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 سخنی با خوانندگان محترم

الب نو و به روز در نشریه بدون یاری و حمایت شما بهتر شدن محتوا و ارائه مط (1
را به دقت تكميل  آخر فصلنامهنامه صفحه  کاری دشوار است. تقاضا داریم پرسش

برده و در تقویت   نموده و ارسال نمایيد تا از نظرات و رهنمودهای ارزنده شما بهره
 کار بندیم. کمي و کيفي نشریه به

خط مقدم جبهه فرهنگي در حال مجاهدت هستيد جا که شما گراميان در از آن (2
ویژه جوانان ـ آشنایي  و بيش از هر کس دیگر با نيازهای امروز اعضای بسيج ـ به

بيان و کنيد نياز امروز متر دارید، شبهات، موضوعات و مطالبي را که احساس مي
ی با های بعد ست، برای ما ارسال فرمایيد تا در شمارهمخاطبان شما و حتي نشریه ا

 يم.ها مطالبي را ارائه کن ر خصوص آنگيری از اهل فن و کارشناسان مرتبط، د بهره

های اخالقي و تربيتي، اعتقادی و معرفتي،  مقاالت و تحقيقات خود را در زمينه (3
بصيرتي و مهارتي، با لحاظ نمودن رویكردهای آموزشي و کاربردی به نشاني نشریه 

صورت اتقان محتوایي و برخورداری آثار شما از ارسال فرمایيد. بدیهي است در 
 د.بعدی منتشر خواهيم کر های ها را در شماره نویسي، با افتخار آن استانداردهای مقاله



 

 صفحه                                                          فهرست مطالب                                               

 

 11 .................................................................................. (ع)نیحس امام اشک ریختن در مصیبت

 13 ........................................................................................................... (ع)نيحس امام یبرا یعزادار( 1

 15 .................................................................................................(ع)نيحس امام یبرا یرعزادا ماهيت( 2

 17 ..................................................................................................................... عاشورا نهضت (1-2

 17 ..................................................... آنان با يعاطف قيعم ونديپ جادیا و نيراست یالگوها يمعرف( 2-2

 18 ............................................................................................................... ينید معارف ميتعل( 3-2

 18 ....................................................................................................... جامعه در تیمعنو جادیا( 4-2

 19 ......................................................................................... (یيچرا و يستيچ) (ع)نيحس امام بر هیگر( 3

 21 ........................................................ خود متعلقات و خود به انسان يعيطب عالقه از يناش هیگر( 1-3

 23 ........................................................... گرانید به نسبت یمهرورز و يدوست نوع از يناش هیگر( 2-3

 24 ...................................................................................... يخواه کمال و دهيعق از يناش هیگر( 3-3

 31 ................................................................ (ع)نیحس امام واکاوی زمانه

 31 ........................................................................................................................................... دمهمق( 1

 35 ................................................................................................. ياجتماع یها دهیپد و نهادها تعامل( 2

 37 .......................................................................................................... ياسالم نیآفر نقش یشهرها( 3

 38 .................................................................................................................................. حجاز( 3-1

 38 .......................................................................................................................................... مكه -

 41 ........................................................................................................................................ نهیمد -

 43 ................................................................................................................................... کوفه( 3-2

 47 ................................................................................................................................... بصره( 3-3

 49 .................................................................................................................................... شام(  3-4

 54 ..................................................................................... ياسالم جامعه در آمده شيپ یها   يدگرگون( 4

 55 ......................................................................................................... ينید ايدن -ينید نظر از( 1-4

 60 ............................................................................................... يشگيپ رنگين -ياسيس نظر از( 2-4

 62 ............................................................................................................................... ياسالم جامعه     

 64 ......................................................................................................................... ياسيس يدگرگون     



                                                                                                          8  

 67 ...................................................................................................... نینو ياستيس و هیمعاو خالفت      

 70 ................................................................................................. سوداگرانه -یاقتصاد نظر از( 3-4

 78 ........................................................................................................................................ یريگ جهينت

 81 ................................................................... یاسالم یزندگ سبک شناخت

 81 .............................................................................................................................................. دهيچك

 82 ............................................................................................................................................... مقدمه

 85 ............................................................................................ يعقل اتيح یها شاخص و ها مؤلفه ابعاد،

 87 ................................................................................. معقول يزندگ سبک ای یفرد يعقل اتيح( 1

 94 ........................................................................... عاقالنه ياجتماع سلوک ای يجمع يعقل اتيح( 2

 103 ...................................................................................................................................... یريگ جهينت

 107 ........................................................................مساجد و نوسازی جیبس

 107 ................................................................................................. نید در آن به توجه و یيبایز منشأ( 1

 110 ................................................................................................................................ یيبایز انواع( 2

 111 ................................................................................................... مساجد يواقع کارکرد و گاهیجا( 3

 113 ..................................................... مساجد يواقع کارکرد در یيبایز ابعاد از یور بهره با جيبس نقش( 4

 123 ............................................................................... زنان در سیر تاریخ

 121 ............................................................................................................................................ دهيچك

 122 ............................................................................................................................................. مقدمه

 124 ....................................................................................................................... خیتار گذر در زن( 1

 125 ................................................................................................................ میقد بابل در زن( 1-1

 125 ............................................................................................................... باستان هند در زن( 2-1

 126 ............................................................................................................... میقد مصر در زن( 3-1

 126 .......................................................................................................................ونانی در زن( 4-1

 126 ........................................................................................................................ روم در زن( 5-1

 127 ..................................................................................................................... هيروس در زن( 6-1

 127 .................................................................................................. یياروپا ملل انيم در زن تيموقع( 2

 128 ..................................................................................................................... فرانسه در زن( 1-2



   9                                                                                                                              فهرست مطالب       

 

 

 
 128 ............................................................................................................. استانب رانیا در زن( 2-2

 128 ............................................................................................................. اعراب انيم در زن( 3-2

 129 ................................................................................................. هودی جامعه در زن تيموقع( 4-2

 130 .......................................................................................... تيحيمس دگاهید از زن تيموقع( 5-2

 130 ...................................................................................................... يصنعت انقالب در زن تيموقع( 3

 131 ......................................................................................................................... اسالم منظر از زن( 4

 137 ... نمونه زنان از يكی شاخص یها يژگیو با همراه اسالم در زن تيشخص جامع یالگو ميترس و ارائه( 5

 138 ........................................................................................... (س)جهیخد حضرت لیفضا از یا شمه( 6

 140 ................................................................... ياسالم اهداف توسعه و جیترو و شبرديپ در زنان نقش( 7

 142 ........................................ عالم و نیمتد و متعهد ينسل تيترب و خانواده يمبان ميتحك در زنان نقش( 8

 143 ...................................................................................................................... داشتن دختر پاداش( 9

 144 ...................................................................................................................................... یريگ جهينت

 147 ............................................................ اتیروا و اتیآ رد تیترب جایگاه

 147 ............................................................................................................................................ دهيچك

 147 ............................................................................................................................................. مقدمه

 149 ................................................................................................................................ یيگرا جوان( 1

 154 ........................................................................................................................................... تفرد( 2

 161 .................................................................................................................... ياجتماع یها تفاوت( 3

 166 ............................................................................................................................. یيگرا خانواده( 4

 171 ............................................................................................................................... یيگرا فطرت( 5

 173 .............................................................................................................................یمحور دهیگز( 6

 180 ...................................................................................................................................... یريگ جهينت

 

 

 

 



                                                                                                          10  

 

 

 

 

 

 

 



                   
 

 

  

  )ع(امام حسین اشک ریختن در مصیبت
 

و یارانش، مردان  )ع(گذر زمان، این نكته به روشني معلوم شد که امام حسين با

کربال بودند. در کربال گرچه آنان، جان باختند، اما اسالم را حياتي دوباره « پيروز»

و خود نيز به فيض بزرگ شهادت  ستيزی را به جهانيان آموختند ستمبخشيدند، رسم 

خواهان  مداران و عدالت اه دینه تاریخ در نگدست یافتند. همچنين، آنان برای هميش

 های مومنان شدند. جایگاهي شگوهمند یافتند و محبوب دل

هجری، با نثار  61در عاشورای سال  )ع(با این حال، قيام پيروزمندانه امام حسين

هایي  ا صحنههای بانوان و ب پناهي های کودکان، بي قراری های پاک عزیزان، بي خون

رقم خورد. بر این اساس، یادآوری اخبار آن قيام « مظلوميت»و « بتمصي»آکنده از 

و در طول  1را به تأثير واداشته -و نامسلمانمسلمان  -ها خونين همواره عواطف انسان

انجاميده است. از این رهگذر،  -های گوناگون با شكل -تاریخ به برپایي عزاداری

های آن قيام زنده مانده  و پيامها  پس از گذشت چهارده قرن و اندی، همچنان درس

 است.

اند  ي نيز وجود داشتهاز دیرباز تاکنون، همواره مخالفان این همه در حالي است که

را انكار کرده و یا درباره آن شبهه و تردید روا  )ع(که عزاداری برای امام حسين

                                                             
های  ندر طی قرون آینده بشریت، و در سرزمی»گوید:  میم( مورخ انگلیسی 1794-1737. اداورد گیبون )1

« آور مرگ حسین موجب بیداری قلب خونسردترین قارئین و مخاطبان خواهد شد. های حزن مختلف، شرح صحنه
 (.448ص ، 1351ها آموخت، چ سوم، تهران، فراهانی،  به انسان )ع(نژاد درسی که حسین هاشمی  )سیدعبدالکریم
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را نفي  )ع(اند تا مشروعيت عزاداری برای امام حسين ایشان، گاهي کوشيده اند. داشته

 اند. و گاهي نيز کارکردهای اجتماعي آن را زیر سؤال برده 2کنند

بيشتر با شكل اخير از تردید و انكار و با این  )ع(امروزه، عزاداری برای امام حسين

ها از وقوع آن گذشته،  ای که قرن گونه شبهات مواجه است: چرا باید برای حادثه

چه و بازار و محافل و بر سر و سينه زدن سياه پوش کردن کو ؟عزاداری و گریه کنيم

های نو همانند برگزاری همایش و  شود یاد حادثه عاشورا را با شيوه تا کي؟ آیا نمي

شود،  همچنين، گاهي این چنين، پرسش مي 3گرامي داشت؟ کنفرانس مطبوعاتي و...

بود، با حرکت خود در روز عاشورا، پيروز و برنده واقعي ميدان  )ع(اگر امام حسين

 4کنند؟ چرا شيعيان و محبان آن حضرت به جای جشن و سرور، گریه و عزاداری مي

توان در دو سؤال اساسي زیر  شده را ميو شبهات یاد ها روی هم رفته، پرسش

 :خالصه کرد

 چيست؟ )سؤال از چيستي(؛ )ع(عزاداری برای امام حسين( 1

 از چرایي(. الشود؟ )سؤ چرا برپا مي )ع(عزاداری برای امام حسين( 2

گویي به دو سؤال مزبور، با توجه به اینكه عزاداری در این نوشتار، افزون بر پاسخ

باید دید با توجه به روایات پيش گفته، است حاال ، بر پایه گریه کردن استوار اصوالً

مردم بر چه هایي است؟ و  چيست و بر چه گونه )ع(گریه بر امام حسين پاداش عظيم

                                                             
را بدعت و  )ع(ق( و پس از او فرقه وهابیت عزاداری برای امام حسین728-661. احمد تقی الدین ابن تیمیه )2

اند. )ابن تیمیه الحرانی الدمشقی الحنبلی، منهاج السنه النبویه فی نقض کالم الشیعه و القدریه، ریاض،  حرام دانسته
 (326-323، ص 2هوریه، ج مکتبه الریاض الحدیثه، القاهره، مکتبه المج

، تهران، مرکز چاپ و نشر )ع(، اهداف و آثار قیام امام حسین)ع(عبدالحکیم سلیمی، فلسفه عزاداری امام حسین. 3
 229، ص 1381با مشارکت نشر شاهد،  )ع(مجمع جهان اهل بیت

مصباح،  حمدتقیمهای آن ر.ک:  ها و شبهات و نیز پاسخ برای آگاهی درباره برخی از این گونه پرسش. 4
 .23-14، ص 1380آذرخشی دیگر از آسمان کربال، چ چهارم، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 
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در ادامه  .((چرایي)ماهيت گریند؟ )سؤال از چيستي و  مي )ع(م حسيناما ایبراساسي 

 شود: این قسمت از نوشتار، سؤاالت یاد شده در سه بخش پاسخ داده مي

 )ع(چیستی عزاداری برای امام حسین( 1

هر چيزی که انسان از دست  صبر و شكيبایي کردن بر»در لغت، به معنای « عَزا»

سوگ و » و« صبر کردن در مصيبت»، «خوب صبر کردن»و نيز به معنای  5،«دهد مي

اَحسَنَ »یعني او را دلداری و تسلي دادم، و « عَزیتَ فالنأ»در عربي،  6است.« مصيبت

 7یعني خداوند تو را صبر نيک دهد.« اهللُ عَزاک

رامش بخشيدن به فرد یا افراد عزاداری مراسمي است که برای آ»این اساس،  بر
: های متعددی کاربرد دارد؛ مانند شود. برای این منظور، روش يدیده برگزار م داغ

های  های دیگران به ویژه داغ آوری داغدیده، یاد همدردی کردن زباني با فرد داغ
در جوامع مختلف، عزاداری معموالً در قالب مراسم  . بزرگان دیني و تاریخي و...

ي مخصوص برگزار با آدابجمعي، در چند مرحله زماني )سوم، هفتم، چهلم و...( و 
 8دیده دارد. في در آرامش بخشيدن به افراد داغرفته، تأثير بسيار شگر شود، و روی هم مي

به یاری فرد « فراموشي»و « انگذشت زم»افزون بر مراسم عزاداری، دو عامل 

 در 9رهاند. دیدگي مي های ناشي از غم ک او را از هيجانآید و اندک اند دیده مي داغ
                                                             

. ابن منظور، لسان العرب، تصحیح امین محمد عبدالوهاب و محمد الصادق العبیدی، بیروت، داراحیاء التراث 5
 )ماده عزا( 196و  195، ص 9، ج 1416المربی، 

، ج اول از دوره 1373دهخدا، لغت نامه دهخدا، تهران، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، اکبر  . علی6
 )ماده عزا( 13984، ص 10جدید، ج 

)ماده عزا( احمد بن محمد بن علی المقری القیومی، المصباح المنیر،  196و  195، ص 9ابن منظور، پیشین، ج . 7
 ه عَزَوتُه()ماد 408ق، ص  1405قم موسسه دارالهجره، 

تهران، مرکز چاپ و نشر مجمع  )ع(تعالیم اخالقی و عرفانی امام حسین« شناسی عزاداری روان». محمد کاویانی، 8
 .347و  346، ص 1381با مشارکت نشر شاهد،  )ع(جهانی اهل بیت

 .347. همان، ص 9
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و در نهایت، برای بزرگداشت شود،  ل، معموالً مراسم عزاداری نيز متوقف مياین حا

بود در آرامش البته روشن است که نقش مراسم یادشود؛  بود، مراسمي برپا ميو یاد

بخشيدن به بازماندگان بسيار اندک، و نقش آن در زنده نگاه داشتن نام و یاد فرد در 

بود برای و یاد برگزاری مراسم برزگداشتگذشته بسيار فراوان است. از این رو، 

ها،  بزرگان دیني، ملي و دانشمندان، حتي پس از گذشت زمان دراز از فقدان آن

 کاری بسيار رایج است.

از نوع اخير  )ع(رسد که برپایي مراسم عزاداری برای امام حسين ، به نظر ميابتدادر 

چنان و حوادث قيام او چندان عظيم،  )ع(است؛ اما در واقع، شخصيت امام حسين

و  یادبودبار است که عزاداری وی به هيچ وجه با مراسم معمول در  مصيبت

هيجان است، همانندی ندارد. پس از گذشت  بزرگداشت افراد که غالباً خشک و بي

در  )ع(کنندگان در عزاداری امام حسين چهارده قرن و اندی از حادثه عاشورا، شرکت

یابند و با شرکت در این  ده و داغدار آن حادثه بزرگ ميز واقع، خویشتن را مصيبت

( تسلي )ع(مراسم عمالً به یكدیگر، و نيز به صاحبان اصلي مصيبت )اهل بيت

به یاد مصائب و  )ع(گواه بر این سخن، آن است که عزاداران امام حسين 10دهند. مي

لبته این شوند؛ ا تاب مي دهند و حتي بي مظلوميت آن حضرت گریه و شيون سر مي

دارد که در این  )ع(و اهل بيت )ع(حاالت ریشه در پيوند عميق عاطفي با امام حسين

 خواهد آمد.  باره، در ادامه نوشتار به تفصيل سخن به ميان

                                                             
چگونه به یکدیگر  )ع(ام حسیندر پاسخ به یکی از اصحاب که پرسیده بود، عزاداران ام )ع(. امام محمد باقر10

؛ و جعلنا و ایاکم من الطالبین بشاره )ع(یقولون؛ عظم اهلل اجورنا بمصابنا بالحسین»تسلیت بگویند؟ چنین فرمودند: 
« مان مصیبت»های ما را در  گویند: خداوند پاداش میچنین  9)به یکدیگر« )ع(مع ولیه االمام المهدی من آل محمد

گرداند، و ما و شما را از زمره کسانی قرار دهد که به خونخواهی او، همراه با ولی خدا، عظیم  )ع(درباره حسین
بن محمد بن قولویه القمی، کامل الزیارات، تحقیق الشیخ الجود  کنند. )جعفر میقیام  )ع(امام، مهدی آل محمد

 (326و  325ق، ص 1417: الفقاهل نشر موسسه التحقیق، ۀالقیومی، لجن
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افزون بر تسلي بخشيدن به  )ع(ناگفته پيداست که برپایي عزاداری امام حسين

شود تا نام و یاد امام  بب ميکنندگان در آن مراسم، به طور کامالً طبيعي، س شرکت

و حماسه عظيم او همواره زنده و تازه نگاه داشته شود؛ به ویژه آنكه  )ع(حسين

های اجتماعي ميان  ترین رسم در قالب یكي از مردمي )ع(عزاداری بر امام حسين

زن و مرد، پير و جوان و  -شود و همگان در هر سن و از هر صنف مسلمانان انجام مي

های حماسه حسيني را با عمق جان  ها و درس با حضور در آن، پيام . ..خردسال، و.

 کنند. دریافت مي

 )ع(عزاداری برای امام حسین ماهیت (2

حضرت، در واقع،  نبا حضور در مراسم عزاداری آ )ع(عزاداران امام حسين

یابند، گریه و شيون سر  دار حادثه خونين عاشورا مي زده و داغ خویشتن را مصيبت

این اساس، در این قسمت از نوشتار، ابتدا باید بر این  شوند. بر تاب مي دهند و بي مي

ای است که  گرچه به گونه )ع(سخن اذعان کرد که عزاداری امام حسين

شوند، اما با وجود این، آن مراسم  کنندگان در آن، غمبار و گریان مي شرکت

کنندگان  گمان، شرکت ارد. بيگذ تأثيرات رواني بسيار مطلوبي بر ایشان بر جای مي

کنند، و اگر  آرامشي ویژه و لذتي خاص را احساس مي )ع(در عزاداری امام حسين

های زندگي روزمره است؛  نشيند، غمي متفاوت با غم و غصه غمي بر چهره آنان مي

غمي است که منشأ حرکت است، و غم معنویت، غم آخرت و غم مظلوميت است. 

نه کاهش، و عامل نابهنجار در  و دهد را افزایش مي وری اجتماعي افراد کنش

کند، و به زندگي نشاط  شود، بلكه در مواردی نقش درماني ایفا مي زندگي افراد نمي

را تجربه  )ع(از این رو، کساني که حضور در مجالس عزاداری امام حسين 11بخشد. مي

                                                             
 351و  350انی، پیشین، ص . محمد کاوی11
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در گمان،  لي که بيشوند؛ در حا کرده اند، هرگز از تكرار و استمرار آن دلزده نمي

 گونه نيست. هيچ مجلس یادبود و بزرگداشت دیگری، وضع بدین

خواسته، به مجالس چرا عزاداران حسيني، به شكل خود حال، باید دید که

کنند، بر سر و سينه  گذارند، جامه سياه بر تن مي پا مي )ع(سوگواری امام حسين

تواند بيانگر  ن پرسش، خود ميگمان، پاسخ به ای ریزند و...؟ بي زنند، اشک مي مي

 باشد.« )ع(چرایي عزاداری برای امام حسين»

ژرفای »جو کرد که تا جست )ع(اساس پاسخ را باید در مهر و محبت به امام حسين

نان شيفته و شيدا کرده است و ایشان را چ 12عزاداران راه یافته،« احساسات و عواطف

کنند. آری، عزاداران امام  تعبير مي« ونجن»گو، از حالت آنان به  که ناآشنایان طعنه

تر از  ، هر ساله مراسم عزای حسيني را با شكوه«پيوند عميق عاطفي»براساس  )ع(حسين

إن لقتل »است؛  )ص(کنند، و این همه، تجلي این فرموده رسول خدا قبل برگزار مي

در  )ع(امام حسينبرای شهادت  13«الحسين حراره في قلوب المومنين التبرد ابداً

این اساس، مهر،  شود. بر های مومنان حرارتي است که هرگز سرد و خاموش نمي دل

بوده  )ع(حسينین پشتوانه برای برپایي مراسم عزاداری امام تر مهمعشق و عاطفه، 

است. با وجود این، کارکرد آن مراسم، هرگز به جنبه عاطفي محدود نبوده است. در 

داده  اسب به دست ميفرصتي من )ع(امام حسينطول تاریخ، برگزاری عزاداری برای 

و نيز با  )ع(سرایان و خطيبان، همگان را با شخصيت و نهضت امام حسين است تا مرثيه

آثار، فواید و  )ع(معارف اسالمي آشنا کنند. بر این اساس، عزاداری امام حسين

گمان،  کارکردهای بسيار مهمي در ابعاد فرهنگي، اجتماعي و سياسي داشته است. بي

                                                             
 .123و  122ق، ص  1398. مرتضی مطهری، قیام و انقالب مهدی )عج( به ضمیمه شهید، چ پنجم، قم، صدرا، 12
، 10ق، ج  1408الحیاء التراث،  )ع(. میرزا حسین نوری طبرسی، مستدرک الوسائل، چ دوم، قم، موسسه آل بیت13

 .318ص 
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شود تا ما نسبت به چرایي عزاداری برای امام  سبب مي ،شناخت این کارکردها و آثار

ین کارکردها و آثار تر مهمتری پيدا کنيم. از این رو، در اینجا،  آگاهي ژرف )ع(حسين

 شود: به اجمال شناسایي مي )ع(عزاداری امام حسين

 نهضت عاشورا (1-2

نام و  ،ین کارکرد خود، سبب شده است تا یادتر مهمدر  )ع(ام حسينعزاداری برای ام

های آن به همه بشریت انتقال یابد.  های نهضت عاشورا زنده و جاوید بماند و آموزه پيام

همچون؛ هایي  در طول تاریخ با آموزه -مسلمان و نامسلمان -ها از این طریق، همه انسان

در این باره، این  اند. جویي آشنا شده ار و حقيقتطلبي، ایث ستيزی، آزادگي، شهادت ستم

اگر مورخان ما حقيقت این روز »سخن از یک نویسنده غربي بسيار جالب توجه است: 

کردند که عاشورا چه روزی است، این عزاداری را  دانستند و درک مي )عاشورا( را مي

دانند که پستي  يني ميپنداشتند؛ زیرا پيروان حسيني به واسطه عزاداری حس مجنونانه نمي

ها ندادن  و زیر دستي و استعمار و استثمار را نباید قبول کرد؛ زیرا شعار پيشرو و آقای آن

 14«تن به زیر بار ظلم و ستم بود.

 معرفی الگوهای راستین و ایجاد پیوند عمیق عاطفی با آنان (2-2

وفایش، با او یاران ب )ع(عزاداران حسيني، با شرکت در مراسم عزای امام حسين

یابند که  های کاملي مي شوند، و آنان را انسان شخصيت و عظمت روحي آنان آشنا مي

و هر یک الگو و  اند فا، استقامت، و از خودگذشتگيصفات پسندیده صبر، و دارای

اینكه عزاداران به یاد مظلوميت و مصيبت ایشان به سوگ  تر مهمهایند.  اسوه نيكي

زنند، و از این طریق، شناخت خود را نسبت به  بر سر و سينه ميگریند، و  نشينند، مي مي

 )ع(بخشند. از آن سو، عزاداران با دشمنان امام حسين آنان با پيوندی عاطفي، استحكام مي

کنند. بر این  شوند، و نسبت به آنان عميقاً نفرت پيدا مي یزید و یزیدیان، نيز آشنا مي

                                                             
 451، ص نژاد، پیشین . سیدعبدالکریم هاشمی14
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انجامد، و فرصتي  مي« تبری»و « تولي»، به تحقق ، در عمل)ع(اساس، عزاداری امام حسين

اني سلم لِمن سالمكم و »شود تا عزاداران در خطاب به مقتدای خود، اعالم کنند:  مي

من، با کساني که با شما  15«لِمن عاداکم وٌحربً لِمن حاربكم و وليٌ لِمن واالکم و عد

ست بدارند، دوستم و با در آشتي و صلح باشند، در ستيزم، و با کساني که شما را دو

 کساني که شما را دشمن بدارند، دشمنم.

 تعلیم معارف دینی (3-2

دهد تا واعظان  فرصتي بسيار ارزشمند به دست مي )ع(مجالس عزاداری امام حسين

و خطيبان عالم، به بيان احكام و مباحث شرعي، اخالقي و اعتقادی بپردازند و 

نا کنند. براین اساس، همان گونه که در محرم عزاداران حسيني را با معارف دیني آش

برای احيای دین قيام کرد، مراسم عزاداری او نيز در  )ع(هجری، امام حسين 61سال 

 طول تاریخ، بستری شد برای احيای دین و ترویج معارف آن.

 ایجاد معنویت در جامعه (4-2

و لذت آرامش  )ع(تر نيز گذشت، شرکت در عزاداری امام حسين كه پيشچنان

ای است که  بخشد. در واقع، این آرامش ناشي از فضای ویژه خاصي به عزاداران مي

آید. در این مجالس، سخن از دیانت، حقيقت  در مجالس عزای حسيني به وجود مي

های روزمره را  های خسته از زندگي شود و جان و مظلوميت، با اشک و سوز همراه مي

ن احساس پاکي، سبكباری، لطافت و معنویت کند. در نتيجه، عزادارا دگرگون مي

تواند بيانگر نوعي از تزکيه و پاالیش روحي باشد  کنند که این حاالت خود مي مي

آید؛ البته سزاوار است که  که با شرکت در مجالس عزای حسيني به دست مي

                                                             
)جعفر بن محمد بن قولویه القمی، کامل الزیارات، « در روز عاشورا )ع(زیارت امام حسین». عبارتی است از 15

 (. 330ص 
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عزاداران در خارج از مجالس عزا نيز مراقب اعمال خود باشند تا رشد معنوی آنان 

 نيابد. افول

د یادشده در باال، تنها برخي از راجا، همچنان باید تأکيد کرد که مودر این

شده اهميت موارد یاد 16است. )ع(ین کارکردها و آثار عزاداری امام حسينتر مهم

توان ریشه تردیدها و انكارهایي را که  شک، مي بر همگان روشن است، و بي

شود، در خصومت با همين  انجام مي )ع(نسبت به برپایي عزاداری برای امام حسين

»... فرماید  هشدار داده و مي )ره(آثار و کارکردها یافت. در این باره، امام خميني

ها را زنده نگاه دارید که برکاتي که به ما  های سنتي و آن مصيبت آن روضه

هاست، این برکات از کربالست. کربال و نام مبارک سيدالشهدا را  رسد از آن مي

همچنين،  17«شود. نگه دارید که با زنده بودن او اسالم زنده نگه داشته ميزنده 

. آن کساني که الشهدا برای حفظ مكتب سيد الشهدا استروضه سيد»فرماید:  مي

الشهدا چه بوده و فهمند مكتب سيد وانيد، اصالً نميالشهدا را نخگویند روضه سيد مي

 18«.ها، این مكتب را حفظ کرده است ها و این روضه دانند یعني چه. این گریه نمي

 )چیستی و چرایی( )ع(گریه بر امام حسین (3

بيانگر آن است که آنان، خود به یاد مصائب و  )ع(شده از معصومان روایات نقل

گونه رفتار خواستند که این ز از اصحابشان ميگریستند و ني مي )ع(مظلوميت امام حسين

                                                             
در ترویج مذهب تشیع است. اثر ژوزف، خاورشناس  )ع(. یکی دیگر از موارد مهم، نقش عزاداری امام حسین16

به این امر اذعان کرده است. « کننده آن های خیره و پیشرفت شیعه»در فصل « اسالم و مسلمانان»فرانسوی در کتاب 
ترجمعه علی صحت، انتشارات  )ع(ر.ک سید شرف الدین عاملی، فلسفه شهادت و عزاداری حسین بن علی

 .97و  94، ص 1351مرتضوی، 
سازمان مدارک ، تهران، تهیه و تدوین انتشارات )ره(ور، مجموعه رهنمودهای امام خمینی. امام خمینی، صحیفه ن17

 .22، ص 18ش، ج  1361-69فرهنگی انقالب اسالمی، 
 69، ص 8. همان، ج 18
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کردند.  را بيان مي )ع(عظيم گریه بر حسينکنند، و به منظور تشویق آنان، پاداش 

منشأ اصلي برای برپایي عزاداری امام  )ع(گمان، همين رهنمودهای معصومان بي

بوده، نيز در تداوم و بقای آن، و تبدیل شدن آن به شكل یک رسم و سنت  )ع(حسين

 اجتماعي، نقش محوری داشته است.

هایي  چيست و بر چه گونه ع()حال در اینجا، باید دید که گریه بر امام حسين

 گریند؟ مي )ع(است؟ و در اساس، چرا بر حسين

ها، نخست باید بررسي کرد که به طور کلي، گریه  گویي به این پرسشبرای پاسخ

 کردن چگونه رفتاری است و چه انواعي دارد؟

یک رفتار هيجاني  -همچنين خندیدن -در این باره، باید گفت که گریستن

، مواردی از گریه کردن خود را تا حدودیهاست. هر انساني،  مخصوص به انسان

 -تجربه کرده و یا گریستن دیگران را دیده است، و به وضوح دریافته است که گریه

همچنين، تجربه  19برآمده از شدیدترین حاالت احساسي انسان است. -مانند خنده

از  -به وسيله خندهیا ابراز شادی  -دهد که ابراز ناراحتي به وسيله گریه نشان مي

 -یا نخندد -ای که اگر فردی نگرید های تعادل روحي انسان است. به گونه نشانه

ها و  هایي که با گریه و خنده، غم توان روان او را نامتعادل توصيف کرد. انسان مي

دهند، از سالمت جسمي و روحي بيشتری و از نشاط و  های خود را بروز مي شادی

زندگي برخوردارند. از این رو، مشاهده مظلوميت و تحرک بهتری در صحنه 

که در  -ها مصائب کساني که مورد عالقه انسان هستند، نيز تجسم و یادآوری آن

هایي را که فطرتي پاک  عواطف انسان -و یارانش چنين است )ع(مورد امام حسين

                                                             
 . 94، ص 13، ج 1374مرتضی مطهری، حماسه حسینی، چ هفدهم، تهران، صدرا، 19
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شود تا بر آن مظلوميت و مصائب  دهد، و سبب مي دارند، تحت تأثير قرار مي

 20گریند.ب

ریه این اساس، گریه کردن یكي از رفتارهای عادی و طبيعي آدمي است. گ بر

ظاهر آن یک امر فيزیولوژیک است. تأثيرات  دارای یک ظاهر است و یک باطن.

های بيروني یا دروني مثل تفكر، وارد چرخه فيزیولوژی مغز  رواني، از طریق محرک

گردد، و به غدد  غز تحریک ميشود، در نتيجه، بخش خاصي از م و اعصاب مي

شود که ما  دهد و در نهایت، قطرات اشک جاری مي اشكي چشم فرمان فعاليت مي

ناميم. باطن گریه همان تأثيرات دروني و عاطفي است که به سبب  آن را گریه مي

انواع گوناگوني دارد که « گریه»یابد. براین اساس،  عوامل مختلف، در فرد بروز مي

 21شود: ها، به اجمال شناسایي مي ین آنتر ممهجا، در این

 گریه ناشی از عالقه طبیعی انسان به خود و متعلقات خود (1-3

سن و  جسمي دارد که بيشتر در افراد کم این نوع از گریه، یا ریشه در دردمندی
یابد، و یا برخاسته از غم و اندوهي است که در مواجهه با حوادث  سال بروز مي

فقدان بستگان و  گيرد؛ حوادثي همچون وني انسان را فرا ميفضای درناگوار، 
آشنایان، از دست دادن شيء یا فرصت مورد عالقه، عدم دستيابي به موفقيتي مهم، 

در چنين حالتي، به اصطالح  . عدم دستيابي به پيروزی در مسابقات ورزشي و...
شناسان،  ح رواناصطال شود. در ها گشوده، و اشک از چشم جاری مي عاميانه، عقده

شود، و در نتيجه، فرد تا حدود  مي« هيجاني -تخليه رواني»گریه در این حالت، سبب 
 22کند. زیادی آرامش پيدا مي

                                                             
، حماسه عاشورا، تهران، مرکز چاپ و نشر مجمع «ری یا اهمیت سوگواریفلسفه عزادا». حکیمه قاسمی، 20

 .167، ص 1381با مشارکت نشذ شاهد،  )ع(جهانی اهل بیت
 20، به نقل از: حسین رجبی، پاسخ به شبهات عزاداری، ص 352. محمد کاویانی، پیشین، ص 21
 353و  352. همان، ص 22
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یابد، و  در داغ از دست دادن عزیزان، این نوع از گریه در افراد بازمانده بروز مي

ای،  ين گریهگذشته است. چناس فراق و جدا شدن از آن عزیز درناشي از احس

كه آید، چنان های مختلف پيش مي یگاهمعموالً برای همه افراد، در سنين، جوامع و جا

نيز گزارش شده است. حضرت در داغ وفات فرزندش  )ع(درباره شخص رسول اکرم

هجری(، چنان گریستند که اشک بر محاسن مبارکش جاری شد، و  9ابراهيم )سال 

این اشک، از »... کار منع کنند، فرمودند: در برابر آنان که کوشيدند وی را از این 

و  23،«گيرد روی رحمت و رأفت است و هر کس رحم نكند، مورد رحمت قرار نمي

شود، اما ما  گرید، و قلب اندوهناک مي چشم مي»بنا به گزارشي، چنين فرمودند: 

در سوگ  24«گویيم که )ناسپاس باشد و( پروردگار را به خشم آورد. سخني نمي

هجری(، عمر بن الخطاب کوشيد تا زنان را از  2)سال  )ع(قيه دختر پيامبردرگذشت ر

هر چه از چشم و قلب »... مانع او شد، و فرمود:  )ص(گریستن باز دارد، اما رسول خدا

باشد یعني اشک و اندوه، از روی رحمت و رأفت است، و هر چه از زبان و دست 

دریدن، به خود لطمه زدن و...[ از باشد ]کارهایي مانند: ناسپاسي کردن، گریبان 

اش حمزه )سال  گرامي ، در شهادت عموی)ص(همچنين رسول اکرم 25«شيطان است.

، دیگران را به «کننده ندارد عمویم حمزه گریه»هجری(، با بيان این سخن که  سوم

كه حضرت چنان 27و نيز خود برای او بسيار گریه کرد، 26گریستن بر حمزه واداشت،

                                                             
، )مجلس 388ق، ص 1414. ابوجعفر محمد بن الحسن الطوسی، االمالی، تحقیق موسسه البعثه، قم، دارلثقافه، 23

 سیزدهم(.
)محمد بن یزید القزوینی، سنن « تدمع العین و یحزن القلب، و ال نقول ما یسخط الرب... )ع(ل اهللقال رسو. »... 24

 .(506، ص 1ابن ماجه، بیروت، دارلفکر، چ 
فانه مهما یکن من العین و العین و القلب فمن الرحمه و ما یکون من اللسان و الید، فمن  )ص(قال رسول اهلل. »... 25

 (.70، ص 4یهقی، السنن الکبری، بیروت، دارلفکر، ج )ابی بکر ب« الشیطان.
 .70، ص 4/ ابی بکر بیهقی، پیشین، ج 84، ص 2ق، ج1406. احمد بن حنبل، مسند احمد، بیروت، دارلمعرفه، 26
 .246، ص 2. علی بن برهان الدین حلبی الشافعی، السیره الحلبیه، بیروت، داراحیاء التراث العربی، ج 27
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و روی  28در داغ بستگان و یاران دیگر خویش اشک ریخت، -تلفدر مورد مخ –

سبب شد تا گریستن برای درگذشتگان،  )ص(هم رفته، این گونه رفتارهای پيامبر اکرم

 در ميان مسلمانان رواج یابد.« شده از سوی شرعتأیيد»در جایگاه یک رسم اجتماعي 

ویژه دارد. برخالف  در اینجا، باید از نوع دیگری از گریه یاد کرد که حالتي

یابد، ویژگي این نوع خاص در این است  موارد دیگر که بر اثر غم و اندوه بروز مي

شود. این  ناميده مي« گریه شوق»آید، و معموالً  که در حالت شادماني شدید پيش مي

اميد ای از فراق، جدایي و نا ران دورهگریه در مواردی است که انسان، پس از گذ

ي به شيء، نعمت یا یكي از عزیزان خود، به آن خواسته نایافته شدن در دستياب

گرید. چنين  اختيار مي ن، بيرسد، پس در این هنگام، از شدت شوق و هيجا مي

چنان که در  29های زیبایي احساس و دلدادگي روحي انسان است. ای، از جلوه گریه

طالب  فربن ابيهجری پس از فتح خيبر(، هنگامي که جع 7تاریخ صدر اسالم )سال 

رسيد،  )ص(ها حضور در حبشه، به مدینه بازگشت و به حضور رسول اکرم پس از سال

 30«و بكي فرحاً برویته؛ و از شوق دیدارش گریست.»به استقبال او رفت،  )ص(پيامبر

 دوستی و مهرورزی نسبت به دیگران گریه ناشی از نوع (2-3

یا آگاه  -رز است که با مشاهدهدوست و مهرو انسان، به طور طبيعي موجودی نوع

شود، و حتي برای آنان  بروز حوادث ناگوار برای دیگران، متأثر مي -شدن از

گرید. در مواردی همچون: سيل، زلزله، قحطي، و بالیای طبيعي دیگر که معموالً  مي

شوند، حتي  رسد و آنان با وضعيتي وخيم مواجه مي ها آسيب مي به شماری از انسان

                                                             
)مسلم نیشابوری، صحیح مسلم، بیروت،  بر سر مزار مادرش اشاره کرد (ص)ن به گریستن پیامبرتوا جمله می. از 28

 .(341-339؛ محمد کاویانی، پیشین، ص 65، ص 3دارالفکر، ج 
 169. حکمیه، قاسمی، پیشین، ص 29
 .24، ص 21باقر مجلسی، بحاراالنوار، ج . محمد30
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اند، با آگاه شدن از آن، بسيار متأثر و گاهي  خارج از صحنه حوادثکساني که 

تا ایشان در یاری رساندن به شود  شوند؛ البته این حالت، سبب مي گریان مي

شود که ميان ميزان متأثر  دیدگان اقدام کنند، حتي گاهي به روشني دیده مي آسيب

دیدگان از سوی دیگر،  ن به آسيبشدن افراد از یک سو، و ميزان یاری رساني آنا

 پيوستگي برقرار است.

ها، از روی رأفت  است. انسان« مظلوم»دوستانه، گریه بر  قسم دیگری از گریه نوع

شوند،  نوعان خود متأثر مي ستمدیدگي هم -یا آگاه شدن از -دهو دلسوزی، با مشاه

 )ع(گریند. یک جنبه آشكار از گریه برای حضرت امام حسين و حتي برای آنان مي

 آید. از گریه است که در این باره، پس از این، به تفصيل سخن به ميان مي نوعهمين 

 خواهی گریه ناشی از عقیده و کمال (3-3

دیكي جستن به خداست. در این بيني الهي، کمال انسان در تقرب و نز در جهان

 های خاصي از ها به گونه های خاصي مطرح است که آن آموزه بيني، آموزه جهان

ساز قرب  زمينه« خوف خدا»كه گریه ناشي از بخشد؛ مانند این گریه، معنا و مفهوم مي

های معتقد و  براین اساس، انسان 32و مایه دستيابي به رحمت خداوند است. 31الهي،

پردازند، خطاها و گناهان خود را  مومن، در پيشگاه خداوند، خاشعانه به مناجات مي

 جویند. و اشک چشم، از خداوند آمرزش ميآورند، و با سوز دل  به یاد مي

را نيز  33خواهي طلبي و کمال نجا، نوعي از گریه ناشي از فضيلتهمچنين در ای

                                                             
بر روی کوه طور چنین بود: ای موسی به قوم خود، این سخن  )ع(یدر نجوای داوند با موس»فرمود:  )ع(. امام باقر31

)شیخ صدوق، ثواب  «کند. میمرا برسان که هیچ چیزی مانند گریه از روی خشیت من، متقربین را به من نزدیک ن
 (172ش، ص  1368االعمال، چ دوم، قم، منشورات الرضی، 

ندا اشک چشم کسی که از خوف تو بگرید، مورد رحمت خداو»چنین آمده است:  )ع(. در مناجاتی از امام سجاد32
 .354و  353م، ص  1991ق/1411)شیخ طوسی، مصباح المتهجد، بیروت، موسسه فقه الشیعه، « گیرد. میتو قرار 

 354و  353. محمد کاویانی، پیشین، ص 33
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توان شناسایي کرد که برخاسته از اعتقاد به کماالت انساني و کوشش برای  مي
های با  رسيدن به آن کماالت است. در چنين مسيری، رهپویان، از شمع وجود انسان

مانند؛ پيشوایان و بزرگان دین، معلمان و مربيان اخالق و... -و به کمال رسيدهفضيلت 
برند، و چنانچه شمع وجود ایشان خاموش شود، اندوهي بزرگ آنان را فرا  بهره مي

کمال و فضيلت، همواره بسيار های با و، داغ از دست رفتن انسانگيرد. از این ر مي
پردازند.  برای آنان به سوگواری مي -شانو نه فقط بستگان -سنگين است، و همگان

ام » )ع(در این باره، این نمونه تاریخي، جالب توجه است: پس از وفات پيامبر اکرم
کني؟ مگر نه  چرا گریه مي»کرد. عمر بن الخطاب از او پرسيد:  گریه مي 34«ایمن

ای از گریه من بر»ام ایمن پاسخ داد: « در پيشگاه خداوند است؟ )ص(اینكه رسول خدا
نيست، بلكه برای آن است که با درگذشت او، دست ما از  )ع(دست دادن رسول خدا

 35«اخبار آسمان و وحي کوتاه شده است.

گانه گریه یاد  تر نيز گفته شد، انواع سه كه پيشدر اینجا، باید توجه داشت چنان

یا در باال، براساس عوامل مختلف گریستن است. بنابراین، گاهي فقط یک، و  هشد

هر سه عامل، به طور یابد و گاهي ممكن است  ر تحقق ميدو مورد از عوامل مزبو

یكجا و به شكل متداخل عمل کنند که در این حالت، بالطبع بر غم و اندوه 

انساني »ه هرگاه نچیابد، چنا های ایشان شدت مي شود، و گریه سوگواران افزوده مي

کشته شود، گریه « ي مظلومانهبا فضل و کمال از بستگان و عزیزان، به شكل

 شده باشد.اند ناشي از هر سه عامل اصلي یادتو بازماندگانش مي

ها، باید بررسي کرد  حال پس از شناخت انواع اصلي گریه و عوامل هر یک از آن

از کدام نوع است؟ در پاسخ، نخست باید تأکيد کرد که  )ع(که گریه بر امام حسين

                                                             
سعد، الطبقات الکبری،  بود و نزد حضرت منزلتی واال داشت. )محمد بن )ع(. ام ایمن ک کنیز و دایه رسول خدا34

 (179، ص8ق، ج1410تحقیق محمد عبدالقادر عطا، بیروت، دارلکتب العلمیه، 
 266، ص 7، ج1405. ابوبکر بیهقی، دالئل النبوه، تعلیق عبدالمعطی قلعجی، بیروت، دارالکتب العملیه، 35
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های مختلف مكاني  باز در بستر وسيع زماني، و پهنهاز دیر )ع(عزاداری امام حسين

کنندگان را در برگرفته است. بر این اساس،  انجام شده، و طيف وسيعي از گریه

کنندگان در  ، بدون توجه به تفاوت شرکت)ع(تشخيص نوع گریه امام حسين

 نماید. سوگواری و مراحل مختلف آن، امری ناممكن مي

 )ع(ترین بازمانده عاشورا، حضرت امام سجاد زرگهای طوالني ب گمان، گریه بي

های پدر، برادران، عموها و  بار کربال و مظلوميت های مصيبت که از نزدیک صحنه

هایي بود کامالً متمایز، و  دیگر عزیزان و همرهان خود را مشاهده کرده بود، گریه

بر  گریه ر داغ عزیزان؛ناشي از هر سه عامل: گریه از روی رحمت و رأفت د

 هایي در حد اعالی فضل و کمال و پاکي. ها؛ و گریه بر فقدان انسان مظلوميت

، و )ع(های ائمه اطهار های کساني که با تشویق پس از آن، در دوران متأخرتر، گریه

اقدام به برپایي مجالس عزا برای آن  )ع(با آگاهي از اجر عظيم گریه بر امام حسين

هایي بوده است بر  گریستند، گریه و ميکردند و به یاد مصائب ا حضرت مي

 مظلوميت، و ناشي از عقيده.

و نيز یادکرد از  )ع(بر این اساس، اعتقاد به پاداش فراوان گریه بر امام حسين

برپایي  های آن حضرت، همواره در طول تاریخ، در ها و مظلوميت مصيبت

ت و عواطف گذار بوده، و سبب شده است تا احساسا های حسيني تأثير عزاداری

گسستني و عميق و یاران باوفایش، پيوندی نا )ع(عزاداران، با یاد و نام اباعبداهلل الحسين

ها، برای آنان، همچون عزیزترین نزدیكان خود سوگواری کنند،  بيابد، و پس از قرن

 بگریند و بر سر و سينه بزنند.
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عاملي بسيار مهم و دیگر شهيدان کربال،  36)ع(امام حسين« مظلوميت»در این ميان، 

دل بوده، بسياری از افراد غير های پاک سات و هيجانات همه انساندر برانگيختن احسا

« مظلوميت»شيعه و حتي غير مسلمان را در زمره سوگواران حسيني در آورده است. 

، «سوز»شده، برای دل و جان عزاداران  هایشان یادآوری مي آنان که در قالب مصيبت

آورده است؛ البته عشق و محبت نسبت به  را به ارمغان مي« اشک» و برای چشم آنان،

و یارانش در عمق وجود برخي از عزاداران، چنان نفوذ کرده است که  )ع(امام حسين

 شود: آنان، اشک از چشمانشان جاری مي« نام»گاهي، فقط با شنيدن 

 آن چنان کز برگ گل، عطر و گالب آید برون

 ده آن آید برونبرم، از دی تا که نامت می

 رشته الفت بود در بین ما، کز قعر چاه

 حساب آید برون؟ کی بدون رشته، آب بی

 ها تا نسوزد دل، نریزد اشک و خون از دیده

 آتشی باید که خوناب کباب آید برون

 نباشد مهر تو، دل را نباشد ارزشی گر

 37حاصل شود گل، چون گالب آید برون. برگ بی
 

« اشک چشم»یابد،  آنچه در برون تجلي مي )ع(حسينآری، در عزاداری امام 

های آنان قرار  عزاداری است، و درون آن، مهر و محبتي است که خداوند در دل

 38«اشک، زبان دل و شاهد عشق است.»داده است؛ 

                                                             
فال ریب انه قتل »گوید:  میاند، د میرا بدعت و حرام  )ع(ق( با آنکه عزاداری امام حسین728-661. ابن تیمیه )36

)ابن تیمیه، منهاج  شد در حالتی که مظلوم و شهید بود( کشته (ع)شکی نیست که او )امام حسین« یداًمظلوما شه
 .(322و  321، ص 2السه النبوبه، ج 

 131، ص 1374ها بریزید، چ هفدهم، تهران، جاویدان،  . حبیب چایچیان )حسان(، ای اشک37
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بود، و نيز با شناخت  )ع(آنچه در باال گذشت، بيانگر چيستي گریه بر امام حسين

کرد؛ در ادامه، به برخي از  را بيان مي )ع(یه بر حسينعوامل آن، بخشي از چرایي گر

سان، چرایي  شود تا بدین اران حسيني اشاره ميهای سوگو آثار و کارکردهای گریه

آگاهانه به تشكيک و تردید درباره مراسم آن بيشتر روشن شود. همچنين، آنان که نا

رند، نيز آشكار شود که پردازند به خطای خود پي بب مي )ع(عزاداری اباعبداهلل الحسين

آورند. برخي از آن آثار و کارکردها،  معاندان، چرا به این مراسم، بسيار هجوم مي

های  جنبه فردی، و برخي نيز جنبه اجتماعي و سياسي دارد. از نظر فردی، گریه

رواني  -کند، به آرامش روحي عزاداران، از یک سو، آنان را تخليه هيجاني مي

تر نيز سخن به ميان آمد.  شود که در این باره، پيش فای باطني ميرساند و باعث ص مي

از سوی دیگر حضور عزاداران در مراسم عزای حسيني، عواطف و شناخت آنان را 

شود تا آنان بكوشند در رفتار خود، شبيه به آنان باشند  کند، و نيز سبب مي تقویت مي

، یا )ع(وفا داری ابوالفضل العباسگریند، هنگامي که عزاداران به یاد  که برایشان مي

واهند کوشيد تا در حد خ  ریزند، ناخودآگاه، یزید ریاحي اشک مي آزادگي حر بن 

 39مرد و وفادار باشند، و از نامردمي به دور.توان، آزاد

، از نظر سياسي و اجتماعي نيز آثار و کارکردهای بسيار )ع(گریه بر امام حسين

در جایگاه یک رفتار کامالً احساسي و هيجاني، و در  ها مهمي دارد؛ زیرا این گریه

عين حال کامالً آگاهانه، به یاد بزرگمردی است که برای احيای دین و اجرای 

ت و مظلوميت را به ترین شرایط قرار داد و هر گونه مصيب عدالت، خود را در سخت

نان سان، این گریه، شخصيت فرد عزادار را به شخصيت عظيم چ تن خرید؛ بدین

                                                                                                                                               
 .328، ص 1374، فرهنگ عاشورا، قم، معروف، . جواد محدثی38
 .355و  354. محمد کاویانی، پیشین، ص 39
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های او را در عمق جان وی پایدار  زند، و اهداف و آرمان ای پيوند مي انسان وارسته

 کند. مي

کند که او  آشكارا اعالم مي )ع(فرد عزادار با سوگمندی و گریه برای امام حسين

های او است، و در ميدان عمل نيز  ، نهضت او، و آرمان)ع(وفادار به امام حسين

های  رساند، به یاد داریم که در همين روزگار، در صحنه ت ميوفاداری خود را به اثبا

 مختلف انقالب و دفاع مقدس، مردان حسيني در ميدان عمل چه خوش درخشيدند.

، در واقع، انقالب و مكتب او را زنده نگاه داشته و )ع(گریه و عزاداری برای حسين

این اساس، گریه در فرهنگ  ها انتقال داده است. بر را به همه انسان )ع(پيام امام حسين

عاشورا، سالح هميشه براني است که فریاد اعتراض بر ستمگران است و پایدار خون 

هر »گویاست: در این باره، این سخنان از حضرت امام خميني )ره( بسيار  40شهيدان.

گریه » 41«.شود کن نباشد،... حفظ نمي زن نباشد، تا پایش گریه مكتبي، تا پایش سينه

، زنده نگه داشتن نهضت، و زنده نگه داشتن همين معنا )ع(عزای امام حسين کردن بر

ها از همين  است که یک جمعيت کمي در مقابل یک امپراتور بزرگ ایستاد... آن

ای است که گریه بر مظلوم است، فریاد مقابل  ترسند، برای اینكه این گریه ها مي گریه

 42«ظالم است.

 

 

 
                                                             

 384. همان، ص 40
 70، ص 8و امام خمینی، صیفحه نور، ج 41
 32و  31، ص 10. همان، ج 42
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 )ع(سینامام ح واکاوی زمانه
 

در  . تحولي کهبودآغاز تحولي ژرف در جامعه اسالمي  )ص(رحلت پيامبر اکرم

ترین افراد به آن حضرت  گذار آن، برخي از نزدیک اندک زماني پس از رحلت بنيان

ای که اساس و حيثيت و  راستي چرا جامعهه ای اسفناک قرباني شدند. ب به شيوه

نين واقعه هولناکي لب فرو بسته و شریک هویت خویش را از اسالم یافته بود بر چ

 جرمي بزرگ در تاریخ بشریت شد؟

شناختي پاسخ این  واقعيات آن روز، با تحليلي جامعهنویسنده بر آن است با نگاه به 

دغدغه همراه  پرسش را بيابد. وی معتقد است دنيازدگي و روی آوری به زندگي بي

ید و سنت، فضای موسوم و تبليغاتي با آسایش، تعبيرهای ناصواب و غير صحيح از د

گرامي اسالم، بدنمایي  آمده پس از رسول ر پي آن فشار و اختناق سياسي پيشو د

آگاهي سياسي و سوی دشمنان، به همراهي جهل و نا از )ع(حرکت امام حسين

سابقه در  ساز کشتار بي ه آن روز بود که زمينهاجتماعي مسلمانان، واقعيات جامع

 ردید.تاریخ اسالم گ

 مقدمه( 1

نظير و بس اسفناک است. هر انساني که  واقعه عاشورا در تاریخ اسالم از وقایع بي

نگرد و  آشنایي اندک با اسالم و تاریخ آن داشته باشد به عاشورا به دیده شگفت مي

ای که اساس و  برای او جای این پرسش است که چگونه در جامعه اسالمي، جامعه
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از اسالم یافته است در اندک زماني پس از رحلت بنيان  حيثيت و هویت خویش را

ه جدال بخواند ترین فرد به آن خاندان را به بدترین شيوه ب گذار آن، برخي از نزدیک

به علت ناگواری و »گذشتي بيافریند که به تعبير ابن طقطقي و قرباني کند و سر

زیرا در اسالم  دارم سخن را در پيرامونش طوالني کنم، هولناکي آن دوست نمي

المومنين مصيبت نپيوسته است. گرچه کشته شدن اميرتر از آن به وقوع  کاری زشت

آمد، ليكن سرگذشت حسين چندان کشتار فجيع در  بسيار بزرگي به شمار مي

افتد، لذا از پرداختن به سخن درباره  برداشت که از شنيدن آن بدن انسان به لرزه مي

کنم، زیرا که مشهورترین مصيبت است. خداوند  مياین سرگذشت به شهرتش اکتفا 

ن خشنود بوده هر کسي را که در آن دست داشته و بدان فرمان داده و به چيزی از آ

و را از جمله: ای را از او نپذیرد و ا گونه کار خير و توبه است لعنت کند و هيچ

هم یحسنون االخسرین اعماالً الدین ضل سعيهم في الحيوه الدنيا و هم یحسبون ان

 44«قرار دهد. 43صنعاً

این پرسش اساسي از دیرباز مطرح بود و هر چند گذر زمان اندکي از ابهام آن را 
چنان پاسخي درخور به آن ضروری ، اما همبرطرف ساخته و پاسخي داده است

که آمادگي پذیرش چنين  ه تحولي در جامعه اسالمي روی دادنماید. به راستي چ مي
 اد و خاطره گذشته نه چندان دور ازه بود؟ مردم آن زمان که هنوز یای را یافت فاجعه

، 45)ع(سخناني را درباره امام حسين )ص(اذهانشان بود و دیده یا شنيده بودند که پيامبر
 بيان، حرمت قتل، حساب و کتاب و... 47های واالی انساني ارزش 46فيان،خاندان ابوس

د دست بر دست نهادند و شریک ، چگونه در مقابل آنچه پيش روی بوکرده بود

                                                             
 .104و  103. سوره کهف، آیه 43
 .155. تاریخ فخری، ص 44
 .188، ص 3. انساب االشراف، ج 45
 .185، ص 1رزمی، ج ، مقتل خوا20. لهوف، ص 46
 به بعد. 32. رک، امامت و رهبری، مطهری، ص 47
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ه جرمي بزرگ در تاریخ بشریت شدند؟ چرا عليه آنان که چنين ظلمي عظيم ب
هایي در دنيای آن زمان    چه تغييرات و دگرگوني پاداشتند به اعتراض برنخاستند؟

پيش آمد که خليفه مسلمين! برای تحكيم موقعيت خویش دست به کشتار خانداني 
بایستي جایگاه واالیي داشته باشند؟ چرا آنان که به  مردم ميزد که در تفكر دیني 

نشاند و بر  را بر زانوان خویش مي )ع(حسين )ص(چشم خویش دیده بودند که پيامبر
شود، جز  ميو هم اکنون بر آن لبان تازانه زده  48زد، لبانش بوسه مي

خویش دهان نگشوده و اعتراض نكردند و چرا آنها که به گوش  49شماری، انگشت
قتل  50فرمود: ان الحسن و الحسين سيد اشباب اهل الجنّه، شنيده بودند که پيامبر مي

عام حسين و یارانش را دیدند و شنيدند اما سكوت کرده و لب فرو بستند؟ و هزارها 
 چرای دیگر.

ساخت فردی یا  یداد دستآیا آنچه پيش آمد امری غافلگيرانه بود؟ آیا این رو
؟ آیا عوامل پيدایي آن امری زود هنگام و دفعي بود؟ و... این شمار بود ای کم عده

 آید. ها برای اهل دین و تحقيق هر لحظه پيش مي پرسش

ساز  مده در جامعه اسالمي را که زمينهآ ین نوشتار بر آنيم که تحوالت پيشدر ا
فاجعه عاشورا شد، به اختصار بيان داریم و نشان دهيم که در آن زمان جامعه دارای 

پيش از ورود به بحث نكاتي را به صورت گذرا اشاره  .هایي بوده است چه ویژگي
 کنيم تا بهتر بتوانيم تصویر آن زمان را ارائه کنيم. مي

 چشم از جهان فرو بست تا روزی که واقعه عاشورا رخ  )ص(از روزی که پيامبر
 نه چندان طوالني، شش تن به و در این دورۀ 51داد پنجاه سال گذشته بود

عنوان خليفه رسول خدا به حق یا نابحق رهبری و امامت جامعه اسالمي را بر 

                                                             
 .12، مشیر االحزان، ص 3/112. شرح االخبار 48
 .66، ص 2. مروج الذهب، ج 49
 45/6، بحاراالنوار، 38، ص 3. المعجم الکبیر، ج 50
 ، در سال یازدهم هجری در گذشت و واقعه عاشورا در سال شصت هجری رخ داد.)ص(. پیامبر51
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، عثمان از سال 24-13هجری، عمر از  13-11عهده گرفتند. ابوبكر از سال 
هجری خالف کردند و به دنبال آنها امام  40-35از سال  )ع(و امام علي 24-35

با واقع شدن در  اما 52با انتخاب مردم به مدت شش ماه خالفت کرد )ع(حسن
، به ناچار از آن کناره گرفت و معاویه به عنوان خليفه وارد 53جریان ناخواسته

کرد تا اینكه  های اسالمي حكومتميدان شد و به مدت بيست سال بر سرزمين
ها پيش وليعهد او بود  گذشت و فرزندش یزید که از سالهجری در 60در سال 

 54به حكومت رسيد.

 لكت اسالمي با گذشت این نيم قرن دگرگوني گستره جغرافيایي مم

بنای حكومت دیني خود را در مدینه  )ص(چشمگيری یافت. از زماني که پيامبر

)موته و  55های حكومت، بر مناطق بيروني روی کردنهاد و در واپسين زمان

تبوک( تا زماني که حكومتگران اموی بر سر کار آمدند دامنه حكومت 

ای در دوران سه  طلبانه، نبردهای گسترش)ص(پيامبرتفاوت کرده بود. پس از 

پوشي از جهت مثبت و منفي آن، رخ داد که با چشم 56خليفه اول، به ویژه عمر

بسط حكومت و توسعه جامعه اسالمي را به دنبال داشت، تنها در دوره امام 

چنين حرکاتي متوقف شد و بيش از هر چيز به اصالح درون و  )ع(علي

ولي پس از او معاویه به پيروی از خليفگان اول، دست  57ه شدخویشتن پرداخت

 )ع(و با این گسترش، در عصر امام حسين 58به فتوحات در غرب و شرق زد

بلكه در شرق  ،گستره جغرافيایي مملكت اسالمي محدود به حجاز و عراق نبود
                                                             

 .213. تاریخ الخلفا، ص 52
 به بعد. 169. رک، تشیع در مسیر تاریخ، ص 53
 .232، ص 15، االغانی، ج 49، ص 4. الفتوح، ابن اعثم، ح 54
 .496، ص 1االنساب، ج  165و  128، ص 2. طبقات الکبری، ج 55
 به بعد. 242به بعد، تاریخ سیاسی اسالم، ص  663، ص 1. مروج الذهب ج 56
آکنده ز توصیه هی اخالقی و توجه دادن آدمیان به خویشتن است. رک تاریخ الیعقوبی  )ع(علیهای امام  . خطبه57
 به بعد. 120، ص 2ج 
 .166، طبری، ج، ص 410، فتوح البلدان بالذری، ص 2/285. الیعقوبی ج 58
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ان و تا سند و هند و در شمال شرقي تا ماوراء النهر و در مناطق شمالي تا ارمنست

اليه دیار یمن به سرزمين اسالمي  ب تا افریقيه و در جنوب تا منتهيدر جهت غر

 59پيوسته بود.

  در این دوره، در مرکزیت خالفت اسالمي به عنوان محور اقتدار اسالم و

سه خليفه اول در مدینه  پایگاه اصلي توجه به دیانت، نيز تغييراتي پيش آمد.

راندند چنانكه در زمان  اسالمي حكم ميو از آنجا بر مناطق  ساکن بودند

به جهاتي  )ع(این شهر به عنوان مرکز سرزمين اسالمي بود. امام علي )ص(پيامبر

و تا پایان دوره کوتاه  60چند، مرکز خالفت را به شهر نوبنياد کوفه، انتقال داد

نيز در همان جا خالفت را به دست  )ع(خالفتش در آنجا ماند و امام حسن

 61ت اسالمي به سرزمين شام منتقل شد؛پس از آن حضرت، خالف گرفت. اما

سرزميني که در دوره خالفت عمر فتح و به دیار مسلمانان پيوست و از همان 

 62ابتدا یزید و معاویه، فرزندان ابوسفيان، بر آن امارت داشتند.

هایي که در جامعه اسالمي پدید آمده    شده، تحوالت و دگرگوني بنابر نكات بيان

 تر قابل تحليل است. آسان

 های اجتماعی تعامل نهادها و پدیده( 2

چون پيكره آدمي است که اعضا و جوارح آن با یكدیگر در داد جامعه انساني هم

تردید در زوایای  دهد بي و ستد و تعاملند. آنچه در یک زاویه وجود جامعه رخ مي

آید، در  ز جامعه پيش ميسستي و فتوری که در نهادی ا .یابد دیگر آن نيز بروز مي

                                                             
 .85. تاریخ عرب و اسالم، امیر علی، ص 59
 .194. تاریخ الخلفاء سیوطی، ص 60
 .144و  143، ص 2 . تاریخ الیعقوبی، ج61
 .5، ص 3، نقش عایشه در تاریخ اسالم، عالمه عسکری، ج 334. تاریخ سیاسی اسالم، ص 62
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های  پذیرد. تعامل پدیده گذارد چنانكه از آنها تأثير مي نهادهای دیگر تأثير مي

شود که تحليلگر جامعه به  اجتماعي با یكدیگر و تأثيراتشان در یكدیگر، موجب مي

ای که از نظر سياسي دچار  بنابراین جامعه مانند یک موجود حياتمند نظر کند.آن، به 

شود از نظر اقتصادی نيز مریض است، فرهنگ آن جامعه نيز در سراشيبي  ميبحران 

ضعف و سستي است، نظم و اخالق و خانواده نيز در این جامعه به آن گرفتار 

ای را یافت یا تصور کرد که از روابط اجتماعي بيماری رنج  توان جامعه شود. نمي مي

معه به سامان باشد. چنانكه د آن جااما فرهنگي سالم داشته باشد و یا اقتصا ،برد مي

یابي بعدی از ابعاد زندگي اجتماعي از سالمت دیگر ابعاد آن جامعه خبر  سامان

های دیني باشد  یافته از داده اجتماعي، برخاسته از دیانت و شكلدهد. اگر نظام  مي

دهد و  خلل در زوایای نظام آن، از اختالل در دیانت یا نگرش به دین خبر مي

 63فت و مدنيت آن نيز از استحكام و به ساماني دین حكایت دارد.پيشر

کند؛ در نهاد سياست که از  پيكره هر نهادی خود از این قاعده پيروی مي اجزای

ها موثر است و هم از  ارکاني بسيار بنيان دارد تزلزل در یک پایه؛ هم در دیگر پایه

خواهي و ستمگری  روحيه خود گيرد. استبداد حاکم سياسي، تنها سستي آنها منشأ مي

اکم را نيز پذیری و خودباختگي مردم و رعيت آن ح ، بلكه ستمدهد او را نشان نمي

به ظرافت و  64«لعن اهلل الظالم و المظلوم» )ص(بزرگ پيامبردهد. این سخن  نشان مي

که . چراظالم در جامعه تنها عامل رشد ستم نيستکه تفسير همين واقعيت است 

آفرین است. بنابراین خرابي رکني از سياست، خرابي دیگر  نيز نقشپذیرنده آن 

 ارکان سياست نيز هست. در اقتصاد و فرهنگ و اخالق و خانواده و... نيز چنين است.

                                                             
بلکه در مفهوم  ،جا به معنای پیشرفت ظاهری و دست یافتن به رفاه مادی نیست. مدنیت و پیشرفت در این63

 گیرد.  میجامع آن است که اخالق متعالی و فرهنگی انسانی را نیز در بر 
ها دانسته، بر این مطلب  سوره رعد، که دگرگونی جامعه را به دگرگونی درونی انسان 11. شاید بتوان از آیه 64

 گواه گرفت. 
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و با یكدیگر  مناطق مختلف یک کشور )تخت امر یک حكومت( نيز چنين است

رتباطات انساني و خورد دارند. هرچند کشورها در زمان گذشته به دليل نبود اباز

ابتدایي بودن وسایل و ابزار ارتباطي، با کشورهای کنوني از نظر تعامل تفاوت 

اما همگونگي مناطق و شهرها تا حد باالیي وجود داشته است. وقتي  ،فاحشي دارند

گرفتند و  شد دیگر شهرها و مناطق نيز در بحران قرار مي شهری دچار بحران مي

پذیر بود. در دنيای کنوني در دیگر دیارها اثرگذار و اثرياتي یک دیار نابسماني ح

هستند  موجودی یها اندام واره تأثر بسي آشكار است و کشورها همچون این تأثير و

گذارد. در گذشته نيز  ای از آنها در دیگر نقاط اثر مي های نقطه ها و ضعف که اختالل

ق به سرعت و آشكاری چنين بود، هر چند ممكن بود تسری مشكالت و تعامل مناط

ای از  کنوني نبوده باشد، اما به هر روی وجود داشت. بنابراین آنچه درباره منطقه

د در مورد دیگر مناطق نيز به خوبي صادق است؛ چنانكه گفتار نا مناطق اسالمي گفته

 چون سخن درباره دیگر نهادهاست.جتماع همدرباره نهادی از ا

 آفرین اسالمی شهرهای نقش( 3

توجه به شهرهای اسالمي آن  بي )ع(بررسي جامعه اسالمي عصر امام حسيندر 

دوره ميسور نيست، از این رو به چند شهر بزرگ اسالمي آن روزگار که در 

های زمانه نقش داشتند نگاهي گذرا    ها و دگرگوني گيری ها و تصميم سازی تصميم

آمد به درستي  پيش افكنيم تا تحوالت بنيادین و اساسي که در طي نيم قرن مي

 کنيم. جا به حجاز، کوفه، بصره و شام اشاره ميتصویر شود. در این
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 حجاز (3-1

مقصود ما از حجاز دو شهر بزرگ مكه و مدینه است که بيش از هر جای دیگر با 

اسالمي و مهد  هایترین شهر این دو که قدیمي اند. و اسالم همدمي داشته )ص(پيامبر

تردید بيش از هر جای دیگری نسبت به اسالم و  كر اسالميند بيبروز اسالم و رشد تف

های  د هر چند واقعيتنبایست شناخت و حساسيت داشته باش مي )ص(سنت رسول

 نماید. تاریخي جز این را به ما مي

 مکه -

ن مسلمان هم سرزمين حجاز است، هرچند مورخاهای م این منطقه که از آبادی

اما تردیدی نيست که از دیرباز مورد توجه  65کنند گاه در دیرینگي آن اغراق مي

ویژه ساکنان حجاز و دیگران قرار داشته و اهميت آن بيش از هر چيز به کعبه بوده 

ن در آن مبعوث شد و دی )ص(ولي اهميت افزون آن از زماني است که پيامبر 66است

 67گذاری کرد. الهي را پایه

د تا هنگامي که آن حضرت از آنجا برانگيخته ش )ص(شهر مكه از روزی که پيامبر
 )ص(چون رسول خدا 68آلود با او به سر برد. هجرت کرد در مبارزه و مواجهه خشم

به  د در هم ریخت و طرحي نو در افكند؛تمامي آنچه را که عرب مكه بدان بند بو
و  69شد گری و باورهای عرب مربوط مي اید که به اندیشهویژه در دو عرصه عق

 70یافت. ها با یكدیگر ارتباط مي ع تعامل انسانروابط که به نو

                                                             
 93و  82، ص 1. تاریخ طبری، ج 65
 .79، ص 6؛ البدایه و النهایه، ابن کثیر 14. فضائل مکه و السکن فیها، حسن بصری، ص 66
 . رک، اخبار مکه ارزقی.67
 .60؛ اعالم الوری طبرسی، ص 285-283، ص 1ول اهلل، ج . سیره رس68
 .1/46. فتوح البلدان، بالذری، 69
 ها در پیشگاه خداوند، تعریف شد.  . رابطه عبد و مولی که در پیش وجود داشت به رابطه برابری انسان70
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های خویش را  ساخته و دست کردند ميپرستي  ها که عمدتاً به بت عرب

و از ناحيه  71ساختند های خویش را از طریق ایشان برآورده مي پرستيدند و خواسته مي

با آمدن  72همانان مقاماتي را پدید آورده و آیين و رسومي را وضع کرده بودند

بایست همه چيز خود را از دست داده و به خدای  و آوردن دین جدید، مي )ص(امبرپي

پيامد این دگردیسي و نگرش نوین، بيش از هر چيز زیر پا نهادن  73واحد بگروند.

شدند  ها از درجات مختلفي برخوردار مي آداب و رسومي بود که براساس آن انسان

همين نكته به  74ها همگون و برابرند. نو روی آوردن به دیني بود که برابر آن انسا

ظاهر کوچک، برای اکثر اهل مكه ناخوشایند بود و پذیرش آن به منزله از دست 

های اسالمي که منطبق با  اما ارزش 75شان بود، دادن همه پيشينه تاریخي و نژادی

فطرت بشری و پاسخگوی نياز واقعي انساني بود آهسته آهسته طرفدارني یافت و 

ای به حمایت از پيامبر و اسالم برخاسته و بر  را به سوی خود کشاند؛ عدهافرادی 

 باورهای پيشين خود پای نهادند.

ای و ملوک الطوایفي  ها مكه که از نظر سياسي بر نظام قبيله روابط اجتماعي عرب

توزانه و سودمحورانه  ستيز و نبرد و حداقل رقابتي کينهاستوار بود بيش از هر چيز در 

اميه، از هر گروه دیگر بيشتر در  هاشم و بني این ميان دو تيره بني. در 76دیگر بودكبا ی

 یكدیگرتقابل و کشمكش قرار داشتند. علت رقابت این دو تيره، که در جد سوم با 

 77شود گوني که برای آن ذکر مي ی افسانهها یابند، گذشته از داستان اشتراک مي

                                                             
 .254، ص 1.تاریخ الیعقوبی ج 71
 .22-20، ص 1. تاریخ تمدن اسالم، ج 72
 .54، ص 3، البدایه و النهایه، ج 413، ص 5، تاریخ الطبری، ج 24، ص 2، ج . تاریخ الیعقوبی73
 .45، ص 8. مجمع الزوائد، هیثمی، ج 74
 .164. المحبر، محمد بن حبیب بغدادی، ص 75
 .286، ص 1. مقدمه ابن خلدون، ج 76
 13، ص 2. تاریخ طبری، ج77
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های ای بود که تابع ریاست مكه در زماناعياز تصادم و تعارض موقعيت اجتمناشي 

، سپرده شده بود و این ریاست به عنوان 78تر، به خاندان قریش قصي بن کالب پيش

رسيد، اما تعلق چنين ارثي به فرزندان،  یک حق خانوادگي به ارث به فرزندان مي

 79طلبيد طي چون درایت، جوانمردی، دانایي، شجاعت و بخشندگي را ميود شرایخ

اميه  هاشم نهاد و این خوشایند بني بنيها عمالً ریاست را در اختيار  چنين ویژگي و

از این رو در تالش و تكاپوی به  80دانستند نبود؛ که خود را شایسته احراز آن مقام مي

هاشم پرداخته و در صدد توسعه موقعيت و اقتدار  دست آوردن آن به رقابت با بني

هاشم، نه تنها همه اقشار مكه را به سوی  از تيره بني ()صخویش برآمدند. بعثت پيامبر

خواست تا پيروی از آن حضرت  بلكه آشكارا از بني اميه نيز مي ،خواند خود فرا مي

را پذیرفته و به دین او گردن نهند و این چندان خوشایند آنان نبود و بر این گمان 

ي رسالت و پيامبری شده هاشم برای برتری یافتن در عرصه رقابت مدع بودند که بني

 81است.

های  هاشم در عرصه رقابت به هم خوردن توازن قدرت و برتری یافتن بني

های  فرهنگي، سياسي و اجتماعي، خشم و خشونت امویان را برانگيخت و به شيوه

و پس از چندی  83هاشم که در نهایت به انزوای بني 82گوناگون به مبارزه برخاستند

اميه پس از هجرت پيامبر و  اما این پایان کار نبود. بني به هجرت آنان منجر شد،

                                                             
 16، ص 1.تاریخ تمدن اسالم، ج78
 24و  23 . رک، تشیع در مسیر تاریخ، ص79
 17، ص 1. تاریخ تمدن اسالم، ج80
 .210. السیر و المغازی، ص 81
 .271، ص 2، االستیعاب، ج 144. همان، ص 82
 .209، ص 1. طبقات، ج 83
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ه شدن بزرگاني از مسلمانان به مدینه، به طراحي نبردهایي دست زدند که گاه به کشت

 84یافت. دستانشان خاتمه مي آنان و دیگر هم

های توده مردم، در زماني نه  های آن در دل گسترش روز افزون اسالم و نفوذ ارزش

، اما آنچه در درونشان ردمداران کفر به ویژه امویان را به تسليم وا داشتچندان دراز س

 85چون آتشي زیر خاکستر، مترصد فرصتي برای انتقام بود.وجود داشت هم

به آنجا  )ص(مان شد و پس از آن اميری از طرف پيامبرلهجری مس 8مكه در سال 

چندان  )ص(رسول خدا گمارده شد ولي اسالم دیرهنگام این شهر که با پایان زندگي

به ویژه آنكه در این دوره  ،ای برخوردار نشد فاصله نداشت از عمق و استواری بایسته

قتدار و مكنت بود نه سختي بيش از هر چيز جلوه ا )ص(کوتاه باقيمانده از حيات پيامبر

ند، بيشتر با رویه بنابراین نو مسلمانان که برخي از سران قوم نيز در آن بود و محنت.

 ای برای آنان بود.  گری مسمانان مواجه شدند که خود گمشده سروری و حكومت

 مدینه  -

مدنيتي نوین یافت از همان آغاز به مدینه  )ص(سرزمين یثرب که با حضور پيامبر

و قانوني که آن حضرت بدانجا هدیه  )ص(، با محوریت رسول خدا86النبّي نام گرفت

اداری، نظامي استوار پيدا کرد و قدرت یافت کرد، شمایلي جدید یافت و با سازمان 

های  در معرض تهاجم )ص(ها آماده شد. مدینه با آمدن پيامبر و برای دفاع از هجمه

اند،  مكياني که از دیرباز در رقابت با آنان بوده پياپي مشرکان مكه قرار گرفت؛

ر مدینه و . پيشرفت اسالم د87رقابت عدنانيان و قحطانيان یا اعراب شمالي و جنوبي

                                                             
 به بعد. 16، ص 3، نقش عایشه در تاریخ اسالم، ج272، ص 2. سیره النبی، ج 84
 .407، ص 6، تهذیب ابن عساکر، ج 335، ص 6. االغانی، ج85
 .430، ص 5البلدان، یاقوت حموی، ج  . معجم86
 .26. تشیع در مسر تاریخ، ص 87
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هایي که در ميدان نبرد عليه مشرکان به دست  اقتدار سياسي آنان به همراه پيروزی

آوردند، در زماني کوتاه مكّيان را با خود همراه ساخت و این برای برخي از عربان 

بایست به جبران آن اندیشه کنند. رحلت  آمد که مي مكه شكستي به شمار مي

نان بود تا به بهانه شایستگي و ضرورت امارت فرصت مناسبي برای آ )ص(پيامبر

، انصاری را از صحنه سياسي کنار نهاده و در حد وزیران و مشاوران پذیرا 88قریش

ی گذشته، به سروری بردارند و بر ها زمانچون گونه قریش را هم و بدین 89باشند

 جایگاهش نشانند!

و تداوم ظاهری و پيدایي ثبات دیني  )ص(آمده در عصر رسول خدا تحوالت پيش

ها  آن در زمان بعدی، چندان دوام نيافت. الگوهای جاهلي از نو رخ نمود و رقابت

بروز کرد و بيش از هر  )ص(ربهای فروریخته عصر پيام آشكار گردید و همه خشم

و سپس فرزندانش بودند  )ع(هاشم که نماینده آن امام علي گير خاندان بني تيره، دامن

م این شعله فرو رفتند و مسلماناني که گاه به راستي دل به اسالم انصار نيز در کا 90شد.

، )ع(داشتند در این نبرد نابرابر قدرت با ارزش، یا سكوت کردند و یا به همراهي علي

 91نشين شدند. خانه

بسياری از مسلمانان که در مدینه ساکن بودند و در زمان رسول خدا، پيكارها 

اکنون یا دچار حيرت و  آفرین بودند هم تالی کلمه حق نقشکردند و در اع

به ویژه از آن روزی که مرکز خالفت  ني شدند و یا به زندگي روی کردند؛سرگردا

از آنجا به کوفه انتقال یافت، آنان نفس راحتي کشيدند که دیگر قرباني شدن حق را 

                                                             
 .123، ص 2، تاریخ الیعقوبی، ج 582، ص 1. انساب االشراف، ج 88
 182، ص 3و ح  269ریال ص 2. طبقات الکبری، 89
شد  ع()و در نهایت شهادت امام حسین )ع(و برکناری امام حسین )ع(هایی که برای خانه نشینی امام علی . تالش90

 مصداق روشن این سخن است. 
 .27، ص 1. اختیار معرفه الرجال، ج 91
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و پس  بينند تا به حكم وظيفه مسلماني و انساني به حمایت از آن برخيزند به چشم نمي

که خالفت به شام منتقل گشت این آسودگي افزون شد و با خاطری  )ع(از امام علي

آرام به دنبال ظرایف علوم دیني مجادالت کالمي رفتند بي آنكه به هدر رفتن 

کنند. اینان جهاد را جز  سرمایه انساني در تحت ستم و استبداد شاهي معاویه اندیشه

دازی و در نهایت تأمين روزی و معيشت که اندوزی، عادت، به خود پر در دانش

 )ع(دیدند و از همين زاویه به امام حسين ، نميرود ميخود جهادی به شمار 

های  به توصيه نگریستند و آن هنگام که رفتنش به سوی جهاد برایشان روشن شد مي

های  پرورانه روی آوردند تا او را نيز چون خود در حاشيه جریان امنيتي و نصایح تن

 92حاکم بر جامعه اسالمي، برانند.

مدینه پایتخت عربستان که از یاد رفته بود، پناهگاه همه »به تعبير فيليپ حتّي 

ای که از  های سياسي به دور باشند تا از مایه خواستند از آشوب کساني شد که مي

 93«شوند.ور  کسان بهره مزاحمتِ بيها اندوخته بودند  غنيمت جنگ

 کوفه  (3-2
و زاده ضرورت فتوحات عصر عمر  )ص(شده پس از پيامبر شهرهای ساخته کوفه از

است. علت بنای این شهر این بود که در جانب شرقي عربستان، اردوگاه ثابتي برای 

عمر بن خطاب به سعد »ی شرقي پيش تازند. ها سرزمينتا از آنجا به  94لشكریان باشد

محلي را برای هجرت مسلمانان و  ی نوشت و به او دستور داد کها وقاص نامه بن ابي

پيروان ایشان برگزیند که بين آن محل و خود وی دریا فاصله نباشد. وی به انبار آمد 

و خواست تا منزلگاه را در آنجا قرار دهد لكن مگس فراوان در آن موضع مردمان را 

                                                             
 . 60، ص 2. مروج الذهب، ج 92
 304. تاریخ عرب، حتی، ص 93
 .81. سرزمینهای خالفت شرقی، ص 94
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 آنگاه به کوفه رفت و آن داد. پس به محل دیگر رفت و آن را نيكو یافت، آزار مي

ها در منازل خویش  بندی کرد و منازلي را به اقطاع به مردمان داد و قبيلهرا حدود

بعد به فرود آمدند و مسجد شهر را بساخت. این کار به سال هفده انجام گرفت... 

کشند. عمر به وی نوشت،  زدگي دچار آمده و آزار مي عمر نوشت که مردم به پشه

مناسب حال آنان نيست مگر آنكه شتران را اعراب به منزله اشتران باشند و چيزی 

مناسب باشد پس جایي قابل سكونت و بقا را برای آنان جستجو کن و ميان من و 

 95«آنان دریا را فاصله قرار مده.

ها در آنجا از ني ساخته شده بود و مسلمانان به هنگام جهاد آن را خراب  ابتدا خانه

ند، تا این که زماني در آن آتش افتاد و کرد آن استفاده ميهای  وبچکردند و از  مي

 96های خشتي ساختند و خيلي زود این اردوگاه به شهری بزرگ مبدل شد. بعدها خانه

ساکنان این شهر در ابتدا جهادگران مسلمان بودند که از دیار خویش به انگيزه دیني 

د و ی دیگری به آنها پيوستنها گروهیا غير دیني بدانجا رفته و با گذشت زمان 

داری و تمسک به اسالم اشتراک  را تشكيل دادند که هر چند در دینای  مجموعه

برخي خود  97داشتند اما در نسب و نژاد و نيز نوع نگاه به دین متفاوت بودند؛

را دیده و سخنانش را شنيده بودند و برخي دیگر از مناطق شرقي به آنها  )ص(پيامبر

دانستند و برخي دیگر از  دگران مسلمان نميهایي از جها پيوسته بودند و جز شنيده

جویي و یافتن  دیار جنوب و در قالب مسلماني آمده بودند. قصد و غرض غنيمت

 98مكاني برای زندگي کم و بيش در بسياری از آیندگان به کوفه بوده است.

                                                             
 89، البلدان، ص 393و  392. فتوح البلدان، ص 95
 203. تاریخ عرب، ص 96
 به بعد. 182. تشیع در مسیر تاریخ، ص 97
 به بعد 2418، ص 1به نقل از طبری، ج  137ن، ص . هما98
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در زمان عمر، از همين ایام بود که تقسيم غنایم از شكل سابق که به صورت 

شد، به گونه دیگری و براساس دیوان خاصي انجام  لمانان تقسيم ميتساوی ميان مس

تر این تقسيم در کوفه بود که آشكارا دو قشر عرب و موالي  شاید بروز جدی 99شد.

رادر کنار هم جای داده بود، یعني تقسيم شهروندان کوفه به دو طبقه و درجه که هر 

ن سرزمين عالوه بر بنابراین در ای 100یک از حقوق خاصي برخوردار بودند،

برد و آن  ای و فرهنگي، از یک ناهمگوني دیگری نيز رنج مي ناهمگوني نسبي، منطقه

ناهمگوني اجتماعي و اقتصادی بود. کوفه با کم رنگ شدن فتوحات، جایگان اوليه 

مهری قرار گرفت  خود را از دست داد و در زمان خالفت عثمان به شدت مورد بي

ها گردید و هم چنين مورد استفاد منطقه  رشها و اعتراضکه خود سرچشمه برخي شو

            101های مقطعي آمادگي الزم را داشت واقع شد. جوار شرقي که برای شورش هم

های  به کوفه و انتخاب آن به عنوان مرکز خالفت، و شنيده )ع(آمدن اميرالمومنين علي

صحابه بودند، اندکي موجب مسلمانان که بيش از هر چيز مستند به اخبار و روایات 

ای به تفریط بدو  گرویده و عده )ع(سردرگمي شد، لذا برخي به افراط به علي

امام  102برخي شيعه غالي و برخي دشمن تندرو شدند. )ع(نگریستند و به تعبير امام علي

گسترانه خالفت را پذیرا شده بود برای بسياری از آنان که در  که با رویكردی عدالت

 .به گونه دیگری خوی کرده بوند قابل تحمل نبود )ص(سال پس از پيامبرطي چندین 

بر آمدند و  )ع(هایي در پي ایجاد تفرقه در ميان اصحاب علي از این رو با دسيسه

آزمود  آهسته آهسته پيكره امت اسالمي را که آغاز وحدت و یكپارچگي خود را مي

ه و شاميان که برای کوفيان در درون تهي ساختند؛ بروز جنگ صفين از طرف معاوی

                                                             
 2414، ص 1به نقل از طبری، ج  135. همان، ص 99

 .135. همان، ص 100
 46، ص 5. انساب االشراف بالذری، ج 101
 .285، ص 25. بحار االنوار، ج 102
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ای آشكار  رفت تا به پيروزی نهایي برسد با حيله با اینكه مي 103نيز عرصه انتقامي بود

ای ناگوار  ( به نتيجه)ع()سپاه علي 105و نفاقي پنهان از سوی دوست 104از سوی دشمن

در حالي که خود به امارت  ،انجاميد که حداقل آن رسميت یافتن خالفت معاویه بود

راضي بود. به هر حال کوفه در این نبرد به ویژه پس از جریان حكميت بيش از شام 

پيش دچار سردرگمي و حيران شد و یافتن حق و حقيقت برای او مشكل شد. پيدایي 

ند با خود همراه کرد و دبر خوارج، برخي را که گمان حقانيت نسبت به آنان مي

چنان با رفتند و برخي دیگر که همه انزوا برخي دیگر در انتظار روشن شدن حقيقت ب

ماندند چون هنگامه نبرد و آمادگي رسيد، خود دچار سستي شدند که امام  )ع(علي

دمي مزاجي و تذبذب نكوهيد و حتي به شكوه  آنان را بارها از این همه دم )ع(علي

چرا که آنان بر باطل خویش  106یک تن از شاميان را با ده تن از آنان برابر دانست؛

 ارند و اینان در حق خویش متزلزل. استو

کوفه در بستر آنچه که گفته آمد در سرگرداني و حيرت بود تا اینكه معاویه رسماً 
به پيكار برخاست و به ترفندی که حتماً برای مردم  )ع(عليه خليفه مسلمين امام حسن

 107،ای که هرگز بدان وقعي ننهاد نامه ي کوفه توجيه شدني بود، با پيمانشام و حت
بازانه و  گونه سياست گرفت و طي بيست سال حكومت خود آنخالفت را به دست 

كارانه عمل کرد که حتي برای نيكان و زیرکان جامعه اسالمي نيز امر مشتبه فریب
کند.  گردید که به راستي اسالم واقعي چيست و چگونه رفتار و سيرتي را طلب مي

چون از یک سو از سنت و  ؛ت ماندندکوفيان در این اوضاع بيش از دیگران در شگف
سيره نبوی چيزهایي شنيده بودند و از دیگر سو رفتار علوی را به عيان دیده و با تمام 

                                                             
 به بعد 146. تشیع در مسیر تاریخ، ص 103
 به بعد. 96، ص 3عایشه در تاریخ اسالم، ج ، نقش 1262، ص 4. تاریخ المدینه المنوره، ابن شبه، ج 104
 به بعد. 150. تشیع در مسیر تاریخ، ص 105
 . 39، 34، 29، 27، 25های  البالغه، به فراوانی به نکوهش کوفیان پرداخته است. رک. خطبه . امام در نهج106
 به بعد. 405آل یاسین، ص  )ع(. رک، صلح امام حسن107
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اما در این زمان از کسي که مدعي خالفت اسالمي  ،وجود خویش لمس کرده بودند
ز این رو گاه به اعتراض و خشم ا دیدند. شنيدند و مي زهایي عجيب مياست چي

رد تا اینكه معاویه مُ 108شدند ترین شكل مجازات مي اما اغلب به سخت ،خاستند ميبر
 کار آمد.  و یزید بر سر

چنان به عشق درس دینداری آموخته بودند هم )ع(کوفيان که تا حدی در مكتب علي
ق حاکم و تبليغات سوء آنان اما جهل فراگير و اختنا ،او و فرزندش در تب و تاب بودند

باید در حرکتشان استوار نداشت، هر چند با دیدن نقض عهدهای معاویه  گونه که را آن
اما کم  ،دانستند و فسادهایي که مرتكب شده بود وی و سپس فرزندش را قانوني نمي

های  های زندگي، گاه آنان را به تصميم عمقي اطالعات دیني و سياسي و دغدغه
که چون و بدیهي بود  109کشاند يثبات م زودهنگام و بدون پشتوانه عقلي و فكری، و بي

 داران واقعي و حاميان حقيقت اندک بودند.رسيد دین هنگام آزمایش مي

 بصره (3-3

ن ت که از نظر سياسي، بيشترین ساکنااز دیگر شهرهای نوبيناد در اسالم، بصره اس

کوفه، در زمان عمر و  همچوناین شهر  110دادند. آن را طرفداران عثمان تشكيل مي

راب به پایگاهي نظامي ساخته شد و در اندک زماني محل اسكان و تجمع اعبه عنوان 

ها و اموال آن بود و  بصره شهر زیبا و مرکز تجارت»عقوبي ویژه شمالي شد. به تعبير ی

ای که در موقع فتح آن در  آن شهری مستطيلي که مساحتش بر اساس همان نقشه

 111«خ در یک فرسخ است.حكومت عمر در سال هفده بنياد نهاده شد، دو فرس

                                                             
 . 3/15لبالغه ابن ابی الحدید، ا ، شرح نهج8، ص 2. مروج الذهب، ج 108
بند نبودن به آنها، استقبال از مسلم و عدم حمایت از او و... از  و پای )ع(های بسیار به امام حسین نگاری . نامه109

 این قبیل است. 
 99، شهیدی، ص )ع(. قیام حسین110
 102و  101. البلدان، ص 111
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عتبه بن عزوان وقتي در خریبه منزل گزیده بود به عمر نوشت که مسلمانان ناگریز 
از داشتن منازلي هستند که به زمستان در آن قشالق کنند و چون از نبرد باز گردند 
در آن مأوی گيرند. عمر با این قيد که آن مكان نزدیک به آب و چراگاه باشد از او 

را بر کرانه  وقعيت آن را برایش وصف کند. عتبه نوشت که زمينيخواست تا م
گيرهایي است و نزدیک آب ام که نيزار فراوان دارد خيز یافتهصحرا در مناطق حاصل

اند. عمر آن مكان را پسندید و فرمان داد تا در آنجا سكني  که نيزار در آن پدید آمده
بوموسي اشعری بدانجا والیت پس از تأسيس شهر یا اندکي پس از آن ا 112گزینند.

ی این شهر ميان قبایل عربي که پس از انقراض سلطنت سامانيان ها سرزمين 113یافت.
نو بنيادی و پایگاه  114به آنجا مهاجرت کردند تقسيم گردید و به زودی آبادی یافت.

دیگر جای  نظامي آن موجب شد که ساکنان آن با بافتي ناهمگون در کنار یک
ی دیگر به این دیار آمده بودند بيش از هر چيز به جهاد، ها سرزميناز گيرند. آنان که 

ای،  آمده به اضافه درآمدهای منطقه اندیشيدند. غنایم به دست نيمت ميفتح و غ
به ویژه آن که در زماني کوتاه پس از  ای را برای ساکنان آن رقم زد؛ یژهزندگي و

بت بر سر ثروت ارزشي به شمار تأسيس، عثمان خالفت یافت و زندگي دنيایي و رقا
آمد. برای بصریان این نگرش به زندگي خوشایندی داشت هر چند وجود برخي از 

انگيخت. پس از کشته شدن  افراد دردمند، اعتراضاتي را عليه دستگاه حاکمه بر مي
، بصره با حضور برخي از صحابه و نيز همسر )ع(عثمان و روی کار آمدن علي

نبرد جمل با همكاری این شهر و  115ر آنجا، نقشي کليدی یافت.، عایشه د)ص(پيامبر
دریغ اینان و تحت تأثير جو مسموم تبليغاتي روی داد. اینها که به دور از  حمایت بي

آنچه در مدینه رخ داده بود، در انتظار فرجي بودند، با آمدن عایشه، طلحه و زبير، 
دازند د بي آنكه به جستجو بپرگره کور را گشوده یافته و راه صحيح را پيدا دیدن

                                                             
 .485. فتوح البلدان، ص 112
 .484. همان، ص 113
 .48ای خالفت شرقی، ص ه . سرزمین114
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شده از سوی سردمداران جمل که از دید توده مردم متأثر از فضای عاطفي ایجاد
ثر در قتل عثمان و یا الاقل حامي را مؤ )ع(افرادی جا افتاده و سرشناس بودند. علي

و باب دشمني با آن حضرت را گشودند و دیگر  ندشورشگران عليه او قلمداد کرد
اد تا بتوانند به حقيقت امر آگاهي یابند. نبرد جمل که به کشته شدن مجالي رخ ند

و  )ع(آتش کينه را نسبت به علي 116بسياری از مسلمانان به ویژه بصریان انجاميد،
ور ساخت و برای انتقام آمادگي یافتند. معاویه نيز با  خاندان او در ميانشان شعله

ميدان آمد. برای اهل بصره که در شعاری مشابه آنچه اهل جمل مدعي آن بودند به 
با تاریكي فضای سياسي و اجتماعي به گمراهي کشيده شده بودند پس از جمل، 

ها که در یک  خواه عثمان بود و هم مدافع جملي ای آشنا شدند که هم خون معاویه
کسي بود که تبليغات غير انساني، شهيدان راستين جلوه کرده بودند. بنابراین او 

از داران حمایت شده تا به اهداف خود دست یابد. پس از طرف دینبایستي  مي
مدار دانسته و با سياست او  خالفت و اقتدار او، بصریان همچنان وی را عنصری حق

 117پيش آمدند.

 شام ( 3-4

خيز و خوش آب و هوا بود و از ع در شمال عربستان از مناطق حاصلسرزمين شام واق

شرقي قرار داشت. در آغازین حمالت مسلمانان نظر سياسي تحت نفوذ حكومت روم 

بخشي از این سرزمين مورد توجه مسلمين  )ص(مرزی در زمان رسول خدا به مناطق برون

ولي  ،آغاز شدبه فرماندهي خالدبن وليد حمله به شام در دوران ابوبكر ، اما قرار گرفت

ر و ابوعبيده را به فتح آن به سال چهارده و در دوره عمر رخ داد. عمر خالد را برکنا

 118«اما فتح به دست خالد انجام گرفت. ،فرماندهي برگزیده بود

                                                             
 .360، ص 2. مروج الذهب، 116
 به بعد 105، ص 3. نقش عایشه در تاریخ اسالم، ج 117
 103. تاریخ فخری، ص 118
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در  17ه در سال یزیدبن ابوسفيان از طرف خليفه به امارت آنجا گمارده شد تا اینك

 و پس از او معاویه به عنوان جانشين برادر از خليفه 119گذشتدر« عمواس»طاعون 

گونه به آموزش  سبت و قدرت تبليغي، آناز عنصر ن گيری حكم گرفت. او با بهره

خواست و اسالم در ميان مردم آنجا از طریق همو  دیني مردم پرداخت که خود مي

دانسته و  معاویه را به عنوان سفير اسالم و الگوی مجسم آن مي ،شناسایي شد. شاميان

برابر یافتند و حتي برخي از توده مردم  تنها از طریق او به مفاهيم اسالمي راه مي

در بهشت گمان کرده و عالقه و دوستي او  )ص(نشين پيامبر روایتي ساختگي او را هم

گيری از این فرصت به احيای  معاویه با بهره 120شمردند. را بر بندگان واجب مي

های اسالمي پرداخت و به شيوه  های قومي و جاهلي و تصویر وارونه ارزش سنت

ت و روش خليفه وقت نيز عدول کرد به و حتي از سن 121شاهان به امارت روی کرد

 اند: ه برای عمر مایه اعجاب بود؛ چنانكه آوردهای ک گونه

  چون معاویه هنگام آمدن عمر به شام با ابهت و شكوه و لباس پادشاهي و سپاهيان»

گران و بسيج فراوان با عمر بن خطاب مالقات کرد، عمر این وضع را ناپسند شمرد و 

المومنين، گرایيدی؟ معاویه گفت: ای امير  ا به روش کسرایانگفت: ای معاویه، آی

رو هستم و ما را در برابر مباهات ایشان،  باشم که با دشمنان روبه مسندی ميمن در 

 122«آرایش جنگ و جهاد نيازمندی است.

این شيوه رفتار معاویه که با توجيهي نه چندان زیرکانه همراه بود از نگرش او به 

 دارد. ا پرده بر ميه زندگي و ارزش

                                                             
 169و  167، ص 1. فتوح البلدان، ج 119
 .130، ص 3. سیر اعالم النبالء، ذهبی، ج 120
 .387، ص 1مقدمه ابن خلدون، ج 121
 389، ص 1خلدون، ج . مقدمه ابن 122
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شاميان با این الگو و آهنگ پيش رفتند و با روی کار آمدن عثمان )به عنوان 

معاویه  همچونو در روش  123خليفه( که در نسب به طيف اموی پيوند داشت

 ،زیست، نه تنها در اصالح شيوه زندگي مردم به سوی اسالمي شدن پيش نرفت مي

پي در مناطق غربي و در أیيد نهاد. فتوحات پيهنجار مهر تبلكه در تثبيت وضعيت ناب

شد زندگي تجملي همراه با رفاه را برای شاميان به  غنایم بسياری که عاید مسلمين مي

ارمغان آورد و معاویه با این سرمایه که بدون هيچ حساب و کتابي در اختيارش قرار 

جویان سودسازان و خریدن سياستمداران و تطميع  ثگرفته بود به استخدام حدی

دست زد و توانست هم نيروهای بسياری را اطراف خود جمع کند و هم به ترویج 

 124های رقيب دست بزند. باورهای خود بپردازد و هم با تمام توان به تخریب چهره

ي استواری قرار گرفتند که هرگز به بيرون آن راهي گونه شاميان در قلعه نامری بدین

 وه مردم را در جهلي فراگير قرار دهد: نداشتند و او توانست با این شي

از بزرگان و خردمندان و  یكي از اخباریان نقل کرده که به یكي از مردم شام که»

نظران آنها بود گفته بود این ابوتراب کيست که امام او را بر منبر لعن  صاحب

 125«کنم یكي از دزدان ایام فتنه بوده است! کند؟ گفت: گمان مي مي

که چگونه  اما شنيدني است ،های بعد است چند مربوط به دورهاین داستان هر

گيری از  جانبه، خفقاني باور نكردني در جامعه اسالمي با بهره معاویه با تبليغات همه

عنصر دین ایجاد کرد. قوت سياست معاویه در کار جذب قلوب خاص و عام بدانجا 

خود به دمشق « نر»شتر  رسيده بود که پس از ختم صفين یكي از اهل کوفه سوار بر

از من است و در « ماده»رفت و یكي از مردم دمشق با او درآویخت که این اشتر 

                                                             
 .165. تاریخ الخلفا، ص 123
 3/202، کامل ابن اثیر، ج 108، ص 6. طبری، ج 124
 36، ص 2. مروج الذهب، ترجمعه، ج 125
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ای. دعوی پيش معاویه بردند و دمشقي پنجاه شاهد آورد و همه  صفين از من گرفته

شهادت دادند که این شتر ماده از اوست. معاویه به ضرر کوفي حكم داد و بگفت تا 

تسليم کنند. کوفي گفت: خدایت به صالح رهبری کند، این شتر نر شتر را به دمشقي 

است و ماده نيست. معاویه گفت: این حكمي است که داده شده است. پس از آنكه 

قوم پراکنده شدند کسي فرستاد و کوفي را احضار کرد و قيمت شتر او را پرسيد و 

من با صد هزار نفر که دو برابر آن را به او داد و نكویي کرد و گفت: به علي بگو 

 126خواهم کرد.  دهند با او جنگ شتر ماده را از نر تشخيص نمي

 در این واقعه، ميزان جهالت مردم و هماهنگي آنان و نيز نفوذ معاویه قابل توجه است. 

معاویه در دوره خالفت عثمان هر چه بيشتر بر شام سلطه یافت با کشته شدن 

ها پيش در زیر پوسته جامعه مسلماني  که از سال عثمان به دنبال انحراف و انحطاطي

براساس نياز و شناخت واقعي، عاویه را  )ع(ریشه دوانيده بود و روی کار آمدن علي

های فهم درستي را بر مردم  در چالش بزرگي قرار داد اما وی که از پيش تمامي راه

ه مقابله با امام بسته بود برای حفظ موقعيت خویش، با بهانه قرار دادن خون عثمان ب

 127پرداخت.

 )ع(شاميان که تنها از طریق معاویه به شناخت اسالم، خالفت، صحابه، عثمان، علي

و... رسيده بودند در تحليل آنچه در مرکز خالفت پيش آمده بود جز به حقانيت 

کردند؛ به ویژه آنكه شماری از اصحاب  راهي که معاویه پيشه کرده بود حكم نمي

ه در طي چند سال گذشته به دیار شام مهاجرت کرده و سكني ک )ص(رسول خدا

                                                             
 . همان126
 .256و  255، ص 7. البدایه و النهایه، ح 127
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و همين  128گزیده بودند روشي متفاوت با معاویه در زندگي اتخاذ نكرده بودند

 شد.  تأیيدی بر سيره او محسوب مي

ای دیگر یافت تا  پس از نبرد جمل و کشته شدن شماری از مسلمانان، معاویه بهانه

د و هرچه بيشتر در تداوم راهي که پيش گرفته بوبه تحریک عواطف مردم پرداخته 

توزی  شده و فریادِ واعثمانای او مردم شام را به کينه توفيق یابد. احساسات برانگيخته

آشكاری عليه خليفه مسلمين کشاند و آنان به گمان اینكه معاویه تنها کسي است که 

رگ عليه امام وارد تواند آنان را به رستگاری و فالح برساند، در کارزاری بز مي

بلكه مواجهه با  ،ه شاميان با دیگر مسلمانان نبودشدند. نبرد صفين تنها ميدان مواجه

چرا که شاميان تاکنون هر چه دیده بودند یا مسلمانان شده دست  ؛مسلمانان اصيل بود

در پي زندگي راحت و معاویه  همچونمعاویه بودند و یا مسلمانان مهاجری بودند که 

شتند و اما در این صحنه با نيروهایي مواجه شدند که تمام هم و گ ر ميدردس بي

مسلمين بود. معاویه با وقوف به هاد در راه خدا و در رکاب امام غمشان اسالم و ج

و  آميزند و حقایق پنهان اسالمدر )ع(گذاشت تا شاميان با سپاهيان علي این نكته نمي

تمه یافت که از منظر ای خا ين به شيوهو در نهایت نبرد صف 129یابندمسلماني را در

 نمود.  مداری معاویه را مي نگر، دینداری و قرآن شاميانِ سطحي

گونه هرگونه  به طور رسمي خود را خليفه خواند و بدینپس از صفين معاویه 

مجالي که ممكن بود شاميان را به اندیشه احتمالي وجود حقيقت در ورای آنچه با 

هنمون شود، از دستشان ربود و بيش از بيست سال او رهبری آن خوی کرده بودند، ر

جامعه اسالمي را بر دوش گرفت و در این مدت در تثبيت بيشتر موقعيت خود و 

                                                             
 به بعد 108، ص 7. رک، همان، ج 128
 .414و  413، ص 43. تاریخ مدینه دمشق، این عساکر، ج 129
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افزون هایي روز يروهایي چون خودش توفيقخویشاوندانش کوشيد و با استفاده از ن

عاص نائب خليفه مر و یافت. توفيق او بيشتر مربوط به اطرافيانش بود، از آن جمله ع

خيز، مغيره بن شعبه حاکم کوفه پرآشوب و زیاد بن ابيه حاکم بصره در مصر حاصل

و با اعتماد بر دیگران کار خود را پيش برد. وی در استواری قدرت  130ناراضي.

خویش و بسط فتوح اسالم بر بوميان شام که هنوز بيشترشان بر دین مسيح بودند و نيز 

شترشان از یمن بودند تكيه داشت و بر مسلمانان نوآمده از بر عربان آن دیار که بي

 131حجاز اعتماد نداشت.

داشتن مردم کوشيد و برای تا پایان زندگي خود در ناآگاه نگهبه هر روی معاویه 

بسته بود فرزندش یزید را که  )ع(پس از خویش نيز بر خالف پيماني که با امام حسين

در جهل و  همچنانمردم  گونه بدیننهاد و  به خالفت 132فردی عياش و ناشایست بود

 تاریكي خود ماندند. 

 آمده در جامعه اسالمی  های پیش   دگرگونی( 4

های  از آنچه درباره چهار شهر بزرگ اسالمي بيان داشتيم تا حدودی به واقعيت

نزدیک شدیم، اما گذشته از اینها در  )ع(حاکم بر جامعه اسالمي عصر امام حسين

تي در جامعه اسالمي رخ داد که فهم آنها تحليل فاجعه دردناک مجموع، تحوال

است ای که امام در آن به اعتراض برخ کند. به هر روی جامعه تر مي عاشورا را آسان

داد  اش را در مقاطع مختلف، تا شهادتش سر جویي خواهي و دیانت و فریاد حقيقت

 : توان چنين بيان کرد هایي داشت که به اختصار مي ویژگي

                                                             
 255خ عرب، ص . تاری130
 .252. همان، ص 131
 .16و  15، برری تاریخ عاشورا، آیتی، ص 72و  2/71. مروج الذهب، 132
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 دنیا دینی -از نظر دینی (1-4

جامعه عرب با بعثت پيامبر بزرگ و تالش پيگير او و اصحابش را بدترین روش 

ترین آن فراخوانده شد و در اندک زماني دگرگوني فاحشي یافت  زندگي به متعالي

جایگزین و قوانين و احكام اسالمي بر آن حاکم شد و باورهای پاک و آسماني 

دهنده آدمي که  دین اسالم به عنوان عنصری نجات لط گردید.عقاید خرافي و غ

ای واحد و جداناپذیر  نگرش جامع به هستي داشت و دنيا و آخرت را همچون پدیده

ها را به حقيقتي فراخواند که در آن آدميان برابر و  دید، در آن سایه افكند و انسان مي

چيزی نگذشت که در ميان  )ص(جهان مسخر قدرت الیزال الهي بود. پس از پيامبر

صحابه برای رسيدن به قدرت دنيایي اختالف افتاد و دین به عنوان عاملي 

خواهي در تمام زوایای  این کجروی و دنيا133های آنان در آمد. کننده خواسته توجيه

ایثار و از خودگذشتگي و تحمل  ،زندگي مسلمانان سایه افكند. جهاد، مبارزه

یابي بود، در خدمت  پيش برای تقرب به خدا و کمالفرسا که در  های طاقت سختي

رسيدن به غنيمت و بيرون کردن حریف از ميدان رقابت به کار گرفته شد. دین در 

ميان بيشترین مردم به تبع سردمداران و کارگزاران، وسيله و ابزاری برای آسوده 

خواستند  آنجا ميتا  )ع(دغدغه بودن تلقي شد و دین را به تعبير امام حسين زیستن و بي

 که به کار دنيایشان بياید:

الناس عبيد الدنيا، والدین لعق علي السنتهم، یحوطونه ما درّت معایشهم فاذا »

 134«:محّصوا بالبالء قلّ الدیّانون

                                                             
نبی  هایتوجه به دستور که هر یک از مهاجرین و انصار بی . مصداق روشن آن جریان سقیفه بنی ساعده بود133
تاریخ، فصل دوم،  شیع در مسیر، اما با تمسک به برخی عناصر دینی، در پی کسب قدرت برآمدند. رک، ت)ص(اکرم
 به بعد.  41ص 
 .7/300، طبری 174. تحف العقول 134
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های دنيا هستند و دین لقلقه زبانشان است، تا آنجا از دین حمایت و  مردم برده

داران آنگاه که به آزمون در آینده دین و باشد کنند که زندگيشان در رفاه پشتيباني مي

  اند. اندک

کند و هم نيازهایي  هم بخشي از نيازهای آدمي را رفع مي ،دین در زندگي آدمي

 .را که به حقيقت وجود انساني مربوط است و بشر بدان توجهي ندارد

ه آدميان گاه در فراز و نشيب زندگي و بيشتر در عصر آرامش و آسایش، تنها ب 

حد موجودی جاندار اندیشند و آدميت خود را تا سر ميخویشتن ظاهری خود 

کنند و دین، با توجه  کشند و حقيقت وجود خویش را فراموش مي )حيوان( فرو مي

و  تعالي دادن او به حقيقت مطلق، راه صحيح زیستن را که به سوی خداوند باری

در چنين مسيری گام  )ص(نهد. انسان زمان پيامبر کمال مطلق است در پيشش مي

و  )ع(به ویژه پس از خالفت امام حسن ؛نهاد ولي بعدها مسير زندگي عوض شد مي

روی کار آمدن معاویه، که رسماً دین حقيقي از صحنه زندگي کنار نهاده شد و 

 135پذیر بود. د که تنها در قاموس امویان تعریفدیني جایگزین آن ش

بلكه  ،ره پدید آمد دفعي و یک باره نبودتحولي که در نگرش آدميان در این دو

ای که برای برخي قابل فهم  هبه گون ؛به تدریج و در فرایندی طوالني شكل گرفت

خواهي به تعيين امير و  دغدغه دین از روزی که سقيفه پيش آمد و در آنجا بي نبود.

رسول تا آن زمان که خليفه رسماً اعالم کرد که دو چيز در زمان  136وزیر پرداختند؛

تا روزی که  137کنم؛ سنت بود و من آن را حرام و عامل به آنها را عقاب مي )ص(خدا

                                                             
 به بعد. 25، ص 3. رک، نقش عایشه در تاریخ، ج 135
 253، مناقب خوارزمی، ص 632، ص 29االنوار، ج . بحار136
 .71، ص 64، تاریخ مدینه دمشق 271مرتضی، ص ، االنصار سید22از، شیخ مفید، ص . خالصه االیج137
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به جامعه اسالمي برگردانده شد و رسماً در دستگاه خالفت دیني  )ص(تبعيدی پيامبر

و  )ص(ترین فرد به پيامبر منو تا آن زمان که مؤ 138مورد احترام و توجه قرار گرفت

دین از مسير خود خارج و آهسته  139كوم شناخته شد،قرآن ناطق، به حليتي دیني مح

آهسته مسخ شد تا اینكه معاویه توانست آشكارا حكومت خویش را دنيایي معرفي 

دیني که پس از  140کنم. کند و رسماً اعالم کند که من برای دنيای شما خالفت مي

دوره شد تنها تفاوتش با آنچه در  خلفای راشدین از طرف حكومت تفسير و تبيين مي

جاهليت بود آن بود که دین جاهلي قدرت بسيج نيروهای عظيم را برای سرکوبي 

اما این دین چنين قدرتي داشت. دیني که در عصر امام  ،انساني واال نداشت

، مردم بدان روی داشتند تنها نامي از دین بود، محتوای آن دگرگون شده )ع(حسين

و حجر بن عدی و یارانش قتل عام  141شد بود. دیني بود که ابوذر به نام آن کشته مي

را بر  )ص(و حتي نام پيامبر 144مسموم )ع(و امام حسن 143شد ترور مي )ع(و علي 142شده

نگریست و هرچه  و چنين دیني، تنها به دنيا مي 145آمد زبان آوردن جرم به حساب مي

ش ا شد. پس کارآیي ن، همان فهميده ميکرد، از آ تأمين دنيا و الزامات آن اقتضا مي

ها  ای وارد نسازد. بدیهي است که در چنين نگاهي ارزش تا آنجا بود که به دنيا لطمه

شوند  تفاوت مي کنند و احكام دیني پایمال شده و مردم بي ها بروز مي وارونه و بدعت

بينانه نيست، شاید بشود  ستيزی چندان واقع طلبي و ظلم ای انتظار حق چنين جامعه و در

 ادیني را چنين بر شمرد: های جامعه دني شاخص

                                                             
 164، ص 2، تاریخ الیعقوبی، ج 227تاریخ عرب، حتی، ص  .138
 50، ص 2. سیر اعالم النبالء، ج 139
 .16، ص 4، شرح ابن ابی الحدید، ج 70. مقاتل الطالبیین، ص 140
 .173، ص 4. طبقات الکبری، ج 141
 .188، ص 4، تاریخ طبری، ج 230، ص 2. تاریخ الیعقوبی، ج 142
 .361، ص 7.البدایه و النهایه ج 143
 .403، اعالم الوری با عالم الهدی، طبرسی، ص 47، ص 8. همان، ج 144
 .284، ص 10، الغدیر، ج 170، ص 33االنوار، ج . بحار145



                                                                                                          58  

 عمل نشدن به حق الف(

بيش از هر کس دیگر در تصویر زمانه خویش کوشيده است. وی  )ع(امام حسين
 دارد:  ای بيان مي تحول را در خطبه

اما بعد فقد نزل بنا من االمر ما قد ترون و ان الدنيا قد تغيرت و تنكرت و ادبر »
ابه االناء و خسيس عيش کالمرعي الوبيل، معروفها و لم یبق منها اال صبابه کصب

االترون الي الحق الیعمل به و الي الباطل الیتناهي عنه ليرغب المومن في لقاء اهلل فاني 
 146االاری الموت االسعاده و الحياه مع الظالمين االبرما؛

بينيد؛ به راستي اوضاع زمان دگرگون شده،  اما بعد، بر ما همان فرود آمد که مي
های انساني  ها از محيط ما رخت بسته، از ارزش ها و فضيلت آشكار و نيكي ها زشتي

های مانده در ته ظرف آب، چيزی نمانده است، مردم  چيزی جز اندکي به مانند قطره
شود و نه از باطل  برند که نه به حق عمل مي باری به سر مي در زندگي ننگين و ذلت

من فداکاری کند و يط پليدی، انسان مؤاست در چنين محشود. شایسته  روگرداني مي
به دیدار حق بشتابد. من در چنين فضایي مرگ را جز سعادت و زندگي با ستمگران 

 «دانم. را چيزی جز نكبت نمي

 تعطیلی امر به معروف و نهی از منکر ب(

نامه خویش به محمد حنفيه، که در آن به انگيزه قيام خود اشاره  امام در وصيت
 فرماید:  دارد چنين مي

اني لم اخرج اشراً و البطراً و ال مفسداً و ال ظالماً و انما خرجت لطلب االصالح »
في امه جدی، ارید ان آمر بالمعروف و انهي عن المنكر و بسيره سيره جدی و ابي 

 147«.طالب علي بن ابي

                                                             
 .69. لهوف/5و  2. مقتل خوارزمی، 146
 54، مقتل عوالم /1/188. مقتل خوارزمی، 147
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داند که در این حرکتي که آغاز کرده است کشته شدن و  مي )ع(با اینكه امام

خواهي و یا خوشگذراني و نه برای فساد  انگيزه دین نه 148،ندان وجود دارداسارت خا

خواهد  و ستمگری، بلكه به منظور امر به معروف و نهي از منكر قيام کرده است و مي

 عمل نماید.  )ع(در امت جدش اصالح را جستجو کند و به سيره رسول خدا و علي

 مرگ سنت و شکوفایی بدعت ج(

کند ظهور بدعت است و در  جامعه دیني را تهدید مي ترین خطری که بزرگ

جامعه زمان امام چنين اتفاقي رخ داد و چنانكه آن حضرت در مكاتبه با مردم بصره 

نویسد که  و نقشي که در هدایت مردم ایفا کرد مي )ص(پس از اشاره به رسالت پيامبر

طي قرار یکنم، چون در شرا پيامبر دعوت مي من شما را به کتاب خدا و سنت

از ميان رفته و جای آن را بدعت فراگرفته است، اگر  )ص(ایم که سنت پيامبر گرفته

 خواهم کرد:  سخن مرا بشنوید، شما را به راه سعادت و خوشبختي هدایت

انا ادعوکم الي کتاب اهلل و سنته نبيه فان السنه قدامت و البدعه قد احييت فان »

 149«د.تسمعوا قولي اهدکم الي سبيل الرشا

 تجری در مقابل احکام الهی د(

گاه که در جامعه احكام الهي دین، احكام و قوانين آن است و آنرکن اصلي 

خواهد   داردینها براساس قانون آسماني تعریف شود جامعه  عملي شود و روابط انسان

شود بي  م الهي زیر پا گذاشته ميآشكارا احكا )ع(بود. در جامعه زمان امام حسين

بایستي عليه آن به  ای مي در چنين هنگامه )ص(لمای زمان که به فرموده پيامبرنكه عآ

                                                             
 244و مدینه المعاجز، ص  26. الخرائج، ص 148
 .240، ص 7. طبری، ج 149
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اعتراضي کنند. معاویه در مالعام، زیاد بن ابيه را بر خالف سنت اسالمي،  150پاخيزند،

و او را برادرش خواند بي  151، به گواهي ابومریم، به پدرش ملحق کرد«الولد للفراش»

 آنكه آب از آب تكان بخورد. 

  )ص(کنار گذاشتن دستور رسول خدا هـ(

 در پاسخ مروان که او را به بيعت با یزید خوانده بود فرمود:  )ع(امام حسين

انا هلل و انا اليه راجعون و علي االسالم السالم اذ بليت االمه براع مثل یزید و لقد 
علي  سفيان فاذا رایته معاویه سمعت جدی رسول اهلل یقول الخالفه محرمه علي آل ابي

منبری فابقروا بطنه و قد راه اهل المدینه علي المنبر فلم یبقروا فابتالهم اهلل یيزید 
 152«الفاسق.

بنابر آنچه آمد، دیني که در ميان مردم وجود داشت تنها پوسته و ظاهری بيش 
 نبود و محتوای آن دگرگوني جدی یافته بود. 

 پیشگی نیرنگ -از نظر سیاسی (2-4

شكارترین دگرگوني که در جامعه اسالمي رخ داد، تحول آترین و  شاید سریع

یک  دارایای مبعوث شده بود که  در جامعه )ص(های آن بود. پيامبر سياسي و نگرش

نظام سياسي و حكومتي نبود، سياست بر محور افراد و افراد در فرایند خاص 

اشت یفي ویژه ددر تفكر عرب جاهلي، زندگي اجتماعي تعر 153یافتند. حاکميت مي

 آن چنين است:  های ترین شاخص که عمده

                                                             
 31، ص 1یر سیوطی، ج . جامع الصغ150
 12و  11، ص 2. مروج الذهب، ج 151
 .1/185 می، مقتل خوارز20. لهوف، ص 152
 .266-264، ص 1. مقدمه ابن خلدون، ج 153
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 محوری  خون الف(

پيوند داشته و  یكدیگریافته از افرادی بود که در نسب و نژاد با  جامعه عرب شكل

داد خون بود. خون عنصر  آنچه آنان را به عنوان مجموعه واحد پيوند مي

ت و زیست جامعه جریان داش بخشي بود که در وجود یكایک اعضای هم وحدت

این قبيله تنها اجتماعي بود دادند. بنابر ون قبيله را شكل ميخ های هم مجموعه انسان

زیست و بيرونيان تنها در شرایط ویژه، و  که عرب جاهلي آن را شناخته و در آن مي

 154توانستند به عضویت قبيله در آیند. خون شدن مي با هم

  فردمحوری ب(

که به عنوان رئيس یا شيخ آن شناخته گشت  ای بر محور فرد مي زندگي قبيله
شد و پس از  شد. رئيس قبيله از طریق وراثت با داشتن چند ویژگي برگزیده مي مي

های سنگيني محكوم  لف، به جریمهتخشد و فرد م آن تبعيت از او بر همگان الزم مي
 155شد که یكي از آنها طرد از قبيله بود. مي

يم و پذیرش فرامين رئيس بود و علت اصلي ای اصل بر اطاعت و تسل در نظام قبيله
 حفظ موقعيت قبيلگي و خون بود.  ،سرسپردگي

 عدم استقالل در هویت  (ج

ای، مانند عضوی از پيكره بزرگ بودند و از خود هویت  ها در نظام قبيله انسان
کرد و  گرفت و عمل مي مستقلي نداشتند، از این رو رئيس قبيله برای آنان تصميم مي

داد، تمامي  که جرمي از فردی از قبيله نسبت به فردی از قبيله دیگر رخ مي هنگامي
 156شد. شدند و جرم به پای قبيله نوشته مي اعضای قبيله مجرم شناخته مي

                                                             
 .37. تاریخ عرب، فیلیپ حتی، ص 154
 2/66. معجم البلدان، 155
 .37. تاریخ عرب، فیلیپ، حتی، ص 156
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 نفع و ضرر، محور حق و باطل  د(

گشت و آنچه که برای  در جامعه عرب حق و باطل بر محور نفع و ضرر قبيله مي
آور بود به عنوان باطل  شد و آنچه زیان وان حق شمرده ميقبيله سودمند بود به عن

های انساني  ای حق و باطل بر اساس ارزش شد و به تعبير دیگر در نظام قبيله معرفي مي
 157شد. های متعالي تعریف نمي و مالک

 نظام ملوک الطوایفی هـ(

امور  گيری و انجام ای در تصميم نظام سياسي عرب، ملوک الطوایفي بود. هر قبيله
جمعي و حكومتي استقالل داشت و بدیهي است که در چنين نظامي، اصول حاکم 

 158بر سياست، اصولي محدود و بسته است.

 جامعه اسالمی   

در چنين محيطي رخ داد و آن حضرت پس از هر چيز  )ص(ظهور اسالم و پيامبر

گرش آنان به برای اینكه بتواند پيام الهي خویش را به گوش توده مردم برساند، در ن

جهت کوشيد تا آنچه عرب بدان  زندگي و خویشتن و جامعه تحولي آفرید و در این

گزین گرداند. او عرب را به عنوان انساني بود بر کنده و اصول دیگری را جایبند  پای

و آموخت که چگونه بر پای ه امستقل و مختار معرفي کرد و در طي دوران دعوتش ب

کورکورانه بپرهيزد و برای زندگي خویش برنامه داشته  خویش ایستاده و از پيروی

و  159كرد خویش باشدح و مصلحت خویش گام بردارد و مسوول عملباشد و به صال

با تغيير نگرش  )ص(پيامبر گونه بدینحق را جدای از منافع فردی و جمعي بشناسد. 

داف، هایي با اه سازد انسان عربان نشان داد که آنچه پيكره یک جامعه را مي

                                                             
 .28. تاریخ تحلیلی اسالم، سید جعفر شهیدی، ص 157
مصداق روشنی  -ایام العرب -های به وجود آمده در روزگار جاهلیت نی تنها به قبیله نظر دارد. جنگ. یع158

 .95، ص 3و العقد الفرید، ج  152-140، ص 4و ج  150، ص 9برای این سخن است. رک.: االنمانی، ج 
 164. سوره انعام، آیه 159
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در چنين  160.های مشترکند نه خون و نسب ها و نيازها و خواسته ها، آرمان انگيزه

به مثابه  شود و تبعيت آدميان از او ترین فرد، به رهبری برگزیده مي ای شایسته جامعه

و او که جلودار  161بلد است ای از راه کرده گمیافته یا راه پيروی گمراهي از هدایت

ترین آن مجموعه  ترین و شایسته شود، آگاه اجتماعي ميجامعه انساني در امور 

ای وابسته نبوده و یا از خاندان مشهوری نباشد. چيزی که  هر چند به قبيله 162است

و  دانایي، خردمندی، ایمان، وارستگيکند توانایي،  رهبری انساني را توجيه مي

اهي و اختيار شایستگي او است که خود بدان دست یافته است و پيروی از او با آگ

 کامل و ناشي از انتخابي معقول است. 

تالش چندین ساله پيامبر با هجرت به مدینه تحقق عيني یافت. او در این شهر، 

ها از هر نژاد و نسب در آن امكان زندگي  ای را طراحي کرد که همه انسان جامعه

الری و سا به سه اصل آزادی انساني، شایستگيیافته و نقش آفریدند و با توجه 

ل سياسي و ین مسائتر مهمتوانست نسبت به  مسووليت انساني همگان، هر کسي مي

 163.جتماعي اظهار نظر و مداخله نمایدا

بنابراین در مكتب رسول خدا رابطه انساني تعریفي جدید یافت و براساس اصول 

شد و اصل عدالت، عدم تجاوز و خردمندی به جای  اخالقي متعالي استوار

ای بود نشست و  تجاوزگری و جهالت که اصول حاکم بر نظام قبيلهخودخواهي، 

کرد. این رود  ریزی مي سرزمين حجاز برای هميشه پایه  حكومتي واحد را در

ای تبدیل شود که از دیرباز اندیشه افالطون  رفت که جامعه اسالمي به مدینه فاضله مي

                                                             
 .110 ، ص2، تاریخ الیعقوبی، ج 2/419. تاریخ المدینه المنوره، 160
 .129-113، ص 1و االحتجاج، ج  44. النزاع و التخاصم، مقریزی، ص 161
 .173البالغه، خطبه  . نهج162
 .56، ص 4. تفسیر المیزان، ج 163
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اما تحوالت بعدی، مسيری و ارسطو و دیگر فيلسوفان را به خود مشغول داشته بود، 

 دیگر را برای نظام اسالمي رقم زد. 

 دگرگونی سیاسی     

آغاز تحولي جدید در عرصه سياست نيز بود. هنوز جنازه رسول  )ص(رحلت پيامبر

خدا به خاک سپرده نشده بود که جمعي از انصار و مهاجرین در سقيفه بني ساعده 

ي و با استناد به اصل جاهلي جمع شده و بدون در نظر گرفتن اصول اسالم

فردی را به خالفت برداشته که از نظر شایستگي فرادست همگان  164محوری( )قبيله

ای را در ميان اهل سنت پایه نهاد که ترجيح مفضول بر  نبود و همين عمل قاعده

به هر روی ابوبكر با کوشش بر حفظ ظواهر اسالمي و رعایت سيره  165فاضل باشد.

اما برخالف سنت و شيوه آن حضرت، پس از دو سال،  166رد،رسول خدا خالفت ک

گذشته از آنچه در زمان ابوبكر رخ داد و  167عمر را به جانشيني خود برگزید.

هایي زیر پا نهاد شد و رسماً حق خاندان رسول تصاحب گردید. این عمل  ارزش

 ابوبكر در گزینش خليفه بعدی، بدعتي در روش سياست پدید آورد که هرگز باز

قایل  )ص(داشته نشد. جالب آن است که اهل سنت چنين حقي را برای پيامبر

 168اند. نبوده

                                                             
 .286، ص 30، تاریخ مدینه دمشقی، ج 38، ص 6. شرح ابن ابی الحدید، ج 164
 .183، ص 3. نیل االوطار شوکانی، ج 165
 .326، ص 2. مروج الذهب، ج 166
 667، ص 2ریخ المدینه، ج . تا167
 به بعد )فصل بیست و هفتم( 376، ص 1. رک، مقدمه ابن خلدون، ج 168
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عمر که برابر روش نامعمول بر سر کار آمد با خشمگيني، تندخویي و تعصبي که 

های  به خالفت پرداخت. وی در روش سياست خود، با اتكا به خصلت 169داشت

 ،توجيهي دیني کرد و با رأی خوداخالقي که داشت، نظامي نزدیک به استبدادی را 

اش پدید آمد افرادی را نه  به اداره مملكت پرداخت و پس از فتوحاتي که در دوره

چندان شایسته به امارت برگزید که در بدبيني بسياری از مناطق مفتوحه نسبت به 

المال، گذشته از  سياست اسالمي تأثيری بسزا داشت. روش عمر در تقسيم بيت

ه ایجاد کرد که بندی خاصي را در جامع ياری که داشت، بار دیگر طبقهی بسپيامدها

هایي  داشت، هر چند او شاخص برخي را از همكاری با نظام اسالمي باز ميدر عمل 

به  )ص(اما برای فرد مسلماني که از زمان پيامبر ،را برای این تفاوت تعریف کرده بود

 170.تساوی و برابری خوی کرده بود پذیرفتني نبود

آمده نه برای تازه مسلمانان غير عرب مقبول بود و نه اشراف  های پيش تبعيض

های  اشرافي که براساس مالک به ویژه آن دسته از ؛ساخت قریش را خوشنود مي

نداشتند، آنان که تنها پس از فتح مكه و به اجبار، به جمع  یشده، هيچ امتياز بيان

ا در درون خویش راه داده باشند اینان در مسلمانان پيوسته بودند بي آنكه اسالم ر

اما او در بستر مرگ برای  171،شده عمر را از پای در آوردند پيش طراحيای از  برنامه

توان  ای کرد که به راستي هيچ توجيهي برای آن نمي آینده جامعه اسالمي اندیشه

ویي، بایست طي سناری ساخت. او شش تن را به عنوان اعضای شورایي برگزید که مي

د و تمامي آنان از مهاجرین بودن 172فردی را از ميان خویش به خالفت بردارند.

نبودند و عمر با  )ع(سطحي با یكدیگر به ویژه با امام علي هيچ یک از آنان مدعي هم

                                                             
 120. الجمل، ص 169
 به بعد. 57. رک، علی ابر مرد تاریخ، پاینده، ص 170
 .94-87. تشیع در مسیر تاریخ، ص 171
 .164، ص 2. تاریخ الیعقوبی، ج 172
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ا خنثي کرد؛ گری مردم ر اصلح را زیر سؤال برد و هم گزینشاین عمل هم گزینش 

 مي، بسيار اساسي بود. گری اسال دو اصلي که در سياست

که فردی ضعيف، سالخورده عثمان پس از عمر طي فرآیندی بر سرکار آمد. وی 

دوست و وابسته به خاندان اموی بود برخالف عهدی که با عبدالرحمن بن خویشاوند

ست به تغييراتي توجه به سنت رسول و حتي دو خليفه پيشين، د بي 173عوف بسته بود،

ای را پيشه ساخت که جز ملک شخصي دانستن خالفت،  هو شيو در ارکان نظام زد

 توان یافت.  هيچ توجيهي برای آن نمي

روی  به زندگي تجملي و اشرافي ،دغدغه اصالح امور و هدایت مردم خليفه بي
آنچنان نابساماني  174گذاری به افرادی زشت و بدکردار، آورد و با به کارگيری و ارج

پذیر بود.  ار غير دیني و خشونت سياسي توجيهفتدر جامعه ایجاد کرد که هرگونه ر
ابوذر، که به  )ص(رفتاری که امير خليفه، معاویه در شام نسبت به صحابي بزرگ پيامبر

اعتراض عليه او برخاسته بود، انجام داد نه تنها برای عثمان پذیرفتني بود حتي در 
 175شدت عمل او نسبت به ابوذر اثر گذاشت.

های بسياری شد و از جایگاه  زمان دستخوش آسيب سياست و حكومت با گذر
ای که برخي از  به گونه ،ای در دست خليفه مبدل گردید دیني خود خارج به بازیچه

 آوردند.  مسلمانان پس از طي مراحلي، بر خليفه شوریده و او را از پای در

د کشان )ع(پس از عثمان، اندک آگاهي که در مردم پيدا شد آنان را به سوی علي
و برای اولين بار پس از رسول خدا، به شكلي معقول به گزینش خليفه روی کردند. 

پذیرای  176ميلي که تابع انحراف جامعه اسالمي از مسير اصلي بود، با همه بي )ع(علي
                                                             

 .438، ص 4. تاریخ طبری، ج 173
 .52م، ص . تاریخ عرب و اسال174
 .377-375، ص 2. مروج الذهب، ج 175
 .229البالغه، خطبه  . نهج176
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ها را به راستي  خالفت شد و بر آن شد تا راهي صحيح و اصولي پيش گيرد و کژی
شان دهد. او، اصل هدایت، اصالح، امر به کشانده و سرنوشت مردم را به دست خود

سازی را که از شؤون امامت مسلمين  گستری و انسان معروف و نهي از منكر، عدالت
بود، به کار بست تا شاید آب رفته را به جوی بازگرداند، اما آنان که کام خویش را 

ه کردند و از یافتند با افروختن آتش فتنه به نقض عهد پرداخته، ستم پيش با این تلخ مي
گری و  و در نهایت امام را با حيله 177دیانت خارج شدند )ناکثين، قاسطين و مارقين(

را نيز که نزدیک هشت  )ع(ستم به شهادت رساندند و پس از آن حضرت امام حسن
 گونه بدین گونه از صحنه برکنار کردند. خالفت کرده بود همان 179یا شش ماه 178ماه

ای پنهان شد و  ها تجدید حيات کند، در پس پرده لرفت پس از سا حقيقتي که مي
وتاز فرد و خانداني شد که با دو خليفه  صحنه سياست عرصه قدرت نهایي و تاخت

 ای دیرینه داشت.  پيشين کينه

 خالفت معاويه و سیاستی نوين   

ها امارت شام، به عنوان خليفه به ميدان آمد و از آن روز تحولي  معاویه پس از سال
 180باز بود. گهوش و نيرنتردید او فردی زیرک، تيز شد. بي در سياست پدیدار عظيم

االختيار  ربستان، دمشق، به عنوان امير تاماو که بيش از بيست سال در مناطق شمالي ع
از دست داده بودند به  )ص(کرد تا روزی آنچه را که در زمان پيامبر لحظه شماری مي

از هيچ کوششي دریع نكرد و با جذب دن به آن پس از رسيوی  181دست آورد.
ست زد و از دپيشه و زیرک از یک سوی به تحكيم قدرت خویش  افرادی سياست

                                                             
 .2/10. مناقب آل ابی طالب 177
دانند که در این صورت مدت خالفت آن  میرا در ماه جمادی االولی  )ع(گیری امام حسن . برخی کناره178

 .45، ص )ع(حضرت نزدیک به هشت ماه خواهد بود. رک: صلح امام حسن
 .213لفاء، ص . تاریخ الخ179
 به بعد. 125، ص 3. نقش عایشه در تاریخ اسالم، ج 180
 به بعد. 286، ص 3. همان، ج 181
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سازی کرد و از سومين  طرف دیگر صحنه سياسي را از وجود مخالفان خود پاک
 سوی حكومت را در خاندان خویش موروثي ساخت. 

 های سياست معاویه در نگاهي کلي چنين است: ویژگي

 ب و نیرنگفری 

اند که وی یكي  کنند و گفته منابع تاریخ اسالم، معاویه را فردی زیرک معرفي مي
دهد که او  اما مطالعه در احوال او نشان مي ،بود 182عرب( از چهار زیرک عرب )دهاه

بازی دستي بلند داشت. آنچه از  در فریبكاری و نيرنگ 183فرمود، )ع(چنانكه امام علي
به کار  )ع(ای در انعقاد صلح با امام حسن ذکور است و حيلهنيرنگش در نبرد صفين م

 موردی از موارد بسيار است.  184بست،

 گستری  اختناق و جهل 

 حق دخالت در امور زندگي از اولين نيازهاییابي و  آزادی انساني، آگاهي

ای از  زندگي آدمي در جامعه است. معاویه با سياست انقباضي، مردم را در محدوده

ای جز پذیرش آن نداشتند. جاسوسان بسيار، چاپلوسان و  قرار داد که چارهاختيار 

امكان  185خبرچينان، هرگونه فضای باز را مسدود ساخته و با گسترش تبليغات مسموم

 یابي و آگاهي را از همگان گرفته بود.  حقيقت

  استبداد و فشار 

نسبت به معاویه با دو رویه خشم و محبت، به اعمال سياست پرداخت؛ خشم 

دشمنان و رقيبان و محبت نسبت به خویشان و در باریان و از این طرق امكان دخالت 

                                                             
 .184. المحبّر، محمد بن حبیب، ص 182
 .4671، ص 9، فرهنگ آفتاب، ح 1/413. االحتجاج 183
 به بعد. 157. تشیع در مسیر تاریخ، ص 184
 به بعد. 265، ص 3. نقش عایشه در تاریخ اسالم، ج 185
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و اظهار نظر در امور سياسي و اجتماعي را از هر دو گروه ربود. شدت خشونت وی 

 توان یافت:  را در برخورد با حجر بن عدی و یارانش مي

زیاد او را با نه تن  بن عدی کندی را دست بسته کشت. معاویه حجر 53در سال »

مشق فرستاد. در برج عذرا از یارانش از اهل کوفه و چهار تن غير کوفي به سوی د

ضالل و منبع  ای سرور  چشم از طرف معاویه آمد و به حجر گفت که مردی یک

را با یارانت و اميرالمومنين به من فرمان داده است ت کفر و طغيان و دوستدار ابوتراب،

ن کنيد و از او بيزاری از کفر خویش برگردید و رفيقتان را لعبكشم مگر آنكه 

 186«يد. نيمي پذیرفتند و نيمي دیگر کشته شدند.جوی

 ني است. های بسيار دریافت و شدت محبتش نيز از بذل و بخشش

 انحصار حکومت 

خواست به راحتي  معاویه که با تالش چندین ساله به خالفت دست یافته بود نمي

ها پيش، با رایزني و  بدین منظور از سال .ن خویش خارج سازدآن را از خاندا

ت عهدی یزید را که فردی زمينه والی 187با اطرافيان و تطميع آنان، اندیشي هم

باز و شرابخوار، بود مطرح کرد و در نهایت رسماً به عنوان جانشين خود  عياش، سگ

 اندیشيد.  مي. او هرگز دغدغه دین نداشت و جز به عيش و نوش ننمودمعرفي 

اند در سالي که معاویه یزید را با لشكری برای فتح  ن نوشتهیعقوبي و دیگر مورخا

بالد روم فرستاده بود در آنجا دیری بود به نام دیر مران اتراق کردند و یزید در آن 

بری شد و در اثر بدی هوا لشكر مبتال به  کلثوم نامي مشغول عياشي و لذت امدیر با 

                                                             
 .8، ص 2روج الذهب، ج . م186
 .129، ص 3. العقد الفرید، ج 187
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ند و مرض به قسمي در اردوی مسلمين افتاد که مثل برگ خزان روی تب و آبله شد

جا کوچ کنيم زودتر از این مردند؛ هرچه به یزید اصرار کردند ریختند و مي زمين مي

 نكرد.  اعتنا

امام حسين در خطاب به وليدبن عتبه، استاندارد مدینه، که از او خواسته بود تا با 

 یزید بيعت کند فرمود:

 188«ربالخمر و قاتل النفس المحترمه، معلن بالفسق و مثلي الیبایع مثله.و یزید شا»

اما خالفت به یزید رسيد و باب جدیدی در حيات سياسي اسالم گشوده شد. 

شكل گرفته بود و  )ص(بنابراین تمامي آنچه به عنوان سياست اسالمي در دوران پيامبر

معاویه و سپس فرزندش  رنگ در زمان خلفا نگه داشته شد در زمان به صورت کم

شد و روشن است که در  مستبدانه و غير اسالمي اداره مي یزید، با سياستي مزورانه،

  پذیر ماند و هر کاری به آساني توجيه يچنين فضایي هيچ اصلي انساني بر قاعده نم

آمده در این  خواهد کرد. تحوالت سياسي پيش  هویت ها را بي خواهد بود، و انسان

ها جای خود را به  هویت ساخته بود و ارزش ها را بي پایه و انسان گي را بيدوره، زند

 189.ده و آدميان بدان خوی کرده بودندها دا ها و ضد ارزش زشتي

 سوداگرانه  -از نظر اقتصادی (3-4

ترین دگرگوني بود که در زندگي عربان مسلمان  تحول اقتصادی و معيشتي، عظيم

 رخ داد. 

                                                             
 .3/264، کامل ابن اثیر 200، ارشاد مفید/218، ص 16. تاریخ طبری، ج 188
 .14، ص 2البالغه، ج  . شرح نهج189
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را زیستند و بدترین غذاها  ها مي سالم در زمين سخت و سنگها که پيش از ا عرب

و خشونت طبيعت آنان را به زندگي خشن خوی داده بود، پس از  190خوردند مي

اسالم به ویژه پس از هجرت به مدینه و غنایمي که در نبردها به دست آوردند، وضع 

ضرت، از اوضاع زندگي ساده و به دور از تجمل آن ح 191معيشتي مناسبي یافتند.

و عمار و ابوذر و  )ع(دیگر سو و سادگي زندگي اصحاب نزدیک به پيامبر چون علي

دیگران از سومين سو مسلمانان را در اعتدال معيشتي نگه داشته بود و به مال و منال 

نگریستند و هرگز در کسب آن  ای برای زیستن انساني خویش مي دنيا به عنوان وسيله

آوردند آن را بين  ر به دست ميدند. مسلمانان هرچه بيشتافكن خود را به سختي نمي

ها  ن حالي روشن است که انسانکردند. در چني نوعان نيازمند خویش تقسيم مي هم

مسافری هميشه آماده به سر  همچونکنند و  بال و بدون تعلقات، زندگي مي سبک

امعه اسالمي با فتح مكه عناصر جدیدی وارد ج )ص(برند. در اواخر حيات پيامبر مي

بهره « مؤلفه قلوبهم»شدند و در اندک زماني پس از آن غنایم بسيار حنين به عنوان 

بودند در زماني کوتاه در  گری جاهلي برخوردار  اینان که از روحيه اشرافي 192بردند.

ميان مسلمانان در آمده و به زندگي خود ادامه دادند. شاید این طيف اولين کساني 

 خ اسالم زندگي تجمل را آزموده و ترویج دادند. بودند که در تاری

به ویژه در عصر فتوحات، هم غنایم بسياری عاید مسلمانان شد و  )ص(پس از پيامبر

ها آشنا شدند.  ی اسالمي، مسلمانان با دیگر فرهنگها سرزمينهم در پي گسترش 

ژه ایرانيان عربان مسلمان بيش از همه تحت تأثير نوع زندگي و معيشت بيگانگان به وی

 قرار گرفتند. 

                                                             
 .26البالغه، خطبه  . نهج190
 آفرین بود. نقش ر دگرگونی اوضاع معیشتی. غنائمی که در نبرد با یهودیان به ویژه عاید مسلمانان شده بود د191
 473. المحّبر، محمد بن حبیب، ص 192
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ترین شهر این ناحيه آسيا، مردم عربستان خشک را با رفاه  استيال، بر بزرگ»

کسری با کاخ شاهنشاهي با  و ایرانِ زندگاني جدید و نعيم آن روزگار آشنا کرد

گرانبها و آن همه آرایش و  های نماهای زیبا و فرش یرایي وسيع و طاقسالن پذ

 193«عد قرار گرفت.شكوه، در اختيار س

ه مانند آن های مسلمان که پيش از این هرگز ب دستيابي به چنين غنایم برای عرب

 نویسد: شان را عوض کرد. ابن طقطقي درباره اینان مي برنخورده بودند زندگي

ای پر از کافور دست یافت، گمان برد که نمک  عربي در ميان ذخایر به کيسه»

آن نيافتند و ندانستند آن چيست تا آنكه مردی  است و چون طعام پختند طعمي در

پي برده و کافور را از ایشان خریداری کرد و در عوض پيراهني که دو درهم ارزش 

داشت به ایشان داد. دیگر آنكه عربي بدوی از ميان ذخایر به یاقوتي دست یافت که 

خصي آن را به دانست. در این هنگام ش گرانبها بود ولي بدوی قيمت آن را نمي  بسيار

هزار درهم خریداری کرد. پس از چندی بدوی به قيمت واقعي آن پي برد و گفت، 

دانستم عددی باالتر از هزار هست. دیگر آنكه عربي طالی سرخ در دست گرفته  نمي

 194«زد که کيست آن را با نقره عوض کند. فریاد مي

ن هنوز مسلمانان ارزش ها در زمان فتح ایران رخ داد و تا این زما همه این داستان

دانستند و نحوه استفاده از آن را بلد نبودند. پس از  واقعي طال، یاقوت و نقره را نمي

از آن در نگرش آنان به زندگي تحولي  تر مهماین وضع مسلمانان عوض شد و 

آشكار رخ داد. آنان که تا این زمان برای دین خدا و گسترش اسالم و رهانيدن 

کردند، دگرگون شده و برای دستيابي به  دیني جهاد مي ل و بيدیگران از بند جه

                                                             
 .201. تاریخ عرب، فیلیپ حتّی، ص 193
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المال عمر، خود  زندگي پيش رفتند. روش تقسيم بيت غنيمت، نعمت و زن و

ساز چنين تحولي شد. رقابت بر سر دست یافتن به ثروت پدید آمد هر چند  زمينه

ه به اما آتش زیر خاکستری بود ک ،گيری و خشونت عمر مانع بروز آن بود سخت

 زودی بروز یافت و تمامي جامعه را فرا گرفت. 

طلبي، به این دگردیسي  گری و تجمل ثمان با روحيه اشرافيروی کار آمدن ع

سرعت داد. او خود بيش از دیگران و بر خالف دو خليفه پيشين به زندگي رفاهي 

و به دنبال او بسياری از صحابه نيز به آن روی آوردند. مسعودی  195روی کرد

 تصری از معيشت عثمان و صحابه را چنين آورده است:مخ

ای ساخت و آن را با سنگ و آهک برآورد و درهای خانه  عثمان در مدینه خانه»

های بسيار  ها و چشمه را از چوب ساج و عرعر ساخت و همو در مدینه اموال و باغ

و از جمله ها فراهم کردند  ها و خانه لکداشت. در ایام عثمان بسياری از صحابه مُ

معروف است و تجار و  332سال  ای در بصره ساخت که تاکنون یعني زبير، خانه

آیند. در مصر و کوفه و  داران و کشتيبانان بحين و دیگران آنجا فرود مي مال

ها و امالک او گفتيم هنوز هم  هایي ساخت. آنچه درباره خانه اسكندریه نيز خانه

زبير پس از مرگ پنجاه هزار دینار بود و معروف است و پوشيده نيست. موجودی 

هزار اسب و هزار غالم و کنيز داشت و در والیاتي که گفتيم امالکي به جا گذاشت. 

اکنون در محله کناسه به نام دارالطلحيين  ای ساخت که هم طلحه در کوفه خانه

 معروف است. از امالک عراق روزانه هزار دینار درآمد داشت. در ناحيه سراه بيش

ای ساخت و آجر و گچ و ساج در آن به کار  از این درآمد داشت. در مدینه نيز خانه

های وسيعي ساخت. در طویله او یک صد اسب  برد. عبدالرحمن بن عوف نيز خانه

                                                             
 .81، ص 1. تاریخ تمدن اسالم، ج 195
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چهارم مالش هشتاد هزار دینار  ز وفاتش یکبود و هزار شتر و ده هزار گوسفند. پس ا

تفع و وسيع بنا کرد و باالی آن بالكن ساخت. ای مر وقاص نيز خانه بود. سعد بن ابي

گوید، وقتي زید بن ثابت بمرد چندن طال و نقره به جا گذاشته  سعيد بن مسيب مي

شكستند؛ به جز اموال و امالک دیگر که قيمت آن یک صد  بود که آن را با تبر مي

اشت، مبالغي هزار دینار بود. یعلي بن منبه وقتي بمرد پانصد هزار دینار نقد به جا گذ

 196«قيمت داشت. رهم از مردم بستانكار بود و اموال و ترکه دیگر او سيصد هزار دینا

ابن خلدون پيش از آنكه تحول زمان عثمان را نشان دهد، اوضاع عرب را در پيش 

زیستند و به خوردن غذاهای بد شكم  کند که چگونه در سختي و مشقت مي بيان مي

 197س از دستيابي به غنيمت و ثروت دگرگون شدند.اما پ ،کردند خود را سير مي

کوشيد تا این تحول را از آن رو که از مال حالل است توجيه کند. به  هرچند وی مي

گرایش صحابه و دیگر مسلمانان به زندگي رفاهي و کوشش برای تأمين   هر روی

وز در آن ر ي سازگارتر افتاد و مسلمانان روزبهخواه انسان زندگي برتر با طبع آسوده

و مبارزه پيگير آن حضرت برای ایجاد اعتدال در جامعه  )ع(فرو رفتند. آمدن امام علي

دانست  اسالمي و توجه دادن شهروندان به حقيقت زندگي کارگر نيفتاد. امام که مي

ای به فقر  آید جز اینكه کوخي پایمال گردد و ثروتمندی عده هيچ کاخي بر نمي

مسلمانان را  )ص(زمان رسول خدا همچونت بر آن بود تا ای دیگر گره خورده اس عده

کوشيد بر شمار دشمنانش  اما هرچه آن حضرت بيشتر مي 198ها بكشاند به سوی ارزش

چون آنان که ثروت و مكنتي یافته بودند به هيچ طریقي حاضر به  ؛شد افزوده مي

عهد گواراتر گونه زیستن بدون دغدغه و ت به گذشته نبودند. برای آنان این بازگشت

                                                             
 .690، 1/689. مروج الذهب، 196
 .392و  390، ص 1. مقدمه ابن خلدون، ج 197
 راستاست. البالغه در این های اخالقی نهج . بسیاری از خطبه198
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های زندگي مسلماني را  کرد. آنان سختي بدان دعوت مي )ع(از آن چيزی بود که علي

چشيده بودند و آزموده را تجربه کردن خطا بود و امام بي آنكه  )ص(در زمان پيامبر

 توفيقي آشكار یابد به شهادت رسيد. 

کات بود ویژه غنيمت، جزیه و ززندگي تجملي که تابع درآمدهای گوناگون به 

یافت. این شيوه در شام که از همان ابتدا با  روز رنگ و لعاب دیگری مي روزبه

زندگي معاویه، زاده خاندان اشرافي مكه، آشنا شده بودند و روش معيشتي اسالمي را 

از  نمود. درآمدهای گزاف حاصل یب نميکردند، چندان غر در او جستجو مي

تنها درباره  .و نعمت غير قابل تصور آورده بود فتوحات، برای معاویه و اطرافيانش ناز

 اند:  خوراک معاویه آورده

تر بود،  خورد و غذای آخرش از همه سنگين وی در هر روز پنج نوبت غذا مي»

نيز نقل گفت: ای غالم سفره را برگير که خسته شدم و سير نگشتم.  سپس مي

آوردند. معاویه آن را با یک  ای را برای وی بریان کرده و هاند که زماني گوسال کرده

دست نان سفيد و چهار گرده ستبر و یک بزغاله گرم و یک بزغاله سرد غير از 

تر نزد وی  چنين زماني صد رطل باقليغذاهای رنگارنگ دیگر صرف کرد. هم

 199«نهادند و او همه آن را خورد.

فت که توان دریا هرچند نویسنده در مقام بيان پرخوری اوست اما به راحتي مي

 خورد! چنين فردی در چه فضا و امكاناتي است که چنين مي

  هایي دارند: از نظر معيشتي ویژگي کنند هایي که در این دوره زندگي مي انسان

                                                             
 .148. تاریخ فخری، ص 199
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 رقابت در دست یافتن به ثروت الف(

این ویژگي در  ناپذیرند. ای که وارد شوند سيری هر عرصهتردید آدميان در  بي

آید. هيچ  های منفي، ضد ارزش به شمار مي لي در مقولههای مثبت، ارزش، و عرصه

د و برای اینكه بتواند بيشتر داشته باشد به شو انساني از داشتن و ثروتمندی سير نمي

تر رود. چنين انساني هرگز درد جامعه را  خيزد تا از آنان پيش رقابت با حریفان بر مي

 نخواهد یافت و دغدغه دیني و انساني نخواهد داشت. 

 پروری زیردست ب(

ت و شناسي مخصوص به خود دارد. آنان که به ثرو ثروتمندی و دارایي روان

برتربيني و ندیدن کنند و خود بر روی ميگری و کِ سرمایه دست یافتند به اشرافي

اصلي اینان است و برای اینكه هر چه بيشتر برتری خود را به نمایش  ویژگيدیگران 

کنند و  دست در اطراف خود جمع مينوچه و زیر د افرادی را به عنوانگذارن

آفریند  آیند و بردگي، خود فرهنگي مي بردگاني در جامعه انساني پدید مي گونه بدین

 سازد. که چون موریانه نظام انساني را از ميان تهي مي

 خداناباوری ج(

 200«ان االنسان ليطغي ان راه استغني»فرماید:  خداوند در قرآن مي

باوری و ایمان چندان سازگار نيست. دارایان دین و روتمندی با خدانيازی و ث بي

ای وارد نسازد و دیني را  شان لطمعه خواهند که به ثروت و دارایي ا ميخدا را تا آنج

پسندند که به روش زندگي آنان مهر تأیيد نهد. هرگاه دین با دارایي آنان در  مي

با  يشود و هميشه دین حقيق ميتعارض افتد، این دین است که به کناری نهاده 

                                                             
 .7. سوره علق، آیه 200
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 )ع(شده در عصر امام حسينهای پيدا گار است. بنابراین ثروتثروتمندی افراطي ناساز

گاه که امام ها به هم زد و حتي آن انت و ارزشداری مردم، ميانه آنان را با دی و سرمایه

ود او گيرشان ش خيزد برخي از ترس آنكه دامن برای ایفای نقش انساني و دیني بر مي

 کنند. دارند و توصيه به سكوت مي را از چنين حرکتي باز مي

 گری قشری د(

داراني که درآمد خویش را از کانال دین به دست آوردند و در جامعه  سرمایه

کنند برای توجيه رفتار خویش به تبليغ و ترویج ظواهر و پوسته  دیني نيز زندگي مي

اما از درون دین را تهي  ،دارند به پا ميپردازند، برخي از شعائر دیني را  دین مي

 201کنند. ساخته و بر مردم خویش توجيه مي

هایي برخوردار بود و به تبع آنچه که  از چنين ویژگي )ع(جامعه عصر امام حسين

ها دگرگوني یافته و جای خود را به ضد آنها  بيان شد اخالق و فرهنگ و ارزش

ها ریخته  گيرد، خون شود و ظالم جان مي ای حق پایمال مي دهد. در چنين جامعه مي

شود، احكام الهي زیر پا نهاده  شود و خاندان عترت و طهارت به اسارت برده مي مي

داند چه  زند یا از آن رو که نمي ولي کسي فریاد نمي ،یابد شده و فساد رواج مي

اما هيچ یک ترسد.  تواند ولي مي داند و مي تواند و یا مي داند و نمي گذرد و یا مي مي

 کنند نيست.  کننده کوتاهي آنان که در این جامعه زندگي مي توجيه

 

                                                             
 2/6/44، سنن بیهقی 11، ص 2. الجامع الحصیح، بخاری، ج 201
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 گیری  نتیجه

 خالصه آنچه بيان داشتيم در چند نكته چنين است:

به ویژه در عصر فتوحات،  )ص(آمده پس از رحلت رسول اکرم تحوالت پيش (1

سلمان به ربان مدغدغه و همراه با آسایش و آرامش را برای ع زندگي کردن بي

پروری حاصل از این وضع مجال هرگونه قيام و اعتراض را از آنان  ارمغان آورد و تن

 گرفته بود. 

تفسيرهای ناصواب و غير صحيح از دین و سنت، از آغازین روزهای رحلت  (2

از این رو هر نوع  دین را برای پسينيان مشكل ساخت. فهم درست )ص(رسول خدا

 کرد.  گاه در نظرشان دیني و ارزشي جلوه ميرفتار و قانوني در جامعه 

آمده در جامعه اسالمي به ویژه پس از قتل عثمان  فضای مسموم و تبليغاتي پيش (3

و تقابل مسلمانان با یكدیگر، بسياری را به کنج خلوت و عبادت کشانده و از 

 های سياسي بيرون برده بود.  صحنه

، ترس و شدران خالفت معاویه پدیدار فشار و اختناق سياسي که به ویژه در دو (4

در توده مردم ایجاد کرد که حتي برای گرفتن حق خویش جرأتي  دلهره عجيبي

 نداشتند. 

جهل و ناآگاهي سياسي و اجتماعي، مسلمانان را از تشخيص مصادیق حق و  (5

دانستند به کدام یک از دو سوی جبهه روی  باطل دچار اشتباه و خطا کرده بود و نمي

 ند. کن
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های حقيقي  جعل حدیث و اشاعه اخبار دروغين، گاه افراد را نسبت به ارزش (6

 کرد.  ساخت و آنان را بيش از پيش دچار سرگرداني مي دین دچار تردید مي

به عنوان الگوهای دیني و همراهي آنان با  )ص(زدگي اصحاب رسول خدادنيا (7

 داشت.  باز ميگران ناشایست برخي را از شناخت راه صحيح  حكومت

ای را  ، عده)ع(بدنمایي و غير واقعي عرضه کردن حرکت و خواست امام حسين (8

 گيری با مشكل مواجه ساخته بود.  در تصميم

ای، آنان را از یاری به موقع بازداشته و نتوانستند  در نهایت غافلگير شدن عده (9

 در این جهت گام بردارند. 

قعيات حاکم بر جامعه اسالمي آن روز بود که همه آنچه بيان شد تنها تحليل وا

قتل عام  )ص(سابقه در تاریخ اسالم گردید و اهل حرم رسول خدا زمينه ساز کشتار بي

اما آیا آنچه واقعي بود ارزشي نيز بود؟ قطعاً  .شدند و شماری دیگر به اسارت رفتند

ده از مسووليت شاز زمانه و تحت تأثير فضای ایجادچنين نبود و آنان که به آگاهي 

تردید بایستي پاسخگوی ایمان خود باشند چنانكه  انساني خویش کناره گرفتند بي

 تاریخ برای هميشه آنان را نكوهيده است.
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 سبک زندگی اسالمی شناخت

 چکیده

رسيدن به سبک زندگي مطلوب اسالم و ارزیابي سبک زندگي موجود در جوامع 

گيری  ی زندگي اسالمي است. این تحقيق با بهرهها مسلمان در گرو دانستن شاخص

های عقلي و نقلي، که منابع استخراج  ای و تحليل محتوای داده از شيوه کتابخانه

های سبک فردی و  روند، به تعيين شاخص سبک زندگي اسالمي به شمار مي

پردازد. بر اساس فلسفه زندگي برآمده از آیات و روایات، سبک  اجتماعي مي

های عقلي و فطری داشته، در حيات  المي ریشه در شكوفایي ارزشزندگي اس

یابد. حيات طيبه اسالمي، رهاورد سبک فردی عقالني و سلوک  عقالني تجلي مي

 اجتماعي عاقالنه است. 

ریزی نيكو  عد فردی عبارتند از: برنامههای سبک زندگي اسالمي در بُ برخي مؤلفه

فتارهای نيكو، نيكوخوری و خوراک نيكو و گفتاری و گ های نيكو، نيكو و برنامه

نيكوخوابي و رویاهای نيكو. مفاهيم دیگری همچون سلوک متواضعانه و در عين 

حال عزتمندانه و نيز سلوک متعبدانه، عادالنه، متعادالنه، صادقانه، مسووالنه و 

شوند. مجموعه این  های سلوک اجتماعي عاقالنه شمرده مي مجاهدانه از مؤلفه

دهند. هدف این  ها، حيات طيبه انساني و سبک زندگي اسالمي را تشكيل مي مؤلفه

 هایي به منظور سنجش ميزان تحقق حيات عقلي است.  مقاله ارائه شاخص
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فلسفه زندگي، معنای زندگي، سبک زندگي قرآني، حيات طيبه،  ها: کلیدواژه

 اسالمي. های سبک فردی و سلوک اجتماعي  حيات عقالني، حيات انساني، شاخص

 مقدمه 

سبک زندگي اسالمي در سبک زندگي مطلوب و آن نيز در سبک زندگي انساني 

یابد. سبک زندگي، چه در سطح انساني و چه در رتبه الهي آن، از  و الهي تجلي مي

دو منظر قابل بررسي است: یكي، از منظر ایجاد و نهادینه ساختن آن در اجتماع؛ 

ي است، نه یافتني. دوم، از منظر ارزیابي وضع چراکه سبک زندگي اسالمي ساختن

های سبک زندگي  موجود در تعيين فاصله تا وضعيت مطلوب. استخراج شاخص

خواهد بود؛ چه شاخص، از یک   کننده هر دو منظر و هر دو منظور اسالمي، تأمين

کننده وضعيت مطلوب و از جهت دیگر، نشانگر فاصله وضع موجود یا  جهت ترسيم

 لوب است.وضعيت مط

منبع اصلي استخراج سبک زندگي اسالمي کتاب الهي بوده، زندگي اسالمي در 

(. قرآن کریم و عدل 19، ص 89ق، ج 1404یابد )مجلسي،  زندگي قرآني معنا مي

گونه که در علم اصول، مرجع ارزیابي علوم  (، همان1739، ص 2آن )همان، ج 

روند  ابي اعمال به شمار ميارزی اند، در علم اخالق نيز، مرجع شده شناخته

(. دعوت الهي در حقيقت، آب زندگاني است که فرد و 1389)ر.ک.جوادی آملي، 

یَا أیهَا الَذِینَ آمنوا استجيبوا هلل و للرسول إذا »کریمه آیه کند. بنابر  جامعه را زنده مي

ي، (، وقتي خداوند متعال و رسول او به عقاید دین24)انفال: « دعاکم لما یحييكم

کننده آن،  کنند، اینها عامل حيات بوده، اجابت اخالق دیني و حقوق دیني دعوت مي

(، فرمود: انسان یا 70از این رو، قرآن کریم بين زنده و کافر تقابل قرار داده )یس ک
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من بود، زنده و اگر کافر ي انسان یا مؤمن است یا کافر؛ اگر مؤزنده است یا کافر؛ یعن

حيات گياهي و حيواني دارد، ولي حيات انساني ندارد. تنها  بود، مرده است. کافر

رسند. منبع دیگر  کساني که دعوت خدا و پيامبر را اجابت کنند، به حيات انساني مي

آید، عقل  های سبک زندگي اسالمي، که از کتاب و سنت بر مي استخراج شاخص

مي است (. عقل، هم منبع سبک زندگي اسال188، ص 2ق، ج 1404است )مجلسي، 

. هدف از ارسال رسل و انزال (250ص  15ق، ج 1409)حرعاملي،  و هم مقصد آن

فبعث فيهم »، عقالني نمودن حيات و زندگي است: )ع(کتب، به فرموده اميرالمومنين

رسله و واتر إليهم أنبيائه ليستأدوهم ميثاق فطرته و یذکروهم منسي نعمته و یحتجوا 

 (. 43، ص 1، خ 1379البالغه،  )نهج« دفائن العقولعليهم بالتبليغ و یثيروا لهم 

به معنای إنبعاث، برانگيختن، بلند کردن و « ثور»در لغت عرب از ریشه « إثاره»

ق، ج 1404یعني: گرد و غبار برخاست )ابن فارس، « ثار الغبار»آشكار کردن است. 

گویند.  مي« هثور»(. انقالب، قيام، نهضت و جنبش را نيز به همين مناسبت 395، ص 1

طبق این بيان نوراني،  اند. های عقالني های عقلي نيز، همان ارزش ها و گنجينه دفينه

های عقالني را در سبک فردی و سلوک اجتماعي خود، حاکم  اگر کسي ارزش

 ساخت، به مقصد رسيده است. 

البته، باید توجه داشت که حيات عقلي غير از حيات ذهني است. مصداقي که 

قالني در الگوی رایج در جهان به دنبال آن است، تربيت ذهني و فكری تربيت ع

کند، سپردن زمام تعقل به دست قلب است که  است، ولي آنچه قرآن کریم دنبال مي

تواند زمام عقل را به  شود. قلب، تنها زماني مي با صرف تربيت فكری محقق نمي

سازی و حيات  (. بينا24ال:(، بيدار و زنده باشد )انف46دست گيرد، که بينا )حج:

بخشي قلب، رسالت تربيت اخالقي بوده و از آن پس است که زمام عقل را قلب به 
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شود.  دست گرفته، تربيت عقالني به معنای مورد نظر الگوی قرآني، محقق مي

بنابراین، تعقل ثمره هر دوی تفكر ذهني و تفكر قلبي به شمار رفته، تربيت عقالني، 

رغم استقالل ساحت  كار و اخالق است. از این رو، علياهنگ افمستلزم تربيت هم

تربيت عقالني از تربيت اخالقي، وجود هماهنگي ميان این دو ساحت، شرط اساسي 

شود، تربيت فكری  تحقق عقالنيت بوده، بدون وجود این شرط، آنچه پدیدار مي

تفكيک  کننده در محض است نه تربيت عقالني. توجه به این شرط، نقش تعيين

 خواهد داشت.  الگوی اسالمي تربيت عقالني از الگوی غير اسالمي

حيات عقالني، در واقع، تجلي افكار حكيمانه در ساحت رفتار و نتيجه حكمت 

یافته عقلي، به طور کلي، رفتار و  اندیشه و حكومت فكر بر انگيزه متربي است. تربيت

 خواهد بود. این  و و خردمندانهمنشي معقول و حكيمانه داشته، سبک زندگي او نيك

ها و  خواهد بود. مؤلفه  چنين شخصيتي، شایسته نام عاقل و دارای زندگي عقلي

عد سبک زندگي های انسان زنده و دارای حيات و منش عقلي، در دو بُ شاخص

« شاخص»شوند. الزم به ذکر است که  فردی و سلوک اجتماعي عاقالنه بررسي مي

های متعدد به  به معنای مفهومي مرکب و دارای ابعاد و مؤلفه در فرایند تحقق، گاهي

رود. این نوع شاخص در واقع، شاخص ترکيبي بوده، نماینده مفاهيم  کار مي

گيری و سنجش  شوند. اما برای اندازه تری است که پيش از این مفهوم واقع مي کلي

ی ساده و خردتری ها تحوالت تربيتي و رفتارهای مربيان و متربيان، نياز به شاخص

عد و شود. پس شاخص ترکيبي قبل از بُ نيز تعبير مي« نماگر»است که گاه از آنها به 

عد از آن دو قرار دارند. در ادبيات پژوهشي و اجرایي رایج، مؤلفه و شاخص ساده بَ

شود، همان شاخص ساده یا نماگر  مراد از شاخص هنگامي که به طور مطلق ذکر مي

 است. 
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از اصطالحات علوم اجتماعي بوده، تعاریف متعددی برای آن  سبک زندگي،

ارائه شده که عمدتاً بر رویكرد مادی مبتني هستند. پرداختن به این اصطالح با 

رایج  العالي( ظله )دامبریرویكرد اسالمي، به تازگي و به ویژه پس از تأکيد مقام معظم ره

اضر، عالوه بر داشتن رویكرد پيشينه مطالعاتي کهني نيست. مقاله ح دارایشده و 

اسالمي، با رویكرد خاص تربيتي به این مقوله نگریسته، که به نوبه خود در تعليم و 

کند. با توجه به این  تربيت اسالمي تازگي داشته، مشكل فقر پيشينه را دو چندان مي

بک زندگي در علوم اجتماعي، دو رویكرد، عمده منابع قابل اصطالحي س

شناختي و بازخواني آن در رویكرد اسالمي، عبارت از آیات،  و مردمشناختي  جامعه

توان پيشينه عامي  روایات و تفاسير اندیشمندان مسلمان بر آنها بوده، این منابع را مي

كارهای تحقق آن به ها و راه شاخصبرای توصيف سبک زندگي اسالمي و یافتن 

 شمار آورد. 

های سبک زندگي اسالمي در  ؤلفهسؤال اصلي پژوهش حاضر عبارت است از م

 ها کدامند؟ های مربوط به هر یک از آن مؤلفه دو بُعد فردی و اجتماعي و شاخص

های فرعي عبارتند از: معنای سبک زندگي اسالمي چيست؟ منابع استخراج  سؤال

 سبک زندگي اسالمي کدامند؟

 های حیات عقلی  ها و شاخص ابعاد، مؤلفه

ت عقالني، با به حرکت واداشتن فكر و رسيدن به الگوهای غير اسالمي تربي

اند، اما الگوی اسالمي  خود که تربيت عاقل بود دست یافتهتحرک فكری به هدف 

کند که تحرک فكری او  تربيت عقالني، زماني به عاقل بودن انسان حكم مي

حاکمانه باشد، نه خادمانه و در خدمت هواهای نفساني. از نظر اسالم، فكری 
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ه، نوراني و ملكوتي است که در جریان حكومت عقل توليد شده باشد حكيمان

راني هوا، حرکتي (. از این منظر، حرکت فكر با حكم4902، ح1366)تميمي آمدی، 

خواهد بود. حيات انسان در پرتو عقل و علم، حيات عقلي است،   ملكي و سفيهانه

؛ انعام: 40)نور: واهد بود خ  ولي حيات او در سایه هوا هوس، حياتي حيواني و ظلماني

 (.420-418، ص 1365؛ موسوی خميني، 359، ص 4ق، ج1379؛ طبرسي، 122

دهد، بلكه عقل او را  الگوی اسالمي تربيت عقالني، فقط رشد فكری به انسان نمي

( و تحت تدبير عقل زنده، در همه شوون فردی و 220، خ 1379البالغه،  زنده )نهج

(. انساني 3579، ح 1366کند )تميمي آمدی،  قلي عطا مياجتماعي به انسان حيات ع

که بنابر الگوهای غير اسالمي رشد فكری یافته، ممكن است تحت تدبير هوای خود 

 یافته براساس الگوی اسالمي، دارای زندگي عقالني شباشد، ولي انسان عاقل و پرور

یافته  تربيت(. 310ص ، 78ق، ج  1404؛ مجلسي، 1161تا، ح  )متقي هندی، بيخواهد بود  

خواهد بود.   عقلي، رفتار و منشي حكيمانه داشته، زندگي او خوشایند و خردمندانه

ن توسط چنين وخانواده عقالني و جامعه عقلي، نتيجه تدبير منزل و سياست مد

های حيات و منش عقلي، عبارتند از: سبک زندگي معقول در  شخصيتي است. مؤلفه

اقالنه در بعد حيات اجتماعي. سبک زندگي، ارتباط بعد حيات فردی و سلوک ع

وثيقي با معنا و فلسفه زندگي داشته، از آن رو که فلسفه حيات، تبلور عقالنيت است، 

 شود.  سبک زندگي اسالمي در پيدا کردن حيات عقالني خالصه مي

ای که قرآن کریم به  اگر فلسفه زندگي، یافتن حيات عقلي است، پس حيات طيبه

(. تمام آثار، 97دهد نيز چيزی جز آن نخواهد بود )نحل: ن و صالحان وعده ميمومنا

هایي که بر حيات طيبه در کتاب و سنت شریف مترتب شده، در سایه  فواید و بهره

(. حكومت مهدوی نيز پس از تجميع و 55کنند )نور:  حيات عقالني تحقق پيدا مي
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زماني که حضرت قيام کند،  )ع(باقر شود. به فرموده امام تكميل عقول مردم برپا مي

خداوند متعال دست عنایت ایشان را بر سر مردم گذاشته، عقل آنان را جمع و حلم 

، ص 52ق، ج 1404؛ مجلسي، 25، ص 1، ج 1365کند )کليني،  آنان را کامل مي

 (. همان گونه که گفته شد، حيات عقلي، دارای دو بعد فردی و اجتماعي است: 362

 لی فردی یا سبک زندگی معقول حیات عق (1

واژه سنت یا سبک زندگي که در ابتدا توسط مسلمانان و از روش زندگي پيامبر 

م توسط آلفرد آدلر در غرب بازیابي و نسبت به 1929گرفته شد، در سال  )ع(اکرم

شناسي بدان پرداخته شد،  شناسي و مردم که در علوم اجتماعي، جامعه رویكردهایي

های زندگي به طورکلي،  (. سبک1387ي یافت )ر.ک: مهدوی کني، تعاریف متفاوت

ها و ابزارها و بيانگر  ها، سليقه ها، کنش ها، نگرش الگویي برخاسته از مجموعه ارزش

 (.1384)ر.ک: رضوی زاده،  ی رفتارهای فردی و اجتماعي هستندماهيت و محتوا

و کيفيت زندگي  توان هویت ترین مؤلفه سبک زندگي بوده، مي ارزش، بنيادی

ها و هنجارهای مورد قبول او و جامعه دانست. در جوامع  فرد را، بازتابي از ارزش

های  های مادی و فرامادی، در کاالهای مصرفي و رسانه کنوني غربي، انواع ارزش

گيری فرهنگ نيز، رابطه نزدیک  شوند. سبكي شدن زندگي با شكل جمعي ادغام مي

شناسي  توان فرهنگ (. از این رو، مي1389ي و دیگران، ؛ روحان1385دارد )ذکایي، 

جوامع را از سبک زندگي آنها به دست آورد. پس سبک زندگي افراد، برایند اراده 

ها و  آنها برای خلق شخصيت و هویت فرهنگي و اجتماعي خویش در قالب ارزش

 کنند. ای است که در آن زندگي مي هنجارهای مورد پذیرش خود و جامعه
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زندگي معقول و متأثر از الگوی مطلوب اسالمي در بروز کارهای نيكو از  سبک

م خيرات، و نيكوکاری نيز در یابد. کارهای نيكو و افعال طيبه یعني انجا او تجلي مي

داری کردارهای شایسته در نفس و نشوت گرفتن آنها از ملكه نفساني معنا  ریشه

نيكو، شبيه فرقي است که در قرآن  یابد. فرق نيكو کار بودن و انجام کارهای مي

کریم ميان مقام عبودیت و صالحيت با انجام عبادت و عمل صالح وجود دارد؛ 

ممكن است کسي اعمال صالح و عبادات بسياری به جا آورد، ولي مقام صالح و 

ق، ج 1339اش نباشد )طبرسي،  دازه مقدار عبادت و اعمال شایستهعبودیت او به ان

صالح و عبادی داشتن با عبد صالح بودن متفاوت است. انسان  (. عمل487، ص 10

مادامي که در مرز انجام عمل صالح قرار دارد احتمال لغزش و عوض شدن ذاتش 

(، ولي اگر ذات 2499، ص 2، ج 1367رود )ر.ک: مكارم شيرازی و دیگران،  مي

الح کسي صالح شد و عمل صالح جزء گوهر وجود او گردید، دیگر غير از عمل ص

 شعراء(.  83، ذیل آیه 1379شود )جوادی آملي،  چيزی از او صادر نمي

دی و ميزان آن دو بنابراین، ممكن است بين فعل و فاعل در اتصاف به خوبي و ب

شود بين خود فعل و نحوه انجام آن فرق گذاشت. ممكن  طور که ميفرق باشد؛ همان

شایسته را خوب انجام دهد. در است کسي کار شایسته را بد انجام دهد و یا کار نا

 بحث حيات عقلي فردی یا سبک زندگي معقول، زماني حسن فعلي دال بر عقالنيت

خواهد بود که ناشي از حسن فاعلي باشد. اگر نيكوکار بودن شخص و کردارهای  

نيكوی او دست به دست یكدیگر بدهند، سبک زندگي عقالني را به عنوان یكي از 

 ند ساخت. پس سبک زندگي معقول دارای دو مؤلفه است:خواه  های عاقل شاخص
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  نیکوکاری و حسن فاعلی الف(

تواند انجام دهد و هم  يکارهای نيک و اعمال طيب را هم شخص ناصالح م

توان بد انجام داد و هم خوب.  كه کارهای شایسته را هم ميشخص نيكوکار؛ چنان

ی حيات عقلي، هم حسن فاعلي است ها منظور از نيكوکاری، به عنوان یكي از مؤلفه

و قلب سليم یک  و هم انجام نيكوی کردارهای شایسته که ریشه در سيرت شایسته

روند. آنچه در این  سيرتي غير از زیبارفتاری به شمار ميانسان دارد. زیبامنشي و زیبا

قسمت، به عنوان شاخص عقل و حيات عقلي مورد نظر بوده، حسن باطن و حسن 

، 1، ج 1365یافتگي عقل باشد )کليني،  که ناشي از حسن باطن و تربيتظاهری است 

های عاقل، نيكویي کردار اوست )تميمي  (. به فرموده روایات، یكي از نشانه12ص 

(؛ چه عقل، معيار صالح و مصلح همه چيز است 453، ص 6، ج 1366آمدی، 

رات بوده (. عقل سرچشمه خي955و  954، ص 2؛ ج 210و  110، ص 1)همان، ج 

ق، ص  1363( و همه خيرات از عقل هستند )ابن شعبه حراني، 173، ص 1)همان، ج 

، ص 1379البالغه،  کند )نهج (؛ عقل است که راه هدایت را از گمراهي آشكار مي54

آید )اربلي،  (. به طور کلي، سعادت دنيا و آخرت، در سایه عقل به دست مي759

 (.197، ص 2ق، ج  1381

  های عاقل باطني و اهل خير بودن از خصوصيات و نشانه ي، خوشپس زیبامنش

گذارد که  خواهد بود. منش زیبا و سيرت نيكو، تأثيرات مطلوبي بر رفتار و گفتار مي

د نمودهای بيروني شو یاد مي« سبک زندگي عقالني»از مجموع آنها به عنوان 

ر زندگي و شایستگي تک توان به انسجام و انتظام امو باطني را مي نيكوکاری و خوش

ی و تدبير ریز برنامهتک کارها به صورت انفرادی تقسيم کرد. از انسجام امور، به 
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و شایستگي تک تک امور را در نيكوگفتاری، طيب در زندگي تعبير نموده 

 نمایيم.  خوابي خالصه مينيكوخوری و نيكو

های زندگي ین نماگرتر مهمگرچه نيكو گفتن، نيكو خفتن و نيكو خوردن، از 

روند، ولي امور زندگي منحصر در این سه رفتار نبوده، همه  فردی به شمار مي

 ی،معمار يوه)از جمله سبک ازدواج، شرفتارهای زیستي، اجتماعي و خانوادگي 

پر کردن اوقات فراغت، کسب و کار،  یح،مصرف، تفر یمدل لباس، الگو

. اما روند يشمار م  به يدگزن ور( از امیا و رسانه يورزش ياسي،س یها فعاليت

مربوط به خود،  يتيدر ساحت ترب یدرفتارها را با یناز ا یکمربوط به هر  ینماگرها

 یو احصا يمورد بررس ی،و اقتصاد ياسيس ي،اجتماع یستي،ز يتاز جمله ساحت ترب

 کامل قرار داد. 

 یدر زندگ یرنظام و تدب یاک ین یزیر برنامه  

آنها  يكون یزیر هستند که عقل با برنامه يحيتسب یها ههمچون داد يک،ن های برنامه

 یها را نسبت به دانه يحنقش نخ تسب يک،ن یزیر هم آورده است. پس برنامه را گرد

و  يدرون یخود موجب انسجام قوا يرو تدب یزیر . عقل با برنامهکند يم یآن باز

 ی)محمد بخشد ياو نظم و نظام م ياتبه ح یق،طر ینانسان شده، از ا يشوون نفسان

افعال و  يو هماهنگ يزندگ يرنظم و تدب(. 2781، ش 7ق، ج 1416ی،شهر یر

 يراو تحت تدب يدرون یقوا یكپارچگيانسجام و  يجهگوناگون انسان، نت یها برنامه

 يرعقل، حسن تدب یادیز بر يلدل ینبهتر یف،شر یاتدر روا رو، یناز ا .عقل است

معاش  یزیر و برنامه یرآنها در تقد ینعقل، بهترمردم در  ینو برتر( 3151)همان، ح

است که برآورنده همه  یزیر برنامه(. 3340خود شمرده شده است )همان، ح 

 (.96، ص 16ق، ج 1409ي،عامل انسان باشد )حرّ یو معنو یماد يازهاین



  91                                                                                                              سبک زندگی اسالمی       شناخت

 

 

 

 (ییجاگو به گویی، یدهسنج گویی، یدهگز یی،گو )کم یکوگفتارین 

، ص 1366ی،آمد يمي)تم راند يسخن م يكوهم ن گوید، يم يکعاقل هم سخن ن 

 یستهو رفتار شا یرفتار یستهشای ها راندن، از مؤلفه يکو سخن ن يکسخن ن(. 3354

، 1ق، ج404ي،)مجلس یدکامل شد، کمتر سخن گو يکه عقل آدم ياست. زمان

چه زبان عاقل در  ید؛گو يدهو سنج یدهگز يند،و اگر مصلحت در سخن ب( 159ص

اغلب اوقات (. 476، ص 1379البالغه،  و در درون دلش قرار دارد )نهج پس دهان او

 (.397ق، ص1363ي،)ابن.شعبه حران گذرد يعاقل به سكوت م

 (یخواب و کم یخور )کم یکوخوابیو ن یکوخورین 

هر فرد از جمله نوع  یستيتمام مسائل ز ي،که گفته شد، سبک زندگ گونه همان

خورد و  يزی،آش يوهمصرف، ش یالگو، مدل لباس، (1387 ي،فاضل)مسكن 

آنها در  ینماگرها یکه جا شود يخوارک، نظافت، بهداشت و ورزش را شامل م

به  ینجاا در(. 1385 ي،و آقابخش یآباد ؛ رحمت1385 ي،است )فاضل یستيز يتترب

اشاره  يبخور و خواب ط یعني ،يبهط يشتمع یقمصاد ینین و بارزترتر مهماز  یكي

باره  پس عاقل شكم يست،ن يانگربوده و عاقل، طغ ياغیباره،  که شكم. از آنجاشود يم

(. 23-21، ص 74ق، ج 1404 ي،؛ مجلس269، ص 6، ج 1365 يني،نخواهد بود )کل

شاخص ساده،  یانماگر  ینشود. ا يم يدارخوابد و به موقع ب مي وقععاقل به م ين،همچن

و  يجسمان يتدر ترب یداست که با یتربيش یها نماگرها و شاخص یدارا يزخود ن

اعتدال  يردر مس يرحفظ تعادل و س ي،اسالم یستز يکل يوهشوند. ش يبررس يبدن

 ی،راف در استفاده از ابزار مادسها، ا و جشن ها ینهاسراف در هز(. 31است )اعراف:

و رقابت در انتخاب لباس،  يبه تجمل و مصرف افراط آوردن یو رو يزدگ رفاه
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شمار  به يغرب يو سلطه سبک زندگ یتماد يطرهبارز س یاه خودرو و مسكن، نشانه

 (.1381ی،و اباذر يان)چاوش روند يم

 یو حُسن فعل یکون ی( کارهاب

عقل خود قرار  يرتحت تدب ي،عقالن يتترب ياسالم یکه براساس الگو يانسان 

 کرد، يکخواهد بود. البته هر که کار ن  يبهو افعال ط یستهشا یکردارها یدارا، گرفته

عوامل  يرگاه، تحت تأث يزن يافتهن يعقل ياتکه ح يو عاقل نخواهد بود. انسان يكوکارن

 يعقل ياتعنوان مؤلفه ح  اما آنچه به زند، ياز او سر م يكين یکارها يرونيو ب يدرون

تخلف  ي،نفسان یعقل بر قوا يتاز حاکم يکه ناش يكين یکردارها آید، يشمار م  به

 يتترب ياسالم یباشد. شرط تحقق الگو يه آداب انسانو تؤدّب ب يبه اخالق اله

است.  ياخالق يتهمچون ترب يتيترب یها ساخت یگربا د يهماهنگ ي،همگان

 یشهر ودر ا ياخالق یلمتخلق بوده و فضا يحتماً انسان ي،عقل یافته يتترب رو، ینا از

 ياسخا و حخواهد بود نه گذارا. عقل، مانند درخت است و ثمره و بار آن جود،  دار

نداده،  يحترج یگرانشخص عاقل خود را بر د(. 365، ص 1، ج 1366ی،آمد يمي)تم

و  يععالم او را سربلند، رف یخدا يجه،در نت کند؛ يبرخورد م یگرانتواضع با د یاز رو

 يكون یاز کارها يبرخ به یل،در ذ(. 178، ص 1ج  ن،)هما دهد يپرآوازه قرار م

 : شود ياشاره م

و  یماد يازهایآنها ن يلهکه انسان به وس يحالل یها برنامه :یکون یها برنامه

. مناجات، محاسبه شوند يشمرده م يکن یها برنامه کند، يخود را برآورده م یمعنو

و  يكون یها سالم از برنامه یح، تفكر و تفر(7و 6، ص 75ق، ج 1404ي،نفس )مجلس

 يک،ن یها برنامه (.96، ص16ق، ج  1409، يعامل )حرّ شوند يشمرده م يبط
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 يک،ن یها برنامه يدنهم چ . اگر نحوه کناردهند يم يلرا تشك یزیر برنامه یمحتوا

 . خواهد بود يكون يزن یزیر باشد، برنامه يكودرست، متوازن و ن

بوده،  یشهاز دانش و اند يناش یگفتارها يب،ط یگفتارها :یکون یگفتارها

. البته، هر که کالم عالمانه و شوند يل مو عارفانه را شام يمانهسخنان عالمانه، حك

، 107و  104، حكمت 1379 البالغه، ) نهج يستبر زبان آورد عاقل ن یا جمله عارفانه

خواهد  سخن يمانهالجرم حك يهر عاقل يول ،(110و  36، ص 2ق، ج 1404 ي،مجلس

، (2784، ح 7ق، ج 1416شهری، یر یگفت. علم، هم فرآورده عقل است )محمد

 دوای  رابطه علم و عقل، رابطه(. 99، ص 1ق، ج 1404ي،ورنده آن )مجلسآ فراهم

 های يوهاز ش ی کهو علم آموز ي،موجب رشد عقل علم،گونه که  بوده و همان یهسو

علم مرهون  يدعلم به وجود آمده، تول يز،از عقل ن شود، يشمرده م يعقل يتترب

 یني،و تدو ینيتكو یاتر آتعقل و تدبر د یم،عقل است. به فرموده قرآن کر يتترب

 ينشيب ودانش  ي،واسطه نور علم و معرفت اله است که به يسرم يکسان یتنها برا

ق، 1404ي،؛ مجلس42باشند )عنكبوت،  یافتهتابناک  ای يزهو انگ یشهروشنگرانه و اند

 (.164، ص1ج

از  ياست که ناش يكين یعقل است، گفتارها یافتگي يتآنچه نشانگر ترب

که مهمان حافظه و ذهن انسان شده  یعقل باشند، نه سخنان نغز يزبانيم و یدارزمام

است که از درون  یو دانشمند ينشانه فرزانگ يباشد. دانشمندانه سحت راندن، زمان

است. پس، پندار،  يکرفتار ن لزممست يكوبجوشد و با برون هماهنگ باشد. گفتار ن

 ي،گونه که هر عاقل باشند. همان یگریكدهمراه و هماهنگ با  یدبا يکگفتار و رفتار ن

 يني،خم یخواهد بود )موسو عاقل و عامل به علم خود يزن يعالم است، عالم واقع

 (.373، ص 23، ح1365
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سخن به اندازه فهم صاحب سخن  يواقع يمتانسان در پس سخن او و ق منزلت

و  یتضاانسان به مقدار معرفت، ر ياریاست. از نگاه اسالم، ارزش همه افعال اخت

انسان با تعقل و تفقه او  ینمتعال بوده، تد یبه خدا يستاو ن یسپاسگزار

و معرفت نسبت  ياله معل(. 12، ح16، ص 1، ج 1365يني،)کل شود يم یگذار ارزش

ی، حسن ظن شكرگزار مندی، یت، رضا(269متعال، موجب حكمت )بقره:  یبه خدا

، کتاب العقل و 1، ج 1365 به خدا و تسليم شدن در برابر تقدیر شده )کليني،

 خواهند داشت.  الجهل(، اینها همه زیبایي پندار، گفتار و رفتارهای انسان را در پي

مزاج عاقل، نسبت به خبائث، ناسازگار بوده، فقط به  خواب و خوراک نیکو:

های ناسالم و مصنوعي خو  ها و آشاميدني طيبات ميل دارد. اگر کسي به خوردني

عاقل نخواهد بود. نتيجه خوراک نيک و تغذیه طيب و طبيعي، گرفته، به یقين 

 ( و نتيجه اعمال نيک، دیدن رویاهای نيک51توانایي بر اعمال نيک )مومنون: 

 (.90، ص 8، ج 1365خواهد بود )کليني،  

 حیات عقلی جمعی یا سلوک اجتماعی عاقالنه (2

جتماعي معقول عاقل در حيات فردی و اجتماعي خود، از سبک فردی و سلوک ا

های مختلفي  های سلوک اجتماعي عاقالنه، دارای مؤلفه برخوردار است. شاخص

های حيات عقلي فردی هستند. توجه به این نكته  است که همگي برخاسته از شاخص

های سلوک اجتماعي عاقل نقش محوری دارد که گرچه صفاتي  در تببين مؤلفه

جاهدت در ارتباط با دیگران نمود همچون تواضع، ادب، وقار، عزت، عدالت و م

های قلبي  یابند، ولي ریشه همه آنها وجود ملكات نفساني حميده و خصلت مي

انسان برخاسته از پسندیده در درون فرد عاقل و مومن است. شيوه تعامالت اجتماعي 



  95                                                                                                              سبک زندگی اسالمی       شناخت

 

 

 

اش  فتارهای جمعي او در خصوصيات فردیشناختي او بوده، همه ر های روان ویژگي

  ریشه دارند.

 شود: های سلوک اجتماعي عاقالنه اشاره مي در ذیل، به برخي از مؤلفه

 الف( سلوک متواضعانه

های حيات عقلي در بعد  دبانه و متواضعانه با همگان، یكي از مؤلفهسلوک مؤ

رود. عاقل، به مقتضای عقل خود، همه چيز را از خدا دانسته، در  اجتماعي به شمار مي

رو، انسان فرهيخته متواضع بوده، در  این نماید. از تياج ميمقابل او احساس فقر و اح

دبانه خردمند، کند. سلوک متواضعانه و مؤ ازی نميمقابل خلق و خالق گردن فر

شود. عاقل خود را بر دیگران  موجب انس مردم با او و احساس رحمت و رضایت مي

، خدای عالم او را کند؛ در نتيجه ترجيح نداده، از روی تواضع با دیگران برخورد مي

(. البته، تواضع 3354، ح 1366دهد )تميمي آمدی،  سربلند، رفيع و پرآوازه قرار مي

های رفتاری انسان عاقل، وقار در  رو، یكي از شاخص این منافات با متانت نداشته، از

، ح 7ق، ج  1416شهری،  خواهد بود )محمدی ری  رفتار است که شاخص بعدی

 (.453، ص 6، ح 1366؛ تميمي آمدی، 2784

  ب( سلوک عزتمندانه

نشانه دیگر سلوک اجتماعي عاقالنه، وقار در عين تواضع و عزت در عين نياز 

های رفتاری عاقل، وقار است  ، یكي از شاخص)ع(است. به فرموده امير المومنين علي

(. برخورد مواقرانه با متكبران، مستكبران، 453، ص 6، ج 1366)تميمي آمدی، 

ترین مردم  ناپذیری است. کامل ره، مستلزم سلوک عزتمندانه و ظلمت و جوابطواغي

ترین ایشان نسبت به خدای سبحان ]است[ و کم  ترین و مطيع از لحاظ عقل، خائف
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ترین فرد در اجرای  ترین ایشان کسي است که از سلطان جائر ترسيده، مطيع عقل

و  17ز اطاعت طاغوت )زمر: (. عقل و عاقل ا428، ص 2اوامر او باشد )همان، ج 

کنند، اجتناب کرده،  های شيطاني که به گناه و نافرماني از خدا امر مي ( و قدرت18

ق،  1416کند )محمدی ری شهری،  دیگران را نيز امر به خوبي و اطاعت از خدا مي

(. به طور کلي، اعمال رحماني و خداپسند، نشانگر عقالنيت، و عمل 2784، ح 7ج 

، 1، ج 1365اند )کليني،  عقلي ناهنجار و شيطاني، شاخص کم ر معمول،ناپسند، غي

 کتاب العقل و الجهل(. 

 ج( سلوک متعبدانه

رو، همه  ا و متعبد به شریعت او بوده و ازاینیافته عقلي مومن به خد تربيت

خواهد بود. سلوک عاقالنه،   رفتارهای فردی و اجتماعي عاقل، مطابق موازین شرعي

، ادای هيچ )ع(راه سلوک مومنانه، متعبدانه و عارفانه است. رسول اکرممالزم و هم

دانند  به آن کامل نمي تكليفي از تكاليف الهي را بدون فهم، معرفت و تعقل نسبت

(. بنابر ادله عقلي و نقلي، ایمان )ر.ک: 2785، ح 7ق، ج 1416شهری،  )محمدی ری

( و 2784ح ، 7)همان، ج  (، عبودیت، تقرب، تدین232، ص 2، ج 1365کليني، 

های  ، کتاب العقل و الجهل( از نشانه1خدا )همان، ج  تسليم در برابر دستورهای

(. انسان عاقل، 1693، ج 1366روند )تميمي آمدی،  حيات عقلي به شمار مي

رو، به تک تک  ابر دستورهای او بوده، ازاینیافته به سمت خدا و تسليم در بر هدایت

 1416شهری،  آورد )محمدی ری آنها را به جا ميد است و همگي قوانين الهي پایبن

الهي، در بردارنده احكام اجتماعي،  (. بسياری از دستورهای2784، ح 7ج  ق،

  اقتصادی و سياسي است که روحيه تعبد عاقل موجب پایبندی او به این فرامين

 خواهد شد. 
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ده، غير از عبادت کمي، يفي بوالزم به ذکر است که روحيه تعبد و تدین، امری ک

روند. از این  داری ظاهری، انجام مناسک دیني و کثرت اعمال عبادی به شمار ميدین

الهي، درجاتي براساس ميزان  ليم و التزام قلبي به همه دستورهایرو، عبودیت، تس

(. 9553، ح 1366مي آمدی، ؛ تمي431، ص 1376ها دارند )صدوق،  معرفت انسان

قالنيت دارای مراتب فراوان است، ایمان و عبودیت نيز مراتب گونه که ع پس همان

ترین  ها پایبند ترین انسان (، عاقل96و  42، ص 1ق، ج  1404شمار داشته )مجلسي،  بي

، ص 2، ج 1365خواهد بود )تميمي آمدی،   ترین ایشان به خدای عالم و نزدیک

ایت یكسان حق (. روحيه تعبد، موجب رع487، ص 10ق، ج  1339؛ طبرسي، 443

 شود که به حيات عقلي، زندگي یافته است.  اهلل و حق الناس از جانب انساني مي

  د( سلوک عادالنه

خواهد بود. به عاقل   عاقل به مقتضای عقل خود، در عرصه فردی و اجتماعي عادل

كر و آمر به معروف است توان اقتدا و اعتماد کرد؛ چرا که عقل منزه از من مي

ین نشانه عقل این است که تر مهم(. 2784، ص 7ق، ج  1416شهری،  )محمدی ری

، ص 3، ج 1366شود )تميمي آمدی،  با عقل، رهایي از آلودگي و گناه حاصل مي

دارند )همان، ح  ها از آنها باز مي (؛ چه قلوب را خياالتي زشت است که عقل84

ننده به خيرها و ک ها به دور، و عاقل دعوت ها و زشتي (. دامن عقل از بدی7340

(. این نزاهت، ناشي از کرامت ذاتي انسان )اسراء: 328، ص 1هاست )همان، ج  نيكي

(. طهارت و 4، ص 2، ج 1366( و سبب کرامت اکتسابي اوست )تميمي آمدی، 70

  خواهد شد. های به کارگيری او در امور اجتماعي پاکي عاقل، موجب فراهم شدن زمينه

ماعي، ثمره روحيه تعبدی است که در باریافتگان به رعایت عدالت فردی و اجت
مراعات شریعت را نموده حيات عقلي به وجود آمده است؛ چرا که فقط کساني 
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(، از تعدی و تجاوز به حدود الهي 2785، ص 7ق، ج  1416شهری،  )محمدی ری
بيمناکند که قلب آنها به نور معرفت منور باشد، عالم در عرف قرآن کریم، همان 

چشمي، نزاهت، خشيت  دستي، پاک (، پاک197پس عدالت، تقوا )بقره: قل است. عا
های سلوک ایشان با خدا و خلق  مخصوص عقال بوده، از شاخص ،و حيا از خداوند

رو، اگر به کسي به دليل رعایت نكردن عدالت فردی و اجتماعي نتوان  هستند. ازاین
ت و امامت ذو مراتب هستند، ولي همه اقتدا کرد، عاقل نيست. البته، هر چند که عدال

 (. 9430، ح 1366روند )تميمي آمدی،  های عقل به شمار مي مراتب آنها از نشانه

  هـ( سلوک معتدالنه

، طباطبایيهای سلوک اجتماعي عاقل است )ر.ک:  روی، از ویژگي اعتدال و ميانه
يک و (. تسلط بر نفس در تعامالت و تداوم کردار ن482، ص 1ق، ج  1417

رفتارهای اجتماعي معتدالنه، نشانه تحقق عقالنيت و خردورزی است. اگر عقل، 
خواهد   های خردورزی را در همه احوال حفظ حاکم بر قوای نفس شده باشد، نشانه

کرد، ولي اگر عقالنيت، فقط در بخش فكری بوده، حكومت آن بر نفس محقق 
خواهد بود. بنابر   گي عادینشده باشد، خردورزی مختص به حاالت طبيعي و زند

الگوی اسالمي تربيت عقالني، عاقل کسي است که هم متفكر باشد و هم تفكر او 
ط عادی و طبيعي. از حاکم بر همه احوال و شرایط زندگي او باشد، نه صرفاً در شرای

گيری  راه سنجش و ارزیابي عقالنيت مردم را اندازه )ع(المومنين علياین رو، امير
فرمایند )تميمي  های ویژه زندگي معرفي مي تعادل آنها در وضعيت ميزان حفظ

 (. 138، ص 4، ج 1366آمدی، 

 و( سلوک صادقانه

(؛ 365، ص 1عاقل کسي است که گفتارش، کارهایش را تصدیق کند )همان، ج 
چه عاقل هنگامي که بداند، مطابق عملش عمل کند و چون عمل کند، خالصانه و 

چون به درجه مخلصان رسد، در کنج عزلت نشسته، وقتش را  برای خدا انجام دهد و
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(. این در حالي است که اگر 58، ص 2با حضرت دوست سپری کند )همان، ج 
اندیشه بر قوای نفساني حاکم نباشد، انسان از یک رنگي و تعامل صادقانه با مردم 

ک منافقانه شود؛ در نتيجه، ميان قول و فعل او جدایي افتاده، شخص به سلو خارج مي
 خواهد شد.   های متعدد دچار و گرفتن رنگ

 ز( سلوک مجاهدانه

انسان عاقل به دليل احساس مسووليتي که بر اثر طهارت روح و روحيه تعبد در او 

طل و وجود دارد، در سلوک اجتماعي خود منشأ برکت است. انسان عا

، خ 1379البالغه،  هجناپذیر، عاقل نبوده، بلكه ميتي در ميان احيا است )ن مسووليت

خواهد بود که وظيفه خود را شناخته،   (. سلوک اجتماعي انسان زماني معقول87

مشغول به شغلي مطلوب باشد. عاقل خود را مسوول در قبال خود، خدا و خلق دانسته، 

توان عاقلي را پيدا کرد که فارغ باشد. عاقل، الجرم شاغل بوده  از این رو، نمي

شود: یا در حال تالش برای  یكي از این چند وضعيت یافت مي (، در16)همان، خ 

حل مشكالت زندگي، امرار معاش و کار توليدی و اقتصادی، یا در حال قدم 

برداشتن برای امور اخروی، معنوی و مسائل مربوط به معاد و یا مشغول به لذایذ 

ال (. اشتغ131، ص 1ق، ج 1404)مجلسي، استمشروع طبيعي، فطری و انساني 

  دایمي عاقل، موجب سودمندی و کارآمدی او برای مردم و ظهور نشانه دیگری

که حيات عاقل، موجب سودمندی و کارآمدی او  خواهد شد و آن نشانه این است

خواهد شد و آن نشانه این است که حيات عاقل   برای مردم و ظهور نشانه دیگری

؛ 10، قصار 1379البالغه،  )نهجخواهد بود   برای مردم مغتنم و ممات او سبب ماتم

 (. 317، ص 8ق، ج 1411نوری طبرسي، 
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 ها و نماگرهای حیات عقلی جدول شاخص

 نماگرهای حیات عقلی افرادی
 های ساده یا نماگرهای تحقق حیات عقلی شاخص ها مؤلفه شاخص ترکیبی

 

 

 

 
 

حیات عقلی فردی یا 

 سبک زندگی معقول

 کار بودننیکو

ی نیک که در روایات بیان ریز برنامههای  خصمیزان آگاهی از شا

 شده

میزان رعایت حال و توجه به اشتیاق مخاطب در هنگام سخن 

 گفتن 
 میزان رعایت زمان و مکان در سخن گفتن

نسبت اصرار، تکرار، مشاجره و مجادله در کالم به اکتفا کردن به 

 ضرورت 

 میانگین تعداد ساعات خواب 
 ن ساعات خوابیدن و بیدار شد

 نسبت سیر خوردن به دست کشیدن از غذا پیش از سیری

 های مطلوب اسالمی  درصد انطباق اقالم سبد خانوار با شاخص

 های غذایی  تعداد وعده
 های برنامه اسالمی درصد انطباق برنامه زندگی با شاخص

 انجام کارهای نیکو

 های شرعی حلیت و مطلوبیت کردار میزان آگاهی از شاخص

های  های تربیت اسالمی در ساحت اهی از شاخصمیزان آگ

 مختلف
 میانگین دفعات مراجعه به رساله عملیه در ماه 

 میانگین دفعات مراجعه به متخصصان اسالمی در ماه 

نسبت مراجعه به متخصص تعذیه اسالمی به مراجعه به متخصص 

 تزکیه اسالمی 
ه، امر به ی یومیه، نماز جمعمیزان تقید به واجبات، مانند نمازها

 و نهی از منکر  معروف

 درصد ادای حقوق واجب مالی 

میزان تقدی به نوافل و مستحبات، مانند نماز اول وقت و 
 جماعت، دائم الوضو بودن و روزه 

 درصد ادای حقوق مستحب مالی 

نسبت غذاهای مصنوعی به غذاهای طبیعی در سبد خرید 

 خانواده 
 نسبت رویاهای خوشایند به کل رویاها

های سالمت و بهداشت جسمی، روحی و  درصد تحقق شاخص

 روانی 
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 نماگرهای حیات عقلی اجتماعی
شاخص 

 ترکیبی
 های ساده یا نماگرهای تحقق حیات عقلی شاخص ها مؤلفه

حیات عقلی 
جمعی یا سلوک 

 اجتماعی عاقالنه

 سلوک متواضعانه

 ها و مخلوقات  درصد رعایت حرمت همه انسان
 ین، همسر، اقوام، اساتید، دوستان و آشنایان از متربیدرصد رضایت والد

رویی و مدارا با مردم به عبوسی، دعوا و ناسازگاری با نسبت تبسم، خوش

 آنها 

نسبت سالم ابتدایی به رد سالم )نسبت سالم کردن به جواب سالم 
 دادن( 

های سالم کردن؛ مانند افشای سالم، بسط سالم به  درصد رعایت شاخص

 تر و غیره ، ابتدای سالم در مواجهه با بزرگزرگکوچک و ب

شده، اعم از  نسبت روابط اجتماعی برقرارشده به روابط اجتماعی حفظ
 روابط دوستی، خانوادگی و عمومی

 مندی متربی از روابط دوستی، خانوادگی و عمومی خود  درصد رضایت

 میزان احوالپرسی در هنگام مالقات با آشنایان 

بتدایی متربی به صبر کردن او برای خداحافظی نسبت خداحافظی ا
 مخاطب.

 نسبت سکوت کردن به حرف زدن در هنگام معاشرت و مسافرت 

نسبت صدای متربی در هنگام صلوات به صدای عموم )هم سطحی و یا 

 کمی باالتر بودن صدای صلوات از صدای عموم، شاخص تواضع است(

 سلوک عزتمندانه

و زورمندان در مقایسه با احترام به اقشار  نسبت احترام به زرمداران
 متوسط جامعه 

درصد تأثیر ترس از زورمداران و کارگزاران در بازگویی حق و دفاع از 

 مظلوم 

 های مشروع به کل  های حق و مزاج نسبت شوخی
 ها شوخی

 درصد یاد خدا در هنگام شوخی

 سلوک متعبدانه

 ه با احکام ظاهری آنهانسبت حساسیت به روح مناسک عبادی در مقایس

 درصد حضور قلب در نماز
کنندگان به متربی در مشکالت مادی و  میانگین تعداد مراجعان و اعتماد

 معنوی در ماه 

 نشینی  ور در میان آنها به انزوا و خانهنسبت تحمل مردم و حض
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 ب تا طلوع آفتاب(ثلث آخر تا ش خیزی )ازمیزان سحر

ین از دور در شبانه روز و از نزدیک در میانگین دفعات زیادت اولیای د

 طول سال

 سلوک عادالنه

نسبت اعمال منطبق بر رساله عملیه به کل اعمال میزان احترام به 
 حقوق دیگران 

 درصد پرداخت حقوق و دیون مالی

 نسبت مالحظه نظر و پسند دیگران به مالحظه نظر و پسند خود

مشاهده ظلم امکان اقتدا م ر حال و تظلم و دادخواهی هنگایدرصد تغی
قولی و  دادن او در نماز جماعت درصد خوش بی و امام قراربه متر

 و مقررات  پایبندی به تعهدات

 سلوک معتدالنه

 نسبت صالحیت ظاهری به صالحیت باطنی

نسبت رعایت آداب و رسوم خرافی به رعایت آداب شرعی، رسوم عرفی و 

 سنن عقالیی
 ایت حدود شرعی و عرفی نسبت افراط و تفریط به رع

 نسبت صالحیت ظاهری به صالحیت باطنی

نسبت رعایت آداب و رسوم خرافی به رعایت آداب شرعی، رسوم عرفی و 

 سنن عقالیی
 نسبت افراط و تفریط به رعایت شرعی و عرفی

 سلوک صادقانه

 نسبت نشاط در کارهای خیر علنی به نشاط در کارهای خیر پنهان 

 علنی به کارهای خیر پنهانی نسبت کارهای خیر

 نسبت جلب تأثیر پسند خدا به تأثیر پسند دیگران 

نسبت تالش برای جلب توجه مردم به تالش برای دور ماندن کار خیر از 
 نظر مردم 

سلوک 

 مجاهدانه

 المنفعه نسبت کارهای فردی به کارهای عام

 گشایی از مشکالت فردی به گره گشایی اجتماعی نسبت گره
 رسانی به جامعه اسالمی  سهم متربی در تولید و خدمت

 میزان تالش برای توسعه، رفاه و حل مشکالت زندگی فردی و اجتماعی
 میزان تالش برای ارتقای سطح معنوی و حیات اخروی خانواده و جامعه
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  گیری نتیجه 
 سبک زندگي با رویكرد اسالمي، مبتني بر معنا و فلسفه زندگي اسالمي است، نه

معنا و فلسفه زندگي مادی و سكوالر. این در حالي است که سبک زندگي در 

کاری،  ني، همچون سبک دادن به باغچه، گلاصطالح کنوني غرب، به هنرهای تزئي

گر  يون و فرش کردن خانه تنزل یافته و امروزه مفهوم سبک زندگي تداعيدکوراس

های  زندگي مصرفي دولت شده از های ارائه آوردهای صنعتي و سبک تقليد از ره

های شخصيتي یا گروهای فرهنگي خاص است. در  سكوالر و انطباق خود با تيپ

های بازرگاني تصویرهایي  رویكرد مادی و سكوالری، موسيقي، تلویزون و آگهي

بالقوه از سبک زندگي ارائه داده، این تصویرها پيروی از سبک خاصي برای زندگي 

 رای نيل به آن هر ابزاری را که الزم است فراهم سازند. کنند تا مردم ب را القا مي

فلسفه زندگي مادی، نيل به رفاه دنيوی بوده، ولي فلسفه زندگي اسالمي به داللت 

های مادی و دستيابي به حيات معنوی و هویت  آیات و روایات، رهایي از حجاب

ویكرد الهي و شود، در ر عقلي است. آنچه در رویكرد مادی، معنای زندگي تلقي مي

گيرد. با توجه به تفاوت فلسفه و معنای زندگي در  اسالمي، معنای مردگي به خود مي

رویكرد مادی و اسالمي، مفاهيمي همچون حيات طيبه، سنت انساني، سبک زندگي 

و الگوی پيشرفت، باید با در نظر گرفتن فلسفه و معنای زندگي در اسالم معنا شوند. 

ی عقالني و سلوک اجتماعي عاقالنه که در این تحقيق، از طبق این مبنا، سبک فرد

های مادی و  ، حاکميت عقل بر همه جنبههستندهای سبک زندگي اسالمي  مؤلفه

 خواهد گرفت.  در بر معنوی و دنيوی و اخروی زندگي را

کارهای نيكو »و « کار بودننيكو»زندگي عقالني در دو مؤلفه  های سبک شاخص

  کاران قرارر ذات کسي قبول شد، در زمره نيكوند. اگر گوهشو خالصه مي« داشتن
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خواهد گرفت، نه جزء کساني که رفتارهای نيكو و اعمال شایسته دارند. در قرآن 

فرق گذاشته شده است؛ آنهایي که « عملوا الصالحات»کریم بين )صالحان( و 

ر دهند، مومن متوسط هستند و آنها که گوه کارهای خوب و صحيح انجام مي

شوند. برخي با اینكه  ه و صالحيت یافته، در زمره صالحان شمرده ميدذاتشان سالم ش

اند، بلكه در آخرت به آنها  رند، ولي به مرتبه صالحان نرسيدهدر دنيا اعمال صالح دا

 (.130)بقره: « و انه في اآلخره لمن الصالحين»شوند؛  ملحق مي

زندگي اسالمي، در مصادیقي شده برای بعد فردی هر کدام از دو مؤلفه یاد

ی و نظم و تدبير در زندگي، نيكو گفتاری و خورد و خواب نيكو ریز برنامههمچون 

کنند. روشن  های طيب، خواب طيب و خوراک طيب نمود پيدا مي و نيز داشتن برنامه

ها و نماگرهای خردتری دارند که باید در  است که هر یک از این نماگرها، شاخص

بندی قرار بگيرند. اما  خود، مورد تجزیه و تحليل و شاخص علوم مربوط به

های سلوک اجتماعي عاقالنه، همگي در شيوه تعامل با دیگران نمود  شاخص

هایي همچون تواضع،  آورنده مؤلفهقالنه با خلق و خالق متعال، پدیدیابند. تعامل عا مي

 جاهدات خالصانهپذیری و تالش و م ، عدالت، اعتدال، صداقت، مسووليتتعبد، عزت

ها  های دیگر سبک و سلوک عقالني، در همين مؤلفه خواهد بود. بسياری از شاخص 

 گيرند.  قرار مي

شده برای سبک زندگي عقالني و سلوک اجتماعي عاقالنه، هر  های مطرح مؤلفه

انسان و دارای کدام مربوط به بعدی از ابعاد شناختي، عاطفي و رفتاری 

ری هستند. آنچه در این تحقيق مورد نظر بوده، تنظيم این شما های بي زیرمجموعه

های پراکنده در قالب حيات فردی و اجتماعي عقالني و ارائه  ها و نشانه مؤلفه

فهرستي به منظور انسجام و انتظام مباحث مربوط به سبک زندگي اسالمي بوده است. 
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مستلزم زندگي اسالمي،  روشن است که تفصيل نماگرهای حيات عقلي و سبک

مباني، اصول، جانبه تربيت شناختي، عاطفي و اخالقي انسان و واکاوی  بررسي همه

، شناختي تربيت زیستي، هنری، زیبایيهایي همچون  مجموعهها و موانع زیر روش

 خواهد بود.   ، سياسي، اجتماعي، اقتصادیبدني
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(، نامه علوم 1381)پاییز و زمستان « شناختی هویت اجتماعی در تحلیل جامعه

 .28-3، ص 26اجتماعی، ش 

 ق(، وسائل الشیعه، قم آل البیت. 1409سن )حر عاملی، محمد بن ح (8

)بهار « سبک زندگی و هویت اجتماعی جوانان»بخشی، رحمت آبادی، الهام و حبیب آقا (9

 .254-235، ص 20(، رفاه اجتماعی، ش 1385

ها بر تمایل به تغییر سبک زندگی  بررسی تأثیر رسانه»نورالدین، زاده، سید رضوی (10

 .144-111، ص 31تماعی، ش (، علوم اج1384)پاییز « روستایی

، 44(، مطالعات ملی، ش 1389، )«سبک زندگی و هویت ملی»روحانی، علی و دیگران،  (11

 .152-127ص 

 (، االمالی، تهران، کتابچی.1376صدوق، محمد بن علی ) (12

باقر موسوی سیدمحمد ق(، تفسیر المیزان، ترجمه1417حسین )طباطبایی، سیدمحمد (13

 همدانی، قم، جامعه مدرسین. 
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ق(، مجمع  1339ق(، جوامع الجامع، قم، مصباحی )1379برسی، فضل بن حسن )ط (14

 البیان، بیروت، داراحیاء التراث العربی. 

)تابستان « سبک زندگی دینی و نقش آن در کار و فعالیت جوانان»فاضل قانع، حمید،  (15

 .63-36، ص 6(، مطالعات جوان و رسانه، ش 1391

ن؛ رویکردی مردم نگارانه به مفهوم خانه، سبک مدرنیته و مسک»فاضلی، نعمت اهلل،  (16

، ص 1(، تحقیقات فرهنگی، ش 1387)بهار « زندگی روستایی و تحوالت امروزی آن

25-64. 

 (، الکافی، تهران، دارالکتاب السالمیه.1365کلینی، محمد بن یعقوب ) (17

 تا(، کنزالعمال، بیروت، موسسه الرساله. )بی نمتقی هندی، حسام الدی (18

 ق(، بحار االنوار، بیروت، موسسه الوفاء 1404باقر، )حمدمجلسی، م (19

 ق(، میزان الحکمه، قم، دارالحدیث. 1416شهری، محمد ) محمدی ری (20

(، تفسیر نمونه، قم، مدرسه االمام امیر 1367مکارم شیرازی، ناصر و همکاران ) (21

 .)ع(المومنین

تنظیم و نشر  (، شرح چهل حدیث، تهران، موسسه1365روح اهلل )ی، سیدموسوی خمین (22

 آثار امام خمینی )ره(.

)بهار « مفهوم سبک زندگی و گستره آن در علوم اجتماعی»مهدوی کنی، محمد سعید،  (23

 .230-199، ص 1(، تحقیقات فرهنگی، ش 1387

 .)ع(ق(، مستدرک الوسائل، قم، موسسه آل البیت1411نوری طبرسی، میرزاحسین ) (24

 

 

 

 

 

 

 

 



                   
 

 

 

 سازی مساجد بسیج  و نو
 

( منشأ زیبایي و توجه به 1عنوان به شرح زیر است:  چهاره حاضر مشتمل بر مقال

( نقش بسيج با 4( جایگاه و کارکرد واقعي مساجد؛3( انواع زیبایي؛ 2آن در دین؛ 

 وری از ابعاد زیبایي در کارکرد واقعي مساجد.  بهره

  منشأ زیبایی و توجه به آن در دین( 1

گونه که  ، آغاز گردد، ولي همان«زیبایي»عریف تر بود که سخن با ت شاید مناسب
توان تعریف واقعي ارائه  نيز اذعان دارند از این مفهوم نمي« شهيد مطهری»استاد 
های  شده از زیبایي با بعضي از ویژگي اما به ناچار باید از تعاریف ارائه 202کرد.

 203آشنا شویم.

خود مورد توجه و تأکيد  دبهنيز در ذیل بحث حاضر خو« زیبایي»همچنين اهميت 
 گيرد.  قرار مي

تواند مطرح باشد که چه عاملي  اما در موضوعِ منشأ زیبایي، سؤال اساسي زیر مي
و یا هنرمندانه و غير هنرمندانه « بيطرف»و « نازیبا»، «زیبا»شود تا نمودها را به  سبب مي

 فاوت دو امر زیر است: های توجه به این ابعاد مت ترین ریشه و خنثي تقسيم کنيم. مهم

                                                             
.97، ص 1367. مرتضی مطهری، فلسفه اخالق، انتشارات صدرا: 202

. برای مالحظه بعضی تعریف زیبایی مراجعه شود به: ویل دورانت، لذات فلسفه، ترجمه عباس زریاب، چاپ 203

و، و.ت. ستیس، فلسفه هگل، ترجمه حمید عنایت، ج دوم، شرکت سهامی  218-9، ص ص 1373انشجویی: د

 . 629، ص 1370های جیبی )چاپ ششم(:  کتاب
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یابي: برخورد با مصادیق زیبایي، نهاد زیبایابي انسان را  ( فطرت یا استعداد زیبایي1

یابد. احساس زیبایابي به  نهایت زیبایي راه مي سان به فهم بي کند و بدین تقویت مي

ن و ها قرار دارد و برای دریافت زیبایي و بهره جستن از آ صورت بالقوه در نهاد انسان

 به تصویر کشيدن آن و رسيدن به انبساط روحي، تنها باید این قوه به فعليت برسد. 

« زندان»( عظمت روح انسان و کوچک بودن دنيا: اینكه از دیدگاه مذهبي دنيا به 2

تعبير شده است، مقایسه دنيا در مقابل عظمت روح انسان است، وگرنه برای بعضي از 

مغتنم است. در زیبایي است که انسان کم کم از دایره  ها، دنيا جایي بس فراخ و روح

محدود و محصور دنيا خارج شده و برای باالتر از آن نقشه داشته و فراتر رفتن از آن 

را در نظر دارد. در مسير زیبایي حقيقي و معشوق واقعي است که خود اصلي را یافته 

 شود.  و اقناع و ارضا مي

فرین است نيز از کارهایش این است که بعد از آ که در ذات خود زیبایي« هنر»

بيند و  آنكه انسان با آگاهي بيشتر از طبيعت گریخته و طبيعت را با خود بيگانه مي

آید تا احساس غربت در او تخفيف  خود را در دنيا غریب یافته، به کشمكش در مي

 204پيدا کند.

اوند خودش را به کنيم که خد بحث از زیبایي در دین را با این نكته آغاز مي
کند و همين مفهوم و متعلقات آن هشت بار در قرآن مجيد  زیبایي )جمال( وصف مي

( و از 6اند )صافات/  آمده است. مثالً در قرآن، ستارگان به زیبایي وصف شده
( و از صفت اخالقي صبر به زیبایي یاد شده 60های زیبا سخن به ميان آمده )نمل/  باغ

 .( و..5است. )معارج/ 

                                                             
جعفری، مقاله جایگاه زیبایی در فلسفه  محمدتقی. برای مطالعه بیشتر منشأ هنر و زیبایی مراجعه شود به: 204

 .15-9، صص 1372ماه  فرهنگی شریف: دیزندگی، نامه 
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غير از نكته باال، خود شيوه عرضه قرآن، زیبا و هنرمندانه است. در این باره سخن 
« سيد قطب»شود که  افتد. تنها اشاره مي بسيار است و طرح آنها با غرض مقاله دور مي

« تصویر»در این باب نكات دقيق و قابل توجهي را استخراج کرده و معتقد است که 
بيان قرآني است و برای آزمون این مدعا، در هشت ابزار خاص و مناسب در اسلوب 

های هنری قرآن به انحاء  های قرآني استشهاد نموده و در بيان ویژگي مورد به مثال
پردازد و همه، این  ارائه داستان و تنوع نمایش در آن بر اساس آیات قرآني مي

ها نباید  این صحنه زنند که در مواجهه با سخنان را با زیبایي و هنر بدین نحو پيوند مي
پنداریم که  اند و ما چنان مي فراموش کنيم که همه در لباس فاخر هنری عرضه شده

ها و  بينيم و نه خيال. این اعجاز از برکت شخصيت دادن به آفریده آنها را در واقع مي
انگيزی و هنرریزی قرآن تنها و  شود و فراموش نكنيم که نقش قدرت بيان اصل مي

 205ن کلمات عادی است.تنها با همي

برای رعایت اختصار و تأکيد بر اهميت زیبایي و هنر به عنوان نتيجه این بخش، با 
شود. ایشان بر این باورند  ای از مقام معظم رهبری این عنوان خاتمه داده مي بيان جمله

کند تا از آنچه که  آنكه جاذبه دارد زیبایي است، زیبایي اگر نبود کسي نگاه نمي»که 
آدم معمولي برای اینكه بفهمد، احتياج دارد که »، «آن وجود دارد، چيزی بفهمد در

خواهد کرد؟ آن وقتي که جاذبه وجود داشته   توجهش جلب شود... چه موقع نگاه
 206«.باشد، آن وقتي که هنر باشد، زیبایي باشد

تا اینجا، ضمن توجه به تعریف واقعي نپذیرفتن زیبایي، از دو منشأ فطرت و 
های زیبایي اشاره شده و آنگاه به توجه دین  مت روح انسان، به عنوان سرچشمهعظ

 به امر زیبایي اشاره گردید. 

                                                             
 44-74و صص  75، ص 1359. سیدقطب، آفرینش هنری در قرآن، ترجمه محمدمهدی فوالدوند، بنیاد قرآن: 205

 .159-61و 

، 1373ای، دفتر نشر فرهنگ اسالمی، چاپ چهارم:  خامنه هلل. هنر از دیدگاه مقام معظم رهبری حضرت آیت ا206

 .19ص 
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 ( انواع زیبایی2

قابل « غير محسوس»و « محسوس»بندی کلي، زیبایي به دو نوع  در یک تقسيم

 تقسيم است: 

ا که اند فقط زیبایي محسوس، آن هم بخشي ر ( زیبایي محسوس: بعضي خواسته1

ها بشمارند و  مبدأ نخستين زیبایي« عشق»گردد با عنوان  به رابطه دو انسان بر مي

 های دیگر طبيعت را معنای مجازی و ثانوی آن زیبایي قلمداد کنند.  زیبایي

حساسيت به زیبایي ممكن است از شخص مطلوب و »آنها بر این باورند که 

كل گفتار او به هر چه از راه تملک و محبوب به اشيای وابسته به او و به رفتار و ش

 شباهت از اوست برسد و تمام جهان از لطف و زیبایي او بهره بگيرد. 

است؛ « ذهني»شود: اول این که زیبایي امری  این مبنا از روی دو مفروض منتج مي

 شود.  و ثانياً عشق تنها در عشق انساني آن هم در قالب حسي و جنسي خالصه مي

ن به این حد از زیبایي، پایين آوردن سطح نگرش و کوچک دیدن حال آنكه اذعا

های واقعي زیبایي انساني را در  های انساني است، در صورتي که حوزه افق

 های غير محسوس باید جست.  زیبایي

( زیبایي غير محسوس: این نوع از زیبایي خود در دو سطح قابل بررسي است: 2

های ذهني انسان مربوط  ن نوع زیبایي که به صورتاول زیبایي مربوط به قوه خيال: ای

در « استاد شهيد مرتضي مطهری»شود.  است و باعث جلب توجه و کشش افراد مي

اند: زیبایي فصاحت و بالغت در چيست؟... زیبایي است  شرح این نوع زیبایي آورده

بلكه  کند آن زیبایي چيست؟ آیا زیبایي لفظ است؟ نه، تنها لفظ نيست، که چنين مي
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معاني این الفاظ است. البته خود لفظ هم، در فصاحت دخالتي دارد، ولي تنها لفظ 

نيست، معاني این الفاظ و معاني ذهني آن چنان زیبا کنار یكدیگر قرار گرفته که 

العاده خودش را از چه  کند... قرآن نفوذ خارق روح انسان را به سوی خود جذب مي

 207دارد؟ از زیبایي و فصاحتش...

دوم: زیبایي معقول: که باالتر از زیبایي قوه خيال بوده و فقط توسط عقل درک 

شود و به آن زیبایي عقلي، یا حسن عقلي گویند. بعضي کارها در وجود خود  مي

رسد که زیبایي  شوند. در این بخش، عقل انسان به جایي مي دارای زیبایي فرض مي

ي فداکاری، استقامت و عدالت، با کند. زیبای معنوی کارهای اخالقي را درک مي

 شود.  عقل درک مي

گردد؛ چون حسن و قبح، از مقوله  البته زیبایي عقلي، به زیبایي قلبي بر مي

احساسند، که کار قلب است. انسان در فطرت ناخودآگاه خود، زیبایي آنچه را که 

 208کند. خدا از او خواسته است، درک مي

 ( جایگاه و کارکرد واقعی مساجد3

در این قسمت برای رعایت اختصار، بدون هيچ شرح و تفسيری تنها به دیدگاه 

 شود.  در مورد نقش واقعي مساجد اشاره مي )ره(حضرت امام خميني 

شده است و از مسجد  از مسجد تبليغات اسالمي شروع مي»فرمودند:  ایشان مي

سالم بوده حرکت قوای اسالمي برای سرکوبي کفار و وارد کردن آنها در بيرق ا

                                                             
 . 102-4. فلسفه اخالق، ص ص 207

 .131و ص  107-10العه بیشتر مراجعه شود به: فلسفه اخالق، ص ص . برای مط208
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ها بوده است. شما  است. هميشه در صدر اسالم مسجد مرکز حرکات و مرکز جنبش

که از اهالي مسجد و از علمای مساجد هستيد، باید پيروی از پيغمبر اسالم و اصحاب 

آن سرور کنيد و مساجد را برای تبليغ اسالم و حرکت اسالميت و برای قطع ایادی 

 209«ر مقابل مستكبرین قرار بدهيد.شرک و کفر و تأیيد مستضعفين د

این مساجد است که این بساط را درست کرد، این »فرمایند:  و در جای دیگر مي

ها  مساجد است که نهضت را درست کرد، در عهد رسول اهلل هم و بعد از آن تا مدت

مسجد مرکز اجتماع سياسي بود، مكان حرب، مكان جنگ، هم جنگ با شيطان و 

ها  ها، باید جنگ پيدا شود، چنانچه بيشتر از محراب از محراب هم جنگ با طاغوت.

 210«شد. و از مسجدها پيدا مي

تا اینجا از سویي به جایگاه زیبایي در دین و اهميت آن بر اساس نگرش دیني و 
منشأ فطری و خدایي آن و طرح مسأله زیبایي در کالم و کتاب مقدس الهي اشاره 

دین موضوعيت دارد. نكته بعدی آنكه زیبایي تنها  شد. حاصل آنكه مسأله زیبایي در
در زیبایي محسوس، خالصه نشده بلكه آنچه شایسته شأن انساني است، فراتر رفتن از 
حوزه محسوسات است، که به زیبایي خيال و عقل و دل اشاره شد در نهایت نقش 

دی به واقعي مسجد در حد مسائل عبادی فردی خالصه نشده، بلكه بر اساس سنت نبو
« نظامي»و « سياسي»و « اجتماعي»، صبغه )ع(نقل از مفسر واقعي اسالم ناب محمدی

 دارد و... مسجد اولویت دارد. 

حال در ادامه باید به رسالت بسيجيان، این مردان مسجد و سنگر اشاره نمود که 

سازی  توانند از ابزارهای زیبایي، در ميادین حسي و فراحسي برای زیبا چگونه مي

                                                             
 .80، ص 74. اسالم ناب در کالم و پیام امام خمینی )ره(، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی )ره(: خرداد 209

 .81. همان منبع، ص 210
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جد و ایجاد جذبه و کشش در آن و سوق دادن این پایگاه الهي به جایگاه واقعي مس

آید، کار، ظرافت، دقت،  به ميان مي« زیبایي»خود بهره ببرند. از آنجا که پای 

 یابد.  حساسيت و در عين حال لطافت، کشش و جاذبه خاص خود را مي

 قعی مساجد وری از ابعاد زیبایی در کارکرد وا ( نقش بسیج با بهره4

قابل « عقلي»و « خيالي»و « حسي»چنانچه مالحظه شد، مسأله زیبایي در سه بعد 

وری از هر یک از انواع  بررسي است. در این بخش از سخن، نقش بسيجيان در بهره

 گيرد:  زیبایي در ایجاد جاذبه برای مساجد مورد بحث قرار مي

شهود و ملموس... بسيجيان از های م در مساجد: در بخش زیبایي« حسي»( زیبایي 1

توانند عمل کنند. اما اقدامات اثباتي بسيجيان در  اثباتي و سلبي مي –دو زاویه ایجابي 

 تواند باشد:  های زیر مي سازی مساجد به شكل فعاليت زیبا

( رعایت ظواهر و حضور زیبا در مساجد: چنانچه در روایات نيز تأکيد شده 1-1

و آراسته و تا حد امكان سفيد، معطر و نظيف در صفوف است، باید با لباس تمير 

جماعت و مساجد حاضر شوند وضع موی سر و ریش و... متناسب، آراسته باشد، هر 

االمكان یک  چند گاه همه بسيجيان مساجد، با لباس بسيجي، چفيه مرتب و حتي

 شكل، در صفوف جماعت حاضر شوند و به ویژه صفوف اول را پوشش دهند. 

تناسبي، نازیبا و نامطلوب جلوه  نظمي و بي نظم بسيجيان در مساجد: بي( 2-1

کند.  نماید. در مقابل نظم، تناسب و موزون بودن، ایجاد زیبایي و جاذبه مي مي

بسيجيان باید عمالً در انظار دیگران نظم را به نمایش بگذارند تا بر زیبایي مساجد از 

ماعت را بسيار مرتب و منظم شكل بدهند، این جهات بيفزایند. مثالً، صفوف نماز ج
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حضور منظم و اول وقت در مساجد داشته باشند، که محافل و جمع بسيجيان در 

کند؛ خروج بسيجيان از مساجد دیرتر از دیگران و در  ابتدای نماز ایجاد جاذبه مي

 شده باشد.  ترتيب خاص و حساب

ر مساجد، بسيجيان از طراحي، آفرین: د وری از ابزارهای هنری و زیبایي ( بهره3-1

توانند در  برند و مطالبي را که مربوط به نماز است مي خطاطي، نقاشي و... بهره مي

قالب هنر ارائه کنند. در تبليغات مربوط به بسيج، انقالب، ایام اهلل و دیگر مطالب نيز 

های  ها و پارچه ذوق بهره ببرند و تراکت لزوماً از طراحي و ابتكارات افراد خوش

ها، افراد  تر داشته باشند و زیبایي قالب شده باید روند کيفي و مطلوب نصب و توزیع

 را به توجه کردن در محتوا راغب کنند. 

ها تا به آنجا باید باشد که به جاذبه  بسيجيان برای زدودن زشتي« سلبي»اما اقدامات 

مالحظه است. خود قابل توجه و در خور  و زیبایي آن لطمه نخورد، نيز خودبه

های مساجد؛  ها و فرش ای و هر چند گاه یكبار ظرف اقداماتي از قبيل: شستن نوبه

ها تحمل سجده بر آنها را ندارد؛ برادران  زیرا که گاهي انسان از شدت بوی بد فرش

بسيجي توجه داشته باشند با لباس عرق کرده و جوراب کثيف داخل مساجد نشده و 

های  ها و نوشته های، پارچه نيز سرایت دهند، اطالعيهاین فرهنگ را به دیگران 

ها و  ها، شيشه قدیمي و کثيف از درون مساجد هر چند گاه پاکسازی شوند؛ المپ

 شده غبارروبي شوند.  ریزی امكانات از این قبيل به صورت برنامه

( زیبایي خيال در مساجد: بسيجيان باید از ابزارها و معابر و منافذی که باعث 2

شود بهره گيرند. در این راستا به صورت ایجابي پيشنهاد  یبایي در ميدان خيال ميز

 گردد که:  مي
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ها حتماً  گيری از ابزارهای برانگيزاننده قوه خيال: مثالً بسيجيان در مراسم ( بهره1-2

و از ادوات ضروری در این راستا بهره گيرند. در  211های رزمي )نه بزمي( از موسيقي

های  ها، ضمن توجه کامل به محتوا، به نغمات و قالب دها برای مناسبتشعرها و سرو

های منبعث از آن بر جاذبه مساجد بيفزاید. از  آنها توجه کامل نمایند، تا زیبایي

 های مناسب استفاده شود.  نوارهای اساتيد مشهور و قراء جهاني به مناسبت و در زمان

حوزه تخيل: مثالً بسيجيان با حضور فعال های مربوط به  ( دقت در ارائه برنامه2-2

های تبليغي مساجد  دهنده فعاليت ها موثر بوده و جهت گيری در مساجد، در تصميم

ها حضور داشته باشند.  باشند. به عنوان مثال در انتخاب موذن، مكبر و مجری برنامه

ها  در ادعيه حتماً زیبایي صوتي لحاظ گردد و افراد منتخب به اینگونه فعاليت

های قرآني را بعد از  صوت در محافل سود جسته و حلقه بپردازند. از قاریان خوش

نمازها پيشنهاد و تقویت نمایند )چنانچه سابقه ارائه سوره واقعه از سوی بعضي 

باشد(. در ارائه  ها موجود مي ها و پشت جبهه رزمندگان به صورت جمعي در جبهه

های  هایي که زیبایي جه به محتوا حتماً به قالبها و مقاالت ضمن تو ها، مداحي دکلمه

ها و... به  ها، فيلم انگيزاند توجه شود. در ارائه نمایش مربوط به قوه تخيل را بر مي

تواند در نماز، ادعيه، مسجد  شناختي توجه عميق شود که مي های هنری و زیبایي جنبه

 و... موثر افتند. 

العمل  ها و ایجاد عكس سبب تلخي ذائقهطبيعي است که باید از همه مواردی که 

خوشي ندارند   شود، خودداری کرد. مثالً از افرادی صوت سوء در قوه مخيله مي

                                                             
آنروست که جدای از محتوای . اینکه موسیقی مطلقاً از نگاه دینی مورد مقبول و با مطرود واقع نشده است، از 211

تواند روحیه عفاف، حیا و... را از  آور و بزمی می های طرب ها شود، خود آهنگ تواند ضمیمه آهنگ فاسدی که می

گیری  های سرزمین لیبی از شنیدن موسیقی برای عمل جفت خوانیم که مادیان جامعه بزداید. به عنوان شاهد می

 .220اط کنند! لذات فلسفه، ص شدند. پس باید زنان احتی تهییج می



                                                                                                          116 

 

خواهش شود که اذان، قرائت قرآن و... را به عهده نگيرند. )البته نحوه طرح و 

 شده باشد که مشكل دیگری پيش نياید.( برخورد با این افراد باید حساب

یبایي معقول مساجد: در این قسمت، عمده بحث آن است که جامعه ( توجه به ز3

های اعمال حسنه و زیبا را  اسالمي با عقل خود و در نهایت با قلب و دل خود، زیبایي

توانند نقش  ها جذب شود و در این زمينه بسيجيان در مساجد مي درک کند و بدان

های تربيتي از تهدید  ر شيوهای را به عهده گيرند. توضيح اینكه مناسب است د عمده

های حقوقي(، تهدید آخرتي )عذاب قيامت( و غيره که از  جسماني )قانون و مجازات

اند، استفاده شود. در این قسمت سخن بر سَر آن است که آحاد  عوامل بازدارنده

آفرین است یا  جامعه در مسير تربيت )مثالً راستگویي( نه از آن سو که حتي بهشت

آور است، بلكه بدان جهت راست بگویند، که این عمل  ه عذابفالن عمل ک

دهد و به  شناسي دارد، تن به آلودگي دروغ نمي زیباست و انساني که طبع زیبایي

گرایش دارد. افعال عيني و عملي برای بسيجيان ترویج   راستگویي و صداقت

 اند:  های معقول در مساجد در اشكال زیر قابل توصيه زیبایي

لگوی عملي اسالم: بسيجيان به تعبير حدیث مشهور، باید مردم را در عمل ( ا1-3

های فرامين الهي بخوانند، نه صرفاً زبان. در اینجاست که شيوه  به اسالم و به زیبایي

دست دادن، مصاحفه، ارتباط، نشستن، برخاستن، حرف زدن و حتي سكوت بسيجيان 

عنوان اسالم مجسم در آورد و یک تواند مساجد و اماکن بسيج را به  در عمل مي

تواند گاه زندگي یک فرد را عوض کند و یا عمل قبيح و زشت او  برخورد زیبا مي

در اصالح وضوی  )ع(و امام حسين )ع(را اصالح کند. )برخورد سنجيده امام حسن

 شده بود.( پيرمرد، که آن کار چقد قشنگ و حساب
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جد: برای اینكه آمدن به مسجد، به ( مالحظه زمان و مكان در تبليغات و مسا2-3

ای در آید، از تمامي افعال و اعمالي که سبب تصویر نازیبای  عنوان سنت حسنه

شود، خودداری گردد. مثالً نماز جماعت باید در زمان محدودتر و با  مسجد مي

سرعت بيشتر از نمازهای احياناً فُرادی برگزار گردد )توصيه به شيوه نماز جماعت در 

برای ائمه جماعات و استانداران موضوعيت داشته و  )ع(پيامبر و حضرت امير کلمات

مورد تأکيد واقع شده است(. از سخنراني بين نماز جماعت خود داری گردیده و در 

مندان از آن بهره  شده در بعد از نماز باشد، که عالقه های مشخص و اعالم زمان

واب مسجد و جماعت محروم نمایند. جویند و کساني که مشكل و کار دارند را از ث

توان به یک جوان به  معقول کردن حضور در مساجد از این جهت مهم است که مي

چهارم ساعت را برای نماز  صورت کامالً مستدل توصيه نمود که شما مثالً یک

مغرب و عشا بيایيد و یا از فالن مغازه دار خواست که مدت محدودی درِ مغازه را 

های نماز  صورت حضور در مساجد ایجاد جاذبه نموده و صف ببندد. در این

 خواهد شد.  تر  طوالني

ترین زیبایي جنگ تحميلي هشت  های جنگ تحميلي: مهم ( معرفي زیبایي3-3

اند. به تصویر کشيدن  هایي است که مظهر صداقت، ایثار و فداکاری ساله، تربيت نسل

مل و تمرکز بر ارائه زندگي چهره شهدا، جانبازان، آزادگان و به خصوص تأ

اند و هستند، اعتماد  های علمي و اجتماعي موفق و الگو بوده دليرمرداني که در ميدان

به خدای این افراد، توکل، زهد و عزت نفس آنها و فراری بودن از تذلل و خواری و 

توانند از این نمودهای عيني در  سرخم نكردن در مقابل کس و ناکس، لذا مبلغان مي

 رائه دین در مساجد بهره ببرند.ا
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بُعدی و تنها به یک گوشه  ( تأکيد به جامعيت نقش مساجد: یكسونگری، تک4-3

امری پرداختن، نقص درکار بوده و در عوض کمال، و موزونيت، حسني است که 

در نتيجه زیبا و مطلوب است و در ارائه دین نيز جامعيت، به مقبوليت و مطلوبيت آن 

افزاید و چنانچه اشاره شد در مساجد هم، کارکرد اصلي  قوليتش ميو در نهایت مع

باشد. پس برای ایجاد  های سياسي، اجتماعي، نظامي و... مي آن تأکيد بر ارائه صبغه

 پاسخگوی نيازهای متفاوت باشد. « مسجد»جاذبه در مساجد باید همزمان 

. است، نقش اگر مسجد، مكان حرب، اعزام به جبهه، سازماندهي نيروها و..

دهد. برای ایجاد جاذبه در سایر  در مساجد به این ابعاد پوشش مي« بسيجيان»محوری 

 ميادین نيز باید مراکز موثر در امور جامعه، را با مساجد مرتبط نمود. 

طور قرار دادن  در ابعاد اقتصادی، و همين« الحسنه های قرض صندوق»گشایش 

توانند در مورد  مساجد که به نوبه خود ميمناطق و محالت، در « شورای»محل کار 

مسائل اقتصادی و اجتماعي تصميم بگيرند و به مشكالت و اختالفات مردم در 

مراحل اوليه رسيدگي کنند. همچنين مراکزی در مساجد وجود داشته باشد که در 

 گيرنده باشند. امور جوانان )مشكالت فرهنگي، تربيتي، ازدواج و...( تصميم

ی مساجد و خالصه نشدن در مسائل فردی و عبادی سبب موزونيت، سونگر همه 

گردد، ضمن اینكه  تناسب، زیبایي معقول مساجد و نقش محوری این اماکن الهي مي

 گردد.  مسجد به کارکرد واقعي خود که در صدر اسالم داشته، باز مي

مه های معقول مساجد لط ( در جهت سلبي نيز از همه مسائلي که بر زیبایي5-3

های عریض و  ها و ارائه برنامه زند، باید جلوگيری شود. به جای تكيه بر کميت مي

ها گذارده و روی لحظه به لحظه آن تأمل  تناسب، اصل را بر کيفيت برنامه طویل و بي
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شده  شده و از مجری، مداح، واعظ و شوراهای دخيل در امور متفاوت، همه حساب

ترین نيروها برگزیده شوند. از  ترین و موجه ملبرخوردترین، عا و از بهترین، خوش

اینكه مسجد، نقش سلب امنيت روحي و رواني و... را بازی کند، جلوگيری کنند و 

بدین جهت به ویژه بلندگوی مسجد، غير از اذان را به بيرون پخش نكنند. حتي 

 شده باشد. از اینكه بعضي از پخش صدا در داخل مسجد نيز موزون و فني و حساب

های خاص، حاکميت داشته باشند، به شدت پرهيز  ها و جنس ها، جناح اقشار، گروه

« تقوا»و « جهاد»، «علم»های اسالمي  گيری نيروها مالک شود. مالک و مدار به کار

خواهران برای تدبير در امور  باشد و به خصوص از جوانان و نوجوانان و همچنين از 

برداری شود. در مسائل مربوط به اقشار  د بهرهمربوط به خودشان و مسائل کلي مساج

گذارده شود. به عبارت دیگر از همه « دافعه»و نه « جاذبه»مختلف جامعه اصل بر 

 نيروها مورد استقبال شود، اما مرکزیت با نيروهای مجرب و متعهد باشد. 

های حسي، خيالي، عقلي در امور مساجد از سوی بسيجيان، سبب  رعایت زیبایي

يت بسيجيان از سویي، موفقيت در جذب نيروها از سوی دیگر و فعال شدن محبوب

ترین مكان برای سازماندهي و... نيروها به پيروی  مساجد و مرکزیت یافتن این اصلي

ترین  خواهد شد و مسجد کارکرد واقعي خود را به دست صالح  از سنت نبوی

 خواهد یافت.   نيروهای جامعه باز
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 ها  نوشت پی

 . 97، ص 1367مرتضی مطهری، فلسفه اخالق، انتشارات صدرا:  -1

برای مالحظه بعضی تعاریف زیبایی مراجعه شود به: ویل دورانت، لذات فلسفه، ترجمه  -2

 عباس زریاب. 

و و.ت. ستیس، فلسفه هگل، ترجمه حمید عنایت،  218-9، ص ص 1373چاپ دانشجویی: 

 .629، ص 1370ششم(: های جیبی )چاپ  ج دوم، شرکت سهامی کتاب

برای مطالعه بیشتر منشأ هنر و زیبایی مراجع شود به: محمدتقی جعفری، مقاله جایگاه  -3

 .15-9، ص ص 1372ماه  زیبایی در فلسفه زندگی، نامه فرهنگی شریف: دی

، 1359سیدقطب، آفرینش هنری در قرآن، ترجمه محمد مهدی فوالدوند، بنیاد قرآن:  -4

 .159-61و  44-74و ص ص  75ص 

ای، دفتر نشر فرهنگ اسالمی،  هنر از دیدگاه مقام معظم رهبری حضرت آیت اهلل خامنه -5

 .19، ص 1373چاپ چهارم: 

 .223-4لذات فلسفه، ص ص  -6

 .102-4فلسفه اخالق، ص ص  -7

 .131و ص  107، -10برای مطالعه بیشتر مراجعه شود به: فلسفه اخالق، ص ص  -8

: خرداد )ره(م و پیام امام خمینی، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینیاسالم ناب در کال -9

 .80، ص 74

 .81همان منبع، ص  -10

اینکه موسیقی مطلقاً از نگاه دینی مورد مقبول و یا مطرود واقع شده است، از آن رو است  -11

آور و های طرب  ها شود، خود آهنگ تواند ضمیمه آهنگ که جدای از محتوای فاسدی که می

خوانیم که  تواند روحیه عفاف، حیا و... را از جامعه بزداید. به عنوان شاهد می بزمی می

شدند پس باید  گیری تهییج می های سرزمین لیبی از شنیدن موسیقی برای عمل جفت مادیان

 .   220زنان اپرا احتیاط کنند. لذات فلسفه، ص 

 

 

 



                   
 

 

 

 زنان در سیر تاریخ
                                    

 چکیده 

 شود عبارتند از:  آنچه در این مقاله به شرح و توضيح و تبيين آن پرداخته مي

نگاه اجمالي به زن در کشورها و مكاتب گوناگون و دنيای غرب و نيز نگاه  -

 اسالم به زن

 مقایسه حكم اسالم با سایر مكاتب و دنيای غرب در مورد حقوق زنان  -

 و ایمان و گوهر تقوا، به عنوان معماران شخصيت انسان توجه به ا دین -

 نقش اسالم در احيای ارزش مقام زن و تكریم شخصيت آنان  -

 مساوات مرد و زن در پيشگاه خدا  -

های شاخص  ارائه و ترسيم الگوی جامع شخصيت زن در اسالم همراه با ویژگي -

 زنان نمونه 

 ر قرآن عوامل حفظ شخيصت و محبوبيت زن از منظ -

 سهم زنان و ترویج و توسعۀ اهداف اسالمي  -

 نقش زنان در تحكيم مباني خانواده و تربيت نسلي متعهد و متدین و عالم  -

کرامت زن، ایمان، حيات طيبه، عمل صالح، الگو، مساوات، کماالت  ها: کلیدواژه

 معنوی 
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 مقدمه 

قائل شده « زن»امخ آیين پر ارج اسالم شخصيت و منزلت واالیي برای مقام ش

در طول تاریخ « زن»است و با مسائل گوناگون خرافي و اعتقادات غلط که در مورد 

بشریت مطرح گردیده، مبارزه کرده و آنها را محكوم نموده است. این مهم در 

های ساختگي به  شرایطي به وقوع پيوست که در برخي از مكاتب بشری و آیين

 نمودند.  قلمداد مي« مردان»فيلي وجود شدت زنان را تحقير و آنان را ط

در حقيقت زنان به عنوان قشر عظيمي از جامعه بشری در رسيدن به کماالت عاليۀ 

انساني و سعادتمند شدن و تقرب یافتن به خداوند، نه تنها با مردان تفاوتي ندارند، 

یدۀ بلكه بعضاً به درجات واالی از اخالص، مجاهدت، فضایل اخالقي و مكارم پسند

شود و آنقدر شایستگي و  نيز الگو محسوب مي« مردان»یابند که برای  دست مي

رود. در شرایطي که در طول  مي« معراج»از دامان آنان به « مرد»یابند که  عظمت مي

اعمال شده و به طرق « زنان»های متعدد در حق  ها و تبعيض ها و ستم تاریخ ظلم

دادند و همچون کاالیي  مت قرار ميمهری و هتک حر مختلف آنان را مورد بي

عدالتي قرار داده بودند، اسالم به  نگریستند و در فقر فرهنگي و بي ارزش به او مي بي

عزت بخشيد و شخصيت آنان را تكریم و جایگاه حقيقي آنان را برای همگان « زنان»

 آخرین سفير الهي، دست دختر )ص(نمودار کرد. به طوری که وجود مقدس رسول اهلل

نمود که با زنان به نيكي رفتار نمایيد و به آنان خدمت  بوسيد و توصيه مي خود را مي

در مورد زنان از خدا »الوداع فرمود:  کنيد. ایشان در سخنراني روز عرفه در حجه

« اید... اید و با کلمه خدا آنها را حالل کرده بترسيد؛ زیرا آنها را به امانت الهي گرفته

 (.884، ص 3)واقدی، مغازی، ج 
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با توجه به آنچه گفته شد زنان همواره و به ویژه قبل از ظهور اسالم از یک 
وضعيت نامطلوب برخوردار بودند، اما با ظهور دین اسالم حقوق و شخصيت و 

سار اسالم، به ایمان واال  کرامت انساني و هویت واقعي خود را پيدا کردند و در سایه
پاکدامني و اقامۀ نماز و شكيبایي و ثبات قدم و دست یازیدند و در پرتو عفاف و 

 سایر فضایل پسندیده اخالقي به کماالت عاليۀ انساني نائل آمدند. 

مقایسه شخصيت زن در »مجموعه عوامل باال ما را وداشت تا به موضوعي با عنوان 
 بپردازیم.« اسالم و مكاتب دیگر

كيه بر منابع اصلي و درجه اول ای با ت روش تحقيق در این مقاله به شيوۀ کتابخانه
که برای فهم بهتر از منابع درجه دوم و تفاسير و منابع و کتب حدیث و تحقيقات 
جدید نيز استفاده شده است. همچنين ناگفته نماند که برای تحليل و تبيين مسائل 
مندرج، از روش تحليل کلي مربوط به کليات مسائل و رویدادها، و تحليل جزئي 

 زئيات حوادث سود برده شده است. مربوط به ج

نگاهي اجمالي به زن در کشورها و مكاتب گوناگون و دنيای غرب و نيز نگاه 
اسالم به زن: با توجه به اینكه پویایي و جامعيت دستورهای آیين مبين اسالم و 

های مختلف به اثبات رسيده، و به شأن و مقام و منزلت و  حقانيت احكام آن در زمينه
ای شده و احكام متقني را وضع نموده است،  ان در این شریعت، توجه ویژهحقوق زن

بسيار سودمند است که به آنها توجه ویژه داشته باشيم. اما برای اینكه به جایگاه رفيع 
پي « حقوق زنان»شریعت اسالم نسبت به سایر مكاتب و ملل غير اسالمي در مورد 

را « زن»های پيشين دربارۀ  های انسان نگرش ها و ای از بينش ببریم، الزم است که شمه
 بررسي نمایيم. 
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 زن در گذر تاریخ( 1

با توجه به موقعيت اسفبار زن در اکثر جوامع، الزم است جهت مقایسۀ آن با 
ای از آن وضعيت اسفبار، را فهرست وار بيان  کرامتي که اسالم به زن بخشيده شمه

 کنيم.

ای  زی نپرداختند و ساکن نشدند. ایشان پارهآدميان نوسنگي نخست تنها به کشاور
از زمين را کشت کردند. یا شاید نخست زنان به گرد آوری تخم وحشي پرداختند و 

پرداختند، بعدها ایشان  ای زمين را کشت کردند و مردان به کار نخجير مي سپس پاره
ساکن شدند. در روزگار شكار بيشتر کارهای پررنج را شاید بر دوش زنان 

که  گذاشتند. مردان آن روزگار جوانمردی و غيرت پهلواني نداشتند. به هنگامي مي
آوردند و مردان  ها را مي کردند، زنان و دختران اثاث و اسباب گروهي نقل مكان مي

رو شدن با هر پيشامدی دست به کاری  جز حمل سالح و آماده بودن برای روبه
اند  عهدۀ زنان بود. بعضي چنين اندیشيدهزدند. نگهداری کودکان هنوز کامالً بر  نمي

ها کشاورزی را آغاز کردند. این سخن چه بسا درست باشد. گردآوری تخم  که زن
پرداختند  و سبزی خوراکي بر عهدۀ زنان گذاشته شده بود و مردان به شكار مي

 (.198، 1)جرج ولز، ج 

گری و  به احتمال زیاد زن، سبب ترقي فن دوخت و دوز و نساجي و کوزه
سازی گردیده و به اهلي کردن حيوان پرداخته و  سبدبافي و درودگری و خانه

 (.43، 1سرپرستي عمل کشاورزی را خود در دست گرفت )همان، ج 

ظهور خانواده پدرشاهي )پدرساالری( ضربت محكمي برای از بين بردن موقعيت 
لوک پدر یا بردار رود. از این به بعد زن و فرزندانش به عنوان مم زن به شمار مي

گونه که  بزرگ، و پس از آنان، در تسلط شوهر قرار گرفت. برای زناشویي، همان
خریدند. هنگام وفات شوهر، زن نيز  خریدند، زن را نيز مي غالم و کنيز را در بازار مي

رفت. در بعضي از نقاط، مانند گينه جدید و  مانند انواع دیگر دارایي وی به ميراث مي
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کردند و با شوی مرده  مان و فيجي و هندوستان و غيره، زن را خفه ميجزایر سلي
خواستند که خود را بكشد تا در حيات آن جهاني  گذاشتند، یا از وی مي در گور مي

به خدمت شوهر قيام کند. در این حال پدر خانواده حق داشت که با زن و فرزندان 
 (.44، 1یه دهد... )همان، ج خواهد بكند، آنان را بفروشد، یا کرا خود هرچه مي

خرید و فروش زن در تمام آفریقا رایج است، و در چين و ژاپن هنوز صورت 
عادی دارد، و در نزد یهودیان قدیم، در آمریكای مرکزی پيش از زمان کریستوف 

شود.  هایي از آن در اروپا دیده مي کلمب، و در پرو نيز شایع بوده، و امروز هم نمونه
رود، چه پدر  اج در واقع نتيجه سازمان پدرشاهي خانواده به شمار مياین نوع ازدو

 (.54، 1مالک دختر بود و حق هرگونه تصرف را نسبت به او داشت )همان، ج 

 زن در بابل قدیم ( 1-1

کرد آن بود که  توانست زن خود را طالق دهد، و تنها کاری که مي مرد مي
ولي اگر زني به « تو زن من نيستي»بگوید: جهيزیه زن را به وی باز گرداند و به او 

واجب بود که با غرق کردن وی را « تو شوهر من نيستي»گفت:  شوی خود مي
بكشند. نازایي، زنا دادن، ناسازگاری با شوهر، بد اداره کردن خانه، همه از چيزهایي 

 (.290ساخت )ویل دورانت، ج ا.  بود که بر حسب قانون، طالق دادن زن را مجاز مي

 زن در هند باستان ( 2-1

در این جامعه نيز همانند جوامع دیگر جهان از احترام، استقالل، شخصيت و مقام 

واالی زن خبری نيست. زن در همۀ عمر تحت سرپرستي پدر، شوهر یا پسر بوده، بلكه 

شده است. و زن به هنگام خواب پای او را باید بوسه  شوهر همسان خدای او مطرح مي

را باور داشتند. او را « تناسخ»شد و  پنداشتند که زداه مي را روح گنهكاری ميزد. زن  مي

دروازۀ جهنم پنداشته، و دانش را برای او، همچون قرار دادن شمشير در کف ميمون 

 17دو نفر از مردان دامدار مردند. یكي از آن دو « مارتا»کردند. در ایالت  مست تلقي مي

نفر از اینها زنده زنده خود را به  29قانون )ساتي( زن داشت. طبق  13زن و دیگری 
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کشند. و یكي پس از وضع حمل، خود را در آتش جهالت نياکان به خاکستر  آتش مي

 (.16و  15سازد )افتخاری  مبدل مي

 زن در مصر قدیم ( 3-1

اگر در آداب دفن مصریان تتبع شود و بخواهند به آغاز آن برسند، ناچار باید 
ها و افزار کار مرده جنگنده را با وی خاک بسپارند. یا چنان  سالح چنان باشد که
را مانند آنچه در نزد هندوان مرسوم است؛ معمول دارند و زنان « ساتي»باشد که رسم 

و بندگان مرد را نيز با او در گور کنند، که پس از مرگ به خدمت وی کمربندند. 
و مشقت فراواني وجود داشته، چون در عملي کردن این قاعده، برای زنان سختي 

های کوچكي از زنان و غالمان و ملزومات دیگر  مصریان تصویرها و مجسمه
 (.180، 1نهادند )ویل دورانت، ج  ساختند و به جای آنان در گور مي مي

 زن در یونان ( 4-1

وجه حق شرکت در  در دولت شهرهای یونان تعداد زیادی غالمان بودند که به هيچ
(. زن 48و  47، 1اشتند. برای زنان نيز حقي وجود نداشت )لعل نهرو، ج دولت را ند

شد. وجود او را منشأ  عنصری جاودانه پليد، زادۀ شيطان و همگون حيوان قلمداد مي
دانستند. در جامعۀ آن روز یونان، زن از نظر اخالقي، اجتماعي  بحران و انهدام جهان مي

گونه مقام  روزی قرار داشت و حائز هيچ و حقوق قانوني، در اوج بدبختي و تيره
گرفت  (. دختر در اندرون به سر برده تعليم مختصری مي13ارزشمندی نبود )افتخاری، 

آموخت. چون به سن شوهر رفتن  ودوز چيزی نمي وپز و دوخت و جز آواز و پخت
 (.255، 1نمود )آلبرماله، ج  رسيد همسرش را پدر بدون مشورت با او اختيار مي مي

 زن در روم ( 5-1

خانواده سازمان منظم و استوار نداشت و پدر مالک همسر و فرزندان خویش بود 
 (.186، 1)دوالندلن، ج 



 127                                                                                                        اریخ                          در سیر ت زنان 

 

 

 

پدر در خانواده حاکم مطلق بود. هرگاه زن یا فرزندش مرتكب جنایتي 
توانست آنها را محكوم به اعدام نماید. یكي از روميان قرون دوم قبل از  شدند مي مي

شوهر بر زن خود حاکم است و اختياراتش را حدی »گوید:  مشهور مي« اتنک»ميالد 
دهد...  تواند کرد اگر از زن خطایي سر بزند او را جزا مي نيست، هرچه بخواهد مي

 (.98، 2)آلبرماله، ج 

 زن در روسیه ( 6-1

باری از عادات طبقات باال  روسي در کتاب خود جزئيات غم« خين شي کوتي»
خواهند رهایشان کنند،  مثالً شوهراني که زنان خود را کتک زده و ميکند.  ذکر مي

که پدری  (. در روسيه قدیم، هنگامي243نمایند )والتر  آنان را وادار به ترک دنيا مي
زد و پس از آن،  ای مي فرستاد، او را آهسته با تازیانه دختر خود را به خانه شوهر مي

ت تا بدین ترتيب نشان دهد که تنبيهات الزم از این داده اس تازیانه را به داماد خود مي
تر است )ویل دورانت،  تر و نيرومند خواهد شد که جوان  به بعد به دست کسي اجرا

 (.44، 1ج 

 موقعیت زن در میان ملل اروپایی( 2

ها  های مختلف متفاوت بوده است. آلماني موقعيت زن در ميان اروپا، در دوره

هایي  تنهایي سرچشمه شروع فساد است؛ بنابراین روابط و پيوندمعتقد بودند که زن به 

دانستند. برای این که آن را منافي حق مرد و  که برای مرد زیانبار بود معتبر نمي

کرد، مرد حق داشت او  دانستند و متقالبالً اگر زن زنا مي خالف اخالق و آداب مي

دن موها از ده بيرون نماید. در را از محل اخراج نموده و او را برهنه با کوتاه نمو

انگليس زن شوهرکرده حقوقي نداشت و حق امضای قرار و عقدی را نداشت و تمام 

 آورد، سهم مرد بود.  اموال منقول و آنچه را که از راه کسب و معامله به دست مي



                                                                                                          128 

 

 زن در فرانسه ( 1-2

ده بدارد و توانست او را بكشد یا زن زن در فرانسه تحت سلطه مرد بود و مرد مي

اسير بودند تا  17و  16هر وقت خواست او را طالق بدهد. دختران فرانسوی در قرن 

م بوقوع پيوست. قبل از انقالب حق ارث نداشت تنها  1789این که انقالب فرانسه 

کرد حق مهر داشت. آن هم غالباً به وسيله پسر بزرگ غصب  که شوهر مي هنگامي

ه دیر پناهنده شود و راهبه و تارک دنيا شود )همان، گردید و زن ناچار بود که ب مي

296.) 

 زن در ایران باستان ( 2-2

ها مجازات خيانت زن به شوهر خيلي سخت بود و مرد حق کشتن  در دوره پارت

شد بایستي  زن را داشته و دیگر اینكه اگر کسي مرتكب عمل شنيعي عليه طبيعت مي

ای سخت بودند که هيچ استثنایي را  اندازهها به  خودکشي کند و در این باب پارتي

تر از مقام آنها نزد مادها و پارسيان بوده،  ها پست ها در پارت داشتند. مقام زن روا نمي

 (.266ها در امور دولتي است )پيرنيا،  یكي از خصائص دوره اشكاني عدم مداخله زن

 زن در میان اعراب ( 3-2

و شخصيتي نبود و همانند کاالیي به او زن در ميان اعراب دارای حقوق انساني 

نگریستند. و بنا بر عادات غلط که ریشه در تقليد از نياکان جاهلشان بود، برخي از  مي

 نمودند.  گور کردن دختران مي به قبایل اقدام به زنده

گردد. از  با توجه به آیات قرآن موقعيت زنان در عصر جاهليت بر ما روشن مي

که یكي از آنها را به فرزند دختر مژده دهند از شدت غم  هنگاميو »فرماید:  جمله مي

شود و از این ننگ روی از قوم خود  و اندوه رخسارش سياه شده سخت دلتنگ مي

رود که آیا آن دختر را با ذلت نگهدارد یا زنده به خاک  پنهان دارد و به فكر فرو مي
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(. 59و  58ه نحل آیات کنند )سور گور کند. آگاه باشيد که آنها بسيار بد مي

که از دختران زنده به گور شده باز پرسند  و هنگامي»همچنين در قرآن آمده است: 

 (.9و  8)سوره تكویر، آیات « که به کدامين گناه کشته شدند

کردند قاعده  یكي از قيود سختي که برخي اعراب در مورد زنانش تحميل مي

تر از  دامه زوجيت با ظهار که شدیدبود. مرد جاهلي انصراف خود را از ا« ظهار»

کنایه از این که تو به جای « ظهرک کظهرامي»گفت:  کرد و مي طالق بود، اعالم مي

فرماید:.... آنها سخني منكر و زشت و  (. خداوند مي45مادرم هستي )منتظرالقائم 

 (.2گویند و خداوند بخشنده و آمرزنده است )سوره مجادله، آیه  باطل مي

 یت زن در جامعه یهود موقع( 4-2

یهودیان از داشتن دختر کراهت داشتند، اما تولد فرزند ذکور، آنها را فوق العاده 

ساخت. زیرا از نظر آنها پسر بود که نام پدر، خانواده و اموال او را حفظ  شادمان مي

 نمود.  کرد و به قبر پدر توجه مي مي

کرد و به  اشت شوهر اختيار ميای که قرابت دوری د دختر از ميان غير و خانواده

مجردی که پا به سن بلوغ ميگذاشت دیگر متعلق به پدر و مادر خویش نبود. یهودیان 

دانستند و فقط وجود او از  نيز مانند اقوام جنگجو، زن را مایۀ مصيبت و بدبختي مي

لد آن رو، قابل تحمل بود که یگانه منبع توليد سرباز بود. یهودیان قدیم به هنگام تو

زایيد بایستي دوبار غسل کند، اما  کردند، مادری که دختر مي دختر شمع روشن نمي

کرد خدایا تو را سپاسگزار که مرا کافر و زن  پسر هميشه در نماز خود تكرار مي

 (.265ای )همان،  نيافریده
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 موقعیت زن از دیدگاه مسیحیت ( 5-2

زن »گوید:  ستين قدیس ميدر ميان مسيحيان نيز برخي آرا، قابل توجه است. آگو

کار... و  توز است و زیان حيواني است که نه استوار است و نه ثابت قدم، بلكه کينه

به عقيده بعضي این « ها. کشي ها و حق عدالتي ها و بي منبع همۀ مجادالت و نزاع

رغم  گریزی ریشه در تورات دارد و مانند ميراث شومي به کليسا رسيد، که علي زن

وک مسيح آن نهال را آبياری کرد تا درختي برومند و تناور شد )مهریزی، تعاليم سل

21). 

 موقعیت زن در انقالب صنعتی ( 3

های خطرناک، زنان و کودکان با شرایط رقت باری کار  در معادن و در تونل

کردند. کوتاهي در انجام وظایف نيز تنبيهات سختي را به دنبال داشت  مي

ر واداشتن زنان و اطفال وسيلۀ تعدیات و اعمال زشت شده (. به کا301)خيراندیش، 

های  ها نساجي، کالف در کارخانه« وسر»در ناحيه « سنت ماری اومين»بود. مثالً در 

 1847کردند. و از قرار گفتۀ لویي بالن در  های چهار پنج ساله باز مي نخ را با بچه

نتيجه این وضعيت ميزان مزد زنان روزانه به چهل و پنج سانتيم رسيده بود. در 

عمر متوسط « مولهوس»شد، چنانكه در  متوفيات در نواحي کارگری وحشتناک مي

و  1109، 7سال بود )آلبرماله، ج  36سال و برای سایر سكنه  25کارگرهای کارخانه 

(. هدف و نيت نوآوران انقالب تكنولوژی و اقتصادی، احتياجات جمعي و 1110

، هدف آنها فقط سودبری و انتفاع شخصي بود )توین گرفت عمومي را در بر نمي

 (.675بي، 
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 زن از منظر اسالم ( 4

با توجه به موارد ذیل نقش اسالم در احيای شخصيت زن، معلوم و روشن 

 گردد: مي

های خداوند متعال معرفي کرده است ، به طوری  ( اسالم آفرینش زن را از نشانه1

و اینكه همسراني از جنس خود شما برای شما های ا و از نشانه»که در قرآن آمده: 

آفرید، تا در کنار آنها آرامش یابيد، و در ميانتان مودت و رحمت قرار داد، در این 

(. در این آیه 21)سوره روم، آیه « کنند هایي است برای گروهي که تفكر مي نشانه

شي هدف ازدواج را سكونت و آرامش قرار داده است. این آرامش از اینجا نا

شود که این دو جنس مكمل یكدیگر و مایه شكوفایي و نشاط و پرورش  مي

باشند. بطوری که هر یک بدون دیگری ناقص است، و طبيعي است که  یكدیگر مي

ميان یک موجود و مكمل وجود او چنين جاذبه نيرومندی وجود داشته باشد )تفسير 

 (.16، 391نمونه، ج 

به زنان دارد. تعبيراتي که از زنان در قرآن کریم ( اسالم نگاهي همراه با احترام 2

به مومنان بگو چشمان خود را کنترل »باشد. مانند:  شود مثل مردان محترمانه مي مي

به زنان باایمان بگو چشمان »فرماید:  (. در مورد زنان مي30)سوره نور آیه، « کنند

 (.31)سوره نور، آیه « خود را کنترل کنند

ا لباس هستند و شما هم برای زنان همچون لباس هستيد ( همسران برای شم3

پوشانيد و  ( یعني همدیگر را حفظ کرده و عيوب همدیگر را مي187)سوره بقره آیه 

کند، وجود همسر نيز کانون  وسيلۀ زینت یكدیگرید. لباس تن آدمي را گرم مي

باس موجب گونه که دوری از ل رهاند. آن خانواده را گرم و زندگي را از سردی مي
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شود. آری  رسوایي است، دوری از ازدواج و همسر نيز سبب انحراف و آلودگي مي

زن و مرد باید هر دو حيثيت یكدیگر را حفظ نمایند و عيوب همدیگر را بپوشانند. 

تساوی زن و مرد در این تشبيه، یكي از نكات قابل توجه است که هر دو برای 

 (.381و  380، 1یكدیگر لباس هستند )قرائتي، ج 

( آیين مبين اسالم از نظر آفرینش، زن و مرد را از یک سرشت و از یک گوهر 4

ای مردم، ما شما را از یک »فرماید:  مي 13داند. خداوند در سوره حجرات آیه  مي

ها قرار دادیم، تا یكدیگر را بشناسيد،  ها و قبيله مرد و زن آفریدیم، و تيره

منظور از «. ن شماست، خداوند دانا و خبير استترین شما با تقواتری گرامي ولي

است. « آدم و حوا»ها به  آفرینش مردم از یک مرد و زن همان بازگشت نسبت انسان

واحد هستند معني ندارد که از نظر نسبت و قبيله بر   بنابراین چون همه از ریشه

 (.197و  196، 22یكدیگر افتخار کنند )تفسير نمونه، ج 

تر از مایه  ای پست هست که زن از مایه در بعضي از کتب مذهبي  در قرآن از آنچه

اند که همسر  اند و گفته مرد آفریده شده و یا اینكه به وی جنبه طفيلي و چپي داده

آدم اول از عضوی از اعضای طرف چپ او آفریده شد، اثر و خبری نيست. با وجود 

سرشت و طينت وجود ندارد این در اسالم نظریه تحقيرآميزی نسبت به زن از لحاظ 

 (.147)شهيد مطهری، 

( ولي هرگز نگفته 36( قرآن داستان بهشت آدم را مطرح کرده )سوره بقره، آیه 5

است که شيطان حوا را فریفت و حوا آدم را. قرآن نه حوا را به عنوان مسوول اصلي 

تيم گوید به آدم گف کند. قرآن مي کند و نه او را از حساب خارج مي معرفي مي

های آن بخورید، قرآن آنچه  خودت و همسرت در بهشت سكني گزینيد و از ميوه

گوید: شيطان آن دو را وسوسه کرد. شيطان آن دو را  آورد، مي مي« تثنيه»که پای 
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فریب داد؛ یعني شيطان در برابر هر دو سوگند یاد کرد که جز خير آنها 

ن عصر و زمان که هنوز هم در خواهد. به این ترتيب قرآن با یک فكر رایج آ نمي

گوشه و کنار جهان بقایایي دارد سخت به مبارزه پرداخت و جنس زن را از این اتهام 

 (.148که عنصر وسوسه و گناه، و شيطان کوچک است مبرا کرد )همان 

و کسي »فرماید:  ( زن و مرد، در رسيدن به کماالت معنوی برابرند. خداوند مي6

خواه مرد باشد یا زن، اما ایمان داشته باشد، چنان  انجام دهد که چيزی از اعمال صالح

)سوره نساء، « شوند و کمترین ستمي به آنها نخواهد شد کساني داخل در بهشت مي

(. یگانه عامل ورود به بهشت، ایمان و عمل است نه نژادها و ادعاها و 124آیه 

از لطف خدا یكسانند. زن  گيری ها، ملل و طبقات، در بهره آرزوها. همه نژادها، رنگ

و مرد، در رسيدن به کماالت معنوی برخالف اعتقادات گروهي از یهود و مسيحيان 

 (.453، 2برابرند )قرائتي، ج 

آیه باال و برخي آیات دیگر قرآن به این نظریه تحقيرآميز که زن به بهشت 

د به مقام قرب توان تواند طي کند، زن نمي رود، زن مقامات معنوی و الهي را نمي نمي

های آنان را  گویي رسند برسد، پاسخ محكمي داده و یاوه الهي آنطور که مردان مي

 مورد قلمداد کرده است.  بي

کند. از  قرآن در کنار هر مرد بزرگ و قدیسي از یک زن بزرگ و قدیسه یاد مي

ر همسران آدم و ابراهيم و از مادران موسي و عيسي در نهایت تجليل کرده است. اگ

کند، از زن  شان ذکر مي همسرن نوح و لوط را به عنوان زناني ناشایست برای شوهران

فرعون نيز به عنوان زن بزرگي که گرفتار مرد پليدی بوده است غفلت نكرده است. 

های خود توازن را حفظ کند و قهرمانان  گویي قرآن خواسته است در داستان

 (.149مطهری،  ها را منحصر بمردان ننماید )شهيد داستان
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« کوثر و خير کثير»فرماید و او را  دختر عطا مي )ص(( خداوند به پيامبر اکرم7

(. 3تا  1خواند )سوره کوثر، آیه  کنندگانش را ابتر مي نامد و دشمنان او و سرزنش مي

به وسيله همين  )ص(است؛ زیرا نسل و ذریۀ پيامبر )س(همان فاطمه زهرا« خير کثير»این 

در جهان انتشار یافت. نسلي که نه تنها فرزندان جسماني پيغمبر بودند، گرامي  دختر

های اسالم را حفظ کردند، و به آیندگان ابالغ نمودند. نه  بلكه آیين او و تمام ارزش

که آنها حساب مخصوص به خود دارند، بلكه السالم(  )عليهمتنها امامان معصوم اهل بيت 

در سراسر جهان پخش شدند که در ميان آنها  )س(هزاران هزار از فرزندان فاطمه

علمای بزرگ و نویسندگان و فقها و محدثان و مفسران واالمقام و فرماندهان عظيم 

، 27بودند که با ایثار و فداکاری در حفظ آیين اسالم کوشيدند )تفسير نمونه، ج 

 (.376و  375

توبه، استجابت ( در تمام مراحل تشریع و تعيين تكاليف، اجرای حدود، پذیرش 8

دعا، اصالح امور، هدایت و عنایت الهي، پاداش و کيفر اعمال، حبط یا تكفير 

ها و  کردار، قبول یا رد طاعات و عبادات و امر به رعایت تقوا و گریز از آفت

های رواني: )دروغ، غيبت، سوءظن، تمسخر دیگران و عيبجویي و...( هيچ  بيماری

 (.35خورد )افتخاری،  پویا به چشم نمي فرقي بين زن و مرد در این مكتب

( در مورد پرهيز از تجسس، غيبت، دروغ، سوءظن، استهزای دیگران، عيبجویي 9

و... آیات سوره حجرات و همزه گویای این تساوی است و دربارۀ اجرای حدود و 

 (.36یک قائل نيست )همان،  مجازات، امتيازی بر هيچ

شریعت اسالم و ارتكاب جرم و شكستن  توجهي به دستورهای ( در مورد بي10

دست مرد »حدود الهي، مرد و یا زن مجرم باید به کيفر و عقوبت اعمال خود برسند. 
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اند به عنوان یک مجازات الهي قطع  و زن دزد را به کيفر عملي که انجام داده

 (.38)سوره مایده، آیه « کنيد، و خداوند توانا و حكيم است

يكي به پدر و مادر رعایت حقوق آنها و تكریم شخصيت ( در مورد احسان و ن11

پروردگارت فرمان داده جز او را »واالی آنان هر دو را مورد توجه قرار داده است. 

نپرستيد و به پدر و مادر نيكي کنيد. هر گاه یكي از آنها، یا هر دو آنها، نزد تو به سن 

نها فریاد مزن، و گفتار لطيف و پيری برسند کمترین اهانتي به آنها روا مدار، و بر آ

 (.23)سوره اسراء، آیه « سنجيده بزرگوارانه به آنها بگو

نكته قابل توجه اینكه تعبير بالوالدین احسانا در قرآن چهار مرتبه تكرار شده و در 

همۀ موارد این سفارش پس از دعوت به توحيد و دوری از شرک انجام شده است. 

احزاب است که: خداوند متعال پس از  15  وق آیهتر از چهار مورد ف اما جالب

های مادر در دوران  ها و مشقت سفارش به احسان به پدر و مادر صرفاً از سختي

گوید و این حاکي از عظمت جایگاهي است که اسالم  بارداری و طفوليت سخن مي

 برای مادر قائل است. 

رد وجود دارد، به ( یكي دیگر از نظریات تحقيرآميزی که نسبت به زن و م12

ها رابطه جنسي  ریاضت جنسي و تقدس تجرد و عزوبت مربوط است. در برخي آیين

ها تنها کساني بمقامات معنوی نائل  ذاتاً پليد است، به عقيده پيروان آن آیين

گردند که همه عمر مجرد زیست کرده باشند. اسالم با این خرافه سخت نبرد  مي

(. در این 150د را پليدی شمرد )شهيد مطهری، کرده، ازدواج را مقدس، و تجر

است،  )ص(ازدواج کنيد، که ازدواج سنت رسول خدا»فرمود:  )ع(راستا امام علي

از اخالق پيامبران دوست داشتن »فرمود:  )ع(( و نيز امام صادق82، طباطبایي)عالمه 

 (.82)همان، « زنان است
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توجه قرار گرفته است. در عصر ( استقالل مالي در مهریه در آیين اسالم مورد 13

جاهليت نظر به اینكه برای زنان ارزشي قائل نبودند، غالباً مهر را که حق مسلم زن بود 

دانستند. گاهي نيز  دادند، و آن را ملک مسلم آنها مي در اختيار اوليای آنها قرار مي

خواهر  ادری،گونه که مثالً بر دادند، به این مهر یک زن را ازدواج زن دیگری قرار مي

آورد، و مهر این دو زن همين بود. اسالم بر تمام این  خود را به ازدواج دیگری در مي

رسوم ظالمانه خط بطالن کشيد، و مهر را به عنوان یک حق مسلم به زن اختصاص 

داد، و در آیات قرآن مكرر مردان را به رعایت کامل این حق توصيه کرده است. از 

)به طور کامل( به عنوان یک بدهي )یا یک عطيه( به آنها و مهر زنان را »جمله: 

 (.263، 3، تفسير نمونه، ج 49)سوره نساء، آیه « بپردازید...

ها ارث و ميراث را حق مسلم زنان  ( با توجه به اینكه در ميان برخي ملت14

ای قائل شده  دانستند، آیين و شریعت مبين اسالم، برای زنان ارزش و منزلت ویژه نمي

وری از آن را قرار داده تا حقوق اجتماعي آنها ضایع و  و بهره« ارث»و برای آنان 

 (.32پایمال نشود )سوره نساء، آیه 

( در هر موردی که تفاوتي بين مقرارت مربوط به زنان و مردان به نظر رسد، 15

گرفته از شرایط طبيعي ویژه هر یک از دو  باید مطمون بود که این تفاوت نشأت

ست نه این که با داشتن شرایط مساوی و برابر، حقوق نابرابر برای آنان در جنس ا

نظر گرفته شده باشد. به عبارت دیگر، اگر زنان غربي همواره به دنبال احقاق حقوق 

شده خود باشند حق دارند؛ زیرا نه دین مسيحيت، حقوق آنان را تأمين کرده نه  تضييع

زحمتي از دوش زنان مسلمان برداشته شده؛  قوانين و آداب و رسوم غرب، اما چنين

چرا که سيستم حقوقي اسالم، تمام نيازهای فطری، جسمي، رواني و... او را برآورده 

 است )پایگاه حوزه نت(.
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ا ـگوی جامع شخصیت زن در اسالم همراه بـارائه و ترسیم ال( 5

 های شاخص یکی از زنان نمونه ویژگی

های آموزشي و تربيتي است. همه ما  ز بهترین شيوهدانيم که معرفي الگو، یكي ا مي

کنيم  با مطالعه شرح حال یكي از بزرگان یا شنيدن سخناني پيرامون آنان، احساس مي

بخشد. به نحوی که خود  نسيم فرح انگيزی بر ما وزیدن گرفته و روح ما را تعالي مي

ماني در درونمان کنيم و از یكسو شاد را بر فراز جایگاه رفيع و بلندی احساس مي

شود. از سوم سو  ایجاد و از سوی دیگر اميد به حرکت و پویایي در دلمان زنده مي

گيری سجایای اخالقي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي  به تالش و کوشش برای به کار

افتيم. به همين دليل خداوند نيز از شيوۀ الگویي برای   الگوی مورد نظر خود مي

را بهترین اسوه  )ص(ه کرده و در قرآن وجود مقدس رسول اهللها استفاد هدایت انسان

(. خصوصيات این اسوه 21نماید )سوره احزاب، آیه  و سرمشق بشریت معرفي مي

حسنه، برای تمام مسلمانان و جهانيان، زمينه ساز سعادتمندی و کمال است. پر واضح 

یشان را به عنوان اسوۀ اقتدا کرده و ا )ص(است کساني که سراسر عمر خود را به پيامبر

 ها الگو باشند.  توانند برای انسان خود قرار دادند نيز مي

هایي که سراسر عمر خود را در تأیيد و خدمت کردن به رسول  یكي از شخصيت

بود. بدیهي است که  )س(و اسالم و مسلمين صرف کرد، حضرت خدیجه )ص(اهلل

دستورهای خدا، عفت، پاکدامني، عملكرد زیبای این بانو، در زندگي و پایبندی به 

گيری ثروت در توسعه و انتشار اسالم،  ایمان خالص، نخستين زن مسلمان، به کار

های مختلف اعم از  اخالص، و تربيت فرزندان نمونۀ اسالم حاکم بود، برای گروه

، )س(زنان و مردان الگو است. بررسي جایگاه زنان نمونه، به ویژه حضرت خدیجه
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ي ارزشي برای همۀ بانوان است تا با تالش خود به کسب معرفت نائل بيانگر شناخت

 شوند. 

 )س(ای از فضایل حضرت خدیجه شمه( 6

دانيد این  بر زمين چهار خط کشيد و فرمود مي )ص(ابن عباس گفت: رسول خدا

ترند. فرمود: بهترین زنان بهشت چهار نفرند،  چيست؟ گفتند خدا و رسولش دانا

، مریم دختر عمران، آسيه دختر مزاحم )ص(، فاطمه دختر محمدخدیجه دختر خویلد

 (.195زن فرعون )شيخ صدوق، 

ای در بهشت مژده  ، خدیجه را به خانه)ص(در چند حدیث نقل شده که رسول خدا

داد که در آن دشواری و رنجي نخواهد بود و سالم خدای تعالي را به وسيلۀ جبرئيل 

اهلل السالم، و »... رمود و خدیجه در پاسخ فرمود: برای خدیجه آورد و به وی ابالغ ف

(. با توجه به 11، ص 16)مجلسي، بحاراالنوار، ج « منه السالم، و علي جبرئيل السالم

 )ص(اسالم و مسلمين، رسول خدا )ص(به پيامبر )س(خدمات ارزندۀ حضرت خدیجه

گریستند  ش ميکردند و قدردان وی بودند و در فقدان همواره از وی به نيكي یاد مي

 (.97، ص 1فرستادند )واقدی، ج  و بر او رحمت مي

باردار شد، فاطمه در شكم با او سخن  )س(به فاطمه )س(که حضرت خدیجه هنگامي

پنهان  )ص(داد. خدیجه این حالت را از پيامبر گفت و مونس او بود و او را صبر مي مي

گوید با  ميداشت، پس روزی حضرت داخل شد و شنيد که خدیجه سخن  مي

گویي؟ خدیجه  شخصي و کسي را نزد او ندید، فرمود: ای خدیجه با که سخن مي

گوید و مونس من است،  گفت: فرزندی که در شكم من است با من سخن مي

دهد که این فرزند دختر است، او و نسل او  حضرت فرمود: اینک جبرئيل مرا خبر مي
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خواهد   نسل مرا از او به وجودطاهر، با ميمنت و با برکت است، و حق تعالي 

خواهند رسيد. حق تعالي بعد از انقضای  آورد، و از او امامان و پيشوایان دین به هم 

 (.160خواهد گردانيد )جالء العيون،   های خود در روی زمين وحي ایشان را خليفه

از یكسو متصف به عفاف و پاکدامني و مشهور  )س(در حقيقت حضرت خدیجه

دند و از دوم سو اعمال صالح و ایمان قلبي خدیجه سبب گردید اولين به طاهره بو

ایمان آورد و مسلمان شود و ایمان واقعي خود  )ص(زني باشد که به خدا و رسول خدا

ای  فرماید: در آن روزها به هيچ خانه را در مقام عمل نشان دهد. امام علي )ع( مي

هم در آن بود و من سومين آنان  ()ساسالم راه نيافت جز خانۀ رسول خدا که خدیجه

 (.192البالغه، خطبه  بودم )نهج

از یكسو نشانۀ اطمينان قلبي  )ص(همراه رسول اهلل )س(و از سوم سو اقامۀ نماز خدیجه

از جانب خدا و از سوی دیگر به معنای معبد و بندگي در  )ص(او به رسالت پيامبر اکرم

خواند صلوه  )ص(نمازی که رسول خدامقابل خداوند بود. به روایت بعضي نخستين 

وسطي یعني نماز ظهر است و آن روز هم جمعه بود. سپس خدیجه دختر خویلد 

او را خبر داد، پس وضو گرفت و نماز خواند، سپس  )ص(رسيد و رسول خدا

دهد، انجام داد.  را دید و هرچه را دید انجام مي )ص(رسول خدا )ع(طالب ابي بن علي

 (.  378، 1)یعقوبي، ج 

طالب بود  به شعب ابي )ص(با پيامبر اکرم )س(از چهارم سو هجرت حضرت خدیجه

)سوره انفال، « و الذین آمنوا و جاهدوا في سبيل اهلل»که در واقع مصداق آیۀ قرآن 

در این محاصره اقتصادی که مشرکان  )س(( قرار گرفت. حضرت خدیجه76آیه 

های بسيار زیاد متحمل شد و ثروت و  تحميل کردند، سختي )ص(قریش بر پيامبر اکرم

ترین و بارزترین نقش  تقدیم کرد. مهم )ص(دارایي خود را در راه خداپسندانه، پيامبر
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یابد. جهاد مالي خدیجه و انفاق و  حضرت خدیجه در بخشش و انفاق او تجلي مي

بخشش او در ده سال اول بعثت، نقش حياتي و چشمگيری در رشد و گسترش اسالم 

 ني یافتن تعداد مسلمانان داشت. و فزو

، در راستای )س(از پنجم سو شكيبایي و استقامت و ثبات قدم حضرت خدیجه

یا ایها الذین »فرماید:  اهداف رسا لت نبي مكرم اسالم بود. چنانكه قرآن کریم مي

( اسالم 200)سوره آل عمران، آیه « امنوا اصبروا و صابروا و رابطو لعلكم تفلحون

نبي مكرم اسالم در حالي که مشرکان زیر بار هدایت الهي ایشان آوردن به 

بود، و این عطوفت از فضائل نيک  )ص(رفتند، موجب دلگرمي و قوت قلب پيامبر نمي

با این صفات شایسته، الگویي  )س(و ایمان وی نشات گرفته بود و حضرت خدیجه

 ماندگار برای هميشه تاریخ شد. 

 ویج و توسعه اهداف اسالمی نقش زنان در پیشبرد و تر( 7

زنان در مواقع حساس به سهم خود در پيشبرد اهداف اسالمي همراه مردان در 

اند. به عنوان نمونه در غزوه احد چهارده نفر از زنان مسلمان از  ایستاده برابر دشمن مي

رساندند و  ، حضور داشتند و آب و غذا به جنگجویان مي)س(جمله حضرت زهرا

« ان عماره نسيبه« »احد»کردند. یكي از زنان شجاع در نبرد  عالجه ميمجروحان را م

دختر کعبه بود که همراه شوهر و پسرش در جنگ شرکت داشت. وی پس از فرار 

حفاظت کرد و در نتيجه دوازده  )ص(مسلمانان شمشير به دست گرفت و از رسول اهلل

در جنگ « رفيده»به نام (. با نویي 165زخم نيزه و شمشير برداشت )منتظرالقائم، 

(. 188پرستاری از مجروحان را به عهده داشت )جعفری  )ص(خندق به دستور پيامبر

در هنگام غصب و تصرف فدک در زمان خليفه اول همراه زنان  )س(حضرت زهرا
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هاشم به مسجد آمد، ابوبكر با گروهي از مهاجران و انصار نشسته بودند، آه  بني

 جمعيت را متأثر ساخت.  )ص(مبرسوزان و دردناک دختر پيا

گواهي داد و همه  )ص(خدای را سپاس گفت و به یگانگي او و رسالت رسول خدا

در  )ع(را به حفظ قرآن، که امانت بزرگ الهي است، سفارش کرد... نقش مهم علي

وفایي مردم فرمود:  را یادآور شد. و در انتقاد از بي )ص(دفاع از اسالم و پيامبر اکرم

در صبر نكردید که بحران فروکش کند و اندکي از مصيبت بگذرد. شتابان شما آنق

را  )ص(های اخالل و فساد را برافروختيد، احكام و سنن پيامبر فتنه را دامن زدید، شعله

(. 98اش ستم و خيانت روا داشتيد... )نصيری  ترک کردید و به اهل بيت و خانواده

اسداری از فرهنگ عاشورا بود که با بارزترین بُعد زندگي حضرت زینب، همان پ

هم دختر شهيد  )س(را به جهانيان رساند. زینب )ع(هایش، پيام خون امام حسين خطابه

خواهر شهيد، هم مادر شهيد، هم عمه شهيد. پس از عاشورا و در سفر  بود، هم

های آتشيني ایراد کرد و رمز بقای حماسۀ کربال و  اسارت، در کوفه و دمشق، خطابه

(. به 217و  216شهرت یافت )محدثي « قهرمان صبر»اری مردم گشت. وی به بيد

ها و اعصار مختلف در پيشبرد و توسعۀ اهداف اسالم  طور کلي زنان مسلمان در دوره

اند. در سرزمينمان ایران نيز در  نقش موثر و بسزای از خود به یادگار گذاشته

وجب عزتمندی کشور شده آفرین و عملكردشان م های مختلف، زنان نقش برهه

اگر کسي تاریخ صد سالۀ ایران »در این مورد فرمود:  )ره(است از جمله امام خميني

های اصيلي که در ایران رخ داده  داند که شما زنها در جنبش آشنایي داشته باشد مي

کردید و همين  دوش با مردها قيام مي است از قبيل جنبش مشروطيت و تنباکو هم

اید و نقش شما در این  قدم بوده بزرگي که در زمان ما واقع شده پيش طور در انقالب

ها  ها ریختيد و مقابل تانک نهضت از مردها بيشتر بوده، چون وقتي که شما به خيابان
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ها تظاهرات کردید مردها قدرتشان چند برابر شد. پس از پيروزی انقالب در  و توپ

ایفا کردید )کالم امام، دفتر سوم امر پاکسازی و جهاد و سازندگي نقش خود را 

87.) 

نقش زنان در تحکیم مبانی خانواده و تربیت نسلی متعهد و ( 8

 متدین و عالم 

شما »گوید:  در مورد نقش زنان در تربيت نسلي متدین و عالم مي )ره(امام خميني

خانمها شرف مادری دارید که در این شرف از مردها جلو هستيد و مسووليت تربيت 

ای که بچه دارد دامن مادر است. مادر  را در دامن خودتان دارید. اول مدرسهبچه 

کند و خدای نخواسته اگر مادر منحرف باشد بچه از  خوب، بچۀ خوب تربيت مي

ای که به مادر دارند به  ها عالقه آید و چون بچه همان دامن مادر منحرف بيرون مي

چيزهایي که دارند، آرزوهایي که  هيچ کس ندارند و در دامن مادر که هستند تمام

بينند. حرف مادر، خلق  شود در مادر و همه چيزها را در مادر، مي دارند، خالصه مي

ها اثر داد المحاله، یک بچه در دامن مادر که کالس اول  مادر، عمل مادر، در بچه

 است، این دامن اگر یک دامن طاهر و پاکيزه مهذب باشد، بچه از همين اول که دارد

کند. بچه  کند، با آن اخالق صحيح و با تهذیب و با آن عمل خوب رشد مي رشد مي

بيند مادر اخالق خوش دارد، اعمال صحيح دارد،  وقتي در دامن مادرش هست مي

گفتار خوش دارد، آن بچه، از همان جا اعمالش و گفتارش به تقليد از مادر که از 

ها موثرتر است تربيت  ه از همۀ تزریقهمه تقليدها باالتر است و به تزریق مادر ک

های خودتان را که نوزاد  شود. شما این مسووليت بزرگ را دارید که باید بچه مي

کند، خوب و بد را  کند، تربيت را زود قبول مي هستند و نفسشان زود چيز را قبول مي

ل و شوند، مسوول افعا ها در دامن شما بزرگ مي کند، اول که این بچه زود قبول مي
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اعمال آنها هم شما هستيد. همانطوری که اگر یک بچۀ خوب تربيت کنيد ممكن 

است که سعادت یک ملت را همان یک بچه تأمين کند، اگر یک بچه بد هم خدای 

نخواسته در دامن شما بزرگ بشود ممكن است که یک فساد در جامعه پيدا بشود. 

ر جامعه وقتي که وارد شد ها د گمان نكنيد که یک بچه است، یک بچه گاهي وقت

شود و محتمل است که جامعه را به فساد بكشد... بچه اگر  در رأس جامعه واقع مي

دهيد، اگر معلم یک معلم صحيحي باشد، از  صحيح بار آمد شما تحویل مدرسه مي

و  108شود... )همان  آیند، یک جامعه صحيح مي مدرسه این افراد، صحيح بيرون مي

109 .) 

الجنه تحت اقدام »فرماید:  مي )ص(با مقام شامخ مادر رسول خدا در ارتباط

بهشت زیر پای مادران است؛ یعني سعادت هر دو سرا در نزد مادر و در « االمهات

گوی پاکستان این نقش زن را چنين  گرو پرورش نيكوی اوست. و شاعر پارسي

 ستاید:  مي

و امام راحل در بيانات نيک اگر بيني رحمت است سيرت اقوام را صورتگر است. 

 (.73)افتخاری، « رود مرد از دامن زن به معراج مي»خود دارد: 

 پاداش دختر داشتن ( 9

فرمود: دختران حسنات هستند و پسران نعمت، بر حسنات پاداش  )ع(امام صادق

(. تولد حضرت 463دهند و از نعمت باز پرسند )ثواب االعمال و عقاب االعمال، 

مژده دادند. آن حضرت در چهره یاران نگریست و  )ص(يامبررا به پ )س(فاطمه

ناخشنودی آنان را دریافت و فرمود: شما را چه شده است؟ این دختر گياه 

گرامي و بزرگ است )همان،   اش بر خدای بویم و روزی خوشبوست که آن را مي
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درباره برکات و حسنات وجود دختران در خانه  )ص((. حضرت رسول اکرم463

ای نيست که در آن چندین دختر باشد مگر آنكه هر روز دوازده  هيچ خانه: »فرمود

شود و به طور پيوسته فرشتگان آن خانه را  برکت و رحمت از آسمان در آن نازل مي

« شود کنند و هر روز و شب برای پدر آنها عبادت یک سال نوشته مي زیارت مي

 (.263 ،)لقماني

 گیری نتیجه

روا « زن»ها را در حق  ترین ظلم اتب مختلف بزرگچنانكه مالحظه شد مك

به عنوان کارگر ارزان « زن»اند تا آنجا که گاهي در مكاتب بسيار بزرگ تاریخ  داشته

 داران تلقي شد.  و ابزاری در خدمت اهداف پست سرمایه

و این همه ناشي از آن است که به منشأ آفرینش و نيز هدف خلقت زن در این 

را همچون مرد گل سر « زن»ه است. اما در اسالم از آنجا که مكاتب توجهي نشد

سبد آفرینش و دارای یک سرشت و یک هدف و نيز برخوردار از توان برابر در 

داند و در  های الهي مي رسيدن به کماالت معنوی و مخاطب خداوند در امر و نهي

اتب دیگر متمایز کند از تمام مك را به تمام معنا یک انسان معرفي مي« زن»یک کلمه 

 شود که در متن مقاله به تفضيل مورد بحث قرار گرفت.  مي
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 آیات و روایات جایگاه تربیت در

 چکیده

ای از  بيتي، مجموعهتر« اصل»در این مقاله، پس از معنای لغوی و اصطالحي 

گيری از  کنيم. این اصول با بهره ترین اصول تعليم و تربيت دیني را بررسي مي مهم

 شوند.  استخراج و کاوش مي )ع(و اهل بيت )ص(آیات قرآن کریم و روایات پيامبر

گرایي، تفرد،  شده عبارتند از: جوان شده و معرفي اصول تربيتي استخراج

محوری که برخي از این  گرایي و گزیده گرایي، فطرت ادههای اجتماعي، خانو تفاوت

اند. اما در اینجا با  اصول، مورد توجه فيلسوفان و دانشمندان تعليم و تربيت بوده

استفاده از آیات و روایات، با نگاهي جدید به آنها پرداخته و یا جزئيات بيشتری از 

يم و تربيت اسالمي های نظام تعل شود. برخي دیگر نيز از ویژگي آن بحث مي

 شوند و به طور خاص مورد توجه فيلسوفان مسلمان هستند.  محسوب مي

 ، نظام تعليم و تربيت.)ع(تربيت، تربيت دیني، اصول تربيتي، اهل بيت ها: کلیدواژه

 مقدمه

های اساسي است که در حيات فردی و جمعي  های تربيتي، از جمله فعاليت فعاليت

ها برای تحقق اهداف مورد نظر، تابع اصل  یر دارد. این فعاليتانسان، تأثيری انكارناپذ

یا اصولي، هستند. مشخص کردن اصول تربيت در هر حيطه )دیني، اجتماعي، 
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اخالقي، عقالني و غيره( که باشد، از جمله اقدامات اساسي است که باید قبل از هر 

د فلسفه، دین، فعاليت تربيتي انجام پذیرد. این اصول از هر منبعي گرفته شون

باید پاس داشته و به  –های معرفتي و علمي  شناسي و سایر رشته شناسي، جامعه روان

رعایت آنها اهتمام ورزیده شود؛ در غير این صورت، جریان تربيت، در فرایند خود 

 خواهد شد.   تا رسيدن به هدف نهایي دستخوش مخاطره

گيری از آن در  و بهره« صلا»مفهوم اصل: به منظور برداشت یكسان از مفهوم 

نماید. این نوشتار  ضروری مي« اصل»شده، ارائه تعریفي روشن از  اصول نام برده

و کاربردهای « اصل»های موشكافانه در تبيين و تعریف مفهوم  درصدد تحليل و دقت

ای را ندارد و این مهم مجالي ویژه  آن نيست؛ زیرا متن حاضر گنجایش چنين بررسي

 طلبد.  يتر م و وسيع

گویند. این مفهوم در درون خود،  مي« اصل»در لغت، به بيخ، بن و ریشه هر چيز 

اضافه و نسبت را به همراه دارد و هميشه با یک شيء دیگر سنجيده و مقایسه 

ای که  تواند به طور مستقل در مورد هر امر مهم و اساسي شود؛ ولي مجازاً مي مي

 گر دارد، به کار رود. حكم بنيان برای چيزها و کارهای دی

شود که  ای اطالق مي ، به اصول تربيتي و قواعد کلي«اصل»متناظر با مفهوم لغوی 

های  های تربيتي دارند و با هدایتگری حكم ریشه و بنيان تدابير، تصميمات و فعاليت

کنند. با این نگاه، اصول  خود، درستي فرایند تربيت را از ابتدا تا انتها تضمين مي

ها،  ها، اهداف، برنامه های تربيت شامل سياست ي، همه جریان و تمامي بخشتربيت

ها، محتوا، ارزشيابي و... را تحت سيطره و نفوذ خویش دارند. این امر در حالي  روش

دستورها و قواعد »برای عبارت « راهنمای مربي»یا « راهنمای عمل»است که قيد 

ربط به کار  ری از متخصصان ذیهای گوناگون از سوی بسيا که در تعریف« کلي
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کند و  های مربيان و معلمان محدود مي برده شده است؛ دامنه آن را به فعاليت

گران محتوای آموزش و  ریزان تربيتي، تدوین گذاران تربيتي، برنامه اقدامات سياست

دهد.  اندرکاران تربيت را خارج از شمول وضع اصول تربيتي قرار مي دیگر دست

آميزی  داند و به طور تفریط ها الزم مي قيد، اصول را فقط برای روشهمچنين این 

 دهد.  های تربيتي تقليل مي قلمرو نظارت و حكومت آنها را به روش

ما به پيروی از دیدگاه خود درباره حوزه اصول، در این جستار به اصول ناظر بر 

پردازیم  یني ميشویم و در ذیل، به اصولي از تعليم و تربيت د ها محدود نمي روش

دهند؛  های گوناگوني از موضوع تربيت را تحت پوشش قرار مي ها و جنبه که بخش

 ها و محتوا.  ها؛ روش ریزی ها، اهداف، برنامه هایي مانند سياست بخش

 گرایی ( جوان1

اسالم دامنه سني آموزش را از مهد تا لحد قرار داده است. در خصوص تربيت نيز 

ز چهل سالگي را مهم شمرده است، محدودیتي قایل نشده است. اسالم گرچه تا قبل ا

با این همه، اسالم به همه مراحل رشد و تكامل انسان به یک چشم ننگریسته است؛ 

برخي دوران را بر برخي مقدم داشته و آن را از نظر تعليم و تربيت حائز اهميت ویژه 

ای  ربيت دیني حساب جداگانهدانسته است. در این ميان، دوران جواني برای تعليم و ت

 دارد. 

اساساً جواني در اسالم، به طور ویژه مورد توجه قرار گرفته است و برای جوان در 

های گوناگون، احكام و دستورهای ویژه و مستقيم قرار داده شده است. به  زمينه

اب فرمایند که اوصيكم بالشب مي )ص(عنوان نمونه در باب نيكي به جوانان، پيامبر اکرم
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کنم که با جوانان با نيكي و نيكوکاری  من به همه شما مسلمانان توصيه مي» 212خيرا؛

 «.گرامي و محترم بدارید( رفتار کنيد )و شخصيت آنان را

به دليل کثرت عنایت اسالم به جوانان، در روایات بر حسب مورد، الفاظ متعددی 

، «فتي»، «غالم»، «یتيم»، «مراهق»، «شاب»، «حدث»برای آنان به کار گرفته شده است: 

 و... .« محتلم»، «رشيد»، «بالغ»، «ابن»، «صغير»

هایي که جواني در آن مورد توجه خاص  گونه که گذشت، یكي از زمينه همان

قرار گرفته است، تعليم و تربيت است. در این دوره درباره تعليم و تربيت سفارش 

فرماید: لَستُ احب  ش جوانان ميدر مقام اهميت آموز )ع(ویژه شده است. امام صادق

دوست ندارم از شما » 213ان اری الشاب منكم اال غادیا في حالين اما عالما او متعلما...؛

مسلمانان جواني را ببينم که به غير از یكي از این دو حالت صبح کند: یا عالم باشد یا 

 «.جوینده علم

گيری معارف دیني توسط در روایتي دیگر، همان امام بزرگوار برای تأکيد بر فرا

اگر جواني از » 214فرماید: لو اتبت بشاب من شباب الشيعه ال یتفقه الدبته؛ جوانان مي

دهد،  جوانان شيعه را بر نزد من بياورند که وظيفه خود را در شناخت دین انجام نمي

 «.خواهم کرد او را تأدیب 

                                                             
، به نقل از ک شباب 350، ص 1، ج 9)ع(. محمدتقی فلسفی، الحدیث )روایات تربیتی از مکتب اهل بیت212

 قریش.

 604، ح 303. ابی جعفر محمد بن حسن طوسی، االمالی، ص 213

 .161، ح 228، ص 1. احمد بن محمد بن خالد برقی، المحاسن، تحقق سید جالل الدی حسنی، ج 214
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های دیني  ر گزارهکه د« تأدیب»در این روایت دو تعبير شایسته تأمل است: یكي 

دهنده لزوم درک عميق  در دین که نشان« تفقه»کمتر به کار رفته است؛ و دیگری 

 دین )و نه صرفاً عالمت ضرورت عمل به مناسک دیني( است. 

گيرد؛ ولي در این  سالگي را در بر مي 29تا  14در اصطالح رایج حدود « جواني»

های عمر را  تری از سال ه وسيعمبحث، در مقابل پيری استعمال شده است و دامن

سالي و به خصوص قسمتي از کودکي  شود، و در حقيقت بخشي از بزرگ شامل مي

شناختي  شود. تعيين دقيق دامنه جواني از نظر اسالم، مستلزم تحقيق لغت را شامل مي

 در خصوص واژگان مأخوذ از روایات است، که پيش از این به آنها اشاره شد. 

گذاری ویژه برای تربيت دارند؛ آنان به دليل  نان ارزش سرمایهبه هر روی، جوا

هایشان پایدارتر  گيرند و نيز آموخته آنكه ذهني خالي و نامشوش دارند، سریع فرا مي

فرموده است: من تعلم في شبابه کان بمنزله الرسم في الحجر  )ص(گرامي است. پيامبر 

آن کس که در جواني » 215جه الماء؛و من تعلم و هو کبير کان بمنزله الكتاب علي و

ماند( و آن کس  بياموزد، آموزشش به منزله نقش در سنگ است )ثابت و پایدار مي

 «.که در بزرگ سالي بياموزد، آموزشش به منزله نوشتن روی آب است

پذیری جوانان، استثنایي است. آنان آمادگي فراوان برای تربيت دارند. امام  تربيت

فرماید: انما قلب الحدث کاالرض  البالغه به فرزند خود مي نهج 31در نامه  )ع(علي

دل جوان نو »الخاليه ما القي فيها من شيء قلبته فبادرتک باالدب قبل أن یقسو قلبک؛ 

خاسته، مانند زمين خالي از گياه و درخت است؛ هر بذری در آن کاشته شود 

ب و تربيت تو مبادرت ات به اد پرود. من در آغاز جواني پذیرد و در خود مي مي

                                                             
 .18. سید ابوالرضا ضیاء الدین فضل اهلل بن علی بن عبید اهلل حسینی راوندی، الئوادر، ص 215
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رهبران دیني توجه «. کردم، پيش از آنكه عمرت به درازا بكشد و دلت سخت شود

اند که در  اندرکاران تربيت دیني را به این نكته مهم جلب کرده مربيان و دست

گذاری ویژه انجام دهند  فعاليت خود، جوانان را محور قرار دهند و برای آنان سرمایه

نامه مخصوص آنان تدارک ببينند. آن بزرگواران این نكته اصولي و نيز سياست و بر

های گوناگون به گوش متوليان رسانده اند؛ گاهي مستقيماً به تربيت دیني  را به شكل

اند، و گاهي  اند، گاهي از تجربه خود در این زمينه سخت گفته جوانان سفارش کرده

 اند.  ردههای ایماني بر شم حضور چشمگير جوانان را در عرصه

 در روایتي اسماعيل بن عبدالخالق حكایت کرده است:

شنيدم فرمود: به بصره  به ابي جعفر احول در حالي که من مي )ع(امام صادق

ای؟ پاسخ داد: آری. فرمود: شتاب مردم را در مورد والیت و دخول در مذهب  رفته

ندک و با شيعه چگونه دیدی؟ در پاسخ گفت: به خدا سوگند که جمعيت شيعه ا

ها توجه  کنند ولي آن هم کم است. فرمود که شما بيشتر به جوان آنكه فعاليت هم مي

 216ترند. کنيد؛ زیرا جوانان به هر خير وخوبي شتابان

 در مورد تجربه تربيت دیني خود چنين گفته است:  )ص(رسول اکرم

تر و قلبي  قکنم؛ زیرا آنها دلي رقي به شما درباره نيكي کردن به جوانان سفارش مي

پذیراتر دارند. خداوند مرا به پيامبری برانگيخت، تا مردم را به رحمت الهي بشارت 

دهم و از عذابش بترسانم. جوانان سخنانم را پذیرفتند و با من پيمان محبت بستند؛ 

ولي پيران از قبول دعوتم سر باز زدند و به مخالفتم برخاستند. سپس این آیه از قرآن 
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ه کهن ساالن و قساوت و سخت دلي آنان است( تالوت کرد: سپس را )که دربار

 217دلي شدند. زماني طوالني بر آنها گذشت و دچار قساوت و سخت

کند.  بيان مي )ع(قرآن کریم داستاني مشابه را نيز درباره حضرت موسي بن عمران

 به امر خدا قيام کرد و مردم را به آیين حق دعوت کرد، )ع(زماني که حضرت موسي

اسرائيل، یعني نوبالغان و جوانان، کسي از  جز جمعي از ذراری و فرزندان قوم بي

ترها به وی ایمان نياورد. آنان از ترس فرعون، از ایمان به موسي  پدران و بزرگ

سرباز زدند. فما آمن لموسي اال ذریه من قومه علي خوف من فرعون و مالئهم أن 

به موسي ایمان نياورد، مگر فرزنداني سرانجام کسي ( »83یفتنهم...؛ )یونس، 

ترها( بيم داشتند از آنكه مبادا فرعون و  )جوانان( از قوم وی در حالي که )بزرگ

 «.سران آنها به ایشان آزار رسانند

 فرماید: درباره اصحاب حضرت مهدی )عج( چنين مي )ع(امام علي

ت، مگر به یاران حضرت مهدی )عج( همگي جوانند و پيری در ميان ایشان نيس

اندازه سرمه در چشم یا به قدر نمک در توشه راه، که کمترین چيز در توشه راه 

 218نمک است.

چگونه از کنار دو پيام دیني زیر به سادگي عبور کنيم و هيچ نتيجه اصولي تربيتي 

فبادرتک باالدب قبل آن یقسو قلبک؛ فرزند عزیزم، من در آغاز »از آنها نگيریم: 

و تربيت تو مبادرت کردم، پيش از آنكه عمرت به درازا بكشد و  ات به ادب جواني

 «.دلت سخت شود
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زمان ]عمر[ درازی بر آنها گذشت ]بزرگ و »فطال عليهم االمد فقست قلوبهم؛ 

 «.هایشان سخت شد پير شدند[ و دل

گرایي را به منزله اصلي تربيتي در تعليم و تربيت  بنابراین، آیا شایسته نيست جوان

 پذیریم؟دیني ب

 ( تفرد2

تفرد از اصول بنيادین تعليم و تربيت است و بدین معناست که هر انسان، هر چند 

های رواني و  هایي با دیگران دارد، دارای خصوصيات جسمي، ویژگي شباهت

های مختص ذهني، هوشي و ادراکي متمایز با دیگران است که او را  توانایي

های  ها به منزله تفاوت د. این ویژگيساز موجودی مستقل، تام و فردی خاص مي

های  دار و وسيع است و در اخالق، رفتار و استعداد افراد در ساحت فردی، بسيار دامنه

ها در ساحت تعليم و  گوناگون زندگي کامالً مشهود است. توجه به این تفاوت

 تربيت، از اهميتي ویژه برخوردار است و رعایت آن به این معناست که باید: 

های هوشي، عاطفي و ادراکي هر کدام از  متربيان استعدادیابي شوند و ویژگي( 1

 آنان بازشناسي شود؛ 

بندی شوند و برای  ( متربيان با توجه به خصوصيات ذهني، هوشي و رواني طبقه2

 هر طبقه، به فراخور استعدادها و خصوصيات، هدف و برنامه ویژه تهيه شود؛

، محدود و معدود شوند؛ تا بتواند به وضعيت ( متربيان تحت تربيت یک مربي3

 هایشان رسيدگي کند.  آموزشي و پرورشي آنان با توجه به تفاوت
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های فردی توسط معلمان و متربيان، مستلزم این  از سوی دیگر، رعایت تفاوت

های گوناگون تدریس و تربيت تسلط داشته  است که آنان به فنون، هنرها و روش

ها و فنون متناسب با هر کدام استفاده  با متربيان متفاوت، از شيوه باشند، تا در برخورد

کنند و با هر فرد با توجه به سطح فكری و رواني او مواجه شوند و با زبان خاص او 

 سخن گویند. 

های ذاتي، عوامل پيش از  توان در ویژگي های پيشين را مي ها و علل تفاوت ریشه

شوند و  ها با انسان متولد مي سراغ گرفت. تفاوتتولد و عوامل پس از تولد و محيط 

 یابند.  سپس با محيط تغيير مي

 گوید:  اسحاق بن عمار مي

گویم، سخنم تمام  گفتم: وقتي در نزد بعضي اشخاص سخن مي )ع(به امام صادق

فهمد، و کسي هم هست که وقتي با او به  نشده، آن شخص همه مقصودم را مي

کند،  گونه که گفتم برای من بازگو مي او همه را همانگویم،  تفصيل کامل سخن مي

گوید دوباره برایم بگو )تا  گویم، مي و با بعضي هم که )نه به تفصيل( سخن مي

داني علت آن چيست؟ گفتم: نه. فرمود: آن که  بفهمم(. امام فرمود: ای اسحاق، مي

مير شده و آن که فهمد، عقل با نطفه او خ پيش از اتمام سخنت، همه مقصود تو را مي

گرداند، در شكم مادر که بوده،  پس از اتمام سخن مشروح تو، همه را به تو بر مي

عقل با جسم او ترکيب شده است، و اما آن که سخن خود را به تمام و کمال برای او 

گوید دوباره بگو، او پس از آنكه بزرگ شده عقل با وی ترکيب  گویي، ولي مي مي

 219گوید دوباره بگو. ميرو  شده است و ازاین
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در رویارویي با مردم، احوال و سطح درک و  )ع(در شيوه و سيره پيامبر و اهل بيت

شده است. به همين سبب، آن بزرگواران  فهم آنان، این اصل تربيتي کامالً رعایت مي

کردند.  گاه از خطابه و موعظه، گاه از مجادله و گاه از قياس و برهان استفاده مي

 دادند.  های متفاوت مي پرسش یكسان افراد گوناگون، پاسخ همچنين به

 گوید:  عبداهلل بن سليمان مي

راجع به امام پرسيدم، که آیا به امام هم اختياراتي داده شده،  )ع(از امام صادق

چنانكه به سليمان بن داود داده شده بود؟ فرمود: آری، و دليلش این است که: مردی 

آن حضرت جوابش گفت. سپس دیگری همان مسأله را  ای پرسيد، از امام مسأله

پرسيد و او جوابي برخالف جواب اول گفت. باز دیگری همان مسأله را پرسيد و او 

جوابي برخالف آن دو جواب گفت.... من عرض کردم: اصلحک اهلل، امام که این 

اسخ شناسد؟ )که هر یک را مطابق فهم و استعدادش پ گوید، آنها را مي جواب را مي

گوید(.... سپس به من فرمود: آری، امام، زماني که مردی را ببيند، او را و رنگش  مي

گونه )هرکس را مطابق با فهم و  شناسد،... از این جهت است که به مردم آن را مي

 220دهد. استعدادش( پاسخ مي

تر به  های ذهني، هوشي و ادارکي از این دست در تعليم و تربيت، که پيش تفاوت

های فردی است، و معموالً همين بخش نيز  اشاره شد، فقط بخشي از تفاوت آنها

شناسان یادگيری قرار گرفته است. ولي  شناسان شخصيت و روان مورد توجه روان

رویم و به طور خاص به حوزه تربيت دیني وارد  که کمي جلوتر مي هنگامي

شناسان  قه روانخوریم که دیگر مورد عال شویم، به تفاوت مهم دیگری بر مي مي
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نيست. در مقابل، دین به این تفاوت اهتمام تام ورزیده است و مكرراً با بيانات 

گوناگون به آن التفات داده است و در تربيت دیني نقش کليدی و حساس دارد. ما 

 ناميم. مي« تحمل وجودی»و یا « ظرفيت وجودی»این نوع از تفاوت را 

 کند:  به خوبي تبيين مي« ومنانم»روایت زیر این تفاوت را در بين 

فرمود: به راستي خداوند عزوجل ایمان را بر هفت سهم نهاده است:  )ع(امام صادق

نيكوکاری، راستگویي، اعتقاد محكم به خدا و دین، خشنودی به قضای پروردگار، 

وفا به عهد و پيمان، داشتن دانش، بردباری. سپس آن را ميان مردم تقسيم کرد. 

که را هر هفت سهم داد، پس او کامل است و همه ایمان را پذیرفته خداوند هر 

است؛ و به برخي مردم یک سهم داد و به برخي دو سهم و به بعضي سه سهم. 

خداوند مردم را بر همين منوال تفاوت گذاشت، تا اینكه به آخرین گروهشان هفت 

ه دو سهم، سهم داد. سپس امام فرمود: بر آن کس که یک سهم دارد، به انداز

گران  تكليف تحميل نكنيد و نه بر آن کس که دو سهم به اندازه سه سهم، که بر او

آید و موجب مشقت و زحمت او شود. امام به همين منوال فرمایش خود را ادامه 

 221داد، تا رسيد به هفت سهم.

داریم، الزم است برای انجام آن  زماني که خود یا دیگری را به کاری وا مي

شود؛  داشته باشد، و اگر این آمادگي وجود نداشته باشد، بر نفس تحميل ميآمادگي 

زند. این نكته درباره دانش و شناخت نيز  در این صورت انسان از انجام آن سرباز مي

ای  جاری است، به این معنا که اگر از پيش، آمادگي برای درک و شناخت مسأله

فهمد  پذیرد و یا بد مي و در نتيجه نمي کند وجود نداشته باشد، انسان آن را هضم نمي
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های جدی و عمقي در  گاه عامل پدید آمدن آسيب شود؛ آن فهمي مي و دچار کج

سازد. این روایت مشهود  گردد و عقاید و باورهای وی را سست و متزلزل مي فرد مي

ه خدا : ب)ع(امام زین العابدین» 222است که: و اهلل لو علم ابوذر ما في قلب سلمان لقتله؛

 «.کشت دانست؛ او را مي سوگند اگر ابوذر آنچه در دل سلمان بود، مي

 در روایت دیگر آمده است که: 

در ميان گروهي از یارانش در مسجد نشسته بود. عرض کردند:  )ع(امير مومنان علي

ای امير مومنان، برای ما سخنراني کن. فرمود: وای بر شما، سخن من سخت و دشوار 

فهمند. آنان اصرار کردند. فرمود: همراه من بيایيد؛  مندان آن را نمياست؛ جز دانش

پس به منزلشان وارد شدند. )در آنجا شروع به سخن کرد و( فرمود: منم آن که 

ميرانم. منم اول و آخر و  کنم و مي برتری یافتم؛ پس چيره شدم. منم که زنده مي

 ظاهر و باطن. 

شده است، و از جا برخاستند )که بروند(.  آنان غضبناک شدند و گفتند علي کافر

به در )خانه( فرمود: ای در، ایشان را نگه دار. آن در )باز نشد و از این  )ع(امام علي

گاه فرمود: آیا به شما نگفتم سخن من سخت و  طریق( ایشان را نگه داشت. آن

ن آسيب و فهمند؟ )امام به ناچار در صدد جبرا دشوار است؛ جز دانشمندان آن را نمي

رو فرمود:( بيایيد  تفسير سخنان خود در سطح ظرفيت و تحمل آنان برآمد؛ ازاین

)بنشينيد( تا )سخنانم را( برایتان تفسير کنم. اینكه گفتم منم آنكه برتری یافتم؛ پس 

چيره شدم، )مقصودم این بود که( من با این شمشير با شما جنگيدم و بر شما پيروز 

کنم و  و رسولش ایمان آورید؛ و اما اینكه گفتم منم که زنده ميشدم تا اینكه به خدا 
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ميرانم؛ و اما اینكه گفتم  کنم و بدعت را مي ميرانم؛ من سنت )پيامبر( را زنده مي مي

منم اول، )آری( من اولين کسي هستم که به خدا ایمان آوردم و مسلمان شدم. گفتم 

کرد و به خاک سپرد؛ و اما اینكه  منم آخر، من آخرین کسي هستم که پيامبر را کفن

گفتم من ظاهر و باطنم، )یعني( دانش ظاهر و باطن نزد من است. عرض کردند: ما را 

 «.)از زیر فشار درک سخنانت( راحت کردی؛ خداوند تو را آسوده بدارد

اهتمام به رعایت ظرفيت وجودی افراد و تفاوت آنان در تربيت دیني همان 

ایات بر آن تأکيد شده است و به تصریح و تلویح خواسته ای است که در رو نكته

ظرفيت و  شده است که از ارائه معرفت سنگين و غير قابل هضم به اشخاص کم

 تحمل خودداری شود.  کم

در روایت آمده است که گروهي از اهل بصره به خدمت امام علي بن موسي 

یونس بن عبدالرحمن )در رسيدند و در حضور امام درباره عقاید و افكار  )ع(الرضا

حالي که یونس بن عبدالرحمن به دستور امام به اتاق کناری رفته بود و صدای آنان 

ظرفيتي، مطالب  شنيد( بسيار بد گفتند. حقيقت این بود که آنان به دليل کم را مي

فهمي شده بودند. امام پس از  یونس را درباره امامت و والیت برنتابيده و دچار کج

روج اهل بصره، یونس را خواست و به او فرمود: یا یونس حدث الناس بما وداع و خ

ای » 223یعرفون و اترکهم مما ال یعرفون کانک ترید ان تكذب علي اهلل في عرشه؛

کنند  یونس، با مردم به اندازه فهم و درکشان سخن بگو، و از بيان آنچه درک نمي

ای بر خداوندی که  و قصد کردهپرهيز کن، )در غير این صورت از نظر آنان( گویا ت

 «.راند، دروغ ببندی در عرشش بر همگان حكم مي
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دهند، ناشي از نبود درک  هایي که آنان به تو مي مقصود امام این بود که نسبت

کافي سخنان تو در امر امامت و مقام امام است. در روایت معروف أربع مأه، امير 

 فرماید:  در بخشي از آن مي )ع(مومنان

مردم به آن مقدار که توان فهم و شناخت دارند، معاشرت کنيد و از آنچه با 

کنند، وانهيد و آنان را به روی خود و ما  )تحمل درکشان را ندارند و( انكارش مي

واندارید؛ زیرا )فهم و پذیرش( امر ما دشوار و سخت است و به جز فرشته مقرب یا 

به ایمان آزمایش کرده )و ایمانش  ای که خداوند دل او را پيغمبر مرسل یا بنده

 224پذیرفته( شده است، تحمل نتواند کند.

در حق معلمان دیني که این اصل تربيتي را رعایت  )ع(در روایتي دیگر امام صادق

کنند و از نقل مطالبي که باالتر از سطح درک و تحمل مخاطبشان است،  مي

 کنند، دعا کرده است: خودداری مي

یا مدرک رحم اهلل  )ص(قال قال الصادق جعفر بن محمد عن مدرک بن الهزهاز

مدرک بن » 225عبداً اجتر موده الناس إلينا فحدثهم بما یعرفون و ترک ما ینكرون؛

هزهاز به سوی ما جلب کند؛ پس از سخنان ما آنچه در سطح درک و شناخت ایشان 

خودداری است برای آنان نقل و از نقل سخناني که از سطح فهم آنان فراتر است، 

 «.کند

 )ع(در این روایت امام تخطي از اصل تفرد را مانع حفظ محبت مردم به اهل بيت

خواهد این اصل را  داند و از دوستانش که در امر تعليم و تربيت دستي دارند، مي مي

                                                             
 10، ح 610ص  ،2. ابی جعفر محمد بن علی بن حسین صدوق، الخصال، ج 224

 7، ح 99. صدوف، الخصال، ص 225
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کند؛ باشد که ما نيز با جدی گرفتن این  به کار بندند و برای ایشان طلب رحمت مي

 عای آن بزرگوار شویم. مهم تربيتي، مشمول د

 های اجتماعی ( تفاوت3

تفاوت اجتماعي در مقابل تفاوت فردی )تفرد( است و منظور از آن هر نوع 

های دروني فرد نباشد، و ناشي از موقعيت و جایگاه  تفاوتي است که متكي بر تفاوت

 ن. خواه جایگاه فرهنگي، اجتماعي، سياسي و یا غير آ وی در جامعه و اجتماع باشد؛

در مبحث تفرد، به قسمي از تفاوت فردی اشاره شد که خارج از حيطه مورد توجه 

های  تفاوت»سد مبحث  جدی روان شناسان شخصيت و یادگيری بود. به نظر مي

اساساً در مباحث علوم تربيتي معاصر جایي ندارد )چه رسد که در سطح « اجتماعي

ای تعليم و تربيت دیني یا به طور ه اصلي تربيتي مطرح باشد( و از اختصاصات نظام

های  های نظام تعليم و تربيت اسالمي است. بر سياق اصل تفاوت خاص از ویژگي

گوید افراد بر حسب موقعيت و  های اجتماعي به ما مي فردی، اصل تفاوت

جایگاهشان در جامعه و اجتماع، باید برنامه و اهداف تربيتي مخصوص داشته باشند و 

ات تربيتي متفاوت داشت. به دليل شباهت بين این دو اصل، مباحث از آنان انتظار

مشترکي بين آنها وجود دارد که از تكرارشان در اینجا خود داری و بيشتر به دالیل 

 شود.  اسالمي آن پرداخته مي

ای همسران پيامبر، هر کس از شما مبادرت به کار زشتي آشكار کند، عذابش دو 

ر خدا همواره آسان است و هر کس از شما خدا و فرستاده خواهد بود و این ب  چندان

دهيم و برایش روزی  اش را فرمان برد و کار شایسته کند، پاداشش را دو چندان مي

خواهيم ساخت. ای همسران پيامبر، شما مانند هيچ یک از زنان ]دیگر[   نيكو فراهم
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در دلش بيماری است،  نيستيد؛ اگر سر پروا دارید، پس به ناز سخن مگویيد تا آن که

 (.32-30طمع ورزد و گفتاری شایسته گویيد )احزاب: 

در آیه اول از سه آیه فوق، گناه کبيره و یا هر عملي که در نهایت « فاحشه»از واژه 

، قصد شده است. کلمه )ص(زشتي و شناعت باشد مانند آزار دادن به رسول خدا

اش  گناهي است که زشتي« فاحشه مبينه»به معنای هویدا کردن است. منظور از « مبينه»

برای همه روشن باشد. انجام گناه کبيره به شكل علني و آشكار فرضي است، و 

 رسد.  صدور چنين عملي به این شكل از همسران آن حضرت بعيد به نظر مي

دو برابر  )ص(گرامي دو آیه اول داللت دارد بر آنكه جزای عمل بد همسران پيامبر

، و جزای عمل نيک ایشان نيز دو برابر آنان است. حكم عذاب و جزای زنان دیگر

، به دليل شرافت منزلت و برتری درجه )ص(اجر مضاعف برای همسران رسول خدا

 ایشان در جامعه در مقایسه با سایر زنان، به علت انتساب به پيامبر خداست.

تخضعن بالقول آیه بعد یعني یا نساء النبي لستن کاحد من النساء إن اتقيتن فال 

را با سایر زنان، به صراحت نفي  )ص(فيطمع الذی في قلبه مرضٌ، برابری زنان پيامبر

گاه از  فرماید: اگر تقوا به خرج دهيد، شما با سایر زنان برابر نيستيد. آن کند و مي مي

کند. این اوامر و نواهي به دليل  ای از کارها امر مي ای از کارها نهي، و به پاره پاره

تفریع، پس از بيان « فاء»رابر نبودن آنان با زنان دیگر است، که این امر را با حرف ب

 دهد.  مساوی نبودن آنان با سایر زنان نشان مي

فرماید در سخن خضوع نكنيد )مانند سایر زنان آهنگ  آیه مزبور در ادامه امر مي

ناز مكنيد.... با  های خود بنشينيد، و کرشمه و صدا را فریبنده نسازید(، و در خانه

یابيم که  توجه به اینكه این امور بين زنان پيامبر و سایر زنان مشترک است، در مي
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خواهد این تكاليف  برای تأکيد است، و مي« شما مثل سایر زنان نيستيد»آوردن جمله 

فرماید شما چون مثل دیگران نيستيد، واجب است  را به آنان تأکيد کند، و گویا مي

این تكاليف بيشتر کوشش و رعایت کنيد، و در رعایت دستورها و در امتثال 

 های دیني، بيشتر از سایر زنان احتياط روا دارید.  آموزه

گوید که اگر  سخن مي )ص(همچنين آیات پيشين، گرچه درباره همسران پيامبر

اطاعت خدا کنند، پاداشي مضاعف دارند، و اگر گناه آشكاری مرتكب شوند، کيفر 

خواهند داشت، از آنجا که مالک و معيار اصلي، همان داشتن مقام و  مضاعف 

شخصيت و موقعيت اجتماعي است، این حكم درباره افراد دیگر که موقعيتي برتر در 

گيرند، نيز صادق  جامعه دارند و دیگران به آنها توجه دارند و از آنان سر مشق مي

ند، بلكه وجود آنها دارای دو بعد گونه افراد، تنها متعلق به خویشتن نيست است. این

است: بعدی به خودشان تعلق دارد، و بعدی به جامعه؛ و برنامه زندگي آنها ممكن 

ای را گمراه سازد؛ بنابراین اعمال آنها دو اثر دارد:  است جمعي را هدایت یا عده

 فردی و اثر اجتماعي، و از این لحاظ هر یک دارای پاداش یا کيفری مستقل است. 

اني که شخصيت دیني و اجتماعي دارند و فكار، گفتار و کردارشان برای کس

تر و همواره چند گام از آنها جلوتر  یافته دیگران سرمشق است، باید از دیگران تربيت

باشند، تا بتوانند الگویي مناسب برای دیگران باشند. این امر ميسر نيست مگر آنكه 

تری قرار دهيم. چگونه  امه تربيتي متعاليآنان را تحت تربيت خاص با اهداف و برن

های برتر دیني، اخالقي و اجتماعي  ها و شایستگي ممكن است افرادی را با ویژگي

هدف بگيریم، ولي محيط، برنامه و روش تربيتي آنان با دیگران یكسان باشد. اگر 

ن را به طلبد، دليل آ ، رعایت بيشتر دستورهای قرآني را مي)ص(قرآن از همسران پيامبر

فرماید: واذکرون ما یتلي في بيوتكن من آیات اهلل  دنبال آیات پيشين چنين مي
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های شما از آیات  از آنچه در خانه( »34والحكمه إن اهلل کان لطيفا خبيرا؛ )احزاب:

 «.شود یاد کنيد، خداوند لطيف و خبير است خداوند و حكمت و دانش خوانده مي

زل شده است و پيش از دیگران از دستورهای خدا های آنان نا آیات قرآن در خانه

 اند.  اطالع یافته و آنها را آموخته

گذاری تربيتي، بين افراد دارای شوون و  ریزی و هدف نتيجه آنكه، در برنامه

شود و این امر به منزله اصل تربيتي  موقعيت اجتماعي و افراد دیگر تفاوت گذاشته مي

دادند و  آن را مورد نظر قرار مي )ع(اهل بيت گونه که الزم الرعایه است، همان

رسيدند،  های عالي فرهنگي، سياسي و اجتماعي مي فرزندانشان را که در آینده به مقام

از پدر بزرگوارشان نقل  )ع(کردند. در روایتي امام صادق به آن شيوه تربيت مي

 کند که: مي

ج سالگي به نماز گزاردن فرمود: ما )اهل بيت( فرزندانمان را در پن )ع(امام باقر

کنيم، و شما فرزندانتان را در هفت سالگي به نماز وادارید. همچنين ما  وادار مي

تا جایي که طاقت روزه دارند، تا نصف روز باشد یا  -فرزندانمان را در هفت سالگي

داریم...؛ ولي شما فرزندانتان را در نه سالگي  به روزه گرفتن وا مي -بيشتر و یا کمتر

داری وادار کنيد، و چون تشنگي بر آنان غلبه کرد،  به اندازه تاب و توانشان به روزهو 

 226«.روزه خود را افطار کنند

در  )ع(به روشني تفاوت برنامه تربيت دیني اهل بيت )ع(در این روایت، امام باقر
 کند. ایشان مورد فرزندانشان را با برنامه تربيت دیني فرزندان پيروانشان گوشزد مي

برای ادای نماز و گرفتن روزه، سن دستور به فرزندان پسر خویش را با سن فرزندان 

                                                             
 .1، ح 409، ص 3. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج 226
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کند: سن تعليم نماز برای فرزندان امام پنج سالگي و  پسر دیگران، دو گونه بيان مي
را مبني  )ع(در جای دیگر، سيره رایج اهل بيت )ع(برای سایرین نه سالگي. امام صادق

 فرمایند:  فرزندانشان از سایرین تكرار ميگذاری تربيت دیني  بر تفاوت

إنا نامر صبياننا بالصيام إذا کانوا بني سبع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم فان کان 
إلي نصف النهار و أکثر من ذلک او اقل فاذا غلبهم العطش و الغرث افطروا حتي 

ما اطاقوا من صيام یتعودوا الصوم و یطيقوه فمروا صبيانكم إذا کانوا ابناء تسع سنين ب
 227فاذا غلبهم العطش افطروا.

و یا از  )ع(نباید به این سو رفت که این تفاوت، فقط در فرزندان معصوم اهل بيت
که همه فرزندان پسر اهل « صبياننا»خصایص امامت است؛ زیرا احتمال اول را اطالق 

ال دوم را امام زین کند، و احتم شود، رد مي اعم از امام و غير امام را شامل مي )ع(بيت
 گوید:  چنين پاسخ مي )ع(العابدین

اید. امام  پيامبر، بخشيده شده )ع(شخصي به امام سجاد عرض کرد: شما اهل بيت
خشمگين شد و فرمود: در مورد ما همان آیاتي جریان دارد که درباره زنان پيامبر 

باشيم پاداشمان دو جاری است؛ اگر ما گناه کنيم، مجازتمان دو برابر و اگر نيكوکار 
سوره احزاب را )که پيش از این گذشت(  31و  30گاه حضرت آیات  برابر است. آن
 228تالوت فرمود.

از صفت خاص بخشش  )ع(امام با خشمگين شدن در برابر این سخن که اهل بيت
فرماید که خاص بودن ما، مانند همسران  دهد و مي برخوردارند، واکنش نشان مي

ای  دليل هيچ خصيصه وقعيت و شأن اجتماعي نهفته است؛ یعني بيدر م )ع(رسول خدا
را به ما نسبت ندهيد و اگر تفاوتي ميان ما و دیگران هست، در مقام و منزلت 

                                                             
 1، ح 124، 14. همان، ج 227

 11. رعد: 228
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اجتماعي ماست. پس تفاوت ما در برنامه تربيت فرزندانمان، ناشي از تفاوت و برتری 
 شأن و منزلتمان در مقایسه با سایر مردم است. 

 گرایی  ده( خانوا4

تربيت فرزندان، از اولين امور مهم خانه، مدرسه و جامعه است. همه این عوامل در 

تربيت فرزندان به سمت مثبت یا منفي دخالت دارند؛ اما حقيقت آن است که تأثير 

محيط خانه و خانواده از ميان این عوامل، به شكلي چشمگير در تربيت و به خصوص 

ای که باید آن را از دو عامل دیگر  تر است، به گونه وندر تربيت دیني فرزندان افز

 ممتاز ساخت. 

تک  قرآن کریم در حالي که تغيير وضعيت یک قوم و ملت را به تغيير دروني تک

خانواده را به منزله  229اعضای آن قوم و جامعه توسط خودشان وابسته کرده است،

اعضای خانواده متربيان  واحدی تربيتي که در آن سرپرست خانواده مسوول تربيت و

وی هستند، پذیرفته است: یا ایها الذین آمنوا قوا انفسكم و اهليكم نارا و قودها الناس 

اید، خود و خانواده خویش  ای کساني که ایمان آورده( »6و الحجاره عليها؛ )تحریم: 

 «هاست، حفظ کنيد. ها و سنگ را از آتشي که هيزم آن انسان

ویژه والدین، نقش اساسي در تربيت فرزندان در دوران بزرگان خانواده و به 

دهند. این تغيير در حد  ای که حتي فطرت ثابت او را تغيير مي کودکي دارند، به گونه

گزیني کامل نيست؛ زیرا فطرا اهلل التي فطر الناس عليها ال تبدیل لخلق  محو و جای

را بر آن آفریده؛ دگرگوني ها  این فطرتي است که خداوند، انسان( » 30اهلل؛ )روم: 

؛ ولي به حدی است که آن را به فراموشي بسپارد. «در آفرینش خدا نيست

                                                             
 11. رعد: 229
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 )ص(گرامي تأثيرگذاری شگرف والدین حتي بر فطرت فرزند، متن صریح گفته پيامبر

در روایتي مشهور و معتبر نزد عامه و خاصه است: کل مولود یولد علي الفطره حتي 

هر مولودی بر فطرت )الهي( متولد » 230ینصرانه و یمجسانه؛یكون ابواه یهودانه و 

 «. شود، مگر اینكه پدر و مادرش او را یهودی یا نصراني یا مجوسي گردانند مي

گرچه این فطرت به طور خاص درباره یكتاپرستي در روایات ثابت شده است. 

ر دارد، که پس از توحيد، نماز از نظر اهميت در مرتبه بعد قرا 231بنابر روایات دیگر

 شود.  آن نيز در خانواده آموخته مي

رو خداوند در  در قرآن کریم، خانواده محل آموزش و برپایي نماز است؛ ازاین

و خانواده خود ( »132فرماید: و امر اهلک بالصاله؛ )طه:  مي )ص(خطاب به پيامبر اکرم

 «.را به نماز فرمان ده

شود،  منقول از پيامبر( استفاده ميگونه که از روایت فطرت )روایت پيشين  همان

در تربيت دیني فرزندان، والدین به منزله ارکان اصلي خانواده، بيش از اعضای دیگر 

دهي فطرت و سرشت پاک و بالفعل کردن بالقوه  آن نقش دارند. والدین در شكل

ای فرزندان، اثر مهمي دارند. آنان با پيروی از برنامه معين و با به کارگيری راهكاره

مختلف تربيتي، با فراهم کردن بستر مناسب و ایجاد جو معنویت در محيط خانه و 

های معنوی در فرزندان، نقش  گرایش گيری حس دیني و رشد خانواده، در شكل

کنند. در روایات بسيار، خبش هي گوناگوني از برنامه تربيت  تربيتي خود را ایفا مي
                                                             

 18، ح 35، ص 1. ابن أبی جمهور احسائی، عوالی للئالی، ج 230

انها راس االسالم بعد االقرار بالدین، در . وصیته لمعاذبن جبل لما بعثه الی الیمن:... ولکن اکثر همک الصال[ ف231

به معاذبن جبل هنگام اعزام او به سمت استانداری یمن چنین آمده است: ای معاذ،...  )ص(های پیامبر اکرم سفارش

)ابن شعبه حرانی،  اصول دین، سرآمد ارکان اسالم استبیشتر هم خود را صرف نماز کن، که پس از اقرار به 

 .(25تحف العقول، ص 
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نجا به بيان یک روایت از آنها بسنده دیني فرزندان وصف شده است، که ما در ای

 232کنيم. مي

برنامه تربيت دیني فرزند از دوران  )ع(یا امام ششم )ع(در روایتي از امام پنجم

 خردسالي چنين وصف شده است: 

بعد « ال إله إال اهلل»چون کودک سه ساله شود، هفت بار به او بگو: بخوان 

روز رسد، هفت بار به او بگویند: واگذارش تا به سن سه سال و هفت ماه و بيست 

و دیگر تا چهار سالگي او را واگذار، و چون چهار سالش « محمد رسول اهلل»بگو 

و رهایش کنيد تا پنج «صلي اهلل علي محمد و آل محمد»تمام شد، هفت بار بگوید: 

وقتي فهميد، رو به قبله « دست راست و چپ کدام است؟»سالگي به او گفته شود: 

ود و سجده کند، و باز واگذارش کنيد تا شش سالگي. چون شش ساله واداشته ش

شد، رکوع و سجود آموزد تا هفت ساله شود. در این سن دستور دهند تا دست و 

صورت را بشوید، وضو بگيرد، بعد به نمازش وادارند؛ و چون نه ساله شد، وضو 

بر ترک آن  یادش دهند و اگر ترک کرد تنبيه شود و به نماز فرمانش دهند، و

 233اش کنند؛ و چون نماز و وضو فراگيرد، والدینش آمرزیده شوند إن شاء اهلل. تنبيه

های کالمي، القای باورهای مذهبي و معنوی  والدین نقش خود را از طریق ارتباط

ها با انجام  دهد خانواده کنند. تحقيقات نشان مي و همچنين رفتارهای مذهبي ایفا مي

کردن، باز گفتن نام خدا در هنگام غذا خوردن، دادن خيرات،  اعمال مذهبي مثل دعا

توانند موجب رشد و بالندگي معنوی کودکان  دستگيری از فقرا و رعایت اخالق، مي

                                                             
، 2. برای کسب اطالعات تفصیلی و تکمیلی در باب برنامه تربیت دینی، رک: محمد داودی، تربیت دینی، ج 232

 )ع(و اهل بیت )ص(های سره تربیتی پیامبر از سری کتاب

 222. أبی نصر حسن بن فضل طبرسی، مکارم االخالق، ص 233
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شوند. انجام مناسک و شعائر مذهبي نيز، بذر معنویت را در دل کودکان و نوجوانان 

که مردم برای نزدیكي  افشاند. اسالم سرشار از شعائر و مناسک سودمندی است، مي

دهند؛ مناسكي چون نمازهای یوميه، زیارت خانه  به خدا در وضعيتي خاص انجام مي

های آزاد خانوادگي در مورد مسائل مذهبي، در درک  خدا، روزه گرفتن و.... بحث

ها اگر به مقتضای سن  کودکان از مفاهيم معنوی تأثير بسزایي دارد. این بحث

خواهد بود.   ی فكری او باشد، بسيار گيرا و شيرینکودک و متناسب با فضا

های معنوی بين والدین وکودکان، بستر مناسبي برای نهادینه کردن مفاهيم  بحث

تواند به رشد مذهبي کودکان در خانواده  آورد. از مسائلي که مي مذهبي فراهم مي

ها و  انهای مذهبي است. اصوالً کودکان داست ها و روایت کمک کند، نقل داستان

های  ها و داستان توانند مفاهيم مذهبي را از طریق روایت دوست دارند و والدین مي

 جذاب آموزش دهند. 

گيری  ترین بستر شكل بدین ترتيب، پژهشگران همسو با اسالم، خانواده را اساسي

دانند، و بر این نكته تأکيد دارند که بيشتر این باورها از  باورهای مذهبي و معنوی مي

 گيرد.  وران کودکي و در کانون خانواده ریشه ميد

ها، حتي در جامعه اسالمي معاصر، به دليل نداشتن  متأسفانه امروزه خانواده

و مهمي مواجه   های جدی های الزم در مسير تربيت دیني فرزندان با چالش مهارت

مسلماً زند.  تر شدن جوامع و ارتباطات، بر آن دامن مي هستند. مشكالتي که پيچيده

های تربيتي مناسب و آموزش فنون  ارائه رهنمودهای الزم برای در نظر گرفتن برنامه

های تربيت دیني در سطح درک عموم  های تربيتي به خصوص مهارت و مهارت

کند؛ ولي بخش  ها کمک مي ها، به حل بخشي از مشكالت کنوني خانواده خانواده

هاست و این امر زماني صورت  دیگر آن مستلزم مواجهه منطقي با این چالش
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پذیرد که والدین بتوانند آنها را به خوبي شناسایي کنند و به آگاهي کامل در  مي

 مورد آنها برسند. 

های فرهنگي و اجتماعي فرزندان  در این جهت مهم است که والدین بدانند محيط

است. در واقع  تر شده بازتر از گذشته و دایره فعاليت و تعامل آنان با دیگران گسترده

عوامل تأثير گذار بر افكار، کردار و گفتار فرزندان، به شكلي چشمگير افزایش یافته 

دی،  ها )رادیو، تلویزیون، ویدئو، سي است؛ عواملي مانند: گروه همساالن، رسانه

ها، فرهنگسراها و... . این عوامل به صورت شبانه  اینترنت، ماهواره، موبایل( ورزشگاه

کنند.  ها و افكار آنان نقش تأثيرگذار و مهم خود را ایفا مي غيير اندیشهروزی، در ت

توسعه زماني و کيفي مدارس در جامعه معاصر را، نباید از نظر دور داشت. امروزه 

رنگ  ها را در ساختن شخصيت کودکان و نوجوانان، کم مدارس سهم خانواده

 اند.  کرده

توجهي به فرایند  ن از این عوامل و بيتوجهي و غفلت والدی در چنين وضعيتي، بي

اثر و  وسوی آنها، مسلماً اقدامات تربيتي و اصالحي آنان را بي اثربخشي و سمت

 خواهد کرد.   اثر حداقل کم

همچنين شيوه والدین در این تربيت مهم است. عالیق دیني والدین اگر موجب 

ین زمينه و مانع از انجام خواهي آنان در ا های نادرست تربيتي و زیاده انتخاب شيوه

  شک تأثير مستقيم در استنكاف و طغيان فرزندان داوطلبانه آداب دیني شود، بي

 خواهد شد.  ها و انحرافات خواهد داشت و احياناً باعث بروز ناهنجاری
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 گرایی  ( فطرت5

بخش اصلي و اساسي هدف تعليم و تربيت اسالمي، شكوفایي فطریات انسان است. 

توانند به  ها وجود دارد. همه مي م شكوفایي فطریات، هدفي برای همه انساندر این نظا

ها برای شكوفا شدن، باید خود را کشف کنند؛ بفهمند که  شكوفایي دست یازند. انسان

توانند بشوند. قدم اول در این راه، باور  ها و طبيعتي دارند و اینكه چه مي چه ویژگي

د آدمي است. قدم دوم این است که به انسان یاد داده های ذاتي و پنهان وجو داشتن جنبه

شود چگونه هویت خود را بازشناسد، چگونه خویش را شكوفا سازد. برای شكوفایي 

ساز آن است، چه چيز را انتخاب کند و  کننده و آلوده چه چيز مفيد و چه چيز تشعيف

  ی جوید.چه چيز را نادیده انگارد، چه چيز را انجام دهد و از چه چيز دور

ها این است که خداوند آنها را بر اساس فطرت  یكي از تدابير الهي در مورد انسان

الهي آفریده است. فطرت الهي با شالوده وجود آدمي در انطباق کامل است. گفتگو 

ترین بعد دیني وجود انسان است.  ترین و ثابت از فطرت الهي، گفتگو از محوری

اصل مسلم تعليم و تربيت دیني است و همه  گرایي و همسویي با فطرت، فطرت

ریزی شوند؛ زیرا  ها، اهداف و تحقيقات تربيتي باید بر پایه فطرت پي تدابير، برنامه

خداوند، آدمي را بر این بنياد خواسته و سرشته و پرورش و رشد و کمال او را از این 

 راه ممكن دانسته است. 

جود آدمي شكل گرفت که انسان گرانمایه فطرت توحيدی، هنگامي در و گوهر

قبل از عالم دنيا و پيش از تعلق به این بدن جسماني، در یكي از عوالم پيشين به نام 

در فضایي مقدس و نوراني، پس از اعطای اختيار به وی، درباره پروردگار « ذر»عالم 

 ها همگي انسان« ألست بربكم؟»بودن خداوند نسبت به او مورد سؤال قرار گرفت که: 

 کند:  پاسخ گفتند: بلي. خداوند متعال جریان این واقعه را چنين گزارش مي
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به خاطر آور زماني را که پروردگار تو را پشت بني آدم، فرزندانشان را بيرون 

آورد و آنان را بر خودشان گواه گرفت و پرسيد: آیا من پرودرگارتان نيستم؟ گفتند: 

ن ما قبل از ما مشرک بودند و ما هم فرزندان ما از این غافل بودیم. یا بگویيد: پدرا

سازی؟  گروان انجام دادند، هالک مي بعد از آنها بودیم. آیا ما را به سبب آنچه باطل

 (.137، 172)اعراف:

با ورود انسان به عالم دنيا، این گفتگو و اقرار، همراه با خصوصيات عالمي که این 

مين رو قرآن کریم آن جریان را حادثه در آن رخ داده است، فراموش شد؛ از ه

کند، تا شاید موجب یادآوری شود. با پا نهادن انسان در این جهان، هر چند  بازگو مي

به فراموشي انسان در ورود به عالم ذر انجاميد، موجب محو و حذف یک باره گوهر 

پاک فطرت الهي از صفحه خاطر وجود آدمي نشد، بلكه همچنان استوار و محكم، 

و باقي ماند تا در زماني دیگر، آن را دوباره در خاطر خود حاضر سازد:... مفطور ا

(:... پس معرفت خدا )ع(امام صادق»)234فثبتت المعروفه و نسوا الموقف و سيذکرونه؛

ها ثابت شد و موقف و محل دریافت معرفت از یاد آنها رفت و بعداً  در انسان

 «. خواهند شد متذکر

 اقي ماند، تا دین الهي بر مبنای آن استوار شود. گرانمایه آدمي ب  این بعد

پس با همه وجود، رو به سوی آیين خالص پروردگار کن، آیيني که خداوند آن 

را با فطرتي قرار داد که مردم را با همان فطرت سرشت. آفرینش خدا تغييرپذیر 

د )روم: نيست. این است همان دین پایدار، ولي بيشتر مردم به این حقيقت آگاه نيستن

30.) 

                                                             
 248، ص 1. علی بن ابراهیم قمی، تفسیر قمی، ج 234
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بنابر همين ارتباط وثيق و عميق بين فطرت و دین، دین عامل شكوفایي فطرت و 

تواند انسان را به  شود. دین مي شكوفایي آن متقابالً عامل رونق و ترویج دین مي

کمال حاصل از به فعليت رسيدن فطرت نایل کند، و دین به سبب فطرت، در گستره 

فطرت الهي در وجود انسان نبود، کسي نه آفریننده رسد. اگر  جامعه به حكومت مي

شناخت و در سطح جامعه از دیانت خبری نبود: لو ال ذلک  رسانش را مي و نه روزی

 235لم یدر أحد من خالقه و ال من رازقه.

فرمود: فطرت الهي در وجود آدمي به فراموشي  )ع(گونه که امام صادق همان
کر شود. این یادآوری به خودی خود حاصل سپرده شد، تا روزی دوباره آن را متذ

طلبد، مرداني از جنس انبيا و  نخواهد شد، کوشش و همت مردان بزرگ الهي را مي
جانشيناني از نوع مربيان شایسته و وارسته: فبعث فيهم رسله و واتر اليهم اانبياءه 

خت و پياپي (: خداوند پيامبران خود را برانگي)ع(امام علي») 236ليستادوهم ميثاق فطرته؛
 «. بين مردم فرستاد، تا بشر را به ادای پيمان فطرت )در عالم ذر( وادارند

 محوری ( گزیده6

یكي از محورهای تربيتي، محتوای آن است که باید به آن توجه کرد. محتوای 
شود ذهن و رفتار خود را با  تربيت است که به متربيان آموخته و از آنان خواسته مي

 آن تطبيق دهند. 

در اسالم، دانش از ارزش وافری برخوردار است و بدین سبب بالبداهه عالم و 

بلكه خداوند مقام دانشمندان را به مراتب واالتر قرار داده  237جاهل یكسان نيستند،

                                                             
 1، ح 117، ص 1د بن علی بن حسین صدوق، علل الشریع، جج . ابی جعفر محم235

 1البالغه، خطبه  . نهج236

 9. زمر: 237
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اما این سخن لزوماً به معنای شایستگي هر نوع علم برای تعليم و تعلم و یا  238است؛

 ست. جایگاه واالی هر فرد دانش آموخته ني

ای از علوم، خارج از دامنه تعليم و تعلم مجاز قرار  بنابر دستورهای دیني، محدوده

دارد و نه تنها آموزش آنها رجحاني ندارد، بلكه یاد دادن و یاد گرفتن آنها نيز نهي شده 

و از ميان « ذات باری تعالي»های دیني، موضوع  است. به عنوان نمونه، از ميان دانش

در دورن این محدوده قرار دارند. از این محدوده « سحر و جادو»علم  علوم غير دیني،

کوچک که بگذریم، پرسشي کالن مطرح است که آیا دستور اسالم به خوض در علوم 

و ایجاب آن به فراگيری دانش از هر فرد و هر جا توسط مسلمانان، جميع انواع دانش و 

دیني است؟ به عبارت دیگر، آیا علم  های گيرد و یا منحصر به دانش معارف را در بر مي

از مطلوبيت ذاتي برخوردار است و هر نوع دانشي که عنوان علم یافت، باارزش تلقي 

ای از دانش )دانش دیني( ارزشمند است؟ این پرسشي است که  شود، و یا گونه ویژه مي

اند.  داشتههایي اظهار  بسياری از دانشمندان مسلمان به آن پرداخته و درباره آن دیدگاه

از معتقدان به  )ع(به عنوان نمونه، شهيد مطهری از قایالن دیدگاه اول و امام خميني

 239دیدگاه دوم است.

ها و دالیل آنها نيستيم؛ زیرا بنابر هر دو دیدگاه،  ما در اینجا در صدد بررسي دیدگاه

 ه درشوند؛ با این تفاوت ک های دیني را شامل مي آیات و روایات باب علم و دانش

دیدگاه اول، به بخشي از دانش، و در دیدگاه دوم، به همه دانش مطلوب، سفارش 

 شده است. 

                                                             
 11. مجادله: 238

، 2. برای کسب اطالعات بیشتر و جزئی تر درباره این دو دیدگاه و قایالن آنها ر.ک: علیرضا فقه تربیتی، ج 239

 87-35ص 



 175                                                                                                               آیات و روایات جایگاه تربیت در 

 

 

 

کنيم که از نظر تعليم و تربيت در هر حيطه،  ما در اینجا پرسش دیگری را دنبال مي

از جمله در حيطه تعليم دیني حائز اهميت فراوان است. پرسش این است که برای 

ا کافي است که ارزش في نفسه آن علم تأیيد شده باشد، و یا تعليم و تعلم هر علم، آی

افزون بر این، برای آنكه به منزله محتوای آموزش پذیرفته شود، مالکي دیگر نيز 

الزم است. پاسخ این پرسش در گروه دیگری از روایات باب علم نهفته است؛ 

نند. در ذیل ک گروهي که مالک و معياری دیگر را اصلي از اصول آموزشي معين مي

 شود:  روایات اشاره مي به برخي ازاین

(: به )ع(امام علي») 240علموا صبيانكم ما ینفعهم اهلل به ال تغلب عليهم المرجوه برایها؛

کودکانتان چيزی بياموزید که خداوند آن چيز را سودمند قرار داده است، تا صاحبان 

 «. افكار باطل، آنان را گمراه نسازند

های  (: پرهيزکاران گوش)ع(امام علي») 241علي العلم النافع لهم؛ و قفوا اسماعهم

 «.خویش را وقف علم سودمند برای خویش کنند

(: فرزندم،... و بدان دانشي که )ع(امام علي») 242و اعلم انه ال خير في علم ال ینفع؛

 «. سودی در آن نهفته نباشد، خيری ندارد

شوند. روایات در بابا علم،  مي منقسم« غيرمفيد»و « مفيد»های بشری به  دانش

اند. این  اند و از علم غير نافع برحذر داشته همواره علم نافع را تقدیس و ترغيب کرده

اهميت داشت که در پس هر کاری چنين دست  )ع(موضوع به حدی نزد پيامبر اسالم

                                                             
 10، ح 610، ص 2. ابی جعفر محمد بن علی بن حسین صدوق، الخصال، ج 240

 193البالغه، خطبه  . نهج241

 31. همان، نامه 242
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 خدایا، به راستي من از» 243داشت: اللهم اني اعوذ بک من علم ال ینفع؛ به دعا برمي

 «.برم دانشي که سودی ندارد، به تو پناه مي

داد از خدا علم سودمند بخواهند، و از علمي که  ایشان به دیگران نيز دستور مي

 244سلوا اهلل علما نافعا و تعوذوا باهلل من علم ال بنفع.»سود ندهد به خدا پناه برند: 

قي و سود دو گونه است: اول، دانش به امور دیني و وظایف اخال دانش بي

اجتماعي که به آن عمل نشود و در حد علم باقي بماند. در این حالت، دارنده آن 

ماند. دوم، دانستن  ميوه مي شود و به درخت بي عمل دانسته مي علم، دانشمند بي

ها و علم  مطالبي که سودی برای دنيا و یا آخرت آدمي ندارد؛ مانند بسياری از افسانه

 حكایت کرده است:  )ع(د بودند. امام کاظمها بدان پایبن انساب که عرب

ای دور مردی جمع  خدا وارد مسجد شد، مشاهده کرد عده )ص(روزی پيامبر

اند، فرمود: آنجا چه خبر است؟ گفتند: آن مرد عالمه است. فرمود: عالمه یعني  شده

های آنان و به روزگار  های عرب و جنگ چه؟ گفتند: او داناترین مردم است به نسبت

ها دانشي است که اگر کسي نداند، به  فرمود: این )ص(هليت و شعرهای عربي. پيامبرجا

او زیاني نرساند و اگر کسي بداند، او را سود نبخشد. سپس فرمود: همانا علم حقيقي 

ها فضل و  ای ميانه، یا سنتي برپا، و جز این ای استوار، یا فریضه سه دسته است: آیه

 245زیادی است.

                                                             
 385، ص 1. ابوالفتح محمد بن علی طرابلسی، کنز الفوائد، ج 243

 1743، ح 524، ص 1382. ابوالقاسم پاینده، نهج الفصاحه، 244

 1، ح 22، ص 1. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج 245
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کند و به حق  التفات، به برتری علم سودمند بر غير آن حكم مي عقل با کمترین

(: بهترین علم )ع(امام علي») 246داند: خير العلم ما نفع؛ آن را شایسته تعليم و تعلم مي

 «.آن است که نفعي ببخشد

توان دليل قاطع عقلي بر آموزش علوم سودمند و لزوم اکتفا به  با وجود این، مي

اند، که  امه کرد: اکنون علوم به حدی پر دامنه و گسترده شدهآن در تعليم و تعلم اق

ها در  فراگيری همه آنها برای یک نفر مقدور )و الزم( نيست. عمر معمول انسان

مقابل حجم علوم، بسيار کوتاه است و با مقدار الزم برای احاطه بر همه آنها بسيار 

آموختني زیاد و عمر  زیرا دانش»...  247فاصله دارد:... فان العلم کثير و العمر قصير؛

تر از آن است  (: علم وسيع)ع(امام علي») 248العلم اکثر من ان یحاط به...،«. کوتاه است

 «.که همه آن فرا گرفته شود...

پس به ناچار باید علم مفيد را برای آموزش برگزید علم غير نافع را رها کرد. این 

بشری )مانند پزشكي، صنعت، مطلب درباره علوم دیني و حتي هر یک از علوم 

رو باید درباره آموزش آنها نيز  کشاورزی و...( به تنهایي نيز صادق است و ازاین

 چنين اصلي رعایت شود. 

کند. از نظر  افزون بر دليل عقلي پيشين، یک دليل تربيتي نيز حكم فوق را تأیيد مي

صحيح و ناصحيح تربيتي، انباشتن ذهن با مطالب غير الزم، فرصت تفكر و تشخيص 

شود عقاید باطل بر آن حق جلوه کند و به سوی  گيرد و موجب مي را از انسان مي

                                                             
 .180، ح 46دررالکلم، ص . عبدالوادبن محمد تمیمی آمدی، غررالحکم و 246

. حسین بن محمد بن حسین بن نصر حلوانی، نزهه الناظر و تنبیه الخاطر، تحقیق مدرسه االمان المهدی، ص 247

9. 

 .184، ح 46. عبدالواحدبن محمد تمیمی آمدی، غررالحکم و درراکلم، ص 248
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در حدیثي که پيش از این  )ع(گرایش یابد. امام علي افكار و عقاید باطل و غير صحيح

فرماید به کودکانتان علمي بياموزید که خداوند نفع  گذشت، به صراحت بيان مي

ر داده است )به حال کودکانتان نافع باشد(، در این صورت کودکانتان را در آن قرا

افتد. علموا  کند و موثر نمي در آنها نفوذ نمي 249عقاید و افكار باطل گروه مرجوه

 صبيانكم ما ینفعهم اهلل به ال تغلب عليهم المرجوه برایها. 

شود و نظم منطقي خود را  با آموزش مطالب غير مفيد، ذهن درگير و مشوش مي

کند،  دهد. در این هنگام برای پذیرش عقاید باطل آمادگي پيدا مي دست مياز 

های انحرافي )مانند گروه  شود و به گفته امام، گروه گاه راه برای دیگران باز مي آن

 یابند.  مرجوه( با افكار غير صحيحشان بر صاحبان چنين اذهاني غلبه مي

غه را آوردیم که: أنما قلب الحدث البال نهج 31گرایي، بخشي از نامه  در مبحث جوان

 کاالرض الخاليه ما القي فيها من شيء قبلته فبادرتک باالدب قبل آن یقسو قلبک. 

ها، با بياني کامالً روشن، خالي بودن قلب جوان را دليل  در این جمله )ع(امام علي

شان امام  گرامي  گاه در خطاب به فرزند داند. آن پذیرش تربيت از سوی او مي

فرماید که من با توجه به این نكته و اینكه تو جواني و این وضعيت در تو  مي )ع(حسن

محقق است، بدون درنگ و قبل از آنكه آمادگي رواني تو به مرور ایام و انباشته 

 شدن امور غير الزم در قلبت از دست رود، به تربيت تو اقدام کردم. 

خواه علوم غير دیني، مالکي   دیني و خواه علوم  تا اینجا دانستيم در آموزش علوم،
دیگر نيز الزم است؛ در آموزش علوم باید به بخش مفيد آن پرداخت و از 

های غير سودمند آن برای حفظ آمادگي آموزش و به دليل محدودیت عمر  قسمت
                                                             

و قول را مقدم بر عمل  تنددانس که ایمان را قول بدون عمل می )ع(. گروه انحرافی معاصر با امام علی249

 بخشد. عمل را ایمانش نجات می شمردند و معتقد بودند شخص بی می
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گونه  شود، بلكه همان آدمي پرهيز کرد. اما از نظر اسالم، موضوع در اینجا ختم نمي
د و غير سودمند، باید سودمند را برگزید؛ بين سودمند و سودمندتر نيز که بين سودمن

باید سودمندتر را انتخاب کرد، تا با تابيدن نور علم و روشن شدن ضمير آدمي، 
 گوهر وجودی انسان نمایان شود. 

خذا من کل علم احسنه فان النحل یا کل من کل زهر ازینه فيتولد منه جوهران 
از هر علمي، نيكوتر )سودمندتر( » 250اء للناس و االخر یتضاء به؛نفسان احدهما فيه سف

خورد،  آن را فراگيرید؛ پس به درستي که زنبور عسل از هر شكوفه زیباتر آن را مي
آید؛ در یكي )عسل( از آن دو برای مردم  گاه از آن، دو گوهر نفيس پدید مي آن

 «کنند. ده ميشفاست، و از دیگری )موم( که مردم برای روشنایي استفا

تر  (: علم وسيع)ع(امام علي»)العلم اکثر من ان یحاط به فخذوا من کل علم احسنه؛ 
های نيكوتر  از آن است که همه آن فرا گرفته شود؛ پس از هر علمي بخش

 251«.)سودمندتر( آن را فراگيرید

سودمند بودن و یا سودمندتر بودن، از طریق رعایت امور ریز و درشت فراواني 
 شود.  شود و تا حدودی با موقعيت متربي مرتبط مي مي حاصل

روایت کتاب نزهه الناظر و تنبيه الخاطر رهنمودی کلي برای این مسأله ارائه کرده 
از هر »است: خذوا من کل علم ارواحه و دعوا ظروفه، فان العلم کثير و العمر قصير؛ 

ر بریزید؛ زیرا دانش دانشي جان و روح آن را بياموزید و قشر و پوسته آن را دو
 252«.آموختني زیاد و عمر کوتاه است

راه دیگر برای تحصيل دانش سودمندتر اینكه باید محتوای آموزش، مطابق نيازها 

و اقتضائات سني و جنسيتي متربيان گزینش و تنظيم شود. جوانان نيازها و 

                                                             
 .185، ح 46. عبداواحدبن محمد تمیمی آمدی، غررالحکم و دررالکلم، ص 250

 .9حسین بن محمد بن حسن بن نصر حلوانی، نزهه الناظر و تبیه الناظر، ص 251

 . همان.252
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 ساالن دارند. دختران مسائل و هایي غير از معماها و مشكالت بزرگ پرسش

های پسران دارند. در یک نظام آموزشي  ها و خواست اقتضائاتي متفاوت با انگيزه

شود. این همان نكته اصولي است  پيشرفته، محتوا با مخاطب هماهنگ وگزینش مي

در عنوان این اصل، در « محوری»یاد کردیم. پسوند « محوری گزینه»که ما از آن به 

، برای «گرایي خانواده»گری از اصول مانند در عنوان تعداد دی« گرایي»مقابل پسوند 

نمایش تأکيد بيشتر بر رعایت این اصل و مجاز نبودن تخطي از آن در هر سطح و به 

 هر ميزان است. 

 گیری نتیجه

بندی باید گفت: محتوای آموزش دیني افزون بر اینكه باید بر پایه باورها  در جمع

يز بشود. حسن ختام، سيره امام و اصول مسلم مكتبي تنظيم شود، باید گزینش ن

آموز از ميان انبوهي از وقایع تاریخي، برای  را در گزینش مطالب عبرت )ع(علي

کنيم. دقت امام در این اقدام و تأکيدشان در  آموزش به فرزندش در اینجا بازگو مي

 نشدني برای ما باشد.  اعالم آن، شایان توجه است؛ باشد که الگویي فراموش

ه عمر من همزمان با عمر گذشتگان نبوده است، در کارهای آنان پسرکم، گرچ

ام، تا جایي که از  ام و در تاریخشان با دقت فكر و در آثارشان سير کرده نظر افكنده

کثرت اطالع، مانند یكي از آنان به حساب آمدم. اخباری که از گذشتگان دریافت 

که گویي خود شخصاً با اولين  ام، به قدری مرا به وضع آنان آگاه کرده است، داشته

ام. بر اثر تعميق  تا آخرین آنها زندگي کرده ام و جریان امورشان را از نزدیک دیده

در تاریخ آنان، روشني و تيرگي کارشان را شناختم و سود و زیان اعمالشان را 

تشخص دادم. سپس مجموع اطالعات تاریخي خود را غربال کردم؛ آنچه مفيد و 
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در اختيار تو گذاردم و فقط مطالب زیبا و وقایع دلپذیر را برای تو آموزنده بود 

فایده که اثر علمي و عملي ندارد،  برگزیدم و ذهنت را از قضایای مجهول و بي

 253برکنار نگاه داشتم.

 کتابنامه

 البالغه، ترجمه صبحی الصالح، قم، دارالهجره. نهج -

 .1382نیای دانش، تهران، الفصاحه، چ چهارم، د پاینده، ابوالقاسم، نهج -

 م. 1983االحسائی، ابن ابی جمهور، عوالی الئالی، تحقیق مجتبی العراقی،  -

البرقی، احمد بن محمد بن خالد، المحاسن، تحقیق السید جالل الدین الحسینی، قم، دارالکتب  -

 ق. 1371السالمیه، چ دوم، 

 .1374برنجکار، رضا، معرفت فطری خدا، تهران، موسسه نبأ،  -

تمیمی آمدی، عبدالواحد بن محمد، عزرالحکم و دررالکلم، قم، دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه،  -

1366. 

الحرانی، ابو محمد الحسن بن علی بن الحسین بن شعبه، تحف العقول، تحقیق علی اکبر غفاری،  -

 ق. 1363موسسه النشر االسالمی، چ دوم، 
الدین فضل اهلل بن علی بن عبیداهلل، النوادر )للراوندی(، قم،  حسنی رواندی، سید ابوالرضا ضیاء -

 موسسه دارالکتاب.

الحوانی، الحسین بن محمد بن الحسین بن نصر، نزهه الناظر و تنبیه الخاطر، تحقیق مدرسه االمام  -

 ق. 1408المهدی )عج( قم، مدرسه االمام المهدی )عج( 

االمالی، ترجمه کوه کمره ای، قم، کتابخانه اسالمی،  الصدوق، ابی جعفر محمد بن علی بن حسین، -

 ش. 1362چ چهارم؛ 

 ق. 1403الصدوق، ابی جعفر محمد بن علی بن حسین، الخصال، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه،  -

 ق. 1386الصدوق، ابی جعفر محمد بن علی بن حسین، علل الشرایع، المکتبه الحیدریه،  -

بن الفضل، مکارم االخالق، مشهد، منشورات الشریف الرضی، چ ششم،  الطبرسی، أبی نصر الحسین -

 ق. 1392

 ق.1414الطوسی، ابی جعفر محمد بن الحسن، االمالی، قم، دارالثقافه،  -

 .1348الطوسی، ابی جعفر محمد بن الحسن، اختیار معرفه الرجتل، مشهد، دانشگاه مشهد،  -

 ق.1411، قم، موسسه المعارف االسالمیه، الطوسی، ابی جعفر محمد بن الحسن، الغیبه -

                                                             
 31البالغه، نامه  . نهج253



                                                                                                          182 

 

(، دفتر نشر فرهنگ اسالمی، )ع(فلسفی، محمدتقی، الحدیث )روایات تربیتی از مکتب اهل بیت -

1368. 

 ق.1404القمی، ابی الحسن علی بن ابراهیم، تفسر القمی، قم، موسسه دارالکتاب، چ سوم،  -

 ق.1388سالمیه، چ سوم، الکلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، دارالکتب اال -

 ق. 1403المجلسی، محمدباقر، بحار االنوار، بیروت، موسسه الوفاء، چ دوم،  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   
 

 مطالعه دقيق مقاالت، جدول   و فصلنامه پس از ارزیابي کامل خواهشمندیم
 بسيج آن را به عقيدتي سياسي نواحي مقاومت  و کامل کنيدزیر را نظرخواهي 
 ها ارسال نمایيد. یا به نشاني آن تحویل داده
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