
 پیامدهای دلبستگی به دنیا در کالم و سیره امام حسین
 *االسالموالمسلمینددترمصطفی  اد انحجت

 اشاره
ِذي َخَلَق َلُكْم َما »از منظر اسالم آنچه خدا در زمین آفریده است، برای استفاده انسان است   ََ الَّ ُه

ْرِض  های دنیوی را به صورت موقت و محهدود در اختیهار انسهان  خداوند نعمت 1«.َجِميعاً  ِفي اَْلَ
ها، بتواند خود را به کمال و رستگاری ابدی برسهاند؛  برداری صحیح از آن قرار داده است تا با بهره

آن را  شهوند کهه ای دلباخته و دلبسته دنیا می گونه ها با سو اختیار خود، به اما متأسفانه برخی انسان
ْنَيا َو اِِخوَرُة »دهند   پندارند و بر آخرت ترجیح می اصیل و همیشگی می َُّ َبْل ُتْؤِثُروَن اْلَحَيواَة الو

«. دارید، در حالی که آخرت بهتر و پایدارتر اسهت ولی شما زندگی دنیا را مقدم می 2؛َخْيٌر َو َأْبَقى
هاسهت   منشهأ همهه گناههان و نافرمانیطلبی و ترجیح دنیا بر آخرت، این در حالی است که دنیا

نْیا َرْأُس كُلِّ َدِطیئَة» وِذيَن »فرمایهد   قرآن کریم در هشداری به مؤمنهان می 3«.ُحبُّ الدُّ َهوا الَّ َيوا َأيُّ
َعْل ذِلَک َفُأولِئوَک ُهوُم  ُْ ِه َو َمْن َي اُلُكْم َو ََل َأْوََلُدُکْم َعْن ِذْکِر اللَّ ََ َا ََل ُتْلِهُكْم َأْم ای  4؛ اْلَخاِسوُروَن  لَمُن

اید! اموال و فرزندانتان شما را از یاد خدا غافهل نکنهد و کسهانی کهه چنهین  کسانی که ایمان آورده
ههای الههی، دو نهوع رفتهار کهاماًل  ها در مواجهه با دنیا و نعمت بنابراین انسان«. کنند، زیانکارانند

هها،  شهان بهه دنیها و همهه نعمت اهکننهد و نگ ای بر مدار عبودیت حرکهت می متفاوت دارند  عده
ههای  نگاهی توحیدی است. این گروه توجه دارند کهه بایهد از فرصهت محهدود زنهدگی و نعمت

 دنیوی برای آبادانی آخرت توشه بردارند  
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يَّ َو َأْن َأْعَمَل َصا ََ ِتي َأْنَعْمَت َعَليَّ َو َعَلى َواِل ُُ َو َر ِّ َأْوِزْعِني َأْن َأْشُكَر ِنْعَمَتَک الَّ ِلحًا َتْرَضوا
اِلِحيَن  هایی را که بر من و پهدر و  پروردگارا! شکر نعمت 1؛ َأْدِخْلِني ِبَرْحَمِتَک ِفي ِعَباِدَک الصَّ

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

شوند که از خداوند و حیات اخروی  ها چنان در دنیا، غرق و به آن دلبسته می برخی دیگر از انسان
فروشهند. امهام  شوند و همه هستی خود را به چند سهال زنهدگی در دنیها می خود به کلی غافل می

 ای، مردم را از این نوع زندگی پرهیز داده است   صبح روز عاشورا در خطابه حسین
َ  ِعبادَ  َ   اّلَله ، َفِانَّ   اتَّقُوا اّلَله ر  ََ نْیا َعلى َح نْیا لَْو بَِقیَْت   َو كُونُوا ِمن الدُّ َعلَیْهيا   َعلى اَحد  اْو بَِقىَ   الدُّ

َ   اَْلَنِْبیاُ  اَحقَّ   اَحٌد لَُانَتِ  ضا َو اْرضى ِبالَْقضياِ  َغْیيُر ان اّلَله نْیا  ِبالْبَقاِ  َو اْولى ِبالرِّ  َدلَيق اليدُّ
.  َو اليَداُر قَلَْعيةٌ   تَلَْعيةٌ   َو ُسُروُرها ُمُْفَِهير  َو الَْمْنيِزلُ   َو نَعیُمها ُمْضَمِحل    لِلْفَناِ  َفَجديُدها بال  

ُدوا َفِإنَّ  ای بندگان خدا، تقوای خدا را پیشه سازید و از دنیها دوری  2؛ َدیَْر الَزاِد التَّْقوى  فَتََزوَّ
تر بودنهد کهه  ماند، پیامبران شایسهته ماند یا کسی در دنیا می ی میکنید که اگر دنیا برای کس

هسهتند و بهیش از همهه بهه قضهای الههی   بمانند و آنهان بهیش از همهه سهزاوار خوشهنودی
خرسندند. خداوند بلندمرتبه، دنیا را برای بال و اهل آن را برای فنا آفرید. پهس تهازگی دنیها، 

و شادمانی آن، غم و اندوه اسهت، سهرای آخهرت  هایش، نابود شونده کهنگی است و نعمت
 رود. پس توشه بردارید که بهترین توشه، تقواست.  رسد و خانه دنیا از دست می فرا می

 این نوشتار به پدیده دلبستگی به دنیها و پیامهدهای آن بهر اسهاس کهالم و سهیره امهام حسهین
 پردازد.  می

 پيامدهای دلبستگی به دنيا
آورد که در این قسمت بهه  پیامدهای ناخوشایندی را برای فرد و جامعه به بار میدلبستگی به دنیا،  

 شود   ها اشاره می برخی از آن
 ترین مانِع انجام وظيفه  . دلبستگی به دنيا، مهم1

دارد. انسهان دلبسهته بهه کسهی یها  های خود بهاز مهی دلبستگی به دنیا، انسان را از انجام مسئولیت
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از ایهن رو در طهول زنهدگی همهواره در   تواند از دلبستگی خهود رهها شهود؛ چیزی، به راحتی نمی
خداوند در بیان علت سستی برخهی مسهلمانان از شهرکت در  1برد. اسارت دلبسته خود به سر می

 فرماید   جهاد می
و ِه اثَّ ُروا ِفي َسِبيِل اللَّ ُِ َا َما َلُكْم ِإَذا ِقيَل َلُكُم اْن ِذيَن لَمُن َها الَّ ْرِض َأَرِضويُتْم َيا َأيُّ اَقْلُتْم ِإَلوى اَْلَ

ْنَيا ِفي اِِخَرِة ِإَلَّ َقِليٌل  َُّ ْنَيا ِمَن اِِخَرِة َفَما َمَتاُع اْلَحَياِة ال َُّ ای کسانی که ایمهان   2؛ِباْلَحَياِة ال
شود  به سوی جهاد در راه خدا حرکت کنیهد، بهر  اید! چرا هنگامی که به شما گفته می آورده

دهید(؟ آیا بهه زنهدگی دنیها بهه جهای آخهرت  کنید )و سستی به خر  می ی میزمین سنگین
 اید؟ با اینکه متاع زندگی دنیا، در برابر آخرت، جز اندکی نیست.  راضی شده

ْرِض »جمله  اَقْلُتْم ِإَلى اَْلَ کنایه از تمایل به ماندن در وطهن و حرکهت نکهردن بهه سهوی میهدان «  اثَّ
در روز  امام حسین 3به جهان ماده و چسبیدن به زرق و برق دنیاست.جهاد و یا کنایه از تمایل 

 عاشورا فرمود  
نْیا، َفِإنَّها تَْقَطُع َرجاَ  مَ  ِه الدُّ َِ ُْم ه نَُّ ِقىُّ َمْن فَتِنَتُْه، فََل تَغُرَّ تُْه َو الشَّ ْن َركَيَن َفالَْمْغُروُر َمْن غَرَّ

خورده، کسی است که دنیها او را فریهب دههد و  فریب 4؛یهاِإلَیْها، َو تَُخیُِّب َطَمَع َمْن َطِمَع ف
بخت، کسی است که دنیا او را مفتون خهود کنهد. ]مراقهب باشهید[ ایهن دنیها شهما را  نگون

کند و طمهع آزمنهدان بهه خهود را  نفریبد که دنیا امید هر کسی را که به او دل ببندد، قطع می
 خشکاند. می

م وظیفه و حمایت از امام حه  در برپهایی حکومهت اسهالمی دلبستگی کوفیان به دنیا، مانع انجا
ها وفای به عهد و احترام به مهمانی که خهود او را دعهوت کهرده بودنهد، نادیهده گرفتنهد و  شد. آن

گرفتند. از سوی دیگر در لشهکر  خدا کارشان به جایی رسید که تصمیم به کشتن فرزند رسول
 و خدا بود و جایی بهرای عالقهه بهه دنیها و پسهت ، قلوب عاشقان مملو از عش  بهامام حسین

مقام، ثروت و اهل و عیال وجود نداشت. از همین رو بود که بهرای جانبهازی در راه حفهظ دیهن و 
، سلحشورانه به استقبال مرگ شتافتند. آنهان، الگوههای ارزشهمندی خدا اصال  سنت رسول

دنیها را رهها  بیهت ع از حهرم اهلمان بودند که در هشت سال دفاع مقدس و دفها برای جوانان
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 باکانه به استقبال شهادت شتافتند.  د و بینکرد
تصاویر نورانی شهدا در هر شهر و روستا، گواه رشادت و مجاهدت مردمانی است که برای قهرب 

به عنهوان نائهب امهام  ؟دم؟اش مقام معظم رهبری و خلف صالح به ح  و اطاعت از امام خمینی
ها،  الهدین هها، زین ن خود نیهز گذشهتند؛ شههیدان بزرگهی هماننهد خرازیاز جان شیری زمان

نامه شهدای دفهاع مقهدس و مهدافع حهرم، گویهای آن  ها. سیری در زندگی ها و سلیمانی حججی
دلبسته و دلباخته دنیا نبودنهد کهه توانسهتند وظیفهه  است که آنان نیز همچون یاران امام حسین

 در راه انجام آن، جان خود را تقدیم کنند. خود را به درستی تشخیص دهند و 
 طلبی مقام. 2

یکی از مظاهر برجسته دلبستگی به دنیا، حب مقام و ریاست اسهت. دلبسهتگی بهه دنیها موجهب 
ها به هر طریقی، اگر چه مخالف موازین اخالقی و دینی باشد، نظر مهردم و  شود برخی انسان می

ر پرتو آن، بتوانند به پست و مقامی برسهند. در انتخابهات یا مقامات باال را به خود جلب کنند تا د
جمهوی و... چهه بسهیارند افهرادی کهه بها دروغ، تهمهت، اسهراف و ریخهت و  شوراها، ریاسهت

دربهاره سرنوشهت  کوشند توجه مردم را به خود جلب کنند. امهام حسهین های فراوان، می پاش
مّلتهی کهه خشهنودی 1؛ْوا َمْرضاَة الَْمْخلُوِق ِبَسيَخِط الْخياِلقِ اْشتَرَ  َل َاْفلََح قَْومٌ »فرماید   این افراد می

 «.  مردم را با خشم خدا معامله کند، هرگز رستگار نخواهد شد
وَت ِلميا يَرُجيو فيَمن حاَوَل أمرا ِبَمعِصيیَِة اّلَله ِكياَن أَ »فرماید   در گفتار دیگری می امام حسین

رُ  ََ نی خدا در پی  کاری باشد، آنچه را کهه امیهد دارد، بیشهتر از کسی که با نافرما 2؛وأسَرَع ِلما يَح
نمونه بارز این سهخن، عمهر بهن «. پرهیزد، زودتر گرفتار آید دهد و به آنچه که از آن می دست می

بجنگد؛ اما با ایهن کهار  سعد است که برای به دست آوردن فرمانروایی ری، حاضر شد با امام
وه، برخی افراد همیشه به دنبال کسب رضایت الههی هسهتند و به هدفش نرسید. در مقابل این گر

شان به مردم نیز تنها در راستای قرب الهی اسهت؛ نهه بهه دسهت آوردن پسهت و  خدمت و محبت
ِ ِبَسَخِط »فرماید   درباره این دو گروه می اندوزی. امام حسین مقام و یا ثروت َمن َطلََب ِرضا اّلَله

ُ اُُمورَ  ُ إليى النَياِس  الناِس كَفاُه اّلَله ، َوكَلَُه اّلَله ههر کهس  3؛الناِس، وَمن َطلََب ِرضا الناِس ِبَسَخِط اّلَله
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نیاز کند و ههر  خشنودی خدا را ]هر چند[ با ناخشنودی مردم بطلبد، خداوند او را از امور مردم بی
 .  «که خشنودی مردم را با خشم و ناخشنود کردن خدا بجوید، خداوند او را به مردم واگذارد

 نادیده گرفتن مقام امامت . 3

های  یکی از آثار مهم دلبستگی به دنیا، فاصله گرفتن از حقیقت دین است. حقیقت دین، سهاحت
گوناگونی مانند اندیشه و عقاید، اخالق و حقوق و نیز حکومهت و مهدیریت جامعهه دارد. انسهان 

المی در عصهر امهام های دین متعبد است. یکی از معضالت جامعهه اسه مؤمن، به همه ساحت
، فراموشی حقیقت دین در ساحت حکومت و مدیریت جامعه بود. از نظر اسالم، ههر حسین

فردی الی  و شایسته حکومت بر مردم نیست و حاکم اسالمی باید کسی باشد کهه تنهها در مهدار 
امهام و تعالی باشد. از این رو شناخت  ح  و توحید گام بردارد و رفتار و گفتارش، تجلی کالم ح 

َأيَُّهيا َالنَّياُس ِإنَّ »در این زمینه فرمود   تبعیت از او، در تراز شناخت خدا قرار دارد. امام حسین
َ َجلَّ ِذكُْرُه َما َدلََق َالِْعبَاَد ِإَلَّ ِلیَْعِرفُوُه َفِإَذا َعَرفُوُه َعبَُدوُه َفِإَذا َعبَُدوُه ِاْستَْغنَوْ  اَدِة ا ِبِعبَاَدِتيِه َعيْن ِعبَياّلََله

؛ ای مردم! خدای بزرگ بنهدگان را نیافریهد، مگهر بهرای آنکهه او را بشناسهند؛ وقتهی او را َمْن ِسَواهُ 
نیهاز خواهنهد  شناختند، او را پرستش خواهند کرد و هنگامی که او را بپرستند، از بندگی غیهر او بی

ي يَِجيُب َمْعِرفَُة َأْهيِل كُيلِّ َزَمي»سپس درباره چیستی شناخت خدا فرمود  «. شد َِ ان  ِإَمياَمُهُم َالَّي
هها واجهب  شان در هر زمان، آن امهامی کهه اطهاعتش بهر آن شناخت مردم به امام 1؛َعلَیِْهْم َطاَعتُهُ 

 «.  است
، شهود و اطاعهت از امهام در ذیل شناخت خدا تعریف می بنابر این حدیث، شناخت امام

و اجهرای فهرامین الههی و حیهات طیبهه  اطاعت از خداست؛ زیرا امام عادل مردم را به سوی دیهن
از ابتدای قیام خود، بر امامت و جایگاه مههم  کند. از همین روست که امام حسین هدایت می

، »ورزید   آن تأکید می تاِ ، القائُم بالِقْسِط، اليَدائُن ِبيِديِن الَحيقِّ ُِ فَلََعْمري، ما اْلماُم إََل الحاكُم بال
ِ الحابُِس نَْفَسُه على ذاِت ا به جان خودم سوگند، امهام و پیشهوا کسهی نیسهت، مگهر آنکهه بهر  2؛ّلَله

اساس کتاب خدا حکومت کند، عدل و داد را بر پا دارد، پایبند به دین ح  باشهد و خهود را وقهف 
َو »اخالقی اسهت  اعتقادی و این در حالی است که یزید فاقد این اوصاف بلند «. در راه خدا کند
َمِة ُمْعلٌِن ِبالِْفْسِق َو ِمثْلِي ََل يُبَايُِع ِمثْلَه يَِزيُد َرُجٌل َفاِسقٌ     3.«َشاِرُ  الَْخْمِر َقاِتُل النَّْفِس الُْمَحرَّ
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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 
هها  ت کهرده بودنهد تها بهر آنرا به کوفه دعو رغم آنکه امام به دست آوردن مطامع دنیوی، علی

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 

 ها به فرزدق فرمود  درباره آن حسین
ْحمياِن َو َأْظَهيُروا الَْفسياَد  يا فََرْزَدُق ِانَّ هُؤَلِ  قَْومٌ  یْطاِن َو تََركُوا طاَعَة الرَّ لَِزُموا طاَعَة الشَّ

ِفى اَلَْرِض َو اَبَْطلُوا الُْحُدوَد َو َشِربُوا الُْخُموَر َو اْستَْأثَُروا ِفى َأْمواِل الْفُقَراِ  َو الَْمسياكیَن َو 
ِ َو إِ  ِ ِهيَى َأنَا َأْولى َمْن قاَم بِنُْصَرِة ديِن اّلَله ْعزاِز َشْرِعِه َو الِْجهاِد ِفى َسِبیلِِه؛ لِتَُُوَن كَِلَميُة اّلَله

ای فرزدق! اینان گروهی هسهتند کهه پیهروی شهیطان را پذیرفتنهد و اطاعهت خهدای  1؛الُْعلْیا
رحمان را رها کردند و در زمین فساد را آشهکار سهاختند و حهدود الههی را از بهین بردنهد و 

های فقیران و بیچارگان را ویژه خود ساختند و مهن از ههر کهس بهه  ییها نوشیدند و دارا باده
یاری دین خداوند و سربلندی آیینش و جهاد در راهش سزاوارترم، تها آیهین خداونهد پیهروز 

 باشد. 
های دین ملتزم باشند. اکنون که در عصر غیبت به سهر  مؤمنان باید در هر زمانی به تمامی ساحت

قطعی شرعی و عقلی، مدیریت جامعه اسالمی را باید کسهی بهر عههده بریم، بر اساس دالیل  می
داشته باشد؛ یعنی از علم و معرفت، تقوا و عهدالت  بگیرد که بیشترین شباهت را به امام زمان

و قدرت مدیریتی باال برخوردار باشد که به برکت انقالب شکوهمند اسالمی، این امهر در وجهود 
تعهّین یافتهه  ؟دم؟ای در وجود مقام معظم رهبهری، امهام خامنهه و اکنون نیز حضرت امام خمینی

اند کهه قهدردان  است و مردم متدین و انقالبی ایران اسالمی بر خالف کوفیان، به خوبی نشان داده
 ها و اهداف بلندشان همواره در میدان حضور دارند.  نعمت والیت هستند و برای تحق  آرمان

 ذلت و خواری ابدی. 4

رجسته دلبستگی به دنیا، تن دادن به زنهدگی پسهت و ذلیالنهه اسهت. کسهی کهه دلباختهه از آثار ب
هراسد و حاضر است برای زندگی بیشتر، تهن بهه ههر ذلتهی دههد. یکهی از  دنیاست، از مرگ می

 :روز عاشورا به آنان فرمهود وفایی است. امام حسین شکنی و بی های کوفیان، ذلت پیمان ذلت
يا، ِاستَصيَردتُُمونا والِِهيینَ يا اهَل الُُوفِة! » ا لَُُم َو تَعس  وای بهر شهما ای 2؛قُبحا  لَُُم َو تَرحا ، بُؤس 
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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

رستتپیتتی را یاووایرتتردوزتت ورتتر


سستعه یور ادتاریووتودری یاو


واکعالپر سرررادد دروتاکدیتی 


هرد ر یستستروتوانیتی را یاو


رنگی،رراودی ونفتا رسپاوغ رودو


1ششجهتیرشت ا  وا ررستوا یاو


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

 ، لَیَْس َشْأنى َشأُن َمْن يَخاُف الَْمْوَت، ما َأْهَوَن الَْمْوِت َعلى َسبیِل نَْیيِل الِْعيزِّ َوِاْحیياِ  الَْحيقِّ
لِّ ِاَلَّالَْمْوَت الَّي َُّ َى َلَحیياَة لَیَْس الَْمْوُت في َسبیِل الِْعزِّ ِاَلَ َحیاة  داِلَدة  َولَیَْسِت الَْحیاُة َمَع ال

فُنى... َوَهْل تَْقِدُروَن َعلى َأكْثَِر ِمْن قَتْليى!! َمْرَحبيا  ِبالْقَتْيِل فيي َسيبیِل  َمَعُه، َافَِبالَْمْوِت تَُخوِّ
ُْم َلتَْقِدرُوَن َعلى َهْدِم َمْجدى َوَمْحِو ِعيَزى َوَشيَرفى نَُّ ُِ جایگهاه مهن، جایگهاه  2؛اّلَله ِ، َول

. مرگ در راه عزت و احیهای حه ، چقهدر پهیش مهن آسهان کسی که از مرگ بترسد، نیست
است. مرگ در راه عزت، چیزی جز حیات جاودانه نیست و زنهدگی بها ذلهت، جهز مهرگ و 

ترسانید؟ آیا بیش از کشتن مهن  نیستی که هی  حیاتی همراه ندارد، نیست. آیا مرا با مرگ می
شکوه مهرا نهابود کنیهد و عهزت و  توانید توانید؟ آفرین به مرگ در راه خدا، ولی شما نمی می

 شرافتم را از بین ببرید.
؛ َالَْمْوُت اَْولى ِمْن ُركُوِ  الْعاِر َوالْعياُر اَْوليى »همچنین فرمود   َمْوٌت في ِعز  َدیٌْر ِمْن َحیاة  في ُذل 
ار و مرگ با عزت از زندگی ذلیالنه برتر است. مهرگ برتهر از همهراه شهدن بها عه 3؛ِمْن ُدُدوِل النَارِ 

 «.  خواری، و خواری از ورود در آتش، برتر است
، بهیش از چههل ملت مؤمن و انقالبی ایران اسالمی نیز با الگوگیری از این سخنان پرگهر امهام

سال است که تن به هی  ذلتی نداده و با اقتدار و عزت تمام در راه رسیدن به اهداف بلنهد انقهالب 
های مادی و معنهوی را بهه  های رشد و پیشرفت در عرصه هایستادگی کرده است و به زودی همه قل

 یاری خداوند فتح خواهد کرد.
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انتتت رتتترمتتتانمتتتانر تتت نی وررردر


ایمرگهمتید نختواهیپا تنویتود


ا  ستتتتانهمتتتتمتتتاولتتتتاستتتتدور


1وان رُد اِمغیتر متانیستتشورود
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