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 :سرّه( )قدسخمینی امام

 فالن گویندنمى ،«طورند این روحانیین» گویند:مى بگذارد کج را پایش روحانى یک اگر»
 کهه است شده وضع اآلن طور این بکند، خطایى یک نخواسته، خداى روحانى یک اگر آدم...
 را پایش اگر یکى که است بزرگى مسئولیت یک مسئولیت، اند.جورى این روحانیون گویندمى
 حسهاب اسهالم روحانیهت پهاى بشهود، حساب خودش پاى که نیست طور این بگذارد غلط
 خهداى آقایان شما و ما از که خطایى هر جهت این از است. اسالم روحانیت  شکست شود،مى

 دارد مدرسهه در هکه اىطلبهه آن حتى شود؛مى حساب همه پاى بکند... پیدا تحقق نخواسته،
 دیگران پاى شود،نمى حساب خودش پاى بکند خطایى یک که وقتى هم آن خواند،مى درس
«است. بزرگ بسیار مسئولیت کنند.مى حساب هم

 16/2/1364 سنی، و شیعه روحانیون و علما جمع در بیانات
 

 (:العالی ظله مد)اسالمی انقالب معظم رهبر

 گفتهار منشه  بهه را مهردم دل تهوانیممى چطهور زندگى محیط و اجتماعى محیط در ما»
 حهر  دنیهوى شههوا  مهذمت  از درحالیکه برانگیزیم؛ را آنها اعتماد و کنیم مطمئن خودمان

 بهه سهرردندل مهذمت از کنیم!مى عمل دیگرى طور خودمان نکرده خداى عمل در و زنیممى
 مها عمل اما بزنیم؛ حر  دنیوى هاىخواهىزیاده راه در کردنمجاهد  و کردنحرکت و پول
 اثهر  یها کنهد،نمى اصهالا اثهر یا بکند؟! اثر است ممکن چیزى چنین چطور باشد! دیگرى طور

 تبهدیل اثهر ضهد بهه درسهت مها، کار واقعیت  کشف با بعد که کندمى اثرى یا کند،مى زودگذر
«.است مهم بسیار عمل بنابراین، شود.مى

 5/11/1384 مبلّغان، و روحانیان دیدار در بیانات
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 نخست سخن
 ذلهت بهار زیر هرگز و ایستادند کوه چونان که است طینتی پاک عاشقان میعادگاه الحرام، محرم ماه

 راسهتی و حه  جویندگان به را عزت و آزادگی درس و نرفتند زمانه ظالمان و کافران با همسویی و
کهه درس جهوانمردی را  خوشها آنان گشودند. عالم زدگان غفلت فراروی را هدایت و باب تندآموخ

کننهد  سازی مشه  می آموزند و عقل و عش  راستین را در این دانشگاه انسان در مکتب حسینی می
ای که دوری از معنویت بر جهان خیمهه زده، نیکهوترین گفتهار و زیبهاترین رفتهار را از  و در زمانه

سان محرم هر سال، با شوری بیشتر به صهحنه  گیرند و بدین های کامل دین و انسانیت فرا می اسوه
بهاره، همهه  خوانهد و بهه ی  گذارد و همگان را به شنیدن پیهام جاودانهه خهود فهرا می تاری  پا می

سهازد. آری ههر چهه دنیهای کنهونی  گر می بدیل جلوه الی حوادث بی های متعالی را در البه ارزش
تهر های گوناگون در جهت اطفها  نهور الههی دراز دامهن ها از راه ها و شبیخون تر و هجمه طمپرتال

بیشتر به منصه ظهور رسهیده  1«إنَّ الٌُحَسین ِمصباُح الُْهدی َو َسفینَُه الْنِّجاة»شود، حدیث نورانیمی
 رسم اهل بیت داران راه و شاهد این نکته ارتقا  روزافزون دلدادگی دوست .گرددتر میو عینی

ومهر  فرهنگهی، بهه عرصهه  ها در این دنیای آشهفته و هر یافتگی خیل عظیم انسان به ایشان و راه
   .است ویژه امام حسین به 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، 
توشه تبلیغی برای مبلغان گرامهی تهدارک دیهده  تبلیغی متناسب با نیاز جامعه، در قالب ره محتوای

 های تبلیغی، جامعه تشنه معارف دینی را سیراب نمایند.ها و مهارت گیری از شیوه است تا با بهره

توشه حاضر، مباحثی ارزشمند و نکاتی کهاربردی در موضهوعات متنهوع دینهی، فرهنگهی و  در ره
اعی به قلم شماری از نویسندگان فاضل سامان یافته که تحت عناوین زیر ارائه شهده اسهت  اجتم
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 و کهالم در الهی های نعمت از انقالب؛ سپاسگزاری امامین کالم در مطلوب عزاداری معیارهای»
 جایگهاه ؛حسهین امهام سهیره و کهالم در دنیها بهه دلبسهتگی پیامهدهای ؛حسین امام سیرۀ

 ههای ویژگی مهردم؛ رضهایت بها خهدا رضایت میان تقابل بررسی دینی؛ های هآموز در راستگویی
 الگهوی؛ سهلیمانی قاسهم حا  شهید مکتب و سیره در عرفان و حماسه پیوند عاشورایی؛ جوانان
 امهام محبهت أمنشه الههی محبهت ؛حسهین امهام سهیره بهر تأکید با مدار عزت انسانی روابط

 و ها پشهتیبانی تولیهد، ؛سهجاد امهام نگهاه از نهدگیز در هها گرفتاری تربیتهی آثهار ؛حسین
 «.فرهنگی امور محوریت با ها زدایی مانع

شده در این نشریه، برای مبّلغان عزیز راهگشا و برای دلهدادگان حقیقهت،  امیدواریم، مباحث ارائه
د مایه هدایت باشد و درعمل، به موّفقیت روحانیان گرامی در امر ترویج معارف اسهالمی بینجامه

 .و مورد رضای حضرت دوست قرار گیرد

در پایان، ضمن قهدردانی از نویسهندگان و ارزیابهان محتهرم، از همکهاران گهروه تولیهد محتهوای 
 .صمیمانه سپاسگزارمسازی نشریه حاضر کوشیدند،  فرهنگی و تبلیغی که در امر آماده

 
 روستاآزاد سعيد 

 دیر مسؤولم
 



 معیارهای عزاداری مطلوب در کالم امامین انقالب
*علیرضاانصاری المسلمینو االسالمحجت

 هاشار 
عزاداری و سوگواری هدفمند بر عزیزان از دسهت رفتهه، رویکهردی طبیعهی اسهت کهه از مههر و 

گیرد و از آغاز آفرینش انسان تا به حال روا  داشته و خدای سهبحان نیهز بهر  محبت سرچشمه می
نیهز از ایهن امهر جهدا  عزاداری برای سیدالشههدا 1این واکنش طبیعی بشر مهر تأیید زده است.

ترین مصهادی  بزرگداشهت شهعائر الههی و نشهانه  ، از بزرگنیست. عزاداری برای امام حسین
ای اسهت کهه  است؛ زیرا حادثه کربال، حماسه جاودانه محبت و ارادت به ساحت مقدس آن امام

ن وقهایع آن، ای که با شنید گونه در اعماق وجود ما اثری عمی  و جاودانه به جای گذاشته است؛ به
شود. حهال ایهن سهؤال مطهر   ها اشکبار می آید و چشم ها به سوز می افتد، دل ها به تپش می قلب

رو، ایهن سهؤال را از منظهر  شود که معیارهای عزاداری مطلوب و صحیح کدامند؟ نوشتار پیش می
 دهد. پاس  می ؟دم؟ای و امام خامنه امامین انقالب، امام خمینی

 ری صحيح . بایستگی عزادا1
دهنده رفتار و مراسم خاصی است که هنگام وقوع مصهیبت، انجهام  ای آیینی و نشان عزاداری، واژه

تردیهد   یابهد. بی ها و نمادهای مختلفی، مانند روضه، مرثیه و عزاداری نمود می شود و در قالب می
عظهیم شهعائر ، از شعائر مهم الهی و دینی است و از منظهر قهرآن، تعزاداری برای امام حسین

ََ  اْلُقُلوَ »هاست   الهی نشانه پرواپیشگی دل ها ِمْن َتْقو ِه َفِإنَّ ْم َشعاِئَر اللَّ در  2«. ذِلَك َو َمْن ُيَعظِّ
 چنانکهه امهام سهجاد 3تأکید شده اسهت؛ روایات فراوانی نیز بر اقامه عزاداری امام حسین

                                                           

 هنگی و تبلیغی.کارشناس علمی گروه تولید محتوای فر* 
 .54؛ ص بایدها و نبایدهای عزاداری. ناصر باقری بیدهندی؛ 1
 .32. حج  2
 . 82؛ ص مثير األحزاننما حلی؛  . ر.ک  جعفر بن محمد ابن3

 فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان

 ـ شماره ششم 1443ـ محرم  1400تابستان  
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ِه  -َدْمَعة   بِْن َعلِي    الُْحَسیْنِ   ِلقَتْلِ   َعیْنَاهُ   َدَمَعْت   َأيَُّما ُمْؤِمن  »فرموده است   َحتَّى تَِسيیَل َعلَيى َديدِّ
ُ بَِها ِفي الَْجنَِّة غَُرفا َأُه اّلَله گریهان شهود؛  هر مؤمنی که چشمانش برای کشته شهدن حسهین 1؛بَوَّ

تی جای های بهش هایش سرازیر شود، خداوند به سبب آن او را در خانه ای که اش  بر گونه گونه به
 «.دهد که روزگاران درازی در آن به سر برد

 2سهتیزی، دارد؛ بلکهه فرهنهگ ظلم نهه تنهها اسهالم را زنهده نگهه مهی عزاداری بر امام حسین
کنهد. از ایهن روسهت کهه امهام  خهواهی و عزتمنهدی را نیهز نهادینهه می آزادی 3پاسداری از دین،

اند. حضرت امام  دن عزاداری تأکید داشتههمواره بر صحیح بو ؟دم؟و رهبر معظم انقالب خمینی
، سرمایه و فرهنهگ عظهیم اسهالم، و عهزاداری شهیوه معتقد بود که قیام امام حسین خمینی

رو سهوگواری بایهد در چهارچوب شهرع و منطه  صهورت گیهرد   انتقال این فرهنگ است؛ از این 
ها  و ایهن روضههها  اسهت... ایهن گریهه برای حفظ مکتب سیدالشهدا روضۀ سیدالشهدا»

   4«.حفظ کرده این مکتب را...
هایی نیهز  در کنار کارکردهای فراوانی که دارد، دچار آسیب مجالس سوگواری برای امام حسین

اند تا این مجالس را به سمت پیراسهتگی از انهواع خرافهات  شده است. اگرچه بزرگان دین کوشیده
را به این منظور تألیف کرد، امها ایهن  اتحریف عاشورکتاب  سوق دهند؛ چنانکه شهید مطهری

 فرموده است   ها همچنان به قوت خود باقی هستند. امام خمینی آسیب
ون، از طرف خطبا، بها یزنده نگه داشتن عاشورا با همان وضع سنتی خودش از طرف روحان

ه دسهتجات معظهم و کهب سهاب  یههای مردم با همهان ترت همان وضع ساب  و از طرف توده
د نهضت یه اگر بخواهکد ید بدانیافتاد. با عزاداری به عنوان عزاداری راه می  دستجاتمنظم، 

ی بهوده یزههای نهاروایچ یه د. البته اگهر ینکها را حفظ  ن سنتید ایشما محفوظ بماند، با
ه یقهدری تصهف ی د یها با اطالع از مسائل اسالم بوده، آن است ساب  و دست اشخاص بی

 5بشود... .

نمایهد   تأکیهد می زدایی عهزاداری سیدالشههدا نیهز همهواره بهر آسهیب ؟دم؟نقالبرهبر معظم ا
                                                           

 .104؛ ص كامل الزیارات قولویه؛ . جعفر بن محمد ابن1
ا  َو َهْیَهاَت   »55؛ ص مثيراالحزاننما حلی؛  . جعفر بن محمد ابن2 ة ِمنَّ لَّ  «.الذِّ
ی  َمْن   »172و  107؛ ص وقعة الطف. لوط بن یحیی ابومخنف کوفی؛ 3

َ
وِه َو »؛ ...«ُسْلَطانًا َجاِئرًا   َرأ َلوی اللَّ ِِ ْدُعووُکْم 

َ
أ

ِه َفِإَن  َلی َنِبیِّ ِمیَتْت   ِِ
ُ
َة َقْد أ نَّ  «. السُّ

 .526، ص 8 ؛   صحيفه امامموسوی خمینی؛  الّله . سید رو 4

 .331، ص 15 . همان،   5
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تواند دنیا را نجهات دههد؛ بهه  علی می بن امروز حسین عزیزان من؛ مؤمنین به حسین بن علی»
آمیز و غلط،  شرط آنکه با تحریف، چهره او را مغشوش نکنند. نگذارید مفاهیم و کارهای تحریف

 1«.منحرف کند. با تحریف مقابله کنید از چهره مبارک و منور سیدالشهداها را  ها و دل چشم
 فرماید   ایشان در جای دیگر می

چیز دیگری که بنده در بعضی از خوانندگان جلسات مداحی اطالع پیدا کهردم، اسهتفاده از 
معناست که گاهی هم مضر است. فرض کنید راجهع بهه حضهرت  ها و تمجیدهای بی مد 

شود، بنا کنند از چشم و ابروی آن بزرگهوار تعریهف کهردن؛ مهثال  صحبت می ابوالفضل
بهه  قربون چشمت بشم. مگر چشم قشنگ در دنیها کهم اسهت؟ مگهر ارزش ابوالفضهل

  2آورد. ها سطح معارف دینی ما را پایین می هایش بوده! ... این چشم
ورایی تهی و گاهی بهه افسهانه ها از محتوای عمی  عاش های اخیر، برخی عزاداری متأسفانه در دهه

 هها بایهد توبهه کهرد. شههید مطههری ای کهه بهرای ایهن نهوع عزاداری گونه آغشته شده است؛ به
و اصهحاب  نیالحسه الّلههه نسهبت بهه اباعبدکانتی یت و خین جنایم از اییایب»... نویسد   می

م، توبه یبر ان مییاز م ها را نیم و همه افتخارات ایشو ب میکارانش و خاندانش مرتیبزرگوارش و 
   3«.مینک

 . همسویی با اهداف قيام امام حسين2
، همسویی عزاداری با اهداف و ماهیت قیهام یکی از معیارهای مهم عزاداری برای امام حسین

آن حضرت است؛ زیرا عزاداری، ترجمان اهداف و چیستی قیام حسینی است. از این رو اگر قیهام 
باید مرثیه او مها را از گمراههی و نهادانی بهه ههدایت  4گمراهی است،برای نجات مردم از  امام

برای امر به معروف و نهی از منکر و آزادی قیام کرد، عزاداری آن  رهنمون کند. اگر امام حسین
توانهد بها اههداف  ای برای ترویج این امور باشد؛ در غیر این صهورت نمی حضرت نیز باید وسیله

 فرموده است   ه امام خمینیحسینی منطب  باشد؛ چنانک
                                                           

 . 03/03/1374. بیانات در دیدار جمعی از روحانیون؛ 1

 .05/05/1384. بیانات در دیدار جمعی از مداحان؛ 2

 .98، ص 17 ؛   آثار مجموعه . مرتضی مطهری؛ 3
ََلَلِة َو اْلَجَهاَلِة   ِمَن   ِلَیْسَتْنِقَذ ِعَباَدَك   ِفیَك   ُمْهَجَتهُ   َوَبَذَل   »228؛ ص كامل الزیارات قولویه؛ بن محمد ابن . جعفر4  «.الضَّ

 «.اْلَجَهاَلِة 
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خهود  ه هسهت... بیکهگهری یهای د ن مجهالس، بهاالتراز همهه جنبههیهاسهی این جنبه سیا
ردن بهه کهه یهه، گریها صهورت گریهانهد ید، بگریه بگرکس که هر کنیند ائمه ما به ایگو نمی

ی کست. مسئله، مسئله تبهایه نیرد[، اجرش فالن فالن است. مسئله، مسئله گریخودش ]بگ
خواسهتند  ه داشهتند، میکهد الهی یه ائمه ما با همان دکاسی است یت. مسئله، مسئله سسین
  1نند... .کج یها را با هم بس ن ملتیه اک

خوانی باید ماهیهت، اههداف و شهعارهای کهربال را ترسهیم  نیز عقیده دارد روضه ؟دم؟ای امام خامنه
    دهنده قیام کربالست کند؛ زیرا عزاداری، ترجمان و انعکاس

زنی و در خهالل  خوانی، سخنرانی، مداحی، شعرهای مصیبت، خوانهدن نوحهه سهینه روضه
. یعنهی همهان ههدفی کهه در کلمهات های آموزنده، ماجرا و هدف امام حسین سخنرانی

بیان شود. این، ی  سرفصهل ...« بَِطرا  َو ََل َأِشرا    َأْدُرجْ   لَمْ   ِإنِّي»خود آن بزرگوار هست که  
ههر ...«  بَاِذَل  ِفینَا ُمْهَجتَه  كَانَ   َمنْ »و ...« ُسلَْطانا  َجائِرا  َرَأى  َمنْ »... اتی از قبیل است. عبار

   2اند. کدام ی  درس و سرفصل
اگر چه اهداف بسیاری همچون مبارزه با ظلم، امر به معروف و نهی از منکر، مخالفت بها حهاکم 

ما محور تمام اهداف، قیام برای خهدا و حفهظ دیهن ظالم و ... برای قیام عاشورا ذکر شده است؛ ا
ْسََلمِ »اسالم بود   ََلمُ   وَعلَى اْْلِ ُة بَِراع  ِمثِْل يَِزيدَ   ِإْذ َقْد بُِلیَتِ   السَّ برپایی مجهالس عهزاداری  3«.اْْلُمَّ
و قیهام و اههداف آن  ، همواره با هدف زنده نگه داشتن یاد امهامتوسط ائمه امام حسین

اكََرِتُُمْ   اْجِتَمياِعُُمْ   ِفيي  َفيِانَّ »فرمهوده اسهت   است؛ چنانکه امهام بهاقر حضرت بوده ََ   َو ُمي
 «.اجتماع )مجالس( و سخنان شما، احیا و زنده کردن ماست 4؛ِإْحیَاُؤنَا

 . آميختگی عاطفه و منطق 3
 نیاز معیارهای عزاداری صحیح، درآمیختگی عاطفه و منط  است؛ یعنی سوگواری امام حسه

ام عاشهورا را بهه یهن دو ساختار، محتهوا و پیان استوار است  بنیان عاطفی و بنیان منط . ایبر دو بن
، شور و احساس انسانی اسهت. شند؛ زیرا یکی از دالیل مهم عزاداری امام حسینک  دوش می

                                                           

 .324، ص 13 ؛   صحيفه امامموسوی خمینی؛  الّله . سید رو 1
 .03/03/1374. بیانات در دیدار با جمعی از روحانیون؛ 2

 .25؛ ص مثيراالحزاننما حلی؛  . جعفر بن محمد ابن3
 .224؛ ص االمالی. محمد بن حسن طوسی؛ 4
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 تواند در مقابل ستم به خاندان پیامبر اعظم آالیش، هرگز نمی انسان دارای احساس انسانی بی
توانهد بهدون  رو محفهل حسهینی نمی تفاوت باشد یا برانگیخته نشود؛ از ایهن  بی و امام حسین

های  بتیادآوری مصهیهدر واقهع  1گریه و اش  ریختن باشهد، وگرنهه قابهل تهداوم نخواههد بهود.
دهنهد و آنچهه هویهت نهضهت حسهینی را   ل میکین نهضت را تشهی، ُبعد عاطفی اتیب اهل

ستیزی است که در ُبعد منطقهی  ها، عدالت و ستم دین، پاسداری از ارزشدهد؛ حفظ  تشکیل می
شود. این تلفی  باید بدون افراط در منط  صورت گیهرد؛ زیهرا افهراط در ایهن   عزاداری خالصه می

گونه که افراط  کند. همان امر، مراسم عزاداری را به نمادهای خش  و بدون رو  عاطفی مبدل می
بهدون « منطه »و « عاطفه»موجب نادیده گرفتن عقالنیت است؛ تلفی  در برانگیختن احساس، 

ههر »نویسهد   بهاره می در این د مطههرییافراط و تفریط نیز از معیار مهم عزاداری اسهت. شهه
هها نفهوذ  قهدر در رو  ر باشد، آنکای از عاطفه نداشته باشد و صرفًا فلسفه و ف  تبی اگر چاشنیکم

ن عاطفهه بهه آن یهای از عاطفه داشته باشهد، ا  ارد؛ ولی اگر چاشنیند و شانس ماندگاری ندک نمی
، منطه  و فلسهفه نیتب امام حسکم  ند. بدون شک تب را منطقی میکدهد. آن م حرارت می

   2«.دارد...
 فرماید   جوادی آملی می الّله  تیآ

؛ و آه و احساسهات بهدون معرفهت باشهند  انونی برای اشکد صرفًا یمجالس سوگواری نبا
ه از کهی کز مطر  باشند. اشهیگاهی برای شناخت و آموزش نیست به عنوان جایبا  ه میکبل

شود، چونان چشمه زالل زمزم به انسان شجاعت، شههادت و   شه و خرد جاری مییروی اند
اش  هیهد، گریهگر ه از سر عاطفه محض و احساس خام میکسی کبخشد.  صفای باطنی می

   3النه است... .یذل

با همه تأکیداتی که بر عهزاداری حسهینی دارنهد، بهر هدفمنهد  وست که امام خمینیاز همین ر
 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 
ها دارد و نه ایهن  احتیا  به این گریه سیدالشهدا؛ نه که ما گریه کنیم برای سیدالشهدا

ها مردم را همچو مجتمهع  آید، لکن این مجلس ها خودش ه فی نفسه ه کاری از آن می گریه
                                                           

 .49192، کد مطلب  18/08/1392؛ «های حسینی نگاهی به عزاداری»؛ . پرتال امام خمینی1

 .57، ص 16 ؛   آثار مجموعه . مرتضی مطهری؛ 2
 .250جوادی آملی؛ شکوفایی عقل در پرتو نهضت حسینی؛ ص الّله. عبد3
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های  دهند... این جنبه سیاسی این مجهالس، بهاالتر از همهه جنبهه کنند و ی  وجهه می می
 1دیگری که هست... .

« عواطهف»و « منطه  قهوی»ت که اساس حرکت تشهیع بهر نیز معتقد اس ؟دم؟رهبر معظم انقالب
 نیز مبتنی بر منط  و عاطفه است   بیت امام رو قیام و عزاداری اهل از این  2استوار است؛

حادثه عاشورا، خش  و صرفًا استداللی نیست؛ بلکهه در آن عاطفهه بها عشه  و محبهت و 
کننهد بهه  ذا مها را امهر میاست؛ له ترحم و گریه همراه است. قدرت عاطفه، قدرت عظیمی 

زنهد، امها مرثیهه  در کوفهه و شهام منطقهی حهرف می گریستن، گریاندن... زینب کبهری
بر روی منبر شام با آن عزت و صالبت بهر فهرق حکومهت امهوی  خواند. امام سجاد می
شهته خوانی تا امروز ادامه دارد و باید تا ابد ادامهه دا خواند. این مرثیه کوبد، اما مرثیه می می

 3باشد.

 . استفاده از منابع معتبر4
ساز است که با معارف بلنهد و عمیه  اسهالم گهره خهورده اسهت.  عاشورا، سرمایه عظیم و تاری 

نخستین عامل حفظ این سهرمایه عظهیم، مراجعهه بهه منهابع معتبهر و دسهته اول اسهت؛ زیهرا از 
اس، در حادثه کهربال بایهد از آید. بر این اس معیارهای مهم اتقان و صحت ی  محتوا به شمار می

استفاده، و حتهی از   طاووس ابنلهوف و   مخنف مقتل ابیشی  مفید،  االرشادهایی همچون  کتاب
نیز یکهی از معیارههای عهزاداری صهحیح،  ؟دم؟خواند. از نظر مقام معظم رهبری ها روضه  روی آن

بهر اسهتفاده از منهابع معتبهر  استفاده از منابع دسته اول و معتبر است؛ از همین روست که ایشهان
شهی   االرشادطاووس و  ابنلهوف های معتبری همچون  کند که از کتاب پافشاری، و سفارش می

گونههه کههه ایشههان در نمههاز جمعههه از همههین کتههب اسههتفاده نمههود   مفیههد اسههتفاده شههود؛ همان
« ارشهاد  »س و طهاوو ابن« لههوف  »خوانی، تا حّد ممکن باید متقن باشد؛ مهثاًل در حهدود  واقعه»

  4«.خوانی شود خوانی و روضه درآوردی ه واقعه  ها ه نه چیزهای من مفید و امثال این
                                                           

 .323، ص 13 ؛   صحيفه امام موسوی خمینی؛ الّله . سید رو 1

های رهبر انقالب به هیئات  توصیه»ای؛  سید علی حسینی خامنه الّله رسانی دفتر حفظ و نشر آثار آیت . پایگاه اطالع2
 .07/08/1393؛ «مذهبی

 .05/11/01384. بیانات در دیدار روحانیان و مبلغان در آستانه ماه محرم؛ 3
 

 .03/03/1374. بیانات در دیدار جمعی از روحانیون؛ 4
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، استناد بعضی از  کند را تهدید می هایی که عزاداری امام حسین متأسفانه امروزه یکی از آسیب
الهب، زبهان حهال اینکهه ایهن مط  . برخی به بهانه خوانان، به منابع غیرمعتبر است منبر و مرثیه اهل

گویی برای ههر کسهی، بهه حسهب شهأن  کنند؛ در حالی که زبان  حال است؛ مطالبی را مطر  می
، باید در خور منزلت و همسو با سهیره و حضرت زینب اوست. بیان زبان  حال امام حسین

د    ِبآلِ   يَُقاُس  َل»فرموده است   آنان باشد؛ چنانکه امام علی هِ   ِمنْ  ُمَحمَّ َِ ةِ   َه ههی   1؛َأَحد اْْلُمَّ
   2«.قیاس کرد محمد توان با آل کسی را نمی

کنند که با ادبیات و متون معتبر همسویی ندارد؛ ماننهد  برخی مداحان ناآگاه از کلماتی استفاده می
ناسازگاراسهت. گفتهار و سهیره پیهامبر  های ائمهه که با آموزه« کلب الرقیه»و « کلب الحسین»

هاسهت. حهال  حاکی از احترام و ارزش فراوان به کرامهت و عهزت انسان، و امامان اعظم
 ویژه آنکهه شهعار امهام حسهین توان با تمس  به نام آنان، انسان را تحقیهر کهرد؛ بهه چگونه می

گفهتن ایهن الفهاظ »در جهواب سهؤالی فرمهود   ؟دم؟است. رهبر معظم انقالب« هیهات منا الذله»
ویژه  بهه ت مؤمنین مراعات شهؤون عهزاداری معصهومینشایسته نیست و در هر حال بهتر اس

 3«.را بنمایند الحسین الّلهسید و ساالر شهیدان اباعبد
بود. آخوندی را دید که بهرای احتهرام  بروجردی در حال ورود به حرم امام رضا الّله روزی آیت

ود  ایهن چهه به سجده افتاد، آقا با دیدن این صحنه شدیدًا ناراحت شد و فرمه به حضرت رضا
. 2. سجده برای غیر خهدا؛ 1شوی   کنی؟ تو با این عملت، مرتکب دو گناه می کاری است که می

شود که دیگران ههم از تهو پیهروی  دهی و این سبب می روحانی هستی و چنین کاری را انجام می
 4کنند.

 هاو ابزار مشروع . استفاده از شيوه5

و ابزارها به حسب باورهها  ها در عزاداری است. اگر چه شیوهو ابزار، یکی از عوامل تأثیرگذار   شیوه
های اجتماعی متفاوت است، اما آنچه که در این خصوص محوریت دارد مشهروع بهودن  و سنت

هاست؛ زیرا یکی از معیارهای عزاداری صحیح، استفاده از ابهزار شهرعی اسهت. اگهر  ابزار و شیوه
                                                           

 .140، ص 1؛   البالغه شرح نهج الحدید؛ ابن ابی الّلهبن هبة. عبدالحمید 1
 . همان.2
 ای؛ استفتائات مراسم عزاداری. سید علی حسینی خامنه الّله رسانی دفتر حفظ و نشر آثار آیت . پایگاه اطالع3

 . 578تان؛ ص . محمد محمدی اشتهاردی؛ داستان دوس4
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کننهد، امها طبه   نجهام آن از ههر وسهیله اسهتفاده میچه برخی به بهانه اهمیت عهزاداری، بهرای ا
 نویسد   باره می در این کند. شهید مطهری های دینی، هدف وسیله را توجیه نمی آموزه

بشود و قبرش زیارت  ...از طرف اولیا  دین پیشنهاد شده که اقامه عزای حسین بن علی
ای پیدا شوند و کهم کهم  حرفهخوانان  شود ... این موضوع تدریجًا سبب شد که بعضی مرثیه

خوانی به صورت ی  فن و هنر از ی  طرف، و وسیله زندگانی از طرف دیگهر درآیهد؛  مرثیه
از طرفی فکری پیدا شود که چون گریاندن بر ابی عبدالله ثهواب جزیهل و اجهر عظهیم دارد 

ُر الَْمبادى»پس به حکم  ای  ر وسهیلهکنهد( از هه )ههدف، وسهیله را مبها  مهی« الْغاياُت تُبَرِّ
  1شود. ای مشروع می شود استفاده کرد. اینجاست که جعل و دروغ در نظر عده می

هایی مانند عزاداری با شمشیر و راه رفتن بهر روی تیهو و آتهش کهه مبنهای شهرعی و  بنابراین روش
های اشتباه عهزاداری،  شود. از دیگر شیوه عقلی ندارد، صحیح نیست؛ زیرا موجب وهن اسالم می

زنی است که نه تنها با فرهنگ و شعائر حسینی همسویی ندارد؛ بلکه قیام عاشورا را بهه کهاری  قمه
شود. رهبر معظهم  کند و موجب تضعیف اسالم و واقعه کربال توسط دشمنان می خرافی تبدیل می

 فرموده است   ؟دم؟انقالب
ی نشهین اسهت، جمههور کسی که با مسائل کشور شهوروی سهاب  و ایهن بخشهی کهه شیعه

ها بر منطقه آذربایجان شوروی ساب   گفت  آن وقتی که کمونیست آذربایجان، آشنا بود؛ می
مسلط شدند، همه آثار اسالمی را از آنجا محو کردند؛ مثاًل مساجد را به انبار تبدیل کردند؛ 

ای از اسهالم و  ها را به چیزهای دیگری تبدیل کردند و هی  نشهانه های دینی و حسینیه سالن
زدن بهود... چهرا؟ چهون  و تشیع باقی نگذاشتند؛ فقط ی  چیز را اجازه دادند و آن، قمهدین 

ها ی  وسیله تبلیو بر ضد دین و بر ضد تشهیع بهود. بنهابراین گهاهی  زدن، برای آن خود قمه
کند. هر جا خرافهات بهه میهان بیایهد،  گونه علیه دین استفاده می دشمن از بعضی چیزها این

 2خواهد شد.دین خالص، بدنام 
در شرایط و اوضاع کنونی، از قمه زدن خودداری »نیز در پاس  سؤالی فرموده بود   امام خمینی

   3«. زدن مانعی ندارد عزاداری و سینه   شود و
                                                           

 .605، ص 17 ؛   آثار مجموعه  . مرتضی مطهری؛1
 .01/01/1376. بیانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی؛ 2

 . 654، ص 10؛   استفتائات امام خمينیموسوی خمینی؛  الّله . سید رو 3
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 . انتخاب اشعار ُپرمحتوا و اثربخش6
 گیری مراسم سهوگواری امهام حسهین شعر و شاعری از عناصر بسیار مهم و تأثیرگذار در شکل

خوانان مانند کمیت اسهدی، دعبهل خزاعهی و سهید حمیهری در  رو مداحان و مرثیه  است؛ از این
گویهد امهام جعفهر  شهدند. ابوههارون مکفهوف می خواندند و تأیید می شعر می محضر ائمه

من شعری برایش خوانهدم و «. بخوان حسین  برای من شعری درباره»به من فرمود   صادق
سپس ایشان اشعاری را بهه عربهی «. خوانید، برایم بخوان  که برای خود می ن چنا آن»ایشان فرمود  

های پاکش بگهو   گذرت که بر جسد حسین افتاد، به استخوان»خواند که مضمونش چنین است  
  1 «.ور و سیراب باشی  های پاک! همیشه از باران ابرهای متراکم و پربار، بهره ای استخوان
در آخهر منبهر، »فرمهود   می اده از اشعار در عهزاداری امهام حسهیندرباره استف امام خمینی

و  بیهت خوانی بشود، مرثیه گفته بشود، شعر و نثهر در فضهایل اهل روضه را بخوانند ... روضه
 2«.ها گفته بشود تا این مردم مهیا باشند؛ در صحنه باشند در مصائب آن

زایش میهزان موفقیهت و اثرگهذاری روزه نیز شهعر و شهاعری را موجهب افه ؟دم؟رهبر معظم انقالب
 داند   می

ای کهه  کننده باشد. گاهی قصهیده مضمون و قانع شعر شما باید خوب، محکم، قوی، خوش
گذارد. گهاهی یه  بیهت  بیان تأثیر می خوانید، به اندازه چند منبر  ی  منبری  خوش شما می

آید. انسان بایهد  دست نمی  به ها آسان و مجانی شعر  بجا، به قدر ی  کتاب قیمت دارد. این
 3زحمت بکشد، کار و تالش کند، شعر خوب را بیابد، آن را حفظ کند و بخواند.

 . همسویی با نياز و شرایط جامعه7
گونه کهه   یکی دیگر از معیارهای عزاداری صحیح و تأثیرگذار، توجه به شرایط جامعه است؛ همان

ط جامعهه )گسهترش سهتم و دفهاع از مظلهوم...( ها با توجهه بهه شهرای عزاداری در عصر ائمه
ها باید ناظر به مشکالت جهان اسهالم باشهد. بهرای مثهال  گرفت. امروزه نیز عزاداری صورت می

رو سهوگواری بایهد  اکنون یکی از مشکالت جهان اسالم، شهرایط مهردم فلسهطین اسهت؛ از ایهن
                                                           

 .105؛ ص كامل الزیارات قولویه؛ . جعفر بن محمد ابن1
 .332، ص 15 ؛   صحيفه امامموسوی خمینی؛  الّله . سید رو 2
های مهداحی  آقا گفتند همه بخش»ای؛  سید علی حسینی خامنه الّله رسانی دفتر حفظ و نشر آثار آیت . پایگاه اطالع3

 .14/07/1395؛ «باید پیام داشته باشد
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گونهه کهه شههید  د؛ همانستیزی، روحیه مقاومهت و حمایهت از مظلهوم داشهته باشه ماهیت ستم
ش ُمهرد، شهمر  یصد سال پیاست. شمر  هزار و س 1انیشمر  امروز موشه دا».... فرمود   مطهری

   2«.خورد  امروز را بشناس. امروز باید در و دیوار این شهر با شعار فلسطین تکان می
مریکا و داعهش ها، شرایط جهان اسالم و ستم ستمگران معاصری چون آ بنابراین باید در عزاداری

زیرا عزاداری، ترجمان ماهیت ستم و بداخالقی هر زمهان اسهت. امهام راحهل در ایهن  بیان شود؛
 زمینه فرمود 

به طور کوبنهده فجهایع و  ها و اشعار مرثیه و اشعار ثنای از ائمۀ ح  الزم است در نوحه
ومیهت های ستمگران هر عصر و مصر یادآوری شود و در این عصر که عصهر مظل ستمگری

سعود، این  جهان اسالم به دست آمریکا و شوروی و سایر وابستگان به آنان و از آن جمله آل
و مالئکتهه و رسهله علهیهم ه اسهت، بهه طهور کوبنهده  الّله خائنین به حرم بزرگ الهی ه لعنة

 3یادآوری و لعن و نفرین شود.
عه تأکید کرده است؛ زیرا ماهیهت نیز همواره بر همسویی عزاداری با شرایط جام ؟دم؟ای امام خامنه

 سازی است   ، فرازمانی و اندیشهعزاداری امام حسین
دهنده  فهمیدن قضیه عاشورا فقط در تاری  نیست، در هر زمانی بایهد دیهد عناصهر تشهکیل

دهنده هویهت  گهاه در مقهابلش بایهد عناصهر تشهکیل  شهود؟ آن هویت یزیدی کجا پیدا می
سهاز باشهد. روضهه و نوحهه و  سهاز باشهد، اندیشه بر باید انسانحسینی را به میدان آورد. من

گاهی پر کند. سینه  4زنی باید فضا را از مسائل زنده حسینی، معرفت و آ

                                                           

 . نخست وزیر وقت اسرائیل.1
 .291، ص 17 ؛   آثار  مجموعه. مرتضی مطهری؛ 2

 .400، ص 21 ؛   صحيفه امام موسوی خمینی؛ الّله . سید رو 3
های رهبر انقالب به هیئات  توصیه»ای؛  سید علی حسینی خامنه الّله رسانی دفتر حفظ و نشر آثار آیت . پایگاه اطالع4

 .07/08/1393؛ «بیمذه
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 فهرست منابع
 کتب

؛ تصحیح محمد ابوالفضل ابراهیم؛ البالغه شرح نهج؛ الّلهالحدید، عبدالحمید بن هبة ابن ابی .1
 ق.1404شی النجفی، المرع الّله چاپ اول، قم  مکتبة آیة

نی؛ چاپ اول، نجهف یتصحیح  عبدالحسین ام  ؛الزیارات كامل محمد؛   ه، جعفر بنیقولو ابن .2
 .   ش1356ة، یاشرف  دارالمرتضو

،   مدرسهه امهام مههدی ؛ چهاپ سهوم، قهممثيرر األحرزان محمد؛ نما حلی، جعفر بن  ابن .3
 . ق1406

یح  محمدهادی یوسهفی غهروی؛ چهاپ ؛ تصح وقعة الطف    ی؛یحی  بن  وفی، لوطکابومخنف  .4
 . ق1417،  نیسوم، قم  جامعه مدرس

، ؛ چههاپ اول، قههم  نورالسههجادبایرردها و نبایرردهای عررزاداریبههاقری بیدهنههدی، ناصههر؛  .5
 ش.1384

، قهم  اسهرا ، 13؛ چهاپ شروواایی عقرل در ترترو نهحري ح رينی؛ الّلههجوادی آملی، عبد .6
 ش.1395

  دارالثقافهة،    مؤسسهة البعثهة، چهاپ اول، قهم؛ تصهحیحاألمرالی حسن؛   طوسی، محمد بن .7
  ق.1414

؛ چاپ هشتم، ویرایش دوم، قم  موسسه بوسهتان داستان دوستانمحمدی اشتهاردی، محمد؛  .8
 ش.1400کتاب، 

 . ش1372؛ چاپ هشتم، قم  صدرا، آثار مجموعه مطهری، مرتضی؛  .9
سه تنظیم و نشهر آثهار ؛ تهران  مؤساستفتائات امام خمينی؛ الّله موسوی خمینی، سید رو  .10

 ش.1392، امام خمینی

؛ چاپ چهارم، تهران  مؤسسهه تنظهیم و نشهر صحيفه امام هههههههه؛ههههههههههههههههههههههه .11
 ش.1386، آثار امام خمینی

 ها سایت
ای؛ اسهتفتائات  الله سهید علهی حسهینی خامنهه رسانی دفتر حفظ و نشر آثار آیت پایگاه اطالع .1

 مراسم عزاداری.

آقا گفتند همه »ای؛  الله سید علی حسینی خامنه رسانی دفتر حفظ و نشر آثار آیت اه اطالعپایگ .2
 .14/07/1395؛ «های مداحی باید پیام داشته باشد بخش
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های  توصهیه»ای؛  الله سید علی حسهینی خامنهه رسانی دفتر حفظ و نشر آثار آیت پایگاه اطالع .3
 .07/08/1393؛ «رهبر انقالب به هیئات مذهبی

، کهد مطلهب  18/08/1392؛ «ههای حسهینی نگهاهی بهه عزاداری»؛ پرتال امهام خمینهی .4
49192.



های الهی سپاسگزاری از نعمت
  در کالم و سیرۀ امام حسین
 *االسالم والمسلمین مسعود حکیمیانحجت

 اشاره

ا تبگگد ا، آگگ ری  گگ ه  و  گگد  57واژه سپاسگگارا، م ادگگااژ واژه زگگی ارا،  اسگگشک واژه زگگی م 
آ»ف اگداه اسگش   ا  اختلف راده اسش؛ چنانید خطاب  د خاندای ااوواهزیل ََ اْعَمُلوااآل

ُكاُرآ مى از  نداای اگ   دم ااا عدۀ ین  ارا،  یااوا زا  رژ 1؛َداُوَدآُشْكرًاآَوآَقِليٌلآِمْنآِعباِدَيآالشَّ
تداوم ری  گا   ارا،  و تی ا، ویغد ابالغد اسش و فرونى زید، ا، اه  رهدم صیواژه ز«ک  ارا،ندیز

  اسش  گ ا  یم ام« ارا،ندیمى از  نداای ا  ز اف اا »  ی،ساندک تدبآلبم ز ای و اعضا ،ا اى
د  گ  انظگد،  ازگد هگا  گد اهگا  هستند و د اف اا نمدند ای عظمش اقام ا وه زی ارا،ای  ازد ی 

ارا،  سد ا حلگد  ی  ا  ز 2 ای افرواه زداک د تا    جمع زاید تا ا، زا ه رنای ا، رهین دزش  
ش و خشگندا  نسگبش  گد ری اسگش؛ هد همای تصد، ندمش و ،ضگا   آلبى یاسش  ز  یای زده

  ا، انى  د هماهنگ ساخت  اعماژ  ا اعضگا و یو ز اهنده اسشد ثنا افت  ندمش   ز انى یز
لگد م از جمالحسگی  الّلگدوهژه ا اعبدجدا،ح ا،   ا   ری ندمش اسشک انبیا و اولیا  الهى و  گد

زی ارا،ای ا،ااه  ا،  تدالى هستندک ا، اه  اقالد سی ه و  الم ری حض ت پی اادی سپاسگارا،  
 زداکها  الهىم ز ح و   ،سى اىاز ندمش

 ساز نعمت آیندهشکرگزاری زمینه
َ  »ساز ندمش رهنده اانستد و ف اداه اسش  ها ،ا زایندزی ارا،  از ندمش ااام حسی  ُُ ُشكر

                                                            

 .انشگاه قرآن و حدیثالبالغه، ددانشجوی دکترای علوم و معارف نهج* 
 .31. سبأ: 1
 .24، ص 31؛ ج تفسیر نمونه. ناصر مکارم شیرازی؛ 2

 فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان

 ـ شماره ششم 0001ـ محرم  0011تابستان  
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ایهن «. نهده اسهتیسهاز نعمهت آ نهیر تو بر نعمت گذشته، زمکش 1؛ِلفَة  يَقتَِضى ِنعَمة  آِنفَة  لِِنعَمة  َسا
ُكم»فرماید   سخن برخاسته از کالم وحی است که می نَّ ََ ِزيو اگهر سپاسهگزاری  2...؛َلِئن َشَكرُتم ََلَ

 «.م...یافزا [ خود را بر شما می د، قطعًا ]نعمت  ینک
نعمتتتازتنوند ت  شکرنعمت،



تتریتروند ت  فف 3دفر،نعمتتا دف


ای در برابهر  شناسهیم؛ قطهره نچهه کهه نمی در برابهر آشناسیم، های الهی را که مهی آنچه از نعمت
ط زندگی ما را فهرا یچنان سر تا پای وجود و مح های مادی و معنوی پروردگار آن است. نعمتیدر

وا »ستند  یه قابل شمارش نکگرفته است  َُّ ِه ََلُتْحُصََهاَو ِإْن َتُع های خهدا  و اگر نعمت 4؛ِنْعَمَت اللَّ
 «.دیها را به شماره آور د آنیتوان د، هرگز نمیینکرا شماره 

شناسهی و ...، گویهای آن  اهیشناسهی، گ شناسهی، روان عی، انسانیطب های علوم  تابککنکاشی در 
 یب بزرگ ایران زمین  به تعبیر سعدی، اد 5های الهی بسیار گسترده است. است که دامنه نعمت
آید، مفّر  ذات؛ پس در ههر نفسهی، دو  رود، ممّد حیات است و چون بر می هر نفسی که فرو می

 نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب

ا دستتتتو رتتتاندتتت رر  تتت 


6دتتنعهتت رشتتکرررتت در  تت 


ارد کههه رقههم تریلیههون سههلول وجههود د 37بههر اسههاس تحقیقههات دانشههمندان در بههدن انسههان، 
ه فقط شمارش آن شاید صدها سهال بهه کای بزرگ است  اندازه ن عدد بهیا 7انگیزی است. شگفت

های خداوند نسبت به بشر است. خداوند در درون خهون  ن، تنها بخشی از نعمتیطول انجامد. ا 
ههوا  ژنیسهکهها رسهاندن ا فهه آنیه وظکها گلبول قرمز  ونیانسان دو دسته گلبول آفریده است؛ میل

ها پاسداری از سهالمت  فه آنیه وظکد یها گلبول سف ونیهای بدن، و میل برای سوخت و ساز سلول

                                                           

؛ محمهود شهریفی؛ موسهوعة کلمهات االمهام 80. حسین بن محمد حلهوانی؛ نزههة النهاظر و تنبیهه الخهاطر؛ ص1
 .767؛ ص حسینال

 .7. ابراهیم  2

 سوره ابراهیم و از این بیت موالنا گرفته شده است   7معروفی که با توجه به آیه  المثل ضرب. 3
 شکر قدرت، قدرتت افزون کند            جبر، نعمت از کفت بیرون کند

 .34. ابراهیم  4

 .359، ص10 ؛  تف ير نمونه. ناصر مکارم شیرازی؛ 5
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ها بدون استراحت و خواب دائمهًا  ه آنکنیتر ا ها به بدن است. عجیب روبیکما در مقابل هجوم م
د را ان خداونهیهپا ههای بی تهوان نعمت ن حهال هرگهز مییا با ایهستند. آ  در حال خدمت به انسان

 جا آورد؟ رد و شکر ی  از هزار آن را بهکشمارش 
چیهزی همچهون شهکر، عامهل تهداوم و افهزایش   آموزد کهه ههی  می فرهنگ دینی به پیروان خود 

ههای الههی را شهناخت و در گهام دوم  های الهی نیست؛ بنهابراین در گهام اول بایهد نعمت نعمت
وجه داشت که وظیفه داریهم در مقابهل ایهن ها ازآن خداست. در گام سوم باید ت دانست که نعمت

ها، شکرگزار باشیم و در گام چهارم، بایهد توفیه  سپاسهگزاری از درگهاه خداونهد را طلهب  نعمت
تواند به صورت قلبی یا زبهانی و یها بهه صهورت عملهی و ارکهانی  کنیم. حال این سپاسگزاری می

 باشد.
 سجده شکر

شد و پنج بار سجده کرد، سپس سوار شهده و بهه راه  سوار بر شتر بود. از شتر پیاده رسول خدا
 خود ادامه داد.

 پنج سجده انجام دادی؟چرا سابقه بود،  حاضران پرسیدند  ای رسول خدا! این کار بی
جبرئیل با من مالقات کرد و پنج مژده به من داد، من پیاده شدم و برای هر ی  »فرمود   پیامبر

 2«1آوردم. ها ی  سجدۀ شکر به جا از آن مژده
 به یاد نعمت

در اطراف مدینه، سوار بر مرکب بودیم. ناگهاه امهام  گوید  همراه امام کاظم هشام بن َاحمر می
 به سجده افتاد و مدتی طول داد و سپس سربلند کرد و سوار بر مرکب خود شد. کاظم

ُ   ْرُت ِنْعَمية  َأنَْعيمَ ِإنَّنِي َذكَ »عرض کردم  قربانت گردم! چرا سجدۀ طوالنی انجام دادی؟ فرمود     اّلَله
من هنگام حرکت به یاد نعمتی افتادم که خداونهد بهه مهن عطها  3؛َأْن َأْشَُُر َربِّي  َفَأْحبَبُْت   بَِها َعلَيَ 

   4«فرموده است، دوست داشتم پروردگارم را به سبب آن نعمت شکر کنم.

 عرفه، عرفان شکرگزاری حسينی
، چنهدین دعها بهه جهای مانهده اسهت کهه الحسهین الّلههعبددر منظومه سهخنان گوهربهار ابا
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ها، دعای آن حضرت در روز عرفه و در صهحرای عرفهات اسهت.  ترین آن ترین و بلندآوازه معروف
َو ِاْن َسئَلْتَُک اَْعَطیْتَنى َو ِاْن اََطْعتَُک َشيَُْرتَنى َوِاْن »حضرت در بخشی از این دعا فرموده است  

و اگر بخواهم از تو، به من عطا کنی و اگر اطاعتت کنم، شکرگزاری کنی و اگهر 1؛َشَُْرتَُک ِزْدتَنى
 «.  ات کنم، بر من بیفزایی سپاسگزاری

َو ِاْن »است، صفت شهکر اسهت    یکی از صفاتی که حضرت در این دعا برای خداوند ذکر کرده
اوند از بنده اشاره کهرده در این بخش از دعای عرفه به شکرگزاری خد امام«. اََطْعتَُک َشَُْرتَنى

ای کهه بنهدگان در مسهیر طاعهت او  است. در واقع تشکر، امری دوسویه است و خداوند به اندازه
ها تشکر و سپاسهگزاری  سازد، از آن ها را مشمول مواهب و الطاف خویش می دارند، آن گام بر می

َا »ید  افزا ها می کند و از فضل خود بیش از آنچه استحقاق دارند، بر آن می َا َو َعِمُل ذيَن لَمُن ا الَّ َفَأمَّ
ُهْم ِمْن َفْضوِله َُ يِهْم ُأُجََرُهْم َو َيزي فِّ ََ اِلحاِت َفُي ارههای کمهان آوردنهد و یه اکهسهانی کامها  2؛الصَّ

اش بهر آنهان  دههد و از فضهل و احسهان امهل میکشهان را بهه طهور  سته انجام دادنهد، پاداشیشا
 «.دیافزا می
شکر، شناخت احسان و نشر آن است که در وصف خهدا و »گوید   ی شکر میمنظور در معنا ابن

وٌَر َشوُكٌَر »فرمایهد   قرآن نیهز در وصهف خداونهد می 3«.بنده هر دو آمده است ُُ ََ نوا َل  4؛ِإنَّ َربَّ
همچنهین در «. اسهت کننده پاداش فراوان در برابر عمهل انهدکار آمرزنده و عطایپروردگارمان بس

ًَا َشُكَراً »فرماید   می نو  وصف بنده خود، حضرت ُه کاَن َعْب ار یای بسه مسهلمًا او بنهده 5؛ِإنَّ
تواند معنای واقعی بهه خهود بگیهرد؛ زیهرا در  گاه نمی البته شکرگزاری انسان هی «. سپاسگزار بود

تهوان بهه جهای آورد؛  هایی که خداوند به انسان داده است، ستایش و سهپاس او را نمی برابر نعمت
 فرموده است   مام صادقچنانکه ا

 موسهی«. جهای آور ای موسی! شکری که سزاوار من است، به »وحی شد   به موسی
پروردگارا! چگونه شکر کنم تا شایسته مقام احدیت تو باشهد؛ در صهورتی کهه »عرض کرد  

خطهاب آمهد  «. همان شکر کردن به تو هم نعمت است و باید شکر آن را هم به جا بیاورم؟
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! همین حاال که گفتی این شکر هم نعمتی از جانهب مهن اسهت؛ شهکر مهرا ادا ای موسی»
 1«.کردی

كُيلُّ »ترین مضامین به سپاسگزاری از معبود خود پرداخته و فرموده است   با عالی امام حسین
انت را بهر ها را فرمودی تا نعمهت و احسه ن لطفی؛ همه ا ذلَِك ِإكْماَل  ََلَنُْعِمَك َعلَيَّ َو ِإْحسانا  الَيَّ 

 سپس در ادامه فرمود  «. مال رسانیکمن به حد 
 ، ََ ، َو َعُمَميْت آَلُؤ ََ َسيْت َأْسيماُؤ ، َو تََقدَّ َفُسبْحانََك ُسبْحانََك ِمْن ُمبِْدئ ُمِعید  َحِمید  َمِجید 

ََ َأقُوُم بِها شُ  ُْرا ، َو ِهيَي ييا َر ِّ َفَأيَّ َأنُْعِمَك، يا ِإلِهي اْحِصي َعَددا  َأْو ِذكْرا ، َأْم َأيَّ َعطايا
وَن، َأْو يَبْلَُغ ِعلْما  بِها الْحاِفُمونَ  پس منزهی تهو، منزههی تهو کهه 2؛َأكْثَُر ِمْن َأْن يُْحِصیَها الْعادُّ

هایهت  هایت مقدس است و نعمت ای و بزرگواری، نام ای و ستوده ای و باز گرداننده آفریننده
یه  از   شماره آورم و یهاد کهنم، یها بهرای کهدام هایت را به بزرگ. خدایا! کدام ی  از نعمت

عطاهایت به سپاسگزاری برخیزم؛ در حالی که پروردگارا، عطاهایهت بهیش ازآن اسهت کهه 
 ها برسند. گران برشمارند، یا اینکه یاددارندگان در دانش به آن شماره

اشهاره  ههایی در بخش دیگری از این دعا، جهت سپاسگزاری از خداوند به نعمت امام حسین
ای خله   گونه کند که خدا از ابتدای خلقت بدون هی  منتی در اختیار انسان قرار داده و او را به   می

 های الهی در عالم بهره ببرد   کرده است که بتواند از تمام نعمت
، بَیَْن لَ  َفابْتََدْعَت َدلِْقي ِمْن َمنِي  يُْمنى ، لَيْم ، ثُمَّ َأْسَُنْتَنِي ِفي ُظلُمات  ثََلث  ْحم  َو ِجْليد  َو َدم 

نْیا تاَميا  َسيِويَا ، وَ   تُْشِهْدنِي بَِخلِْقي، َو لَْم تَْجَعْل ِإلَيَّ َشیْئا  ِمْن َأْمِري. ثُمَّ َأْدَرْجتَنِي ِإلَيى اليدُّ
َت َعلَييَّ قُلُيوَ  َحِفْمتَنِي ِفي الَْمْهِد ِطْفَل  َصِبیَا ، َو َرَزْقتَنِي ِميَن الَْغيَاِ  لَبَنيا  َمِريَيا ، َو َعَطْفي

حاِئَم، َو كَََلْتَنِي ِمْن َطواِرِق الْجانِّ  هاِت الرَّ د یهپس وجهودم را پد3؛الَْحواِضِن، َو كَفَّلْتَنِي اْلُمَّ
م یان گوشهت و خهون و پوسهت جهایم4گانه های سه  ییکشده و در تار  ختهیآوردی از نطفه ر
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اشهاره بهه ظلمهت شهکم مهادر، ظلمهت رحهم و مشهیمه )کیسهه « گانهه های سه ُظُلماٍت َثالٍث؛ ظلمت». تعبیر به 4
ده ضخیم است که بر روی جنین کشیده شده اسهت. مخصوصی که جنین در آن قرار دارد( است که در حقیقت سه پر

ای مفضل! سخن خود را با بیهان آفهرینش انسهان آغهاز »خطاب به مفضل بیان کرده است   همین معنا را امام باقر
ناصر مکهارم «. دان  کنیم... تدبیر چنان شد که جنین، در رحم در پس سه ظلمت، پوشیده ماند  شکم، رحم و بچه می
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ار خلقتم را به من واگذار ننمودی؛ ک زی ازینش وجودم گواه نگرفتی و چیدادی، و مرا در آفر
ی و کودکها آوردی و در یهامهل بهه دنکتم گذشته بود، مرا یسپس برای آنچه در علمت از هدا

ردی و دل کهبم یر گهوارا نصهین غذاها شیان گهواره محافظت نمودی، و از بیخردسالی در م
های  بیگماشهتی، و از آسهام  ها را بر من مهربان نمودی، و مادران پر مهر را به پرستاری هیدا
 ان نگهداری فرمودی... .یپر

ها را به اندیشه در خلقت خود دعوت کنهد تها  حضرت با بیان این مطالب، درصدد است تا انسان
هایی در اختیهار آنهان  ها، به خال  خود توجه پیدا کنند و بدانند که چه نعمت با مشاهده آن نعمت

ههای  حصول خود انسهان اسهت، نیندیشهند و از زیباییهایی که م است و فقط به کمبودها و عیب
دیهد بررسهی شهود، سراسهر شهکر و  عالم لذت ببرند. بنهابراین اگهر دعهای عرفهه بها ایهن زاویهه 

در قهرآن کهریم اسهت کهه بها « الهرحمن»های الهی است. نمونه آن سهوره  سپاسگزاری از نعمت
فرا خوانهده و بهه مبهدن آن نعمهت سهوق ها را به تدبر در آن نعم  های الهی، انسان برشمردن نعمت

َباِن »فرماید   گونه می دهد؛ چنانکه بعد از شمردن هر نعمت این می ُکَما ُتَکِذِّ ِبِّ ِیِّ آََلء َر
َ
پس  1؛َفِبأ

حضرت با این سخن، به دنبهال آن اسهت «. دینک ار میکهای پروردگارتان را ان از نعمت ی  دام ک
 و ح  سپاسگزاری بر هر نعمت را یادآورد شود. تا شوق بندگی را در بندگان ایجاد کند 

 عاشورا، جلوه سپاسگزاری حسينی
نمایهد. یکهی از  هایی است که در فرهنگ تمهام انبیها و اولیهای الههی ر  می سپاسگزاری، از واژه

اسهت. در روایهت آمهده  2نبهی های صبر و شکرگزاری به درگاه خداوند، حضرت ایهوب نمونه
ندان و ثروت فراوانی داشت و همیشه شکرگزار خدای خود بود تا ، فرزاست که حضرت ایوب

هایی است که بهه او داده  ، به خاطر نعمتاینکه شیطان خواست نشان بدهد شکرگزاری ایوب
طان اجهازه یرو خداوند به شه شده است و با ابتالی به فقر و بیماری، شکرگزار نخواهد بود. از این 

، زراعهت، وبیهطان از خهدا خواسهت امهوال سرشهار ایشه ای او مسهلط گهردد.یه بر دنکداد 
ان یههها را از م وتهاهی، آنکان بروند و آفهات و بالهها در مهدت یگوسفندانش و نیز فرزندان او از م

همهواره شهکرگزار خهدا  4به مدت هفت سال صبر نمود. گاه ُکفر نورزید و هی  اما ایوب 3برد؛
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ههایش  و بهه تمهام رنج 1نیز دعایش را مستجاب کردبود تا اینکه از خداوند کم  خواست و خدا 
 2پایان داد و دولت و ثروتش را به او باز گرداند.

های موف  است. این ویژگهی ترین رموز موفقیت در انسان ی از مهمکسپاسگزاری و شاکر بودن، ی
کنهد و بهه طهور  نمهایی می جلوه الحسین الّلهبه صورت عام در سراسر زندگی حضرت اباعبد

نمایههد؛ تهها آنجهها کههه حضههرت، فرزنههدان و یههاران باوفههایش در  ص در جریههان کههربال ر  میخهها
رگزار خداونهد متعهال کحال ش ایت نگشودند و در همه کای زبان به ش ترین شرایط، لحظه سخت

 شود. در حوادث کربال اشاره می رگزاری امامکهای ش بودند. در این بخش به برخی از صحنه

 ت نبوت. سپاسگزاری از نعم1

 د  یفرما می نیالعابد نیامام ز
رفتم تا سخنان پدرم با اصحاب را بشنوم. امهام  ی مار بودم، نزدیه بک]غروب عاشورا بود[ من با آن

ِ   َعلَيى  ُأثِْنيي»رد و به ایشان فرمود  کش را جمع یاران خوی نیحس   الثَّنَياِ  َو َأْحَميُدهُ   َأْحَسينَ   اّلَله
اِ  وَ   َعلَى رَّ ةِ  السَّ ََ َعلَى َأْن َأكَْرْمتَنَا ِبالنُّبُوَّ اِ  اللَُّهمَّ ِإنِّي َأْحَمُد رَّ شهگاه یها را بهه پ شین سهتای؛ بهترالضَّ

م یگهو م. پروردگارا! من تو را سهپاس مییستا دارم و در سختی و راحتی او را می خداوند عرضه می
َْ »آن، الگوی زندگی بشریت اسهت  ؛ پیامبری که به تعبیر قر«امبری گرامی داشتییه ما را با پک َلَقو

ٌة َحَسَنه  کاَن َلُكْم في ََ ِه ُأْس َِ اللَّ امبر خهدا الگهوی یهنًا بهرای شهما در ]روش و رفتهار[ پیقی 3؛َرُسَ
 «.ی استیویکن

 . سپاسگزاری در آموختن قرآن2

[ قهرآن بهه مها ؛ و ]سپاسهگزارم کههَو َعلَّْمتَنَيا الُْقيْرآنَ »حضرت در ادامه سپاسگزاری خود فرمود  
ِإنَّ هَذا »کند   آموزد و ما را به صراط مستقیم هدایت می ؛ قرآنی که راه هدایت را به ما می«آموختی

تي واِلحاِت َأنَّ َلُهوْم َأْجورًا َکبيوراً   اْلُقْرلَن َيْهَي ِللَّ ذيَن َيْعَمُلََن الصَّ ُر اْلُمْؤِمنيَن الَّ ُم َو ُيَبشِّ ََ  4؛ِهيَ َأْق
سهته انجهام یارههای شاکه کهند، و بهه مؤمنهانی ک ت میین هدایین آیآن به استوارترن قرید ایترد بی
 «.  ه برای آنان پاداشی بزرگ استکدهد  دهند، مژده می می
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 شناسی . سپاسگزاری در دین3

يِن َو َجَعلَْت لَنَيا »فرماید   در ادامه سپاسگزاری از درگاه خداوند می امام حسین َو َفقَّْهتَنَا ِفي الدِّ
اكِِرينَ  ه قرار دادی و برای مها چشهم و ین فقیو ما را در د 1؛َأْسَماعا  َو َأبَْصارا  َو َأْفِئَدة  َفاْجَعلْنَا ِمَن الشَّ

از آنجهایی کهه «. ی( و دل قرار دادی. پس ما را در زمره سپاسگزاران قرار بهدهینش و شنوایگوش )ب
هم فرد و ههم جامعهه را بهه رشهد و  تواند در صورت حضور دین، نسخه تکامل انسان است و می

بهه ایهن مههم اشهاره کهرده و در مقهام  تعالی برساند و هم دنیا و آخرت او را اصال  کند، امام
 ها آموخته است که ارزش دین تا به کجاست.  سپاسگزاری از درگاه خداوند بر آمده و به انسان

 . سپاسگزاری در لحظه جان دادن4

ای غافل نشد و در آخرین لحظات  اسگزاری در درگاه خداوند، لحظهاز سپ الحسین الّلهاباعبد
 کرد    گونه مناجات  عمر گرانبهایش با خدای خود این

! ُمتَعاِلَى الَْمُاِن، َعمیَم الَْجبَُروِت...، قَريٌب ِإذا ُدعیَت، ُمحیٌط ِبما َدلَْقَت، قاِبيُل التَّْوبَيِة  اللَُّهمَّ
ْرَت... َفاْجَعيْل   َعلى ِلَمْن تاَ  ِإلَیَْک، قاِدرٌ  ُِ ما َأَرْدَت، َو ُمْدِرٌک ما َطلَبَْت، َو َشُُوٌر ِإذا ُشي

اِحمینَ  خدایا! ای بلنهد جایگهاه! بهزرگ  2؛لَنا ِمْن َأْمِرنا فََرجا  َو َمْخَرجا  بَِرْحَمِتَک يا َأْرَحَم الرَّ
پههذیر   توبه ها احاطههه داری؛  جبههروت!... هههر گههاه تههو را بخواننههد، نزدیکههی؛ بههر آفریههده

رسی؛ چهون سپاسهت   کنندگانی؛ بر هر چه اراده کنی، توانایی؛ و به هر چه بخوانی، می توبه
رفتهی قهرار ده بهه مهربانیهت، ای  گویند، سپاسهگزاری ...پهس در کهار مها گشهایش و برون

 ترین مهربانان. مهربان
ا ِغیاَث الُْمْستَغیثیَن... اْحُُْم بَیْنيى َقضاِئَک يا َر ِّ َل ِإلَه ِسواَک، ي  َصبْرا  َعلى»گاه افزود   آن

ورزم، معبودی جهز   ؛ پروردگارا! بر قضا و قدرت شکیبایی میَو بَیْنَُهْم َو َأنَْت َدیُْر الْحاِكمینَ 
و در « تو نیست، ای فریادرس دادخواهان!...میان ما و اینان داوری کن که تو بهترین داورانی

که زبان شکور داشهت و خداونهد را بهر نعمهات مهادی و حالی این جهان فانی را وداع کرد 
 گوی بود. معنوی سپاس
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 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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  های دینی جایگاه راستگویی در آموزه
 *اللهیاالسالموالمسلمینحسینسیفحجت

 اشاره

ترین عضوی است که انسان به واسطه آن با دیگران ارتباط برقرار، و مفهاهیم، مقاصهد و  زبان، مهم
ای دارد. انسان  گاه ویژهکند. این عضو در میان اعضای بدن، جای مطالب مورد نظرش را منتقل می

تواند ح  بگوید و نظر رحمت خداوند مهربهان، رضهایت اولیهای الههی و  چنانکه می با زبان هم
تواند باطل بگوید و خشم و غضب خدا و اولیهای الههی و نفهرت   بندگان مؤمن را جلب کند، می

آخهرت خهویش و دیگهران تواند با صداقت و راستی، برای دنیا و  بندگان را برانگیزد. انسان هم می
چینی، غیبت، تهمت، اهانت، ایذا، تمسهخر و  رویی، سخنتواند با دروغ، دو مفید باشد و هم می

بیهت  ...، زمینه بدبختی خود را فراهم آورد و به دیگهران آسهیب برسهاند. از ایهن روسهت کهه اهل
اگهر  حهال 1«.اگر سخن گفتن نقره باشد، سهکوت طالسهت»اند   فرموده عصمت و طهارت

آدمی بتواند خود را از آفات سخن در امان نگه دارد و فقهط راسهت و حه  بگویهد، قطعهًا سهخن 
های خویش را برای سهخن  گفتن، بهتر از سکوت است؛ چنانکه خداوند متعال پیامبران و حجت

  2گفتن فرستاده است، نه برای سکوت.

 الف. اهميت راستگویی
سالم و ادیان آسمانی، بلکه از دیدگاه تمام مکاتب بشری و صداقت و راستگویی نه تنها از دیدگاه ا

همه عقالی عالم، امری پسندیده و نیکوست؛ زیهرا فطهرت آدمهی بهر مبنهای صهداقت و راسهتی 
                                                           

 .سسه نور الثقلینؤپژوهشگر م* 
ِبي  »114، ص2 ؛  الواای. محمد بن یعقوب کلینی؛ 1

َ
هِ  َعْن أ نَّ  َعْبِداللَّ

َ
ْن ُکْنَت َزَعْموَت أ ِِ َقاَل: َقاَل ُلْقَماُن َِلْبِنِه َیا ُبَنيَّ 

ُکوَت ِمْن َذَهب ٍة َفِإنَّ السُّ  «.اْلَکََلَم ِمْن ِفضَّ
 . 315، ص 2 ؛   االحتجاج. احمد بن علی طبرسی؛ 2

 فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان

 ـ شماره ششم 1443ـ محرم  1400تابستان  
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دههد کهه راسهتگویی، بهتهر از  سرشته شده است و هر انسانی بر اساس فطرت خهود گهواهی می
همواره بشر را به راستی در رفتهار و گفتهار ترین دین الهی است،  گویی است. اسالم که کامل دروغ

توصیه کرده و باالترین  مقامات را برای راستگویان و صادقان اثبات نموده است. خدای متعهال در 
 فرماید   قرآن کریم می

ْنهاُر خاِلَيَن فيهو اٌت َتْجري ِمْن َتْحِتَها اَْلَ ُقُهْم َلُهْم َجنَّ َْ اِدقيَن ِص ُع الصَّ َُ ُم َيْن َْ ًَا هذا َي ا َأَبو
ُز اْلَعظيُم  َْ َُ َا َعْنُه ذِلَك اْل ُه َعْنُهْم َو َرُض ه کهامهروز ]روز قیامهت[، روزی اسهت  1؛َرِضيَ اللَّ

ه نهرهها از کی از بهشت است یها ها باغ رساند، برای آن ها سود می ان به آنیگو راستی راست
هها راضهی  ونهد از آنمانند؛ ههم خدا ر ]درختان[ آن جاری است، همواره تا ابد در آن مییز

 ن، رستگاری بزرگ است.یها از خداوند خشنودند. ا است و هم آن
ِإنَّ َأْقيَربَُُْم ِمنِّيي َغيدا  َو َأْوَجيبَُُْم َعلَييَّ َشيَفاَعة  »نیز در این باره فرمهوده اسهت   خدا رسول

اكُْم لَِْلََمانَِة َو َأْحَسنُُُْم ُدلُقا  وَ  ترین شما به مهن در  نزدی  2؛ َأْقَربُُُْم ِمَن النَّاس َأْصَدقُُُْم ِلَسانا  َو َأدَّ
روز قیامت و کسی که شفاعت او بر من بیش از همه واجب است، کسی است کهه از میهان شهما 

 «.دارتر باشد تر و مردم اخالق دارتر، خوش راستگوتر، امانت

 ب. مصادیق راستگویی
 کم دو ویژگی دارد  از نظر اسالم، راستگویی دست

 طابقت گفتار با واقعيت و حقيقت. م1

های صداقت و راستگویی، مطابقت سخن انسان بها واقعیهت و حقیقهت  ترین ویژگی یکی از مهم
  ابهن»است. کسی که سخنی را بگوید که واقعیت و حقیقت بیرونهی نهدارد، دروغ گفتهه اسهت. 

ز فهتح مکهه، بعهد ا خدا که از دشمنان سرسخت اسالم و از کسانی بود که رسهول« َسر  ابی
شهود؛ در حهالی کهه هرگهز بهه او  خون او را مبا  شمرده بود. او مدعی بود که وحی بر او نازل می

َلوُم »شد. از این رو خداوند متعال این آیه شریفه را در شأن او نازل کرد   وحی نازل نمی ْْ َو َموْن َأ
ِن اْفَتر  ََ ُأوِحَى ِإَلىَّ   ِممَّ ِه َکِذبًا َأْو قا س کهارتر از آن کست ستمکیو  3؛ءٌ  َو َلْم ُيََح ِإَلْيِه َشْى  َعَلى اللَّ

زی بهه او وحهی نشهده یهه چکهد  به من وحی شده، در حهالی یگو ا مییبندد  ه بر خدا دروغ میک
 «.است
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اگر کسی واقعیت و حقیقتی را که وجود دارد و بیان آن الزم است، انکار کند، دروغ گفتهه اسهت. 
کنند، دروغگو و کّذاب خوانده است؛ زیرا آخرت و عالم  را انکار می قرآن کریم کسانی که قیامت

ههای آسهمانی بهه  ترین حقای  عالم هستی است که همه انبیا، اولیا و کتاب پس از مرگ، از بدیهی
بين»فرماید   اند؛ چنانکه خدای متعال می آن بشارت داده َمِئٍذ ِلْلُمَكذِّ َْ ُبََن بِ   َوْيٌل َي ذيَن ُيَكوذِّ ِم الَّ َْ َيو

يِن  َِّ  «.نندک ار میکه روز جزا را انکنندگان؛ آنان ک بیذکدر آن روز وای بر ت 1؛ال
 . اعتقاد قلبی به حق و همراهی زبان با قلب2

اگر چه مطابقت سخن با ح  و حقیقت، شرط صداقت و راستگویی است؛ اما برای راست بهودن 
گویهد اعتقهاد داشهته باشهد.  چه میسخن، کافی نیست؛ بلکه انسان راستگو، کسی است که به آن

ْدِق َأْن ََل يَُخاِلَف اللَِّساُن الْقَلَْب َو ََل الْقَلُْب اللَِّسيانَ »فرموده اسهت   امام صادق  2؛َأْدنَى َحدِّ الصِّ
ترین حّد صداقت و راستگویی، این است کهه زبهان، مخهالف قلهب و قلهب، مخهالف زبهان  کم

زبان، اسالم آورده و به حقانیت خهدا و رسهول او شههادت داده از این رو کسی که تنها به «. نباشد
گوید، خبری نیست و ح  بهودن اسهالم را  است، ولی در دل  او از ایمان و اعتقاد قلبی به آنچه می

ِإذا جاَءَك »فرمایهد   از جان و دل نپذیرفته است؛ مناف  و دروغگوست. خداوند درباره این افراد می
َا َُ ِإنَّ اْلُمنواِفقيَن  اْلُمناِفُقََن قاُل وُه َيْشوَه َُلُه َو اللَّ وَك َلَرُسو وُه َيْعَلوُم ِإنَّ ِه َو اللَّ َُ اللَّ َك َلَرُسَ َُ ِإنَّ َنْشَه

ی و خهدا یامبر خهدایهه تهو واقعهًا پکم یده ند  گواهی مییند، گویچون منافقان نزد تو آ 3؛ َلكاِذُبَن
 «.ه منافقان سخت دروغگو هستندکدهد  می امبر او هستی، و خدا گواهییه تو واقعًا پکداند  می

اگر چه سخن منافقان در این آیه شریفه، ویژگی اول را دارد و مطاب  ح  و حقیقت اسهت، امها از 
ایمهان و اعتقهاد نداشهتند،  خدا ا کهه در دل بهه ایهن حقیقهت، یعنهی بهه رسهالت رسهولجآن

فهزون بهر مطهاب  حه  و شان به رسالت آن حضرت دروغ بود. بنهابراین سهخن راسهت ا شهادت
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
امبر های حقیقی بودن ایمان مؤمن است. از پیه های دینی اسالم، راستگویی یکی از نشانه در آموزه
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حضهرت «. شود؟ ای دارد و به واسطه چه چیزی شناخته می مؤمن چه نشانه»سؤال شد   اکرم
 امهام صهادق«. خویی و راستی گفتهارش با وقار و نرم 1؛بَِوَقاِرِه َو ِلینِِه َو ِصْدِق َحِديثِهِ »فرمود  

يَماَن َعلَى سَ »نیز فرموده است   َ َعزَّ َو َجلَّ َوَضَع اْْلِ ْدِق َو الْیَِقيیِن َو ِإنَّ اّلَله  َعلَى الْبِرِّ َو الصِّ
بَْعِة َأْسُهم 

َضا َو الَْوَفاِ  َو الِْعلِْم َو الِْحلْمِ  خدای عزوجل، ایمهان را بهر هفهت قسهمت بنها نههاده اسهت   2؛الرِّ
 «.نیکوکاری، صداقت و راستگویی، یقین، رضایت، وفاداری، علم و بردباری

گوید، حتی اگر به ضررش باشد و دروغ نگوید، حتی اگهر مؤمن حقیقی، کسی است که راست ب
يَماِن َأْن يُيْؤثَِر الَْعْبيُد »فرموده است   به نفعش باشد؛ چنانکه امیرمؤمنان علی ِإنَّ ِمْن َحِقیقَِة اْْلِ
ِ  َحیُْث يَنْفَعُ  َِ ْدَق َحیُْث يَُضرُّ َعلَى الَُْ ت کهه های حقیقت ایمان بنده خدا، این اسه از نشانه 3؛الصِّ

 «.راستی را بر دروغ ترجیح دهد؛ حتی اگر راست به ضررش و دروغ به نفعش باشد

 های راستگویی د. الگوی
گونه که میزان همه کماالت هستند؛ میزان  ، همانبیت عصمت و طهارت پیامبران الهی و اهل

دق و و معیار صداقت و راستگویی نیز هستند؛ از ایهن روسهت کهه خداونهد آن بزرگهواران را صها
يوا »صدی  نامیده و به بندگانش دستور داده است که با ایشان همراهی، و از ایشان اطاعت کننهد  

اِدقيَن  َا َمَع الصَّ َه َو ُکَُن َا اللَّ ُق َا اتَّ ذيَن لَمُن َها الَّ د یهنکد! از خدا پروا یا مان آوردهیه اکسانی کای  4؛َأيُّ
يُة َو »آیه شریفه فرموده است  در تفسیر این  امام صادق«. دیو با راستان باش اِدقُوَن هُُم اْْلَِئمَّ الصَّ

يقُوَن بَِطاَعتِِهمْ  دِّ های بسیار راستگو، کسانی هسهتند کهه از  هستند و انسان صادقان، ائمه 5؛الصِّ
 «.ایشان اطاعت کنند

ههای صهدیقین، پیهروی از انبیهای الههی اسهت؛ چنانکهه خداونهد متعهال  بنابراین یکی از ویژگی
يُقَن»رماید  ف می َِّ ِه َو ُرُسِلِه ُأولِئَك ُهُم الصِّ َا ِباللَّ ذيَن لَمُن ه بهه خهدا و رسهوالنش کهسانی ک 6؛ َو الَّ

دربهاره صهّدی  بهودن  خدا رسهول«. های بسیار صادق و راستگو هستند اند، انسان مان آوردهیا
 فرموده است   امیرالمؤمنین علی
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يقُوَن ثَََلثٌَة َحِبیٌب ال دِّ ي قاَل يا قَْوِم اتَِّبُعوا الُْمْرَسيِلیَن َو ِحْزِقیيُل الصِّ َِ اُر ُمْؤِمُن آِل يس الَّ نَّجَّ
ُ َو َعِلييُّ ْبيُن َأبِي ي َقاَل َأ تَْقتُلُوَن َرُجَل  َأْن يَُقيوَل َربِّيَي اّلَله

َِ  َطاِليب   ُمْؤِمُن آِل ِفْرَعْوَن الَّ
یار راستگو سه نفرند  حبیهب نجهار کهه همهان مهؤمن های بس انسان 1؛  الثَّالُِث َو هَُو َأْفَضلُُهم

ه از شهما کهد ینکروی یسانی پکد، از ینکروی ییس است که گفت  از فرستادگان )خدا( پ آل
فرعهون کهه گفهت  آیها  اند؛ و حزقیل، مهؤمن آل افتهیت یخواهند و خودشان هدا مزدی نمی

ید؛ و علههی بههن کشهه گویههد پروردگههار مههن خداونههد اسههت، می مههردی )رسههولی( را کههه می
 هاست. که سومین و برترین آن طالب ابی

، بیهت همچون سلمان، ابوذر، مقداد، عمار و ... نیز بهه تبهع  اهل بیت شیعیان کامل اهل
َما َأَظلَِّت الَْخْضيَراُ  َو »درباره ابوذر فرموده است   خدا هستند؛ چنانکه رسول  الگوی صداقت

آسمان سهایه نیفکنهده و زمهین بهه روی خهود  2؛َذر   ِذي لَْهَجة  َأْصَدَق ِمْن َأبِي ََل َأقَلَِّت الْغَبَْراُ  َعلَى
های سههخت  پههس از شهههادت  ابههوذر در فتنههه«. ندیههده کسههی را کههه راسههتگوتر از ابههوذر باشههد

دعهوت، و  ، هرگز از والیت جدا نشد و همواره مردم را بهه سهوی امیرالمهؤمنینخدا رسول
کرد. در هر مجلس، محفهل و ههر کوچهه و بهازاری، صهادقانه فضهائل  ح  و حقیقت را بیان می

اش  پروایهی کرد. این صهداقت و بی را بیان می بیت عصمت و طهارت و اهل امیرالمؤمنین
، بهرای خلفهای غاصهب سهخت و دشهوار ژه امیرالمؤمنینوی و به بیت در بیان فضایل اهل

های  دادنهد. او در راه والیهت، شهکنجه اذیت قرار می این رو بود که او را بسیار مورد آزاد واز بود؛ 
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. 

و علف ربذه تبعید کهرد. رو  بلنهد او پهس از تحمهل  آب بار او را به بیابان خش  و بی عثمان این
 های بسیار در ربذه به ملکوت پیوست. سختی

 تعارف دروغ 

ی از دوسهتان کهبا فرزندش اسماعیل در مجلسی بودند. ی در روایت است  روزی امام صادق 
ت کهحر رد و نشست. وقتی حضرت برخاست، او نیز به اتفاق امهامکوارد شد، سالم  امام

 ، با ایشان همراه بود؛ سپس از حضرت جهدا شهد. وقتهی امهامو تا مقابل در خانه امام ردک
ردید و نفرمودید به منزل کای پدر! چرا به آن شخص تعارف ن»وارد خانه شدند، اسماعیل پرسید  
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اگهر شهما »اسماعیل گفت  «. دلیلی بر آمدنش به خانه وجود نداشت»حضرت فرمود  «. بیاید؟
ه خداوند مهرا از کفرزندم! دوست ندارم »حضرت فرمود  «. آمد ید، او خودش نمیردک تعارف می

 1«.کنند چیزی را که قصد آن را ندارند سانی قرار دهد که بیان میک

 هـ. آثار صداقت و راستگویی
 . محبوبيت نزد خداوند متعال1

ویی اسهت. میهان محبوبیت انسان راستگو نزد خداوند متعال، از مهم ترین آثار صداقت و راسهتگ
راستگویی و دوستی با خداوند، رابطه مستقیمی وجود دارد؛ زیرا خداونهد راسهتگویان را دوسهت 

کنهد. از آنجها کهه  هها را بهه آنهان هدیهه می دارد و به سبب همین دوست داشتن است کهه بهترین
را بهه  های شایسته و از مکارم اخالق است، خداوند ایهن اخهالق واال راستگویی، یکی از اخالق

يْدقَ »فرموده است   کند؛ چنانکه امیرمؤمنان علی آنان الهام می ُ َعبْدا  َألَْهَمُه الصِّ  2؛ِإَذا َأَحبَّ اّلَله
«. کنهد ای را دوست داشته باشد، صداقت و راستگویی را بهه او الههام می هنگامی که خداوند بنده

َ  َفيِإنَّ َأََل َفاْصُدقُوا َفِإنَّ ا»همچنین آن حضرت فرموده اسهت   َِ َ َمَع َمْن َصَدَق، َو َجيانِبُوا الَُْي ّلَله
َ  ُمَجانِبٌ  َِ يَمان  الَُْ راستگو باشید؛ زیرا خداوند با کسی است کهه راسهتگو باشهد و از دروغ  3؛ اْْلِ

 «.دوری کنید؛ زیرا دروغ از ایمان به دور است

 . حکمت2

يْدقِ الِْحَُْمُة ِضیَاُ  الَْمْعرِ »فرموده است   امام صادق  4؛فَِة َو ِمیَراُث ]ِمیَزاُن[ التَّْقَوى َو ثََميَرُة الصِّ
شهخص برخهودار از «. حکمت، روشنی معرفت و میراث تقوا و میوه صداقت و راستگویی است

کوشد کارهایش را بهر اسهاس تهدبیر و  گوید و می حکمت، همواره سخن معقول و مواف  ح  می
   5اتقان انجام دهد.

 . اصالح امور 3

ترین آثار راستگویی، اصال  همه امور انسان از جمله دین و عمهل او بها راسهتگویی  از مهم یکی
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کسهی کهه راسهتگو  1؛َمْن َصَدَق َأْصلََح ِديَانَتَيهُ »فرموده است   است؛ چنانکه امیرمؤمنان علی
 2؛َملُيهُ َمْن َصَدَق ِلَسانُُه َزكَى عَ »نیز فرموده است   امام صادق«. شود باشد، دینش اصال  می

این امر بدان جهت است که راسهتگویی، انسهان «. شود کسی که راستگو باشد، عملش پاکیزه می
کنهد و ثمهره نیکوکهاری، اصهال  همهه امهور فهردی و  را به سوی خوبی و نیکوکاری دعهوت می

، َو الِْبي»فرموده است   اجتماعی است؛ چنانکه امیرالمؤمنین ْدُق يَْهِدی ِإلَى الِْبيرِّ رُّ يَيْدُعوا الصِّ
 «.  سازد کند و نیکوکاری، به بهشت رهنمون می راستگویی، به نیکوکاری دعوت می 3؛ِإلَى الَْجنَّةِ 

خهوانم، عمهل  من نماز نمی»رسید و عرض کرد   نقل است روزی شخصی به حضور پیامبر
  فرمهود پیهامبر«. گهویم. اول کهدام را تهرک کهنم؟ دهم و دروغ ههم می عفت انجام می منافی

تعهد کرد کهه هرگهز دروغ نگویهد. هنگهامی کهه خهار  شهد،  او در محضر پیامبر«. دروغ»
عفت در دل او پیدا شد، اما بالفاصله با خود اندیشهید اگهر  های شیطانی برای عمل منافی وسوسه

از او در این باره سؤال کند، چه بگوید؟ اگر بگوید چنین عملی را مرتکب نشده است،  پیامبر
شود. این شیوه فکر و خودداری، دربهاره  ه است و اگر راست بگوید، حد بر او جاری میدروغ گفت

 دیگر کارهای خالف نیز برای او ر  داد و ترک دروغ، سرچشمه ترک همه گناهان او شد. 
هاسهت؛  هاست؛ دروغ نیهز منشهأ همهه پلیدی گونه که راستگویی، منشأ همه خوبی بنابراین همان

ُجِعلَِت الَْخبائُِث كُلُّها ِفيى بَْیيت َو ُجِعيَل ِمْفتاُحَهيا »فرموده اسهت   ریچنانکه امام حسن عسک
 َِ  «.  ها در اطاقی قرار داده شده است و کلید آن، دروغ است تمام پلیدی 4؛الَُْ

 . اعتماد عمومی 4

د و یکی از آثار مهم راستگویی، ایجاد اعتماد و اطمینان متقابل میان مردم است. البتهه ایهن اعتمها
اطمینان نه تنها میان مردم، بلکه در رابطه با حکومت و حاکمان نیز بایهد وجهود داشهته باشهد. از 

های اجتماعی هر نظام و ملتی، وجود اعتماد عمومی در سهطح جامعهه اسهت  ترین سرمایه بزرگ
ترین آفهت ایهن سهرمایه اجتمهاعی،  شود. مهم که موجب همدلی و وفاق هر چه بیشتر جامعه می

و نیرنگ و نفاق است. از همین روست که در روایات از دوستی با دروغگویهان بهه شهدت  دروغ
يراِ ، »فرموده است   نهی شده است؛ چنانکه امام علی اِ  َفِإنَّيُه كَالسَّ ََ ِإيَاَک َو ُمَصاَدقََة الَُْي
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ُ  َعلَیَْک الْبَِعیَد َو يُبَعُِّد َعلَیَْک الْقَِريبَ  غگو بپرهیهز کهه او همچهون سهراب از دوستی با درو 1؛يُقَرِّ
 «.  سازد است؛ دور را در نظر تو نزدی  و نزدی  را دور می

اگر مردم یا حاکمان جامعهه دچهار آفهت دروغگهویی و نیرنهگ شهوند، بهه مهرور زمهان سهرمایه 
رود. از بین رفتن اعتماد عمومی نیهز موجهب بهروز ههر  و  اجتماعی و اعتماد عمومی از بین می

شهود؛ از همهین روسهت کهه  در نهایت، نابودی و از بین رفتن همه امکانات می مر  در جامعه و
ْدقِ »فرموده است   امیرالمؤمنین «. نجات، همراه صداقت و راستگویی اسهت 2؛النََّجاُة َمَع الصِّ

راه نجات و خوشبختی شخص و جامعه، پایبندی به راستگویی است. ترویج راستگویی، تهرویج 
سهاز وحهدت اجتمهاعی اسهت. وحهدت،  ومی، و اعتماد عمومی نیهز زمینهاعتماد و اطمینان عم

 های مادی و معنوی است.  ها و خوشبختی عامل همه پیروزی
 . بهشت و رضوان الهی5

 خدای سبحان در قرآن کریم درباره پاداش راستگویان فرموده است  
اٌت َتْج » ُقُهْم َلُهْم َجنَّ َْ اِدقيَن ِص ُع الصَّ َُ ُم َيْن َْ ًَا هذا َي ْنهاُر خاِلَيَن فيها َأَبو ري ِمْن َتْحِتَها اَْلَ

ُز اْلَعظيُم  َْ َُ َا َعْنُه ذِلَك اْل ُه َعْنُهْم َو َرُض این، روزی است کهه صهادقان از راسهتی  3؛َرِضيَ اللَّ
هایی است که از زیهر درختهانش، نهرهها جهاری  ها، بهشت شوند. برای آن مند می خود بهره

ها از خدا خشنودند.  ها خشنود و آن ی متنعم هستند؛ خدا از آناست و در آن، به نعمت ابد
 این است سعادت و رستگاری بزرگ.

يدِق َفإنَيُه »نیز درباره پاداش راستگویی و دروغگویی فرموده اسهت   پیامبر اکرم َعلَيیُُم ِبالصِّ
َ  َفإنَُه بَاٌ  ِمن أبواِ  النَا ُِ مراقب صداقت خود باشهید؛  4؛ربَاٌ  ِمن أبَواِ  الَجنَة َو إيَاكُم َو ال

زیرا که آن، دری از درهای بهشت است و مراقب باشید دروغ نگویید؛ زیرا که آن، دری از درهای 
! الّلهه یها رسهول»رسید و عهرض کهرد   شخصی خدمت پیامبر اکرم نقل است«. جهنم است

ه خهدا صداقت و راستگویی است؛ زیرا وقتی بند»حضرت فرمود  «. عمل اهل بهشت چیست؟
آورد. وقتی ایمان آورد، وارد بهشهت  شود و وقتی نیکوکار شد، ایمان می راستگو باشد، نیکوکار می

دروغگهویی »حضهرت فرمهود  «. پس عمل اهل جهنم چیست؟»آن شخص پرسید  «. شود می
شهود و وقتهی فهاجر  هکار و مرتکب فس  و فجور می است؛ زیرا وقتی بنده خدا دروغ بگوید، گنا
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 1«.شود شود و چون کافر شد، وارد جهنم می کفر کشیده می شد، به سوی
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 بررسی تقابل رضایت خدا با رضایت مردم
*علیجاندر می والمسلمین االسالمحجت

 اشاره

کنیم؛ امها بهه راسهتی مقصهود از  یها باشد، از آن به رضایت تعبیر م اگر امری مورد پسند ما انسان
رضایت  خدا چیست و در چه مواردی میان رضایت خهدا بها رضهایت دیگهران تقابهل بهه وجهود 

و رضایت از خدا، تسلیم بودن در برابر قضا  آید؟ رضایت خدا، همان رحمت و پاداش اوست می
رضایت خهدا در و قدر و باالترین مرتبه توکل است. ارزش عمل  صالح در صورتی است که فقط 

ای  گونهه شود؛ به نظر باشد. در این میان گاهی میان رضایت خدا و رضایت مردم تقابلی ایجاد می
که یا باید رضایت خدا را جلب کرد و سبب ناخشنودی دیگران شد یا بر عکس دیگران را خشهنود 

ایت نمود، ولی خدا را از خود خشمگین کرد. در این شرایط برخهی رضهایت خهدا و برخهی رضه
، در ههی  شهرایطی بیهت دهند. بهر اسهاس آیهات قهرآن و روایهات اهل مخلوق را ترجیح می

شهود. اگهر کسهی در پهی خشهنودی خهدا باشهد،  رضایت مخلوق بر رضایت خهال  مقهدم نمی
شهود؛ ولهی اگهر کسهی در طلهب خشهنودی مهردم باشهد، نهه  خشنودی مخلوق نیز حاصهل می

 ت آورده است.خشنودی خدا و نه خشنودی مردم را به دس

 رضایت خدا 
اگر امری سازگار بها خواسهته و مهورد  1رضایت، به معنای خشنود بودن و در تقابل با خشم است.

مقصود از رضایت خهدا نیهز رضهایت از صهفات  2شود. پسند ما باشد، از آن به رضایت تعبیر می
                                                           

 سالمی.پژوهشگر پژوهشگاه علوم و فرهنگ ا* 
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اخشهنودی و اوست و مقصود از ن 3و عفو 2رحمت و ثواب 1فعل اوست، نه صفات ذات. نعمت،
 4خشم او، محروم کردن از نعمت و کیفر دادن است.

شهود، فرمهوده  قرآن درباره عواملی که سبب رضایت خدا و نیز عواملی که سبب خشهم خهدا می
َاَن »است   َبَع ِرْض ُم َو ِبوْئَا اْلَمصويُر   َأ َفَمِن اتَّ ُُ َجَهونَّ ِه َو َموْأوا ِه َکَمْن باَء ِبَسَخٍط ِمَن اللَّ ا یهآ5 ؛اللَّ

ه به خشم و غضهب خهدا بازگشهته؟! و کسی است کرده، همانند کروی یه از رضای خدا پکسی ک
بهر اسهاس ایهن آیهه، اطاعهت از خهدا موجهب «. ار بهد اسهتیار او بسکان یگاه او جهنم و پایجا

فرمهان داد  خدا نقهل اسهت وقتهی رسهول 6خشنودی او و نافرمانی خدا، سبب خشم اوست.
از مدینه خار  شوند، برخی منافقهان از شهرکت در جنهگ خهودداری  مسلمانان برای جنگ احد

در جنگ حاضر شدند. در این شرایط بهود کهه  خدا کردند؛ ولی مؤمنان گوش به فرمان رسول
 7آیه فوق نازل شد.

دهنده آن به دنبال کسب خشنودی خدا، و بهه تعبیهر  ارزش عمل  صالح در صورتی است که انجام
هاْبِتَاَء َمْر »قرآن  باشد. قرآن از گروهی که فقط درصدد جلب خشنودی خهدا هسهتند، « ضاِت اللَّ

ُه َرُؤٌف ِباْلِعبواد»به نیکی یاد کرده است   ِه َو اللَّ َسُه اْبِتَاَء َمْرضاِت اللَّ ُْ اِس َمْن َيْشري َن  8؛َو ِمَن النَّ
ه بنهدگان فروشهند و خداونهد نسهبت به بعضی از مردم، جان خود را به خاطر خشنودی خهدا می

نهازل شهده  المبیت و در شهأن امیرالمهؤمنین بر اساس روایات، این آیه در لیلة«. مهربان است
در بستر ایشان خوابید تا از توطئه مشهرکان کهه  خدا است؛ زمانی که آن حضرت به امر رسول

 9اش را داشتند، در امان بماند. قصد کشتن
 رضایت خالق یا مخلوق؟

گیرنهد، رضهایت مخلهوق را بهر  تقابل رضهایت خهال  و مخلهوق قهرار می برخی افراد وقتی میان
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َ بِِرَضيا َأَحيد  ِمينْ »فرموده است   گزینند؛ چنانکه امام صادق می بهرای 1 ؛َدلِْقيهِ  َلتُْسِخُطوا اّلَله
 «.  خشنود کردن هی  فردی، خدا را به خشم نیاورید

د، هرگهز جهایز نیسهت؛ چنانکهه پیروی از مخلوق در صورتی که مهالزم بها نافرمهانی خهدا باشه
نیهز فرمهوده  امام رضا 2«.ََل َطاَعَة ِلَمْخلُوق  ِفى َمْعِصیَِه الَْخاِلقِ »فرموده است   امیرالمؤمنین

کسی که به دنبهال کسهب خشهنودی خهدا  3؛الَْمْخلُوقِ   ِبَسَخطِ   يُبَالِ   لَمْ   الَْخاِلقَ   َأْرَضى  َمنْ »است  
 «.  دهد مخلوق نمیباشد، اهمیتی به ناخشنودی 

حقیقتی که در روایات به آن اشاره شده و تجربه نیز آن را به اثبات رسانده است، این است که اگهر 
رو در تعهالیم  از اینگاه به این هدف نخواهد رسید.  کسی به دنبال کسب رضایت مردم باشد، هی 

ت خدای متعال باشهد؛ یعنهی های دین اسالم، محور تمام افعال و کردار انسان، باید رضای و آموزه
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 

دنیها و آخهرت را خواست تا خیهر  ای از امام حسین چنانچه مردی در ضمن نامه تر است. مهم
ُ ُأُموَر النَّياِس »در پاس  نوشت   امام برایشان بنگارد  ِبَسَخِط النَّاِس كََفاُه اّلَله

ِ َمْن َطلََب ِرَضى اّلَله
ََلمُ  ُ ِإلَى النَّاِس َو السَّ  َوكَلَُه اّلَله

ِ هر کس با خشهمگین کهردن  4؛َو َمْن َطلََب ِرَضى النَّاِس ِبَسَخِط اّلَله
ل رضایت خدا باشد، خداوند پشتیبان او در کارهایی خواهد بود کهه مهرتبط بها مهردم مردم به دنبا

داشتن مردم باشد، خدا او را به همهان  آوردن خدا، به دنبال راضی نگه است، و هر کسی با به خشم
نقهل اسهت یکهی از شهیعیان بهه نهام علقمهه، نهزد امهام همچنهین «. گذارد. و السالم مردم وامی

های ناروای مخالفان به شیعیان اظهار ناراحتی و دلتنگی کرد. آن حضرت بهه  از نسبت صادق
وَألسنِتَهم َل تُضبَط، َو كَیَف تَسِلمون مَما  ،يُملَك َل الناِس  ِرَضى إنَّ »منظور دلداری به وی فرمود  
، قابهل نیافتنی اسهت و زبهان ایشهان جلب رضایت مردم، دسهت 5؛لَم يَسلَم ِمنُه أنبیاُ  اّلَله و ُرُسلُه

ههای مهردم( در امهان باشهید کهه  زبان و تهمت کنترل نیست. چگونه انتظار دارید از چیزی )زخم
 «.انبیای الهی از آن در امان نبودند

 مال احمد نراقی در این باره گفته است  
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اگر گروهی از مردم را راضی کنی، گروه دیگری ناراضی خواهد شد. دل یکهی را بهه دسهت 
ه اخبار بر آن شاهد، و بهه تجربهه کچنان ها هم نیگردد. با همه ا سته میشک آوری، دیگری دل
مردم باشد؛ خدا و خله  او  رضای ح  برداشته، طالب رضای ه دست ازکثابت است؛ هر 

خدا را بر رضای مردم مقهّدم  رضای هکست و هر ین راضی دارند و احدی از او را دشمن می
 1دارند. دارد، همه او را دوست می

ش ریاکاری در آیات و روایات، از این جهت است که ریاکار درصدد جلب خشنودی مردم نکوه
است؛ نه خدا. در روایتی درباره ریاکاران آمده است کهه فرشهتگان حهافظ اعمهال بها خوشهحالی 

شما، حافظان عمل بنهده » :دیفرما دارند. خدای تعالی می  های ریاکار را به خدا عرضه می عبادت
رضای مرا نخواسهته؛  ن بنده با این عمل خود،یه اکن از باطن او آگاهم؛ به درستی د و میمن هست

بر او باد »ند  یگو نیز می همه فرشتگان«. ر مرا در نظر داشته است. پس لعنت من بر او بادیبلکه غ
سهی کهر   ش بی 2فرستند. ها بر او لعنت می نان آنکها و سا و جمله آسمان« لعنت تو و لعنت ما

ای از بندگان خهدا باشهد؛ در حقیقهت معتقهد اسهت کهه  ا عبادت خدا، به دنبال ستایش بندهکه ب
قدرت آن بنده در برآورده کردن حاجاتش بیشتر از قدرت خدا و از این رو کسب رضایت او بهتهر 

احترامهی و  از کسب رضایت و خشنودی خداوند است. در حقیقت چنین فردی نسبت به خدا بی
 3اهانت کرده است.

 موارد تقابل رضایت خدا با رضایت مردم
آید که رضایت خهدا و رضهایت دیگهران مقابهل  های مؤمن، گاه مواردی پیش می در زندگی انسان
 گیرند. برخی از این موارد عبارتند از  یکدیگر قرار می

 . رضایت حاکمان جائر1

ستند؛ از این رو به دست های مستبدانه خود ه حاکمان ستمگر تنها به دنبال برآورده کردن خواسته
آوردن رضایت آنان، مستلزم سخط و خشم خداست. از آنجا که مخالفت بها حاکمهان سهتمگر، 

دین، الابالی و دنیاپرست که هرگز شجاعت ایسهتادگی در برابهر آنهان را  خطرآفرین است؛ افراد بی
اولیهای خهدا در دهند؛ این در حالی است کهه  ندارند، رضایت آنان را بر رضایت خدا ترجیح می
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چنین مواردی، رضایت خدا را در نظر دارند و باکی از مخالفت با سهتمگران ندارنهد؛ چنانکهه در 
، خواهان تسلیم شدن آن حضهرت شهد؛ ای به امام حسین زیاد در نامه ماجرای کربال وقتی ابن

تََرْوا َمْرَضياَه الَْمْخلُيوِق ََل َأْفلََح قَْوٌم اْشي»پس از خواندن نامه، آن را دور انداخت و فرمود   امام
«. شهود مخلوق را در برابر سهخط خهال  بخهرد، رسهتگار نمی  تیه رضاکملتی  1؛ِبَسَخِط الَْخاِلقِ 

ِبيالْقَلَِم،  ُدطَّ  يَْوم   َعنْ  َلَمِحیَص »هنگامی نیز که تصمیم گرفت به سمت عراق حرکت کند، فرمود  
ِ ِرَضانَا َأْهَل الْبَیِْت، نَ  ابِِرينَ  ْصبُِر َعلَى بَََلئِِه َو يَُوفِّینَا ُأُجورَ ِرَضى اّلَله گریزی از آن روزی که بها  2؛الصَّ

قلم )تقدیر مرگ کسی( مشخص شده، نیست. آنچهه مایهه خشهنودی خداسهت، همهان سهببب 
کنیم و خدا پاداش   رسد، صبر می است. بر بالهایی که از خدا به ما می بیت خشنودی ما اهل

 «.عطا خواهد کرد صابران را به ما
زیاد در کوفه و چه در برابر یزید در شام، با عزت و شجاعت  نیز چه در مجلس ابن امام سجاد
هنگهامی کهه اسهیران  3های آنان را داد و از تهدید به قتل، ترسی به خهود راه نهداد. گویی پاس  یاوه

دگویی از خانهدان کربال را به مجلس یزید آوردنهد، یکهی از وعهاظ دربهاری در مهد  یزیهد و به
َويلَيَك أيهيا الَخطیيب »خطهاب بهه او فرمهود   به سخنرانی پرداخت. امهام سهجاد پیامبر

ََ ِميَن النيار وای بهر تهو ای خطیهب! بهرای  4؛ِاشتَريَت َمرضاَة المخلوِق ِبَسَخِط الخاِلِق فَتَبََو  َمقَعَد
گهاه تهو در آتهش یای؟! پهس جا دهیهت مخلوق، سخط و خشم خال  را بهر خهود خرین رضایتأم

 «.است
 . مجالس لهو و لعب2

ترین موارد تقابل رضایت خدا با رضایت مخلوق، مجالس لههو و لعهب و برخهی از  یکی از مهم
مجالس عقد و عروسی و مانند آن است. در این نوع مجالس، برخی برای ایجاد شادی و هیجهان 

چه بسها صهاحبان مراسهم و  کنندگان در مراسم هستند. در پی خشنودی و خوشحال کردن شرکت
برخی مؤمنان نیز که راضی به رفتارها و حرکات غیرشرعی نیستند، با در نظر گرفتن مالحظهاتی از 

کنند. برخی به بهانه اینکه عروسی است و ی  شهب،  بیان حکم خدا و نهی از منکر ممانعت می
دهند.  بات الکلی تن میخوانی و حتی مشرو و رقص و آوازه شود؛ به انواع موسیقی هزار شب نمی

                                                           

 .382، ص 44؛   بحاراالنوار . محمدباقر مجلسی؛1
 .86؛ ص نزهة الناظر و تنبيه الخاطر. حسین بن نصر حلوانی؛ 2
 .91؛ ص اللهوف ای قتلی الطفوفطاووس؛  . علی بن موسی ابن3
 .109. همان، ص 4
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ِخوَذها »فرمایهد   قرآن می ْيِر ِعْلٍم َو َيتَّ ََ ِه ِب ََ اْلَحَيِث ِلُيِضلَّ َعْن َسبيِل اللَّ اِس َمْن َيْشَتري َلْه َو ِمَن النَّ
خرنهد تها مهردم را از روی  ههوده را مییو بعضی از مهردم سهخنان ب 1؛ُهُزوًا ُأولِئَك َلُهْم َعذاٌ  ُمهيٌن 

ننهده کرنهد؛ بهرای آنهان عهذابی خواریات الههی را بهه اسهتهزا گیراه خدا گمراه سازند و آنادانی، از 
 «.است

غناست. بنابر روایهات، ایهن آیهه دربهاره  ،«لَْهَو الَْحديثِ »مطاب  روایات و دیدگاه مفسران، مراد از 
دن کردنهد و مهردم را بها مشهغول کهردن بهه شهنی داری مییهه کنیزان خواننده را خرکسانی است ک

کردنهد بهه  داشتند. آنان همچنین زنان خواننده را وادار می دن سخن ح  باز مییخوانی، از شن آوازه
شان را از هدف خود منصرف یخوانی ا تا با آوازه سراغ کسانی که قصد دارند مسلمان شوند، بروند

ی که قصهد دادند و سپس به شخص ها ترتیب می ها و نوشیدنی کنند و یا مجالسی با انواع خوردنی
 ن، بهتر است از نماز و روزه و جنگیدنی است که محمهدیا»گفتند   داشت مسلمان شود، می

 2«.ندک تو را بدان دعوت می

اروان تجاری همراه با طبل و ُدهل و سر و صهدا کای، ی   ه روز جمعهکهمچنین نقل شده است 
بودند، آن حضهرت را  پیامبرشتر نمازگزارانی که مشغول گوش دادن به خطبه ینه شد. بیوارد مد

نفر باقی ماندند. در آن حال،  12به نقلی،  اروان رفتند و فقط تعداد اندکی وکرها کردند و به سراغ 
   3رد که شریفه نازل شد و آنان را سرزنش یاین آ

 ََ َا ِإَلْيها َو َتَرُکََك قاِئمًا ُقْل ما ِعْن ضُّ َُ ًَا اْن َِ َو ِموَن  َو ِإذا َرَأْوا ِتجاَرًة َأْو َلْه ْهو ِه َخْيٌر ِمَن اللَّ اللَّ
اِزِقيَن  ُه َخْيُر الرَّ جاَرِة َو اللَّ ننهد، یا سهرگرمی و لههوی را ببیههها تجهارت  ه آنکهنگامی  4؛التِّ

نند؛ بگهو آنچهه ک ستاده به حال خود رها مییروند و تو را ا شوند و به سوی آن می نده میکپرا
 دهندگان است. ن روزییو خداوند، بهترنزد خداست، بهتر از لهو و تجارت است 

 . مخالفان عقيدتی و سياسی 3

یکی دیگر از موارد عدم امکان جمهع میهان خشهنودی خهدا و دیگهران، راضهی کهردن مخالفهان 
، دشهمن آن حضهرت و عقیدتی و سیاسی است. برای مثال بیشتر یهود و نصارای عصر پیامبر
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 فرموده است   ه پیامبرهمدست با مشرکان بودند. خدای سبحان خطاب ب
صار   َو َلْن َتْرضى ََ اْلُهَ   َعْنَك اْلَيُهَُد َو ََل النَّ ِه ُه ََ  اللَّ َتُهْم ُقْل ِإنَّ ُه ِبَع ِملَّ ى َتتَّ َو َلوِئِن   َحتَّ

ِه ِمْن َوِليٍّ َو َل َنص ذي جاَءَك ِمَن اْلِعْلِم ما َلَك ِمَن اللَّ ََ الَّ َاَءُهْم َبْع َبْعَت َأْه ههود و یهرگز  1؛يرٍ اتَّ
هها شهوی و( از  های آن م خواسهتهیامل تسهلکنصاری از تو راضی نخواهند شد، )تا به طور 

ت الهی است؛ و اگر از ههوی یت، تنها هداینی. بگو  هداکروی یافته( آنان پی فین )تحرییآ
گاه شدهکنی، بعد از آنکروی یهای آنان پ و هوس اوری از سهوی یه  سرپرسهت و یای، ه ه آ

 ا برای تو نخواهد بود. خد
های جهانی به چیهزی  اختصاص ندارد. اکنون نیز قدرت اکرم این سخن قرآن، به عصر رسول

دهند. مسلم است کهه جلهب رضهایت  کمتر از تسلیم شدن مسلمانان در برابر خود رضایت نمی
ههای حزبهی  های سیاسی نیز که دلبستگی شدیدی به آرمان آنان، خشم خدا را به دنبال دارد. گروه

چون و چرا از حزب خود دارند  خود دارند و طرفداران آنان نیز که تعصب شدیدی بر طرفداری بی
ْيِهْم َفِرُحَن  ُکلُّ ِحْزٍ  »و به فرموده قرآن   ََ ه( هر کنیهر گروهی به راهی رفتند؛ )و عجب ا 2 ؛ِبما َل

 هستند.؛ مشمول این آیه شریفه «گروه به آنچه نزد خود دارند، خوشحالند

 فهرست منابع 
 تا[. ؛ قم  انوارالهدی، ]بیاللهوف ای قتلی الطفوفطاووس، علی بن موسی؛  ابن .1

 ق. 1414 صادر، دار بیروت  ؛العرب ل ان رم؛کم بن محمد منظور، ابن .2

؛ ه الخاطر؛ تحقیه   مدرسهة اممهام المههدیین بن نصر؛ نزهة الناظر و تنبیُحلوانی، حس .3
 ق  1408، ام المهدیچاپ اول، قم  مدرسة امم

؛ تحقیه   صهفوان عهدنان داودی، مفردات الفاظ القررآنراغب اصفهانی، حسین بن محمد؛  .4
 ق .1416چاپ اول، بیروت  دارالقلم، 

 ش. 1373؛ تهران  کومش، ارهنگ معارف اسالمی سجادی، سید جعفر؛ .5

چهاپ اول، قهم   ؛ تصهحیح صهبحی صهالح؛البالغه نهجشریف الرضی، محمد بن حسین؛  .6
 ق. 1414هجرت، 

کثیرهه دارالکلهم،  ؛ چهاپ اول  دمشه ، بیهروت  دار ابناتح القردیرشوکانی، محمد بن علی؛  .7
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  های جوانان عاشورایی ویژگی
 *نیامحم سبحانیاالسالموالمسلمینحجت

 هاشار 

یانگر آن است که نسل جهوان های بزرگ اسالمی، ب های عینی در نهضت شواهد تاریخی و تجربه
های انقالبی در سراسر جهان، به نحو احسن استقبال و حمایت کرده است. این جریان  از حرکت

های مختلهف مشهاهده کهرد.  تا عصهر حاضهر در صهحنه خدا توان از آغاز بعثت رسول را می
ارزه پذیری جوانان، موجب حضور چشمگیر آنهان در صهف اول مبه طلبی و مسئولیت روحیه ح 

تهی اسهت کهه در عصهر حاضهر در دوران مبهارزات قح  علیه باطل شده است. این مسئله، حقی
خهود را بهه خهوبی نشهان داد و  بیهت انقالبی، هشت سال دفاع مقدس و دفهاع از حهرم اهل

تردید در نهضت عاشورا نیز  ها را به عالم اسالم معرفی کرد. بی الگوهایی همچون شهید حججی
ای جوانهان  ها را نیروهای جوان بر عهده داشتند. در هر جامعه سازترین نقش شتترین و سرنو مهم

بیشتر از هر گروه سنی، به دنبال اسوه و الگوی رفتاری هستند. اکنون که هجمه نرم دشهمن ایمهان 
های شاخص مذهبی و تبیین ابعاد مختلف زندگی آنهان  جوانان را نشانه گرفته است، معرفی چهره

ههای  ناپذیر اسهت؛ زیهرا آشهنایی جوانهان بها چهره ویژه جوانان، از ضروریات انکار به جامعه و به
های رفیع سعادت صعود کردنهد، بهه  نورانی و پر صالبتی که با ایمانی راس  و عزمی استوار به قله

 بخشد. ها هویت می آن

 . ایمان راسخ1
نترسیدند و خطر را به جهان  عاشورا، عرصه تجّلی ایمان جوانانی است که با یاد خدا از مشکالت

اسهت. آنچهه بیشهتر از چههره مبهارک آن  خریدند. نمونه بارز آن، ایمان راس  حضرت عباس
ه آن حضرت ابتهدا کشیده شده است، شجاعت اوست؛ در حالی کها به تصویر  حضرت در ذهن
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بنهدگی و ههای او نیهز زیهر سهایه همهین  هها و ارزش ای سراپا تسلیم الهی بود و تمام عظمت بنده
نَيا »درباره ایمان آن حضرت فرموده است   اطاعت محض الهی قرار دارد. امام صادق كاَن َعمُّ

ََ البَصیَرِة ُصلَب اْليماِن جاَهَد َمَع أبيي َعبيِداّلَله ِو أبليى بَيَل   َحَسينا و َمضيى  الَعبَاُس بُن َعلِي  ناِف
جههاد  نی  بود. همراه با امهام حسهمانی راسینشی ژرف و ایعموی ما عباس، دارای ب 1؛َشهیَدا

 «.دیش داد و به شهادت رسیآزما ی رد و نک
، در رجزخوانی ایشان در روز عاشورا نمایهان اسهت. ایمان راستین و راس  حضرت ابوالفضل

انا بُن َعلى َلَأعَجُز ِمن ُمبارزِة اَلَقيران َو ميا »وقتی با مارد بن سدی شروع به مبارزه کرد، فرمود  
  عجهزی یمن فرزند علی هستم که در مبارزه با شهجاعان عهرب، هه 2؛ُت ِباّلَله لَمَحَة البََصراَشَرك

 ام.  دهی  چشم بر هم زدن، به خدا شرک نورزیندارم و من به اندازه 
شرک در برابر توحید است و به شرک در ذات، صفات و افعال و به دو قسم جلهی و خفهی تقسهیم 

کنهد و  قهی کهه دارد، همهه مراتهب شهرک را از خهود نفهی میشود. این جمله حضرت با اطال می
سنگ بنده خهدا بهودن را  لقب گران دهنده ایمان کامل ایشان است. از این رو امام صادق نشان

يالُِح »خوانیم   اش می ه در زیارتنامهکبه آن حضرت داده است؛ چنان ََلُم َعلَیَْك َأيَُّهيا الَْعْبيُد الصَّ السَّ
 ِ    3«.َو لَِرُسولِِه َو ِْلَِمیِرالُْمْؤِمِنیَن َو الَْحَسِن َو الُْحَسیْنِ  الُْمِطیُع ّلِلَه

شوند و در دنیا نیز آثهار بنهدگی و  مؤمنان واقعی در آخرت، با رویی درخشان و تابناک محشور می
هها فرمهوده اسهت   ن مجیهد در وصهف آنآشهان پدیهدار اسهت؛ چنانکهه قهر پرستش در سیمای

ُجَدِ سيماُهم فى ُوُجَِهِه » «. هایشهان اسهت عالمت  آنهان، اثهر سهجده در چهره 4؛م ِمْن َاَثِر السُّ
های  اثهر سهجده»اند   است. در تاری  نوشهته یکی از مصادی  این آیه شریفه، حضرت عباس

گوید  وی نیکو چهره و رشید بهود کهه  اش نقش بسته بود تا آنجا که قاتل او می طوالنی بر پیشانی
   5«.درخشید جده میاش اثر س در پیشانی

تهوان بهه راحتهی مشهاهده کهرد. یکهی از  این ویژگی را در میان جوانان عاشورایی این زمان نیز می
 گوید  دوستان نزدی  شهید محسن حججی درباره ایمان این شهید واالمقام می
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شهد و در نتیجهه  محسن همیشه با بینش و نگهرش کهافی در ههر عرصهه و مسهیری وارد می
مصمم بود. برای بحث اعزام به سوریه و مدافع حهرم شهدنش، خیلهی تهالش همیشه بسیار 

اش نمایان است، این اسهت کهه بهه  کرد. دلیل اصلی آن آرامشی که هنگام اسارت در چهره
ی  درصد هم نسبت بهه ایهن مسهیر  یراهی که انتخاب کرده بود، ایمان کامل داشت و حت

ه پا در مسهیری گذاشهته اسهت کهه در ای در دل نداشت. محسن مطمئن بود ک ش  و شبهه
هایی که ایمان قهوی داشهته باشهند و  بخیری را برایش به همراه دارد ... انسان نهایت، عاقبت

آورند. ایهن  گاه در برابر دشمنان خم به ابرو نمی پشتوانه اعتقادی خوبی باشند، هی   صاحب
خهاطر ایمهان بهه خهدا و  استقامت شهید با اینکه مجرو  و در حال اسیر شدن بود، فقط به

.راهی بود که در آن وارد شده و بیشتر رزمندگان ما نیز این خصلت را دارا هستند
1 

 گرایی . تکليف2
هها مههم بهود، انجهام  گرایی است. آنچهه بهرای آن یکی از صفات بارز جوانان عاشورایی، تکلیف

رسد، اما انسهان در  نظر می وظیفه بود؛ نه کسب نتیجه. این ویژگی هر چند به ظاهر امری ساده به
توان به شناخت تکلیهف  ها می ترین آن شود که از مهم های زیادی مواجه می مقام عمل با دشواری

و در گام بعدی، توفی  در عبور از موانع و عمل به آن اشاره کرد. در چنین منطقهی ههدف، اجهرای 
کسهت بینجامهد؛ ههر چنهد تعهدات و وظایف است؛ خواه به نتیجه برسد و خواه در ظاهر بهه ش

با پهدر بزرگهوارش، گویهای ایهن  اکبر دستیابی به نتیجه نیز مهم است. گفتگوی حضرت علی
به دنبهال خهوابی « قصر بنی مقاتل»در مسیر کربال، در منزل  موضوع است. وقتی امام حسین

علت را جویا  اکبر را بر زبان آورد، حضرت علی« انا لله و انا الیه راجعون»که دیده بود، جمله 
ن قهوم شهبانگاه در سواری مقابل من در خواب ظاهر شد و گفهت  ایه اسب»فرمود   شد. امام

، ح  را با معیهارش تشهخیص اکبر حضرت علی«. آید به استقبالشان می گحرکت است و مر
 امهام «.؛ پدرم! آیها مها بهر حه  نیسهتیم؟؟َأ لَْسنَا َعلَى الَْحق»پرسید    داد. از این رو از امام

َفِإنَّنَيا ِإذا  ََل نُبَيالِي َأْن »گفهت   اکبهر حضهرت علی«. سوگند به خدا که ما بر حّقهیم»فرمود  
 «.  پس ما را باکی از مرگ نیست 2؛نَُموت

طلب و آماده بهرای فهداکاری اسهت؛ امها گهاهی  گرا، ح  ای که دارد، آرمان جوان به سبب روحیه
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شود که بهرای او  هایی  از مسیر ح  خار  و درگیر حاشیهممکن است به سبب هیجاناتی که دارد، 
ای جز اتالف وقت ندارد و یا در تشخیص ح  و باطهل، دچهار سهردرگمی شهود. در چنهین  ثمره

را مرجهع علمهی مهردم معرفهی  شرایطی باید به ولّی و امام خویش مراجعه کند. قرآن امامان
ْکِر ِإْن کُ »کرده است   َا َأْهَل الِذِّ ذکهر )امامهان(  دانیهد، از اههل  پس اگر نمی 1؛ْنُتْم ََل َتْعَلُمََن َفاْسَأُل
 «.جویا شوید

داری داشته وبدان سخت پایبند هستند، چنانچهه  امروزه جوانان ما نیز این روحیه ح  گرایی و دین
اینان بها الههام از روحیهه جوانهان کهربال هشهت سهال از دیهن و نظهام اسهالمی دفهاع و فرهنهگ 

 :  می فرماید ؟دم؟ا نهادینه کردند، چنانچه رهبرمعظم انقالبطلبی ر شهادت
ام که خیلی برای من جالب بود. دختر و پسهر جهوان ه زن و شهوهر ه  ی  کتابی تازه خوانده

شهان گنهاه انجهام نگیهرد، نهذر  نشینند برای اینکهه در جشهن عروسی ، می70متوّلدین دهۀ 
را باید ثبت کرد در تاری  که ی  دختهر و پسهر نظر من این  کنند سه روز روزه بگیرند! به  می

  شان ناخواسته خالف شرع و گنهاهی انجهام نگیهرد، بهه جوانی برای اینکه در جشن عروسی
گیرند. پسر عهازم دفهاع از حهریم حضهرت  شوند، سه روز روزه می خدای متعال متوّسل می

ه به خانمش ه  این دخترلرزاند؛ به  شود؛ گریۀ ناخواستۀ این دختر، دل او را می می زینب
گویهد کهه  گوید که گریۀ تو دل من را لرزاند، اّما ایمان من را نمی لرزاَند! و آن خهانم می می

ههایی باشهم کهه در روز قیامهت پهیش  خهواهم از آن زن شوم، من نمی من مانع رفتن تو نمی
سال پهیش  ها مال قضایای صد سال پیش و دویست فاطمۀ زهرا سرافکنده باشم! ببینید، این

ها است، مال همین روزههای در پهیش ]روی[  و مال همین سال 95و  94نیست، مال سال 
 2ما است.

 شناسی . بصيرت و زمان3

در فرهنگ قرآنی نیز بهه  3ای عربی و در لغت به معنای علم، عبرت و حجت است. بصیرت، واژه
گونه معرفی کرده اسهت   ینبصیر را ا امام علی 4معنای رؤیت قلبی و ادراک باطنی آمده است.
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ه بشهنود و کسی است کرت، یاهل بص 1؛َفِإنََّما الْبَِصیُر َمْن َسِمَع فَتََفََُّر َو نََمَر َفَأبَْصَرَو انْتَفََع ِبالِْعبَر»
 «.ردیند و از حوادث عبرت گیشد و بنگرد و ببیندیب

، چنهان در باطهل آلود کهه حه  بصیرت یعنی شناخت ح  از باطل در فضای پهر هیهاهو و غبهار
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 

تههرین نقشههه  بصههیرت وجههود دارد. در واقههع بصههیرت و شههناخت حهه ، مهم اجتمهاعی، افههراد بی
کارگیری این نیرو و انگیزه برتر جوانی است. اهمیت بصیرت تا جایی است کهه  یابی برای به تجه

نابینایی چشم، بهتر از نابینهایی  2؛َذَهاُ  الْبََصِر َدیٌْر ِمْن َعَمى الْبَِصیَرة»فرموده است   امام علی
 «.دل )و نداشتن بصیرت( است

بصهیرت اجهازه »معهه دانسهته و فرمهوده اسهت  ، بصیرت را نیاز اصهلی جا؟دم؟مقام معظم رهبری
درپهی رهبهر معظهم انقهالب  تأکیهدهای پی 3«.دهد غبار آلودگی فتنه، کسهی را گمهراه کنهد نمی

بر موضوع بصیرت در شرایط کنونی و توصیه آن به جوانان، بیشتر به سبب جنهگ نهرم  ؟دم؟اسالمی
نگ نرم در فضای مجهازی اسهت. نیاز مقابله با ج دشمنان است. در چنین شرایطی بصیرت، پیش

دههد و از  دانند که مسیر درست را به آدمی نشان می نما و نورافکن می ایشان بصیرت را چون قطب
 4دارد. افتادن به دام فتنه باز می

تجلی یافته است،  های مهم و برجسته جوانان عاشورایی که در حضرت عباس یکی از ویژگی
، هاشهم درباره بصیرت قمر بنی فرمایش امام صادقبصیرت است. نکته دقی  و لطیف در 

ََ البَصیَرةِ « )نفوذ»عنصر  َأنََّك َمَضیَْت َعلَى بَِصيیَرة  ِميْن »خهوانیم   ( است. در زیارت ایشان میناِف
الِِحین ََ ُمْقتَِديا  ِبالصَّ به درستی که تو ای ابوالفضل! عمرت را سهپری کهردی، در حهالی کهه  5؛ َأْمِر

 «. بصیرت بودی و به صالحین اقتدا نمودیدارای مقام 
هاشم ایجاد کرد که پرچمدار نهضت حسهینی و علمهدار  دامنه بصیرت، چنان قابلیتی در قمر بنی

حکایت دارد که در  دشت کربال شد. شواهد تاریخی فراوانی بر عم  بصیرت حضرت عباس
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 نویسد   سنت می ن مشهور اهلشود. بالذری، از مورخا سنت نیز یافت می نویسان اهل آثار تاری 
هایم کجایید؟ خطاب شهمر بها  آمد و گفت  خواهرزاده شمر به سمت خیمه امام حسین

و بهرادرانش از خیمهه  بود(. هنگامی که حضرت عبهاس البنین چهار پسر حضرت ام
نامهه  ها گفت  بهرای شهما امان ها دارد، شمر به آن خار  شدند تا ببینند شمر چه کاری با آن

لعنك اّلَله و لعن أمانك!!! أتؤمننا َواْبين بنيت نامه، گفتند   ام. آنان ضمن رد کردن امان وردهآ
 ِ ات را لعنت کند. آیا مها در امهان باشهیم،  نامه خداوند، تو و امان 1؛َل أمان لَهُ  َرُسول اّلَله

 امانی نداشته باشد؟!  ولی امام حسین
هم که باشهی، دشهمن در  این نتیجه رسید که عباس توان به با دقت در این رویداد تاریخی می

نه تنها امهام زمهان خهود را  فرستد. حضرت عباس نامه می ورزد و حتی برایت امان تو طمع می
ترین اوضاعی که لشکر انبوه دشمن به ایشان حمله کرده بود، تنها نگذاشت؛ بلکه جان  در سخت

آیهد کهه تهوان  وری، تنهها از کسهی بهر میخود کرد. ایهن نهوع رشهادت و دال خود را سپر امام
 تشخیص ح  را داشته باشد و با کمال رشادت و شجاعت از آن حمایت کند.

 ساله بصيرت نوجوان یازده

جوانهان عاشههورایی بها بصههیرت خههود، همهواره عیههار مهردم را بهها گفتههار و کردارشهان نسههبت بههه 
مدارانه دارنهد؛ ولهی در عمهل  ح دیدند برخی، گفتار زیبا و  سنجیدند. وقتی می می بیت اهل

شهان پهی  کردند و بهه نیرنهگ و خبهث طینت شان را کشف می کنند، نفاق علیه والیت حرکت می
ساله یعنی عمهرو بهن  11توان در سیمای نوجوان  های زیبای بصیرت را می بردند. یکی از جلوه می

ن جهوان یپدر ا»ود  دان خواست. حضرت فرمیاجازه م جستجو کرد. او از امام حسین 2جنادة
ي ِهَي الَِّتيي »رد  کاو عرض «. د مادرش راضی نباشدیده است. شایدر جنگ به شهادت رس إنَّ ُأمِّ

سهاله کهربال در  11این شهید «. دان بگذارمین میمادرم به من فرمان داده است گام در ا 3؛َأَمَرتْنِي
کند که  قرآن و فاس  توصیف می ظاهر مسلمان کوفه را افرادی رذل، دشمن رجزهای خود، سپاه به

 اند  برای کنار زدن قرآن، به یاری دولتمردان فاس  خود برخاسته
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عاِشتر 
تُ ِمتْنِدمتاعمف َف ْخ ُُ  اْلیتْومف وف



االْشتترارِ ِْ ِلُ ْصتترف تتوااْلُرتتر نف َُ
زف 1رف



ام شود که قرآن را برای یاری اشهرار رهها کردنهد و درصهدد انتقه امروز از خون جماعتی رنگین می
 بدر هستند.  - جنگ  –شان در  های ریخته شده خون

 ای از خود به جا گذارد  او همان کسی است که رجز به یاد ماندنی
ااْلمیتتتُر ِنْعتتتپف تتتْیِنوف میتتتِرُُحسف

ف
ی



تتتی رِ یتتتیِرال   2ُستتتُروُرُزتتتلاِداْلبف


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 

 هایشان نثار کردند. آرمان
 مرحمت باالزاده؛ شهيدی که حکم جهادش را از دستان مقام معظم رهبری گرفت

ت، از ، رییس جمهور وق؟دم؟ای الّله خامنه ، زمانی که حضرت آیت1362در یکی از روزهای سال 
ساله به نام مرحمت بهاالزاده از  13-12شدند، در مسیر حرکتش پسرکی  خیابان پاستور خار  می

رسهاند و بها هیجهان و بهه ترکهی  آقا می میان حلقه محافظان بیرون آمده و خودش را بهه حضهرت
آقا  حضهرت« بیل تا اینجا آمدم کهه یه  خواهشهی از شهما بکهنم.دآقا جان! من از ار»گوید   می
کنم بهه آقایهان  گوید  آقا! خواهش مهی شهید باالزاده می« بگو پسرم. چه خواهشی؟»فرمایند   می

آقا  نخواننهد! حضهرت روحانی و مهداحان دسهتور بدهیهد کهه دیگهر روضهه حضهرت قاسهم
 فرمایند چرا پسرم؟ می

ت آقها جهان! حضهر»گوید   شهید باالزاده به ی  باره بغضش ترکیده و سرش را پایین انداخته می
 13به او اجازه داد بهرود در میهدان و بجنگهد، مهن ههم  ساله بود که امام حسین 13 قاسم
گویهد  کنم، می دهد به جبهه بروم هر چه التماسش مهی ام ولی فرمانده سپاه اردبیل اجازه نمی ساله

ها به جنگ بد است، پس این همه روضهه حضهرت  ساله 13فرستیم، اگر رفتن  ها را نمی ساله 13
پسرم! شما مگر درس و مدرسه نهداری؟ »فرمایند   حضرت آقا می .«خوانند؟ را چرا می مقاس

گوید، فقهط گریهه  شهید باالزاده هی  چیز نمی« درس خواندن هم خودش ی  جور جهاد است
گیرند و رو به سرتیم محافظهانش  آقا شهید باالزاده را جلو کشیده و در آغوش می کند حضرت  می

آقای...! ی  زحمتی بکش با آقای ملکوتی )امام جمعه وقت تبریهز( تمهاس »ند  فرمای کرده و می

                                                           

 . همان.1
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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، 

 «.دنتیجه را هم به من بگویی

مها را »فرماینهد   آقا خم شده صورت خیس از اش  شهید باالزاده را بوسیده و می سپس حضرت
دعا کن، پسرم درس و مدرسه را هم فراموش نکن، سالم مرا به پدر و مادر و دوسهتانت در جبههه 

گنجیهد.  شهید مرحمت باالزاده به اردبیل بازگشت، اما از خوشهحالی در پوسهت نمی« برسان...
کمتر از سه روز بعهد، فرمانهده سهپاه  .باالزاده با نشان دادن مجوز آقا، وارد تیپ عاشورا شدشهید 

اردبیل، شهید باالزاده را خوشحال و خندان دید که با حکمی پیشش آمد و با این مجوز وارد تیهپ 
 های شهید باالزاده حدود سه سال در جبههه .فشانی کردهای بسیار جان عاشورا شد و در عملیات

در جزیهره مجنهون در  1363اسهفند  21جنگ ح  علیه باطل بها دشهمن جنگیهد سهرانجام روز
 1.شد عملیات بدر، میهمان سفره حضرت قاسم

 مداری . والیت4
ههای آنهان متبلهور اسهت،  ویژه جوانهان کهه در رجزخوانی تمامی رفتار و گفتار شهدای کربال و به

این است که همه باید فهدای ولهّی خهدا شهوند تها  سرشار از پشتیبانی از والیت است. منط  آنان
نمهای والیتمهداری اسهت.  ، آیینهه تمامدرخت نوپای دین و والیت رشد کند. عباس بن علهی

بها  ایشان همواره در سراسر زندگی، تابع محض امام زمانش بود. برخهورد ابوالفضهل العبهاس
نگهاه امهام زمهان و ولهّی خهود بها ، صرف ارتباط برادرانه نبوده اسهت؛ بلکهه او بها امام حسین

در تمام مراحل زنهدگی نهایهت تواضهع و ادب را نسهبت بهه بهرادر خهود  کرد و حضرت رفتار می
ای آرام ننشسهت. او  ، لحظههکرد و در دفاع از امام زمان خویش و یاری سیدالشهدا رعایت می

کهرد،  شهماری می حظهکه شجاعت را از پدر بزرگوارش به ارث برده بود، برای جنگ با دشهمنان ل
اما به فرمان امام و ولّی 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. 

 کرد بجنگد و یا عَلمدار دشت کربال باشد.  فرقی نمی
ای بود که به شهام بردنهد. وقتهی چشهم  شده ، جز  اموال غارتضرت عباسنقل است علم ح
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یزید به آن افتاد، عمیقًا به آن نگریست و سه بار از جای خود برخاسهت و سهپس نشسهت. وقتهی 
بهه »گفتنهد  « این پرچم در دست چه کسی بهوده اسهت؟»دلیل این کار را از او پرسیدند، گفت  

های آن از  تعجبم از شهجاعت اوسهت. تمهام قسهمت»فت  یزید گ«. دست عباس، برادر حسین
های دیگر آسیب دیده، جز دستگیره آن که کاماًل سهالم  پارچه و چوب بر اثر اصابت تیرها و سال 

کرده، ولهی او پهرچم  مانده است. این امر نشانگر آن است که تیرها به دست پرچمدار اصابت می
گاه کهه رمه  خهویش را از  رچم را نگه داشته است و آنرا رها نکرده و تا آخرین لحظه توان خود پ

   1«.دست داده، یا پرچم از دستش افتاده، یا با دست او با هم به زمین افتاده است
نامه آن حضهرت  مداری سقای دشت نینوا در زیارت دربار وفاداری و والیت حضرت حجت

 چنین به تصویر کشیده است  
ََلُم َعلَى َأِبى الَْفْضلِ  َِ ِلَغيِدِه ِميْن  -الَْعبَّاِس بِْن َأِمیِر الُْمْؤِمِنینَ  السَّ الُْمَواِسى َأَداُه بِنَْفِسِه اْْلِد

اِعى ِإلَیْهِ  -َأْمِسهِ  ، سالم بر ابوالفضل عباس، فرزنهد  امیرمؤمنهان 2؛الَْفاِدی لَُه الَْواِقى السَّ
ار داد. فهدای بهرادرش کسی که جان خود را نثار برادرش کرد. دنیا را وسیله آخرت خهود قهر

 شد، نگهبان بود و سعی بسیار کرد تا آب را به لب تشنگان برساند. 
در راه والیت و اطاعهت از  دهنده او  ایثار است. حضرت ابوالفضل ، نشان«الفادی له»امتیاز 

اش را که عمر و جان خویش بود، فهدا کهرد. در زمهان حاضهر نیهز چهه  امام زمانش، همه سرمایه
زمهان خهویش را بهه   اقتدا کردند و فرمان ولی که به حضرت عباس  جوانان عاشوراییبسیارند 

جان خریدند. نمونه بارز آن نوجوان اسیر ایرانی است که وقتی خبرنگار فرانسوی از او درباره امهام 
او رهبر من است. هر کاری که او گفت. او گفت بروید، »پرسیده بود، جواب داده بود   خمینی
 3«.رویم و هر چه ایشان بگوید ما می

 فهرست منابع

 کتب

؛ چهاپ اول، نجهف اشهرف  دارالمرتضهویه، كامرل الزیراراتقولویه، جعفر بن محمهد؛  ابن .1
 ق.1356
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 تا[.  ؛ بیروت  دار صادر، ]بیل ان العرب رم؛کمنظور، محمد بن م ابن .2

م  نشهر رمهی؛ چهاپ اول، قهک؛ ترجمهه علهی مثيرر األحرزاننما حلی، جعفر بن محمد؛  ابن .3
 ش. 1380 حاذق،

؛ چهاپ دوم، قهم  مؤسسهه دار الکتهب، مقاترل الطرالبينابوالفر  اصفهانی، علی بن حسین؛  .4
 تا[. ]بی

   تا[. ؛ بیروت  دارالفکر، ]بیجمل من ان اب االشرافبالذری، احمد بن یحیی؛  .5

؛ قهم  انتشهارات دفتهر تبلیغهات غررالحوم و دررالولرمتمیمی آمدی، عبدالواحد بن محمد؛  .6
 ش. 1366اسالمی، 

 تا[. ؛ بیروت  دارالمعرفه، ]بیمفردات الفاظ القرآنن بن محمد؛ یراغب اصفهانی، حس .7

، ؛ چاپ هفتم، قهم  مکتهب الحسهینهاشم چهره درخشان قمر بنیخلخالی، علی؛  ربانی .8
 ش.1386

؛ تصهحیح صهبحی صهالح؛ چهاپ اول، قهم  البالغه نهج شریف الرضی، حسین بن محمد؛ .9
 ق. 1414هجرت، 

 تا[.  جا[  چاپ سنگی، ]بی ؛ ]بیتنقيح المقال ای علم الرجال؛ الّلهمامقانی، عبد .10

  ق.1403 ا  التراث العربی،ی؛ چاپ دوم، بیروت  دار إحبحاراألنوارمجلسی، محمدباقر؛  .11
مرکز صهبا؛ بصیرت و استقامت؛ چاپ اول، قم  مؤسسهه فرهنگهی هنهری ایمهان جههادی،  .12

 ش.1389

 ق.1429؛ بیروت  مؤسسه االعلمی للمطبوعات، لعلقمیبطل امظفر، عبدالواحد؛  .13
 ق. 1413 د، ی  مفینگره شکچاپ اول، قم    ؛اإلرشاد د، محمد بن محمد؛یمف .14

 ها سایت

، کد خبهر  27/06/1399؛ «دفاع مقدس و شاخص والیتمداری»رسانی حوزه؛   پایگاه اطالع .1
99260. 

باید در تاری  »ای؛  سید علی حسینی خامنه الّله رسانی دفتر حفظ و نشر آثار آیت پایگاه اطالع .2
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، 28/05/1396؛ «ایمان قوی، علت آرامش چهره شههید پهس از اسهارت»خبرگزاری تسنیم؛  .3
 .1494015کد خبر  

ای که حکم جههادش را از دسهتان مقهام  ساله 11مرحمت باالزاده؛ شهید »خبرگزاری تسنیم؛  .4
.682090، کد خبر  10/08/1395؛ «معظم رهبری گرفت



 پیوند حماسه و عرفان در سیره و مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی
*محم راورنادم والمسلمین االسالمحجت

 اشاره
زی معرفت و شهناخت در میهدان رزم و سلحشهوری عجهین شهود، یست وقتی که حماسه و دشمن

ی که امهروز در جامعهه مها و ا تواند مجاهد عارف را به سرمنزل سعادت رهنمون سازد. مسئله می
کوشهند دو مفههوم عرفهان و  حتی دیگر جوامع دچار آسیب و شبهه شده است، اینکهه برخهی می

گر جدا جلوه دهند و برای هر ی  شأن مجزایی قائل شوند؛ یعنی یا مانند زبیهر یدیکحماسه را از 
زنند و بر سجاده عرفان و عبهادت  و دیگر زبیرصفتان تاری ، بر تخت حکومت ساختگی تکیه می

صفتان در عرصه رزم نظهامی و انجهام  یان و داعشددروغین، به ریا و تزویر متصفند و یا مانند یزی
شهوند.  معرفهت و دور از عرفهان حقیقهی می اری، فریفتهه مکتهب حماسهه بیهای انتحه عملیات

های مطهری همچون سرداران  تیلمات شخصکو    رهیاوش در زندگی، سکخوشبختانه از رهگذر 
وه معرفت را بهه طهور ملمهوس و کتوان همیاری و پیوند شور حماسه با ش و شهدای واالمقام، می

لت انسهانی یررسی ابعهاد اتحهاد و درههم آمیختگهی دو فضهرد. نوشته حاضر با بکعینی مشاهده 
کوشهد تها اثبهات کنهد  عرفان و حماسه در سیره و مکتب نورانی شهید حا  قاسهم سهلیمانی، می

شهید سلیمانی، طالب عرفانی بود که از چشمه جوشان وحی و والیهت منشهأ گرفتهه اسهت و در 
گهاه حقهای   را در پهیش گرفهت و هی سیره اخالقی و عرفانی خویش، راه و روش قرآن و عتهرت 

عرفانی را از مناسبات نظامی، اجتمهاعی و سیاسهی جهدا ندیهد. او ضهمن تزکیهه درون و صهفای 
گهاه از مقتضهیات زمهان و  باطن، تونمان در میدان جهاد اکبر و جهاد اصغر مجاهدت کهرد و هی 

فهوم حماسهه و عرفهان های اتحاد دو م مشکالت جامعه غفلت نورزید. در ذیل به برخی از جلوه
هها، شههید حها   در هیبت فرماندهی محبوب، سربازی والیی و مدافعی الی  به نهام سهردار دل

 شود.  قاسم سلیمانی اشاره می

                                                           

 .دانشجوی دکتری عرفان و اندیشه حضرت امام خمینی* 

 فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان

 ـ شماره ششم 1443ـ محرم  1400تابستان  
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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  

شود. شهید سهلیمانی،  ها یکی می جنس جهاد در راه خدا باشد، جانمایه آنشریعت و حماسه از 
های عملیات در او  برخورداری از روحیهه جههادی و  های بدر و خیبر بود که شب از جنس بچه

سلحشوری و رزم و ستیز با دشمن، گوشه و کنار جزایر مجنون و سنگرهای خویش را به معبهدی 
پرداختنهد.  و همچون عارفانی واصل، به بنهدگی و عبودیهت می برای مناجات مبدل ساخته بودند
توان در او  جهاد اصغر، از جهاد اکبر غافل نشد. گهاهی کهه در  شهید سلیمانی اثبات کرد که می

های خهالی  شهد بها یهارانش در خانهه دوران حضور در عراق و سوریه و حین عملیات مجبهور می
خانه حاللیت بگیرد؛ چنانکه برای یکهی  ن از صاحبکرد به هر نحو ممک سنگر بگیرد، تالش می

 ای چنین نوشت   ها در نامه از صاحبان این خانه
خانواده عزیز و محترم سالم علیکم؛ من برادر کوچ  شما قاسم سلیمانی هستم. حتمًا مهرا 

خهواهم.  شناسید... از اینکه مجبور شدیم بدون اجازه وارد خانه شما شویم، معذرت می می
خانه شما نماز خواندم. دو رکعت هم به نیت شما خواندم و از خداوند خواستم شما من در 

را عاقبت به خیر کند. هر خسارتی که به خانه شما وارد شده، آماده پرداخت آن هستم. ایهن 
 1هم شماره خانه من در ایران است.

عبادی، به مسهتحبات ایشان همواره در درون و بیرون مشغول جهاد بود و افزون بر انجام واجبات 
ای داشت. یکی از مداحان معروف در وصف عبودیت و جهاد درونهی ایهن شههید  نیز توجه ویژه

 گوید  بزرگوار می
قرار بود در کربال دعای عرفه بخوانم. تلفن همراهم زنگ خورد. شماره ناشناس بود. گوشی 

ی گفهت  را جواب دادم. حا  قاسهم پشهت خهط بهود. بعهد از کلهی تعهارف و عهذرخواه
گفهتم  «. شوی، بیهایی و برایمهان روضهه بخهوانی؟ شود اگر خسته نیستی و اذیت نمی می»
آمدند دنبالم. روی «. نفرمایید حاجی جان، برای ما توفیقی است کنار شما روضه بخونیم»

رفتیم، درست کنار گنبد. حا  قاسم نشسهته بهود و ابومههدی  پشت بام حرم سیدالشهدا
خواند. بعد هم من روضه خواندم. همه دو ساعت و نیمی که دعها   میداشت زیارت عاشورا 

لرزید. وقت نماز شد. حاجی اصرار کرد ابومهدی  هایش می و روضه خواندیم، حاجی شانه
هایش از گریهه  جلو بایستد. نماز را که بستیم، باز هم حا  قاسم همان حال را داشت. شهانه
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ها از او  جههت نیسهت کهه ابرقهدرت بی»، گفهتم  هایی که همراهم بودنهد لرزید. به بچه می
 1«.ترسند، حاجی جای دیگری وصل است می

 بيت توأم با جهاد با دشمنان اهل بيت ب. محبت اهل
شهید سلیمانی، شخصیتی جامع اضداد داشت که از ی  سو بها مجاههدت و جنهگ و سهتیز بها 

ید و از سوی دیگر با معرفهت کش های حماسه را به تصویر می ، جلوهبیت دشمنان خدا و اهل
بهود. اعتقهاد و  ، از عم  جان شیفته و دلداده خاندان عصمت و طهارتبیت به ح  اهل

ارادت و عش  به خاندان رسالت، چنان در اعماق وجودش رسو  کرده بود که هر گهاه گرههی در 
 رت زههراویژه مهادر سهادات حضه شد، به آن اختران تابناک امامت و والیت بهه کار ایجاد می

هر وقهت در جبههه بهرای حها  قاسهم مشهکلی پهیش »شد؛ چنانکه نقل شده است   متوسل می
 2«.گره ما را باز کند خوانی پیدا کنید که با نام فاطمه گفت  بگردید روضه آمد، می می

اش، میزبهان عهزاداران حضهرت  کهرد و خانهه و روضه فاطمیهه برپها می مجلس عزای حسینی
الزهرای کنونی در خیابان شهید رجایی  ای محقر، بیت ها زندگی در خانه سالبود. پس از  زهرا

  کهرد. پهس از چنهدی توانسهت خانهه را خرید و اوایل مراسم عزاداری را در حیاط خانه بهر پها می
الزهرا نامگذاری کنهد.  کناری آن را نیز خریداری کند، محل عزاداری را توسعه دهد و آن را به بیت

خهدمت  3کرد. بیت را وقف عزاداران اهل الزهرا رای مأموریت به تهران، بیتپس از اعزام ب
در مجلس روضه برایش افتخاری بزرگ بود. یکی از نزدیکانش درباره اخالص و خهادمی ایشهان 

 گوید  می بیت در مجالس عزاداری اهل
نند. حهاجی های بهداشتی را نظافت ک شان بروند سرویس کارگر گرفته بودیم. فرستاده بودیم

. مستقیم رفت طبقه پایین پیششان، نگذاشت کارگرها دسهت بزننهد. الزهرا آمد توی بیت
قدغن کرد حتی خهودم «. نذار کسی بیاد»رو کرد به من و گفت  «. همه برین بیرون»گفت  

یه   -دقیقهه  45بروم. در را بست و خودش ماند تنها. شیلنگ گرفت و همه جا را شست. 
آخهیش، مهنم تونسهتم بهه »نشست. ی  نفهس راحهت کشهید و گفهت   ساعت بعد، آمد و
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ترین را  کهار زیهاد بهود، حهاجی امها سهخت«. ه خهدمتی بکهنمی حضرت زهرا نعزادارا
 1ریاترین راه. ترین و بی انتخاب کرده بود، سخت

و عاشهورا هسهتند. ایهران را کشهوری  یافته مکتب امهام خمینهی ایشان معتقد بود شهدا، پروش
ای به این نکته چنین اشهاره  نوشته دانست که باید الگوی همه جهانیان باشد. در دست یحسینی م

کشوری که در قلب، اسم  حسین را دارد؛ فرهنگ  عاشورا را دارد، بایهد در زیسهت و »کرده است  
 2«.فرهنگ، الگوی جهان شود

 ج. صالبت توأم با فروتنی
های فرمانهدهی شههید سهلیمانی،  سهال صالبت حماسی و مقام و درجه ارشد نظهامی در طهول

گاه نتوانست مانع ظهور و بروز و نیز رشد و تعالی حاالت معنوی و کماالت عرفانی او شود.  هی 
اش را در راه  آنچه برایش در اولویت بود، رضایت خدا بود؛ از این رو بود که جان، تهوان و دارایهی

ترین  اگهر چهه در عهالی 3تسهخیر کنهد. هها را خدا داد. این سیره و روشهش بهود کهه توانسهت دل
های مدیریتی و رتبه فرماندهی بود، اما همواره مانند ی  سهرباز سهاده و در جمهع نیهروی  جایگاه

ها و شهرایط نبهرد، حاضهر نبهود از  ترین صهحنه گرفت. گاهی در خطرناک تحت امر خود قرار می
خهود اسهتفاده کنهد و مکهرر وسایل و نیروهای حفاظتی مرسوم برای تأمین امنیت و حفهظ جهان 

های بحرانی که نیروهایش در خطر بودند، بدون معطلی تا تأمین  شده بود که در موقعیت مشاهده 
های غیهر  شتافت. در عرصه گرفت و به صحنه نبرد می  نیروی کمکی، شخصًا اسلحه به دست می

بهرد. وقتهی کهه اسهتادی  اش بهره نمی هایی که داشت به نفع خود و خانواده نظامی نیز از موقعیت
بهرای »برای درس دخترش در دانشگاه مشکلی درست کرده بود، به دخترش سفارش کهرده بهود  

   4«.حل مشکلت نگویی که دختر من هستی!
داد و به دنبال تظاهر و خودنمهایی نبهود. حتهی  گاه خودش را مقابل دید عموم قرار نمی ایشان هی 
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گی حا  قاسم از اخبار سراسری شبکه ی  پخهش شهده وقتی خبر آغاز پروژه ساخت مستند زند
 ای به کارگردان این فیلم چنین تذکر داد  بود، طی نامه

ها شخصیت اثرگذار شهید وجود دارد کهه شناسهاندن شخصهیت و  اواًل در جمهوری اسالمی ده
شده، یه  ضهرورت اسهت. بزرگهواران مجاههد و  ها به عنوان الگوهای حقیقی تجربه عملکرد آن

کری همچون شهیدان بهشتی، رجایی، باهنر و مطههری. در صهحنه جههاد شههیدان همهت، متف
که بهیش  ؟دم؟ای همچون مقام معظم رهبری ها شهید زنده الدین، خرازی و در رنس این باکری، زین

باشند. وقتی این خبر را شنیدم، حقیقتهًا خجالهت کشهیدم.  از شصت سال در حال مجاهدت می
باشد... بنهده نهه تنهها  تن به فردی که هنوز خوف از عاقبت خود دارد، میچه ضرورتی برای پرداخ

 1راضی 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 

شان گذشته است. تمام وجود او متوجه خهدا بهود و بهه  دوران ه بلوک غرب و شرق مدعی بودندک
، در بیهت هی  چیز جز خدا توجه نداشهت. در دوران دفهاع مقهدس و در دفهاع از حهرم اهل

های خوفناک میهدان مقاومهت و جههاد، بها شههامت و صهالبت  ها و صحنه خطرخیزترین توطئه
انات و نیرو یا قدرت و تسلیحات دشمن حضوری مدبرانه داشت و با تدبیر شایسته، از کمبود امک

شهد؛ بلکهه  واهمه در نقطه خطر حاضهر می داد و بی و تهدیدهای او، نه تنها هراسی به دل راه نمی
داد. ابوحسن، رئیس یکی از قبایهل عهراق و فرمانهده  گاهی معادله را به نفع جبهه خودی تغییر می

 گوید   نیروی مردمی درباره شجاعت او می
شهان،  انهد. برنامهه عملیات نفر از نیروهای داعش آرایش نظامی گرفته 370که  مطلع شدیم

گروگان گرفتن زائهران ایرانهی بهود. نزدیه  اربعهین بهود و حفاظهت از زوار را حها  قاسهم 
کرد. موضوع را به حا  قاسم اطالع دادیم... نگرانی در میان برادران  سلیمانی فرماندهی می

نفهر از  20ستور و تصمیم سهردار بهودیم، امها حهاجی تنهها بها زد و منتظر د عراقی مو  می
نیروهایش راهی شد. مسیر نیروهای داعش مشخص بود. لشکر اندک سهردار کمهین کهرد. 

ها زنده مانده  دقیقه طول کشید و تمام! فقط ی  نفر از داعشی 30درگیری بین دو جبهه فقط 
تنش بود، مقابل اسیر عراقی ایستاد؛ بود که اسیر شد. حا  قاسم با همان کت و شلواری که 
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بینی، لباس من برای جنگ نیست! وای بر شهما...  می»کت و شلوارش را نشان داد و گفت  
 1«.اگر رهبرم سید علی دستور بدهد که لباس نظامی بپوشم؟

ریزی دقیه  در میهدان عمهل، از چنهان شهجاعت  این شههید بزرگهوار افهزون بهر تهدبیر و برنامهه
پروایی و شجاعت او را چنهین  پس از شهادتش، بی ؟دم؟برخوردار بود. رهبر انقالبناپذیری  وصف

حا  قاسم صدبار در معرض شهادت قرار گرفته بهود؛ ایهن بهار اول نبهود، »توصیف کرده است  
از هی  چیز پروا نداشهت؛ نهه از دشهمن پهروا  الّله سبیل ولی در راه خدا و انجام وظیفه و جهاد فی

 2«.ف این و آن پروا داشت، نه از تحمل زحمت پروا داشتداشت، نه از حر
زد، شجاعت تونم با دوراندیشی  آنچه رو  عرفان و حماسه را در این شهید بزرگوار به هم پیوند می

و تدبیری بود که موجب شده بود همه اقدامات حا  قاسم بر اساس تهدابیر منطقهی و محاسهبات 
د. فرمانده کل قوا شجاعت تونم بها تهدبیر و سیاسهت شههید ای انجام پذیر شده دقی  از پیش تعیین

این شهید عزیز  مها ههم دل و جگهر داشهت، بهه دههان خطهر »کند   سلیمانی را چنین وصف می
تدبیر بهود؛ منطه  داشهت بهرای کارههایش. ایهن شهجاعت و تهدبیر   رفت و ابا نداشت؛ هم با می

 3«.ست هم همین جور بودتونمان، فقط در میدان نظامی هم نبود، در میدان سیا

 گری  . فرا جناحی بودن توأم با انقالبی ه
، در برخورد با افراد و احزاب مخالف بیت های ارزشی مکتب تشیع و نیز سیره اهل بنابر آموزه

گیری نمود. متأسفانه این شیوه، اصهل  گیری، باید با آنان مدارا و ارتباط به جای دافعه، تنش و انتقام
ای بهود کهه  ه جامعه امروز ماست. بنابر همین اصهل، شههید سهلیمانی فرمانهدهشد مهم فراموش

ای وارد نشهود، در  ها و مقدسات خدشه و لطمهه کوشید در عین صالبت تا جایی که به ارزش می
نامه  برابر دشمنان خارجی و مخالفان داخلی مدارا کند. این عقیده راس  او در فرازهایی از وصیت

هها و احهزاب سیاسهی  للی به زیبایی تجلی یافته است؛ آنجا که خطاب به گروهالم این قهرمان بین
 نویسد  می

نامنهد  طلب خود را می هایی که اصال  ای کوتاه خطاب به سیاسیون کشور دارم؛ چه آن نکته
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هایی که اصولگرا. آنچه پیوسته در رنج بودم، اینکه عمومًا مها در دو مقطهع، خهدا و  و چه آن
کنیهد و  کنیم. عزیزان، هر رقابتی با هم می کنیم؛ بلکه فدا می ا را فراموش میه قرآن و ارزش

نحهوی   هایتهان بهه هر جدلی بها ههم داریهد، امها اگهر عمهل شهما و کهالم شهما یها مناظره
و شههدای ایهن  کننده دین و انقالب بود، بدانید شما مغضوب نبی مکرم اسالم تضعیف

خواهید با هم باشهید، شهرط بها  ا تفکی  کنید. اگر میراه هستید؛ مرزهای دینی و انقالبی ر
 1هم بودن، تواف  و بیان صریح حول اصول است.

های مختلهف سیاسهی و  عجین شدن این روحیه عرفانی و حماسهی شههید سهلیمانی در صهحنه
کرد و تنها مهالک و اصهل  نظامی، از او شخصیتی ساخته بود که در زمین هی  جناحی بازی نمی

درباره شخصهیت فراجنهاحی شههید سهلیمانی  ؟دم؟ای بود. امام خامنه« گری انقالبی»و مورد قبول ا
گری، خهط قرمهز او بهود. در  او اهل حزب نبود، اما ذوب در انقالب بود. انقالبی»فرموده است  

ها نبود،  های مختلف و مانند این های مختلف و جنا  این عوالم تقسیم به احزاب گوناگون و اسم
گری چرا؛ به شدت پایبند به انقهالب، پایبنهد بهه خهط مبهارک و نهورانی  امهام  م انقالبیاما در عالَ 

 2«.بود راحل

 و. مهربانی با مظلوم و دشمنی با ظالم
اندیشید؛ بلکهه همهواره بهه دنبهال رضهای  گاه تنها به پیروزی نظامی نمی سردار رشید اسالم، هی 

م بود و این امهر مههم در گفتهار و نوشهتارش، خدا و نصرت جهان اسالم و آزادی مستضعفان عال
 نویسد  متجلی بود. او در نامه معروفش خطاب به دخترش می

ههایم را مملهو از عشه  بهه  مویرگ  های وجودم را و همه شریان  عزیزم! از خدا خواستم همه
 دانی من قادر به دیدن بریدن سر خودش کند. این راه را انتخاب نکردم که آدم بکشم، تو می

کشهان اسهت،  ام، برای ایستادن در مقابل آدم مرغی هم نیستم. من اگر سال  به دست گرفته
بینم که در معرض خطر اسهت و  نه برای آدم کشتن. خود را سرباز در خانه هر مسلمانی می

دوست دارم خداوند این قدرت را به من بدهد که بتوانم از تمام مظلومان عالم دفاع کنم. نه 
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تر از  مظلوم کهه ناقابهل  زیز جان بدهم که جانم قابل آن را ندارد، نه برای شیعهبرای اسالم ع
پناهی که هی  ملجأیی بهرایش نیسهت، بهرای  زده بی آنم، نه نه... بلکه برای آن طفل وحشت

سینه چسبانده هراسان و برای آن آواره در حال فرار و تعقیب کهه خطهی خهون  به  آن زن بچه 
 1جنگم. ذاشته است، میپشت سر خود بر جای گ

را در زندگی خود عملهی کهرده  امام علیایشان از جمله فرماندهانی بود که این سخن نورانی 
خشهم و غضهبش در مقابهل دشهمن و محبهت و  2«.كونوا لِلَماِلِم َدْصما  َو لِلَْمْملوِم َعْونيا  »بهود  

زنهدان شههدا بارهها مههر و مهرش نسبت به دوستان، همراهان و مظلومان، زبانزد همگان بود. فر
های او را از نزدی  لمس کرده بودند. او مصهداق بهارز  محبت شهید سلیمانی را چشیده و نوازش

اش را دو چنهدان   اش، جهذابیت چههره نشین رو و بشاش بود و لبخند ملیح و دل ی  انسان گشاده
وی خهویش معطهوف شماری را بهه سه  کرد. با جذبه خل  و خوی نیکوی خود، قلب افراد بی می
ساخت. به همان میزان که در میدان جنگ و در مواجهه با دشمنان، فرماندهی شهجاع و دلیهر  می

ویژه کودکهان،  افتاد؛ در کمال فروتنی پناه آحاد مردم بهه بود و از صالبت او لرزه بر اندام دشمن می
ار انقهالب اسهالمی در مظلومان و محرومان حتی در خار  از مرزهای ایران بود. سردار درباره آث

امروز شکست یا پیروزی ایهران »گفت   منطقه و کم  به مستضعفان و مظلومان جهان اسالم می
خورد. مرزهای ما فراتر رفته، ما باید شاهد پیروزی در مصر، عراق،  در مهران و خرمشهر رقم نمی

 3«.ها، آثار انقالب اسالمی است لبنان، و سوریه باشیم. این

 اد بودنز. جامع اضد
های انسانی باشد و یها الاقهل بهه عنهوان  انسان برای کامل بودن باید بکوشد تا قهرمان همه ارزش

های انسانیت عرض اندام کند. اگر فقط ی  ارزش را  ی  مسلمان واقعی بکوشد تا در همه میدان
 ههریتواند به غایت کمال دست بایهد. شههید مط های دیگر را فراموش کند، نمی بگیرد و ارزش

گوید   ، می«جامع االضداد»گیری از تعبیر  با بهره در وصف انسان کاملی همچون امیرمؤمنان
 بیند به ی  دنیایی رفته است ... علهی شود، می انسان در هر قسمتی از سخنان او که وارد می»

                                                           

، کهد 23/11/1399؛ «جنگم؟ نامه شهید حا  قاسم سلیمانی به فرزندشان، چرا مهی». پایگاه خبری تابناک جوان؛ 1
 .34736خبر  

 .47؛ ترجمه محمد دشتی؛ خطبه البالغه نهج. محمد بن حسین شریف الرضی؛ 2
 .159اکبر مزدآبادی؛ جستاری در خاطرات حا  قاسم سلیمانی؛ ص  . علی3
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ی الدین حله در همه دنیاها وجود دارد و از هی  دنیایی از دنیاهای بشریت، غائب نیسهت. صهفی
 1«.ُجِمَعْت فى ِصفاِتَک اَْلْضدادُ گفته است   نیز در وصف حضرت علی

شهد او را  شهید حا  قاسم سلیمانی، شخصیتی ذوابعاد و حاالتی به ظاهر مختلف داشت که می
های  در هر صحنه و میهدانی حاضهر دیهد. ذوابعهاد بهودن شخصهیت شههید سهلیمانی در جنبهه

ر و جهوان کهرده بهود؛ بلکهه توانسهته بهود دل بسهیاری از مختلف، نه تنها او را محبوب قلهب پیه
سنت، مسیحی و کلیمی را نیز به خود مجذوب کند. برای او تنها تکلیهف مههم بهود و فرقهی  اهل
کرد آن تکلیف، نوازش و محبت ورزیدن به کودک مسیحی باشد یا حضهور در معرکهه رزم و  نمی

های اربعین. یوسهف افضهلی، از یهاران  م موکبهای طبیعی و تدارک لواز نبرد و یا مدیریت بحران
 گوید  سردار می

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  

نه تنها خودش بلند شد رفهت «. د اونجا؟یخواید بر حاجی حاال که سیل اومده، شما نمی»
ها.  زده ههای اربعهین خواسهت برونهد بهرای کمه  بهه سهیل آنجا، اطالعیهه داد و از موکب

زده. توی ایهن  های اربعین رفتند مناط  سیل ها. موکب معطلی بخشنامه زدیم برای استان بی
ها  ها هفت میلیون و پانصد پرس غذای گرم دادند دست مهردم. روزهها و شهب مدت موکب

 2کردند. شستند، وسایل برقی و خودروی مردم را تعمیر می قالی می
ای  های مظلوم جههان نیهز از ایفهای نقهش جههادی خهود لحظهه او حتی در کم  به دیگر ملت

 در این باره فرمود   ؟دم؟ای فروگذار نکرد؛ به نحوی که امام خامنه
  ه کهرد، توانسهت همههههای منطقه هایی که بهه ملت های منطقه یا با کم  او به کم  ملت

هایی کهه  نقشه  غرب آسیا را خنثی کند و در مقابل همه  های نامشروع آمریکا در منطقه نقشه
ههایی  های دیپلماسی  آمریکهایی، زورگویی با تشکیالت تبلیغاتی  وسیع آمریکایی، با توانایی

کهه بها پهول  هایی ها روی سیاستمداران  دنیا و کشورهای ضعیف دارند و نقشهه که آمریکایی
های آمریکا در فلسطین، لبنان، عهراق و سهوریه را خنثهی  تهیه شده بود، قد عَلم کند و نقشه

 3سازد.
                                                           

 .58، ص 1؛   ان ان كامل. مرتضی مطهری؛ 1

 .200؛ ص سليمانی عزیز. جمعی از نویسندگان؛ 2
 ؛18/10/1398دم قم، . بیانات در دیدار مر3
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 مدار با تأکید بر سیره امام حسین الگوی روابط انسانی عزت
*اظپدر میمحم د

 اشاره

ها، تعلقات و تمنیهات اسهت  ای از نیازها، شناخت بودن، دارای مجموعه انسان به دلیل اجتماعی 
آیهد. نیازههای  ها بهه دسهت می که بخش زیادی از آن در محیط اجتماع و در تعامل با دیگر انسان

شههود،  مههادی و روانههی آدمههی در اجتمههاع برطههرف، و اسههتعدادهایش در اجتمههاع شههکوفا مههی
آیهد و قابلیهت  ههایش در اجتمهاع بهه دسهت می گیهرد و دانش هایش در اجتماع شکل می گرایش

شهدن  ها بهرای بهرآورده  کنند. از این رو انسان نیازمند روابط پایدار با دیگر انسان کاربست پیدا می
رتهو شهود کهه در پ نیازها و تحق  استعداهایش است. تأمین این نیازها، زمانی مطلوب شهمرده می

نفس انسانی دچار آسهیب نشهود؛  های اخالقی صورت پذیرد و شخصیت و عزت اصول و ارزش
ِة اَْلَنْفُِس َفإنَّ اْلُُموَر تَْجِري ِبالَمَقياِديرِ »فرموده اسهت   خدا چنانکه رسول  1؛اُْطلُبُوا الَْحَوائَِج ِبِعزَّ

نفس، از نیازههای  عهزت«. اسهتد؛ چرا که اندازه امور معین ینفس بخواه خود را با عزت ینیازها
گیرد. آبراهام َمزلو، در سلسله مراتهب  اساسی انسانی است که شخصیت فرد در پرتو آن شکل می

بندی  و در زمره نیازههای غیرمهادی انسهان دسهته« نیاز به احترام»نیازهای انسانی خود، آن را ذیل 
   2کرده است.

                                                           

 پژوهشگر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.دانش آموخته حوزه علمیه قم و * 
 .518، ص 6؛   كنز العمال هندی؛ . عال الدین علی بن حسام متقی 1

، نیازهای انسانی را بهه ترتیهب بهه پهنج دسهته «نیازها سلسله مراتب»شناس آمریکایی در نظریه  . آبراهام َمزلو، روان2
بندی، طبعهًا از  ههای ایهن دسهته رغم قوت بندی کرده است. بهه زیست، امنیت، محبت، احترام و خودشکوفایی تقسیم

؛ انگيرز  و شخصرييبهره نیست که در جای خود قابل بررسی اسهت. ر.ک  آبراههام مزلهو؛  ها نیز بی برخی ضعف
 .77انی؛ ص ترجمه احمد رضو

 فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان

 ـ شماره ششم 1443ـ محرم  1400بهار  
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 شناسی عزت مفهوم
 1ت به معنای سربلندی، سرافرازی، ارجمندی و عظمت اسهت.مفهوم عزت در برابر ذلت، در لغ

و در  2به معنای زمین محکم و نفوذناپهذیر گرفتهه شهده اسهت« ارض عزاز»این واژه در اصل، از 
 3شدن باز دارد. بخشد تا او را از مغلوب  اصطال ، حالتی است که به انسان استواری می
است و رفتار و گفتهار آنهان، بهتهرین الگهو بهرای زیست عزتمندانه، سفارش دین و پیشوایان دینی 

خطهاب بهه فرزنهدش فرمهوده  دادن روابط انسانی بر مدار آن است. امیرمؤمنهان علهی  سامان
نیهز در  امام سهجاد«. ات را از هر پستی گرامی بدار نفس 4؛أكِرم نَفَسَک َعن كُلِّ َدِنیَّة  »است  

لِْنى إلَى النَياِس  الَْحْمدُ »دعای ابوحمزه ثمالی فرموده است   ُِ ى َوكَلَِنى إلَیِْه َفَاكَْرَمِنى َو لَْم يَ  الََّ
ِ ّلِلَه

ه کهرد کام داشت و محتا  مردم ن رد و گرامیکسپاس خدایی که مرا به خودش واگذار  5؛َفیُِهینُوِنى
 .«خوارم سازند

د کهرده ای که وجودش را سهر آمد تا برف تنگدستی روزی مفّضل نزد موالی خود امام صادق
بود با آفتاب دعای او آب شهود. نهاتوان بهر زمهین نشسهت و از زنهدگی خهود شهکوه کهرد. امهام 

ای چهارصهد درهمهی بیهاورد و بهه مفّضهل بدههد. سهپس  به کنیز خود فرمود تا کیسه صادق
ات سر و سامان بده! او که شاگردی برجسته از شاگردان امام و انسهانی  فرمود  با این پول به زندگی

سا بود گفت  فدایت شوم! منظور من از این اظهار نیاز، این بود که در ح  مهن دعهایی بکنیهد. پار
کنم. مفّضهل  خواستم. امام با مهربانی فرمود  بسیار خوب، پول را بگیر دعا ههم مهی من پول نمی

اطاعت کرد، سپس امام برای توجه بیشتر او به خدا فرمود  ای مفّضل! از بازگو کهردن شهر  حهال 
 6ود نزد مردم بپرهیز تا هرگز ذلیل و خوار نشوی و در نظر آنان حقیر نگردی.خ

 محور حسينی الگوی عزت
ای اسهت  و در اصطال ، طر  و نمونه 7الگو در لغت به معنای مدل، انگاره، نمونه، قالب و طر 

                                                           

 .13989، ص 10؛   نامه لغياکبر دهخدا؛  ؛ علی2298، ص 2؛   ارهنگ اارسی. محمد معین؛ 1
 .563. حسین بن محمد راغب اصفهانی؛ مفردات الفاظ قرآن؛ ص 2
 . همان.3
 . 14؛ خطبه البالغه نهج. محمد بن حسین شریف الرضی؛ 4

 .67، ص 1؛   اقبال االعمال. علی بن موسی ابن طاووس؛ 5

 .112، ص 1؛   گنجينه معارف؛ محمد رحمتی شهررضا. 6

 . 419؛ ص ارهنگ ال فه و علوم اجتماعی . جمعی از نویسندگان؛7
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ینجها، الگوههای منظور از الگو در ا 1شود. ای از آن برداشته می که از آن پیروی و الهام، و یا نسخه
مثابهه مرجهع قهرار گیرنهد و   ای که فرد یا گروهی در رفتار و گفتار به گونه رفتاری و تربیتی است؛ به

 اعضای جامعه آن را در روابط اجتماعی و انسانی خویش سرمش  قرار دهند.
 ابهد ویه اعهتالی روحهی کت شود یای ترب گونه ه انسان، بهکن است یت ایی از اهداف مهم تربیک

خداونهد، انسهان را  2ت قائهل شهود.یگی رها سازد و برای خود حرمت و شخصهیخود را از فروما
وا »زیستن دست به انتخاب زند   برای انتخاب نوع زیست در دنیا مخیر گذاشت تا برای چگونه  ِإَنِّ

ًَرا ُُ ا َک ا َشاِکًرا َوِإَمِّ ِبيَل ِإَمِّ ُُ الَسِّ ْيَنا ََ خواهد شهکر گویهد و خواههد ما راه را به او نشان دادیم،  3؛َه
تواند به زندگی نگاه بسهیط داشهته باشهد و تنهها بهه منهافع شخصهی خهود  انسان می«. کفر ورزد

تواند خهود  بیندیشد و شکلی از زندگی را برگزیند که آسایش خود و اطرافیانش را تأمین نماید و می
توان راه درست  ا بیندیشد. میه را در کنار دیگر عناصر حیات ببیند و در انتخاب نوع زیست، به آن

توان بهدون شهناخت، بهه ههر طریقهی گهام نههاد.  را شناخت و بر اساس آن، طی طری  کرد و می
ها بهه نهوع انتخهاب  رو شد. تمامی این راه توان یزیدی با زندگی روبه توان حسینی زیست و می می

یدن بهه خداسهت. در دو ، مظهر و َمجالی کلمه ح  و راه او، راه رسبستگی دارد. امام حسین
راهی بندگی دنیا و بندگی خداوند، دومهی را برگزیهد و بهه ایهن دلیهل عزیهز گردیهد و راههش نیهز 

، عزیز بماند و ههر کهس بهه سهیره و روش او عزتمندانه است. خداوند خواست تا امام حسین
 شود.  اقتدا کند، عزیز می

حستتر   ادنتتانشتت ر تت نی
 

یر تت نیرانتتونُتتودادی نتت ن 
 

ملمن نراش د ان رجنرومت 


4دتتازرا ا متتاناوحستتر وتتورد 


با قیام و شهادتش، به بشهریت درس زیسهت عزتمندانهه داد و بها رفتهار خهویش،  حسین  امام
گیری روابط انسهانی در پرتهو عهزت و کرامهت انسهانی بهه بشهریت  الگویی ماندگار را برای شکل

شمانش طعمه شمشیرهای کین شدند، جسهم مبهارکش بها عرضه داشت. فرزندانش در مقابل چ
قطعه شد و خاندانش در معرض اسارت دیوسیرتان قرار گرفت، اما تن به ذلت   تیو ددمنشان قطعه

                                                           

 . 44زاده؛ ص  ؛ ترجمه هما زنجانیكنش اجتماعی . گی روشه؛1
 . 21؛ ص كرامي در قرآنآملی؛  جوادی  الّله. عبد2

 . 3. انسان  3

 .141تر پنجم، بخش ؛ دفمثنوی معنوی. سایت گنجور؛ 4
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هها و دارای آثهار  مدار در همه دوران بخش روابط انسانی عزت و خواری نداد. چنین الگویی، الهام
ههای با توجه بهه آمهوزهابعاد فردی و اجتماعی است. ها در  و نتایج ارزشمندی برای زیست انسان

نهوری تربیهت الّلهه  اللهه شهی  فضهل هایی ماننهد آیت است که انسان مندی امام حسین عزت
الّلهه  روز قبهل از دسهتگیری شهی  فضهل نقل شده استد. نکن مندانه زندگی می که عزت شود می

ان شی  حضور داشتند. سعد الدوله نزد شهی  ای از اطرافینوری، سعد الدوله به منزل او آمد. عده
بهه حاضهران فرمهود  الّلهه  وگو کرد. پس از چند لحظه، شی  فضل نشست و آهسته با ایشان گفت

های مشخصی در کار است کهه مهرا دسهتگیر کهرده، بهه دار گویند که دستآقای سعد الدوله می
ارت روسیه یها انگلسهتان پناهنهده داند که من هم به یکی از دو سفبیاویزند و ایشان مصلحت می

کس غیهر از خداونهد  اطالع نیستم و به هی  شدن خود بی شوم. بعد با تبسم فرمودند  من از کشته
 شوم!  پناهنده نمی

مند به ایشان واجب سعد الدوله خطاب به شمس العلما  گفت  حفظ جان آقا بر تمام افراد عالقه
-شوند، با ی  سهفارت بهیها پناهنده نمیخانهن سفارتدانستم که آقا به ای است و من چون نمی

ام تا در صورتی که آقا اجازه دهند، پرچم وگو کرده طرف، یعنی سفارت هلند تماس گرفتم و گفت
 هلند را روی بام خانه نصب کنیم تا ایشان در امان باشند. 

روی سفارت بیگانه نصهب شی  با تبسمی استهزاگونه فرمودند  آقای سعد الدوله! پرچم ما را باید 
کنند. چطور ممکن است صاحب شریعت به من که از مبّلغان احکام آن هستم، اجهازه دههد بهه 

وُه ِلْلكواِفريَن »فرماید  اید که میخار  از شریعت پناهنده شوم! مگر قرآن نخوانده َوَلْن يْجَعوَل اللَّ
من «  کافران بر ضّد مؤمنان قرار نداده است. ای به سود خدا هرگز راه سلطه 1؛َعَلى اْلُمْؤِمنيَن َسبيلً 

راضی هستم که صد مرتبه بمیرم و زنده شوم و مسلمین و ایرانیان مرا ُمثله کنند و بسوزانند، ولی بهه 
   2اجنبی پناهنده نشوم و بر خالف شرع اسالمی، عملی انجام ندهم.

 عبودیت و بندگی
کس به این مقام برسهد، نهزد خداونهد ارجمنهد باالترین افتخار انسان، بندگی خداوند است و هر 

های حسینی، بر تکریم و کرنش در برابر معبهود  الگوی روابط انسانی بر محور آموزه 3خواهد بود.
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شهود و غیهر آن، ذلهت و حقهارت   استوار است. در این الگو هر عزتی بر مدار حه  جسهتجو می
ى َأْعَزْزَت » در دعای روز عرفه فرموده است  است؛ چنانکه امام حسین َِ تهویی کهه  1؛َأنَْت الَّ

شهود، موجهب سهعادت  همتها بهه آدمهی اعطها می عزتی که از ناحیه خدای بی«. عزت بخشیدی
ونَ »است   ِه يَْعتَزُّ ْفَعِة َفَأْوِلیاُؤُه ِبِعزِّ ُموِّ َوالرِّ کهه ذات خهود را بهه علهو  ای آن 2؛يَا َمْن َدصَّ نَْفَسُه ِبالسُّ

او به دلیل چنهین «. ردانیدی و دوستانت را به عزت خود، عزیز ساختیمقام و رفعت مخصوص گ
مقامی، شایسته عبادت و بندگی است و در برابرش باید کرنش نمود؛ زیهرا اولهین شهرط بنهدگی، 

ترین ابهزار  انگاشتن معبود و ناچیز دانستن خود است و دعا، تضرع و اظهار خشوع، اصهلی بزرگ 
 باشد.  تحق  آن می
 ن ازتِداویستتشت رل  یا 

 

3دِرنیستتتیدوزتتتُتتاهستتتشتت  
 

تعهالی   ، منشور جاودانه عبودیهت و بنهدگی بهه درگهاه بهاریدالشهدا یدعای عرفه حضرت س
َِ   َذِلیلٌ   َداِضعٌ   يَا َسیِِّدي  يََديْكَ   بَیْنَ   فََها َأنَا َذا يَا ِإلَِهي»است   َر َو ََل َحِصیٌر َحِقیيٌر ََل ُذو بَيَراَ ة  َفَأْعتَي

ة  َفَأنْتَِصرَ  ا این  من در برابر تو هستم؛ فروتن و خوار، درمانده و کوچ ، نهه دارنهده یخدا 4؛ُذو قُوَّ
اتصهال بهه دریهای عظمهت الههی و «. زمینه برائتم تا عذرخواهی کنم و نه نیرویی که یاری طلهبم

نیع الهی از طریه  دعها عرض حاجت نزد او، نشان از عم  درجه بندگی است. باریافتن به مقام م
همتاست که مایه کسب عهزت و افتخهار بهر  و مناجات، سبب گسستن از غیر و توسل به ذات بی

 دیگر کائنات است.
رر ستانجاناننرسرُواننهادن

 

5نلبانگسررل  یرر سمانُتوان د 
 

در برابر خهال   یکوچکعجز و  عزت الهی او را به که درکاملی است کاین دعا، زبان حال انسان 
رامهت در کز مطل ، کسب عزت و یامد درک مرتبه عجز و ذلت در برابر عزیواقف ساخته است. پ

 سبب، نقش الگویی آن برای جامعه انسانی کارآمد است. این  گر مخلوقات، و به یبرابر د

 رضا و توکل
از صفات ممتاز انسهانی توکل به معنای اعتماد داشتن به خداوند و واگذار کردن رشته کارها به او، 
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ل به منزله اتصهال بهه سرچشهمه عهزت و کهای الهی است. تو و نشانه رضامندی از رفتار و سنت
شود. بنهابر  یافتن انسان می  رخدا و در نتیجه عزتیازی از غین  کرامت است که موجب استغنا و بی

کهه احسهاس تعله  و نگری نیسهت؛ بل ریزی و آینهده های دینی، توکل نهافی تهالش، برنامهه آموزه
نابریدگی مخلوق از خال  است؛ چنانکه قرآن کریم توکل را پسوند عزم و تصمیم قرار داده است  

هِ » ْل َعَلى الَلِّ َکِّ ََ  «.  نکل کم گرفتی بر خدا تویو چون تصم 1؛َفِإَذا َعَزْمَت َفَت
َوِثْقيُت  وَ »در دعای عرفه، اعتماد خویش به خدا را موجب نجات دانسهته اسهت   حسین  امام

یْتَِنى و از خداوند دوام و بقهای ایهن سهرمایه را « خدایا به تو اطمینان کردم، نجاتم دادی 2؛بَِك فَنَجَّ
لِْنى»خواهان شده است   ُِ «. کنم، پس مهرا وامگهذار خدایا بر تو توکل می 3؛َو َعلَیَْك َأتََوكَُّل فََل تَ

شت، رو به درگاه الههی نمهود و فریهاد بهرآورد  گاه که پای در صحنه کارزار گذا روز عاشورا نیز آن
ة  َو َأنَْت لِي ِفيي كُيلِّ َأْمير  نَيَزَل ِبيي ِثَقيٌة َو   ِثقَتِي  اللَُّهمَّ َأنَْت » ِفي كُلِّ كَْر   َو َرَجائِي ِفي كُلِّ ِشدَّ
ةٌ  م یوه بهه سهکهد منی و در هر گرفتاری یگاه و در هر سختی، ام هکیا تو در هر رنجی، تیخدا 4؛ُعدَّ

 «.ار منییگاه و  هکیند، تکروی 
ل نهزد یه  گذاشهتند، جبرئیهه آن حضهرت را در منجنکه، هنگامی میدر داستان حضرت ابراه

بهه شهما، »فرمهود   میابراه«. م! آیا حاجتی داری تا انجام دهم؟یای ابراه»ایشان آمد و گفت  
، خداونهد بهه آتهش وحهی ه به درون آتهش پرتهاب شهدکهنگامی «. نه؛ اما به خداوند عالم، آری

در «. ای آتش! برای ابراهیم سرد و سهالم بهاش 5؛َيا َناُر ُکَِني َبْرًدا َو َسَلًما َعَلى ِإْبَراِهيَم »فرستاد  
قرار گرفت و بها  مینار ابراهکل در یطی آرام مبدل شد و جبرئیاین هنگام آتش خاموش، و به مح

ََ إلَهيا  فَلیَتَِّخيَ ِمثيُل إلَيِه »ن گفت  یخود چنگاه با یاو به گفتگو نشست. نمرود از فراز جا َمِن اتََّخ
 «.ندکم انتخاب یند، همانند معبود ابراهیخواهد معبودی برای خود برگز سی میکاگر  6؛إبراِهیمَ 

مناوتیاروودراُسلیپعیقدتردم
 

7همچون ماماشتررردستساررانان 
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الههی راضهی بهود و پروردگهار عهالم را  بهه قضهای از همین روست که حضرت سیدالشههدا
اختیهاری خهویش  خواست و به بندگی و بی دانست، همه چیز را از او می صاحب اختیار خود می

خدایا مرا با تکیهه بهر  1؛ِإلَِهى َأْغنِِنى بِتَْدِبیِرَک ِلى َعْن تَْدِبیِری َو ِباْدِتیَاِرَک َعِن اْدِتیَاِری»بالید   می
 «.نیاز گردان و به اختیار خودت از اختیارم غنی کن بی تدبیر خودت از تدبیرم

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  

مات مافوق خود مأموریت دارم آنچه را کهه مهورد من از طرف مقا»در اتاق نشست و عرض کرد  
شی  محمدتقی بافقی که مظهر توحید و توکل بود، ناراحت شد و «. احتیا  شماست، فراهم کنم

رئیس شهربانی گفهت  «. کنی؟ هستی که ادعای برآوردن جمیع حوائج مرا می  تو چه کاره»گفت  
ا  دارم کهه در ایهن ههوای صهاف و مهن االن احتیه»ایشان گفهت  «. من رئیس شهربانی هستم»

ای  توانی چنهین خواسهته آفتابی، ابری در آسمان ظاهر شود و برای طراوت زمین باران ببارد. تو می
مافوق تو چه طور؟ مافوق مافوق تهو »ایشان گفت  «. توانم نه، نمی»جواب داد  «. را انجام دهی؟

پس تو که به عجز خود و همهه »فت  آن فرد جواب منفی داد. ایشان گ«. و شاه مملکت چه طور؟
خهواهی نیازههای مهرا  کنهی، چگونهه می هها اعتهراف می سران مملکت اقرار داری و به گهدایی آن

 2«.آمیز نزن های شرک برآوری؟ برخیز و دیگر از این حرف

 باوری آخرت
کنهد،  می« آخرت»و « دنیا»شرایط زیست اجتماعی گاهی انسان را ناگزیر از انتخاب میان دوگانه 

سازد. اعتقاد به حیهات پهس از  های انسان را هدفمند می اما باورمندی به حیات اخروی، انتخاب
د قهرار یها در معرض تهد ها و سختی وسیله مصیبت رامت انسان بهکه عزت و کطی یمرگ، در شرا

تواند با صهالبت و عهزت،  ه در او  مشکالت میکبخشد  ونی به انسان میکرد؛ آرامش و سیگ می
 ت کند.یریرامون خود را مدیوضاع پا

ستیز را نداده اسهت و حتهی در شهرایط  ها اجازه بندگی غیرخدا و زندگی عزت قرآن کریم به انسان
گزینهی از آن  دهنهد، بهه دوری سهاز از ههر سهو او را بهه بردگهی سهوق می سخت که عوامل ذلت

َا ِإنَّ َأْرضي»فراخوانده است   ذيَن لَمُن وِن و  يا ِعباِدَي الَّ َُ واَي َفاْعُبو ای بنهدگان مهؤمن!  3؛اِسَعٌة َفِإيَّ
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َميْن َفيرَّ ِبِديِنيِه ِميْن »نیز فرموده است   خدا رسول«. زمین من گسترده است، تنها مرا بپرستید
يدَأْرض  ِإلَى َأْرض  َو ِإْن كَاَن ِشبْرا  ِمَن اْْلَْرِض اْستَْوَجَب الَْجنَّة َو كَاَن َرِفیَق ِإبَْراِهیَم َو مُ  ههر  1؛َحمَّ

کس به خاطر دینش از جایی به جایی رود، هر چند به اندازه ی  وجب از زمین باشد؛ بهشت بهر 
 «.باشد می و محمد شود و همراه ابراهیم او واجب می

ا و سهازنده دربهاره شههادت در راه خهدا اسهتوار یری پوکبر پایه تف نیحس تی امام ینهضت ترب
افهت، شههادت در ایهن راه یروزی بر دشمن و زندگی باعزت را نیاست؛ چرا که اگر انسان مجال پ

سهازد. از همهین   د و بهه سهعادت واقعهی رهنمهون مییگشا  رامت بر او میکدری به سوی عزت و 
وفهه سهد کهرد و آن حضهرت را از کرا بهه سهوی  احی راه امامید ریزی روست که وقتی حر بن 

چقهدر  2؛َن الَموَت َعلَى َسيِبیِل الِعيزِّ و ِاحیياِ  الَحيقِّ َما َأهَو»م داد، حضرت فرمود  یشدن ب شته ک
 «.مردن در راه عزت و شرف و احیای ح ، آسان است

 کند  چنین نقل می سجاد از امام    صدوقیش
اران یسخت شد، برخی از  ار بر سیدالشهداکوقتی در روز عاشورا جنگ شدت گرفت و 

های  به سبب شدت جنگ و مشاهده بهدن مروان امایآن حضرت متوجه شدند برخی از پ
شان  هایشان دگرگون و لرزه بر اندام شان، چهره دن نوبت شهادتیپاره دوستان خود و رس پاره 

شهد و  شهتر مییو برخی از یاران خهاص، ههر چهه فشهار ب مستولی شده است؛ ولی امام
 ن هنگام امهامییافتند. در ا  شتری مییخاطر ب ونکگرفت، آرامش و س ها فزونی می سختی

ای واالتبهاران، »د  یهچنهین در دل آنهان دم ارانش را فرا خواند و رو  مبارزه و عهزت را اینی
گذراند و بهه بهشهت  ست که شما را از رنج و سختی مییه مرگ جز پلی نکشکیبایی ورزید 
ی  از شما دوست ندارد از ایهن زنهدان بهه  رساند؛ پس کدام  های دائمی می پهناور و نعمت

 3«.قصری مجلل وارد شود؟

 حفظ حرمت و کرامت انسان
های دین اسالم، انسان دارای کرامت ذاتی و هر انسانی بهه مقتضهای  طب  آیات قرآن کریم و آموزه

پایهه، الگهوی روابهط انسهانی  آفرینش، واجد این نوع کرامت و ارزش وجودی اسهت. بهر همهین 
                                                           

 .31، ص 19؛   بحاراالنوار. محمدباقر مجلسی؛ 1

 .581، ص 1؛   الشيعه اعيان . محسن امین عاملی؛ 2

 . 288؛ ص االخبار معانی صدوق؛ . محمدبن علی 3
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ههای واالی انسهانی قهرار گرفتهه  ت ارزشها و پاسداش محور حسینی بر حفظ حرمت انسان عزت
 شود.  ها پاس داشته می ها عزیزند و عزت آن است و در پرتو آن، انسان

داد کسی نزد وی تن به حقارت دهد. در روایهت اسهت مهردی از  هرگز اجازه نمی حسین امام 
 مهامانصار که نیاز مالی داشت، نزد آن حضرت آمد تا نیهاز خهود را بهه ایشهان عرضهه کنهد. ا

ای بهه مهن بنهویس تها  دار. نیاز خود را در نامهه  ت را از بیان این تقاضا نگهیای برادر! آبرو»فرمود  
منشهی و  در ایهن سهن  رفتهار، بزرگ 1«.کند، به تو عطا کهنم آن مقدار که خرسندت می الّلهشا  ان

ا خواهد در حد ی  نگاه و حتهی چنهد لحظهه، به ورزی ی  شخص به حدی است که نمی عزت
رو گردد تا به خوار شدن و حقارت او بینجامد و چنهین منشهی  چهره آغشته به نیاز ی  انسان روبه

 هاست. است که شایسته الگو بودن در روابط انسان
ای بهاالتر و ارزشهمندتر از اصهل  رامت انسانی، مرتبهکه حفظ عزت و کآن حضرت به ما آموخت 

سهپردن بهه  توان از جان مایه گذاشهت. تهن  ی، میهای انسان حیات مادی دارد و برای حفظ ارزش
روابط اجتماعی و سیاسی ظالمانه که موجب خواری و ذلت متدینان گردد، در این نظهام رفتهاری 

 از هر مرگی بدتر است.

 مساوات و برابری
ها از هر دسته و نژاد با یکدیگر برابرند و هی  فرد و گروههی  های دین اسالم، انسان بر اساس آموزه

ها از نگاه قرآن کریم، تنهها بودن بر دیگری برتری ندارد. مالک تفاوت و برتری انسان ز نظر انسان ا
 آید. تقوا و پرهیزگاری است که در پرتو ایمان و عمل صالح به دست می

ت ارتقها یمان و انسهانیه خود را به مراتب واالی اک، کسی حسین در الگوی روابط انسانی امام 
م اسهت. از ایهن روسهت کهه آن حضهرت در روز یرکهو نژادی باشد، سهزاوار ت دهد؛ از هر رنگ

گونهه کهه زمهان شههادت  همان 2شهود؛ ن او حاضهر مییعاشورا و هنگام شهادت غالمش، بر بال
گونه که دربهاره  گذارد؛ همان بر، حاضر شد و صورت بر صورت او میکا  فرزندش، حضرت علی

ند. او کشه ها، مرزهای قومی و نژادی را در هم می به انسان سان در نگاه فرزندش انجام داد و بدین
فاری حاضهر می ُحَوی، غالم سیاه بن  بر بالین َجون  شهود و در حه  او چنهین دعها  پوست ابوذر غ 

 «.خدایا رویش را سفید و بویش را خوش گردان 3؛َاللَُهمَّ بَیِّض َوجَهُه َو َطیِّب ريَحهُ »کند   می
                                                           

 . 176؛ ص العقول  تحفشعبه حرانی؛  . حسن بن علی ابن1

 . 30، ص 45؛   بحاراالنوار. محمدباقر مجلسی؛ 2

 . 23. همان، ص 3



84       غانـ تخصصی ویژه مبلـفصلنامه علمی توشه ره 

در حهالی اسهت کهه دسهتگاه تبلیغهاتی امهوی بها تهرویج  از سوی امام مدارانه ره عزتیاین س
ن  یگزیای، همه تالش خود را به کار بست تا عزت موروثی جاهلی را جها های قومی و قبیله برتری

اران و اصحاب، نهه بهر یم و عزت یرکنشان داد که ت م ذاتی نوع بشر گرداند. امامیرکبرابری و ت
 های دینی و انسانی است. ه ارزشیپات و نژاد که بر یپایه قوم

 فهرست منابع
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 ش.1382، علی  ؛ قم  نشر آلالعقول  تحفشعبه حرانی، حسن بن علی؛  ابن .1

؛ چهاپ دوم، تههران  دار الکتهب االسهالمیه، اقبرال االعمرالطاووس، علهی بهن موسهی؛  ابن .2
 ق.1409

 ق.1421؛ بیروت  دار التعارف، اعيان الشيعهامین عاملی، سید محسن؛  .3

؛ تههران  پژوهشهگاه علهوم انسهانی، ارهنگ ال رفه و علروم اجتمراعی جمعی از نویسندگان؛ .4
 تا[. ]بی

 ش.1366؛ تهران  نشر رجا ، كرامي در قرآن؛ الّلهجوادی آملی، عبد .5

 ش.1399؛ چاپ اول، تهران  ققنوس، دیوان حااظالدین محمد؛  حافظ شیرازی، شمس .6

 ش.1377انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، ؛ تهران  نامه لغياکبر؛  دهخدا، علی .7

؛ تحقیه  صهفوان عهدنان داودی؛ مفردات الفراظ القررآنراغب اصفهانی، حسین بن محمد؛  .8
 ق.1406دارالشامیه،  -دمش   دارالقلم  –چاپ اول، بیروت 

 ش.1390  صبح پیروزی، قم؛ چاپ دهم، گنجينه معارفرحمتی شهررضا، محمد؛  .9
 ش. 1379زاده؛ مشهد  دانشگاه فردوسی،  مه هما زنجانی؛ ترجكنش اجتماعیروشه، گی؛  .10

، 13؛ ویرایش محمدعلی فروغی؛ چهاپكليات سعدیسعدی شیرازی، مصلح بن عبدالّله؛  .11
 ش.1385تهران  نشر طلوع، 

؛ تصحیح صبحی صهالح؛ قهم  دار الهجهرة، البالغه نهجشریف الرضی، حسین بن محمد؛  .12
 ق. 1395

 ش.1379؛ تهران  مکتبة الصدوق، رمعانی االخباصدوق، محمدبن علی؛  .13

األعلمهی   ؛ بیروت  مؤسسههالبلد األمين و الدرع الحصينعاملی کفعمی، ابراهیم بن علی؛  .14
 م.2005للمطبوعات،  

؛ چاپ اول، قهم  دفتهر نشهر الههادی،  الصحيفة ال جادیة ؛ن، امام چهارمیعلی بن الحس .15



   85  مدار با تأکید بر سیره امام حسین الگوی روابط انسانی عزت

 ش.1376

 ش.1366الکتاب،  ؛ تهران  دارتف ير قمیقمی، ابراهیم بن علی؛  .16

؛ چهاپ كنز العمرال اری سرنن االاعرال و االقروال متقی هندی، عال الدین علی بن حسام؛ .17
 ق.1401پنجم، بیروت  مؤسسة الرسالة، 

 ق.1403العربی،  ا  التراث ی؛ چاپ دوم، بیروت  دار إحبحاراالنوار مجلسی، محمدباقر؛  .18

 ش.1391؛ قم  بوستان کتاب، سيمای ارزانگانمختاری، رضا؛  .19

؛ ترجمه احمهد رضهوانی؛ چهاپ سهوم، مشههد  آسهتان انگيز  و شخصيي مزلو، آبراهام؛ .20
 ش.1372قدس رضوی، 

 ش.1388؛ چاپ بیست و ششم، تهران  امیرکبیر، ارهنگ اارسیمعین، محمد؛  .21

  تهبک؛ تههران  دار الالعبرراد علری   الل ره حجرج  معرارة  االرشاد ای مفید، محمد بن محمد؛  .22
   ق.1377ه، یاالسالم

 سایت

 الدین محمد بلخی؛ مثنوی معنوی.  سایت گنجور؛ موالنا جالل





  محبت الهی منشأ محبت امام حسین
 *عباسیوراسانیهادیالّل   ت

 مقدمه
ينُ   َهلِ »فرموده است   محبت، اصل و اساس تمامی کارهاست؛ چنانکه امیرالمؤمنین ِإَلَّ   اليدِّ

دین، برنامه منظم عملی و علمی برای انسان اسهت  «.است؟آیا دین چیزی غیر از محبت  1؛ الُْحب
آورد. محبهت، تبلهور حقیقهی اطاعهت و  که اطاعت، انقیاد، سیر و سلوک را برای او به دنبال مهی

، منشأ محبت الههی عبادت و فلسفه آفرینش آدمی است. دین بر اساس محبت، و امام حسین
بودن آن حضهرت اسهت. همهه  الّله ب، حبیاست. یکی از اوصاف خاص رسول مکرم اسالم

انبیای الهی در نبوت و دعوت انسان به خداپرستی شری  هستند، اما هر نبی ویژگی مخصهوص 
 ها نیهز بهه آن اشهاره شهده اسهت. حضهرت آدم نامههبه خود را داراسهت؛ چنانکهه در زیهارت

 الّله کلیم ، حضرت موسیالّله خلیل ، حضرت ابراهیمالّله نبی ، حضرت نو الّله صفوة
 است.  الّله رو  و حضرت عیسی

نیز افزون بر ویژگی مشترکی که با دیگر انبیای الههی دارد، بهه عنهوان  الشأن اسالم پیامبر عظیم
است. ایهن محبهت در شخصهیت کمالیهه و در خاتمیهت ایشهان  الّله ویژگی خاص خود، حبیب

شهده اسهت کهه آن حضهرت  نقهل خهدا  ظهور پیدا کرده است. در حدیثی مشهور از رسهول
ُ   َأَحيبَ   ُحَسيیْن    َو َأنَيا ِمينْ   ِمنِّيي  ُحَسيیْنٌ »فرموده است   خطاب به امام حسین   َأَحيبَ   َمينْ   اّلَله

حسین از من است و من از حسینم. خهدا دوسهت دارد کسهی را کهه حسهین را دوسهت  2؛ُحَسیْنا
 الّلهه ، حبیهبیگاه امام حسینای همیشگی و دائمی است. جا این سلسله حب، سلسله«. دارد

 است.  خدا   و هم حبیب رسول الّله بودن است؛ هم حبیب
                                                           

 .و مبّلو نخبه دفتر تبلیغات اسالمی استاد سطو  عالی حوزه علمیه قم *
 .263، ص 1؛   المحاسن. احمد بن محمد برقی؛ 1
 .53؛ ص كامل الزیارات قولویه؛ فر بن محمد ابن. جع2

 فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان
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 رابطه ُحسن و محبت
تواند به دیگران نیز محبت داشته باشد. مأنوس  اگر انسان نسبت به خود محبتی نداشته باشد، نمی

شود تا آنجها کهه آدمهی  یاند، در نفس آدمی نیز اثرگذار م ای از محبت نبرده بودن با افرادی که بهره
دربهاره محبهت بهه خهانواده فرمهوده اسهت   خهدا تواند به دیگران محبت کند. رسول  نیز نمی

بهتهرین مهردم از نظهر  1؛ ِبيَأْهلِي  َو َأنَا َألَْطفُُُيمْ   ِبَأْهلِهِ   َأْحَسُن النَّاِس ِإيَمانا  َأْحَسنُُهْم ُدلُقا  َو َألَْطفُُهمْ »
ترین شهما بهه  اش است و من، مهربهان ها نسبت به خانواده ترین آن مهربانترین و  ایمان، خوشخو

کند. به طهور کلهی  محبت به افراد خانواده، زمینه محبت به دیگران را فراهم می«. ام هستم خانواده
محبت بر اساس معرفت و کمال و کمال نیز بر اساس محبت است و این دو دایهر مهدار یکهدیگر 

ریزی کند، به طور طبیعهی همهه چیهز نیهز فهدایی محبهت  ی محبت برنامههستند. وقتی آدمی برا
 فدایی محبت شد و این محبت، بر اساس حسن و جمال است. شود؛ چنانکه امام حسین می

شود و  ساز ُحسن می ای دو سویه است؛ بدین معنی که محبت، زمینه رابطه ُحسن و محبت، رابطه
، ُحَسهین علیهه الصهالة و د. نام صحیح امهام حسهینآور ُحسن با خود، محبت را به همراه می

خداونهد دارای اسهمای حسهنی »در معنای این نام فرمهوده اسهت   السالم است. امام صادق
خواهد خهدا را بخوانهد و بها خهدا  اند که هر گاه می است. بر اساس آیه شریفه به آدمی دستور داده

 «.  ن رنگ و بوی الهی بگیردصحبت کند، او را با اسمای حسنی بخواند تا وجودتا
ُُ ِبَها» ْسَماُء اْلُحْسَنى َفاْدُعَ ِه اَْلَ اسما  امامان از اسما  الهی اشتقاق یافته اسهت. حسهین،  2«َوِلَلِّ

اسمی از اسمای الهی و اسم مصغر است؛ بدین معنی که حسین علیه الصالة و السهالم، اسهمی 
شهود اثهر  احسان الهی وقتی متشهخص می است که جمال و کمال و حسن الهی را در خود دارد.

دارد. تصغیر ُحسن یعنی تشخص احسان الهی در اسم شریف حسین علیه السالم. تهأثر و انهدوه 
به سبب ارتباط تکوینی با اسمای الهی است. حسین از ُحسهن و  قلبی انسان برای امام حسین

. اساس آسمان و زمهین بهر قامت السموات و االرض الّلهاحسان الهی گرفته شده است. باحسان 
 احسان الهی است.

 اربعين نماد محبت امام حسين
های ویژه اجتماع بزرگ اربعین حسینی، حب الحسین است. محبت حسینی اسهت  یکی از جلوه

بهرای  کند. ایثار و فداکاری امهام حسهین ها را از اقصی نقاط جهان گرد هم جمع می که انسان
                                                           

 .38، ص 2؛   عيون اخبار الرضا. محمد بن علی صدوق؛ 1
 .180. اعراف  2
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یهز محبهت، معرفهت و ُحسهن اسهت. در حقیقهت ایهام عهزای پایداری دین بود و اسهاس دیهن ن
، ایام توسل و تمس  به حب و محبت است و هرچه این فضا دلبازتر شود، محبهت الّلهاباعبد

، محبهت بهود؛ از همهین کند. اساس و پایهه قیهام امهام حسهین نیز گستردگی بیشتری پیدا می
های آزاده نیهز بهه  ماندگار شده است. انسانهای آزاده پیوند خورده و  روست که با جان و دل انسان

شهوند؛ چنانکهه یهاران باوفهای آن  ماننهد و جاودانهه می ، بهاقی میواسطه پیوند قلبهی بها امهام
شان را به حضرت ابهراز کننهد.  اخالص گذاشتند تا مودت و محبت شان را در طب  حضرت، جان

اشت؛ حتی در این ایام کهه ویهروس توان به هر شیوه ممکن ابراز د را می محبت به سیدالشهدا
توان هر خانه را به ی  حسینه تبهدیل و بها ذکهر  های معمول شده است، می کرونا مانع گردهمایی

 پیوند برقرار کرد. الحسین الّلهاباعبد
رو ارزشمند است که بر اساس محبهت از آن ویژه امام حسین به بیت محبت به دین و اهل
های  نانکه در برخی روایات محبت و دوست داشتن وطهن، از نشهانهگیرد؛ چ به خداوند شکل می

   1«. اِْليَمان  ِمنَ   الَْوَطنِ   ُحبُ »ایمان شمرده شده است  

 امام حسين رضایت الهی، هدف اصلی قيام
ورزی، آزار نرساندن و اذیهت نکهردن دوسهت اسهت. خداونهد،  یکی از اصول اساسی در محبت
دوسهتان انسهان  بیهت و اهل خدا در مرحله دوم، رسهول اولین دوست انسان مؤمن است.

هها، رضهایت شهان را  کند بها پیهروی از دسهتورات آن مؤمن هستند. وظیفه دوستی نیز ایجاب می
 ها پرهیز کرد. جلب، و از آزار و اذیت آن

 خدا انصهاری، صهحابی رسهول الّلهبه عیادت جابر بن عبد نقل شده است روزی امام باقر
رسهول »به خانه جابر وارد شهد عهرض کهرد   در بستر بیماری بود. وقتی امام باقر رفت. جابر

کنهی کهه  شهود کهه فهردی از نوادگهانم را درک می به من فرمود عمرت آنقدر طوالنی می خدا 
احهوال جهابر را  امام باقر«. از وجود اوست. سالم مرا به او برسان الّلهنامش، نام من و بقیة

گونه که مهرگ را بهه زنهدگی،  شرایط بر من بسیار سخت است، آن»پاس  گفت   پرسید و جابر در
مها »حضرت به او فرمهود  «. دهم بیماری را به سالمتی و فقر و ناداری را بر ثروتمندی ترجیح می

پسندد. اگر مهرگ را بهرای مها مقهدر  پسندیم، آنچه را که خدا می گوییم. ما می گونه سخن نمی این
. اگر سالمتی یا بیماری تقدیر کند، راضی هسهتیم. اگهر فقهر و نهاداری تقهدیر کند، راضی هستیم
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 1«.پسندیم کند، باز هم راضی به رضای او هستیم. ما رضا را می
باید هدف امام را ههدف زنهدگی خهود قهرار دههد. ههدف  الحسین الّلهدوستدار واقعی اباعبد

د بود؛ نهه فقهط مبهارزه بها ظلهم و از قیام علیه ظلم، کسب رضایت خداون حقیقی امام حسین
ویژه در قیهام کهربال، رضهایت الههی اسهت. از همهین  مشی زندگی آن حضرت بهه شهادت. خط

 روست که هنگام خرو  از مکه فرمود  
ِ   ِرَضى ََّ  الْبَیْتِ   ِرَضانَا َأْهلَ   اّلَله يابِِريَن لَيْن تَُشي َعيْن  ، نَْصبُِر َعلَى بَََلئِِه َو يَُوفِّینَيا ُأُجيوَر الصَّ
ِ  َرُسولِ  ُز لَُهيْم َوْعيُدُه،  اّلَله لَْحَمٌة ِهَي َمْجُموَعٌة لَُه ِفي َحِمیَرِة الْقُْدِس تَقَرُّ بِِهْم َعیْنُُه، َو يُنَجَّ

ِ نَْفَسيُه، فَلْیَْرَحيْل َفيِإنِّي َراِحيٌل ُمْصيبِح نا  َعلَى ِلَقياِ  اّلَله ا ، َمْن كَاَن بَاِذَل ِفینَا ُمْهَجتَُه، َو ُمَوطِّ
ُ  ِإنْ  کنیم  بیت است. در مقابل بالی او صبر می خشنودی خداوند، خشنودی ما اهل 2؛َشاَ اّلَله

تا اینکه پاداش صابرین را بهه مها تمهام و کمهال عطها فرمایهد. یهو تکهه گوشهت او ههم از 
شهوند  شود و آن اعضای قطعه قطعه، به زودی در بهشت جمهع می جدا نمی خدا رسول

شود. کسی  ای که خدا داده است، وفا میشود و به وعده ان روشن میبد که چشم پیامبر
خواهد جانش را ببخشد و خود را آماده دیدار با خدا کند، پس بایهد بها مهن  که در راه ما می

 بیاید؛ زیرا من با خواست خدا فردا صبح روانه خواهم شد.
گیرنهد، بهه همراههی و خواهند در زمهره محبهت و رضهایت الههی قهرار  حضرت افرادی را که می

اهمیهت دارد کهه در  همگامی با خود دعوت کرد. جلب رضایت الهی تا آن اندازه بهرای امهام
ى»آخرین لحظات زندگی پربار خویش نیز در گودال قتلگاه فرمود   ا  إلِهى ِرض  ِبَقضياِئَک تَسيِلیم 

خهواهی و  ه آنچهه بهرای مهن میام به الههی راضهی 3؛ْلْمِرَک َل َمعبوَد ِسواَک يا ِغیاَث الُمستَغیثینَ 
 «.  یابم تسلیم امر تونم ای فریادرس دادخواهان، معبودی جز تو نمی

 تقوا و جلب رضایت الهی، وظيفه شيعيان

بایهد  رو شیعه و مرید واقعهی امهامرضایت ح  تعالی است. از این فلسفه قیام امام حسین
رضهایت الههی را سهرلوحه تمهامی  همواره تالش کند در مسیر اطاعت الهی گام بردارد و کسهب

 های خود قرار دهد.  برنامه
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ِ »شهود   گونه سالم داده می این در اولین فراز زیارت اربعین خطاب به امام َلُم َعلى َوِلىِّ اّلَله َالسَّ
کنهد. ولهّی بهه  شود؛ زیرا انسان را به خدا نزدی  می خدا آغاز می زیارت با سالم به ولی«. َو َحبیبِهِ 
است. انجام هر کهاری بهه نیهت نزدیکهی بهه خهدا بها گنهاه  الّله کسی است که مقرب الیمعنای 

دهد، بایهد از گنهاه  سازگاری ندارد. فردی که هر کاری را به نیت قربت و نزدیکی به خدا انجام می
دههد، بایهد از  به او سالم می الّله را دوست دارد و با عنوان ولی دور شود. کسی که امام حسین

بهدین  بهودن امهام الّلهه دوری کند و اگر مرتکب گناهی شد، به سرعت استغفار کند. ولیگناه 
کنهد؛ چنانکهه فهردی بهه  معناست که حضرت حتی گناهکاران را نیز به حضرت ح  نزدیه  می

تهوانم. مهرا  خواهم گناه نکهنم، امها نمی می»آمد و به حضرت عرض کرد   محضر امام حسین
 به او فرمود   امام«. دوری کنمای کن که از گناه  موعظه

ِ َو َأْذِنيْب َميا ِشيئَْت َو   َما ِشئَْت   َدْمَسَة َأْشیَاَ  َو َأْذنِبْ   اْفَعلْ  ُل َذِليَك ََل تَْأكُيْل ِرْزَق اّلَله َفيَأوَّ
 َو َأْذنِْب َما ِشئَْت َو الثَّالُِث اْطلُْب َمْوِضعا  ََل يَ 

ِ ُ َو َأْذنِبالثَّانِي اْدُرْج ِمْن َوََليَِة اّلَله ََ اّلَله َميا   َرا
ابُِع ِإَذا َجاَ  َملَُك الَْمْوِت ِلیَْقِبَض ُروَحَك َفاْدَفْعُه َعْن نَْفِسَك َو َأْذنِْب َميا ِشيئَْت َو  ِشئَْت َو الرَّ

ج کهار را بکهن پن 1؛ الَْخاِمُس ِإَذا َأْدَدلََك َمالٌِك ِفي النَّاِر فَََل تَْدُدْل ِفي النَّاِر َو َأْذنِْب َما ِشئْت
وگرنه دست از گناه بکش ه اول روزی خدا را نخور و هر  - گاه هر چه خواستی, گناه کن و آن

چه خواستی، گناه کن. دوم از والیت خدا خار  شو و ههر چهه خواسهتی، گنهاه کهن. سهوم 
الموت  گاه که مله  جایی پیدا کن که خدا تو را نبیند و هر چه خواستی، گناه کن. چهارم آن

توانی از دسهت وی نجهات پیهدا  آید، اگر توانایی دفع او را داری و می ی قبض رو  تو میبرا
خواهی گناه کن. پنجم وقتی مأمور جهنم خواست تهو را وارد جههنم کنهد،  کنی؛ هر چه می

 خواهی، گناه کن. توانی داخل نشو و هر چه می اگر می
جهامع  ک اسهت. وجهود امهامسلو، دستورالعمل جامعی برای سیرواین سخن گهربار امام

محبت، معرفت و رضایت الهی است و تمام لحظات زندگی آن حضهرت، ترسهیم سیروسهلوک 
و تداوم کربالسهت.  حقیقی و رسیدن به مقام قرب الهی است. اربعین تنها خاص امام حسین

بهر عشهاقی قیام کربال، استمرار غدیر و استمرار بعثت تامه اولیا و رسوالن الهی بود و اربعهین، مع
شناسی و در نقطه  نامه اربعین، مشحون از امام جویند. زیارت است که قرب و رضایت الهی را می

اسهت،  های هفتگانهه بهه امهام نامه که دارای سهالم شناسی است. در این زیارت مقابل دشمن
معنهی، تواند دو معنی داشته باشد، در یه   شود. عبرات می با عنوان قتیل العبرات یاد می امام
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عبرت باشد؛ یعنی عبرة للعالمین است. در معنای دیگر به معنی اش  باشد؛ اشهکی کهه اسهاس 
ریختهه  الّلهآن محبت است. اشکی که در دل شب برای خدا باشد و نیز اشکی که برای اباعبد

های شههدا بهه  نامه تواند آدمی را به خدا متصل کند. وصهیت شود، بهترین عاملی است که می می
تواند نقطه اتصال و پیوند خوبی برای ارتباط با خهدا  در عصر کنونی، می الّلهن یاران اباعبدعنوا

های شههدا  نامه کنند که وصهیت همواره تأکید می ؟دم؟باشد. از همین روست که مقام معظم رهبری
را بخوانیم. هر فردی که اهل دل باشد، از فرصهت اربعهین و زیهارت مخصهوص بهه آن اسهتفاده 

 د تا بتواند بین خود و خدا، پلی ایجاد کند.کن می
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  ها در زندگی از نگاه امام سجاد آثار تربیتی گرفتاری
 *هادیعجمیوالمسلمین االسالمحجت

 اشاره

تند؛ امها هنگهام زیهاد شهدن ها در هنگام بروز مشکالت، بهه دنبهال راهنمها و مشهاور هسه انسان
از زمهان کرونها مراجعهه در فضهای »یابهد. بهرای نمونهه،  مشکالت، این احساس نیاز افزونی می

 .1«مجازی برای رصد اطالعات روانشناسی و مشاوره دو برابر شده است
های زنهدگی، از مسهائل مههم بشهر بهوده اسهت.  راهکار صحیح مواجهه با مشکالت و گرفتاری

های مختلفی برای این مواجهه مطهر  شهده اسهت.  شناسی و مشاوره، دیدگاه روانهاست در  سال
های پرطرفدار در دنیاست که امروزه نیهز بسهیاری از  ، از روش«گری تحلیل روان»یا « کاوی روان»

کنند. این روش، بر این فرض اساسی اسهتوار اسهت کهه بیشهتر  مشاوران، از این روش استفاده می
دههد؛ در نتیجهه مشهاور طهی جلسهات    ها، در ناخودآگاه ر  می پردازش آن های ذهنی و فعالیت

روش  2کوشد ریشه مشکالت را از درون فهرد پیهدا کنهد. کننده، می متعدد و در همراهی با مراجعه
گونه که از نهام آن پیداسهت، در ایهن روش تمرکهز بهر  است. همان 3درمانی  پرطرفدار دیگر، رفتار
ههای قابهل توجهه،  حذف و یا کاهش رفتارهای ناهنجار است. یکی از روشرفتارهای انسان برای 

 5شناسی است که ویکتور فرانکهل است. معنادرمانی، مکتبی روان« لوگوتراپی»یا  4«معنادرمانی»
                                                           

 کارشناسی ارشد تربیت اخالقی مؤسسه اخالق و تربیت.* 
 ..  رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور، کرونا بیشترین آسیب را به سالمت روان مردم زده است1

پزشکی کاپالن و سهادوک؛  . ر.ک  به  بنجامین جیمز سادوک، ویرجینیا الکوک سادوک و پدرو روئیز؛ خالصه روان2
 ترجمه فرزین رضاعی.
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گذاشت. ویکتهور فرانکهل در جنهگ جههانی دوم، روانهه اردوگهاه کهار اجبهاری شهد.   آن را بنیان
از نظهر او  1ها شهکل داد. ا در ذههن او بهرای مواجههه بها سهختیای ر های ایهن دوره، ایهده سختی

یهها « درمههان از رهگههذر معنهها یهها شفابخشههی از رهگههذر معنهها»معنادرمههانی عبههارت اسههت از  
 2«.درمانی متمرکز بر معنا روان»

هاسهت. بها توجهه بهه  ها، نقص مهمی دارند و آن نداشتن  فهم درست  از خهود گرفتاری این روش
ها دست  اند به حقیقت و معنای واقعی خود گرفتاری اه انسان غربی، آنها نتوانستهمحدود بودن نگ

، در روشی مترقی، انسان را بها معنهایی جدیهد از صحيفه سجادیهویژه  یابند. اما منابع اسالمی، به
کنهد.  کند؛ یعنی ورای این ظاهر ناپسند، درون و روی دیگر آنها را نمایان می ها مواجه می گرفتاری

 بینی، نگاه و برخوردی صحیح با مشکالت داشته باشد.   کند که انسان با واقع رنتیجه کم  مید

 های زندگی در صحيفه سجادیه گرفتاری

هها و مسهائل پیرامهونی  یکی از منابع مهم و ویژه برای تغییر نگهاه انسهان بهه مشهکالت، گرفتاری
توان منظومه فکهری ه  را می یهصحيفه سجاداست.  محمد یا زبور آل صحيفه سجادیه انسان،

دانست که در قالب دعا، به دنبال ایجاد نگرش و معنایی صحیح از زنهدگی  تربیتی امام سجاد
و یهاران آن  است. از حمد و سپاس الهی و ترسیم صهحیحی از سهیره و روش زنهدگی پیهامبر
گیهرد. ایهن  می حضرت تا ترسیم سیمای حقیقی خضوع، فروتنی و تبیین معنهایی انهدوه را در بهر

ای فکری و معنایی جامع است. در این میان، ایجاد نگرشهی صهحیح  کننده منظومه معارف، تبیین
هها و مشههکالت زنهدگی، جایگههاهی ویههژه در ایهن سههند باالدسهتی شههیعه دارد. امههام  از گرفتاری

 ته است ها پرداخ ها در زندگی و بیان آثار آن در چهار دعا به تبیین ابعادی از گرفتاری سجاد
 «دعا هنگام امور مهم یا رنج و اندوه»دعای هفتم   

 «  ا در وقت اندوه و گرفتارییماری یدعا هنگام ب»دعای پانزدهم  
 «دعا هنگام رنج و سختی»دعای بیست و دوم  

 «دعا در رفع غم و اندوه»دعای پنجاه و چهارم  
ادعیه به آثار تربیتی و هدایتی چیزی جز تربیت و هدایت نیست، در این  از آنجا که هدف امام

                                                           

 .15؛ ص ان ان در ج تجوی معنیفرانکل؛  ویکتور. 1
ادرمانی، به دنبال تغییر نگرش افراد به زندگی و مشکالت است؛ امروزه از این روش برای کم  بهه . از آنجا که معن2

انهد،  شهان را از دسهت داده ههایی کهه عزیزان هایی که قصد خودکشی دارنهد و آن معنا دادن به زندگی افراد افسرده، آن
 دا کند؛. مانند زنده بودن برای فرزندان.کند که فرد، معنایی برای زنده بودن پی شود. او تالش می استفاده می
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هها، معنها و  های زندگی انسان پرداخته اسهت. فههم آثهار و کارکردههای تربیتهی گرفتاری گرفتاری
ای بر مقابلهه و مواجههه بها آن  دهد که اثرات ویژه ها را به انسان ارائه می شناختی جدید از گرفتاری

 گذارد. ها می ها و حل آن گرفتاری
ههای  هها، در نگهاهی جهامع آثهار گرفتاری تصویر  معناشناختی از گرفتاری در این امام سجاد

دنیوی را در سه ُبعد آثار بینشی، گرایشی و رفتاری ترسیم کرده است. در ُبعد بینشی، مشهکالت و 
ها و عواطف، گرایش او  کند. در ُبعد گرایش ها، نگاه توحیدی آدمی را ایجاد و تقویت می گرفتاری
کند. در ُبعد رفتاری نیهز او را در مسهیر رشهد حرکهت  یاری دیگران کم می  به دستبستن  را از دل

 برد. دهد و به مثابه انجام عمل صالح، او را جلو می می

 در منظومه تربيتی ها آثار گرفتاری
ها را تحمل کرد؛ اما صحیفه سهجادیه، بها  ای دارند که باید آن ها آثار منفی از نظر برخی، گرفتاری 

کنهد. در  هها ترسهیم می کننهده بهرای آن هها، آثهاری مثبهت و تربیت معنایی جدید از گرفتاریارائه 
، انسان دارای سه ُبعد مهم  بینش، گرایش و رفتار است کهه از نظهر منظورمه تربیتی امام سجاد

 توانند آثار تربیتی خوبی از خهود بهه جهای ها در این سه ُبعد می تربیتی باید پرورش یابد. گرفتاری
هها را یکهی از  های دنیهوی، آن با نگهاهی جدیهد بهه سهختی بگذارند. در حقیقت امام سجاد

 داند. های الهی برای تربیت آدمی در این سه ُبعد می روش

 . اثر بينشی: تقویت نگاه توحيدی1
ترین ُبعد بینشی انسان که نیازمند تقویت و پروش است، نگاه توحیدی او بهه مسهائل زنهدگی  مهم

همواره نگاهی توحیدی به تمامی مسهائل زنهدگی، حتهی مسهائل سیاسهی،  ام خمینیاست. ام
نامه بعض از شههدا  من گاهی که وصیت»انقالب و دفاع مقدس داشت. از همین رو فرموده بود  

همان شبی که فردا احتمال دارد   ها ه بینم یا شعارهایی که در جبهه ها را می بینم یا وضع جبهه را می
   1«.بینم که ملت، الهی شده است بینم؛ می ه می  وندکه شهید بش

هها و  ها، گرفتاری هنگهام سهختی دعای هفتم صحیفه سجادیه، دعایی است کهه امهام سهجاد
 کرد. حضرت در فرازهای میانی این دعا فرموده است   اندوه، آن را قرائت می

اِت، َو َأنَْت الَْمْفَزُع ِفيي ياِت، ََل يَْنيَدِفُع ِمنَْهيا ِإَلَّ َميا َدَفْعيَت، َو ََل  َأنَْت الَْمْدُعوُّ لِلُْمِهمَّ الُْمِلمَّ
خواننهد و در  ها تهو را می  تو آنهی کهه در تمهام دشهواری 2؛يَنَُِْشُف ِمنَْها ِإَلَّ َما كََشْفَت 
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ر از یی دور نشود و غینی، بالکه تو دفع کی یر از بالیآورند. غ ها به تو پناه می  گرفتاری
 برطرف نشود.    گرفتاریینی، هکتو برطرف  هکآن گرفتاری 

های بسهیار مههم کتهاب  کهه یکهی از شهر  در كتاب ریاض ال رالوينخان کبیر مدنی  سید علی
ياتِ »صحیفه سهجادیه اسهت، در تبیهین  ياتِ »و « ُمِهمَّ مهمهات، کارهها و »نوشهته اسهت  « الُْمِلمَّ

شهوند.  که موجب اندوه و سهختی میویژه کارهایی  هایی است که برای انسان مهم است؛ به اتفاق
هها و  رسد کهه بهه معنهای گرفتاری شود و می ملمات، چیزهایی است که از زندگی به فرد نازل می

 1«.رسد های زندگی است که در روزگار به انسان می سختی
اتِ »فرماید   در این فراز از دعا از سویی خطاب به خداوند می و آنهی هسهتی ؛ تَأنَْت الَْمْدُعوُّ لِلُْمِهمَّ

افتنهد، تهو را  ها از درون در اموری کهه برایشهان مههم هسهت یها بهه انهدوه و سهختی می که انسان
َو َأْنيَت الَْمْفيَزُع ِفيي »دههد   از سویی دیگر خداوند را چنین مورد خطهاب قهرار می«. خوانند می

اتِ   «.برد ها به تو پناه می ها و سختی و در گرفتاری ؛الُْمِلمَّ
شناسهند، بهه دلیهل  ها در این فرازها، یعنی حتی افرادی کهه خهدا را در ظهاهر نمی اطالق خطاب

انهد، از  فطری بودن  اعتقاد به خدا، در کارهایی که برایشان بسیار مهم است یها بهه گرفتهاری افتاده
خواهند؛ هر چند خدا را کامل نشناسند، اما از درون بهه کسهی کهه ورای قهدرت  درون خدا را می

 شوند. عمولی است، متوسل میانسانی و م
َا »گونه اشاره کرده است   به این ندای درونی آدمی این 2سوره عنکبوت 65قرآن در آیه  َفوِإذا َرِکُبو

هَ  ا اللَّ َُ ْلِك َدَع ُُ اُهْم ِإَلى اْلَبرِّ ِإذا ُهْم ُيْشِرُکََن   ُمْخِلصيَن   ِفي اْل ا َنجَّ يَن َفَلمَّ َِّ  «.َلُه ال
خدا! مهرا بهه شهناخت  ای فرزنهد رسهول»رد  کعرض  مام صادقنقل شده است شخصی به ا

ه راهنمایی فرما؛ زیرا ستک اند. آنقدر با مهن  غاتی خود قرار دادهینندگان مرا مورد هجوم تبلکزیلمه اللَّ
ا یهای بنده خدا! آ»فرمود   امام صادق«. اند رت سرگردانم ساختهیه در وادی حکنند ک جدل می

شهتی که آن کهافتاده است   ا اتفاقیآ»فرمود  «. بله»رد  کعرض «. ای؟ دهشتی سوار شکتاکنون بر 
گهری یشهتی دکی نهه یکها گرفتار شهوی و در آن نزدیام اموا  خروشان درکند و تو در کدر هم بش

افد و تهو را بهه کلگهون آب را بشهینه نیه سکه تو را از مرگ حتمی برهاند و نه شناگر ماهری کباشد 
طور  ه خطهری بههکهساز  ا در آن لحظه سرنوشتیآ»فرمود  «. بله»رد  کعرض «. ساحل برساند؟
ه دارای کهه فقهط موجهودی کهدی تمام ناگهان بهه قلبهت افتهاده یرد، با ناامک د مییجدی تو را تهد
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امهام «. آری»گفت  «. نجات دهد؟ کن گرفتاری هولنایتواند تو را از ا   قدرتی نامحدود است، می
 1«.دهنده، خداوند قادر است اه نجاتگ هکیآن ت»فرمود   صادق

کنهد.  شناسد، اما موانع دنیهوی و تربیتهی او را غافهل می بنابراین اگر چه انسان از درون خدا را می
 تواند این پرده غفلت را کنار بزند.  های شدید می گرفتاری

 بریدن از غير خدا  . اثر گرایشی: دل 2

رغم اعتقاد به کم  گهرفتن  یتی است. آدمی گاه علیهای درونی انسان، از مسائل مهم ترب گرایش
کنهد. یکهی از  هها دراز می از خدا، به سوی خل  خدا گرایش دارد و دسهت دلهش را بهه سهوی آن

 22در دعای  های درونی متربی است. امام سجاد کارهای مهم مربی شایسته، اصال  گرایش
نمود، گرایش بهه سهوی  تالوت میصحیفه سجادیه که به هنگام سختی، مشقت و دشواری کارها 

 خل  را چنین توصیف کرده است 
َفِإنََّك ِإْن َوكَلْتَنِي ِإلَى نَْفِسي َعَجْزُت َعنَْها َو لَْم ُأِقْم َما ِفیِه َمْصيلََحتَُها، َو ِإْن َوكَلْتَِنيي ِإلَيى 

ُمونِي، َو ِإْن َألَْجْأتَنِي ِإلَى قََرابَتِي َحَرُمونِي، وَ  يدا ، َو  َدلِْقَك تََجهَّ ُِ ِإْن َأْعَطْوا َأْعَطيْوا قَِليیَل  نَ
وا كَِثیرا   ، َو َذمُّ ارها ناتوان خهواهم کاگر مرا به خود واگذاری، از انجام آن  2؛َمنُّوا َعلَيَّ َطِويَل 

ش واگهذاری، یگمارم. اگر مرا به خله  خهو شد و به آنچه مصلحتم در آن است، همت نمی
نند. کد یشانم واگذاری، از مساعدت محروم و نومیرا به خوی به من بنگرند. اگر میبا ترشرو

 ار روا دارند.یوهش بسکو ناگوار ببخشند و مّنت فراوان بگذارند و ن کاگر ببخشند، اند
به معنای توجه کردن همهراه « له  تََجهَّْمت» 3به معنای اعتماد بر غیر، در امور زندگی است.« وکل»

نیز بهه معنهای اضهطرار پیهدا کهردن بهه « َألَْجَأنا اْلمُر إلى كَا» 4اکراه و سختی، به او توجه کنند.
رسهانی را مقدمهه  در این فهراز دعها، رویگردانهی دیگهران از کم  امام سجاد 5دیگران است.

سهوی کمه   خوبی برای دل بریدن از دیگران و تغییر گرایش درونی کم  گهرفتن از دیگهران، به
ها، قطهع  سته است. اگر گرایش درونی انسهان از دیگهر انسهانگرفتن از خدا و توجه به خود او دان

فهمد. دوسهت شههید  شود و آدمی فقط به خداوند توجه داشته باشد، معنای حقیقی بندگی را می
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 گوید   ابراهیم هادی می
ای نشستیم. با  های تهران رفتیم و در گوشه در دوران مجروحیت ابراهیم، به یکی از زورخانه

ای  آمد و کار ورزش چند لحظه شکسوت، صدای زنگ مرشد به صدا در میوارد شدن هر پی
داد و با لبخندی بر لب در  وارد هم دستی از دور برای ورزشکاران تکان می شد. تازه قطع می

کردیم. ابراهیم در حهالی  نشست. ما هم به کارهای ورزشکارها و مردم نگاه می ای می گوشه
گونهه از  این مهردم را کهه این»کرد، برگشت و آرام گفت   یکه با دقت به حرکات مردم نگاه م

هسهتند. اگهر  ها عاشه  زنهگ زورخانهه  شوند، ببین. برخی از آن صدای زنگ خوشحال می
شهدند؛ دیگهر روی زمهین  ای که عاش  این زنگ هستند، عاش  خهدا می ها به این اندازه آن

گونه است. تا هنگامی که آدمی  میندنیا ه»سپس گفت  «. رفتند ها راه می نبودند. در آسمان
عاش  دنیاست و به آن تمایل دارد, حال و روزش همین است، اما اگهر سهرش را بهه سهمت 

اش عهوض  آسمان بلند کند و کارهایش را برای رضای خدا انجام دهد، مطمئن باش زندگی
 1«.فهمد شود و معنای زندگی کردن را می می

 . اثر رفتاری: حرکت و رشد انسان3

نسان برای حرکت، رشد و تعالی در ُبعد رفتاری، ابتدا باید موانع حرکت را برطهرف کنهد، سهپس ا
آمادگی برای حرکت را در خود ایجاد کند و آنگاه به سوی حرکت و رشد قدم بردارد. در این مسهیر 

و شهود و ا پیچد، مانع حرکهت او می پای انسان می ترین مانع رشد، گناه است؛ زنجیری که به  مهم
برد. بنابراین ابتدا باید این زنجیر از پای انسهان بهاز و گنهاهش شسهته  را از مسیر رشد به بیراهه می

ههای  ها و گرفتاری شود؛ سپس با توبه به مسیر صحیح بازگردد و در آن مسیر حرکت کند. سهختی
 برای سال  به دنبال داشته باشد.  تواند هر سه اثر را دنیوی می

 الف( بخشش گناهان

، دعهای هنگهام  ها، بخشش گناهان است. دعهای پهانزدهم صهحیفه خستین اثر رفتاری گرفتارین
 فرماید  در فرازی از آن می ا در وقت اندوه و گرفتاری است. امام سجادیماری یب

ُِْر لََك، َو َأيُّ الَْوْقتَیِْن َأْولَى ِبالَْحْمِد لَيَك َأ َوْقيُت  َفَما َأْدِري، يَا ِإلَِهي، َأيُّ الَْحالَیِْن َأَحقُّ ِبالشُّ
ْصتَنِي بَِها، َو النَِّعِم الَّتِي َأتَْحْفتَنِي بَِها، تَْخِفیفا  ِلَميا  ِة ... َأْم َوْقُت الِْعلَِّة الَّتِي َمحَّ حَّ ثَُقيَل ِبيِه الصِّ

يیِّئَاتِ  ای خهدای مهن!   2؛َعلَيَّ َظْهِري ِمَن الَْخِطیئَاِت، َو تَْطِهیرا  ِلَما انَْغَمْسيُت ِفیيِه ِميَن السَّ
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ن دو هنگام، ی  از ای دامکتر و  ستهین دو حالت به سپاسگزاری تو شای  از ای دامکدانم  نمی
مارم و مرا بدان، آزمهوده و یه بکنون کا ایا هنگام تندرستی ... یبرای ستودنت سزاواتر است. آ

ه بهر دوش کهههانی بهاری  گنا ای تا از گران ش نمودهکشین دردها را بر من پینی و اک پاک می
 اهی.کدارم، ب

بیمهاری، انسهان را  2 اسهت.«   الشيي  دلوص»به معنای «  الَمْحص»و  1، به معنای بیماری«الِعلَّة»
 کند  گونه بیان می کند. حضرت در دو فراز، دو ُبعد آن را این پاک و خالص می

 . تَْخِفیفا  ِلَما ثَقَُل بِِه َعلَيَّ َظْهِري ِمَن الَْخِطیئَاتِ 1
اگر انسان از حد صحیح چیزی عبور کنهد، خطها »آمده است  « الَْخِطیئَاتِ »درباره ریشه و معنای 

کرده و جنبه صحیح چیزی را انجام نداده است؛ مانند زناکار که جنبه صحیح ارتباط بها نهامحرم، 
ط را تهرک یعنی ازدوا  را انجام نداده و با عبور از حدود ارتباط با نامحرم، جنبه صحیح ایهن ارتبها

 3«.کرده است
تهوان آن را بهه گهردن  و سنگینی تعبیر کرده است کهه نمی« وزر»قرآن در آیات متعددی از گناه، به 

ها، بهار سهنگین گناههان بهر  ها و گرفتاری . بیماری4« َو َل َتِزُر واِزَرٌة ِوْزَر ُأْخر »دیگری انداخت  
 کند.  دوش آدمی را کم می

یِّئَاتِ . تَْطِهیرا  ِلَما انْغَ 2  َمْسُت ِفیِه ِمَن السَّ
یِّئَاتِ »و  5، یعنی بردن چیزی در آب«انَْغَمْسُت »   معجرم فهارس در است. ابن« سو »از ریشه « السَّ

سو ، به معنای زشتی اسهت. گنهاه از ایهن جههت کهه زشهت اسهت، »نویسد   می مقایيس اللغة
بیمهاری، کسهی را کهه در زشهتی  بنابراین معنای جمله چنین است  6«.نامیده شده است« ئةیّ س»

هل آغشهته شهده اسهت، بشهوییم.  گناه فرو رفته است، پاکیزه می کند؛ مانند اینکه لباسی را که به گ 
 گرداند.  برد و دوباره زیبایی را به لباس باز می شستشو، زشتی آن کثیفی را از بین می

هاسهت؛ امها حقیقهت  ره بیماریها و این فرازها، دربها اگر چه موضوع مقاله، بررسی آثار گرفتاری
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ها و یا همهراه آن اسهت. بهه عبهارتی منهاط آن، عهام  ها، همان انواع بیمارشوی بسیاری از گرفتاری
است و به قرینه روایاتی که این اطالق را دارند، هر نوع گرفتاری دنیوی سبب کهم شهدن سهنگینی 

 1شود. گناه و پاک شدن آن می
 سازی برای توبه ب( آماده

در ادامهه فهراز پیشهین،  سازی برای توبه است. امام سهجاد ها، آماده اری دیگر گرفتاریاثر رفت
ها سخن  وسیله گرفتاری ها برای توبه به  ها، از آمادگی انسان ی کنندگی گرفتار  افزون بر کارکرد پاک
ِكیرا  ِلَمْحِو الَْحْوبَِة ِبَقِديِم النِّْعَمة»به میان آورده است   َْ ابی به توبهه یریضی، به درک و دستبا م 2؛َو تَ

 . «آگاهم سازی
ها انسان را از علل مادی، جدا و توبه و بازگشت بهه مسهیر صهحیح فطهری را  ها و گرفتاری سختی

سازی، همان یقظه است که در عرفان، اولهین مرحلهه سهلوک بهه  کنند. این آگاه  برای او فراهم می
برای قرار گرفتن انسان در مسهیر صهحیح زنهدگی و آید. در حقیقت این مرحله، پله اول  شمار می

بینهد.  اش را می توبه و بازگشت از گناهان است. بعد از بیداری است که انسان اشهتباهات گذشهته
 چه زیبا هشدار داد حافظ 

دتتاروانرزتتتوُتتودروتتوااوریارتتاندریتتیش



3دیروی،رر د یرسی،نت د تی،نتونراشتی 



 برای انسانج( ثبت اعمال نيک 

سومین اثر رفتاری مشکالت، ثبت اعمال نی  برای انسان است. مشکالت افزون بر سب  کردن 
شود؛ مانند عمل صالح و نی   بار گناه و روشن کردن راه بازگشت، موجب رشد آدمی نیز می کوله

 فرماید  در ادامه فراز پیشین می العابدین دهد. امام زین که آدمی را رشد می
ِدََلِل َذلَِك َما كَتََب لَِي الَُْاتِبَاِن ِمْن َزكِيِّ اْْلَْعَماِل، َما ََل قَلٌْب َفََُّر ِفیيِه، َو ََل ِلَسياٌن َو ِفي 

، َو ِإْحَسانا  ِمْن َصِنیِعَك ِإلَيَّ  در خهالل  4؛نََطَق بِِه، َو ََل َجاِرَحٌة تََُلَّفَتُْه، بَْل ِإْفَضاَل  ِمنَْك َعلَيَّ
ه نهه در کهسهند یسنده اعمال، در پرونده عملم حسناتی بهزرگ بنویفرشته نوماری دو یام بیا

                                                           

وهِ  َقاَل َرُسووُل   »113؛ ص جامع االخبار. محمد بن محمد شعیری؛ 1 ََل َیوَزاُل اْلوَبََلُء ِبواْلُمْؤِمِن َو اْلُمْؤِمَنوِة ِفوي   اللَّ
َه َتَعاَلی َو َما َعَلْیِه َخِطیَئة ی َیْلَقی اللَّ  «.َجَسِدهِ َو َماِلِه َو ُوْلِدهِ َحتَّ

 .76؛ ص الصحيفة ال جادیةالعابدین؛  . علی بن الحسین زین2
 ، بیت پنجم.459، ص دیوان حااظمحمد حافظ،  الدین . شمس3
 . همان.4
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ا گشته و نه عملی به جوار  و انهدام از مهن صهادر یرده و نه زبانم به آن گوکقلب من خطور 
 ه به صرف فضل و احسان تو به من باشد.کشده؛ بل

موا   اْصوِبْر َعلوى»ر کنهد  ها و نامالیمات صهب اگر چه انسان بیمار و گرفتار، وظیفه دارد بر سختی
ُمَر اما خداوند بر پایه رحمت واسعه خویش، در مقابل بیمار شدن  1؛«َأصاَبَك ِإنَّ ذِلَك ِمْن َعْزِم اَْلُ

کنهد. بنهابراین اگرچهه انسهان بیمهار از نظهر  رادر پرونده اعمهالش در  می آدمی، اعمال صالحی
یقهت، در حهال عبهادت و نزدیکهی بهه ظاهری در حال ناراحتی، رنج و سختی است؛ امها در حق

 خداوند است. از این رو بیماری، عبادت و کم  به بیمار، کم  به عارفی واصل است.

 فهرست منابع 
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 ها با محوریت امور فرهنگی زدایی ها و مانع ولید، پشتیبانیت
 *سول ه گرانمحم راالسالموالمسلمینددترحجت

 مقدمه

اند تا اقتصاد را از فرهنگ و نظام ارزشی جهدا، و رابطهه  اگر چه اقتصاددانان غربی همواره کوشیده
ها معرفهی نماینهد؛  تیجه این تالشمتغیرهای آن را با عناصر فرهنگی قطع کنند و علم بودن آن را ن

تهوان از تهأثیر عناصهر فرهنگهی و محهدوده  و نمی ه استشدنی نبود اما در حقیقت این رابطه قطع
گیهرد، مبنها قهرار گهرفتن  نظام ارزشی بر اقتصاد خار  شد. تنها کاری که در این راستا صورت می

بنهدی  به جای تعریهف و چارچوبهای واالی انسانی  هنگی که به دور از ارزشفر اصول حاکم بر
طلب است. اهمیت عرصه فرهنگهی  در ی  فرهنگ مطاب  با موازین انسانی و نظام ارزشی کمال

ای نه چندان دور، معیار مقبول بهرای ارزیهابی توسهعه و پیشهرفت  تا آنجاست که اگرچه تا گذشته
اسهت؛ ولهی بها  های سیاسهی و اقتصهادی بهوده جوامع بشری بر اساس میزان پیشرفت در عرصه

دادند، دیدگاه مزبور جایگاه  شکست کشورهایی که تنها این نوع توسعه را مورد توجه خود قرار می
دند که از دوران جهدال نظهامی ین باور رسیپژوهان و سیاستگذاران به ا خود را از دست داد و آینده

ا کنون، آینهده صهحنه های اقتصادی از چند دهه قبل ت ( و با شروع رقابت1970)درگذشته تا دهۀ 
های مختلف بوده و هر ملتی که فرهنگ برتری داشته باشد، در همه  نبرد و رقابت در حوزه فرهنگ
ترین شهیوه در جههت تحقه  شهعار تولیهد،  بخش بنهابراین نتیجهه 1کارزارها پیهروز خواههد بهود.

تحهول در عرصهه  مطر  شده است، ؟دم؟ها که از سوی مقام معظم رهبری زدایی ها و مانع پشتیبانی
 .اقتصاد با رویکرد فرهنگی است

                                                           

 استاد دانشگاه تهران و از مبلغان نخبه دفتر تبلیغات اسالمی.* 
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 های فرهنگی در پشتيبانی از توليد محور اول: نقش مؤلفه
ها در جهت پشتیبانی از تولید داخلی کمه  گرفهت، عبارتنهد  ای که باید از آن های فرهنگی مؤلفه

 از 
 ترویج فرهنگ کار و تالش و ایجاد انگيزه. 1

ان بهاالترین سهرمایه اقتصهادی، سهبب شهده کهه کشهورهای عنهواشاعه فرهنگ کار و تالش بهه 
ای ماننهد ژاپهن کهه دارای منهابع طبیعهی بسهیار محهدود و بیشهتر جزایهر و خهاک آن،  یافته توسعه

تریلیهون دالر سهومین  5به میهزان  است؛ با داشتن تولید ناخالص داخلی و آتشفشانی کوهستانی
در آسیا، رتبه دوم را داشهته باشهد. تنهها دلیهل  و چین باشد و قدرت اقتصادی جهان پس از آمریکا

کوشهی، جهدیت و تهالش شههروندان آن  دستیابی به چنین جایگهاهی را بایهد در فرهنهگ سخت
  1جستجو کرد.

تردید احیای فرهنگ کار و تالش در پرتوی دین و معنویت و دادن رنهگ الههی بهه ایهن مههم،   بی
تالی آن خواههد بهود. قهرآن کهریم ارزش ههر سوی پیشرفت و اعهامعه به جسبب تکاپوی مثبت 

در تشوی  بهه کهار و تهالش و  2آیه 400انسان را به میزان سعی و تالش او دانسته است.نزدی  به 
بیان ارزش، اهمیت و آثار و برکات آن در قرآن وجود دارد؛ مانند آنچه حتی بر تعطیهل نبهودن روز 

َا ِمْن َفْضِل َفِإَذا ُقِض »جمعه برای کار و تالش داللت دارد   َُ ْرِض َواْبَت َلُة َفاْنَتِشُروا ِفي اَْلَ َيِت الَصِّ
ه گاه که نماز پایان یافت )بعد از ظهر جمعه باز در پی کسب و کار خود رفتهه و( روی  پس آن 3؛الَلِّ

و یا آنچه دربهاره شهغل انبیها بیهان شهده « زمین منتشر شوید و از فضل و کرم خدا )روزی( طلبید
ُُ َصْنَعَة َلُبٍَس َلُكْم ِلُتْحِصَنُكْم ِمْن َبْأِسوُكْم َفَهوْل َأْنوُتْم َشواِکُروَن َوَعَلِّ »است   و مها بهه داود  4؛ْمَنا

صنعت زره ساختن برای شما آموختیم تا شما را از زخم شمشیر و آزار یکدیگر محفهوظ دارد، آیها 
 «.آورید؟ شکر به جای می

تها  ، بر اهمیت کار و تالش تأکید شده اسهتنیز به اشکال مختلف در سیره عملی ائمه هدی
                                                           

تا  6ید هفتگی در صنایع ایران ساعت در هفته است درحالی که ساعات کار مف60تا  49. ساعات کار مفید در ژاپن 1
، کهد خبهر  29/02/1391؛ «کشهور 11جدول ساعات کار مؤثر سهالیانه در »ساعت است. ر.ک  خبرگزاری مهر؛  9

1604196  . 

 .01/03/1397؛ «تشوی  به کار و تالش از منظر قرآن و روایات»رسانی حوزه؛  . پایگاه اطالع2
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 بوسد  دست کارگر را می  عنوان والی حکومت اسالمیبه  جایی که پیامبر اکرم
، َفصيافََحُه  َو ُرِوَی إنَّ َرسوَل اّلَله  ََ اسيتَقبَلَُه َسيعٌد اْلَنصياِريُّ لََما أقبََل ِمن َغزَوِة تَبيو

ا الَّي النَّبِيُّ  ََ ، أضيِرُ  ِبيالَمرِّ ثُمَّ قاَل لَُه: ما ه َی أكتَيَب يَيَديَك ! قياَل: ييا َرسيوَل اّلَله
َها النَياُر أبَيدا َوالِمسحاِة َفاُنِفقُُه َعلى ِعیالى. َفقبََّل يََدُه َرسوُل اّلَله  ِه يٌَد َلتََمسُّ

َِ  1؛وقاَل: ه
بازگشت، َسهعد انصهاری بهه  کاز جنگ تبو خدا ه رسولکگوید هنگامی   انس بن مال

بهه چهه سهبب »ه دسهت او را فشهرد، بهه وی فرمهود  کپس از آن امبریی آمد. پشواز ویپ
زنم و طنهاب  ل مهییهخدا! ب گفهت  ای رسهول« گونه سخت و زبر شده اسهت؟ نیدستانت ا

د و فرمهود  یدست وی را بوس خدا نم. پس رسولک ام می شم و خر  زندگی خانوادهک می
 «.رسد ه هرگز آتش به آن نمیکن دستی است یا»

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

فا  َعلَى َجاِرِه لَِقي نْیَا اْسِتْعَفافا  َعِن النَّاِس َو تَْوِسیعا  َعلَى َأْهلِِه َو تََعطُّ ْزَق ِفي الدُّ َي َمْن َطلََب الرِّ
َوَجلَّ يَ  َ َعزَّ شخصهی کهه در راه کسهب رزق  2؛ْوَم الِْقیَاَمِة و ََوْجُهُه ِمثُْل الَْقَمِر لَیْلَيَة الْبَيْدرِ اّللَّ

و عیهال او در  تا دست نیاز به سهوی مهردم دراز نکنهد و اههل هکند  حالل سعی و تالش می
آسایش باشند و به همسایگان خود رسیدگی و تفّقد نماید، در روز قیامت در حالی خداوند 

 درخشد. کند که صورتش مانند ماه شب چهارده می را مالقات میعزوجل 
و  سهنگ بها جههاد در راه خهدا برشهمرده نیز پاداش تالش در کسب روزی حالل را هم پیامبر

ِ »فرموده است   آن که خهانواده خهویش را از  3؛الُادُّ َعلى ِعیالِِه ِمن َحَلل  كَالُمجاِهِد فى َسبیِل اّلَله
نیز کسهب روزی حهالل را  امام صادق«. مانند مجاهد  در راه خداستدهد،  حالل روزی می

نُوِ  ُذنُوبا  »باالتر از نماز و صدقه دانسته و فرموده است   َُّ  ؛َل ُيَُفُِّرها َصَلٌه َو َل َصيَدقَهٌ  إنَّ ِمَن ال
اره پس چه چیهز کفه الّله سؤال شد  یا رسول «.کند بعضی از گناهان را نماز و یا صدقه جبران نمی

اهتمام و تالش در طلب معیشهت و  4؛ةِ الُهُموُم فى َطلَِب الَمِعیشَ »شود؟ حضرت فرمود   ها می آن
 «.زندگی
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 . برجسته نمودن الگوهای عملی در راستای تشویق به توليد2

را بیهان کهرده اسهت.  های اقتصادی زندگی پیهامبران جنبه عنوان کتاب هدایت، قرآن کریم به
های اقتصهادی، یکهی  گویای آن است که تالش و پرداختن به فعالیت ه انبیانگاهی به سیر نیم

نفس  است. آنان با این روش، درس بزرگهی و عهزت های آن بزرگواران ترین ویژگی از برجسته
بخش اسالم نیز برای رسیدن بهه اههداف مهادی و  اند. مکتب حیات به پیروان راستین خود آموخته 

به تالش مفید و سازنده ترغیب کرده است؛ مشهاغلی ماننهد کشهاورزی، معنوی، همواره انسان را 
 1 سازی، آهنگری و نجاری و ... . دامداری، زره

و در تاری  آمهده اسهت  2نیز بر اهمیت فعالیت اقتصادی مفید تأکید شده ومینصدر سیره مع
و کشهاورزی پیش از بعثت، به دامداری و تجهارت و پهس از آن بهه باغبهانی  که پیامبر اسالم

نیز در طول زندگانی و حتی پس از زمامداری و امامت، بهه  مشغول بوده است. حضرت علی
پهذیر اجتمهاع پرداخت و درآمد آن را صهرف فقهرا، یتیمهان و اقشهار آسهیب زراعت و باغبانی می

   3نمود. می

 در شعری منسوب به آن حضرت درباره اهمیت و ارزش کار و تالش آمده است  
ْرُل تاِللف ف تِلاْلِجبف تْخِرِمتْنُولف الص 



تاِل ِنالَرجف ِمتْنِمت ف ی  ِإلف حف ُّ
ف
ی



تاِر ْستِ عف اُسِليِزياْلکف ُروُلال    ف


ال تلف تاُرِزتيُوَلالسُّ ُرْلُتاْلعف زف


گران را بهدوش کشهم. بهه مهن ینکه منت دیهای کوه، گواراتر است از ا کشی از قله برای من سنگ
گران ین است که انسان نداشته باشد و از دیم ننگ ایگو و کسب ننگ است؛ من می ند کاریگو می

 4بخواهد.
 . نکوهش از سستی و بيکاری3

کاری به عنوان عامل فساد انسهان یهاد شهده اسهت؛ چنانکهه  های دینی، از تنبلی و اهمال در آموزه
النَّاِس َملُْعوٌن َملُْعوٌن َمْن َضیََّع َميْن ُه َعلَىَملُْعوٌن َملُْعوٌن َمْن َألَْقى كَلَّ »فرموده است   رمکامبر ایپ

نهد! کفیه بار گران امور زندگی خود را بهر دوش مهردم بکسی کملعون است، ملعون است  5؛يَُعولُ 
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 «.سر و سامان بگذارد اش را بی ه عائلهکسی کملعون است، ملعون است 
يوَق » عرض کرد  فروش به امام صادق وقتی معاذ بن کثیر جامه إنَيي قيد َهَمْميُت أْن أَدَع السُّ

امهام بهه او فرمهود  «. نمکه؛ من برای خود ثروتی دارم و تصمیم دارم بازار را رهها وفي يَدي َشي ٌ 
1؛إَذْن يَْسقَُط رأيَُك وَل يُْستعاَن بَك على شي   »

افتهد و در  در ایهن صهورت، نظهرت از اعتبهار می 
 «. شود گرفته نمی  مکهی  چیز از تو 

 . تقویت روحيه تقوا در راستای حسن انجام کارهای توليدی4

ای است که با خویشتنداری و اجتناب از اعمال ناشایست، موجب نزدیکهی  تقوا، نیروی بازدارنده
توان به تشخیص حه  از  نی دارد که میاشود. رعایت تقوای الهی، آثار فردی فراو آدمی به خدا می

ی من حیث الیحتسب، قبولی اعمال، و آسانی امور و ایمنی از باطل، رهایی از تنگنا، اعطای روز
گزند و آسیب مکر افراد اشاره نمود. از آنجا که اجتماع متشکل از آحاد افراد اجتماع است، نتیجهه 

وری اقتصهادی  اجتماعی رعایت تقوا، نزول برکات از آسمان و زمین و در نتیجه رون  تولید و بهره
 بیان شده است.

سهازان و  د عامل بودن و تبیین تقوا و کارکردهای مثبت فردی و اجتماعی آن توسهط فرهنگتردی  بی
ای است که قوانین و کنتهرل بیرونهی در آن، اصحاب رسانه، تنها ابزار برای رسیدن به مدینه فاضله

م امهور دلیل وجدان و اعتقاد به معاد، خویش را ملزم به انجاکمترین جایگاه را داشته و افراد تنها به
دانند. رعایت تقوا در امور اقتصادی در امر تولیهد و توزیهع و مصهرف و  محوله به احسن وجه می

های اقتصادی، دارای کارکردهایی مختلف  گذاری هم در حقوق کارگر و کارفرما و هم در سیاست
 است؛ مانند 

 ها الف( پيدا کردن انگيزه برای رعایت انصاف در همه زمينه

شهود؛  های زنهدگی می جب پیدا کردن انگیزه برای رعایت انصاف در تمامی زمینهرعایت تقوا، مو
 فرموده است   خدا رسولچنانکه 

دَق فى كََلِمِه َو اَلنصاَف ِمن نَفِسِه َو بِرَّ واِلَديِه َو َوصَل َرِحِمِه، اُنِسيى َ  لَيُه  َمن اُلِهَم الصِّ
َع َعلَیِه فى ِرزِقِه َو مُ  هِ فى اََجلِ  تَُه َوقَت ُمسياَ لَتِهِ َو ُوسِّ س کهبهه ههر  2؛تَِّع ِبَعقلِِه َو لُيقَِّن ُحجَّ
ن و صله رحم الهام شهود؛ اجلهش بهه یی به والدیکی در گفتار، انصاف در رفتار، نیراستگو
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شود و هنگام سؤال ]مهأموران  مند می  گردد، از عقلش بهره  اد مییاش ز افتد، روزی  ر مییتأخ
 گردد. ن مییتلقالهی[ پاس  الزم به او 

 ب( تقویت وجدان کاری 

 خدا از دیگر آثار رعایت تقوا در امور اقتصادی، تقویت وجدان کاری اسهت؛ چنانکهه رسهول
َ تعالي يُِحبُّ ِمَن العاِمِل إذا َعِمَل أن يُحِسنَ »فرموده اسهت   خداونهد متعهال دوسهت دارد  1؛إنَّ اّلَله

 «.  م دهد.ند، آن را به خوبی انجاک اری میکسی کوقتی 

 دلی با مردم و خدمت به خلقج( باال رفتن روحيه هم

الْخلُق ِعیاُل اّلَله َفاحيبُّ الْخليق اليى اّلَله »درباره این اثر رعایت تقوا فرموده است   امبر اعظمیپ
ترین  مهردم، عیهال خهدا هسهتند. پهس محبهوب 2؛من نَفَع عیاَل اّلَله و اْددل على اهِل بیْت  ُسُرورا  

 «.ای را شادمان کند ، کسی است که نفعش به عیال خدا برسد و دل خانواده نزد خدا

 الناس و جلوگيری از تضييع حق دیگران د( اهميت یافتن رعایت حق

ِِ َليجوُزهيا عبيٌد بَمملَميِة  َالِمرصاُد قَنَطرٌة على»در این باره فرموده است   امام صادق يرا الصِّ
ای که حه  و  بنده  یعی است بر روی پل صراط که )فردا( هی مرصاد )کمینگاه(، جایگاه رف 3؛َعبد  

 «.  ای از عباد به گردنش باشد، از آن عبور نخواهد کرد مظلمه

 های محوله نقص و کامل کارها و مسئوليت ه( شدت یافتن پایبندی به انجام بی

ای در قبهر  هنقل شده است وقتی قبر را پوشاندند، روزن خدا ان دفن ابراهیم فرزند رسولیدر جر
 4؛ِاذا َعِمَل اََحيُدكُم َعَميَل  فَلیُيتْقَنْ »رد و سپس فرمود  که حضرت با دست خود آن را صاف کبود 

 «.دیان رسانیم به پاکد، محیی از شما انجام دادیکه عملی را کزمانی 

 توليد داخلیو شکوفایی محور دوم: موانع رشد 
فرهنگی باید از مسیر رشد و شکوفایی تولیهد داخلهی های  ترین موانعی که با استفاده از مؤلفه مهم

 برداشته شود، عبارتند از 
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 ساالری در انتخاب مسئولين  . عدم رعایت شایسته1

است. عدم ترین عوامل رون  اقتصادی گماردن افراد خبره در امور مربوط به تولید، یکی از اساسی
ده اسهت کهار بهه دسهت افهراد نهاالی  توجه به این امر مهم و سو مدیریت در این زمینه، سبب ش

ناپذیری را به ایهن عرصهه وارد  های جبران های نادرست، گاهی آسیب سپرده شود و سیاستگذاری
ها با توجه به فرهنگ و مدیریت اسالمی صهورت  تردید چنانچه انتخاب متصدیان منصب کند. بی

سهاالری و  بهود؛ نهه اشرافیتمداری خواههد  ساالری و دین پذیرد، انتصاب افراد بر اساس شایسته
 اشتر فرموده است    مالدر فرمان استانداری مصر به  گرایی؛ چنانکه امام علیدودمان

، َفِإنَُّهَميا ِجَمي اِلَک َفاْستَْعِملُْهُم اْدتِبَارا ، َوَلَ تَُولِِّهْم ُمَحابَاة  َوَأثََرة  اٌع ِميْن ثُمَّ انُْمْر ِفي ُأُموِر ُعمَّ
يالَِحِة،  ُشَعِب الَْجْورِ  َوالِْخیَانَِة َوتََوخَّ ِمنُْهْم َأْهَل التَّْجِربَيِة َوالَْحیَياِ ، ِميْن َأْهيِل الْبُیُوتَياِت الصَّ

َمِة، َفِإنَُّهْم َأكَْرُم َأْدََلقيا  َوَأَصيحُّ َأْعَراضيا ، َوَأَقيلُّ ِفيي الَْمَطياِمعِ   َوالَْقَدِم ِفي اَلْْسََلِم الُْمتََقدِّ
ش بهه یارگزارانهت بنگهر و پهس از آزمهاکار کهدر 1؛لَُغ ِفي َعَواِقِب اَلُْموِر نََميرا  ِإْشَراقا ، َوَأبْ 

را بهه یهارشان مگمار؛ زکگران به یمشورت د ها و بی ارشان برگمار، نه به سبب دوستی با آنک
انهت اسهت. یای از سهتم و خ گهران مشهورت نخواسهتن، گونههیردن و از دکهار کهرنی خود 

های  ا هسهتند و از خانهدانیه اهل تجربت و حکان گروهی بجوی یم سته را دریارگزاران شاک
شهان   ترند و آبروی سهتهینان به اخهالق شاین دارند. ایریای د ه در اسالم سابقهکها  ن صالح، آ
 نگرند. شتر مییارها بکگردانند و در عواقب یشتر رویاری بک تر است و از طمع محفوظ

داننههد؛ چنانکههه در کههالم  یت را میههدان آزمههایش میلواز سههوی دیگههر افههراد منتخههب نیههز مسههئو
َجيال»آمده است   امیرمؤمنان مهردان  هدان مسهابقیههها، م ومتکح 2؛الِْوََليَياُت، َمَضياِمیُر الرِّ

نه جوالنگاه چپاول. بنابراین اگر در فرهنگ تقوامدارانه، انتخاب شایسته صورت نپذیرد؛  ؛«هستند
کار را به فرد توانمنهد و خبهره  نهادن به حدیث نبوی  دنفرد منصوب بر اساس باور درونی و گر

َ َو َرُسيولَُه َو »خواهد سپرد   َم َعلَى قَْوم  َو هَُو يَيَری ِفيیِهْم َميْن ُهيَو َأْفَضيَل َفَقيْد َدياَن اّلَله َمْن تََقدَّ
دانهد در میهان مسهلمین  ای از مسلمانان گردد، در حهالی کهه می هر کس جلودار عده 3؛الُمؤِمنینَ 

 «.فردی بهتر از او وجود دارد؛ پس خائن به خدا، رسولش و مسلمانان خواهد بود
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 گرایی و اسراف اجتناب نکردن از فرهنگ تجمل. 2

ترین موانع رون  تولید است که ضهربات مهلکهی را بهر پیکهره اقتصهاد  گرایی یکی از بزرگتجمل
روی گذاشهته اسهت،  و میانههکشور وارد نموده و با فرهنگ نهاب اسهالمی کهه بنها را بهر قناعهت 

شهان بهه  های غربهی و اشهاعه فرهنگ آورد رسانه گرایی، ره ها فاصله دارد. فرهنگ مصرف فرسنگ
عنهوان  شان است؛ فرهنگی که در آن استفاده از اشیای لوکس خهارجی بهه منظور فروش کاالهای

از مهد، خهود را  شود و افراد بهرای پیهروی کالس و شأن اجتماعی و نشانی از شخصیت تلقی می
کنند. در چنین شرایطی نه تنها امنیت و سالمت روانهی  های گزاف می درگیر مبالو سنگین و هزینه

شوند بسیاری از مراکز تولیدی و کارخانجهات کهه  اندازند؛ بلکه موجب می خویش را به خطر می
و کمرشان زیهر کنند، تعطیل و بسیاری از کارگران هموطن بیکار  محصوالت مشابهی را تولید می

پوشی از تهیه کاالی برند  شود. بدون ش  خرید کاالی ملی و چشم های زندگی خم می بار هزینه
خارجی، موجب چرخش چر  تولیهد و اشهتغال کهارگران و تهأمین معیشهت ایشهان و سهعی در 

و ائمهه  برآوردن حاجت برادر مسلمانی است که همهواره مهورد سهفارش نبهی مکهرم اسهالم
َمن َسيعى فيى حاَجيِة اَدیيِه »در این باره فرموده است   ه است. پیامبر اعظمبود نیطاهر

 ُ ِ كَتََب اّلَله هر کسی در راستای برطهرف کهردن نیهاز  1؛لَُه َألَف َألَف َحَسنَة ؟زع؟الُمسِلِم َطلََب َوجِه اّلَله
 «.ندک برایش هزار هزار پاداش ثبت می ؟زع؟برادر مسلمانش با قصد قربت تالش نماید، خداوند

 های مهاجم . غفلت از مقابله با فرهنگ3

ویهژه نسهبت  گر در جهت چپاول سرمایه کشورهای زیردست، به ترین حربه کشورهای سلطه مهم
ها با استفاده از چنین سالحی و با ایجاد تحریهف  به کشورهای اسالمی، غارت فرهنگی است. آن

ند افکار مسموم خود را به جوامع تحهت کوش ها، می ارزشضدها به  در شعائر دینی و تبدیل ارزش
ای دچهار  گونهه ویژه سهرمایه انسهانی را به های کشورها بهه سلطه تزری  کنند و بدین وسیله سرمایه

-هویتی بهه  یافته به مدار  عالی علمی، در بحران بی انحطاط و آسیب نمایند که حتی افراد دست

باری  طن خود، ترک وطن کنند و با کولههجای تالش در جهت ارتقای تولید داخلی و سازندگی مو
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 

 آمهوختن معهارف وهها را بهه سهعی و تهالش بهرای  عرصه فرهنگی را بیش از پهیش آشهکار، و آن
گونه که افراد را در برابر هجوم فرهنگ بیگانه واکسینه کنهد؛ زیهرا  کند؛ آن افزایی مکلف می بصیرت
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   111  با محوریت امور فرهنگی ها زدایی ها و مانع تولید، پشتیبانی

 ها نخواهد بود. از همین روست کهه امهام صهادق در غیر این صورت گریزی از تأثیرگذاری آن
 فرموده است  

ُجَل ِمينُْهْم ِإَذا لَيْم يَْسيتَْغِن ِبِفْقِهيِه ِاْحتَياَج  َلَ َدیَْر ِفیَمْن َلَ يَتََفقَُّه ِمْن َأْصَحابِنَا يَا بَِشیُر ِإنَّ َالرَّ
خیری نیسهت در آن گهروه  1؛ِإلَیِْهْم َفِإَذا ِاْحتَاَج ِإلَیِْهْم َأْدَدلُوُه ِفي بَاِ  َضََللَتِِهْم َو هَُو َلَ يَْعلَمُ 

اش آشهنا  ما به مسائل دینهیکنند. ای بشیر! اگر یکی از ش از اصحاب ما که تفقه در دین نمی
هها ناخواسهته او را در  ها نیازمند شهد، آن شود و زمانی که به آن نباشد، به دیگران محتا  می
  کنند. وادی گمراهی خود وارد می
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