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گویندد  اگر یک روحانى خداى نخواسته، یک خطایى بکند، این طور اآلآ وضع شده است کده مى

مسئولیت بزرگى است که یکى اگر پایش را غلط بگذارد  اند. مسئولیت، یک روحانیوآ این جورى
شدود، شکسدت  مى  این طور نیست که پاى خودش حساب بشود، پاى روحانیت اسد . حسداب

روحانیِت اس . است. از این جهت هر خطایى که از ما و شما مقایاآ خداى نخواسته، تحقد  پیددا 
خواندد، مآ هد   در مدرسده دارد در  مىاى کده  شود؛ حتى مآ طلبه  بکند... پاى همه حساب مى

کنندد.   شود، پداى دیگدراآ هد  حسداب مدى  وقتى که یک خطایى بکند پاى خودش حساب نمى
 «مسئولیت بسیار بزرگ است.
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 سخن اول

درخشد و برر اران  حماسه عاشورا همچون مشعلى فروزان بر تارک تاریخ انسان مى
  اسررراتى  افشراند  سرا ر شرایدان نرور مىپویاِن سرعاد،   تشنگان حقیقت و ره

طلبانه خود را با خط سرخ شرااد، برر حرور زریرا حیرا، انسرانى  بره  مبارزه حق
زیباتریا صور، نگاشت تا همواره آزادگران و عرداحراواهان  آن را سررحوحه عمر  

صفت کوشیدند چراغ پر فرروغ ناترت را  خویش قرار دهند  اگرچه دشمنان خفاش
اما اراده خداوند بر آن است کره ایرا چرراغ همرواره روشرا بمانرد و خاموش کنند  

شاهد ایا  .بیشرر به منصه ظاور برسد 1«جاا ِ ِاَنَّ اْلُحسیَن ِمصباُح اْلُهدی َو َسفیَنُة اْلن  »حدیث 
 ویىه امرا  حسریا و بره بیت نکره افزایش روزافزون دحداگان و دوسرداران اه 

ها و مصائب امرا   مثال با آموزه و رابطه عاطفى بىگى دحقیقت آن است که دحدا .است
توان با تکیه برر  ها از چنان ظرفیت  توانمندی و اذابیرى برخوردار است که مى خوبى

 ها و معارف بلند اسال  را عرضه و خی  مشراقان اما  حسریا ایا منبع احاى  آموزه
هرای دیرا  رای تبلیغ آموزهب  را با مبانى اسالمى آشناتر کرد  ایا  محر   فرصت مناسبى

و تبییا چگونه زیسرا و چگونه بودن است و در عرصه تبلیغا، دینى  بایرد بره ایرا 
بعد  به ایرا حادهره  مسررلز   اانبه و تک واقعه نگاهى اامع داشت؛ زیرا تواه یک

غفلت از ابعاد دیگر است  با عنایت به شیوع گسررده ویروس کرونا  ضرروری اسرت 
ر ماه محر  با رعایت اصول باداشرى برگزار شرود  در ایرا راسررا مجاحس عزاداری د
توشه حاضر  به موضوع کرونا و نیز حزو  رعایت اصول باداشررى و  برخى مقا ، ره

گیرری از  رود برا باره احناس پرداخره شده است  از مبلغان محرر  انرظار مى رعایت حق

                                                           

  4؛ ص مثیر األحزاننما حلى؛   اعفر با محمد ابا1
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 های باداشرى تشویق نمایند   های دینى مرد  را به رعایت اصول و پروتک  آموزه
های انرارا  در کرربال   احنراس  گونره رو  مشرم  بر مقا تى درباره حق توشه پیش ره

هرای کرربال  عرزاداری و عقالنیرت   زدایى از اامعره  پیامردهای کرونرا  زیبایى اا 
هرای شاصریرى حترر، ابواحفتر   نمراد صربر امیر   ویىگى حتر، زینرب

های مواااره برا حرواد  و بالیرا و  س مطمئنره  شریوهنف   اما  حسیااحعباس
باشد  امید است مبلغران عزیرز مرا را همرواره از  سازوکارهای تحقق ااش توحید مى

 .مند نمایند ها و پیشناادهای سازنده خود باره سنجى نکره

دهى   سازی  ارزیابى و سرامان در پایان از نویسندگان محرر  و تما  کسانى که در آماده
ویىه از کارشناسان علمى گروه توحیرد محرروا انرا  به  هر صادقانه تالش کردندایا ا

  ا سرال  واحمسرلمیا انرا  آقرای علیرضرا انصراریآقای محمد علینرى و حجرت
  نمایم سپاسگزاری مى

 

 سعید روسراآزاد
 دیر مسوؤلم    

 



 
 ویروس کرونا محوریتبایستگی رعایت حق الناس با 

*کاظم دلیری
 

 مقدمه

های اخیرر  خسرارا، و صردما، ارانى و  شیوع ااانى بیماری مرموز کرونا در ماه
دار  ماحى فراوانى را به اامعه بشری تحمی  کرده اسرت و انرارای ایرا داسرران دنباحره

های  ها مبرارزه برا ایرا بیمراری و زحمرا، و اانفشرانى مشاص نیست  پس از ماه
  مرأسفانه دوباره شاهد بازگشت پرسن  درمانى  نیروهای ااادی و مسئو ن کشوری
هرای باداشررى و  توااى به پروتک  مجدد ایا بیماری و روند صعودی آن هسریم  بى

تریا عام  شیوع و گسررش ایا بیماری است  از مسرائلى کره در  اصول اخالقى  مام
اسرت؛ « رعایت حقرو  مررد »ایا  بیماری واگیر کرونا اهمیت دو چندان یافره است  

های اردی بره سرالمت  زمینه سربب برروز آسریب توااى در ایا  هى و بىزیرا کوتا
مقاحره شاروندان و توسعه زنجیره ایا بیمراری سرات و کشرنده شرده اسرت  ایرا 

دار بررسى ایا موضوع از منظر اخالقى اسرت و تأکیرد برر ایرا نکرره دارد کره عاده
ق ظلم به مررد  دیامصاز ها   توااى به آن های باداشرى و بى سرپیچى از دسروراحعم 

منوط بره خویش در قیا  را حتور یاران  که اما  حسیاآنچنان  احناس است و حق
گویرد در کرربال  مى« عمیرر انصراری»ه شاصى به نا  کنمود  چناناحناس حقرعایت 

اُه َلایَ  »ما فرمود:  اما  حسیا اِس أالَّ ُیقاِتلنَّ َمعی َرُجٌل َعَلیِه َدیاٌن  َفِان  ِمان َرُجال   ناِد ِفی النَّ
ار اند   به مردمى که برای یاری مرا آمراده شرده 1؛َیُموُت َوَعَلیِه َدیٌن الَیَدُع َلُه َوفاًء ِاالَّ َدَخَل النَّ

                                                           
 حوزه علمیه قم  3آموخره سطح دانش *

  468 ص  حسیا اما  سانان اامع فرهنگ احعلو   باقر پىوهشکده حدیث گروه  1

  مبلغانویژه فصلنامه علمی ـ تخصصی 

 ـ شماره دوم 1442الحرام ـ محرم 1399تابستان  
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احنراس بره همره دارد و بررای پرداخرت آن  بگو: کسى که به مرد  بدهکار است و حق  
 «ای نیندیشیده  اگر کشره شود  اه  دوزخ خواهد بود  چاره

 های واگیر ری از انتشار بیماریلزوم پیشگی
های واگیر مث  وبا  طاعون و ارذا   دیا مبیا اسال  برای الوگیری از انرشار بیماری

هرا  دوری از منطقره  های روشنى دارد کره یکرى از آن ها  سفارش و مبرال نشدن به آن
یا « خداتوک  بر »کند که با اسرناد به اص   شیوع بیماری است  اسال  به ما توصیه نمى

  خود و عزیزانمان را در معرض خطرا، ارانى و مراحى «قتا و قدر»با تکیه به اص  
کنار دیوار مایلى بود  اای خرود  امیراحمؤمنیا»گوید:  قرار دهیم  اصبغ با نُباته مى

را عوض کرد و به طرف دیوار )راست( دیگری رفت  به او گفرنرد: یرا امیراحمرؤمنیا  
ِفرُّ ِمْن کنى؟  حتر، فرمود:  مىآیا از قتای خدا فرار 

َ
ِه   أ اِه َعا   َو َجال    ِإَلی  َقَضاِء الل   1؛َقَدِر الل 

بنررابر فرمررایش «  کنم از قتررای خرردا برره سرروی قرردر خداونررد عزوارر  فرررار مررى
شدن دیوار    ما در دایره قتا و قدر مجبور نیسریم تا بنشینیم و خرا  امیراحمؤمنیا

بلکه از سوی قتای غیر حرمى پروردگار بره سروی تقردیر  را بر سرمان تماشا کنیم؛
 کنیم  زند  حرکت مى مرفاو، دیگری که خدا برایمان رقم مى

کند و  تدریج درگیر مى های واگیر مانند وبا  مناطق مجاور خود را به از آنجا که بیماری
ورود های پیشرگیری از آن  پرهیرز از   یابد  یکى از را ای گسررش مى به صور، منطقه

ااست  از سوی دیگر اگر کسى در میان مردمران   به منطقه وبازده و دوری کردن از آن
آحوده به یک بیماری واگیر باشد  سزاوار نیست که از آن منطقه به منطقه دیگرر کرو  
کند تا بیماری احرماحى خود را به آن مناطق صادر کند و در صور، انرقرال بیمراری و 

گویرد: از  او قرار گیرد  عبداحرحما برا عروف مىعاده ى بر احناس ابرالی دیگران  حق
ٍ  َو »فرمود:  شنید  که مى خدا رسول ْر

َ
ََ ِبَهاا َفاَ َتاْدُخْلَها  َوِإَذا َكااَن  ِإَذا َكاَن اْلَوَباُء ِباَ َلْسا

ََ ِبَها َفَ َتْخُرْج ِمْنَها ْن
َ
ٍ  َوأ ْر

َ
رد آن اگر وبا در سرزمینى باشد کره ترو در آن نیسررى  وا 2؛ِبَ

ایرا «  سرزمیا نشو و اگر در سرزمینى باشد که تو در آن هسررى  از آن خرارم مشرو

                                                           

  369؛ ص احروحید  محمد با على صدو ؛ 1

  203  ص 3 ؛ م مسند احمدحنب ؛    احمد با محمد ابا2
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روایت  شأن نزول ااحب و شنیدنى دارد که در برخى از منابع اسالمى بره ایرا شررر 
 آمده است:

در زمان خلیفه دو   حشکر اسال  برای فرح شا  به سوی آن منطقه حرکت کرد ترا بره 

اا به خلیفه خبرر دادنرد کره سررزمیا شرا   شا  رسید  در آنمنطقة َسْرغ در نزدیک 

گرفرار وبا شده است  خلیفه نسبت به ورود بره شرا  و ادامره انرگ یرا انصرراف از 

رو برا مارااریا و انصرار مشرور،  انگ و بازگشت به مدینه تردید داشت؛ از ایا 

مره انرگ و ورود ای موافق ادا کرد  آنان نیز در ایا مسأحه اخرالف نظر داشرند و عده

 عبرداحرحما   ای دیگر مااحف انگ و موافق بازگشت به مدینه بودند   به شا  و عده

احاطا  ایرا  نق  کرد کره فصر  با عوف از راه رسید و سانى را از پیامبر اکر 

اگرر شرنیدید وبرا در »فرمرود:  شنید  که مى خدا اخرالفا، بود  او گفت: از رسول

سرزمینى است  وارد آن سرزمیا نشوید و اگر وبا در سرزمینى افرراد کره شرما در آن 

   1« اا خارم نشوید بودید  به اات فرار از وبا از آن

 2نق  شده است  خدا بیماری طاعون نیز مشابه همیا مطلب از رسول هدربار
 منطقره بره نشردن واردهد رعایت نکردن ایا دو اصر  )در داسران بیماری کرونا  شا

( از سوی بسیاری از مرد  هسریم؛ زیررا بره آن منطقه از نکردن فرار و آحوده به بیماری
های فراوانى از مناطق وضعیت قرمرز بره  محض انرشار خبر کرونا در کشور مسافر،

بیماری را فرراهم آورد و وضعیت سفید و باحعکس اتفا  افراد که ایا امر زمینه انرشار 
های  ای ماند و مرأسفانه هنوز هرم ایرا مسرافر، احناسى به گردن عده از ایا با  حق

 غیرضرور و انرشار بیماری ادامه دارد 
هرای  بنابر روایت فو   حرى مسائلى مانند انگ و ااراد نیرز هنگرا  شریوع بیماری

انت خود و برخورد منطقرى شود  بنابرایا کسانى که به اای حفظ مر واگیر تعطی  مى
با موضوعاتى مانند تعطیلى موقرت امراکا و اارماعرا، مرذهبى و منرع از بوسریدن 
عربا، مقدسه در ایا  کرونا  به اقداما، غیرمنطقى مانند هجو  بره عربرا، مقدسره و 

از مرردینیا آورنرد  در حقیقرت  شکسرا درها و حیسیدن ضرریح و امثرال آن روی مى
                                                           

  5046  ر 134و  133  ص 9؛ م صحیح احبااری   محمد با اسماعی  بااری؛1

  5045  همان  ر2
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 اهرما  ویىه دیا به امر سالمت و باداشت غافلند  هسرند که ازناآگاهى 
های واگیر  حفظ فاصله خرود برا  از دیگر نکا، باداشرى اسال  در خصوص بیماری

بیماران است؛ همان چیزی که در بیماری کرونرا نیرز بسریار اهمیرت دارد و از آن بره 
نیز کراهرت سراا  خدا شود  در روایرى از رسول یاد مى« رعایت فاصله اارماعى»
  شان به انردازه یرک هراع )حردود نریم که میان با فرد اذامى آمده است  مگر آن اگفر

از اذامى فررار کرا   1؛ِفر  ِمَن اْلَمْجُذوِم ِفَراَرَك ِمَن اْْلََسِد »مرر( فاصله باشد  حتر، فرمود: 
 « کنى چنانکه از شیر فرار مى هم

  ق  شده است:چنیا ن در روایت دیگری از اما  باقر
ِد ْبِن ُمْسِلم   َعْن  ْي  َقاَل: ُمَحم 

َ
َُ َلُه أ َبا َجْعَفر   ُقْل

َ
اِ ُل َقااَل َو  أ ََ  َنْع

َ
ٍِ أ َوَباٌء ِإَذا َوَقَع َعَلای َاْْلَْر

ِ َل َاْلَوَباَء َو َقْد َقاَل  ََ ْن َتْع
َ
ٌس أ

ْ
ِه  َما َبَ اُه َكااَن ِفاا َدار  ِفیَهاا ِإْخَوُتاُه  َرُسوُل َالل  ن 

َ
ُُ أ ْخَباَر

َ
ِلَرُجل  أ

ُُ ِاْرَتِحْل ِمْنَها َو ِهاَ َذِمیَماة گویرد: بره امرا  محمرد برا مسرلم مرى 2؛َفَماُتوا َو َلْم َیْبَق َغْیُر

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

اما  فرمودند: چه اشکاحى دارد که از وبراء  گیری از مرد  برگزینیم؟ نارهنشینى و کخانه

به مردی که به آن حتر،  که رسول ال ل و بیماری فراگیر فاصله بگیری  در حاحى

ای همراه برادرانش بود و برادرانش همه مررده بودنرد و فقرط او خبر داد که در خانه

بگیر و دور شو  در حاحیکه ایا خانه مرذمو   باقى مانده بود  فرمود: از آن خانه فاصله

 است 

 الناس اهمیت حق 
های فراوانى نسبت به رعایرت حقرو  مررد  و  های آسمانى اسال   سفارش در آموزه

خورد تا اایى کره در برخرى روایرا، ادای  پرهیز از ظلم و سرم به آنان  به چشم مى
فرمروده  است  امیراحمؤمنیاحقو  بندگان خدا با ادای حقو  خداوند گره خورده 

ُه ُسْبَحاَنُه ُحُقوَق »است:  ُِ   َجَعَل الل  َمًة ِلُحُقوِقِه َفَمْن َقاَم ِبُحُقوِق ِع   ِعَباِد یاًا ُمَقدِّ َُ ُمَيدِّ اِه َكااَن َذِلا بااِد الل 
ِه  ا  بررا  حقرو   خداوند سربحان  حقرو  بنردگانش را مقدمره 3؛ِإَلی اْلِقَیاِم ِبُحُقوِق الل 

                                                           
  557و  556  ص 3 ؛ م ما  یحتره احفقیه کرا ُ   محمد با على صدو ؛ 1

  97و  96  ص2   ممسردرك احوسائ  و مسرنبط احمسائ ؛ نور حسیا با محمد تقى   2

  340ص ؛ غرراححکم و درراحکلم  عبداحواحد با محمد تمیمى آمدی؛ 3
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ا  یرا امرر بره قیند  اکا  یه به ادا  حقو  بندگان خدا قکقرار داد  پس کسى خودش 
بنابرایا کسرى کره حقرو  بنردگان خردا را ادا «  به حقو  خداوند منجر خواهد شد

 کند  حقو  خداوند را هم ادا ناواهد کرد  نمى

تتییع حقو  بنردگان خردا و سررم بره آنران  از گناهرانى اسرت کره خداونرد از آن 
ادای حقرو  آنران  مجرازاِ، ایرا کرار بره عد  ذرد و در صور، ترک توبه و گ نمى

َك َلِباْلِمْرصادِ »در تفسیر آیه  افرد  اما  صاد  فردای قیامت مى درسررى کره  بره  1؛ِإنَّ َربَّ
ِلَماة  »  فرمرود: «پروردگار، در کمینگاه اسرت َْ َهاا َعْباٌد ِبَم َُ اَراَِل اَل َیُجو  2؛َقْنَطاَرٌ  َعَلای الصِّ

«  گرذرد از آن نمىگناه حاص  از ظلم و سرم ای با  رصاد  پلى است بر صراط که بندهم
های ارزشمند خود ظلم را به سره دسرره تقسریم  نیز در یکى از خطبه امیراحمؤمنیا

 کند:  مى
   ظلمى که آمرزیدنى نیست )شرک به خدا(؛1
هنگرا  برخرى کردنى نیست )ظلم به خرود     ظلمى که آمرزیده است و بازخواست2

ها و مراد از آن ارتکا  برخى گناهان صغیره است  احبره اگرر بره همرراه تررک  حغزش
 گناهان کبیره باشد(؛

   ظلمى که واگذاشرنى نیست 3
 فرماید:  در تشریح قسم سو  ظلم مى اما 

ِذي ْلُم ال  َُّ ا ال م 
َ
َرُك   َو أ َْ ْلُم اْلِعَباِد َبْعِضِهْم َبْعضًا الْ   اَل ُی َُ ُُ ُهَنااَك َداِدیٌد َلاْیَ  ُهاَو َجْرحاًا َف ِقَصاا

َُ َمَعاهُ   ِبْالُمَدی ْصاَرُر َذِلا ََ ُه َماا ُیْس َیاَِل َو َلِكن  امرا ظلمرى کره واگذاشررنى  3؛َو اَل َضْربًا ِبالسِّ

ارا سرات اسرت و آن   گر است  قصراص در آنیدیکردن بندگان بر ک ست  سرم ین

ه بر بردن کزدن ر  انه یا تازیو  -ا فرو برنده به تک -زدن با کارد  قصاص از نوع زخم 

ه ایا دردهرا در برابرر آن کوچرک شرمرده کز  است یه چکفرود آورند ر نیست؛ بل

 شود  مى

گذرد و قصراص آن  بنابرایا گناه سرم به مرد   از گناهانى است که خداوند از آن نمى

                                                           
  14  فجر: 1

  331  ص 2 ؛ م احکافى  محمد با یعقو  کلینى؛ 2

  255احبالغة؛ تصحیح صبحى صاحح؛ ص   محمد با حسیا شریف احرضى؛ ناج3
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یار سرات و احناس در روز قیامرت نیرز بسر افرد و نوع قصاص حق به روز قیامت مى
خروردن در برابرر آن نراچیز و آسران  ای که درد چاقو و شرال   گونه سنگیا است؛ به

 است 
های خود در مسجد کوفه  دربراره اقسرا  گناهران  آن حتر، در یکى دیگر از خطبه

داند که آمرزیرده  گوید و دادخواهى بندگان خدا از یکدیگر را از گناهانى مى ساا مى
اِذي»افرد:  قیامت مىاش به  شود و قصاص نمى ْنُ  ال  اا الاذ  م 

َ
ااِلُم اْلِعَبااِد َبْعِضاِهْم   أ ََ اَل ُیْرَفاُر َفَم

شود  سپس دربراره کیفرر ایرا  ؛ یعنى بدون رضایت صاحب حق  آمرزیده نمى«ِلَبْعض  
 فرماید:  گناه مى

ْقَساَم َقَسامًا 
َ
ََ ِلَخْلِقاِه أ َه َتَباَرَك َو َتَعااَلی ِإَذا َباَر ِلاا اَل ِإن  الل  ََ ِتاا َو َج َعَلای َنْفِساِه َفَقااَل َو ِع  

ُُّّ ِلْلِعَبااِد َبْعِضاِهْم ِماْن َبْعاض   ََ ... َفَیْقا ِنا ُظْلُم َظاِلم  َو َلْو َكفٌّ ِبَكفٍّ َو َلْو َمْسَحٌة ِبَكفٍّ َُ َیُجو
ُهْم ِلْلِحَسااِ   ُْ ِلَماٌة َُّام  َیْبَعا َْ َحاد  َم

َ
ی اَل َتْبَقی ِْلََحد  َعَلای أ  َ و تعراحى  کخداونرد تبرار 1؛َح

هنگامى که بر خلقش آشکار شود ]کنایه از روز قیامت که هوا  و عقا  خدا آشرکار 

ه از کرفرماید: به عز، و االحرم سروگند  خورد و مى شود[ به خودش سوگند مى مى

گذر ؛ گر چه با دست به دست کسى زده باشد یا برا دسرت  ار  نمىکچ سرمیسرم ه

گیرد ترا دیگرر  گر قصاص مىیدیکپس برا  بندگان از  2باشد به کسى دست کشیده 

 انگیزد  سى نماند  سپس آنان را برای حسا  بر مىکسى بر کچیزی از ظلم از 

ِذي اَل َیَدُعُه َفاْلُمَداَیَناُة َباْیَن اْلِعَباادِ »فرماید:  مى در روایت مشاباى  اما  باقر ْلُم ال  َُّ ا ال م 
َ
 3؛َو أ

در شررر  عالمه مجلسى«  کند  بدهکاری میان مرد  است ک نمىظلمى که آن را تر
مداینه میان بندگان  کنایه از مطلق حقو  مرد  است یا مرراد از »گوید:  ایا حدیث مى

آن  محاکمه )و مجازاتى( است که در روز قیامت به سبب حقو  مرد  میران بنردگان 
 4« گیرد صور، مى

  «عبراد»ها ساا از ظلم بره  ت که در همه آننکره ااحب تواه در ایا روایا،  آن اس

                                                           

  443  ص 2 کلینى؛ احکافى؛ م   محمد با یعقو  1

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

   331و  330  ص 2 ؛ م احکافى  محمد با یعقو  کلینى؛ 3

  296  ص 10 ؛ م مرآة احعقول  محمدباقر مجلسى؛ 4



 

ق
 ح

ت
عای

ی ر
تگ

یس
با

ونا
کر

س 
رو

 وی
ت

وری
مح

با 
س 

لنا
ا

 

13 

«  مسرلمانان»یرا « مؤمنران»یعنى بندگان خدا به میان آمده است و نه ظلم به خصوص 
ایا امر گویای آن است که ظلم به بندگان خدا به هر شکلى و با هر دیا و آیینى کره 

نیرز  باشد  نکوهیده و مسرحق کیفر آخر، است  برای مثال ما حرى نسربت بره کفرار
های میکروبى و شیمیایى در میران آنران  سربب  حق نداریم بدون دحی  با انرشار سالر

 مورد آنان شویم  ومیر بى  کشرار و مرگ
ها در راه  ترریا فرداکاری چنان اهمیت دارد کره حررى برا بزرگ برخى حقو  مرد  آن

مانرد  ان مىچنان بر گردن انسر شود و هم خدا  یعنى شااد، در راه او نیز برداشره نمى
 فرمود:  تا با حسابرسى روز قیامت تسویه شود  اما  باقر

ُُ   َذْن     ُكُل  ُر ْیَن   ُیَكفِّ ِه َع   َو َجل  ِإال  الاد  ُل ِفا َسِبیِل الل  َْ اُه اْلَق ْو َیْقِضااَ َفِان 
َ
ُُ أ َداُه

َ
ااَرَ  َلاُه ِإال  أ اَل َكف 

ِذي َلُه  ْو َیْعُفَو ال 
َ
شردن در راه خداونرد عزوار  هرر گنراهى را  کشرره  1؛اْلَحاقُّ َصاِحُبُه أ

کره  ای از ادای آن ]در وقرش[ نیست یرا ایا پوشاند  مگر گناِه بدهکاری که کفاره مى

کره شراص  صاحبش آن را قتا کند ]یعنى در خارم از وقت مقررر بپرردازد[ یرا ایا

 دار از آن بگذرد  حق

 تحقق ظلم و ضمان با ترک اصول بهداشتی
ظلم بر مرد  چند قسم است  گاهى از انس مراحى اسرت؛ ماننرد دزدی  خیانرت در 

هرای بردنى  امانت و رشوه  گاهى از انس بدنى و ارانى اسرت؛ ماننرد آزار و اهیت
همچون ضر  و ارر و قر  و آزار دیگران  گاهى نیز از انس زبرانى اسرت؛ ماننرد 

مرد   به ایا موارد محردود  احناس به تامت  غیبت  مساره و فحش  دایره ظلم و حق
شود و بره  آید  رعایت نمى تری نیز دارد که گاه به چشم نمى نیست و مصادیق ظریف

آیرد  بررای مثرال کسرى کره بره  تبع آن  مشکال، فراوانى برای دیگران به وارود مى
بیماری واگیردار مبرال باشد  مسائ  باداشرى را رعایت نکند و با حتور در امراکا و 

عمومى دیگران را مبرال کند  مرتکب ظلم به دیگران شده و حقى به گردن  اارماعا،
بسا در خون او شرریک باشرد و اگرر  او آمده است  پس اگر آن فرد از دنیا برود  چه 

  نقش داردها  خسار، ماحى و بدنى تحم  کند  در آن
امر  ترریا ع های فرامیلى  مام به اعرقاد کارشناسان حتور در تجمعا، و گردهمایى

                                                           

  94  ص 5 ؛ م احکافى  محمد با یعقو  کلینى؛ 1
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دهد که شرکت در مراسم  شده نشان مى های انجا   ابرال به ویروس کروناست  بررسى
ها و سابقه حتور در مراکز خرید  دحیر  اصرلى ابررالی  عروسى  عزاداری  مسافر،

نفر در یک عروسى در هرمزگان  ابرالی بریش  57افراد به ویروس کروناست  ابرالی 
نفررر در یررک  73لویرره و بویراحمررد  ابرررالی ای در کاکی زن در تشررییع انررازه 20از 

نفر در یک عروسرى در چاارمحرال و باریراری و  40میامانى در بندرعباس  ابرالی 
نفر در مراسم ترحیمى در یکى از روسراهای خراسان انروبى  تنارا چنرد  30ابرالی 

ا هر بنا برر گزارش 1.هاست نمونه از ابرالی افراد به کرونا پس از شرکت در ایا مراسم
طرور  در اسران آهربایجان شرقى پس از برگزاری هر مراسم تررحیم یرا عروسرى  بره 

اران گشوند  یرک مراسرم تررحیم در اهرواز  نا مبرال به کرونا شناسایى مى 50مروسط 
رسانى مردیریت  باعث طغیان کرونا در غر  اهواز شد  مسئول کمیره آموزش و اطالع

 کرونا در هرمزگان گفت: 
نفرر  70یروس کرونا در میامانى عروسى خود در قشرم  بریش از یک عروس ناق  و

ای برا برگرزاری اشرنى  مبرال کرد  همچنیا مدیر مدرسه 19از میامانان را به کووید 

شود و پس از آن نیز با حترور در  در منزحش  سبب ابرالی همه میامانان به کرونا مى

بررادر ایرا فررد )مردیر  شرود  مدرسه  سبب ابرالی پرسن  مدرسه به ایا بیماری مى

مدرسه( نیز که کارمند بانک بوده است  بعد ازحتور در ایا مراسم به سررکار خرود 

کره بره سربب   شوند  نریجه ایا   رود و تعدادی دیگر از کارمندان بانک نیز مبرال مى مى

 2شوند  کرونا مبرال مى نفر به  34یک اشا خانوادگى  

عایرت مسرائ  باداشررى  برر تحقرق ضرمان و مرااع تقلید معاصر ضما تأکید بر ر
ال ل سیسررانى در پاسرخ  اند  برای مثال دفرر آیت احناس در صور، کوتاهى فروا داده حق

اگر شاصى به ایا بیماری مبرال شود یا برخى از عالئم مشکوک بره »به ایا سؤال که 
رند  اخررالط کرونا را داشره باشد  آیا اایز است با کسانى که از وضعیت او اطالع ندا

کند؟ اگر ایا کار را انجا  داد و سبب انرقال ویروس شد  در قبال آنان چره مسرئوحیرى 
طوری که احرمال انرقرال ویرروس  اخرالط او با دیگران به»داد:    پاسخ «بر عاده دارد؟

                                                           

  07/04/1399  ؛«با چاشنى مرگ و کرونا عروسى و عزا»نیوز؛    خبرگزاری مشر 1
https://www.mashreghnews.ir/news/1088299 

  02/04/1399؛ «کند نفر را کرونایى مى 50هر مراسم عروسى و عزا »  خبرگزاری تابناک؛ 2
https://www.tabnak.ir/fa/news/985902 
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به آنان واود داشره باشد  اایز نیست و اگر چنیا کاری انجا  دهد و مواب ابرالی 
هرا وارد  از وضعیت او اطالع ندارند  ضاما ضررهایى است که بره آن کسانى شود که

اش  شود و اگر به همیا سبب کسى بر اهر ابرال به ایا بیماری فو، کند  بایرد دیره مى
های درمرانى از  مشابه ایا پرسش و پاسخ نسبت به ضمان دیره و هزینره 1« را بپردازد
 2 ال ل مکار  شیرازی نیز صادر شده است دفرر آیت

 گوید:  در بحث توبه مى مالاحمد نراقى
ا عترو  از یا زده باشى یشره باشى که او را ک ایاحناس اگر حق بدنى باشد  مث  ا حق

نرى ترا کا کریه تمکررده باشى؛ پرس واارب اسرت کا مجرور یسره باشى کاو را ش
د و آنچه از ترو نسربت بره او صرادر شرده  مرحمر  یصاحب حق  آن را قصاص نما

ا احسران و یره بره عجرز و اححرار کرنیا ایز نسبت به تو به عم  آورد  یاو نه کشو  
د بره در خانره یها نباشد  باز با ایاِنعا   او را از خود راضى ساز  و اگر دسررسى به ا

نرد و طاعرا، و عبرادا، که صاحب حق را راضرى کخدا رفت و عجز و إنابه نمود 
 3ه عوض حق او گردد کار  به اا آورد یبس

 رعایت بهداشت برای احترام به حقوق دیگران لزوم

با تواه به شرایط حراد حاضرر و پیردایش مروم ادیرد کرونرا و احرمرال پیردایش 
هرم مراقرب سرالمرى های باداشررى با رعایت پروتک های ادید در آینده  باید  موم

مرد، طرو نى گرفررار ایرا ویرروس خود و هم حافظ حقو  دیگران باشیم تا مبادا 
 باشیم 

ای سراحم و پویرا و  امید که با رعایت دسرورهای باداشرى و اخالقرى  شراهد اامعره
 سرشار از معنویت باشیم 

                                                           

  1441راب   ؛«درباره ویروس کرونااسرفرائاتى »ال ل سید على سیسرانى؛    سایت رسمى دفرر آیت1
www.sistani.org/persian/archive/26399  

  14/01/1399؛ «مرور فراوای مرااع تقلید درباره کرونا»نیوز؛    ر ک: خبرگزاری فارس2
www.farsnews.ir/news/139900114000162 

  688؛ ص معرام احسعادة   مال احمد نراقى؛3
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 های انتخاب در کربالتحلیل قرآنی از گونه

*علی خادمی
 

 مقدمه
کردنرد  آشرکار  قرآن در سوره قیامت  حقیقرى را که منکران معراد در دنیرا پناران مى

ای علمى  یعنى ممکا نبودن زنده شردن مررده  کردند که شباه آنان وانمود مى کند  مى
 شان را روشا کرد:  شود به رسراخیز ایمان نیاورند؛ وحى قرآن ماهیت باعث مى

ْن َنْجَمَع ِعظاَمُه َبلى ْنساُن َألَّ ْنسلا  قاِدريَن َعلى  َأ َيْحَسُب اْْلِ ْْ ُيريلُ  اْْلِ َي َبناَنُه َبل ُن َأْن ُنَسوِّ
رد؟  کرم یها  او را امع نارواه ه هرگز اسراوانکپندارد  ا انسان مىیآ 1؛ِلَيْفُجَر َأماَمهُ 

]نره م  ینرکه )حرى خطوط سر( انگشران او را موزون و مرترب کم یآر   ما قادر هسر
خواهد ]برا دسرت و پرا زدن در  ه انسان مىکار نباشد[ بلکامرى در یه به گمان او قکنیا

نرد ک[ براز  ا  قو  اسرت ه بازدارندهکامت یش را ]از اعرقاد به قیود[ فراریشک و ترد
  ا  هر گناهى آزاد باشد [ک]تا برا  ارت
سریزان  شباه علمى نیست؛ بلکه شاو، عملى باعث شده که با زبران درد واقعى معاد

رانى  خود به انکار قیامت روی بیاورند؛ زیرا معادباوری را مرانعى برر سرر راه شراو،
بیننرد  در ناایرت نیرز دسرت بره  خویشرا را بر سر دو راهى نقد و نسریه مى خود و

اقدامى نابودگر زده و نقد را با نسیه عوض ننمودند  از همیا رو دحی  اصرلى منکرران 
وَن اْلعاِجَلَة َو َتَذُروَن اْلِْخَرةَ »کند:  گونه بیان مى معاد را ایا ْْ ُتِحبُّ ه کرسرت یا نیچنر 2؛َكالَّ َب

                                                           
  پىوهشگرنویسنده و  *

   5ر  3  قیامت: 1

؛ 111  ص20؛ ماحمیزان فرى تفسریر احقررآن؛ نیز ر ک: سید محمد حسیا طباطبایى؛ 21و  20  قیامت: 2

   152  ص 29؛ م تفسیر احمراغىاحمد مصطفى احمراغى؛ 

  مبلغانویژه فصلنامه علمی ـ تخصصی 

 ـ شماره دوم 1442الحرام ـ محرم 1399تابستان  
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 «   دینک د و آخر، را رها مىیدوست دارگذر را ا  زودیه شما دنکد؛ بلیندارپ شما مى

های انراا   سود اگر در دو راهى»ایا آیا، بیانگر یک قاعده قرآنى فراگیر است که 
آنى را مالک قرار دادیرم؛ سرعاد، و خوشربارى واقعرى را از دسرت خرواهیم داد و 

باررى را از خویشررا دور  نو، و نگروبر را پذیرفریم  شرقا چنانچه سود آتى و زمان
در حقیقت سعاد،  در گرو انراا  سود آتى و شقاو،  محصول گرزینش «  ایم کرده

سود آنى است  احبره فرصت انراا  نیز زیراد نیسرت و در بزنگراه انرارا   سررعت 
عم   ز  است  چه بسا با انردکى ترأخیر در انرارا  و دودل برودن  میران انسران و 

 ها فاصله بیفرد   سعاد، فرسنگ

 سود آنی در واقعه کربال 
خوبى در صحنه کربال تفسیر عملى شد و دو گونره انرارا  را قاعده قرآنى فو   به 

توان به سه گروه تقسیم کرد: امامان ارور و کفرر  نمایان کرد  اباه غیر حسینى را مى
را  امرا  مظلرو  امیه  سپاهیان آنان  و نیز غایبانى که بردون عرذر  بنى یعنى یزید و 

 یاری ننمودند؛ مانند عبیدال ل با حر  اعفى 
  یک واه مشررک دارند که مواب انراا  غلط و شقاوتشان شرد  آن ایا سه گروه

نقطه اشرراک نیز همان بیدارباش قرآنرى اسرت کره ریشره انحرراف و شرقاو، را در 
« گزینش سرود آنرى» روشنى بیان کرده و های گوناگون به ها و موقعیت ها  مکان زمان

را سبب دوری از حق و حقیقت و گرایش به باط  معرفى نموده است  ایا حقیقرت 
 خوانیم: صراحت در زیار، اربعیا نیز مىقرآنى را به 

ْنَیا َو َباعَ  ْتُه الدُّ َر َعَلْیِه َمْن َغر  ََ هُ   َو َقْد َتَوا  َ َمِن اْْلَْوَكاِ  ِباْْلَْرَذِل اْْلَْدَنی َو َداَری خِخَرَتاُه   َح  ْ  1؛ِباال

بشان داد و بارره یا فریه دنکسانى بودند کدست شدند   ه بر ضد آن حتر، همکآنان 

ز )اما فوری( فروخرند و آخر، خرود یى ناچی)واقعى و سعاد،( خود را در ازا  باا

 از دست دادند  کى اندیرا در مقاب  باا

آن بدعاقبران کسانى بودند که حکومت ری  درهم و دینرار و پسرت و مقرا  را از آن 
نشرینى برا اوحیرای احارى و  اات که نقد برود  برگزیدنرد و سرعاد، و باشرت و هم

                                                           

   788  ص2 ؛ ممصبار احمراجد و سالر احمرعبد  محمد با اححسا طوسى؛ 1
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 بر بود  کنار زدند  قرارگرفرا در مقا  رضای پروردگار را از آن اات که زمان
 اگر عیش است، صد  ییاد ب ید  ا سدت    

 

 ی، ص  خد ب ید  ا سدت     گر یرگ گل 
 

ای کره  دانسرند و با هما و مثما ایا دو معامله مرأسفانه بسیاری از آنان  حقیقت را مى
دحیر  فروری و در پیش رو داشرند  آگاه بودند و با ایا حال  هما اندک و پست را به 

برودن آن برر زمراننظیرر و مانردگار  بره دحیر   آنى بودن انراا  نمودند و از هما بى
زیاد با وعده حکومت به عمرسعد رسید  او ایا واقعیت  نا  کردند  وقرى نامه ابااار

 :که ترامه آن چنیا است را در قاحب شعر به زبان آورد
بینم برر سرر دو  کنم  مرى دانم چه کنم و سرگردانم  وقرى فکر مرى به خدا سوگند نمى

کرنم؟ یرا بررای راهى هسرم  آیا حکومت ری را در حاحى که آرزوی ما اسرت  رهرا 
دانم کره در کشررا  گرفرا ملک ری  سرزنش کشرا حسیا را بره اران بارر ؟ مرى

حسیا  آتشى است که راه فراری ندارد؛ وحى چه کنم  حکومت ری نرور چشرم مرا 
 1است 

عبیدال ل با حر  ُاعفى نیز با همیا بینش  به امع محرومان از سعاد، پیوست  شراید 
نظیر برود؛ زیررا وقررى عبیردال ل بره  ایا فرد افراد  بى بروان گفت اتفاقى که در ماارای

اش  شاصرا  بررای دعرو، او بره خیمره نماینده اما  اوا  منفى داد  حجت خدا
با تواه به سرابقه  بارى را فرا رویش ناادند  سیداحشادا رفت و راه سعاد، و نیک

 سیاه او در حمایت از عثمان و پیوسرا به معاویه  به او فرمود: 
ا، مؤاخذه خواهد کرد  اکنرون ترو را  ن که خداوند تو را نسبت به عملکرد گذشرهبدا

کنم که سرانجامش پاکى و توبه از گناهانرت اسرت  اگرر در ایرا  به راهى دعو، مى

آوریم  اگرر هرم  حرکت پیروز شدیم که همگى حمد و سپاس احارى را بره ارا مرى

در هر صور،  ضرری در کرار ای )و  مظلو  واقع شدیم  تو ازو طرفداران حق بوده

   2 (نیست و بلکه کفاره کارهای پیشینت محسو  خواهد شد
                                                           

  98  ص 4؛ م طاحب  اقب آل ابىمنشارآشو ؛    محمد با على ابا1

ِ َمرررا َأْدِری َو ِإنَرررى حََواقِرررف    فَرررَو ال ل
 

  ُأفَکَرررُر فِرررى َأْمرررِری َعلَرررى َخَطرررَریْاِ  
 

یِ   ُملْرکَ   َأتْرُرکُ  أَ  ی  ُمنْیَرِرى  احرری   َو احرری
 

  َأْ  َأْرِاررررُع َمررررْذُموما  بِقَرْررررِ  ُحَسرررریْا   
 

 حَرریَْس ُدونََاررافَفِررى قَرْلِررِه احنیرراُر احیرِررى 
 

ُة َعیْنِرررى  َی ُقرررری  ِحَجرررا   َو ُملْرررُک احرررری
 

 

   74  ص 5؛ م احفرور اعثم کوفى؛   ابا2
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ای عجیب بر زبان اراری  و  عبیدال ل در پاسخ ایا همه دحسوزی و خیرخواهى  امله
کره از کند  او با تواه به ایرا هابت کرد سود آنى و فوری را با هیچ چیزی عوض نمى

خواسرت از  مرفه و قابر  تروااى داشرت  نمىاشراف و بزرگان کوفه بود و زندگى 
ها دل بکند و آن همه امکانا، را برای وارهان بگذارد و برود  وی ابردا اعرراف کررد  آن

داند مسیر سعاد، از رهگذر همراهى با امرا   که به ابعاد ماارا آگاهى کام  دارد و مى
ی َْلَ »گذرد:  مى حسیا ن  َمن َداَیَع  عَلُم َو اللِه ِإنِّ

َ
بره خردا قسرم  1؛ُ كَاَن الَسعید َفا اآلِخاَر أ

سرپس برا «  دانم که هر کس تو را همراهى کند  در قیامت سعادتمند خواهرد شردمى
زیاد با سپاه و تجایزا، فراوان  مطمئا  تواه به مشاهداتش در کوفه و آماده شدن ابا

انجامد  از ایا رو خطرا   و یارانش مى بود که ایا حرکت به شااد، اما  حسیا
ة  َفِإن  َنفِسا لم َتسَمح بعاُد باالموِت »به حتر، گفت:  ن َتحِمَلنا َعلی َهِذُ الُخطَّ

َ
نِشُدَك اللَه أ

ُ
 2؛َفَ
دهم که ما را وادار به ایا کار نکنى  چون هنوز نفسم آمرادگى  تو را به خدا قسم مى

 « مرگ را ندارد 
تر را  ترر و سرات انست در دو راهى انراا   سرود باررر و مامدر ناایت عبیدال ل نرو
  بره امرا  آنرىبررداری از سرودهای  بینى خرود  بره امیرد باره انراا  کند و با کوتراه

پشت کرد و دست از یاری فرزند پیامبرش کشید  عبیدال ل اعفرى مصردا   حسیا
 ایا شعر سعدی است: 

 اين هاه فرزن  زاد   كشت  كه  آیستنى
 

 ديگر كه چشم دابد از ا  مهر م دبى 
 

انگیز کشرا مظلومانه دو نواوان از قافله اسرا نیز همریا محاسربه  در اریان بسیار غم
مطابق گزارش شیخ صدو   آنران فرزنردان مسرلم برا عقیر   سود آنى مطرر است 

ه شما کر»ها پرسید:  وقرى مرد کوفى از آن 3بودند و قات  نیز داماد پیرزن صاحب خانه 
خدا هسریم که از اسار، فرار کرده و به تو پنراه  ما از آل رسول»  پاسخ دادند: «هسرید؟
هرا از کراروان اسررای حسرینى هسررند  نفرس  آن مرد کوفى نیز ترا فامیرد «  آوردیم

                                                           

  251؛ ص اخبار احطوال  ابوحنیفه دینوری؛ 1

   همان 2

  45  م بحرارا نواری را نیز عالمه مجلسى در دیگر؛ گزارش 83؛ صا ماحى  محمد با على صدو ؛ 3

 کند    نق  مى 105ص 
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ها را بکشد و سرشران را نرزد عبیردال ل ببررد  دو  اش او را فریب داد که اگر آن خبیث
ت  عاقبت نیز نقشه شو  خود را عملیاتى کرد  بنرابرایا هزار درهم اایزه خواهد گرف

شرود بررای بره دسرت آوردن منرافع  اگر انسان از مسیر هدایت خارم شد  حاضر مى
گناه و خردساحى را که به او پناه آوردند  بکشرد  های بى مادی زودرس و فوری  انسان

بره سرودی آنرى  و با زیر پا ناادن اصول دینى و انسانى و حرى تعصبا، قومى خرود 
 بنگرد و همه فتای  را نادیده بگیرد  

گرفرت  های معرروف صرور، مى هایى که در مکه توسط شاصیتدر اغلب مالقا،
شرد و ایشران را از  گفرره مى ای که خطا  بره امرا  نیز امالِ، به ظاهر دحسوزانه
کرد  همیا نگاه مادی بره سرود آنرى برود  بررای مثرال  حرکت به سوی کوفه ناى مى

به نرفرا به کوفه  از بریا رفررا  عبدال ل با عمر در اسرد ل خود برای ترغیب اما 
ترسم ایا چاره زیبا و نرورانى  مى»را مطرر کرد و گفت:  چاره زیبا و نورانى اما 

 1 « از بیا برودشمشیرها شما با 

 سود آتی در واقعه کربال 

هرایى کره از ابرردا  شود  چره آنراز انراا  حسینیان نیز معلو  مى آنچه بیان شد بنابر
بودند  مانند برادران و برادرزادگان حتر، و چه افرادی کره در میانره  همراه اما 
ى کره در شرب یرا صربح پیوسرند؛ مانند زهیر با قیا و نیز چره کسران راه به اما 

ها در دو راهى انراا   سرود آترى را  عاشورا به کاروان سعاد، ملحق شدند  همه آن
 مالک گزینش خود قرار دادند  

شان بود و یا ترازه ازدوام کررده بودنرد یرا هنروز  اوانان و نواوانانى که اول زندگى
ا صرالبت و ازدوام هم نکرده بودند  سرودهای آنرى و فروری را نادیرده گرفرره و بر

دانند برر حرق هسررند  براکى از مررگ اطمینان خاطری عجیب اعال  کردند وقرى مى
تر است  از امله شادای کربال  دو برادر به نا  سریف  ندارند و مرگ از عس  شیریا

کنان  و ماحک بودند  ایا دو نفر که در ابردای اوانى و در آغاز راه زندگى بودند  گریه
با دنیرایى از مارر  یدند و ااازه میدان رفرا خواسرند  اما رس عبدال ل خدمت ابى

                                                           

  167  ص2؛ متسلیة احمُجاحس    محمد حسینى موسوی؛1
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و عطوفت با آنان ساا گفت و علت گریه را پرسیدند  به پاسخ ایا دو اوان دقرت 
هرای  تواند به موقعیرى برسد که هیچ نگاهى به منفعت نمایید تا ببینید چگونه انسان مى

هرا  شرد و تکراملش گرردد  آنفوری و آماده نداشره باشد و هیچ سودی نرواند مانع ر
ى و یه برر تناراکرم؛ بلییگرر مرا بررا  خودمران نمى»گفرند:  خطا  به اما  حسیا

ه شرما را در محاصرره دشرما کرم ینرک ه مىیا گریکنیم  بر ا ت شما گریه مىیمظلوم
   1« ا محاصره را از شما برداریمیم ایه بروانکم یبینیم  اما آنقدر قدر، ندار مى

اشرراف کوفره و امکانرا، مرادی و سرودهای فروری و آنرى زیرادی در زهیر که از 
حبیرک گفرت  نقر  شرده  ها پشت پا زد و به دعو، اما  اخریارش بود  به همه آن

 خردا بره یراد پیرامبر  عبدال ل است که ارقه تحول زهیر  ایا بود که با دیدن ابى
بنرابرایا  2 «افرراد  اخد هنگامى که او را دیرد   بره یراد رسرول»گوید: افراد  او مى

تفاو، در بینش و فامیدن ایا نکره که سود آتى نه تناا باررر و بیشررر از سرود آنرى 
است؛ بلکه قاب  مقایسه با هم نیسرند  کار او را به اایى رساند که دقیقرا  برر خرالف 
عبیدال ل اعفى که گفت آمادگى مرگ را ندار   آغوشش را برای مرگ براز کررد و در 

 ای خطرا  بره امرا  محر  که وارد سرزمیا کربال شدند  امله حکیمانهروز دو  
اگرر دنیرا »عرض کرد که هم خودش و هرم آن املره را ترا قیامرت مانردگار کررد: 

بود و قرار بود به اای یک عمر معموحى هشراد سراحه ترا ابرد  ناشدنى و پایدار مى تما 
کردیم و دست از نصر، شرما  مىدر آن زنده بمانیم  باز هم همراهى با تو را انراا  

 3« کشیدیم نمى
وهب نیز که تناا زن شاید در کربالست  یکى دیگر از نامردارانى اسرت کره در دو  أ 

راهى انراا   سود آنى را نادیده انگاشت و سعاد، ااودانه را نصیب خود نمود  او 
ها و احساسرا،  به امع حسینیان پیوسره برود  عالقره 5یا همسرش 4که به همراه پسر

                                                           
ْنُفِسَنا َنْبِكا َو َلِكْن : »72  ص 4؛ م احکام  فى احراریخاهیر ازری؛    ابا1

َ
ِه َما َعَلی أ َُ   َنْبِكاا  َو الل    َناَراَك َقاْد  َعَلْیا

 َُ ْن َنمَنُع
َ
َُ َو اَل َنْقِدُر أ ِحیَط ِب

ُ
 «  أ
   184  ص 3؛ م أنسا  األشراف  احمد با یحیى بالهری؛ 2
ِدیَن : »79؛ صوف على قرلى احطفوفلاُ ح  اَ طاووس؛    على با موسى ابا3 ا ِفیَها ُمَخل  ْنَیا َلَنا َباِقَیًة َو ُكن  َِ الدُّ َلْو َكاَن
َقاَمِة ِفیَهاآل َُ َعَلی اْْلِ ٍَ َمَع ُهو  « ََّْرَنا النُّ
   104  ص 5؛ م احفروراعثم کوفى؛    ابا4
   438  ص 5؛ م تاریخ طبری  محمد با اریر طبری؛ 5
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و دفراع از  زنانه را زیر پا نااد و عزیزش را نسبت به شااد، در رکا  اما  مظلو 
کرد و در ناایت نیز خودش با ی پیکر او  توسط رسررم  تشویق مى خاندان پیامبر

 1غال  شمر به شااد، رسید 

 عاشوراییاز دو نوع انتخاب هایی برداشت
آنچه امروز مام و وظیفه ما عرزادارن حسرینى و بیرزاران از یزیرد و یزیردیان اسرت  

های کربالیى است  هنگامى که مرواه شدیم  آموزی و پند گرفرا از ایا تحلی  عبر،
های مرفاو، در قصه کربال  گزینش سود آنى از سوی یک طرف ماارا  ریشه انراا 

مان را بره  است؛ باید بکوشریم کره سربک زنردگىو انراا  سود آتى از سوی دیگر 
که اما  انراا  و بینش حسینیان نزدیک  و از انراا  و نگاه یزیدیان دور کنیم؛ چنان

ُُ   ُطوَبی ِلَمْن َتَرَك َدْهَوً  َحاِضَرً  ِلَمْوُعود  َلْم »فرموده است:  صاد  سرى کخوشا به حرال 2 ؛َیَر
 « ندک کهای نادیده تردهخاطر وعه شاو، حاضر و آماده را به ک

های اارمراعى و  نگاهى به وضعیت اامعه امروز گویای آن است کره بیشررر آسریب
ای که درگیر آن هسریم  نشأ، گرفره از همیا بینش سود فوری و آنى اسرت   اخالقى

طلبى فروری در زواریا نباشرد  حاضرر  در حوزه خانواده و طال   اگر نگاه منفعرت
رو کنند   رزندان و حرى خودشان را با خطرهای ادی روبهشوند سرنوشت آتى ف نمى

اگر خو  بیندیشند که فرزند عزیزشان وقرى به سا ازدوام برسرد  وضرعیت طرال  
آل محررو  گردنرد و  های ازدوام با همسری ایده شود از موقعیت واحدینشان باعث مى

 تر بسنده کنند  ای پاییا  به ار  فرزند طال  بودن  به گزینه
همیا ایا  بیماری کرونا که طبقا، ضعیف و مروسط اامعه با مشکال، معیشررى در 
رو بودند  برخى تااران کالن و اصلى که با پول و سرمایه همیا مرد  به اایگاه  روبه

فعلى خود رسیدند  نه تناا باری از دوش هموطنان خود برنداشرند؛ بلکه با چند برابر 
سودهای فوری و آنى خود بودند تا شراید ارهرى  کردن قیمت مایحرام مرد   به دنبال

تر برای وارهان خود به اای بگذارند  ایا افراد چاره اامعره اسرالمى  بیشرر و سنگیا
 کنند   دروغ و دروغگویى را با زبان و عم  خود فراگیر مى و را مادوش

                                                           

   227؛ ص إبصار احعیا  محمد با طاهر سماوی؛ 1

  51؛ صا ماحى  محمد با محمد مفید؛ 2
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 سود آنی یا بردگی نقد
پندارند؛ در حاحى که  نگى مىزیانکاراِن به ظاهر زیرک  سود آنى را نوعى زیرکى و زر

اگر به عمق آن نگاه شود  یک نوع بردگى فوری و نقد است؛ زیرا در مقابِ  آنچره بره 
   1 اند  اند  هزینه زیادی را از دست داده دست آورده

 فرجام سودگرایان 
هرای  تواننرد طراحى کسانى که معیار رفرارها و انراابشان  سود آنى است؛ هرگرز نمى

  از آغراز ریزی کنند  اگر امرا  خمینرى باشند و برای اهداف مام برنامهبزرگ داشره 
بود  در همان ابردای کار که از زندان و تبعید ناتت اسالمى به دنبال پیروزی فوری 

کشرید و  شدن چیز دیگری نصیب خود و یارانش نشده بود  دست از کار مىو کشره 
داران و فروشرندگانى  یا رسررورانکرد  همچن هرگز اماوری اسالمى را تأسیس نمى

که با نگاه سودآوری فوری و ره صد ساحه را چنرد ماهره پیمرودن  از کیفیرت غرذا و 
شود؛  گیرشان مى گذارند  نه تناا وزر و وبال اخروی و معنوی داما انس خود کم مى

اندازند و در هدف دنیایى خود هرم  بلکه سود آتى و درازمد، خود را نیز به خطر مى
نردار  و اکنرون  را گفت آمادگى مررگ مانند  برای مثال عبیدال ل اعفى که مى   مىناکا

وقت زندگى ما است و باید امکانا، ماحى را مورد اسرفاده قرار بدهم  پس از واقعره 
عاشورا هشت سال آواره کروه و بیابران شرد و در ناایرت در درگیرری برا طرفرداران 

مند نشد؛  تناا از مال و هروتش بارهو نه 2ختمصعب با زبیر  خود را در رودخانه اندا
  بلکه اهری از قبر او نیز واود ندارد  ایا در حاحى است که قبر شایدان راه حسیا

 گاه عاحمیان شده است   قبله

                                                           

   454  ص 23؛ م مجموعه آهار  ر ک: مرتتى مطاری؛ 1

   294  ص 4؛ م احکام  فى احراریخاهیر ازری؛    ر ک: ابا2
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 زدایی از جامعهدر جهل نقش امام حسین

*محمد علینی
 

 مقدمه

  مردعیان پیرروی از ایشران  فرزنرد و سرال از رحلرت پیرامبر 50پس از گذشت 
وقفره زمامرداران  بیت او را شاید و اسیر کردند  در چرایى ایا اتفا  از ترالش بى اه 

ویىه معاویه نباید غاف  بود  او برای حکومت بر مررد  کوشرید ترا قردر،  بهاموی و 
طوری کره مررد  فاقرد قردر، تحلیر  و  درک و فام اامعه را پراییا نگره دارد؛ بره

تشایص باشند  زمامداران اموی برای حفظ قدر،  به ترویج ابرگرایى پرداخرنرد و 
عت و حرمرت نقرض بیعرت را گانه اطاعت از حاکم  حزو  همراهى با اما مفاهیم سه

های اسالمى  تحریف کردند  چنیا االى که با سوءاسرفاده از باورهای دینى و ارزش
 شود  اا  مقدس مرد  زمان امرا  حسریا نامیده مى« اا  مقدس»همراه است  

ْنِقَذ ِعَبا»فرماید:  مى چنان فراگیر شده بود که اما  صاد  ََ َُ ِلَیْس ُه ِفی ََ ِماَن   َدَك َو َبَذَل ُمْهَج
َلة ََ اانش را در راه تو بذل کررد ترا بنردگانت را از  اما  حسیا 1؛اْلَجَهاَلِة َو َحْیَرِ  الض 

ای بود که امرا  برا گونه فااعه اا  مقدس  به«  اااحت و سرگردانِى گمراهى برهاند
اهدای خون خود و خاندان و یارانش تالش کرد تا مرد  از اا  و نادانى رهایى پیدا 

پرذیر  کنند؛ زیرا تا رهایى از اااحت انجا  نگیرد  رهایى از ظلم و فساد و بیرداد امکان
 های دینى میسر ناواهد شد  ناواهد بود و برپایى ارزش

                                                           

  کارشناس علمى گروه توحید محروای فرهنگى و تبلیغى *

  113  ص 6 ؛ م تاذیب األحکا   محمد با حسا طوسى؛ 1

  مبلغانویژه فصلنامه علمی ـ تخصصی 

 ـ شماره دوم 1442الحرام ـ محرم 1399تابستان  
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 چیستی جهل
دارای معانى فراوان و مرفاوتى است  گاهى در مقاب  مفاو  علم و گراهى نیرز « اا »

 1رود  نیز در مقاب  مفاو  حلم بره کرار مرىگیرد  گاهى  در مقاب  مفاو  عق  قرار مى

ااهلیت در مرون دینى که بسیار مذمت شده است  نا  دیگر خشونت اسرت  اار   
مرتاد حلم و عق  و علم است و ایا واژه و مشرقاتش در قرآن غاحبا  در مقابر  حلرم 

که اسال  عصر پریش از خرود را ااهلیرت خوانرد  بیشررر بره  ایا .و عق  آمده است
در  2سرواد بودنشران  گریزی مرد  آن دوره نظر داشت تا بى گرایى و عقالنیت تخشون

کارگیری اندیشه و عق  تأکید بسیاری شده  نیز بر اهمیت و به روایا، معصومیا
خداونرد رسرو نش را برر انگیارت    ترا »فرمایرد:  مى که اما  علرى است؛ چنان

   3« های ِخَردهایشان را بر انگیزاند گنجینه

 تر گنه چه ی ش  جهل قویاز 
 

 4گند هی  خیره چه یری ظن كه یی 
 

  چیستی جهل مقدس
اا  مقدس  االى است که بُعدی قدسى دارد  در چنیا االى  شاص ااهر  در 

شرود؛  سوزد  در اا  قدسى شاص ااه  با ناادی به نا  اعرقاد همرراه مى اا  مى
و تفکرر و تعقر  در آن  5نشریند یعنى برای چنریا فرردی اعرقراد بره ارای تفکرر مى

اایگاهى ندارد  ااه  مقدس  کسى است که با توایه دینى  تفسیر غلرط  برداشرت 
احناس به دور از هر گونه اندیشه در اارت رضرای  اندیشانه و تواه نکردن به حق کج

 ها را رقم زند  تریا انایت بزرگممکا است خدا و تقویت دیا  
 چ ک حُاق   جهل نپدیيرد بفدو  

 

 6ت كم دهش ای پن گوتخم حکا 
 

توان مشراهده کررد   های صلیبى مى نمونه بارز اا  مقدس را در انگ ادیان و انگ
                                                           

  .29  ص 11؛ دانشنامه ااان اسال ؛ م «مقاحه اا »  حسیا ناصری مقد ؛ 1
؛ ترامه احمد آرا ؛ ص بینى قرآن شناسى ااان خدا و انسان در قرآن: معنى   ر ک: توشیایکو ایزوتسو؛2

   54 – 71ای؛ ص  ؛ ترامه فریدون بدرهدینى در قرآن مجید -مفاهیم اخالقى؛ همو؛ 264
  1؛ خطبه احبالغه ناج  محمد با حسیا شریف احرضى؛ 3
   246   ناصر خسرو قبادیانى؛ دیوان اشعار؛ قصیده4
  138؛ ص فااعه اا  مقدسسید مصطفى محقق داماد؛  .5
  86؛ دفرر چاار   باش مثنوی معنویاحدیا محمد موحوی؛    االل6
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خوارم در اسال   نمونه دیگری از ایا اا  هسرند که با ایمان و اعرقاد راسرخ  وحرى 
اندیشرى در دیرا   بدون تأمر  و اندیشره و فقردان قردر، تحلیر  و انحرراف و کج

امرروزه طاحبران و داعرش برا حبراس  های بزرگى را انجا  دادند  خونریزیها و  انایت
فامرى از دیرا  ترورهرای  تقردس و برا شرعار دفراع از اسرال  نرا  نبروی و برا کج

ویىه عررا  و  ای در ااران و ااران اسرال  بره رحمانره نااوانمردانه و انفجارهای بى
اا  در امان نماند و دچرار  افغانسران انجا  دادند  کشور ما نیز از ضربا، مالک ایا

 شود  های بسیاری شد که به دو نمونه از ایا ضربا، مالک اشاره مى ماندگى عقب
کوبى داد  آبله در تاران شیوع یافت  امیرکبیر دسرور آبلره ش 1210احف  وقرى در سال 

هرا و شرایع  تا از شیوع و گسررش آبله الوگیری شود  مرد  به اات نفوه دعانویس
شرود  از زدن واکسرا  که تزریق واکسا موارب نفروه اانره در خرون مى کردن ایا

ای را تعیریا کررد؛ امرا  کردند  امیرکبیر برای وادار کردن مررد   اریمره خودداری مى
ها مواب شد تا افراد هروتمند اریمره بپردازنرد و  اااحت مرد  و شایعا، دعانویس

ار بگریزند  وقررى امیرکبیرر برا دیگران یا در آ  انبارها مافى شوند و یا به خارم ش
زدگى را از پردر بررای نرزدن واکسرا  روزه موااه شد و توایه اا مرگ طف  پانزده

بار دیگر وقرى خبر مررگ بچره بقراحى را «  وای از اا  و نادانى »شنید  فریاد کشید: 
برایش آوردند  شروع به گریسرا کرد  زمانى که با اعرراض اطرافیان خود موااه شد  

شان نیز ما هسریم  اگر ما در هر روسررا و کوچره و  مسئول اا »صدای رسا گفت: با 
کننرد   شران را امرع مى خیابانى مدرسه بسازیم و کراباانه ایجاد کنیم  فاحگیرها بساط

گرریم کره چررا ایرا مررد  بایرد  ها  او د حقیقى ما هسرند  ما از ایرا مى تما  ایا
 1« یدن آبله بمیرندقدر ااه  باشند که بر اهر نکوب ایا

   اوحیا دبسران به سربک ادیرد را در ایرران  1305   میرزا حسا رشدیه در سال 
گذاری کرد و ایا شیوه را ادامه داد  او برای تأسیس مدارس ادید برا کارشرکنى  پایه

ها بارها با چو  و چما  بره  مقدسان و ااهالن مقدس قرار گرفت  آن شدید خشک
اش را تاریرب  کردنرد  دسررش را شکسررند و مردارس اش حمله خودش و مدارس

کوش از پرای ننشسرت و برا  کردند و به آتش کشاندند؛ اما ایا مرد اسروار و سرات

                                                           

  61 – 64؛ ص هایى از زندگانى امیرکبیر داسران  محمد حکیمى؛ 1
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ا سرال   اراده و همت آهنیا در تاران  قم  مشاد و تبریز مدارسرى ایجراد کررد  ناظم
رشردیه بره  با آمدن میرزا حسرا»آورده است:  تاریخ بیداری ایرانیانکرمانى در کرا  
گری آنران  های او  سرریزه ن و برخى مرد  از اندیشرهاسمقد   خشکِ تاران و آگاه شدن 

در مجاحس بلند شد که آخراحزمان نزدیرک شرده اسرت و گروهرى آنان آغاز  و فریاد 
خواهند احف و بای ما را دگرگون کنند و قرآن را از دست کودکان بگیرنرد  دیا مى بى

 1 «و کرا  به آنان یاد دهند

  زدایی در جهل چگونگی ایفای نقش امام حسین
هایى غیرر عقالنرى از دیرا صرور، گرفرت و  برداشت اکر   پس از رحلت رسول

در زمرانى بره  امرا  حسریا 2اسال  همچون پوسرینى شد که وارونه پوشیده باشند 
امامت رسیده بود که امویان منابر و مسرااد را در اخریرار گرفرره بودنرد و نمازهرای 

سان در طول ساحیان مرمادی فرهنگ  شد  بدیا امعه و اماعت به امامت آنان برپا مى
مرد  تغییر یافت و رور سلحشوری در آنران ُمررد  امویران برا تبلیغرا، زهررآگیا و 

م و ادراک درست مرد  را بسره و آنان را مرقاعد کررده بودنرد پراکندن شباا،  راه فا
ها  هسرند  بر اهر ایا تبلیغا، مردمى که سرال خدا که خود  خلیفه و اانشیا رسول

نشسرره بودنرد و زنرانى کره بارهرا در حروزه درس حترر،  پای منبر اما  علرى
 امبر خرداحتور یافره بودند  برای خشنودی خدا با فرزند و اانشیا پیر زینب

خرون داد ترا  فرماید حسیا با علرى مى که اما  صاد  ایا 3به پیکار برخاسرند 
با ایا کار خود نه فقط اار  را  اا  را از بیا ببرد  بسیار مام است  اما  حسیا

   4ای با تر  مرد  را از اا  نجا، داد  از بیا برد؛ بلکه در مرحله
ز حاکم  حزو  حفظ اماعت و حرمت نقض افزون بر ابرگرایى  سه مفاو  اطاعت ا

اسررفاده خلفرای ارور  بیعت  از مواردی بود که به صور، تحریف شده  مرورد سوء
ای که توانسرند اکثریت مررد  آن عصرر  گونه ویىه در زمان معاویه و یزید رخ داد؛ به به

                                                           

  246 – 253؛ ص فااعه اا  مقدس  سید مصطفى محقق داماد؛ 1

  45  ص 1؛ م روشنگری دینى  همو؛ 2

  165؛ ص ىشکوفایى عق  در پرتو ناتت حسین  عبدال ل اوادی آملى؛ 3

  61؛ ص عقالنیت در عاشورا  محمد سروش محالتى؛ 4
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بنرد و را با خود همراه کنند  امویان با سوءاسرفاده از ایا سره مفارو   بسریاری را بره 
ایرا  دادند  به نظر آنان ار  اما  حسیا بندگى کشیده بودند و ااازه مااحفت نمى

بود که با یزید بیعت نکرد و به اطاعرت از حراکم گرردن نناراد و از اماعرت کنراره 
  خراراى اسرت و گرفت؛ بنابرایا از خوارم است  با ایا تبلیغا، که اما  حسیا

 .است  آن حتر، را کشرندمواب تفرقه در میان مسلمانان شده 
اندیشانه بود که همان  داری کج در فااعه عاشورا انگیزه اصلى باش عمده افراد  دیا 

هزار نفر که خرود را از  30روایت شده است که  اا  مقدس است  از اما  سجاد
خواسرند تقربا  احى ال ل   حمله کردند و همه مى پنداشرند  به اما  حسیا ایا امت مى

وجلَّ ِبَدَماِه »ن حتر، را بریزند: خون آ ُ  ِاَلا اللِه َع َّ َقرَّ ََ ایرا نوشررار برر اسراس  1« ُكُلَّ َی
زدایى از مرد  اامعه عصر خرویش در محورهرای زیرر  در اا  نقش اما  حسیا
 .سامان یافره است

 گراییمقابله با جبر. 1

نحرافرى ایفرا خصوص در اریان کربال نقش ا یکى از مسائلى که در تاریخ اسال  و به
ای مرذهبى و  امیه با تظاهر به دینرداری و برا چارره کرده است  اعرقاد به ابر بود  بنى

ها حکومت کردنرد  در  منحرف کردن عقاید مرد   مکرب ابرگرایى را مطرر و بر آن
واقع ابرگرایى که معاویه مبرکر آن بود  پشروانه فکری دسرگاه یزید بود  وقررى عمرر 

مورد اعرراض قرار گرفت  گفرت:  با شرکت در قر  اما  حسیابا سعد در رابطه 
وقرى عایشه از معاویه علت اانشرینى یزیرد  2« ایا کار از اانب خدا مقدر شده بود»

یزید قتا و حکم احاى است و بندگان خدا حق دخاحرت  خالفت »را پرسید  او گفت: 
 3« در آن را ندارند
های روشرنگر آن  امیره و سرانرانى در برابر انحرافرا، زشرت بنى قیا  اما  حسیا

حتررر، در انرقرراد از رفرررار آنرران و تأکیررد بررر ناخرسررندی خرردای مرعررال از چنرران 
در صرحنه  های انرقرادی امامران شریعه گیری رفرارهایى  نمونه مشاوری از موضع

                                                           

  547؛ ص ا ماحى  محمد با على صدو ؛ 1

  130  ص 1؛ م حیا، فکری و سیاسى امامان شیعه  رسول اعفریان؛ 2

  205  ص1؛ م ا مامة و احسیاسةقریبه دینور ؛    ابا3
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کره  نانبا صراحت و قاطعیرت ابرگرایرى را رد کررد؛ چ اارماع است  اما  سجاد
مگر خدا على با اححسریا را »زیاد در کوفه به اما  گفت:  وقرى عبیدال ل در مجلس ابا

کره مررد  او را  1 برادر  داشرم به نرا  علرى»حتر، در اوا  او فرمود: «  نکشت؟
را مشیت و کار خردا معرفرى  همچنیا وقرى یزید کشره شدن اما  حسیا«  کشرند

 2« کشرند  نه خدا پدر  را مرد »کرد  حتر، فرمود: 

 مقابله با حاکم جائر. 2
َ   َقْوَملُه »قرآن کریم درباره حاکم اائری چون فرعون چنیا فرمروده اسرت:  ََ ََ َفاْسل

وشوی مغزی قو  خود در مصر  آنان را سبک و تاى مغز   فرعون با شست3«َفَأَطاُعوهُ 
گراه برر آنران آنکرد تا توان به دست آوردن از  علمى و عز  عملى نداشره باشرند  

مسلط شد  خدا در ایا آیه نفرمود مرد  مصر مطیع فرعون بودند  زیرا افراد اامعه به 
خرد شده بودند  زیر برار زور روند  بلکه فرمود چون آنان بى راحرى زیر بار سرم نمى

 4 رفرند

سال حاکم مقرردر منطقره  22  معاویه در دوران بعد از رحلت رسول گرامى اسال 
های ااران اسرال  حکمرانرى و اسرال   سال با عنوان حاکم در سرزمیا 20و شاما، 

های معاویه در اسال   ایرا برود  اموی را اایگزیا اسال  نبوی کرد  از امله تحریف
که اطاعت از حاکم را به عنوان اصلى از اصول دیا معرفرى کررد و بسریاری را عبرد 

سلمانان ایا منطقه اسال  را از مطیع خود ساخت  مرکز حکومت معاویه  شا  بود و م
برای مثرال معاویره در  5معاویه فرا گرفره بودند و در اطاعت از حاکم مانندی نداشرند؛

و کسى حب به اعرراض نگشود  او سررانجا   6روز چاارشنبه با آنان نماز امعه گزارد
بررای خنثرى  اما  حسریا 7فرزندش را اانشیا خود کرد و از مرد  بیعت گرفت 

ترفند یزید در واو  اطاعت از حاکم زمران  برا نقر  قرول از پیرامبر گرامرى  کردن
                                                           

  94 ؛ صاحلاوف على قرلى احطفوف  على با موسى ابا طاووس؛ 1
  311؛ ص ا حرجام  احمد با على طبرسى؛ 2
  54  زخرف:3
  157ص ؛شکوفایى عق  در پرتو ناتت حسینىعبدال ل اوادی آملى؛   4
   158؛ ص حطایف احمعارفبا محمد نیشابوری هعاحبى؛     ر ک: عبداحملک5
 .24  ص 3؛ م مروم احذهب و معادن احجوهر  على با حسیا مسعودی؛ 6
  185؛ صحقیقت عاشورا اسفندیاری؛  محمد 7



 

   
  

ین
حس

م 
اما

ش 
نق

 
یه

عل
الم

لس
ا

 
هل

 ج
در

عه
جام

از 
ی 

دای
ز

 

33 

  مالک و معیار را مشاص کرد  بر ایا اساس حترر، در یکرى از منرازلِ اسال 
 بیِا راه ایسراد و چنیا خطبه خواند: 

ه ن َرُسوَل الل 
َ
اِه  أ ِه َناِكْاًا ِلَعْهاِد الل  َا ِلُحُرِم الل  ِح ََ ی ُسْلَطانًا َجاِئرًا ُمْس

َ
َقْد َقاَل ِفی َحَیاِتِه َمْن َرأ

ِه  ِة َرُسوِل الل  اْر ِبَقاْول  َو اَل ِفْعال   ُمَخاِلفًا ِلُسن  َِّْم َو اْلُعاْدَواِن َُّام  َلاْم ُیَریِّ ِه ِباْْلِ َیْعَمُل ِفی ِعَباِد الل 
ْن ُیْدِخَلُه َمْدَخَلهُ  َكاَن 

َ
ِه أ پیامبر خدا فرمروده اسرت: کسرى کره زمامرداری  1؛َحِقیقًا َعَلی الل 

شرکند و برا سرنت  سرازد و عاردش را مى سرمگر را ببیند که حرا  خدا را حالل مى

ورزد و در میان بندگان خدا برر اسراس گنراه و تجراوز عمر   مااحفت مى پیامبر

با عم  یا گفرار اظاار مااحفت ننماید  بر خداوند اسرت کره کند  وحى در مقاب  او  مى

 او را با همان ظاحم در اانم اندازد 

های پیرامبر  ای که حالل خدا را حرا   و حررا  خردا را حرالل کررده و سرنت اامعه
ای که امرت اسرالمى  ای فاسد است  چنیا اامعه را از بیا برده بود  اامعه اسال 

قرار داده بود  بیش از هر چیز به اصالر نیاز داشرت؛ از  را در معرض سقوط اخالقى
َُم ِاذ َقاْد »فرمود:  همیا رو بود که اما  حسیا ا َِم اْلس  ا ِاَلْیِه راِجُعوَن َو َعَلی ااْلْس ِه َوِانَّ ا ِللَّ ِانَّ

َل َی ید ْْ ُة ِبراع  ِم َِ ااُلم  وسرت از ایرا ر« مث  یزید»از عبار،  اسرفاده اما  حسیا 2« ُبِلَی
که به مرد  بفاماند اریان خالفت یزید و انحراف و سررم وی  مرد نظرر اسرت کره 

ترالش  امرا  .تواند در هر زمان و مکانى دارای مصدا  باشد؛ نه شاص یزیرد مى
زدایى کند و با ارائه مالک و ضابطه به  کرد تا با سانان خود از اامعه مسلمانان اا 

هدایت کند که با اسرفاده از قدر، فکر و تأم   مسلمانان  آنان را به ایا سمت و سو 
حرى در قاحب نگاه دینى و  -صاحب تحلی  شوند و گول ظاهر و شعارهای تو خاحى 

 را ناورند و حق را از باط  تشایص دهند   -ارزشى 

 مقابله با بیعت نامشروع. 3

: روشرنى فرمرود معاویه کوشید برای یزید از اما  بیعت بگیرد  اما موفق نشد  امرا 
فرروغ  هرا را بى صبح  تاریکى شب را رسروا کررد و روشرنایى خورشرید  نرور چراغ

                                                           
؛ 304  ص4؛ متاریخ طبری؛ محمد با اریر طبری؛ 381ص  44؛ م بحاراألنوار  محمدباقر مجلسى؛ 1
  85ص  ؛مقر  اححسیامانف؛  ؛ حوط با یحیى ابى48  ص 4؛ م احکام  فى احراریخاهیر ازری؛  ابا

  252  ر285؛ ص موسوعة کلما، ا ما  اححسیا  امعى از نویسندگان؛ 2
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دانم برای چه هدفى از کمرا ، یزیرد و سیاسرت و مردیریرش سراا  مى  ساخت   
به اا  مقردس اشراره    در واقع اما 1«خواهى مرد  را گمراه سازی    ای  مى گفره

 کرد که از اانب معاویه مطرر شده بود 
به هیچ قیمرى حاضر نبود با یزید بیعت کند و یزید نیز برای بیعرت گررفرا از  اما 
  راهى از خروم از مدینه و رهسپار شدن به سروی کرربال مصر  بود  اما  اما 

 »نداشت  از ایا رو خطا  به محمد حنفیه فرمود: 
ٌ
ْنیا َمْلَجاَ ِخا  َواللِه  َلْو َلْم َیُكْن فا الاُدَّ

َ
یا أ

َباًداَوال مَ 
َ
َیَة أ َُ َیِ یَد ْبَن ُمعاِو َوی  َلما باَیْع

ْ
اِه ال ُاْعطایُكْم ِبَیادی ِاْعطااَء »همچنیا فرمود:  2« َ ال َو اللَّ

لیِل َو ال َاِفُرَّ ِفراَر اْلَعبیِد  دهم و  به خدا کره دسرت سرازش برا خرواری بره آنران نمرى 3؛الَذَّ
 « کنم همچون بردگان فرار نمى
 شااد، حتر، را به دنبرال داشرت؛ امرا اگرر امرا   اگر چه بیعت نکردن اما 

پذیرفت  مفاسد مرعددی در پى داشت؛ از املره مروروهى کرردن  بیعت با یزید را مى
حکومت امویان و به رسمیت شناخرا رهبری یزید که انحرافى ادی در امامت برود؛ 

عه یزیرد ویىه خردمندان اام مرد  و به 4های رهبر اسالمى را نداشت  زیرا یزید ویىگى
هرای    مرانع قیا دانسرند  بیعت اما  شناخرند و او را فاسق و فاقد مدیریت مى را مى

شد؛ زیررا دسررگاه بره باانره بیعرت حترر،  مااحفران را  بعد علیه حکومت نیز مى
کرد؛ زیرا برخى    زمینه را برای بیعت دیگران فراهم مىکرد  بیعت اما  سرکو  مى

ِلای اَل »فرمود:  کردند؛ از همیا رو بود که اما  مى  بیعت به پیروی از حتر، ْْ ِم
َلهُ  ْْ  5 « ؟ُیَباِیُع ِم

 مقابله با ترفند لزوم حفظ جماعت. 4

از مکه خارم شد  عمرو با سعید از حتر، خواست بره  هنگامى که اما  حسیا
                                                           

  2؛ م فى رحرا  عاشرورا ؛ محمد مادی آصفى؛186  ص 1؛ م ا مامه و احسیاسهقریبه دینوری؛    ابا1

  294ص

  32  ص 5؛ م احفروراعثم کوفى؛    ابا2

  62؛ صمثیراألحزاننما حلى؛  ؛ محمد با اعفر ابا256؛ صمقر  مقر   سید عبداحرزا  موسوی مقر ؛ 3

  202  ص 17؛ مآهارمجموعه   مرتتى مطاری؛ 4

  429  ص 3؛ م فى رحا  عاشورا  محمد مادی آصفى؛ 5
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ترسرى کره از اماعرت مسرلمانان اردا  آیا نمى»گفت:  مکه برگردد؛ عمرو به اما 
ای درباره روابرط امرا   از آن سو یزید در نامه 1« اندازی؟ شوی و بیا امت تفرقه مى مى

عبراس   ز  اسرت حسریا را  ای ابا»عباس نوشت:  با شیعیان کوفه  به ابا حسیا
 2« مالقا، کنى و او را از ایجاد اخرالف باز داری

های شیطانى یزید و یزیدیان  پیش از حرکرت  شناخت دقیق از شیوه با اما  حسیا
به عرا   اهداف و انگیزه خود را برای قیا  در برابرر حاکمران غاصرب و سررمگر در 

که پاساى بره  نامه حتر، نامه سیاسى ر احاى خویش بیان کرد  در وصیت وصیت
 اتااما، وارده بعد از شااد، ایشان است  چنیا آمده است: 

 
َ
یأ ْخُرْج  َلْم  نِّ

َ
ِدراً  أ

َ
َماا َو  َظاِلمااً  اَل  َو  ُمْفِسداً  اَل  َو  َبِطراً  اَل  َو  أ َُ  ِإن  ِح  ِلَطَلاِ   َخَرْجا ََ ْصا اةِ  ِفای اْْلِ م 

ُ
 أ

ی یُد  َجدِّ ِر
ُ
ْن  أ

َ
ْنَهی َو  ِباْلَمْعُروِف  خُمَر  أ

َ
ِسیَر  َو  اْلُمْنَكِر  َعِن  أ

َ
ی ِبِسیَر ِ  أ ِباا َو  َجدِّ

َ
مرا بررای  3؛ أ

اویى  آشوبگری و سرمگری قیا  نکرد ؛ بلکره بررای اصرالر در کرار  طلبى  کا  ااه

خواهم امر به معروف و ناى از منکر کنم و به شیوه ارد  قیا  کرد   مى امت اد 

 و پدر  حرکت نمایم 

نامه آن حترر،  برر مرال کننرده فسراد  و نیز وصیت در واقع سانان اما  حسیا 
ها از امله ایجراد تفرقره و  حکومت و شاص یزید به عنوان حاکم و پاسخ به تامت

 مقابله با اماعت و اتحاد بود 

                                                           

  129  همان  ص 1

  325؛ ص نگاهى نو به اریان عاشورا  گروهى از پىوهشگران؛ 2

  329ص   44م ؛ بحار ا نوار باقر مجلسى؛  محمد3
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 پیامدهای فرهنگی و معنوی کرونا

*محمدکاظم کریمی
 

 مقدمه
شناخره شده است  به دحیر  « 19ویروس کووید »بیماری کرونا که در اصطالر علمى 

فرهنگى و اارماعى کشرور که باش عظیمى از ظرفیت انسانى  اقرصادی  سیاسى  آن
های مارم و اهرگرذار در مقیراس  و اامعه ااانى را درگیر کرده است  یکى از پدیرده

شود  از ایا رو وااد کارکردها  پیامردها   های اخیر قلمداد مى ملى و ااانى طى قرن
ها  به شناخت باررر ابعراد آن و  آهار و نرایج مثبت و منفى مرعددی است که بررسى آن

کنرد  اگرر چره ایرا بیمراری موارب   یط مقابله و کنررل آن کمک شرایانى مىنیز شرا
نیرز داشرره اسرت کره ایرا  یهای مادی و معنوی فراوانى شده است  اما آهرار آسیب

 پردازد  نوشرار تناا به آهار فرهنگى و معنوی آن مى

 الف( پیامدهای فرهنگی
سی   زحزحه و حرى انرگ   هایى مانند کرونا  بحرانى فراگیر است که بر خالف بحران

ها از خانواده تا اامعه و کشور را درگیر خود کرده اسرت  هرر چنرد شریوع  همه نااد
ریزی  ها باید برنامره ایا ویروس تبعا، منفى فراوانى داشره است که برای مقابله با آن

های باداشرى تک وو مرد  نیز اصول و پر ای از سوی حکومت صور، پذیرد گسررده
 پوشى نمود    های مثبت آن چشم   اما نباید از انبهکنند را رعایت

 . افزایش اعتماد عمومی1

های بیماری کرونا  اسررثناناپذیری آن در ابررال و سررایت همره اقشرار  یکى از ویىگى
                                                           

 پىوهشگر پىوهشگاه علو  و فرهنگ اسالمى  *

  مبلغانویژه فصلنامه علمی ـ تخصصی 

 ـ شماره دوم 1442الحرام ـ محرم 1399تابستان  
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ای کره در میران مبرالیران از رئریس مجلرس  وزرا و معاونران  گونره اامعه اسرت؛ به
روحانیون  هنرمنردان  صراحبان مشراغ  ترا دیگرر اماور  نمایندگان مجلس   رئیس

هایى اسرت کره بره طرور طبیعرى  شرود  ایرا نکرره از زمینره اقشار اامعره دیرده مى
    دهد پذیری بیماری را میان اعتای اامعه افزایش مى تحم 

رعایت عداحت و مساوا، در رسیدگى و درمان بیماران  بُعد دیگری از مواااه با ایا 
ت که ظرفیت سرمایه انسانى نظا  اسالمى را ارتقا باشیده است  بیماری در کشور اس

بتراعت دغدغره  شرود اقشرار کم  باعث مى 1درمان رایگان بیماران حرى اتباع خاراى
ها  در ایا زمینه کاسرره شرود کره بره  و از اضطرا  و نگرانى آنباشند کمرری داشره 

سیاسرت    مسرئو ن شود  طبق اعرال طور طبیعى مواب الب اعرماد عمومى نیز مى
اماوری اسالمى ایران پیشگیری از اعمرال هرر گونره تبعریض در ارائره خردما، و 

های باداشرى است و ارائه خدما، و درمان رایگان بر اسراس مصروبه سرراد  مراقبت
 2گیرد  ملى مدیریت بیماری کرونا صور، مى

حمایرت از ویىه  و درمان در انجرا  وظرایف خرویش و بره درخشش باش باداشت 
پذیر  از همراتى بود که در نریجه مواااه با ایا بیماری برای نظا  اسالمى  اقشار آسیب

به دست آمد و سبب الب اعرماد عمومى اامعه شرد  حرکرت منسرجم و همراهرى 
های نظا  و ناادهای عمومى کشور نیز مواى از امید را در دل ایرانیان به  همه دسرگاه

شرایط بحرانى به عم  و رفرار مسئو ن نظا  اعرماد کرد و  توان در واود آورد که مى
ها و  ریزی به آنان دل بست  بدیاى اسرت در چنریا شررایطى  ناهمراهنگى در برنامره

ها و نیز تناقض در رفرار و عم  مسرئو ن  بره اعرمراد عمرومى  منسجم نبودن دسرگاه
دود زیادی موفرق بروده کند که بحمدل ل نظا  اسالمى از ایا نظر تا ح خدشه وارد مى

 است 

 . برانگیختن حس کار داوطلبانه و امور خیریه2

یکى از پیامدهای مثبت بیماری کرونا  برانگیارا حس کار داوطلبانه و امور خیریه از 
                                                           

 .27/02/1399؛ «شوند خاراى مبرال به کرونا رایگان درمان مى اتباع»خبرگزاری اماوری اسالمى؛   1

https://www.irna.ir/news/83789419 

 .19/01/1399؛  «کرونا در قم: درمان بیماران کرونایى رایگان است»خبرگزاری اماوری اسالمى؛   2

https://www.irna.ir/news/83742392 
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ناراد در کشرور بروده اسرت   های مرد  های خدمت و تشرک  گیری گروه طریق شک 
ها و  تجایزا، پزشکى به بیمارسررانروزانه صدها خبر درباره اخرصاص منابع ماحى و 

تحقیقا، پزشکى  کمک به کادر پزشکى و تایه و توزیع تجایرزا، پزشرکى منرشرر 
آوری    یکى از ایا اقرداما، اسرت کره بره امرع«همدحى مؤمنانه»شود  رزمایش  مى

دیدگان ناشى از بیماری کرونا شرک  گرفرره  های مردمى برای حمایت از آسیب کمک
  ناادهای عمومى و مرذهبى همچرون نیروهرای مسرلح و آسرران است  مرااع عظا 

های معیشرى میران  قد  شدند و نسبت به توزیع بسره قدس رضوی در ایا زمینه پیش
 1نیازمندان اقدا  نمودند 

رسانى قاب  توااى به بیماران  خدمتدر کنار سایر نیروهای ااادی طال  اوان نیز 
ها برای پرسراری از  ها در بیمارسران آن به حتور توان  کرونایى داشرند که از امله مى

های غرذایى میران نیازمنردان  بیماران  کمک به تغسی  و تدفیا مروفیان و توزیع بسره
طرال  اارادی در سره بارش هرزاران نفرر از اشاره کرد  ایا خدما، که با همرت 

 حمایت معیشرى  خدما، باداشرى و باش فرهنگى ساماندهى شد 

 مراقبت از بیماران. پرستاری و 3

اسالمى را در قاحرب همیراری    ر بیماری کرونا الوه دیگری از ظرفیت فرهنگ ایرانى
از خود گذشرگى و ایثارگری توسط پرسرراران و کرادر پزشرکى کشرور بره نمرایش 

گاه  تریا شرایط که اامعه ایرانى به تکیره گذاشت  اامعه باداشت و درمان در سات
فداکاری به پرسراری و مراقبت از بیماران پرداخرند و از ایا و غماوار نیاز داشت  با 

 نظر سرمایه بزرگى برای خود نزد ایرانیان کسب کردند 
مبرال شدن باش فراوانى از کادر درمانى طى ایا مرد،  دحیر  حترور مسرئو نه و 
ایثارگرانه آنان بر باحیا بیماران است که توسط ایا قشر با همره ماراطراتش پذیرفرره 

هزار نیروی درمرانى در 10  طبق اعال  رئیس سازمان نظا  پزشکى کشور  بیش از شد
ایرا آمرار  2پزشک نیز بر اهر ایا بیماری اان باخرنرد 140ایا مد، به کرونا مبرال  و 

                                                           
؛  «ال ل نوری همدانى به نیازمندان بسره معیشرى از سوی آیتهزار  2اهدای »پایگاه خبری رسمى بالغ؛   1
23/01/1399                                                                https://www.balagh.ir/content/12976  

  25/04/1399؛ «پزشک در بحران کرونا 140فو، »پایگاه خبری تحلیلى فرارو؛   2
https://fararu.com/fa/news/447062 
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دهنده نگاه مسئو نه و دحسوزانه ایا قشر به درمان و مراقبرت از بیمراران اسرت   نشان
درمان  پناهگاه اامعه ایرانى شرود  اهمیرت ایرا بیماری باعث شد حوزه باداشت و 

ویىه  گردد که مشاص شود اقال  و تجایزا، پزشرکى بره موضوع زمانى آشکارتر مى
های زیادی از مراکز باداشررى  در ابردای شروع بیماری  به شد، محدود بود و باش

یرر باداشرت آمیز وز طوری که نامه گالیره بردند؛ به و درمانى از نبود ایا اقال  رنج مى
   1اماور در همان زمان  حکایت از ایا واقعیت داشت  به رئیس

هرا و ترأمیا  کرونا نشان داد ایثرار و از خرود گذشررگى تنارا بررای نوشررا در کرا 
داشررا سرالمت دیگرران برر  ها نیست  پرسراران و طال  با مقرد   محروای سانرانى

 نشان دهند:سالمت خود  توانسرند خود را مصداقى از آیا، احاى 
اوَن َماْن هااَجَر ِإَلاْیِهْم َو ال َیِجاُدوَن ِفاا ُصاُدوِرهِ  یماَن ِمْن َقْبِلِهْم ُیِحُبَّ اَر َو اْْلِ ُها الَدَّ ِذیَن َتَبَوَّ ْم َواَلَّ

وُتوا َو ُیْيَُِّروَن َعلی
ُ
ا أ ْنُفِسِهْم َو َلْو كاَن ِبِهْم َخصاَصٌة َو َمْن ُیوَق ُداح    حاَجًة ِمَمَّ

َ
َُ  أ ا ِِ ول

ُ
َنْفِساِه َفَ

مران یانرد و ا ار خرود بودهیرش از آمردن مارااران در دیه پکسانى کو  2؛ُهُم اْلُمْفِلُحوَن 

دارنرد و از آنچره  انرد  دوسرت مى ردهکشان مااار، یه به سوکى را یها اند  آن آورده

ش یگرران را برر خرویننرد و دک شود  در دل احساس حسد نمرى ماااران را داده مى

ش در امان مانرده یه از با  خوکازمند باشند و آنان یدهند  هر چند خود ن ح مىیترا

 باشند  رسرگارانند  

 شدن اعضای خانواده به یکدیگر . نزدیک 4

امروزه به دحی  اشرغال واحدیا و گسررش فتای مجازی و دیگر امکانا، و ابزارهرای 
هرا  اکنش نزدیک آنها و کنش و و آمدن اعتای خانواده احکررونیکى  فرصت گرد هم 

ها به شک  قابر  تروااى  نشینى آن با همدیگر به شد، محدود شده و میزان دور هم
هرا  شود صردها هرزار و بلکره میلیون نشینى باعث مى کاهش یافره است  شرایط خانه

خانوار با یکدیگر ارتباط نزدیک داشره باشند و روابط و پیونردهای عراطفى خرود را 
نشرینى نیرز  ه خبرهایى از خشونت خانوادگى ناشرى از خانهمحکم سازند  اگر چه گا

                                                           

  10/12/1398؛ «اماور آمیز وزیر باداشت به رئیس نامه گالیه»همشاری آنالیا؛   1
https://www.hamshahrionline.ir/news/487967 

   9  حشر: 2
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شود  وحى تعداد آن در مقیاس آهار و اهمیرت حترور امرع خرانواده کنرار  منرشر مى
 یکدیگر  ناچیز و قاب  اغماض است 

 و میر ناشی از تصادفات . کاهش مرگ 5
اسرت ای برخوردار است؛ روشرا های دینى  سیر و سیاحت از اهمیت ویىهدر آموزه

سرازی روحیره و که مسافر، و اسرفاده از مواهب طبیعى و محیط زیست برای ترازه
کسب تجربه بسیار مفید است؛ ایا در حاحى است که سا نه در کشور ما افراد زیرادی 

دهند  سفرهایى کره بایرد ها از دست مىاحریاطى اان خود را در مسافر،به دحی  بى
گیرد  روشا است که رعایت احریراط مسافران را مىبباشد  اان به انسان اان تازه 

در همه امور به ویىه در امور مربوط به سالمرى ضرورتى انکارناپذیر اسرت  بنرابرایا 
هایى که ممکا است منجر به ابرال به کرونا که بیمراری خطرنراکى اسرت از مسافر،

رونا  مواب شد نشینى به دحی  شیوع بیماری کباید اارنا  نمود  در سال ااری خانه
میران  شاری به میزان قاب  توااى کاهش یابد؛ زیرراآمار تصادفا، در سفرهای برون

هرای واگیرر  رابطره  و میرر ناشرى از تصرادفا، و بیماری  نشینى و کاهش مرگ خانه
از حجرم سرفرها و ارتبراط رو در روی افرراد کره یزان مهر به معناداری واود دارد  

های واگیر نیز کم  و اامعه از آرامرش  فا، و انرقال بیماریمیزان تصاداز کاسره شود  
شود  طبق اعال  سازمان پزشکى قانونى  تصادفا، نروروز امسرال  مند مى بیشرری باره
نفر بوده است که در مقایسره برا  534  99فروردیا  15تا  98اسفند  25در بازه زمانى 

 1درصد کاهش داشره است  6/41حدود  98آمار سال 
ویىه در شارهای بزرگ  کیفیت نرامطلو   و میر به بر ایا یکى از عوام  مرگ  افزون

هوا و تاریب محیط زیست است که عام  انسانى بیش از همه در ایرا امرر دخاحرت 
ها با محیط زیسرت کاسرره شرود  دامنره  دارد  از ایا رو هر چه از میزان ارتباط انسان

ها و  ساخرا افراد بره سرکونت در خانرهیابد  وادار  تاریب و آسیب آن نیز کاهش مى
ویىه در شرارهای برزرگ بره خراطر مصرونیت از  و آمردها بره محدود شردن رفرت 

هررای  های ناشررى از کرونررا  نقررش قابرر  ترروااى در کاسرررا حجررم آحودگى آسرریب
 ها طى ایا مد، داشره است   محیطى و بابود سالمرى انسان زیست

                                                           
  01/02/1399  ؛«99ای در نوروز  درصدی تلفا، ااده 40.6کاهش »همشاری آنالیا؛   1

https://www.hamshahrionline.ir/news/503018 
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 ب( پیامدهای معنوی

 معنویت. تقویت گرایش به 1

پیامدهای ایا پدیده در عصر کنونى  افزایش گرایش به معنویت و تواه به مرکز هق  
تردیرد و  تقویت باورهای دینى میان اقشار گوناگون اامعه در سراسر ااان است  بى

به باور همه موحدان  هیچ امری در عاحمِ واود بدون اهن و اراده احاى امکران تحقرق 
َو ِملْن »و دیگر کرا، آسمان  با اهن و اراده خداوند است: بیرونى ندارد  گردش زمیا 

ْرُض ِبَأْمِرهِ  ماُء َو اْْلَ ا بره یه آسمان و زمرکها  قدر، اوست  از نشانه 1؛آياِتِه َأْن َتُقوَم السَّ
افررد:  هیچ برگى از درخت  بدون اراده احاى بر زمیا نمى«  اند سرادهیفرمان او بر پا  ا

ه او از کرنیافررد  مگرر ا هریچ برگرى از درخرران نمى 2؛َوَرَقٍة ِإالَّ َيْعَلُمهلا َو ما َتْسُقُط ِمْن »
شرود:  هیچ قطره آبى بدون تعلق اراده احاى بر زمیا اراری نمى«  افرادنش باخبر است

ا َعلى» ْرِض َو ِإنَّ اُه ِفي اْْلَ ماِء ماًء ِبَقَ ٍر َفَأْسَكنَّ و از آسرمان   3؛ِدُروَن َذهاٍب ِبِه َلقا  َو َأْنَزْلنا ِمَن السَّ
ا برردن یم و ما برا  از بیا اا  دادیم و آن را در زمی[ فرود آورد ایآبى به اندازه ]مع
قرآن کریم حرى پرتا  تیر یا سنگ و خاک بره سروی دشرما در «  مییآن مسلما  توانا

ََ َو »داند:  انگ از سوی سربازان را به اراده خداوند مى ََ ِإْذ َرَمْی َه َرمایِك ل َو ما َرَمْی  4؛ ن  الل 
«  ردکره خداونرد پرترا  کررد ؛ بلکره پرتا  کرد   تو نبود  که پرتا  کهنگامى 

خداوند حرى عم  سحر شیاطیا برای آسریب رسراندن بره دیگرران را در هیر  اراده 
ُقلوَن ِبلِه َبلْيَن اْلَملْرِء َو َ ْو »داند:  خویش اهرگذار مى ُموَن ِمْنُهما ما ُيَفرِّ َعلَّ ََ ِجلِه َو ملا ُهلْ  َفَي

هِ  يَن ِبِه ِمْن َأَحٍ  ِإالَّ ِبِإْذِن اللَّ آموخرنرد  ى مىیزهای[ چ ها ]شیاطیا[ از آن دو ]فرشره آن 5؛ِبضارِّ
ننرد؛ هرر چنرد بردون فرمران خردا کفیى بیان مرد و همسرش ادایله آن میه به وسک

 « ان برسانندیله آن به احد  زیتوانسرند به وس نمى

                                                           

     25  رو : 1

   59  انعا : 2

   18  مؤمنون: 3

  17  أنفال: 4

  102  بقره : 5
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 فرماید:  باره مى ال ل اوادی آملى در ایا آیت
رخداد تلخ و مامان ناخوانده کرونا ویروس که اامعه بشری را گرفرار کررده اسرت  

  با رحمت مطلقه احاى هماهنگ است  گاهى خداونرد افرراد خوابیرده و غافر  را بره

خلقرت  کنرد  در نظرا  را هوشریار مى  تفراو، های بى وسیله ایا امور بیدار و انسران

چیزی شر نیست و اگر اندک آسیبى به اامعه برساند  شرر آن بسریار کرم و خیررش 

 1بسیار زیاد است 

کره ایرا بیمراری بردون اندازی از وقایع عاحمِ واود  تصور ایرا با واود چنیا چشم
خواست و اراده احاى گسررش یافره باشد؛ خیاحى باط  است  اگر چه در پدیرد آمردن 

نقش نبوده است؛ اما آنچره اتفرا  افرراده اسرت  در هیر   سانى بىایا حادهه  عام  ان
 حاکمیت خداوند و در دایره فع  و اخریار او صور، پذیرفره است  

 . احساس نیاز و توجه به خداوند2

های فراوانى به همراه داشرت  امرا  های ادی و خسار، هر چند بیماری کرونا آسیب
ها و  ها دریافرنرد برا وارود همره سررمایه نها را مرواه خدا سرازد  انسرا توانست دل

شران بره  تجایزا، ماحى  فنى و علمى به عنوان دسراورد عصر مدرن  همچنران دست
اایى بند نیست و در تنگنای شردائد و مشرکال، زمانره  تنارای تنااینرد و نیازمنرد 

قرادر  هسرند تا بدان پناه آورند  هر فرد انسانى از راه دل به واود خداونرد   گاهى تکیه
حى و ماربان گرایش دارد و اگر در اهر عواملى از واود آن غافر  شرود  در هنگامره 

بینرد  خرواه نراخواه  ها و مشکال، که دست خود را از همه اا کوتاه مى بروز سارى
ا  فرزنرد »آمرد و عررض کررد:  گردد  شاصى خدمت اما  صراد  مرواه او مى

  کنندگان بر ما چیره شرده کیست؟ مجادحه که خداخدا  مرا راهنمایى کا به ایا رسول
بنرده خردا  »اند  اما  ر که ظاهرا  به سابقه فرد آشنا بودند ر فرمرود:  و سرگردانم نموده

آیا شده کره کشررى »فرمود:  اما «  آر »گفت: «  ا ؟ آیا تا به حال سوار کشرى شده
ا هرم نداشرره بشکند و کشرى دیگر  برا  نجا، تو نباشد و امکان نجا، برا شرنا ر

در چنریا حراحرى بره چیرز  کره بروانرد از آن »فرمود:  اما «  آر »گفت:  « باشى؟
                                                           

ال ل اوادی آملى: کرونا ویروس برا رحمرت مطلقره احارى هماهنرگ  آیت»رسانى تابناک؛    پایگاه اطالع1

 https://www.tabnak.ir/fa/news/967258                                                   02/01/1399؛ «است
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آن چیرز  »فرمرود:  امرا «  آر »گفت: «  گرفرار  تو را نجا، دهد  دحبسره بود ؟
ارا کره فریادرسرى نیسرت  او فریرادرس همان خداست که قادر بر نجا، است؛ آن

 1« است
واد  تلرخ و شریریا گونراگون اسرت و خواسرره یرا ها سرشرار از حر زندگى انسان

ها و  گرردد  حرواد  تلرخ بره رغرم سرارى گیر هر فررد انسرانى مى ناخواسره گریبان
هرا را بره  سرازند  آن ها را مرنبره مى کنند  انسان ها بار مى مشکالتى که بر زندگى انسان

کنند  در برابر  ها را افزون مى آوری آنان در برابر سارى های خود واقف  و تا  ضعف
ها  کنند  به تدریج انسران ها به رغم آسایشى که ایجاد مى ها  شادکامى ها  خوشى نعمت

 دهند   را به فراموشى سو  مى
 ايم م  ی ين دب نه پی حشات   ج ه آم ه

 

 2ايدم  از ی  ح دثه اينج  یه پند ه آمد ه   
 

شرود  هنگرا   منرد مى های زنردگى باره هرا و خوشرى که از نعمت انسان باید همچنان
رو شدن با مصائب و مشکال، از یاد خدا غفلت نورزد  چاره مشک  خرود را از  روبه

همرا طلب کند و ازء کسانى نباشد که تناا هنگا  خوشى و سرمسررى بره  آن ها، بى
دهنرد و از  عنران از کرف مى  ارىآورند؛ وحرى هنگرا  تنگدسررى و سر خدا روی مى

 سان که مورد نکوهش خدای مرعال قرار گیرند:  گردانند  آن پروردگارشان روی بر مى
 ََ ا ِإذا َما اْب ي َأْكَرَمِن َو َأَم  َمُه َفَيُقوُل َرِب  ُه َفَأْكَرَمُه َو َنَع  الُه َرُب  ََ ْنساُن ِإذا َما اْب ا اْْلِ الُه َفَقَ َر َفَأَم 

لي َأهلاَنِن َعَلْيِه رِ  امرا انسران هرر گراه پروردگرارش او را بیازمایرد و  3؛ْ َقُه َفَيُقلوُل َرِب 

  مرا گرامى داشره است؛ وحرى هرر رگوید پروردگا اش دارد و نعمرش دهد  مى گرامى

گویرد پروردگرار  مررا خروار کررده  گاه او را بیازماید و روزی او را تنگ سرازد  مى

 است 

باید به الب رحمت پروردگار اندیشید و با کمک بره  به هنگا  تمکا و وفور نعمت
سازی عم  نیک مبادر، ورزید تا در هنگا  بال و سارى  آهرار آن  همنوعان  به هخیره

در زندگى به اهن خداوند آشکار شود؛ زیرا خداوند گیرنرده کارهرای نیرک اسرت و 

                                                           

  41  ص 3؛ م بحارا نوار  محمدباقر مجلسى؛ 1

  366؛ ص دیوان حافظ با شرر غزحیا،احدیا محمد حافظ شیرازی؛    شمس2

   16و  15  فجر: 3
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ْوَبلَة َعلْن ِعَبلاِدِه َأَلْ  َيْعَلُموْا »دهد:  ها پاداش مى آنگونه که باواهد به آن ََّ ُْ ٱل َه ُهَو َيْقَب َأنَّ ٱللَّ
ِحيُ   اُب ٱللرَّ لوَّ ََّ َه ُهَو ال َ َقاِت َوَأنَّ ٱللَّ ه از کره تنارا خداسرت کراند  ا ندانسررهیرآ 1؛َوَيْأُخُذ ٱلصَّ

ر ماربران یپذ ه خود توبهکرد و خداست یگ رد و صدقا، را مىیپذ بندگانش توبه را مى
هرا  ب به بذل صردقا، و دادن آنیر به أخذ  برای ترغیتعب»ید: گو طنطاوی مى«  است؟

ا تا به کرحم  3؛إرَحْم ُتارَحْم »نیز فرموده است:  مو ی مرقیان  اما  على 2« به فقراست
شدن بیماری که درآمد قشرهایى از اامعه تحت تأهیر  در شرایط چیره «  تو رحم شود

م تا مشمول حطف احارى قررار گیرریم؛ آن کاهش یافره است  باید به همدیگر رحم کنی
پوشرى از شرکوه و عظمرت خداونرد و    چشم با واود ایا همره آهرار و نشرانهزیرا 

 فراموشى یادش  چیزی از قدرناشناسى از سوی بندگان نیست  
بدیاى است دست نیاز دراز کردن به سوی خداوند  به مسرلمیا اخرصراص نردارد و 

کره در دنیرای  یابنرد؛ آنگونه منرد درگراه احارى مىهمه مل  در ایا شرایط خود را نیاز
غر   پا  فرانسیس از همه مسیحیان بررای دعرای همگرانى دعرو، کررده اسرت  

اماور آمریکا نیز یک روز را روز ملى دعا و نیایش برای نجا، از ایا  ترامپ  رئیس
تعراحى  وزیر ایراحیا از مرد  خواسره است با دعا و توسر  از حق بلیه اعال  کرد  ناست

در ایراحیرا  « کرارپى»نجا، کشورشان را از ایا بلیه مسئلت کنند  حرى شارداری شار 
دعرا بررای نجرا، از ایرا   به دنبال شیوع گسررده ویروس کرونا در ایا کشور برنامه

اند که  بیماری اارا کرد و در ایا برنامه قرآن تالو، شد؛ زیرا همه به ایا باور رسیده
تواند نررایج شرومى  یابد و غفلت از توس  و هکر مى احاى اریان مى امور عاحم با اراده

 4یشان داشره باشد  برا

 های مذهبیشناسی در انجام مراسمزمان. 3

که  تبییا کنندمبلغان و مرواان دینى موظفند ایا واقعیت را برای مااطبان و مردینان 

                                                           

   104  توبه: 1

  398  ص 6؛ م احرفسیر احوسیط  محمد سید طنطاوی؛ 2

  278؛ ص األماحى  محمد با على صدو ؛ 3

   01/02/1399؛ «دعای ادیان برای رهایى از کرونا در ایراحیا»احمللى قرآن؛    خبرگزاری بیا4

https://iqna.ir/fa/news/3892976 
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کنرد   معنا و مفاو  پیردا مى بیت پایه دیا  توحید است و در پرتو آن  و یت اه 
در هر حال و هر زمان و مکان قاب  انجا  است  مارم  بیت توس  و تمسک به اه 

شود  اما مناسرک  شرعائر و رفرارهرای دینرى   آن است که دل مرواه اما  معصو 
شرود  از  ها محافظرت مى ها و ارکان دیا به وسیله آن ها و اشکاحى هسرند که پایه قاحب

اه به مناسک  رفرارهرا و شرعائر دینرى نبایرد ارای اصر  دیرا را بگیررد؛ ایا رو نگ
کرونا برخرى مراسرم و  در زمان شیوع ویروسای که اگر به هر دحیلى از امله  گونه به

ایا تصور ایجاد شود که به اصر  دیرا خدشره وارد نباید مناسک دینى تعطی  شود  
 شده است  

وضع  ها را برای زیار، اما  حسیا مروک  عباسى شدیدتریا مقررا، و ممنوعیت
قررار داده برود  امرا  ها را بررای زائرران اباعبردال ل  تریا مجازا، کرده بود و سات

را از دل مرد  بسرانند  ایا دوران نیز سپری خواهد شرد  امرا  نروانسرند محبت اما 
 بیرت باعث سوءاسرفاده منکران فترائ  و کرامرا، اه  بیت نباید محبت اه 

احشعاع شعائر و مناسک ظاهری دیا قرار گیرد  بره یقریا  د و سالمرى مرد   تحتگرد
به اهن خداوند قادر بر شفای بیماران است  اما ایرا امرر برا دو شررط محقرق  اما 
که شرایط آن فراهم باشد و دو  اهن احاى تعلق گیرد  در ناایرت گردد: ناست ایا  مى
  عملى نفسانى اسرت و ت  ارتباط با اما اس دهد  نفس واود اما  که شفا مىآن

هرای مردمران  ای از عاحم  امکان وقوعى دارد  مام ایا است که بروانیم دل در هر نقطه
ای از خداشناسى و توحیرد    دریچهسازیم و از کانال و مسیر اما  را مرواه اما 

اَس َلاْو َعلِ »فرمود:  به روی آنان باز کنیم  اما  رضا َبُعونااَفِإن  النَّ  1؛ُماوا َمحاِساَن َكَِمناا اَلت 
باررریا راه «  کننرد گمان از ما پیروی مى های ساا ما را بدانند  بى اگر مردمان زیبایى

  تبلیرغ و گسرررش سرانان بیت تسایر قلو  مرد  و کشاندن آنان به سوی اه 
 گاربار و سیره ارزشمند آنان است 

                                                           

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

 

 مقدمه
تاریخ بشر همواره شاهد تقاب  دو اریان حق و باط  بوده و خواهد بود  در یک سرو 

کنرد   ها نمود پیردا مى ها و بدی دیگر همه زشرىها و در سوی  ها و زیبایى همه خوبى
داری  عداحت  معنویت و دار دیاهسرند که طالیه   انبیا و اوحیا حامالن اریان اول

طلبرانى همچرون پیشره و سرلطهاند و حامالن اریان دو   حاکمران سررمسریزیسرم
ایرا دو سرریزی  ظلرم و انایرت هسررند   فرعون و نمرود به عنوان پرچمرداران دیا

قیرا  کرربال نیرز تقابر  دو و فرهنگ ااهلى   هسرند: فرهنگ احاىاریان  دو فرهنگ 
مانند غیر،  شرجاعت    ها فرهنگ احاى و ااهلى است که یک سوی آن همه زیبایى

طلبى نمرود  مانند سرم و دنیرا  ها ایثار  آزادگى و بصیر،  و در سوی دیگر همه زشرى
   شود  مىبییا های کربال ت خى از زیبایىکند  در ایا نوشرار بر پیدا مى

 غیرت دینی . 1
غیر، و حمی ت؛ یعنى تالش در نگارداری »اند:  علمای اخال  در تعریف غیر، گفره

منشرى  آنچه حفظش ضروری است  ایا صفت در قاحب مطلوبش  از شجاعت  بزرگ
 1« تاسر های شریفه نفسرانى «ملکه»گیرد و یکى از   و قو، نفس انسان سرچشمه مى

ها  از امله صرفاتى اسرت کره در  ها و کجروی اص  غیر، به دور از افراط و تفریط

                                                           

  نویسنده و پىوهشگر *

  301  ص 1؛ م احسعادا،اامع   مالمادی نراقى؛ 1

  مبلغانویژه فصلنامه علمی ـ تخصصی 

 ـ شماره دوم 1442الحرام ـ محرم 1399تابستان  
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درباره غیر، فرمروده  امیراحمؤمنیا 1احادیث  به خداوند نیز نسبت داده شده است 
هَ   ِإَن »است:  اُه َمْنُكاوُس اْلَقْلاِ    َیَراُر ِلْلُمْيِمِن   الل  خداونرد بررای مرؤما  2؛َفْلَیَرْر َو َمْن اَل َیَرااُر َفِإن 

س غیرر، نرورزد  دحرش وارونره کرورزد  پس او نیز باید غیر، آورد  هر  غیر، مى
 «   است
بارتریا ظلم علیره ایشران و خرانواده  دانست انایت که مىرغم آن على حسیا اما  

شود؛ اما غیورانه از عز، اسال  دفاع نمود؛ زیرا واود غیر، ترا  مظلومشان انجا  مى
ه اسرال   در تشرریع احکرا  نیرز بره آن عنایرت داشرره اسرت  کرى است اا حیاتآن

ه خداوند  محرمرا، را حررا  و حردود را کآگاه باشید »است:   فرموده خدا رسول
ها را حررا   ه از روی غیرر،  زشررىکرس غیورتر از خدا نیست ک رد و هیچ کوضع 

 3 « رده استک

 ستایش غیرت دینی در قرآن

انگجویان با ایمان که فاقد وسای   ز  برا  شرکت در میردان قرآن دربارۀ بعتى از 
 فرماید: انگ بودند  مى

ْوا َو َأْعُيلُنُهْ  َتفل ْحِمَلُهْ  ُقْلَت ال َأِجُ  ما َأْحِمُلُكْ  َعَلْيِه َتَولَّ ََ ذيَن ِإذا ما َأَتْوَك ِل يُض َو ال َعَلى الَّ
ْمِع َحَزنًا َأالَّ َيِجُ وا ما  ه وقررى نرزد ترو کرها  ست بر آنیراد  نیز ایو ن 4؛ ُيْنِفُقونِمَن ال َّ

ه شما را بر آن سروار کبى کنى  گفرى: مرکبى برا  اااد سوار که آنان را بر مرکآمدند 

را یربار برود؛ زکه چشمانشان از انردوه اشرکنم  ندار   از نزد تو بازگشرند؛ در حاحى ک

 دان بروند یآن به منند و با که در راه خدا انفا  کز  نداشرند یچ

معنا  فرو ریارا فراوان است و آن  چیز  از غیرر، دینرى  در ایا آیه به  «تفیض»
کره گرفره است؛ چنرانقرار های دینى مورد تواه و اهمیت فراوان  نیست که در آموزه

اگرر »بعد از شنیدن خبر اهانرت سرربازان معاویره بره زن همیره فرمرود:  اما  على
رف بمیررد  ارا  سررزنش خاطر ا مسلمانى به  ، تأس  یا حادهه بسیار دردناک از شد 

                                                           

   535  ص 5؛ م احکافى   محمد با یعقو  کلینى؛1

  238  ص 20؛ م وسای  احشیعه  محمد با حسا حر عاملى؛  2

      332  ص 73؛ م بحارا نوار  محمدباقر مجلسى؛ 3

  92  توبه: 4
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 1 « نظر ما سزاوار است ندارد؛ بلکه به 
اگر غیر، دینى نباشد  دینى هم واود ندارد؛ از همیا روست که قررآن مسرلمانان را 

 کند:  به دفاع از مسلمانان مظلو  تشویق مى
ِه َو   َو ما َلُكْ  ال ُتقاِتُلوَن في ِْ اللَّ لذيَن َسبي ساِء َو اْلِوْل اِن الَّ جاِل َو النِّ ْضَعفيَن ِمَن الرِّ ََ اْلُمْس

اِلِ  َأْهُلها نا َأْخِرْجنا ِمْن هِذِه اْلَقْرَيِة الظَّ چرا در راه خدا  و در راه مرردان  2   ؛ َيُقوُلوَن َربَّ

د؟  همران یرنک ار نمرىیکراند  پ ف شدهیه به دست سرمگران تتعکانى کودکو زنان و 

ه اهلش سررمگرند  که کا شار میند: پروردگارا  ما را از ایگو ه مىکا   دهید سرمدافرا

 رون ببر یب

 واقعۀ عاشورا نمادی از غیرت دینی

واقعۀ عاشورا  نمادی از غیر، دینى است  علت ارزشمندی واقعرۀ کرربال  از همریا 
پرس از  هر چه داشت  برای خدا داد و حتر، زینرب روست که اما  حسیا
َُ »ایرا واقعرره فرمررود:  ْیا

َ
رفرررار یرراران «  چیررزی اررز زیبررایى ندیررد  3؛ِإال  َجِماایَ  َمااا َرأ

های زیبای غیر، دینى بود کره آنران  در روز عاشورا نیز نمایشى از الوه اباعبدال ل 
 واسطۀ غیر،  اما  خود را تناا نگذاشرند   به 

 غیرت دینی، فریضه الهی 

شدنى نیست  حرى اگر انسران  ست که در هیچ وضعیرى ترک ای ا غیر، دینى  فریته
قلرب از آنران نفرر، در بایرد   نرواند در عم  با مرجاوزان به حریم دینى مبارزه کنرد 

« نما مرردۀ زنرده»داشره باشد  آنانى که حرى ایا مرحلره از غیرر، را انجرا  ندهنرد  
 فرماید:  مى صاد   هسرند  اما 

را مأمور کرد تا شاری را با اهلش ویران کنند  زمانى که بره خداوند مرعال  دو فرشره 

شار رسیدند  فردی را یافرند که در حال دعا و تترع در برابر خداوند برود  یکرى از 

آن دیگرری گفرت: «  بینرى؟ ایرا فررد عابرد را نمى»آن دو فرشره به دیگرری گفرت: 
                                                           

  70؛ تصحیح صبحى صاحح؛ صاحبالغة ناج  محمد با حسیا شریف احرضى؛ 1

  75  نسا: 2

      201؛ صاحلاوف على قرلى احطفوفطاووس؛    على با موسى ابا3
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فرشرره آن «  دهم ا  مرىبینمش؛ وحى آنچه را که خدا به ما دسرور داده است  انج مى»

که از خداوند مرعال کسب تکلیف نکرنم  دسرت بره کراری  وحى ما تا زمانى »گفت: 

در آن شار فردی را دیرد  کره در حرال »پس به خداوند مرعال عرض کرد: «  زنم نمى

  َفاِإَن به آن چیزی که دسرور داد  عمر  کنیرد  »خداوند فرمود: «  عباد، و تترع بود
 َُ ْر َوْجُههُ   َلْم   َرُجٌل   َذِل َری  ََ خراطر مرا برر  چون آن فرد  به هیچ عنوان بره  1؛َقطُّ   َغَضبًا ِلا  َی

هیچ گناه و خطایى غتبناک و خشمگیا نشرده اسرت و هریچ اقردامى در تغییرر آن 

 گناهان انجا  نداده است 

 گفت: یکى از دوسران شاید مادی باکری درباره غیر، دینى او مى
امشب بیا برا ترو کرار دار   »بود   روزی مادی باکری به ما گفت: در پادگان سرباز 

هرا را  نفامیرد  آن«  باید کمى بنزیا تایه کنیم و با آن کوکر  موحوتوف درست کنریم

های شرار  فروشرى خواهد  مدتى گذشت  خبر رسید کره تمرا  مشرو  برای چه مى

اکری چره کرار اا برود کره فامیرد  ماردی برگیرد  آن یکى پس از دیگری آتش مى

 2خواست بکند  مى

کره در اریران سرلمان نیز نمونه و مصدا  عینى غیر، دینى بود؛ چنان اما  خمینى
رشدی  از همه مسلمانان غیور دعو، کرد تا علیه ایا توطئه اسرکباری قیرا  کننرد و 

پس از صردور فرمران قرر  سرلمان رشرد    فرمان قر  سلمان رشدی را صادر کرد 
آقرا  ایرا »ردنرد: کرسیدند و عرض شور خدمت اما کخاراى  مسئو ن سیاست

بره »فرمود:  اما «  احمللى سازگار نیست فروا  شما با قوانیا دیپلماسى و موازیا بیا
اش خرود  کرخواهد به هرم بارورد  ا   رفت  هر چه مى ال ل  َدَرک  آبرو  رسول
 3« شرم ک رفرم او را مى اوان بود   مى

 شجاعت . 2
از برزرگ و  های کربال  شجاعت است  همه یاران اما  حسیا دیگر از زیبایىیکى 

حررى   ارا کره تررسکوچک  پیر و اوان  زن و مرد در ناایت شجاعت بودند تا آن
                                                           

   86  ص 97؛ م بحار األنوار  محمدباقر مجلسى؛ 1
  3  ص 3؛ م یادگاران )کرا  مادی باکری(  طه فروتا؛ 2
  101  ص 2 ؛ م ا سال  قرائرى خاطرا، حجت  محسا قرائرى؛ 3
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 ای در واود آن بزرگواران راه نیافت   برای ححظه
های  شجاع کسى است که بیش از هر چیز  همیشه بره خویشررا خرویش و خواسرره

ُُ »فرمایرد:  مى خرود تسرلط دارد  امرا  علرىگوناگون  ااِس َماْن َغَلاَ  َهاَوا ْداَجُع الن 
َ
 1؛أ

شرود   که مرتکب گنراه مى کسى«  تریا مرد  کسى است که بر نفسش غلبه کند شجاع
شجاعت ندارد  شادا که نماد شجاعت در برخورد با دشما بودند  ابردا در مبارزه برا 

توانرد از  کسرى مى»سازیان گفره است:  على چیتکه شاید شیطان پیروز شدند؛ چنان
 2« خاردارهای نفس خود گیر نکرده باشد خاردارهای دشما عبور کند که در سیم سیم

یم سررگر  کرشاه سرلجوقى برر فقیارى وارد شرد  ح در تاریخ نق  است روزی ملک
یم گفرت: کررد  سلطان خشمگیا شد و بره حکمطاحعه بود و در برابر پادشاه تواضع ن

ش را بره کر ه فرالن گرردنکریسرم؟ ما آن سلطان مقردری هسررم کدانى ما  یا نمىآ»
مرا »یم خندیرد و گفرت: کرح«  شرید کشرم و فرالن یراغى را بره زنجیرر کخواری 

«  رحم او هسرى ه تو اسیر چنگال بىکا   شرهکسى را کنیرومندتر از تو هسرم؛ زیرا ما 
آن  نفرس اسرت  مرا  »پاسرخ داد: نرمى   یم بهکح« یست؟کاو »شاه با حیر، پرسید: 

ا  و تو هنوز اسیر نفس امارۀ خود هسرى و اگر اسیر نبودی  از ما  شرهکنَفِْس خود را 
نم کرسى را کنم و سرایش کخواسرى پیش پای تو به خاک افرم و عباد، خدا بش نمى
شاه از شنیدن ایا ساا شرمنده شد و از خطای خود  ملک«  ه چون ما انسان استک

 3هى کرد عذرخوا

 گویی و دفاع از حق شجاعت علما در حق

هرای مارم مرؤمنیا اسرت  علمرا و شرادا   شجاعت در مقاب  دشما  یکى از ویىگى
چنیا نق   از قول اما  خمینى آقا مصطفى  های شجاعى بودند  مرحو  حام انسان
  مرا فکرر رفرت بردند  بیا قم و تاران ماشیا از اراده بیررون  وقرى مرا مى»کرد:  مى

خواهند قتیه را خاتمه بدهند؛ وحى وقرى مرااعه کررد  بره قلربم  دیرد    کرد  که مى

                                                           

  395  ص 4 ؛ م ما   یحتره احفقیه کرا ُ   محمد با على صدو ؛ 1

  94؛ ص های کربال ها و زشرى زیبایى   سید محمد حسیا رااى؛2

   97؛ ص همان  3



 

   
  

 
ره

ان
بلغ

ة م
ویژ

ی 
ص

ص
تخ

 ـ 
ی

لم
 ع

شه
تو

 

56 

در مسرجد اعظرم  1343وقررى پرس از آزادی در سرال «  هیچ تغییری نکررده اسرت
هرا مررا  ا   آن شربى هرم کره آن عمر  نررسریده  وال ل  ما به»کرد  فرمود:  سانرانى مى

 1« داد  ها را دحداری مى ا آنترسیدند  م ها مى بردند  آن مى
یران برود  در یو بوی دیگری داشت؛ شجاعرى که از انس کربال شجاعت شادا رنگ 

های  نفر از بارریا انسان 300ه شاهد شااد، کمی  در منطقۀ فک  معبر 1361زمسران 
ه را کرهای ف انالکه کبود؛ دو گردانى  ال ل  محمد رسول 27ر کتاریخ از دو گرداِن حش

نشدنى و تکیره   ردند  آنان با شجاعرى وصفکمی  ااودانه کنا  معبر  برای همیشه به 
 ای از ایا دو گردان نق  است: بر خدا  خود را ااودانۀ تاریخ کردند  در خاطره

ابراهیم همت را خواست  حرااى  چِى گردان حنظله در آخریا ححظا،  حام  سیم بى

خرش را از آن سروی خرط   ف و پر از خرشدست گرفت  صدای ضعی گوشى را به 

شرود   سیم دارد تما  مىاحمد رفت  حسیا هم رفت  باطری بى»گفت:  شنید  که مى

همرت  حرام «  کنم آیند تا ما را خالص کنند  ما هم خداحافظى مى مى ا نها  عراقى

سیم را قطع نکرا؛ حررف  بى»ریات  گفت:  پانای صور، اشک مى طور که به  همان

چى  سریم صدای بى«  چى دوست داری بگو  اما تماس خود، را قطع نکا  بزن  هر

سرال  مرا را بره امرا  برسرانید  از قرول مرا بره امرا  بگوییرد »گفت:  را شنید  که مى

 2« انگیدیمتا آخر وار مقاومت کردیم  ماندیم و  طورکه فرموده بودید حسیا همان

 ایثار. 3
هرای وا ی انسرانیت و بره  مقا  ازسرت  ایثرار های کربال  ایثار ا یکى دیگر از زیبایى

ایثرار امرا   3معنای باشش به کسى  در چیزی که خود فررد بره آن نیراز دارد  اسرت 
تریا  نظیرتریا ایثار تاریخ بود  شراید سرات و یارانش در روز عاشورا  بى حسیا

 شود: ها اشاره مى  هایى از آن  ایثار  ایثار مال و اان باشد که به نمونه

                                                           

  241  ص 2م  ؛خمینى هایى از سیرۀ اما   برداشت  غالمعلى راایى؛ 1

  05/04/1394؛ «سال  ما را به اما  برسانید»  پایگاه خبری تحیلى شاید خبر؛ 2
http://www.shahidnews.com/view/17419 

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



 
 

  
ی

بای
زی

ال؛
کرب

ی 
ها

 
ثار

 ای
ت،

جاع
 ش

ی،
دین

ت 
یر

غ
 

57 

 الف. ایثار مال
امرا   که نقر  اسرتدید  چنان توان در سیره ائمه های فراوانى از ایثار را مى نمونه

لى »حال بر اساس آیۀ   به انگور عالقه داشت و در عیا احعابدیا زیا  ََّ َلْن َتناُلوا اْلِبرَّ َح
ون ا ُتِحبُّ  صراد  امرا   رد کر مى« انفرا »همیا میوۀ مورد عالقۀ خود را  1 «ُتْنِفُقوا ِممَّ

 است:  فرموده 
آمد  روزی مقداری انگور مرغرو  و زیبرا  از انگور خوشش مى اححسیا  با  على

کنیز حتر، مقداری از آن را خرید و به هنگرا  افطرار نرزد ایشران   به مدینه آوردند
سرمت آن دراز کنرد   کره دسررش را بره آورد  حتر، از آن خشنود شد  قب  از ایا

کنیرز «  ایا انگور را برای او ببر»در خانه آمد  حتر، به آن کنیز فرمود:  بهنیازمندی 
حترر، فرمرود: «  کنرد ای مو ی ما  مقداری از ایا انگور او را کفایت مى»گفت: 

فرردا براز آن کنیرز مقرداری از همران «  اش را برای او بفرسرت نه به خدا قسم  همه»
آمد و حترر، دسررور داد  یازمند دیگرنیآورد و باز  انگور را خرید و برای اما 

و کنیز هم انگور را برای او فرسراد  باز کنیز انگرور را خریرد و در شرب سرو  آن را 
ٌء َو  َما َفاَتَناا ِمْناُه َدای»نیامد  حتر، فرمود: نیازمندی برای حتر، آورد  وحى دیگر 

ه  2« ؛ چیزی از آن از ما فو، نشد واححمدال ل  اْلَحْمُدِلل 

 هایی از ایثار مال نمونه

 سهمیه

 کند: پور نق  مى شاید رضا شکری دوسرانیکى از 
رضرا  »هرا مرال او برود  بره او گفررم:  از آن  چند سامیۀ حج داده بودند به سپاه  یکى

چند روز بعد رضرا آمرد و «    مکهوبینم بر حاحت  ما توی خوا  هم نمى به   خوش
«  آره دیگره »گفرت: «  عاحم  بقیع؟  مرا؟ خاک»گفرم: «  کنى؟ تو بقیع یاد  مى»گفت: 
رفره بود به ارای اسرم خرودش  اسرم مررا «  خیلى ساده»گفت: «  چطوری؟»گفرم: 

 3« رضا حام »گفرند:  ها به او مى نوشره بود  از آن روز به بعد بچه

                                                           

  92عمران:    آل1

  90  ص 46؛ م بحاراألنوار  محمدباقر مجلسى؛ 2

  28ص  ققنوس و آتش؛پور؛    حسا سجادی3
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 روحانی ایثارگر

یرغ بره های قب  از پیروزی انقال  اسالمى برای تبل در سال 1یکى از روحانیون فداکار
اا آ  آشامیدنى ساحم و مناسب نداشت و ساکنان یکى از روسراهای کشور رفت  آن

ای هرم بررای ترأمیا آ   روسرا برای تایرۀ آ   بسریار در زحمرت بودنرد و بوداره
اش را فروخت و با پوحش  کشى نداشرند  او پس از مرااعت به قم  منزل مسکونى حوحه

  او ترا شردکا اای سر ای اااره د و خود در خانهکشى آن روسرا را تأمیا کر هزینۀ حوحه
وقرى که از دنیا رفت  مسرأار بود  پرس از وی  فرزنردان او نیرز ترا مردتى مسررأار 

 2 بودند

 اهدای پول ماشین

 گوید: پدر شاید رضا باقری  دربارۀ روحیۀ ایثار فرزندش مى
بود  روزی گفرت که آموزش رانندگى قبول شد  اوای  پیروزی انقال  اسالمى  زمانى 

خریرد  و برا  ه اگر توانایى خرید آن را داشررم  مىکان سواری هست کیک ماشیا پی

کردنرد   کرد   هم پدر و مرادر در مواقرع نیراز از آن اسررفاده مى آن ماشیا هم کار مى

که برواند ماشیا را بارد  مقداری طال داشررند؛ فروخرنرد  مادر و خواهرش برای ایا

نرد  امرا که خودروی مد نظرش را خریرداری ککرد  و به او داد  ما هم مبلغى تایه 

«  چررا ماشریا را ناریردی؟»مدتى گذشت و خبری از ماشیا نبرود  از او پرسرید : 

پدر اان  انگار قسمت نبود که ماشیا را بار   همیا که برای خریرد ماشریا »گفت: 

هرا را بیررون  هاهیرۀ آنای موااه شد  که صراحباانه اسربا  و ا اقدا  کرد   با خانواده

 3« ریاره بود  آن پول را به آن خانواده داد 

 ب. ایثار جان

های فراوانرى از چنریا  تریا و با تریا نوع ایثار  ایثار اان اسرت  تراریخ نمونره مام

                                                           

 اند  رئیس فقید مجلس خبرگان رهبری بوده  ال ل مشکینى   ظاهرا  ایشان برادر آیت1

  300؛ صهزار و یک نکره اخالقى از دانشمندان  اکبر دهقان؛ 2

  20/08/1396  ؛«از ایثار مال تا ایثار اان»  پایگاه نوبد شاهد؛ 3
http://alborz.navideshahed.com/fa/print/414159 
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؛ تا یاران باوفای اباعبردال ل  ایثارگرانى را به خود دیده است  از یاران پیامبر اکر 
تا شادای مدافع حر   صحنه عاشورا  نمونه بارز و عینى ایثار از شادای دفاع مقدس 
 مثال است  بى  اان است که در تاریخ

 خاردار  خوابیدن روی سیم

دربارۀ ایثار رزمنردگان  طاحب ابى با  على  17احدیا  فرماندۀ حشکر  شاید مادی زیا
 گوید: مى

کردیم و نروانسرریم معبرر را خاردار برخورد   برای عملیا، رفره بودیم که با مانع سیم
شرد  مسرئول دسرره   باز کنیم  با تما  ایا اوضاع و احروال  عملیرا، بایرد انجرا  مى

برادران را امع  و نظرخواهى کرد و به ایا نریجه رسید که یک یا دو نفرر بایرد روی 
خاردار باوابند و دیگرران از رویشران رد شروند  همرۀ بررادران رزمنرده بررای  سیم 

خاردار داوطلب شدند و مسئوحشان دو نفر را انراا  کررد  آن  بر روی سیم خوابیدن 
خاردار باوابنرد ترا درد کمررری بکشرند  بره  که بر پشت بر سیم اای ایا  دو نفر به

صرور،   ها سؤال کردنرد کره چررا بره  ها خوابیدند  وقرى از آن صور، بر روی سیم 
ها نگاهشان به صرورتمان نیفررد  که بچهبرای ایا»خاردار خوابیدند؟ گفرند:  روی سیم 

های گوشت آن برادران را  وقرى که همۀ رزمندگان رد شدند  تکه«  تا خجاحت بکشند
 1آوردند  خاردار در مى  از  ی سیم

                                                           

  66ر  65ص  ؛های کربال ها و زشرى زیبایى   سید محمد حسیا رااى؛1
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 کربال یهازیبایی

 حریت و آزادگی، بصیرت
*سیدمحمدحسین راجی

 

 مقدمه

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

ًَ »فرمود:  َُ ِإاَلَّ َجِمی ْی
َ
در طلیعره  امرا  حسریا « بینم ما چیزی از زیبایى نمى 1؛َما َرأ

آنچه خدا برای ما اراده فرمروده اسرت  امیدوار »سفر کربال اظاار امیدوار  کرده بود: 
   2« خیر باشد  چه کشره شویم و چه پیروز گردیم

ها  زیبرایى و نمادهرا  زیبا دیدن خواهر و خیر دیدن برادر  مکم  یکدیگرند  الوه
تریا  دو عنصر از مام بصیر،و  حریت و آزادگىامال در آینه کربال بسیار است که 

کوشرد  ناتت را ااودانره سراخت  ایرا نوشررار مىهای عاشوراست که ایا  زیبایى
  بصیر، را بیان کند و حریت و آزادگى

 حریت و آزادگی. 1
بره هرا  است  آن یان  حریت و آزادگى یاران اما  حسیایربالکهای  زیبایىامله از 

ننرد و کرو توانسرند در رکا  امامشان ااراد  و از همیا  نبودنددنیا و مادیا، دحبسره 
 برسند  به شااد، 

                                                           
  نویسنده و پىوهشگر *

  142؛ ص احلاوف على قرلى احطفوف طاووس؛   على با موسى ابا1

  174ص  ؛وقعة احطف   ؛ابو مانف کوفى   حوط با یحیى  2

  مبلغانویژه فصلنامه علمی ـ تخصصی 

 ـ شماره دوم 1442الحرام ـ محرم 1399تابستان  
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 تفاوت آزادگی با آزادی

روند  امرا از نظرر مفارومى  اگر چه آزادگى و آزادی اغلب در کنار یکدیگر به کار مى
  اصرطالحى حقروقى و بردگرىدر مقاب  « آزادی»ها واود دارد   هایى میان آن تفاو،

معنای رهایى تا از اسار، و خالصى از تنگناهای زنردگى و انرارا    اارماعى و به
برترر از آزادی اسرت و شرام  نروعى « آزادگى»آگاهانۀ مسیر حق است؛ در حاحى که 

معنای رهایى عق  و اران آدمرى از   شود و به آور نیز مى رهایى از قید و بندهای هحت
علمرای علرم  1برداشرا در وادی عشق و حیرر، اسرت  زندان نفس و شاو، و گا  

سرره و آزادگرى را رهرایى از اسرار، اخال   آزادی را رهایى از اسرار، دیگرران دان
آید که شاصى بر دیگری تسرلط  اند  آزادی زمانى به دست مى خویشرا معرفى کرده

آیرد  یراران  دسرت مى باشد  اما آزادگرى برا تسرلط انسران برر خویشررا بره  نداشره
شود انسان  ه باعث مىکتریا دحیلى  در ناایت آزادی و آزادگى بودند  مام اباعبدال ل 
 های دنیاست   ری اما  باز بماند  وابسرگىاز یا

بار دربارۀ حکم آ  چاه تحقیق کرده و بره  گویند یک مى حلى  درباره آزادگى عالمه
و رنرگ و برو و طعمرش  نکنردکه تغییر  ایا نریجه رسیده بود که آِ  چاه تا هنگامى 
که از ایا تحقیق خالص شد  مرواره شرد  عوض نشود  نجس ناواهد شد  هنگامى

خراطر ایرا چراه و راحررى  شاید بره »که خودش در خانه چاهى دارد  با خود گفت: 
رو دسرور داد که چراه را  از ایا «  ا  و به ایا نریجه رسیده  خود  ایا چنیا فروایى داده

که چاه نداشرت و منرافعى او  گاه دوباره تحقیق را شروع کرد  در حاحى  پُر کردند و آن
 2کرد  را منحرف نمى

 ها ع وابستگیانوا

 فرماید:  وابسرگى انواع مارلفى دارد  قرآن درباره انواع وابسرگى مى
لِة  َهِب َو اْلِفضَّ ساِء َو اْلَبنيَن َو اْلَقناطيِر اْلُمَقْنَطَرِة ِمَن الذَّ َهواِت ِمَن النِّ اِس ُحبُّ الشَّ َن ِللنَّ ُ يِّ

ْنعاِم َو اْلَحْرِث  َمِة َو اْْلَ ِْ اْلُمَسوَّ ْي
ََ ُه ِعْنَ ُه ُحْسلُن اْلَمل ب َو اْل ْنيا َو اللَّ  3؛ ذِلَك َمَاُع اْلَحياِة ال ُّ

                                                           

  55؛ ص های عاشورا پیا   اواد محدهى؛ 1

  74  ص 1؛ م مسئوحیت و سازندگى  على صفایى حائری؛  2

  14عمران:    آل3
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ها   محبت امور ماد   از زنان و فرزندان و امروال هنگفرت از طرال و نقرره و اسرب

ان و زراعت در نظرر مررد  الروه داده شرده اسرت ترا در پرترو آن یممراز و چاارپا

  دهنرد کیى آدمى را تشیه هدف نااکها در صورتى  ایت شوند  وحى ایش و تربیآزما

   نزد خداست کیه زندگى پست ماد  است؛ و سرانجا  نیسرما

 ها را به سه دسرۀ کلى تقسیم کرده است: خداوند در ایا آیۀ شریفه  وابسرگى

 . همسر1

شود  عالقه به همسر بایرد ترا زمرانى  تواند مانع شااد، و قیا   وابسرگى به همسر مى
داشرا خدا در تعارض قرار نگیرد  همسرر سرردار شراید  و دوست  باشد که با عالقه
عرروس برود   امرا    ترازه نوشرم دو تا نامه برایش اوای  یکى »گفت:  محمود کاوه مى
فامید  یعنى چه  بعد دیگر حرى یک نامه هم ننوشرریم بره هرم؛ نره  اوابى نیامد  مى

ز وابسررگى عراطفى  ترسریدیم ا راهرش نشرو   مى محمود  نره مرا  قررار برود سرد  
 1« ترسیدیم عقبش بیندازد مى

 . فرزند2

سوی اانم هموار کند  یکى  سوی باشت و هم به  تواند راه انسان را به  فرزند هم مى
دربارۀ او  واسطۀ فرزندش خود را اانمى کرد  زبیر بود  اما  على از افرادی که به 

بیت بود تا زمانى که فرزنرد نامبرارکش  عبردال ل برزرگ  زبیر همیشه از ما اه »فرمود: 
را ترک کند  فرزندش عبدال ل او را  وقرى زبیر خواست انگ با امیراحمؤمنیا 2 «شد

گونه تبراه  زبیر عمری خدمت به اسال  را ایا 3گیری از انگ سرزنش کرد  برای کناره
 4گ با اما  زمانش شد کرد و آغازگر ان
کننرد  خداونرد  واسطۀ فرزندشان تبراه مى ها یک عمر عبادتشان را به  گاه برخى انسان

َنلة  »فرزندان را مایه آزمایش آدمى دانسره و فرموده اسرت:  َْ ملا َأْملواُلُكْ  َو َأْوالُدُكلْ  ِف  5؛ِإَن 
ه فرزند  چره بسرا در صور، وابسرگى شدید ب « اموال و او د  وسیلۀ آزمایش انسانند
                                                           

  14ص یادگاران )کرا  شاید محمود کاوه(؛  کوروش علیانى؛ 1
  453؛ حکمت احبالغه ناج  محمد با حسیا شریف احرضى؛ 2
  509  ص 4م  تاریخ ا مم و احرس  و احملوک؛  محمد با اریر طبری؛ 3
  78؛ ص های کربال ها و زشرى زیبایى  سید محمدحسیا رااى؛ 4
  15  تغابا: 5
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  عواقب بدی شام  انسان گردد
 گوید:  برادر شاید سید غالمرضا قاسمى مى

خواست به اباه اعزا  شود  برای بدرقه ایشان به مشاد رفره برودیم   وقرى برادر  مى
«  برادر اران  برا فرزنرد، خرداحافظى کرا»نزدش برد  و گفرم:  ما فرزندش را به 

برادر  زیاد ایا بچه را الوی ما نیاور و نگذار مرا برا »ایشان بچه را بوسید و گفت: 
خرواهم بردون وابسررگى و دحبسررگى بره آن دنیرا  دحبسرگى به دنیا به اباه برو   مى

 1« برو 

 . مال دنیا3

که وابسرۀ  کند  مال دنیاست  کسانى سومیا وابسرگى که خداوند در آیه به آن اشاره مى
 نمونه بارز ایا افراد است  نیز دارند  اما  خمینىدنیا نیسرند  زندگى و مرگ راحرى 

 گفت: احمد آقا درباره عد  دحبسرگى اما  به دنیا مى حام 
درخواست کرد  که الرو  ایروان بیرت   روز  از برادران سپاه مسرقر در بیت اما 

وارد شرد و فرمرود:  نصب کنند  وقرى برادران مشغول ایا کار شدند  اما   یک نرده
برا  حفاظت اان على )فرزند ( که خدای »عرض کرد : «  کنى؟ چه کار مى احمد »
ای الو  ایروان نصرب کننرد و  ا  نرده نکرده به پاییا پر، نشود  از برادران خواسره 

ارا  شریطان از همیا»فرمرود:  حتر، امرا «  هاست ایا کار مرسومى در همۀ خانه
گویرد  ما به نرده احریام دارد  بعرد مىگوید منزل ش آید  اول به انسان مى سراغ آد  مى
گوید ایا خانه کوچک است و در شأن شما نیست و خانۀ  خواهد  سپس مى رنگ مى
 2« افرد آرا  انسان در دا  شیطان مى خواهید و آرا   تر مى بزرگ

 آفات وابستگی
 کنیم: ها اشاره مى آفا، بسیاری برای انسان دارد که به دو نمونه از آن  وابسرگى

  توانایی در گفتن حق  . عدم1

شراه برود  یکرى از  یکرى از مراارع تقلیرد زمران ناصراحدیا مرحو  مالعلرى کنرى
                                                           

نقر  از اطالعرا، دریرافرى از کنگرره سررداران و   شارضا؛ به کانون فاطمه احزهرا  ؛نشانهافزار    نر 1

 های خراسان  شاید اسران 23000

  291  ص 1م  ؛خمینى هایى از سیرهٔ اما  برداشت  غالمعلى راایى؛ 2
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ترریا  برود کره از ننگیا 1قراردادهای اسرعماری دوحت ناصراحدیا شراه  امریراز رویررر
رهبرری  هبرگروهرى از مسرلمانان رفرت  مااحفرت  شرمار مى قراردادهای آن زمان به 

مالعلى کنى با ایا قرارداد  مواب شد که شاه آن را حغو کررد و میررزا حسریا خران 
 شاه از صدار، بر کنار شد  نق  است:  وزیر ناصراحدیا سپاسا ر  ناست
شاه که وزیر انگ و حاکم تاران بود  بره دیردن  میرزا  پسر ناصراحدیا روزی کامران 
توانسرت دو زانرو بنشریند  از کرامران  دپا نمىدحی  در رفت  مالعلى به  مالعلى کنى

میررزا  احسلطنه نیز بود[ عذرخواهى نمود و پایش را دراز کرد  کرامران  میرزا ]که نایب 
باطا ناراضرى در که  اعرنایى کرد و در حاحى   را حم  بر بى ایا حرکت مالعلى کنى

گراه  آن«  پرا دار اصال چیز مامرى نیسرت  مرا هرم درد »رسید  پاسخ داد:  نظر مى به 
که مرواه اسار، کامران میرزا شده بود  اروا   پایش را دراز کرد  حام مالعلى

ا    ا   علرش ایا است که دسرم را کوتراه کررده بینید ما پایم را دراز کرده اگر مى»داد: 
درازی به حریم اسال  و حقرو  مررد  نکرا[ و  شما دسرت را کوتاه کا ]یعنى دست

 2« صور، ما چه حرفى دار  ما  در ایا پایت را دراز ن

 . ترس از مرگ2

ترسد  اما آزادگران ااران از مررگ ترسرى ندارنرد  دربراره  مى  انسان وابسره از مرگ
 کنند:  ال ل میرزا اواد آقای تارانى نق  مى آزادگى و دوری از وابسرگى آیت

آقرا در  نرد ک زنرد و ایشران را تادیرد مرى روزی شاص گمراهى به ایشان تلفرا مى

بره  ربع  شى  ما رأس ساعت یرککپسراان  اگر قصد داری مرا ب»گوید:  اوابش مى

سوی مسجد مالحیردر  وچۀ مسرشار به کشو  و مسیر بنده از  هفت از منزل خارم مى 

نرى  ایرا موقرع باررر کاری بکرخرواهى  اا باشم  اگر مىصبح آن 7ه ساعت کاست 

مررر اسرت  زهرى سرعاد، اسرت بررای کآمرد  و  وچه خلو، و رفت کاست؛ چون 

  خردا نایر ه بره حقرایکا  و بارر از ایا چیست  ردهکاینجانب؛ زیرا ما عمر خود را 

                                                           

امریاز اسررارام به بارون اوحیوس دو رویرر صادر کرد   1289  در فرمانى که ناصراحدیا شاه در سال 1

 کلیه معادن فلزا، و زغال سنگ و نفت ایران را به وی داد 

  537و  536ص  داسران دوسران؛  محمد محمدی اشرااردی؛ 2
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فرردا مرا رفررم  »فرمرود:  میزرا اواد آقا مى«  شو   فردا بیا و قصد خود را انجا  بده

 1« رد و نیامدکوحى او بدقوحى 

 کربال عرصه آزادگی

را در راه  حسریا حر  اعفرى  امرا    با است  عبیدال ل کربال نماد آزادگى و آزادی  
مسرو  را  با  کوفه زیار، کرد  اما  در منزحگاه قصر مقات   خیمۀ او را دید و حجام 

فرسراد تا او را دعو، کند که به اردوی اما  بپیوندد  وی باانره آورد کره از کوفره بره 
فه یاوری برای او نیست  پاسخ ایا خاطر بیرون آمد  که با حسیا نباشم؛ چون در کو

گوهرایى وای نزد او رفت و پرس از گفرت او را که به اما  گفرند  حتر، همراه عده
اش را بشوید و  درباره اوضاع کوفه  اما  از او خواست تا با آ  توبه  خطاهای گذشره

بشرابد  عبیدال ل باز هم نپرذیرفت و ایرا کرامرت و توفیرق را رد  بیت به یاری اه 
ال ل  اگر به یاری تو آیم  همان اوِل کار پیش روی ترو کشرره  یابا رسول»د و گفت: کر
شو  و نفس ما به مرگ راضى نیست  وحى ایا اسرب مررا بگیرر  بره خردا قسرم  مى

که به آن رسیده و هریچ تاکنون هیچ سواری با آن در طلب چیزی نرفره است  مگر ایا
امرا  «  ا  ز او سبقت گرفره و نجا، یافررهکه اکس در طلب ما نیامده است  مگر ایا 
«  نه حاات به ترو دار  و نره بره اسرب ترو»از او روی برگرداند و فرمود:  حسیا 

یَن َعُضداً كُ َو ما »سپس ایا آیه از سورۀ کاف را خواند:  ِخَذ اْلُمِضلِّ  َ َُ ُم ما گمراهران را  2 ؛ْن
اما از اینجا بگریز و برو  نه با ما باش و نه بر »و به او فرمود: « طلبیم به یاری خود نمى

ما؛ زیرا اگر کسى صدای اسرغاهۀ ما را بشنود و ااابت نکند  خداونرد او را بره رو در 
 3« شود اندازد و هالک مى آتش اانم مى

 بصیرت . 2
برود  بصریر، بره معنرای  ، یراران امرا  حسریابصیر  های کربالل  از دیگر زیبایى

است؛ « چشمِ عق »هوشیاری و آگاهى و اسرفادۀ درست از عق  و منطق و به عبارتى 

                                                           

  60و  59؛ ص خاطراتى از آیینه اخال   مرتتى عطایى؛ 1

  51  کاف: 2

  84  ص 5؛ م احفروراعثم کوفى؛    ابا3
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کند  هرر انقالبرى کره در  نوری درونى که شاص با آن نور  در میان مرد  زندگى مى
اننرد یا با در غفلت نگه داشرا مرد  اتفا  افرراده اسرت؛ م  طول تاریخ رخ داده است

افزایى مررد  صرور، گرفرره اسرت؛  به سبب بصیر،یا های طاغوتیان و  تما  انقال 
ها عطا شده  با بصیرتى که به آن اباعبدال ل  شیدایهای احاى  یاران  مانند تما  انقال 

 را پیمودند   روشنىهای  گاه راه آن  ها باره گرفرند اندیشیدند و از عبر، شنیدند   بود؛ 

 بصیرتموانع کسب 

هرا  شرود کره برخرى از آن مانع بره دسرت آوردن بصریر، مى ى واود دارد کهعوامل
 عبارتند از:

 تقوایی . بی1

های برا بصریر،  بصیر، و تقوا رابطۀ مسرقیم با یکدیگر دارند  انساناندیشى و ژرف
  قطع تقوای بیشرری نیز دارند؛ زیرا بصیر، فقط برا کسرب علرم و دانرش برهبه طور 

گیری از تقروا و  با باره د؛ بلکه عنایت خدا را نیز نیاز دارد  اما  خمینىآی دست نمى
 نق  است:  یت نمود  درباره بصیر، و آگاهى اما ابصیر،  اامعه را هد

وارد کاخ شدیم  انرظارش را نداشریم  وحى بالفاصله معمر قذافى به مالقرا، مرا آمرد  

اسره ااان اسال  هسررند و علیره شراه های بر ما به او توضیح دادیم که اما  از چاره

کنند و چون احرمال دارد دوحت فرانسه بعد از سه مراه اقامرت بررای تررک  مبارزه مى

اا به ایشان فشار بیاورد  با ااازۀ شما ایشان برای اقامت به حیبى بیایند  قرذافى بره آن

داد؛ حررى اما  ابراز عالقۀ زیادی کرد  برای انجا  هر گونه کمکى هرم تمایر  نشران 

خلریج در د؛ حررى نرده گفت هر سالحى هر اای دنیا که باواهیم  به ما تحوی  مى

فارس  گفریم ملت ما  ملرى غنى است و به کمک ماحى دیگران احریام ندارد  برای مرا 

گرایى  همیشه مذمو  بود که از بیگانه کمک بگیریم؛ حرى از قذافى کره شرعار اسرال 

 1« با طناِ  قذافى داخ  چاه نروید»فرمود:  مىدایم نیز  داد  اما  مى

 ایا بصیر، است که انسانى سى سال زودتر انحراف شاصى را که احگوی انقالبیرون
   تشایص دهد  است

                                                           

  191؛ ص از مراتر  های مام حاشیهپور؛    على احفت1
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 . غفلت2

 دارنرد هایى دل»فرماید:  که خداوند مىیکى دیگر از موانع بصیر،  غفلت است؛ چنان

 آن با که دارند هایى گوش و بینند نمى آن با هک دارند هایى چشم و کنند نمى درک آن با که

 همران و ایشران هسررند ترر گمراه هرا آن از بلکره چاارپایاننرد؛ چون ایشان شنوند  نمى

 1 « زدگانند غفلت
اهمیرت  مرا را از مسرائ   مان به مسائ  کوچک و بى کردن کوشد با سرگر   دشما مى

کند  هر گاه از دشمنِى او غاف  شدیم  ضرربۀ سرارى خروردیم   بزرگ و اصلى غاف  
 گوید: مى انگ دوران در ارتش فرماندهان از ىکی ریکها امیر

هرا  دفعره از پادگان یکتواند  هر کشوری که قصد حمله به کشور دیگری را دارد  نمى
به سمت کشور دیگری حمله و ادعای انگ کند  بدون شرک بررای شرروع انرگ 

ها به سمت نوار مرزهاسرت  عررا   ها حرکت یگان اقداماتى  ز  است که یکى از آن
تصمیم قبلى برای انگ با ایران داشت     آقای غََرضى  اسراندار خوزسران کره از آن 

ه و یرزارشى را دربارۀ قصد عرا  برای حمله به ایرران ارامطلع شده بود  در مجلس گ
کننرد  غرضرى در ایا گزارش تأکید کرد که فرماندهان نظامى  ایا موضوع را بیان مى

ما را در مجلس هو کردنرد و گفرنرد »ۀ گزارش در مجلس  به بنده گفت: یبعد از ارا
 2« ما شاخ آمریکا را در منطقه شکسریم  چه برسد به عرا  

 سنجی نبود اولویت .3

مارم بصریر، اسرت  چره بسریار افررادی کره  بسیارسنجى  یکى از مصادیق  اوحویت
  حتر، را تناا گذاشرند  فرزد  یکى از ایرا افرراد حسیا باواود عالقه به اما  

رسرید  روزی  است  او در کرودکى برا غاحرب  پردرش بره خردمت امیراحمرؤمنیا
«  پسرر  اسرت کره شراعر اسرت»خ داد: غاحب پاس«  او کیست؟»پرسید:  حتر،
او پرس از ایرا مراارا  «  به او قرآن بیاموز که بارر از شعر است»فرمود:  حتر،

فررزد  اشرعاری در مرذمت  3د ترا قررآن را حفرظ کررد نموپاهای خویش را در بند 

                                                           

  179  اعراف: 1

 .06/07/1392؛ «اهواز در دوران انگ 92گفرگو با رئیس اطالعا، حشکر »  خبرآنالیا؛ 2

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

    265  ص 9؛ م احبدایه و احناایهکثیر دمشقى؛    ابا3
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سررود؛ امرا برا وارود ایرا   2و اصحابشان 1حسیا ملجم و ابیاتى در رهای اما   ابا
را نصریحت کررد و  را در حال خروم از مکه دید  اما  حسیا هنگامى که اما  

هایشان برا ترو و شمشیرهایشران  که دل کوفیان را پشت سر گذاشرم؛ در حاحى »گفت: 
 سوی مکه حرکت کرد؛ در حاحى کره امرا  سپس برای انجا  حج به  3« تو بود علیه

سرنجى و نداشررا  کرد  ایرا  نشران نبروِد موقعیت رلگاه حرکت مىسوی ق غریبانه به 
 بصیر، فرزد  بود 

 . جهالت 4

بصیرتى و فقدان بینش  یکى دیگر از موانع بصیر،  اا  است  هواحکالع به سبب بى
در انگ صفیا ادا شد و به حشرکر معاویره  صحیح سیاسى از سپاه امیراحمؤمنیا

کرد در حال دفاع از حق اسرت و    اما تصور مىانگید پیوست  وی در اباۀ باط  مى
دید  به یراد  او وقرى عماریاسر را در میان نیروهای اما  على 4انگد  در راه خدا مى
ایرا امرر «  عمار را گروه سرمکار خواهند کشت»افراد که فرمود:  خدا ساا رسول

را کره عمرار را خوردۀ معاویه را مرزحزل کرد؛ چ روحیۀ او و بسیاری از نیروهای فریب
وقررى معاویره برا چنریا  5دیدنرد  مى در آن سوی میدان و در میان یاران اما  على

از کجا معلو  که عمار تا آخر در »ای در حشکرش موااه شد  به هواحکالع گفت:  شباه
بصیر، و ااه  در برابرر چنریا  هواحکالِع بى«  اباۀ على بماند و به ما ملحق نشود؟

 آسانى قانع شد و در کنار معاویه  علیره امرا  علرى ای به  کننده پاسخ ساده و گمراه
 6انگید تا کشره شد 

 . لجاجت5

اویى  معنای پافشاری و اصرار کردن بر ساا یا رفرراری و نروعى سرریزه حجاات به 
                                                           

  7  ص 1طرد؛ م ؛ مقدمه و شرر مجید دیوان احفرزد   هما  با غاحب فرزد ؛ 1

   156؛ ترامۀ وحید گلپایگانى؛ ص احفاریطباطبا؛    محمد با على ابا2

  245؛ ص اخبار احطوال  ابوحنیفه دینوری؛ 3

  213  همان  ص 4

  135  ص 4؛ م اسد احغابةاهیر؛    ابا5

  31  ص 3؛ م  احکام  فى احراریخاهیر؛    ایا6
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ند و بر آن پافشار  ورزد  او همران کس حجاات کهر »  فرماید: مى است  اما  على
خداوند بر دحش پردۀ غفلت زده و پیشرامدها  نراگوار برر  هکا  است  برگشره  بات

   1« فراز سرش قرار گرفره است
حجاات داشرند که یک نمونۀ آن  حجاات  دشمنان در مقاب  پیامبران و ائمۀ اطاار

 است  عمرسعد در روز عاشورا در مقاب  پیشناادهای اما 

 بصیرت عاشوراییان

بصریر، بودنرد کره  کربال نیامده بودند  آنان اه   آفرینان عاشورا کورکورانه به  حماسه
شران  دانسرند که وظیفه هم به درسرى و حق انیت راه و رهبرشان ایمان داشرند و هم مى

هاشرم  حترر،    قمر بنىحسیا تریا یار اما   بابصیر، 2اااد و یاری اما  است 
 است: ضما حدیثى فرموده  صاد  بود  اما   ابواحفت 

نگر و آراسره به ایمانى آگاهانه و اسرروار و  اس  انسانى با بصیر، و ژرفعمو  ما عب
رد و در آزمون سات زندگى برا بره کدحیرانه مبارزه  عبدال ل  عمیق بود  به همراه ابى

ها  بسیار در راه خدا  سرفراز و سربلند سرر برر آورد  ها و گرفراری خریدن رنج اان  
 3رد کا در راه خدا هدیه و پس از اااد  شجاعانه  اان خود ر

 فهرست منابع

 کتب
   1427؛ بیرو،: داراحکرا  احعربى  اسد احغابة فى معرفة احصحابة محمد؛ با  اهیر  على  ابا  1

   1415؛ بیرو،: داراحکرب احعلمیه   ام  فى احراریخکاحررررررررررر؛ ررررررررررر  2

  .ش1348تاران: ااان  ؛ احلاوف على قرلى احطفوفابا طاووس  على با موسى؛   3

   1411؛ تحقیق على شیری؛ بیرو،: دار ا ضواء  احفرورکوفى  محمد با على؛  اعثم  ابا  4

؛ ترامۀ وحید گلپایگانى؛ تارران: بنگراه ترامره و نشرر احفاریعلى؛  طباطبا  محمد با  ابا  5

 تا[  کرا   ]بى

                                                           
  307  ص 33 ؛ م األنوار بحار  محمدباقر مجلسى؛ 1
  255ص   ؛های عاشورا پیا     اواد محدهى؛2

  30ص؛ فى أنْصاِر احُحسیا ابصار احعیا  محمد سماوی؛ 3
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رو ؛ چا  سرو   قرم: ؛ تحقیق محمدهادی یوسفى غ َوقعة احطف  ؛  ابومانف  حوط با یحیى  6

   1417   اامعه مدرسیا

؛ ترامه محمود مادوی دامغانى؛ تاران: بنیراد اخبار احطوال دینوری  ابوحنیفه احمد با داود؛  7

   1346فرهنگ ایران  

؛ چا  ششم  تاران: مؤسسه تنظریم و خمینى هایى از سیره اما   برداشتراایى  غالمعلى؛   8

 ش 1378  نشر آهار اما  خمینى

   1414؛ قم: احشریف احرضى  ابصار احعیا فى أنْصاِر احُحسیاسماوی  محمد؛   9

 ش 1385؛ چا  اول  قم: انرشارا، حیله احقدر  مسئوحیت و سازندگىصفایى حایری  على؛   10

؛ چرا  دو   بیررو،: تراریخ ا مرم و احرسر  و احملروکطبری  ابواعفر محمد با اریر؛   11

   1387داراحررا   

 ش 1385؛ چا  چاار   مشاد: نشر احف  خاطراتى از آیینۀ اخال عطایى  مرتتى؛   12

؛ چرا  سرو   تارران: روایرت فررح  یادگاران )کرا  شاید محمود کراوه(علیانى  کورش؛   13

 ش 1382

؛ چا  سو   تاران: مرکز اسناد انقرال  اسرالمى  تر از مرا های مام حاشیهپور  على؛  احفت  14

 ش  1395

؛ مقدمره و شررر مجیرد طررد  بیررو،: داراحکررا  احفرزد  دیوانغاحب؛  با  فرزد   هما    15

   1414احعربى  

    1403؛ چا  دو   بیرو،: دار احیاء احررا  احعربى  بحارا نوارمجلسى  محمدباقر؛   16

 ش 1393؛ چا  چااردهم  قم: زمز  هدایت  های عاشورا پیا محدهى  اواد؛   17

 ش 1378م: بوسران کرا   ؛ چا  دو   قداسران دوسرانمحمدی اشرااردی  محمد؛   18

احبالغه؛ تصحیح صبحى صاحح؛ چا  اول  فرم: نشرر  محمد با حسیا احرشیف احرضى؛ ناج  19

   1414هجر،؛ 

 افزارها ها و نرم سایت
  کرد 06/07/1392؛ «اهواز در دوران انرگ 92گفرگو با رئیس اطالعا، حشکر »خبرآنالیا؛   1

  315034خبر: 

نق  از اطالعا، دریافرى از کنگره سرداران  شارضا؛ به احزهرا؛ کانون فاطمه نشانهافزار  نر  .2

 های خراسان  شاید اسران 23000و 





 
 عزاداری و عقالنیت

*اکبریان سیدمحمد
 

 مقدمه

یا کشره شرده   اص  عزاداری برای رفرگان و عزیزان خواه به مرگ طبیعى از دنیا رفره
ها و از امله در فرهنگ اسالمى واود دارد و مرورد  ها و ملت باشند  در تما  فرهنگ
ها برای رفرگان و کشرگان  غاحبا  برخاسره از احساسرا، انسرانى  تأیید است  عزاداری

فقرط یرک موضروع  است؛ اما در مورد شاصیت شاید بزرگ اسال   اما  حسریا
سال پیش بره وقروع پیوسرره اسرت  امرا  1400احساسى نیست  اگر چه ایا شااد، 

افزون بر مظلومیت خاص آن حتر، در ایا واقعه  ابعاد مارلف ایرا مسرأحه سربب 
شده تا سوگواری برای آن حترر، از مررز احسراس و عواطرف فراترر بررود و برا 

واود دو عنصرر احسراس و عقالنیرت در عقالنیت مورد تأیید و پشریبانى قرار گیرد  
 آن  مواب شده است تا ایا حادهه همچنان زنده و زندگى باش باشد 

 چیستی عقالنّیت

در هیچ آیینى همانند آییا اسال  و در هیچ کرا  آسمانى مانند قرآن  بر تعق  و عقر  
 49ط و مشرقا، آن یا احفاظ مشرابه  فقر« فکر»نظر از واژه  تأکید نشده است  با صرف

  «تعقلرون»اسرفاده  و همه ایا مشرقا، به صور، فعر  ماننرد « عق »بار از مشرقا، 
فرموده اسرت:  اند  اما   صاد  اسرعمال شده« عقلوه»  و «نعق »  «یعقلاا« »یعقلون»
اِهَر »  َ ا ال م 

َ
ًة َباِطَنًة َفَ ًة َظاِهَرً  َو ُحج  ْیِن ُحج  ََ اِس ُحج  ِه َعَلی الن  اةُ ِإن  ِلل  ِئم  ْنِبَیااُء َو اْْلَ ُسُل َو اْْلَ َو  ُ  َفالرُّ

                                                           

 عتو هیئت علمى پىوهشگاه علو  و فرهنگ اسالمى  *

  مبلغانویژه فصلنامه علمی ـ تخصصی 

 ـ شماره دوم 1442الحرام محرمـ  1399تابستان  
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ا اْلَباِطَنُة َفااْلُعُقول م 
َ
خداوند بر مرد  دو حجت دارد: حجت آشکار )بیرونى( و حجت  1؛أ

هسررند و حجرت درونرى  عقر   پناان )درونى(  حجت آشکار  پیامبران و امامان
 « انسان است

توانرد  سال  و قرآن بود  بنابرایا نه تنارا نمىنیز بر محور دیا ا انقال  اما  حسیا
بر خالف عقالنیت باشد؛ بلکه اص  و اساس آن بر محور عقالنیت و معرفت اسرت؛ 

ْنِقَذ ِعَبااَدَك »خروانیم:  مى که در زیار، اما  حسریاچنان ََ َُ ِلَیْسا اُه ِفیا ََ ِماَن   َباَذَل ُمْهَج
َلِة َو اْلَجَهاَلة ََ ها از گمراهى و نرادانى  را برای نجا، انسانآن حتر، اان خود  2« الض 

ها و آگاهى و نجا، از گمراهرى  هردف قیرا  او  فدا کرد  بنابرایا رشد عقالنى انسان
بوده است  در ایا صور، عزاداری ما برای پاسداشت و زنده نگه داشرا آن نیز بایرد 

اشرره با عقالنیت و معرفت همراه باشد تا با ناترت حسرینى سرازگاری و تناسرب د
 باشد 

گر و  گرایانره  محاسربه گروییم  مقصرود عقر  مادی هنگامى که از عقالنیت ساا مى
شود  نیسرت  عرزاداری برا ایرا همره  سوداویانه که امروزه در ااان غر  تبلیغ مى

سال پیش کشره شرده  1400گسرردگى و شور در ااان تشیع و اسال  برای کسى که 
  مرادیصرحیح نیسرت  از نظرر عقالنیرت  ربىگرایانه غمادیاست  از نظر عقالنیت 

تریا نماد عزاداری است و نیرز  پوش کردن شار و به سر و سینه زدن که عمومى سیاه
دار کرردن عواطرف و سرلب  عقالنى و موارب اریحرهاشک ریارا و مانند آن غیر

حرى اص  قیا  و انقال  حسینى را   گرای غربى هاست  نگاه مادی آرامش روان انسان
ها فقط سود مادی است و از معنویت و آهار معنروی  داند؛ زیرا معیار آن عقالنى مىغیر

در ااررای  ها و حرى از آهار دنیوی قیا  اما  حسیا عزاداری بر رور و اان انسان
هرا در زنردگى دنیروی ها یرا برکرا، عرزاداری خواهى و نجا، انسران عداحت و حق

باشرد؛  انه است کره مرورد تأییرد اسرال  مىخبرند  بنابرایا مقصود  عقالنیت مؤمن بى
عقالنیرى که از سوی خداوند به عنوان حجت درونى در انسان به ودیعه ناراده شرده  

 گیرد   ها را نادیده نمى ها همسو بوده و آن با احساس و عواطف و آرامش روان انسان
ی و شرود: عقالنیرت در خرود عرزادار عقالنیت در ایا مقاحه در دو محور بررسى مى

                                                           

  16  ص 1؛ م احکافى    محمد با یعقو  کلینى؛1

  108؛ ص مناسک احمزار  محمد با محمد مفید؛ 2
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عقالنیت در شیوه  روش و اهداف عزاداری که مربوط به وظیفره مرا در بزرگداشرت 
 شود  ایا حادهه بزرگ مى

 الف( عقالنیت عزاداری
دهنده رفرار و مراسم خاصرى اسرت  ای آیینى و نشان واژه عزاداری و سوگواری  واژه

ماننرد   هرا و نمادهرای مارلفرى شرود و قاحب که هنگا  وارد شدن مصیبت انجرا  مى
اا، عزاداری و سرینه زدن و     دارد  عرزاداری بررای امرا   روضه  شعر  مرهیه  دسره

اسررنباط  1هم در روایا، و سنت دینى ما ریشه دارد و هرم از آیرا، قررآن حسیا
کننرد کره  شود  قرآن  روایا، دینى  سیره و سنت بزرگان دیا چیرزی را بیران مى مى

یرا از عقالنیرت برخروردار   احف با عقالنیت باشدمطابق با عق  باشد و چیزی که ما
نباشد  مورد تأیید دیا اسال  نیست  افزون بر روایا، دینى و سنت و سیره پیشروایان 

 کند   و بزرگان دیا  عق  انسان نیز کامال  آن را تأیید مى
دارد؛ بلکره  نه تناا مکرب اسال  و تشیع را زنرده نگره مرى عزاداری بر اما  حسیا

گیری سیاسرى   مبارزه با ظلم و ایسرادگى و مقاومت در مقاب  با فشار و سات روحیه
مریاا را در میران امرت  هاقرصادی  نظامى و فرهنگى دشمنان اسرال  و مرجراوزان بر

دارد  در واقع عزاداری  نشان قدردانى از کسرانى اسرت  اسالمى باقى و پایدار نگه مى
ی از گمراهى مسلمانان و حفرظ دیرا که اان خود را برای نجا، بشریت و الوگیر

ت  مردانگى  وفرای بره عارد  مانند اد   شجاع  های کربال د  درسان اسال  فدا کرده
ناپذیری در مقابر  ظلرم و     برر  حرى در میردان نبررد  تسرلیم  بندگى و عباد، خدا

د حرت دارد  در حقیقرت  عقالنى بودن پاسداشت کربال و عزاداری بر اما  حسیا
 ی است ى و تبر  ری  تبلور عملى فریته توح  عزادا

 ب( عقالنیت در عزاداری 
آنچه برای ما به عنوان یرک عرزادار اهمیرت بیشررر دارد  اسررفاده از روش  هردف و 

هرا   ابزارهای عقالنى در عزاداری است  عقالنیت در عملکرد و رفرار مرا در عزاداری
                                                           

َها ِمْن َتْقَوى اْلُقُلوِب »مبارکه:   مانند آیه 1 ِه َفِإَن  ْ  َشَعاِئَر الَل  ؛ و آن کس که بزرگداشت شرعائر احارى َو َمْن ُيَعِظ 

  32حج: «  کند  آن از تقوای قلب است



 

   
  

 
ره

ان
بلغ

ة م
ویژ

ی 
ص

ص
تخ

 ـ 
ی

لم
 ع

شه
تو

 

76 

نیرز باشرد  بررسرى ایرا موضروع  تواند مار تأیید و دحیلى بر عقالنیرت عرزاداری مى
 دهد  چندیا مسأحه را در خود اای مى

 . عقالنیت در اهداف عزاداری1

در  اهداف ما در عزاداری باید در راسرای همان چیزی باشد که هدف اما  حسریا
 در برپایى مجاحس عزاست  یا هدف امامان معصو   قیامش بوده است

ها  احیای دیرا  الروگیری  مانند مبارزه با ظلم  بیداری انسان  اگرچه اهداف بسیاری
از تحریف دیا  امر به معروف و ناى از منکر  مااحفت با اایگزینى سلطنت به اای 
خالفت  برپایى عداحت و     برای قیا  عاشورا هکر شده است؛ اما محور تما  اهرداف  

نیز با برپرایى مجراحس عرزا   امامان معصو 1قیا  برای خدا و حفظ دیا اسال  بود 
و قیامش  اهدافش که هدف تمرا   یاد اما  حسیازنده نگه داشرا اند تا با  کوشیده
هردف از اارماعرا، در عرزاداری را  نیز بوده است  زنده بماند  اما  باقر ائمه

َمااِعُكْم َو ُماَذاَكَرِتُكْم ِإْحَیاُهَناا»چنیا بیان کرده اسرت:  َِ اارمراع )مجراحس( و  2؛َفاِإن  ِفاا اْج
نیز احیرای  احیای نا  و یاد و اهداف ائمه«  سانان شما  احیا و زنده کردن ماست

 دیا است 
باشد  باید همانند  که مجاحس عزاداری هماهنگ با همان هدف اما  حسیابرای آن

َما َأِعُظُك  ِبَواِحَ ٍة أَ »»فرماید:  که قرآن نیز مىآن حتر، بود؛ چنان ْْ ِإَن  ِه َمْثَنى ُق ن َتُقوُموا ِلَل 
ه دوتایى و به تناایى برا  خدا بره کدهم  اندرز مى یکبگو ما فقط به شما  3؛َوُفَراَدى
دهرد   هدف انسان مسلمان در هر کاری که انجرا  مى  بنا بر ایا آیه شریفه«  دیزیپا خ

شرد  چه به تناایى و چه با دیگران  باید کسب رضای خدا باشد  وقرى هدف احارى با
 دیگر مکان عزاداری یا نا  هیأ، اهمیت ندارد 

یا هر هردف   چشمى عزاداری با هدف نمایش دادن خود  کسب شار،  چشم و هم
کننرد  هردف  ها  نه مورد تأیید دیا است و نه عاقالن آن را تأییرد مى دیگری مانند آن

                                                           

ِم : »24؛ ص احلاوف على قرلى احطفوف طاووس؛   على با موسى ابا1 ََ ْس ُم   وَعَلی اْْلِ ََ َِ   الس  اُة   ِإْذ َقاْد ُبِلَیا م  اْْلُ
یَد  ِل َیِ  ْْ  «  ؛ اگر امت پیامبر به مث  یزید دچار شوند  باید با اسال  وداع کردِبَراع  ِم

  224؛ صا ماحى  محمد با حسا طوسى؛ 2

  64  سبأ: 3
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دینى و عقالنى بود؛ بنابرایا هدف عزادار نیز باید چنریا باشرد  وقررى  اما  حسیا
هدف احاى باشد و از ابراز احساسا، صرف خارم شود  اهرا، و برکا، آن به همره 

کنرد  یکرى  گذارد و تما  روزهای عزادار را عاشورایى مى  ابعاد زندگى عزادار تأهیر مى
هرای  ؤمنران و شریعیان در روزهرا و ماهاز د ی  کمرنگ شدن تأهیر محر  بر احوال م

دیگر سال   غلبه انبه احساسى محر  و عقالنرى نشردن آن اسرت؛ زیررا وقررى فررد 
مانرد؛ در حراحى کره  برا آن موااره شرد  آن ترأهیر پایردار مىو اندیشه عزادار با عق  

 کند  شود و در زمان دیگر فروکش مى احساسا، در یک زمان برافروخره مى

 . عقالنیت در انتخاب محتوا 2

را مشراص  محروای عزاداری  نحوه مواااه عزادار با عاشورا و قیا  اما  حسریا
کند  اگر محروای عزاداری فقط بیان احساسا، باشد  عاشورا و قیرا  کرربال بررای  مى

ماند  ایا در حاحى است که اگر محروای  عزادار در همان حد شور و احساس باقى مى
شود   ای احساسى مى حماسه  حماسه پیوند باورد  قیا  کربال برای عزادار احساس با

غنى شدن محروای عزاداری با معنویت حسینى  قیا  عاشورا را برای فرد عزادار یرک 
ها  روحیه مبارزه با ظلم و سرم  سریزانه در عزاداری کند  محرواهای ظلم مى قیا  معنوی 

مع شدن همره ایرا محرواهرا در عرزاداری  ترأهیر ا 1سازد  را در فرد عزادار قوی مى
 گذارد  تری از حماسه کربال در رور و اان عزاداران بر اای مى کام 

شود که محروای عزاداری در راسررای اهردافى  عقالنیت در انراا  محروا مواب مى
در قیا  خود داشره است  احیا و حفظ دیا  مبرارزه برا سررم   باشد که اما  حسیا

ها  عروف و ناى از منکر  قیا  برای خدا  شکوفایى عق  و خارم کردن انسرانامر به م
منردی   گرایى  کرامرت انسرانى  عز، از گمراهى و    از اهداف قیا  عاشورا بود  حرق

ها  رعایرت اد  و احرررا  و  سریزی  وفاداری و محبت  رعایرت حقرو  انسران ظلم
ها باید ایا اهرداف  ال بود  عزاداریانصاف  شجاعت و مردانگى و     محروای قیا  کرب

                                                           

رها و مرهیه باید به شکلى باشد کره در عریا حرال آن حرس »فرماید:  در ایا باره مى   شاید مطاری1

یرک سروژه برزرگ اارمراعى  قارمانى حسینى را در واود ما تحریک و احیا کند  حسیا با علرى

خواست در مقاب  ظلم قیرا   در آن زمان یک سوژه بزرگ بود  هر کسى که مى است  حسیا با على

  60  ص 17؛ م مجموعه آهارمرتتى مطاری؛ «  بود« ارا، اححسیایا حث»کند  شعارش 
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 و محرواها را محقق سازد 
ها از ایا اهداف و محروا فاصله گرفره  به صور، کارهای  مرأسفانه برخى از عزاداری

های رفراری در آمده و حرى گاه به افسرانه و خرافرا،  نمایشى و ظاهرسازی یا عاد،
ای که بایرد بررای  گونه ست؛ بههای نادرست روی آورده ا آغشره شده و به راه و روش

ها و  برا نقر  برخرى از ایرا افسرانه ها گریست  شاید مطارری ایا نوع از عزاداری
د یرم  واقعا  باینکم توبه ییایپس ب»گوید:  ها مى های صور، گرفره در عزاداری تحریف
و اصحا   ایه نسبت به اباعبدال ل اححسکانرى یت و خیا انایم از اییایم  بینکتوبه 

ان یرها را از م ایم و همه افراارا، ایشو ب مىکارانش و خاندانش مرتیبزرگوارش و 
ررى اسررفاده یرب تربکا میه از اکم یگر  باشیا  طور دیم و پس از اینکم  توبه یبر مى
 1« مینک

از سوی دیگر محرواهای ترویج کننده خرافا، و اااحت  مواب وها مذهب تشریع 
با اشاره برر نادرسرت برودن برخرى  است  اما  خمینىشود که از نظر فقاا حرا   مى

باید بدانید که اگرر باواهیرد ناترت شرما محفروظ »فرماید:  ها مى کارها در عزاداری
ها را حفظ کنید  احبره اگر چنانچه چیزهای نراروایى بروده اسرت  بماند  باید ایا سنت

   2« ید تصفیه بشودها با اطالع از مسائ  اسال  بوده است  آن سابق و دست اشااص بى
ال ل سیسرانى در توصیه به واعظان و شاعران برای تبلیغ در ایا  محر  و عرزاداری  آیت
 گوید:  مى

در مجموع باید واعظان و مبلغران روی عوامر  عقالنیرت  خردمنردی و اخرال  در 
تمرکز کنند و آن را به زبان آورند  شاعران نیرز ترالش کننرد  ها و سیره ائمه گفره
را شام  معانى عقالنى  یادآورنده  خردمندانره و  بیت خود در رابطه با اه  قصاید

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

 3ها آمد  بر سر آنها و آن چیزی است که  و اانفشانى آن سیره ائمه

                                                           

  97  ص17؛ ممجموعه آهار  مرتتى مطاری؛ 1

  331  ص 15؛ م صحیفه نورال ل موسوی خمینى؛    سید رور2

؛ «ال ل سیسرررانى برره خطیبرران و واعظرران در آسرررانه مرراه محررر  های حتررر، آیررت توصرریه»  شررفقنا؛ 3

03/06/1398                                                                 https://fa.shafaqna.com/news/798197  
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 . عقالنیت در شیوه و ابزار عزاداری3

یکى از باورهای اشرباه ایا است که وقرى هدف انسان خو  و درست باشد  اسرفاده 
از هر وسیله و ابزاری برای رسریدن بره آن هردف  ارایز اسرت  ماکیراول  فیلسروف 

  بره «کنرد مىهردف  وسریله را توایره »گویرد:  ایراحیایى در امله معرروفش کره مى
ای اسررفاده  کند که برای رسیدن به اهرداف خرود  از هرر وسریله شاریاران توصیه مى

 1کنند 
های مبارزه با رژیرم شراه و  های مذهبى در سال سازمان مجاهدیا خلق و برخى گروه

انرد  هدف مبارزه خود به کرار گرفره ااتبا اماوری اسالمى  عقیده ماکیاوحى را در 
إَنَّ الَحیااَ  َعقیاَدٌ  و  »فرمایرد:  کره مى اما  حسریا منسو  به یا سااو با اسرناد به ا

  بر ایا باورند که برای رسیدن به هدف خود مى توانند از هر ابزاری حرى قر   «  ِجهاادٌ 
در زمران  شکنجه  دزدی  آد  ربایى  ااسوسى و     اسرفاده کننرد  شراید مطارری

ت برخاست  او از سویى انرسا  ایا ساا به اما  مبارزه با شاه با ایا عقیده به مااحف
را نادرست  و از سوی دیگرر مفارو  اسررنباط شرده از آن را باطر  و برر  حسیا

 گفت:  دانست و مى خالف قرآن مى
پرسررى و ااراد در  آورد  حیا، از نظر قرآن  یعنى حق قرآن از حق ساا به میان مى

ا اسرت کا است حق باشد و ممکیده ممراه حق  نه عقیده و اااد در راه عقیده  عق
گویرد: حرق و  هایش خیلى حسا  شده است؛ همیشره مى باط  باشد     قرآن حرف
ا، را  گویرد: اول عقیرده گوید: عقیده و اااد در راه عقیرده  مى اااد در راه حق  نمى

   2نى کباید اصالر 
ن از هر روش و باید تواه داشت که اااد در راه حق نیز مجوز اسرفاده انسان مسلما

ها ابزارهای ناحق و نادرست هسررند و برا ابرزار نراحق  ن ابزار نادرست نیست؛ زیرا آ
های تحریف عاشرورا  یکى از علت توان به حق و حقیقت رسید  شاید مطاری نمى

از طرفى فکری پیدا شرود »گفت:  دانست و مى در میان ما شیعیان را نیز همیا باور مى
                                                           

ای است که از آن  ایا مفاو  برداشت و مشراور شرده اسرت؛ مایرک   توصیه او به شاریاران به گونه1

  531ر527  ص 1ا سالمى؛ م  ؛ ترامه اواد شیخخداوندان اندیشه سیاسىبسفورد فاسرر و همکاران؛ 

  171  ص23؛ ممجموعه آهار  مرتتى مطاری؛ 2
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هوا  ازی  و اارر عظریم دارد؛ پرس بره حکرم  اباعبدال ل که چون گریاندن برای 
شود اسرفاده  ای مى کند و از هر وسیله   هدف وسیله را مبار مى«احمبادی راحغایا، تبر  »

 1« شود ای مشروع مى کرد  اینجاست که اع  و دروغ در نظر عده
گفرت چرون تروان  توان از هر روشى اسرفاده کرد  نمى بنابرایا برای عزاداری نیز نمى

است  پس از هر راه و روشرى  عزاداری کاری درست و مقدس و مورد تأیید ائمه
شرود کره عقر  و  توان اسرفاده کرد  ایا عقیده مواب روام کارهای اشررباهى مى مى

یا حرى تنفر دارد؛ مانند عرزاداری برا شمشریر و قمره و راه   فطر، از آن دوری کرده
گونره عرزاداری  ای شررعى و عقلرى نردارد  ایارفرا بر روی تیغ و آتش که هیچ مبن

ها را مواب وها مذهب شریعه و اسرال   هایى است که فقاا آن مصادیقى از عزاداری
شرده از   های نقر  ها و قصره اند  برخى داسرران کرده  ها منع دانسره و عزاداران را از آن

د و هرم شو واقعه عاشورا که اغلب برای تحریک احساسا، و عواطف مرد  گفره مى
   2انطباقى با عق  و منطق ندارد  از ایا دسره کارهای اشرباه است 

زنى  اا، سینه مانند شعر  مرهیه  دسره  های مرعددی تواند به شیوه اگرچه عزاداری مى
دینى مجاز است  باشد؛ ضوابط تعزیه طبق معیار و  و و زنجیرزنى  روضه و سانرانى
نشران دادن اهرداف و محرروای اات داری در های عزا اما مام آن است که ایا شیوه
ها از آن رو کره برا  ویىه بررای مرهیره  اشرعار و روضره قیا  عاشورا باشد  ایا نقش به

 شود  از اهمیت بیشرری برخوردار است  رو مى مااطبان زیاد و عمو  مرد  روبه

 . جمع عقالنیت و عواطف4

  شرور و احسراس ر شرایدانها و د ی  مام عزاداری سرا  تردید یکى از انبه بى
توانرد  آ یش اسرت  نمى که دارای احساس انسانى پاک و بىآدمى پاک انسانى است  

فرزنردان و   ماننرد حسریا  و شاصیت بزرگى در مقاب  ظلم به خاندان پیامبر
یا برانگیاره نشود  افراط در انبره عقالنیرت  باعرث نادیرده   تفاو، باشد یارانش بى

گونره کره  ى عواطف و احساسا، پراک انسرانى اسرت؛ همانگیارگرفرا نقش برانگ

                                                           

  605  ص17  همان  م1

 و هی  تحریفا، عاشورا بیان شده است  حماسه حسینىها در کرا   های بسیاری از آن نمونه  2
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افراط در برانگیارا احساس  مواب نادیده گرفرا عقالنیت و از بیا رفرا آن است  
باید برر دو اسرروانه عواطرف و عقالنیرت برقررار  در واقع عزاداری سا ر شایدان

ها  سبب خرروم از  آن باشد تا انسان را به تعاحى برساند  افراط و تفریط در هر یک از
فرمروده اسرت:  زند  اما  رضا شود و به بُعد دیگر آسیب مى روی مى اعردال و میانه

ْوَساُطَها»
َ
؛ از ایرا رو افرراط در بُعرد «هاسرت بارریا کارها  حد وسرط آن 1؛َخْیُر اْْلُُموِر أ

هایى برگرفره از مکرب حسینى و قیرا   احساسى سبب کمرنگ و فراموش شدن درس
 ىشود  برای برانگیارا احساس و ریاررا اشرک و      سرانان قال  عاشورا مىو ان

شود که بر خالف احکا  دیا و حکم عق  )حجرت براطنى  گفره و کارهایى انجا  مى
گیرری از  تواند مجروزی بررای باره   نمىخداوند( است  هوا  گریه بر اما  حسیا

برانگیارا احسراس و عواطرف دینى برای های غیرعقلى و غیر هر روش  حرى روش
 مرد  باشد 

از سوی دیگر افراط در عقالنیت  مراسم عرزاداری را بره نمادهرای خشرک و بردون 
گیری از  کند و موارب دحزدگرى مؤمنران و فاصرله رور عاطفى و احساسى مبدل مى

سرازی ماننرد برپرایى  یرا عقالنى  های عقالنرى شرود  تأکیرد زیراد برر انبره ها مى آن
رنگ شدن احسراس و  صرفا علمى و عقالنى و مانند آن  که مواب کم هایکنفرانس

هرا  خوداوشرى و  عواطف یرا نادیرده گررفرا شرور و احسراس نافرره در عزاداری
های عرا   ها را با توده شود  به تدریج ارتباط عزاداری ها مى های عاطفى در آن انگیزش

های عراطفى و  نبرهدهد و عده زیرادی از مررد  را کره برر اسراس ا مرد  کاهش مى
های عاشرورا  ها و بزرگداشت اند  از عزاداری احساسى با عاشورا و کربال پیوند خورده

 کند   دحزده مى
نرد و  بنابرایا عقالنیت و برانگیارا احساس و عواطف در عزاداری  مکمر  یکدیگر

  باید با همدیگر تلفیق شوند  افراط در هر یک از عقالنیت و عواطف نیز ضما آسیب
 شود  رساندن به بُعد دیگر نیز مى  رساندن به هر یک از ایا دو بُعد  سبب آسیب

                                                           

  541  ص 6؛ م احکافى  محمد با یعقو  کلینى؛ 1
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 فهرست منابع

 کتب
؛ تارران:  ؛ ترامه سید احمرد فارر احلاوف على قرلى احطفوف؛  طاووس  على با موسى ابا  1

 تا[  نشر ااان  ]بى

ا سرالمى؛  خ؛ ترامره ارواد شیخداوندان اندیشه سیاسىمایک  و همکاران؛   بسفورد فاسرر   2

 ش  1373تاران: شرکت انرشارا، علمى و فرهنگى  

   1414؛ تصحیح: مؤسسة احبعثة؛ قم: دار احثقافة  األماحىطوسى  محمد با حسا؛   3

بر غفار  و محمد آخوند ؛ چا  چاار   کافى؛ تصحیح على اکعقو ؛ احینى  محمد با یلک  4

   1407ة  یرب اإلسالمکتاران: داراح

 ش  1377؛ چا  هشرم  قم: صدرا  مجموعه آهار؛  مطار   مرتتى  5

نگره اارانى هرزاره ک؛ تصحیح محمدباقر ابطحى؛ قم: احمزار کمناس د  محمد با محمد؛یمف  6

    1413د  یخ مفیش

؛ موسوی خمینى  سید رور  7   ؛ تاران: مؤسسه تنظیم و نشر آهار اما  خمینرىصحیفه نور ال ل

 ش  1379

 ها  ها و پایگاه سایت
ال ل سیسررانى بره خطیبران و واعظران در آسررانه مراه  های حتر، آیت توصیه»شفقنا؛   1

   798197  کد خبر: 03/06/1398؛ «محر 



 
 نماد صبر جمیل حضرت زینب

*سید احمد میرعمادی
 

 مقدمه

ای ارامع و کامر   شاصیرى تأهیرگذار در تراریخ و اسروه تردید حتر، زینب بى
برررای همگرران اسررت  شاصرریرى کرره در ناتررت عظرریم کررربال  نقررش اساسررى و 

ترریا و  سازی در حفظ و ماندگاری و ااودانگى ایا قیا  داشره است  مام سرنوشت
  صبر و مقاومرت در بُعرد اارمراعى و تریا باش زندگى حتر، زینب براسره

آیرد؛ موضروعى  به عنوان بارزتریا خصیصه آن بزرگوار به شمار مى سیاسى است که
که ابعاد مارلف آن در رویدادهای گونراگون زنردگى آن حترر، کرامال  مشراود و 
محسوس است و از او به عنوان شاصیت نمونه و نماد صبر امی  ساخره اسرت  در 

احگروئى ایا نوشرار  تصویری از نوع و کیفیت صربر امیر  آن حترر، بره عنروان 
 شود  ااودانه ارائه مى

 مفهوم صبر جمیل و موارد استعمال آن در قرآن  

شناسان صبر را در مقاب  ازع و به معنرای حربس  منرع  خرودداری و شرکیبایى  واژه
صربر نقریض ارزع  1؛الصبر: نقیض الج ع»نویسد:  که خلی  با احمد مىاند؛ چنان آورده
صبر عبار،  2؛الصبر هو الحاب »وشره است: احمد با فارس نیز در تعریف آن ن«  است

از آنجایى که ایا واژه انبه اخالقى دارد  علمای علرم اخرال  «  از همان حبس است
                                                           

  نویسنده و پىوهشگر *

  115  ص 7 ؛ مکرا  احعیا  خلی  با احمد فراهیدی؛ 1

  21  ص 4؛ م اییس احلغهقمعجم م  احمد با فارسى؛ 2

  مبلغانویژه فصلنامه علمی ـ تخصصی 

 ـ شماره دوم 1442الحرام ـ محرم 1399تابستان  
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نویسرد:  در تعریرف ایرا واژه مى نیز به تعریف واژه صبر پرداخرند  مرحو  نراقرى
 ها  بالها و مصائب و پایرداری و مقاومرت صبر یعنى هبا، و آرامش نفس در سارى»

که از گشادگى خاطر و شادی و آرامشى که پیش از حرواد   طوری  ها؛ به در برابر آن
داشت  بیرون نرود و زبان خود را از شکایت و اعتای خود را از حرکرا، ناهنجرار 

 1« نگه دارد

نویسرد:  در فرهنگ قرآنى  واژه صبر معنای دقیق و بلنردی دارد  راغرب اصرفاانى مى
د و مایرن نمودن نفس به آنچه که عقر  و شررع اقرترا مى صبر عبار، است از وادار»

 2« کندمىبازداشرا آن از آنچه که عق  و شرع ناى 

به معنای زیبا  نیکو و آراسره است  توصیف صبر با حفظ امیر  از ایرا « امی »واژه 
روست که ممکا است ایسرادگى و شکیبایى در برابرر نامالیمرا،  شایسرره و مرورد 

احعملى از خود نشان دهد که از نظر عرف  ا امکان دارد شاص عکسپسند نباشد؛ زیر
  بر اساس افراد  مرفاو، خواهرد یا رو صبر امییا عق  یا شرع بد شمرده شود  از ا

ای صبر امی  به شرمار آیرد و  بود؛ چه بسا عملى در برابر نامالیما، در عرف منطقه
  بنابرایا باید بررای شرناخت نزد عرف منطقه دیگر یا در نظر شرع  صبر امی  نباشد

 3 هایى در نظر گرفره شود  صبر امی  معیار و مالک

تداو   4های دینى صبر امی   صبری است که برای رضای خدا باشد  بر اساس آموزه
 5تابى در آن نباشد  هرگز یأس و ناامیدی در آن راه پیدا نکند  داشره باشد  شکوه و بى

واب هحرت و خرواری نگرردد و افرزون برر اراده و به کفر و ناسپاسى منجر نشود  م
 انگیزه درونى  از امدادهای احاى اسرمداد گرفره شود  

                                                           

  281  ص 3م   ؛اامع احسعادا،  محمد مادی نراقى؛ 1

  474؛ ص مفردا، احفاظ احقرآن  حسیا با محمد راغب اصفاانى؛ 2

  17  ص 25  ناصر مکار  شیرازی و همکاران؛ تفسیر نمونه؛ م 3

فشرأنى صربر »مرفوع آمده و معنایش ایا است کره: « صبر امی »اند: صبر در    در ادبیا، عر  گفره4

  106  ص 1؛ م اماحى احمرتتىاحادی؛  على با حسیا علم«  امی ؛ کار ما صبر امی  است

اس  ِإَلی  َدْكَوی  ِفیِه   َصْبٌر َلْیَ  »سؤال شد  معنای صبرامی  چیست؟ فرمود:  از اما  باقر  5 ؛ صبری که الن 

  93  ص 2؛ م احکافىمحمد با یعقو  کلینى؛ «  در آن شکایت به مرد  واود نداشره باشد
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 در قرآن کریم صبر امی  در سه مورد به کار برده شده است:

َْ َلُكاْم »را برای پدر آوردند  فرمرود:    هنگامى که پیراها خونیا یوسف1 َل َباْل َساو 
ْمرًا َفَصْبٌر 

َ
ْنُفُسُكْم أ

َ
عاُن َعلی أ ََ ُه اْلُمْس های نفسانى شما ایا کار را  هوس1 ؛ما َتِصاُفون  َجمیٌل َو الل 

برایران آراسره  ما صبر امی  )و شکیبایى خراحى از ناسپاسرى( خرواهم داشرت و در 
 « طلبم  گویید  از خداوند یاری مى  برابر آنچه مى

بت فررا  فرزنردش بر مصری   دومیا مورد نیز در رابطه با صبر حتر، یعقو 2
ْمرًا َفَصْبٌر َجمیٌل َعَسای »فرماید:  است که مى حتر، یوسف

َ
ْنُفُسُكْم أ

َ
َْ َلُكْم أ َل قاَل َبْل َسو 

ِتَینی
ْ
ْن َیَ

َ
ُه أ ُه ُهَو اْلَعلیُم اْلَحكیُم   الل  )یعقو ( گفت: )هوای( نفس شما  مسرأحه  2 ؛ِبِهْم َجمیعًا ِإن 

کنم  صربری زیبرا )و خراحى از کفرران(  ما صبر مىرا چنیا در نظرتان آراسره است  
 « ها را به ما بازگرداند؛ چرا که او دانا و حکیم است  امیدوار  خداوند همه آن

در مقاب  اسررازا     سومیا مورد در رابطه با توصیه خداوند مرعال به پیامبر اعظم3
ًَ َفاْصِبْر »فرماید:  تکذیب و آزار کافران و مشرکان است که مى پرس صربر  3؛َصاْبرًا َجمای

 « امی  پیشه کا

 هایی از صبر جمیل زینب کبری جلوه

  گرواه برر ایرا اسرت کره زنردگى و حیرا، آن نگاهى به زندگى حتر، زینب
اره با صبر امی  بروده اسرت کره در اینجرا بره اخرصرار بره بعترى از یحتر، آم

 کنیم  های آن اشاره مى الوه

 ها  . مقاومت در برابر مصیبت1

سرت  آن حترر، در برابرر تمرا  ا نظیرکمدر تما  تاریخ  مصائب حتر، زینب
مصائب  نمونه و تجسم عاحى صبر امی  بود  مقاومت و شکیبایى در راه پاسداری از 
حریم دیا و و یت  انجا  وظیفه خویش به مقرتای عق  و شرع  کنررل نفس خرود 
در برابر نامالیما،  ضعف نشان ندادن در مقاب  دشما  عد  شکوه به مررد   حفرظ 

                                                           
  18یوسف:   1
  83یوسف:   2
  5معارم:   3



 

   
  

 
ره

ان
بلغ

ة م
ویژ

ی 
ص

ص
تخ

 ـ 
ی

لم
 ع

شه
تو

 

86 

 های صبر امی  زینبى است       از ویىگىعز، و کرامت و 

مصرائب  لتوان بره دو قسرم تقسریم کررد  قسرم او را مى مصائب حتر، زینب 
در سا پنج  خدا زندگى در مدینه است  وقایعى چون از دست دادن ادش رسول

بره    آتش زدن خانه  بردن پردرش علرىساحگى  هجو  به خانه مادرش فاطمه
و شرااد، مرادر  وارد کردن ضربا، بر حتر، زهررا مسجد برای گرفرا بیعت 

تما  ایا حواد  در زنردگى  نشینى پدر بزرگوارش على مرتتى اش و خانه گرامى
 1 واقع شد؛ اما مانند کوه صبر و مقاومت کرد و هرگز شکوه نکرد  حتر، زینب

مربروط بره قیرا  عظریم عاشرورا و شرااد،  قسم دو  از مصائب حتر، زینب
ت آن حتر، و نیرز مصرائب دوران یب   یاران  فرزندان و اه حشاداحتر، سیدا
 اسار، است 

حترر، صربر معرروف بره کمپرانى  دربراره  خ محمد حسیا اصفاانىیمرحو  ش
 گوید:  مى زینب

 لَهَددد  مادددن العَددد رل عَلَدددى الاَعَددد  ا ل 
 

 2مَدد  جَددلَن يَع يُ َدد َ فاددى ال َجَ  ادد      
 

ها چند نکره مام وارود  در مقاب  مصیبت زینبدر نحوه صبر و مقاومت حتر، 
 ه بسیار حائز اهمیت است: کدارد 
ترابى   بر نفس خود مسلط بود و هرگز بى   در تما  ایا مصائب حتر، زینب1  

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

 نویسد: مى ا رشاددر کرا   حاضر شد  شیخ مفید

 وارد مجلس عبیدال ل برا زیراد شردند  حترر، زینرب بیت هنگامى که اه 

ای از قصر ا ماره نشست  ایا صحنه آنقدر الب تواه کررد کره  در گوشه عزتمندانه

کسرى اروا  «  ا  نشسرره؟ ایا زن کیست که ایا چنیا در گوشره»زیاد پرسید:  ابا

دخررر  دخررر فاطمره ا زینربیا»زیاد تا سه مرتبه تکرار کرد  گفرند:  نداد  ابا
                                                           

  138  ص 2؛ م ا حرجاماحمد با على طبرسى؛   1

نچنان برود کره ها آ در صبر و شکیبایى بر مصیبت» :62هاشم؛ ص    حسا احاى؛ زینب کبری عقیله بنى2

 « ها شمرده شود نزدیک است از عجائب و شگفرى
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و به حتر، کررد و گفرت: زیاد وقرى ایا امله را شنید  ر ابا«  است خدا رسول

«  حمد خدای را که شما را رسوا کرد و شما را کشت و دروغران را آشرکار سراخت»

اذي »ه دیده بود  برخاست و گفت: کبا آن همه مصائبى  حتر، زینب ِه ال  َاْلَحمُدلل 
د   ِه ُمَحم  ما َیْف  َاْكَرَمنا ِبَنِبیِّ ْجِ  َتْطهیرًا  وِان  رَنا ِمَن الرِّ ِضُح الفاِسُق َو َیكاِذُ  الفااِجُر  َو ُهاَو َو َطه  ََ

و به ما کرامت باشرید  ؛ حمد خدایى را که ما را گرامى داشره به پیامبر اکر َغْیُرنا

شرود و فراار  د  داشت  همانا فاسرق رسروا مىیو ما را پاک و پاکیزه از راس و پل

ایرا امرال، هماننرد «  هرا دیگراننرد ها نیسریم و آن گوید و بحمدل ل  از آن دروغ مى

و خشمگیا شرد  کطوری که غتبنا پرک آهنیا بر فر  عبیدال ل با زیاد وارد شد؛ به

 1 کرد  قصد کشرا حتر، زینب و

ه کرزیراد  در پاسرخ ابا کند که حتر، زینب نق  مىحاوف طاووس در کرا   ابا
َُ »دید  فرمرود:  خود را مست قدر، پوشاحى و پیروزی ظاهری مى ْیا

َ
ًَ َماا َرأ  2؛ِإاَلَّ َجِمای

 « بینم ما چیزی از زیبایى نمى
را در تحلیر  حرواد  و  ا امله کره عمرق بیرنش و اندیشره حترر، زینربیا

آن حتر، است که در مقا  عم  از «  یصبر ام»گر  دهد  نمایان ها نشان مى مصیبت
ها  آن برخوردار بود و با اراده قوی و عزمى اسروار در مقاب  ظاحمان ایسراد و مصریبت

ها تبرردی  کرررد تررا سرررمگران را رسرروا  و عررز، و کرامررت  و شرردائد را برره فرصررت
 را حفظ کند  بیت اه 
دانست و ایمان داشرت کره  مصائب را مشیت و امرحان احاى مى   حتر، زینب2

ای بررای  افرد  بدون حکمت احاى نیست  خداوند ایا مصائب را وسیله آنچه اتفا  مى
ه است تا اوحیای احاى به مقا  قر  و دراا، با  برسند  همران امرحان و ابرال قرار داد

کنرد  قردر، تحمر  و مقاومرت را نیرز  خدایى که ایا حواد  و مسائ  را مقدر مى
خواست و مشریت  کند  حتر، زینب دهد و به صابران  اار و پاداش عطا مى مى

دانسرت؛ از  حسا مىداد و نظا  هسرى را نظا  ا و اراده احاى را بر همه چیز ترایح مى
 دید  همیا رو بود که همه چیز را زیبا مى

                                                           

  244و  243؛ ص ا رشاد فى معرفة حجج ال ل على احعباد  محمد با محمد مفید؛ 1

  142؛ ص احلاوف على قرلى احطفوف طاووس؛   على با موسى ابا2
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وقرى در قرلگاه بدن قطعه قطعه برادرش را دید  به اای ضرعف در برابرر دشرما برا 
اا َهاذا »صبر و مقاومت  بدن برادرش را بلند کرد و رو به آسمان گفرت:  ال ِمن  لُهام  َتَقبَّ أل 

در مجلس یزید نیز وقرى آن خطبره معرروف «  ذیرخدایا ایا قربانى را از ما بپ 1؛الُقرَبان
ا  یزیرد  ترو هرر نیرنگرى »راد نمود  خداوند را حاکم و داور قرار داد و فرمرود: یرا ا

توانى  انجا  بده و از هر کوششى دریغ منما  به خردا  خواهى بزن و هر اقدامى که مى
و به منراای مقرا   توانى نا  ما را محو کنى و وحى ما را خاموش کنى قسم  هرگز نمى

توانى ننگ ایا سرم را از خود بزدایرى؛ رأی ترو سسرت و ایرا   ما برسى و هرگز نمى
  همان صبر امی  است ا نگاه توحیدی حتر، زینبیا 2« دوحت تو اندک است

 آموز و احگوست   ها درس که نسبت به حواد  و مصیبت
ها بره همراهرى خردا و پراداش  در تما  ایا حواد  و مصریبت   حتر، زینب3

یار و یراور نیسرت  حترر،  احاى امید داشت و معرقد بود که انسان مظلو   تناا و بى
دانست؛ چون بر اساس آیا، قرآن  صبر و مقاومت یک نعمرت  مقاومت را از خدا مى

ِه َواْصِبْر َو »که در قرآن آمده است: بزرگ از اانب خداست؛ چنان صربر  3؛َما َصْبُرَك ِإاَلَّ ِبالَلَّ
دانست کره در ایرا ناترت  آن حتر، مى«  کا و صبر تو  از به توفیق خدا نیست

  آیرد؛ عظیم  اار و پاداش فراوان است که تناا در سایه صبر و مقاومت بره دسرت مى
اِبِريَن »زیرا خداوند  َه َمَع الَص  ن وعرده پراداش و بره صرابرا« خدا با صابران است 4؛ِإَن  الَل 

اِبُروَن َأْجَرُهْ  ِبَغْيِر ِحَساٍب »بغیر حسا  داده است:  ى الَص  َما ُيَوَف  صابران پراداش خرود  5؛ِإَن 
 « کنند را بدون حسا  دریافت مى

دیرد؛ زیررا از  نصر، و پیروزی واقعى را در صربر و مقاومرت مى حتر، زینب 
َن »چنیا آموخت:  خدا ادش رسول

َ
ْصَر َمَع ال  َو اْعَلْم أ ْبر  ن  بدان که یقینرا  نصرر،  6؛الص 

نیرز هنگرا  آخرریا وداع برا  امرا  حسریا«  و پیروزی با صبر و مقاومرت اسرت

                                                           
؛ 1 مرا اییرا، و ا خبرار و  عواحم احعلرو  و احمعرارف و ا حروال  بحرانى اصفاانى  عبدال ل با نورال ل

  358  ص 11؛ م ا قوال
  215؛ ص احلاوف على قرلى احطفوف طاووس؛   على با موسى ابا2
  127  نح : 3
  46  انفال: 4
  10  زمر: 5
   263  ص 15؛ م وسای  احشیعه  محمد با حسا حر عاملى؛ 6
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سفارش کرد که صبور باشد و در مقابر  دشرما    به خواهرش زینبتیب اه 
با ایا تفکر و عقیده و صبر امی   تمرا  مصرائب را  تابى نکند  حتر، زینب بى

تحم  کرد تا ایا قافله عشق به سر منرزل مقصرود برسرد و ناترت عظریم عاشرورا 
 ماندگار و همرباش گردد و با صبر امی  خود  دشما را از پای درآورد 

 . ایراد خطبه در برابر دشمنان 2

  توانسرت ماننرد کروهى بعد از حادهه عاشورا  با سالر صبر امی حتر، زینب
هرا بره  های مناسب  با شرناخت موقعیت اسروار در مقاب  دشمنان بایسرد و در فرصت

های انقالبرى و مقراومرى بپرردازد ترا از ایرا طریرق رسراحت خرود را در  ایراد خطبه
رسانى و حفظ قیا  عاشورا انجا  دهد  خطبه انقالبى و مقراومرى آن حترر، در  پیا 

ایطى که دو روز قب  در روز عاشورا آن همره مصریبت دیرده برود  بازار کوفه  در شر
ها   راد شد که گویا مرد  کوفه دوباره صدای خطبهیچنان کوبنده  عمیق و محکم ا آن
شنیدند  همه دچار حیر، شدند و صدای گریه آنان بلند شد  زمانى که  را مى على

ْهَل اْلُكو»با صدای قوی و رسا گفت:  حتر، زینب
َ
ال یا أ

َ
ِل َو اْلَراْدِر...  أ َْ َفِة  یا َاْهَل اْلَخ

َْ َغْ َلهاا ِماْن َبْعاِد ُقاو   ا َنَقَضا َِ
ِل ال  َْ ُلُكْم َكَم َْ ما َم ْفَرُ   ِإن  ِت ال  

َ
ِت اْلَعْبَرُ  َو ال َهَدأ

َ
ْنكاَّااً َفَ َرَقَ

َ
ای  1؛  أ

گریره شرکا  آیرا  مرد  کوفه  ای اه  نیرنرگ و فریرب  ای مررد  خیانرکرار و پیمان
هایران آرا  نگیرد  مث  شما هماننرد آن زنرى اسرت  کنید  اشکران خشک نشود  ناحه مى

 «   های خود را پس از محکم تابیدن  باز کرد که رشره

ایا خطبه آنچنان در عمق واود افراد اهر گذاشت که منشأ تغییر و تحرول بزرگرى در 
اهم کررد  در شرا  نیرز وقررى زیاد را فرر مرد  کوفه شد و زمینه انقال  مرد  علیه ابا

سروره رو    10برا ترالو، آیره  یزید آن اشعار کفرآمیز را خواند  حتر، زینرب
های  ها و بلنردپروازی کشرى شرکا بره گردن همچون شیرزنى خشمگیا اوابى دندان

تحقیر نمود  سرنوشت دردنراک ظاحمران در  2«یابا احطلقاء»یزید داد و او را با خطا  
ت یرخورده معرفى کرد و ماه او  یادآور شد  او را بازنده و شکست دنیا و آخر، را به

                                                           

   304  ص 2؛ م ا حرجام  احمد با على طبرسى؛ 1

شود که پس از فرح مکه مسرحق مجازا، بودنرد   امرا  ن ابوسفیان و معاویه گفره مى  به افرادی همچو2

 « انرم احطلقاء»ها را آزاد کرد و فرمود:  آن پیامبر
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 آنان را افشا نمود و فرمود: 
د  برای تو کافى است در قیامت به دادگراهى وارد شروی کره قاضرى آن خردا یزیای 

و پشریبان او ابرئی   در روز قیامرت نره  باشد و خصم و طرف دعوای تو محمد
هرایى کره ترو را در ایرا  سانى خواهى رسید؛ بلکه آنتناا تو به مکافا، اعمال ضد ان

های خرود را دریافرت  مسند نشاندند و بر گُرده مسلمیا سوار کردند  سزا  همکاری
خواهند نمود  آن روز است که بدانید چه سرنوشت دردناکى داریرد و یکرى پرس از 

اه ترو در تر خواهید بود  اایگر خورده تر و شکست تر  ناتوان دیگری بدبات و بیچاره
ارا اانم است و به زودی به ااداد خرود در اارنم ملحرق خرواهى شرد  و در آن

 شد    خواهى گفت که ای کاش نبود  و چنیا انایرى مرتکب نمى

در کوفه مرد  را مورد خطا  قرار داد  اما در شار شا  به صور،  حتر، زینب
مسرقیم به یزید حمله کرد و ایا سانان کوبنده را به یزید و کرارگزاران حکرومرى او 

شناسى دقیق آن حتر، است  صرالبت  هیبرت   بیان داشت که ایا دحی  بر موقعیت
خاسره از روحیره بر های حتر، زینب شجاعت  قاطعیت  حکمت و     در خطبه

  آن حترر، اسرت کره او را بره عنروان احگروی یرایمان  اعرماد به خدا و صبر ام
 ااودانه و ماندگار معرفى نموده است 

 . صبر  و مقاومت بر محور دین و والیت3

های صبر امی   مقاومت بر محور دیا و و یت است  هر چند صربر  ى از ویىگىیک
ناپذیری  تسرلیم نشردن در برابرر ظاحمران  تحمر   ها  سرم و مقاومت در برابر سارى

ها در میدان مبارزه و     ارزش است  اما ارزش واقعى در صربر و مقاومرت برر  سارى
 محور دیا و و یت است 

بره عنروان قارمران صربر و  آنچه که باعث شد از میان افراد صبور  حتر، زینب
در تمرا  مراحر   باشرد  ایرا اسرت کره آن حترر،« نماد صبر امیر »مقاومت و 

مبارزاتى  بر محور دیا و و یت صبر و مقاومت کرد  او در انجرا  رسراحت خرود در 
دوران پر از فراز و نشیب اسار، کاری انجا  نداد که بر خرالف دسررورا، دیرا یرا 

 برخالف نظر امامت و و یت باشد  
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ن حترر، خشمگیا شد  دسررور داد آ وقرى عبیدال ل با زیاد از پاسخ اما  سجاد 
زیراد   ای ابا»کررد و گفرت:  خودش را سپر اما  سجاد را بکشند؛ زینب کبری

هایمان سیرا  نشردی؟ آیرا کسرى از مرا را براقى  دست از ما بردار  آیا هنوز از خون
زیراد برا  ابا 1« ( بکشى  مررا هرم بکرشخواهى او را )اما  سجاد گذاشرى؟ اگر مى

 صرفنظر کرد  از کشرا اما  سجادمشاهده ایا ایسرادگى و دفاع اانانه 

و چره در  تسلیم محض امامت بود  چه در دوران اما  حسریا حتر، زینب 
ها را آتش زدند  نزد آن حتر، آمرد  ای که خیمه حرى در ححظه دوران اما  سجاد

 های صبر امی  حتر، زینب و از اما  کسب تکلیف کرد  بنابرایا یکى از الوه
ای  قد  و اسروار برود؛ حررى هره او در زمینه و یرمداری  هابت در و یرمداری اوست 

در ایا مسیر کوتاه نیامد و همواره در معرفى آنان کوشید و حرى فرزندانش را در ایا 
 راه تقدیم کرد  

 . صبر توأم با معرفت و بصیرت4

های صبر امی   معرفت و بصیر، است  اگر صبر و مقاومت توأ  برا  ویىگىدیگر از 
سرت؛ بلکره آهرار زیانبرار و پیامردهای یمعرفت و بصیر، نباشد  نه تنارا همررباش ن

ناگواری به دنبال خواهد داشت  تاریخ افراد بسیاری را بره خرود دیرده اسرت کره در 
مبارزه خود صبر و مقاومت کردند  وحى به دحی  نداشرا معرفت و بصیر، بره نریجره 

ناپذیری وارد نمودند و همان کاری را  اننرسیدند  عاقبت بدی پیدا کردند و ضرر ابر
کره در خانره  خواسرند  حتر، زینب کبر  انجا  دادند که دشمنان و مااحفان مى

وحى تربیت شده و در دامان و یت علوی و فاطمى رشد پیردا کررده برود  از همران 
های ایمان و معرفت و بصیر، در او نمودار بود و در دورانى کره  دوران کودکى نشانه

مسئوحیت سنگیا ناتت عاشورا را بر عاده گرفت  توانست با همران صربر امیر   
 صبر توأ  با معرفت و بصیر، احگویى برای همگان باشد 

با معرفت و بصیر، کام  در قیا  عاشورا حاضر شد  حمایت و دفاع  زینب کبر 
ی قطعره ها نه و آرامش بردنیاز امامش را وظیفه خود دانست  در روز عاشورا با طمأن

                                                           

  127؛ ص ا رشاد فى معرفة حجج ال ل على احعباد  محمد با محمد مفید؛ 1
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هررا نفررر از بسرررگان و یرراران باوفررای حتررر،  قطعرره شررش برررادر  دو فرزنررد و ده
های عبیدال ل با زیاد و  را مشاهده کرد و در کوفه در مقاب  خودخواهى سیداحشادا

در شا  در مقاب  ترفندهای یزید با صالبت ایسرادگى کرد تا تکلیف خود را در برابرر 
را زنده نگه  ظاحمان را رسوا و ناتت اما  حسیاخدا و وحى خدا ادا کرده باشد و 

 دارد 

اِه »فرمرود:  نبیاش حتر، ز درباره علم و معرفت عمه اما  سجاد َِ ِبَحْمِدالل  ْنا
َ
أ

َمااة َمااة  َفِهَمااٌة َغْیااُر ُمَفه  بحمرردل ل تررو دانشررمند معلررم ندیررده و فامیررده  1؛َعاِلَمااٌة َغْیااُر ُمَعل 
ب و تامرت یذکرهرگرز در مقابر  تحقیرر  ت حتر، زینب«  نیاموخره هسرى فام

سرراد و یدشمنان اظاار ضعف یا سسرى نکرد؛ بلکه مانند کروهى اسرروار و سرربلند ا
ای داشت  بره  روشنگری نمود و هرگز شکوه و شکایرى به مرد  نداشت و اگر شکوه

اِه   َفاِإَلی»که در سرانان پایرانى خرود در مجلرس یزیرد فرمرود:  خدا نمود؛ همچنان   الل 
َكی ََ ُل   اْلُمْش ل  َو اْلُمَعو   َو اْلُمَيم 

ُ
برر  و برر او  پس به درگراه خردا شرکایت مى 2؛ َو ِإَلْیِه اْلَمْلَجَ

 «   دهم کنم و او را امید و پناه خویش قرار مى توک  مى

نماد براسره و ماندگار آن است  ایا  است که زینب کبری« صبرامی »ایا همان 
های خانوادگى  سیاسى و اارماعى و در تمرا  عصررها  عرصهبانوی بزرگوار در همه 

ها  احگوی کاملى برای مقاومت و پایداری است  او سرفراز و بلندقامت ایسرراد  و زمان
و مسیر زندگى در نامالیما، را با رفرار و گفرار خرود تعریرف کررد  او بره همگران 

 توان در برابر ظاحمان ایسراد و سرخم نکرد   آموخت که مى

                                                           

  164  ص 45؛ م بحارا نوار  محمدباقر مجلسى؛ 1

  309  ص 2؛ م ا حرجام  احمد با على طبرسى؛ 2
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 های شخصیتی حضرت ابوالفضل العباسنگاهی به ویژگی

*قادری یمیرتق
 

 مقدمه

نه تناا سراره شرادای کرربال  بلکره تنارا شراید واقعرۀ  حتر، ابواحفت  احعباس
نامره مرأهوره از سروی امرا   است کره صراحب زیار، عاشورا بعد از سیداحشاداء

هرای فراوانرى کررده  هرا و قلب است  ایا امر حتر، را کرانون تواره دل صاد 
است  رمزگشایى از شاصیت ایشران  نیازمنرد شرناخت خصوصریاتى اسرت کره در 

نامره  در زیار،و کلما، کوتاه و َرَازهای حماسى ایشان در واقعۀ عاشورا  بیان شده 
هرا ویىگىه ایا نسبت ب و اما  سجاد اما  حسیاهای گواهىآن حتر، و نیز 

تواند برای ما احگرو  آمده است  در ایا مقاحه به پنج ویىگى براسره آن حتر، که مى
 ایم  باشد  پرداخره

 . اصالت خانوادگی1
  اصاحت خانوادگى و تربیت های براسره حتر، ابواحفت  ویىگىدر میان تمامى 

مارم  هکرر دو ویىگى ویىه مادر  کمرر مورد تواه قرار گرفره است  برای تحلی  ایا 
 نکره ضروری است 

ها بر خالف دیگر موارودا،  افرزون برر تکثیرر  حکمت زوایت در انسان نکته اول:
َو ِملْن آياِتلِه َأْن »نس  و الوگیری از انقراض آن  آرامش روحى میان همسران اسرت: 

 َْ ْسُكُنوا ِإَلْيها َو َجَع ََ ًة َو َرْحَمًة ِإَن  ِفي ذِلَك ْليلاٍت ِلَقلْوٍم َخَلَق َلُكْ  ِمْن َأْنُفِسُكْ  َأْ واجًا ِل َبْيَنُكْ  َمَوَد 

                                                           
  نویسنده و پىوهشگر *

  مبلغانویژه فصلنامه علمی ـ تخصصی 

 ـ شماره دوم 1442الحرام ـ محرم 1399تابستان  
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ُروَن  َفَك  ََ د یره از انس خودتان همسرانى برا  شما آفرکها  او آن است  و از نشانه 1؛َي
د و رحمت قررار داد؛ یشد  ان شما و همسرانران عالقهید و میابینار آنان آرامش کتا در 
بره «  ها  قطعى اسرت شند  نشانهیاند ه مىکروهى ا نعمت احاى برا  گیدر ا کش بى

هاسرت؛  های زوایرت در میران انسان واود آمدن نس  صاحح  یکى دیگر از حکمت
نا َهْب َلنا ِمْن َأْ واِجنا »فرماید:  چنان که خداوند از زبان عباداحرحما مى ِذيَن َيُقوُلوَن َرَب  َو اَل 

َة َأْعُيٍن َو  اِتنا ُقَر  َي  ِقيَن ِإماماً َو ُذِر   ََ ند: پروردگرارا  بره یگو ه مىکهسرند   سانىکو  2؛اْجَعْلنا ِلْلُم
شروا  یرا پ ا و مراکرروشرنى چشرم عطرا   هیرهمسران و فرزندانمان  ما  هیما از ناح

 « زگاران قرار دهیپره
نس  صاحح  حاص  نطفه مرد به منزحه بذر و رحم زن به منزحه زمیا و مح   نکته دوم:

ست  قرار گرفرا نطفه از صلب شامخ مرد در رحم پاک زن  حاصلى از کاشت بذر ا
ندارد؛ زیرا از زمیا مسررعد  بایرد  توحد شاصیرى چون حتر، ابواحفت  احعباس

اُ  َیْخاُرُج َنباُتاُه »فرماید:  محصول مفید برداشت نمود؛ چنان که خداوند نیز مى ِیَّ اْلَبَلاُد الَطَّ
ِذي َخُب  ِه َو اَلَّ اهش به اهن پروردگارش یو آماده  گ کا پایسرزم 3؛َث ال َیْخُرُج ِإال  َنِكاداً ِبِإْذِن َرِبَّ

ده یرفا و بى کزار است  از محصروحى انرد ث و شورهیه خبکنى ید  اما زمیآ رون مىیب
اُكْم »نیز در ایا باره فرموده است:  خدا رسول«  دهد رون نمىیب َمِن   ِإی  ِقیاَل   َو َخْضَراَء الادِّ

اْوءَیا  َِ الس  ُ  اْلَحْسَناُء ِفا َمْنِب
َ
َمِن َقاَل اْلَمْرأ ِه َو َمْن َخْضَراُء الدِّ هایى  بپرهیزیرد از سربزه 4؛َرُسوَل الل 

رویرد   هایى کره در مزبلره مى ال ل  سربزه روید  عرض شرد: یرا رسرول که در مزبله مى
 « ده استچیست؟ فرمود: زن زیبایى که در خانواده پست و ناشایست به واود آم

به عنوان امرا  معصرو  برا    حاص  ازدوام اما  علىحتر، ابواحفت  احعباس
« ارحا  مطارره»است که نه تناا مصدا  بارز  احبنیا ای  چون ا  بانوی عارفه مردینه

اش تا اایى است کره اگرر چره در واقعره کرربال چارار  است؛ بلکه معرفت واودی
 امى که از بشیر پیگیر احروال امرا  حسریافرزندش را از دست داده است  اما هنگ

ََ ِنیااََل »گویرد:  دهد  مى شود و بشیر خبر شااد، چاار فرزندش را به او مى مى ْعا َقط 
                                                           

  21  رو : 1
  74  فرقان: 2
  85  اعراف: 3
  35  ص 20؛ م وسای  احشیعه   محمد با حسا حر عاملى؛4
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ه َقْلِبی  َاْخِبْرِنی َعْن َاِبی ُهْم َفاداًء اِلِبی َعْبِداللَّ ََ اْلَخْضراِء ُكلُّ اِه اْلُحَساْین َاْوالِدی و ََمْن َتْح  َعْبِداللَّ
ای بشیر  با ایا خبر ناگوار بندهای دحم را پاره کردی  از حسیا برایم خبرر برده   1    ؛

 «   باد فرزندانم و هر آنچه در زیر آسمان کبود است  فدای اباعبدال ل اححسیا

 . ادب 2
نسبت بره امرا  زمرانش   رعایت اد  و احررا  خاص حتر، ابواحفت  احعباس

 براسره آن حتر، است های  ویىگىاز دیگر  اما  حسیا
یکى از وظایف و تکاحیف هر فرد مسلمان در کنار وااباتى چرون نمراز  روزه  حرج  
اااد  امر به معروف و ناى از منکر  آراسره شدن به مکار  اخرال  و صرفاتى  چرون 

  «اد »  «احرررا »  «عفرو و گذشرت»  «ایثرار»  «گذشرت»  «حیا»  «انصاف»  «مرو،»
میت اخال  به گونه ای است که آیا، فراوانرى در قررآن بره آن و     است؛ اه« عدل»

درباره اهمیت مکار  اخرال  بره عنروان فلسرفه  خدا اخرصاص یافره است  رسول
 بعثت خود فرموده است: 

ِنی َْ ی َبَع ِق َفِإن  َربِّ ََ ْن َیْع   َعَلْیُكْم ِبَمَكاِرِم اْلَْخ
َ
ِق أ ََ اْن ِبَها َو ِإن  ِمْن َمَكاِرِم اْلَْخا ُجاُل َعم  ُفاَو الر 

 ُُ ْن َیُعوَد َمْن اَل َیُعاوُد
َ
برر شرما براد رعایرت  2؛َظَلَمُه َو ُیْعِطَی َمْن َحَرَمُه َو َیِصَل َمْن َقَطَعُه َو أ

ها مبعو  کرد و از مکار  اخال  است که کسرى  مرا بر آن  مکار  اخال  که خداوند
  کسى که ترو را نسربت ىباشاو را ب ر به اات غرضى شاصى رکه بر تو ظلم کند 

؛ با شاصى که با تو قطع دوسررى کنرد  رابطره کابه چیزی محرو  گرداند  کمکش 
 و شاصى که به دیدار تو نیاید  به دیدارش برو برقرار کا دوسرى 

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

ْن َنْطُلاَ  مَ 
َ
ًة َو اَل َنْخَشی َنارًا َو اَل َََّوابًا َو اَل ِعَقاباًا َلَكااَن َیْنَبِراا َلَناا أ ا اَل َنْرُجو َجن  َكااِرَم َلْو ُكن 

ا َتُدلُّ  َها ِمم  ِق َفِإن  ََ َجاحاْلَْخ م و یداشرر د و براور نمىیاگر هم به باشت ام 3؛َعَلی َسِبیِل الن 

                                                           

  186  ص 3؛ م شرر ا خبار فى فتائ  ائمه ا طاار   نعمان با محمد مغربى؛1

  174  ص 12؛ م وسای  احشیعه   محمد با حسا حر عاملى؛2

  193  ص 11؛ م مسردرک احوسائ  و مسرنبط احمسائ   حسیا با محمدتقى نوری؛ 3
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ه در کرسرره برود یبود  براز شا ان نمىیفر  در مکیم و پاداش و یدیهراس از دوزخ نمى

ار  کرروز  در بره دسرت آوردن میرت و پیرا راه موفقیم؛ زییار  اخال  برآکطلب م

 اخال  است  

خرال  سربب محبوبیرت آدمرى در میران افرراد گونه که مرصف شدن به مکار  ا همان
شود  عاری بودن واود آدمى از ایا صفا، و مرصرف شردن بره صرفاتى   اامعه مى
آزار و اهیررت »  «خررواری حرا »  «ُعجررب»  «برردزبانى»  «تکب ررر»  «حسرراد،»همچررون 
و     « نفرا  و دروغگرویى»  «تمل ق و چابلوسى»  «خواری رشوه»  «ریاکاری»  «دیگران
 علرى  شود آدمى از چشم همگان ساقط شود  از همیا روست که  اما  ىمواب م

ِق   ِبَمَكاِرِم   َعَلْیُكْم »فرماید:  مى ََ یَف َو   اْلَْخ اِر َهاا َتَضاُع الش  اَة َفِإن  ِنی  َق الد  ََ ااُكْم َو اْلَْخا َها ِرْفَعٌة َو ِإی  َفِإن 
ه سربلند  اسرت و از اخرال  پَسرت یما هکد یبند باشیار  اخال  پاکبه م 1؛َتْهِدُم اْلَمْجد
 « برد ا مىیکند و بزرگوار  را از ب ف را پَست مىیها  شر ه انسانکد ینکدور  

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

 فرموده است: 
ِبليِّ َواَل َتْجَهلُروا َللُه ِبلاْلَقْوِل َكَجْهل ِذيَن آَمُنوا اَل َتْرَفُعوا َأْصَواَتُكْ  َفْوَق َصْوِت النَّ َها الَّ ِر َيا َأيُّ

 َُ ایرد   ای کسرانى کره ایمران آورده 2؛ْ  اَل َتْشُعُروَن َبْعِضُكْ  ِلَبْعٍض َأن َتْحَبَط َأْعَماُلُكْ  َوَأن

گونره  صدای خود را فراتر از صدای پیامبر نکنید  و در برابر او بلند ساا مگوییرد آن

کنند  مبادا اعمال شما نرابود گرردد؛ در  که بعتى از شما در برابر بعتى بلند صدا مى

 دانید   حاحى که نمى

  ار و رفرار و تعب د و تسلیم در برابر اما  معصرو گونه که رعایت اد  در گفر همان
ادبى در گفرار و رفرار و عد  تسلیم در برابر  اار عظیمى را برای فرد به دنبال دارد؛ بى

د؛ چنان کره خداونرد نیرز شمواب حبط عم  و عذا  احاى خواهد  اما  معصو 
ُموا»فرماید:  مى ِذيَن آَمُنوا اَل ُتَقِ   َها اَل  َه َسِميع  َعِللي    َيا َأُي  َه ِإَن  الَل  ُقوا الَل  ِه َو َرُسوِلِه َو اَت   3؛َبْيَن َيَ ِي الَل 

                                                           

  53  ص 75؛ م بحارا نوار   محمدباقر مجلسى؛1

  2  حجرا،: 2

  1  حجرا،: 3
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اید  چیزی را بر خدا و رسروحش مقرد   نشرمرید و تقروای  ای کسانى که ایمان آورده
 « احاى پیشه کنید که خداوند شنوا و داناست

و نیرز  بره عنروان عتروی از خرانواده امیراحمرؤمنیا حتر، ابواحفت  احعباس
ای برخروردار برود  امرا بره سربب  صفا، واودی خود  از اایگاه رفیع و بلند مرتبه

مأمو  بود  خود را پشت اما  پناران  همواره در مقاب  اما  حسیا  معرفت واودی
ررار و رفررار در کرد تا اما  بیشرر دیده شود  اد  و احررا  نسبت به امرا  را در گف مى

گاه در برابر اما  برای خود نظرری قائر  نبرود  از  کرد و هیچ با تریا مرتبه رعایت مى
کره ارا همیا رو بود که در میان شادای کربال  به اایگاه وا تری دست یافت ترا آن

 اححوائج مشاور شد  به با 
 یکى از کراما، آن حتر، چنیا نق  شده است:

 ثه مقا  معظم رهبری به عنوان سانران حر  سیداحشرادااز سوی بع 1390در سال 
اححرمیا دید  کره فرزنرد  به کربال رفره بود   صبح تاسوعا زن و مرد اوانى را در بیا

ترابى خاصرى  اححرمیا گذاشرره بودنرد و برا بى شان را که فلج بود  وسط بیا خردسال
بعرد از ظارر  کردنرد  طلرب مى و حتر، ابواحفت  شفای او را از سیداحشادا

مشرف شد  و امعیرت زیرادی را در حرر   هاشم نزدیک مغر  به حر  قمر بنى
از فردی علت ازدحرا  مقابر  حجرره «  یا ابواحفت »زدند:  صدا فریاد مى دید  که یک

کنار در نام را پرسید  و فامید  بیماری شفا گرفره است  خود  را به آن اا رسراند  
ا  خواسرم تا ااازه  ا  بره احرررا  روحرانى و و از خد  دهند داخ  حجرره شرو   خرد 

سادا، بودنم ااازه دادند داخ  حجره شو   داخ  حجره که شد   همان کودک فلج 
را دید  که ساحم بود و واحدینش بیاوش بودند  از مرردی کره کنرارش برود  قصره را 
اویا شد   مرد گفت: ما دایى ایا کرودک هسررم  مرا بررای خرداحافظى بره حرر  

آمدیم  همسرر خرواهر  کرودکش را برر دوشرش ناراد و از او  ر، ابواحفت حت
خواست ضریح را ببوسد  فرزند خواهر  گفت که او را بر زمریا بگرذارد و هرر چره 
اصرار کرد  پدرش حاضر نشد  ناگاه پدرش عصبانى شد و او را رها کرد  کودک نیرز 

ا  نیز او را ساحم روی دو پایش ایسراد  پدرش نیز با دیدن ایا صحنه  بیاوش شد  خد 
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ک به ایا اا آوردند  برای تبر 
1 

 . آزادی و آزادگی 3
ا   سربب برترری او برر حیروان و برخورداری انسان از نعمت اخریرار  اراده و انرار

لا »فرماید:  ک شده است؛ چنان که خداوند مىئمال لا شلاِكرًا َو ِإَم  َْ ِإَم  لِبي لا َهلَ ْيناُه الَس  َإَن 
ا یررا باشرد  یر و پرذکم  خرواه شرایانردیبه راسرى ما راه )حرق( را بره او نما 2؛َكُفورا

اَ  »فرمایرد:  درباره تفاو، انسان  با مالئک و حیوان مى اما  على«  ناسپاس   ِفاا  َرك 
  َ ََ َدْهَو   َو َرك  ًَ ِب ِئَكِة َعْق ََ ََ َعْقل    اْلَبَهاِئِم   ِفا  اْلَم اَ    َدْهَوً  ِب ِكَلْیِهَماا َفَماْن َغَلاَ    خَدَم   َبِناا  اِفا  َو َرك 

َْ َدْهَوُتُه َعْقَلُه َفُهَو َدرٌّ ِمَن اْلَبَهااِئم  َعْقُلُه َدْهَوَته ِئَكِة َو َمْن َغَلَب ََ خداونرد مرعرال  3؛ َفُهَو َخْیٌر ِمَن اْلَم
فرشره را آفرید و او را از عق  محض سراخت و حیروان را آفریرد و او را از شراو، 

ساخت و انسران را آفریرد و در انسران ایرا دو را  یعنرى سرشرت فرشرره و  محض
 « سرشت حیوان را با یکدیگر ترکیب کرد و از او انسان آفریده شد

هرا را از نظرر  ها مواوداتى مارار و انرارابگر هسررند  امرا عملکررد آن اگر چه انسان
 توان به سه دسره تقسیم کرد: آزادی و آزادگى مى

سانى که اگر چه از آزادی اارماعى برخوردارند و هیچ شاصى آنران را دسره اول کر 
اند؛ چنران  کند  اما آزاده نیسرند؛ بلکه اسیر زندان هواهای نفسرانى به امری مجبور نمى

َذ ِإلَهُه َهلواهُ »فرماید:  که قرآن مى ََ ه هروا  کرسرى را کد  یرا دیرپرس آ 4؛َأَفَرَأْيَت َمِن اَت 
 «   داده است ش را معبود خود قراریخو
دسره دو  کسانى که اگر چره آزادی اارمراعى ندارنرد و تحرت سرلطه زورمنردان ر 

هسرند  اما اسیر نفسانی ا، خود نیسرند و از آزادی معنوی برخوردارنرد؛ ماننرد فُتری  
با عیاض و بُشر حافى که پس از توبه  از بند نفسانیا، رها شدند و به آزادی معنوی 

 رسیدند 
گری  سانى که هم آزادی اارماعى دارنرد و تحرت سرلطه هریچ سرلطهدسره سو  کر 

                                                           

  مقاحه نویسندهمشاهدا،   از 1

  3  انسان: 2

  5  ص 1؛ م عل  احشرایع   محمد با على صدو ؛3
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 شوند  امرا  علرى های نفسانى تسلیم نمى اند و در مقاب  خواسره نیسرند و هم آزاده
اُس »فرماید:  در توصیف ایا افراد مى ْنَیا َداُر َمَمرٍّ اَل َداُر َمَقرٍّ َو الن  ِن   الدُّ ََ  َرُجاٌل َبااَع ِفیَهاا  ِفیَها َرُج

اع ََ ْوَبَقَها َو َرُجٌل اْب
َ
َقَها  َنْفَسُه َفَ ََ ْع

َ
ا گذرگاه عبور است  نه اا  مانردن و مررد  یدن 1؛َنْفَسُه َفَ

ه کرگرر  آن یشراند و دکه خود را فروخت و به تباهى کى آن یکاند:  در آن دو دسره
 « خود را خرید و آزاد کرد
اسرت کره وقررى شرمر  های آزاده مصدا  برارز انسران حتر، ابواحفت  احعباس

ال حاَجَة َلنا فی أماِنک َفاإن  أماان اللاه خیارًا مان »نامه آورد  خطا  به او فرمود:  برایش امان
ما به امان تو احریام نداریم  امان خردا از امرانى کره عبیردال ل فرزنرد  2؛أمان إبِن َمرجاَناة
 « دهد  بارر است مراانه مى

 بینش ژرف . 4
  بصریر، نافرذ و شاخص حترر، ابواحفتر  احعبراسهای  یکى دیگر از ویىگى

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

بدیا معناست که شعاع درک عقلى ساحک و عارف به دحی  طى کرردن « نافذ احبصیره»
بینى و  از روشررا ای کنررد و او  بره مرحلرره چنران انبسرراط پیردا مى مراترب سررلوک آن

ه و معنا  غیب و شااد، برایش یکسران مى اندیشى مى ژرف شرود و  رسد که عاحم ماد 
بینى و  بیند  ایا مرتبه از روشا بینند  وی در ِخشت مى آنچه را که دیگران در آینه نمى

شود که به عاحم قدس و معنا وص  و ااودانره شرود  منشرأ چنریا  درک  مواب مى
ه  قدر، و چنیا مرتبرهامری نیز طى کردن  ای  سه مرتبه از منازل تقواست که زمینه قو 

 سازد  از شعاع درک را برای او فراهم مى
ای نردارد و  اوحیا مرتبه  تقوای عا  است؛ بدیا معنا که عم  حرا  برای ساحک ااهبه

را در  احعم  حتر، یوسف دار کند  چنان که قرآن عکس تواند داما او را حکه نمى
ْت ِبِه َو َهَ   ِبها َلْو ال َأْن َرأى»کند:  عم  حرا  چنیا بیان مىبرابر  لِه َكلذِلَك   َلَقْ  َهَم  ُبْرهلاَن َرِب 

                                                           

  133؛ تصحیح صبحى صاحح؛ حکمت احبالغه ناج  محمد با حسیا شریف احرضى؛ 1

  12  ص 3؛ م موسوعه ا ما  اححسیا   گروهى از نویسندگان؛2
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َلِصيَن  َْ ُه ِمْن ِعباِدَنا اْلُم وَء َو اْلَفْحشاَء ِإَن  ز مصرر قصرد یو همانا همسر عز 1؛ِلَنْصِرَف َعْنُه الُس 
زه قصد او را ید  بر اساس غرید را نمىز اگر برهان پروردگارش یرد و او نکوسف را ی

م ترا برد  و فحشرا را از او دور یردک کمکبرهان دحی  و گونه ما او را با  ایرد  اک مى
 « ده ماستیه او از بندگاِن برگزکم؛ چرا ینک

ما، احاى  بلکره  دومیا مرتبه  تقوای خاص است؛ بدیا معنا که ساحک نه تناا از محر 
که حالل و حرا  برودن آن بررایش روشرا نیسرت  پرهیرز از مشرباا، و اموری نیز 

حره  پرس از رحلرت معظم گویرد: مى ال ل گلپایگانى کند  مرحو  محق ق  داماد آیت مى
  ال ل حرائری رسیدیم  ایشان فرمود: مادر آیرت ال ل اراکى اات تشکر  خدمت آیت

اانرب شریرازی برود  روزی از   برزرگ یمؤسس حوزه علمیه قم  خدمرگزار میررزا
همسایه غذایى را برای آنان آوردند  کنیز بعد از تحوی  گرفرا غذا به خردمت میررزا 
رسید و عرض کرد ما در غذا فترله مروش دیرد   میررزا فرمرود: فترله مروش و 
سوسک شبیه هم هسرند  شاید فتله سوسک باشد؛ وحى ایا بانو عرض کررد: اارازه 

ناک را نارور ؟ میررزا فرمرود: تصرمیم برا شماسرت   ی شباهفرمایید ما ایا غذا مى
دار  خداونرد فرزنردی  فرمود: آن زن به دحی  اارنا  از غرذای شرباه ال ل اراکى آیت

چون شیخ عبداحکریم به وی عنایت کرد که ایا شاصیت  مرااعرى چرون حترر، 
 را تحوی  اامعه بدهد  ال ل گلپایگانى و آیت اما 

احااص است؛ بدیا معنا که ساحک حرى از مباحرا، هرم  ی خاصسومیا مرتبه  تقوا
کند که در انجا  واابا، و مسرحبا، براز  گذرد و تناا  حداق  از آن را اسرفاده مى مى

 نماند  
سردار شاید قاسم سلیمانى یکى از اوحیای احاى بود که از حالل احارى اارت تقرر  

ارانش مرواه شرده بودنرد کره بار همک گذشت  نق  شده است: یک بیشرر به خدا مى
شاید مشک  ماحى دارد  با امور ماحى سرپاه قردس صرحبت کردنرد کره سرردار حرق 

گیرد؛ برایش محاسبه و به حسابش واریز کنند  وقرى سردار مرواه شد   مأموریت نمى
گرفت  برگرداند؛ بلکه فرمود:  نه تناا تما  واه را که شرعى و قانونى به وی تعلق مى

                                                           

  24  یوسف: 1
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 1زندگى ما نباید با حق مأموریت گره باورد  مسائ  داخلى
گونه که  دارای تقوای خاص احااص بود و حقایق را آن حتر، ابواحفت  احعباس

هجری ناترش را آغراز و  60راب سال  27در  دید  وقرى که اما  حسیا بود  مى
بر خرالف هفرصرد ترا از  مکه حرکت کرد  حتر، ابواحفت   از مدینه به سمت

  حق را از باط  تشایص داد و با شااد، در رکا  اما  زمانش  ال ل  ولصحابه رس
َناا »فرمرود:  نا  خود را ااودانه ساخت  از همیا رو بود کره امرا  صراد  كااَن َعمُّ

اُس بُن َعِلاٍّ ناِفَذ الَبصیَرِ  ُصلَ  اْلیماِن جاَهَد َماَع أبا اِه  الَعبَّ و أبلای َباًَء َحَسانا و َمضای  َعبِداللَّ
مرانى راسرخ برود  همرراه برا امرا  ینشرى ژرف و ایعمو  ما عبراس  دارا  ب 2؛َدهیَدا
 «   دیش داد و به شااد، رسیآزما یکرد و نکاااد  ایحس

اِه َتَبااَرَو َو َتَعااَلی َمْن ِ »نیز درباره آن حتر، فرمود:  اما  سجاد اِس ِعْناَد الل  َلاًة َو ِإن  ِلْلَعب 
َهَداِء َیْوَم اْلِقَیاَمةِ  عبراس را نرزد خداونرد منزحررى اسرت کره در روز  3؛َیْرِبُطُه ِبَها َجِمیُع الشُّ

 « برند قیامت همه شایدان برآن رشک مى

 عبد صالح . 5
عبرد »  ایشان را برا عنروان نامه حتر، ابواحفت  احعباس در زیار، اما  صاد 

های خراص آن  ه از دیگر خصوصیا، و ویىگىمورد خطا  قرار داده است ک« صاحح
« عبراد،»حتر، است  در تحلی  ایا ویىگى آن حتر، باید تواه داشت که میان 

که پرسرش حق تعاحى « عباد،»احمقدمه واود دارد     نسبت مقدمه و هی«عبودی ت»و 
که به معنای بندگى حترر، حرق اسرت  « عبودیت»ای است تا بنده به  است  مقدمه
ان که یکى از اهداف بعثت انبیا نیز آموخرا راه رسیدن به مقرا  عبودیرت و برسد؛ چن

ِنُبلوا »عبد خدا شدن به بندگان بوده است:  ََ َه َو اْج ٍة َرُسواًل َأِن اْعُبُ وا اللَّ ِّْ ُأمَّ َو َلَقْ  َبَعْثَنا ِفي ُك
ْت َعلَ  ُه َو ِمْنُهْ  َمْن َحقَّ اُغوَت َفِمْنُهْ  َمْن َهَ ى اللَّ اَلَلةُ الطَّ ان هرر یرقرت در میو در حق 4؛ْيِه الضَّ

                                                           

  13/10/1398؛ «سردار سلیمانى یک ریال یا د ر حق مأموریت نگرفت»نیوز؛    خبرگزاری مشر 1
https://www.mashreghnews.ir/news/1026310 
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د؛ یرزیبگربپرهید و از طراغو، فرید خدا را بپرسرریم تا بگویاریا  برانگ  امرى فرسراده
ه کرسرى اسرت کشران یرده و از اکرت یه خردا او را هرداکسى است کشان یپس از ا

 « گمراهى بر او سزاوار است
تروان   گیرند  به اعربار انگیرزه در عبراد، مى مىهایى را که در مسیر عباد، قرار  انسان

 آنان را به سه گروه تقسیم کرد:
دانند عباد،  بارریا عم  صراحح احارى اسرت و هرر  کسانى که چون مى  گروه اولر 

عم  صاححى پاداش متاعف اخرروی دارد  تمرا  همرت خرود را در انجرا  بیشررر 
 کنند تا اار بیشرری ببرند  عباد، صرف مى

  انجرا  دادن واابرى از واابرا، و عبراد،دو  کسانى که بر ایا باورند کره  گروهر 
ای از فرایض است که اگر ترک شود  مجرازا، سرات اخرروی را بره دنبرال  فریته

 کنند  خواهد داشت؛ از ایا رو به سبب ترس از اانم عباد، مى
کننرد؛  گروه سو  کسانى که به دحی  طمع به باشت  یا ترس از اارنم  عبراد، نمىر 

کنند؛ چنان کره امرا   دانند  او را عباد، مى بلکه چون حق تعاحى را شایسره عباد، مى
 ها فرموده است:  در توصیف ایا سه گروه از انسان على

لْ  َِ َه َرْهَبًة َف اِر َو ِإن  َقْومًا َعَبُدوا الل  ج  َُّ َُ ِعَباَدُ  ال ْل َِ َه َرْغَبًة َف َُ ِعَبااَدُ  اْلَعِبیاِد َو ِإن  َقْومًا َعَبُدوا الل 

َُ ِعَباَدُ  االْْحاَرارِ  ْل َِ َه ُدْكرًا َف   بره یرگروهى خدا را از رو  رغبت و م 1؛ِإن  َقْومًا َعَبُدوا الل 

ا  از رو  تررس او را  ا عبراد، ترااران اسرت و عردهیرردنرد  اکباشت پرسرش 

هرا و  ر نعمتکگر خدا را بررا  شریا عباد، بردگان است و امعى دیدند و ایپرسر

 ا عباد، آزادگان است یدند  ایسره عباد، است  پرسریه شاکا یا

توان بره دو  ایا گروه سو  را که در مسیر سلوک  عباد، احرار و آزادگان هسرند  مى
 دسره تقسیم کرد:

کسانى که هنگا  عباد،  هیچ گونه معرفت و آگاهى نسبت بره مفراهیم و   دسره اولر 
در واژگان و امرال، و افعرال نمراز وارود دارد  ندارنرد؛ امرا  هایى که معانى و پیا 

یابند و باور دارنرد کره در برابرر ها،   ها را مى چسب نافره در آن واقعیت شیریا و دل
 گویند  اقدس مطلق ایسراده و با او ساا مى
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 دانند که در برابر ها، اقدس احاى قرار دارند؛ بلکه با دسره دو  کسانى که نه تناا مىر 
شرود  چنریا  مفاهیم بلند واژگان و اسرار افعال نماز آشنایند و واودشران عبرادی مى

و بنردگى پریش « عبودیرت»هایى  همان عبد صاحح حق تعاحى هسرند که تا مرز  انسان
 شوند  روند و از هر گونه تعلقا، نفسانى رها مى مى

کننردگان  د،یکى از بارزتریا مصادیق ایا دسرره از عبا ابواحفت  احعباس حتر،
اجودِ   َعیَنیاِه   َبایَن »است که در سیره و احواحش آمده اسرت:  در پیشرانى و بریا  1؛أََّاُر الُسَّ

بره عنروان امرا   از همیا روست که اما  صاد «  چشمان او اهر سجده نمایان بود
گونره برر  معصو  در برابر تربت مطا ر آن حتر، ایسرراد و بره مرا آموخرت کره ایا

ااِلُح اْلُمطیاُع للاِه َو ِلَرُساوِلِه َو »علمدار شادای کربال سال  دهیم:  َهاا اْلَعْباُد الصَّ َُ َایُّ َُم َعَلْی َالس 
ی الل َُ َو َرْحَماُة اللاِه َو َبَركاُتاُه َو اِلمیِراْلُمْيِمنیَن َو اْلَحَسِن و اْلُحَسْیِن َصل  َُم َعَلْیا ا َم  َالس  ُه َعَلْیِهْم َو َسل 

 َُ َُ َوَبَدِن  2« َمْرِفَرُتُه َو ِرْضواُنُه َوَعلی ُروِح

                                                           

  141  ص 9؛ م موسوعه ا ما  اححسیا نویسندگان؛  گروهى از 1

  257؛ ص کام  احزیارا،قوحویه؛    اعفر با محمد ابا2



 

   
  

 
ره

ان
بلغ

ة م
ویژ

ی 
ص

ص
تخ

 ـ 
ی

لم
 ع

شه
تو

 

106 

 فهرست منابع

 کتب
؛ تصرحیح شررر ا خبرار فرى فترائ  ائمرةا طاارحیون مغربى  نعمان با محمرد؛  ابا  1

   1409قم: اامعه مدرسیا   محمدحسیا حسینى االحى؛ چا  اول 

؛ تصحیح عبداححسیا امینرى؛ چرا  اول  نجرف: کام  احزیارا،قوحویه  اعفر با محمد؛  ابا  2

 ش 1365دار احمرتتویه  

؛ چرا  اول  قرم: احبیرت ؛ تصحیح مؤسسه آلوسائ  احشیعهحر عاملى  محمد با حسا؛   3

   1409  احبیت مؤسسه آل

؛ تصحیح صبحى صاحح؛ چرا  اول  قرم: نشرر احبالغه ناج شریف احرضى  محمد با حسیا؛  4

   1414هجر،  

 ش 1385؛ چا  اول  قم: کرابفروشى داوری  عل  احشرایعصدو   محمد با على؛   5

 ش  1376؛ چا  ششم  تاران: کرابچى  ا ماحى ؛ ررررررررررررررررررررررر  6

ریزی  پرىوهش و برنامره؛ تاران: سرازمان موسوعة ا ما  اححسیاگروهى از نویسندگان؛   7

 ش 1378آموزشى دفرر انرشارا، کمک آموزشى؛ 

   1403؛ چا  دو   بیرو،: دار احیاء احررا  احعربى  بحارا نوارمجلسى  محمدباقر؛   8

؛ چا  اول  قرم: مؤسسره مسردرک احوسائ  و مسرنبط احمسائ نوری  حسیا با محمدتقى؛   9

   1408  احبیت آل

  سایت
؛ «سررردار سررلیمانى یررک ریررال یررا د ر حررق مأموریررت نگرفررت» نیوز؛ خبرگررزاری مشررر   1

  1026310  کد خبر: 13/10/1398

 

 

    



 
 نفس مطمئنه امام حسین

*نیا تبریزی عبدالکریم پاک
 

 مقدمه

مصدا  بارز نفرس مطمئنره برود و حماسره  احشادا طبق د ی  نقلى  حتر، سید
قمری  یکرى از تفاسریر سروره فجرر اسرت کره برا  قیرا  امرا   61عاشورا در محر  

شود  در ایا فرصرت بره مناسربت حقرب ویرىه قرآنرى  و یارانش تطبیق مى حسیا
مطررر  در روایرا، مرعرددی دربراره امرا  حسریا بیت که اه « نفس مطمئنه»

هایى دربراره نفرس  شرود  در محرور اول  نکرره اند  نکاتى در دو محور بیان مى نموده
در  عبدال ل اححسیا ى از سیره و ساا حتر، ابایها مطمئنه و در محور دو   الوه
 شود   مورد ایا واژه قرآنى بیان مى

 آذرخشی در ظلمت   

اخرصراص  اما  حسیاها  قرآن  سوره فجر به  از میان سوره 1طبق برخى روایا،
در روزگرار  داده شده است  فجر به معنا  سپیده و روشنایى است و امرا  حسریا

ها  روشا احارى  ه که آهار و نشانهامی ظلمت و تاریکى زمامداران خودسر و مسربد بنى
د   شد  با فداکار  و نثار هسرى خویش همچرون سرپیده به دست فراموشى سپرده مى

درخشید و با ارائه تصویر روشنى از مبانى و احکرا  اسرال   شراهراه انسرانیت را ترا 
 قیامت روشا نمود  

                                                           
  نویسنده و پىوهشگر *

  481  ص 10؛ م مجمع احبیان فى تفسیر احقرآن  فت  با حسا طبرسى؛ 1

  مبلغانویژه فصلنامه علمی ـ تخصصی 

 ـ شماره دوم 1442الحرام ـ محرم 1399تابستان  
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در راه پاسردار   نثار  اما  حسیا گذار  از ایا همه اان خداوند مرعال برا  ارم
آسرمانى   اش را فدا  آن نمرود ر هدیره ها  احاى ر که طبق عاد خود هسرى از ارزش

شااد، را بره آن حترر، عنایرت کررد  از ایرا اارت ایرا سروره را در روایرا، 
انرد کره قیرا  و شرااد، آن حترر، در  نامیده به سوره اما  حسریا بیت اه 

ها  و حرکت و روشرنایى شراهراه انسران تاریکى طغیان  مانند طلوع فجر منشأ حیا،
« اراعرى»ها با فرمان  شد  خون پاک او و یارانش به زمیا ریات و نفوس مطمئنه آن

و با خشنودی به سوی پروردگار شرافت تا از ایا احاا  و اوشش  نور حق در میران 
های ظلم و طغیان سسرت و ویرران  باز و پایه  ها بدرخشد  راه حیا، باعز، تاریکى

 1شود و طاغیان را دچار خشم و نفریا کند 
چ یارت و هرینگیهرا را برر ن ا  ارز حرق  آن زهیچ انگیه هکا نفوس مطمئنه بودند یا

ها را متطر   و نگران ننمود  آنان قاطعانه در ایرا مسریر گرا  ناادنرد و  برى آنیمص
که مسلم با عوسجه  در شب عاشورا بره امرا  د؛ چنانای تردید به خود راه ندادن هره

 گونه ابراز وفاداری کرد: ایا حسیا
ه مرا کرنم( کرسوگند به خدا  هرگز از تو ادا ناواهم شد تا خداوند بداند )و هابرت 

شرره که کرم  به خدا قسم  اگر بدانم یرا نسبت به تو پاس داشر خدا حرمت رسول

گرر زنرده شرو  و یشرو  و برار د سروزانده مىشو   سرپس  شو   سپس زنده مى مى

نند  هرگز از تو اردا نارواهم شرد ترا کا یسرر  بر باد رود و هفراد بار با ما چنکخا

برار  یکه فقرط کرنم در حراحى کا نیا  تو به شااد، برسم  چگونه چنکه در رکایا

 2رامت و خوشبارى ابدی خواهد بود کگاه پس از آن آنشو ؛  شره مىک

س  نشانه رضایت دو اانبه بنده از خدای مرعال و رضایت خدای مرعرال از اطمینان نف
گر اسرت  حماسره عاشرورا   بنده است  که در رفرار و گفرار موحدان حقیقرى الروه

ه دارای کر ایرود؛ زیرا امرا  حسر لت ممراز به شمار مىیا فتیای کام  از ا نمونه
اتم سوره فجر معرفى گردیرد  تریا نفس مطمئنه و راضیه و مرضیه بود  مصدا  عاحى

ُة اْرِجِعى ِإلىَُ َيا َأيَّ » و خدای مرعال فرمود: ْفُس اْلُمْطَمِئنَّ ِک   َها النَّ ًة َفاْدُخِلى ِفلى راِضيًة َمْرِضيَّ  َربِّ
                                                           

  82  ص 4م   ؛پرتوی از قرآن  سید محمود طاحقانى؛ 1

  393  ص 44؛ م بحاراألنوار  محمدباقر مجلسى؛ 2
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ى َِ
ا  نفس مطمئنه  به سو  پروردگار، بازگرد  در حاحى که هرم   1؛ِعباِدى َو اْدُخِلى َجنَّ

از تو خشنود اسرت؛ پرس در سرلک بنردگانم درآی و در  تو از او خشنود  و هم او
 « باشرم وارد شو

الوه تا  و تما  ایا آیه شرریفۀ نفرس  حتر، سیداحشادا  از منظر اما  صاد 
مقصود از نفرس مطمئنره  حترر، »تفسیر ایا آیه فرمود: در  مطمئنه است  حتر،

 حتر، در ساا دیگری فرمود:   2« است على با  حسیا 
ها ُسوَرُ  اْلُحَسایِن  هاا َعلایٍّ  بان  اْقَرأُوا ُسوَرَ  اْلَفْجِر فی َفراِئِضكْم َو َنواِفِلكْم  َفان 

َ
؛ َماْن َقَرأ

اةِ  َعلیٍّ  بن  كان َمَع اْلُحَسیِن  اِه ِماَن اْلَجن  َِ سروره فجرر را در  3؛یاْوَم اْلقیاَماِة فای َدَرَج

اسرت  علرى با  وره حسیا نمازها  وااب و مسرحب خود باوانید؛ زیرا ایا س

در دراه او از باشرت  على با  و هر کس آن را باواند  در روز قیامت با حسیا 

 خواهد بود 

 الف. تعریف نفس مطمئنه
در ایا باش به معنای اصطالحى نفس مطمئنره از منظرر علمرای اخرال   مراترب و 

 پردازیم   دراا، آن مى

 مفهوم نفس مطمئنه. 1

مالمحسرا  4اخال  و تفسیر همچون خوااه نصریراحدیا طوسرى از نظر بزرگان علم 
نفرس مطمئنره کره  ىیو عالمه طباطبا 7محقق نراقى 6عالمه مجلسى  5فیض کاشانى 

تریا مقا  عبودیت انسان در برابر خدای خرویش اسرت   راضیه و مرضیه است  عاحى
 نویسد:  در توضیح بیشرر مفاو  نفس مطمئنه مى عالمه طباطبایى

                                                           
  30ر 28   فجر:  1
   577  ص 5 ؛ م تفسیر نور احثقلیا عیدعلى با امعه عروسى حویزی؛ 2
  481  ص 10؛ م مجمع احبیان فى تفسیر احقرآن   فت  با حسا طبرسى؛3
   41؛ ص اخال  ناصر   خوااه نصیراحدیا طوسى؛ 4

  164؛ ص کاشانىده رساحه محقق بزرگ فیض   رسول اعفریان؛ 5

   37  ص 67 ؛ م بحاراألنوار  محمدباقر مجلسى؛ 6

 178؛ ص معرام احسعادة  مال احمد نراقى؛ 7
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افرره اسرت  یونت کاد پروردگارش سیمند  و هه با عالقکنفس مطمئنه  نفسى است 

 که ماحرکرند یب ا  مى جه خود را بندهیدهد و در نر ت مىیبدانچه او راضى است  رضا

افرا دل یرونت کنان و سریست     اطمیر و شر  و نفع و ضرر  برا  خود نیچ خیه

ه او کرهم باشرد و هرر قترا و قردر   ه از او راضىکبه پروردگار  مسرلز  آن است 

نى یوکرند؛ حال چه آن قتا و قردر تکى نیا چون و چرایمررکآورد   ش مىیش پیبرا

نرد و ک رده باشد     پس در آنچه او مقردر مرىکع یه او تشرکمى باشد کبوده و چه ح

چ خواسررى از خرود نشران ینرد  هرک ه او مرىکای  راند و امر و ناى ه او مىکى یقتا

ت یرا  همران ظارور عبودیره پروردگارش خواسره باشد و اکمگر آنچه را  دهد؛ نمى

 1تامه در بنده است 

 مراتب  و درجات . 2 

کره حترر، نفس مطمئنه هماننرد یقریا  مراترب و درارا، مرعرددی دارد؛ چنران
با تریا مراتب اطمینان نفس را دارا بود و در حرکت تراریاى کرربال   سیداحشادا

 راز آغاز تا پایان با اطمینان  کام  بر سر موضع احاى خود ایسرراد و مصرائب اانکراه 
نمایرد و از انجرا  تصرمیم و تعقیرب  تریا و د ورتریا افراد را سسرت مى که شجاع

عقیب هدف مقدسش باز نداشت  یراران او را از انجا  تصمیم و ت -دارد  هدف باز مى
بیت آن حتر، نیز در مراتب بعدی اطمینان نفرس بودنرد کره در مقاومرت و  و اه 

اطاعت از اما  خود  چنان اظاارا، و حرکا، عرفانى از خود نشان دادند که عاحمیان 
 را به تحسیا و تعجب وادار نمودند  

 ثمره یقین . 3

سرؤال  ه  از آهار یقیا است  وقرى از اما  رضاداشرا نفس مطمئنه و راضیه و مرضی
توک  بر خدا و تسلیم او شدن و راضى بره قترای احارى »شد: یقیا چیست؟ فرمود: 

های یقریا و تسرلیم و رضرا   از آهار و نشرانه 2« بودن و همه امور را به خدا واگذاردن
عردل و خداونرد بره »فرمود:   همان آرامش رور و اطمینان نفس است  اما  صاد 

                                                           

    285  ص 20 ؛ ماحمیزان فى تفسیر احقرآن  سید محمدحسیا طباطبایى؛ 1

    138  ص 67؛ م بحارا نوار  محمدباقر مجلسى؛ 2
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 1« داد خود  اطمینان و آرامش و نشاط و آسایش را در یقیا و رضرا قررار داده اسرت
ایا حال اطمینان و آرامش نفس  از شئون ممراز نفس است و درارا، سرعاد،  بره 
دراا، ایا اطمینان بسرگى دارد  رضا  تسلیم  توک   و تفویض در ایا نفس مطمئنره 

 مرجلى شده است که معنای ساده آن در ایا ابیا، آمده است: 
 يکددی دبد   يکددی دبمدد ع پسددن د  

 

 يکددی  صددل   يکددی هجددراع پسددن د 
 

 من از دبم ع   دبد    صل   هجراع
 

 2پسددن آ آع چدده با ج ندد ع پسددن د  
 

ُُ ِماْن »خوانیم:  نامه آن حتر، مى از همیا روست که در زیار، َُ َیا َمْن ِرَضاا ُم َعَلْی ََ الس 
ْحَمِن  ْحَمِن َو َسَخُطُه ِمْن َسَخِط الر  سال  بر آن آقایى که رضایت او رضایت خردا و  3؛ِرَضی الر 

 « او  خشم احاى است خشم

 رضایت دو جانبه   . 4

خدای مرعال نفوس مطمئنه را ر که در دل رضرایت دو اانبره نافرره اسرت ر سرروده 
کند کره همرواره در تمرا   به عاحمیان معرفى مى« حز  ال ل »است و با حقب افراارآمیز 

 مراح  زندگى پیروز و موفق هسرند: 

َ  فِی ُقُلوبِهُم  ََ َُ َك ْوَلِ
ُ
ْنَهااُر أ ات  تَجِری ِمان تَحَِهاا اْْلَ ْنُه َو ُیْدِخُلُهْم َجن  َدُهم ِبُروح  مِّ ی 

َ
ااْلیَماَن َو أ

اِه ُهاُم الْمْفِلُحا اَل ِإن  ِحْ َ  الل 
َ
ِه أ َُ ِحْ ُ  الل  ْوَلِ

ُ
ُه َعنْهْم َو َرُضوْا َعْنُه أ  4 ؛ونَخاِلِدیَن ِفیَها َرضِی الل 

شان نوشره و با روحرى از یها ان را بر صفحه دلمیه خدا اکسانى هسرند کآنان 
ى از باشرت وارد یهرا هرا را در باغ ت فرموده و آنیها را تقو ه خودش  آنیناح
مانند؛ خدا از  ر درخرانش اار  است  ااودانه در آن مىیه نارها از زکند ک مى
د یرها حز  ال ل هسرند؛ بدان ز از خدا خشنودند؛ آنیها خشنود است و آنان ن آن

   روزان و رسرگارانند یحز  ال ل پ

بیرت  نه تناا خود مصدا  اتم نفس مطمئنه است؛ بلکه اصحا  و اه  اما  حسیا
باوفا و فداکارش نیز مصدا  نفوس مطئنه هسرند که بر اسراس رضرایت احارى عمر  

                                                           
  57  ص 2 ؛ م احکافى  محمد با یعقو  کلینى؛ 1
  33؛ ص اشعار بابا طاهر  بابا طاهر عریان همدانى؛ 2
  213؛ ص کام  احزیارا،قوحویه؛    اعفر با محمد ابا3
  22  مجادحه: 4
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های راضیه مرضیه و دارای مقا  رضرا و تسرلیمند و ایرا رضرایت دو  کردند و نمونه
 وم کمال انسانى است  اانبه  ا

 کنیم:  اینک چند نمونه از آرامش و اطمینان نفس عاشورائیان را مرور مى
که خود با اطمینان  کام  و آرامش خاطر در منبر مسرجد شرا   - اما  سجاد الف.

از  تیرب د و نرزد اسررای اه یزیاخ که در کبى یدر انرقاد از خط -گفت  ساا مى
د و یشرکاد یررد  بر سر او فرک اد مىیبه زشرى  اما  علىش  و از دودمان ید سرایزی

ََ َمْرَضاَ  اْلَمْخُلوِق ِبَسَخِط اْلَخااِلِق »فرمود:  ْی َر ََ َها اْلَخاِطُ  اْد یُّ
َ
َُ أ ْیَل وای بر ترو ای خطیرب   1؛َو

 «   ای ؟ دهیمت خشم خدا خریرضای مرد  را به ق
آحود آن  خطرا  طعنرهوفره برا کاد در یرز وقرى در مجلرس ابا نبیحتر، ز ب.

َُ »سرمگر مغرور موااه شد  با رضایت و اطمینان خاطر فرمود:  یا
َ
ارز 2؛إالَّ َجمایَ  ما َرأ

بره شرد،  ا ساا مطمرئا و قاطعانره حترر، زینربیا«  د یزی ندیبایى چیز
 گوید:  زیاد را عصبانى کرد  موحوی در معنای ایا رضایرمندی مى ابا

 ن خوش ا  خوش یود دب جد ع مدن  
 

 بنجدد ع مددن  جدد ع فدد ای يدد ب د   
 

 ع شقم یر بنج خويش   دبد خويش
 

 یهددر خشددنودی شدد ه فددرد خددويش 
 

 ع شقم یر لطف   یر قهرش یه جلد  
 

 3یوال ج  من ع شق اين هر د  ض  
 

َُ » خوانیم: مى ارتنامه حتر، مسلم با عقی یدر ز ج. َه َعا   َو َجال  َو ُهاَو َعْنا ََ الل  َلِقی
  ٍ ه خداوند از ترو راضرى کدی  در حاحى یه تو به شااد، رسکدهم  شااد، مى 4؛َرا
 «   بود
َُ »ت خدا از او اشاره شده است: ینامه هانى با عروه به رضا ار،یدر ز د. ََ َنْفَسا َو َباَذْل

ِه َو َمْرَضاِتِه   « تو اان خود، را در راه خدا و رضای او بذل کردی 5؛ِفا َذاِت الل 

                                                           

  102؛ ص مثیر األحزاننما حلى؛    اعفر با محمد ابا1

مقرر  ؛ موفق با احمد خوارزمى؛ 281  ص 4؛ م احکام  فى احراریخاهیر؛    عزاحدیا على با محمد ابا2

  42  ص 2؛ م ااححسیا

  1777؛ دفرر اول  بیت مثنوی معنویاحدیا محمد موحوی؛    االل3

  402؛ ص کلیا، مفاتیح احجنان  عباس قمى؛ 4

  180؛ ص احمزار احکبیرمشادی؛     محمد با اعفر ابا5
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 تفسیر لیالی عشر . 5

اسرت کره  نقر  شرده   روایرى از اما  صراد «و حیال عشر»از میان اقوال در تفسیر 
مرراد از »تطبیق نموده و فرموده اسرت:  حتر، ایا آیه را به حتر، سیداحشادا

ترا  و حیاحى عشر  امامان از اما  حسا مجربرى فجر  واود مقدس حتر، قائم
باشرند و مرراد  مى و حتر، فاطمه رمؤمنانهسرند و شفع  امی اما  عسکری

 1« از وتر  خداوند یکراست

 کربال، تفسیر والفجر . 6

 ها اشاره شده است:  در سوره فجر به سه دسره از انسان
انگران و یرمانند فرعون و عراد و همرود کره طغدسره اول  اه  باط  محض هسرند؛ ر 

   2خواص اه  باط  هسرند 
دنیا هسرند که خدای مرعال برا فقرر و غنرا  آنران را آزمرایش دسره دو   عمو  مرد  ر 
 3کند  مى
قد  و از املره خرواص  مان  هابتیدسره سو   همان نفوس مطمئنه هسرند که در ار 

آنران  انرد  خداونرد در مرورد  حق هسرند کره در آزمرون احارى  سررافراز بیررون آمده
ْفُس » فرماید: مى َُها النَّ ُة اْرِجِعى ِإلَى َيا َأيَّ ًة َفلاْدُخلِى فلِى ِعَبلاِدى َو   اْلُمْطَمئنَّ ْرِضليَّ ِك َراِضَيًة مَّ َربِّ

َىِ  ه هرم ترو کافره  به سو  پروردگار، بازگرد  در حاحى ی تو ا  رور آرا  4؛اْدُخلِى َجنَّ
بندگانم درآ  و در باشررم  کِ از او خشنود  و هم او از تو خشنود است؛ پس در سل

   « وارد شو
ا کسرانى کره دارای نفروس مطمئنره  یایا سومیا گروه  ممرازتریا گروه هسرند؛ هم

ت یرب های گرروه سرو   اه  ا نمونرهیترر کرى از بزرگیا یقریاند  به  راضیه و مرضیه
تریا  است که در آزمون بزرگ احاى  برا عراحى ایخصوص اما  حس و به امبریپ

 نمره پیروز شد  
                                                           

  461  ص 4م  ؛ احبرهان فى تفسیر احقرآن  سید هاشم بحرانى؛ 1
  6  فجر : 2
  15  فجر: 3
  27 – 30  فجر: 4
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هم خواص باط  مانند یزیرد  عبیردال ل  عمرر سرعد و در صحنه آزمون بزرگ کربال  
دان شده بودند و هم خواص حرق یا میشمر حتور داشرند که با آگاهى کام  وارد ا

ا و یرهرا دنبرال دن شرر آنیشان بودند و هم عوا  مرد  که بیاران ایو  ایکه اما  حس
هرا  کمى از آنرو خواص باط  شدند و تعداد یهواهای نفسانى خود بودند  ایا افراد پ

ه یرهای ظاحمانره عل دن صرحنهیرو د ایدر روز عاشورا و پس از سانان اما  حسر
  ایشران امرا  حسر هرا و در رأس وسرند  همه آنیان پینیبه اباه حس رسول آل

 نان بود یای داشرند که ححظه به ححظه زندگى و مرگشان  آرامش و اطم نفوس مطمئنه

 طمأنینه سید علی قاضی طباطبایی 

  به سبب فقر تروان پرداخرت ااراره خانره را در ال ل سید على قاضى طباطبایى آیت
 ال ل قاضى خانه اها  ایشان را بیرون ریات  آیت شار نجف نداشت  روزی صاحب

 رکره بررای افرراد غریرب برود  راش در با خانۀ مسرجد کوفره  مجبور شد با خانواده
به مسجد کوفه رفرم و دیرد  آقرای : »فرموده است  سکونت گزیند  عالمه طباطبایى

اند  هنگا  نماز شد  آقای قاضرى طبرق معمرول در  اش تب کرده قاضى و همه خانواده
چنان با تواه کام  و اطمینران خراطر بره  ه نماز ایسراد و بعد از نماز عشااول وقت ب

نیفرراده "  و هکرر و دعرا مشرغول برود  گویرا اتفراقى آَمَن الرُسولتالو، آیه شریفه "
 1« است

 های نفس مطمئنه  ب. جلوه
که از یقریا قلبرى و رضرایت مطلرق از خردای  اطمینان نفس حتر، سیداحشادا

گر بود که به چنرد مرورد اشراره  اش الوه شد  در تما  مراح  زندگى مرعال ناشى مى
 کنیم:  مى

 دعای عرفه . 1

کند:  گر مى یا الوهاش را چن در دعای عرفه نیز نفس راضیه و مرضیه اما  حسیا
َُ َو باِرْك لی  فی  ِخْر لی َو » ََ   فی  َقضاِئ ْلا خیَر ماا َعج 

ْ
اْرَت َو ال َتاَ ی ال ُاِحا ُّ َتْعجیاَل ماا َاخ   َ  2؛َقَدِرَك َح

                                                           

  26عارفان؛ ص   زاده؛ اسوه   محمود طیار مراغى و صاد  حسا1

  342  ص 1؛ م اقبال ا عمالطاووس؛    على با موسى ابا2
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  زودترر خرواهىمرى برر مرا ریساز تا آن چه د کر و مباریر، را بر ما خدَ قتا و قَ
   نباشم یمارتر ی  دىخواهىدوست ندار  و آن چه زودتر م

 ماهه شهادت طفل شش. 2

گونره رضرایت قلبرى و  ایا   امرا  حسریاهنگا   شااد، حتر، على اصغر 
ِه »اطمینان نفس خود را بیان فرمود:  ُه ِبَعْیِن الل  ن 

َ
َن َعَلی  ما َنَ َل با أ بت برر مرا یا مصیا 1؛َهو 

 « ه در محتر خداستکآسان است؛ چرا 

 شعار قیام . 3

رضاا اللاه »شعار قیا  عاشورا  نشانگر صفت مطمئنه و راضیه و مرضیه است: تریا  مام
 «   ت ما خاندان  تابع رضای احاى استیرضا 2؛رضانا أهل البیَ

 قتلگاه . 4

در آخریا ححظا، عمر مبارک خویش در قرلگاه  از رضایت و تسرلیم  اما  حسیا
َُ »و اعرماد به نفس ساا گفت و فرمود:  َو َتسِلیًما اِلَماِرَك َو اَل َمعُباوَد ِساواَك َیاا ِرًضا ِبَقَضاِئ

ریْین ََ م فرمانت هسررم و معبرودی یخداوندا  به قتای تو خشنود  و تسل 3؛ِغیاَث الُمس
 « ادخواهانیادرس فریست  ای فریر تو نیغ
به رضای احاى و فرمان اوست  بندگان خاحص « رضا»مال بندگى و اوم اخالص در ک

های معنروی گراهى برا  برند و ایرا حرذ، رضایت حق حذ، مى های کام  از و انسان
 های ظاهری همراه است  شداید و تلاى

 چشدددم لدددیا  ا  دب یدددم هدددم مدددی
 

 4مدد   ا يددم مدد   ا يددم مدد   ا     
 

 

                                                           

  117ترامه احمد فاری زنجانى؛ ص   ؛احلاوف على قرلى احطفوفطاووس؛    على با موسى ابا1
  146  ص 3؛ م فتائ  ائمه ا طاارشرر ا خبار فى حیون؛    نعمان با محمد ابا2
موسروعة ا مرا  نىاد و سید محمدکاظم طباطبرایى؛  شاری  سید محمود طباطبایى   محمد محمدی ری3

   2760  ص 4؛ م فى احکرا  و احسنه و احراریخ على با ابیطاحب

  2647؛ دفرر دو   بیت مثنوی معنویاحدیا محمد موحوی؛    االل4
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 امام سجاد ۀهای مواجهه با حوادث و بالیا در سخن و سیر شیوه

 * کاظم دلیری

 مقدمه

حواد  و بالیا  باشى از حقایق زندگى انسان هسرند  ترس و نا امنرى  گرسرنگى و 
هرای اسرمى  فقردان عزیرزان و خسرارا، مراحى و آزار و  معلوحیتفقر  بیمراری و 

تریا حواد  و بالیایى هسررند کره افرراد  های اسمى و روحى دیگران  از مام اهیت
مانند سری  و زحزحره رخ   بشر با آن درگیرند  ایا حواد  و بالیا گاه با اسبا  طبیعى

گیری درست در برابر ایا حرواد   مانند انگ  موضع  دهد و گاه با اسبا  بشری مى
ای در زندگى انسان دارد  ایا نوشرار بر آن است تا برا  کننده و بالیا  نقش مام و تعییا

های مواااره    شریوهاحعابدیا گیری از ساا و سیره پیشوای چاار   اما  زیا باره
شکیبایى از ابرردا ترا  درست با حواد  و بالیا را مشاص کند؛ زیرا ایا اسوه صبر و

انراای حادهه کربال حتور داشت و از یک سو بار سفر و مصریبت شرااد، و فررا  
عزیزان خود را به دوش کشید و از سوی دیگر رنج اسار، را به اان خریرد و همره 

کم  زیبایى پشت سر گذاشت  در ساا و سیره ایا اما  همرا   دسرت مراح  آن را به
هرا  برا حرواد  و بالیرا وارود دارد کره بره شررر آن سه شیوه کلى بررای برخرورد

 پردازیم  مى

 ها الف. اصالح نگرش

ناسریا گا  برای مواااه درست با حواد  و بالیا  اصالر نگرش خرود نسربت بره 

                                                           
 حوزه علمیه قم  3آموخره سطح دانش *

  مبلغانویژه فصلنامه علمی ـ تخصصی 

 ـ شماره دوم 1442الحرام ـ محرم 1399تابستان  
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دهنده رفرارهای انسان هسررند  بررای  ها  اات ایا موضوع است؛ زیرا همواره نگرش
اا با تأکید برر کلمرا، که در ایا شناخت چند نکره ضروری است  ها اصالر نگرش
 کنیم  ها را تبییا مى آن اما  سجاد

 . آمیختگی دنیا با بال1

دنیا سرایى است که با بال آمیاره است و هیچ کس از اه  آن  از گردونه برال خرارم 
نیست  درک درست ایا مطلرب و پرذیرش آن  توقرع و انرظرار مرا را از دنیرا پراییا 

کره کنرد؛ چنران تر مى های آن را برر مرا آسران از دشرواری آورد و تحم  بسریاری مى
ْحَواُلَهاا »در توصیف دنیا فرمود:  امیراحمؤمنیا

َ
ِء َمْحُفوَفٌة َو ِباْلَرْدِر َمْعُروَفٌة اَل َتاُدوُم أ ََ َداٌر ِباْلَب

َفةٌ  َصارِّ ََ ِلَفٌة َو َتاَراٌت ُم ََ ْحَواٌل ُمْخ
َ
اُلَها أ ى است پیچیده به بال و معروف بره سرای 1   ؛َو اَل َیْسَلُم ُن  

مانند  حا تش گونراگون  ماند و ساکنانش در سالمت نمى خیانت  احواحش پایدار نمى
 « ش ]از نظر نعمت و زحمت[ دگرگون استیها و نوبت

خود  بد نیست؛ زیرا الوه عظمت پروردگرار و عبادتگراه خردا و محر   خودی دنیا به
شرار  حوه نگرش ما به دنیاست که آن را آرمانتکام  اوحیای خداست  مشک  اصلى  ن

گردیم  رو در دنیا تناا به دنبال راحرى و رفاه مى دهیم  از ایا  و کعبه آمال خود قرار مى
که چنیا نیسرت و دنیرا   های آن را تحم  کنیم؛ در حاحى  توانیم بالها و سارى و نمى
یا اساس مررگ و سرایى بیش نیست و مقصد اصلى  سرای آخر، است  بر ا عاریت

ای  گونره های دنیاست؛ به خروم از دنیا  سرآغاز راحرى مؤما از درد و غم و گرفراری
گیرد و میان بازگشت به دنیا و سفر به  که وقرى مؤما در آسرانه خروم از دنیا قرار مى

کنرد   شود  هرگز آرزو و درخواسرت بازگشرت بره دنیرا را نمى عاحم آخر، مایر مى
دهنرد  بره  هنگامى کره فرردِ مرؤما را غسر  مى»فرمود:  احعابدیا اکه اما  زیچنان

شود: آیا دوست داری به همان اسدی که در آن بودی  برگردی؟ و  روحش گفره مى
یعنرى اگرر بره کاحبرد  2؛«کاری و غم ]دنیرا[ چره کرنم؟ دهد: با بال و زیان او پاسخ مى
  ا  برگرد   باید دوباره به دنیای پر از بال و غم و خسران برگررد ؛ در حراحى اسمانى
 ا   تازگى از آن آسوده شده که به 
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 طلبی مطلق . نکوهش عافیت2

ها و بالهرا  عرصره امرحران بنردگى  طلبى در دنیا  امری ناپسند است  مصریبت عافیت
بیشررر دوسرت بردارد  از ارا  بالیرش بیشررر بره او  خداوند هر که را  هاست انسان
رو انبیا و اوحیای احاى بره حسرب   تر گرداند؛ از ایا نوشاند تا در بز  قربش نزدیک مى

پرس  ند ها را به اان خرید ها و سارى مقا  و منزحت خود نزد خدا  بیشرریا مصیبت
ران در سارى و برال از آنان نیز مؤمنان عادی به حسب مرتبه ایمانى خود بیش از دیگ

ْهَل اْلَحقِّ َلْم َیَ اُلوا ُمْنُذ َكاُنوا ِفا ِدد    »فرمود:  که اما  صاد اند؛ چنان بوده
َ
َُ   ِإن  أ َماا ِإن  َذِلا

َ
أ

کره   اند  هان اه  حق از همان ابردا پیوسره در سارى بوده 1؛ِإَلی ُمد    َقِلیَلة  َو َعاِفَیة  َطِویَلاة  
بنابرایا حرکرت «  ، زمان اندک  و به دنبال آن عافیت طو نى استایا سارى تا مد

 گوید: که حافظ مىهاست؛ چنان ها و گرفراری در مسیر بندگى  مسرلز  تحم  سارى
 ن زپر بد تن م ن رد باه یده د سدت  

 

 2ع شقی شیوه بن اع یمكش ی شد    
 

ا »طلبى فرمود:  درباره نکوهش عافیت اما  سجاد ََ ِإنِّ ْنَیا َفا ْن ُیَعاَفی ِفا الدُّ
َ
ُجِل أ ُُ ِللر  ْكَر َْلَ

ما خوش ندار  که فرد در دنیا در عافیت باشد و چیرزی از  3؛ٌء ِمَن اْلَمَصااِئِ   ُیِصیَبُه َداْ
ای »فرمود: « تب»همچنیا آن حتر، درباره درد «  مصائب به او نرسد ِنْعَم اْلَوَجاُع اْلُحم 

َلایُتْعِطا ُكل  ُعْضو  ِقْس  ََ ِء َو اَل َخْیَر ِفیَمْن اَل ُیْب ََ خرو  دردی اسرت ترب  سرامِ  4؛َطُه ِمَن اْلَب
 « شود  هیچ خیری نیست دهد و در کسى که مبرال نمى بالِی هر عتوی را مى

 ی زی امن   آسد يش یمسدت   دب طريق عشق
 

 
 

 
 

 ی د آع د  كه ی  دبد تو خواه  مرهادی  5بيش
 

 بند ی باه نیسدت  اهل ك آ   ن ز با دب كوی 
 

 
 

 
 

 6غادی   سوزی نده خد می یدی    بهر ی ی ي  جه ع
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احبره ایا مطاحب به ایا معنا نیست که از خداوند بالها را درخواست کنریم؛ بلکره بره 
ایا معناست که باید حقیقت بال را بشناسیم و در برابر خواست احارى تسرلیم باشریم  

خواسرت بره او صربر عطرا کنرد   بر مردی گذر کرد که از خداوند مى اما  سجاد
چنیا مگو و از خدا عافیت و شرکر برر عافیرت را بارواه کره »حتر، به او فرمود: 

َُ اْلَعاِفَیاَة َو شکر بر عافیت  بارر از صبر بر بالست  دعای پیامبر ایا بود:  ُل
َ
ْساَ

َ
اا أ ُهم  ِإنِّ الل 

ْكَر َعَلی اْلَعاِفیَ  ْنَیا َو اآلِْخَر ِ الشُّ باراحاا  از تو عافیت و شکر بر عافیرت را در دنیرا و  1؛ِة ِفا الدُّ
 « خواهم آخر، مى

 ارزشی دنیا و ارزشمندی آخرت . بی3

انداز بال را در نظر انسان اصالر  و تحمر  آن را آسران  یکى دیگر از نکاتى که چشم
سره برا آخرر، اسرت  شرناخت ارزشرى دنیرا در مقای وفایى و بى کند؛ تواه به بى مى

های آن و نیز شناخت حقیقت آخر، و محاسرا  ها و محدودیت حقیقت دنیا  کاسرى
رهانَررد و او را دحبسررره و شرریفره آخررر،  آن  انسرران را از دنیررازدگى و دنیاپرسرررى مى

وفرایى و  در مواقرف مرعردد  از بى کند  در واقعه کرربال حترر، سیداحشرادا مى
بره توااش بودن مرگ ساا گفره و از همان ابردای قیا     حق ارزشى دنیا و تبییا بى

سرای آخر، بوده است؛ از ایا رو هر نوع بال و سارى  سوی رضای خدا و سعاد، 
 فرماید:  در ایا باره مى را در ایا راه به اان خریده است  اما  سجاد

آمرد  فرود مىپدر  از همان ابردای خروم ]و حرکت به سوی کربال[ در هر منزحى که 
  2کرد کرد  یحیى با زکریا و شاادتش را یاد مى و از هر منزحى که کو  مى

زیاد و یزیرد هدیره  آینده که سر مبارکش را برای ابا  حتر، با ایا بیان  به حواد  
کنرد؛ و گرر نره ارزشى دنیا نزد خدا حکایت مرى برند  اشاره کرد  ایا مطلب از بىمى

 فرماید:  مى یای او چنیا کنند  اما  سجادداد که با اوح ااازه نمى
 خواند: در شب عاشورا پدر  در خیمه خودش نشسره بود و ایا اشعار را مى
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 ي  دَهرُ اُفٍّ لَكَ مان خَلیدل  
  

 كَمْ لَكَ یل إلشراقل   االَصدیلل 
 

  مانْ ص حا   ي  ط لا   قَتیل 
  

   الدد رهرُ ال يَقنددُِ یل ل َدد يلل 
 

 األمدرُ االَدى الجَلیدلل      إنَّا 
  

    كُددلح حَددیٍّ سَدد لكل سَدد یلی
 

ای روزگار اُف  بر دوسرِى تو؛ چقدر بامردادان و شرامگاهان رفیقران و خواهنردگانَت 
شود که کسى را به اای کسى بگیرد؟  همانرا کرار  اند و روزگار راضى نمى کشره شده

 پیماید  ای راهى را مى زندهبه پروردگار الی  واگذار شده است و هر مواود 
پدر  ایا ابیا، را دو سه مرتبه خواند تا مقصودش را دانسرم  بُغض گلویم را گرفت  

 1وحى بغتم را برگرداند  و سکو، کرد  و دانسرم که بال نازل شده است 
 د  ب زی ی  غم   بنج حوادث ص ر كن یی  

 

 
 

 
 

 2افت  ا  يك ی ب می جه ع آخر چو اشك از دي ه
 

 کربال ۀ. مقابله با تحریف عقیدتی حادث4
در ایرا  اسرار،  ایسررادگى در برابرر  احعابردیا یکى از اقداما، فرهنگى اما  زیا

عنوان یک ابرالی بزرگ تاریاى و ارایه تفسریری صرحیح  تحریفا، عقیدتى حادهه به
ثرال از آن برای مصون ماندن ایا واقعه از تحریف مغرضان و بدخواهان برود  بررای م

على برا »رو شد و از نامش پرسید  حتر، فرمود:  زیاد روبه وقرى آن حتر، با ابا
بررادری »فرمود: «  آیا خدا على با حسیا را نکشت؟ »زیاد گفت:  ابا«  حسیا هسرم

بلکره خداونرد او »زیاد گفت:  ابا«  داشرم که نامش على ]اکبر[ بود  مرد  او را کشرند
ْنُفاَ  ِحایَن »ه قرآن را تالو، کرد: ییا آحتر، در اوا  او ا«  را کشت ی اْْلَ اَوف  ََ ُه َی الل 

 4« سراند ها را در هنگا  مرگشان مى خدا اان 3؛َمْوِتها
ای عمر   زیاد و حکومت پلید اموی در تبییا واقعه کرربال بررای مررد  بره گونره ابا
و یارانش  امر مشروعى بروده کره خداونرد بره آن  کردند که کشرا اما  حسیا مى

عنروان   از ااماع مسلمیا و بیعت برا یزیرد بره راضى بوده است؛ زیرا اما  حسیا
                                                           

اإلرشاد فى معرفرة حجرج ال ل ؛ محمد با محمد مفید؛ 200؛ صوقعة احطف  حوط با یحیى ابومانف؛ 1
  93  ص 2 ؛ م على احعباد

  564  ص 1؛ م کلیا، بیدلیدل دهلوی؛   عبداحقادر ب2
  42  زمر: 3
  91؛ ص مثیر األحزاننما حلى؛    اعفر با محمد ابا4
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نیز بر ایا اندیشره مبرنرى  زیاد با اما  خلیفه مسلمانان خارم شده است  سانان ابا
ایسرراد و در با کمال شجاعت و شاامت در برابر ایا اندیشه نراروا  بود  اما  سجاد
زیاد اعال  کرد که خداوند به کشرا برادر  )على اکبر( راضرى نبروده  دراه اول به ابا

شردن  است و برادر  همچون هابی  به ظلم و بیداد کشره شد  پس ایا ادعا که کشرره 
زیراد برر سراا  ای باط  است  وقررى ابا اش بوده است  مدعا و مغاحطه او کیفر بدی

آری  برادر   :آن را به نفع خود مصادره کرد و فرمود د  اما باط  خود اصرار ورزی
های دیگرر بره هنگرا   را خداوند کشت؛ وحى به ایا معنا که خداوند مانند همه انسان

یا بدی فررد   وفا،  اان او را گرفت و مجرد قبض رور از سوی خدا  نشانه خوبى
 نیست 

 فع بالر ب. دعا برای 
فرع برال پریش از نرزول آن رحواد  و بالیا  دعا برای دومیا شیوه مواااه درست با 

 شود  است که به برخى نکا، در ایا زمینه اشاره مى

 فع بالر . تأثیر دعا در 1

فع بالست  اگر انسان نسربت بره نرزول حرواد  و ردعا یکى از عوام  تأهیرگذار در 
تواند عاازانره  بالیای ناگوار بر خود یا خانواده  نزدیکان و دوسرانش نگران باشد  مى

دسررت برره درگرراه پروردگررار بررردارد و دفررع آن بالهررا را از خداونررد باواهررد  امررا  
َء َو َقاْد »فرمود:  احعابدیا زیا ََ َعاَء َلَیُردُّ اْلاَب َراَفَقاِن ِإَلی َیْوِم اْلِقَیاَمِة ِإن  الدُّ ََ َء َلَی ََ َعاَء َو اْلَب ِإن  الدُّ

ْبِرَم ِإْبَراماً 
ُ
گردانَرد  در  هسررند  دعرا برال را برر مى   تا روز قیامت با هم رفیقدعا و بال 1؛أ

مراد از اسروار شدن بال ایا است که قتا و قدر احاى بره «  که اسروار شده باشد حاحى 
بالیى تعلق گرفره و همه مراح  آن طى شده باشد و بال در آسرانه نرزول باشرد  وحرى 

کره در یى با دعا قاب  دفرع اسرت؛ چنرانهنوز به مرحله امتا نرسیده باشد  چنیا بال
نزول بال به مرحله محکمى رسیده بود  وحرى هنروز بره مرحلره  داسران قو  یونس

امتا و نزول نرسیده بود که وقرى قومش ایمان آوردند و با گریره و زاری دسرت بره 
 دعا برداشرند  عذا  از آنان برداشره شد 
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اه  دعاست و کسى که پس از نرزول  میان کسى که پیوسره در کلما، اما  سجاد
َم   َماْن »فرماید:  دارد  فر  گذاشره شده است  آن حتر، مى بال دست به دعا بر مى   َتَقاد 

َعاِء َُّام  َناَ    ِفا ْم ِفا الدُّ َقد  ََ ِجیَ  َلُه َو َمْن َلْم َی َُ ُء َُّم  َدَعا اْس ََ ْن َیْنِ َل ِبِه اْلَب
َ
َعاِء َقْبَل أ ُء َلاْم َل ِباِه اْلاالدُّ ََ َب

َجْ  َلهُ  ََ کسى که پیش از نزول بال در دعا پیشگا  باشد  سپس دعرا کنرد؛ بررایش  1؛ُیْس
شود و کسى که در دعا پیشرگا  نباشرد  سرپس برال برر او نرازل شرود؛  مسرجا  مى

بنابرایا اگر کسى مأنوس با دعا باشرد  خداونرد عنایرت «  شود دعایش مسرجا  نمى
 ای به وی دارد  ویىه

 فع بالر برای  هایی از دعاهای امام سجاد نمونه .2

فرع ردر صحیفه سجادیه و کرب دیگر  دعاهایى بررای  در میان دعاهای اما  سجاد
 کنیم  ها به صور، مارصر اشاره مى بال وارد شده است که به چند نمونه از آن

 نمونه اول: بازگرداندن فرد گرفتار به درگاه خداوند

  تواره دادن گرفرراران بره منبرع اصرلى فریض و دایرى ائمههای ه یکى از برنامه
رحمت و یادآوری ایا نکره به آنان بود که به اای درخواسرت از بنردگان خردا  بره 

بره  احعابدیا هایشان را از او باواهند  اما  زیا درگاه خداوند بروند و رفع گرفراری
چه چیرز ترو را برر در »د: مردی گذر کرد که بر در خانه فردی نشسره بود  از او پرسی

برال مررا »آن مرد گفرت: «  اب ار )زورگو( نشانده است؟و خانه ایا مرد ُمرَرف )مرفه( 
برخیز تا تو را به دری بارر راهنمایى کرنم و بره »حتر، فرمود: «  اینجا نشانده است

سپس دسرش را گرفت و او را بره مسرجداحنبى «  پروردگاری که برایت بارر از اوست
گراه دو دسررت را بره  به طرف قبله بایست و دو رکعت نماز باوان  آن»فرمود: برد و 

سوی خداوند عزوا  بردار و هنایش کا و بر رسوحش درود بفرست  سپس به آیا، 
عمران دعرا کرا   آل هآخر سوره حشر و شش آیه اول سوره حدید و دو آیه آخر سور

 2« کند و باواهى  به تو عطا مىگاه از خداوند سبحان درخواست کا که هر چه از ا آن

 نمونه دوم: دعای هفتم صحیفه

  دعای هفررم صرحیفه سرجادیه گشای اما  سجاد های گره ای دیگر از نساه نمونه
                                                           

  42-41؛ ص فالر احسائ طاووس؛    على با موسى ابا1
  55؛ ص احدعوا،احدیا راوندی؛  ال ل قطب   سعید با هبة2
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   1شود  آمدن کار مام یا نزول حادهه و گرفراری خوانده مى  است که هنگا  پیش
هنرای  دعای هفرم صحیفه  از دو باش کلى تشکی  شرده اسرت: بارش ناسرت برا

شود که خود یکى از آدا  دعاسرت  برا  انراای او آغاز مى پروردگار و مدر قدر، بى
شود  در ایا بارش از  ها خوانده مى که ایا دعا برای حواد  و گرفراریتواه به ایا

ها و مشکال، تواه شده اسرت  دعرا  دعا بیشرر به قدر، پروردگار برای ح  سارى
 شود: ایا چنیا آغاز مى

َمُ  ِمْناُه اْلَمْخاَرُج َیا » ََ اَداِئِد  َو َیاا َماْن ُیْلا  ِباِه َحارَّ الش 
ُ
َ َْ ُِ  َو َیا َمْن َیْف ِإَلای َرْوِح  َمْن ُتَحلُّ ِبِه ُعَقُد اْلَمَكاِر

ها  شود و حررار، سرارى ها به وسیله او گشوده مى ه گره ناخوشىکا  کسى  2؛اْلَفَرِج 
رفت به سوی آسرودگِى گشرایش را از  ونه راه برکگیرد  ا  کسى  به سبب او آرا  مى

 «   خواهند او مى
اا مشک  شود  در آن در باش دو   حاات و حال خود به درگاه خداوند عرض مى

شرود  در  که تناا به دست پروردگار حر  مىخود و ناتوانى از ح  آن یادآوری و ایا
ِناا َو َقْد َنَ َل ِبا َیا َر ِّ َما قَ »گوید:  فرازی از ایا باش مى ََ َلام  ِباا َماا َقاْد َبَه

َ
َدِنا َِّْقُلُه  َو أ

 
ْد َتَكَ

ه بار گرانش مرا از پا  در آورده اسرت و بره کده ی؛ پروردگارا  بر ما محنرى رسَحْمُلاهُ 
دهرد ترا در  گاه ایا چنیا ادامه مى آن«  ردکه بر خود هموار نروانم کا   رنجى در افراده

گشایش در کار خود و رفع هم  و  محمد  و آلفراز پایانى دعا با صلوا، بر محمد 
 خواهد  غم خود را از خدا مى

دهرد و همچرون  فع بال و گرفراری به دسرت مىرشک ایا دعا احگویى نیکو برای  بى
  حاوی نکا، تربیرى بسریار ارزشرمندی اسرت کره بیت دیگر دعاهای مأهور اه 

 ها نیست  مجال برشمردن آن

 ج. صبر بر بال
فرع برال ریکى دیگر از وظایف انسان در برابر بال  صبر بر آن است  اگر انسران بررای 

یا دعا کند  اما مصلحت و خواست خردا برر ایرا تعلرق گرفرره باشرد کره   دعا نکند
اش را به مصیبت و سارى مبررال کنرد؛ بنرده مرؤما  دعایش را مسرجا  نکند و بنده

ى به خواست احاى گردن ناد  ایرا بحرث نیرز نباید خود را ببازد  بلکه باید با شکیبای

                                                           
  52؛ ص صحیفه سجادیه ؛اححسیا   اما  على با1
  53  همان  ص 2
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 کنیم   بسیار مام و ارزشمند است که در ایا زمینه به بیان دو نکره بسنده مى

 . بالها عرصه آزمون ایمان انسان1

هاست و آنان پس از پذیرش اص  دیا  با امرحانرا،  بالها  عرصه آزمون ایمان انسان
از مردعیان دروغریا ایمران  شناسرایى و  شوند تا مؤمنان راسریا گوناگون آزموده مى

ها بر اساس آن رقم باورد  قرآن کریم در آیرا،  غربال شوند و سعاد، و شقاو، آن
مرعددی از امله در ابردای سوره عنکبو، بر ضررور، و حرمیرت امرحران مؤمنران 

   1تأکید کرده است 
ترریا بارش  مهاست  صربر  ما یکى از وظایف مام انسان در برابر بالها  صبر بر آن

ایمان است که اایگاه آن در ایمان و دینداری  به مثابه اایگاه سرر در میران اعترای 
ِس ِمَن اْلَجَسِد َو اَل ِإیَمااَن ِلَماْن اَل »فرمود:  بدن است  اما  سجاد

ْ
أ یَماِن ِبَمْنِ َلِة الر  ْبُر ِمَن اْْلِ الص 

است با اسد و کسى که صبر ندارد   نسبت صبر با ایمان  به منزحه نسبت سر 2؛َصْبَر َلهُ 
 چنیا آن حتر، فرمود:  هم«  ایمانى ندارد

اِه ِفیَماا َقَضای َعَلْیاِه ِفیَماا  ِه َو َمْن َصَبَر َو َرِضاَ َعاِن الل  ُس َطاَعِة الل 
ْ
ِه َرأ َضا َعِن الل  ْبُر َو الرِّ الص 

ُه َع   َو َجل  َلُه  َُ َلْم َیْقِض الل  ْو َكِر
َ
َح   أ

َ
َُ ِإال  َماا ُهاَو َخْیاٌر َلاهُ أ ْو َكاِر

َ
َحا   أ

َ
شرکیبایى و  3؛ِفیَماا أ

رضایت از خدا  در رأس طاعت خداست و کسرى کره شرکیبایى ورزد و از قترای 

یا ناخوشایندش راضى باشرد  خداونرد عزوار  در امرور   خداوند در امور محبو 

 است  کند که برایش بارر محبو  یا ناخوشایندش تناا به چیزی حکم مى

ها و بالهرایى  ها و امور ناخوشایند  همان سرارى امور محبو  خداوند  همان نعمت 
در ارای دیگرری از پردرش  از  احعابردیا دهد  امرا  زیا است که به بندگانش مى

ْبِر »کند که حتر، فرمود:  نق  مى ادش امیراحمؤمنیا ُء ِبالص  ََ بال به صربر  4؛ُوِكَل اْلَب
 « گماشره شده است

                                                           

  214  نیز ر ک: بقره : 3-2  عنکبو،: 1

  89  ص 2 ؛ م احکافى  محمد با یعقو  کلینى؛ 2
  60  همان  ص 3
  221  ص 8   همان  م 4
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 ر  چو نوحل ن ی ص ر هست دب غم طوف عگ
 

 
 

 
 

 1یدددم یگدددردد   كدددد آ هدددیاب سددد له یرآيددد 
 

کند  تحم   ر مىایا اعرقاد که خداوند همواره بارریا چیزها را برای بنده مؤمنش مقد  
 کره امرا  صراد نماید؛ چنران ها و مصائب را بر بنده آسان و حرى گوارا مى سارى
 فرمود: 

ُه َع    ْصِرُفُه ِفا َد  َقاَل الل 
َ
ٍَ ِبَقَضااِئا َو  ْی َو َجل  َعْبِدَي اْلُمْيِمَن اَل أ ُه َخْیارًا َلاُه َفْلَیاْر َُ ء  ِإال  َجَعْل

ِئاا ََ یِقیَن ِعْناِدي  ْلَیْصِبْر َعَلی َب ادِّ اُد ِماَن الصِّ ْباُه َیاا ُمَحم  َُ ْك
َ
خداونرد  2؛َو ْلَیْشاُكْر َنْعَمااِئا أ

که آن را بررایش عزوا  فرمود: بنده مؤمنم را از حاحى به حاحى نمى گردانم  مگر ایا
دهم؛ پس باید به قتایم خشنود باشرد و برر بالیرم شرکیبایى ورزد و از  بارر قرار مى

هایم شکرگزاری کند که در ایا صور، ای محمد  او را نرزد خرود  از بسریار  نعمت
 نویسم  راسرگویان مى

 العابدین های صبر امام زین لوه. ج2
زدنرى  مانند و مثال  های بى در طول دوران اسار،  الوه احعابدیا حتر، اما  زیا

ها را آفرید  ایشان از یرک سرو برر مصریبت فررا   از صبر و مقاومت در برابر سارى
عزیزان و اسار، در دست دشمنان صبر کررد  بررای مثرال وقررى خطیرب امروی در 

و در مردر  و امیراحمؤمنیا منبر رفت و در نکوهش اما  حسیا مجلس یزید بر
َهاا »برر سررش چنریا فریراد کشرید:  معاویه و یزید مباحغه کرد  اما  سجاد یُّ

َ
َُ أ ْیَلا َو

اارِ   َمْقَعاَدَك ِماَن الن 
ْ
أ َباو  ََ ََ َمْرَضااَ  اْلَمْخُلاوِق ِبَساَخِط اْلَخااِلِق َف ْی َر ََ وای برر ترو ای  3؛اْلَخاِطُ  اْدا

انگو  خشنودی مالو  را به خشم خاحق خریدی  پس اایگاهت را در آتش مایرا س
اما  در ایا موقرف برا یرک املره کوتراه بره «  کا )منرظر اایگاهت در آتش باش(

همگان فاماند که ایا کار خطیب  تناا برای دنیاطلبى و الب رضایت یزید به عنوان 
عاقبت آن نیز چیزی ارز آترش ای از بندگان خدا و بر خالف رضای خداست و  بنده

 دوزخ نیست 
همچنیا وقررى پیرمررد شرامى در برابرر مسرجد ارامع دمشرق بره کراروان اسررای 

                                                           
  234؛ ص دیوان حافظ با شرر کام  ابیا،احدیا محمد حافظ شیرازی؛  شمس .1
  61  ص 2 ؛ م احکافى    محمد با یعقو  کلینى؛2

  188-187؛ ص احلاوف على قرلى احطفوفطاووس؛    على با موسى ابا3
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حمرد خردایى را کره »شان از زنان بودند  نزدیک شد و گفرت:  که اغلب بیت اه 
ها را از دسررت مردانررران آسرروده کرررد و  شررما را کُشررت و هررالک کرررد و سرررزمیا

او را خطا  کرد و با زبران  ؛ اما  سجاد«را بر شما مسلط کرد امیراحمؤمنیا ]یزید [ 
ه اعطرای حررق یر  آقررآن برا او احرجرام نمرود و آیره اارر خویشراوندان پیرامبر

خویشاوندان به آنان و آیه خمس و تطایر را برایش تالو، نمود و بره او یرادآوری و 
آیه طاار، را به مرا   ماییم که خداوند بیت و اه  تأکید کرد که نزدیکان پیامبر

اش  اخرصاص داده است  پیرمرد پس از اندکى سرکو، و درنرگ  از سراا گذشرره
گاه سر به آسمان برداشت و از دشرمنان آل  پشیمان شد و سانان اما  را تأیید کرد  آن

بیزاری است و توبه کرد  وقرى ایا خبر به یزید رسید  دسررور قرر  او را  محمد 
 1فدا کرد  بیت اانش را در راه دوسرى اه  صادر نمود و آن پیرمرد

                                                           

  178-176  همان  ص 1
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 جهش تولیدتحقق نگاهی به سازوکارهای 

*رضائیانزهرا 
 

 مقدمه
گیری کلى نظا  و مسرئوحیا کره بره ابرکرار  های ترسیم اات ها و شیوه یکى از روش

هاست که به طور رسرمى از سرال  مقا  معظم رهبری ایجاد شده است  نامگذاری سال
های بعد نیز ایا رونرد ادامره یافرره  در پیا  نوروزی ایشان آغاز شده و در سال 1378

گرردد  همرواره  های مارلف ایرراد مى ناسبتاست  بیانا، رهبر معظم انقال  که به م
پیوسره است  انراا  عنوان سال نیز برر اسراس  مشرم  بر موضوعا، و مسائ  به هم

تحو ، و انرقادا، و بررسى بدنه کارشناسى نظا  و مشرور، برا نابگران صرور، 
 بر اقصاد مقاومرى  حمایرت از توحیرد داخلرى وای  خامنهال ل آیتگیرد  تأکید ویىه  مى

توانرد آغرازی بررای  های اخیرر  مى ر کره ریشره قرآنرى دارد ر در سرالااش توحید 
تحقرق شده از سوی ایشان باشد که   یابى به اهداف ترسیم ریزی به منظور دست برنامه

اارش »بره  1399آن  مسرلز  همکاری دو سویه دوحت و مرد  است  نامگذاری سال 
دهه شعارهای اقرصرادی   شره و بیش از یک  در امرداد راهبرد توحید در سال گذ«توحید

برخرى از نوشررار اسرت  در ایرا اقرصرادی های  رفت از تنگناها و چاحش برای برون
مورد بررسرى قررار های دینى گیری از آموزهبا بارهراهکارهای تحقق ااش توحید را 

 دهیم   مى

 اهمیت تولید در اسالم
ای قائ  شده و مسلمانان را بره پرهیرز  هاسال  برای کار و توحید و سرمایه  اهمیت ویى

                                                           
 کارشناس ارشد علو  قرآن و حدیث  *

  مبلغانویژه فصلنامه علمی ـ تخصصی 

 ـ شماره دوم 1442الحرام ـ محرم 1399تابستان  
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ُم »فرمرود:  خدا رسرول 1از وابسرگى و اعرماد به دشمنان دعو، کرده اسرت  ََ   اِْلْسا
سریره پیشروایان «  اسال  برتر است و چیزی برر آن برترری نردارد 2؛ َیْعُلو َو ال ُیْعَلی َعَلْیه

حمایرت از توحیدکننردگان  دینى در اهرما  به اشرغال و توحید  نکوهش افرراد تنبر  و 
دشرمنان هرگرز خواهران رشرد و پیشررفت بیانگر اهمیت ایا مسأحه در اسال  است  

کوشند ترا برر آنران  مى« تحریم اقرصادی»ای از امله  مسلمانان نیسرند و به هر وسیله
  امرور برنامره داردبرای تمامى ااودانه است و اا که اسال  تسلط داشره باشند  از آن

ای  ها و از املره اقرصراد  تعراحیم ویرىه و پیشرفت مسلمانان در همه زمینه برای رشد
توان از  دارد  از ایا رو راهکارهای رشد و توحید و رهایى از مشکال، اقرصادی را مى

 آیا، و روایا، برداشت کرد 

 راهکارهای رشد تولید داخلی

 های طبیعی  استفاده بهینه از منابع و سرمایه. 1

شماری است که خداونرد در خردمت  ها و امکانا، بى رشار از نعمتااان هسرى  س
ِه اَل ُتْحُصلوَها»بشر قرار داده است:  وا ِنْعَمَت اللَّ ُموُه َوِإْن َتُع ُّ َُ ِّْ َما َسَأْل هرر  و از3؛َوآَتاُكْ  ِمْن ُك

د آن را یرتوان  د  نمىینکخدا را شماره   رد و اگر نعمتکد به شما عطا یچه از او خواسر
حسرا  نیسرت   شمار اسرت  وحرى بى های احاى بى اگر چه نعمت«  دیبه شمار درآور

ها به درسررى اسررفاده  بنابرایا باید کوشید تا در راه خیر و صالر خود و اامعه از آن
گیرری از  های صرحیح باره کرد  به دست آوردن دانش و تاصص  ز   یکى از شیوه

ا، و منابع فراوانى در دست باشرد  وحرى هاست  گاه ممکا است امکان منابع و نعمت
که ها باره کافى ببرد؛ چنان انسان به دحی  ناآگاهى و نداشرا تاصص  ز  نرواند از آن

ااٌج ِفیَهاا ِإَلای»فرموده است:  اما  على ََ ََ ُمْح ْنا
َ
هریچ کراری  4؛َمْعِرَفاة  َما ِمْن َحَرَكاة  ِإال  َو أ

 «   آگاهى هسرى که در انجا  آن نیازمندنیست  مگر ایا

                                                           

  118عمران:    آل1

  241  ص 3؛ م طاحب مناقب آل ابىشارآشو ؛     محمد با على ابا2

  34  ابراهیم: 3

  267  ص 74؛ م بحارا نوار  محمدباقر مجلسى؛ 4
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ها و اسرعدادهای نافره در وارود منرابع انسرانى را  توان توانایى با مدیریت کارآمد مى
برداری را نمرود  برا  برردن  کشف کرد  پرورش داد و از کمرریا منابع  بیشرریا باره

هرای معنروی و اسرالمى   گیری مناسب از مفاهیم و ارزش سطح فرهنگ اامعه  باره
توان بررای پیشربرد  دیریت زمان و مکان  از دیگر اصوحى است که مىریزی و م برنامه
ها اسرفاده کررد  از سروی دیگرر اسررفاده نادرسرت از ایرا منرابع کره  وری از آن باره
ایا منابع به صور، خرا  اسرت؛ موارب آسریب غیر اصوحى ها  فروش  تریا آن مام

د  نى هسرند کره  شود  کشورهای هروتمند رساندن به اقرصاد و ضعیف شدن آن مى
رباینرد و  های کشورهای ااان سو  را مى های دحسوزتر از مادر هرو، در سیمای دایه

های صنعرى به آنان  اندک پوحى را که مقابر  خریرد منرابع خرا  در  با فروش فرآورده
قرآن ایا شیوه معاملره را کره موارب  1سرانند  اند؛ از آنان باز مى ها قرار داده اخریار آن
ُه ِلْلَكاِفِريَن َعَللى اْلُملْمِمِنيَن »به شد، رد  کرده است:   شود  کافران مى تسلط َْ اللَّ َوَلْن َيْجَع
 « افران راه ]تسلطى[ قرار نداده استکان[ مؤمنان برا  یو خداوند هرگز بر ]ز 2؛َسِبيالً 

بررداری از  بارههای روغنرى   ی از دانرهربرردا های گونراگون  باره اسرفاده باینه از آ 
تریا منبرع  تواند مام که در اقرصاد بحرانى مى 3برداری از چاارپایان منابع دریایى  باره

های مزروعى و مناسب کشرت و نیرز اسررفاده از  درآمدی باشد  اسرفاده باینه از زمیا
هایى است کره از نگراه قررآن  از امله راه 4منابع مواود و کشف منابع شناخره نشده 

 آفریا باشد  در ااش توحید و شکوفایى بیشرر اقرصاد نقش تواند مى

 بنیان توجه به صنایع دانش. 2

ها  ضروری است؛ زیرا مواب  تواه اامعه اسالمى به علو  مورد نیاز و فراگیری آن
الِعلاُم ُسالطاٌن »فرماید:  مى که اما  علىشود؛ چنان حفظ عز، و قدر، مسلمانان مى

ُُ صاَل ِبِه  ُُ صیَل َعَلیهَمن َوجَد علم و دانش  قردر، اسرت  هرر کرس بره آن  5؛َو َمن َلم َیِجد
                                                           

  50؛ ص نگاهى به فقر و فقرزدایى از دیدگاه اسال فرد؛    سعید فراهانى1
  141  نساء: 2
؛ 66؛ اسرراء: 20و  19؛ مؤمنرون: 12و  11؛ نرور: 99؛ انعا : 57؛ اعراف: 22؛ بقره: 18  ر ک: مؤمنون: 3

  66؛ نح : 14نح : 
  61و هود:  10  ر ک: رحما: 4

  319  ص 20؛ م احبالغه شرر ناج اححدید؛ ال ل ابا ابى حمید با هبة  عبداح5
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مقرا  «  گیررد یابد و هر کس به آن دست نیابد  زیر سلطه قرار مى دست یابد  غلبه مى
 فرماید:  بینان مى معظم رهبری درباره تواه به علم و صنایع دانش

و تکیره بره علرم در کشرور ما باید ایا مسأحه را ادی بگیریم؛ یعنى به مسرأحه علرم 

اهمیت بدهیم؛ یعنى ایا را اساس کار قرار دهیم  حرف ما در ایا چنرد سراحه همریا 

وقرت ایرا   هرای مارلرف اردی گرفرره شرود  آن است  اگر چنانچه علم در باش

آفرینرى  کننرد و هرو، کننرد  توحیرد مى بنیان بر مبنای علرم کرار مى های دانش شرکت

 1به تدریج اقرصاد کشور را به شکوفایى واقعى برسانند کنند  خواهند توانست  مى

های مارلف اارمراعى  اقرصرادی یرا حررى  بسیاری از کشورها در زمان وقوع بحران
تواننرد  بنیان به راحررى مى های دانش ماحى شرکت -سیاسى با اسرفاده از ظرفیت علمى

بنیران  اقرصرادی  شبحران و عواقب اقرصادی ناشى از آن را مدیریت کنند  اقرصاد دان
است که کاربرد دانش و اطالعا، در آن اهمیت با یى داشره و توحید و توزیع  مبرنرى 

گذاری در صنایع با محوریت دانش مورد تواره خاصرى  گرفره و سرمایه  بر آن شک 
های  گذاری در دانش نیرز عبرار، اسرت از مجمروع هزینره قرار گرفره است  سرمایه

های ارتقرای  ای که بابت فعاحیت تحقیق و توسعه و هر هزینه های انجا  شده در واحد
   2گرفره است  دانش انجا  

های یک کشور و مغز اوانان آن کشرور قررار دارد  نره تنارا برا  علمى که در دانشگاه
سراز رشرد و پیشررفت آن اسرت  بنرابرایا  رود؛ بلکه تحریم زمینه تحریم از میان نمى

بنیران  های دانش ا اقرصادی شکوفا باید از شرکتااش اقرصادی و داشرتحقق برای 
هایى میران  ها در حقیقرت واسرطه به صور، ادی حمایت کرد؛ زیررا ایرا شررکت

کننرد و برا  هرای نرو را توحیرد مى آوری های علمى و پىوهشى هسررند کره فا شرکت
ها با اتکرای بره دانرش  دهند  ایا شرکت آوری را توسعه مى شان مرزهای فا ابرکارا،

  و آوری تجاری  کا  و توحید تبدی   و امکان عرضره آن را در داخر  علم را به فا نو 

                                                           

  08/05/1391بینان؛  های دانش   بیانا، در دیدار امعى از پىوهشگران و مسئو ن شرکت1
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=20581 

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



 

   
  

سا
ه 

ی ب
گاه

ن
ز

ی 
ها

کار
و

ق
حق

ت
 

ید
تول

ش 
جه

 

135 

 1کنند  خارم از کشور فراهم مى

 اهتمام به تولید و حمایت از تولید داخلی. 3

هرا را مسرار وی کررده اسرت   خداوند  منابع و امکانا، را برای آدمى آفریرده و آن
وری از ایا منابع بره اسررجو در زمریا بپرردازد و نیازهرای  انسان نیز باید برای باره

 معیشرى خود را به وسیله امکانا، نافره در آن برطرف کند: 
ْيِن َفَم  ََ َهاَر آَي َْ َو النَّ ْي ُغلوا َفْضلاًل َو َجَعْلَنا اللَّ ََ ْب ََ َهاِر ُمْبِصلَرًة ِل ِْ َو َجَعْلَنا آَيَة النَّ ْي

َحْوَنا آَيَة اللَّ
ْلَناُه َتْفِصيالً  َّْ َشيٍْء َفصَّ ِنيَن َو اْلِحَساَب َو ُك ْعَلُموا َعَ َد السِّ ََ ُكْ  َو ِل و شرب و روز  2؛ِمْن َربِّ

بارش   روز را روشرنىگرون و نشرانه   رهیرم  نشرانه شرب را تیررا دو نشانه قررار داد

ها و حسرا   د و ترا شرماره سرالییرم تا ]در آن[ فتلى از پروردگارتان بجویدیگردان

 م  یز  را به روشنى باز نمودید و هر چیدادها[ را بدانی]عمرها و رو

انسان مواودی است که عمده نیازهایش به وسیله زمریا و در روی آن فرراهم شرده 
تالش مداو  و مالیم خود  طبیعت را را  کنرد و از است  اوست که باید با حرکت و 

آن باره بگیرد تا با تأمیا اقرصاد  برواند بر مشکال، مادی خود پیرروز شرود و مسریر 
مسرلمانان را بره تجرار، و  خود را به سوی کمال پایدار طى کند  ائمره معصرو 

کرار و توحیرد  و  صدقا، ااریه  مانند وقف باغ  مزرعه  مرتع و مانند آن تشویق کرده
ْیاِدیُكْم   ُكُلوا ِمْن »فرموده است:  خدا که رسولاند؛ چنان را مایه عز، آنان دانسره

َ
 3؛ َكادِّ أ

 « از دسررنج خود ارتزا  کنید
ای که با واود دارا بودن امکانا، و اسرعدادهای فرراوان بره امکانرا، دیگرران  اامعه

وری از امکانرا،  تواند عز، کافى داشره باشرد و بررای بارره چشم داشره باشد  نمى
 فرماید:  ها سر تعظیم فرود بیاورد  قرآن در ایا باره مى دیگران باید در برابر آن

نَّ َعْيَنْيَك  لَنُهْ  ِفيلِه َو ِرْ ُق َو اَل َتُم َّ َِ ْنَيا ِلَنْف ْعَنا ِبِه َأْ َواًجا ِمْنُهْ  َ ْهَرَة اْلَحَيلاِة الل ُّ ََّ ِإَلى َما َم
َك َخْير  َو َأْبَقى م یردکرشران را از آن برخروردار یو زناار به سو  آنچه اصنافى از ا 4؛َربِّ

                                                           

  87و  86؛ ص های دینى مبانى و احزاما، اقرصاد مقاومرى در آموزه  ماری قبادی قورد ر؛ 1

  12  اسراء: 2

  314  ص 63؛  م بحارا نوار  محمدباقر مجلسى؛ 3

  131  طه: 4
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دگان خرود مردوز و یرم  دییازمرایشران را در آن بیاست تا ایور زندگى دنی]و فقط[ ز

 دارتر است  یه[ روز  پروردگار تو بارر و پاک]بدان 

ا برا عرز، و سرربلندی یرخواهد در برابر اسررعمار و نفروه مسررکبران دن ملرى که مى
هرا  بایرد نیرروی  های آن ها و پیشررفت زندگى کند  به اای مقایسه خود برا سررمایه

 1ش اقرصادی بره کرار گیررد فکری و اسمانى خود را در راه رشد و شکوفایى و اا
 فرماید:  مقا  معظم رهبری مى

های خود  نسبت معکوس با نفوه بیگانگران و دشرمنان  موفقیت هر ملرى در پیشرفت
شان مرعاکس است؛ یعنى هر گاه بیگانه و یک قردر،  ها نسبت در آن کشور دارد  ایا

وهش در بریا خاراى ر وحو آن قدر، خاراى علنا  اظاار دشمنى نکرده باشرد ر نفر
ای همرراه برا  مرد   قشرهای مارلف و فتای سیاسى بیشرر باشد  ایا ملت از آینرده

ای  عز، و همراه با افراار و ترأمیا شرده  دورترر اسرت  احبرره نبایرد برا هرر بیگانره
مرا بره اکنرد؛   ای دوسررى مى گری کرد  گاهى انسان به خاطر مصاحح  برا بیگانره سریزه

اید ااازه داد که در امور داخ  ایا خانه  ایا خانواده  ایرا همان بیگانه دوست هم نب
 2کشور و ایا اامعه برواند نقش ایفا کند 

 نشود که حمایت از توحید ملى با اسررفاده بردو شک ااش توحید زمانى محقق مى بى
ای از توحیرد ملرى  شود  برای مثال اگرر اداره اسرثنای همگان از ایا توحیدا، محقق مى

د  اما اداره دیگری شأن خود را با تر از ایا ببینرد و از توحیردا، خراراى اسرفاده کن
شرود  بسریاری از کا هرای غیرر  اسرفاده کند  حمایت از توحید ملرى نیرز محقرق نمى

اساسى خاراى که در داخ  معادل ندارند  به راحررى قابر  توحیرد در   اساسى یا نیمه
ه یا ارا افررادن برنرد خراراى  در داخر  داخ  هسرند  اما به علت نداشرا بازار اوحی

ها که با خره باید اایگزیا شوند  از خرارم فه ساخت ندارند  اگر خرید ایا کا صر
یا از نمایندگان داخلى شرکت خاراى ممنوع شود و به اای آن با تشرریح نیازهرای 

                                                           
؛ 107و  106؛ ص هرای دینرى آموزهمبانى و احزاما، اقرصاد مقاومرى در   ر ک: ماری قبادی قورد ر؛ 1

عوام  مؤهر در حمایرت از کرار  توحیرد و سررمایه مسرلمیا از »على محمد میرالیلى و سمیه یوسفى؛ 
  59ص   ؛«دیدگاه قرآن و حدیث

  11/08/1379آموزان و اانبازان؛    بیانا، در دیدار با دانشجویان و دانش2
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3033  
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بره هر دسرگاه و اداره و سازمان  توحیدکنندگانى که قابلیرت توحیرد را دارنرد  دعرو، 
ها مرتفع خواهرد شرد  احبرره حمایرت از  ای از نیاز به آن مشارکت شوند؛ باش عمده

 ها نیست  توحید داخلى راهکارهای بسیار دیگری هم دارد که مجال پرداخرا به آن

 برقراری امنیت اقتصادی. 4

گذار  صرنعرگر  کشراورز   امنیت اقرصادی به معنای ایجاد فتایى اسرت کره سررمایه
ها خرارم  اوینده کار و     در آن در برابر انواع فشارهایى که از کنررل آن مبرکر علمى 

احمللرى  دوحررى  اداری   است  حفاظت شوند و از صرحت و سرالمت ارتباطرا، بیا
قررآن کرریم  1دفاعى  حقوقى و سیاسى کشور احساس اطمینان  آرامش و امنیت کنند 

لِذيَن آَمُنلوا اَل َتلْأُكُلوا »سرت: ادرباره ایجاد امنیت اارماعى و اقرصادی فرموده  َهلا الَّ َيلا َأيُّ
ِْ ِإالَّ َأْن َتُكوَن ِتَجاَرًة َعْن َتَراٍض ِمْنُك  د یرامران آوردهیه اکرسانى کا   2؛َأْمَواَلُكْ  َبْيَنُكْ  ِباْلَباِط

گر از شرما یدیکره داد و سرد  با تراضرى کد مگر آنیگر را به ناروا ماوریاموال همد
 « ه[ باشد]انجا  گرفر

گیری او  هراس و وحشت در اامعه الوگیری کند و با  دوحت اسالمى باید از شک 
ها نسبت به مال و سرمایه و نقش آن در رشرد  اصالحا، فرهنگى  ز  و تغییر نگرش

هرای  گذاری و فعاحیت اقرصادی و رفع مشرکال،  فترای مناسرب را بررای سررمایه
ها و هر آنچه کره  افرا دامنه اخرالفا، و فرنهتوحیدی و تجاری فراهم کند و از شد، ی

به ماحک اشررر  که اما  علىمواب زیان اامعه اسالمى شود  الوگیری کند؛ چنان
هرا را بره  سرفارش مررا در مرورد بازرگانران و صراحبان صرنایع بپرذیر و آن»فرمود: 

شان را اما بردار و  های فعاحیت شان را پاش بدار  راه نیکوکاری سفارش کا     حرمت
فروشى و تررک عرداحت هنگرا   حفاظت اامعه از کم 3« ها بکوش در حفظ حقو  آن

هرای دوحرت  و     از دیگرر فعاحیت 4  ربرا  قمرار  تقلربپیمانه و وزن  احرکار  دزدی
                                                           

  9؛ ص امنیت اقرصادی  ناصر ااانیان؛ 1

  29  نساء: 2
  438؛ تصحیح صبحى صاحح؛ ص احبالغه ناج  محمد با حسیا شریف احرضى؛ 3
؛ تفسیر نمونه ؛ ناصر مکار  شیرازی و همکاران؛34؛ توبه: 181 – 183؛ شعراء: 1 – 5  ر ک: مطففیا: 4
   247  ص 26و م  394  ص 7م 
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اسالمى در راه تأمیا امنیت اقرصادی و اارماعى برای رشد و شرکوفایى اقرصرادی و 
 ااش توحید است تحقق 

 صبر در برابر مشکالت اقتصادی. 5

اارش توحیرد و رشرد و شرکوفایى تحقرق ترریا وظرایف مررد  بررای  یکى از مام
چنان که خداوند وعده  ا و مشکال، اقرصادی است؛ زیرا آنه اقرصادی  تحم  سارى

امرا   1« ِإنَّ َملَع اْلُعْسلِر ُيْسلًرا»داده است  بعد از هر سارى  گشایش و راحررى اسرت: 
َُ   اْطَرْح »نیز فرموده است:  على اْبِر   اْلُهُماوِم   َواِرَداِت   َعْنا شایسرره اسرت کره  2؛ِبَعاَ اِئِم الص 

 « ها غلبه یابد انسان با صبر بر مشکال، و سارى
هرا  از  پذیر توحیدا، داخلى و مصررف آن های توایه صبر در برابر مشکال، و کاسرى

کنررد و بررا اعرمرراد و   ها و منررابع بررا ارزش ملررى الرروگیری مى هرردر رفرررا سرررمایه
رصادی  رسیدن به توحیرد برا کننده  راهى برای دسریابى به رونق اق دهى به توحید فرصت

 ماندگى و رهایى از وابسرگى خواهد بود   کیفیت  ابران فقر و عقب

 گیری نتیجه
اسال  خواسرار خوشبارى  سعاد، و رفاه انسان در دنیا و آخرر، اسرت  ترالش در 

ای برای رسیدن به سعاد، حقیقى در ااان آخرر،  ایا ااان مادی  مقدمه و وسیله
نگاه اقرصاد اسالمى برای رسیدن به رشد و شکوفایى اقرصرادی و است  از ایا رو از 

ها و مررد   کننرده ااش توحید  باید همه طبقرا، اامعره اعرم از دوحرت  توحیدتحقق 
ای سراحم و  دوشادوش یکدیگر در ایا مسیر قرد  بردارنرد ترا ضرما ایجراد اامعره

 مطلو  از نظر اقرصادی  هر گونه راه نفوه دشما بسره شود 

                                                           
  6  انشرار: 1
  31؛ تصحیح صبحى صاحح؛ نامه احبالغه ناج  محمد با حسیا شریف احرضى؛ 2
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