دنیا میشهوند کهه آن را
ُ
َ ْ ُ ْ ُ َ ْ َ َ َ ُّ ْ َ َ
اِخ َورة
اصیل و همیشگی میپندارند و بر آخرت ترجیح میدهند «بل تؤ ِثرون الحيواة الوَنيا و ِ
َ َ
َ
خ ْي ٌر َو أ ْبقى؛ 2ولی شما زندگی دنیا را مقدم میدارید ،در حالی که آخرت بهتر و پایدارتر اسهت».
این در حالی است که دنیاطلبی و ترجیح دنیا بر آخرت ،منشهأ همهه گناههان و نافرمانیهاسهت
3
َ َ ُّ َ َّ َ
ِ
وذين
ب ُّ
الد ْنیا َر ْأ ُس كُ ِّل َدطی َئة» .قرآن کریم در هشداری به مؤمنهان میفرمایهد «يوا أيهوا ال ِ
« ُح ُّ
َ
َ
ُ
َ
ْ
َ
َ ُ َ ُ ْ ُ ْ ْ َ ُ ُ ْ َ َ ْ َ ُ ُ ْ َ ْ ْ َّ َ َ ْ َ َ ْ َ
وم ْال َخاس ُور َ
وک ُه ُ
ون؛ 4ای
ولئ
لمنَا َل تل ِهكم أمَالكم و َل أوَلدکم عن ِذک ِر الل ِه و من يُعل ِ
ِ
ذلک فأ ِ
کسانی که ایمان آوردهاید! اموال و فرزندانتان شما را از یاد خدا غافهل نکنهد و کسهانی کهه چنهین
ً
کنند ،زیانکارانند» .بنابراین انسانها در مواجهه با دنیا و نعمتههای الههی ،دو نهوع رفتهار کهامال
متفاوت دارند عدهای بر مدار عبودیت حرکهت میکننهد و نگاهشهان بهه دنیها و همهه نعمتهها،
نگاهی توحیدی است .این گروه توجه دارند کهه بایهد از فرصهت محهدود زنهدگی و نعمتههای
دنیوی برای آبادانی آخرت توشه بردارند
* دکتری ادیان و عرفان .کارشناس علمی گروه تولید محتوای فرهنگی و تبلیغی.
 .1بقره .29
 .2اعلی  16و .17
 .3محمد بن یعقوب کلینی؛ الواای؛  ،2ص .131
 .4منافقون .9
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َ
ً َْ َ
َ
َ َ َّ َ ْ َ َ
َ َ َ
َ َ ْ ُ
ض ُ
واُ َو
َر ِّ أ ْوز ْع ِني أ ْن أشك َر ِن ْع َمتک ال ِتي أن َع ْمت َعليَّ َو َعلى َو ِال ََ َّي َو أ ْن أ ْع َمل َصا ِلحا تر
ِ
َ ْ
َ
َ َ َّ
الص ِال ِح َين؛ 1پروردگارا! شکر نعمتهایی را که بر من و پهدر و
أ ْد ِخل ِني ِب َر ْح َم ِتک ِفي ِعب ِادک

مادرم ارزانی داشته ای ،به من الهام کن و توفیه ده تها عمهل صهالحی کهه موجهب رضهای
توست ،انجام دهم و مرا به رحمت خود در زمره بندگان صالحت وارد کن.

برخی دیگر از انسانها چنان در دنیا ،غرق و به آن دلبسته میشوند که از خداوند و حیات اخروی
خود به کلی غافل میشوند و همه هستی خود را به چند سهال زنهدگی در دنیها میفروشهند .امهام
حسین صبح روز عاشورا در خطابهای ،مردم را از این نوع زندگی پرهیز داده است

ِ
الد ْنیا ل َْو َب ِق َی ْت َعلى َاحد ْاو َب ِق َى َعل َْیهيا
الد ْنیا َعلى َحََ رَ ،ف ِا َّن ُّ
اّلل َو كُونُوا ِمن ُّ
ع َ
اّلل اتَّ ُقوا ه َ َ
باد ه َ َ
ِ
ِ ِ
احد لَُانَ ِ
ِ
ِ
ت َِْ
اليد ْنیا
اّلل َدلَيق ُّ
ٌَ
ير ان ه َ َ
اَل ْنبیا ُ َاح َّق بال َْبقا َو ْاولى ب ِّ
الرضا َو ْارضى با ْل َقضيا َغ ْی ُ
ِ ِ
ِ
ورها م ُْ َف ِهير َو الْم ْن ِ
اليد ُار َقل َْعي ٌة.
يز ُل تَل َْعي ٌة َو َ
َ
عیمها ُم ْض َمحل َو ُس ُر ُ ُ
ل ْل َفنا َف َجديُدها بال َو نَ ُ
الز ِاد التَّ ْقوى؛ 2ای بندگان خدا ،تقوای خدا را پیشه سازید و از دنیها دوری
َفتَ َز َّو ُدوا َف ِإ َّن َد ْی َر َ
کنید که اگر دنیا برای کسی میماند یا کسی در دنیا میماند ،پیامبران شایسهتهتر بودنهد کهه
بمانند و آنهان بهیش از همهه سهزاوار خوشهنودی هسهتند و بهیش از همهه بهه قضهای الههی
خرسندند .خداوند بلندمرتبه ،دنیا را برای بال و اهل آن را برای فنا آفرید .پهس تهازگی دنیها،
کهنگی است و نعمتهایش ،نابود شونده و شادمانی آن ،غم و اندوه اسهت ،سهرای آخهرت
فرا میرسد و خانه دنیا از دست میرود .پس توشه بردارید که بهترین توشه ،تقواست.

این نوشتار به پدیده دلبستگی به دنیها و پیامهدهای آن بهر اسهاس کهالم و سهیره امهام حسهین
میپردازد.
پيامدهای دلبستگی به دنيا

دلبستگی به دنیا ،پیامدهای ناخوشایندی را برای فرد و جامعه به بار میآورد که در این قسمت بهه
برخی از آنها اشاره میشود
مانع انجام وظيفه
 .1دلبستگی به دنيا ،مهمترین ِ

دلبستگی به دنیا ،انسان را از انجام مسئولیتهای خود بهاز مهیدارد .انسهان دلبسهته بهه کسهی یها
 .1نمل .19
 .2علی بن حسن ابنعساکر؛ تاریخ ابنع اكر؛  ،14ص 218؛ موف بن احمد خوارزمی؛ مقتل الح ين ؛ ،1
ص .253
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چیزی ،به راحتی نمیتواند از دلبستگی خهود رهها شهود؛ از ایهن رو در طهول زنهدگی همهواره در
اسارت دلبسته خود به سر میبرد 1.خداوند در بیان علت سستی برخهی مسهلمانان از شهرکت در
جهاد میفرماید

َّ َّ َ ْ ُ ْ َ
ُ
َ
ََ
ْ َْ
َ َ ُّ َ َّ َ َ ُ َ َ ُ ْ َ َ َ ُ ُ ْ ُ
ضويت ْم
يل الل ِه اثواقلتم ِإلوى اَلر ِض أر ِ
يا أيها ال ِذين لمنَا ما لكم ِإذا ِقيل لكم ان ُِروا ِفي س ِب ِ
َّ َ ٌ
ُّ ْ َ َ
ُّ ْ َ
َ َ َ ََ ُ ْ َ َ
ْ َ َ
اِخ َر ِة ِإَل ق ِليل؛ 2ای کسانی که ایمهان
اِخر ِة فما متاع الحي ِاة الَنيا ِفي ِ
ِبالحي ِاة الَنيا ِمن ِ

آوردهاید! چرا هنگامی که به شما گفته میشود به سوی جهاد در راه خدا حرکت کنیهد ،بهر
زمین سنگینی میکنید (و سستی به خر میدهید)؟ آیا بهه زنهدگی دنیها بهه جهای آخهرت
راضی شدهاید؟ با اینکه متاع زندگی دنیا ،در برابر آخرت ،جز اندکی نیست.
َّ َ

َْ

جمله «اثاق ْل ُت ْم ِإ َلى اَل ْر ِض» کنایه از تمایل به ماندن در وطهن و حرکهت نکهردن بهه سهوی میهدان
جهاد و یا کنایه از تمایل به جهان ماده و چسبیدن به زرق و برق دنیاست 3.امام حسین در روز
عاشورا فرمود

َفالْم ْغرور من َغرته و الشَّ ِقى من َف ِتنتهَ ،فَل ت ُغرنَُُّم ِ ِ
ين
هَه ُّ
َ ُ ُ َ ْ َّ ْ ُ َ
الد ْنیاَ ،ف ِإنَّها تَ ْق َط ُع َرجا َ َم ْن َركَ َ
َ َّ ْ
ُّ َ ْ َ ْ ُ
4
ب َط َم َع َم ْن َط ِم َع فیها؛ فریبخورده ،کسی است که دنیها او را فریهب دههد و
ِإل َْیهاَ ،و تُ َخ ِّی ُ
نگون بخت ،کسی است که دنیا او را مفتون خهود کنهد[ .مراقهب باشهید] ایهن دنیها شهما را
نفریبد که دنیا امید هر کسی را که به او دل ببندد ،قطع میکند و طمهع آزمنهدان بهه خهود را
میخشکاند.

دلبستگی کوفیان به دنیا ،مانع انجام وظیفه و حمایت از امام حه در برپهایی حکومهت اسهالمی
شد .آنها وفای به عهد و احترام به مهمانی که خهود او را دعهوت کهرده بودنهد ،نادیهده گرفتنهد و
کارشان به جایی رسید که تصمیم به کشتن فرزند رسولخدا گرفتند .از سوی دیگر در لشهکر
امام حسین  ،قلوب عاشقان مملو از عش به خدا بود و جایی بهرای عالقهه بهه دنیها و پسهت و
مقام ،ثروت و اهل و عیال وجود نداشت .از همین رو بود که بهرای جانبهازی در راه حفهظ دیهن و
اصال سنت رسولخدا  ،سلحشورانه به استقبال مرگ شتافتند .آنهان ،الگوههای ارزشهمندی
برای جوانانمان بودند که در هشت سال دفاع مقدس و دفهاع از حهرم اهلبیهت دنیها را رهها
 .1ناصر مکارم شیرازی و دیگران؛ تف ير نمونه؛  ،7ص .417
 .2توبه .38
 .3پیشین؛ ص.415
 .4موف بن احمد خوارزمی؛ مقتل الح ين ؛  ،1ص  252و .253
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کردند و بیباکانه به استقبال شهادت شتافتند.
تصاویر نورانی شهدا در هر شهر و روستا ،گواه رشادت و مجاهدت مردمانی است که برای قهرب
به ح و اطاعت از امام خمینی و خلف صالحاش مقام معظم رهبری؟دم؟ به عنهوان نائهب امهام
زمان از جان شیرین خود نیهز گذشهتند؛ شههیدان بزرگهی هماننهد خرازیهها ،زینالهدینها،
حججیها و سلیمانیها .سیری در زندگینامه شهدای دفهاع مقهدس و مهدافع حهرم ،گویهای آن
است که آنان نیز همچون یاران امام حسین دلبسته و دلباخته دنیا نبودنهد کهه توانسهتند وظیفهه
خود را به درستی تشخیص دهند و در راه انجام آن ،جان خود را تقدیم کنند.
 .2مقامطلبی

یکی از مظاهر برجسته دلبستگی به دنیا ،حب مقام و ریاست اسهت .دلبسهتگی بهه دنیها موجهب
میشود برخی انسانها به هر طریقی ،اگر چه مخالف موازین اخالقی و دینی باشد ،نظر مهردم و
یا مقامات باال را به خود جلب کنند تا در پرتو آن ،بتوانند به پست و مقامی برسهند .در انتخابهات
شوراها ،ریاسهتجمهوی و ...چهه بسهیارند افهرادی کهه بها دروغ ،تهمهت ،اسهراف و ریخهت و
پاشهای فراوان ،میکوشند توجه مردم را به خود جلب کنند .امهام حسهین دربهاره سرنوشهت
ِ ّ
يخ ِ
این افراد میفرماید «َل َا ْفل ََح َقو ٌم ْاشتَر ْوا مرضا َة الْم ْخلُ ِ
ْخيال ِق؛1ملتهی کهه خشهنودی
ط ال
وق ِب َس َ
َ
ْ
َ َْ
مردم را با خشم خدا معامله کند ،هرگز رستگار نخواهد شد».
ِكيان َأفي ِ
ِ ِ
رجيو
يی ِة ه َاّلل َ
َ
امام حسین در گفتار دیگری میفرماید « َمن َ
وت لميا َي ُ
حاو َل أمرا ب َمعص َ
وأسر َع ِلما َيحََ ُر؛ 2کسی که با نافرمانی خدا در پی کاری باشد ،آنچه را کهه امیهد دارد ،بیشهتر از
َ
دست میدهد و به آنچه که از آن میپرهیزد ،زودتر گرفتار آید» .نمونه بارز این سهخن ،عمهر بهن
سعد است که برای به دست آوردن فرمانروایی ری ،حاضر شد با امام بجنگد؛ اما با ایهن کهار
به هدفش نرسید .در مقابل این گروه ،برخی افراد همیشه به دنبال کسب رضایت الههی هسهتند و
خدمت و محبتشان به مردم نیز تنها در راستای قرب الهی اسهت؛ نهه بهه دسهت آوردن پسهت و
ِ
اّلل ِبس َخ ِ
مقام و یا ثروتاندوزی .امام حسین درباره این دو گروه میفرماید «من َطل َ ِ
ط
َب رضا ه َ َ
َ
ط هاّلل ،و َكلَه هاّلل إليى الن ِ
ِ
الناس َكفاه هاّلل اُمور ِ
ِ
ِ ِ
الناس ،ومن َطل َ ِ
ياس؛ 3ههر کهس
َ
ُ َُ ُ َ
َ
َب رضا الناس ب َس َخ َ َ ُ َ ُ
 .1همان ،ص.239
 .2حسن بن علی ابنشعبه حرانی؛ تحف العقول؛ ص.245
 .3محمد بهن حسهن فتهال نیشهابوری؛ روضرةالواعظين و بصريرةالمتعظين؛  ،2ص 443؛ محمهدباقر مجلسهی؛
بحاراألنوار؛  ،71ص .208
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خشنودی خدا را [هر چند] با ناخشنودی مردم بطلبد ،خداوند او را از امور مردم بینیاز کند و ههر
که خشنودی مردم را با خشم و ناخشنود کردن خدا بجوید ،خداوند او را به مردم واگذارد».
 .3نادیده گرفتن مقام امامت

یکی از آثار مهم دلبستگی به دنیا ،فاصله گرفتن از حقیقت دین است .حقیقت دین ،سهاحتهای
گوناگونی مانند اندیشه و عقاید ،اخالق و حقوق و نیز حکومهت و مهدیریت جامعهه دارد .انسهان
مؤمن ،به همه ساحتهای دین متعبد است .یکی از معضالت جامعهه اسهالمی در عصهر امهام
حسین  ،فراموشی حقیقت دین در ساحت حکومت و مدیریت جامعه بود .از نظر اسالم ،ههر
فردی الی و شایسته حکومت بر مردم نیست و حاکم اسالمی باید کسی باشد کهه تنهها در مهدار
ح و توحید گام بردارد و رفتار و گفتارش ،تجلی کالم ح تعالی باشد .از این رو شناخت امهام و
َ
ياس ِإ َّن
تبعیت از او ،در تراز شناخت خدا قرار دارد .امام حسین در این زمینه فرمود «أيُّ َهيا اَلنَّ ُ
ا هَّلل جل ِذ ْكره ما َدلَق َال ِْعباد ِإَلَّ ِلیع ِر ُفوه َف ِإ َذا عر ُفوه عبدوه َف ِإ َذا عبد ِ
ِ ِ ِ
ين ِع َبي َاد ِة
وه ا ْستَ ْغ َن ْوا ِبع َب َادتيه َع ْ
َ َ َ
َ َ َ َّ ُ ُ َ
ََُ ُ
ََ ُ ََُ ُ
َْ ُ
َم ْن ِس َو ُاه؛ ای مردم! خدای بزرگ بنهدگان را نیافریهد ،مگهر بهرای آنکهه او را بشناسهند؛ وقتهی او را

شناختند ،او را پرستش خواهند کرد و هنگامی که او را بپرستند ،از بندگی غیهر او بینیهاز خواهنهد
ِ ِ
شد» .سپس درباره چیستی شناخت خدا فرمود «م ْع ِر َف ُة َأ ْه ِ
ِ
يب
يل كُ ِّ
يام ُه ُم َالَّيَي َيج ُ
يل َز َميان إ َم َ
َ
اعتُ ُه؛ 1شناخت مردم به امامشان در هر زمان ،آن امهامی کهه اطهاعتش بهر آنهها واجهب
َعل َْی ِه ْم َط َ
است».
بنابر این حدیث ،شناخت امام در ذیل شناخت خدا تعریف میشهود و اطاعهت از امهام ،
اطاعت از خداست؛ زیرا امام عادل مردم را به سوی دیهن و اجهرای فهرامین الههی و حیهات طیبهه
هدایت میکند .از همین روست که امام حسین از ابتدای قیام خود ،بر امامت و جایگاه مههم
ط ،اليدائن ِب ِ
بالقس ِ
ِ
آن تأکید میورزید « َفلَعمري ،ما اْلمام َإَل الحاكم ِ
يد ِ
يق،
بالُتا ِ ،
الح ِّ
ين َ
َ ُ
ُ
ُ
ُ
القائم ْ
َْ
ِ ِ 2
الحا ِب ُس َن ْف َس ُه على ذات ا ه َّلل؛ به جان خودم سوگند ،امهام و پیشهوا کسهی نیسهت ،مگهر آنکهه بهر
اساس کتاب خدا حکومت کند ،عدل و داد را بر پا دارد ،پایبند به دین ح باشهد و خهود را وقهف
در راه خدا کند» .این در حالی است که یزید فاقد این اوصاف بلند اعتقادی و اخالقی اسهت « َو
3
ي ِزيد رجل َف ِ
اس ٌق َش ِار ُ ال َْخ ْم ِر َق ِات ُل النَّ ْف ِس ال ُْم َح َّر َم ِة ُم ْع ِل ٌن ِبال ِْف ْس ِق َو ِم ْث ِلي ََل يُ َبا ِي ُع ِم ْثلَه».
َ ُ َ ُ ٌ
 .1محمدباقر مجلسی؛ بحاراالنوار؛  ،36ص .384
 .2محمد بن محمد مفید؛ االرشاد؛  ،2ص .39
 .3علی بن موسی ابنطاووس؛ اللهوف علی قتلی الطفوف؛ ص .24
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کوفیان به جای تبعیت از امام بر ح  ،به دلیل ترس از مرگ و زندانی و شکنجه شدن و یا به طمهع
به دست آوردن مطامع دنیوی ،علیرغم آنکه امام را به کوفه دعوت کهرده بودنهد تها بهر آنهها
حکومت کند ،تن به حکومت حاکم جائری همچهون یزیهد و عبیداللهه بهن زیهاد دادنهد ،دنیها و
شهوات خود را بر آخرت ترجیح دادند و اطاعت از شیطان را بر اطاعت از خهدا برگزیدنهد .امهام
حسین درباره آنها به فرزدق فرمود

ِ
ِ
ِ
ِ َ
سياد
يا َف َر ْز َد ُق ا َّن ُ
يروا ا ْل َف َ
طاع َة الشَّ ْیطان َو تَ َركُوا َ
هؤَل َق ْو ٌم ل َِز ُموا َ
طاع َة َّ
الر ْحميان َو أ ْظ َه ُ
ض َو اَب َطلُوا الْح ُدود َو َش ِربوا ال ُْخمور َو استَ ْأثَروا ِفى َأم ِ
ِفى اَلَ ْر ِ
سياكین َو
وال ا ْل ُف َقرا ِ َو ال َْم
َ
ُ َ
ْ
ْ
ُ
ُ َ ْ ُ
َأنَا َأولى من قام ِبنصر ِة ِ ِ
ِ ِ
هاد ِفى س ِب ِیل ِه؛ ِلتُُ َ ِ
زاز َشر ِع ِه و ال ِْج ِ
يى
َ
دين ه َاّلل َو ِإ ْع ِ ْ َ
َ
ون كَل َمي ُة ه َاّلل ه َ
ْ َ ْ َ ُْ َ
ال ُْعلْیا؛ 1ای فرزدق! اینان گروهی هسهتند کهه پیهروی شهیطان را پذیرفتنهد و اطاعهت خهدای
رحمان را رها کردند و در زمین فساد را آشهکار سهاختند و حهدود الههی را از بهین بردنهد و

بادهها نوشیدند و داراییهای فقیران و بیچارگان را ویژه خود ساختند و مهن از ههر کهس بهه
یاری دین خداوند و سربلندی آیینش و جهاد در راهش سزاوارترم ،تها آیهین خداونهد پیهروز
باشد.

مؤمنان باید در هر زمانی به تمامی ساحتهای دین ملتزم باشند .اکنون که در عصر غیبت به سهر
میبریم ،بر اساس دالیل قطعی شرعی و عقلی ،مدیریت جامعه اسالمی را باید کسهی بهر عههده
بگیرد که بیشترین شباهت را به امام زمان داشته باشد؛ یعنی از علم و معرفت ،تقوا و عهدالت
و قدرت مدیریتی باال برخوردار باشد که به برکت انقالب شکوهمند اسالمی ،این امهر در وجهود
حضرت امام خمینی و اکنون نیز در وجود مقام معظم رهبهری ،امهام خامنههای؟دم؟ ّ
تعهین یافتهه
است و مردم متدین و انقالبی ایران اسالمی بر خالف کوفیان ،به خوبی نشان دادهاند کهه قهدردان
نعمت والیت هستند و برای تحق آرمانها و اهداف بلندشان همواره در میدان حضور دارند.
 .4ذلت و خواری ابدی

از آثار برجسته دلبستگی به دنیا ،تن دادن به زنهدگی پسهت و ذلیالنهه اسهت .کسهی کهه دلباختهه
دنیاست ،از مرگ میهراسد و حاضر است برای زندگی بیشتر ،تهن بهه ههر ذلتهی دههد .یکهی از
ذلتهای کوفیان ،ذلت پیمانشکنی و بیوفایی است .امام حسین روز عاشورا به آنان فرمهود:
ِ
ِ
ِ
يین؛2وای بهر شهما ای
صيردتُ ُمونا وال ِه َ
«يا اه َل الُُوفة! ُقبحا َلُُم َو َترحا ،بُؤسا َلُُم َو َتعسيا ،استَ َ
 .1محمود شریفی و دیگران؛ موسوعة كلمات االمام الح ين ؛ ص .331
 .2محمد بن علی ابن شهرآشوب؛ مناقب آل ابيطالب ؛  ،4ص.110
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کوفیان! زشت باد کارتان! ما را به یاری فراخواندید ،چون نزد شما آمدیم و ندایتان را پاس گفتهیم،
همان شمشیرها را که با ما هم قسم بود؛ به روی ما کشیدید».
وایرتتردوزتت ورتتررستتپیتتی را یاو  


سستعه یور ادتاریووتودری یاو 


واکعالپر سرررادد دروتاکدیتی  


هرد ر یستستروتوانیتی را یاو 


رسپاوغ رودورنگی،رراودی ونفتا




ششجهتیرشت ا  وا ررستوا یاو 1


از نگاه امام حسین  ،زندگی ذلیالنه مساوی با مرگ ،و مرگ در راه عزت همان حیهات جاودانهه
است

يل ال ِْع ِ ِ
أن من يخاف الْموت ،ما َأهو َن الْمو ِ
بیل نَی ِ
ت َعلى س ِ
يق،
يز َوا ْحیيا ال َْح ِّ
ل َْی َس َش ْأنى َش ُ َ ْ َ ُ َ ْ َ
ِّ
ْ
َ
َْ َْ
ِ
لَیس الْموت في س ِ ِ ِ
ِ
ِ
َلحیيا َة
َْ َْ ُ
بیل الْع ِّز اَلَ َحیاة دال َدة َول َْی َست ال َْحیا ُة َم َع الَُّ ِّل اَلَّال َْم ْو َت الَّيَى َ
َ
معهَ ،ا َف ِبالْمو ِ
يل فيي س ِ
ون َعلى َأ ْكثَ ِر ِم ْن َقتْليى!! مر َحبيا ِبا ْل َقتْ ِ
يبیل
ت تُ َخ ِّو ُفنىَ ...و َه ْل تَ ْق ِد ُر َ
ََُ
َ
َْ
َْ
2
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يرفى؛ جایگهاه مهن ،جایگهاه
رو َن َعلى َه ْدم َم ْجدى َو َم ْحو ع َ
ه َاّلل َِ ،ولُنَُُّ ْم َلتَ ْقد ُ
يزى َو َش َ
کسی که از مرگ بترسد ،نیست .مرگ در راه عزت و احیهای حه  ،چقهدر پهیش مهن آسهان
است .مرگ در راه عزت ،چیزی جز حیات جاودانه نیست و زنهدگی بها ذلهت ،جهز مهرگ و
نیستی که هی حیاتی همراه ندارد ،نیست .آیا مرا با مرگ میترسانید؟ آیا بیش از کشتن مهن
میتوانید؟ آفرین به مرگ در راه خدا ،ولی شما نمیتوانید شکوه مهرا نهابود کنیهد و عهزت و

شرافتم را از بین ببرید.
همچنین فرمود «مو ٌت في ِعز َدیر ِم ْن َحیاة في ُذل؛ َالْمو ُت ا َْولى ِم ْن ُركُو ِ ال ِ
ْعيار ا َْوليى
ْعار َوال ُ
َْ
َْ
ٌْ
ِمن د ُد ِ
ول النَ ِار؛ 3مرگ با عزت از زندگی ذلیالنه برتر است .مهرگ برتهر از همهراه شهدن بها عهار و
ْ ُ

خواری ،و خواری از ورود در آتش ،برتر است».
ملت مؤمن و انقالبی ایران اسالمی نیز با الگوگیری از این سخنان پرگهر امهام  ،بهیش از چههل
سال است که تن به هی ذلتی نداده و با اقتدار و عزت تمام در راه رسیدن به اهداف بلنهد انقهالب
ایستادگی کرده است و به زودی همه قلههای رشد و پیشرفت در عرصههای مادی و معنهوی را بهه
یاری خداوند فتح خواهد کرد.
 .1محمدحسین بهجتی (شف ).
 .2محمود شریفی و دیگران؛ موسوعة كلمات االمام الح ين ؛ ص .360
 .3همان ،ص .499
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رتتترمتتتانمتتتانر تتت نی وررردرانتتت
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جایگاه راستگویی در آموزههای دینی
االسالموالمسلمینحسینسیفاللهی


حجت

*

اشاره

زبان ،مهمترین عضوی است که انسان به واسطه آن با دیگران ارتباط برقرار ،و مفهاهیم ،مقاصهد و
مطالب مورد نظرش را منتقل میکند .این عضو در میان اعضای بدن ،جایگاه ویژهای دارد .انسان
با زبان همچنانکه میتواند ح بگوید و نظر رحمت خداوند مهربهان ،رضهایت اولیهای الههی و
بندگان مؤمن را جلب کند ،میتواند باطل بگوید و خشم و غضب خدا و اولیهای الههی و نفهرت
بندگان را برانگیزد .انسان هم میتواند با صداقت و راستی ،برای دنیا و آخهرت خهویش و دیگهران
مفید باشد و هم میتواند با دروغ ،دورویی ،سخنچینی ،غیبت ،تهمت ،اهانت ،ایذا ،تمسهخر و
 ،...زمینه بدبختی خود را فراهم آورد و به دیگهران آسهیب برسهاند .از ایهن روسهت کهه اهلبیهت
عصمت و طهارت فرمودهاند «اگر سخن گفتن نقره باشد ،سهکوت طالسهت» 1.حهال اگهر
ً
آدمی بتواند خود را از آفات سخن در امان نگه دارد و فقهط راسهت و حه بگویهد ،قطعها سهخن
گفتن ،بهتر از سکوت است؛ چنانکه خداوند متعال پیامبران و حجتهای خویش را برای سهخن
2
گفتن فرستاده است ،نه برای سکوت.
الف .اهميت راستگویی

صداقت و راستگویی نه تنها از دیدگاه اسالم و ادیان آسمانی ،بلکه از دیدگاه تمام مکاتب بشری و
همه عقالی عالم ،امری پسندیده و نیکوست؛ زیهرا فطهرت آدمهی بهر مبنهای صهداقت و راسهتی
* پژوهشگر مؤسسه نور الثقلین.

َ َ َ َّ
 .1محمد بن یعقوب کلینی؛ الواای؛  ،2ص« 114ع ْن أ ِبيع ْب ِدالل ِه
َ
ْ َ َ َ ْ َّ َ َّ ُّ ُ َ
السکوت ِم ْن ذ َهب».
الکَلم ِمن ِفض ٍة ف ِإن

 .2احمد بن علی طبرسی؛ االحتجاج؛  ،2ص .315

َ ْ ُ ْ َ َ َ َ َ َّ
َ َ َ َ ُْ ُ
قال :قال لق َمان َِل ْب ِن ِه َیا ُبن َّي ِِن کنت زع ْموت أن
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سرشته شده است و هر انسانی بر اساس فطرت خهود گهواهی میدههد کهه راسهتگویی ،بهتهر از
دروغگویی است .اسالم که کاملترین دین الهی است ،همواره بشر را به راستی در رفتهار و گفتهار
توصیه کرده و باالترین مقامات را برای راستگویان و صادقان اثبات نموده است .خدای متعهال در
قرآن کریم میفرماید
َْ
َ ً
َ
َ
َّ
قين ْ ُ ُ ْ َ ُ ْ َ َّ ٌ َ ْ
ْ َ ْ َ َْْ ُ
خالَين فيهوا أ َبوَا
هذا َي َْ ُم َينُ ُع الص ِاد
صَقهم لهم جنات تجري ِمن تح ِتها اَلنهار ِ
ِ
َّ ُ َ ْ ُ ْ َ َ ُ
ضَا َع ْن ُه ذل َك ْال َُ َْ ُز ْال َع ُ
َ
ظيم؛ 1امهروز [روز قیامهت] ،روزی اسهت کهه
ضيَ الله عنهم و ر
ِ
ر ِ

راستی راستگو یان به آنها سود میرساند ،برای آنها باغهایی از بهشت است که نهرهها از

زی ر [درختان] آن جاری است ،همواره تا ابد در آن میمانند؛ ههم خداونهد از آنهها راضهی
است و هم آنها از خداوند خشنودند .این ،رستگاری بزرگ است.
ِ
َ
ِ َ
اعة
َيي َشي َف َ
ير َبُُ ْم م ِّنيي َغيدا َو أ ْو َج َ
يبُُ ْم َعل َّ
رسولخدا نیز در این باره فرمهوده اسهت «إ َّن أ ْق َ
َأ ْص َد ُقُُ ْم ِل َسانا َو َأ َّداكُ ْم ِل ْ َ
َل َمانَ ِة َو َأ ْح َسنُُُ ْم ُدلُقا َو َأ ْق َربُُُ ْم ِم َن النَّاس؛ 2نزدی ترین شما به مهن در

روز قیامت و کسی که شفاعت او بر من بیش از همه واجب است ،کسی است کهه از میهان شهما
راستگوتر ،امانتدارتر ،خوشاخالقتر و مردمدارتر باشد».
ب .مصادیق راستگویی

از نظر اسالم ،راستگویی دستکم دو ویژگی دارد
 .1مطابقت گفتار با واقعيت و حقيقت

یکی از مهمترین ویژگیهای صداقت و راستگویی ،مطابقت سخن انسان بها واقعیهت و حقیقهت
است .کسی که سخنی را بگوید که واقعیت و حقیقت بیرونهی نهدارد ،دروغ گفتهه اسهت« .ابهن
ابی َسر » که از دشمنان سرسخت اسالم و از کسانی بود که رسهولخدا بعهد از فهتح مکهه،
خون او را مبا شمرده بود .او مدعی بود که وحی بر او نازل میشهود؛ در حهالی کهه هرگهز بهه او
َ َ ْ
ون َأ ْْ َل ُ
وم
وحی نازل نمیشد .از این رو خداوند متعال این آیه شریفه را در شأن او نازل کرد «و م
َ
َّ ْ َ
َ َ َّ َ ً َ ْ َ ُ َ َ َّ َ َ ْ ُ َ
َح ِإ َل ْي ِه ش ْى ٌء؛ 3و کیست ستمکارتر از آن کهس
وحى ِإلى و لم ي
ِمم ِن افتر على الل ِه ک ِذبا أو قاَ أ ِ
که بر خدا دروغ میبندد یا میگو ید به من وحی شده ،در حهالی کهه چیهزی بهه او وحهی نشهده
است».
 .1مائده .119
 .2محمد بن علی صدوق؛ االمالی؛ ص .508
 .3ننعام .93
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اگر کسی واقعیت و حقیقتی را که وجود دارد و بیان آن الزم است ،انکار کند ،دروغ گفتهه اسهت.
ّ
قرآن کریم کسانی که قیامت را انکار میکنند ،دروغگو و کذاب خوانده است؛ زیرا آخرت و عالم
پس از مرگ ،از بدیهیترین حقای عالم هستی است که همه انبیا ،اولیا و کتابههای آسهمانی بهه
َ ْ ٌ َ ْ َ ْ ُ َ ِّ
َّ َ ُ َ ِّ ُ َ
َن ب َي ْ
وَ ِم
آن بشارت دادهاند؛ چنانکه خدای متعال میفرماید «ويل يَم ِئ ٍذ ِللمكذبين الذين يكوذب ِ
ِّ
الَ ِين؛ 1در آن روز وای بر تکذیبکنندگان؛ آنان که روز جزا را انکار میکنند».
 .2اعتقاد قلبی به حق و همراهی زبان با قلب

اگر چه مطابقت سخن با ح و حقیقت ،شرط صداقت و راستگویی است؛ اما برای راست بهودن
سخن ،کافی نیست؛ بلکه انسان راستگو ،کسی است که به آنچه میگویهد اعتقهاد داشهته باشهد.
2
َ
يان؛
ْب الل َِّس َ
الص ْد ِق َأ ْن ََل يُ َخ ِال َف الل َِّس ُ
ان ا ْل َقل َ
ْب َو ََل ا ْل َقل ُ
امام صادق فرموده اسهت «أ ْد َنى َح ِّد ِّ
ّ
کمترین حد صداقت و راستگویی ،این است کهه زبهان ،مخهالف قلهب و قلهب ،مخهالف زبهان
نباشد» .از این رو کسی که تنها به زبان ،اسالم آورده و به حقانیت خهدا و رسهول او شههادت داده
است ،ولی در دل او از ایمان و اعتقاد قلبی به آنچه میگوید ،خبری نیست و ح بهودن اسهالم را
ََ
جاءك
از جان و دل نپذیرفته است؛ مناف و دروغگوست .خداوند درباره این افراد میفرمایهد « ِإذا
َ
ْال ُم ُ َ ُ َ ْ َ ُ َّ َ َ َ ُ ُ َّ َ َّ ُ َ ْ َ ُ َّ َ َ َ ُ ُ ُ َ َّ ُ َ ْ َ ُ َّ ْ ُ
نوافقين
نافقَن قالَا نشهَ ِإنك لرسََ الل ِه و اللوه يعلوم ِإنوك لرسوَله و اللوه يشوهَ ِإن الم ِ
ِ
ً
َ
3
كاذ ُبَن؛ چون منافقان نزد تو آیند ،گو یند گواهی میدهیم که تهو واقعها پیهامبر خهدایی و خهدا
ل ِ

ً
میداند که تو واقعا پیامبر او هستی ،و خدا گواهی میدهد که منافقان سخت دروغگو هستند».
اگر چه سخن منافقان در این آیه شریفه ،ویژگی اول را دارد و مطاب ح و حقیقت اسهت ،امها از
آنجا کهه در دل بهه ایهن حقیقهت ،یعنهی بهه رسهالت رسهولخدا ایمهان و اعتقهاد نداشهتند،
شهادتشان به رسالت آن حضرت دروغ بود .بنهابراین سهخن راسهت افهزون بهر مطهاب حه و
حقیقت بودن ،باید مطاب و مواف اعتقاد قلبی نیز باشد و قلب و زبان انسان یکی باشد؛ نه قلهب،
مخالف زبان و نه زبان ،مخالف قلب باشد.
ج .رابطه ایمان و راستگویی

در آموزههای دینی اسالم ،راستگویی یکی از نشانههای حقیقی بودن ایمان مؤمن است .از پیهامبر
 .1مطففین  10و .11
 .2منسوب به امام صادق
 .3منافقون .1

؛ مصباح الشریعة؛ ص .34
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اکرم سؤال شد «مؤمن چه نشانهای دارد و به واسطه چه چیزی شناخته میشود؟» .حضهرت
فرمود « ِب َو َق ِار ِه َو ِل ِین ِه َو ِص ْد ِق َح ِد ِيث ِه؛ 1با وقار و نرمخویی و راستی گفتهارش» .امهام صهادق
نیز فرموده است « ِإ َّن ه َاّلل َع َّز َو َج َّل َو َض َع ْ ِ
ان َعلَى سب َع ِة َأس ُهم َعلَى ا ْل ِبر َو الص ْد ِق َو الْی ِق ِ
يین َو
اْل َيم َ
ِّ
َ
َ ْ ْ
َ
ِّ
2
ِ
ِ
الر َضا َو ال َْو َفا ِ َو ال ِْعل ِْم َو الْحلْم؛ خدای عزوجل ،ایمهان را بهر هفهت قسهمت بنها نههاده اسهت
ِّ
نیکوکاری ،صداقت و راستگویی ،یقین ،رضایت ،وفاداری ،علم و بردباری».
مؤمن حقیقی ،کسی است که راست بگوید ،حتی اگر به ضررش باشد و دروغ نگوید ،حتی اگهر
ان َأ ْن ي ِ
به نفعش باشد؛ چنانکه امیرمؤمنان علی فرموده است « ِإ َّن ِم ْن َح ِقی َق ِة ْ ِ
يد
اْل َيم ِ ُ ْ
يؤث َر ال َْع ْب ُ
الص ْد َق َح ْی ُث َي ُض ُّر َعلَى ا ْلَُ َِ ِ َح ْی ُث َي ْن َف ُع؛ 3از نشانههای حقیقت ایمان بنده خدا ،این اسهت کهه
ِّ
راستی را بر دروغ ترجیح دهد؛ حتی اگر راست به ضررش و دروغ به نفعش باشد».
د .الگویهای راستگویی

پیامبران الهی و اهلبیت عصمت و طهارت  ،همانگونه که میزان همه کماالت هستند؛ میزان
و معیار صداقت و راستگویی نیز هستند؛ از ایهن روسهت کهه خداونهد آن بزرگهواران را صهادق و
صدی نامیده و به بندگانش دستور داده است که با ایشان همراهی ،و از ایشان اطاعت کننهد «يوا
ُ ُ
َ ُّ َ َّ َ َ ُ َّ ُ َّ
َ
َّ
قين؛ 4ای کسانی که ایمان آوردهاید! از خدا پروا کنیهد
لمنَا اتقَا الل َه َو کَنَا َم َع الص ِاد
أيها الذين
ِ
ِ
ون ُه ُم ْاْلَئ َّمي ُة َو
الصاد ُق َ
و با راستان باشید» .امام صادق در تفسیر این آیه شریفه فرموده است « َّ
اع ِت ِه ْم؛ 5صادقان ،ائمه هستند و انسانهای بسیار راستگو ،کسانی هسهتند کهه از
الص ِّدي ُق َ
ون ِب َط َ
ِّ
ایشان اطاعت کنند».
بنابراین یکی از ویژگیههای صهدیقین ،پیهروی از انبیهای الههی اسهت؛ چنانکهه خداونهد متعهال
َّ َ ُ ُ ُ َ ُ ُ ِّ ُ
َ َّ َ َ ُ
الص َِّيقَن؛ 6کسانی کهه بهه خهدا و رسهوالنش
ولئك هم
میفرماید «و الذين لمنَا ِبالل ِه و رس ِل ِه أ ِ
ّ
ایمان آوردهاند ،انسانهای بسیار صادق و راستگو هستند» .رسهولخدا دربهاره صهدی بهودن
امیرالمؤمنین علی فرموده است
 .1مسعود بن عیسی ابن ابیفراس؛ مجموعة ورام؛  ،2ص .252
 .2محمد بن یعقوب کلینی؛ الواای؛  ،2ص .42
 .3علی بن حسن طبرسی؛ مشواة األنوار؛ ص.172
 .4توبه .119
 .5محمد بن یعقوب کلینی؛ الواای؛  ،1ص .208
 .6حدید .19
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ِ
ِ
ِ ِ
ین َو ِح ْز ِقیي ُل
الص ِّدي ُق َ
یب النَّ َّج ُار ُم ْؤم ُن آل يس الََّي قا َل يا َق ْو ِم اتَّ ِب ُعوا ال ُْم ْر َسيل َ
ون ثَ ََلثَ ٌة َح ِب ٌ
ِّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
ِ
ين أبي َطاليب
ُم ْؤم ُن آل ف ْر َع ْو َن الََّي َقا َل أ تَ ْقتُلُ َ
يي ْب ُ
يي ه َ ُ
اّلل َو َعل ُّ
ون َر ُجَل أ ْن َي ُقيو َل َر ِّب َ
الثَّ ِال ُث َو ُه َو َأ ْف َضلُ ُهم؛ 1انسانهای بسیار راستگو سه نفرند حبیهب نجهار کهه همهان مهؤمن
آلیس است که گفت از فرستادگان (خدا) پیروی کنید ،از کسانی پیروی کنید کهه از شهما
مزدی نمیخواهند و خودشان هدایت یافتهاند؛ و حزقیل ،مهؤمن آلفرعهون کهه گفهت آیها
مههردی (رسههولی) را کههه میگویههد پروردگههار مههن خداونههد اسههت ،میکشهید؛ و علههی بههن
ابیطالب

که سومین و برترین آنهاست.

،

شیعیان کامل اهلبیت همچون سلمان ،ابوذر ،مقداد ،عمار و  ...نیز بهه تبهع اهلبیهت
َ ِ
يرا ُ َو
الگوی صداقت هستند؛ چنانکه رسولخدا درباره ابوذر فرموده است « َما أ َظلَّت ال َْخ ْض َ
ََل َأ َقل َِّت ا ْل َغ ْب َرا ُ َعلَى ِذي ل َْه َجة َأ ْص َد َق ِم ْن َأ ِبي َذر؛ 2آسمان سهایه نیفکنهده و زمهین بهه روی خهود
ندیههده کسههی را کههه راسههتگوتر از ابههوذر باشههد» .ابههوذر در فتنههههای سههخت پههس از شهههادت
رسولخدا  ،هرگز از والیت جدا نشد و همواره مردم را بهه سهوی امیرالمهؤمنین دعهوت ،و
ح و حقیقت را بیان میکرد .در هر مجلس ،محفهل و ههر کوچهه و بهازاری ،صهادقانه فضهائل
امیرالمؤمنین و اهلبیت عصمت و طهارت را بیان میکرد .این صهداقت و بیپروایهیاش
در بیان فضایل اهلبیت و بهویژه امیرالمؤمنین  ،بهرای خلفهای غاصهب سهخت و دشهوار
بود؛ از این رو بود که او را بسیار مورد آزاد و اذیت قرار میدادنهد .او در راه والیهت ،شهکنجههای
بسیاری را از سوی خلفای غاصب تحمل نمود .عثمان که تحمل صهداقتش را نداشهت ،او را بهه
شام تبعید کرد .در شام نیز معاویه نتوانست صداقتش را تحمهل کنهد و او را بهه مدینهه بازگردانهد.
عثمان اینبار او را به بیابان خش و بیآب و علف ربذه تبعید کهرد .رو بلنهد او پهس از تحمهل
سختیهای بسیار در ربذه به ملکوت پیوست.
تعارف دروغ

در روایت است روزی امام صادق با فرزندش اسماعیل در مجلسی بودند .یکهی از دوسهتان
امام وارد شد ،سالم کرد و نشست .وقتی حضرت برخاست ،او نیز به اتفاق امهام حرکهت
کرد و تا مقابل در خانه امام  ،با ایشان همراه بود؛ سپس از حضرت جهدا شهد .وقتهی امهام
وارد خانه شدند ،اسماعیل پرسید «ای پدر! چرا به آن شخص تعارف نکردید و نفرمودید به منزل
 .1فرات بن ابراهیم کوفی؛ تف ير ارات الووای؛ ص .354
 .2سلیم بن قیس هاللی؛ كتاب سليم بن قيس الهاللی؛  ،2ص .659
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بیاید؟» .حضرت فرمود «دلیلی بر آمدنش به خانه وجود نداشت» .اسماعیل گفت «اگهر شهما
تعارف میکردید ،او خودش نمیآمد» .حضرت فرمود «فرزندم! دوست ندارم که خداوند مهرا از
1
کسانی قرار دهد که بیان میکنند چیزی را که قصد آن را ندارند».
هـ .آثار صداقت و راستگویی
 .1محبوبيت نزد خداوند متعال

محبوبیت انسان راستگو نزد خداوند متعال ،از مهم ترین آثار صداقت و راسهتگویی اسهت .میهان
راستگویی و دوستی با خداوند ،رابطه مستقیمی وجود دارد؛ زیرا خداونهد راسهتگویان را دوسهت
دارد و به سبب همین دوست داشتن است کهه بهترینهها را بهه آنهان هدیهه میکنهد .از آنجها کهه
راستگویی ،یکی از اخالقهای شایسته و از مکارم اخالق است ،خداوند ایهن اخهالق واال را بهه
2
َ
الص ْيد َق؛
آنان الهام میکند؛ چنانکه امیرمؤمنان علی فرموده است « ِإ َذا َأ َح َّ
اّلل َع ْبدا أل َْه َم ُه ِّ
ب هَ ُ
هنگامی که خداوند بندهای را دوست داشته باشد ،صداقت و راستگویی را بهه او الههام میکنهد».
يانبوا ا ْلَُ ِ
ِ
ِ
َ
يَ َ َف ِيإ َّن
همچنین آن حضرت فرموده اسهت «أ ََل َف ْ
اص ُد ُقوا َفإ َّن ا ه َ َّلل َم َع َم ْن َص َد َقَ ،و َج ُ
ا ْلَُ َِ َ ُم َج ِان ٌب ْ ِاْل َيمان؛ 3راستگو باشید؛ زیرا خداوند با کسی است کهه راسهتگو باشهد و از دروغ
دوری کنید؛ زیرا دروغ از ایمان به دور است».
 .2حکمت
4

ضیا الْمع ِر َف ِة و ِمیر ُ ِ
ِ
ِ
الص ْيد ِق؛
ير ُة ِّ
اث [م َیز ُان] التَّ ْق َوى َو َث َم َ
امام صادق فرموده است «الْح ُْ َم ُة َ ُ َ ْ َ َ
حکمت ،روشنی معرفت و میراث تقوا و میوه صداقت و راستگویی است» .شهخص برخهودار از
حکمت ،همواره سخن معقول و مواف ح میگوید و میکوشد کارهایش را بهر اسهاس تهدبیر و
5
اتقان انجام دهد.
 .3اصالح امور

یکی از مهمترین آثار راستگویی ،اصال همه امور انسان از جمله دین و عمهل او بها راسهتگویی
 .1محمدباقر مجلسی؛ بحاراألنوار؛  ،16ص .241
 .2عبدالواحد بن محمد تمیمی آمدی؛ غررالحوم و دررالولم؛ ص .217
 .3محمد بن حسن طوسی؛ االمالی؛ ص .216
 .4منسوب به امام صادق ؛ مصباح الشریعة؛ ص .198
 .5علی بهن محمهد جرجهانی؛ كتراب التعریفرات؛  ،1ص 96؛ علهی بهن حسهین علمالههدی؛ رسهائل الشهریف
المرتضی؛  ،2ص .268
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ِ
يه؛ 1کسهی کهه راسهتگو
است؛ چنانکه امیرمؤمنان علی فرموده است « َم ْن َص َد َق َأ ْصل ََح د َيانَتَ ُ
2
ِ
يه؛
باشد ،دینش اصال میشود» .امام صادق نیز فرموده است « َم ْن َص َد َق ل َسانُ ُه َزكَى َع َملُ ُ
کسی که راستگو باشد ،عملش پاکیزه میشود» .این امر بدان جهت است که راسهتگویی ،انسهان
را به سوی خوبی و نیکوکاری دعهوت میکنهد و ثمهره نیکوکهاری ،اصهال همهه امهور فهردی و
ِ ِ
ِ
يد ُعوا
يرَ ،و ا ْل ِبي ُّر َي ْ
اجتماعی است؛ چنانکه امیرالمؤمنین فرموده است « ِّ
الص ْد ُق َي ْهدی إلَى ا ْلب ِّ
ِإلَى ال َْجنَّ ِة؛ 3راستگویی ،به نیکوکاری دعوت میکند و نیکوکاری ،به بهشت رهنمون میسازد».
نقل است روزی شخصی به حضور پیامبر رسید و عرض کرد «من نماز نمیخهوانم ،عمهل
منافیعفت انجام میدهم و دروغ ههم میگهویم .اول کهدام را تهرک کهنم؟» .پیهامبر فرمهود
«دروغ» .او در محضر پیامبر تعهد کرد کهه هرگهز دروغ نگویهد .هنگهامی کهه خهار شهد،
وسوسههای شیطانی برای عمل منافیعفت در دل او پیدا شد ،اما بالفاصله با خود اندیشهید اگهر
پیامبر از او در این باره سؤال کند ،چه بگوید؟ اگر بگوید چنین عملی را مرتکب نشده است،
دروغ گفته است و اگر راست بگوید ،حد بر او جاری میشود .این شیوه فکر و خودداری ،دربهاره
دیگر کارهای خالف نیز برای او ر داد و ترک دروغ ،سرچشمه ترک همه گناهان او شد.
بنابراین همانگونه که راستگویی ،منشأ همه خوبیهاست؛ دروغ نیهز منشهأ همهه پلیدیهاسهت؛
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
تاح َهيا
چنانکه امام حسن عسکری فرموده اسهت « ُجعلَت ال َْخبائ ُث كُلُّها فيى َب ْیيت َو ُجعي َل م ْف ُ
ا ْلَُ َِ ؛ 4تمام پلیدیها در اطاقی قرار داده شده است و کلید آن ،دروغ است».
 .4اعتماد عمومی

یکی از آثار مهم راستگویی ،ایجاد اعتماد و اطمینان متقابل میان مردم است .البتهه ایهن اعتمهاد و
اطمینان نه تنها میان مردم ،بلکه در رابطه با حکومت و حاکمان نیز بایهد وجهود داشهته باشهد .از
بزرگترین سرمایههای اجتماعی هر نظام و ملتی ،وجود اعتماد عمومی در سهطح جامعهه اسهت
که موجب همدلی و وفاق هر چه بیشتر جامعه میشود .مهمترین آفهت ایهن سهرمایه اجتمهاعی،
دروغ و نیرنگ و نفاق است .از همین روست که در روایات از دوستی با دروغگویهان بهه شهدت
ِ
السيرا ِ ،
نهی شده است؛ چنانکه امام علی فرموده است « ِإ َي َ
اک َو ُم َص َاد َق َة ا ْلَُيََ ا ِ َفإن ُ
َّيه َك َّ
 .1عبدالواحد بن محمد تمیمی آمدی؛ غررالحوم و دررالولم؛ ص .218
 .2محمد بن یعقوب کلینی؛ الواای؛  ،2ص .104
 .3علی بن حسن طبرسی؛ مشواة االنوار؛ ص .172
 .4محمدباقر مجلسی؛ بحاراالنوار؛  ،66ص .263
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ِ
يب؛ 1از دوستی با دروغگو بپرهیهز کهه او همچهون سهراب
ک ال َْبع َید َو يُ َب ِّع ُد َعل َْی َ
يُ َق ِّر ُ َعل َْی َ
ک ا ْل َق ِر َ
است؛ دور را در نظر تو نزدی و نزدی را دور میسازد».
اگر مردم یا حاکمان جامعهه دچهار آفهت دروغگهویی و نیرنهگ شهوند ،بهه مهرور زمهان سهرمایه
اجتماعی و اعتماد عمومی از بین میرود .از بین رفتن اعتماد عمومی نیهز موجهب بهروز ههر و
مر در جامعه و در نهایت ،نابودی و از بین رفتن همه امکانات میشهود؛ از همهین روسهت کهه
الص ْد ِق؛ 2نجات ،همراه صداقت و راستگویی اسهت».
امیرالمؤمنین فرموده است «النَّ َجا ُة َم َع ِّ
راه نجات و خوشبختی شخص و جامعه ،پایبندی به راستگویی است .ترویج راستگویی ،تهرویج
اعتماد و اطمینان عمومی ،و اعتماد عمومی نیهز زمینهسهاز وحهدت اجتمهاعی اسهت .وحهدت،
عامل همه پیروزیها و خوشبختیهای مادی و معنوی است.
 .5بهشت و رضوان الهی

خدای سبحان در قرآن کریم درباره پاداش راستگویان فرموده است

َْ
َ ً
َ
َ
َّ
قين ْ ُ ُ ْ َ ُ ْ َ َّ ٌ َ ْ
ْ َ ْ َ َْْ ُ
خالَين فيها أ َبوَا
«هذا َي َْ ُم َينُ ُع الص ِاد
صَقهم لهم جنات تجري ِمن تح ِتها اَلنهار ِ
ِ
َّ ُ َ ْ ُ ْ َ َ ُ
ضَا َع ْن ُه ذل َك ْال َُ َْ ُز ْال َع ُ
َ
ظيم؛ 3این ،روزی است کهه صهادقان از راسهتی
ضيَ الله عنهم و ر
ِ
ر ِ

خود بهرهمند میشوند .برای آنها ،بهشتهایی است که از زیهر درختهانش ،نهرهها جهاری
است و در آن ،به نعمت ابدی متنعم هستند؛ خدا از آنها خشنود و آنها از خدا خشنودند.
این است سعادت و رستگاری بزرگ.
ِ
يه
الصيدق َفإنَ ُ
پیامبر اکرم نیز درباره پاداش راستگویی و دروغگویی فرموده اسهت « َعلَيیُُم ِب ِّ
با ِمن أبوا ِ الجنة و إياكُم و ِ
الَُ َفإنَ ُه َبا ٌ ِمن أبوا ِ النَار؛ 4مراقب صداقت خود باشهید؛
ََ َ َ َ
َ ٌ
َ

زیرا که آن ،دری از درهای بهشت است و مراقب باشید دروغ نگویید؛ زیرا که آن ،دری از درهای
ّ
جهنم است» .نقل است شخصی خدمت پیامبر اکرم رسید و عهرض کهرد «یها رسهولاللهه!
عمل اهل بهشت چیست؟» .حضرت فرمود «صداقت و راستگویی است؛ زیرا وقتی بنده خهدا
راستگو باشد ،نیکوکار میشود و وقتی نیکوکار شد ،ایمان میآورد .وقتی ایمان آورد ،وارد بهشهت
میشود» .آن شخص پرسید «پس عمل اهل جهنم چیست؟» .حضهرت فرمهود «دروغگهویی
است؛ زیرا وقتی بنده خدا دروغ بگوید ،گناهکار و مرتکب فس و فجور میشهود و وقتهی فهاجر
 .1محمد بن حسین شریف الرضی؛ نهجالبالغه؛ تصحیح صبحی صالح؛ حکمت .38
 .2عبدالواحد بن محمد تمیمی آمدی؛ غررالحوم و دررالولم؛ ص.4322 ،218
 .3مائده .119
 .4ابوالقاسم پاینده؛ نهج الفصاحة؛ ص.573
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شد ،به سوی کفر کشیده میشود و چون کافر شد ،وارد جهنم میشود».

1

فهرست منابع

 .1ابن ابیفراس ،مسعود بن عیسی؛ مجموعه ورام؛ چاپ اول ،قم مکتبة فقیه 1410 ،ق.
 .2پاینده ،ابوالقاسم؛ نهج الفصاحة؛ چاپ چهارم ،تهران دنیای دانش 1382 ،ش.
 .3تمیمی آمدی ،عبدالواحد بن محمد؛ غرررالحوم و دررالولرم؛ چهاپ دوم ،قهم دار الکتهاب
امسالمی 1410 ،ق.
 .4جرجانی ،علی بن محمد؛ كتاب التعریفرات؛ الیپزیه گوسهتاو فلوگهل 1845 ،م؛ بیهروت
چاپ افست 1978 ،م.
 .5دیلمی ،حسن بن محمد؛ إرشراد القلروب إلری الصرواب؛ چهاپ اول ،قهم شهریف الرضهی
1412ق.
 .6شریف الرضی ،محمد بن حسین؛ نهجالبالغة؛ چاپ اول ،قم هجرت 1414 ،ق.
 .7صدوق ،علی بن محمد؛ االمالی؛ چاپ ششم ،تهران کتابچی 1376 ،ش.
 .8طبرسی ،احمد بن علی؛ اإلحتجاج علی أهرل اللجراج؛ چهاپ اول ،مشههد نشهر مرتضهی،
 1403ق.
 .9طبرسی ،علی بهن حسهن؛ مشرواة األنروار اری غررر األخبرار؛ چهاپ دوم ،نجهف المکتبهة
الحیدریة 1385 ،ق.
 .10طوسی ،محمد بن حسن؛ األمالی؛ چاپ اول ،قم دار الثقافة 1414 ،ق.
 .11علمالهدی ،علی بن حسین؛ رسائل الشریف المرتحی؛ قم چاپ مهدی رجائی1405 ،ق.
 .12کلینی ،محمد بن یعقوب؛ الواای؛ تصهحیح علیاکبهر غفهاری و محمهد آخونهدی؛ چهاپ
چهارم ،تهران دار الکتب امسالمیة 1407 ،ق.
 .13کوفی ،فرات بن ابراهیم؛ تف ير ارات الووای؛ چاپ اول ،تهران مؤسسة الطبع و النشهر فهی
وزارة امرشاد امسالمی 1410 ،ق.
 .14مجلسی ،محمدباقر؛ بحاراالنوار؛ تحقی جمعی از محققان؛ چاپ دوم ،بیهروت دار احیها
التارث العربی 1403 ،ق.
 .1منسوب به امام صادق ؛ مصباح الشریعة؛ چاپ اول ،بیروت اعلمی 1400 ،ق.
 .2هاللی ،سلیم بن قیس؛ كتاب سليم بن قيس الهاللی؛ چاپ اول ،قم الهادی 1405 ،ق.
 .1حسن بن محمد دیلمی؛ إرشاد القلوب؛  ،1ص .185
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تابستان  1400ـ محرم  1443ـ شماره ششم

بررسی تقابل رضایت خدا با رضایت مردم
*

حجتاالسالم والمسلمین علیجاندر می 


اشاره

اگر امری مورد پسند ما انسانها باشد ،از آن به رضایت تعبیر میکنیم؛ امها بهه راسهتی مقصهود از
رضایت خدا چیست و در چه مواردی میان رضایت خهدا بها رضهایت دیگهران تقابهل بهه وجهود
میآید؟ رضایت خدا ،همان رحمت و پاداش اوست و رضایت از خدا ،تسلیم بودن در برابر قضا
و قدر و باالترین مرتبه توکل است .ارزش عمل صالح در صورتی است که فقط رضایت خهدا در
نظر باشد .در این میان گاهی میان رضایت خدا و رضایت مردم تقابلی ایجاد میشود؛ بهگونههای
که یا باید رضایت خدا را جلب کرد و سبب ناخشنودی دیگران شد یا بر عکس دیگران را خشهنود
نمود ،ولی خدا را از خود خشمگین کرد .در این شرایط برخهی رضهایت خهدا و برخهی رضهایت
مخلوق را ترجیح میدهند .بهر اسهاس آیهات قهرآن و روایهات اهلبیهت  ،در ههی شهرایطی
رضایت مخلوق بر رضایت خهال مقهدم نمیشهود .اگهر کسهی در پهی خشهنودی خهدا باشهد،
خشنودی مخلوق نیز حاصهل میشهود؛ ولهی اگهر کسهی در طلهب خشهنودی مهردم باشهد ،نهه
خشنودی خدا و نه خشنودی مردم را به دست آورده است.
رضایت خدا

رضایت ،به معنای خشنود بودن و در تقابل با خشم است 1.اگر امری سازگار بها خواسهته و مهورد
پسند ما باشد ،از آن به رضایت تعبیر میشود 2.مقصود از رضایت خهدا نیهز رضهایت از صهفات
* پژوهشگر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.
 .1محمد بن مکرم ابنمنظور؛ ل ان العرب؛  ،5ص .235
 .2سید محمدحسین طباطبایی؛ الميزان ای تف ير القرآن؛  ،3ص .106
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فعل اوست ،نه صفات ذات .نعمت 1،رحمت و ثواب 2و عفو 3اوست و مقصود از ناخشهنودی و
4
خشم او ،محروم کردن از نعمت و کیفر دادن است.
قرآن درباره عواملی که سبب رضایت خدا و نیز عواملی که سبب خشهم خهدا میشهود ،فرمهوده
َ َّ َ َ ْ
َّ
َ
ْ ْ
َ َ َ َّ َ َ ْ َ َّ
وأ ُ
ُ
الله َک َم ْن َ
صوير؛ 5آیها
واُ َج َهون ُم َو ِبوئ َا ال َم
باء ِب َسخ ٍط ِمن الل ِه و م
است «أ فم ِن اتبع ِرضَان ِ
کسی که از رضای خدا پیروی کرده ،همانند کسی است که به خشم و غضهب خهدا بازگشهته؟! و
جایگاه او جهنم و پایان کار او بسیار بهد اسهت» .بهر اسهاس ایهن آیهه ،اطاعهت از خهدا موجهب
خشنودی او و نافرمانی خدا ،سبب خشم اوست 6.نقهل اسهت وقتهی رسهولخدا فرمهان داد
مسلمانان برای جنگ احد از مدینه خار شوند ،برخی منافقهان از شهرکت در جنهگ خهودداری
کردند؛ ولی مؤمنان گوش به فرمان رسولخدا در جنگ حاضر شدند .در این شرایط بهود کهه
7
آیه فوق نازل شد.
ارزش عمل صالح در صورتی است که انجامدهنده آن به دنبال کسب خشنودی خدا ،و بهه تعبیهر
ْ َ َْ
ضات َّالله» باشد .قرآن از گروهی که فقط درصدد جلب خشنودی خهدا هسهتند،
قرآن «اب ِتَاء مر ِ
َ ْ َ ْ
ُ ٌ
َ َ َّ
8
َْ َ ُ ْ َ َْ
ضات َّالل ِه َو َّالل ُه َرؤف ِب ْال ِعبواد؛
اس من يشري نُسه اب ِتَاء مر ِ
به نیکی یاد کرده است «و ِمن الن ِ
بعضی از مردم ،جان خود را به خاطر خشنودی خهدا میفروشهند و خداونهد نسهبت بهه بنهدگان
مهربان است» .بر اساس روایات ،این آیه در لیلةالمبیت و در شهأن امیرالمهؤمنین نهازل شهده
است؛ زمانی که آن حضرت به امر رسولخدا در بستر ایشان خوابید تا از توطئه مشهرکان کهه
9
قصد کشتناش را داشتند ،در امان بماند.
رضایت خالق یا مخلوق؟

برخی افراد وقتی میان تقابل رضهایت خهال و مخلهوق قهرار میگیرنهد ،رضهایت مخلهوق را بهر
 .1همان ،19 ،ص 197؛ سید جعفر سجادی؛ ارهنگ معارف اسالمی؛  ،2ص .912
ّ
 .2حسن بن عبدالله العسکری؛ معجم الفروق اللغویه؛ ص .34
 .3محمد بن علی شوکانی؛ اتح القدیر؛  ،2ص .453
 .4همان ،9 ،ص .376
 .5آلعمران .162
 .6فضل بن حسن طبرسی؛ مجمع البيان ای تف ير القرآن؛  ،2ص .432
 .7همان.
 .8بقره .207
 .9فرات بن ابراهیم کوفی؛ تف ير ارات كوای؛ ص 65؛ عبدعلی بن جمعه عروسی حویزی؛ تف ير نور الثقلين؛ ،1
ص .205
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میگزینند؛ چنانکه امام صادق فرموده است «َلتس ِخ ُطوا هاّلل ِب ِر َضيا َأحيد ِمين َدل ِْق ِ
يه؛ 1بهرای
ْ
َ
ُْ
ََ
خشنود کردن هی فردی ،خدا را به خشم نیاورید».
پیروی از مخلوق در صورتی که مهالزم بها نافرمهانی خهدا باشهد ،هرگهز جهایز نیسهت؛ چنانکهه
اع َة ِل َم ْخلُوق ِفى َم ْع ِص َی ِه ال َْخ ِال ِق» 2.امام رضا نیهز فرمهوده
امیرالمؤمنین فرموده است « ََل َط َ
ِ 3
ال ِبس َخ ِ
ِ
ِ
َ
ط ال َْم ْخلُوق؛ کسی که به دنبهال کسهب خشهنودی خهدا
است « َم ْن أ ْر َضى ال َْخال َق ل َْم يُ َب َ
باشد ،اهمیتی به ناخشنودی مخلوق نمیدهد».
حقیقتی که در روایات به آن اشاره شده و تجربه نیز آن را به اثبات رسانده است ،این است که اگهر
کسی به دنبال کسب رضایت مردم باشد ،هی گاه به این هدف نخواهد رسید .از اینرو در تعهالیم
و آموزههای دین اسالم ،محور تمام افعال و کردار انسان ،باید رضایت خدای متعال باشهد؛ یعنهی
انسان مؤمن باید کارهایش را در راستای خوشنودی و رضایت الهی محاسبه کرده و انجام دهد .و
اگر در جایی رضایت خداوند با جلب رضایت مردم در برابر هم قرار گرفت ،جلب رضایت الهی
مهمتر است .چنانچه مردی در ضمن نامهای از امام حسین خواست تا خیهر دنیها و آخهرت را
ِ
اس كَ َفاه هاّلل ُأمور النَّ ِ
ط النَّ ِ
اّلل ِبس َخ ِ
برایشان بنگارد امام در پاس نوشت «م ْن َطل َ ِ
ياس
ُ َُ ُ َ
َب ر َضى ه َ َ
َ
4
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َو م ْن َطل َ ِ
الس ََل ُم؛ هر کس با خشهمگین کهردن
اّلل إلَى النَّاس َو َّ
َ
َب ر َضى النَّاس ب َس َخط ه َاّلل َوكَل َُه ه َ ُ
مردم به دنبال رضایت خدا باشد ،خداوند پشتیبان او در کارهایی خواهد بود کهه مهرتبط بها مهردم
است ،و هر کسی با به خشمآوردن خدا ،به دنبال راضی نگهداشتن مردم باشد ،خدا او را به همهان
مردم وامیگذارد .و السالم» .همچنهین نقهل اسهت یکهی از شهیعیان بهه نهام علقمهه ،نهزد امهام
صادق از نسبتهای ناروای مخالفان به شیعیان اظهار ناراحتی و دلتنگی کرد .آن حضرت بهه
ِ
َ ِ
ِ
منظور دلداری به وی فرمود « َّ ِ
مما
ضبطَ ،و كَ َ
یف تَسلمون َ
إن ر َضى الناس َل يُملَك ،وألسنتَهم َل تُ َ
لَم َيسلَم ِم ُنه أنبیا ُ ه َاّلل و ُر ُسلُه؛ 5جلب رضایت مردم ،دسهتنیافتنی اسهت و زبهان ایشهان ،قابهل
کنترل نیست .چگونه انتظار دارید از چیزی (زخمزبان و تهمتههای مهردم) در امهان باشهید کهه
انبیای الهی از آن در امان نبودند».
مال احمد نراقی در این باره گفته است
 .1محمد بن علی صدوق؛ ُ
كتاب من الیححره الفقيه؛  ،4ص .403
 .2محمد بن حسین شریف الرضی؛ نهج البالغه؛ تصحیح صبحی صالح؛ حکت .165
 .3محمد بن یعقوب کلینی؛ الواای؛  ،1ص .138
 .4محمد بن علی صدوق؛ االمالی؛ ص.200
 .5همان؛ ص 164؛ محمد بن حسن حر عاملی؛ وسائل الشيعه؛  ،27ص .396
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اگر گروهی از مردم را راضی کنی ،گروه دیگری ناراضی خواهد شد .دل یکهی را بهه دسهت
آوری ،دیگری دلشکسته میگردد .با همه اینها همچنانکه اخبار بر آن شاهد ،و بهه تجربهه
ثابت است؛ هر که دست از رضای ح برداشته ،طالب رضای مردم باشد؛ خدا و خله او
ّ
را دشمن میدارند و احدی از او راضی نیست و هر که رضای خدا را بر رضای مردم مقهدم
1

دارد ،همه او را دوست میدارند.

نکوهش ریاکاری در آیات و روایات ،از این جهت است که ریاکار درصدد جلب خشنودی مردم
است؛ نه خدا .در روایتی درباره ریاکاران آمده است کهه فرشهتگان حهافظ اعمهال بها خوشهحالی
عبادتهای ریاکار را به خدا عرضه میدارند .خدای تعالی میفرماید« :شما ،حافظان عمل بنهده
من هستید و من از باطن او آگاهم؛ به درستی که این بنده با این عمل خود ،رضای مرا نخواسهته؛
بلکه غیر مرا در نظر داشته است .پس لعنت من بر او باد» .همه فرشتگان نیز میگو یند «بر او باد
لعنت تو و لعنت ما» و جمله آسمانها و ساکنان آنها بر او لعنت میفرستند 2.بیش هر کسهی
که با عبادت خدا ،به دنبال ستایش بندهای از بندگان خهدا باشهد؛ در حقیقهت معتقهد اسهت کهه
قدرت آن بنده در برآورده کردن حاجاتش بیشتر از قدرت خدا و از این رو کسب رضایت او بهتهر
از کسب رضایت و خشنودی خداوند است .در حقیقت چنین فردی نسبت به خدا بیاحترامهی و
3
اهانت کرده است.
موارد تقابل رضایت خدا با رضایت مردم

در زندگی انسانهای مؤمن ،گاه مواردی پیش میآید که رضایت خهدا و رضهایت دیگهران مقابهل
یکدیگر قرار میگیرند .برخی از این موارد عبارتند از
 .1رضایت حاکمان جائر

حاکمان ستمگر تنها به دنبال برآورده کردن خواستههای مستبدانه خود هستند؛ از این رو به دست
آوردن رضایت آنان ،مستلزم سخط و خشم خداست .از آنجا که مخالفت بها حاکمهان سهتمگر،
خطرآفرین است؛ افراد بیدین ،الابالی و دنیاپرست که هرگز شجاعت ایسهتادگی در برابهر آنهان را
ندارند ،رضایت آنان را بر رضایت خدا ترجیح میدهند؛ این در حالی است کهه اولیهای خهدا در
 .1مال احمد نراقی؛ معراج ال عاده؛ ص .626
 .2حسین بن محمدتقی نوری؛ م تدرک الوسائل؛  ،1ص  112؛ مالمحسن فیض کاشانی؛ محجة البيحرا ؛ ،6
ص .142
 .3مالمحسن فیض کاشانی؛ محجة البيحا ؛  ،6ص .142
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چنین مواردی ،رضایت خدا را در نظر دارند و باکی از مخالفت با سهتمگران ندارنهد؛ چنانکهه در
ماجرای کربال وقتی ابنزیاد در نامهای به امام حسین  ،خواهان تسلیم شدن آن حضهرت شهد؛
امام پس از خواندن نامه ،آن را دور انداخت و فرمود « ََل َأ ْفل ََح َقو ٌم ْاشيتَر ْوا مر َضياه الْم ْخلُ ِ
يوق
َ َ
ْ
َ َْ
ِبس َخ ِ
ط ال َْخ ِال ِق؛ 1ملتی که رضایت مخلوق را در برابر سهخط خهال بخهرد ،رسهتگار نمیشهود».
َ
هنگامی نیز که تصمیم گرفت به سمت عراق حرکت کند ،فرمود «َلم ِحیص َع ْن يوم ُد َّط ِبيا ْل َقلَمِ،
َْ
َ َ
ِ
ِِ
ِ
َ
الصا ِب ِر َين؛ 2گریزی از آن روزی که بها
ِر َضى ه َاّلل ِر َضانَا أ ْه َل ال َْب ْیت ،نَ ْص ِب ُر َعلَى َب ََلئه َو يُ َو ِّفینَا ُأ ُج َ
ور َّ
قلم (تقدیر مرگ کسی) مشخص شده ،نیست .آنچهه مایهه خشهنودی خداسهت ،همهان سهببب
خشنودی ما اهلبیت است .بر بالهایی که از خدا به ما میرسد ،صبر میکنیم و خدا پاداش
صابران را به ما عطا خواهد کرد».
امام سجاد نیز چه در مجلس ابنزیاد در کوفه و چه در برابر یزید در شام ،با عزت و شجاعت
پاس یاوهگوییهای آنان را داد و از تهدید به قتل ،ترسی به خهود راه نهداد 3.هنگهامی کهه اسهیران
کربال را به مجلس یزید آوردنهد ،یکهی از وعهاظ دربهاری در مهد یزیهد و بهدگویی از خانهدان
الخطیيب
َيك أيهيا َ
پیامبر به سخنرانی پرداخت .امهام سهجاد خطهاب بهه او فرمهود « َويل َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ين النيار؛ 4وای بهر تهو ای خطیهب! بهرای
ريت َمرضا َة
اشتَ َ
قع َد ََ م َ
المخلوق ِب َس َخط الخال ِق َفتَ َب َو َم َ
تأمین رضایت مخلوق ،سخط و خشم خال را بهر خهود خریهدهای؟! پهس جایگهاه تهو در آتهش
است».
 .2مجالس لهو و لعب

یکی از مهمترین موارد تقابل رضایت خدا با رضایت مخلوق ،مجالس لههو و لعهب و برخهی از
مجالس عقد و عروسی و مانند آن است .در این نوع مجالس ،برخی برای ایجاد شادی و هیجهان
در پی خشنودی و خوشحال کردن شرکتکنندگان در مراسم هستند .چه بسها صهاحبان مراسهم و
برخی مؤمنان نیز که راضی به رفتارها و حرکات غیرشرعی نیستند ،با در نظر گرفتن مالحظهاتی از
بیان حکم خدا و نهی از منکر ممانعت میکنند .برخی به بهانه اینکه عروسی است و ی شهب،
هزار شب نمیشود؛ به انواع موسیقی و رقص و آوازهخوانی و حتی مشرو بات الکلی تن میدهند.
 .1محمدباقر مجلسی؛ بحاراالنوار؛  ،44ص .382
 .2حسین بن نصر حلوانی؛ نزهة الناظر و تنبيه الخاطر؛ ص .86
 .3علی بن موسی ابنطاووس؛ اللهوف ای قتلی الطفوف؛ ص .91
 .4همان ،ص .109
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َّ َ
َّ َ
َ َ َّ
ْ
ُ َّ َ ْ َ
َ ْ َ ْ َ َْ َ ْ َ
بيل الل ِه ِبَ ْير ِعل ٍم َو َيت ِخوذها
اس من يشتري لهَ الح ِ
َيث ِلي ِضل عن س ِ
قرآن میفرمایهد «و ِمن الن ِ
ِ
ُ ُ ً ُ َ َُ ْ َ ٌ ُ ٌ
هين؛ 1و بعضی از مهردم سهخنان بیههوده را میخرنهد تها مهردم را از روی
ولئك لهم عذا م
هزوا أ ِ

نادانی ،از راه خدا گمراه سازند و آیات الههی را بهه اسهتهزا گیرنهد؛ بهرای آنهان عهذابی خوارکننهده
است».
مطاب روایات و دیدگاه مفسران ،مراد از «لَهو الْح ِ
ديث» ،غناست .بنابر روایهات ،ایهن آیهه دربهاره
َْ َ
کسانی است که کنیزان خواننده را خریهداری میکردنهد و مهردم را بها مشهغول کهردن بهه شهنیدن
آوازهخوانی ،از شنیدن سخن ح باز میداشتند .آنان همچنین زنان خواننده را وادار میکردنهد بهه
سراغ کسانی که قصد دارند مسلمان شوند ،بروند تا با آوازهخوانی ایشان را از هدف خود منصرف
کنند و یا مجالسی با انواع خوردنیها و نوشیدنیها ترتیب میدادند و سپس به شخصی که قصهد
داشت مسلمان شود ،میگفتند «این ،بهتر است از نماز و روزه و جنگیدنی است که محمهد
2
تو را بدان دعوت میکند».
ُ
همچنین نقل شده است که روز جمعهای ،ی کاروان تجاری همراه با طبل و دهل و سر و صهدا
وارد مدینه شد .بیشتر نمازگزارانی که مشغول گوش دادن به خطبه پیامبر بودند ،آن حضهرت را
رها کردند و به سراغ کاروان رفتند و فقط تعداد اندکی و به نقلی 12 ،نفر باقی ماندند .در آن حال،
3
این آیه شریفه نازل شد و آنان را سرزنش کرد
ً ُ ْ
َ ً َ ْ َ ْ ً ْ َ ُّ َ ْ َ َ َ ُ َ
َ
ْ َ َّ َ ْ ٌ َ َّ ْ
َ َْ
َ
وَ َو ِمون
و ِإذا رأوا ِتجارة أو لهَا انُضَا ِإليها و ترکَك ِ
قائما قل ما ِعنَ الل ِه خير ِمن الله ِ
ِّ َ َ َّ
الل ُه َخ ْي ُر َّ
الر ِاز ِق َين؛ 4هنگامی که آنهها تجهارت یها سهرگرمی و لههوی را ببیننهد،
التجار ِة و

پراکنده میشوند و به سوی آن میروند و تو را ایستاده به حال خود رها میکنند؛ بگهو آنچهه
نزد خداست ،بهتر از لهو و تجارت است و خداوند ،بهترین روزیدهندگان است.

 .3مخالفان عقيدتی و سياسی

یکی دیگر از موارد عدم امکان جمهع میهان خشهنودی خهدا و دیگهران ،راضهی کهردن مخالفهان
عقیدتی و سیاسی است .برای مثال بیشتر یهود و نصارای عصر پیامبر  ،دشهمن آن حضهرت و
 .1لقمان .6
ّ
 .2مال فتحالله کاشانی؛ تف ير منهج الصادقين؛  ،7ص 198؛ نیز ر.ک سید محمدحسین طباطبایی؛ الميزان اری
تف ير القرآن؛  ،6ص .131
 .3فضل بن حسن طبرسی؛ مجمع البيان ای تف ير القرآن؛  ،10ص .433
 .4جمعه .11
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همدست با مشرکان بودند .خدای سبحان خطاب به پیامبر

فرموده است

َ ْ َ ْ َ ُ ُ َ َ َّ
َ َ
َّ ُ َ ْ ُ
َ َّ َ َّ َ َّ َ ُ ْ ُ ْ َّ ُ َ
َ َ ْ َْ
وئ ِن
و لن ترضى عنك اليهَد و َل النصار حتى تت ِبع ِملتهم قل ِإن هَ الل ِه هَ الهَ و ل ِ
َ
َ
َّ
ْ ْ
ََ
َّات َب ْع َت أ ْهَ َاء ُه ْم َب ْع ََ َّالذي َ
جاء َك ِم َن ال ِعل ِم ما لك ِم َن الل ِه ِم ْن َو ِليٍّ َو َل نص ٍير؛ 1هرگز یههود و

نصاری از تو راضی نخواهند شد( ،تا به طور کامل تسهلیم خواسهتههای آنهها شهوی و) از

آیین (تحریفیافته) آنان پیروی کنی .بگو هدایت ،تنها هدایت الهی است؛ و اگر از ههوی
و هوسهای آنان پیروی کنی ،بعد از آنکه آگاه شدهای ،هی سرپرسهت و یهاوری از سهوی
خدا برای تو نخواهد بود.

این سخن قرآن ،به عصر رسولاکرم اختصاص ندارد .اکنون نیز قدرتهای جهانی به چیهزی
کمتر از تسلیم شدن مسلمانان در برابر خود رضایت نمیدهند .مسلم است کهه جلهب رضهایت
آنان ،خشم خدا را به دنبال دارد .گروههای سیاسی نیز که دلبستگی شدیدی به آرمانههای حزبهی
خود دارند و طرفداران آنان نیز که تعصب شدیدی بر طرفداری بیچون و چرا از حزب خود دارند
َ
و به فرموده قرآن « ُک ُّل ِح ْز ٍ ِبما َل ََ ْي ِه ْم ف ِر ُحَن؛ 2هر گروهی به راهی رفتند؛ (و عجب اینکه) هر
گروه به آنچه نزد خود دارند ،خوشحالند»؛ مشمول این آیه شریفه هستند.
فهرست منابع

 .1ابنطاووس ،علی بن موسی؛ اللهوف ای قتلی الطفوف؛ قم انوارالهدی[ ،بیتا].
 .2ابنمنظور ،محمد بن مکرم؛ ل ان العرب؛ بیروت دار صادر 1414 ،ق.
ُ
 .3حلوانی ،حسین بن نصر؛ نزهة الناظر و تنبیه الخاطر؛ تحقیه مدرسهة اممهام المههدی ؛
چاپ اول ،قم مدرسة اممام المهدی  1408 ،ق
 .4راغب اصفهانی ،حسین بن محمد؛ مفردات الفاظ القررآن؛ تحقیه صهفوان عهدنان داودی،
چاپ اول ،بیروت دارالقلم1416 ،ق .
 .5سجادی ،سید جعفر؛ ارهنگ معارف اسالمی؛ تهران کومش 1373 ،ش.
 .6شریف الرضی ،محمد بن حسین؛ نهجالبالغه؛ تصهحیح صهبحی صهالح؛ چهاپ اول ،قهم
هجرت 1414 ،ق.
 .7شوکانی ،محمد بن علی؛ اتح القردیر؛ چهاپ اول دمشه  ،بیهروت دار ابنکثیرهه دارالکلهم،
 .1بقره .120
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 1414ق.
 .8صدوق ،علی بن محمد؛ االمرالی؛ تحقیه قسهم الدراسهات االسهالمیة؛ [بیجها] مؤسسهة
البعثة[ ،بیتا].
ُ
 .9ههههههههههههههههههههههههه؛ كتاب من الیححره الفقيه؛ تحقی علیاکبر غفاری؛ چاپ دوم؛ قهم
دفتر انتشارات اسالمی1413 ،ق.
 .10طباطبایی ،سید محمدحسهین؛ الميرزان اری تف رير القررآن؛ چهاپ دوم ،بیهروت مؤسسهة
االعلمی للمطبوعات 1390 ،ق.
ّ
 .11طبرسی ،فضل بن حسهن؛ مجمرع البيران اری تف رير القررآن؛ تصهحیح فضهلاللهه یهزدی
طباطبایی؛ چاپ سوم ،تهران ناصرخسرو 1372 ،ش.
ّ
ّ
 .12العسکری ،حسن بن عبدالله؛ معجم الفرروق اللغویره؛ تحقیه الشهی بیهتاللهه بیهات و
مؤسسة النشر امسالمی؛ چاپ اول ،قم مؤسسة النشر امسهالمی التابعهة لجماعهة المدرسهین،
1412ق.
 .13فیض کاشانی ،موالمحسن بن شاهمرتضهی؛ المحجرة البيحرا ؛ چهاپ چههارم ،قهم دفتهر
انتشارات اسالمی1417 ،ق.
ّ
 .14کاشانی ،مال فتحالله؛ تف رير مرنهج الصرادقين اری الرزام المخرالفين؛ تههران کتابفروشهی
محمدحسن علمی 1336 ،ش.
 .15کلینی ،محمد بن یعقوب؛ الواای؛ تصهحیح علیاکبهر غفهاری و محمهد آخونهدی؛ چهاپ
چهارم ،تهران دار الکتب امسالمیة 1407 ،ق.
 .16کوفی ،فرات بن ابراهیم؛ تف ير ارات الووای؛ تصحیح محمد کاظم؛ تهران وزارت ارشهاد،
 1410ق.
 .17مجلسی ،محمدباقر؛ بحاراألنوار؛ تحقی سید إبراهیم المیانجی و محمهد البهاقر البهبهودی؛
چاپ سوم ،بیروت دار احیا التراث العربی 14٠3 ،ق.
 .18نراقی ،احمد بن محمدمهدی؛ معراج ال عاده؛ [بیجا] مؤسسه انتشارات هجرت[ ،بیتا].
 .19نوری ،حسهین بهن محمهدتقی؛ م رتدرک الوسرائل و م رتنبل الم رائل؛ تحقیه مؤسسهة
آلالبیت محیا التراث؛ قم سعید[ ،بیتا].

فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان
تابستان  1400ـ محرم  1443ـ شماره ششم

ویژگیهای جوانان عاشورایی
حجتاالسالموالمسلمینمحم سبحانینیا


*

اشاره

شواهد تاریخی و تجربههای عینی در نهضتهای بزرگ اسالمی ،بیانگر آن است که نسل جهوان
از حرکتهای انقالبی در سراسر جهان ،به نحو احسن استقبال و حمایت کرده است .این جریان
را میتوان از آغاز بعثت رسولخدا تا عصهر حاضهر در صهحنههای مختلهف مشهاهده کهرد.
روحیه ح طلبی و مسئولیتپذیری جوانان ،موجب حضور چشمگیر آنهان در صهف اول مبهارزه
ح علیه باطل شده است .این مسئله ،حقیقتهی اسهت کهه در عصهر حاضهر در دوران مبهارزات
انقالبی ،هشت سال دفاع مقدس و دفهاع از حهرم اهلبیهت خهود را بهه خهوبی نشهان داد و
الگوهایی همچون شهید حججیها را به عالم اسالم معرفی کرد .بیتردید در نهضت عاشورا نیز
مهمترین و سرنوشتسازترین نقشها را نیروهای جوان بر عهده داشتند .در هر جامعهای جوانهان
بیشتر از هر گروه سنی ،به دنبال اسوه و الگوی رفتاری هستند .اکنون که هجمه نرم دشهمن ایمهان
جوانان را نشانه گرفته است ،معرفی چهرههای شاخص مذهبی و تبیین ابعاد مختلف زندگی آنهان
به جامعه و بهویژه جوانان ،از ضروریات انکارناپذیر اسهت؛ زیهرا آشهنایی جوانهان بها چهرهههای
نورانی و پر صالبتی که با ایمانی راس و عزمی استوار به قلههای رفیع سعادت صعود کردنهد ،بهه
آنها هویت میبخشد.
 .1ایمان راسخ

ّ
عاشورا ،عرصه تجلی ایمان جوانانی است که با یاد خدا از مشکالت نترسیدند و خطر را به جهان
خریدند .نمونه بارز آن ،ایمان راس حضرت عباس اسهت .آنچهه بیشهتر از چههره مبهارک آن
حضرت در ذهنها به تصویر کشیده شده است ،شجاعت اوست؛ در حالی که آن حضرت ابتهدا
* عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان.
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بندهای سراپا تسلیم الهی بود و تمام عظمتهها و ارزشههای او نیهز زیهر سهایه همهین بنهدگی و
كان َع ُّمنَيا
اطاعت محض الهی قرار دارد .امام صادق درباره ایمان آن حضرت فرموده است « َ

اْليمان جاهد مع أبيي ع ِ
نافََ الب ِ
العباس بن ع ِلي ِ
بيد ه َاّلل ِو أبليى َبيَل َح َسينا و َمضيى
لب
ِ ََ َ َ
َ
صیرة ُص َ
ََ ُ ُ َ
َ َ
هیدا؛ 1عموی ما عباس ،دارای بینشی ژرف و ایمانی راس بود .همراه با امهام حسهین جههاد
َش َ

کرد و نی آزمایش داد و به شهادت رسید».
ایمان راستین و راس حضرت ابوالفضل  ،در رجزخوانی ایشان در روز عاشورا نمایهان اسهت.
وقتی با مارد بن سدی شروع به مبارزه کرد ،فرمود «انا بن على َل َأعجز ِمن م ِ
بارزة اَلَقيران َو ميا
َ ُ
ُ َ
ُ
َمح َة َالب َصر؛ 2من فرزند علی هستم که در مبارزه با شهجاعان عهرب ،ههی عجهزی
َشرك ُت ِب ه َاّلل ل َ
ا َ
ندارم و من به اندازه ی چشم بر هم زدن ،به خدا شرک نورزیدهام.
شرک در برابر توحید است و به شرک در ذات ،صفات و افعال و به دو قسم جلهی و خفهی تقسهیم
میشود .این جمله حضرت با اطالقهی کهه دارد ،همهه مراتهب شهرک را از خهود نفهی میکنهد و
نشاندهنده ایمان کامل ایشان است .از این رو امام صادق لقب گرانسنگ بنده خهدا بهودن را
به آن حضرت داده است؛ چنانکه در زیارتنامهاش میخوانیم «الس ََلم علَیك َأيهيا الْعبيد الص ِ
يال ُح
َّ ُ َ ْ َ ُّ َ َ ْ ُ َّ
ِ 3
ِِ
الْم ِط ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ین َو ال َْح َس ِن َو ال ُْح َس ْین».
ُ ُ
یع ه َّلل َو ل َر ُسوله َو ْلَم ِیرال ُْم ْؤمن َ
مؤمنان واقعی در آخرت ،با رویی درخشان و تابناک محشور میشوند و در دنیا نیز آثهار بنهدگی و
پرستش در سیمایشهان پدیهدار اسهت؛ چنانکهه قهرآن مجیهد در وصهف آنهها فرمهوده اسهت
ُ
سيماهم فى ُو ُجَههم م ْن َا َثر ُّ
الس ُج َِد؛ 4عالمت آنهان ،اثهر سهجده در چهرههایشهان اسهت».
«
ِ ِ ِ
ِ
یکی از مصادی این آیه شریفه ،حضرت عباس است .در تاری نوشهتهاند «اثهر سهجدههای
طوالنی بر پیشانیاش نقش بسته بود تا آنجا که قاتل او میگوید وی نیکو چهره و رشید بهود کهه
5
در پیشانیاش اثر سجده میدرخشید».
این ویژگی را در میان جوانان عاشورایی این زمان نیز میتهوان بهه راحتهی مشهاهده کهرد .یکهی از
دوستان نزدی شهید محسن حججی درباره ایمان این شهید واالمقام میگوید
 .1جعفر بن محمد ابننما حلی؛ مثير األحزان؛ ص .255
 .2عبدالواحد مظفر؛ بطل العلقمی؛  ،2ص .162
 .3جعفر بن محمد ابنقولویه؛ كامل الزیارات؛ ص .257
 .4فتح .29
 .5علی بن حسین ابوالفر اصفهانی؛ مقاتل الطالبين؛ ص .79
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محسن همیشه با بینش و نگهرش کهافی در ههر عرصهه و مسهیری وارد میشهد و در نتیجهه
همیشه بسیار مصمم بود .برای بحث اعزام به سوریه و مدافع حهرم شهدنش ،خیلهی تهالش
کرد .دلیل اصلی آن آرامشی که هنگام اسارت در چهرهاش نمایان است ،این اسهت کهه بهه
راهی که انتخاب کرده بود ،ایمان کامل داشت و حتی ی درصد هم نسبت بهه ایهن مسهیر
ش و شبههای در دل نداشت .محسن مطمئن بود که پا در مسهیری گذاشهته اسهت کهه در
نهایت ،عاقبتبخیری را برایش به همراه دارد  ...انسانهایی که ایمان قهوی داشهته باشهند و
صاحب پشتوانه اعتقادی خوبی باشند ،هی گاه در برابر دشمنان خم به ابرو نمیآورند .ایهن
استقامت شهید با اینکه مجرو و در حال اسیر شدن بود ،فقط به خهاطر ایمهان بهه خهدا و
راهی بود که در آن وارد شده و بیشتر رزمندگان ما نیز این خصلت را دارا هستند.

1

 .2تکليفگرایی

یکی از صفات بارز جوانان عاشورایی ،تکلیفگرایی است .آنچهه بهرای آنهها مههم بهود ،انجهام
وظیفه بود؛ نه کسب نتیجه .این ویژگی هر چند به ظاهر امری ساده به نظر میرسد ،اما انسهان در
مقام عمل با دشواریهای زیادی مواجه میشود که از مهمترین آنها میتوان به شناخت تکلیهف
و در گام بعدی ،توفی در عبور از موانع و عمل به آن اشاره کرد .در چنین منطقهی ههدف ،اجهرای
تعهدات و وظایف است؛ خواه به نتیجه برسد و خواه در ظاهر بهه شکسهت بینجامهد؛ ههر چنهد
دستیابی به نتیجه نیز مهم است .گفتگوی حضرت علیاکبر با پهدر بزرگهوارش ،گویهای ایهن
موضوع است .وقتی امام حسین در مسیر کربال ،در منزل «قصر بنی مقاتل» به دنبهال خهوابی
که دیده بود ،جمله «انا لله و انا الیه راجعون» را بر زبان آورد ،حضرت علیاکبر علت را جویا
شد .امام فرمود «اسبسواری مقابل من در خواب ظاهر شد و گفهت ایهن قهوم شهبانگاه در
حرکت است و مرگ به استقبالشان میآید» .حضرت علیاکبر  ،ح را با معیهارش تشهخیص
داد .از این رو از امام پرسید « َأ ل َْسنَا َعلَى ال َْحق؟؛ پدرم! آیها مها بهر حه نیسهتیم؟» .امهام
ّ
حقهیم» .حضهرت علیاکبهر گفهت « َف ِإنَّنيا ِإذا ََل نُب ِ
يالي َأ ْن
فرمود «سوگند به خدا که ما بر
َ
َ
نَ ُموت؛ 2پس ما را باکی از مرگ نیست».
جوان به سبب روحیهای که دارد ،آرمانگرا ،ح طلب و آماده بهرای فهداکاری اسهت؛ امها گهاهی
 .1خبرگزاری تسنیم؛ «ایمان قوی ،علت آرامش چهره شهید پس از اسارت»؛  ،1396/05/28کد خبر .1494015
 .2محمد بن محمد مفید؛ االرشاد؛  ،2ص .82
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ممکن است به سبب هیجاناتی که دارد ،از مسیر ح خار و درگیر حاشیههایی شود که بهرای او
ثمرهای جز اتالف وقت ندارد و یا در تشخیص ح و باطهل ،دچهار سهردرگمی شهود .در چنهین
شرایطی باید به ّ
ولی و امام خویش مراجعه کند .قرآن امامان را مرجهع علمهی مهردم معرفهی
َ ْ َ ُ َ ْ َ ِّ
الذ ْکر إ ْن ُک ْن ُت ْم ََل َت ْع َل ُم َ
َن؛ 1پس اگر نمیدانیهد ،از اههل ذکهر (امامهان)
کرده است «فاسألَا أهل ِ ِ ِ
جویا شوید».
امروزه جوانان ما نیز این روحیه ح گرایی و دینداری داشته وبدان سخت پایبند هستند ،چنانچهه
اینان بها الههام از روحیهه جوانهان کهربال هشهت سهال از دیهن و نظهام اسهالمی دفهاع و فرهنهگ
شهادتطلبی را نهادینه کردند ،چنانچه رهبرمعظم انقالب؟دم؟ می فرماید:
ی کتابی تازه خواندهام که خیلی برای من جالب بود .دختر و پسهر جهوان ه زن و شهوهر ه
ّ
متولدین دهۀ  ،70مینشینند برای اینکهه در جشهن عروسیشهان گنهاه انجهام نگیهرد ،نهذر
میکنند سه روز روزه بگیرند! به نظر من این را باید ثبت کرد در تاری که ی دختهر و پسهر
جوانی برای اینکه در جشن عروسیشان ناخواسته خالف شرع و گنهاهی انجهام نگیهرد ،بهه
خدای متعال ّ
متوسل میشوند ،سه روز روزه میگیرند .پسر عهازم دفهاع از حهریم حضهرت
زینب میشود؛ گریۀ ناخواستۀ این دختر ،دل او را میلرزاند؛ به این دختر ه به خانمش ه
َ
میگوید که گریۀ تو دل من را لرزاندّ ،اما ایمان من را نمی لرزاند! و آن خهانم میگویهد کهه
من مانع رفتن تو نمیشوم ،من نمیخهواهم از آن زنههایی باشهم کهه در روز قیامهت پهیش
فاطمۀ زهرا سرافکنده باشم! ببینید ،اینها مال قضایای صد سال پیش و دویست سال پهیش
نیست ،مال سال  94و  95و مال همین سالها است ،مال همین روزههای در پهیش [روی]
ما است.

2

 .3بصيرت و زمانشناسی

بصیرت ،واژهای عربی و در لغت به معنای علم ،عبرت و حجت است 3.در فرهنگ قرآنی نیز بهه
معنای رؤیت قلبی و ادراک باطنی آمده است 4.امام علی بصیر را اینگونه معرفی کرده اسهت
 .1نحل .43
 .2پایگاه اطالعرسانی حوزه؛ «باید در تاری ثبت کرد»؛  ،1397/06/25کد خبر .40424
 .3محمد بن مکرم ابنمنظور؛ ل ان العرب؛  ،4ص .65
 .4حسین بن محمد راغب اصفهانی؛ مفردات الفاظ القرآن؛ ص .49
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« َف ِإن ََّما ال َْب ِص ُیر َم ْن َس ِم َع َفتَ َفُ ََّر َو نَ َم َر َف َأ ْب َص َر َو ا ْنتَ َف َع ِبال ِْع َبر؛ 1اهل بصیرت ،کسی است که بشهنود و
بیندیشد و بنگرد و ببیند و از حوادث عبرت گیرد».
بصیرت یعنی شناخت ح از باطل در فضای پهر هیهاهو و غبهارآلود کهه حه  ،چنهان در باطهل
درآمیخته است که فرد ،نیازمند بینشی فراتر از دانش معمولی باشد .بدیهی است بصهیرت ربطهی
به علم و دانش کالسی و به موقعیت و جایگاه اجتماعی ندارد .در میهان همهه سهطو علمهی و
اجتمهاعی ،افهراد بیبصههیرت وجههود دارد .در واقههع بصههیرت و شههناخت حه  ،مهمتههرین نقشههه
جهتیابی برای بهکارگیری این نیرو و انگیزه برتر جوانی است .اهمیت بصیرت تا جایی است کهه
امام علی فرموده است « َذ َها ُ ال َْب َص ِر َد ْی ٌر ِم ْن َع َمى ال َْب ِص َیرة؛ 2نابینایی چشم ،بهتر از نابینهایی
دل (و نداشتن بصیرت) است».
مقام معظم رهبری؟دم؟ ،بصیرت را نیاز اصهلی جامعهه دانسهته و فرمهوده اسهت «بصهیرت اجهازه
نمیدهد غبار آلودگی فتنه ،کسهی را گمهراه کنهد» 3.تأکیهدهای پیدرپهی رهبهر معظهم انقهالب
اسالمی؟دم؟ بر موضوع بصیرت در شرایط کنونی و توصیه آن به جوانان ،بیشتر به سبب جنهگ نهرم
دشمنان است .در چنین شرایطی بصیرت ،پیشنیاز مقابله با جنگ نرم در فضای مجهازی اسهت.
ایشان بصیرت را چون قطبنما و نورافکن میدانند که مسیر درست را به آدمی نشان میدههد و از
4
افتادن به دام فتنه باز میدارد.
یکی از ویژگیهای مهم و برجسته جوانان عاشورایی که در حضرت عباس تجلی یافته است،
بصیرت است .نکته دقی و لطیف در فرمایش امام صادق درباره بصیرت قمر بنیهاشهم ،
ِ
ِ
نافََ الب ِ
عنصر «نفوذ» ( ِ
َ
ين
يیرة م ْ
صیرة) است .در زیارت ایشان میخهوانیم «أن ََّك َم َض ْی َت َعلَى َبص َ
َ َ
ِ
َ
الص ِال ِحین؛ 5به درستی که تو ای ابوالفضل! عمرت را سهپری کهردی ،در حهالی کهه
أ ْم ِر ََ ُم ْقتَديا ِب َّ
دارای مقام بصیرت بودی و به صالحین اقتدا نمودی».
دامنه بصیرت ،چنان قابلیتی در قمر بنیهاشم ایجاد کرد که پرچمدار نهضت حسهینی و علمهدار
دشت کربال شد .شواهد تاریخی فراوانی بر عم بصیرت حضرت عباس حکایت دارد که در
 .1محمد بن حسین شریف الرضی؛ نهج البالغه؛ خطبه .153
 .2عبدالواحد بن محمد تمیمی آمدی؛ غررالحوم و دررالولم؛  ،4ص .32
 .3بیانات در دیدار مردم چالوس با رهبر انقالب در ورزشگاه شهدای هفتم تیر؛ .1388/07/05
 .4مرکز صهبا؛ بصيرت و استقامي؛ ص .10
 .5جعفر بن محمد ابنقولویه؛ كامل الزیارات؛ ص .256
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آثار تاری نویسان اهلسنت نیز یافت میشود .بالذری ،از مورخان مشهور اهلسنت مینویسد
شمر به سمت خیمه امام حسین
چهار پسر حضرت امالبنین

آمد و گفت خواهرزادههایم کجایید؟ خطاب شهمر بها

بود) .هنگامی که حضرت عبهاس

و بهرادرانش از خیمهه

خار شدند تا ببینند شمر چه کاری با آنها دارد ،شمر به آنها گفت بهرای شهما اماننامهه
آوردهام .آنان ضمن رد کردن اماننامه ،گفتند لعنك ه َاّلل و لعن أمانك!!! أتؤمننا َو ْابين بنيت
رسول ه ِ
اّلل َل أمان ل َُه؛ 1خداوند ،تو و اماننامهات را لعنت کند .آیا مها در امهان باشهیم،
َ
َ ُ
ولی امام حسین امانی نداشته باشد؟!

با دقت در این رویداد تاریخی میتوان به این نتیجه رسید که عباس هم که باشهی ،دشهمن در
تو طمع میورزد و حتی برایت اماننامه میفرستد .حضرت عباس نه تنها امهام زمهان خهود را
در سختترین اوضاعی که لشکر انبوه دشمن به ایشان حمله کرده بود ،تنها نگذاشت؛ بلکه جان
خود را سپر امام خود کرد .ایهن نهوع رشهادت و دالوری ،تنهها از کسهی بهر میآیهد کهه تهوان
تشخیص ح را داشته باشد و با کمال رشادت و شجاعت از آن حمایت کند.
بصيرت نوجوان یازدهساله

جوانهان عاشههورایی بها بصههیرت خههود ،همهواره عیههار مهردم را بهها گفتههار و کردارشهان نسههبت بههه
اهلبیت

میسنجیدند .وقتی میدیدند برخی ،گفتار زیبا و ح مدارانه دارنهد؛ ولهی در عمهل

علیه والیت حرکت میکنند ،نفاقشان را کشف میکردند و بهه نیرنهگ و خبهث طینتشهان پهی
میبردند .یکی از جلوههای زیبای بصیرت را میتوان در سیمای نوجوان  11ساله یعنی عمهرو بهن

جنادة 2جستجو کرد .او از امام حسین

اجازه میدان خواست .حضرت فرمود «پدر این جهوان

إن ُأ ِّمي ِه َي ال َِّتيي
در جنگ به شهادت رسیده است .شاید مادرش راضی نباشد» .او عرض کرد « َّ
َأ َم َر ْت ِني؛ 3مادرم به من فرمان داده است گام در این میدان بگذارم» .این شهید  11سهاله کهربال در

رجزهای خود ،سپاه بهظاهر مسلمان کوفه را افرادی رذل ،دشمن قرآن و فاس توصیف میکند که

برای کنار زدن قرآن ،به یاری دولتمردان فاس خود برخاستهاند

 .1احمد بن یحیی بالذری؛ جمل من ان اب االشراف؛  ،3ص .391
ّ
 .2عبدالله مامقانی؛ تنقيح المقال؛  ،2ص .327
 .3محمدباقر مجلسی؛ بحاراالنوار؛  ،45ص .28

ف
ْ
فْ ْف ُْ ف ُ
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ْ
ْ
ف ُ
تتواال ُرتتر فنل ُ ْص ف
تتر ِْاالشتتر ِار 1
فرزَ
ِ


امروز از خون جماعتی رنگین میشود که قرآن را برای یاری اشهرار رهها کردنهد و درصهدد انتقهام
خونهای ریخته شدهشان در – جنگ  -بدر هستند.
فاو همان کسی است که رجز به یاد ماندنیای از خود به جا گذارد
ُ ف ْ ِ ف ْ ف ْ
تتر  
تتپاالمیت ُ
تترُحستتتینو ِنعت
یمیت ِ


تتتر ُور ُزتتتلاد ْال ف
ُس ُ
یتتتیرال تتتی ِر 2
ب
ِ
ِ


این نوجوان عاشورایی ،الگوی شهدای نوجهوان جنهگ تحمیلهی همچهون شههید محمدحسهین
فهمیده و شهید بهنام محمدی شد که هی هراسی از مرگ نداشتند و جان خهود را در راه دفهاع از
آرمانهایشان نثار کردند.
مرحمت باالزاده؛ شهيدی که حکم جهادش را از دستان مقام معظم رهبری گرفت

ّ
در یکی از روزهای سال  ،1362زمانی که حضرت آیتالله خامنهای؟دم؟ ،رییس جمهور وقت ،از
خیابان پاستور خار میشدند ،در مسیر حرکتش پسرکی  13-12ساله به نام مرحمت بهاالزاده از
میان حلقه محافظان بیرون آمده و خودش را بهه حضهرتآقا میرسهاند و بها هیجهان و بهه ترکهی
میگوید «آقا جان! من از اردبیل تا اینجا آمدم کهه یه خواهشهی از شهما بکهنم ».حضهرتآقا
میفرمایند «بگو پسرم .چه خواهشی؟» شهید باالزاده میگوید آقا! خواهش مهیکنم بهه آقایهان
روحانی و مهداحان دسهتور بدهیهد کهه دیگهر روضهه حضهرت قاسهم نخواننهد! حضهرتآقا
میفرمایند چرا پسرم؟
شهید باالزاده به ی باره بغضش ترکیده و سرش را پایین انداخته میگوید «آقها جهان! حضهرت
قاسم  13ساله بود که امام حسین به او اجازه داد بهرود در میهدان و بجنگهد ،مهن ههم 13
سالهام ولی فرمانده سپاه اردبیل اجازه نمیدهد به جبهه بروم هر چه التماسش مهیکنم ،میگویهد
 13سالهها را نمیفرستیم ،اگر رفتن  13سالهها به جنگ بد است ،پس این همه روضهه حضهرت
قاسم را چرا میخوانند؟» .حضرت آقا میفرمایند «پسرم! شما مگر درس و مدرسه نهداری؟
درس خواندن هم خودش ی جور جهاد است» شهید باالزاده هی چیز نمیگوید ،فقهط گریهه
میکند حضرت آقا شهید باالزاده را جلو کشیده و در آغوش میگیرند و رو به سرتیم محافظهانش
کرده و میفرمایند «آقای !...ی زحمتی بکش با آقای ملکوتی (امام جمعه وقت تبریهز) تمهاس
 .1همان.
 .2همان ،ص .27
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بگیر بگو فالنی گفت این آقا مرحمت رفی ما است ،هر کاری دارد راه بیاندازید و ههر کجها ههم
خودش خواست ببریدش ،بعد هم ی ترتیبی بدهید برایش ماشهین بگیرنهد تها برگهردد اردبیهل،
نتیجه را هم به من بگویید».
سپس حضرتآقا خم شده صورت خیس از اش شهید باالزاده را بوسیده و میفرماینهد «مها را
دعا کن ،پسرم درس و مدرسه را هم فراموش نکن ،سالم مرا به پدر و مادر و دوسهتانت در جبههه
برسان »...شهید مرحمت باالزاده به اردبیل بازگشت ،اما از خوشهحالی در پوسهت نمیگنجیهد.
شهید باالزاده با نشان دادن مجوز آقا ،وارد تیپ عاشورا شد .کمتر از سه روز بعهد ،فرمانهده سهپاه
اردبیل ،شهید باالزاده را خوشحال و خندان دید که با حکمی پیشش آمد و با این مجوز وارد تیهپ
عاشورا شد و در عملیاتهای بسیار جانفشانی کرد .شهید باالزاده حدود سه سال در جبههههای
جنگ ح علیه باطل بها دشهمن جنگیهد سهرانجام روز 21اسهفند  1363در جزیهره مجنهون در
1
عملیات بدر ،میهمان سفره حضرت قاسم شد.
 .4والیتمداری

تمامی رفتار و گفتار شهدای کربال و بهویژه جوانهان کهه در رجزخوانیههای آنهان متبلهور اسهت،
سرشار از پشتیبانی از والیت است .منط آنان این است که همه باید فهدای ّ
ولهی خهدا شهوند تها
درخت نوپای دین و والیت رشد کند .عباس بن علهی  ،آیینهه تمامنمهای والیتمهداری اسهت.
ایشان همواره در سراسر زندگی ،تابع محض امام زمانش بود .برخهورد ابوالفضهل العبهاس بها
امام حسین  ،صرف ارتباط برادرانه نبوده اسهت؛ بلکهه او بها نگهاه امهام زمهان و ّ
ولهی خهود بها
حضرت رفتار میکرد و در تمام مراحل زنهدگی نهایهت تواضهع و ادب را نسهبت بهه بهرادر خهود
رعایت میکرد و در دفاع از امام زمان خویش و یاری سیدالشهدا  ،لحظههای آرام ننشسهت .او
که شجاعت را از پدر بزرگوارش به ارث برده بود ،برای جنگ با دشهمنان لحظهشهماری میکهرد،
اما به فرمان امام و ّ
ولی خود دست به شمشیر نبرد ه مگر جز ی مورد که زهیر و حر در محاصهره
قرار گرفته بودند ه و فرمان ُمطاع مقام والیت را اجرا کرد .برای ایشهان انجهام تکلیهف مههم بهود.
َ
فرقی نمیکرد بجنگد و یا علمدار دشت کربال باشد.
نقل است علم حضرت عباس  ،جز اموال غارتشدهای بود که به شهام بردنهد .وقتهی چشهم
 .1خبرگزاری تسنیم؛ «مرحمت بهاالزاده؛ شههیدی کهه حکهم جههادش را از دسهتان مقهام معظهم رهبهری گرفهت»؛
 ،1395/08/10کد خبر 682090
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ً
یزید به آن افتاد ،عمیقا به آن نگریست و سه بار از جای خود برخاسهت و سهپس نشسهت .وقتهی
دلیل این کار را از او پرسیدند ،گفت «این پرچم در دست چه کسی بهوده اسهت؟» گفتنهد «بهه
دست عباس ،برادر حسین» .یزید گفت «تعجبم از شهجاعت اوسهت .تمهام قسهمتهای آن از
ً
پارچه و چوب بر اثر اصابت تیرها و سال های دیگر آسیب دیده ،جز دستگیره آن که کامال سهالم
مانده است .این امر نشانگر آن است که تیرها به دست پرچمدار اصابت میکرده ،ولهی او پهرچم
را رها نکرده و تا آخرین لحظه توان خود پرچم را نگه داشته است و آنگاه کهه رمه خهویش را از
1
دست داده ،یا پرچم از دستش افتاده ،یا با دست او با هم به زمین افتاده است».
حضرت حجت دربار وفاداری و والیتمداری سقای دشت نینوا در زیارتنامه آن حضهرت
چنین به تصویر کشیده است
ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ين
ین -ال ُْم َواسى َأ َد ُاه ِبنَ ْفسه ْاْلدَ ل َغيده م ْ
الس ََل ُم َعلَى َأ ِبى ا ْل َف ْض ِل ال َْعبَّاس ْب ِن َأم ِیر ال ُْم ْؤمن َ
َّ
ِ ِ 2
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
الساعى إل َْیه؛ سالم بر ابوالفضل عباس ،فرزنهد امیرمؤمنهان ،
أ ْمسه -ا ْل َفادی ل َُه ال َْواقى َّ
کسی که جان خود را نثار برادرش کرد .دنیا را وسیله آخرت خهود قهرار داد .فهدای بهرادرش

شد ،نگهبان بود و سعی بسیار کرد تا آب را به لب تشنگان برساند.

امتیاز «الفادی له» ،نشاندهنده او ایثار است .حضرت ابوالفضل در راه والیت و اطاعهت از
امام زمانش ،همه سرمایهاش را که عمر و جان خویش بود ،فهدا کهرد .در زمهان حاضهر نیهز چهه
بسیارند جوانان عاشورایی که به حضرت عباس اقتدا کردند و فرمان ولی زمهان خهویش را بهه
جان خریدند .نمونه بارز آن نوجوان اسیر ایرانی است که وقتی خبرنگار فرانسوی از او درباره امهام
خمینی پرسیده بود ،جواب داده بود «او رهبر من است .هر کاری که او گفت .او گفت بروید،
3
ما میرویم و هر چه ایشان بگوید».
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پیوند حماسه و عرفان در سیره و مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی
*

حجتاالسالم والمسلمین محم راورنادم 


اشاره

وقتی که حماسه و دشمنستیزی معرفت و شهناخت در میهدان رزم و سلحشهوری عجهین شهود،
میتواند مجاهد عارف را به سرمنزل سعادت رهنمون سازد .مسئلهای که امهروز در جامعهه مها و
حتی دیگر جوامع دچار آسیب و شبهه شده است ،اینکهه برخهی میکوشهند دو مفههوم عرفهان و
حماسه را از یکدیگر جدا جلوه دهند و برای هر ی شأن مجزایی قائل شوند؛ یعنی یا مانند زبیهر
و دیگر زبیرصفتان تاری  ،بر تخت حکومت ساختگی تکیه میزنند و بر سجاده عرفان و عبهادت
دروغین ،به ریا و تزویر متصفند و یا مانند یزیدیان و داعشصفتان در عرصه رزم نظهامی و انجهام
عملیاتهای انتحهاری ،فریفتهه مکتهب حماسهه بیمعرفهت و دور از عرفهان حقیقهی میشهوند.
خوشبختانه از رهگذر کاوش در زندگی ،سیره و کلمات شخصیتهای مطهری همچون سرداران
و شهدای واالمقام ،میتوان همیاری و پیوند شور حماسه با شکوه معرفت را بهه طهور ملمهوس و
عینی مشاهده کرد .نوشته حاضر با بررسی ابعهاد اتحهاد و درههم آمیختگهی دو فضهیلت انسهانی
عرفان و حماسه در سیره و مکتب نورانی شهید حا قاسهم سهلیمانی ،میکوشهد تها اثبهات کنهد
شهید سلیمانی ،طالب عرفانی بود که از چشمه جوشان وحی و والیهت منشهأ گرفتهه اسهت و در
سیره اخالقی و عرفانی خویش ،راه و روش قرآن و عتهرت را در پهیش گرفهت و هی گهاه حقهای
عرفانی را از مناسبات نظامی ،اجتمهاعی و سیاسهی جهدا ندیهد .او ضهمن تزکیهه درون و صهفای
باطن ،تونمان در میدان جهاد اکبر و جهاد اصغر مجاهدت کهرد و هی گهاه از مقتضهیات زمهان و
مشکالت جامعه غفلت نورزید .در ذیل به برخی از جلوههای اتحاد دو مفهوم حماسهه و عرفهان
در هیبت فرماندهی محبوب ،سربازی والیی و مدافعی الی به نهام سهردار دلهها ،شههید حها
قاسم سلیمانی اشاره میشود.
* دانشجوی دکتری عرفان و اندیشه حضرت امام خمینی .
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الف .عبودیت توأم با مجاهدت

اگر چه عرفان و حماسه ،دو رفتار متفاوت هستند؛ اما وقتی عرفان ،رسیدن بهه حقیقهت از طریه
شریعت و حماسه از جنس جهاد در راه خدا باشد ،جانمایه آنها یکی میشود .شهید سهلیمانی،
از جنس بچههای بدر و خیبر بود که شبهای عملیات در او برخورداری از روحیهه جههادی و
سلحشوری و رزم و ستیز با دشمن ،گوشه و کنار جزایر مجنون و سنگرهای خویش را به معبهدی
برای مناجات مبدل ساخته بودند و همچون عارفانی واصل ،به بنهدگی و عبودیهت میپرداختنهد.
شهید سلیمانی اثبات کرد که میتوان در او جهاد اصغر ،از جهاد اکبر غافل نشد .گهاهی کهه در
دوران حضور در عراق و سوریه و حین عملیات مجبهور میشهد بها یهارانش در خانهههای خهالی
سنگر بگیرد ،تالش میکرد به هر نحو ممکن از صاحبخانه حاللیت بگیرد؛ چنانکه برای یکهی
از صاحبان این خانهها در نامهای چنین نوشت

ً
خانواده عزیز و محترم سالم علیکم؛ من برادر کوچ شما قاسم سلیمانی هستم .حتما مهرا

میشناسید ...از اینکه مجبور شدیم بدون اجازه وارد خانه شما شویم ،معذرت میخهواهم.
من در خانه شما نماز خواندم .دو رکعت هم به نیت شما خواندم و از خداوند خواستم شما
را عاقبت به خیر کند .هر خسارتی که به خانه شما وارد شده ،آماده پرداخت آن هستم .ایهن
هم شماره خانه من در ایران است.

1

ایشان همواره در درون و بیرون مشغول جهاد بود و افزون بر انجام واجبات عبادی ،به مسهتحبات
نیز توجه ویژهای داشت .یکی از مداحان معروف در وصف عبودیت و جهاد درونهی ایهن شههید
بزرگوار میگوید
قرار بود در کربال دعای عرفه بخوانم .تلفن همراهم زنگ خورد .شماره ناشناس بود .گوشی
را جواب دادم .حا قاسهم پشهت خهط بهود .بعهد از کلهی تعهارف و عهذرخواهی گفهت
«میشود اگر خسته نیستی و اذیت نمیشوی ،بیهایی و برایمهان روضهه بخهوانی؟» .گفهتم
«نفرمایید حاجی جان ،برای ما توفیقی است کنار شما روضه بخونیم» .آمدند دنبالم .روی
پشت بام حرم سیدالشهدا

رفتیم ،درست کنار گنبد .حا قاسم نشسهته بهود و ابومههدی

داشت زیارت عاشورا میخواند .بعد هم من روضه خواندم .همه دو ساعت و نیمی که دعها
و روضه خواندیم ،حاجی شانههایش میلرزید .وقت نماز شد .حاجی اصرار کرد ابومهدی
جلو بایستد .نماز را که بستیم ،باز هم حا قاسم همان حال را داشت .شهانههایش از گریهه
 .1محمدعلی جابری؛ عمو قاسم؛ ص .26
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میلرزید .به بچههایی که همراهم بودنهد ،گفهتم «بیجههت نیسهت کهه ابرقهدرتها از او
میترسند ،حاجی جای دیگری وصل است».
ب .محبت اهلبيت

1

توأم با جهاد با دشمنان اهلبيت

شهید سلیمانی ،شخصیتی جامع اضداد داشت که از ی سو بها مجاههدت و جنهگ و سهتیز بها
دشمنان خدا و اهلبیت  ،جلوههای حماسه را به تصویر میکشید و از سوی دیگر با معرفهت
به ح اهلبیت  ،از عم جان شیفته و دلداده خاندان عصمت و طهارت بهود .اعتقهاد و
ارادت و عش به خاندان رسالت ،چنان در اعماق وجودش رسو کرده بود که هر گهاه گرههی در
کار ایجاد میشد ،به آن اختران تابناک امامت و والیت بههویژه مهادر سهادات حضهرت زههرا
متوسل میشد؛ چنانکه نقل شده است «هر وقهت در جبههه بهرای حها قاسهم مشهکلی پهیش
2
میآمد ،میگفت بگردید روضهخوانی پیدا کنید که با نام فاطمه گره ما را باز کند».
مجلس عزای حسینی و روضه فاطمیهه برپها میکهرد و خانههاش ،میزبهان عهزاداران حضهرت
زهرا بود .پس از سالها زندگی در خانهای محقر ،بیتالزهرای کنونی در خیابان شهید رجایی
را خرید و اوایل مراسم عزاداری را در حیاط خانه بهر پها میکهرد .پهس از چنهدی توانسهت خانهه
کناری آن را نیز خریداری کند ،محل عزاداری را توسعه دهد و آن را به بیتالزهرا نامگذاری کنهد.
پس از اعزام برای مأموریت به تهران ،بیتالزهرا را وقف عزاداران اهلبیت کرد 3.خهدمت
در مجلس روضه برایش افتخاری بزرگ بود .یکی از نزدیکانش درباره اخالص و خهادمی ایشهان
در مجالس عزاداری اهلبیت میگوید
کارگر گرفته بودیم .فرستاده بودیمشان بروند سرویسهای بهداشتی را نظافت کنند .حهاجی
آمد توی بیتالزهرا  .مستقیم رفت طبقه پایین پیششان ،نگذاشت کارگرها دسهت بزننهد.
گفت «همه برین بیرون» .رو کرد به من و گفت «نذار کسی بیاد» .قدغن کرد حتی خهودم
بروم .در را بست و خودش ماند تنها .شیلنگ گرفت و همه جا را شست 45 .دقیقهه  -یه
ساعت بعد ،آمد و نشست .ی نفهس راحهت کشهید و گفهت «آخهیش ،مهنم تونسهتم بهه
 .1جمعی از نویسندگان؛ سليمانی عزیز؛ ص  123حا محمدرضا طاهری؛ برگرفته از کلیپ تصهویری موجهود در
آرشیو مؤسسه فرهنگی حماسه .17
 .2علی شیرازی؛ شاخصههای مکتب شهید سلیمانی؛ ص .30
 .3فاطمه مرادزاده و محمدرضا شیخی؛ «فاطمیه در خانهه حها قاسهم»؛ روزنامهه جهامجم؛ شهماره  ،5588تهاری
.1398/11/8
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عزاداران حضرت زهرا

یه خهدمتی بکهنم» .کهار زیهاد بهود ،حهاجی امها سهختترین را

انتخاب کرده بود ،سختترین و بیریاترین راه.

1

ایشان معتقد بود شهدا ،پروشیافته مکتب امهام خمینهی و عاشهورا هسهتند .ایهران را کشهوری
حسینی میدانست که باید الگوی همه جهانیان باشد .در دستنوشتهای به این نکته چنین اشهاره
کرده است «کشوری که در قلب ،اسم حسین را دارد؛ فرهنگ عاشورا را دارد ،بایهد در زیسهت و
2
فرهنگ ،الگوی جهان شود».
ج .صالبت توأم با فروتنی

صالبت حماسی و مقام و درجه ارشد نظهامی در طهول سهالهای فرمانهدهی شههید سهلیمانی،
هی گاه نتوانست مانع ظهور و بروز و نیز رشد و تعالی حاالت معنوی و کماالت عرفانی او شود.
آنچه برایش در اولویت بود ،رضایت خدا بود؛ از این رو بود که جان ،تهوان و دارایهیاش را در راه
خدا داد .این سیره و روشهش بهود کهه توانسهت دلهها را تسهخیر کنهد 3.اگهر چهه در عهالیترین
جایگاههای مدیریتی و رتبه فرماندهی بود ،اما همواره مانند ی سهرباز سهاده و در جمهع نیهروی
تحت امر خود قرار میگرفت .گاهی در خطرناکترین صهحنهها و شهرایط نبهرد ،حاضهر نبهود از
وسایل و نیروهای حفاظتی مرسوم برای تأمین امنیت و حفهظ جهان خهود اسهتفاده کنهد و مکهرر
مشاهده شده بود که در موقعیتهای بحرانی که نیروهایش در خطر بودند ،بدون معطلی تا تأمین
ً
نیروی کمکی ،شخصا اسلحه به دست میگرفت و به صحنه نبرد میشتافت .در عرصههای غیهر
نظامی نیز از موقعیتهایی که داشت به نفع خود و خانوادهاش بهره نمیبهرد .وقتهی کهه اسهتادی
برای درس دخترش در دانشگاه مشکلی درست کرده بود ،به دخترش سفارش کهرده بهود «بهرای
4
حل مشکلت نگویی که دختر من هستی!».
ایشان هی گاه خودش را مقابل دید عموم قرار نمیداد و به دنبال تظاهر و خودنمهایی نبهود .حتهی
 .1جمعی از نویسندگان؛ سلیمانی عزیز؛ ص  176ابراهیم شهریاری؛ صهوت مصهاحبه موجهود در آرشهیو مؤسسهه
فرهنگی حماسه .17
 .2خبرگزاری تحلیلی ایران؛ «دستنوشته تازه منتشر شده شهید سلیمانی در رابطهه بها محهرم»؛  ،1399/05/31کهد
خبر .1423966
 .3فاطمه شکوریان فرد؛ حاج قاسم سليمانی؛ ص .19
 .4همان ،ص .24
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وقتی خبر آغاز پروژه ساخت مستند زندگی حا قاسم از اخبار سراسری شبکه ی پخهش شهده
بود ،طی نامهای به کارگردان این فیلم چنین تذکر داد
ً
اوال در جمهوری اسالمی دهها شخصیت اثرگذار شهید وجود دارد کهه شناسهاندن شخصهیت و
عملکرد آنها به عنوان الگوهای حقیقی تجربهشده ،یه ضهرورت اسهت .بزرگهواران مجاههد و
متفکری همچون شهیدان بهشتی ،رجایی ،باهنر و مطههری .در صهحنه جههاد شههیدان همهت،
باکری ،زینالدین ،خرازی و در رنس اینها شهید زندهای همچون مقام معظم رهبری؟دم؟ که بهیش
ً
از شصت سال در حال مجاهدت میباشند .وقتی این خبر را شنیدم ،حقیقتها خجالهت کشهیدم.
چه ضرورتی برای پرداختن به فردی که هنوز خوف از عاقبت خود دارد ،میباشد ...بنهده نهه تنهها
1
راضی به چنین اقداماتی نیستم؛ بلکه به شدت اعتراض دارم.
د .شجاعت توأم با تدبير

شهید سلیمانی همانند دیگر شهدا ،نماینده انسان جدید در تاری بود؛ انسهان کامهل و متجهددی
که بلوک غرب و شرق مدعی بودند دورانشان گذشته است .تمام وجود او متوجه خهدا بهود و بهه
هی چیز جز خدا توجه نداشهت .در دوران دفهاع مقهدس و در دفهاع از حهرم اهلبیهت  ،در
خطرخیزترین توطئهها و صحنههای خوفناک میهدان مقاومهت و جههاد ،بها شههامت و صهالبت
حضوری مدبرانه داشت و با تدبیر شایسته ،از کمبود امکانات و نیرو یا قدرت و تسلیحات دشمن
و تهدیدهای او ،نه تنها هراسی به دل راه نمیداد و بیواهمه در نقطه خطر حاضهر میشهد؛ بلکهه
گاهی معادله را به نفع جبهه خودی تغییر میداد .ابوحسن ،رئیس یکی از قبایهل عهراق و فرمانهده
نیروی مردمی درباره شجاعت او میگوید
مطلع شدیم که  370نفر از نیروهای داعش آرایش نظامی گرفتهانهد .برنامهه عملیاتشهان،
گروگان گرفتن زائهران ایرانهی بهود .نزدیه اربعهین بهود و حفاظهت از زوار را حها قاسهم
سلیمانی فرماندهی میکرد .موضوع را به حا قاسم اطالع دادیم ...نگرانی در میان برادران
عراقی مو میزد و منتظر دستور و تصمیم سهردار بهودیم ،امها حهاجی تنهها بها  20نفهر از
نیروهایش راهی شد .مسیر نیروهای داعش مشخص بود .لشکر اندک سهردار کمهین کهرد.
درگیری بین دو جبهه فقط  30دقیقه طول کشید و تمام! فقط ی نفر از داعشیها زنده مانده
بود که اسیر شد .حا قاسم با همان کت و شلواری که تنش بود ،مقابل اسیر عراقی ایستاد؛
 .1ابوذر مهرانفر؛ برادر قاسم؛ ص  15و .16
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کت و شلوارش را نشان داد و گفت «میبینی ،لباس من برای جنگ نیست! وای بر شهما...
اگر رهبرم سید علی دستور بدهد که لباس نظامی بپوشم؟».

1

این شههید بزرگهوار افهزون بهر تهدبیر و برنامههریزی دقیه در میهدان عمهل ،از چنهان شهجاعت
وصفناپذیری برخوردار بود .رهبر انقالب؟دم؟ پس از شهادتش ،بیپروایی و شجاعت او را چنهین
توصیف کرده است «حا قاسم صدبار در معرض شهادت قرار گرفته بهود؛ ایهن بهار اول نبهود،
ّ
ولی در راه خدا و انجام وظیفه و جهاد فیسبیلالله از هی چیز پروا نداشهت؛ نهه از دشهمن پهروا
2
داشت ،نه از حرف این و آن پروا داشت ،نه از تحمل زحمت پروا داشت».
آنچه رو عرفان و حماسه را در این شهید بزرگوار به هم پیوند میزد ،شجاعت تونم با دوراندیشی
و تدبیری بود که موجب شده بود همه اقدامات حا قاسم بر اساس تهدابیر منطقهی و محاسهبات
دقی از پیش تعیینشدهای انجام پذیرد .فرمانده کل قوا شجاعت تونم بها تهدبیر و سیاسهت شههید
سلیمانی را چنین وصف میکند «این شهید عزیز مها ههم دل و جگهر داشهت ،بهه دههان خطهر
میرفت و ابا نداشت؛ هم با تدبیر بهود؛ منطه داشهت بهرای کارههایش .ایهن شهجاعت و تهدبیر
3
تونمان ،فقط در میدان نظامی هم نبود ،در میدان سیاست هم همین جور بود».
ه .فرا جناحی بودن توأم با انقالبیگری

بنابر آموزههای ارزشی مکتب تشیع و نیز سیره اهلبیت  ،در برخورد با افراد و احزاب مخالف
به جای دافعه ،تنش و انتقامگیری ،باید با آنان مدارا و ارتباطگیری نمود .متأسفانه این شیوه ،اصهل
مهم فراموششده جامعه امروز ماست .بنابر همین اصهل ،شههید سهلیمانی فرمانهدهای بهود کهه
میکوشید در عین صالبت تا جایی که به ارزشها و مقدسات خدشه و لطمههای وارد نشهود ،در
برابر دشمنان خارجی و مخالفان داخلی مدارا کند .این عقیده راس او در فرازهایی از وصیتنامه
این قهرمان بینالمللی به زیبایی تجلی یافته است؛ آنجا که خطاب به گروههها و احهزاب سیاسهی
مینویسد
نکتهای کوتاه خطاب به سیاسیون کشور دارم؛ چه آنهایی که اصال طلب خود را مینامنهد
 .1فاطمه شکوریان فرد؛ حاج قاسم سليمانی؛ ص.25
 .2بیانات در منزل سپهبد شهید حا قاسم سلیمانی؛ .1398/10/13
 .3بیانات در دیدار مردم قم؛ 1398/10/18
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ً
و چه آنهایی که اصولگرا .آنچه پیوسته در رنج بودم ،اینکه عموما مها در دو مقطهع ،خهدا و
قرآن و ارزشها را فراموش میکنیم؛ بلکه فدا میکنیم .عزیزان ،هر رقابتی با هم میکنیهد و
هر جدلی بها ههم داریهد ،امها اگهر عمهل شهما و کهالم شهما یها مناظرههایتهان بهه نحهوی
تضعیفکننده دین و انقالب بود ،بدانید شما مغضوب نبی مکرم اسالم

و شههدای ایهن

راه هستید؛ مرزهای دینی و انقالبی را تفکی کنید .اگر میخواهید با هم باشهید ،شهرط بها
هم بودن ،تواف و بیان صریح حول اصول است.

1

عجین شدن این روحیه عرفانی و حماسهی شههید سهلیمانی در صهحنههای مختلهف سیاسهی و
نظامی ،از او شخصیتی ساخته بود که در زمین هی جناحی بازی نمیکرد و تنها مهالک و اصهل
مورد قبول او «انقالبیگری» بود .امام خامنهای؟دم؟ درباره شخصهیت فراجنهاحی شههید سهلیمانی
فرموده است «او اهل حزب نبود ،اما ذوب در انقالب بود .انقالبیگری ،خهط قرمهز او بهود .در
این عوالم تقسیم به احزاب گوناگون و اسمهای مختلف و جنا های مختلف و مانند اینها نبود،
َ
اما در عالم انقالبیگری چرا؛ به شدت پایبند به انقهالب ،پایبنهد بهه خهط مبهارک و نهورانی امهام
2
راحل بود».
و .مهربانی با مظلوم و دشمنی با ظالم

سردار رشید اسالم ،هی گاه تنها به پیروزی نظامی نمیاندیشید؛ بلکهه همهواره بهه دنبهال رضهای
خدا و نصرت جهان اسالم و آزادی مستضعفان عالم بود و این امهر مههم در گفتهار و نوشهتارش،
متجلی بود .او در نامه معروفش خطاب به دخترش مینویسد
عزیزم! از خدا خواستم همه شریانهای وجودم را و همه مویرگههایم را مملهو از عشه بهه
خودش کند .این راه را انتخاب نکردم که آدم بکشم ،تو میدانی من قادر به دیدن بریدن سر
مرغی هم نیستم .من اگر سال به دست گرفتهام ،برای ایستادن در مقابل آدمکشهان اسهت،
نه برای آدم کشتن .خود را سرباز در خانه هر مسلمانی میبینم که در معرض خطر اسهت و
دوست دارم خداوند این قدرت را به من بدهد که بتوانم از تمام مظلومان عالم دفاع کنم .نه
 .1خبرگهزاری فههارس؛ «فهرازی از وصههیتنامه سههردار شهههید سههلیمانی خطههاب بههه جریانهههای سیاسههی کشههور»؛
 ،1389/11/25کد خبر .13981104000561
 .2بیانات در دیدار مردم قم؛ .1398/10/18
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برای اسالم عزیز جان بدهم که جانم قابل آن را ندارد ،نه برای شیعه مظلوم کهه ناقابهلتر از
آنم ،نه نه ...بلکه برای آن طفل وحشتزده بیپناهی که هی ملجأیی بهرایش نیسهت ،بهرای
آن زن بچه به سینه چسبانده هراسان و برای آن آواره در حال فرار و تعقیب کهه خطهی خهون
پشت سر خود بر جای گذاشته است ،میجنگم.

1

ایشان از جمله فرماندهانی بود که این سخن نورانی امام علی را در زندگی خود عملهی کهرده
بهود «كونوا ِل َلم ِال ِم َد ْصما َو ِلل َْم ْم ِ
لوم َع ْونيا» 2.خشهم و غضهبش در مقابهل دشهمن و محبهت و
مهرش نسبت به دوستان ،همراهان و مظلومان ،زبانزد همگان بود .فرزنهدان شههدا بارهها مههر و
محبت شهید سلیمانی را چشیده و نوازشهای او را از نزدی لمس کرده بودند .او مصهداق بهارز
ی انسان گشادهرو و بشاش بود و لبخند ملیح و دلنشیناش ،جهذابیت چههرهاش را دو چنهدان
میکرد .با جذبه خل و خوی نیکوی خود ،قلب افراد بیشماری را بهه سهوی خهویش معطهوف
میساخت .به همان میزان که در میدان جنگ و در مواجهه با دشمنان ،فرماندهی شهجاع و دلیهر
بود و از صالبت او لرزه بر اندام دشمن میافتاد؛ در کمال فروتنی پناه آحاد مردم بههویژه کودکهان،
مظلومان و محرومان حتی در خار از مرزهای ایران بود .سردار درباره آثار انقهالب اسهالمی در
منطقه و کم به مستضعفان و مظلومان جهان اسالم میگفت «امروز شکست یا پیروزی ایهران
در مهران و خرمشهر رقم نمیخورد .مرزهای ما فراتر رفته ،ما باید شاهد پیروزی در مصر ،عراق،
3
لبنان ،و سوریه باشیم .اینها ،آثار انقالب اسالمی است».
ز .جامع اضداد بودن

انسان برای کامل بودن باید بکوشد تا قهرمان همه ارزشهای انسانی باشد و یها الاقهل بهه عنهوان
ی مسلمان واقعی بکوشد تا در همه میدانهای انسانیت عرض اندام کند .اگر فقط ی ارزش را
بگیرد و ارزشهای دیگر را فراموش کند ،نمیتواند به غایت کمال دست بایهد .شههید مطههری
در وصف انسان کاملی همچون امیرمؤمنان با بهرهگیری از تعبیر «جامع االضداد» ،میگوید
«انسان در هر قسمتی از سخنان او که وارد میشود ،میبیند به ی دنیایی رفته است  ...علهی
 .1پایگاه خبری تابناک جوان؛ «نامه شهید حا قاسم سلیمانی به فرزندشان ،چرا مهیجنگم؟»؛  ،1399/11/23کهد
خبر .34736
 .2محمد بن حسین شریف الرضی؛ نهجالبالغه؛ ترجمه محمد دشتی؛ خطبه .47
 .3علیاکبر مزدآبادی؛ جستاری در خاطرات حا قاسم سلیمانی؛ ص .159
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در همه دنیاها وجود دارد و از هی دنیایی از دنیاهای بشریت ،غائب نیسهت .صهفیالدین حلهی
1
ِ ِ
ِ
داد».
نیز در وصف حضرت علی گفته است ُجم َع ْت فى صفات َ
ک ْاَل ْض ُ
شهید حا قاسم سلیمانی ،شخصیتی ذوابعاد و حاالتی به ظاهر مختلف داشت که میشهد او را
در هر صحنه و میهدانی حاضهر دیهد .ذوابعهاد بهودن شخصهیت شههید سهلیمانی در جنبهههای
مختلف ،نه تنها او را محبوب قلهب پیهر و جهوان کهرده بهود؛ بلکهه توانسهته بهود دل بسهیاری از
اهلسنت ،مسیحی و کلیمی را نیز به خود مجذوب کند .برای او تنها تکلیهف مههم بهود و فرقهی
نمیکرد آن تکلیف ،نوازش و محبت ورزیدن به کودک مسیحی باشد یا حضهور در معرکهه رزم و
نبرد و یا مدیریت بحرانهای طبیعی و تدارک لوازم موکبهای اربعین .یوسهف افضهلی ،از یهاران
سردار میگوید
درست روز جمعه بود ،خبرش پیچید سیل آمده و خانه و زندگی مهردم را بها خهودش بهرده.
جلسه اضطراری گذاشتیم برای هماهنگی .آقای پالرک زنهگ زد بهه حها قاسهم و گفهت
«حاجی حاال که سیل اومده ،شما نمیخواید برید اونجا؟» .نه تنها خودش بلند شد رفهت
آنجا ،اطالعیهه داد و از موکبههای اربعهین خواسهت برونهد بهرای کمه بهه سهیلزدهها.
بیمعطلی بخشنامه زدیم برای استانها .موکبهای اربعین رفتند مناط سیلزده .توی ایهن
مدت موکبها هفت میلیون و پانصد پرس غذای گرم دادند دست مهردم .روزهها و شهبها
قالی میشستند ،وسایل برقی و خودروی مردم را تعمیر میکردند.

2

او حتی در کم به دیگر ملتهای مظلوم جههان نیهز از ایفهای نقهش جههادی خهود لحظههای
فروگذار نکرد؛ به نحوی که امام خامنهای؟دم؟ در این باره فرمود
او به کم ملتهای منطقه یا با کم هایی که بهه ملتههای منطقهه کهرد ،توانسهت همهه
نقشههای نامشروع آمریکا در منطقه غرب آسیا را خنثی کند و در مقابل همه نقشههایی کهه
با تشکیالت تبلیغاتی وسیع آمریکایی ،با تواناییهای دیپلماسی آمریکهایی ،زورگوییههایی
که آمریکاییها روی سیاستمداران دنیا و کشورهای ضعیف دارند و نقشهههایی کهه بها پهول
َ
تهیه شده بود ،قد علم کند و نقشههای آمریکا در فلسطین ،لبنان ،عهراق و سهوریه را خنثهی
سازد.

3

 .1مرتضی مطهری؛ ان ان كامل؛  ،1ص .58
 .2جمعی از نویسندگان؛ سليمانی عزیز؛ ص .200
 .3بیانات در دیدار مردم قم1398/10/18 ،؛
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فهرست منابع
کتب

 .1جابری ،محمدعلی؛ عمو قاسم؛ چاپ نهم ،قم نشر کتاب 1399 ،ش.
 .2جمعی از نویسندگان؛ سليمانی عزیز؛ چاپ پنجم ،قم حماسه یاران 1399 ،ش.
 .3شکوریان فرد ،فاطمه؛ حاج قاسم سليمانی؛ چاپ اول ،قم نشر عهد مانا1399 ،ش.
 .4شیرازی ،علی؛ شاخصههای موتب شهيد سليمانی؛ چاپ  ،35قم خط مقدم1399 ،ش.
 .5شریف الرضی ،محمد بن حسین؛ نهجالبالغه؛ متهرجم محمهد دشهتی؛ قهم پیهام عهدالت،
[بیتا].
 .6مزدآبادی ،علیاکبر؛ حاج قاسم (ج تاری در خاطرات حاج قاسم سليمانی)؛ چهاپ هفهتم،
تهران یا زهرا 1394 ،ش.
 .7مطهری ،مرتضی؛ ان ان كامل؛ چاپ هفتم ،تهران صدرا1371،ش.
 .8مهرانفر ،ابوذر؛ برادر قاسم؛ قم انتشارات مهر امیرالمؤمنین 1397 ،ش.
سایتها و روزنامهها

ّ
 .1پایگاه اطالعرسانی دفتر حفظ و نشر آثار آیتالله سید علی خامنهای.
 .2پایگاه خبری تابناک جوان؛ «نامه شهید حا قاسم سلیمانی به فرزندشان ،چهرا مهیجنگم؟»؛
 ،1399/11/23کد خبر .34736
 .3خبرگزاری تحلیلی ایران؛ «دستنوشته تازه منتشر شده شهید سهلیمانی در رابطهه بها محهرم»؛
 ،1399/05/31کد خبر .1423966
 .4خبرگزاری فارس؛ «فرازی از وصیتنامه سردار شهید سلیمانی خطاب به جریانهای سیاسهی
کشور»؛  ،1389/11/25کد خبر .13981104000561
 .5فاطمه مرادزاده و محمدرضا شیخی؛ «فاطمیه در خانه حا قاسم»؛ روزنامه جامجم؛ شهماره
 ،5588تاری .1398/11/8
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بهار  1400ـ محرم  1443ـ شماره ششم

الگوی روابط انسانی عزتمدار با تأکید بر سیره امام حسین
*

محم داظپدر می 

اشاره

انسان به دلیل اجتماعی بودن ،دارای مجموعهای از نیازها ،شناختها ،تعلقات و تمنیهات اسهت
که بخش زیادی از آن در محیط اجتماع و در تعامل با دیگر انسانها بهه دسهت میآیهد .نیازههای
مههادی و روانههی آدمههی در اجتمههاع برطههرف ،و اسههتعدادهایش در اجتمههاع شههکوفا مههیشههود،
گرایشهایش در اجتماع شکل میگیهرد و دانشههایش در اجتمهاع بهه دسهت میآیهد و قابلیهت
کاربست پیدا میکنند .از این رو انسان نیازمند روابط پایدار با دیگر انسانها بهرای بهرآورده شهدن
نیازها و تحق استعداهایش است .تأمین این نیازها ،زمانی مطلوب شهمرده میشهود کهه در پرتهو
اصول و ارزشهای اخالقی صورت پذیرد و شخصیت و عزتنفس انسانی دچار آسهیب نشهود؛
چنانکه رسولخدا

إن اْلُمور َتج ِري ِبالم َق ِ
فرموده اسهت «ا ُْطلُبوا الْحو ِائج ِب ِعز ِة ْ َ ِ
ياد ِير؛
ُ َ َ َ َّ
اَل ْن ُفس َف َّ ُ َ ْ
َ

1

نیازهای خود را با عزتنفس بخواهید؛ چرا که اندازه امور معین اسهت» .عهزتنفس ،از نیازههای
اساسی انسانی است که شخصیت فرد در پرتو آن شکل میگیرد .آبراهام َمزلو ،در سلسله مراتهب
نیازهای انسانی خود ،آن را ذیل «نیاز به احترام» و در زمره نیازههای غیرمهادی انسهان دسهتهبندی
کرده است.

2

* دانش آموخته حوزه علمیه قم و پژوهشگر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.
 .1عال الدین علی بن حسام متقی هندی؛ كنز العمال؛  ،6ص .518
 .2آبراهام َمزلو ،روانشناس آمریکایی در نظریه «سلسله مراتب نیازها» ،نیازهای انسانی را بهه ترتیهب بهه پهنج دسهته
ً
زیست ،امنیت ،محبت ،احترام و خودشکوفایی تقسیمبندی کرده است .بههرغم قوتههای ایهن دسهتهبندی ،طبعها از
برخی ضعفها نیز بیبهره نیست که در جای خود قابل بررسی اسهت .ر.ک آبراههام مزلهو؛ انگيرز و شخصريي؛
ترجمه احمد رضوانی؛ ص .77
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مفهومشناسی عزت
1

مفهوم عزت در برابر ذلت ،در لغت به معنای سربلندی ،سرافرازی ،ارجمندی و عظمت اسهت.
این واژه در اصل ،از «ارض عزاز» به معنای زمین محکم و نفوذناپهذیر گرفتهه شهده اسهت 2و در
3
اصطال  ،حالتی است که به انسان استواری میبخشد تا او را از مغلوب شدن باز دارد.
زیست عزتمندانه ،سفارش دین و پیشوایان دینی است و رفتار و گفتهار آنهان ،بهتهرین الگهو بهرای
سامان دادن روابط انسانی بر مدار آن است .امیرمؤمنهان علهی خطهاب بهه فرزنهدش فرمهوده
ِ
ک َعن كُ ِّل َد ِنیَّة؛ 4نفسات را از هر پستی گرامی بدار» .امام سهجاد نیهز در
فس َ
است «أكرم نَ َ
دعای ابوحمزه ثمالی فرموده است «الْحمد ِه ِّلل الََّى وكَل َِنى إلَی ِه َف َا ْكرم ِنى و لَم ي ُِل ِْنى إلَى الن ِ
ياس
َ
َ
َُْ َ
ََ َ ْ َ
ْ
َفی ِهین ِ
ونى؛ 5سپاس خدایی که مرا به خودش واگذار کرد و گرامیام داشت و محتا مردم نکرد کهه
ُ ُ
خوارم سازند».
ّ
روزی مفضل نزد موالی خود امام صادق آمد تا برف تنگدستیای که وجودش را سهرد کهرده
بود با آفتاب دعای او آب شهود .نهاتوان بهر زمهین نشسهت و از زنهدگی خهود شهکوه کهرد .امهام
ّ
صادق به کنیز خود فرمود تا کیسهای چهارصهد درهمهی بیهاورد و بهه مفضهل بدههد .سهپس
فرمود با این پول به زندگیات سر و سامان بده! او که شاگردی برجسته از شاگردان امام و انسهانی
پارسا بود گفت فدایت شوم! منظور من از این اظهار نیاز ،این بود که در ح مهن دعهایی بکنیهد.
ّ
من پول نمیخواستم .امام با مهربانی فرمود بسیار خوب ،پول را بگیر دعا ههم مهیکنم .مفضهل
ّ
اطاعت کرد ،سپس امام برای توجه بیشتر او به خدا فرمود ای مفضل! از بازگو کهردن شهر حهال
خود نزد مردم بپرهیز تا هرگز ذلیل و خوار نشوی و در نظر آنان حقیر نگردی6.
الگوی عزتمحور حسينی

الگو در لغت به معنای مدل ،انگاره ،نمونه ،قالب و طر  7و در اصطال  ،طر و نمونهای اسهت
 .1محمد معین؛ ارهنگ اارسی؛  ،2ص 2298؛ علیاکبر دهخدا؛ لغينامه؛  ،10ص .13989
 .2حسین بن محمد راغب اصفهانی؛ مفردات الفاظ قرآن؛ ص .563
 .3همان.
 .4محمد بن حسین شریف الرضی؛ نهجالبالغه؛ خطبه .14
 .5علی بن موسی ابن طاووس؛ اقبال االعمال؛  ،1ص .67
 .6محمد رحمتی شهررضا؛ گنجينه معارف؛  ،1ص .112
 .7جمعی از نویسندگان؛ ارهنگ ال فه و علوم اجتماعی؛ ص .419
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که از آن پیروی و الهام ،و یا نسخهای از آن برداشته میشود 1.منظور از الگو در اینجها ،الگوههای
رفتاری و تربیتی است؛ بهگونهای که فرد یا گروهی در رفتار و گفتار به مثابهه مرجهع قهرار گیرنهد و
اعضای جامعه آن را در روابط اجتماعی و انسانی خویش سرمش قرار دهند.
یکی از اهداف مهم تربیت این است که انسان ،بهگونهای تربیت شود که اعهتالی روحهی یابهد و
خود را از فرومایگی رها سازد و برای خود حرمت و شخصهیت قائهل شهود 2.خداونهد ،انسهان را
َِّ
برای انتخاب نوع زیست در دنیا مخیر گذاشت تا برای چگونه زیستن دست به انتخاب زند « ِإنوا
ُ
َ
َه ََ ْي َن ُاُ َِّ
الس ِب َيل ِإ َِّما ش ِاک ًرا َو ِإ َِّما َکُ ًَرا؛ 3ما راه را به او نشان دادیم ،خواهد شهکر گویهد و خواههد
کفر ورزد» .انسان میتواند به زندگی نگاه بسهیط داشهته باشهد و تنهها بهه منهافع شخصهی خهود
بیندیشد و شکلی از زندگی را برگزیند که آسایش خود و اطرافیانش را تأمین نماید و میتواند خهود
را در کنار دیگر عناصر حیات ببیند و در انتخاب نوع زیست ،به آنها بیندیشد .میتوان راه درست
را شناخت و بر اساس آن ،طی طری کرد و میتوان بهدون شهناخت ،بهه ههر طریقهی گهام نههاد.
میتوان حسینی زیست و میتوان یزیدی با زندگی روبهرو شد .تمامی این راهها بهه نهوع انتخهاب
بستگی دارد .امام حسین  ،مظهر و َمجالی کلمه ح و راه او ،راه رسیدن بهه خداسهت .در دو
راهی بندگی دنیا و بندگی خداوند ،دومهی را برگزیهد و بهه ایهن دلیهل عزیهز گردیهد و راههش نیهز
عزتمندانه است .خداوند خواست تا امام حسین  ،عزیز بماند و ههر کهس بهه سهیره و روش او
اقتدا کند ،عزیز میشود.
حستتر  ادنتتانشتت ر تت نی 

ر تت نیرانتتونُتتودادی نتت نی 
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ملمن نراش د ان رجنرومت




امام حسین با قیام و شهادتش ،به بشهریت درس زیسهت عزتمندانهه داد و بها رفتهار خهویش،
الگویی ماندگار را برای شکلگیری روابط انسهانی در پرتهو عهزت و کرامهت انسهانی بهه بشهریت
عرضه داشت .فرزندانش در مقابل چشمانش طعمه شمشیرهای کین شدند ،جسهم مبهارکش بها
تیو ددمنشان قطعه قطعه شد و خاندانش در معرض اسارت دیوسیرتان قرار گرفت ،اما تن به ذلت
 .1گی روشه؛ كنش اجتماعی؛ ترجمه هما زنجانیزاده؛ ص .44
ّ
 .2عبدالله جوادی آملی؛ كرامي در قرآن؛ ص .21
 .3انسان .3
 .4سایت گنجور؛ مثنوی معنوی؛ دفتر پنجم ،بخش .141
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و خواری نداد .چنین الگویی ،الهامبخش روابط انسانی عزتمدار در همه دورانهها و دارای آثهار
و نتایج ارزشمندی برای زیست انسانها در ابعاد فردی و اجتماعی است .با توجه بهه آمهوزهههای
ّ
عزتمندی امام حسین است که انسانهایی ماننهد آیتاللهه شهی فضهلاللهه نهوری تربیهت
ّ
میشود که عزتمندانه زندگی میکنند .نقل شده است روز قبهل از دسهتگیری شهی فضهلاللهه
نوری ،سعد الدوله به منزل او آمد .عدهای از اطرافیان شی حضور داشتند .سعد الدوله نزد شهی
ّ
نشست و آهسته با ایشان گفتوگو کرد .پس از چند لحظه ،شی فضلاللهه بهه حاضهران فرمهود
آقای سعد الدوله میگویند که دستهای مشخصی در کار است کهه مهرا دسهتگیر کهرده ،بهه دار
بیاویزند و ایشان مصلحت میداند که من هم به یکی از دو سفارت روسیه یها انگلسهتان پناهنهده
شوم .بعد با تبسم فرمودند من از کشتهشدن خود بیاطالع نیستم و به هی کس غیهر از خداونهد
پناهنده نمیشوم!
سعد الدوله خطاب به شمس العلما گفت حفظ جان آقا بر تمام افراد عالقهمند به ایشان واجب
است و من چون نمیدانستم که آقا به این سفارتخانهها پناهنده نمیشوند ،با ی سهفارت بهی-
طرف ،یعنی سفارت هلند تماس گرفتم و گفتوگو کردهام تا در صورتی که آقا اجازه دهند ،پرچم
هلند را روی بام خانه نصب کنیم تا ایشان در امان باشند.
شی با تبسمی استهزاگونه فرمودند آقای سعد الدوله! پرچم ما را باید روی سفارت بیگانه نصهب
ّ
کنند .چطور ممکن است صاحب شریعت به من که از مبلغان احکام آن هستم ،اجهازه دههد بهه
َ َ ْ ْ َ َ َّ ُ ْ
َ
كوافرين
خار از شریعت پناهنده شوم! مگر قرآن نخواندهاید که میفرماید «ولن يجعول اللوه ِلل ِ
ّ
َ ْ ْ
َ َ ً
بيل؛ 1خدا هرگز راه سلطهای به سود کافران بر ضد مؤمنان قرار نداده است ».من
َعلى ال ُمؤ ِمنين س
راضی هستم که صد مرتبه بمیرم و زنده شوم و مسلمین و ایرانیان مرا ُمثله کنند و بسوزانند ،ولی بهه
2
اجنبی پناهنده نشوم و بر خالف شرع اسالمی ،عملی انجام ندهم.
عبودیت و بندگی

باالترین افتخار انسان ،بندگی خداوند است و هر کس به این مقام برسهد ،نهزد خداونهد ارجمنهد
خواهد بود 3.الگوی روابط انسانی بر محور آموزههای حسینی ،بر تکریم و کرنش در برابر معبهود
 .1نسا .141

 .2محمدتقی صرفیپور ،تای درس علما ،ص  550ه .551

 .3علی بن الحسین ،امام چهارم
ُ
ََ ْ
َم ْن أع َّزت ُه ِع َب َادتك»

َ َّ َّ َ َ ْ َ َّ َ ْ ُ َ َ ُ َ
وكَ ،و ْال َعز َ
یوز
؛ الصحيفة ال جادیة ؛ دعای  ،35ص « .158ف ِإن الشر یف من شرفته طاعت
ِ
ِ
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استوار است .در این الگو هر عزتی بر مدار حه جسهتجو میشهود و غیهر آن ،ذلهت و حقهارت
است؛ چنانکه امام حسین در دعای روز عرفه فرموده است « َأ ْن َت ال ََِّى َأ ْع َز ْز َت؛ 1تهویی کهه
عزت بخشیدی» .عزتی که از ناحیه خدای بیهمتها بهه آدمهی اعطها میشهود ،موجهب سهعادت
ِ
ون؛ 2ای آنکهه ذات خهود را بهه علهو
الر ْف َع ِة َف َأ ْو ِل ُ
یاؤ ُه ِب ِع ِّزه َي ْعتَ ُّز َ
است « َيا َم ْن َد َّص نَ ْف َس ُه ِب ُّ
الس ُم ِّو َو ِّ
مقام و رفعت مخصوص گردانیدی و دوستانت را به عزت خود ،عزیز ساختی» .او به دلیل چنهین
مقامی ،شایسته عبادت و بندگی است و در برابرش باید کرنش نمود؛ زیهرا اولهین شهرط بنهدگی،
بزرگ انگاشتن معبود و ناچیز دانستن خود است و دعا ،تضرع و اظهار خشوع ،اصهلیترین ابهزار
تحق آن میباشد.
ازتداویستتشت
رل یا  ن
ِ



درنیستتتیدوزتتتُتتاهستتتش ت
ِ

3

دعای عرفه حضرت سیدالشهدا
صیر ح ِقیير ََل ُذو بيرا ة َف َأعت ِ
ِ
ِ ِ
ِ
يَ َر َو ََل
است « َف َها َأنَا َذا َيا ِإل َِهي َب ْی َن َي َد ْي َ
َ َ َ َْ
ك َيا َس ِّیدي َداض ٌع َذلی ٌل َح ٌ َ ٌ
ُذو ُق َّوة َف َأ ْنتَ ِص َر؛ 4خدایا این من در برابر تو هستم؛ فروتن و خوار ،درمانده و کوچ  ،نهه دارنهده
زمینه برائتم تا عذرخواهی کنم و نه نیرویی که یاری طلهبم» .اتصهال بهه دریهای عظمهت الههی و
عرض حاجت نزد او ،نشان از عم درجه بندگی است .باریافتن به مقام منیع الهی از طریه دعها
و مناجات ،سبب گسستن از غیر و توسل به ذات بیهمتاست که مایه کسب عهزت و افتخهار بهر
دیگر کائنات است.



 ،منشور جاودانه عبودیهت و بنهدگی بهه درگهاه بهاری تعهالی

رر ستانجاناننرسرُواننهادن 
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این دعا ،زبان حال انسان کاملی است که درک عزت الهی او را به عجز و کوچکی در برابر خهال
واقف ساخته است .پیامد درک مرتبه عجز و ذلت در برابر عزیز مطل  ،کسب عزت و کرامهت در
برابر دیگر مخلوقات ،و به این سبب ،نقش الگویی آن برای جامعه انسانی کارآمد است.
رضا و توکل

توکل به معنای اعتماد داشتن به خداوند و واگذار کردن رشته کارها به او ،از صفات ممتاز انسهانی
 .1علی بن موسی ابنطاووس؛ إقبال األعمال؛  ،1ص .344
 .2همان ،ص .343
ّ
 .3مصلح بن عبدالله سعدی شیرازی؛ کلیات سعدی؛ بوستان؛ باب چهارم در تواضع.
 .4ابراهیم بن علی عاملی کفعمی؛ البلد األمين و الدرع الحصين؛ ص .256
 .5شمسالدین محمد حافظ شیرازی؛ دیوان حافظ؛ غزل شماره .154
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و نشانه رضامندی از رفتار و سنتهای الهی است .توکل به منزله اتصهال بهه سرچشهمه عهزت و
کرامت است که موجب استغنا و بینیازی از غیرخدا و در نتیجه عزت یافتن انسان میشود .بنهابر
آموزههای دینی ،توکل نهافی تهالش ،برنامههریزی و آینهدهنگری نیسهت؛ بلکهه احسهاس تعله و
نابریدگی مخلوق از خال است؛ چنانکه قرآن کریم توکل را پسوند عزم و تصمیم قرار داده است
َ
َ َ
«ف ِإذا َع َز ْم َت ف َت ََ َِّک ْل َع َلى َِّالل ِه؛ 1و چون تصمیم گرفتی بر خدا توکل کن».
ِ
يت
امام حسین در دعای عرفه ،اعتماد خویش به خدا را موجب نجات دانسهته اسهت « َو َوث ْق ُ
ِب َك َفنَ َّج ْیتَ ِنى؛ 2خدایا به تو اطمینان کردم ،نجاتم دادی» و از خداوند دوام و بقهای ایهن سهرمایه را
خواهان شده است « َو َعل َْی َك َأتَ َوكَّ ُل َفَل تَ ُِل ِْنى؛ 3خدایا بر تو توکل میکنم ،پس مهرا وامگهذار».
روز عاشورا نیز آنگاه که پای در صحنه کارزار گذاشت ،رو به درگاه الههی نمهود و فریهاد بهرآورد
يز َل ِبيي ِث َقي ٌة َو
«الل َُّه َّم َأ ْن َت ِث َق ِتي ِفي كُ ِّل كَ ْر َو َر َج ِائي ِفي كُ ِّل ِش َّدة َو َأ ْن َت ِلي ِفيي كُ ِّ
يل َأ ْمير نَ َ
ُع َّد ٌة؛ 4خدایا تو در هر رنجی ،تکیهگاه و در هر سختی ،امید منی و در هر گرفتاری کهه بهه سهو یم
روی کند ،تکیهگاه و یار منی».
در داستان حضرت ابراهیم  ،هنگامی کهه آن حضهرت را در منجنیه گذاشهتند ،جبرئیهل نهزد
ایشان آمد و گفت «ای ابراهیم! آیا حاجتی داری تا انجام دهم؟» .ابراهیم فرمهود «بهه شهما،
نه؛ اما به خداوند عالم ،آری» .هنگامی که به درون آتهش پرتهاب شهد ،خداونهد بهه آتهش وحهی
َ
َ َ ُ ُ
َني َب ْر ًدا َو َسل ًما َع َلى ِإ ْب َر ِاه َيم؛ 5ای آتش! برای ابراهیم سرد و سهالم بهاش» .در
فرستاد «يا نار ک ِ
این هنگام آتش خاموش ،و به محیطی آرام مبدل شد و جبرئیل در کنار ابراهیم قرار گرفت و بها
او به گفتگو نشست .نمرود از فراز جایگاه با خود چنین گفت «م ِن اتَّ َخََ إلَهيا َفلیت ِخيَ ِمثيل إل ِ
َيه
َ َّ
ُ
َ
ِ
یم؛ 6اگر کسی میخواهد معبودی برای خود برگزیند ،همانند معبود ابراهیم انتخاب کند».
إبراه َ
مناوتیاروودراُسلیپعیقدتردم 
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 .1آلعمران .159
 .2علی بن موسی ابنطاووس؛ اقبال االعمال؛  ،1ص .346
 .3همان ،ص.349
 .4محمد بن محمد مفید؛ االرشاد؛  ،2ص .96
 .5انبیا .69
 .6علی بن ابراهیم قمی؛ تف ير قمی؛  ،2ص .73

ّ
 .7مصلح بن عبدالله سعدی شیرازی؛ کلیات سعدی؛ غزلیات ،غزل شماره .455
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از همین روست که حضرت سیدالشههدا بهه قضهای الههی راضهی بهود و پروردگهار عهالم را
صاحب اختیار خود میدانست ،همه چیز را از او میخواست و به بندگی و بیاختیهاری خهویش
میبالید « ِإل َِهى َأ ْغ ِن ِنى ِبتَ ْد ِب ِیر َک ِلى َع ْن تَ ْد ِب ِیری َو ِبا ْد ِت َی ِار َک َع ِن ا ْد ِت َی ِاری؛ 1خدایا مرا با تکیهه بهر
تدبیر خودت از تدبیرم بینیاز گردان و به اختیار خودت از اختیارم غنی کن».
عالم مجاهد شی محمدتقی بافقی پس از آزادی از زندان رضا شاه به شهر ری تبعید شهد .روزی
در منزل نشسته بود که رئیس شهربانی شهر ری وارد شد و پس از سالم و اجازه نشسهتن ،نزدیه
در اتاق نشست و عرض کرد «من از طرف مقامات مافوق خود مأموریت دارم آنچه را کهه مهورد
احتیا شماست ،فراهم کنم» .شی محمدتقی بافقی که مظهر توحید و توکل بود ،ناراحت شد و
گفت «تو چه کاره هستی که ادعای برآوردن جمیع حوائج مرا میکنی؟» .رئیس شهربانی گفهت
«من رئیس شهربانی هستم» .ایشان گفهت «مهن االن احتیها دارم کهه در ایهن ههوای صهاف و
آفتابی ،ابری در آسمان ظاهر شود و برای طراوت زمین باران ببارد .تو میتوانی چنهین خواسهتهای
را انجام دهی؟» .جواب داد «نه ،نمیتوانم» .ایشان گفت «مافوق تو چه طور؟ مافوق مافوق تهو
و شاه مملکت چه طور؟» .آن فرد جواب منفی داد .ایشان گفت «پس تو که به عجز خود و همهه
سران مملکت اقرار داری و به گهدایی آنهها اعتهراف میکنهی ،چگونهه میخهواهی نیازههای مهرا
2
برآوری؟ برخیز و دیگر از این حرفهای شرکآمیز نزن».
آخرتباوری

شرایط زیست اجتماعی گاهی انسان را ناگزیر از انتخاب میان دوگانه «دنیا» و «آخرت» میکنهد،
اما باورمندی به حیات اخروی ،انتخابهای انسان را هدفمند میسازد .اعتقاد به حیهات پهس از
مرگ ،در شرایطی که عزت و کرامت انسان بهوسیله مصیبتها و سختیها در معرض تهدید قهرار
میگیرد؛ آرامش و سکونی به انسان میبخشد که در او مشکالت میتواند با صهالبت و عهزت،
اوضاع پیرامون خود را مدیریت کند.
قرآن کریم به انسانها اجازه بندگی غیرخدا و زندگی عزتستیز را نداده اسهت و حتهی در شهرایط
سخت که عوامل ذلتسهاز از ههر سهو او را بهه بردگهی سهوق میدهنهد ،بهه دوریگزینهی از آن
َ َّ َ
اع ُب ُ
لم ُنَا إ َّن َأ ْرضي واس َع ٌة َفإ َّي َ
واي َف ْ
ذين َ
ون؛ 3ای بنهدگان مهؤمن!
وَ
بادي ال
ِ
فراخوانده است «يا ِع ِ
ِ
ِ
ِ
 .1محمدباقر مجلسی؛ بحاراألنوار؛  ،95ص .226
 .2رضا مختاری؛ سيمای ارزانگان؛ ص .389
 .3عنکبوت .56
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زمین من گسترده است ،تنها مرا بپرستید» .رسولخدا نیز فرموده است «مين َف ِ ِ ِ ِ
ين
ير ِبدينيه م ْ
َ ْ َّ
1
ِ
ض استوجب الْجنَّة و كَ َ ِ
َأرض ِإلَى َأرض و ِإ ْن كَ َ ِ ِ
یم َو ُم َح َّميد؛ ههر
ان َرف َ
ان ش ْبرا م َن ْاْلَ ْر ِ ْ َ ْ َ َ َ َ
َ
یق ِإ ْب َراه َ
ْ
ْ

کس به خاطر دینش از جایی به جایی رود ،هر چند به اندازه ی وجب از زمین باشد؛ بهشت بهر
او واجب میشود و همراه ابراهیم و محمد میباشد».
نهضت تربیتی امام حسین بر پایه تفکری پو یا و سهازنده دربهاره شههادت در راه خهدا اسهتوار
است؛ چرا که اگر انسان مجال پیروزی بر دشمن و زندگی باعزت را نیافهت ،شههادت در ایهن راه
دری به سوی عزت و کرامت بر او میگشاید و بهه سهعادت واقعهی رهنمهون میسهازد .از همهین
روست که وقتی حر بن یزید ریاحی راه امام را بهه سهوی کوفهه سهد کهرد و آن حضهرت را از
ِ ِ
کشته شدن بیم داد ،حضرت فرمود «ما َأهو َن الموت علَى سي ِب ِ ِ
يق؛ 2چقهدر
الح ِّ
َ َ
یل الع ِّ
يز و احیيا َ
َ َ َ َ
مردن در راه عزت و شرف و احیای ح  ،آسان است».
شی صدوق از امام سجاد چنین نقل میکند
وقتی در روز عاشورا جنگ شدت گرفت و کار بر سیدالشهدا
آن حضرت متوجه شدند برخی از پیروان امام

سخت شد ،برخی از یاران

به سبب شدت جنگ و مشاهده بهدنهای

پاره پاره دوستان خود و رسیدن نوبت شهادتشان ،چهرههایشان دگرگون و لرزه بر اندامشان
مستولی شده است؛ ولی امام

و برخی از یاران خهاص ،ههر چهه فشهار بیشهتر میشهد و

سختیها فزونی میگرفت ،آرامش و سکونخاطر بیشتری مییافتند .در این هنگام امهام
یارانش را فرا خواند و رو مبارزه و عهزت را اینچنهین در دل آنهان دمیهد «ای واالتبهاران،
شکیبایی ورزید که مرگ جز پلی نیست که شما را از رنج و سختی میگذراند و بهه بهشهت
پهناور و نعمتهای دائمی میرساند؛ پس کدام ی از شما دوست ندارد از ایهن زنهدان بهه
قصری مجلل وارد شود؟».

3

حفظ حرمت و کرامت انسان

طب آیات قرآن کریم و آموزههای دین اسالم ،انسان دارای کرامت ذاتی و هر انسانی بهه مقتضهای
آفرینش ،واجد این نوع کرامت و ارزش وجودی اسهت .بهر همهین پایهه ،الگهوی روابهط انسهانی
 .1محمدباقر مجلسی؛ بحاراالنوار؛  ،19ص .31
 .2محسن امین عاملی؛ اعيان الشيعه؛  ،1ص .581
 .3محمدبن علی صدوق؛ معانی االخبار؛ ص .288
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عزتمحور حسینی بر حفظ حرمت انسانها و پاسداشت ارزشههای واالی انسهانی قهرار گرفتهه
است و در پرتو آن ،انسانها عزیزند و عزت آنها پاس داشته میشود.
امام حسین هرگز اجازه نمیداد کسی نزد وی تن به حقارت دهد .در روایهت اسهت مهردی از
انصار که نیاز مالی داشت ،نزد آن حضرت آمد تا نیهاز خهود را بهه ایشهان عرضهه کنهد .امهام
فرمود «ای برادر! آبرو یت را از بیان این تقاضا نگه دار .نیاز خود را در نامههای بهه مهن بنهویس تها
ّ
انشا الله آن مقدار که خرسندت میکند ،به تو عطا کهنم» 1.در ایهن سهن رفتهار ،بزرگمنشهی و
عزتورزی ی شخص به حدی است که نمیخواهد در حد ی نگاه و حتهی چنهد لحظهه ،بها
چهره آغشته به نیاز ی انسان روبهرو گردد تا به خوار شدن و حقارت او بینجامد و چنهین منشهی
است که شایسته الگو بودن در روابط انسانهاست.
آن حضرت به ما آموخت که حفظ عزت و کرامت انسانی ،مرتبهای بهاالتر و ارزشهمندتر از اصهل
حیات مادی دارد و برای حفظ ارزشهای انسانی ،میتوان از جان مایه گذاشهت .تهن سهپردن بهه
روابط اجتماعی و سیاسی ظالمانه که موجب خواری و ذلت متدینان گردد ،در این نظهام رفتهاری
از هر مرگی بدتر است.
مساوات و برابری

بر اساس آموزههای دین اسالم ،انسانها از هر دسته و نژاد با یکدیگر برابرند و هی فرد و گروههی
از نظر انسان بودن بر دیگری برتری ندارد .مالک تفاوت و برتری انسانها از نگاه قرآن کریم ،تنهها
تقوا و پرهیزگاری است که در پرتو ایمان و عمل صالح به دست میآید.
در الگوی روابط انسانی امام حسین  ،کسی که خود را به مراتب واالی ایمان و انسهانیت ارتقها
دهد؛ از هر رنگ و نژادی باشد ،سهزاوار تکهریم اسهت .از ایهن روسهت کهه آن حضهرت در روز
عاشورا و هنگام شهادت غالمش ،بر بالین او حاضهر میشهود؛ 2همانگونهه کهه زمهان شههادت
فرزندش ،حضرت علی اکبر ،حاضر شد و صورت بر صورت او میگذارد؛ همانگونه که دربهاره
فرزندش انجام داد و بدینسان در نگاه به انسانها ،مرزهای قومی و نژادی را در هم میشهکند .او
ُ
بر بالین َجون بن ح َوی ،غالم سیاهپوست ابوذر غفاری حاضهر میشهود و در حه او چنهین دعها
ريح ُه؛ 3خدایا رویش را سفید و بویش را خوش گردان».
جه ُه َو َط ِّیب َ
میکند «اَلل َُه َّم َب ِّیض َو َ
 .1حسن بن علی ابنشعبه حرانی؛ تحف العقول؛ ص .176
 .2محمدباقر مجلسی؛ بحاراالنوار؛  ،45ص .30
 .3همان ،ص .23
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این سیره عزتمدارانه از سوی امام در حهالی اسهت کهه دسهتگاه تبلیغهاتی امهوی بها تهرویج
برتریهای قومی و قبیلهای ،همه تالش خود را به کار بست تا عزت موروثی جاهلی را جهایگزین
برابری و تکریم ذاتی نوع بشر گرداند .امام نشان داد که تکریم و عزت یاران و اصحاب ،نهه بهر
پایه قومیت و نژاد که بر پایه ارزشهای دینی و انسانی است.
فهرست منابع
کتب

 .1ابنشعبه حرانی ،حسن بن علی؛ تحف العقول؛ قم نشر آل علی 1382 ،ش.
 .2ابنطاووس ،علهی بهن موسهی؛ اقبرال االعمرال؛ چهاپ دوم ،تههران دار الکتهب االسهالمیه،
1409ق.
 .3امین عاملی ،سید محسن؛ اعيان الشيعه؛ بیروت دار التعارف1421 ،ق.
 .4جمعی از نویسندگان؛ ارهنگ ال رفه و علروم اجتمراعی؛ تههران پژوهشهگاه علهوم انسهانی،
[بیتا].
ّ
 .5جوادی آملی ،عبدالله؛ كرامي در قرآن؛ تهران نشر رجا 1366 ،ش.
 .6حافظ شیرازی ،شمسالدین محمد؛ دیوان حااظ؛ چاپ اول ،تهران ققنوس1399 ،ش.
 .7دهخدا ،علیاکبر؛ لغينامه؛ تهران انتشارات و چاپ دانشگاه تهران1377 ،ش.
 .8راغب اصفهانی ،حسین بن محمد؛ مفردات الفراظ القررآن؛ تحقیه صهفوان عهدنان داودی؛
چاپ اول ،بیروت – دمش دارالقلم  -دارالشامیه1406 ،ق.
 .9رحمتی شهررضا ،محمد؛ گنجينه معارف؛ چاپ دهم ،قم صبح پیروزی1390 ،ش.
 .10روشه ،گی؛ كنش اجتماعی؛ ترجمه هما زنجانیزاده؛ مشهد دانشگاه فردوسی 1379 ،ش.
ّ
 .11سعدی شیرازی ،مصلح بن عبدالله؛ كليات سعدی؛ ویرایش محمدعلی فروغی؛ چهاپ،13
تهران نشر طلوع1385 ،ش.
 .12شریف الرضی ،حسین بن محمد؛ نهجالبالغه؛ تصحیح صبحی صهالح؛ قهم دار الهجهرة،
1395ق.
 .13صدوق ،محمدبن علی؛ معانی االخبار؛ تهران مکتبة الصدوق1379 ،ش.
 .14عاملی کفعمی ،ابراهیم بن علی؛ البلد األمين و الدرع الحصين؛ بیروت مؤسسهه األعلمهی
للمطبوعات2005 ،م.
 .15علی بن الحسین ،امام چهارم ؛ الصحيفة ال جادیة ؛ چاپ اول ،قهم دفتهر نشهر الههادی،
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1376ش.
 .16قمی ،ابراهیم بن علی؛ تف ير قمی؛ تهران دار الکتاب1366 ،ش.
 .17متقی هندی ،عال الدین علی بن حسام؛ كنز العمرال اری سرنن االاعرال و االقروال؛ چهاپ
پنجم ،بیروت مؤسسة الرسالة1401 ،ق.
 .18مجلسی ،محمدباقر؛ بحاراالنوار؛ چاپ دوم ،بیروت دار إحیا التراث العربی1403 ،ق.
 .19مختاری ،رضا؛ سيمای ارزانگان؛ قم بوستان کتاب1391 ،ش.
 .20مزلو ،آبراهام؛ انگيز و شخصيي؛ ترجمه احمهد رضهوانی؛ چهاپ سهوم ،مشههد آسهتان
قدس رضوی1372 ،ش.
 .21معین ،محمد؛ ارهنگ اارسی؛ چاپ بیست و ششم ،تهران امیرکبیر1388 ،ش.
 .22مفید ،محمد بن محمد؛ االرشاد ای معرارة حجرج اللره علری العبرراد؛ تههران دار الکتهب
االسالمیه1377 ،ق.
سایت

سایت گنجور؛ موالنا جاللالدین محمد بلخی؛ مثنوی معنوی.

فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان
تابستان  1400ـ محرم  1443ـ شماره ششم

محبت الهی منشأ محبت امام حسین

ّ
تالل هادیعباسیوراسانی


*

مقدمه
ين ِإ ََّل
فرموده است « َه ِل ِّ
اليد ُ

محبت ،اصل و اساس تمامی کارهاست؛ چنانکه امیرالمؤمنین
ال ُْحب؛ 1آیا دین چیزی غیر از محبت است؟» .دین ،برنامه منظم عملی و علمی برای انسان اسهت
که اطاعت ،انقیاد ،سیر و سلوک را برای او به دنبال مهیآورد .محبهت ،تبلهور حقیقهی اطاعهت و
عبادت و فلسفه آفرینش آدمی است .دین بر اساس محبت ،و امام حسین  ،منشأ محبت الههی
ّ
است .یکی از اوصاف خاص رسول مکرم اسالم  ،حبیبالله بودن آن حضهرت اسهت .همهه
انبیای الهی در نبوت و دعوت انسان به خداپرستی شری هستند ،اما هر نبی ویژگی مخصهوص
به خود را داراسهت؛ چنانکهه در زیهارتنامههها نیهز بهه آن اشهاره شهده اسهت .حضهرت آدم
ّ
ّ
ّ
ّ
نبیالله ،حضرت ابراهیم خلیلالله ،حضرت موسی کلیمالله
صفوةالله ،حضرت نو
ّ
و حضرت عیسی رو الله است.
پیامبر عظیمالشأن اسالم نیز افزون بر ویژگی مشترکی که با دیگر انبیای الههی دارد ،بهه عنهوان
ّ
ویژگی خاص خود ،حبیبالله است .ایهن محبهت در شخصهیت کمالیهه و در خاتمیهت ایشهان
ظهور پیدا کرده است .در حدیثی مشهور از رسهول خهدا نقهل شهده اسهت کهه آن حضهرت
ِ
ِ
يب
ين َأ َح َ
اّلل َم ْ
يین َأ َح َ
يی ٌن م ِّنيي َو َأنَيا م ْ
ين ُح َس ْ
خطاب به امام حسین فرموده است « ُح َس ْ
يب ه َ ُ
ُح َس ْینا؛ 2حسین از من است و من از حسینم .خهدا دوسهت دارد کسهی را کهه حسهین را دوسهت
ّ
دارد» .این سلسله حب ،سلسلهای همیشگی و دائمی است .جایگاه امام حسین  ،حبیهباللهه
ّ
بودن است؛ هم حبیبالله و هم حبیب رسول خدا است.
ّ
* استاد سطو عالی حوزه علمیه قم و مبلو نخبه دفتر تبلیغات اسالمی.
 .1احمد بن محمد برقی؛ المحاسن؛  ،1ص .263
 .2جعفر بن محمد ابنقولویه؛ كامل الزیارات؛ ص .53
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ُ
رابطه حسن و محبت

اگر انسان نسبت به خود محبتی نداشته باشد ،نمیتواند به دیگران نیز محبت داشته باشد .مأنوس
بودن با افرادی که بهرهای از محبت نبردهاند ،در نفس آدمی نیز اثرگذار میشود تا آنجها کهه آدمهی
نیز نمیتواند به دیگران محبت کند .رسول خهدا دربهاره محبهت بهه خهانواده فرمهوده اسهت
ِِ
ِ
يم ِبي َأ ْه ِلي؛ 1بهتهرین مهردم از نظهر
« َأ ْح َس ُن النَّاس ِإ َيمانا َأ ْح َسنُ ُه ْم ُدلُقا َو َأل َْط ُف ُه ْم ِب َأ ْهله َو َأنَا َأل َْط ُفُُ ْ
ایمان ،خوشخوترین و مهربانترین آنها نسبت به خانوادهاش است و من ،مهربهانترین شهما بهه
خانوادهام هستم» .محبت به افراد خانواده ،زمینه محبت به دیگران را فراهم میکند .به طهور کلهی
محبت بر اساس معرفت و کمال و کمال نیز بر اساس محبت است و این دو دایهر مهدار یکهدیگر
هستند .وقتی آدمی برای محبت برنامهریزی کند ،به طور طبیعهی همهه چیهز نیهز فهدایی محبهت
میشود؛ چنانکه امام حسین فدایی محبت شد و این محبت ،بر اساس حسن و جمال است.
ُ
ُ
رابطه حسن و محبت ،رابطهای دو سویه است؛ بدین معنی که محبت ،زمینهساز حسن میشود و
ُ
ُ
حسن با خود ،محبت را به همراه میآورد .نام صحیح امهام حسهین  ،ح َسهین علیهه الصهالة و
السالم است .امام صادق در معنای این نام فرمهوده اسهت «خداونهد دارای اسهمای حسهنی
است .بر اساس آیه شریفه به آدمی دستور دادهاند که هر گاه میخواهد خهدا را بخوانهد و بها خهدا
صحبت کند ،او را با اسمای حسنی بخواند تا وجودتان رنگ و بوی الهی بگیرد».
َْ
َ َ
« َو ِل َِّل ِه اَل ْس َم ُاء ْال ُح ْسنى ف ْاد ُع َُُ ِب َها» 2اسما امامان از اسما الهی اشتقاق یافته اسهت .حسهین،
اسمی از اسمای الهی و اسم مصغر است؛ بدین معنی که حسین علیه الصالة و السهالم ،اسهمی
است که جمال و کمال و حسن الهی را در خود دارد .احسان الهی وقتی متشهخص میشهود اثهر
ُ
دارد .تصغیر حسن یعنی تشخص احسان الهی در اسم شریف حسین علیه السالم .تهأثر و انهدوه
ُ
قلبی انسان برای امام حسین به سبب ارتباط تکوینی با اسمای الهی است .حسین از حسهن و
ّ
احسان الهی گرفته شده است .باحسان الله قامت السموات و االرض .اساس آسمان و زمهین بهر
احسان الهی است.
اربعين نماد محبت امام حسين

یکی از جلوههای ویژه اجتماع بزرگ اربعین حسینی ،حب الحسین است .محبت حسینی اسهت
که انسانها را از اقصی نقاط جهان گرد هم جمع میکند .ایثار و فداکاری امهام حسهین بهرای
 .1محمد بن علی صدوق؛ عيون اخبار الرضا ؛  ،2ص .38
 .2اعراف .180
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ُ
پایداری دین بود و اسهاس دیهن نیهز محبهت ،معرفهت و حسهن اسهت .در حقیقهت ایهام عهزای
ّ
اباعبدالله  ،ایام توسل و تمس به حب و محبت است و هرچه این فضا دلبازتر شود ،محبهت
نیز گستردگی بیشتری پیدا میکند .اساس و پایهه قیهام امهام حسهین  ،محبهت بهود؛ از همهین
روست که با جان و دل انسانهای آزاده پیوند خورده و ماندگار شده است .انسانهای آزاده نیهز بهه
واسطه پیوند قلبهی بها امهام  ،بهاقی میماننهد و جاودانهه میشهوند؛ چنانکهه یهاران باوفهای آن
حضرت ،جانشان را در طب اخالص گذاشتند تا مودت و محبتشان را به حضرت ابهراز کننهد.
محبت به سیدالشهدا را میتوان به هر شیوه ممکن ابراز داشت؛ حتی در این ایام کهه ویهروس
کرونا مانع گردهماییهای معمول شده است ،میتوان هر خانه را به ی حسینه تبهدیل و بها ذکهر
ّ
اباعبدالله الحسین پیوند برقرار کرد.
محبت به دین و اهلبیت بهویژه امام حسین از آنرو ارزشمند است که بر اساس محبهت
به خداوند شکل میگیرد؛ چنانکه در برخی روایات محبت و دوست داشتن وطهن ،از نشهانههای
1
ب ال َْو َط ِن ِم َن ِاْل َيمان».
ایمان شمرده شده است « ُح ُ
رضایت الهی ،هدف اصلی قيام امام حسين

یکی از اصول اساسی در محبتورزی ،آزار نرساندن و اذیهت نکهردن دوسهت اسهت .خداونهد،
اولین دوست انسان مؤمن است .در مرحله دوم ،رسهولخدا و اهلبیهت دوسهتان انسهان
مؤمن هستند .وظیفه دوستی نیز ایجاب میکند بها پیهروی از دسهتورات آنهها ،رضهایت شهان را
جلب ،و از آزار و اذیت آنها پرهیز کرد.
ّ
نقل شده است روزی امام باقر به عیادت جابر بن عبدالله انصهاری ،صهحابی رسهولخدا
رفت .جابر در بستر بیماری بود .وقتی امام باقر به خانه جابر وارد شهد عهرض کهرد «رسهول
خدا به من فرمود عمرت آنقدر طوالنی میشهود کهه فهردی از نوادگهانم را درک میکنهی کهه
ّ
نامش ،نام من و بقیةالله از وجود اوست .سالم مرا به او برسان» .امام باقر احهوال جهابر را
پرسید و جابر در پاس گفت «شرایط بر من بسیار سخت است ،آنگونه که مهرگ را بهه زنهدگی،
بیماری را به سالمتی و فقر و ناداری را بر ثروتمندی ترجیح میدهم» .حضرت به او فرمهود «مها
اینگونه سخن نمیگوییم .ما میپسندیم ،آنچه را که خدا میپسندد .اگر مهرگ را بهرای مها مقهدر
کند ،راضی هستیم .اگر سالمتی یا بیماری تقدیر کند ،راضی هسهتیم .اگهر فقهر و نهاداری تقهدیر
 .1عبدالقادر آل غازی؛ بيان المعانی؛  ،2ص .404
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1

کند ،باز هم راضی به رضای او هستیم .ما رضا را میپسندیم».
ّ
دوستدار واقعی اباعبدالله الحسین باید هدف امام را ههدف زنهدگی خهود قهرار دههد .ههدف
حقیقی امام حسین از قیام علیه ظلم ،کسب رضایت خداوند بود؛ نهه فقهط مبهارزه بها ظلهم و
شهادت .خطمشی زندگی آن حضرت بههویژه در قیهام کهربال ،رضهایت الههی اسهت .از همهین
روست که هنگام خرو از مکه فرمود

ِر َضى ه ِ
ت ،نَص ِبر علَى ب َ ِ ِ
اّلل ِر َضانَا َأهل الْبی ِ
ين
َ
َين تَ ُشيََّ َع ْ
ين ل ْ
الصيا ِب ِر َ
َلئه َو يُ َو ِّفینَيا ُأ ُج َ
يور َّ
ْ ُ َ َ
ْ َ َْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يد ُه،
يم َو ْع ُ
وع ٌة ل َُه في َحم َیرة ا ْل ُق ْدس تَ َق ُّر به ْم َع ْینُ ُهَ ،و يُنَ َّج ُز ل َُه ْ
َر ُسول ه َاّلل ل َْح َم ٌة ه َي َم ْج ُم َ
ِ ِ ِ
من كَ َ ِ ِ
يل َف ِيإ ِّني َر ِاحي ٌل ُم ْصي ِبحا،
يهَ ،فل َْی ْر َح ْ
َ ْ
ان َباذَل فینَا ُم ْه َجتَ ُهَ ،و ُم َو ِّطنا َعلَى ل َقيا ه َاّلل نَ ْف َس ُ
2
ِ
اّلل؛ خشنودی خداوند ،خشنودی ما اهلبیت است .در مقابل بالی او صبر میکنیم
إ ْن َشا َ ه َ ُ
تا اینکه پاداش صابرین را بهه مها تمهام و کمهال عطها فرمایهد .یهو تکهه گوشهت او ههم از
رسولخدا

جدا نمیشود و آن اعضای قطعه قطعه ،به زودی در بهشت جمهع میشهوند

که چشم پیامبر

بدان روشن میشود و به وعدهای که خدا داده است ،وفا میشود .کسی

که در راه ما می خواهد جانش را ببخشد و خود را آماده دیدار با خدا کند ،پس بایهد بها مهن
بیاید؛ زیرا من با خواست خدا فردا صبح روانه خواهم شد.

حضرت افرادی را که میخواهند در زمهره محبهت و رضهایت الههی قهرار گیرنهد ،بهه همراههی و
همگامی با خود دعوت کرد .جلب رضایت الهی تا آن اندازه بهرای امهام اهمیهت دارد کهه در
ضيائک تَ ِ
إلهى ِرضى ِب َق ِ
آخرین لحظات زندگی پربار خویش نیز در گودال قتلگاه فرمود « ِ
سيلیما
َ
ِ
غیثین؛ 3الههی راضهیام بهه آنچهه بهرای مهن میخهواهی و
واک يا ِغ َ
عبود س َ
ْلم ِر َ
المستَ َ
ک َل َم َ
ْ
یاث ُ
تسلیم امر تونم ای فریادرس دادخواهان ،معبودی جز تو نمییابم».
تقوا و جلب رضایت الهی ،وظيفه شيعيان

فلسفه قیام امام حسین رضایت ح تعالی است .از اینرو شیعه و مرید واقعهی امهام بایهد
همواره تالش کند در مسیر اطاعت الهی گام بردارد و کسهب رضهایت الههی را سهرلوحه تمهامی
برنامههای خود قرار دهد.
 .1محمدباقر مجلسی؛ بحاراالنوار؛  ،36ص .313
 .2حسین بن محمد حلوانی؛ نزهة الناظر و تنبيه الخاطر؛ ص .86
 .3علی بن موسی ابنطاووس؛ اللهوف علی قتلی الطفوف؛ ص .166
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اینگونه سالم داده میشهود «اَلسَلم على و ِلى ه ِ
اّلل
َّ ُ َ َ ِّ َ

در اولین فراز زیارت اربعین خطاب به امام
َو حبی ِب ِه» .زیارت با سالم به ولیخدا آغاز میشود؛ زیرا انسان را به خدا نزدی میکنهدّ .
ولهی بهه
َ
ّ
معنای کسی است که مقرب الیالله است .انجام هر کهاری بهه نیهت نزدیکهی بهه خهدا بها گنهاه
سازگاری ندارد .فردی که هر کاری را به نیت قربت و نزدیکی به خدا انجام میدهد ،بایهد از گنهاه
ّ
دور شود .کسی که امام حسین را دوست دارد و با عنوان ولیالله به او سالم میدههد ،بایهد از
ّ
گناه دوری کند و اگر مرتکب گناهی شد ،به سرعت استغفار کند .ولیاللهه بهودن امهام بهدین
معناست که حضرت حتی گناهکاران را نیز به حضرت ح نزدیه میکنهد؛ چنانکهه فهردی بهه
محضر امام حسین آمد و به حضرت عرض کرد «میخواهم گناه نکهنم ،امها نمیتهوانم .مهرا
موعظهای کن که از گناه دوری کنم» .امام به او فرمود
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يب َميا ِشي ْئ َت َو
يك ََل تَ ْأكُ ْ
ب َما ش ْئ َت َفي َأ َّو ُل َذل َ
يل ِر ْز َق ه َاّلل َو َأ ْذن ْ
ا ْف َع ْل َد ْم َس َة َأ ْش َیا َ َو َأ ْذن ْ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اّلل َو َأ ْذ ِنب َميا
ب َما ش ْئ َت َو الثَّال ُث ْاطلُ ْ
الثَّاني ا ْد ُر ْج م ْن َو ََل َية ه َاّلل َو َأ ْذن ْ
ب َم ْوضعا ََل َي َر َاَ ه َ ُ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ب َميا ِشي ْئ َت َو
ك َف ْاد َف ْع ُه َع ْن نَ ْفس َ
وح َ
الرا ِب ُع ِإ َذا َجا َ َمل َُك ال َْم ْوت ل َی ْق ِب َ
ك َو َأ ْذن ْ
ض ُر َ
ش ْئ َت َو َّ
ِ
ِ
ِ
ار َف ََل تَ ْد ُد ْل ِفي النَّ ِ
ك ِفي النَّ ِ
ب َما ِش ْئت؛ 1پنج کهار را بکهن
ال َْخام ُس ِإ َذا َأ ْد َدل ََك َمال ٌ
ار َو َأ ْذن ْ
و آنگاه هر چه خواستی ,گناه کن  -وگرنه دست از گناه بکش ه اول روزی خدا را نخور و هر
چه خواستی ،گناه کن .دوم از والیت خدا خار شو و ههر چهه خواسهتی ،گنهاه کهن .سهوم
جایی پیدا کن که خدا تو را نبیند و هر چه خواستی ،گناه کن .چهارم آنگاه که مله الموت
برای قبض رو تو میآید ،اگر توانایی دفع او را داری و میتوانی از دسهت وی نجهات پیهدا
کنی؛ هر چه میخواهی گناه کن .پنجم وقتی مأمور جهنم خواست تهو را وارد جههنم کنهد،
اگر میتوانی داخل نشو و هر چه میخواهی ،گناه کن.

این سخن گهربار امام  ،دستورالعمل جامعی برای سیروسلوک اسهت .وجهود امهام جهامع
محبت ،معرفت و رضایت الهی است و تمام لحظات زندگی آن حضهرت ،ترسهیم سیروسهلوک
حقیقی و رسیدن به مقام قرب الهی است .اربعین تنها خاص امام حسین و تداوم کربالسهت.
قیام کربال ،استمرار غدیر و استمرار بعثت تامه اولیا و رسوالن الهی بود و اربعهین ،معبهر عشهاقی
است که قرب و رضایت الهی را میجویند .زیارتنامه اربعین ،مشحون از امامشناسی و در نقطه
مقابل دشمنشناسی است .در این زیارتنامه که دارای سهالمهای هفتگانهه بهه امهام اسهت،
امام با عنوان قتیل العبرات یاد میشود .عبرات میتواند دو معنی داشته باشد ،در یه معنهی،
 .1محمد بن محمد شعیری؛ جامع االخبار؛ ص .131
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عبرت باشد؛ یعنی عبرة للعالمین است .در معنای دیگر به معنی اش باشد؛ اشهکی کهه اسهاس
ّ
آن محبت است .اشکی که در دل شب برای خدا باشد و نیز اشکی که برای اباعبدالله ریختهه
میشود ،بهترین عاملی است که میتواند آدمی را به خدا متصل کند .وصهیتنامههای شههدا بهه
ّ
عنوان یاران اباعبدالله در عصر کنونی ،میتواند نقطه اتصال و پیوند خوبی برای ارتباط با خهدا
باشد .از همین روست که مقام معظم رهبری؟دم؟ همواره تأکید میکنند که وصهیتنامههای شههدا
را بخوانیم .هر فردی که اهل دل باشد ،از فرصهت اربعهین و زیهارت مخصهوص بهه آن اسهتفاده
میکند تا بتواند بین خود و خدا ،پلی ایجاد کند.
فهرست منابع

 .1ابنطاووس ،علی بن موسی؛ اللهوف علی قتلی الطفوف؛ ترجمه احمد فهری زنجانی؛ تهران
جهان[ ،بیتا].
 .2ابنقولویه ،جعفر بن محمد؛ كامل الزیارات؛ تصحیح عبدالحسین امینی؛ چاپ اول ،نجهف
دار المرتضویه 1365 ،ش.
 .3آلغازی ،عبدالقادر؛ بيان المعانی؛ چاپ اول ،دمش مطبعة الترقی 1382 ،ق.
 .4امینهی ،عبدالحسهین؛ الغردیر ارری الوتراب و ال رنة و االدب؛ قههم مرکهز الغهدیر للدراسههات
االسالمیة1416 ،ق1995/م.
 .5برقی ،احمد بن محمد؛ المحاسن؛ تصحيح جالل الدین محدث؛ چاپ دوم ،قم دار الکتهب
االسالمیه 1371 ،ق.
 .6حلوانی ،حسین بهن محمهد؛ نزهرةالناظر و تنبيره الخراطر؛ چهاپ اول ،قهم مدرسهة االامهام
المهدی  1408 ،ق.
 .7شعیری ،محمد بن محمد؛ جامع االخبار؛ چاپ اول ،نجف مطبعة حیدریة[ ،بیتا].
 .8صدوق ،محمد بن علی؛ عيون اخبرار الرضرا ؛ تصهحیح مههدی الجهوردی؛ چهاپ اول،
تهران نشر جهان 1378 ،ق.
 .9مجلسهی ،محمههدباقر؛ بحراراالنوار؛ تصههحیح جمعهی از محققههان ،چهاپ دوم ،بیههروت دار
احیا التراث العربی 1403 ،ق.


فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان
تابستان  1400ـ محرم  1443ـ شماره ششم

آثار تربیتی گرفتاریها در زندگی از نگاه امام سجاد
حجتاالسالم والمسلمینهادیعجمی


*

اشاره

انسانها در هنگام بروز مشکالت ،بهه دنبهال راهنمها و مشهاور هسهتند؛ امها هنگهام زیهاد شهدن
مشکالت ،این احساس نیاز افزونی مییابهد .بهرای نمونهه« ،از زمهان کرونها مراجعهه در فضهای
مجازی برای رصد اطالعات روانشناسی و مشاوره دو برابر شده است».1
راهکار صحیح مواجهه با مشکالت و گرفتاریهای زنهدگی ،از مسهائل مههم بشهر بهوده اسهت.
سالهاست در روانشناسی و مشاوره ،دیدگاههای مختلفی برای این مواجهه مطهر شهده اسهت.
«روانکاوی» یا «روانتحلیلگری» ،از روشهای پرطرفدار در دنیاست که امروزه نیهز بسهیاری از
مشاوران ،از این روش استفاده میکنند .این روش ،بر این فرض اساسی اسهتوار اسهت کهه بیشهتر
فعالیتهای ذهنی و پردازش آنها ،در ناخودآگاه ر میدههد؛ در نتیجهه مشهاور طهی جلسهات
متعدد و در همراهی با مراجعهکننده ،میکوشد ریشه مشکالت را از درون فهرد پیهدا کنهد 2.روش
پرطرفدار دیگر ،رفتار درمانی 3است .همانگونه که از نهام آن پیداسهت ،در ایهن روش تمرکهز بهر
رفتارهای انسان برای حذف و یا کاهش رفتارهای ناهنجار است .یکی از روشههای قابهل توجهه،
5
«معنادرمانی» 4یا «لوگوتراپی» است .معنادرمانی ،مکتبی روانشناسی است که ویکتور فرانکهل
* کارشناسی ارشد تربیت اخالقی مؤسسه اخالق و تربیت.
 . 1رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور ،کرونا بیشترین آسیب را به سالمت روان مردم زده است.
 . 2ر.ک به بنجامین جیمز سادوک ،ویرجینیا الکوک سادوک و پدرو روئیز؛ خالصه روانپزشکی کاپالن و سهادوک؛
ترجمه فرزین رضاعی.
3
4
5.
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آن را بنیان گذاشت .ویکتهور فرانکهل در جنهگ جههانی دوم ،روانهه اردوگهاه کهار اجبهاری شهد.
سختیهای ایهن دوره ،ایهدهای را در ذههن او بهرای مواجههه بها سهختیها شهکل داد 1.از نظهر او
معنادرمههانی عبههارت اسههت از «درمههان از رهگههذر معنهها یهها شفابخشههی از رهگههذر معنهها» یهها
2
«رواندرمانی متمرکز بر معنا».
این روشها ،نقص مهمی دارند و آن نداشتن فهم درست از خهود گرفتاریهاسهت .بها توجهه بهه
محدود بودن نگاه انسان غربی ،آنها نتوانستهاند به حقیقت و معنای واقعی خود گرفتاریها دست
یابند .اما منابع اسالمی ،بهویژه صحيفه سجادیه ،در روشی مترقی ،انسان را بها معنهایی جدیهد از
گرفتاریها مواجه میکند؛ یعنی ورای این ظاهر ناپسند ،درون و روی دیگر آنها را نمایان میکنهد.
درنتیجه کم میکند که انسان با واقعبینی ،نگاه و برخوردی صحیح با مشکالت داشته باشد.
گرفتاریهای زندگی در صحيفه سجادیه

یکی از منابع مهم و ویژه برای تغییر نگهاه انسهان بهه مشهکالت ،گرفتاریهها و مسهائل پیرامهونی
انسان ،صحيفه سجادیه یا زبور آلمحمد است .صحيفه سجادیه را میتوان منظومه فکهری ه
تربیتی امام سجاد دانست که در قالب دعا ،به دنبال ایجاد نگرش و معنایی صحیح از زنهدگی
است .از حمد و سپاس الهی و ترسیم صهحیحی از سهیره و روش زنهدگی پیهامبر و یهاران آن
حضرت تا ترسیم سیمای حقیقی خضوع ،فروتنی و تبیین معنهایی انهدوه را در بهر میگیهرد .ایهن
معارف ،تبیینکننده منظومهای فکری و معنایی جامع است .در این میان ،ایجاد نگرشهی صهحیح
از گرفتاریهها و مشههکالت زنهدگی ،جایگههاهی ویههژه در ایهن سههند باالدسهتی شههیعه دارد .امههام
سجاد در چهار دعا به تبیین ابعادی از گرفتاریها در زندگی و بیان آثار آنها پرداخته است
دعای هفتم «دعا هنگام امور مهم یا رنج و اندوه»
دعای پانزدهم «دعا هنگام بیماری یا در وقت اندوه و گرفتاری»
دعای بیست و دوم «دعا هنگام رنج و سختی»
دعای پنجاه و چهارم «دعا در رفع غم و اندوه»
از آنجا که هدف امام چیزی جز تربیت و هدایت نیست ،در این ادعیه به آثار تربیتی و هدایتی
 .1ویکتور فرانکل؛ ان ان در ج تجوی معنی؛ ص .15
 .2از آنجا که معن ادرمانی ،به دنبال تغییر نگرش افراد به زندگی و مشکالت است؛ امروزه از این روش برای کم بهه
معنا دادن به زندگی افراد افسرده ،آنهایی که قصد خودکشی دارنهد و آنههایی کهه عزیزانشهان را از دسهت دادهانهد،
استفاده میشود .او تالش میکند که فرد ،معنایی برای زنده بودن پیدا کند؛ .مانند زنده بودن برای فرزندان.
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گرفتاریهای زندگی انسان پرداخته اسهت .فههم آثهار و کارکردههای تربیتهی گرفتاریهها ،معنها و
شناختی جدید از گرفتاریها را به انسان ارائه میدهد که اثرات ویژهای بر مقابلهه و مواجههه بها آن
گرفتاریها و حل آنها میگذارد.
امام سجاد در این تصویر معناشناختی از گرفتاریهها ،در نگهاهی جهامع آثهار گرفتاریههای
دنیوی را در سه ُبعد آثار بینشی ،گرایشی و رفتاری ترسیم کرده است .در ُبعد بینشی ،مشهکالت و
گرفتاریها ،نگاه توحیدی آدمی را ایجاد و تقویت میکند .در ُبعد گرایشها و عواطف ،گرایش او
را از دلبستن به دست یاری دیگران کم میکند .در ُبعد رفتاری نیهز او را در مسهیر رشهد حرکهت
میدهد و به مثابه انجام عمل صالح ،او را جلو میبرد.
آثار گرفتاریها در منظومه تربيتی

از نظر برخی ،گرفتاریها آثار منفیای دارند که باید آنها را تحمل کرد؛ اما صحیفه سهجادیه ،بها
ارائه معنایی جدید از گرفتاریهها ،آثهاری مثبهت و تربیتکننهده بهرای آنهها ترسهیم میکنهد .در
منظورمه تربیتی امام سجاد  ،انسان دارای سه ُبعد مهم بینش ،گرایش و رفتار است کهه از نظهر
تربیتی باید پرورش یابد .گرفتاریها در این سه ُبعد میتوانند آثار تربیتی خوبی از خهود بهه جهای
بگذارند .در حقیقت امام سجاد با نگهاهی جدیهد بهه سهختیهای دنیهوی ،آنهها را یکهی از
روشهای الهی برای تربیت آدمی در این سه ُبعد میداند.
 .1اثر بينشی :تقویت نگاه توحيدی

مهمترین ُبعد بینشی انسان که نیازمند تقویت و پروش است ،نگاه توحیدی او بهه مسهائل زنهدگی
است .امام خمینی همواره نگاهی توحیدی به تمامی مسهائل زنهدگی ،حتهی مسهائل سیاسهی،
انقالب و دفاع مقدس داشت .از همین رو فرموده بود «من گاهی که وصیتنامه بعض از شههدا
را میبینم یا وضع جبههها را میبینم یا شعارهایی که در جبههها ه همان شبی که فردا احتمال دارد
1
که شهید بشوند ه میبینم؛ میبینم که ملت ،الهی شده است».
دعای هفتم صحیفه سجادیه ،دعایی است کهه امهام سهجاد هنگهام سهختیها ،گرفتاریهها و
اندوه ،آن را قرائت میکرد .حضرت در فرازهای میانی این دعا فرموده است

ياتََ ،ل ين ِ ِ
ات ،و َأ ْنت الْم ْفزع ِفيي الْم ِلم ِ
َأ ْنت الْمدعو ِللْم ِهم ِ
يتَ ،و ََل
يدف ُع م ْن َهيا ِإ ََّل َميا َد َف ْع َ
َْ َ
َ َ َ َ ُ
ُ َّ
َ َ ْ ُ ُّ ُ َّ
2
َي ْنَُ ِش ُف ِم ْن َها ِإ ََّل َما كَ َش ْف َت؛ تو آنهی کهه در تمهام دشهواریها تهو را میخواننهد و در

ّ
 .1سید رو الله موسوی خمینی؛ صحيفه امام؛  ،15ص  402ه .403
 .2علی بن الحسین زینالعابدین؛ الصحيفة ال جادیة؛ ص .54
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گرفتاریها به تو پناه میآورند .غیر از بالیی که تو دفع کنی ،بالیی دور نشود و غیر از
آن گرفتاری که تو برطرف کنی ،هی گرفتاری برطرف نشود.
سید علیخان کبیر مدنی در كتاب ریاض ال رالوين کهه یکهی از شهر های بسهیار مههم کتهاب
يات» و «الْم ِلم ِ
صحیفه سهجادیه اسهت ،در تبیهین «م ِهم ِ
يات» نوشهته اسهت «مهمهات ،کارهها و
ُ َّ
ُ َّ
اتفاقهایی است که برای انسان مهم است؛ بهویژه کارهایی که موجب اندوه و سهختی میشهوند.
ملمات ،چیزهایی است که از زندگی به فرد نازل میشود و میرسد کهه بهه معنهای گرفتاریهها و
1
سختیهای زندگی است که در روزگار به انسان میرسد».
در این فراز از دعا از سویی خطاب به خداوند میفرماید « َأ ْنت الْمدعو ِللْم ِهم ِ
ات؛ تو آنهی هسهتی
َ َ ْ ُ ُّ ُ َّ
که انسانها از درون در اموری کهه برایشهان مههم هسهت یها بهه انهدوه و سهختی میافتنهد ،تهو را
يز ُع ِفيي
میخوانند» .از سویی دیگر خداوند را چنین مورد خطهاب قهرار میدههد « َو َأ ْن َ
يت ال َْم ْف َ
الْم ِلم ِ
ات؛ و در گرفتاریها و سختیها به تو پناه میبرد».
ُ َّ
اطالق خطابها در این فرازها ،یعنی حتی افرادی کهه خهدا را در ظهاهر نمیشناسهند ،بهه دلیهل
فطری بودن اعتقاد به خدا ،در کارهایی که برایشان بسیار مهم است یها بهه گرفتهاری افتادهانهد ،از
درون خدا را میخواهند؛ هر چند خدا را کامل نشناسند ،اما از درون بهه کسهی کهه ورای قهدرت
انسانی و معمولی است ،متوسل میشوند.
َ
2
قرآن در آیه  65سوره عنکبوت به این ندای درونی آدمی اینگونه اشاره کرده است «ف ِوإذا َر ِک ُبوَا
ْ ُ ْ َ َ ُ َّ َ ُ ْ
َ َ ُ ِّ َ َ َ َّ َ َّ ُ
اه ْم إ َلى ْال َب ِّر إذا ُه ْم ُي ْشر ُک َ
َن».
ج
ن
ا
م
ل
ف
ين
الَ
ه
ل
صين
ل
خ
ِفي الُل ِك دعَا الله م
ِ
ِ
ِ
ِ
نقل شده است شخصی به امام صادق عرض کرد «ای فرزنهد رسهولخدا! مهرا بهه شهناخت
َّ
کلمه الله راهنمایی فرما؛ زیرا ستیزکنندگان مرا مورد هجوم تبلیغاتی خود قرار دادهاند .آنقدر با مهن
جدل میکنند که در وادی حیرت سرگردانم ساختهاند» .امام صادق فرمود «ای بنده خدا! آیها
تاکنون بر کشتی سوار شدهای؟» .عرض کرد «بله» .فرمود «آیا اتفاق افتاده است کهه آن کشهتی
در هم بشکند و تو در کام اموا خروشان دریا گرفتار شهوی و در آن نزدیکهی نهه کشهتی دیگهری
باشد که تو را از مرگ حتمی برهاند و نه شناگر ماهری که سینه نیلگهون آب را بشهکافد و تهو را بهه
ساحل برساند؟» .عرض کرد «بله» .فرمود «آیا در آن لحظه سرنوشتساز کهه خطهری بههطور
جدی تو را تهدید میکرد ،با ناامیدی تمام ناگهان بهه قلبهت افتهاده کهه فقهط موجهودی کهه دارای
 .1سید علیخان کبیر مدنی شیرازی؛ ریاض ال الوين ای شرح صحيفة سيد ال اجدین؛ ص .307
 .2نیز ر.ک یونس  22و 23؛ لقمان .32
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قدرتی نامحدود است ،میتواند تو را از این گرفتاری هولناک نجات دهد؟» .گفت «آری» .امهام
1
صادق فرمود «آن تکیهگاه نجاتدهنده ،خداوند قادر است».
بنابراین اگر چه انسان از درون خدا را میشناسد ،اما موانع دنیهوی و تربیتهی او را غافهل میکنهد.
گرفتاریهای شدید میتواند این پرده غفلت را کنار بزند.
 . 2اثر گرایشی :دل بریدن از غير خدا

گرایشهای درونی انسان ،از مسائل مهم تربیتی است .آدمی گاه علیرغم اعتقاد به کم گهرفتن
از خدا ،به سوی خل خدا گرایش دارد و دسهت دلهش را بهه سهوی آنهها دراز میکنهد .یکهی از
کارهای مهم مربی شایسته ،اصال گرایشهای درونی متربی است .امام سجاد در دعای 22
صحیفه سجادیه که به هنگام سختی ،مشقت و دشواری کارها تالوت مینمود ،گرایش بهه سهوی
خل را چنین توصیف کرده است
َف ِإنَّك ِإ ْن و َك ْلت ِني ِإلَى َن ْف ِسي عجزت عنها و لَم ُأ ِقم ما ِف ِ
یه َم ْصيل ََحتُ َهاَ ،و ِإ ْن َو َك ْلتَ ِنيي ِإلَيى
َ
َ َ
َ َ ْ ُ ََْ َ ْ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ َ ْ ِ
َ
ِ َ
يوا َقليیَل َنُيداَ ،و
َدلْق َ
ك َت َج َّه ُمونيَ ،و إ ْن أل َْجأ َتني إلَى َق َر َابتي َح َر ُمونيَ ،و إ ْن أ ْع َط ْوا أ ْع َط ْ
َمنُّوا َعل ََّي َط ِويَلَ ،و َذ ُّموا َك ِثیرا؛ 2اگر مرا به خود واگذاری ،از انجام آن کارها ناتوان خهواهم
شد و به آنچه مصلحتم در آن است ،همت نمیگمارم .اگر مرا به خله خهو یش واگهذاری،
با ترشرو یی به من بنگرند .اگر مرا به خو یشانم واگذاری ،از مساعدت محروم و نومید کنند.
اگر ببخشند ،اندک و ناگوار ببخشند و ّمنت فراوان بگذارند و نکوهش بسیار روا دارند.

«وکل» به معنای اعتماد بر غیر ،در امور زندگی استَ « 3.ت َج َّه ْمت له» به معنای توجه کردن همهراه
َ َ 4
اْلمر إلى كَا» نیز بهه معنهای اضهطرار پیهدا کهردن بهه
اکراه و سختی ،به او توجه کنند« .أل َْجأنا ُ
دیگران است 5.امام سجاد در این فهراز دعها ،رویگردانهی دیگهران از کم رسهانی را مقدمهه
خوبی برای دل بریدن از دیگران و تغییر گرایش درونی کم گهرفتن از دیگهران ،بهسهوی کمه
گرفتن از خدا و توجه به خود او دانسته است .اگر گرایش درونی انسهان از دیگهر انسهانها ،قطهع
شود و آدمی فقط به خداوند توجه داشته باشد ،معنای حقیقی بندگی را میفهمد .دوسهت شههید
 .1محمد بن علی صدوق؛ التوحيد؛ ص .231
 .2علی بن الحسین زینالعابدین؛ الصحيفة ال جادیة؛ ص.108
ُّ
َ
غیرك فی أمرك».
 .3احمد بن فارس القزوینی؛ معجم مقایيس اللغة؛  ،6ص « 136یدل علی اعتماد
ِ ِ

کریه».
 .4خلیل بن احمد فراهیدی؛ كتاب العين؛  ،3ص« 397نی استقبلته بوجه ٍ
 .5همان« 178 ،6 ،أي :اضطرني ِلیه».
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ابراهیم هادی میگوید
در دوران مجروحیت ابراهیم ،به یکی از زورخانههای تهران رفتیم و در گوشهای نشستیم .با
وارد شدن هر پیشکسوت ،صدای زنگ مرشد به صدا در میآمد و کار ورزش چند لحظهای
قطع میشد .تازهوارد هم دستی از دور برای ورزشکاران تکان میداد و با لبخندی بر لب در
گوشهای مینشست .ما هم به کارهای ورزشکارها و مردم نگاه میکردیم .ابراهیم در حهالی
که با دقت به حرکات مردم نگاه میکرد ،برگشت و آرام گفت «این مهردم را کهه اینگونهه از
صدای زنگ خوشحال میشوند ،ببین .برخی از آنها عاشه زنهگ زورخانهه هسهتند .اگهر
آنها به این اندازهای که عاش این زنگ هستند ،عاش خهدا میشهدند؛ دیگهر روی زمهین
نبودند .در آسمانها راه میرفتند» .سپس گفت «دنیا همینگونه است .تا هنگامی که آدمی
عاش دنیاست و به آن تمایل دارد ,حال و روزش همین است ،اما اگهر سهرش را بهه سهمت
آسمان بلند کند و کارهایش را برای رضای خدا انجام دهد ،مطمئن باش زندگیاش عهوض
میشود و معنای زندگی کردن را میفهمد».

1

 .3اثر رفتاری :حرکت و رشد انسان

انسان برای حرکت ،رشد و تعالی در ُبعد رفتاری ،ابتدا باید موانع حرکت را برطهرف کنهد ،سهپس
آمادگی برای حرکت را در خود ایجاد کند و آنگاه به سوی حرکت و رشد قدم بردارد .در این مسهیر
مهمترین مانع رشد ،گناه است؛ زنجیری که به پای انسان میپیچد ،مانع حرکهت او میشهود و او
را از مسیر رشد به بیراهه میبرد .بنابراین ابتدا باید این زنجیر از پای انسهان بهاز و گنهاهش شسهته
شود؛ سپس با توبه به مسیر صحیح بازگردد و در آن مسیر حرکت کند .سهختیها و گرفتاریههای
دنیوی میتواند هر سه اثر را برای سال به دنبال داشته باشد.
الف) بخشش گناهان

نخستین اثر رفتاری گرفتاریها ،بخشش گناهان است .دعهای پهانزدهم صهحیفه ،دعهای هنگهام
بیماری یا در وقت اندوه و گرفتاری است .امام سجاد در فرازی از آن میفرماید

ِ
يت
َف َما َأ ْد ِريَ ،يا ِإل َِهيَ ،أ ُّي ال َْحال َْی ِن َأ َح ُّق ِبالشُّ ُْ ِر ل ََكَ ،و َأ ُّي ال َْو ْقتَ ْی ِن َأ ْولَى ِبال َْح ْمد ل َ
َيك َأ َو ْق ُ
الصح ِة َ ...أم و ْقت ال ِْعل َِّة ال َِّتي محصت ِني ِبها ،و ال ِّنع ِم ال َِّتي َأ ْتح ْفت ِني ِبها ،تَ ْخ ِفیفا ِلميا ثَ ُقيل ِب ِ
يه
َ
ْ َ ُ
ِّ َّ
َ َ َ
َ َّ ْ َ َ َ َ
َ
ِ 2
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يیئَات؛ ای خهدای مهن!
َعل ََّي َظ ْهري م َن ال َْخطیئَاتَ ،و تَ ْطهیرا ل َما ا ْن َغ َم ْس ُ
يت فیيه م َ
ين َّ
الس ِّ

 .1گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی؛ سالم بر ابراهيم؛ ص .176
 .2علی بن الحسین زینالعابدین؛ الصحيفة ال جادیة؛ ص .76

آثار تربیتی گرفتاریها در زندگی از نگاه امام سجاد

99 

نمیدانم کدامی از این دو حالت به سپاسگزاری تو شایستهتر و کدامی از این دو هنگام،
برای ستودنت سزاواتر است .آیا هنگام تندرستی  ...یا اکنون که بیمارم و مرا بدان ،آزمهوده و
پاک میکنی و این دردها را بر من پیشکش نمودهای تا از گرانبهاری گناههانی کهه بهر دوش
دارم ،بکاهی.

1

2

ِ
الم ْحص» به معنای «دلوص الشيي » اسهت .بیمهاری ،انسهان را
«العلَّة» ،به معنای بیماری و « َ
پاک و خالص میکند .حضرت در دو فراز ،دو ُبعد آن را اینگونه بیان میکند
َ .1ت ْخ ِفیفا ِلما ثَ ُقل ِب ِه علَي َظه ِري ِمن ال َْخ ِطیئ ِ
ات
َ
َ
َ َ َ َّ ْ
ِ
درباره ریشه و معنای «ال َْخ ِطی َئات» آمده است «اگر انسان از حد صحیح چیزی عبور کنهد ،خطها

کرده و جنبه صحیح چیزی را انجام نداده است؛ مانند زناکار که جنبه صحیح ارتباط بها نهامحرم،
یعنی ازدوا را انجام نداده و با عبور از حدود ارتباط با نامحرم ،جنبه صحیح ایهن ارتبهاط را تهرک
3
کرده است».
قرآن در آیات متعددی از گناه ،به «وزر» و سنگینی تعبیر کرده است کهه نمیتهوان آن را بهه گهردن
ٌ
ُ ْ
َ
واز َرة ِو ْز َر أخر » .4بیماریها و گرفتاریها ،بهار سهنگین گناههان بهر
دیگری انداخت « َو َل تز ُر
ِ ِ
دوش آدمی را کم میکند.

یه ِمن السیئ ِ
ِ ِ
ِ
ات
 .2تَ ْط ِهیرا ل َما ا ْن َغ َم ْس ُت ف َ َّ ِّ َ
«ا ْن َغمست» ،یعنی بردن چیزی در آب 5و «السیئ ِ
ات» از ریشه «سو » است .ابنفهارس در معجرم
َّ ِّ َ
َ ْ ُ

مقایيس اللغة مینویسد «سو  ،به معنای زشتی اسهت .گنهاه از ایهن جههت کهه زشهت اسهت،
«س ّیئة» نامیده شده است» 6.بنابراین معنای جمله چنین است بیمهاری ،کسهی را کهه در زشهتی
گناه فرو رفته است ،پاکیزه میکند؛ مانند اینکه لباسی را که به گهل آغشهته شهده اسهت ،بشهوییم.
شستشو ،زشتی آن کثیفی را از بین میبرد و دوباره زیبایی را به لباس باز میگرداند.
اگر چه موضوع مقاله ،بررسی آثار گرفتاریها و این فرازها ،دربهاره بیماریهاسهت؛ امها حقیقهت
 .1خلیل بن احمد فراهیدی؛ كتاب العين؛  ،1ص .88
 .2همان ،ص.127
 .3احمد ابن فارس القزوینی؛ معجم مقایيس اللغة؛  ،2ص .198
 .4ر.ک ننعام 164؛ إسرا 15؛ فاطر 18؛ زمر .7
 .5خلیل بن احمد فراهیدی؛ كتاب العين؛  ،4ص.380
 .6احمد ابن فارس القزوینی؛ معجم مقایيس اللغة؛  ،3ص .113
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بسیاری از گرفتاریها ،همان انواع بیمارشویها و یا همهراه آن اسهت .بهه عبهارتی منهاط آن ،عهام
است و به قرینه روایاتی که این اطالق را دارند ،هر نوع گرفتاری دنیوی سبب کهم شهدن سهنگینی
1
گناه و پاک شدن آن میشود.
ب) آمادهسازی برای توبه

اثر رفتاری دیگر گرفتاریها ،آمادهسازی برای توبه است .امام سهجاد در ادامهه فهراز پیشهین،
افزون بر کارکرد پاککنندگی گرفتاریها ،از آمادگی انسانها برای توبه به وسیله گرفتاریها سخن
به میان آورده است « َو َتَْ ِكیرا ِل َم ْح ِو ال َْح ْو َب ِة ِب َق ِد ِيم ال ِّن ْع َمة؛ 2با مریضی ،به درک و دستیابی به توبهه
آگاهم سازی».
سختیها و گرفتاریها انسان را از علل مادی ،جدا و توبه و بازگشت بهه مسهیر صهحیح فطهری را
برای او فراهم میکنند .این آگاهسازی ،همان یقظه است که در عرفان ،اولهین مرحلهه سهلوک بهه
شمار میآید .در حقیقت این مرحله ،پله اول برای قرار گرفتن انسان در مسهیر صهحیح زنهدگی و
توبه و بازگشت از گناهان است .بعد از بیداری است که انسان اشهتباهات گذشهتهاش را میبینهد.
چه زیبا هشدار داد حافظ
دتتاروانرزتتتوُتتودروتتوااوریارتتاندریتتیش  


دیروی،رر د یرسی،نت د تی،نتونراشتی



3



ج) ثبت اعمال نيک برای انسان

سومین اثر رفتاری مشکالت ،ثبت اعمال نی برای انسان است .مشکالت افزون بر سب کردن
کولهبار گناه و روشن کردن راه بازگشت ،موجب رشد آدمی نیز میشود؛ مانند عمل صالح و نی
که آدمی را رشد میدهد .امام زینالعابدین در ادامه فراز پیشین میفرماید

ال ،ما ََل َقلْب َفَُّر ِف ِ
ِ
ِ ِ ِ
و ِفي ِد ََل ِل َذ ِلك ما كَت ِ
ِ
يان
یيهَ ،و ََل ِل َس ٌ
َ
َ َ َ َ
ب ل َي ا ْلَُات َبان م ْن َزك ِّي ْاْلَ ْع َم َ
ٌ َ
4
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ك إل ََّي؛ در خهالل
ك َعل ََّيَ ،و إ ْح َسانا م ْن َصنیع َ
نَ َط َق بهَ ،و ََل َجار َح ٌة تََُلَّ َفتْ ُهَ ،ب ْل إ ْف َضاَل م ْن َ
ایام بیماری دو فرشته نو یسنده اعمال ،در پرونده عملم حسناتی بهزرگ بنو یسهند کهه نهه در

ُ َّ
َ َ
 .1محمد بن محمد شعیری؛ جامع االخبار؛ ص « 113قال َر ُسوول الل ِوه
َّ َ َ
ْ
َْ
َ َ
َج َس ِدهِ َو َم ِال ِه َو ُول ِدهِ َح َّتی َیلقی الل َه ت َعالی َو َما َعل ْی ِه خ ِط َیئة».

 .2علی بن الحسین زینالعابدین؛ الصحيفة ال جادیة؛ ص .76

 .3شمسالدینمحمد حافظ ،دیوان حااظ ،ص  ،459بیت پنجم.
 .4همان.

َ
ُ ْ َ
ْ ْ
ْ ْ َ
َل َی َوزال ال َوبَل ُء ِبوال ُمؤ ِم ِن َو ال ُمؤ ِمن ِوة ِفوي
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قلب من خطور کرده و نه زبانم به آن گو یا گشته و نه عملی به جوار و انهدام از مهن صهادر
شده؛ بلکه به صرف فضل و احسان تو به من باشد.

ْ
وب ْر َعلوى موا
«اص ِ

اگر چه انسان بیمار و گرفتار ،وظیفه دارد بر سختیها و نامالیمات صهبر کنهد
ُْ
َأ َ
صاب َك ِإ َّن ِذل َك ِم ْن َع ْز ِم اَل ُمَر»؛ 1اما خداوند بر پایه رحمت واسعه خویش ،در مقابل بیمار شدن
آدمی ،اعمال صالحی رادر پرونده اعمهالش در میکنهد .بنهابراین اگرچهه انسهان بیمهار از نظهر
ظاهری در حال ناراحتی ،رنج و سختی است؛ امها در حقیقهت ،در حهال عبهادت و نزدیکهی بهه
خداوند است .از این رو بیماری ،عبادت و کم به بیمار ،کم به عارفی واصل است.
فهرست منابع

 .1امام زینالعابدین ،علی بن الحسین؛ الصحيفة ال جادیة؛ چاپ اول ،قم دفتهر نشهر الههادی،
1376ش.
 .2حافظ ،شمسالدین محمد ،دیوان حافظ ،تهران ،فخر رازی1374 ،ش.
 .3شعیری ،محمد بن محمد؛ جامع األخبار؛ چاپ اول ،نجف مطبعة حیدریة[ ،بیتا].
 .4صدوق ،علی بن محمد؛ التوحيد؛ چاپ اول ،قم جامعه مدرسین1398 ،ق.
 .5فرانکل ،ویکتور؛ ان ان در ج تجوی معنی :معنیدرمانی چي ي؛ ترجمه نهضت فرنهودی و
مهین میالنی؛ چاپ یازدهم ،تهران انتشارات درسا 1380 ،ش.
 .6فراهیدی ،خلیل بن نحمد؛ كتاب العين؛ چاپ دوم ،قم نشر هجرت1409 ،ق.
 .7القزوینههی ،احمههد بههن فههارس؛ معجههم مقههاییس اللغههه؛ چههاپ اول ،قههم مکتههب االعههالم
االسالمی1404،ق.
 .8کبی هر مههدنی ش هیرازی ،س هید علیخههان بههن احمههد؛ ریرراض ال ررالوين ارری شرررح صررحيفة
سيدال اجدین؛ چاپ اول ،قم دفتر انتشارات اسالمی1409 ،ق.
 .9گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی؛ سالم برر ابرراهيم؛ تههران گهروه فرهنگهی شههید ابهراهیم
هادی 1393 ،ش.
ّ
 .11موسوی خمینی ،سید رو الله؛ صحيفه امام :مجموعه آثار امام خمينری ؛ تههران مؤسسهه
تنظیم و نشر آثار امام خمینی  1385 ،ش.

 .1لقمان .17

فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان
تابستان  1400ـ محرم  1443ـ شماره ششم

تولید ،پشتیبانیها و مانعزداییها با محوریت امور فرهنگی
حجتاالسالموالمسلمینددترمحم رسول ه گران


*

مقدمه

اگر چه اقتصاددانان غربی همواره کوشیدهاند تا اقتصاد را از فرهنگ و نظام ارزشی جهدا ،و رابطهه
متغیرهای آن را با عناصر فرهنگی قطع کنند و علم بودن آن را نتیجه این تالشها معرفهی نماینهد؛
اما در حقیقت این رابطه قطعشدنی نبوده است و نمیتهوان از تهأثیر عناصهر فرهنگهی و محهدوده
نظام ارزشی بر اقتصاد خار شد .تنها کاری که در این راستا صورت میگیهرد ،مبنها قهرار گهرفتن
اصول حاکم بر فرهنگی که به دور از ارزشهای واالی انسانی به جای تعریهف و چارچوببنهدی
در ی فرهنگ مطاب با موازین انسانی و نظام ارزشی کمالطلب است .اهمیت عرصه فرهنگهی
تا آنجاست که اگرچه تا گذشتهای نه چندان دور ،معیار مقبول بهرای ارزیهابی توسهعه و پیشهرفت
جوامع بشری بر اساس میزان پیشرفت در عرصههای سیاسهی و اقتصهادی بهوده اسهت؛ ولهی بها
شکست کشورهایی که تنها این نوع توسعه را مورد توجه خود قرار میدادند ،دیدگاه مزبور جایگاه
خود را از دست داد و آیندهپژوهان و سیاستگذاران به این باور رسیدند که از دوران جهدال نظهامی
(درگذشته تا دهۀ  )1970و با شروع رقابتهای اقتصادی از چند دهه قبل تا کنون ،آینهده صهحنه
نبرد و رقابت در حوزه فرهنگهای مختلف بوده و هر ملتی که فرهنگ برتری داشته باشد ،در همه
کارزارها پیهروز خواههد بهود 1.بنهابراین نتیجههبخشترین شهیوه در جههت تحقه شهعار تولیهد،
پشتیبانیها و مانعزداییها که از سوی مقام معظم رهبری؟دم؟ مطر شده است ،تحهول در عرصهه
اقتصاد با رویکرد فرهنگی است.
* استاد دانشگاه تهران و از مبلغان نخبه دفتر تبلیغات اسالمی.
 .1نرگس صالحنیا و همکاران؛ «نقش فرهنگ در توسعه اقتصادی»؛ ماهنامۀ مهندسی فرهنگی ،ص .43
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محور اول :نقش مؤلفههای فرهنگی در پشتيبانی از توليد

مؤلفههای فرهنگیای که باید از آنها در جهت پشتیبانی از تولید داخلی کمه گرفهت ،عبارتنهد
از
 .1ترویج فرهنگ کار و تالش و ایجاد انگيزه

اشاعه فرهنگ کار و تالش بهه عنهوان بهاالترین سهرمایه اقتصهادی ،سهبب شهده کهه کشهورهای
توسعهیافتهای ماننهد ژاپهن کهه دارای منهابع طبیعهی بسهیار محهدود و بیشهتر جزایهر و خهاک آن،
کوهستانی و آتشفشانی است؛ با داشتن تولید ناخالص داخلی به میهزان  5تریلیهون دالر سهومین
قدرت اقتصادی جهان پس از آمریکا و چین باشد و در آسیا ،رتبه دوم را داشهته باشهد .تنهها دلیهل
دستیابی به چنین جایگهاهی را بایهد در فرهنهگ سختکوشهی ،جهدیت و تهالش شههروندان آن
1
جستجو کرد.
بیتردید احیای فرهنگ کار و تالش در پرتوی دین و معنویت و دادن رنهگ الههی بهه ایهن مههم،
سبب تکاپوی مثبت جامعه به سوی پیشرفت و اعهتالی آن خواههد بهود .قهرآن کهریم ارزش ههر
انسان را به میزان سعی و تالش او دانسته است.نزدی به  400آیه 2در تشوی بهه کهار و تهالش و
بیان ارزش ،اهمیت و آثار و برکات آن در قرآن وجود دارد؛ مانند آنچه حتی بر تعطیهل نبهودن روز
َْ
َ َ ُ
َُ
َِّ َ ُ َ ْ َ
ْ َ ْ
جمعه برای کار و تالش داللت دارد «ف ِإذا ق ِض َي ِت الصلة فانت ِش ُروا ِفي اَل ْر ِض َو ْابتََا ِمن فض ِل
َِّالله؛ 3پس آنگاه که نماز پایان یافت (بعد از ظهر جمعه باز در پی کسب و کار خود رفتهه و) روی
زمین منتشر شوید و از فضل و کرم خدا (روزی) طلبید» و یا آنچه دربهاره شهغل انبیها بیهان شهده
َ ُ ْ ُ ْ َ ُ ْ ْ َْ ُ ْ َ َ ْ َْ ُ
وت ْم َشواک ُر َ
َ َ َِّ ْ َ ُ َ ْ َ َ َ ُ
ون؛ 4و مها بهه داود
َس لكم ِلتح ِصنكم ِمن بأ ِسوكم فهول أن
ِ
است «وعلمناُ صنعة لب ٍ
صنعت زره ساختن برای شما آموختیم تا شما را از زخم شمشیر و آزار یکدیگر محفهوظ دارد ،آیها
شکر به جای میآورید؟».
در سیره عملی ائمه هدی نیز به اشکال مختلف ،بر اهمیت کار و تالش تأکید شده اسهت تها
 .1ساعات کار مفید در ژاپن  49تا 60ساعت در هفته است درحالی که ساعات کار مفید هفتگی در صنایع ایران  6تا
 9ساعت است .ر.ک خبرگزاری مهر؛ «جدول ساعات کار مؤثر سهالیانه در  11کشهور»؛  ،1391/02/29کهد خبهر
.1604196
 .2پایگاه اطالعرسانی حوزه؛ «تشوی به کار و تالش از منظر قرآن و روایات»؛ .1397/03/01
 .3جمعه .10
 .4انبیا .80
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جایی که پیامبر اکرم

به عنوان والی حکومت اسالمی دست کارگر را میبوسد

إن رسول هاّلل لَما أقبل ِمن َغ ِ
ِ
يعد اْلَ
نصيار ُّيَ ،فصيا َف َح ُه
زوة تَ َ
َ َ َ
بيوَ اسيتَ َقبل َُه َس ٌ
َ
َو ُر ِو َی َّ َ َ َ
ِ ِ
يالم ِّر
يد َ
يب َي َ
النَّ ِب ُّي ثُ َّم قا َل ل َُه :ما هََ ا الَّيَی أكتَ َ
يك ! قيا َل :ييا َرسيو َل ه َاّلل ،أضير ُ ب َ
1
ِِ
ِ
ِ ِ ِ
يار َأبيدا؛
َوالمسحاة َفاُنف ُق ُه َعلى عیالىَ .فقبَّ َل َي َد ُه َرسو ُل ه َاّلل وقا َل :هَه َي ٌد َلتَ َم ُّس َها النَ ُ
انس بن مال گوید هنگامی که رسولخدا از جنگ تبوک بازگشتَ ،سهعد انصهاری بهه
پیشواز وی آمد .پیامبر

پس از آنکه دسهت او را فشهرد ،بهه وی فرمهود «بهه چهه سهبب

دستانت اینگونه سخت و زبر شده اسهت؟» گفهت ای رسهولخدا! بیهل مهیزنم و طنهاب
میکشم و خر زندگی خانوادهام میکنم .پس رسولخدا

دست وی را بوسید و فرمهود

«این دستی است که هرگز آتش به آن نمیرسد».

بیان پاداش کار و تالش ،راهکار دیگری برای ایجاد انگیزه در روایات بهوده اسهت؛ چنانکهه امهام
باقر فرموده است

الد ْنیا اس ِتع َفافا ع ِن النَّ ِ
ِ
اس َو تَو ِسیعا َعلَى َأ ْه ِل ِه َو تَ َعطُّ فا َعلَى َج ِ
ار ِه ل َِقي َي
الر ْز َق في ُّ َ ْ ْ َ
َم ْن َطل َ
ْ
َب ِّ
ِ
ِ ِ
يد ِر؛ 2شخصهی کهه در راه کسهب رزق
اّلل َع َّز َو َج َّل َي ْو َم الْق َی َامة و ََو ْج ُه ُه م ْث ُل ا ْل َق َم ِر ل َْیلَي َة ال َْب ْ
َّ َ
حالل سعی و تالش میکند ه تا دست نیاز به سهوی مهردم دراز نکنهد و اههل و عیهال او در
ّ
آسایش باشند و به همسایگان خود رسیدگی و تفقد نماید ،در روز قیامت در حالی خداوند
عزوجل را مالقات میکند که صورتش مانند ماه شب چهارده میدرخشد.

پیامبر نیز پاداش تالش در کسب روزی حالل را همسهنگ بها جههاد در راه خهدا برشهمرده و
بیل ه ِ
ِِ
ِ ِِ ِ
اّلل؛ 3آن که خهانواده خهویش را از
فرموده است « ُّ
المجاهد فى َس ِ َ
الُاد َعلى عیاله من َحَلل كَ ُ
حالل روزی میدهد ،مانند مجاهد در راه خداست» .امام صادق نیز کسهب روزی حهالل را
باالتر از نماز و صدقه دانسته و فرموده است « َّ ِ
ِ
يد َق ٌه؛
َله َو َل َص َ
إن م َن الَُّ نُو ُذنُوبا َل ُيَُ ِّف ُّرها َص ٌ
بعضی از گناهان را نماز و یا صدقه جبران نمیکند» .سؤال شد یا رسولالله پس چه چیهز کفهاره
ِ
یش ِة؛ 4اهتمام و تالش در طلب معیشهت و
الم ِع َ
اله ُم ُ
آنها میشود؟ حضرت فرمود « ُ
وم فى َطلَب َ
زندگی».
 .1علی بن ابیالکرم الشیبانی؛ اسد الغابه؛  ،2ص .269

 .2محمد بن یعقوب کلینی؛ الکافی؛  ،5ص .78
 .3محمد بن علی صدوق؛ ُ
کتاب من ال یحضره الفقیه؛  ،3ص .168

 .4حسین بن محمدتقی نوری؛ مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل؛  ،13ص .13
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 .2برجسته نمودن الگوهای عملی در راستای تشویق به توليد

قرآن کریم به عنوان کتاب هدایت ،جنبههای اقتصادی زندگی پیهامبران را بیهان کهرده اسهت.
نیمنگاهی به سیره انبیا گویای آن است که تالش و پرداختن به فعالیتهای اقتصهادی ،یکهی
از برجستهترین ویژگیهای آن بزرگواران است .آنان با این روش ،درس بزرگهی و عهزتنفس
به پیروان راستین خود آموختهاند .مکتب حیاتبخش اسالم نیز برای رسیدن بهه اههداف مهادی و
معنوی ،همواره انسان را به تالش مفید و سازنده ترغیب کرده است؛ مشهاغلی ماننهد کشهاورزی،
1
دامداری ،زرهسازی ،آهنگری و نجاری و . ...
در سیره معصومین نیز بر اهمیت فعالیت اقتصادی مفید تأکید شده 2و در تاری آمهده اسهت
که پیامبر اسالم پیش از بعثت ،به دامداری و تجهارت و پهس از آن بهه باغبهانی و کشهاورزی
مشغول بوده است .حضرت علی نیز در طول زندگانی و حتی پس از زمامداری و امامت ،بهه
زراعت و باغبانی میپرداخت و درآمد آن را صهرف فقهرا ،یتیمهان و اقشهار آسهیبپهذیر اجتمهاع
3
مینمود.
تالش آمده است
در شعری منسوب به آن حضرت درباره اهمیت و ارزش کار و
ف
ْ ُف
ْ
ف ْ ُ
ْ
تال  
تل ال ِج فب ِ 
ل
لفر 
ل الصتخ ِر ِمتن و ِ
فُ ُ
ْف
ُ
تار  
يزيالک ْست ِ فع ِ
رولال اس ِل ِ




ف ُّ ف
ْ
تن مت ف ن َ
تال 
الر فج ِ 
یح ِإلی ِم ِ ِ
ُ َ ُّ ف
فز ُر ْل ُت ْال فع ُ
الستلال 
تار ِزتيول




برای من سنگکشی از قلههای کوه ،گواراتر است از اینکه منت دیگران را بهدوش کشهم .بهه مهن
میگو یند کار و کسب ننگ است؛ من میگو یم ننگ این است که انسان نداشته باشد و از دیگران
4
بخواهد.
 .3نکوهش از سستی و بيکاری

در آموزههای دینی ،از تنبلی و اهمالکاری به عنوان عامل فساد انسهان یهاد شهده اسهت؛ چنانکهه
ون من َأ ْل َقى كَلَّه علَىالنَّ ِ
ين
ون َمل ُْع ٌ
اس َمل ُْع ٌ
پیامبر اکرم فرموده است « َمل ُْع ٌ
ون َم ْن َضیَّ َع َم ْ
ُ َ
ون َمل ُْع ٌ َ ْ
َي ُعو ُل؛ 5ملعون است ،ملعون است کسی که بار گران امور زندگی خود را بهر دوش مهردم بیفکنهد!
 .1ر.ک محمدجواد حسنزاده؛ مشاغل انبیا و جایگاه تربیتی آن در قرآن؛ ص .124
 .2فاطمه نادعلی؛ «تشوی به کار و تالش از منظر قرآن و روایات»؛ فصلنامه قرآنی کوثر؛ ش  ،42ص .95
 .3محمد بن حسن حر عاملی؛ وسائل الشیعه؛  ،12ص .22
 .4شوقی موالنا؛ دیوان اشعار منسوب به حضرت امیرالمؤمنین ؛ ص.107
 .5محمد بن یعقوب کلینی؛ الواای؛  ،4ص .12
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ملعون است ،ملعون است کسی که عائلهاش را بیسر و سامان بگذارد».
يوق
الس َ
يت ْ
وقتی معاذ بن کثیر جامهفروش به امام صادق عرض کرد «إنَيي قيد َه َم ْم ُ
أن َأد َع ُّ
وفي َيدي َشي ٌ ؛ من برای خود ثروتی دارم و تصمیم دارم بازار را رهها کهنم» .امهام بهه او فرمهود
بك على شي ؛ 1در ایهن صهورت ،نظهرت از اعتبهار میافتهد و در
ك وَل يُ ْس َ
تعان َ
«إ َذ ْن َي ْس ُق َط رأيُ َ
هی چیز از تو کم گرفته نمیشود».
 .4تقویت روحيه تقوا در راستای حسن انجام کارهای توليدی

تقوا ،نیروی بازدارندهای است که با خویشتنداری و اجتناب از اعمال ناشایست ،موجب نزدیکهی
آدمی به خدا میشود .رعایت تقوای الهی ،آثار فردی فراوانی دارد که میتوان به تشخیص حه از
باطل ،رهایی از تنگنا ،اعطای روزی من حیث الیحتسب ،قبولی اعمال ،و آسانی امور و ایمنی از
گزند و آسیب مکر افراد اشاره نمود .از آنجا که اجتماع متشکل از آحاد افراد اجتماع است ،نتیجهه
اجتماعی رعایت تقوا ،نزول برکات از آسمان و زمین و در نتیجه رون تولید و بهرهوری اقتصهادی
بیان شده است.
بیتردید عامل بودن و تبیین تقوا و کارکردهای مثبت فردی و اجتماعی آن توسهط فرهنگسهازان و
اصحاب رسانه ،تنها ابزار برای رسیدن به مدینه فاضلهای است که قوانین و کنتهرل بیرونهی در آن،
کمترین جایگاه را داشته و افراد تنها بهدلیل وجدان و اعتقاد به معاد ،خویش را ملزم به انجام امهور
محوله به احسن وجه میدانند .رعایت تقوا در امور اقتصادی در امر تولیهد و توزیهع و مصهرف و
هم در حقوق کارگر و کارفرما و هم در سیاستگذاریهای اقتصادی ،دارای کارکردهایی مختلف
است؛ مانند
الف) پيدا کردن انگيزه برای رعایت انصاف در همه زمينهها

رعایت تقوا ،موجب پیدا کردن انگیزه برای رعایت انصاف در تمامی زمینههای زنهدگی میشهود؛
چنانکه رسولخدا فرموده است

ِ ِِ ِ
ِ ِ
ِِ
ِ
دق فى كَ ِ
َيه
َلم ِه َو
الص َ
َ
اَلنصاف من نَفسه َو ِب َّر وال َديه َو َوص َل َرحمه ،اُنسيى َ ل ُ
َمن ا ُِله َم ِّ
ِِ
ِِ
ِ
ِِ
قت ُمسيا َ ل َِت ِه؛ 2بهه ههر کهس
فى ا ََجله َو ُو ِّس َع َعلَیه فى ِرزقه َو ُمتِّ َع ِب َعقله َو لُي ِّق َن ُح َّجتَ ُه َو َ
راستگو یی در گفتار ،انصاف در رفتار ،نیکی به والدین و صله رحم الهام شهود؛ اجلهش بهه

 .1همان ،5 ،ص .149
 .2حسن بن محمد دیلمی؛ اعالم الدین؛ ص .265
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تأخیر میافتد ،روزیاش زیاد میگردد ،از عقلش بهرهمند میشود و هنگام سؤال [مهأموران
الهی] پاس الزم به او تلقین میگردد.
ب) تقویت وجدان کاری

از دیگر آثار رعایت تقوا در امور اقتصادی ،تقویت وجدان کاری اسهت؛ چنانکهه رسهولخدا
العام ِل إذا ع ِمل أن ي ِ
إن هاّلل تعالي ي ِحب ِمن ِ
حس َن؛ 1خداونهد متعهال دوسهت دارد
ُ ُّ َ
َ َ ُ
فرموده اسهت « َّ َ َ
وقتی کسی کاری میکند ،آن را به خوبی انجام دهد.».
ج) باال رفتن روحيه همدلی با مردم و خدمت به خلق

احيب الْخليق اليى ه َاّلل
ْخلق ِعیا ُل ه َاّلل َف
پیامبر اعظم درباره این اثر رعایت تقوا فرموده است «ال ُ
ُّ
من َن َفع عیا َل ه َاّلل و ْاددل على ِ
اهل ْبیت ُس ُرورا؛ 2مهردم ،عیهال خهدا هسهتند .پهس محبهوبترین

نزد خدا ،کسی است که نفعش به عیال خدا برسد و دل خانوادهای را شادمان کند».

د) اهميت یافتن رعایت حقالناس و جلوگيری از تضييع حق دیگران

يراِ َليجوزهيا عبيد بممل ِ
در این باره فرموده است «ا َِلمرصاد َق َنطر ٌة علىالص ِ
َمية
ُ
ُ
ِّ
ٌ َ

امام صادق
َعبد؛ 3مرصاد (کمینگاه) ،جایگاه رفیعی است بر روی پل صراط که (فردا) هی بندهای که حه و
مظلمهای از عباد به گردنش باشد ،از آن عبور نخواهد کرد».
ه) شدت یافتن پایبندی به انجام بینقص و کامل کارها و مسئوليتهای محوله

در جریان دفن ابراهیم فرزند رسولخدا نقل شده است وقتی قبر را پوشاندند ،روزنهای در قبهر
4
ِ ِ
يدكُم َع َميَل َفلیُي ْت َق ْن؛
بود که حضرت با دست خود آن را صاف کرد و سپس فرمود «اذا َعم َل ا ََح ُ
زمانی که عملی را یکی از شما انجام دادید ،محکم به پایان رسانید».
محور دوم :موانع رشد و شکوفایی توليد داخلی

مهمترین موانعی که با استفاده از مؤلفههای فرهنگی باید از مسیر رشد و شکوفایی تولیهد داخلهی
برداشته شود ،عبارتند از
 .1محمد محمدی ریشهری؛ ميزان الحومه؛ ص .245
 .2محمد بن یعقوب کلینی؛ الواای؛  ،2ص .164
 .3محمدباقر مجلسی؛ بحاراالنوار؛

 ،8ص .66

 .4محمد محمدی ریشهری؛ ميزان الحومة؛  ،7ص .167
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 .1عدم رعایت شایستهساالری در انتخاب مسئولين

گماردن افراد خبره در امور مربوط به تولید ،یکی از اساسیترین عوامل رون اقتصادیاست .عدم
توجه به این امر مهم و سو مدیریت در این زمینه ،سبب شده اسهت کهار بهه دسهت افهراد نهاالی
سپرده شود و سیاستگذاریهای نادرست ،گاهی آسیبهای جبرانناپذیری را به ایهن عرصهه وارد
کند .بیتردید چنانچه انتخاب متصدیان منصبها با توجه به فرهنگ و مدیریت اسالمی صهورت
پذیرد ،انتصاب افراد بر اساس شایستهساالری و دینمداری خواههد بهود؛ نهه اشرافیتسهاالری و
دودمانگرایی؛ چنانکه امام علی در فرمان استانداری مصر به مال اشتر فرموده است
ور عم ِالک َفاستع ِملْهم ا ْد ِتبارا ،وَلَ تول ِِّهم محاباة و َأثَرةَ ،ف ِإنَّهميا ِجمي ِ
ِ ُ ِ
ين
َ ٌ
اع م ْ
َُ
ثُ َّم ا ْن ُم ْر في أ ُم ُ َّ َ ْ َ ْ ُ ُ َ َ ُ َ ْ ُ َ َ َ َ
يات الص ِ
يل الْبیو َت ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ين َأ ْه ِ
يال َح ِة،
ُش َع ِب ال َْج ْو ِر َوالْخ َیانَة َو َت َو َّخ م ْن ُه ْم َأ ْه َل التَّ ْج ِر َبية َوال َْح َیيا  ،م ْ
َّ
ُُ
َلقيا و َأصيح َأعراضيا ،و َأ َقي ُّل ِفيي الْم َط ِ
َ
ِ ِ َ
َل ْس َ ِ
يامعِ
َوا ْل َق َد ِم ِفي ا ْ
َ
َ
َلم ال ُْمتَ َق ِّد َمةَ ،فإن َُّه ْم أ ْك َر ُم أ ْد َ َ َ ُّ ْ َ
َ ِ
ِ
ِ ِ
َلم ِ
ور نَ َميرا؛1در کهار کارگزارانهت بنگهر و پهس از آزمهایش بهه
إ ْش َراقاَ ،وأ ْبل َُغ في َع َواقب ا ْ ُ
کارشان برگمار ،نه به سبب دوستی با آنها و بیمشورت دیگران به کارشان مگمار؛ زیهرا بهه
رنی خود کهار کهردن و از دیگهران مشهورت نخواسهتن ،گونههای از سهتم و خیانهت اسهت.
کارگزاران شایسته را در میان گروهی بجوی که اهل تجربت و حیا هسهتند و از خانهدانهای
صالح ،آنها که در اسالم سابقهای دیرین دارند .اینان به اخهالق شایسهتهترند و آبرویشهان
محفوظتر است و از طمعکاری بیشتر رو یگردانند و در عواقب کارها بیشتر مینگرند.

از سههوی دیگههر افهراد منتخههب نیههز مسههئوولیت را میههدان آزمههایش میداننههد؛ چنانکههه در کههالم
ِ
الر َجيال؛ 2حکومتهها ،میهدان مسهابقه مهردان
امیرمؤمنان آمده است «ال ِْو ََل َي ُ
ياتَ ،م َضيام ُیر ِّ
هستند»؛ نه جوالنگاه چپاول .بنابراین اگر در فرهنگ تقوامدارانه ،انتخاب شایسته صورت نپذیرد؛
فرد منصوب بر اساس باور درونی و گردن نهادن به حدیث نبوی کار را به فرد توانمنهد و خبهره
خواهد سپرد «م ْن َت َق َّد َم َعلَى َقوم َو ُهو ييری ِف ِ
اّلل َو َر ُسيول َُه َو
يد َد َ
يو َأ ْف َضي َل َف َق ْ
يیه ْم َم ْ
ين ُه َ
ْ
َ
يان ه َ َ
َ َ َ
ِ
نین؛ 3هر کس جلودار عدهای از مسلمانان گردد ،در حهالی کهه میدانهد در میهان مسهلمین
المؤم َ
ُ
فردی بهتر از او وجود دارد؛ پس خائن به خدا ،رسولش و مسلمانان خواهد بود».
 .1محمد بن حسین شریف الرضی؛ نهج البالغه؛ نامه .53
 .2همان ،حکمت .44
 .3عبدالحسین امینی؛ الغدیر؛  ، 8ص .291
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 .2اجتناب نکردن از فرهنگ تجملگرایی و اسراف

تجملگرایی یکی از بزرگترین موانع رون تولید است که ضهربات مهلکهی را بهر پیکهره اقتصهاد
کشور وارد نموده و با فرهنگ نهاب اسهالمی کهه بنها را بهر قناعهت و میانههروی گذاشهته اسهت،
فرسنگها فاصله دارد .فرهنگ مصرفگرایی ،رهآورد رسانههای غربهی و اشهاعه فرهنگشهان بهه
منظور فروش کاالهایشان است؛ فرهنگی که در آن استفاده از اشیای لوکس خهارجی بهه عنهوان
کالس و شأن اجتماعی و نشانی از شخصیت تلقی میشود و افراد بهرای پیهروی از مهد ،خهود را
درگیر مبالو سنگین و هزینههای گزاف میکنند .در چنین شرایطی نه تنها امنیت و سالمت روانهی
خویش را به خطر میاندازند؛ بلکه موجب میشوند بسیاری از مراکز تولیدی و کارخانجهات کهه
محصوالت مشابهی را تولید میکنند ،تعطیل و بسیاری از کارگران هموطن بیکار و کمرشان زیهر
بار هزینههای زندگی خم میشود .بدون ش خرید کاالی ملی و چشمپوشی از تهیه کاالی برند
خارجی ،موجب چرخش چر تولیهد و اشهتغال کهارگران و تهأمین معیشهت ایشهان و سهعی در
برآوردن حاجت برادر مسلمانی است که همهواره مهورد سهفارش نبهی مکهرم اسهالم و ائمهه
ية ا ِ
طاهرین بوده است .پیامبر اعظم در این باره فرموده است «من سيعى فيى حاج ِ
َدیيه
َ
َ َ
ِ ِ
ِ
لف َح َس َنة؛ 1هر کسی در راستای برطهرف کهردن نیهاز
لف َأ َ
اّلل؟زع؟ ل َُه َأ َ
َب َوجه ه َاّلل كَتَ َ
المسل ِم َطل َ
ُ
ب هَ ُ
برادر مسلمانش با قصد قربت تالش نماید ،خداوند؟زع؟ برایش هزار هزار پاداش ثبت میکند».
 .3غفلت از مقابله با فرهنگهای مهاجم

مهمترین حربه کشورهای سلطهگر در جهت چپاول سرمایه کشورهای زیردست ،بهویهژه نسهبت
به کشورهای اسالمی ،غارت فرهنگی است .آنها با استفاده از چنین سالحی و با ایجاد تحریهف
در شعائر دینی و تبدیل ارزشها به ضدارزشها ،میکوشند افکار مسموم خود را به جوامع تحهت
سلطه تزری کنند و بدین وسیله سرمایههای کشورها بههویژه سهرمایه انسهانی را بهگونههای دچهار
انحطاط و آسیب نمایند که حتی افراد دستیافته به مدار عالی علمی ،در بحران بیهویتی بهه -
جای تالش در جهت ارتقای تولید داخلی و سازندگی موطن خود ،ترک وطن کنند و با کولههباری
از تجربه ،تخصص و دانش ،فرار را بر قرار ترجیح دهنهد و بها رغبهت ،دانهش خهویش را صهرف
ارتقای فناوری غارتگران وطن خویش نمایند .چنین مصائب و مشکالتی وظیفهه خطیهر فعهاالن
عرصه فرهنگی را بیش از پهیش آشهکار ،و آنهها را بهه سهعی و تهالش بهرای آمهوختن معهارف و
بصیرتافزایی مکلف میکند؛ آنگونه که افراد را در برابر هجوم فرهنگ بیگانه واکسینه کنهد؛ زیهرا
 .1محمد بن یعقوب کلینی؛ الواای؛  ،2ص .197
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در غیر این صورت گریزی از تأثیرگذاری آنها نخواهد بود .از همین روست کهه امهام صهادق
فرموده است

ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ياج
َيم َي ْسيتَ ْغ ِن ِبف ْق ِهيه ا ْحتَ َ
َلَ َد ْی َر ف َیم ْن َلَ َيتَ َفق َُّه م ْن َأ ْص َحا ِبنَا َيا َبش ُیر ِإ َّن ا ََّلر ُج َل مي ْن ُه ْم ِإ َذا ل ْ
ِإلَی ِه ْم َف ِإ َذا ِا ْحتَ َ ِ ِ َ
َلل َِت ِه ْم َو ُه َو َلَ َي ْعل َُم؛ 1خیری نیسهت در آن گهروه
وه ِفي َبا ِ َض َ
ْ
اج إل َْیه ْم أ ْد َدلُ ُ
از اصحاب ما که تفقه در دین نمیکنند .ای بشیر! اگر یکی از شما به مسائل دینهیاش آشهنا
نباشد ،به دیگران محتا میشود و زمانی که به آنها نیازمند شهد ،آنهها ناخواسهته او را در
وادی گمراهی خود وارد میکنند.
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