


 



 
 

 :سّره()قدسامام خمینی
با حلول ماه محرم، ماه حماسه و شجاعت و فداکاری آغاز شدد  مدا   

ز شد  ما   کده قددرح حدب، بارد  را بدا ابدد که خون بر شمشیر پیرو
 دای شدینا   زد  بر جبهۀ ستمکاران و حکومت« داغ بارله»محکوم و 

 ا در رول باریخ، راه پیروزی بر سر یزه آموخت  ما   ما   که به  س 
 ا را در مقاب  کلمۀ حب، به ثبت رسا د  ما   کده که شکست ابرقدرح

 اران باریخ را به ما آموخت امام مسلمین، راه مبارزه با ستمک
 

 :ه()مدظلّ رهبر معظم انقالب اسالمی
الم به برکت جهادش، اسدالم الّس  ما نور که خوِد حسین بن عل  علیه

را ز ده کرد، امروز  م شما به ا گیزه یاد،  ام و منبر آن بزرگدوار، حقدایب 
برای اسالم  را بیان کنید؛ قرآن و حدیث را معرف  کنید؛  هج البالغه را 

مردم بخوا ید؛ حقایب اسالم ، از جمله  مین حقیقدت مبدارک  را کده 
دوی و  بدوی جمهدوری  امروز در حکومت حب، یعن   ظدام علدوی، ولی

باالبرین  ءاسالم ، بجّسد پیدا کرده است برای مردم بیان کنید  این، جز
 معارف اسالم  است 
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 نخست سخن

رینت  اسدت کده چو دان کدوه ماه بزرگ محرم الحرام، میعادگاه عاشقان پدا 
ایستاد د و  رگز زیر بار ذلت و  مسوی  با کافران و ظالمان زما ه  رفتندد و درس 

وی رآزادگ  و عزح را به جویندگان حب و راست  آموختندد و بداب  ددایت را فدرا
د فتنده و آشدوب، کشدت   جداح آلوزدگان عالم گشود د و در بالرم شر غفلت
و یداران  رلبان عالم گشتند و این گو ده، امدام حسدینخوا ان و حقیقتآزادی

ما دگار باوفددای ایشددان، بدده عنددوان پیشددوایان ایمددان و آزادگدد ، چراغدد   میشدده
افروختند و  دای خداخوا   و وارسدتگ  از مادیدت را در گدوش جدان بشدریت 

معنویدت و  ۀبوحید  اب را فدراروی ا سدان بشدن افکن ساختند با راه مستقیمرنین
معرفت بگستر د و موجبداح ر دای  او را از دام فریبندده و  زاربدوی د یدا فدرا م 

  د آور
آری، محّرم، آثار و برکاح بسیاری را در رول باریخ برای مذ ب شیعه، بلکده 

 ۀ دا و معدارف فرفد  را در معدرت اسدتفادبمام بشریت به ارمغان آورده و آموزه
 ده است کرروشن  برسیم  مگان قرار داده و سبک ز دگ  اله  و ا سا   را به

مقداالب  اسدت کده بده  مدت  ویسدندگان فاضد  و رو حداوی بوشه پیشره
بحریر درآمده و در موضوعاب   مچدون:  ۀمحققان فر یخته با قلم  روان به رشت
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خ بده ، معیدار بشدخیح حدب و بارد ، پاسدا داف و عل  قیام امدام حسدین
 ا و معارف کربالی حسین  سامان یافته است که امیدد آموزه و شبهاح عزاداری،

است مورد استفاده مبّلغان گرام  قرار گیرد و در عم ، آ دان را در ا جدام ببلیغد  
 موفب یاری رسا د 

 ای کارآمد ایدن کتداب، منالدب ارزشدمندی اسدت کده در از جمله ویژگ 
تم  بر مبداحی  را گشاسدت؛ ما ندد: شدبهۀ شده و مش بیان«  اپیوست»بخش 

بازخوا   فر نگ عاشدورا شرکت حسنین علیهماالسالم در جنگ اعراب و ایران، 
  خارراح ببلیغ و 

گرا قدر خوا ندگان و مبّلغان عزیز،  مواره مدا   ایپیشنهاد ا،  ظر ا و بجربه
 د  در بهیه مقاالب  مفید و منالب  کاربردی و بهتر مدد خوا د رسا را 

 صدادقا ه اثدر، ایدن د  سدامان و سازیآماده در که  کسا  بمام از یان،در پا
 مدؤمن ، اکبدرعل  والمسدلمین االسدالمحجت زحماح از ویژهبه د د،کر بالش
  م مایم  سپاسگزاری ببلیغ ، منابع بأمین گروه محترم رئیس

 د روستاآزادیسع
 یغیو تبل یمعاون فرهنگ

قم ۀیعلم ۀوز ح یغات اسالمیدفتر تبل



 
 امام حسینعلل و اهداف قیام 

 «العالیمدظلّه»از منظر مقام معظم رهبری 

 *سعید عطاریاناالسالم والمسلمین حجت

 اشاره

گذرد  سال م  1737 ، جری با امروز 11از زمان وقوع قیام عاشورا در سال 
ان ا دیشده این حادثه پیوسته مورد بوجه دا شمندان و صاحب ،در این زمان روال  

حرکدت  و قیدام دارد  ایدن ا قدالب بدزرگ آنبوده است که حکایدت از عظمدت 
ی پدس از خدود  داا گیز، الگوی بسیاری از قیام  دا و جنبشآموز و عبرحدرس

بخدش و الهدام ،ی جهدان دابوا دد بدرای ملتم  مچنان  بوده است  این قیام،
  ا دد داف مختلفد  بیدان کدردهعل  و ا ،برای این قیام ورانها دیش آموز ده باشد 

رلب  را  دف قیدام شهادح ،دیگر برخ بعض   دف قیام را برقراری حکومت و 
دیدگاه خاص  دار دد و  ،باره این ا د  مقام معظم ر بری درهدا ست امام حسین

بدا  مقالدهد  این ندا م عدل  ۀرا حاکمیت دین و اقام  دف از قیام امام حسین
 ایدن دیددگاه، بده ببیدین دالید  و شدوا د آن ۀبرجسدتی  اتهبوجه به ا میت و  ک

البته عل    ایمهیاد کرد« دیدگاه حاکمیت دین و عدل»عنوان  از آن باکه  پردازدم 
                                                           

 پژو شگر حوزه و دا شگاه  *



91    9317محرم راهيان نور  ۀتوشره 

و ا داف دیگری ما ند پاسخ به دعوح مردم کوفه، امر به معروف و  ه  از منکدر 
کده دو دیددگاه امدا بده جهدت ایدن ،و    مورد بوجه برخ  دا شمندان بوده اسدت

بررسد  مقدام معظدم  و مورد  قدد بیشتر «رلب شهادح»و « برقراری حکومت»
بنهدا بده  قدد و بررسد  ایدن دو دیددگاه  مقالده،در ایدن  ،ر بری قرار گرفته است

 پردازیم  م 
 این  وشتار در محور ای زیر سامان یافته است:  

 هادیدگاه( الف

 . دیدگاه تشکیل حکومت1

بایدد  حکومت به عنوان  ددف قیدام سیدالشدهدا بشکی  هدر ببیین دیدگا
 شدان،گفت که رسالت پیامبران اله  در رول باریخ بدرای پیشدبرد ا دداف مقدس

بدوان  مد  آنبسیاری از احکام الهد  را بددون ؛ زیرا بشکی  حکومت بوده است
 دندا  یز ما ند دیگر ا بیای اله  در پد  ا جدام اجرا کرد  پیامبر بزرگوار اسالم

ا   معرفد  کرد دد نجا شی ،و پس از خود بشکی  داد د حکومت مهم، این اقدام
ای ادامه یابد، ولد  ایدن اقددام پیدامبر بزرگدوار با این حکومت به صورح شایسته

پس از رحلت آن حضرح استمرار  یافت و ر بری امدت اسدالم  در  اسالم
 ،ون و از جملدهجایگاه اصل  خویش قدرار  گرفدت  بدا بوجده بده دالید  گو داگ

ای بدرای برقدراری حکومدت ه دای اسدالم ، زمیندحاکمیت معاویه بر سرزمین
که معاویده در  جای با  شد،فرا م   و امام حسین اسالم  برای امام حسن

 گرفت  اواخر عمر خود برای یزید بیعت م 
قبد  از  معتقدان به دیدگاه بشکی  حکومت، بر این باور د که امام حسین

 نگام  کده بدرای گدرفتن بیعدت از  ،حکومت یزید در مواجهه با معاویهبشکی  



   99  (العالی)مدظلّهاز منظر مقام معظم رهبری علل و اهداف قيام امام حسين 

با بوجه به شناخت  که از جامعه و شخح یزیدد  ،ا   مدینه به این شهر آمده بود
بربدری خدود را  ،صراحت داشت، در مقاب  این بصمیم معاویه مقاومت کرد و به

بده : »کده گفدت  امام در جواب معاویده کرد سبت به یزید برای حکومت اعالم 
کس  بهتر از یزید را سراغ داشتم، بدرای او  ان ااگر من در میان مسلم ،خدا سوگند

به خدا سوگند! بو کس   ؛واللِه َلَقد َترکَت َمن ُهَو َخیٌر ِمنـهُ : »فرمود« گرفتمبیعت م 
گدوی     معاویه گفت: گویا خودح را م «را که از یزید بهتر است کنار گذاشت 

حکم پس از درخواست بیعت با  بن گو با مروانودر گفت  مچنین 1فرمود: آری 
ِل َيِزيد»یزید فرمود: ُة ِبَراٍع ِمثإ ُمَّ ََلُم ِإذإ َقدإ ُبِلَیِت اْلإ ََلِم السَّ سإ ِ

 نگام  کده  2؛َو َعَلی اْلإ
 ایشدان  «شود، باید با اسالم خداحافظ  کردم امت به حاکم  می  یزید گرفتار 

هُل »فرمود د:  حّر  در جمع لشکریان
َ
ها الناس، إّنا أ كم َصّلی الّلـُه َعلیـِه و أيُّ َبیِت َنبیِّ

ولی آِله، َو َنحُن 
َ
ََ َلُهـم أ عین َمـا َلـی ِِ الُمـدَّ ال ُُ ای   7؛ِبِوالَيِة َهذا اَْلمِر َعَلیُكم ِمن َهـ

بر از این مددعیا   هشایست ،پیامبر شما به والیت و ر بری مردمبیت ا  مردم! ما 
  «کنندم  ادعا ،م که آ چه را  دار د ستی

بدوان  تیجده گرفدت کده امدام مد  ،با بوجه به این سه جمله از سدخنان امدام
خود  :ثا یاا  ؛کندم با کس  می  یزید بحت  یچ شراین  بیعت   :اوالا  حسین

 دا د م حکومت و ر بری امت  ۀرا شایست

 نقد دیدگاه تشکیل حکومت

  ایددن دیدددگاه اعتقدداد  دار ددد، امددا آن را مقددام معظددم ر بددری بدده رد کامدد
باشدد کده  ، آنبه این بیان که اگدر منظدور از ایدن  ظریده ؛دا ندم « درست یمه»

                                                           
  211، ص1، جةو السیاس ةاالمامقتیبه دینوری،   ابن1
  20، صاألحزانمثیر ما،   ابن2
  203، ص2، جمقتل الحسیناحمد خوارزم ،  بن   موفب7
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بست برسدد و راه جا به بن به این صورح که  ر ،حکومت بوده است ، دف امام
برقراری حکومت برای امام بوسد  دشدمنان مسددود شدود برگدردد، ایدن  ظریده 

درسدت  ،قیام در  ظدر گرفتده شدود ۀر به عنوان بخش  از  تیجو اگ  یست درست
گوید  دف حضرح از این قیدام، بشدکی  حکومدت اگر آن کس  که م »است: 

 ،کنددمرادش این است که کس  به قصد حکومت حرکت مد  ،علوی است ۀحّق 
رود که ببیند این کار شد   است، با دید احتمال شدِن ایدن کدار جا پیش م با آن
اش ایدن اسدت کده برگدردد، ایدن درسدت هوظیف ،تمال عقالی  وجود  داردیا اح

 1« د دکه مجموع حرکت امام، این را  شان  م  یست، برای این
 کنند:دیگری اشاره م  ۀایشان در  قد این دیدگاه به  کت  مچنین 
کدده در روز اربعددین خوا ددده  امددام حسددین ددای در زیددارب  از زیارح» 

َجَتـهُ  َو َبـَذَ  » :بسیار پرمعنا وجود دارد و آن این استای هجمل ،شودم  ََ  ُمهإ ِفیـ
ََلَلة َرِة الضَّ َجَهاَلِة َو َحیإ ِقَذ ِعَباَدَك ِمَن الإ َتنإ علد   بدن فلسفه فداکاری حسدین 2؛«ِلَیسإ

 7« در این جمله گنجا ده شده است
د بشدر بوا دو آن کس  م »فرمایند: م  ایشان در بوضیح این جمله از زیارح

را  جاح بد د که دارای گذشت باشد، بتوا د اییار کند و از شهواح بگدذرد    بدا 
   0« بتوا د شمع  فرا راه بشر روشن کند

 دف امام از قیام،  جاح بنددگان خداو دد از جهالدت ، با بوجه به این جمله
د باید اقدام عمل  کدر ،است؛ به این معنا که برای  جاح مردم از  ادا   و گمرا  

                                                           
  780، صآفتاب در مصاف،   مؤسسۀ فر نگ  حدیث لوح و قلم1
د با بندگا ت را از خون قلب خود را در راه بو  یار کر :110، ص1، جاألحكام تهذيب  شیخ روس ، 2

 جهالت و سرگردا   و گمرا    جاح بد د 
  231، صآفتاب در مصاف  مؤسسۀ فر نگ  حدیث لوح و قلم، 7
  233، ص مان  0
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 بده  در قیمتد  ،که شام  اصالح و امر به معروف و  هد  از منکدر و روشدنگری
 ه صرفاا حکومدت کده اگدر  ،شهادح امام و یارا ش بمام شود بهای ولو به است،

که ممکدن اسدت بدرای  جداح امام از  دف خود دست بردارد  منظور این ، شد
ه به شهادح برسد و در این را ردگذابد نده از جان خود مایه شخح  جاح ،بشر

 بوا د  دف شخح منج  باشد و الزاماا برقراری حکومت  م 

 طلبی. دیدگاه شهادت2

را شدهادح حضدرح  بنهدا  ددف قیدام سیدالشدهدا ،صاحبان این دیدگاه
 رو از خندراح پدیش کده از مدینه خارج شد د در حال  دا ند و قائلند که امامم 

شهادح  ،ار را به این مسیر پرخنر کشا یدبنها  دف  که آن بزرگو آگا   داشتند و
دیددگاه  در مقدام  قد   ظریداح قدائالن بده مقدام معظدم ر بدری در راه خدا بود 

 دیچ  یدت  علد  بدن حسدین گویندد اصدالا مد »فرمایند: م رلب  شهادح
کردن  داشت،  یچ  یت گرفتن مقام و حکومت و ریاست بر مسدلمین  حکومت

کده دیدد برای این ،قیام کرد با کشته شود اصالا  بلکه خواست کشته شود  ، داشت
گمددان کددرد بددا  بوا ددد آن بکلیدده الهدد  را ا جددام بد ددد، مدد  بددود شهدر ز ددد

بدوا یم کداری  م  بودنهد د  حاال که با ز دم  شد ش آن بکلیه را ا جامکشته
گوینددد مدد  شدددن ایددن کددار را ا جددام بددد یم هپددس بددا کشددت ،ا جددام بددد یم

در  یتش  مین بود که بدرود کشدته شدود   ،که از مدینه راه افتاد عل بنحسین
ایدن قصدد را  ،قصددش جدز ایدن چیدز دیگدری  بدود  مکده  دم کده آمدد اصالا 

 1« داشت   
مرگ  ا تخاب  اسدت کده امدام بدا » قیام امام حسین ،اساس این دیدگاه بر

داد  امام بدا دشمنان دین را رسوا و افشاگری بزرگ  در باریخ ا جام  ،شهادح خود
                                                           

  01و  00، صآفتاب در مصاف،   مؤسسۀ فر نگ  حدیث لوح و قلم1
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امیه را بردارد و حساب اسالم محمدی را از بزویر بن  ۀشهادح خود خواست پرد
امام با شهادبش از جایگاه حق  که داشت فرابدر رفدت » 1« اسالم اموی جدا کند

از آثدار و  تدایج  و یزید از جایگاه پست  که داشت فروبدر رفدت  سیدالشدهدا
ا مکه و از مکده بدا کدربال بار دا و بار دا شهادح خود در رول قیامش، از مدینه ب

شهادح خود و اصحابشدان را فدتح و پیدروزی  ،سخن گفتند و حت  از  مان اول
ِك  ِبي َلِحَق  َفِإنَّ َمنإ » جا که فرمود د:آن ،خوا د د ِِ

َحقإ ِبي َلمإ ُيـدإ ِهَد َو َمنإ َلمإ َيلإ ُتشإ اسإ
َح  َفتإ  ،کدس ید خوا دد شدد و  دربدا مدن شده ،کس از شما به من پیوست  ر2؛الإ

 7« پیروزی را  خوا د دید ،بخله کرد

 طلبینقد دیدگاه شهادت

گویندد: پذیر د و در  قد این دیدگاه مد  م  این دیدگاه را ،مقام معظم ر بری
این حرف را  م ما در اسناد و مدار  اسالم   داریم که برو خدودح را بده کدام »

فرمایدد: مد ایشدان   مچندین0« شددن بیندداز  مدا چندین چیدزی  دداریمهکشت
شناسیم    معنایش این است که ا سدان بده شهادب  را که ما در شرع مقدس م »

بن به کشتن  دم  ،برود و در آن راه ،د بال  دف مقدس  که واجب یا راجح است
که آدم، اصدالا راه بیفتدد اما این»0،«بد د  این آن شهادح صحیح اسالم  است

آن چیدزی  یسدت کده مربدوا بددان  دا این کشته بشدوم"   که "من بروم برای این
حادثه با آن عظمت است  این  م بخش  از حقیقت است، اما  ددف حضدرح 

 1« این  یست
                                                           

  77و78، ص00، جبحار االنوار  محمدباقر مجلس ، 1
   30ص ،الزيارات كاملقولویه،   ابن2
  18و13، صكربال ةالحسین و بطل  محمد جواد مغنیه، 7
  780، صآفتاب در مصاف  مؤسسۀ فر نگ  حدیث لوح و قلم، 0
   مان  0
  781و780، ص مان  1



   91  (العالی)مدظلّهاز منظر مقام معظم رهبری علل و اهداف قيام امام حسين 

 یرلبد  بده معندارلب  بدین معنا، با شهادحگفتن  است که دیدگاه شهادح
یدک بحریده » ویسدد: م  باره این شهید منهری در  گنا ان بفاوح دارد ۀکفار

عل  قیام کدرد بدا کشدته  بن عاشورا این است که بگوییم حسین ۀنوی در حادثمع
گنا ان امت باشد که یک  از اصول اعتقداداح مسدیحیت  ۀکه کفارشود برای این

 1« سازگار  یست است و با روح اسالم سازگار  یست و با سخن حسین

 خلط میان هدف و نتیجه

خدود  ۀکه به ببیین  ظریپیش از این مقام معظم ر بری در  قد این دو دیدگاه و
ا دد رسدد کسدا   کده گفتدهرور مد بنده به  ظرم این»دار د: اظهار م  ،بپرداز د

 ددف، حکومدت بدود و یدا  ددف شدهادح بدود، میدان  ددف و  تیجده خلد  
  ددِف حسدین ،یک از این دو شدب یچ»فرمایند: م  ایشان  مچنین 2« ا دکرده

این حرکت، یک  از  مین دو چیز  ۀ تیج ،بله  ر  دادهرا مورد بوجه قرا عل  بن
 بن حرکت بود  ه  دف حسین ۀاما این دو،  تیج ؛یا حکومت بود یا شهادح ؛بود

 7« عل 

 . دیدگاه حاکمیت دین و عدل3

« حکومدت و شدهادح»مقام معظم ر بری پس از  قد و بررسد  دو دیددگاه 
بدرای ایدن دیددگاه  یشدالید  خدو ابتدا به شرح دیدگاه مورد  ظر و سپس به بیان

 پرداز د م 

 از قیام هدف امام حسین

 ی اتدهاز قیام عاشورا بده  ک  دف امام حسین ۀر بر معظم ا قالب دربار
                                                           

  33و31، ص1، جحماسۀ حسینی  مربض  منهری، 1
  781، صآفتاب در مصاففر نگ  حدیث لوح و قلم،  ۀ  مؤسس2
   مان  7
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 دف آن بزرگوار عبارح بدود از »فرمایند: م  میالا  ؛کنندم مهم و متعددی اشاره 
کس قبد  م را  یچدادن یک واجب عظیم از واجباح دین که آن واجب عظیا جام

یک  عل  بن قیام حسین»فرمایند: م  یا 1؛«ا جام  داده بود از امام حسین
و یدا  2؛«بکلیده اسدالم  اسدت دۀکنندآمدوز و یدک حرکدت مجسدمقیام درس

امام حسین برای ا جام یک واجب قیام کدرد  ایدن واجدب در ردول »فرمایند: م 
کده  در جب عبارح است از اینمتوجه به یکایک مسلما ان است  این وا ،باریخ

اسالم  دچار یک فساد بنیا   شده و بیم آن است که  ۀوقت دید د که  ظام جامع
 7«  ر مسلما   باید قیام کند ،کل  احکام اسالم  بغییر یابدهب

 ه این بدود  عل  بن  دف حسین»فرمایند: در بوضیح این  کته م ایشان 
کده حرکت  کند و  ه این ،شوددا د  م که حتماا حکومت بشکی  بد د که اگر ب

 ،فرضاا موجباب  پیش آمد که به شدهادح  رسدد ،حتماا شهید بشود که اگر بین راه
 ؛کددام از ایدن دو  ددف  بدودقبول  کند و بگوید من باید شهید بشوم   ده!  دیچ
بده د یدای زمدان  علد  بدن  دف چیز دیگری بود   دف این بود که حسدین

گداه شدرای   د یا  شان بد د که  در ۀآیند ای ا    و به  س  خودش، به مسلمان
چده  ؛که وضدع را برگردا ددوظیفه این است که بایست  قیام کند برای این ،این بود

حکومدت  ۀایدن قیدام گدا   بده  تیجد» 0« این قیام او به  تیجه برسد و چه  رسد
دیگدر  ،رسد مرسد    آیا در این صورب  که به شهادح م به شهادح  ،رسد م 

کده گفتدیم فرقد  ایدن ۀ شدا » و  0«کنددم  یچ فرق    ،ای  دارد  چراهقیام فاید
                                                           

  73، صچهار گفتارای، سیدعل  خامنه؛  781، ص مان  1
  181، ص مان  2
  دربارۀ بعابیر مختله ایشان درمورد ا داف قیام در پایان این  وشتار بوضیح  773و 771، ص مان  7

 خوا یم داد 
  181و 180، صآفتاب در مصاف، فر نگ  حدیث لوح و قلم ۀ  مؤسس0
  770، ص مان  0
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اَلٌَِجـو  َواللِه ِإنِّي»در منزل عذیب فرمود: حضرح کند    این جمله است که م  
َفرَنـا ََ اَد اللٌه ِبنا َقَتلنـا أم  َِ مدن امیدد دارم کده  ،بده خددا قسدم 1؛َان َيكوَن َخیَرًا ما َا

  2 «کشته شویم یا پیروز شویم ،او د برای ما خیر خواسته استخد
ایشان در بوضیح دیدگاه خود به بأسیس  ظام اسالم  بوسد  پیدامبر بزرگدوار 

آیدد، یدک و  ر پیغمبری وقت  که م  پیغمبر اکرم»کنند: اشاره م  اسالم
ی آورد، بعضد  فدردمد  آورد  این احکام  را که پیغمبرمجموعه احکام م 

است و برای این است که ا سان خودش را اصالح کند  بعض  اجتمداع  اسدت 
 7« که د یای بشر را آباد و اداره کندبرای این

ایشان با بوجه به جامعیت احکام دیدن و اعدالم ایدن احکدام بوسد  پیغمبدر 
این مجموعه را بر بشریت عرضه کرد،  مده را  ۀاسالم  م»فرمایند: م  اکرم

ُبُكمإ َما ِمنإ َشيإ»بیان فرمود:  رم م پیغمبر اک ـِة َو ُيَباِعـُدُکمإ ِمـَن  ِمـَن  ٍِ ُيَقـرِّ َجنَّ الإ
ُتُكمإ ِبه َمرإ

َ
ُه َو أ ُتُكمإ َعنإ ِِ ِإالَّ َو َقدإ َنَهیإ ا

آن چیز ای  را کده  ۀ م پیغمبر اکرم 0؛«النَّ
 دا ه آنا سا   را به سعادح برسا د بیان فرمود، بلکد ۀبوا د ا سان و یک جامعم 

 0« را عم  و پیاده کرد
 ۀحکومدت اسدالم  و جامعد در زمدان پیغمبدر»کنندد: در ادامه بیان م 

اسدالم  و  ۀباید جامعد  اسالم  بشکی  شد    خ   م روشن و مشخح است
فرد اسالم  از این خ ، بر روی این خد  و در ایدن جهدت و از ایدن راه حرکدت 

این قناری کده پیغمبدر  برای که اگرو آن اینما د جا باق  م ال  در اینؤکند    س
                                                           

  130، صوقعة الطف، ابو مخنه  1
  771، صآفتاب در مصاف، فر نگ  حدیث لوح و قلم ۀ  مؤسس2
  181و 180، ص مان  7
  چیزی  یست که شما را به بهشت 238، ص1، جالمحاسنو برق ،  30، ص2، جیكافشیخ کلین ،   0

 که از آن  ه  و بدان امربان کردم  زدیک و از جهنم دور گردا د، مگر این
  787، صآفتاب در مصاف ،فر نگ  حدیث لوح و قلم ۀ  مؤسس0
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آمدد و آن  پیش ایهست  یا حادثسا داخته است، بر روی این خ  به راه  اکرم
اسالم  منحرف شد، اگر ایدن  ۀرا از خ  خارج کرد، بکلیه چیست  اگر جامع

کد  اسدالم و معدارف اسدالم بدود،  ،ا حراف به جای  رسید که خدوف ا حدراف
ْیه را قرآن فرموده است: بکلیه چیست  بکل ُكم َْْمن  ِْمن  َتدَّ َفَْْير  ِْديِنِهَْفَسو  َعن 

وَنه َْوُْيِحبُّ ُهم  ٍمُْيِحبُّ ُهِْبَقو  ِتيْاللَّ و آیاح زیاد و روایاح فدراوان دیگدر و  مدین  1َيأ 
بددرای مددردم  و ایشددان از پیغمبددر روایتدد  کدده از قددول امددام حسددین

بوا سدت بده ایدن حکدم الهد  یا خودش م اما آ ،فرموده بود پیغمبر2خوا د 
عم  کند   ه! چون این حکم اله  وقت  قاب  عم  اسدت کده جامعده منحدرف 

 7 «شده باشد

 تکلیف دادن زمان انجام

 کس قب  از امدام حسدینکه چرا  یچر بر معظم ا قالب در بوضیح این
   ضدروری این بکلیه در زما»فرمایند: م  ،این واجب عظیم را ا جام  داده بود

در بوضددیح زمددان   مچنددین0« شددود کدده ا حددراف در جامعدده پددیش بیایدددمدد 
 ای ا حراف  که در جامعه ممکن اسدت پدیش شدن این بکلیه به گو هضروری

یک وقدت مدردم فاسدد  :دو  وع ا حراف داریم»گویند: و م د نکنم اشاره  ،بیاید
قدت مدردم کده فاسدد لیکن یدک و ،روداما احکام اسالم  از بین  م  ،شو دم 
شدو د، علمدا و گوینددگاِن دیدن  دم فاسدد  م فاسد مد   احکومت ،شو دم 
بکلیده  ،اگر جامعه و  ظام اسدالم  بده چندین چیدزی دچدار شدد د ؛شو دم 

                                                           
زودی گرو   را خوا د آورد که دوستشان دارد و  ر کس از شما از دینش برگردد، خدا به :00  مائده، آیۀ 1

 دار د آ ان خدا را دوست م 
   این روایت در بخش دالی ، ذکر خوا د شد 2
  780، صآفتاب در مصاف، فر نگ  حدیث لوح و قلم ۀ  مؤسس7
  780، ص مان  0
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ْچیست  بکلیه را قرآن فرموده است:  ُكم َْْمن  ِْمن  َتدَّ ِتيَْْير  َفَْيوأ  ِْديِنِهَْفَسوو  َعن 
ٍمُْيِحبُّْ ُهِْبَقو  وَنهاللَّ َْوُْيِحبُّ زودی ه  ر کس از شما از دینش برگردد خددا بد» 9؛ُهم 

و آیداح  «دار ددگرو   را خوا د آورد که دوستشان دارد و آ ان خدا را دوست م 
و ایشدان از  زیاد و روایاح فراوان دیگر و  مین روایت  که از قول امدام حسدین

بوا سدت ا آیا خودش مد فرموده بود؛ ام برای مردم خوا د  پیغمبر پیغمبر
به این حکم اله  عم  کند   ه! چون این حکم اله  وقت  قاب  عم  اسدت کده 

 2 «جامعه منحرف شده باشد
که  دم آن ا حدراف اصدل  محقدب ]است[   زما »ه، یپس زمان ا جام بکل

شده و  م زمینه برای قیام علیه آن ا حراف و اصالح آن ا حراف مهیا شده اسدت  
 7« است ن امام حسینآن زمان، زما

 در زمان امام حسن»فرمایند: بکلیه م دادن ایشان در ببیین زمان ا جام 
 دای آن ا حدراف پدیدد اگرچه خیل  از  شا ه ،که معاویه در رأس حکومت است

آمده است، اما  نوز به آن حدی  رسیده است که خوف ببدی  کل  اسالم وجدود 
   0« داشته باشد
دادن زمدان ا جدام  ۀاین بحث با بیدان دیگدری دربدار ۀامدر اد  مچنینایشان 

اسالم  را کده  ۀقنار دین اسالم و جامع عل  بن حسین»فرمایند: بکلیه م 
با قیدام  ،گرای  و فساد کام هرفت به ررف ماداز خ  خارج شده بود و داشت م 

بکلیده زمدا   اسدت کده دادن یعن  زمدان ا جدام  0« خود به حال اول برگردا د
خوف فراگیرشدن فساد وجود داشته باشدد و ایدن وضدعیت فقد  در زمدان امدام 

                                                           
  00آیه مائده،   1
  780، صآفتاب در مصاف، فر نگ  حدیث لوح و قلم ۀمؤسس  2

  783، ص مان  7
  780، ص مان  0
  207، ص مان  0
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آن را دادن ا جدام  واجبد  کده امدام حسدین»در جامعه بروز کدرد   حسین
واجب  بود که در بنای کل   ظام فکدری و ارزشد  و عملد   ، دف خود قرار داد

ار اساسد  که این واجب، خیل  مهم و بسیاسالم، جای مهم  دارد  با وجود این
به این واجب عم   شده بود    این واجب باید بده  با زمان امام حسین ،است
گرفت با درس عمل  برای مسلما ان و برای رول ا جام م  امام حسین ۀوسیل

   1« باریخ باشد
بوان  تیجه گرفت  کده ایشدان   ددف عدال  قیدام امدام م  ،آ چه گذشت از 

جدا آن، ا دهعدل" و حفظ دین خدا دا ست را "قیام برای حاکمیت حب و حسین
کندد کده این منلب را روشدن مد  ،بمام رفتار و گفتار آن بزرگوار»فرماید: که م 
حب و عدل  ۀاقام ،و دیگر پیامبران بوده است و آن راه پیامبر اکرم ۀادام ،غرت

زدن بنیان ظلم و جور و رغیان بدوده و دین خدا و ایجاد حاکمیت شریعت و بر م
امدر بده معدروف و  ،کن  فسادهریش ،ما ند اصالح امت یعناوین دیگر 2« است

 ،بکلیده عظدیم دادن گمرا د  و ا جدام ، جداح امدت از  دادا   ، ه  از منکر
عمد  بده احکدام و سدنن  ،یافتن مظلومدان امنیت ، ای اسالم کردن ارزشهز د

 بوان بحت آن  دف عال  قرار داد  م اله  و    را 

 دیدگاه حاکمیت دین و عدل واهدل و شیدال

 مخالفت با بیعتالف( 

این اسدت  ،برای حاکمیت دین امام حسین قیامیک  از دالی  و یا شوا د 
بداره  که از قبول حکومت یزیدد امتنداع ورزید دد  ر بدر معظدم ا قدالب در ایدن

کنیم  این را از کلماح خدود م ما به چه دلی  این منلب را عرت »فرمایند: م 
                                                           

  782، ص مان  1
  217و 212، ص مان  2
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حداکم مدینده،  ،    امدام در مدینده کده ولیدد1آوریدمم به دست  ام حسینام
گفت: معاویه از د یا رفتده و شدما بایدد بدا یزیدد بیعدت  حضرح را احضار کرد و

ُظـُروَن » :حضرح به او فرمود: باشد با صبح ؛کنید ُظُر َو َتنإ َِلََلَفـِة َو  َننإ َحـقُّ ِبالإ
َ
َنـا أ يُّ

َ
أ

َعة َبیإ  گفدت: یدا  ی مدینه دید اای آن روز، حضرح را در کوچهفرد ،و مروان 2«الإ
کن   بیا بیعت م د  ! چرا با خلیفه بیعت  م اباعبدالله! بو خودح را به کشتن 

ِل »حضرح در جواب فرمود:  !کن ُة ِبَراٍع ِمثإ ُمَّ ََلُم ِإذإ َقدإ ُبِلَیِت اْلإ ََلِم السَّ سإ ِ
َو َعَلی اْلإ

شدود، بایدد بدا اسدالم مد  کم  می  یزیدد گرفتدار نگام  که امت به حا 7؛َيِزيد
 0« خداحافظ  کرد

بده ایدن  کتده اشداره  ر بر معظم ا قالب در بوضیح سدخن امدام حسدین
 ،خوا د بفرماید که با به حال  رچه بود، قاب  بحم  بدودحضرح م »: کنندم 

اما االن پای اص  دین و  ظام اسالم  در میان است و بدا حکومدت کسد  مید  
 0« د ]اص  دین و  ظام اسالم [  ابود خوا د شد   یزی

 اصالح امت و امر به معروف و نهی از منکر (ب

حنفیه چیزی را بده عندوان وصدیت  وشدت و  بند حضرح به برادرش محم»
ـُت لِ »فرمود:  َمـا َخَرجإ اِلمـًا َو ِإنَّ ََ ِسـدًا َو اَل  ـرًا َو اَل ُمفإ ِِ ِشـرًا َو اَل َب

َ
ُرجإ أ خإ

َ
ي َلمإ أ نِّ

َ
ِِ أ َلـ

َِ

ي ِة َجدِّ مَّ
ُ
ََلِح ِفي أ صإ ِ

خدوا م مد   عنوان این کار،  مین اصالح اسدت 1« اْلإ
                                                           

  771، صآفتاب در مصاففر نگ  حدیث لوح و قلم،  ۀو مؤسس 01، صچهار گفتارای، سیدعل  خامنه  1
، برجمۀ اللهوف علی قتلی الطفوفراووس، بنا و 720، ص00، جبحار االنوار  محمدباقر مجلس ، 2

 ما شایسته خالفت و بیعت  ستیم کنیم شما  م بیندیشید که کدامین از   ما فکر م 27فهری، ص
، برجمۀ اللهوف علی قتلی الطفوفراووس، بناو  721، ص00، جبحار االنوار  محمدباقر مجلس ، 7

  20فهری، ص
  771، صآفتاب در مصاففر نگ  حدیث لوح و قلم،  ۀ  مؤسس0
  772، ص مان  0
س و رغیان و فسادا گیزی و من  رگز از روی  و :727، ص00، جبحار االنوار  محمدباقر مجلس ، 1

 ستم قیام  کردم، بلکه برای اصالح در امت جدم قیام کردم  
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ا جدام گرفتده بدود   اصالح کنم  این  مان واجب  است که قب  از امام حسین
ایددن اصددالح از رریددب خددروج اسددت و خددروج یعندد  قیددام  حضددرح در ایددن 

قیام کنیم و ایدن قیدام مدا  دم  خوا یمم  :یعن  اوالا  ؛ امه، این را ذکر کردوصیت
برای اصالح است  ه برای این است که حتماا باید به حکومدت برسدیم،  ده بدرای 

البتده   خوا یم اصالح کندیم ه! م ، این است که حتماا باید برویم و شهید شویم
 دای  کده در یعن   مدان ارزش ،رلب اصالح»1؛«اصالح، کار کوچک   یست

 د را در جای خود بحت حکومدت الهد  قدرار جهت عکس آن حرکت کرده بود
 2« دادن

ُروِو َو »با بوجه به گسترش فساد فرمود :  امام حسین» َمعإ نإ آُمـَر ِبـالإ
َ
يـُد أ ِِ

ُ
أ

ِبي
َ
ي َو أ ِسیَر ِبِسیَرِة َجدِّ

َ
َكِر َو أ ُمنإ َهی َعِن الإ نإ

َ
خدوا م مد فرمایدد م   نگام  که 7 «أ

حقیقدت و روح ایدن حرکدت، امدر بده  یعند  ،امر به معروف و  ه  از منکر کنم
   0« عل  است بن معروف و  ه  از منکر است و این حقیقت حرکت حسین

اربباا اصالح و امر بده معدروف و  هد  از منکدر و  ۀمقام معظم ر بری دربار
این اصالح، مصداق امدر بده معدروف و  هد  از منکدر »فرماید: م لوازم این دو 

نـًا َعَلـی »فرمود:  امام که ۀاست و با بوجه به جمل َجَتُه َو ُمَوطِّ َمنإ َکاَن َباِذاًل ِفیَنا ُمهإ
َسه ِه َنفإ ِِ اللَّ پدذیر  یسدت و امدر بده یعن  این اصالح بدون این کار ا امکان 0؛«ِلَقا

بدذل مهجدت در راه خددا الزم دارد و  ،معروف و  ه  از منکر و اصدالح جامعده
                                                           

  777-772، صآفتاب در مصاففر نگ  حدیث لوح و قلم،  ۀ  مؤسس1
  137، ص مان  2
خوا م امر به معروف و  ه  از منکر کنم و   من م 727، ص00، جبحار االنوار  محمد باقر مجلس ، 7

 و پدرم رفتار کنم  براساس سیرۀ جد
  00، صآفتاب در مصاففر نگ  حدیث لوح و قلم،  ۀ  مؤسس0
   ر کس حاضر است خود را در راه ما فدا کند و 713، ص00، جبحار االنوار  محمدباقر مجلس ، 0

 آمادگ  دیدار با خداو د را دارد 
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 1« بورین  فس بر لقای خدا الزم دارد

 ساس خطر برای اصل اسالماح( ج

چیدزی کده »فرمایندد: مد مقام معظم ر بری در بوضیح سومین دلی  خدود 
ایدن بدود کده احسداس  ،کدردرا به این جهاد دشوار وادار مد  عل  بن حسین

به  مه در رول باریخ یداد داد  عل  بن حسین» 2« کرد دین در خنر استم 
را ش این اسدت کده برویدد جدان که اگر دیدید قنار ]دین[ از خ  خارج شده، 

نَّ »:  ای بزرگ قدرار بد یددخودبان را در معرت فداکاری
َ
ـُتمإ أ ـُد َفَقـدإ َعِلمإ ـا َبعإ مَّ

َ
أ

ِه  ُسوَ  اللَّ ـِد  َِ ِه َناِکثـًا ِلَعهإ َتِحَلا ِلُحُرِم اللَّ انًا َجاِئرًا ُمسإ َِ ى ُسلإ
َ
أ َِ َقدإ َقاَ  ِفي َحَیاِتِه َمنإ 

ِه ُمََلاِلفًا ِلُس  ٍ  َو اَل اللَّ رإ ِبَقـوإ َواِن ُثمَّ َلمإ ُيَغیِّ ُعدإ ِم َو الإ ثإ ِ
ِه ِباْلإ َمُل ِفي ِعَباِد اللَّ ِه َيعإ ُسوِ  اللَّ َِ ِة  نَّ

َخَلـهُ  ِخَلُه َمدإ نإ ُيدإ
َ
ِه أ ٍل َکاَن َحِقیقًا َعَلی اللَّ یعن  وقت  که مید  یزیددی در کدار  7؛«ِفعإ

لدذا کدار   ت کده مدن کدردماین اس ،جا  ستندر   ، ای زما هاست، کار حسین
 0« یک کاری است برای رول باریخ بشر عل  بن حسین

در ایدن کدالم » گویندد:مد  ایشان با بوجه به ایدن روایدت پیغمبدر اکدرم
ـٍل »بکلیه بیان شد:  پیامبر ٍ  َو اَل ِفعإ ـرإ ِبَقـوإ اگدر ا سدان در چندین   «ُثمَّ َلـمإ ُيَغیِّ

بده  در  ،این عم ، قیام و اقددام کنددشراین  قرار گرفت، واجب است در مقاب  
کشته شود، ز ده بما د، به حسدب ظدا ر موفدب شدود یدا  ؛خوا د برسدکجا م 

 ر مسلما   در مقاب  این وضیعت باید قیدام و اقددام کندد  ایدن بکلیفد     شود
                                                           

  181، صآفتاب در مصاففر نگ  حدیث لوح و قلم،  ۀ  مؤسس1
  217، صآفتاب در مصاف  حدیث لوح و قلم، فر نگ ۀ  مؤسس2
دا ید که پیامبر فرموده است:  ر کس   شما خود م 781، ص00، جبحار االنوار  محمد باقر مجلس ، 7

مخالفت  ماید  سلنان ستمگری را ببیند که حرام خدا را حالل شمرد و پیمان خدا را بشکند و با سنت پیامبر
کند، ول  با او به مبارزه عمل  و گفتاری بر خیزد، سزاوار است که ستم رفتار  و در میان بندگان خدا به گناه و

 خداو د او را در جایگاه آن حاکم ستمگر )جهنم( وارد کند 
  210، صآفتاب در مصاففر نگ  حدیث لوح و قلم،  ۀ  مؤسس0
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فرمدود:  در منزل  به  ام  بیضه فرموده است  امام حسین است که پیغمبر
کده ایدن اقددام را بدرم بده ایدنهمسلما ان شایسدت ۀن از  مم 1؛را احق من غیو ان»

ـِر »امام فرمود د:  ،دیگر ای  ق بر اساس   مچنین2« بکنم َمإ َحقُّ ِبَهـَذا اْلإ
َ
ي أ َو ِإنِّ

ه ُسوِ  اللَّ َِ قنعداا   زدیک  و قرابتم با رسدول خددا ه سبب و من ب 7؛ِلَقَراَبِتي ِمنإ 
    «برمهیستمسلما ان شاۀ برای این اقدام از  م

 جایگزینی بدعت به جای سنتد. 

  ارفددتن سددنتو ازبدین  اآشکارشددن بدددعت ۀر بدری دربددار معظددم مقدام
در مکه دو  امه  وشته است: یک  به سدران بصدره و  امام حسین»فرمایند: م 

ُعـوُکم ِإلـی »امام به سران بصره آمده اسدت:  ۀیک  به رؤسای کوفه  در  ام َوأَنـا أدإ
َتـتإ ِکتاِب ال میإ

ُ
ة َقـد أ نَّ ِه صلی الله علیه و آله، فإنَّ السُّ ِة َنِبیِّ ِه َوُسنَّ ، وإنَّ الِبدَعـَة َقـد لَّ

حِییـتإ 
ُ
خوا م بددعت را از بدین ببدرم و سدنت را من م  :فرمایدم حضرح  0 «أ

 مدان   خوا ما د  من م ا د و بدعت را ز ده کردهسنت را میرا ده؛ زیرا احیا کنم
و  ظدام  را ا جام د م که احیای اسالم و احیدای سدنت پیغمبدربکلیه بزرگ 
   0« اسالم  است

                                                           
  131، صوقعة الطف، ابو مخنه  1
  770، صآفتاب در مصاففر نگ  حدیث لوح و قلم،  ۀ  مؤسس2
  781، ص00، جبحار االنوار  محمد باقر مجلس ، 7
، 0، جتاريخ طبریابوجعفر محمد بن جریر ربری، و  ؛172، ص7ج، األئمة مكاتیب  عل  احمدی، 0

چراکه سنت از بین رفته و بدعت ز ده  ؛خوا ممن شما را به کتاب خدا و سنت پیامبرش فرام » :211ص
  «گشته است

  770و  777، صآفتاب در مصافدیث لوح و قلم، فر نگ  ح ۀ  مؤسس0



 
 نقش شکرگزاری در زندگی

  *فرحزادالّله حبیباالسالم والمسلمین حجت

 اشاره

م ِلُ   یُرالُمؤِمنینی قالی ای بینالب ْبُن  عی َعِم َيزيُد فی: »ای ِق ُشكُرالنِّ  1« الِرزإ
 من بی توو دموی قورار نتووانم  ورد

 

 احسووان تووو را  وومار نتوووانم  وورد
 

 گر بر تن من زبان  وود هور موویی
 

 2یک  کر توو از هوزار نتووانم  ورد
 

ْفرمایدد:  اسدت  قدرآن کدریم م اثر شکرگزاری، افزایش  عمت ََ َْتوَأذَّ َوِإذ 
َْأَ ِْ ُتم  َْشوَكر  َْلِئن  ُكم  ُكم َْربُّ ْْيوَدنَّ ُتم َْْوَلوِئن  َْْکَفور  ََّ اِب ِْإ ََ اگدر واقعداا » 7؛َلَشوِديد َْْعو

و اگدر  اسپاسد   ماییدد،  ؛گزاری کنید،  عمت شما را افزون خدوا م کدردسپاس
 ای مهم افزایش برکت، رحمت   یک  از راه«خوا د بود قنعاا عذاب من سخت

  ای اله  است گزاری و شکر  عمتو عّزح در ز دگ ، سپاس
زو د   عمدت،  ای خیر و برکت و فیک  از راه»فرماید: م  یرالمؤمنینام

ند، یکد   ستد بال رزق بابرکت به که  کسا   برای  « ا استشکرگزاری  عمت
                                                           

  حوزۀ علمیۀ قمببلیغ   خبۀ  *
  00، ص31، جبحار األنوار  محمدباقر مجلس ، 1
  211، رباع  رباعیات  ابوسعید ابوالخیر، 2
  3  ابرا یم، آیۀ 7
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 است « شکرگزاری» ا از راه
 «یادآوری و بصدّور  عمدت و اظهدار آن  عمدت» یدر لغت به معنا« شکر» 

فراموشد   عمدت و پوشدیده »است که به معنای « کفر»مقاب  آن،  ۀو  قن ؛است
اقدرار و اعتدراف بده  اشکر،  مان اظهار  عمت منعم بدمفهوم  1 است« داشتن آن

 ای شکور و سپاسگزاری باشیم، چندور خوا یم، بندهما م  2قلب و زبان است 
دارای مراحلد  ، شدکرگزاری جا آوریم  در کدالم معصدومانه شکر خدا را ب

 شکر قلب ، شکر زبا   و شکر عمل  است شام  

 شـکرگـزاری مراحل 

 . شـکر قـلبی1 

در ذ دن و دل باشدد   ،که بصویر و یاد  عمدت است به این معنا  کر قدلبشد
قلب  شکر، فهم و شناخت  عمت است و این که  عمت، محصدول عندا و  ۀمربب

  ستو د النه و رحمت خدا
 دای شدکر، معرفدت و در  بدرین راهیکد  از مهم خوا یم کدهم  یتدر روا

ر  الدنعم؛ : »فرمایدبزرگ م   ای  از شخصیت عمت است  یک ُشکُر النعم، دی
ر  المنعم  در وجدودش  ۀیعن  اگر ا سان  عمدت را بدا  مد 7« ُشکُر المنعم، دی

جا آورده و اگر درست خدا را بشناسدد، شدکر ه شکر آن  عمت را ب ،کند، در واقع
جا آورده است  متأسدفا ه بسدیاری از اوقداح،  دم از مدنعم غافد  ه خدا را  م ب

مرحمدت کدرده اسدت  در روایتد  از امدام  او دای  کده  ستیم و  دم از  عمدت
ِبـِه َو »دربارۀ شکر قلب  آمده است:  صادق َمـًة َفَعَرَفَهـا ِبَقلإ ِه ِنعإ ُه َعَلیإ َعَم اللَّ نإ

َ
َمنإ أ

                                                           
  083، ص2، جالمفردات فی غريب الفاظ القرآنراغب اصفها  ،  حسین  1
 « شکرگزاری»و « شکر» ای ، وافه1ج ،نامهلغتد خدا،   2
  از فرمایشاح مرحوم دوالب   7
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كإ ِلَسانَ  َرَها َو ِإنإ َلمإ ُيَحرِّ ى ُشكإ دَّ
َ
ُه َفَقدإ أ ِه َاللَّ ِعَم َعَلیإ ُمنإ نَّ َالإ

َ
 هام فرمدودامداینکه  1« هُ َعِلَم أ

 کده چیز ای  بهما  :عرفان غیر از علم استعارف شود؛  عمت به اگر کس  واقعاا 
  به بعبیر دیگدری به آن، چیز دیگری است ول  معرفت علم داریم،خدا به ما داده 

دا یم بشنگ  یک چیزی است  اّما ما گا    مه وجودمان بشنه است؛ اکنون م 
شدکر شدیرین  یدادا یم قند م  .خوا یمم  "در " را نکه آیعن  احساس بشنگ ، 

کنیم  حّسدش مد و  لمس و د یماست؛ اّما یک وقت آن را روی زبا مان قرار م 
یابم  یعند  در واقدع شدهود گوید: من م عارف م  ؛دا مگوید: من م عالم م 

 فرق زیادی است  ،بیند  بین علم و معرفتکند و م م 
َمةَ »اید: فرمم  امام صادق ،رو این از عإ یعن  وجدان کندد و « َمنإ َعَرَو النِّ

ببیند خدا به او چه داده است  این  عمت  که خدا به ما مرحمت کرده، چه  عمت 
جدا ه شدکرش را بد ،یم، آن وقدتندبزرگ  است  اگر واقعداا از صدمیم دل در  ک

    مییم، اگر چه با زبا مان  م چیزی  گفته باشاهآورد
او  وکس  که خدا بده او  عمتد  ببخشدد »فرماید: م  حدیث یندر ا امام

 در آینده  ،قلباا آن را بشناسد )باور کند و بپذیرد که آن  عمت از جا ب خداسدت(
این اسدت کده خددای متعدال بده  ،معنای این حدیث .«شکر آن را ادا کرده است

 ا از جا ب مدن اش فرموده است:  مین قدر که قبول داشته باش  که  عمتبنده
 .مکنم ن قبول اشاکرو بو رسیده است، بو را جزبه 

 . شـکر زبـانی2

د نده است  شکرگزار در ایدن یش زبا    عمتستا معنای به ،« شکر زبا »
پردازد و در حّد م  «د نده عمت»به بمجید و ثناگوی  و بسبیح و بهلی   ،مرحله

 کند  فکر و بوا ش، او را ستایش م 
                                                           

   103، ح606، ص79ج، االنوار بحار  محمدباقر مجلس ، 1
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آورده  مفاتیح الجناندر  آن را وم شیخ عباس قم مرح که است زیبای  یتروا
ادعوا » ؛خوا دروال   م  بسیار  دعای که دید د را کس  است  امیرالمؤمنین

 زیبای  فرمود د:  بسیار ۀحضرح جمل  «بصحیفة طويله
را ها   هکند، دعای کوتااآن خدایی که دعای طوالنی را اجابت می

کلمااه بیایاات خ  ااه کناادم مااا دعاهااا را در   ااار اجاباات می

ـَه ِمـنإ کـلِّ َخیـٍر، َو »کن : می ُ  اللَّ
َ
ـَ سإ

َ
َمه، َو أ ُداللِه َعلی ُکلِّ ِنعإ َحمإ َالإ

 ٍِ ـ
ـَه ِمـنإ کـلِّ َذنإ ِفُر اللَّ ـَتغإ سإ

َ
، َو أ ِه ِمنإ کلِّ َشـر، ُعوُذ ِباللَّ

َ
؛ سااای،، «أ

خاواه  ه اا های خدای را بی های نمماای ه های خاوبی را اا خادا می

باایو ه اا هاای ىناااهی، اا خاادا آماایا  می هپناااباادی، بااه خاادا 

 1طلب ممی

چهدار دعدای  و دعا ا را در چهار کلمه خالصه کرد دد  مۀ یرالمؤمنینام
ّ»بیان فرمود د  « ُکّ  »جامع و بسیار کوباه را با چهار  ،  ده یدک  عمدت و دو «ُکل 

َمة»  ا؛بلکه  مۀ  عمت عمت،  ِه َعَلی کلِّ ِنعإ ُد ِللَّ َحمإ  ۀسدتایش بدر  مد و؛ حمد الإ
دعا، قدرشناس  و حمد  استجابت یک  از عوام که ، در روایت داریم « ا عمت

چندان  وچندین  ؛و ستایش خداست  یعن  اّول بگویم: چقدر شما خوب  سدت 
 .خیلد  اثدر دارد روش، به شما بگدویم  ایدن ،بعد درخواست  را که دارم ؛ ست 

 حمدد خددا ویم کده اّول سدتایش داربسیاری دربارۀ درخواست از خدا، روایاح 
ام  مهم اجابت دعا است  در ادعیه  م این کدامالا محسدوس و وع باشد؛ این از

 و دعدای افتتداح شدود؛ مدیالا درگفتده م الحمدللده،  اول از  مه،مشهود است  
گوید: این را  م به من مرحمت کنید  یعن  رحمدت م از آن بعد  ؛ ودعای عرفه

 :یددگو مد و بعدد کندد م یدابوجه پ ی او ا خوببه و  آوردخدا را به جوش م 
                                                           

  202، ص71، ج مان  1
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   !را  م به من بده ا این
َه ِمـنإ کـلِّ َخیـٍر »فرماید:  ا، م بعد از حمد او برای  مۀ  عمت ُ  اللَّ

َ
َ سإ

َ
؛ «َو أ

    خوا م ا را م خوب  ۀخدایا  میعن  
ِه ِمنإ کلِّ َشر، »سپس  ُعوُذ ِباللَّ

َ
 ا بدی ۀاز  مبلکه ، شریک  دو از  ه  ؛ یعن «َو أ

    برمو شّر ا، به خدا پناه م 
ٍِ » فرماید:در آخر  م م  ـ

َه ِمنإ کلِّ َذنإ ِفُر اللَّ َتغإ سإ
َ
کنم م  حغفرم؛ و رلب «َو أ

  از  ر گنا  
 گوید:غزل زیبای  م در  یض کاشا  مرحوم ف
 اسووتغارالله یووار یوورز هرچووه  

 

 ز بوووود مسوووتعار اسوووتغارالله 
 

 د بوی یواد رویو دمی  ان بگذر
 

 1 ومار اسوتغاراللهاز آن دم بی 
 

یدک اسدتغفار  ؛اسدتغفرالله ،یماهاز  رچه کرد ؛استغفرالله ایم،هچه گفت از  ر
ٍِ »کام   

َه ِمنإ کلِّ َذنإ ِفُر اللَّ َتغإ سإ
َ
، خدایا با حاال  ر خنای ،  در لغزشد ،  در «َو أ

  جویماز آن استغفار م ای،  ر کاری کردم، بدی
چده  و دا یمدا یم  چه گنا ا   کده مد چه  م  و دا یم ای  که م متچه  ع

 ا شکر زبدا   اسدت  البتده دا یم  ایندا یم و  م دا یم  چه خیر ای  که م  م 
بری  یداز بحدث مفّصد در ایدن بداره، بده شکر زبا   ذکر ای دیگر  م دارد، که 

 که امدام صدادقچنانکام  است  « الحمدلله»آن ذکر ا،  ۀاست  از میان  م
 2« العدالمین الحمدللده رب»بمام شکر، گفتن  مین جملده اسدت:  :فرمایدم 

شکر  ر  عمت   رچند بزرگ باشد، این است که خداو د عّز و جّ  را بر آن حمد 
یعند   ؛به در   عمت مربدوا اسدت ،ول  شکر واقع  و کام  7و سپاس گوی  

                                                           
  800ۀ ، غزل شمارديوان اشعار  فیض کاشا  ، 1
  70، ص2، جكافیاصول کلین ، شیخ   2
    مان 7
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 ی اهآن موقع شکر  عمت را ا جام داد  ،سشناب و  ناگر  عمت را واقعاا در  ک
اسدت وارد شدده  زیبای  از امام  ادی بسیاردر این زمینه روایت   مچنین

آمده است  روایدت از شخصد  بده  سفینة البحارکتاب در " عمت"  مدخ که در 
 از  وادگان جعفر رّیار، برادر امیرالمدؤمنین که  ق  شده 1 ام ابو اشم جعفری

گویدد: ای بوده است  م مام را در  کرده و شخصیت وارستهچندین ا   ویاست
ِنی ِضیَقٌة َشِديَدةٌ »به من روی آورد:  یفقر شدید َصاَبتإ

َ
بعض  مواقع در ا بسدته «  أ

خیل  چیز ا را خدا بده مدن و شدما مرحمدت  که عرت بنده این استاما است  
 چده بسدا کدهر بدا یم   ا را  م ببینیم و قدآن  ا بوجه  داریم؛که به آن کرده است

پدذیریم   ا خبر داریدم و از صدمیم دل م ایناز   شته باشداخبر  دپیاده از سواره 
 ؛ یدا کسد  شدده اسدت فرا م برای او ازدواجدارد و امکان میالا کس  چه  سال 

خدوا م ولد  م  ؛دارم بوجده  دابده این نوز مسکن  ددارد   و است ه فتاد سال
شدود و از بدین  ا حدّ  م ایدن گالیده ؛ چدونبوّجه کنیم ا  م بگویم که به داده

 رود م 
گوید: فقر مال  به قدری به من فشدار آورد کده رفدتم در م  یابو اشم جعفر

وارد  ایشدانباز کدنم  اجدازه گدرفتم، محضدر  گله و شکایت را  زد امام  ادی
و  دسدت  کرد دد شستم  با خواستم باب گالیه را باز کنم، حضدرح پدیش و شدم

نإ »روی دست من زد د  فرمود د: 
َ
يـُد أ ـَ  ُتِر ِه َعزَّ َوَجـلَّ َعَلیإ ىُّ ِنَعِم اللَّ

َ
َباَهاِشٍم! أ

َ
َيا أ

َرَها َى ُشكإ دِّ َُ خدوا    دای خداو دد را م ای ابا اشدم! کددام یدک از  عمدت ؛ ُت
 ؛ما آمدده بدودیم گلده و شدکایت کندیمگوید پیش خودش م  2«  یگوبسپاس 

                                                           
وی مردی مورد وثوق و  ؛رالب، معروف به جعفریبن جعفر بن اب  بن قاسم بن اسحاق بن عبدالله داود  1

و حضرح  عسکری امام، امام  ادی، امام جواد، رضا امام خدمتو بوده جلی  القدر 
 .آ ان روایت کرده است ۀو از  م رسیده أصاحب األمر

  001، ص0، جمن اليحضره الفقیه  شیخ صدوق، 2
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 دای ی کدام  عمدتاهرا برگردا د  فرمود د: ابا اشم! آمد حضرح آن ررف ورق
 خدا را برای من شرح بد   

ُقوُ  َلهُ »
َ
ِِ َما أ

دإ
َ
ُت، َفَلمإ أ ، «گوید: زبا م بند آمد و  دا ستم چه بگویم؛ م َفَوَجمإ

جدا ه آمده بودم گله و شکایت کنم  حضرح فرمود: آمدی شکر کدام  عمت را بد
 شروع سخن را بعد حضرح خودشان ؛  سکوح کردمگوید: من خیلآوری  م 

 سه  عمت مهّم خدا را برای من برشمرد د: و کرد د

 نعمت ایمان  الف(

ـاِ»حضرح فرمود د: ابا اشم!   َم ِبـِه َبـَدَن  َعَلـی النَّ يَمـاَن َفَحـرَّ ِ
َزَقـ  اْلإ ؛ َِ

 1« خداو د به بدو ایمدان را روزی داده و بددن بدو را بدر آبدش حدرام کدرده اسدت
، ، یعند  اصددول دیندت درسدت اسددت  خددا را قبدول داری، پیددامبر«ایمدان»

و مبدأ و معاد را قبول داری  در بسیاری از روایاح، ایمان بده معندای  بیتا  
در بفسیر ایمدان    امام باقربه کار رفته است امیرالمؤمنین وبیت والیت ا  

ي که مائده ۀسور 0 ۀدر آی ِ
ِْباْل  ُفر  َْيك  وَرِ َْوَْمن  ِِ َْحِبَطَْعَمُلُهَْوُْهَوِْفو ْاآ  َْفَقد  َِ ما

خاِسِرين  ر کس به ایمان کافر شود، عملش بباه گشته و در آخدرح از »ّ؛ِمَنْال 
ِبی»فرمود: « کاران خوا د بودزیان

َ
ُن أ آِن َعِلیُّ بإ ُقرإ ِن َالإ ِإ يَماُن ِفی َب ِ

ٍِ َاْلإ َفَمـنإ  َطاِل
 رالدبمقصود از ایمان در بنن قرآن، عل  بن اب  ؛َط َعَمُلهُ َکَفَر ِبَواَلَيِتِه َفَقدإ َحبِ 

 2« به بحقیب که عملش  ابود اسدت ،است و  ر کس به والیت ایشان کفر بورزد
در روز جنگ  پیامبر اکرم که در منابع روای  شیعه و سّن  آمده است  مچنین

رفدت، بده  بدرد عمدرو بدن عبددود  )خندق(  نگام  که امیرالمؤمنین احزاب

                                                           
    مان 1
  10، ح717، ص70، جاالنوار ربحا  محمدباقر مجلس ، 2
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ه1برَز »فرمود:  رِک کِلّ ه إلی الِشّ شدر   ۀایمدان در برابدر  مد ۀ؛ امروز  ماْليماُن کُلّ
َنـُه ِفـی »معیدار اسدت   آری؛ علد  2« آشکار شد يَّ يمـاَن َو َز ِ

ُكُم َاْلإ َِ ِإَلـیإ ـ َحبَّ
 ایتدان زیندت خداو د ایمدان را محبدوب شدما قدرار داده و آن را در دل 7؛ُقُلوِبُكمإ 
کده در  دزد  هشدریف ۀفرمود: مقصود از ایمان در ایدن آید صادق امام  «بخشید

 0، اسدت ن محبوب شده است، وجود مبار  موال امیرالمدؤمنین، علد امؤمن
بد ت را بر آبش جهنم حدرام کدرده  ،خدا به بو ایمان مرحمت کرده و با این ایمان

فقد   «که از پ  بگذرد، خندان بود  ر»   است: عمت بزرگ واست  این بشارح 
کنندد  ستند  فق  کسا   از آبش جهنم عبدور م چنین  بیتدوستداران ا  
ـَراِإ ِإالَّ َمـنإ َمَعـُه »فرمود:  بیت باشند  پیامبرکه محّب ا   َلمإ َيُجـزإ َعَلـی َالصِّ

ِبی
َ
ِن أ ٍِ َجَواٌز ِمنإ َعِلیِّ بإ که کند، مگر این؛ احدی از آن پ  صراا عبور  م َطاِل

 ،خدوب 0.«دبگذرجا رالب را داشته باشد که بتوا د از آنل  بن اب سند والیت ع
 ،یعن  محال اسدت آبدش جهدنم ؛این جواز عبور از جهنم را خدا به بو داده است

خدا به او مرحمدت را را بسوزا د  براح آزادی  عاشب و دوستدار حضرح عل 
 است  پیدامبرچنین  عمت  را به ما عنا کرده  ،کرده است  خدا به برکت ایمان

ٌر »فرمود:  ََ ِنَفاٌق َو ُکفإ ُض ََ ِإيَماٌن َو ُبغإ دوسدت  بدا بدو ایمدان و  ؛ یا علدّ !َيا َعِلیُّ ُحبُّ
خدای بزرگ به ما لنه کرده، ایدن  بنابراین، 1« ورزی با بو  فاق و کفر استکینه

                                                           
)ظا ر  «ظهر بعد خفاء» ای لغت )به عنوان  مو ه کتاب قاموس( چنین معن  شده است: ّرز در کتاب  ب1

 که مخف  بود( شدن چیزی بعد از آن
  11، ص17، جهشرح نهج البالغالحدید، ابن اب  ؛7، ص77، جاالنوار بحار  محمدباقر مجلس ، 2
  3، آیۀ   حجراح7
   021، ص1، جكافیاصول کلین ، شیخ   0
  202، ص77، جاالنوار بحار  محمدباقر مجلس ، 0
  02   مان، ص1
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را به ما مرحمت کرده و بد مان را   عمت بزرگ محبت و دوست  امیرالمؤمنین
 عمدت  ؛یعن  محال است در آبش جهدنم بدرود ؛آبش جهنم حرام کرده است بر

 یم بوجه  داربه آن بزرگ  که ما 

 نعمت سالمتی ب(

اَعــةِ »حضددرح فرمود ددد:  َِّ َعاَنــ  َعَلــی ال
َ
َعاِفیــَة َفَ َزَقــ  الإ َِ ؛ عافیددت را َو 

؛ دومین  عمت  که خدای متعدال بده 1«ح رسا داح کرد با بر راعت یاریاروزی
بدا پدای  و که بد مان سدالم اسدتعافیت و سالمت  است  این ،مرحمت کردهبو 

بعضد   ؛رویم  به آسایشگا   رفتم برای معلولین سخنرا   کدنمخودمان راه م 
؛ ای را بدا بخدت پدای سدخنرا   آورد ددعدده و از کمر به پایین قنع  خاع بود د

ا در جوا   بر اثر حادثده از گردن به پایین قنع  خاع بود د  یعن  این آق کهکسا   
  به چنین وضع  دچار شده بود ،در جنگبیماری و یا یا 

رسا د،  گاه به افرادی است که از که ما را به در   عمت م  چیز ای  از یک 
 ا کند و به آن ا جبران م  ا محرومند  البته خدا در آخرح برای آنخیل   عمت

 دای  کده بده  عمدتو  ا گرفتاری آن مشکالح و ۀد د  باید از مشا ددرجه م 
بوّجه کنیم  به قول مرحوم سدیداحمد شدبیری ز جدا  :  بیشتر ،خداو د به ما داده

یعن  بده  « که به من چشم دادی ،کنم به عدد کور ای عالمخدایا بو را شکر م »
به  ؛به من گوش دادیکه  ،به عدد کر ای عالمشکر حواسمان باشد   ،آ چه داریم

عزیزا   که زبا شان الل است، چندور  که به من زبان دادی  ، ای عالمعدد الل
کده آنب  رودرکوع و سجده مد  ؛ایستدرور صٌم بکم م خوا ند   مین ماز م 

کندد  آرزوی یدک یدا اللده، آرزوی یدک یدا   قرآن را فقد   گداه م چیزی بگوید
 را دارد  «لیم لوّناللهم ّکم»الزمان، یدک حسین، آرزوی یک یا ز را، یا صاحب

                                                           
  001، ص0، جمن اليحضره الفقیه  شیخ صدوق، 1
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 دا خیلد  گذرد  ول  واقعاا بدرای آن ا چه م دا م واقعاا در دل کر و اللمن  م 
بوا دد بگویدد  ول   م  ؛قدر آرزو دارد یک یاعل  بگویدسخت است  یعن  این

 شکر کنم، الحمدد ،بوا م با آن بگویماین  مه ذکر م را که این  عمت زبان پس 
ایدن  !ایدن چده  عمدت بزرگد  اسدت ؛قرآن بخوا ملله بگویم، صلواح بفرستم، 

 ۀ نگام مشدا د بهبزرگ  است  بنابراین باید بسیار )گویای (،  عمت   عمت زبان
بگدوییم:  ،ا سا   که از  عمت  محروم اسدت، ولد  مدا آن محرومیدت را  دداریم

 دای بالم، بلکه بو را بدرای  عمدتکنم و بر خود  م روردگارا! من بمسخر  م پ
 1ستایم  سبت به خود م  بزرگت

َعاَنـ  َعَلـی »فرمود د:  یبه ابو اشم جعفر  ادیامام  
َ
َعاِفیة َفَ َزَق  الإ َِ

اَعة َِّ با  ؛امنیت را به بو مرحمت کردهو خدا  عمت عافیت، سالمت ، آرامش، 2؛ال
شکرگزار و قددردان بنابراین،   «راعت و بندگ  خودش برای بو کمک کردهبه این 
 !باش

 قناعت نعمت ج(

آمدده،  عمدت  به ابو اشم جعفدری امام  ادیدر کالم  که  عمت  ینسوم
َبـذُّ »است:  قناعت ُقُنوَع َفَصـاَن  َعـِن التَّ َزَق  الإ َِ خددای مهربدان  عمدت  7؛َو 

این  م  عمت واقعداا  « مندی و آبرومندی را به بو عنایت کرده استقناعت، عزح
دسدت  ،شته باشدد، بدرای  در  یدازیبزرگ  است  گا   اگر آدم عّزح  فس  دا

کند، ریزد، یا دست  یاز دراز م کند  یا  زد این و آن آبرویش را م گدای  دراز م 
در کدار  دم   مشکالح مهم حت  اگر ول  خدا عزح  فس  به ما داده که گا  

مان را ببریم  این  عمت عدزح  فدس، هخا واد خود یا باشد، حاضر  یستیم آبروی
                                                           

  70، ص2، جكافیاصول کلین ، شیخ   1
  001، ص0، جمن اليحضره الفقیه  شیخ صدوق، 2
    مان 7
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کوچه و خیابان و سدر و در رویم مسجد م به گا   است   عت ربعمناو قناعت 
صدحیح و کده با آن دراز کرده است؛ دست گدای  که بینیمم  را کس   اچهارراه

،  عمدت از او گرفتده شدده   عمتد  کشیمما خجالت م    با دیدن او،سالم است
دش را خدو ؛او خودش را خوار و ذلی  کدرده اسدت دلی ،ین به  ماست   قناعت

ین عزح  فسد  کده بنابراین،  م ستند   نمتکدیا ،برین افرادشکسته است  ذلی 
آبدروی خودمدان و  و کنیمحفدظ مد با آن، خودمان را و خدا به ما مرحمت کرده 

بده  را قناعدت و بریم،  عمت بزرگ  است  خدا  عمت عزح  فدسدیگران را  م 
از آن  وحت حفظ کرده اسدت  بعددبو داده و بو را از آبروریزی و له شدن جان و ر

 عمدت ایمدان،  عمدت  :فرمود د: من سه  عمت برایت شرح دادم امام  ادی
ی از آن خدای  که این  مه چیز بده بدو اه عمت قناعت  حس کردم آمدو عافیت 

 ا را برایت شدرح دادم کده شدکایت مرحمت کرده، شکایت کن   من این  عمت
 دا ، برو آن پولبد ند،  زار دینار  م پول به بو  کن   بعد فرمود د: من امر کردم

 را بگیر  
یا خداو د  ؛درسم  به دستشد، پول  م اشاگر واقعاا کس  قدردان  عماح ب

که  یاز ایش برآورده شود  پس  د دم قرار برکت   ،در  مان مال  که دارد
 یک  از مراح  شکرگزاری، شکرگزاری زبا   و قدرشناس   عماح است 

 کر عملی. ش3

دو  وع شکر قلبد  و زبدا   اسدت  وقتد   ۀ، شکر کام  و ثمر«عمل »شکر 
 عمت  را فهمید و به زبان آن را اظهار کرد و شکر منعم  دل،  عمت بودِن  اا سان، ب

است که در عم   یز شکر خدا را آشدکار کندد  بندابراین، آن را به جای آورد، حب 
و  مدواره  کنددرضا و مقصود ُمنِعم  ای اله  را صرف شاکر حقیق  باید  عمت

 ای خدا در چه مسیری استفاده کند با مربکب کفران باید آگاه باشد که از  عمت
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 د شو عمت  
 1« شکر  عمت،  مان دوری از محرماح است»فرماید: م  امام صادق 
شکر عمل  یا رفتاری، آن است که درست بیندیشیم که  ر  عمت  برای چه  ؛آری

خودش صرف کندیم کده اگدر  جای مناسبآن را در  و داده شده است  دف  به ما
کده بدرای  داردایم  شکر عمل  مصادیب فراوا د  کفران  عمت کرده ، کنیمچنین 
 شود:با استناد به روایاح، بیان م  برخ  از مصادیب آن، ، مو ه
برخد  از مصدادیب شدکر  ،شکر،  ماز شکر، احسان و ولیمه دادن ۀ  سجد1 

وجدود  به ایمسئله وقت  برای پیامبر اکرم» ق  شده است که  2ستند عمل   
شدد، بده آمد که موجب خوشحال  یا حّت  موجدب  گرا د  آن حضدرح م م 

 7« آوردجا م ه شکر بۀ رفت و برای خدا سجدسجده م 
از دیگر مصادیب شکر عمل   دشمن، بر یروزی  عفو و گذشت در مقاب  پ2 

َعـِل »فرمایدد: م  امام عل گو ه که  مان ؛است َک َفاجإ ََ َعلـی َعـُدوِّ ِإ ِاذا َقـَد
ـِه  ِة َعَلیإ َِ ُقدإ رًا ِللإ ُه ُشكإ َو َعنإ َعفإ  نگام  کده بدر دشدمنا ت پیدروز شددی، عفدو و  0؛الإ

 « این پیروزی قرار بده ۀبخشش را ُشکرا 
 اسدت؛ عمل  شکر مصادیب از  یز خدا راه در اموال از  ا فاق کردن بخش  7

َعِم َاالنعاُم ِبها»فرماید: م  م عل اما ِر النِّ َسُن ُشكإ  دا، بهترین شکر  عمت 0؛َاحإ
 « بخشیدن آن است

 شدکرگزاری بدرای دیگدری رریدب  یدز پروردگدار برابر در یایش  عبادح و  0
                                                           

  70، ص2، جاصول كافیکلین ، شیخ   1
  00امام صادق علیه السالم به شیعیان(، ص ۀ)شرح  ام منهج الیقینعالءالدین محمد گلستا ه،  سید  2
  072، صنهج الحّق و كشف الصدق ،   عالمه حلّ 7
  131، ص12، جهوسائل الشیع  شیخ حّر عامل ، 0
  170، صغرر الحكم و درر الكلمبمیم  آمدی،   0
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شکر، بعبیدر  ۀعبادح به ا گیزبرای ، که در سخن امام عل چنان است؛ عمل 
   1شده است آورده  عبادح آزادگان و افض  اعمال

 الهیهای نعمتگستردگی 

کنیم اگدر بده پدول و  ا برای مسائ  مادی است  ما فکدر مد هگالی از یاریبس
 یست؛ ممکن اسدت  گو هشود  ول  اینمشکالبمان ح  م  ۀرسیم،  مب دارای 

 و در آن دنکس  در بیابان گیر کمیالا اّما اگر  ؛بعض  از مشکالح با پول حّ  شود
 یدک لیدوان آبجوا راح پرارزش  صیبش شدود امدا  و دیگر خروار ا رال کویر،

جا، یک لیوان آب آن خورد! دربرای خوردن  داشته باشد، آن ثروح به چه درد م 
خشکسدال   در گذشته، برایش از میلیارد ا پول و رال و سکه باالبر است  زما  

 در آن    گنددم وارد کننددبوا ستند از جای دیگر به آسا  م  م  امروزمی   و بود
داد زد: یدک  و چندد کیلدو ردال و سدکه آورد در شهر اصدفهان ز  سال قحن ، 

 ا را از من بگیرد، یک  دان بده مدن بد دد کده دارم از این ۀجوا مرد پیدا شود  م
، « دان،  دان،  دان!»گفت: م از اول با آخر بازار     میرم گرسنگ  و ضعه م 

 و ردال مدافوق یز دای بازار افتاد و مدرد! خداو دد چ رال  م در دستش بود  آخر
 را قددرش و یمبوجده  ددار  دابده آن کده اسدت کدرده مرحمت ما به پول و سکه

کده  دم  اییمداد مشدکالح مدان در   چده بسدا  یسدتیم شکرگزار و یمدا  م 
 دوع افدراد  یم خبرب   ااز آنکه  باشد  زاران  عمت خوابیدهشویم، دچارشان م 

 ؛کننددم  فدرازیو گردن کداریرسدند، شدلوغیک مقدار پول و مقدام م ه وقت  ب
 ای خددا در مسدائ   عمت ۀ م امافروشند  کنند و فخر م دیگران را بحقیر م 

 پیدامبر اکدرم کده خیلد  مهمد  اسدت سدخن  ایدن شودم مادی خالصه  
                                                           

ُة االْحرارِ : »201، صتحف العقولا  ، حّر  ۀشعب  ابن1 ِتْلکی ِعبادی اا فی دُوُه ُشْکری بی اا عی ْومی ُ   ِانَّ قی ْفضی وی ِ  ی أی
ةِ  ادی  « اْلِعبی
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 فرمود د: 
ااد بب نااد،اىای کیاای تمااو نممت  هااای خادا را در خااوراا ه مادیب

ِه  َلمإ  َو َمنإ »عمل، ک  ه عذاب، نزدیک است:  ـِه  َعزَّ َو َجَل  َيَر ِللَّ  َعَلیإ
َمـًة ِإالَّ ِفـی َعـٍم  ِنعإ ِإ ـَرٍب  َم وإ َمشإ

َ
ٍَ َفَقـدإ َقُصـَر َعَمُلـُه َو َدَنـا  أ ـَب

وإ َملإ
َ
أ

 1م«َعَذاُبهُ 

یعن  اگر کس   عمت را فق  در رعام و خورا  و پوشدا  و مسدائ  مدادی 
 عمدت  دا اسدت  خددا میلیارد  اچیز او  یز عذاب  زدیک است و عم  به، ببیند

 دا  عمدت والیدت، آن ۀ؛ از جملده اسدتمافوق مسائ  مادی به ما مرحمت کرد
سدجده بده اختیدار بعد بد  ؛ ودر  کنیم ا را باید آنست  فق  اعافیت  و امنیت

 شویم  اختیار عاشب خدا م ب  و خوا یماختیار  ماز م رویم، ب م 

 والیتنعمت 

بد  پدول  و رسید و عرضه داشت: من فقیر شخص  خدمت امام صادق 
چندین و چندان اسدت! وضدعم افتاده دارم، و  ا قس  عقب ستم  به قول امروزی

ِرُف  َفِقیـراً »حضرح فرمود د:  عإ
َ
عدرت  2« کنم شما فقیر باشدید؛ گمان  م َما أ

چقددر دا دد خدا م  ؛ وشک  مال  دارمم ؛که شما متوجه  شدیدکرد: آقا می  این
  دم داد، حضدرحبرای حضرح شرح م که مکرر   در روایت داریم دارمقرت 

ُبه»در مقاب ،  امام معصوم حرف کس  را  که خیل  عجیب است  گفتم « يكذِّ
 بسدیارمالعبداللده کدالم «! أنا فقیـر»کرد که دائم پافشاری م آن فرد قبول  کند  
به زبدان  یداوریم   مسائ  و مشکالبمان را مواظب باشیم گوید که م زیبای  دارد

 اگدر دائمداا آورد  ، محرومیدت مد معرفد  کدردنگوید: خود را زیاد محدروم م 
                                                           

  0، ح711، ص2، جاصول كافیکلین ، شیخ   1
  103، ص10ج، االنوار بحار  محمدباقر مجلس ، 2
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 د  بگوییددشدوی، مدریض م د، مدریض  دم  باشدی«من مریض  ستم» دبگویی
یدر بلقدین کدردن، فق وفال بد زدن، بکرار با   یعن  دشوی، فقیر م «فقیرم، گدایم»

ق» :د  به بعبیر معصومشویفقیر م  د، م  باشی ِِ َمنإ ُِ ُمَوکـٌل ِبـالإ ـَبََل اگدر  1 «الإ
کنندد یدا محدروم م  انمحدرومم، محرومتد ددائم بگویید د ول محروم  م  باشی

    دشویم 
  «چنیدنم و چندا م، ؛أنا فقیـر»گفت: بود  پیوسته م  دسته ناین شخح از آ

ُبـه»حضرح  م   ا بده حضدرح عدرت کرد  به قول امروزی ؛ بکذیبش م«يكذِّ
: مدن فقیدر دگوییدپولم و شدما چندور م کرد: عجب گیری افتادیم! من واقعاا ب 

ِرُف  َفِقیـراً » ؛ یستم عإ
َ
حضرح فرمود د: شما والیت ما را داری یا  دداری  «  َما أ

را دوسدت داری  بلده  مدا را دوسدت    جّدم حضدرح علد ه؛ دارمگفت: بل
بگویدد: مدن  دزار دیندار بده بدو پدول  و فرمود د: اگر کس  پیدا شودداری  بله  

ببّری بجو  حاضری  گفت:  ده   بیتو از ا   از حضرح عل  ،د مم 
کرد د  چندد  دزار دیندار! ده  دزار دیندار، میلیدون دیندار،  بیشترحضرح مبلغ را 

ا ببدّری رور آالف و الوف   ؛ آیا حاضر  ست  والیت ما را بفروش  و از مد مین
قسدم خدورد:  ؛حاضری  گفت:  ه آقدا ؛ریزمد یا را به پایت م  ۀبجوی   من  م

َعُل » ُه اَل َيفإ نَّ
َ
ِلُف أ حضرح فرمود د: من یک  عمت خددا «  ؛ والله حاضر  یستمَيحإ

را برایت شرح دادم که "والیت" ما است  بو حاضر  یست  با آالف و الوف و دینار 
گوی : من  ددارم! حضدرح فرمدود: قدر م چنور اینوقت  ا را بفروش   آناین

َمـنإ »  فروشد، او فقیر اسدتکس  که متاع  با خود دارد که به این  مه پول  م 
َماَ  اَل َيِبیُعَها ُهَو َفِقیٌر  ی َهَذا َالإ َِ َعٌة ُيعإ    ! م  گاه کن یت اهشتبه دا 2«  َمَعُه ِسلإ

                                                           
  737، ص0، جمن ال يحضره الفقیه  شیخ صدوق، 1
  103، ص10ج، راالنوا بحار  محمدباقر مجلس ، 2
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 نعمت امنیت

خدوا م مشدهد د و گفدت: مدن م رسی انبزرگ   ازیک خدمت علما از یک 
برسان و به امام رضدا  کاری  دارید  ایشان گفتند: سالم مرا به امام رضا ؛بروم

خددا واسدنه  ۀما دخی  بو  ستیم  در خا د !ای عل  بن موس  الرضا :عرت کن
 اسپاس   ز د  خدا خیلد  بده و چوب کفران  عمت  ،خدا به ما مردم ایران که شو

امنیتد  کده در   چه شخصد ، چده دولتد ، چده مملکتد  ؛استما  عمت داده 
 اامن  بسیاری از کشور ای  مسایه  یابیم ، در کمتر جای  م مملکت ما  ست

شاید روزی  یست کده ا فجدار و کشدته  داشدته باشدند  االن در یمدن و  !نیدیرا بب
 خوا م بگویمچند میلیون آواره  ستند  در فلسنین چه خبر است   م  ،سوریه

ممکدن اسدت بدر اثدر سدوء   بوجیه کنیمرا مملکت ما مشک   دارد یا مشکالح 
باشدد، ولد   در میان مشکالب  ،رحم  بعض  از افراد ا یا ب مدیریت یا بحریم

 فرز دددر کشور ای  که گرفتدار جندگ  سدتند، ینیم  ب ا را  م واقعاا باین  عمت
ما یک ساعت از مدرسه دیدر  ۀبچگردد یا  ه  د برم ندا  م  ،رودبیرون م   اآن

 کنیم  قدر  اشکری م کنیم  چرا اینبیاید، چه حال  پیدا م 
 گذاشدتن علمای ما حدب عمامده چنان بود کهزمان رضاخان  اامن  و خفقان 

بوا ستند عمامه بگذار دد  از سدر ن و مراجع م اچند  فر از مجتهد فق  ؛ داشتند
بدا چدادر  ندحدب  داشدت ؛کشدید درا م   اچادر خا م ؛داشتندعلما عمامه برم 

و  قدم ۀعلمید ۀکه بدزرگ حدوز د د  وقت  حاج شیخ عبدالکریم حائرینبیرون بیای
 نددرفتم بود و حضرح امام و خیل  از مراجع پای درسش  آن زمان مرجع بزرگ

؛ چون  گرفتند شختم برایمراسم  ،از د یا رفت، در شهر قم و شهر ای مختله د
بوا ستند برای یک مرجع بقلید مجلس فابحه بگیر دد   م  د! یعن بوشده ممنوع 
که اآلن مدا راحدت و آشدکار،  ایخوا  یعن  این روضه؛ خوا   ممنوع بودروضه
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 ؛کنیم، ممنوع بود ای مختله، عزاداری برگزار م در حسینیه و بکایا به مناسبت
 حت  باسوعا و عاشورا!

در  ،در دوالب ؛بدودم یدا جدوان جدوان و مدن: فرمود دد دوالب  یمرحوم آقا
 م گذاشتیم کده پاسدگاه و مأمور دا   فرمخفیا ه چند  ؛گرفتیممجلس  زیرزمین 

یک یاحسین و یاحسین کنیم و کم  بر سینه بز یم  مأموری ما را پیدا کدرد  ؛ یایند
کال تری و پاسگاه برد د  آقای دوالب  بدا اشدک و  الده به و لو رفت و آمد د ما را 

   در پاسدگاهآمدد ،ارباب دوالب بودکه فت: وقت  ما را ز دان کرد د، پدر ما گم 
 ای مدا را یدک عدده از گذاشدتند  گفدت: بچدهشناختند و احترام م م  ایشان را

 : ا را بحوی  دادگاه بد ند  رئیس پاسگاه گفدتنآخوا ند  د و م اهدوالب گرفت
 د، مشدکل  اهاگر غارح کرد ؛ دارد د،  یچ مشکل  اه ا آدم کشتاگر این دوالب 

 ؛مشدکل   ددارد ، دداه د،  ر گندا   کرداه د، شراب خورداهچاقو کشید ؛ دارد
بدوا م کداری کدنم  آقدای دوالبد  خدوا    کدرده باشدند  ایدن را  م فق  روضه

کش  خوا   از آدماین از  زاربا چاقو زدن برای ما بدبر بود  یعن  روضه :گفتم 
ولد  روضده  خوا دده  ؛بوا م وسارت کدنمگنا ان را م  ۀگفت: بقیم بدبر بود  

بدوده   خفقا  چنین 1کند  امبیچارهبرسم که مرا بز د و من از رضاخان م  ؛باشند
 دا یم است  چرا ما قدر امنیت را  م 

مرز ددا  گهبددا    در یرو ددای ا تظددام  مددا  کدده  باشددد روزی و شددب یدشددا
در  کده کننددایدن  مده خددمت م   داآند ند    شهید ؛د ند د ند، کشته م 

دا یم  به  در حدال، ایدن  عمدت چرا ما قدر این را  م  ؛مملکت ما امنیت باشد
 بزرگ  است  بسیار  عمت عافیت،  عمت و امنیت

َمَتـاِن » شاید  مه حفظ باشند : معروف را حدیث این ُهوَلَتـاِن  نعإ ـُن َو  َمجإ َمإ اْلإ
                                                           

  مان   1
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َعاِفَیة ا سدان زمدا    « است که  اشناخته است: امنیت و بندرسدت دو  عمت  1؛الإ
دا د که آن را از دست بد دد  بسدیاری از مدردم، شناسد و م ارزش چیزی را م 

 شناسند، چون  مواره در پیش چشما شان است؛ ازقدر و ارزش خورشید را  م 
ا از شدو د کده آن رارزشدمندی آن م توجه زما   م  شو داز آن غاف  م  ،رو این

 رو شو د دست بد ند و با باریک  منلب و سرمای شدید و یخبندان روبه
با امان  ست، کس  ملتفت » فرمایند:امنیت م  ۀدر زمین یمقام معظم ر بر

خوا   بروی،  داامن باشدد؛  یست که امنیت  ست  از خا ه با مح  کسبت م 
یدن شدهر بده آن شدهر، روی،  اامن باشد؛ دا شگاه،  اامن باشد؛ از ابا مدرسه م 

زحمداح  رای اامن باشد؛ الحمدلله امروز امنیت در کشدور وجدود دارد و ایدن بد
 دا بشدکر کدرد و از این  یرو ای  ظام  ما و  یرو ای امنیت  ما است؛ باید واقعاا 

 2«  ا را بقویت کرداین
  سدتیم، امنیت در که وقت  با «فراب  کنار در که  بو قدر آب چه دا »گفت: 

 فهمیم چه خبر است  د، بعد م شو  اامن  وقت   دا یم م  را شقدر
 را آن شدکر قدر اشناس، ا سان که  ستند  عمت  دو بندرست ، و امنیت ی؛آر

ورزد؛ چدون آورد و  سبت به آن به دو رریب زبا   و عمل  کفدران مد جا  م به 
و در ز ددگ  به زبان، شاکر و سپاسگزار خداو د  یسدت  ،بندرست  و عافیت برای
گیدرد  امدام به درست  از این دو  عمدت بدرای رشدد و کمدال بهدره  م   م خود

َتـاِن »کند که آن حضرح فرمدود:  ق  م  از پیامبر صادق َِ ُفو َمَتـاِن َمكإ ِنعإ
َعاِفَیةُ  ُن َو الإ َمإ جدا آورده ه دو  عمت امنیدت و عافیدت اسدت کده شکرشدان بد 7؛اْلإ

                                                           
  179، ص79، جاالنوار بحار  محمدباقر مجلس ، 1
   99/92/1910 جمهور و اعضای  یأح دولت، باریخبیا اح در دیدار رئیس  2

http://farsi.khamenei.ir/newspart-index 
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 « شود م 
ـِل، َو اَل »: دیفرما در  هج البالغه مز  ی یرالمؤمنینام  كإ ُجُل َعَلی الُثّ َيَناُم الَرّ

َحَرِب   آدم عند ی «بخوابد بوا د م  ربوده مال و خوابد فرز د مرده م 1؛َيَناُم َعَلی الإ
 بده کننددم  حملده امشب آقا: ینداّما اگر بگو برد؛ شب خوابش م ،زدهمصیبت
 ی اامن است، اصالا چشدمش رو کنند وم  غارح را مالت  اموست، به خودح،

 فدوح  م  کس ؛دارد زیادم   پول سالم، چیز  مه سالم،  م بد ش  آید م   م
 اسدت،  داامن  مح  مح ، ینا  مین که بگویند  است  اامن  ، ول کرده است

 دا  گداه دادهبده  یم!دا بد ا را امنیت ینقدر ا بایدما  بنابراین  برد آدم خوابش  م
  است ای بسیار  هفته  م  عمت  ا داده در  مان ؛ا  داده به یمبا برس ،یدکن

                                                           
  212، ص17، جشرح نهج البالغهالحدید،   ابن اب 1





 
   معیارهای تشخیص حق از باطل

 *ها می نشلجی سیدعلی

 اشاره 

زیدرا  ؛رلب است و گدرایش بده حدب داردحب ،فنری و یع ا سان به رور رب
دح جا که سعاگریزی در ا سان، فنری و ربیع  است و از آنگرای  و  قحکمال

شود و بار  چیزی جز  قدح  یسدت، او بده حدب بنها در حب یافت م  ،و کمال
ا سدان بدا بوجده بده ما یدت و  ،رو ایدن از بار  گریزان اسدت  از ،گرایش داشته

د و نداش باید جویای حب و پیرو حقیقت باشد، راه درست را برگزیساختار فنری
مندا ده ز ددگ  سدعادحبدرای  ، میشه با حقیقت  مراه و  مدم باشدد  بندابراین

 یازمند بشخیح درست و  ادرست، صالح و فساد و به رور کل  حدّب و بارد  
به معیار ای   یاز دارد با بتوا د با استفاده از  ،است و برای رسیدن به این بشخیح

 ا و سنجیدن افکار و عقاید و عملکرد خود،  سبت به آن معیار دا، راه حدب را آن
 د  شورستگاری  ای  برگزیند و به سعادح و 

                                                           
 پژو شگر پژو شگاه علوم و فر نگ اسالم   *
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 شناسی حق و باطلمفهوم

 الف( مفهوم حق

در مفدرداح راغدب اصدفها     معا   گو اگو   ذکر شده است «حب» یبرا
گفتده شدده:   مچندین1 «اص  حب به معنای منابقدت و موافقدت اسدت»آمده: 

بندابراین، حدب، 2 «، صدق، وجود ثابت و    است«بار »به معنای ضد « حب»
و در اص  به معنای منابقت و موافقدت  7ه معنای وجوب و ثبوح قیض بار  و ب

 مان منابقت و موافقت با امدری اسدت « حب»اوقاح، مراد از  بیشتراست  البته 
 اساس حکمت اله  ایجاد شده است  که بر

 ب( مفهوم باطل

صداحب  ؛شدودمعموالا از معنای حب، ضد آن یعند  بارد   یدز فهمیدده م 
ثباح  دارد و در فعد   ،  چیزی است که در مقام فححبار»گوید: م مفرداح 

بار  مقاب  حب اسدت »گفته شده است:   مچنین0 «رودو قول  ر دو به کار م 
بارد  »گوید: صاحب قاموس قرآن م  0« سازداثر و ضایع م و آن را فاسد و ب 

ه بد ،شود و بشر در عین ابتال به بار آن است که در قضاوح عموم  پذیرفته  م 
حب و آ چده  ،بنابراین، امور ثابت و پایدار 1 «کندضرر و  احب بودن آن حکم م 

و « حدّب » ۀکده در قدرآن کدریم وافچنان ؛بار  خوا د بود ،متغیر و  اپایدار است

                                                           
 « حب» ۀ، واف127، صالمفردات فی غريب الفاظ القرآنحسین راغب اصفها  ،   1
  072، ص1، جتاج العروسمحمدبن محمد مربض  زبیدی،   2
  602د600، ص9، جلسان العربمنظور، ابن  7
  18، صلقرآنالمفردات فی غريب الفاظ احسین راغب اصفها  ،   0
  88، ص1، جاقرب المواردسعید الخوزی الشربو  ،   0
  270، ص1، جقاموس قرآناکبر قرش ، عل    سید1
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مدا بدر کفدر و ]و لکدن » 1کار رفته است  مشتقاح آن، به معنای ثابت و حتم  به
 2« بر کافران ثابت گردید [ اله]عذاب ۀ وعد [عناد خود اصرار کردیم با

 کدار رفتده بده 0و ضالل 7بار  ۀحب در برابر واف وافۀ کریم، قرآن در  مچنین
؛ زیدرا بارد  آن 0به که روی آب بشبیه شده است ،به آب و بار  ،و حب است؛

حدب و  ۀا حراف و خروج از بر ام ،چیزی است که ثبوح و واقعیت   دارد و ضالل
   1راه صحیح است 

 گوید: دربارۀ حب م  یفخر راز
، اىی بی ذاد   زی اط ق شود، بدیا ممناست کاه آن «حق» ۀهاژ

موجاودی حی یای اساتم مقاداق حی یای  ،ذاد به خودی خود

 ۀآن، خداهناد اسات؛  یاکاه اها  ه عادو در هی راه ناداردم اىاای هاژ

 ،بی امور اعایادی اط ق شود، میاد آن است کاه آن اعایااد« حق»

بای قاو  ه خبای « حاق» ۀا هاقا  اسات ه اىای هاژدرست ه مطاابق با

دق ه مطاابق باا هاقا  ا  ،اط ق شود، منظور آن است که آن خبی

   3استم

 ضرورت تشخیص حق از باطل

محوری است  بنابراین،  ا رالب سعادبند و سعادح در گروه حبا سان ۀ م
د؛ زیدرا کن ما جلوه م باید حب را از بار  بازشناخت وگر ه بار  به صورح حب

                                                           
  31؛ زمر، آیۀ 17  قصح، آیۀ 1
  31  زمر، آیۀ 2
   و    12؛ حج، آیۀ 81، آیۀ ء؛ اسرا8؛ ا فال، آیۀ 02  بقره، آیۀ 7
  72  یو س، آیۀ 0
   13  رعد، آیۀ 0
  909، ص1، جالتحقیقنفوی،   حسن مص1
  169-111، ص1، جمفاتیح الغیبرازی،    فخر3
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 مواره خود را حب  ،ای از حب و بار  است و بار  با فریب و  یر گجهان آمیزه
 فرماید: در این باره م  د د  امام عل منلب  شان م 

شااد، باای طا بااان حااق پوشاا ده اىاای باطاا  بااا حااق م لااو  نماای

ىشاات، ابااان مانااد، ه اىاای حااق اا باطاا  جاادا ه خااا   مااینماای

ا قیمای اا حقب ه قیامای اا باطا  را ىیدیدم امب دشمنان قط  می

جاسات کاه شا طان بای دهسااان آم زناد، آنى یند ه به ه  میمی

ىاایدد ه تن ااا آنااان کااه مشاامو   طاا  ه رحماات خااود   اایه ماای

   1پیهردىارند، نجاد خواهند یافتم

جا که امتزاج حب و بار  با زیرک  صورح گیرد، جذابیت کاذب و عاریت  آن
امدام کده چنان کندد؛د گرو د  را بده گدرد خدویش جمدع قادر خوا د بو ،بار 

 فرمود د:  سجاد
 هماه کاه آمدناد ىاید دا شا دا س سی هزار نفی در کیب  بای داد 

خادا  داشاند ه همه با ری ااا خاون اه باهپنیم امت ایا اا را خود

اناداخت، اماا جیاندم آن حضید آنان را به یاد خدا مایتییب می

که اه را اا رهی سا  ه تجاها ه دشمنی باه آنىیفاند تا آنان پند نمی

 2ش ادد رساندندم

بر او خروج  است و حسین بن عل  پیامبر ۀگفتند یزید خلیفچون م 
پدس بارد   ؛زد ددحدب م  خودِ  حب را با شمشیرِ  ،کرده، باید با او جنگید  بار 

  یروی حب را به خدمت گرفته است  این  مدان  یدروی حدّب اسدت کده او از آن
 7کند استفاده م 

                                                           
  00 ۀ، خنبنهج البالغه  1
 .92، ص۴، جمناقبشهرآشوب،   ابن2
  007، ص7، جمجموعه آثارمربض  منهری،   7
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شدود ا م م رای فداگر امتزاج حب و بار  با زیرک  صورح گیرد، زمینه ی،آر
خواست شعار بد دد و مدردم را بحریدک که عمر سعد در عصر باسوعا وقت  م 

ِشـرى»گفت:  م  ،کند ِة َابإ َجنَّ َکبی َو ِبالإ ِإ َل الّلِه ا خدا! سوار شدوید  ؛ ای لشکريا َخیإ
راه بر این گو ده حدواد   ،وقت  بار  مقدس شود«  !ارح بادو بهشت بر شما بش

فریب  و امتدزاج حدب و بارد ، از ای منافب، بوا ستند با عوامشود  یك عدهم باز 
 گدرد ری ا بوه علیده فرز دد پیدامبرکای مسلمان ول  جا   و احمب، لشبوده

   1آور د 
  از نددکم  خود مدای  بارد  کده است یقت مواره بحت پوشش حب و حق

ه و ا د  کتداب را بد 2دهمورف ه   ،این رو، خداو د از مخلوا کردن حب با بار 
سدبب مخلدوا شددن  به 7است  کرده کو ش  ،مخلوا کردن حب با بار  دلی 

آ دان »شدو د: سدرگردان م  ،حب با بار  است که مردم در شناخت حب و بار 
پندار د کده کدار و خود م  رودا د که بالششان در ز دگ  د یا به بیرا ه م کسا  

 :  ده استگفته ش  مین گروهدربارۀ  0« د ندا جام م  ک ی
 ای اعرابوووی هبوووه  عبووو یترسوووم نرسووو

 

 
 5روی بوه تر سوتان اسوت این ره  ه تو موی 

 

 بارد  از حدب بشدخیح چگدو گ  جدو،حب ا سدا   برای پرسش ین خست
از این قاعدده مسدتینا   یز چیز به قالب و شاقول  یاز دارد و حب ر  شناخت  است

 رلبد  معیار م  ، یست  پس شناخت حب
                                                           

  278، ص00، جبحار االنوار  محمدباقر مجلس ، 1
  02  بقره، آیۀ 2
  31عمران، آیۀ   آل7
  100  کهه، آیۀ 0
  178، صگلستان  سعدی، 0
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 معیارهای شناخت حق و باطل 

 . عقل1

  خداو دد ا سدان را اسدت عق  بار ، از حب بازشناس  برای معیار ین خست
عق  را به وی عندا کدرده  ،موجودی متفکر آفریده و برای شناخت حب و حقیقت

ر فراخوا دده اسدت  به بفکر، بعقد  و بددبّ  ا را ا سان ۀدر سراسر قرآن  م و است
عق  در دین اسالم از جایگاه بسیار بلندی برخوردار است بدا جدای  کده اساسداا 

گراید  آیدین اسدالم، گویند  گواه روشن بر عق م « دین عق  و فنرح»اسالم را 
 ۀدربدار معصومین حضراح از روایت صد ا و یمه از قرآن کریوجود صد ا آ

را یدن اسالم است؛ زیو کاربرد ای گو اگون آن در اصول و فروع د ا عق  و  قش
د دد،   مد ین عقل  بشکی ا و برا اح قرآن را استداللین که روح آیگذشته از ا

 دای مختلده در ك به  زار بار به صدورحی زد ،علم، عق ، فکر و ما ند آن ۀماد
  گده و بستن ،عق  یاص  در معنا» 1ح شده است بصری آن بر و آمده یمقرآن کر

 که یزیبندد و چ م آن به دل ا سان که ادراک  با است مناسب این و است داشتن
 ۀواسدنبه  و است ا سا   یاقو از یک شود و  م یدهکند، عق   ام م ادرا  آن با

   2« شود م داده بشخیح یکدیگربار  از  و حب و شر و یرآن خ
 ،شود  عق   ظدرییم م به عق   ظری و عق  عمل  بقس ،عق  در اصنالح

او  عقد   ظدری  یروید   ۀبشر است و عق  عمل  را بدر ا گیدز ۀرا نمای ا دیش
شدو د و عقد  عملد   ا و باید و  بایدد ا در  م است که با آن،  ست و  یست

در ببیدین عقد   شدود  امدام صدادق یروی  است که بر اسداس آن عمد  م 
َمُن َو »فرمود د:  حإ ِجَنـان َما ُعِبَد ِبِه الرَّ َِ ِبـِه َالإ ُتِس عقد  آن اسدت کده خددای  ؛7ُاکإ

                                                           
  13د10، صمدخل مسائل جديد در علم كالم  جعفر سبحا  ، 1
  203، ص2، جالمیزان ، یسیدمحمدحسین رباربا  2
  11، ص1، جاصول كافیکلین ، شیخ   7
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 «   شودکسب م  ،عبادح و بهشت جاویدان با آن ،رحمان به آن
حجت بر بندگا ش ارزا   داشته است که مال   دو خداو د آمده، یاحدر روا

ـاِس »فرمایند: م  که امام کاظمچنان ؛بشخیح حب از بارلند ِه َعَلـی النَّ ِإنَّ ِللَّ
ةُ ُحجَّ  ِئمَّ َ ُِ َو اْلإ ِبَیا نإ َ ُسُل َو اْلإ اِهَرُة َفالرُّ ا الظَّ مَّ

َ
ًة َباِطَنًة َفَ اِهَرًة َو ُحجَّ ََ ًة  ِن ُحجَّ ـا  َتیإ مَّ

َ
َو أ

ُعُقو  َباِطَنُة َفالإ درست  که خداو د دو حجت بر بندگا ش دارد، یک  حجدت ؛ به1الإ
ا بیدا و  و دیگری حجت بارن ؛ امدا حجدت ظدا ری  مدان رسدوالن و ظا ری

رسدوالن و ا بیدا و «   مدان عقد  اسدت ، ستند و امدا حجدت بدارن  ائمه
ا دد و به عنوان حجت ظا ری برای شکوفای  عق  ا سا   مبعو  شدده ائمه

 دا شدد د، آنا د که ما ع رشد عقلد  مدردم م  ای  بودهقدرح ،در رول باریخ
امیده  یدز بدا بند  ۀبییدخ ۀآمد د با این موا ع را برردرف کنندد  شدجردرپ  م پ 

بدا قیدامش بده مدردم  خود  مین کار را کرد د و امام حسدین ۀاقداماح ظالما 
کندد، بده کنند و کس  که به حب عمد   م امیه به حب عم   م بوجه داد که بن 
 رسد کمال عق   م 

باِع الَحقِّ »: فرمود گهربار  آن حضرح در کالم قد  ؛ ع2ال َيكُمُل الَعقُل إاّل ِباتِّ
حدب کده از  مددد ا باید بده ا سان ،بنابراین«  شودجز با پیروی از حب کام   م 

 .سوی پروردگار است، به بکمی  عق  و خردورزی بپرداز د
بن یزید ریاح  در روز حّر  گرا بود مداران عق بقاب  حب ۀکربال صحن ی،آر

و عقد  سدلیم،  هایت خیر و شر قرار گرفدت و در پربدو بددبیر عاشورا میان دو ب 
 ۀوالیت شینا   به حدوزۀ رحما یت و  ور را برگزید و سعید و شهید شد و از حوز

چگو دده عمددر بددن سددعد میددان دو  ،والیددت رحمددا   راه یافددت  از رددرف دیگددر
                                                           

  11ص مان،   1
  123، ص30، جاالنوار بحارمحمدباقر مجلس ،  ؛619، صأعالم الدينمحمد دیلم ،  بن   حسن2
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  در شدد هایت شر، ظلمت و شیننت را برگزید و شدق  و ملعدون  هایت، ب ب 
ما ندد  ؛والیت را به  م سرشتندقیام کربال بود د کسا   که عق ، درایت، عشب و 

، «ز یر بدن قدین»چون (؛ کسا    مبیداری، بینای  و پایداری) «یقظه»اصحاب 
 کرد د و والی  شد د « قیام لله»که 

 . قرآن کریم2

است   نگدام  کده « قرآن» بار ، از حب شناخت معیار ای بهترین از یک 
بدود، و بداور خوا دد شخص  اسالم را پذیرفت، به حقا یت قرآن معتقد خوا دد 

چه قرآن کریم فرموده، حب و منابب واقدع اسدت و بارد  بده قدرآن  داشت که  ر
از جلدو رو و »ده است: کراین  کته بصریح  هه خود قرآن بکنانچ ؛کریم راه  دارد

یابد )در احکام و معارف و خبر ایش  سدبت بده پشت سرش بار  به آن راه  م 
[ ای است از سوی ]خدایفرستاده د د(، که فروبنال   رخ  م  ،گذشته و آینده

قدرآن کدریم سراسدر حدب اسدت و معیدار برردرف کدردن  1« با حکمت و ستوده
 ددف  واال و ] ما ا ما ایدن کتداب را بدر بدو بده حدب » ای میان مردم: اختالف
داوری  ،فرو فرستادیم با در میان مردم به آ چه خدا به بو  مایا دده اسدت [عقال  

آ چه مخاله قرآن کدریم باشدد،  بر این اساس،  ر  «افع خائنان مباشکن  و مد
بده  ،خدود گ  نگام  که مسلم را بده  مایندد امام حسین 2بار  خوا د بود 

مدردم کوفده  ۀای که در پاسخ بده حددود دوازده  دزار  امدفرستد، در  امهکوفه م 
ز آن معیار ا عم  یک  ا که کند ویسد، معیار ای امام و حاکم حب را بیان م م 

ِكتاِب » :به قرآن است عاِمُل ِبالإ ماُم ِإالَّ الإ رى َما اْلإ ؛ به جان خودم سدوگند کده 7َفَلَعمإ
                                                           

  02  فصلت، آیۀ 1
  100   ساء، آیۀ 2
، علی از مدينه تا كربالبن  سخنان حسین؛ محمدصادق  جم ، 11، صاالحزانمثیر ،  ما حلّ   ابن7

  37ص
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 بندابراین،  «کند عم  خدا کتاب به که است  کس حب، به امام و ینتراس یشوایپ
 قدرآن  دایآموزه بدا را او اعمدال بایدد شخح، یک عم  بودن بار  و حب برای

  بود خوا د بار  وگر ه است، حب بود، قرآن  ایآموزه منابب اگر سنجید؛
 در بلکده دارد، کدارای  جامعده مسدائ  و عقایدد و افکار در بنها  ه معیار، ینا

 معیدار  یدز دار دد بعدارت که احادیی  و غیرصحیح از صحیح احادیث شناخت
 ای زمیندده ۀاسددالم   ددر ا دیشدده و روش عملدد  د در  مدد ۀدر جامعدد 1 اسددت

ماع ، اقتصادی، فر نگ  و سیاس  د که با قرآن کریم مخاله باشدد، بارد  اجت
 خوا د بود  

  . معصومان3

 ستند؛ زیدرا معصدوم،  ز بار ، معصومانا حب بازشناس  معیار ینسوم
خددا  بده»فرمدود:  گفتار و رفتارش منابب با واقع و حب اسدت  امدام صدادق

و به آرای شخصد  خدود عمد  گوییم سوگند، ما از روی  وای  فس سخن  م 
 2« اسدت گفتده آن را خددای عّزوجدّ  که گوییم جز آنکنیم و سخن  را  م  م 

َراط ۀدر بفسیر آی  مچنین خددا سدوگند، مدا به »، فرمود: الُمسَتِقیمِاهِدَناْالصِّ
 7« مستقیم  ستیمصراا 

َحـقُّ َعِلیٌّ َمَع ا»فرماید: م  گرام  اسالم پیامبر اساس، ینبر  م َحـقِّ َو الإ لإ
خنداب بده   مچندین  «معیار بشخیح حب از بار  اسدت عل ؛0َّمَع َعِلی، 

؛ یعند  عقایدد، 0«؛ میزان بو میدزان اسدتالمیزان میزانَ»فرمود د:  امیرالمؤمنین
                                                           

  117، ص23، جوسائل الشیعهعامل ،  حّر  شیخ  ر  : 1
  10، صامالیمفید، شیخ   2
یزی، 7   71، ص1، جالثقلین تفسیر نور  عبدعل  عروس  حو
  28، ص78، جاالنوار بحار؛ محمدباقر مجلس ، 87صدوق، االمال ، ص خشی  0
  676، ص6۴، جاألنوار بحار  محمدباقر مجلس ، 0
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و اوالد  لب، فعد  و قدول امدام علد افعال و اقوال مردم را با عقیده، ُخ  ،اخالق
قیده، خلب، فع  و قول  که منابب عقیدده و ُخلدب و سنجند   ر عقدر او م گران

 رو، امدام حسدین ایدن بارد   از ،افعال و اقوال آ ان بود، حدب اسدت؛ وگر ده
دا   جدرا از  اپا  ای بخوا د پا  اگر جامعه«من میزان ریب و خبییم»فرمود د: 

ارزیداب  شدود و  کند، حتمداا بایدد بدا سدّنت و سدیرح حضدرح سیدالشدهدا
سداز کربالسدت کده  ما ا  هضت گسترده و بداریخ اثر آن حضرحبرین مهم

صحیح، مظهر ُخلب کامد  و ببلدور فعد  درسدت و قدول راسدت  ۀمجالی عقید
ما کسا    ستیم که علم قرآن و بیان آ چده در آن »فرمود:  امام حسین 1است 

زیدرا  ؛یک از آفریدگان خدا  یست زد  یچ ،و آ چه  زد ماست ؛است،  زد ماست
معیدار بشدخیح حدب از بارد   ،گو ه که قرآنپس  مان 2« ا محرم راز خداییمم

 معیار بشخیح حب از بار   ستند  ایشان و عترح است، پیامبر

 مقایسه با باطل در. شناخت حق 4

 دای ضدد آن ویژگ  ازچیزی آگدا   و اردالع  ر  شناخت  ایراه از یک 
چیز ا به ضد آن شناخته « )د ابعرف األشیاء بأضدا» ۀحکیما  ۀچیز است  جمل

 در یدک از حدب و  ی دابه این  کته اشاره دارد  پس با شناخت ویژگ  (شو دم 
شددناخت  از ایددن رو، قددرآن کددریم در کنددار ببیددین  دیگددری رابددوان باردد ، م 

گاه کده آثدار و فوایدد ند و آنک ای بار  را  یز گوشزد م حب، ویژگ  ی اویژگ 
یدادآور  ،ان و خسدرا   کده بارد  بدا خدود بده  مدراه داردد، زییگوم حب را باز

فدرو  [بده صدورح بداران و بدرف و بگدرگ]از آسمان آبد   [اوست که]»شود: م 
گنجایش خود روان شدد د و سدی   ۀبه ا داز ک[ ر ی] ای  پس رودخا ه ؛فرستاد

                                                           
  10، صشكوفايی عقل در پرتو نهضت حسینیجوادی آمل ،  عبدالله  1
  180، ص00، جاالنوار بحار  محمدباقر مجلس ، 2
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جهدت بده دسدت آوردن  [ ادر کوره]کف  را بر روی خود برداشت و  یز از آ چه 
مخلدوا   ما ندد خدا]افروز دد و زینت یا وسای  ز دگ  بدر آن آبدش مد  زیور

کف  است  ما ند که سی   خداو د ایدن چندین حدب و بارد  را مید   [،معادن
اما آن که بده کنداری  [؛ ا ای آن ا کهحقایب، آب و فلزابند، و بار ]ز د م 
 دا و فلدزاح  ظیدر آب]بخشدد شود و اما آ چه مدردم را سدود مد  ابود م  ،رفته

 1« ز د ا را این چنین م ما د  خداو د میالدر زمین م  [،شدهذوب
یزیدد، امدام  ۀاز مدرگ معاویده ربدب  امد پدس ،عتبده، حداکم مدیندهبنید ول

ت یعدآن حضرح از ب  خوا دفساد و ببا   فرا ۀت با آن جرثومیعرا به ب حسین
د و مدروان صدورح خوداری کرد و پس از سخنا   کده میدان آن حضدرح و ولید

کید بر حب بودن خدویش و بارد  بدودن یزیدد، بدا بیدان أگیرد، حضرح در بم 
ای امیدر! مداییم خا ددان »شدود: آن دو وارد م  ۀ ای حب و بار  و مقایسویژگ 

 بوح و معدن رسالت؛ خا دان ما مح  رفت و آمد فرشتگان است  خددا اسدالم 
مگام با خا ددان مدا پدیش خوا دد بدرد  را از خا دان ما شروع کرد و با آخر  یز  

گناه است و آشکارا مربکدب فسدب یزید، مردی فاسب، شربخوار و کشندۀ افراد ب 
 2.«شودم 

متقابد  از رریدب بیدان  ش ء دو شناخت روش از گیریبهره با ا سان ین،بنابرا
جدا بده برخد  در ایدن  بوا د به آسا    ر یک را بشناسد ای یکدیگر، م ویژگ 

بدوان حدب را از بارد  بازشدناخت د اشداره  ای حب د که در پربدو آن م گ ویژ
  کنیمم 

                                                           
  13  رعد، آیۀ 1
علی از بن  سخنان حسین؛ محمدصادق  جم ، 720، ص00، جراالنوا بحار  محمدباقر مجلس ، 2

  77، صمدينه تا كربال
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 الف( سودمندی

گدری حب بیان کرده، سودمندی و اصدالحبرای  کریم که قرآن   ایژگ یاز و 
آن است؛ زیرا حب، امری صالح است و افزون بر صالح بودن و دوری از فسداد و 

این در حال  است که بارد  بدر فسداد و شود  موجب اصالحاح  یز م  ،ببا  
 کشا د ببا   استوار است و  ر چیزی را  یز به افساد و ببا   م 

کنندد کده سدود بسیاری از مردم گمدان م  :فرمایدعصر م  ۀخداو د در سور
د ندد؛ زیدرا وجودی خدویش  مدواره زیدان م  ۀبر د، در حال  که از سرمایم 

د ندد و   از دسدت م ئدگوی  به  یاز ای جزخفرصت عمر را با سرگرم  به پاس
کنندد؛ بندابراین، سدرگرم شددن بده  وا دای  فسدا   و سود اصل  را فراموش م 

 ،گوی  به آ چه سودمندی واقع   یست، بلکه خسران و زیان واقعد  اسدتپاسخ
 .به عنوان بار  قلمداد شده است

 ب( مطابقت با فطرت 

از بار  گریزان است؛ زیرا  ،ش داشتهرور ربیع  به حب گرای فنرح آدم  به
جدا کده حدب، امدری گریزی، ربیع  آدم  اسدت و از آنگرایش به کمال و  قح

 دای  کده فندرح و ربیعدت بدان گرایش ربیع  دارد  البته ا سدان ،کمال  است
که دچدار بیمداردل  و ند، به سبب ایند م سالم و خدادادی خویش را از دست 

در  از  د، سدازم خوش بغییر جدی یت خود را دستو ما  شو دم دل  سنگ
شناسدند و حتد  بده سدوی بارد  کمال و  قدح را  م  شده،حب و بار   ابوان 

جویند  پدس حدب  مدواره بدا فندرح و یابند و آن را با بمام وجود م گرایش م 
ربیعت سالم بشر منابب است؛ از این رو، کودکان که بر فنرح و ربیعت سدالم 

 پذیر د شناسند و م د، آن را م اله   ستن
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 ج( ماندگاری 

ا بیا به این ویژگ  حدب و  ۀسور18 ۀشد    آیزای  بار ، و استحب ما دگار 
کدوبیم بدا بده مغدز او بلکه ما به سبب حب بر سدر بارد  مد »بار  اشاره دارد: 

 و دوام دارد،  بار  گرچده جدوال «  پس به  اگاه بار   ابود شده است ؛رسدم 
امدام  ،شود  بده حسدب ظدا ر م پیروز که است حب این سرا جام و  دارد ای بق

در مصداف  دابرابر بدا ا د  بارد  در روز عاشدورا  باوفدایش لشکر و ینحس
که  امش جاودا ه شد  بود ینحس ،در واقع میدان، یروزشکست خورد د، اما پ

کدربال  ۀادثدپدس از ح رو، یدند  از ایدرخشخوا د   میشه برای یخو بر بار  بار
 بددا    خوا  م اگر: فرمود شد  پیروز کس  چه: گفتند سجاد امام به  وقت
 ۀرلبا حب قیام از  دف یعن ؛ 1بگو اقامه و اذان  ماز،  نگام شد، پیروز  کس چه

 گدوش بده بوحید یجا صدا  مه و شد محقب که بود اسالم حفظ ینامام حس
 .رسدم 

 . مشاهده 5

دیددن بدا چشدم اسدت  در جامعده  بارد ، از حدب بشخیح معیار ینپنجم
باید باور کندد و  ،دبشنوشود، آیا ا سان  رچه افراد گفته م  دربارۀسخنان بسیاری 

 در بگوید درست و حب است یا را   برای باور کردن وجود دارد  امام علد 
 فرماید: این باره م 

 راه  ای میدو! های کاب بایادر خاود را باه اسااواریو دیاا ه درساایو 

های میدو دربارۀ اه ىو  نیپاردم ان ار کاه شناخت، هیىز به ىفاه

رهد ه سا نان افكند ه ت یهاای، باه خطاا مایىاه، ت یانداا ت ی می

                                                           
 .133، ص00، جاالنوار بحار  محمدباقر مجلس ، 1



18    9317محرم راهيان نور  ۀتوشره 

بیاا اری کااه خاا ت حی یاات اساات، ىفاااار باطاا  تباااه اساات ه 

 ،هان! م ان حق ه باطا  جاز   اار ان شات خداهند شنوا ه ىواه؛

ممناای ایاا سا ا پیسا دندم  فا له ن یتم اا آن حضید دربارۀ

ها را م ان ىاو  ه  شا  اماو ان شاان خود را به ه   یباند ه آن

 ؛ىاه فیمود: باط  ایا است که ب ویی: شان دوخود ىذاشت ه آن

 1ه حق آن است که ب ویی: دیدوم

از  یابد،م  رواج جامعه در که دروغ  و بار  شایعاح و  ابهمت از یاریبس
 صدرف را  قد  یدارکنندد  اگدر مع  د،  ق  مشنوم چه را روست که افراد  ر آن

 شایعاح و  ابهمت از بسیاری د ند، قرار معیار را دیدن بلکه  د ند، قرار شنیدن
  برخوا د بست رخت جامعه از

                                                           
  101خنبۀ   هج البالغه، 1



 
 در نهضت امام حسین وریمعادبا

 *االسالم والمسلمین عسکری اسالمپور  ریمیحجت

 اشاره

بده  د د از  افذبرین و مؤثربرین باور دا در جهدتاز میان عقاید دین ، یک  
کده بددون آن،  دیچ چنان ؛اسدت اعتقاد به معاد، رفتار آدم ، بربیت و اصالح او

گدذارد و خدود را بر ددۀ جنگدد  ای معتقدا ده بده عرصدۀ دفداع قددم  م رزمندده
 شددود  چنددین اعتقددادی در کلمدداح امددامدا دددد کدده بدده شددهادح منتهدد  م  م 

ر و رجز ای او و یارا ش،  قش  محوری داشدت  آن حضدرح و اشعا حسین
باب  خوا رش را دید، ایدن فلسدفۀ فرف را یدادآور شدد و در روز عاشورا وقت  ب 

میر دد، خوا رم! خدا را در  ظر داشته بداش! بددان کده  مدۀ زمینیدان م »فرمود: 
، از ما ند؛ و  ر چیزی جز وجه خدا که آفریدگار  سدت  اسدتآسما یان  یز  م 

ای  شدالودهبندابراین،  1 «ا گیزدبین رفتن  است؛ خداو د  مگان را دوباره برم 
بددوان بدده وضددوح در  هضددت را م  و آثددار آن و یدداد مددرگمعادبدداوری بدددی  بدد 

 کرد  مشا ده حسین 
                                                           

 حوزۀ علمیۀ قم  9سنح  ۀآموختدا ش *
  201ص وقعة الطّف   ابو مخنه، 1
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  شناسیواژه( الف

 . تعریف مرگ1

گدر و از عالم  بده عدالم دی ا تقال ازبلکه مرگ،  یست  و  ابودی و فنا  یست، 
امدام   یابددادامه م  ،ای دیگرو حیاح ا سان به گو ه ؛دیگر است ۀای به  شئ شئه

َُ  ُخطَّ »فرماید: دربارۀ حتم  بودن مرگ برای آدم  م  حسین َموإ ـِد  َعَلـی الإ  ُولإ
ِقََلَدةِ  َمََلطَّ  آَدَم  َفَتاةِ  ِجیِد  َعَلی الإ گرد بنددی  چدونمدرگ بدر گدردن آدمیدزاد،  م 1؛الإ

بدا ایدن  امدام [« گردن دختران جوان ]مرگ  میشه  مراه آدم  است است بر
ویدژه دا دد، بدهآن را زینت فرز دد آدم مد  ،بمیی ، مرگ را بسیار زیبا بصویر کرده
که مردان خددا از کشدته شددن در راه چنان مرگ  که در راه حب و برای خدا باشد؛

زیندت روح و بداالبرین حب مسرور و شادما ند و شهادح در راه خددا را بهتدرین 
 آور د افتخار خود به شمار م 

ا دد:  ما ندد دا سدته، فرمدوده« ُپد »مرگ را بده  آن حضرح در بیا   دیگر، 
راً » ِكَراِم  َبِنی َصبإ َُ  َفَما َالإ َموإ َرةٌ  ِإالَّ  َالإ َِ ُبُر  َقنإ ِس  َعِن  ِبُكمإ  َيعإ ُإ ُب ِِ  َو  َالإ ا ـرَّ ِجَنـاِن  ِإَلـی َالضَّ  َالإ

ةِ  َِ ــ َواِس ــیِم  َو  َالإ ِع ــةِ  َالنَّ اِئَم ُكمإ  َالدَّ يُّ
َ
ــَ ــَر ُ  َف نإ  َيكإ

َ
ــَل  أ َتِق ــنإ  َينإ ٍن  ِم ــجإ ــی ِس ــٍر  ِإَل ای  2؛َقصإ

 یست که شما را از سخت  و بحران « پل »ارجمندزادگان! شکیبا باشید! مرگ جز 
یدک از د دد  پدس کددام ای گسترده و  عماح جاودا ه عبور م به سوی بهشت

 «ز دا   به سوی کاخ  برود  شما  اخرسند است که از

 . تعریف معاد 2

به معنای بازگشتن و زمان بازگشت و گا   به مکدان بازگشدت گفتده « معاد» 
کده پراکندده از آن پدسمعاد یعن  برگشت اجزای بدن بده یکپدارچگ ،  7شود م 

                                                           
 .10، صاللهوفراووس،   ابن1
  287، صارمعانی األخب، شیخ صدوق  2
 « عود»، ذی  وافۀ المفردات فی غريب القرآن  حسین راغب اصفها  ، 7
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 1  ا بعد از جدای برگشت به حیاح بعد از مرگ، برگشت ارواح به بدن ؛ دوش
، به معنای بازگشت ا سان بعد از مرگ بده حیداح، متکّلمان نالحمعاد در اص

بازگشت اجسدام »معاد عبارح است از  2 برای رسیدگ  به حساب اعمال اوست
   7« )در روز رستاخیز( به  مان شکل  که بوده است

 معادباوری آثار( ب

  ینشاط روح. 1

د در روح یک  از آثار مهم و ملموس اعتقداد بده معداد، دمیددن  شداا و امید
درد  ای غفلت را مد پرده ،یاد مرگگ  و خمودی است  دا سان و  جاح از افسر

، اگر ز دگ  د یا ادامه یابدد ،گذشته اینو از این  ظر  یز  عمت است و  شدار؛ از 
،  ه  مچون ز دگ  آخدرح کده سرباسدر خوا د بودکننده آور و خستهمالل قنعاا 

بفسدیر  داب شدادی و سدرور، در سدیما و رفتدار امدام  0  شاا و خوشدل  است
و یارا ش متجّل  بود؛  شار  برخواسته از ایمان به خدا و باور به معاد  حسین

  در ق  شده که  0ا گاشتند از عس  م  برو عشب به شهادح  آ ان مرگ را شیرین
بر و اش برافروختددهشددد، چهددرهبر م شددهادح  زدیددک ۀبدده لحظدد چدده امددام

کده ببددی   آن حضدرح بدودبعبیر دیگری از عشب اله  و این، ؛ شدبر م شکفته
آمد  لبخندد بدر مدرگ، برافروختده شددن دید و به وجد م  جران به وصال را م 

دارای  شاا روح  و دح، بنها برای کسا   میّسر است که شها ۀ ا در آستا چهره
 باشند دیدار یار  مشتاق

                                                           
 .010، ص7، جلسان العربمنظور، ؛ ابن237، ص7، جمجمع البحرين  فخرالدین رریح ، 1
  211، ص0، جفرهنگ معارف اسالمی  جعفر سجادی، 2
  107، ص«رسالة ف  االعتقاداح»، الرسائل العشر،  روس خیش  7
  101، ص21، جتفسیر نمونه، و دیگران صر مکارم شیرازی   ا0
  699، صنفس المهمومشیخ عباس قم ،   0
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 به مرگ  اقیاشت. 2

برای ا سان معادباور، شوق به لقای اله  و ر ای  از دام حجداب جسدما  ، 
دربارۀ اشتیاق خود بده  کند  امام عل ارزش  است که چیزی با آن برابری  م 

رفد   ۀبه مرگ در راه خدا، از عالق ۀ من س و عالقسوگند به خدا! ا» مرگ فرمود:
پر یزگاران مشتاق بوصیه حال  ایشان در  مچنین 1؛«است بیشتربه پستان مادر 

 دا مقدّرر و اگر سرآمد معّین  که خداو د بدرای )ز ددگ ( آن»فرماید: به مرگ م 
یک چشم بر  م زدن، ارواحشان از شدوق پداداش الهد  و بدرس از  ، بود ،داشته

 ما نددد پدددر  امددام حسددین 2« فددتگردر جسمشددان قددرار  مدد  ،کیفددر او
خود را بده مدرگ در  اشتیاقآن حضرح  بزرگوارشان، مشتاق مرگ در راه خدا بود 

ُقـوَب ِإَلـی »داشت: گو ه ابراز م راه خدا این ـِتَیاَق َيعإ ـََلِفی اشإ سإ
َ
َلَهِنـی ِإَلـی أ وإ

َ
َما أ

به دیددار  یعقوب   است کهاشتیاق  مچون ،ماشتیاق من به دیدار  یاکا  7؛ُيوُسَف 
   « داشت یوسه

 مرگ اگر مرد است گوو نوزد مون آی
 

 تا در آ و و  بگیورم تنون تنون 
 

 موون از او نووانی سووتانم نوواودان
 

 4و ز من دلقوی سوتاند رنون رنونا 
 

از شدما  یدک  ر» فرمود:ای از مکه، با خوا دن خنبه  نگام حرکت امام
حاضدر اسدت جدا ش را در راه شدهادح و خددا را دارد و  می  ما اشتیاق دیدارکه 

َجَتـُه َو  َکـاَن  َمنإ : »حرکت با ما باشد ۀلقای پروردگار  یار کند، آماد َبـاِذاًل ِفیَنـا ُمهإ
یَ  َسُه َفلإ ِه َنفإ ِِ اللَّ نًا َعَلی ِلَقا َحلإ َمَعَناُمَوطِّ    0« رإ

                                                           
ِبی: »0، خنبۀ نهج البالغه  1

َ
ِهََّلْبُنّأ هَوّاللَّ مِّ

ُ
ْفِلِّبَثْدِیّأ  « َطاِلٍبّآَنُسِّباْلَمْوِتِّمَنّالطِّ

  002، ص177، خنبۀ البالغهنهج  دشت ، 2
  10، صاللهوفراووس، ابن .7
  1721رگرفته و معروف شده از دو بیت غزلیاح مولوی: کلیاح شمس ببریزی، غزل ب  0
   11 مان، ص  0
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بدود کده به مدرگ  قایاشتبر اساس  مین بینش و در  عمیب و باور به معاد و 
، در شب عاشدورا ضدمن حضرح بیعتش را از آ ان برداشتآن که با آن یاران امام

 :به شدهادح در راه خددا بیدان کرد ددرا اعالم حمایت قارع، شور و اشتیاق خود 
ُد » َحمإ َرَمنا اَلذى ِلّلِه  َالإ ِر  َاکإ َفنا َو  َک ِبَنصإ ِل  َشرَّ َقتإ  سدپاس خددای  را کده بدا 1؛َمَعَ   ِبالإ

ما را گرامد  داشدت و بدا کشدته شددن  مدراه بدو، مدا را شدرافت  ،یاری کردن بو
    «بخشید

بده آ دان  در شب عاشورا پس از ابراز وفاداری  ر یک از اصدحاب، امدام
 ای خود را در بهشدت ببینیدد  پدس، آ دان سر ایتان را بلند کنید و منزل»فرمود: 

عاشدورا  در کسد  مشدتاقا ه بده   ای بهشت  خود را دید د  از این رو، روزمنزل
   2« رفت با به منزل بهشت  خود برسد ا و شمشیر ا م استقبال  یزه

گفتن  است که دیگر اولیای خدا  یز به مرگ اشتیاق دار د  یک  از شداگردان  
 گوید:الله بهجت م آیت

 در خم نای آقاای کاه هن اامی»: فیماود ب جات ا مظمی ا لهآیت

 در  اب،، نمااا اا بماد هفاات،، اا قبا  هار   ناد باود، ب مارساان

 اا  ب ناد باا ه خوشایه، ایباا، ایشاان دیادو نبودو، خواب کهحا ی

  ناد اا بمادم باود ایبااتی اه عكب اا ا   یهم ىذشت ما جلوی

 آماده ایشاان کاه شدو ماوجه شد، مناشی ایشان هفاد خبی که رها

 آخای تاا کاار  کاهآن بایای بود خوشحا م کند خداحافظی ما اا

 کاار  بلكاه ن یات؛ پشا مان داده، انجااو آنچه اا ه بوده درست

 7م«است بوده موفق

                                                           
  270، صنفس المهموم  شیخ عباس قم ، 1
  278، ص00، جاألنوار بحار  محمدباقر مجلس ، 2
کتاب برگرفته از ) 6، ص امۀ افب حوزه، ویژۀ بیست و  همین سالگرد اربحال ملکوب  امام خمین    فته7

 شهری( الله محمدی ریزمزم عرفان،  وشتۀ آیت
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 از مرگ  . نترسیدن3 

وحشدت از مدرگ معندا بدرس و  پیشوایان معصدومدر قاموس و فر نگ  
حماسدۀ  1کرد دد بدان افتخار مد  ،ح دا ستهآ ان مرگ در راه خدا را عّز    داشت 

که مجا دان اسدالم در گذشدته و امدروز، در   ای جاوید عاشورا و سایر حماسه
آفرینند، بازباب اعتقاد به ز دگ  جاویدان سرای دیگر اسدت   ای جهاد م میدان

بگو آیا »مننب ایشان این بود که یا پیروزی یا شهادح، و منابب این آیۀ شریفه که: 
 تظدار کشید  مدا اجز یک  از دو  یک  )شهادح یا پیروزی( را برای ما ا تظار م 

داریم که خداو د شما را به عذاب  از سوی خود یا با دست ما گرفتار سدازد  پدس 
ای بدا بدرای رزمندده چهرۀ مرگ 2« ما یمدر ا تظار بما ید  ما  یز با شما منتظر م 

ای اسدت ا گیز  یست و او برس  از آن  دارد، که چهدره ه بنها وحشتاین مننب، 
و ابددی  در بیدنش حسدین ، جدان دادن در راه  ای به جها   بدزرگزیبا و دریچه

دوست، جان باختن  یست، جان یافتن است  مرگ، یك پرواز، یدک ر یددن، بده 
کندن اسدت  در چندین بینشد ،  ده بنهدا بدرس از  ،دوست رسیدن و رخت آلوده

مرگ، ر گ باخته است، بلکه عشب و ا س به مرگ بدر دل آدمد  دسدت ا داختده 
شدود، دیگدر چیدزی بدرای از دسدت دادن بداق   است  اگر بدرس از مدرگ حد 

رود  علت  اپسندی شود و زیر بار ذّلت  م ما د؛ از این رو، ا سان مقاوم م  م 
مرگ، جه  به حقیقت مرگ و  ساختن آخرح و آلودگ  بده گنداه و دلبسدتگ  بده 

 د یاست  

  ایبند دن و دیاز ق ییرها. 4

ز ددگ   شدان، بدهافدب دید ؛ ویگر دپیوسته به یاد جهان د ای معادباور ا سان
                                                           

   922، ص۴۴، جبحار االنوارمحمدباقر مجلس ،   1
  06  بوبه، آیۀ 2
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در مداورای ایدن ز ددگ   آ دانشدود  ّذاح آن محددود  مد لاین د یا و  ۀچند روز
کنندد، و  مدواره پایا ش را مشا ده م  ای ب زودگذر، سرای جاویدان با  عمت

 1 کنندبرای آن کوشش م 
 ارانبوان به پرسش یکد  از یدم  ،گرای آخرح با در بشریح پیو د  اگسستن 

 شدتابم و بده  آیدا مدن بده سدوی آخدرح»که پرسید:  کردبه  ام حنظله اشاره  امام
حإ : »فرمود امام «!برادرا م ملحب  شوم  ٍر  ِالی ُِ یا ِمـَن  َخیإ نإ  َوِالـی فیهـا مـا َو  الـدُّ

  ٍ لی ال ُملإ م  بهتدر از د یدا و آ چده در آن اسدت و بده سدوی ؛ َيبإ بشتاب بده عدالی
: چندین  قد  کدرد پیدامبرفرمود: پدرم از  امام 2« سلننت  که کهنه  گردد

ن إّن » ـةُ  و الُمـُمِن  ِسجُن  ایالدُّ مندان و بهشدت کدافران ؤد یدا ز ددان م 7؛الكـافر َجنَّ
بدا  اما این  عمداح، عمت باشد،  برخوردار از  یز مؤمن در این د یاشاید  « است

یسدت و ایدن قاب  مقایسده  ،  صیبش خوا د شداز مرگ  پسکه  ایاله  اح عم
بدا بداز  دم امدا  ،باشد یز فقیر کافر در این د یا شاید و  د یا ز دا   است برای او؛

برای او در حکدم د یا این ،  صیبش خوا د شد در قیامتکه  اله عذاب  هب بوجه
شدود و ایمدان  بیشتر ر ا دازه بوجه ا سان به حقیقت روحا   خود است  بهشت 

بدر ز دان بودن د یا بدرای وی محسدوس ،کند ی  سبت به حقیقت خود پیدابیشتر
    دشوم 

 ایدبندد د  و دیدمدردم از ق بدرای ر دای  از مدینده بدا کدربال، ءسیدالشهدا
در   ای فراوا   فرمود خود، بوصیه به حقیقت روحا   بیشتر)د یارلب ( و بوّجه 

، برای  جابشدان از  اصبح عاشورا ضمن  صیحت دشمنان و خیرخوا   برای آن
                                                           

  217، ص، شرح و بفسیر آیاح مربوا به حضرح ابرا یمقهرمان توحید   اصر مکارم شیرازی، 1
  27، ص00ج، األنوار بحارمحمدباقر مجلس ،   2
   07، صتحف العقولشعبۀ حّرا  ،   ابن7



66    9317محرم راهيان نور  ۀتوشره 

 یارلب  فرمود: د 
 اها  باه ره ه فناپاذیی سیای را آن ه آفیید را دن ا که را خدایی سپاس

 دىیىااون حااا ی بااه حااا ی اا را  اااحبان، کااه دن ااایی داد؛ قاایار

 ه بفییباد؛ را اه دن اا کاه اسات کیای آن خودباخااه، پبم کندمی

م ساااد ادهشا فت را اه دن ا که است کیی شیاهتمند، ه ب تت یه

 باه کند، تك ه آن به که را هی کب ام د دن ا اییا نفییبد؛ را شما دن ا

 بناادد، طما  آن در کااه را هاای کاب طما  ه ساااادمی مباد  یاسس

 جماا  کاااری انجاااو باایای ب ن ماای را شاامام ىااذاردمی نا جااهبی

 شاما بای ش طان ،مممایدساخاه خشم  ا را خدا آن، با که ایدشده

ط
ب
 ه کات پاب،م است بیده ماش یاد اا را بزرگ خدای ه شده میل

 اه ساوی به ه هیا   خدا اا ما همۀ! شما هدت ه ققد بی ه شما بی

   1مىشت خواه   باا

 مندی . عزّت5

حالت  است که اگر در کس  به وجود آید، جلوی مغلوب شد ش را « عّزح»
بده بیدان دیگدر،  2کس را بر او غلبه  باشدد کس  است که  یچ« عزیز»گیرد  م 

دن ا سان به حالت  است که  دیچ دشدمن   توا دد در او  فدوذ کندد و عّزح، رسی
الگدوی  آن امدام  مدام، به معندای دقیدب کلمده،  مدین اسدت « عّزح حسین »

برین مصایب عالم را که بدر ا د  زمدین و  مای عّزح و آزادگ  بود  او بزرگبمام
اد و ببدا   آسمان گران بود، پذیرفت، اّما زیر بار ذّلدت  رفدت و بده جرثومدۀ فسد

 )یزید( دست بیعت  داد  
                                                           

  100، ص0، جطالبمناقب آل ابیآشوب، شهرابن  1
 « عزة» ذی  وافۀ، المفردات فی غريب القرآن  حسین راغب اصفها  ، 2
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 اوضداع از برسدیم پدس و از ورود به سرزمین کدربالبعد اول  ۀدر خنبایشان 
شدود و از بینید که به حب عمد   م آیا  م : » دفرمود ،زمان اجتماع  و سیاس 

شود  در این صورح، شایسته است کده مدؤمن ]بداعّزح[، لقدای بار   ه   م 
وا ان شود  من مرِگ )در راه حب( را جز سدعادح، و ز ددگ  در پروردگارش را خ

   1« بینمکنار ستمگران را جز  نگ و خواری  م 
ح، جز ز دگ  جاویدد  یسدت و ز ددگ  مرگ در راه عّز  در مننب حسین 

َُ  ََ یإ لَ » یست:    ابدیجز مرگ ،تبا ذلّ  َمـوإ ِعـزِّ  ِل یَسـب یفـ الإ  َو  خاِلـَدةً  اةً یـَح  ِإالّ  الإ
َح  َسِت یإ لَ  َُ  ِإالَّ  الذُّ ِّ  َمَع  اةُ یالإ َموإ ذ الإ  2« َمَعهُ  اةَ یَح  ال ىالَّ

برین لحظاح این سفر عشب در روز عاشورا، در برابر آن حضرح در حماس 
 پیشنهاد بیعت با یزیدیان فرمود: 

 ده   از م  ای کایده نابكار، فیاند نابكار، میا با ا باش د! ایا آىاه

 ؟ هیىز! ایی باار ذ ات؛ ما ه ذ تذ   نه شمش ی ه ب مت است: ب ا

 هاایداما اه ه ناه پیاندد، ناه رساو خادا می ناه ،ما بیایرا  رفاا

 هااایه نفب بااار ید بزرىااان ه نااه اساات مااا را پیهرانااده کااه پاااکی

 را بای شا ادد  افااندهن اطاعات ؛ ]دهر است اا ما[ کهباشیافت

 7مده   کییمانه، تیج ،

و یاران  مدراه  ویژگ  ممتاز و ارزشمندی که در  هضت امام حسینی، آر
ـةَ » :شعار   اپذیری و  ستو   آ ان بوداو وجود داشت، ذّلت لَّ ـا الذِّ ََ ِمنَّ و 0«َهیها

                                                           
  18ص، 0، جطالبمناقب آل ابیآشوب، شهر  ابن1
  291، ص11، جاحقاق الحققاض   ورالله شوشتری،   2
  201، صتحف العقولشعبۀ حّرا  ، ابن  7
  211، صمقتل الحسین، مقرم  عبدالرزاق 0
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َعبیـِد » :کالم ما دگار  مچنین َِ الإ ِفرُّ َفرا
َ
ِلیِل، َو اَلأ الذَّ َِ ِا یُكمإ ِبیِدى ِإعإ ِِ عإ

ُ
ِه اَلأ  1؛َواللَّ

د م و  ه  مچون بردگدان فدرار خدوا م  ه به شما دست ذّلت م  !خدا سوگندبه 
  درخشدباریخ م   رای  میشه بر بارب« دکر

 طلبی . شهادت6

ا د و به مقام حقیق  رجاح باالی معرفت اله  رسیدهبه یقین، کسا   که به د
شهدا علم دار د، با کمدال اشدتیاق حاضدر د جدان خدود را فددا کنندد بدا دیدن و 

 ما ند پدر بزگوارشان، مشتاق شهادح در   ای اله  پاینده بما د  امامارزش
گفدت: راه خدا بود  او شیفتۀ شدهادح بدود و بده مدرگ در راه خددا خوشدامد م 

َحباً مَ » ل رإ َقتإ بده شدوق  !« آفدرین و درود بده مدرگ در راه خددا 2؛اللـه َسبیل فی ِبالإ
روز  ، درامدام بداقر ۀکده بده فرمدود زددر وجودش موج مد  چنانآنشهادح 
و   صرح اله  برای آن حضرح  ازل شد و میان زمین و آسمان بودوقت  عاشورا، 

وی شدهادح و دیددار الهد  را  ،دشدور کرد د که پیروز شود یا شدهید را مخیّ  امام
ا: »برجیح داد ُر  َنَزَ   َلمَّ صإ ُحَسیِن  َعَلی َالنَّ ِن  َالإ ی َعِلی بإ ِِ  َبیَن  َکاَن  َحتَّ ـَما ِض؛ َو  َالسَّ ِإ َ  َاْلإ

َر  ُخیَر  ُثمَّ  صإ وإ  َالنَّ
َ
َِ  أ ِه، ِلَقا َِ  َاللَّ َتا َِ  َفاخإ ِه  ِلَقا  7« َاللَّ

و  سیدالشدهداءواالی  هضدت عاشدورا و از روحیداح  ۀاز الفبای برجسدت
در شدب  حضدرحاگر در اظهداراح یداران   بود« رلب شهادح»یارا ش، عنصر 

 از آ دان  ر یک که؛ چنانز دعاشورا دقت شود، این روحیه در گفتارشان موج م 
عشدب خدود را بده کشدته شددن در راه خددا و در حمایدت از فرز دد  ند وبرخاست

   د د ابراز کر ،و مبارزه با ظالمان پیامبر
                                                           

  78ص، 2، جاالرشادشیخ مفید،   1
  291، ص11، جاحقاق الحققاض   ورالله شوشتری،   2
  7ح، ۴20، ص1، جكافیشیخ کلین ،   7
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 بن عوسجه خناب به امام عرت کرد: مسلم
 شاوو،می اناده ساپب ه شوومی کشاه بدان ، اىی! سوىند خدا به

  ه ساواانندمی میا ىاهآن
 
دا  پاای ایای ساپب ه شاوومی اناده مجادب

 عما  ایاا میتبه، هفااد تا ه ا شودمی کوب ده ه  در بدن  ساوران،

 سا نۀ خاود ن زۀ با تا شووینم جدا تو اا ا دهند انجاو ما دربارۀ را

 آناان باا اسات، ماا دسات در شمشا ی تاا ه بشكاف  را تو دشمنان

 جن شاان به کلوخ ه سنگ با نداشا ، س حی ه چ اىی ه بجن  ؛

 1مکن  تیل   آفییاجان به جان تا رهومی

به خدا سوگند که دوست دارم »سپس ز یربن قین برخاست و عرضه داشت: 
کده پروردگدار، گاه کشته شوم با  زار مرببه، با اینده شوم، آنکشته شوم، مجّدداا ز 

 2« بیت بو را از کشته شدن در امان داردبو را و ا  
 سعدبن عبدالله  یز گفت:  

 پ شا اه در تاا داری بینمای تاو یااری اا دسات ماا! ساوىند خدا به

م کایدی  میاعااد تاو دربارۀ را پ امبی حق که کن   ثابت خداهند

 را بادن  ه شاوومی کشاه میتبه هفااد که بدان  اىی! سوىند خدا به

 تاو یااری اا هیىاز ها  بااا کنناد،می اناده را خاکیاایو اده، آت،

 ادیاااری بااه شاادن، انااده بااار هاای اا پااب ه داروبینماای دساات

 ه ن یات ب ، بار یک میگ، ایا دان می که  ورتی در شااب ؛می

 ماست پایانبی نممت آن، اا پب

ای قدوم! مدن فدردا کشدته »به اصدحاب و  زدیکدا ش فرمدود:  اماموقت   
خوا م شد و  ر یک از شما که با من باشد، کشته خوا د شدد و احددی از شدما 

                                                           
  699، صنفس المهمومشیخ عباس قم ،   1
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َنـاعرت کرد:  ، جناب قاسم بن حسن«باق   خوا د ما د
َ
َتـلإ  َمـنإ  ِفـی َو أ  ؟ُيقإ

عنوفدت  بدا مهربدا   و ( حضرح آیا من  م فردا در شمار شهیدان خوا م بود)
َف  ُبَنیَّ  يا»فرمود:  َُ  َکیإ َموإ ـَدَک  الإ  (؛فرز ددم! مدرگ  دزد بدو چگو ده اسدت « )ِعنإ

لی! َعمِّ  يا»عرت کرد:  حإ
َ
َعَسـِل  ِمـَن  أ ر(؛ امدام بدعموجدان! از عسد  شدیرین)«ّالإ

   1« بله، شما  م شهید خوا   شد»فرمود:  حسین

 . شجاعت 7

 احهراسدیدن از خنر دا و اقددامباک  برای مقابله با دشدمن و  دالوری و ب 
و یداران  حسدینامدام برین ملکاح اخالق  اسدت کده در واالیک  از  ،دشوار

او    او فرز د کس  بود کده پیدامبرگر بودجلوه ،بخششهیدش و اسیران آزادی
، یعن  شیر خدا  امیده بود؛ و او چه  یکدو ایدن صدفت را از پددر بده «اسدالله»را 

م شجاعت بود و اقتددار روحد  او زبدا زد خداص و عدام  ار  برده بود  او بجّس 
کس   بود که او را بر این آیت جالل  سدتاید و بدر ایدن امتیداز بدزرگ او حسدرح 

برسید و با قّوح قلب  که از زمان کودک  داشت، در  خورد  از کس  جز خدا  م 
شد و با شدجاعت بمدام، بدا صداحبان قددرح  ای ز دگ  وارد م بمام  صحنه

  ا رفتاری از روی شهامت و اقتدار داشت گفت و با آنم  سخن
شددجاعت : »گویدددمدد  ، ویسددنده و ادیددب مصددری، عّبدداس محمددود عّقدداد

زیرا ظهور شدجاعت  ؛صفت  است که این صفت از او عجیب  یست ،حسین
فضدیلت  اسدت کده آن را از  ،شجاعت از او ظهور چیزی از معدن خودش است 

 گوید:م  جا کهآنبا  « برد و به فرز دا ش آن را به ار  دادپدران و  یاکان به ار  
   کدهبر از حسدینشجاع ، ا کس  در شجاعت قلب و قّوح روحدر میان ا سان»

 2« کرد  یست جلوهدر کربال 
                                                           

  699، صنفس المهمومشیخ عباس قم ،   1
   100، صبن علی ابوالشهداء الحسینعباس محمود عّقاد،   2
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 ای شدورا گیز شدجاعت و دالوری حسدین  را از ن کربال  رگز جلوهیسرزم
بدر و لشکریا ش بنگ بر آن حضرحمحاصره  ۀ ر قدر دایر»که چنان برد؛یاد  م 

بدر و حدالت  ای برافروختدهچهدرهاو  ،شددیدبر ،شد و مشکالح میدان جندگم 
 ،جا بعضد  از یدارا ش بده بعضد  دیگدر اشداره کدردهدر اینکرد  پیدا م بر آرام
َِ  يبالی ال ُانُظروا،: »گفتندم  کندد و بده مدرگ اعتندا  م  را کده بنگرید او 1؛ِبـالَمو

 « آن  دارد راس  از 
 از امتنداع و یزیدددر ابراز مخالفت با  حسین امام که یت قارعشجاعت و 

  شددن متزلزل یزیدیان، با مبارزه و کوفه سوی به حرکت به بصمیم داشت، بیعت
 راه در خدون  یار برای  الم آمادگاع کوفه، داخ  اوضاع و اخبار شنیدن از روحیه
 کدرد، محاصدره کربال در را حضرح آن که سپا   ا بوه از  هراسیدن ین،د احیای

 یسقد بدا حماسدۀ امویان ساختن رسوا کوفه، در  یعق بن مسلم افتخارآفرین قیام
 یر ظب  و سلحشورا ه ی ایآورمردم، رزم عامۀ و کوفه وال  حضور در مسهر بن

 دای اباالفضد  اییدارگری یدان وو سربازان و خا دا ش، جنگ  ما حسین امام
  ایخنبده عقید ، فرز ددان و علد  اوالد یکایدکاکبر و قاسدم و  عباس و علال

و  ،در کوفده و شدام و     سدجادامدام و  یندبزوار حضدرح آبشین و عل 
 فر نگ» یاز الفبا و شجاعت از ی  اجلوه گ ،  م  دیگرحماس ۀصد ا صحن

   ست ا «اعاشور

                                                           
  273، ص00، جاألنوار بحارمحمدباقر مجلس ،   1





 
 تقابل دین و دنیا در نهضت امام حسین

 *ن علیرضا انصاریاالسالم والمسلمیحجت

 اشاره 

بدود  در  و خوا د 1بشر  مواره شا د بقاب  دو جریان حب و بار  بوده یخبار
 ا بددی ،کندد و در سدوی دیگدر ا  مود پیدا م خوب  ،یک سوی این دو جریان

دیندداری،  دارا بیا و اولیا  ستند کده رالیده ، ماید  حامالن جریان اولظهور م 
 حاکمدان ظدالم و ،حدامالن جریدان دومو ؛ ا دسدتیزیستم و عدالت، معنویت،

ستیزی، ظلم و جنایدت  پرچمدار دین ،و  مرود ا  افرعون  مچون  رلبسلنه
فر ندگ الهد  و فر نگندد  فر ندگ حادثده  یسدتند، بلکده دو  دو ،جریان این دو

راه ا بیدا  و امام حسدینشده است آغاز  جریان از زمان آدم جا ل   این دو
َث »خوا یم: در زیارح وار  م  ،از این رو ه است؛مه دادرا ادا ِِ  يا وا

ََ َلُم َعَلی السَّ
َث نــوٍح َنبــی اللــِه  ِِ  يــا وا

ََ ــَلُم َعَلیــ یزیددد  ،در مقابدد  2 «...آَدَم َصــفَوِة اللــِه، السَّ
 ر روز عاشدورا و  در  که ا دراه قابی ، فرعون و  مرود است  اگر گفتهۀ د ندادامه

                                                           
 محقب و  ویسنده  *
  1021، ص10ج، آثار مجموعهمنهری، مربض  ر  :   1
  201، صكامل الزياراتشیخ صدوق،   2
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در  در زمدان و مکدان  ،، بدین معناست که  برد حب و بار سرزمین  کربالست
 مکّرر عاشوراست  ۀو باریک ،  سخروشنای  ادامه دارد و  ر جنگ  بین 

 دنیا  تعریف تقابل دین و الف(

ۀ زیدرا دیدن بدا اسدتفاد ؛و د یا، بضاد دین با د یدا  یسدت ینمقصود از بقاب  د
بقابد ، بقابد  ایدن صدود از مق  مشروع از موا ب اله  مخاله  یست مننق  و

یعن  در این د یا کسا    ستند که بنهدا بده قددرح و د یدا  ؛معنوی است مادی و
؛ کنندددریدغ  م   جنایت از  یچ ظلم و ،برای رسیدن به این  دف ا دیشند وم 
بدرای و  ا دیشدند ستند که به دین، معنویت و ا سا یت مد   یز یکسان دیگر اما

کنند  بقاب  بدین معنا در دریغ  م  ایگو ه فداکارییچ  از ،رسیدن به این  دف
ایشان قرار داشدتند کده بدرای  یاران امام و ،یک ررف کربال شک  گرفت؛ زیرا در

 یزیدد و ،در ردرف دیگدر و د دد؛کردین، معنویت، عدالت وا سا یت مبارزه مد 
کرد دد   فکر  م دیگری ح و د یا به  یچ چیزریزیدیان که جز برای رسیدن به قد

و د یدا بدود  یکد  بده خددا و   برد کربال  برد ایمان و کفر و  برد دیدن ،بدین سان
     ابه راغوح و زشت  ،دیگریو خوا د؛ م بازگشت به دین 

 گوید: م  ابوالفض  حگو ه که حضر مان
م َیمینووی ووتی  َواللوه  نن  َقَطع 

 

حامی أبودا  َعون  دینوی   1نّنی ای
 

 مسدلخ بده را مداردین پاکان که ز دم  موج چنان رست د یاپ اموی، ۀدر جبه
 :فرستندم 

وو  ر ووابی فّةووو  أو  هبووا   َل  نم 
 

 2باذ  َهومی نّنی قتلوتی السوید ال   
 

                                                           
  108، ص0رالب، جشهرآشوب، مناقب آل اب   ابن1
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 های تقابل دین و دنیا ب( عرصه

 ستیزی و پاسداری از دین. تقابل دین1

ای  یست، بلکه  برد برای قبیله شخص ، قوم  و  برد ین هضت امام حس
 عرضه داشت:   است  امام حسینین، عدالت و ارزشد

رقابات در ای دانی که آنچه اا ما  ورد ىیفات، بای خداهندا! تو می

امی امامداری ه یا به  نگ آهردن ثیهد ه ما  نبود، بلكه هادت ماا 

های دیا تو را آشكار سااای  ه ا ا و ه درساای آن است که نشانه

ان مظلومات آساوده باشاند ه با د بایم  کنا   تاا بنادىۀ را در هم

ت    1م«ها ه احكامت مورد عم  قیار ى یدفیایض ه سنب

بدن قدین در شدب  که ز یر؛ چنان ددکرچنین  دف  را د بال م   یز امام یاران
شدوم  شوم، باز کشته شوم و ز ده به خدا سوگند دوست دارم کشته»عاشورا گفت: 

بدو و جدان جوا دان  جان خود از جانگیرد، با بتوا م با  کار  زار بار صورح و این
 2خا دا ت دفاع کنم 

د  بداریخ  شدان کدرستیزی را ر بری مد یزید جریان دین ،اما در سوی دیگر
عبداس   ابدند ددکرستیزی را به  سد  خدود بوصدیه مد امیه دیند د که بن م 
 جداگوید: روزی در محفل  بودیم که ابوسفیان د در روزگدار  ابیندای  د در آنم 

مؤذن شروع به اذان گفتن کدرد، بدا  ، یز حضور داشت  در آن  نگام بود  عل 
  کس ،در مجلس»ابوسفیان گفت:  ؛رسید «اشهدّانّمحمدًاّرسولّالله» ۀبه جمل

ببینید ایدن »یک  از حاضران گفت:  ه! ابوسفیان گفت:  « ست  از خودمان غیر
 !«چگو ده بداال بدرد( اسم خدود را در کجدا قدرار داد و  اشم  )یعن  محمد

                                                           
  691، صتحف العقولشعبۀ حّرا  ، ابن  1
   19، ص6، جاإلرشادشیخ مفید،   2
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خداو دد اسدم او را بداال  !خدا چشمان بو را در مصیبت بگریا د»فرمود:  عل 
َركکه خود فرموده اسدت: چنان ؛برد ناَْلَكِْذک  بدو را بلندد  ۀمدا  دام و آواز»؛ َرَفع 

 مدن بده کده بگریا د یبتا در مصر  خدا چشمان کس»: گفت یانابوسف«  یمکرد
 1«یست!  ز مایر اغ  کس ،در مجلس گفت

 شدعار کفرآمیدز و ،سدتیزی  شدا د ایدن دینرسا د اوج به را یزیستیند یزید
حضدور  ،بزرگا م که در جنگ بدر کشته شد د ،ای کاش»است:  او ا ۀجویا تقام

در جای    مچنین « شنید دخزرج را از ضرب  یزه م  ۀقبیل ۀداشتند و جزع و  ال
ِ  َفَلَ َلِعَبتإ هاِشُم بِ : »ه استگفت دیگر ُملإ ٌی َنَز إ ***  الإ َِ َو اَل َوحإ  اشم 2؛َخَبٌر جا

از  «  ه وحی   دازل شدده اسدت  ه خبری آمده است و؛ زیرا سلننت بازی کرد با
ِه »فرمود:  امام حسین ،این رو ا ِللَّ ِه  ِإنَّ ا ِإَلیإ ََلِم  َو َعَلی ِاِجُعوَن  َو ِإنَّ سإ ِ

ـََلُم  اْلإ ِإذإ  السَّ
ُة ِبَراٍع  َقدإ ُبِلَیِت  ُمَّ ـِل  اْلإ سدتیزی امویدان فرمدود: دین ۀدربدار  مچندین 7؛«َيِزيـَد  ِمثإ

فرمود:  ر کس سلنان ستمگری را بنگرد که حدرام  ای مردم! رسول خدا»   
و  مخالفدت کندد    خدا را حالل و عهد اله  را بشکند و با سنت رسول خدا

بینیدد کده شدما م  ش جهنم اسدت او را بأیید کند و بر ضد او قیام  کند،جایگا 
امیه به فرمان شینان از راعت خددا سدرپیچ  کدرده و بده فسداد و ِافسداد رو بن 

المددال را بدده خودشددان اختصدداص ا ددد، حدددود الهدد  را بعنیدد  و بیددتآورده
یدداران  و امددام 0 «ا دددا ددد،حرام خدددا را حددالل و حاللددش را حددرام کددردهداده

حفظ  پاسداری از دین را بر و 0شد د شهید ،برای پاسداری از اسالم حضرح
                                                           

  19 ۀ، شمار197۴پاییز ، حضور ۀمجل  1
  218ص وقعة الطّف ابو مخنه،  2.
  962، ص۴۴ج، بحار األنوارمحمدباقر مجلس ،   7
  132ص، ن   ما0
  102، ص8، جنور ۀصحیف  امام خمین ، 0
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ُفَسُكمإ : »فرموده بود عل  زیرا ؛د دکربیت مقدم ا   نإ
َ
َعُلوا أ  َو ِإَذا َنَزَلتإ َناِزَلٌة َفاجإ

بهدیدد  یدا جدان شدما را دیدن آمدد )کده پیش ایحادثه که  نگام  1؛ِديِنُكمإ  ُدوَن 
و یداران  امدام حسدین شدهادح 2!«دیکن بانندی یفدا را خویش کند( جانم 

ه ککم پاکبازش، به احیای مکتب محّمدی درخت  کرد و خون اباعبداللَّ
َجَتـهُ  َو َبـَذَ  »د: یداری مسلما ان ا جامید و به رشد و بکراسالم را آبیاری  ََ  ُمهإ  ِفیـ
ِقَذ ِعَباَدَك  َتنإ ََلَلةِ  ِمَن  ِلَیسإ َرِة الضَّ َجَهاَلِة َو َحیإ  7؛«الإ

 پاسوت بوه درنهوان صطای هنوزم دین  ه اگر
 

 
 توو اسوت نووای از و هسوت تو ۀبرید سر آن از 

 

 ،خواسدتند  مداز بخوا نددالله العظم  سیدعبدالهادی شیرازی م آیت  وقت
السدالم »داد دد: سالم  به سیدالشدهدا م  ،اذان و اقامه «الله اکبر» گفتنقب  از 

مرجدع بقلیدد  سدتید و دیگدران   شاگردان ایشان گفتند شما «علیک یا اباعبدالله
آیا روایت  داریم که قبد  از شدروع  مداز، بده امدام  دا ند؛عم  شما را حجت م 

مدن روایتد   ،در ایدن مدورد خداص ؛ ده :ایشان فرمدود  سالم بد یم حسین
بوا م بددون سدالم بدر  م  ،دارم ول  من چون  مازم را از امام حسین ؛ دیدم

 0 است دین ما به برکت سیدالشهدا ۀ م  سیدالشهدا  مازم را آغاز کنم
بودم، موقع  الله العظم  میال  آیتمحضر  در گفت از سخنرا ان میک  

رسدیدم بده  ؛امام حسدین اسدت ۀخوا دم که دربارم را شعر معروف   ،روضه شد
 این بیت: 

 ای خوووار  وووربالی توووو مهووور نمووواز مووون
 

 
 دهممهوور تووو را بووه ملووک سوولیمان نمووی 

 

                                                           
  210، ص2، جكافیشیخ کلین ،   1
  211، ص   مان2
  0، صمثیر األحزان، حّل   ماابن  7
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چدرا » :از پدایین منبدر فرمدود ،کدردحال  کده بلندد بلندد گریده م  شان دریا
ای خدا    اصد   مداز مدن ؛ ده ؛گوی  ای خا  کربالی بو مهدر  مداز مدنم 

   1« اص   ماز من ،کربالی بو

 . تقابل اسالم ظاهری و اسالم واقعی 2

کده بده   گرو د : ا بود ددگروه از ا سان کربال د به یک اعتبار د دو ۀدر حادث
   دای مان گدروه،از این   کرد د  ریفداری بظا ر و با  قاب دین ز دگ  م ندی

بده راحتد  از  ، نگام خندر بهکرد د، اما بود د که خود را ررفدار امام معرف  م 
گویدد: از وی م  ؛این حقیقدت اسدت امام دست برداشتند  سخن فرزدق بیا گر

از مردم کوفه چه  !ای ابافراسمرا دید  پرسید:  گشتم که امام حسینکوفه برم 
ََ  ُقُلـوُبُهمإ »خبر  گفتم:  ـَ َمَعـ  دای مدردم بدا بوسدت، اّمدا دل 2؛َو ُسـُیوُفُهمإ َعَلیإ

آری! این سخن حق  است کده »امام در جواب فرمود:   «شمشیر ایشان علیه بو
 اسدت! زبدان آن ۀند و دین لقلقدیگوی ؛ زیرا مردم بردگان د یااز روی راست  م 

گاه کده جاست که ز دگ  ایشان  مراه با رفاه باشد و آنبا آن ،یت آ ان از دینحما
اَس » ؛داران کمندامتحان قرار گیر د، دین ۀدر بوب يُن  النَّ َیا َو الدِّ نإ ـٌق  َعِبیُد الدُّ َعَلـی  َلعإ

 ِِ َبََل ُصوا ِبالإ َإ َمَعاِيُشُهمإ َفِإَذا ُمحِّ َِّ ِسَنِتِهمإ َيحوُطوَنُه َما َد لإ
َ
اُنوَن  أ يَّ    7 «َقلَّ الدَّ

دا سدتند و م  شناختندامام را خوب م  بود د که دین و   ایا سان ،گروه دوم
ا صدار » شهدای عاشورا را ،این رو از ؛امام دفاع کنند ه در چه شراین  از دین وک

ابُّ »یم: گویخوا یم و در زیاربشان م م  «دین الله َهـا الـذَّ يُّ
َ
ُكمإ أ ََلُم َعَلیإ  َعـنإ  وَن السَّ

ِه  ِحیِد اللَّ در زیدارح دیگدری ؛ و !«سالم بدر شدما، ای مددافعان بوحیدد خددا 0؛َتوإ
                                                           

   مان  1
  182، صدالئل اإلمامة، محمد بن جریر ربری  2
  200، صتحف العقولشعبۀ حّرا  ، ابن  7
  111، صالمزار، ولشهید ا  0
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ََلُم »خوا یم: م  ُكمإ  السَّ َِ ِديِن  َعَلیإ َصا نإ
َ
ِه  َيا أ ه اللَّ َِ َنِبیِّ َصا نإ

َ
   1 «َو أ

 الهی های مادی و. تقابل ارزش3

 ا سدتون ه است  ارزش ای آن جامعارزش ،دین  ۀ ای جامعلفهؤز میک  ا
جامعده افدول   دا دراگر ارزش شود آن محسوب م  یعام  بقا فقراح جامعه و

 ،ایدن اسداس بر گیرد آن جامعه در معرت سقوا قرار م  جا شود،هیا جاب د وکن
 دا بدود  رسدول حاکمیت ارزش «النب  ةمدین» ۀ ای مهم جامعیک  از شاخصه

و ،  افراگیدر در بمدام  باور دا، ا دیشده به دستور خدا دست به ا قالب  خدا
اکندون »و فرمدود:  کدردحیاح زد و جا لیت را  ابود و اسالم را در جامعه استوار 

 2ه؛می  روز اول  است که خدا آسمان و زمین را آفرید و دگرگو   اساسد  رخ داد
اَل ُکُل » ر پدیده و  شا   از جا لیت از بین رفته است:  و

َ
ـِة  ٍِ ِمنإ َشیإ  أ َجاِهِلیَّ ِر الإ مإ

َ
أ

َت  ُضوع َقَدَمَی  َتحإ    7« َموإ
و روز بده روز گسدترش  شدد   آغدازیادزارزش مبریاسفا ه با رحلت پأمت

 ای اسالم  یک  پس از دیگری جدای خدود را بده یافت  در عصر عیمان ارزش
اواخدر عمدر معاویده بده اوج خدود  درمعیار ای ماّدی و جا ل  داد و این رو دد 

شدک  علند  بده  ، ای اسدالم با حاکمّیت یزید، مبارزه با مبا   و ارزش رسید 
جّداا اوضاع زمان دگرگون شدده، »فرمود:  امام حسین، از این رو ؛خود گرفت

 ا از محی  ما رخت بر بسته اسدت   ا و فضیلت ا آشکار گردیده و  یک زشت 
بده جایگدا   ز دگ   ۀو صحن ؛بر دباری به سر م ذّلت و پست  مردم در ز دگ

علده ببددی  شدده اسدت! آیدا  مچون چراگا   سنگالخ و کمسخت و دشوار 

                                                           
  010ص،  مان  1
  10، ص1، جفی رحاب عاشوراآصف ، محمدمهدی   2
  ۴90، ص61، جبحار األنوارمجلس ، محمدباقر   7
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 ! در شدودشدود و از بارد  خدودداری  مد بینید که دیگر به حب عم   م  م 
جا دارد که شخح باایمان، مشتاق دیدار پروردگار باشدد  در ایدن  ،چنین وضع 

 دگ  بدا سدتمگران را جدز ر دج و بار و آلوده، مرگ را جز سعادح و زمحی  ذّلت
 ۀاکندون فرسدتاد: »فرمود بصره سران به ۀ ام در امام  مچنین 1 «دا م آزردگ   م
 سدّنت و خددا کتداب بده را شدما و کدردم اعدزام شدما سوی به  امه ینخود را با ا

 را بددعت بدرده، ینرا از ب پیامبر سّنت[ گروه، این] چراکه خوا م؛م  فرا پیامبرش
چقددر ما دده  پیغمبر سّنت پرسید، مالک بن ا س از  کس 2 «    دکرد احیا

 کده  مدازی ین مد جدز بدودم؛ محشور یامبر ا با پاست  او گفت: من سال
هّانَّلّالهّاَل»خوا ند و شهادح  م مردم  7 اسدت  ما دده بداق  یزیچ یگر، د«الل 

 منکر از  ه  به معروف و امر از اصالح امت و ینحس امام که بود فضا ینا در
 0 گفتسخن 
 بده الهد  یا دارزش یعند  ؛جا شده استه ا جابارزش یزسفا ه امروزه  أمت
 دا حجداب و پوشدش ارزشاز یکد   مدیالا  ؛اسدت شده ی ببد مادی ی اارزش

    گیر د ا شک  جدیدبری به خود م گذرد، بدحجاب است، اما  ر سال که م 
 ا حجاب دارد  آن ۀز ان به مقول، ریشه در بغییر  گرش  عام  مهم بدحجاب

 دا دوسدت دار دد بدا عمدباا بر این باور د که حجاب، امری شخص  است و آن
ظا ری آراسته و زیبا وارد جامعه شو د  ببدی  بدحجاب  به ارزش فر نگد  و بده 

، معضل  بسیار جدی است  کار به جدای  رسدیده کده «شدنباکالس»اصنالح 
حجداب، یدک حکدم »معتقد د:  ،اف جدا ساختهحجاب را از عف ۀبعض ، مقول

                                                           
  200، صتحف العقولشعبۀ حّرا  ، ابن  1
  700، ص00، جبحار األنوارمجلس ، محمدباقر   2

3. http://akhlagh.tahzib-howzeh.ir/page/%D8%. 

  87، ص0ج، طالبمناقب آل أبیشهرآشوب ماز درا  ، ابن  0



   89  .تقابل دین و دنيا در نهضت امام حسين 

دین  و با حدود زیدادی  دم  دویت  اسدت؛ یعند  مبدادا بصدور شدود شدخح 
عفت  است؛ اصالا حجاب، ربن  به عفت  دارد  ایدن دو حجاب، شخح ب ب 

 ا مدورد از آیداح قدرآن و گفتدار دهدر که ؛ درحال 1«را باید کامالا از  م جدا کرد
متقاب  ایمان و عم  اشداره شدده اسدت   ۀراحت به رابنصبه ،امامان معصوم

یابدد، خود رفتدارش ا ضدباا م که فرد پس از دارا شدن ایمان، خودبه گو ه مان
مندی به حیا و ارزشمند دا ستن زداید  عالقهم  ، یز ایمانرا ر یدگ  و بدرفتاری 

فرمدوده  ندانشود که رفتار فرد، گواه آن باشد  امیرمؤمعفت، زما   معلوم م 
بدان که  ر ظا ری، بارن  متناسب با خود دارد  آ چده ظدا رش پداکیزه »است: 

و آ چه ظا رش آلوده باشد، بدارن آن  یدز  ؛باشد، بارنش  یز پا  و پاکیزه است
   2« آلوده است

در سفر کربال، منادی این متا ت و عفداف بود دد،  رچندد  بیت اماما  
حرمت  کرد  سه  بن سعد وقت  اسیران را شناخت که سپاه کوفه به حریم آ ان ب 

از دودمان پیامبر د، جلو رفت و از یک  از آ ان پرسید: بو کیست   گفت: سکینه، 
فرمدود: بده  سدکینه    پرسید: آیا کاری و حداجت  داریدختر امام حسین

کدردن برد، بگو جلوبر از ما حرکت کند با مردم به  گداه داری که این سر را م  یزه
چشم  دوز د  سه  به سرعت رفدت و  آن مشغول شو د و به حرم رسول الّله

   7ُبرد  بررا از ز ان دور راو  م سر منه ؛دار دادچهارصد در م به  یزه

 ایثارگری  خواهی و. تقابل مال4

مننق  از مدال و موا دب د یدا  معقول و استفادۀ با دین که است این یقتحق
                                                           

  22، ص103معارف، ش ۀ ، ما نام«حیا بدون حجاب»  یوسه غالم ، 1
  100 ۀ، خنبنهج البالغه  صبح  صالح، 2
  207، صپیام عاشوراجواد محدث ،   7
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درآمدد  ا ددوزی وده است، اما اسالم با ثرورحکربوصیه  بدانبلکه مخاله  بوده 
 ۀد دد بدا زمدا   کده صدحاب ای باریخ   شان م  امشروع مخاله است  داده

ا دددوزی  پرداختدده بود دد، در مسددیر رسدول خدددا حرکددت بدده ثدروح پیدامبر
و  برخد  یداران  زدیدک پیدامبر د د، اما بعد از رحلت رسول اعظمکرم 

و  مشدغول شدد د زمدین و  ای متعدددخریدد خا دهو ه مدال، ب ،بزرگان اصحاب
 ا را  ق  کرده اسدت  درد شد د  مسعودی آمار ثروح برخ  از آنب   ثروبمندا 

 دای عدراق و بدیش از ایدن مقددار از رلحه روزا ده  دزار دیندار از غدالح زمین
 راح، درآمد داشت  ف ای زمین

بجدار و ثروبمنددان بدود و  ای وسدیع در بصدره داشدت کده پایگداهخا ه یرزب
مقدار زیدادی  ای  در مصر و کوفه و اسکندریه، و  یز پنجاه  زار دینار  قد، خا ه

  1  اسب، کنیز و ]غالم[ داشت   
در مقاب  امام عصر  ،به ثروح خوا   سبب شد که برخ  برای رسیدنثروح
عاویه، بده م حضرح وآن در بقاب   ه یاران امام حسنکچنان ؛گرفتند خود قرار

دوستان در کربال  یز مال ۀدین خود را به د یا فروختند  در صحن معاویه پیوستند و
را به شهادح  قرار گرفتند   مین د یاپرستان بود د که وقت  امام مقاب  امام

 ،زیداد، بدر بدد ش اسدب باختندد و البسدهرسا د د، بدرای گدرفتن جدایزه از ابدن
 د د برغارح به  را اموال خا دان  بّوحو  زیورآالح

مدردی  دزد : »اسدت گفته این بر گوا   خود که کندم   ق  را اییهمقرم قض
آمدد و خلخدال پدای او را بیدرون آورد و در آن  ، دختر امدام حسدینفارمه

کن   گفت: برای این کاری که گفت: چرا گریه م  گریست  فارمهحال، م 
گفدت: اگدر  فارمده !بدرمح م را به غار کنم و اموال دختر رسول خدام 

                                                           
   707د701، ص2، جمعادن الجوهر مروج الذهب و، مسعودی  1
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بسدیاری از  1«برسدم دیگدری آن را ببدرد!گفت: م  !چنین است، پس مرا ر ا کن
 حسدینامدام  ای فراوان گرفتند و برای حضور در میدان جنگ بدا رؤسا رشوه

دد: »شددان ایددن بددودزد ددد و شعارقیمددت چا دده م  سددر ددم بی کی چدده مبلغدد   ؛ بی هی
 2«د   م 

  او در کدرد مالقداح منیدع بدن عبداللده بدا الکدرب مسدیر در ینامام حس
بده او رسدید، بده  ای چاه آب و کشاورزی داشدت  وقتد  امدام حسدینمننقه

شدما فرز دد  ؛شما فرز دد پیغمبدر  سدتید»حضرح سالم  عرت کرد و گفت: 
فرمود: کوفه  عدرت کدرد مدن  امام «روید آقا کجا م  ؛امیرالمؤمنین  ستید

وی  ده بنهدا امدام را  7کنند  ا شما را یاری  م آن ؛یدبه کوفه  رو ؛خوا ش  دارم
بلکه امام را  صیحت کرد؛ زیرا ا تمام او برحفظ منزلت قدریش و  د،کر مرا    

گدذرد امام از کنارش م  ،از این رو ؛عرب بیش از ا تمام او به حفظ اسالم است
 کند و به او بوّجه  م 

یدار، ید دد  اکر اییدار کده بود دد امام یاراندوستان، اما در مقاب  گروه مال
و   است که حاضر باشد  سدت  یارگر، کسیبر خود است  ا یگریمقدم داشتن د

یدارگر، ین ایعاشدورا،  خسدت ۀدر صدحن ن خددا فددا کندد یدد یجان خدود را بدرا
اصحاب آن حضدرح  یدز   شوددین خدا  یبود که حاضر شد فدا یدالشهداس

خدویش کرد دد  در ردول حدواد   فدای امام خود را  ر کدام اییارگرا ه جان
زیداد، وقت   یرو ای ابدن شود  ای زیبای  از اییارگری دیده م عاشورا  یز صحنه

 ا   بدن عدروه اسدت،  دا   را احضدار  ۀآگاه شد د که مسلم بن عقی  در خا 
بوا سدت بدا سدپردن آ ان بسلیم کندد  او م  به کرد د و از او خواستند که مسلم را

                                                           
  700ص، مقتل الحسین  مقرم، 1
  607، صسخنان حسین بن علی از مدينه تا كربالمحمدصادق  جم ،   2
  32، ص2، جاإلرشادشیخ مفید،   7
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، امدا حاضدر شدد در راه مسدلم د ددبه دست آ ان، جان خویش را  جاح مسلم 
 1 ول  او را بسلیم  کند ،کشته شود

 خواهی و مسئولیت الهی . تقابل قدرت5

 دصدد جریدان امویدان کده در: جریدان ر بدری وجدود دارددو  کربال یامدر ق
بدده دسددت آوردن آن از  ددیچ جنددایت  دریددغ  یبددرا رسددیدن بدده قدددرح بود ددد و

آن امویدان باشدد؛  اینان باور داشدتند کده حکومدت بایدد  میشده از ؛کرد د م 
ُفوَهـا »خود گفت:  ۀروزی ابوسفیان خناب به افراد قبیل هکچنان ـَه! َتَلقَّ يـَا َبنـِی ُاَمیَّ

َف الُكَر َ  ای فرز دان امیه! با خالفت اسالم  ما ند بوپ، بازی کنیدد و آن  2؛   َتَلقُّ
من بدا »در میان جمعیت کوفه گفت:  معاویه  یز رسماا   «را به یکدیگر پاس د ید

جدا آوریدد و زکداح بپردازیدد  ه حج ب ،روزه گرفته ،ام با  ماز گزاردهشما  جنگیده
   7« ام با بر شما حکومت کنمد ید  من با شما جنگیده ا را ا جام م شما این

مأمور سدرکوب  یافته از ررف عبیدالّله بن زیادسازمان  عمر بن سعد با سپا 
یابد که به کدربال شورش دیلم شد و سپاه او برای حرکت آماده بود، ول  فرمان م 

  بردید ما ند خدوره بده شودری عازم را یکسره کند و سپس  برود و کار حسین
و در  عمب فاجعه او را بکدان  بصّور جنگ با حسین بن عل  ؛افتدجا ش م 

روم  عبیدالّلده  مد  وید: به جنگ حسدینگد د و سرا جام به عبیدالله م م 
 یدافتن  اسدت  او کده د یدای و دست اد د که حکومت ری ملغبه وی پاسخ م 

 ۀدر عدین حدال کده  مد خوا دد وبیند، یک روز مهلدت م خود را در خنر م 
کنند، سرا جام دین خدود را از دسدت داد و بده مشاورا ش او را از این کار  ه  م 

                                                           
  21، صعاشورا پیامجواد محدث ،   1
  707، ص2، جمعادن الجوهر مروج الذهب و  مسعودی، 2
  10، ص2، جاالرشاد  شیخ مفید، 7
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آورد   مین عمر در رؤیای لدّذح چندد قد د یا را به دست م گمان خود بهشت  
با بمام آگا   که  سبت به قضایا داشت، اولین بیر را به  ،حکومت و ریاست ۀروز

 زد امیدر گدوا   »گوید: کند و به سپا یا ش م پرباب م  سوی خیام حسین
  ای حسدین بدن علد د ید که من اولین کسد  بدودم کده بده سدوی خیمده

   1«  دازی کردمبیرا
یاران حضرح برای ا جدام مسدئولیت قیدام  و سیدالشهدا ،آن ررف اما در

کرد د  ربب بکلیه عم  م  ،امامان شیعه، در شرای  مختله اجتماع . کرد د
کده ، بدا آنامام حسین  ای عم  به وظیفه بود عاشورا  یز یک  از جلوه ۀحادث

ای کده بده دا ست، ول  در  امهد م امام برحب بود و خالفت و ر بری را حب خو
ا   بصره  وشت، فرمود: قوم ما حکومت را برای خود برگزید د و مدا بده خدارر 

به آن رضایت دادیم، در حال  که مدا خا ددان  ،ت را خوش  داشتیمامّ  ۀکه بفرقآن
 بر از کسا    ستیم که آن را بدردا یم که ما به خالفت و ر بری، شایستهپیامبر م 

در راه  ،ا جدام بکلیده الهد  ایگو ه بود د و بدریاران او  یز  مین ا د گرفته عهده
خوا دد بدرود، از آ ان خواست  در کده م   صرح او شهید شد د  وقت  امام

 رگز از بو جدا  خوا یم شد و جا مدان  !به خدا سوگند»سخن یاران او چنین بود: 
اگدر  ؛کنیما مان از بو حمایت م  ا و دسترگ و کنیم و با خون گلورا فدای بو م 

ا جدام  ،مدا بدوده ۀوفای به عهد کرده و بکلیفد  را کده بدر عهدد ،کشته  م شویم
ُن »ایم: داده َنا َفِإَذا َنحإ َنا ِلَربِّ ََ َنُكوُن َقدإ َوَفیإ َن َيَديإ َنا َبیإ  2.«ُقِتلإ

 طلبی و دردمندی . تقابل راحت6

رای بدشدان د د که  مرا    کرد رلب  بو ای عافیتا سان در عصر امام
                                                           

  8، ص2، جمقتل الحسین  موفب بن احمد خوارزم ، 1
  73، صپیام عاشوراجواد محدث ،   2
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حضدرح حمایدت  کرد دد  آن  از رلب راحت ه دلی  ، بلکه ب بود قدرح ثروح و
ا ددوزی بفاوب  در برابر سر وشت اسدالم، بددبر از مدالب  عدم اراعت از امام و

حب  ۀممکن است موجب شکست جبه ،بار  است؛ زیرا سکوح در  برد حب و
بوا سدتند د چنین افرادی بدود؛یعن  بعضد  م سفا ه  هضت کربال شا أشود  مت

حدّر  عبیدالّلده بدن ،یک  از این افدراد را  کرد د  امام را  مرا   کنند، اما این کار
 ؛ای دیددگاه قصر مقابد  رسدید، خیمدهبه منزل جعف  بود  وقت  امام حسین

جعف  حّر  عبیدالّله بن ۀسؤال کرد که این خیمه از کیست  اصحاب گفتند: خیم
او جدواب منفد  داد   ؛است  امام کس  را فرستاد با او را به  مکاری دعوح کندد

حضدرح خدودش  دزد او رفدت  پدس از  پاسخ وی را به محضر امام رسا ید د و
آیا می  داری که  ؛ایبو در عمرح گنا ان زیادی ا جام داده !سالم فرمود: عبیدالّله

ه گفت: آقا! من از کوفه بیرون آمددم با من بیای  و با  م به پیروزی برسیم  عبیداللّ 
خواسدتم بده شدم  من  ه م گرفتار م  ،چون در غیر این صورح ؛با شما را  بینم

ول  حاال که شدما   بوا ستم با شما موافقت کنمروی شما شمشیر بکشم و  ه م 
ول  مدرا  ؛نمکآن را به حضوربان بقدیم م  که من اسب و شمشیری دارم ،ایدآمده

 را مدا ی ،آ من با خود بو کار داشتم، حال که  م»فرمود:  بدارید  اماممعذور 
بدوا   خدود کنم با م را  صیحت م  بو؛ ستی   اجاحتی شما اسب و یربه شمش

ما را  شنوی؛ زیرا به خددا سدوگند! اگدر  ۀرا به مکان دوری برسان با صدای استغاث
 جهدنم آبدش در را او خداو ددفریاد ما به گوش کس  برسد و به یاری ما  شدتابد، 

  1 «داد خوا د قرار
 از حمایدت بدرای و داشدتند دین درد که بود د ی  اا سان دیگر، یاما در سو

   اواسدت« تید بدن صدبیدزی» امر، ینا ۀکرد د   مو  م یشمارلحظه ،امام
                                                           

  703، ص0، جتاريخ طبریربری، محمد بن جریر   1
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را برداشتم، گفتم من بده مدردم بصدره « هداللّ یعب»و « هعبداللّ »ام د دو بچهیگو م
مدرا  !روم به پسر فارمه ملحب شوم  غالمش آمد و گفت: اربداب م ؛ دارم یرکا

ت یبدن صدب یددزی  ه  وقتداباعبداللّ  ی امهیآمد د مقاب  خ    م با خودح ببر   
بده اسدتقبال شدما  نیبه او گفتند: امام حسد ،دیرس هاباعبداللّ  ۀمیمقاب  خ

شما آمد، رفت مقابد   دنیبه د ،دیاد شما آمدهیشن حضرح  وقت است؛ رفته
د یدبده اسدتقبال مدن آمدده ! بده سدرعت آمدد، د نیشما  گفدت: حسد ۀمیخ

را در  امدام ،از  مدان پشدت سدر است؛ ستادهیاو ا ۀمیمقاب  خ هاباعبداللّ 
   1د د یآغوش گرفت  بعد خودش و دو فرز دش به شهادح رس

ر ی( اسدیبود  فرز ددش در مدرز )ر در سپاه امام  محمد بن بشر حضرم
آزاد کدردن فرز دد   کند و در پد  را بر به او اجازه داد که کربال شده بود  امام

حاضدر و  ، ح  کرده بود نید  به فرز د را در راه  دف ۀاو عالق  رش برود، ولیاس
ان بدود  عاشدورایی از یگدرد یدیکندد   دافع بدن  دالل، شده  را بر  شد امام

کده   کرده بود د  در کربال  نگدام   داشت که  امزد بود و  نوز عروس ی مسر
سدت  یرود،  مسرش دست به دامان او شد و گربدان ی برد به م یخواست برا م
جهداد را از او سدلب  ۀزیدرا متزلزل کندد، و ا گ  بود که  ر جوا   ن صحنه کافیا

دان رفدتن ید مسدرش را بدر م  ز خواست که شادما یاز او   ینکند  امام حس
 کنم، فردا جواب  یاریامبر! اگر امروز بو را یپسر پ یفت: ااو گ  ح د د؛ ولیبرج

 2د شد ید با شهیرا چه بد م  جنگ امبریپ

                                                           
1. http://rcb.ir/%D8%B3%D8%AE%D9%86. 

  01، صپیام عاشوراجواد محدث ،   2





 
 نقش زیارت در تقویت باورهای دینی

  *نیااالسالم والمسلمین محمد سبحانیحجت 

 اشاره 

 خاصد  افدراد از این رو، به  است محبت دوستدار فنرح خویش، به ا سان
 و داشدت مو دۀ بزرگ زیارح، بهترین  ورزدم  عشب  اآن به و شودم  مندعالقه
 بحم  را سفر  ایسخت  و بستن سفر بار است؛ زیرا دین بزرگان آستان به ارادح

 را او و فدرا گرفتده را زائدر خالصا ه، وجود محبت و عشب که د دم  کردن،  شان
 ت؛ مکتبد اس مکتب خود زیارح، یک  است کرده کام  ا سا   زیارح مشتاق
 ا جدام آن شدرای  و آداب بدا اگدر کده عمل  اصول و ا ا دیشه برینمتعال  دارای
شک زیارح ب   کند برسیم را معنوی ی احرکت زیبابرین از یک  بوا دم  شود،

کارکرد ای گو اگون بربیتد ، سیاسد ، اجتمداع  و دیند  دارد  ایدن  امامان
رح که بقویت باور ای دیند  اسدت، ه یک  از کارکرد ای زیابکوشد  وشتار م 

 بپردازد 

 جایگاه زیارت در اسالم

 برخدوردار واالید  جایگداه از بشیع، غن  فر نگ در ویژهبه اسالم در زیارح
                                                           

 عضو  یئت علم  دا شگاه کاشان  *
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 وا دد کرده دعوح زیارح به را خود پیروان معصوم ائمۀ و اله  اولیای  است
 در کده بدس  مدین زیدارح ا میدت در  ا ددداده فدراوان وعدۀ پداداش «زائر» به

رو دد، بده شدمار م  اربعه کتب از که االحكام يبتهذ و ف كا شریه  ایکتاب
   1است  داده شده اختصاص موضوع  مین به جداگا ه فصل 

 فلسفۀ زیارت 

راه و  از پیدروی پیدامبر، خا ددان ارزشمند و واال مقام به احترام زیارح،  شا ۀ
 و یداد و  دام  گهداشدتن شان، ز دهوالیت ای به  ایشان، وفاداری دف دادن ادامه

 :  فرمود رضا امام  است آ ان بعالیم و فر نگ و خارره
لیاِئه ُعُنٍق  فی عهداً  اماٍم  ِلُكّل  نَّ إ ِِ  َتمـاِم  ِمـنإ  ِانَّ  و شـیَعِته و َاوإ  الَوفـا

ِِ  سنُح  َو  ِبالَعهِد  ياِ ااَلدا ِِ  ةِز ُهم نَم فَ  مهِ  ُقبو َِ َب  زا غإ ِتهم ِفی ةَِ َِ يـا  َو  ِز
د ِغُبوا ِبما يقاً َتصإ ُتهم کان فیه َِ  اماامی ؛ های2ةالقیامَ  َيوَم  اَئُهمعُشَف  َاِئمَّ

 قبورشاااان، اا ایااارد ه دارد؛ ع اادی شااا م ان، ه دهساااان باای

م رهدمای شامار باه هظ فاه ادای حیاا ه ع اد باه هفاای مقادیق

بایهد،  ایشاان ایاارد باه م ا  ه رربات رهی اا کاه بنابیایا، کیای

 مبود خواهند اه شف   ق امت، رها در ایشان

 بده الهد  مغفدرح و رحمت رلب ، برایپیامبر ز دگ  دورۀ مردم در اگر 
 در کدهدارد، چنان ادامده ارببداا ایدن  یدز رحلت از آمد د، پسم  ایشان محضر
ََ  َلمإ  ِاذ َو »: خوا یمم  ایشان زیارح ِحقإ ُتَ َفَقـد َحّیـاً  ُالإ  َانَّ  َعالمـاً  َموِتـَ َبعـد َقَصـدإ

مَ  تاً  ََ َت ُحرإ ََ  َمیإ َمِت  حیداح زمدان در اگدر ؛7شـاِهداً  اللِه  ِعنَد  ِبذلَ لی َفُكنإ  َحّیاً  َکُحرإ
                                                           

  0۴9، ص۴، جكافیکلین ، شیخ ؛ 6، ص2، جتهذيب األحكامروس ،  شیخ  1
  033، ص2، جن ال يحضره الفقیهم، شیخ صدوق  2
  112، ص73، جاالنوار بحارمحمدباقر مجلس ،   7
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 کده دارم و اعتقداد امکرده شما زیارح قصد  شدم، اکنون شما دیدار به موفب شما
 بدر خددا  دزد است؛ پس بانحیاح زمان مرگ، ما ند از پس شما به  هادن احترام
 آیدۀ ایدن بده زیارح، عمد  سخن، فلسفۀ اصل  یگرد به  «باش شا د من احوال
ْ :است َئُلُكم ْْالُْقل  هَِْْأس  ًراَْعَلی  ِْْإالْاَْأج  َموَودا بو ِْفو ْ ال  ُقر   شدما از مدن بگدو»؛ ال 

 1« خوا م م  خود خویشاو دان دوست  جز پاداش 

 کارکرد زیارت در تقویت باورهای دینی

عدد شدناخت  و عدارف ، زیارح اولیای الهد  بده دلید  برخدورداری از دو ب
 بوا د  قش بسزای  در بعمیب باور ای مذ ب  داشته باشد  م 

 بعد شناختی زیارت

 ا  امدهزیارح منالعۀ از  اش  افزای کارکرد زیارح در بعد شناخت ، معرفت
و باور دای  اعتقدادی مسدائ  سدنگ  ازگران گنجیندۀ حاوی  ا امهاست  زیارح

 کده شدودم  مواجه دین  معارف از ا بو    ا، باآن خوا دن با زائر که دین  است
بوان به مواردی از این معدارف اشداره م   است مؤثر بسیار او اعتقاداح بعمیب در

 کرد:

 خداشناسی الف(

 اصدول  مۀ که دین ، اص  بوحید است اصول فراگیربرین و برینمهم یک  از
 مفهدوم و معندا دیند ، ای دآموزه آن،  مدۀ بددون و شده بنا آن بر دیگر معارف و

 در اله  صفاح که  امهزیارح خوا دن با زائر  داد خوا ند دست از را خود واقع 
کندد  در ایدن خصدوص ارببداا برقدرار م  بیشدترذکر شده، با خدالب  سدت   آن

 بوان به مواردی اشاره کرد:م 
                                                           

  27 ۀآی،   شوری1
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 . حمد و ثنای خداوند1

 در گسددتردگ  هبدد متعددال، و حمدددگوی  خداو ددد گوی ، ثندداگوی بسددبیح
خوا یم: که در آن م  ما ند زیارح امام حسین  است رفته کار به  ا امهزیارح

ُهمَّ » َت  اللَّ نإ
َ
ََلُم، َو  أ ََ  السَّ ََلُم، َو  ِمنإ ََ  السَّ ََلُم  َيُعودُ  ِإَلیإ  بو اسدت  ام سالم خدایا؛1ّالسَّ

  قدح، زا پداک  و سدالمت   ر کل  به و بو؛ برای و بو جا ب از خلب سالمت و
 « بو است به شبازگشت

 . سجده برای خدا2

 و خشدوع و خضوع  هایت و است خداو د برابر در ا سان بضّرع سجده، اوج
  نگام به درگاه اله  به زیاراح، سجدۀ شکر از بعض  در دارد  به  مراه را بندگ 

 بوحیدد شود، بدام  گفته سجده در که اذکاری  مچنینزیارح، وارد شده است؛ 
پدس از  امیرالمدؤمنین  امدۀزیارح در  اسدت بوجه در خور بسیار و گ ما ن

ُهـمَّ » :خوا دن  ماز، سفارش شده سجدۀ شکر به جای آورده شود با ایدن ذکدر  اللَّ
 ََ ُت  ِإَلیإ هإ ََ  َو  َتَوجَّ ُت  ِب َتَصمإ ََ  َو  اعإ ُت  َعَلیإ لإ ُهمَّ  َتَوکَّ َت  اللَّ نإ

َ
َجـاِئی َو  ِثَقِتی أ ِفِنی َِ  َمـا َفـاکإ

هَ 
َ
ِنیأ ِنی اَل  َما َو  مَّ  بدو بدر و پیوسدتم بو به و آوردم روی بو سوی به! پروردگارا ؛2ُيِهمُّ

 مدرا آ چده کدن کفایدت مند ؛ پدس امید و پناه بو! پروردگارا  کردم اعتماد و بکیه
   «  ساخته است ا دو گین آ چه و ساخته ا دو گین

 معیّنبا تعداد خاص  . اذکار3

بکبیدر،  گفدتن زیدارح، دسدتور  نگدام یدا و قب  ا  امهزیارح از بسیاری در 
 بده شدود کدهم  مشا ده خاص، با بعدادی( الله االّ  الاله) بهلی  و حمد، بسبیح

دار ددد؛ ما نددد سدد  بکبیددر قبدد  از زیددارح  داللددت بوحیددد بددر صددراحت
                                                           

  221ص، المزارمشهدی، ابن  1
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 23 شددب در امیرالمددؤمنین زیددارح از بکبیددر قبدد  ؛ صددد1امیرالمددؤمنین
بکبیدر  ؛ صدد7حسدین امدام زیارح رحله، درم چهار در بکبیر ؛  فت2رجب

 0 کبیره  امۀ جامعۀزیارح خوا دن از قب 
زیداراح، دو اثدر مهدم  در بسدبیح و بکبیر، حمد، بهلی  از معین  بعداد گفتن

دارد؛ ثا یداا از معرفت  دارد: اوالا ا سان را در حال زیارح از غفلت از خددا بدازم 
شروع زیارح جامعۀ کبیره با صدد »گوید:  دارد  استاد جوادی آمل  مغلو بازم 

 0« بکبیر و بسم الله گفتن در آغاز آن، ما ع غلو دربارۀ ائمۀ ارهار است

 خداوند وحدانیت به . شهادت4

متعدال  یدز  خداو دد وحددا یت بده شهادح بیتا    ای امهزیارح در
 ورحضدر و ا میدت  دا سدت  داب بوحیدد را آن بدوانم  واقع در وجود دارد که

 دربدارۀ غلدّو  خندر از ر دای  زیداراح، بدرای در خداو دد وحددا یت به شهادح
 1است  آ ان برای خداگو ه شأ   شدن قائ  و بیتا  

 ب( تالوت قرآن

د د، بالوح قرآن است  ا سان یک  از اعمال  که ا سان در زیارح ا جام م 
خدویش را افدزایش  با بالوح قرآن و بفکر در آیاح، معارف و عقاید دین  و ایمان

 بقویت ایمان و باور ای دین ، ا دس بدا قدرآن  اید د؛ از این رو، یک  از راهم 
ْبیان شده اسدت:   ْ َْوِإَذاُْتِلَیو ُْقُلووُبُهم   ْ وُهَْوِجَلو يَنِْإَذاُْذِکَرْاللَّ َِ

ْالَّ ََ ِمُنو ُمؤ  َماْال  ِإنَّ
                                                           

  200ص، المزارمشهدی، ابن  1
  100د77ص، المزارشهید اول،   2
  170، صكامل الزياراتقولویه، ابن  7
  107، ص2، ج يحضره الفقیهمن ال، شیخ صدوق  0
  128، ص7، جادب فنای مقربانعبدالله جوادی آمل ،   0
  161، ص مان  1
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ِْإيَماًنا ُهم  ْآَياُتُهَْ اَدت  ِهم   خددا  دام گداه  در که  ستند کسا   امؤمنان، بنه»؛ 1َعَلی 
 خوا دده  داآن بدر او آیداح کده  نگدام  و گدرددم  برسدان شود، دلهایشان برده
  اسدتاد جدوادی آملد  در ایدن بداره  کداب  «شدودم  برفزون شود، ایما شانم 

 گوید: از جمله م  ؛د آموز ده دار
نب با قیآن استم به هم ا د  ا  می

ُ
 مایاد:فیب اییا راه   و، ا

َرُؤا َرْْماَْفاق  َِِْْمَنَْْتَیسَّ آ ُقر 
 شاما بایای که ایاندااه به پب»؛ 2ال 

ه با ایا کااب ا  ای ماسنوس  کن د ت هد آن ]قیآن[ اا است ممكا

م حای اىی ممنای بمضی اا آیااد بایای شاما رهشاا نشاد، «باش د

ن وی د خواندن بدهن ادراك  ه اثیی دارد،  ون قیآن کا و آدمای 

ثمای باشادم اىی کیای ممناای، را نداناد، خوانادن، بی ن یت که

هی ناد  ؛نور ا  ای اسات ه خوانادن آن عباادد اسات ،بلكه قیآن

ممنای آن ه  درك نشودم قایآن حبا  یرییامانل ا  ای اسات کاه 

نب با آن ه تدبی در آن ه ایمان ه عم  به آن
ُ
باید ه انیان را باال می ،ا

دهادم یت ا لاه قایار میتحت هال  ؛ساادبه میاو  ا ح ا ملحق می

کناد ه ا له باود، اماور  را خادا اداره میاىی انیان مشمو  هالیت

   3اهییما ن یتم ۀدی ی راهی بیای هسوسه ه رخن ،در آن میاو

 بددرد،م  الهدد  والیددت پوشددش یددرا ددس و بددالوح قددرآن، چددون ا سددان را ز
وص اگدر بده خصد؛ دگدذار م  اثر او دین  یباور ا بر سوء ببلیغاح  ایوسوسه

از ایدن قرآن در فص  شکوفای عمر، یعن  سن جوا   و  وجوا   خوا دده شدود  
کس  که در سن جوا   قرآن بخوا د، قرآن با خون و »: است در روایاح آمده رو،

                                                           
  81، ص3، جتفسیر نمونه :  ر ؛2ۀ ا فال، آی  1
  20 ۀمزم ، آی  2
  6۴9د697، ص1، بفسیر موضوع  قرآن در قرآنعبدالله جوادی آمل ،   7



   11  نقش زیارت در تقویت باورهای دینی

 1 «شودآمیخته م  (وجودی او ۀخمیرمای)گوشت او 
اد وجودی او آمیخته شده باشد، بنددب خمیرۀ با قرآن معارف که کس  یدبرد ب

بوا دد در باور دای  م « شبیخون فر نگ » شبهاح و به بعبیر مقام معظم ر بری
    دین  او خل  ایجاد کند

 شناسیامام ج(

 در کده کسد    ددارد را کمال سوی به سیر بوا ای  مقتدا، و اسوه بدون ا سان
شدود؛ م  باشد، دچار حیرح و سرگشدتگ  الگو فاقد خویش، ز دگ  از مراحل 

 موا دع بدا کند، چگو ه حرکت سرعت کدام برود، با جهت کدام در ا دد م  زیرا
 مشدکالح و مسدائ  رویاروی  بدا در و حرکت در را روش  چه و کند برخورد راه

افتدد، م  فدرو گمرا د  و  دادا   ی داباریک  در شخصد  چندین  گیدرد پیش
 رونا داراعدت  از کده  نگام افتاد، آن ابفاق اسرائی بن  مورد در که مچنان
رو، امدام  از ایدن  پرسدتید د را بدرده، گوسداله فرمدان را سدامری و زد دد سر بداز

ووهِْ :آیۀ بفسیر در کاظم وَنْاللَّ وِرُْهوًدمِْما َبَعَْهَواُهِْبَغی  ِنْاتَّ ِْممَّ َْأَضلُّ ؛ 2َوَمن 
 خدود  فس  وای از و کرده ر ا را خدا  دایت راه که کس  آن از برکیست گمراه»

ََلَذ  َمِن »ّ:فرمودّ«کند م  پیروی َيهُ  ِديَنهُ  اتَّ
إ
أ ِر  َِ ةِ  ِمنإ  ِإَماٍم  ِبَغیإ ِئمَّ

َ
ُهَدى أ  آیده معن  ؛7الإ

 دیدن را نما، بده ائمۀ از امام  بدون که است  مه، کس  از برگمراه که است این
 گوید:حافظ م   «کند عم  خویش،  ظر و رأی اساس بر خود

 مکوون خةوور همرهووی بووی مرحلووه یددنا قطووع
 

 
 گمراهووی خطوور از بتوور  اسووت موواتظل 

 

                                                           
 .306،ّص2،ّجکافیشیخّکلینی،ّّ.1
  00ۀیآ، قصح  2
  38، ص27، جاالنوار بحارمحمدباقر مجلس ،   7
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 زائدر،  رچندد  ای معرفت امام، زیارح اولیای اله  است  ا سانیک  از راه
 بدا  وعداا  داشته باشد، آسما   و اله  ا وار و مقدسه ذواح آن از اجمال  شناخت 

 پیدددا ایبددازه شددناخت مبددار ، ی اروضدده آن در ورود و زیددارح مراسددم ا جددام
 جایگداه کندد، قرائت را مأثور و مخصوص ی ا امهزیارح اگر کند؛ خصوصاا م 

خوشدبختا ه   یافدت درخوا دد را آ دان واالی شأن و شایسته و رفیع مقام و اصل 
  د ددم  بشدکی  معصومین به  اظر مفا یم را  ا امهزیارح حجم ینبیشتر

 منشدور یدک واقدع در کده بوان به زیارح جامعدۀ امدام  دادیدر این باره م 
 رفیدع بده جایگداه  ا، زائدر امدهزیارح خوا ددن است، اشاره کرد  بدا شناس ماما

از سدوی دیگدر،   کنددم  پیددا آ دان از بریدقیدب در  و برده پ  معصومین
   است امهزیارح در موجود مسائ  از یک  معصومین صفاح از الگوگیری

 چراکده اسدت؛ سنجیدن مدل و الگو خویش را با و زدن محک به را زیارح، خود
 ما، فضدیلت ی اآینده برابدر در ایسدتادن  معیار دد و خددا، مدال  اولیای و ائمه

 ا کمال،  قح ی اآینه مقاب  در گرفتن قرار و  مایا دم  را ا رذیلت خودخودبه
  د دم   شان را

 بیتد( محبت به اهل

ن بده ، راه محبت و عشدب اسدت  بزرگدا ای بقویت باور ای دین راه یک  از
 مدواره بدر عنصدر ، دلی   قش مهم محبت در بقویت باور ای دیند  و مدذ ب 

کنندد؛ سدفارش م  بیدتو به زیدارح ا   اصرار دار د بیتا   محبت
 دای ورزی از ویژگ زیرا زیارح، اظهار عشدب بده معشدوق اسدت و ایدن عشدب

 سدایر بدر شدیعه امتیدازاح برینبزرگ از» گوید:شهید منهری م شیعیان است  
 شدخح زمدان از  اسدت محبت آن، اصل  زیربنای و پایه که است این مذا ب،

 بدوده دوست  و محبت زمزمۀ است، شده گذاریپایه مذ ب این که اکرم  ب 



   17  نقش زیارت در تقویت باورهای دینی

 1« است شیفتگ  و عشب مذ ب بشیع رو، این از  ؛  است
عشب و محبت،  قش بسیار مهّم  در بقویت ایمان و باور ای دین   ین،بنابرا

و  ر ا دازه عشب و محبت  مراه با شناخت و معرفدت ا سدان بده  ؛ ب  داردو مذ
 از ایدن رو، بر خوا د بود باشد، باور دین  او قوی بیشترباور ای دین  و مذ ب ، 

يُن  َو َهِل »فرمود:  امام صادق ُحِ الدِّ     «غیر از محبت است ،آیا دین ؛2ِإالَّ الإ
محبت به آ ان است؛ محبت   بیتبردید یک  از عل  مهم زیارح ا  ب 

که با گوشت و پوست شیعیان درآمیخته است و ایشان برای اظهدار ایدن محبدت، 
ای از آن را کنند با به زیارح معشوق خود برسند که  مو ه ا راه را ر  م فرسنگ

 بینیم  در زیارح پرشکوه اربعین حسین  م 
مدا   به حضور امیرمؤمنان امدام از علدت آمددن او آمد   روزی حار   ی

جا کشا یده اسدت  حضدرح فرمدود: جویا شد  او گفت: عالقۀ به شما مرا به این
ای حار ! بو مرا دوست داری  گفدت: بلد ، واللده یدا امیرالمدؤمنین! حضدرح 

که در  نگام مدردن، میرد، مگر اینای از دوستان ما  م فرمود: بدان که  یچ بنده
بیند  چون ببین  مرا که دشمنان خود را از حدوت م مرا آن گو ه که دوست دارد، 

گدذرم و م  کنم، خوشحال خوا   شد و چون ببین  که بدر صدرااکوثر دور م 
م محمد لی روم، چنان مدرا م  به دست من است و پیش حضرح رسول عی

 7« شویم  خوا   دید که مشعوف و مسرور

 شناسی( جریانه

 برخوردار دد: واالی  ا میت از که دارد جودو اعتقادی موضوع اسالم، دو در
                                                           

  201، ص11ج، آثار مجموعهنهری، ربض  مم  1
  71، ص23، جبحار األنوارمحمدباقر مجلس ،   2
  08، ص1، جامالی  شیخ روس ، 7
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 دین  اصنالح در معموالا   «خدا دشمنان با دشمن » و «خدا دوستان با دوست »
 کدریم قدرآن از برگرفتده وافه دو  در که شودم  گفته «ببّری» و «بوّل »دو،  این به

 در و 1ایمان  شا ۀ عنوان قرآن به آیاح در است که مهم به قدری دستور این  است
َثُق » عنوان به اسالم  روایاح ( ایمدان دسدتگیرۀ بدرینمحکم)2ّ«ااَليمـاِن  ُعَرى َاوإ
 را بیدتا   بده عشدب خوب به که بوّل  مصادیب از یک   شده است معّرف 

از سدوی دیگدر، یکد  از   اسدت حضدراح آن مضدجع د دد، زیدارحم   شان
و ببری است؛ در ایدن  فراز ای مهم بعض  از زیاراح ما ند زیارح عاشورا، بول 

ٌم  ِإنِّی»خوا یم: زیارح م  ، َو  ِلَمـنإ  ِسـلإ ٌب  َسـاَلَمُكمإ ، َو  ِلَمـنإ  َحـرإ َبُكمإ َِ  ِلَمـنإ  َوِلـیٌّ  َحـا
، َو    موده و سالم، رخ و لعن قالب در ببری و بول  این 7 «َعاَداُکمإ  ِلَمنإ  َعُدوٌّ  َواالُکمإ

 در را او و کنددم  گدذاریپایده او وجود در را  اب مسلمان یک واقع  مش  خ 
که زائدر  این است عاشورا زیارح فراز ای این پیام  د دقرار م   اب اسالم مسیر

 باید در ز دگ ، موضع داشته باشد و صه خود را از دشمنان اسالم جدا سازد 

 و( عرضۀ عقاید

 خدالل در یدا و اعتقدادی مسدائ  یدادگیری  نگام به است جا که ممکناز آن
 ضدروری ایجداد شدود، فرد عقاید مجموعۀ در اجتماع ، ا حراف   ایمعاشرح

 عقاید که در اعتمادی مراجعه کند مورد و شناساسالم شخح به گا   که است
 کندد ررح وی حضور در را خود اعتقاداح گاهو آن  دارد؛ وجود ا حراف  او دین 

 بر عمر انپای با و شود منمئن خویش دین بودن درست و  اآن بودن صحیح از با
  بما د قدماعتقاد، ثابت  مان

                                                           
  22 ۀآی، مجادله  1
  712، صتحف العقولحرا  ،  ۀشعبابن  2
  137ص، كامل الزياراتقولویه، ابن  7
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 گوید:حسن  م  میعبدالعظ حضرح
ااه! رسااو  ابااا یااا: رساا دو، ىفااا  اماااو هااادی خاادمت

َّ
 ا ل

 شاما پیاند ماورد بدارو، اىای عیده شما بی را خود دیا خواه می

 امااو مشوو حادی خداهند محضی در تا باش  ثابت آن بی هیت،

 کاه دارو اعایااد ماا:ىفاا  پاب ا!ک اظ ار را خود عیاید: فیمود

 حاق ممایا  دارو عی اده ممم ه نادارد شاییكی ه است یكی خداهند

 حاق اعماا ، م ازان ه  یا  قبی، ب شت، ج ن ، پ  است؛ سؤا 

 اا هماه مایدو ه ن یات آن در شاكی ه آماد خواهاد است؛ ق امات

 هالیات، اا بماد هاجبااد دارو عی اده شوند؛ ماامی مبموث ىورها

 اا ن ای ه ممایهت باه امای رهاه، حج، ج اد، ه نماا، اکاة، اا عبارتند

 اسات دینای ایاا سوىند، به خداهند: فیمود هادی منكیم اماو

 ایاا در خداهناد کاه باا  ثابات آن کناد؛ بایمی قبو  خداهند که

   1باشیم طییق هم ا بی آخید ه دن ا در ه بدارد ثابت را تو ىفاار

 پددر خددمت کنندد: روزیم    قد یدزدی حدائری مربضد  اللهآیت مرحوم
 ایشدان رسدیدم، دیددم عمرشدان اواخدر در العظمد  حجدت( الله مسرم )آیت

 شدما آقدا حداج گفتم ایشان به  کنندم  واگویه خود با را الدین اصول وا د  شسته
 شدما کده فرمود دد ایشان کنید م  بیان را منلب این چرا  ستید؛ عالم و مرجع
 اعتقدادابم که برسمم  دا    م  را مرگ ی اخت س و سکراح و مرگ ی الحظه

بعضد   در مهدم این 2 کنمم  بکرار را آن  مین برای کنم؛ بیان  توا م و برود یادم
 حضددرح زبددان از حددب عقایددد بعلددیم بددا یاسددینآل از زیدداراح ما نددد زیددارح

                                                           
  81ص، التوحید، شیخ صدوق  1
  1916دی  99خبرگزاری مهر،   2
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  است گر شدهجلوه عصرول 

 ز( ثبات قدم

 مشددا دۀ و معصددومین یهشددر مزار ددای در شددیعیان جمعدد  حضددور 
َهواْيا :فرمایدم  باشد که هآیه شریف از این مصداق  بوا دم  یکدیگر، وَيَنَْْأيُّ ْالَّ

ِبُرواْآَمُنوا ُقواَْوْْراِبُطواَْوْْصاِبُرواَْوْْاص  هَْْاتَّ ُكم ْْاللَّ َْْلَعلَّ ََ ِلُحو  کده کسدا   ای»؛ 1ُتف 
 مرز دای از و باشدید یدداردشدمنان، پا برابدر و در کنیدد استقامت! ایدآورده ایمان
 وجددود  «شددوید رسددتگار باشددد کدده، بپر یزیددد خدددا از و کنیددد مراقبددت، خددود

 قلدب قدوح زائدر بده شناخت ،روان لحاظ دار د، از یکسا   عقاید که کیشا   م
  کند  بنهای  احساس و بما د قدمثابت عقیدۀ خود در با د دم 

 مرگ یاد ح(

 مدؤثر بسیار باور ا اربقای در کند وم  دور اهگن از را ا سان اموری که از یک 
 بده بعلدب از را دل مدرگ، از  ظر روایاح، یاد  و قیامت است مرگ در بفکر، است

 زیدارح در 2دارد بدازم  گنداه، فکدر و گنداه از را ا سدان و سدازدم  جدا شهواح
 علدت بده امدروزه  دارد وجدود د یدا از مشرف، یاد مرگ و قیامت و دوری مشا د

در گذشدته،  اسدت، امدا شده برآسان بسیار و ق مدرن، حم  عصر  ایشرفتپی
 مشدخح و معلوم اصالا  رلبید، چونم  حاللیت آشنایان بمام  از زائر شخح

 دل از ایزیدارح،  مو ده در  تیجده،  بازگردد خود ورن به به سالمت وی که  بود
  بوده است آن مظا ر و د یا از کندن

 نماز ط(

 ا بأکید شده،  ماز اسدت   تیجدۀ اب  که بر ا جام آن در زیاربگاهیک  از عباد
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 بصدحیح به، اعتقادی بربیت در  ماز این امر، بقویت اعتقاداح است  البته  قش
 افزای عمب اعتقاداح، در بقویت بر عالوه  ماز بلکه؛ شود م  منحصر اعتقاداح

 کلد  رور به عباداح  کندم  ایفا کلیدی  قش   یز ا سان ایمان قلب  و بصدیب به
؛ رسدا دم  یقدین به را ا سان و کندم  ببدی  باور به را علم خاص، رور به  ماز و

 بصدریح آیداح در این دار د  اشاره موضوع  مین حجر، به سورۀ 11 و 19 آیاح
آورد: مد  د بدال به را دین  باور و یقین خداو د، عبادح و سجده، بسبیح که شده

ِْبَحم ْ ح  اِجِديَنَْفَسِبا َنْالسَّ َكَْوُکنِْما َیِقویُنّْ*ِّدَْرِبا ِتَیوَكْال  وَ َْيأ  وَكَْحتَّ َْربَّ ُبود  ؛ 1َواع 
 پروردگارح باش؛ و کنندگانسجده از و گوی بسبیح پروردگارح ستایش با پس»
 معصدوم امامدان  ای امدهزیارح در  «رسدد فدرا بدو مدرگ با کن پرستش را

 در کدها د؛ چنانشده  ائ  مقام  چنین به خدا عبادح دلی  به  اآن که خوا یمم 
ََ : »است آمده اللهامین زیارح هَ  َوَعَبدإ ِلصـاً  اللَّ َیقـیُن  َک اَاتـ َحّتـی ُمَلإ  را خددا؛ 2الإ

  «رسیدی یقین به که جاآن با کردی عبادح مخلصا ه

                                                           
  87د88اح  حجراح، آی1
 ، زیارح امین الله مفاتیح الجنان  شیخ عباس قم ، 2





 
 محرم پرسمان

  *بهروزمحمدرضا االسالم والمسلمین حجت

 اشاره

  از اسدت دای دیند  مندرح آموزه ۀح فراوا   دربداراالؤشبهاح و س هامروز
گدوی  پاسدخبه  ،کاوش کرده بارهاست که در این  این وظایه عالمان دین جمله 

بدرین یکد  از مهدم  یز گو ه که در باریخ حیاح بشیع مان ؛این شبهاح بپرداز د
 در ی  یدزآثدار واالح و شبهاح دین  بدوده ؤ ای عالمان دین  پاسخ به سدغدغه

عصر ما با بوجده بده پیشدرفت فنداوری و بدرویج    دراست دهشبدوین  هحوزاین 
در این زمینه  که ستشایسته افضای مجازی، شبهاح دین  رو به گسترش است  

دربدارۀ قیدام ۀ به پاسخ به چند شبه ،ا جام پذیرد  در این مقاله ای ای جدیاقدام
 پرداخته شده است  امام حسین

، سههاخت )ع(زیسههتی امامهان معصههومه سهاده: بهها توجهه بهه1پرسهش 
 ؟دارد یهای پر هزینه برای ایشان چه توجیهحرم

 بایسته است: ته، کچند ال بوجه به ؤساین پاسخ: در پاسخ به 
                                                           

 پژو شگر پژو شگاه علوم و فر نگ اسالم   *
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البته با پدول  ؛ ا ا داف و بار معنوی دارد، آبادا   و بازسازی حرمیربعم (الف
 دار دد، بلکده  ن امدوربده اید شود  اگر کسا   اعتقادیشخص  مردم ساخته م 

دار د و در ضمن به د یا، ز دگ  خود و جامعده فقد  از   ا سبت به آن  م  بغض
 گدزافای به چشمشدان کنند و در این  گاه  یز  یچ  زینهاقتصادی  گاه م  ۀبنج

و بدرای آ دان بعیدین کنندد کده  قلمداد کنند دیگرانخود را قّیم بوا ند ،  م آید م 
د   زینده صرف آبادا   حرم یا مسدجدی ه را   د در این مورد اموالشان را در چ

 کنند 
افکندان در ایدن موضدوع، کنندگان و شدبههاعترات که  یست  البته شک (ب

آن را کرد دد، بلکده گیری  م وگر ه  ه بنها موضع ؛حت   گاه اقتصادی  یز  دار د
اقتصدادی   ا سدبب گدردش و رو دبچراکه حرم ؛د دکربشویب و حمایت  یز م 

  شو دم کالن  یز 
   گا   صرفاا اقتصادی به ایدن موضدوع داشدته باشدیم  بایدچ وجه یبه   (ج
لذاح مادی بشدر  و به  یاز ا ز ند،که به این اشکاالح دامن م  ا  کسبین  جهان

 از چنین منظری علیه باور ای دیگدران بوا ندم  کنند کهم  محدود است و گمان
 ای معندوی و در  ر کشوری جاذبه به ایشان یادآوری کرد که   بایداحتجاج کنند

کسدب درآمدد و رو دب  باعدثمادی بسیاری وجود دارد که ضمن بار فر نگد ، 
ای بدرای  زینده اگریوگر ه  یچ حکومدت و دولدت مداد ؛شو داقتصادی  یز م 

آبدادا   مراکدز جدذب  هکرد د، چه رسدد بدساخت و ساز ا و ا واع بولیداح  م 
صدرف خریدد خدورا  و  یاز دای پولشان را  ۀو  م ؛شگر زیارب  یا سیاحت گرد
  کرد دم  پایه

مراکز جذب، چه زیارب  باشدند و چده سدیاحت ، سدبب آبدادا   و رو دب  (د
کده گفتده سن پیتر وجود مزار  دلی شو د  وابیکان به اقتصادی مننقه و کشور م 
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آبداد شدد  در ردول  ،ستشود یک  از حواریون )جا شینان حضرح مسیح( ام 
وایتکان  ،وساز آن مح  شده است  در مقاب میلیارد ا دالر صرف ساخت  انقر

و سداال ه میلیارد دا دالر  کدرده اسدتو ایتالیا را مرکز بوجده و جدذب مسدیحیان 
شدهر دام در کلیسدای  ؛است کلیسای  تدردام در  لندد  مچنینزای  دارد  درآمد

 عبادبگاه دیگر   ا کلیسا ویا ده ؛کلن آلمان
 مدین   کنندد ای خود م پرستان  یز میلیارد ا دالر صرف آبادا   بتکدهبت
شدو د و چدرا  ا ساخته و آباد م کنند که چرا حرمکه مربب جّوسازی م  کسا  

کنند، اگر امکا   به دسدت آور دد، م  چنین اماکن آبادا    ۀمردم پولشان را  زین
 ماد دای کفدر و  ، ایشم  است، ول  اغلب جاذبدهبه مالزی )که به ظا ر اسال

جدا فرز ددان خدود را بدرای بحصدی  بده آن ؛کننددباشد( سدفر م پرست  م بت
شده را با افتخار کنند، عکس و فیلم بهیهخرج م  گو هثروبشان را این ؛فرستندم 

ندد  آیدا افتد ند و اصالا به فکر این  مه فقیر و گرسنه  یدز  م به دیگران  شان م 
استقبال گسدترده بدرای  دلی بور مالزی و این  مه آفا س مسافرب ، به   ایآگه 

  !زیارح مالزی، آ تالیا، لندن، پاریس و      یست
 ای  زینده ؛ و ایدن گدروه، داآ نپارهاز  اییف  چیزی  یست جز سازهبرج ا

در شدب   چراغدا   بدرج ایفد ۀ   زیندبا به دیدن این سازه برو ددکند کال   م 
بدا   است  احرم گنبد رال یا ضریح منقش ۀبر از  زینبه مرابب گران ،کریسمس
د و بار فر نگد  و معندوی آوره بار م  یز ب  درآمد ای کال  ،برج ایف این حال، 

 ۀپاریس با برخورداری از ساال ه شش میلیون بازدیدکنند دارد  فرا سویان یز برای 
و  ا،  دا، فروشدگاه)مید  موزه هآن ا جدام گرفتد رایب ای  که برج ایف  و آبادا  

  ا(،  مه ساله در صدر شهر ای گردشگری جهان قرار دارد  ت 
ر ئمیلیون زا 0با  0روز بعنیالح عید  وروز حدود  10مشهد مقدس فق  در 
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 ای قددر، سدالروز مدیالد و دارد   مین بعداد در ایام دیگری چون رجب، شدب
امدام  ،در مشدهد  ای امام رضاکنند  حرمشهر سفر م  شهادح و    ، به این

در  جه و    ،  ر  در کربال، یا امیرالمؤمنین و حضرح عباس حسین
  بمدام  کننددزائدر را بده خدود جدذب م  میلیدون  فدر 00یک ساال ه بدیش از 

 ای سدازی، شدرکتسدازی، جداده ا در صنعت  وایپمای ،  ت گذاریسرمایه
 ا     و حتدد  رو ددب کددار  ا، رسددتورانآ ددن، فروشددگاهراه ابوبوسددرا   یددا

یعن  جدذب   است  این ا و آبادا   آن مین حرم سبب ا،  مه به فروشدست
بار معندوی و فر نگد  کده اگدر اسدالم   اب  مراه درآمد و رو ب اقتصادی و البته

 شود به  فع فقرا بمام م  بیشترشد، به مرابب با
ه امروزه از مدرو کشد، چنان بود و آباد  م  امام رضابه رور قنع اگر حرم 

ما د و  رگز حتد  بده باق   م  اثریجز  ام  در باریخ باق   ما ده، از مشهد  یز 
ایدن اسدت کده آبدادا   و رو دب  آیدا جدزشد  قوچان یا سبزوار  یز آباد  م  ۀا داز

 دای ین حرمآبدادا    مد رای مده بد ،اقتصادی مکه، مدینه،  جه، کدربال و   
آیا آبادا   دیگر شهر ای د یا، علت دیگری جز وجدود و آبدادا     !مقدس است

واقعاا به فکر فقرا  ستند، خودشان  یدز  منتقدان پس اگر !دارد   اآن بامراکز جذ
 باید کمک کنند با این مراکز آبادبر شود 

بددا بمددام  حسددین امددام یهسدداخت گنبددد حددرم شددر یدددفددرت کن هههه(
ارزی است(  ۀمحاسب راییش، حدود یکصد میلیون دالر )ذکر دالر ب ارالکاری

سداخت یدک پاسداف در بهدران کمتدر اسدت  ایدن  ۀ زینه داشته باشد که از  زین
ای، ای و چیند  و کدرهس برکیدهاجندمملدو از امغازه و احیا داا  بعدادی پاساف ا با 

( کنندد و اگدر جدذب کنندد  ساال ه یک میلیون  فر را  یدز جدذب  م  یدز )غالبداا
بجمالب  و ا حناا فر نگد  و رو دب  ۀدیگری  دار د جز بحمی   زین دستاورد 
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ساخت گنبدد را بده  ۀ گران برای فقرا،  زین ِن ابازار برکیه، چین و کره  حال معترض
 ا میلیون زائر و سداال ه صدد ا میلیدون دالر درآمدد مسدتقیم و صدد ا ساال ه ده

، اقامدت، بغذیده، خریدد ائدراناشد  از سدفر زمیلیون دالر درآمدد غیرمسدتقیم  
این امداکن را  یدز در  بار فر نگ ، معنوی و اعتقادیبقسیم کنند و سوغاح و    ، 

سبب رو ب اقتصادی  بیشتربر است و باصرفه  ایک از این  حال کدام ظر بگیر د
 شود م 

 دای شدریه، آن  دم در وساز حرمعلیه ساخت ببلیغاب   ایهاین  جم (و
شهرسدازی ۀ  ا به بها ادوار باریخ   سبت به بخریب آن ۀای که بیش از  مدوره

گریده کدردن   دارد ا داف دیگدریو شود، مقاصد یا حت  با ا فجار و     اقدام م 
برای فقر و فقرا  یز بها ه و بوجیه حمله و  یدز پوششد  اسدت بدا قصدد و غدرت 

 ا صدرف ران برابدر ایدن  زیندهاگر  زا این معترضان، وگر ه ؛اصل  مخف  بما د
مراکز فسب و فجور شود،  ه بنها گله  خوا ند کرد، بلکه مشتاقا ه  یو آباد تساخ

وارداح لوازم آرایش و آن  دم اغلدب برای دا یم م که چنانکنند  استقبال  م م 
 !شودم  هساال ه چند میلیارد دالر  زین ،بقلب از  وع 

تأیید و تأکیهد قهرار مورد  «توسل» نیز  سنت اهل منابع در یا:آ 2پرسش 
استنادی از قرآن کریم و روایاح مورد قبول  و حجت و دلی  عقل ،گرفته است؟ 

 خوا م برادران ا   سنت م 
، با بوجه به ا مّیت آن از یدک سدو و  جمدۀ شددید «بوس »در مورد  پاسخ:

ال فدوق ؤس به این فصیل  و بحلیل  ب  است پاسخ الزم  از سوی دیگر، ابببلیغ
 :قاب  ررح است محورچند پاسخ در این   شود داده

 دلیل عقلی( الف

  یسدت؛چراکده  سدت  عدین ذاح او  ؛به غیر اسدت محتاج و یرا سان ذاباا فق
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ُفَقوَراإِْإَلو ْه خداو د متعال در کالم وح  فرمود: کچنان اُسَْأنوُتُمْال  َهاْالنَّ َياَْأيُّ
ْ َغِن ُّ ُهُْهَوْال  ِهَْواللَّ َحِمیُدْْاللَّ شما به خدا  یازمندیدد و خداسدت کده  !ای مردم» 1؛ال 

  « یاز ستوده استب 
، بدرای (که  میشه  ست و خوا د بدود) سان فقیر است ا با که است یه بد

خدواه وسدایِ   مورد  یداز؛دستیاب  به کمال،  یچ را    دارد جز بوس  به وسای  
 مادی و خواه وسایِ  معنوی 

 یاهجرعد و بکشد بوا د  فس  م  میک   ، حتی به وساا سان بدون بوس  
 ؛ا د یاد بگیرد یا بگوید و    بو م   م حرف کلمه یک و بنوشد بوا د م   یز آب

بوا دد کندد کده م د، گمان م رسداری و  دایت م  وبت به دینوقت   پس چرا 
، (و معندویاعم از مدادی )گام  بردارد ! کدام فیض اله   ،بدون بوس  به وسیله

بوا دد بدون واسنه  ازل شده و رسیده است که کس  گمان کند بدون واسدنه م 
 کسب فیض کند ! 

 سند قرآنی ( ب

، پذیری، اراعت و ببعیت از پیدامبر اکدرمآیاب  که در قرآن به والیت  مۀ
اسوه و الگو قرار دادن او،     و دستوراح مؤکد ایشان به والیت و امامدت و بأسد  

« بوسد » اپذیر دلی  بر ضرورح اجتناب ،د بصریح دار و    ، ومینبه معص
 دف  یستند و  دف فق  و فق  اللده  ،خود این موارد یک ازچراکه  یچ  ستند؛

  در عدین ا دکمال و قرب و رضایت اله  ۀوسیل ، مه ا این و ؛جّ  جالله است
 :فرموده است  یز خداو د متعال به بوس  بصریح ،حال

َْياْأَْ ُكم  ِْف َْسِبیِلِهَْلَعلَّ َوِسیَلَةَْوَجاِهُدوا  ِْإَلیِهْال  َتُغوا  َهَْواب  ْاللا ُقوا  ْاتَّ يَنْآَمُنوا  َِ
َهاْالَّ يُّ

                                                           
  10 ۀفارر، آی  1
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ْ ََ ِلُحو از خدا پروا کنید و به سوی او بوسد   ،ایدای کسا   که ایمان آورده» 1؛ُتف 
 « شوید باشد که رستگار ؛بقرب جویید( و در را ش جهاد کنید ۀجویید )وسیل

ن قرب بده مؤمنا ی چراکه  دف غا ؛ن استمؤمنا به دستور یندقت شود که ا
 بجویید  ایبحقب این  دف، وسیله برایخداو د متعال است و او فرمود 

 مستندات نقلی در منابع اهل سنّت (ج

بوا د به بنهای  دلید  که مستنداح  قل  در منابع ا   سّنت  م  یه  استبد
ست  موضوع و منلب  باشد و حت  درسدت  احادیدث منقدول در بر درست  یا  ادر

رسدد کده بدا احادیدث و روایداح منقدول از ا د  این منابع  یز وقت  به اثباح م 
 جدادر ایناگدر  از این رو،در منابع معتبر شیع  ا نباق داشته باشد   عصمت

و خدوا ران  شود، برای این است که برادرانبه اقوال  در منابع ا   سّنت اشاره م 
چند  مو ده از   ممدوح است« بوس »ا   سّنت بدا ند که ربب مذا ب آ ان  یز 

 منابع بسیار معتبر ا   سنت:
ا د )حاکم آن را به شدرا بخداری امام احمد، برمذی و حاکم روایت کرده  1

ماجدده از  دددی، منددذری و ابنحزیمدده، ربرا دد ، ابنصددحیح دا سددته اسددت( ابن
مردی  ابینا به محضر حضدرح پیدامبر مشدرف »ا د: یت کردهحنیه روابنعیمان

پیامبر فرمود:   ام را برگردا دالله! از خدا بخواه که بینای شد و عرت کرد: یا رسول
خوا   به  مان حال ر ایت کنم  )یعن  به آ چه خداو دد برایدت مقددر آیا  م 

ا دچار مشقت کدرده الله!  ابینای  من رراض   یست  ( عرت کرد: یا رسول ،دهکر
 است 

سپس دو رکعدت  مداز بخدوان و بعدد از آن  ر؛یبگ وضو برو: فرمود امبریپ

                                                           
  70 ۀ  مائده، آی1
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، رحمت پیامبر به بوّس  با امآورده رو بو بارگاه به و خوا م بگو: خداو دا! از بو م
ام را برگردا د  خداو ددا! بو که بینای  ۀام به واسنمحمد! من به پروردگارم رو آورده

یع من قرار داده و خودم را  یز شفیعم قرار بده  خداو د  م در اثر بوس  او او را شف
 1 »بینای  او را برگردا د  اللهبه حضرح رسول

دوم در مدینده  ۀ، در زمدان خالفدت خلیفد مدوده روایدت ا دس از یبخار  2
متوّس  شد و  عبدالمنلب عموی پیامبر بن خشکسال  آمد و ایشان به عباس

پیامبرمدان بده بدو بوّسد   ۀداو ددا!  ما دا در گذشدته بده واسدنخ»چنین گفدت: 
شدویم بده و اینک  ما ا به بو متوّسد  م  ؛کردیپس ما را سیراب م  ،کردیمم 

گویدد: پدس عموی پیامبرمان، ما را بدا آب بداران سدیراب فرمدا  راوی م  ۀواسن
 2 «خداو د باران  ازل  موده و مردم سیراب شد د

و قبدور علمدای  بیدتا   قبور به  د ا   سّنت حتی که بداجالب آن  7
 خود  یز بوس  دار د:

گوید بار ا به زیدارح قبدر علد  بدن موسد  م  الثقاتِحّبان در کتاب ابن *
رفتم و در مدب  که در روس بودم،  ر وقت مشدکل  بدر مدن عدارت  الرضا

کلم را خواسدتم مشدرفتم و از خداو دد م شد، به زیارح قبر آن حضرح مد م 
شد و این را مکرر امتحدان کدردم و و الحمدلله مشکلم برررف م  ؛برررف کند
 7   تیجه گرفتم

گوید  رگاه مشکل  بر من عدارت شدود، ، شیخ حنابله، م خالل  ابوعل *
شدوم و خداو دد کنم و به ایشان متوسد  م را زیارح م  قبر موس  بن جعفر

                                                           
  303و  300، 008، ص1، جالصحیحین المستدرک علی،  یشابوری حاکم  1
  20، ص0و ج ؛23، ص2، جصحیح بخاریبخاری،   2
  001، ص8، جالثقاتحبان، ابن  7



   999  پرسمان محرم

 1کند مشک  مرا آسان م 
و احمد بن حنب  به قبر شدافع   ،حنیفهابو قبر به  س شافعیمحمد بن ادر *

 2 شدمتوس  م 
زیداد دعدا و  ر در کنار قبر پیامبرزائ که است سزاوار گویدم   قسنال  *

بداب  کندد و سدزاوار اسدت کده استغاثه کند و متوس  شود و رلب شفاعت و ب 
 7خداو د شفاعت پیامبر را در حب او بپذیرد 

های مقنعهه یان یزیدسپاه ،حسین امام شهادت از سپ یا: آ3پرسش 
 ؟ کردندها را برهنه و سر آن ندزنان را کشید

پس از شدهادح امدام  ،منابع روای  و مقاب  معتبر و قاب  استناد ۀپاسخ: بر پای
بیت حمله کرد د و به غارح  ای ا  عمر بن سعد به خیمه یان، سپا حسین

گریدان و داغددار و  ؛ن در صدحرا پراکندده شدد داموال پرداختند  ز دان و کودکدا
 ا را آبش زد د  لبداس رویدین ز دان را پس از آن خیمه کنان و استغاثه ز انصیحه

 ا بیرون آورد دد و ا گشتر از ا گشت ؛را به غارح برد د آ انزیورآالح  ؛کشید د
ه گداه بدرای آ ان کار را به جای  رسا د د کد  ا و خلخال از پا ا گوشواره از گوش
پرداختندد، بدا  در چده ز ان و کودکان، با آ ان به کشمکش م  ۀبردن چادر و جام

 آ ان داشتند را به یغما بر د 
بیدت را مراعداح  کرد دد، بده عمر بن سعد، با این کار ا حریم ا   یانسپا 

و از شددح جنایتکداری شدمر و   دکه ز ان به عمر بن سعد پنا ندده شدد ایگو ه
رش شکایت کرد د و عمر بن سعد به ظا ر، دسدتور داد کده از غدارح گروه  ابکا

                                                           
  177، ص1، جتاريخ بغدادخنیب بغدادی،   1
  120، ص مان  2
  100، ص7، جالمواهب اللدنیه  قسنال  ، 7
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  ا دست بردار د خیمه
 ا و غدارح امدوال  ای  را که دربارۀ باراج کردن خیمدهمتن  مو ه، یبرا ینکا

 آوریم:ز ان در روز عاشورا  ق  شده، م 
ا بهد ای گدران: مردم به سوی ُسرخاب و لباسیراثكامل ابنو  یخ طبريتار  1

و اثدا  و وسدای    ا را باراج کرد د  مردم به سوی حسدینو شتران رفتند و آن
 دا درگیدر کاروان،  جوم آورد د و حّت  برای گدرفتن لبداس روی ز دان  یدز بدا آن

 1برد د را م  شد د، آنشد د و چون چیره م م 
بهدا و شدتران  ای گدران: مردم به سوی ُسدرخاب و جامدهأنساب االشراف  2

یر ُجعف ، جریر بن مسعود حضدرم   بن ی  ا را به باراج برد د  ُرحی تند و آنرف ُز ی
م ،  ضری ید بن مالک حی ندوب ُجعفد ، ایدن جامده بیشترو ُاسی  ا را برد دد و ابوالجی

کشدید و  دامش را حسدین  هداده بدود!     مدردم، شتری را برد کده بدا آن، آب م 
ه عمر بن سدعد، آ دان را از ایدن کدار، کشید د کچادر ای ز ان را از روی آ ان م 

 2منع کرد و آ ان دست برداشتند 
 قدد یراموال  قد و غ ۀ: مردم،  ممسلم بن یدبه  ق  از ُحمی  النهاية و يةالبدا  7

 دای ، بقسیم کرد د، حّت  آ چده را در خیمده بدود و لباسخود میان را ینحس
 7بمیز ]یا روییِن[ ز ان را 

بده بدداراج برد دد  مددردی زیددور  را ینحسدد اثاثیددۀ :ر أع  الم الن بالءیس   0
 را گرفت و گریست! دختر حسین فارمه

 ! کن ه م گری چرا: یدپرس فارمه
                                                           

الكامل فی اثیر، ؛ ابن007، ص0)باریخ ربری(، ج و الملوک تاريخ االممربری، محمد بن جریر   1
 ، 37، ص0، جالتاريخ

  200، ص7، جانساب االشرافبالذری،   2
  188، ص8، جالبداية و النهاية، کییر دمشق ابن  7
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  !ه  کنمریگگفت: دارایِ  دختر پیامبر خدا را به باراج ببرم و 
 را ر ا کن! گفت: پس آن فارمه

 1را بردارد! برسم فرد دیگری آنگفت: م 
 :به  ق  از فارمه، دختر امام حسین صدوق یخش األمالی  0
ما وارد شد د  من که دختدری خردسدال بدودم، دو  یمۀاراذل و اوباش، به خ»

 و کشدیدم  بیدرون پا دایم از را  داخلخال مدردی  داشتم یمخلخال رال بر پا ا
  گریستم 

 ، ای دشمن خدا !کن م  یهگفتم: چرا گر
 دارم !تر پیامبر خدا را برم ، در حال  که زیور دخیمگفت: چگو ه  ِگر 

 «بر دار!»گفتم: 
 را بردارد!آن  و بیاید من جز کس  برسم گفت: م

، بده بداراج برد دد و خوْرد ، به چشم مبرپاشده  اییمهآ ان آ چه را که در خ
 دا پوشدا ده بدودیم، از رویمدان کشدید د و آن با را خود که را ی  احّت  روپوش

 2« برد د
و  ور چشدم ز درای  یامبرپ خا دان  اییمهم در باراج خ: مرداللهوف  1

جا که روپوش ز ان را  یدز از رویشدان کشدید د  بتول، بر  م پیش  جستند، با آن
 ا بیرون آمد د و با  دم بده از خیمه و ز ان امام حسین دختران پیامبر خدا

 داد د گریه و زاری پرداختند و در فراق حامیان و دوستدارا شان،  اله سر 
بکدر بدن وائد ،  مدراه کده ز د  از بند  دیددم: اسدت گفتده مسلم بن یدحم

  مسرش، میان یاران عمر بن سعد بود و  نگام  که دید مردم به ز ان حسدین
                                                           

  707، ص7، جسیر أعالم النبالءمحمد بن احمد ذ ب ،   1
  110، صاالمالیشیخ صدوق،   2
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دار د، او  یز شمشیری گرفدت ا د و اموال آ ان را برم  ایشان  جوم بردهدر خیمه
  ا آمد و گفت:و به سوی خیمه

شدود ]و شدما خدا باراج م  پیامبر دختران اموال یان وائ ! آای خا دان بکر ب»
کنید[ ! حکومت، جز از آِن خدا  یست  برای خو خوا   پیامبر خددا کاری  م 

؛ ولدد   مسددرش جلددوی او را گرفددت و او را بدده جایگددا ش «]بدده پددا خیزیددد[!
 1بازگردا د 

خددا!  آمد و مردی به او گفت: ای بنده  ای حسیندختری از سوی خیمه
رورح کشته شد  دختر  گفت: صیحه ز ان، به سوی با وا م دویدم و آ دان  یدز سی
 رو به رویم ایستاد د و فریاد کشید د      

 ا را آبدش  ا بیدرون را د دد و خیمدهگاه، ز دان را از خیمدهگوید: آنراوی م 
سدیراِن شده و گریان، بیرون دوید د و  مچون ازد د  ز ان، سر و پا بر نه و غارح

 2دربند، راه سپرد د 
 ا حلقده : دشمنان پیش آمد د با به گرد خیمهخوارزمیینمقتل الحس  3

 ا برویدد و  ا بود  او گفدت: بده درون خیمدهالجوشن  یز با آنزد د  شمر بن ذی
  یدری ا و متاعشان را بگجامه

اّم  شدوارۀگو که ی ، برداشتند، با جابود  ایمهمردم، وارد شد د و  ر چه در خ
رویدیِن  ۀرا  م گرفتند و گوشش را درید د  حّتد  جامد کلیوم، خوا ر حسین

 7برد د کشید د و م ز ان را به زور م 
، بداراج افتنددی را آ چه و شد  امهیشهرآشوب: شمر متوّجه خابن المناقب  8

                                                           
  172د171، صلهوف فی قتلی الطفوفالراوس، بنا  1
  مان   2

  07، ص2، جمقتل الحسینموفب بن احمد خوارزم ،   7
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 1ای، پاره شد کرد د و حّت  گوش اّم کلیوم برای ]بردِن[ گوشواره
ه کد دمید بن مسلم: به خدا سوگند، م دیحم از  ق  به دیمف خیش داإلرشا  7

شو د و لباسدش را درگیر م  با ز   از  مسران و دختران و خا دان امام حسین
 2بر د را م  شو د، آنکشند و چون چیره م از رویش م 

 بذکر:
 د:با پاسخ روشن شو کرد بوجه  کته چند به دیبا احین دسته از روایا ۀدربار
َِ »عبداراب  ما ندد  ،ایدن روایداح بیشدتر  در مدتن عربد اله( سـا جـاَذُبوا النِّ

ِهنَّ  ِِ هو
َُ نـا»، «َمَلِحَفُهنَّ َعن  ِِ هو

َُ َينَتِزعـوَن ِملَحَفـَة »، «َينِزعـوَن الَمَلِحـَف َعـن 
هِرها ََ ِة َعن 

َ
هِرها»و « الَمرأ ََ بدا بوجده د  عباراح این  آمده است« ُتناَزُع َثوَبها َعلی 
به معنای بر نه شدن و  مایان شدن مو ا و بدن ز دان  یسدت،  د 7عنای ملحفهبه م

لبداس زیدرین دیگدری  ،بلکه چون ز ان آن موقع عالوه بر روا داز ای  شبیه چادر
 دا پوشا د، و سپاه دشمن بنها لباس رویین آن یز داشتند که موی سر و بدن را م 

  یست  ا آنو پوشش حجاب  رفعو این به معنای  ؛را به غارح برد د
ٍَ َحاِفَیاَ»عبارح  َبا

َن َحَواِسَر ُمَسلَّ  بده زی  راووس ابن دیس لهوفدر « َفََلَرجإ
 از بدودن بر نده ی، بلکه بده معندا یست ز ان موی بودن پیدا و شدن عریان معنای
ُة »عبدارح  مقابد ،  در برخد کدهینا  مچندین  است رویین لباس

َ
أ َمـرإ ُِ الإ ـَل ُتسإ

َنَعُتَه  ِسَهاِمقإ
إ
أ َِ  ا به رور کد  آن روسری که گفت بوان آمده است، باز  م 0«ا ِمنإ 

                                                           

  112، ص0، جطالبمناقب آل أبیشهرآشوب، ابن  1
  117د112، ص2، جاالرشاد فی معرفة حجج الله علی العبادشیخ مفید،   2
مده است: چادر، روا داز، مالفه، روپوش ملحفه به این معا   آ،  ای لغت عرب  و فارس در کتاب  7

، فارسی   فرهنگ ابجدی عربی؛ فؤاد افرام بستا  ، «ملحفه» ۀ، وافنامهلغت، ر  : د خدالباس  
باسّاللذیّ» ؛01، ص0، جتهذيب اللغة، از ری، 807ص ّاللِّ ّالِمْلَحَفة: ّو ّالِمْلَحُف َحافّو فوقّسائرّاللِّ

  710، ص7، جالعرب لسانمنظور، ؛ ابن«اللباس
  31، صمثیر األحزان ،  ما حلّ ابن  0
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  بود معلوم مو ا بمام که یاگو هبرداشته شد، به 
 شده یدا ا پآن یمو ا  مۀ لحظاب  برای یا مقداری که یریمبر فرت بپذب( 

 از  دوع آن زیرا  دارد؛ منافاب  خداو د غیرح و یتبا   شأن با موضوع ینا باشد،
 یعند  ،وگر ه ا   حرم ؛،  ه اجبارباشد اختیار یت که از رواس مذموم  حجابب 

 حفدظ بدر یادی د، اصرار زبوددر کربال  ینحس امام  مراه که  ز ا  مجموعۀ
 غافد  حجداب و پوشدش از گاهیچو   داشتند  امحرمان برابر در خویش حجاب

 شد د  م



 
 شفاعت حسینی

 *نیامحمد سبحانی االسالم والمسلمینحجت

  اشاره

برا گیز در کدالم اسدالم  و مبحدث معداد کده مناقشهاز مباحث مهم و یک  
 مواره ذ ن متکلمان و ا دیشمندان دیند  را بده خدود مشدغول داشدته، شدفاعت 
است  این موضوع از آن  ظر مهم است که از سوی  با بوحید و از سوی دیگدر بدا 

 قدد ای  ،کندون ربارۀ این موضوع، از دیرباز بااربباا  زدیک  دارد  د، عدل اله 
  دیگر آن را دستاویز گرو و  کرده ا کار آن را جمع  ؛ه استررح شدگو اگو   

 وافۀا د بدا سرپوشد  بدر رفتارشدان باشدد  خوا   امیال و آمال خود دا ستهزیاده
ۀ د نددشفاعت با بمام مشتقابش، س  بار در قرآن آمده است و ایدن خدود  شدان

 موضوع است این  میت ا

 معنای شفاعت

ْفع»از ریشه  ،شفاعت در لغت عی »به معندای جفدت اسدت  « شی دفی یعند  « شی
و شدفاعت یعند  ا ضدمام بده شدخح  ؛ء را به ما ند خدودش ضدمیمه کدردش 

                                                           
  عضو  یئت علم  دا شگاه کاشان *
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دیگری، در حال  که  مدراه و یداور او اسدت و از او درخواسدت  دارد  ایدن وافه، 
 ۀشخصد  بلندمرببده، بده دیگدری کده در رببدرود کده در جای  به کار م  بیشتر
ْبد»مقابد  آن  یدز  ۀ قند 1بری است، ضمیمه شود پایین بده معندای واحدد و « روی

از موقعیت خدود  ،بنهاست  شفاعت در عرف، به این معناست که شخح شفیع
و  ظر شخح صاحب قدرب  را در مورد مجازاح زیردستان، عدوت  نداستفاده ک

منلقاا معنا  دارد؛ زیرا  ه خداو د  ،ر نگ اسالم و قرآناین  وع شفاعت در ف کند 
کندد کند که بتوان  ظر او را عوت کرد و  ه  فوذ کس  را مالحظه م اشتبا   م 

 و از کس  وحشت  دارد  
مخلوق، میان خداو دد و مخلدوق  کصحیح شفاعت، واسنه شدن ی ایمعن

 گوید: م دیگر، در رسا دن خیر یا دفع شر است  عالمه رباربای  
 ییخاود  باه تن اا ییه شود، نی  م که ماوس  به شفش قی 

 ییه اخاود را باا ن ییه ایات،  اذا ن ن یدن به هدت کاف رس یبیا

جااه آن را ده  ناادان نمااوده، بااه آنچااه  انااد ه در نای  ىاایه م شااف

کاید ه یا کاار را نمیاکاه اىای ا یشود، به طاوریخواهد نائ  میم

رسا د،  اون اد، به میقود خاود نمیمیتن ا ن یهی خود را به کار 

 2ن یهی خود  به تن ایی ناق  ه دم   ه کوتاه بودم

 شفاعت ۀفلسف

که در آن، آثار و برکاح و مصالح  اصل  در اسالم وضع  شده مگر این  یچ
مدورد عنایدت  دلی ،ن ی مه وجود دارد  شفاعت  یز آثار و برکاح فراوا   دارد و ب

 گفته شده است:  بارهقرآن مجید است  در این 
                                                           

  003، صمفردات الفاظ القرآنحسین راغب اصفها  ،   1
  103، ص1، جالمیزانمحمدحسین رباربای ،   2



   991  شفاعت حسينی

های ا  ی،  ه در ایا ج ان ه  ه در ق امات، ، مجااادکبدهن ش

ها در حی یت داما اجایا بایای انایامی ندارد، بلكه همۀ آن ۀجنب

 ؛هاسااتاطاعاات اا قااوان ا ه در نا جااه پ شاایفت ه تكاماا  انیااان

بایاد اا آن  ،بنابیایا هی   ز کاه ایاا دااما اجایا را تضام   کناد

ت تا جیأد ه جیارد بای ىنااه در مایدو پ ادا نشاودم اا احایاا جی

رهی  هسااوی دی اای، نبایااد راه بااىشاات ه ا اا و را بااه کلاای باا

ها امكاان داد کاه خاود را ا ا و ىناهكاران بیت، بلكه باید به آن

در ممناای « شاافاعت»کننااد ه بااه سااوی خاادا ه تیااوا بااىیدناادم 

یای ای اسات باهسا له م ح ح، بیای حفظ هم ا تماد  اسات

بااىشت ىناهكاران ه آ ودىان، ه در ممنی رلط، موجا  تشاویق 

 1ه جیأد بی ىناهم

 ترین شرط شفاعتمهم

بدرین شدرا مهمکده شدود و روایاح مربوا به شدفاعت اسدتفاده م  احیاز آ
بایدد  ،  کسد  کده امیدد بده شدفاعت دارداستشفاعت، اذن و رضایت خداو د 

ا جدام د دد   را مورد پسند خالب یکتا لد و اعماکناو را بحصی   ۀرضایت و اجاز
َتض : فرمایدقرآن مجید م  ِْلَمِنْار  ِْإاَلا ََ َفُعو  ا  رگدز از کسد  آن» ؛2َوْالْيش 

فرمایدد:   در جای دیگر م «که خدا از او راض  باشدمگر آن ،کنندشفاعت  م 
ْ َْلُهْالَرا ََ َْأِذ َْمن  فاَعُةِْإاَلا َفُعْالَشا ْالَْتن  ٍَ َمِئ الَيو  مُنَْوَْرِض َْلُهَْقو   ،آن روز در» ؛7ح 

د د مگر کس  که خدای مهربان به او اذن د د و از شفاعت  یچ کس سود  م 
                                                           

  727، ص1، جتفسیر نمونه، و دیگران    اصر مکارم شیرازی1
  28آیۀ ء، ا بیا  2
  191  ره، آیۀ 7
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َفَعـُه َشـَفاَعُة : »فرمدود امدام صدادق«  گفتار او راضد  باشدد نإ َتنإ
َ
ُ  أ َفَمـنإ َسـرَّ

َضـی نإ يرإ
َ
ـِه أ ِإ ِإَلـی اللَّ ُل ِإ ی ِه َفلإ َد اللَّ اِفِعیَن ِعنإ ـه الشَّ  در کدس بخوا دد کده از  1؛َعنإ

  از خددا بخوا دد کده از او راضد دیبا ،مند شودبهره  شفاعت شفیعان درگاه اله
   «شود

 شفاعت و توحید ۀرابط 

پدس از و  به گوا   متون باریخ ، سیره و روش مسلما ان از زمان پیدامبر
 و بدا اواید  قدرن  شدتماسدت ، درخواست شفاعت از شافعان راسدتین بدوده آن

 یچ دا شمند و متفکر مسدلما   چندین درخواسدت  را مخداله اصدول  ، جری
بیمیده، مخالفدت خدود را  سدبت بده ایدن ابدن  خستین بار  کرداسالم بلق   م 

شدفاعت فعد  خداسدت و حدب اوسدت  ،بده اعتقداد و دابیت موضوع ابراز کرد 
 دا شدود  آنمحسوب م   بوده، شرغیر و درخواست فع  وی از غیر او عبادح 

درخواست شفای بیماران از اولیدا و مشدابه آن بکدرار  ۀ مین سخن را عینداا دربدار
 ا درخواسدت فعد  خدا از غیر اوست و ربعداا این درخواست»گویند: م  ،کرده

َْوْيَْعمده دلی  آ ان این آیه است:  2؛«اسدت  چنین درخواست  شر ِْمون  ََ ُبُدو ع 
ِهْماْالْيَْ ْالَلا َِ ُْدو َْوْالْيَُْضُرا َْوْيَُْهم  َفُعُهم  وهِْن  َدْالَلا ْهُؤالِإُْشَفعاُؤناِْعن  ََ بده » ؛7ُقوُلو
د دد و رسا د و  ه سود م پرستند که به آ ان  ه زیان م  ای  را م جای خدا چیز

  «باشندگران ما م  ا  زد خدا شفاعتگویند: اینم 
 :  مییگو در پاسخ م

بدون اذن اله  و مستق  از ارادۀ خددا ند که کقرآن شفاعت  را مذّمت م  اوالا 
                                                           

  11، ص8ج، كافیکلین ،  شیخ  1
  21، صآئین وهابیتسبحا  ،  جعفر  2
  18یو س، آیۀ   7
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ْ: میخوا قرآن م   در باشد ِْاالا ُبوُدُهم  ِلیواَإْمواَْنع  ُْدوِنوِهَْاو  واِْمون  َُ َخو وَيَنْاتَّ َوالَّ
ُبوناِْال ْاللَّْ ْاللَّْْهِِْلُیَقرِّ ََّ فًاِْا ْْهَُْ ل  ََ َتِلُفو ْفیهَْيخ  ْفیماُْهم  َنُهم  ُكُمَْبی  کسا   که » ؛1َيح 

کنیم مگدر را عبادح  مد   انیگفتند: اخود قرار داد د و م  یایرا اول از خدا ریغ
 دا در که ما را به خداو د  زدیک کندد، خداو دد روز قیامدت میدان آندلی   به این

  بنابراین اگر کس  اولیاء اللده و ا بیدا و «داوری خوا د کرد ،آ چه اختالف داشتند
امد  و عزیدز بشدمرد و شدفیعان درگداه  ا را گرفرشتگان را پرستش  کند، بلکه آن

  رگز مشمول این آیاح  خوا د بود  ،اذن الله بدا ده خدا، ب
و  ایدکدان، صدالحان، ا بیاز    جمعد یحاا مقام شفاعت را بدرایقرآن صر اا یثا 

غیرمننقد   کامالا ده است  کرمنوا « اذن اله »آن را به  ، امافرشتگان اثباح کرده
 ۀداده، ولد  مدا را از منالبد قدام  را بده پیدامبرخدا چنین م است که بگوییم

 ،  ه  کرده است  آنعمال اِ 
به پیدامبر  برادران یوسه به پدر و یاران پیامبر ۀقرآن به موضوع مراجع ثالیاا 

ن بصریح کدرده ااستغفار مالئکه برای مؤمن  مچنینو بقاضای استغفار از وی، و 
ْجاُؤَکَْْوْفرمایدد: م  است  در مورد پیامبر اسالم ُفَسُهم  َْظَلُمواَْأن  ِْإذ  ُهم  َْأَنا َلو 

ابًاَْرحیماًْ َهَْتوا ُسوُلَْلَوَجُدواْاللا َفَرَْلُهُمْالَرا َتغ  َهَْوْاس  َفُرواْاللا َتغ  و اگدر ایدن »؛ 2َفاس 
آمد دد و از خددا رلدب  دزد بدو م  ،کرد دمخالفان  نگام  که به خود ستم م 

پدذیر و کدرد، خددا را بوبده ا اسدتغفار م آن کرد د، و پیامبر  م برایآمرزش م 
ْخوا یم:   دربارۀ برادران یوسه  یز م «یافتندمهربان م  ِفر  وَتغ  َقاُلواَْياَْأَباَنواْاس 

اِطِئیَنْ َِ اْ اُْکنَّ َغُفووُرْْ*َلَناُْذُنوَبَناِْإنَّ وُهُْهوَوْال  و ِْإنَّ َْربِّ ِفُرَْلُكوم  وَتغ  َفَْأس  َقاَلَْسوو 
ِحیُمْ از خدا آمرزش گنا ان ما را بخواه که ما خناکار بدودیم   !گفتند: پدر»؛ 7الرَّ

                                                           
  7آیۀ ، زمر  1
  10 ساء، آیۀ   2
  78د73 احیوسه، آی  7
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رلبم که او آمرز دده و مهربدان زودی برای شما از پروردگارم آمرزش م ه گفت: ب
  مان شفاعت  زد خداو د است   ،  وسارت پدر یوسه«است

 شفاعت و عدل الهی ۀرابط 

؛ و بازی  یسدتارب این پرسش منرح است: آیا شفاعت پ ،در مورد شفاعت
 با عدالت خداو د سازگاراست  ،آیا شفاعت

کسدان در  ظدر ی  یگردد که دو  فدر را بدا شدرا ن برمیکننده به االؤاشکال س
شدراین  دارد کده  ،در حال  کده شدفاعت ،گرفته که  یچ فرق  با یکدیگر  دار د

بباا بدا شو ده در اثر ارشفاعتبفاوح در این است که شود  کس   م  شام   ر
کند و در مسیر رضدایت الهد  و پیدامبر کننده، در خود بغییری ایجاد م شفاعت

شدود شدفاعت  ده بنهدا مشدخح م  ،گیرد  با این بیدانو قرآن قرار م  اکرم
بلکه لنه خداو دی است کده شدام  برخد  از بنددگان  ،خالف عدالت  یست

 ،شدو دعت  م شود که شایستگ  شفاعت دار د و کسدا   کده شدام  شدفام 
  دار د  آن راشایستگ  

 گناه ت برأجر شفاعت و

از  ،آیا مسدألۀ شدفاعتدیگر از مسائ  منرح در این باب، این است که   کی
 شود محسوب  م « جرأح بر گناه»عوام  

شدود در صورب  موجب جرأح م  ،وعدۀ شفاعت اوالا در پاسخ، باید گفت: 
اّما اگر شفاعت از جهاب  مبهم باشدد  که به صورح منلب و به رور حتم  باشد؛

شدود، یک از گنا کاران و با چه شراین  واقدع م و معلوم  باشد که در حب کدام
ثا یاا شفاعت  ه بنها موجب بجری بر معصدیت  سبب جرأح بر گناه  خوا د شد 

د؛ زیرا اگر گنا کار بدا دد  ندوز شوبر شدن گنا ان م بلکه باعث کم ،شود م 
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کده  أسیدکدرده و از گنداه  دایدپ دیدبه خددا ام ،ن شفاعت وجود داردرا    مچو
با موجدب  ستیضابنه   ثالیاا شفاعت ب د ابی م ی ر ا ،است  معاص نیباالبر

  سدتیمعلدوم   ،زمان وقوع شفاعت رابعاا  شدن شخح بر ا جام گناه شود  یجر
 یل متعدددروز، مواقه و مناز نیروز محشر، معادل پنجاه  زار سال است و در ا

چده شدود   واقع م  که شفاعت در چه مرحله و زما  ستیروشن   و وجود دارد
 ی اآن گرد ده ۀکدردن  مد  آن مراح  و رد ۀپس از گذشتن ا سان از  م بسا که

کدردن  دایح پأبه شفاعت موجب جر دیاگر ام خامساا  !صعب و سخت واقع شود
ممکن است گنا کار را در گناه  زیآن   رشیپذ ۀگنا کار بر گناه باشد، بوبه و وعد

 مربکبکند،  بعد از گناه بوبه م کهنیبه ا دیح بخشد و شخح، با امأجر ،کردن
  شود بیشتران گنا 

 کنندگانشفاعت

شفیعان در روز قیامدت متعدد دد، و  که شوداز آیاح قرآن مجید، استفاده م 
، شا دان اعمال، اله ، مالئکه یاز جمله ا بیا ؛شفاعت آ ان متفاوح است ۀدایر

ن، قرآن کریم، بوبه و عم  صالح  در روایداح  یدز بده شدفیع بدودن قدرآن، امنؤم
 ا و علما بأکید شدده اسدت  رسدول معصوم و شیعیان آن ۀعبادح، شهیدان، ائم

، َفیُ َثَلَثٌه يَ »فرمود:  خدا َفعوَن إلی الّلِه َعزَّ َو َجلَّ ُِ َش شإ ، ُثمَّ الُعَلمـا ُِ ُعوَن: اْلنبیا ، فَّ
 ُِ پس شدفاعت ، کنندا د که  زد خدای عز و ج  شفاعت م سه دسته ؛1ُثمَّ الُشَهدا

  «شود: پیامبران، دا شمندان، سپس شهداآ ان پذیرفته م 

 شفاعت کبری

ن و آآیداح قدر  اسدت شفاعت کبری در روز قیامت، برای پیدامبر اسدالم
                                                           

  101، ص1، جالخصال، شیخ صدوق  1
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َفْيَُْوَْلَسْما ند این آیه:  ؛روایاح بر این امر بأکید دار د َض و  َكَْفَتر  ِطیَكَْربُّ ؛ 1ع 
 کشد   بد«کند که خشدنود شدویو به زودی پروردگارح آن قدر به بو عنا م »

بنها در  جاح خویش  یسدت، بلکده زمدا   راضد  و  اکرم پیغمبر خشنودی
از قدول  رامام بداق شود که شفاعتش دربارۀ امتش  یز پذیرفته شود خشنود م 

ی يُ »فرمود:  ند که رسول اکرمک ق  م  امیرالمؤمنین ِتی َحتَّ َفُع ِْلُمَّ شإ
َ
َناِدى أ

ِضیُت  َِ بِّ  َِ ُقوُ : 
َ
ُد؟ َفَ ِضیَت يا ُمَحمَّ َِ ی  بِّ روز قیامدت مدن در جایگداه شدفاعت 2ّ؛َِ

فرماید: آیدا راضد  کنم که خداو د م کاران را شفاعت م ایستم و آن قدر گنهم 
 «م، راض  شدم!گویم: راض  شدمن م و شدی یا محّمد ! 

 شفاعت اهل بیت

مفسران و به بیان احادیدث،  ۀدر قرآن کریم آیاح فراوا   وجود دارد که به گفت
ای است کده از جمله آیه ؛ ا  ازل شده استو شفاعت آن در مورد ا   بیت

مْيَْ فرماید:م  َِ
ِنهَِْمنَْذاْالَّ ِْبِإذ  َفُعِْعنَدُهِْإالَّ کیست آن کدس کده جدز بده » ؛7ش 

 دربدارۀ بن عمار از امدام صدادق ةمعاوی «ذ ش در پیشگا ش شفاعت کنند ا
ــاِفُعوَن »پرسددید، حضددرح فرمددود:  هآیددایددن  منظددور ََ الشَّ ــ وَلِك

ُ
ــُن أ مددا از  0؛َنحإ

    «کنندگان  ستیمشفاعت

 شفاعت امام حسین

اسدت  ایشدان بندا بده فرمدایش  از شفیعان روز قیامت، امام حسدین  کی
 م در د یدا  ؛ از این رو،زدگان است جاح برای روفان کشت  ،پیامبر رحمت
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   911  شفاعت حسينی

 دای حسدین  در زیاربنامده ،کند و  م در آخرح  به  مین جهدتدستگیری م 
 ۀدر سدجد کنیم بقاضدای شدفاعت مد  ،آن حضدرح اسنۀاز خداو د به و بار ا

بعد از حمد و ستایش خداو د بده سدبب بحّمد   ،پایان زیارح عاشورای حسین 
نی َشفاَع »گوییم: رح، م آن حض تمصیب ُزقإ ِإ ودِ  ةَ َالّلُهمَّ ا ُِ ُو ِن َيوَم الإ ُحَسیإ ؛خددایا الإ

و بده د بدال آن  ؛«کدن امروزی ،محشدر ۀصدحن بدهشفاعت حسدین را روز ورود 
ـذيَن »افزاییم: م  ِن الَّ ُحَسـیإ ـحاِب الإ ِن َوَاصإ ُحَسـیإ ـَدَک َمـَع الإ ق ِعنإ تإ ِلی َقَدَم ِصدإ َوَثبِّ

ِن َبَذُلوا ُمَهَج  ُحَسیإ  ای مرا از روی صدق  دزد خدودح، بدا گام !اخداو د ؛1ُهمإ ُدوَن الإ
بدر  بنا «  مان یارا   که خون خود را بقدیم او کرد د ؛حسین و یارا ش ثابت بدار

آن  ،د شدووارد م  بیدت کده بده پیدامبر ر کدام از ا   ،حدیث شریه کسا
شدود، وارد م  امام حسین اما وقت  ؛فرماید ا م آن بارۀای درحضرح جمله

َلُم يا َوَلدى َو »فرماید: پیامبر م  ََ السَّ تی َوَعَلیإ و بر بو بداد سدالم ای  ؛2يا شاِفَع ُامَّ
 ،کنددحضرح در قیامت شفاعت م آن  ه بنها  !«امتم ۀکنندفرز دم و ای شفاعت

 رسدند امامکنندگان بر آن حضدرح  یدز بده مقدام شدفاعت م بلکه زائران و گریه
ِن »فرماید: م  دربارۀ مقام زائر امام حسین صادق ُحَسـیإ ٌع ُمَشـفِّ  َزاِئـُر الإ

َیا ِمــَن  نإ ــنإ َکــاَن ِفــی الــُدّ ُِ ِمَمّ ــا ُهــمإ َقــدإ َوَجَبــتإ َلُهــُم الَنّ ُجــٍل ُکُلّ َِ ِقَیاَمــِة ِلِماَئــِة  َم الإ َيـوإ
ِرِفیَن  ُمسإ   کده شفیع صد  فر در روز قیامت است؛ کسدا  زائر امام حسین؛7ّالإ

  در « دداهن بوداآبش دوزخ بر ایشان واجب شده و کسدا   کده در د یدا از مسدرف
 بده نگدام وداع بدا حدرم جدّدش لحظداب   امام حسین که روایاح آمده است

ـِه »یا این سخن را از جدش شنید: ؤخواب فرو رفت و در عالم ر َجنَّ ِانَّ َلَ  ِفـی الإ
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هاَد ِ  ٌَ الَتناُلها ِااّل ِبالشَّ جا َِ برای بو مقدام   دزد خددا بعیدین شدده کده جدز بدا  1؛َد
مقام،  مدان مقدام شدفاعت  نیون ائاز ش ک ی نیقیبه   «رس شهادح به آن  م 

 م یکن اشاره م  نیاز شفاعت حس یجا به موردنیدر ا است 

 اللَّه حائری نسبت به تأخیر عمر آیت شفاعت امام حسین

ه حائری، سرپرست حوکه آیت   نگام علمیه ارا  بود د، برای مرحوم  ۀزاللَّ
ه حاج آقا مصنف  اراک    ق  کرد د:  ، چنینآیت اللَّ

در آن هن او که در کیب  بودو ه به درس ه بحا  اشاالا  داشاا ، 

در عا   خواب دیدو ش قای باه ماا  ،شنبه بودشبی که ش  سه

ىفت: ای ش خ عبدا كیی ! کارهاا را انجااو باده کاه ساه رها دی ای 

ه باه خاود  ماا اا خاواب ب ادار شادو ه ح ایان باودو دمخواهی می 

رها  شاااید تمب اای نداشاااه باشاادم ،ىفا : ا باااه خااواب اسااتماای

کاه آنچاه شنبه ه   ارشنبه، مشلو  درس ه بح  بودو، تاا ایاسه

رها پنجشاانبه کااه  ماا خاااطیو رفاات ،در عااا   خااواب دیااده بااودو

دجواد تمط   باودو، باا بمضای اا رفیاا باه طایت باا  میحاوو سا 

علمای نماودی  تاا ظ ای ۀ ىاید  ه مباح ا یجا قادردر آن مرفا  

هااار، ساااعای اپااب اا ن مهااار را همااان جااا  اایت کاایدی اشااد، ن

رفیاا در  مشادیدی مایا فایا ىیفات ۀدر هم ا هن او  یا  مخواب دی 

رهی ماا انداخاناد، ه ای همچناان  ؛جا عباا ه رهاناداا داشااندآن

حاب کایدو کاه  مافااده باودوبدن   یاه داشت ه در م ان آت، ت  

 مبه رفیا ىفا ، اهدتی میا به خاناه بیساان د محا   بی ار هخ   است
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او باه خاناه ،ای فیاه  کیده، اهد میا به ش ی کیب  آهردهها هس لهآن

بی حا  ه حب، در بیاای افاااده باودو، بیا ار  ،در خانه مرساندند

  قبا  باه یااد خاواب ساه شا ،حا   دىیىون شاد ه در ایاا م اان

ع ئ  میگ را مشاهده کیدو ه با در نظی ىیفاا خاوابی کاه م افاادو

در ایاا  ماحیاس کیدو پایان عمیو نزدیک شده اسات ،دیده بودو

حا ، ناى ان دیدی  ده نفی ظاهی شادند ه در جانا  راسات ه  ا  

کیدنااد ه بااه هماادی ی مااا نشیاااند، ه بااه هماادی ی ن اااه می

در  ملو  قبض رهح، ىایدی اج  ایا مید رس ده، مش :ىفاندمی

ایااا هن اااو بااا قلباای  ااات ه خااا   بااه ساااحت میاادس اماااو 

دساا   !ماوس  شدو ه عیض کیدو: ای حیا ا عزیاز حی ا

او، ای فایاه  ننماودهخا ی است، کاری نكیدو ه بیای خاود توشاه

اا ماا شافاعت کن اد، کاه  شما را به حق مادرتان حضید اهیا

تاا خاود را بایای سافی آخاید آمااده خدا میگ میا به تسخ ی انادااد، 

خواسااند هماان دو دیادو ش قای نازد آن ده نفای کاه میم سااو

 ها ىفت: حضید س دا شا داآمد ه به آن ،رهح  را قبض کنند

فیمودند: ش خ عبدا كیی  به ما ماوس  شده ه ماا ها  در پ شا اه 

خدا اا اه شفاعت کیدی  تاا عمای  را باه تاسخ ی ب نادااد، خداهناد 

در ایاا  ما را پذییفت، بنابیایا شما رهو اه را قبض نكن ادم شفاعت

  :آن ده نفی به ه  ن اه کیدند ه به آن شا   ىفاناد ،هقت
 
 ه سامما

مطاع باه  امااو حیا اۀ ىاه دیدو آن ده نفی همیاه فیسااادآن ة 

سوی آسمان پیهاا کیده ه رفاندم ایا موهبت به بیکت  ط  ماوالی  
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 1بودم اماو حی ا

ر ایدن  کتده الزم اسدت کده عقیدده بده شدفاعت آن حضدرح  بایدد البته ذکد
گو ده کده مسدیحیان  مدان شود؛دستاویزی برای بر  واجباح و ا جام محرماح 

ای از عدده  مسدیحیان شدود معتقد د مسیح به دار آویخته شد با موجب آمدرزش
یا  شوددر شب و روز عاشورا،  مازشان قضا م   یز دبمندان و عزاداران حسین اار

گویندد: دار د، بعد  م م  ماز جماعت، مقّدم م  و اّول وقت عزاداری را بر  ماز
 ۀایدن خناسدت و بدا روح و فلسدف«  مه غرق گندا یم و یدک حسدین داریدم!»

 منافاح دارد  ،شفاعت
 

                                                           
  07، صعالم برزخ در چند قدمی مامحمد محمدی اشتهاردی،   1



 
 های دینیدر آموزهورزی غیرت

  *عالیمسعود حجت االسالم والمسلمین 

 اشاره

، غیدرح اسدت  اولدین و ا سا   رین صفاح اله یک  از بهترین و ارزشمندب
وجودی که ایدن صدفت را در عدالم دارد، وجدود مقددس خداو دد اسدت  امدام 

ُِّ اللَّ  ِانَّ »در روایت  فرمود د:  صادق ٌِ ُيِحـ ٍِ  ُکـلَّ  ه َغُیـو خداو دد غیدور  1؛َغیـو
 ،محتدرمامور   غیرح یعن  ا سان  سبت به «است و  ر غیربمندی را دوست دارد

حساس باشد  وجود مقدس خداو د  ،ستاو ۀ ا و چیز ای  که مورد عالقحریم
و دین خدا، احکام اله ، قرآن، اولیدا و ا بیدای الهد ،  ،از جمله ؛ م  اموس دارد

 دا دفداع محترمداح الهد   سدتند کده پروردگدار عدالم از آناز  ،ناحقوق مؤمن
 ،را در  ر کسد و این صفت  ؛خود خداو د است ،کند  پس اولین غیور عالمم 

آمده اسدت کده  دوست دارد  در روایت  از امام باقر ،ولو مشر  و غیرمسلمان
ن که با مسلما ان جنگیده و مستحب اعدام بود دد، ادستور اعدام بعدادی از مشرک

د  او را جددا و بقیده را ن ا را  کشدفرمود د یک  از آن صادر شد  پیغمبر اکرم
                                                           

  حوزۀ علمیۀ قمببلیغ   خبۀ  *
  071، ص0، جكافیشیخ کلین ،   1
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« چددرا مددرا  کشددتید »رسددید  پرسددید:  اعدددام کرد ددد  او خدددمت پیغمبددر
االن جبرئی   ازل شد و فرمود در بو پنج صفت  ست کده »فرمود د:  پیغمبر

 ا را دوست دارد: صداقت، شجاعت، سخاوح، اخالق خوش  که با خداو د آن
ِديَدُة َعَلی َحَرِم »خا واده و اررافیا ت داری و  َرُة الَشّ َغیإ مدت 1«الإ ری ،  سدبت بده حی

ری  خداو د این پنج صفت بو را دوست دارد  این صدفاح  در جدا کده غیرح دا
 و خددا عجدب»: گفدت شدناخت، ررف که خدودش را م« ارزشمند د  ،باشند

جدا خددمت پیدامبر  مان ؛ و«د دم  خبر اوصافم از گو هاین که پیامبری عجب
  یدبه شهادح رس ،در یک  از غزواح اا بعداو   مسلمان شد اکرم

 رای نداشتن غیرت دینی عذاب الهی ب

 17دارد  در جلددد مبغددوت مدد  ،رح را ولددو عابددد باشدددغیدد خداو ددد ب 
قوم  مشمول عذاب بود و دو ملدک  که  ق  است ، از امام صادقبحاراالنوار

وقت   ازل شدد د، دید دد در آن قدوم، مدرد زا دد و   فرستاده شد آ ان برای عذاب
آیا این  م جدزو »خداو د پرسید د:  کند  ازعابدی است که بضرع و مناجاح م 

َو ِانَّ ذِلـَ   ؛کدار خودبدان را بکنیدد»فرمود: « کسا   است که باید عذاب شود 
ُهُه َقطُّ  رإ َوجإ ُجٌل َلمإ َيَتَمعَّ این آدم  است که  یچ جدا خشدم  داشدته و  ؛2َغَضبًا ِلی َِ

 غیدرح دیند کده  را  دم عدذاب کنیدد او ؛من  یچ جا غضب  کرده اسدت رایب
  « داشته است

 گراییتفاوت غیرت ملی با ملی

آیدد، غیرح  اموس  بده ذ نمدان م  بیشترشنویم، غیرح را م  کلمۀ  ما وقت
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غیدرح ملد   ،اولدین آن :اقسام  دارد  حداق  سه قسم غیرح داریم ،ول  غیرح
است که ا سان  سبت به ملت، آب و خا  خود احساس مسئولیت کند  غیدرح 

 دا، این است که ا سان  سبت به ارزش ،ای  است  غیرح مل گرمل  غیر از مل 
بفاوح  باشد   قد  شدده  ای فر نگ  و بمد   ملت خود ب افتخاراح، پشتوا ه

ُِّ » کهاست  داللدت بوا دد بده  مدین معندا م  این بیان، 1؛«يماِن ِمَن االإ  الَوَطِن  ُح
 یژگد و خود، ملت افتخاراح و  اارزش از ید  دوست داشتن ورن و پاسدارکن

 فد  و ملدت خدود  بدهبعصدب افرارد   بیشدترگرای   اما مل  است ارزشمندی
 است    ا ای مل  دیگر و بقاب  با آنارزش
برای اسدتقالل ستاییم که را م  د باقرخان و ستارخان د  سردار و ساالر ملما 

خواه بود ددد و بددا اسددتبداد داخلدد   ددا مشددرورهنآکرد ددد  مبددارزه  سددرزمینمان
ا د و دار دد دم از  ا در مشروره  فوذ کردهوقت  دید د ا گلیس  ؛ اماجنگید دم 

  کرد دد ا  م مقابلده م ز ند، در عین مبارزه با استبداد، با ا گلیس مشروره م 
 ا وجدود داشدت، از ردرف در آن گیر و دار که خنر حدذف از ردرف ا گلیسد 

گدر بده کنسدولگری روسدیه پنداه کنسولگری روسیه برای ستارخان پیام آمدد کده ا
مدن زیدر بیدرق »کنیم و او آن جمله معروف را گفت که بیاوری، ما از بو دفاع م 

 کنیم بحسین م  ،  ما امروز او را به عنوان یک مرد غیربمند« ستم اباالفض 
 ای  ا و دشتسدتا  کنیم که با بنگسدتا  عل  دلواری را بحسین م ما رئیس

ما کسد  ا ا ایستاد و مردا ه جنگید و به شهادح رسید  گلیس بوشهر در مقاب  ا 
ای که در ایدران رخ در فتنهاو دا یم  غیرح م حسین صفوی را ب می  شاه سلنان

داد و بجاوزاب  که به ایران صورح گرفت، دست روی دست گذاشت با وقت  کده 
یستد و دفاع کندد، که باجای ایناو به    ای اصفهان رسیدمحمود افغان به دروازه

                                                           
ی   میرزا حبیب1   770، ص21 (، جی)خو همنهاج البراعة فی شرح نهج البالغو دیگران،  الله  اشم  خو
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کدرد  اگدر او  او سر محمود گذاشت و دخترش را پیشکش برباجش را برداشت و 
 دا وارد اصدفهان شدد کده آن ا بسیار کمتدر از وقتد  م کشته ،کردمقاومت م 

 غیرب   م روی او ما د ب   نگشد د و کشتار زیادی کرد د و 

 مصادیق تاریخی غیرت ملی 

آن جوان  ،غیرح مل  مو ۀ دیگر    یست گریظام   در فق  مل  یرحالبته غ
پس از ابمام بحصدی  رود و خارج از کشور م  بهبحصی  برای که  است ای خبه
بده کشدور خددمت کندد   باگردد بار خود را ببندد، برم بما د و بوا د م  کهبا آن

را در جددای دیگددری  ثددروبشبوا ددد کدده م  اسددت داریآن سددرمایهمنددد غیددرح
ما د و بدا گذاری کند و امکا اح بهتری  م داشته باشد، ول  در کشور م سرمایه

 کند  خدمت مبه  مورنان خود سازد و مشکالح م 

 احترام به ناموس مسلمانان و مظلومان

که ا سان  سدبت بده  داموس و حدریم این ؛است « اموس »قسم دوم غیرح، 
شدود   ده  او د د وارد حدریموجه به غیر اجازه  خود غیرح داشته باشد و به  یچ

فق   سبت به  اموس خود بلکه اگر به  اموس دیگدری  دم بعدرت شدود،  بایدد 
 ساکت بنشیند، اگرچه غیرمسلمان باشد 

زما   لشکریان معاویه به یک  از شهر ای مرزی  یمخوا م در  هج البالغه  
حضرح بجاوز کرد د  حضرح وقت  شنید خلخال از پای یدک زن آن حکومت 

ا د، فرمود اگر مسدلما   از شدنیدن چندین ظلمد  کده بدر یدک زن هودی ربودهی
َما َکاَن ِبـِه َمُلومـًا َبـلإ َکـاَن ِبـِه »کنم: او را مالمت  م  ،یهودی روا شده، دق کند

ِدى َجِديراً    1«ِعنإ
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مسیح  و ایدزدی  ز ان فروش  اداعش  درآمد منابع از یک  شنویمم   وقت
ست و  ر زن مظلوم مسیح  یا ایدزدی را  فدت بدا  شدت جنس  ا ۀبه عنوان برد

    یمکنم  احساس ا زجارفروشند،  زار دالر به اسرائی  م 
اللده مرعشد  کرد، آیت نگام  که رضاخان قا ون کشه حجاب را اجرا م 

رئدیس شدهربا   قدم کده آدم بود د  در  مدان ایدام، روزی جوا   سن  جف  در 
شدد و بده قسدمت  ارد حرم حضدرح معصدومهمند، الح و قلدری بود، وبنو

کس جرئدت  داشدت کداری بکندد و  کشید   یچ ا رفت و چادر ایشان را خا م
قت  رسید  وبه گوش م  الزمانیا صاحب فق  صدای فریاد یا اباالفض 

« چه خبدر اسدت »وارد حرم شد و صدای فریاد شنید، پرسید:  الله مرعش آیت
سیل   چنان کشد  ایشان شتابان رفت و ا را م چادر زن جواب داد د فال   دارد

 زد که برق از چشمش پرید  او محکم  به گوش

 حجاب زن  وت مرد یرغ

غیربد  بدرویج عفتد  و ب حیدای ، ب کنیم که ب امروز در د یای  ز دگ  م 
بیند که حاک  از کم شدن غیرح در  ای  را م شود، ول  گا   ا سان صحنهم 

مرد را گرفت  در روایت  از  ۀبدحجاب  باید اول یق ۀز مرد است  در قضیبعض  ا
ای مردان کوفه! به من خبر رسدیده اسدت »آمده است که فرمود:  امیرالمؤمنین

ز ند  شما خجالت ز ان شما بنه به بنه مردان م  ، ای بازارکه در بعض  از کوچه
ُه َمنإ اَل َيَغاِ»کشید   م    «ا لعنت کندد کسد  را کده غیدرح  دداردخد 1؛َلَعَن الَلّ

 مردان کوفه را چسبید  ۀیق امیرالمؤمنین
 دا را خا م فقد بلندگو با این است که  ،شویممربکب م  اکنون که  اشتبا 

 :بلندگو به دست بگیریم و بگوییم خوا یم؛ درست این است کهفرا م  حجاب به
                                                           

   110، ص1، جالمحاسنبرقی، مد بن محمد اح  1
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ب  ایدن اسدت  بددحجاب  دلید  بددحجا بنهدا خوا م بگویم! غیرح!  م یانآقا
 گا   بربیدت ان و ای روا   ز گا   عقده ،دالی  مختلف  دارد  گا   جهالت

 ۀلأمسد  دم د  گا  نآیست که با پوشش  امناسب بیرون م  اآن غل  خا وادگ 
بددرین دالیدد  امددا یکدد  از مهم اسددت سیاسدد  و د ددن کجدد  بدده دیددن و  ظددام 

بدرادر، پددر یدا  ، در ز د  ۀست  در خا دغیرب  مرد اغیرب  یا کمحجاب ، ب ب 
 ا جلوی بسیاری از این وضعیت ،دنخرج د به غیرح  آ اناگر  و شو ری  ست

 د بگیرد نبوا را م 
از صددلحای  او  کنددد رحمددت را  ژادبهشددت  مصددنف  یده آسددالّلددیتخدددا آ

اصفهان و شو رخوا ر شهید دکتر بهشت  و پددر دو شدهید بدود  ایشدان حددود 
از مرز قصرشیرین را د  خواست  ،ل پیش با جمع  از مردم اصفهانسا 09د۴9

کند، به  ا را چک م د  در مرز، ایشان حس کرد مأموری که پاسپورحوعتباح ش
چرا    ا را با خودشان بنبیدب بد دد، چشدمخوا د عکس خا مکه م این ۀبها 
قتد  و  پدا   یسدتچشدم ،کند  کم  دقت کرد و منمئن شد که این مدأمورم 

 وبت به ایشان رسید و قرار شد آن مأمور پاسپورح خا م ایشدان را ببیندد، گفدت: 
 ؛« ا را ببینددآیند که عبور کنند  یک مأمور زن بگذارید که خا ماین  مه زن م »

مدأمور گفدت:  ؛«گدذارممدن  م »گفت:  ؛« خیر، خودم باید ببینم»جواب داد: 
کندد و رد آقدا! یدک  گداه م حاج»د: بقیه گفتند  «گذارم عبور کن من  م  م »

حفدظ  اما مستحب است خیر، زیارح سیدالشهدا»ایشان گفت:  ؛«شویمم 
ایشان یکد  دو   «ایمغیرح و  اموس، واجب  ما غیرح را از خود ایشان یاد گرفته

ما د، بلکه این مأمور عوت شود یا از خدر شدینان پدایین روز در قصرشیرین م 
گدذارم بدروی  ایشدان  دم  م  گفدتجدا ایسدتاده بدود و م ول  او  مان ؛بیاید
  مسرشدانکدرد و بدا  هرویم  از دور سالم  به اباعبدالّلدگفت ما  م  م م 
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 ا پیش ایشان بعض  از آن   ا رفتند و برگشتندبه مشهد رفتند  کاروا   و برگشتند
را با زیارِح  رفتده مان ۀآقا! ما حاضریم ثواب این زیارِح رفتحاج»آمد د و گفتند: 

  «شما عوت کنیم
مدب  گذشت و ایشان بیماری سخت  گرفدت و در  که گفتایشان م  ۀآقازاد

دو سده  و از د یا رفت  ما مراسم گرفتیم ،شبساعت دو و  یم  یمه ،سحر دوشنبه
 ژاد  مین منزل آسید مصنف  بهشت »پرسید:  ؛در زد و روز گذشت  جوا   آمد

گفتدیم: « پدر شما دوشنبه شب از د یدا رفدت »گفت:  ؛«هبل»گفتیم: « جاست 
بلده، »گفتدیم: « ساعت دو و بیست دقیقه یا دو و  یم  یمه شدب »گفت:  ؛«بله»

« چنور مگر »گوید  پرسیدم: جزئیاح را دارد م  ۀدیدم  م  «رور است  مین
سدتم دا شدناختم،  ده م شناسم و  ه پدربان را م من  ه اصالا شما را م »گفت: 

مشدرف  بان کجاست  دوشنبه سحر خواب دیدم دارم به حرم امدام رضداۀخا 
آیند  خدمت آقا سالم عرت کردم و پرسدیدم شوم و آقا دار د از حرم بیرون م م 

برید  حضرح فرمود د یک  از شدیعیان مدا در اصدفهان، آقدای کجا بشریه م 
وم  از خدواب بلندد رست  به بالینش مد اموقع مرگش  ، ژادسیدمصنف  بهشت 

شدم و به ساعت  گاه کردم و دیدم دو و بیست دقیقه است  بده اصدفهان آمددم و 
 ۀ ژاد کیسدت  آدرس داد دد و بده خا دپرسان پرسان پرسیدم سیدمصنف  بهشت 

دیدم درسدت اسدت  امدام  ؛ست یا  هاام صادق شما آمدم با ببینم خواب  که دیده
 ژاد است و موقع مرگش مصنف  بهشت فرمود د یک  از شیعیان ما سید رضا

  «رسیده و ما باید بر بالینش باشیم
غیدرح دیند    اموسد ، غیدرح از بدرمهم  بداغیرح ی ادرود خدا بر ا سان

به این دلی  که اگر باید  اموسم برایم مهم باشد کده  سدت، بایدد  داموس  ؛است
احکدام الهد ، بر باشد   اموس خدا  مان محترماح اله  است  خدا برایم مهم
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 و جزو  وامیس الهد  ،…ن واحدود اله ، قرآن، ا بیا و اولیای اله ، حقوق مؤمن
 جزو حقوق الله است  

 خشم برای خداو غیرت دینی 

ُه سبحاَنُه ُحقـوَق »الحکم  ق  شده است:  غرر در یرالمؤمنیناز ام َجعَل الَلّ
َمًه لُحقوِقه ا مقدم بر حقوق خدود قدرار داده خداو د حقوق بندگا ش ر 1؛ِعباِدِ  ُمَقِدّ

اللده را  دم رعایدت ؛ و اگر کس  حقوق بندگان خدا را رعایدت کندد، حب«است
يًا ِإَلی َحَقوِق الّلـ» :کرده است ِدّ َُ بوا د حب خدا را  م رعایت او م  2؛هکاَن ذِلَ  ُم

  «کند
 ۴9غیور بود  آن بزرگدوار وقتد   در روایت  م  ست که حضرح موس 

و الواح مقدس بوراح بر ایشان  دازل شدد، بده سدمت قدوم  ما د رور کوه درروز 
َقو ْبعبیدر قدرآن ایدن اسدت:   ا دپرست و مشر  شددهبرگشت، دید گوساله َأل 

َواح ل  َ ُهْ ؛ و«ا دداخت  ررفد بهبوراح را الواح » 7؛اأ  ِْبوَرأ ِسَْأِیوِهَْيُ وُرا ََ و َِ َأ
ه    ارون جدزو «ررف خود کشید را گرفت و او را بهسر برادرش ]موی[ » 0؛ِإَلی 

گفت چرا اجازه دادی  و مو ای برادرش را گرفت حضرح موس  ؛ اماا بیا بود
 این کار را بکنند  یعن  واکنش بندی  شان داد 

 نمؤمناویژگی  ،خشم مقدس

ُم  رحی الّراِحمین اسدت،  مؤمن باید خشم مقدس داشته باشد  خود خدای  که ای
یرد، دیگر  دیچ رحمد  در کدار  یسدت در اول گوقت  در موضع غضب قرار م 

کندد، سوره  ور، وقت  خداو د حد کس  را که مربکب فحشا شده است بیدان م 
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وَد ٍْفرماید: م  ُهَماِْماَئَةَْجل  ن  َْواِحٍدِْما ِلُدواُْکلَّ اِنيَْفاج  اِنَیُةَْوالزَّ زن و مدرد » 1؛الزَّ
ِْفويْ ؛«ز اکار را به  ر یک از آ ان یکصد بازیا ه بز یدد َفوة  ُکمِْبِهَمواَْرأ   َ ُِ َواَلَْتأ 

وهِْ بدرای دلتدان «  در دین اله ، در حب آ ان دچدار بدرحم  شدویدو » 2؛ِديِنْاللَّ
بسدوزد،  مدانشینا   است  اگر قدرار اسدت دل ،این دلسوزی چون  سوزدایشان 

 رشد  کند   در آن برای ک  جامعه بسوزد که این آسیبباید 
 در کسد  اگدر  اسدت مدؤمن خصوصیاح از ک یخشم مقدس  ، ر حال به
 هایدت مددارا و عفدو برخدورد  باکرد، ظلم م  بیتبه ا    ،  شخصمسائ
 چشم در چشم امام حسن مجتبد  ،آمد با کمال پرروی م  کس کرد د  م 

 :گفدتم  داد  به امام محمددباقرایستاد و دشنام م م  امام محمدباقر یا
ددر» قی شددد د، رو م های روبددوقتدد  بددا چنددین صددحنه بیددت  ا دد «ای ددتی بی

مان جا داریدم  اگدر ۀآیا در این شهر غریب   جا  داری  ما در خا »پرسید د: م 
کرد دد؛ ولد  در و از او پدذیرای  م  ؛«بوا   مهمان ما باشد بخوا   امشب م 

 داد د مقدساح  رگز رأفت  شان  م  امور دین  و

  یدین لمسائدر  امیرالمؤمنین یتقاطع

 هج البالغه در قضایای غصب خالفدت بعدد  7۴ۀ در خنب یرالمؤمنینام
ـِلِمیَن َو َلـمإ »فرماید: م  از رحلت پیامبر ُمسإ ُِ الإ ُمـو

ُ
ِلَمَنّ َمـا َسـِلَمتإ أ ِه َْلُسإ َو الَلّ

ٌِ ِإاَلّ َعَلیَّ  با وقت  که ظلم فق  به من است و امور مسدلمین  7؛ةً َخاَصّ  َيُكنإ ِفیَها َجوإ
آن  « کنمصددبر مدد  ،گددذرد، بددا اسددتخوا   در گلددو و خدداری در چشددمدارد م 

در خا واده  هایت عفدو،  داشتند و هایت مدارا را  ، ا با افراددر معاشرححضرح 
بود دد  خوبسیار  رم   پیغمبر اکرمکرد دپیشه م مسامحه و گذشت و مدارا را 
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کرد د، به آ ان لبخندد م و  نگام  که بعض  از  مسران ایشان بندی و جسارح 
میان بود، با صالبت بود دد  ن درازد د، اما در جای  که پای دین و حقوق مؤمنم 

ای که در جمدع ز دان در خنبه داد د  حضرح ز را شان  م  شای  رمو ذره
را کندار  عل  ،مهاجر و ا صار خوا د د، فرمود د یک  از دالیل  که ابوالحسن

ـ یِرِ  فِ َتَنمُّ »زد د، این بود که او  َِ اللَّ در جدای  کده پدای دیدن در  یعن بود؛  1«ِه ذا
 کرد  قارعا ه عم  م  ،میان بود

را با جمع  بده یمدن فرسدتاد د کده امدوال  را از  امیرالمؤمنین پیامبر 
 دم بدوده اسدت  وقتد   آوری کنند  ظا راا سال آخر عمر پیغمبدرجا جمعآن

کنند، رود و اموال را جمع م سلما ان به یمن م با آن جمع از م امیرالمؤمنین
 دای مکده کده رسدید د، برسند   زدیک  گرد د که به حج پیامبرسریع برم 

برسدد  وقتد  رسدید،  جلوبر آمد که بتوا دد خددمت پیدامبر امیرالمؤمنین
دید  ،حضرح برگشت«  خوب است برگردی و با بقیه بیای »فرمود د:  پیامبر

 ای  را که از مردم یمن گرفته بود دد یشان به یمن رفته بود د، لباسکسا   که با ا
چدرا ایدن »فرمود:  یبندبه  ا د  امیرالمؤمنینالمال بود پوشیدهو متعلب به بیت
خواسددتیم بددر و بمیددز بددر ا دد  و عیددال و م »جددواب داد ددد: « کددار را کردیددد 

بقسیم  کدرده و  بربا وقت  پیام»حضرح فرمود:  ؛« ایمان وارد شویمخا واده
 ددا را المدال بز یدد  آنسدهم شدما را  دداده اسددت، حدب  داریدد دسدت بدده بیت

وارد   ا برخورد  موقع  که بر پیدامبراین کار حضرح خیل  به آن  «برگردا ید
 مدا حداال  اسدت خشدن خیلد  علد ! اللهرسدول یا»گله کرد د و گفتند:  ،شد د
َِفُعـ»فرمود دد:  پیغمبدر«  چیدزی  شدده اسدت؛ دیمکدر بدن بده را لباس  وا ِا
ِسَنَت  لإ

َ
ـه » ؛«بگیریدد کدام به عل  از یتزبا تان را از شکا 2؛علی،  ةِ ُكمإ َعن ِشكايَ أ فِانَّ
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َِ اللّ   علد  یدن  ا«خداسدت راه در است، قارع و خشن  اگر عل 1؛هَخِشٌن فی ذا
  لدرزدم  یشزا و دا بیند،م  را یتیم  که وقتاست   مان عل  این است  خشن

یک  در محضر خدا و به  نگدام لرزید؛  م زا و ایش جا دو در امیرالمؤمنین
  یدد ماز، یک وقت  م موقع  که اشک یتیم، مظلوم یا محروم  را م 

 در مقابل دشمن خدا  ایستادگی و در محضر خدا خشیت

گیرد و م  خشم خدا دشمن بر کند، گریه و باشد ضعیه خدا پیش که  کس
  مو ۀ اعالید  از در این زمینه ممتاز بود  او د امیرالمؤمنینمحکم است  وجو

 بود د  گو هاین ائمه ۀالبته  م ؛ا سان کام  بود

 آبروی نظاماهمیت 

ِمه مسئول مال  بازار ا واز بود  ایشدان شدنید ابن یرالمؤمنیندر زمان ام ری حی
 کدده ایددن خبددر بددهکدده او خیا ددت کددرده و رشددوه گرفتدده اسددت  بدده محددض ایددن

َاخَبَرنمیّ» و فرمدود ای بده فرما ددار ا دواز  وشدترسدید،  امده امیرالمؤمنین
 اظر مال  بازار ا واز، خیا دت  که ا د ای مخف  به من خبر دادهبازرس ؛«ُعُیونی

که این حکم به دستت رسید، او را عزل و ز دا   کدن و کرده است  به محض این
ضدربه بازیا ده  90 ،ردم او را ببیننددم ۀبعد  م در  ماز جمعه، یعن  جای  که  م

 به او بزن  چون او آبروی  ظام دین  را برده است  
 اگدر بگویندد دلسدوزی روی از گدا   دیند   ظام در  ا ممکن است بعض

ن قضدای  مسئوال اسمش را  بریم و چیزی  گوییم  کرده، خنای  و خیا ت کس 
قدر رول  آید، آنفراد پیش م دولت یا بعض  از ا ۀو دولت  ما وقت  آسیب  در بد 

 اگدر ما دد خدورد و اسدتخوان الی زخدم م د ند که حیییت  ظام ضدربه م م 
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باشد، باید بده آن رسدیدگ  در جای    امتعارف ای، اختالس ، حقوق احیا اا رشوه
 کدار اسدت، حکدم خددا ااگدر گن شود؛ واز او رفع ابهام  ،گناه است  اگر ب کرد

 دای  جدوم  چنددین بدار حقوق ۀر بر بزرگوارمان در قضدی  شوداجرا  دربارۀ او
قضداییه اقددام  دم کدرده  ۀمشمول مرور زمان  شود  ممکن است قو که فرمود د

رسدد، متأسفا ه زما   که  وبت به  تدک حیییدت م  ؛ اما مشخح  یست باشد
اش چندور شدد، کنند، ول  زما   که باید معلوم شدود محاکمده مه در بوق م 

سدریع عمد   رسدد  امیرالمدؤمنینیست و درست به گوش مردم  م خبری  
 موضوعیت دارد  ، این سرعت عم  چون خود ؛کرد

 را معاویده وقدت یک او  است امیرالمؤمنین محّب  زن یک یهحمدا  ۀسود
سدوده بعدد از  مداز ی روز  گفدت او پدیش را حضدرح فضای  و آورد در گریه به

سدریع  ؛گفدتحضدرح داشدت ذکدر م  ؛رسید جمعه خدمت امیرالمؤمنین
حمدا یده گفدت:  ۀگویدد  سدوداین زن چه م  ببیند و بوجه کرد که ش کرد؛بمام

کنم، یکد  از کدارگزاران شدما خیا دت ای که دارم ز دگ  م آقا! در فالن مننقه»
کنند که ایدن چده جدور پچ م کرده، رشوه گرفته و باال کشیده است  مردم  م پچ

بررسد  کرد دد و  امیرالمدؤمنین« کندد رور عم  م حکومت  است که این 
خددایا! شدا د  سدت  »گزارش سوده بأیید شد  حضرح بلند گریه کرد و فرمود: 

آن را به سدوده داد  ؛ مان جا فوراا حکم   وشت و معن   کرد«  خبر بودمکه ب 
ر از کدا او را که د   م مافوقش مسئول به را این مننقه  مان در بری و گفت م

 ،سدرعت عمد   شدود محاکمده بایدد و  یسدت مدا ررف از یگرو دکند؛ ابرکنار 
  دارد یتموضوع

 تهدید انقالب وهای جاهلی سنت بازگشت به

ن اجا که  سبت به حقوق مؤمندکه در آناین یعن  دین  یرحخشم مقدس و غ
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شدود، ا سدان محکدم و حدود اله  و  سبت به ا بیا و اولیدای الهد  بعرضد  م 
ۀ کده ا حنداا در جامعد بده پدا خاسدت در جای  د  اباعبدالله الحسینبایست

را قیدام باعظمدت  آناش غیرح دین جا بود که ؛ آندشمسلمین داشت کاری م 
  آفرید

 و  داارزش بده اربجداع کندد،م  بهدیدد را  بدا قال  در که خنراب  از یک 
ن ابده مؤمند  خداو د در مدوارد متعدددی است ا قالب از قب  جا ل   ایسنت

عمددران آل ۀمددا  در سددورامددروز بددرای   اسددت  شدددار داده اسددت  ایددن درسدد
َْعَلو ْ… ،به شهادح رسید یا از د یا رفدت اگر پیغمبر «:فرمایدم  وُکم  َيوُرُدا

َقاِبُكم ْ  ای قبد  مبدادا بده  مدان سدنت «گردید آیا شما به گذشته برم  1«؛َأع 
 ای دین خودبان دسدت از اصول و ارزش مائده فرمود اگر شما ۀبرگردید  در سور

وُهِْبَقووٍمْْدََّْمنَْيرتَْبردارید و به عقب برگردید:  ِمنُكمَْعنْديِنِهَْفَسووَفَْيوأِت ْالَلا
ُهمَْوُيِحبُّْ خدا با کس  قوم و خویش   دارد و پرچم دفاع از دین را از » 2؛وَنهُيِحُبا

بیند   دم ایدن را پیش   پیغمبدر اکدرم«د دگیرد و به قوم دیگری م شما م 
بمدیم، کرد د  ایشان در رؤیای صادقه دید د پس از رحلتشان بعضد  از بند م 
د ندد  رو د و مردم را به قهقرا سدوق م امیه از منبر ایشان باال م عدی و بن بن 

روری کده جبرئید  آیداب  را بدرای بسدل  ایشدان آورد  ایدن  ؛خیل   گران شد د
 و ای جا ل  ز ده شدود خصلت  هضت پیغمبر رفت که بعد ازاحتمال م 

رور  م شد و با ا حراف از غددیر و کوبداه شددن دسدت امدت از متأسفا ه  مین
ا حراف باز شد و معیار ای رداغوب   ۀبدریج زاویدامان ول  خدا و ر بر اله ، به

خصدوص المدال بهو جا ل  برگشتند  ببعیض در عرب و عجم، ببعیض در بیت
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 دای فراوا د  ریخدت و پاش ،ا دسوم که شیعه و سن   ق  کرده ۀیفدر دوران خل
در  تیجده، صورح گرفت و او کسا   را سر کار آورد که از حزب خودش بود دد  

  شدبازی رایج قوم و خویش
به ملوکیت  اللهبدریج خالفت رسولقدری باز شد که به ا حراف به یۀزاو

حاکم و ظدالم بده  ۀده شد و  کبت ربقگری دوباره ز ببدی  و اشراف  ،و سلننت
و مدردم  دم بده معیار دای د یدوی حدریح شدد د و  شددمدردم سدرازیر  سوی
 خوری زیاد شد حرام

 موعظۀ آن صدای با کرد دم   لهله اشقیا که عاشورا روز در ینامام حس
برادر! »که سئوال فرمود:  در پاسخ به حضرح زینب ،حضرح به کس   رسد

َحـَرام»فرمود: « رور د  ا این چرا این وُنُهمإ ِمَن الإ ُِ  ایشان از مدال شکم 1؛ُمِلَكتإ ُب
بدا  ین  امام حسد«شنود حرام پر شده است و دیگر گوششان کالم حب را  م

  ایخصدلت بده برگشدت و غددیر از ا حدراف اوج  بدود مواجده وضعیت  ینچن
 حسدین امدام  گفدت کرد و او علناا کفدر میدا د  مود پیزیدر زمان  جا ل ،

ق»: فرمود م ِفسإ ِلٌن ِبالإ  کفدر علند  یزیدد ولد  کدرد،م  الپوشدا   یدهمعاو 2؛ُمعإ
 فقد  وضدعیت  ینفرمود در چن سیدالشهدا  شدم  مربکب فسب و گفتم 

 یچا  دامد خوا ندد،م   م قرآن  ست، حج و روزه  ماز،  ما دم  اسالم از  ام 
 عربسدتان در االن مگدر   یسدت داخ سمت به گیریجهت چون  دارد، خاصیت 

 شدر  با که است دین  اما  یست   ماز مگر  یست  حج مگر خوا ند  م  قرآن
  م برخورد مسلمین با او از  یابت به بلکه سازد،م  شر  با فق   ه  سازدم   م
  او  دم روضده یسد  اسدتا گل شدیعۀ  دم ردرف آن و یتو اباین از   کندم 
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  است شر  به خدمت و شیعه و ن اما د،ز م  سینه و خوا د م
شدود  دچار چنین ا حرافداب  م  ،ر بر اله   باشدش ای که باالی سرجامعه

ـ ِالـَه ِاالَّ اَل  اَ  قَ  نإ مَ »در سفر به  یشابور فرمود:  امام رضا ـِنی  هُ اللَّ َدَخـَل ِفـی ِحصإ
ِنی َاِمَن ِمنإ َعَذاِبی ِطَها َوُشـرُوِطَها : »ردداشدرا اما یک  1؛«َوَمنإ َدَخَل ِفی ِحصإ ِبَشـرإ

بده  مدین بوحیدد و داب  کشدیده  ،چون بوحید بدون والیت 2؛«َوَاَنا ِمنإ ُشُروِطَها
دین  در  ۀشود  جامعکن شر  م شود که با شر  سازگار است و جاده صافم 

 ما د که:جای  از ا حرافاح مصون م 
و چده در  چه در زمدان حضدور معصدوم ،ش با غدیر قنع  شودد پیو د1

 زمان غیبت    
 شان را از دست  د ند غیرح دین   ستند، جامعه آن در که   ینامتد د6

 سدال سده دو نیا در یر بر معظم مقام که یگر ا قالب ریبعب رسد به  ظر م
یعند   ؛بعبیر دیگری برای  مین غیرح دین  اسدت ،دار د بسیارآن بأکید  بر ریاخ

ای غیدرح  ، شاخصدهگری فرمود ددای ا قالب  ای  که ایشان بر مان شاخصه
َوأَنـا »که فرمدود:  بود در چنین موقعیت    وجود مقدس سیدالشهدادین  است

ِه صلی الله علیه و آله، فَ  ِة َنِبیِّ ِه َوُسنَّ ُعوُکم ِإلی ِکتاِب اللَّ َتـت إنَّ أدإ میإ
ُ
ة َقـد أ نَّ ، وإنَّ السُّ

حإ دإ بِ الإ 
ُ
بدا   ای  کده پیدامبرخصلت؛ مرده است رسنت پیامب 7؛تإ یَ یِ َعَة َقد أ

  «ا دو معیار ددای جا لیددت ز ددده شددده خددون دل جددا ا ددداخت، از بددین رفتدده
حدّر  لشدکریان و خدودش یاران جمع در ایخنبه در  ماز از پس یدالشهداس
 :  مودفر
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ـِه »فیماود:  رسو  خدا َتِحًَلّ ِلُحـُرِم الَلّ انًا َجاِئرًا ُمسإ َِ ى ُسلإ
َ
أ َِ َمنإ 

ِم َو َنا ثإ ِ
ـِه ِبـاْلإ َمُل ِفی ِعَباِد الَلّ ِه َيعإ ُسوِ  الَلّ َِ ِه  ِه ُمََلاِلفًا ِلُسَنّ ِد الَلّ ِکثًا ِلَعهإ

نإ 
َ
ٍ  أ ـِه ِبَقـوإ ـٍل َکـاَن َحِقیقـًا َعَلـی الَلّ ٍ  َو اَل ِفعإ رإ ِبَقوإ َواِن ُثَمّ َلمإ ُيَغِیّ ُعدإ الإ

َخَلهُ  ِخَلُه َمدإ ی دارد حا   اىی کیی بب ناد یاک جاائی ه ساام  1؛ُيدإ

ىاذارد، باا کند، قوان ا ه حدهد ا  ای را ایای پاا میخدا را حیاو می

کناد، ها را انده میکند، دارد بدعتم ا فت می سنت پ لمبی

کند ه در میاب  اه ر ید نداشاه باشد ه با ىفااار ه به میدو ظل  می

عماا  جلااوی اه ناییاااد ه اه را عااوض نكنااد، اه را بااا همااان ظااا   

 کنندمیمحشور م

ـاِس ِبَهـَذا »شدان فرمود دد: ۀخنب در آخر ینبعد امام حس  وِإّنـی أ َحـَقّ الَنّ
ر َمإ  « سزاواربرم امر ینمن از  مه به ا ؛اْلإ
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  امام حسینقیام  ۀزیانگ

  *د تر ناصر رفیعیاالسالم والمسلمین حجت

 هاشار

دگداه و عدراق و در آور ۀعاشورا در ساعاب  محدود، در سرزمین بفتیدد ۀحادث
ارزش و ضد ارزش به وقدوع پیوسدت  ، و عزح و ذّلت ۀ بردی  ابرابر بین دو جبه

بدر اسداس  در کسد  ایدن حادثده را و از آن حادثه، روزگاران زیادی سپری شده 
بهترین راه شدناخت ا دداف   استکرده  قد و بررس  و آن را دیدگاه خود بحلی  

 ۀکده منجدر بده ایدن حادثد ی  داو جریانایشان  ا گیزه، ارالع از حسین امام
اسدت  قبد  از  آن امدام بزرگدوار کلمداح و  یز پرداختن به خو ین و ما دگار شد،

بددوا یم بددا مراجعدده بدده سددخنان م  ، ددای دیگددرانو بحلی  یدداحشددنیدن  ظر
جدا بده کندیم  در اینزبان ایشان بررسد  را از آن قیام و بحلی  این ، اللهعبدابا

 یا ائمه معصومین ایشانالله با ذکر پنج میال از کلماح عبدمهم ابا ۀپنج ا گیز
 پرداخته خوا د شد 

                                                           
  حوزۀ علمیۀ قمببلیغ   خبۀ  *
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 د؟کرقیام  اهللعبدچرا ابا

 دینی ۀانگیز. 1

امدور اسدت   ۀحفظ دین که حفظ دین در رأس  مو  یعن  اقامه ،دین  یزۀا گ
بدان را حفدظ نییمواظدب باشدید دیدن و آ، ای مردم» :ایدفرمم  امیرالمؤمنین

ایدن شود و اگدر خندای   دم در دار م دین ۀ   ر کس متدین باشد، جامع«یدکن
، دین باشند، اما بده ظدا رای است که ب تر از آن جامعههجامعه صورح بگیرد، ب

ابعاد، بمام جامعه و  ۀدین و اعتقاداح باید در  م؛ زیرا کار ای خوب ا جام د ند
ایدن شدا د  و دیند  بدود ۀه، ا گیدزاللدعبدابا ۀجریان داشته باشد   خستین ا گیز

به پنج بن از سران  و ای به مردم بصرهدر  امه ای است که امام،  مان جملهمسئله
 ؛ زیدرا   بصدره  ددارمیدالعمد  رؤسدای قباجا  وشته بود  من کاری بده عکسآن

کدار اصدل   ؛پاسخ میبت   داد دد ،گو ه که بایدو آن  داشتندالعم  خوب  عکس
   این  امه است:من با پیام 

ـَوِتي َو » ِمیَتـتإ َفـِإنإ ُتِجیُبـوا َدعإ
ُ
َة َقـدإ أ نَّ ِه َفِإنَّ السُّ ِه َو ِإَلی َنِبیِّ ُعوُکمإ ِإَلی اللَّ دإ

َ
ي أ ِإنِّ

شادِ  ِدُکمإ َسِبیَل الرَّ هإ
َ
ِري أ مإ

َ
یُعوا أ ِِ    1« ُت

 و مضمو ش این است:  بود بیشتر امه دو سنر 
 است: ر عالم افتادهمردم بصره، مردم د یا، دو ابفاق د

 ؛پا گذاشته شده است ریز امبریسنت پ  1
 بدعت گذاشته شده است  ن،یدر د  6
مردم! سدنت مدرا ای »خودش فرمود:  پیامبر؛ زیرا ستی  باالبر نیا از یخنر 

 ۀای مردم! ستون و اسدتوا » فرماید:م  البالغهنهجالمؤمنین در   امیر«حفظ کنید
 سال بعدد از بعیدت، پیدامبر 27سنت  که  « نیدسنت و کتاب خدا را حفظ ک
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مگر ایراد فرمود   … برایش زحمت کشید و این  مه روایاح، احادیث، کلماح و
 چه بود   سنت پیامبر

   و ایندککه حاکم بایدد عدادل باشدد ستا نیا امبریپ ی اسنت زیک  ا
 ، ای پیدامبرسدنت دیگدر یزید است و بسدیار ظدالم  یکد  دیگدر از ،حاکم

بیدت ا  موّدح بستگان و  ،فرمود: مزد رسالت من ایشان بیت است محبت ا  
 من است   )قرب (

گو ه بدا این کوفه، و حجاز ی اابانیب در را اللهاباعبد که است  محبت چه نیا
کنند  آیا بهتر از این  دم جسارح م ایشان چرخا ند و به خا دان م  اشهخا واد

اللدده از اشددت  بعددد از جریددان شددهادح اباعبدشددود سددنت را زیددر پددا گذم 
ما دده اسدت  گفدت: مدن بدا  مالک پرسید د: چقدر از سنت پیدامبربنا س

خوا ند و شدهادح محشور بودم فق   مین  مازی که مردم م   اسال پیامبر
بینم  سنت را  م  کنم، سنت پیامبر  دیگر  ر چه  گاه م «اللهااّل ان ال اله »

چیزی  یست  حکومت عدالت بود  سنت پیامبروبیت ا  محبت  پیامبر
 دیم قدرن از رحلدت آن حضدرح و در حال  کده که اکنون در جامعه وجود دارد 

 خواری و جنایت باشد شراب ،بعدی ،این  مه ظلم است، گذشته
به آن اشداره   فرموده و پیامبر خداو د به آن که یزیچ  ر ست یبدعت چ

ارائده را به اسم دیدن بده مدردم امری یست و اگر کس  چنین در دین   است  کرده
گویدد مد و  کندم بدعت است  گا   کس  به رور ذوق  منلب  را بیان ، د د

منلدب یدا یدک   کتده، این ذوق خود من است و ممکن اسدت در قالدب شدعر،
اما اگر کس  چیزی را که جزو دین  یست وارد دیدن کندد و بده آن  ،برداشت باشد

 ای زیدادی مواجده ما در رول بداریخ بدا بددعت گویند به آن بدعت م  بیفزاید
گددا   ایشددان حتدد  پددیش از آن،  و اکرمرحلددت پیددامبر  نگددامایم  در بددوده
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و  شددپیددا م  شان ای مبارکا د زیر بغ برد د که  وشته ایشان را باال م دست
ندد و  در کدس گویای درمورد مدن سدخنان بارد  م ای مردم، عده» فرمود:م 
جایگدا ش در آبدش اسدت  پیدامبر  ،مدن سدخنان بارد  و دروغ بگویدد بارهدر

ع  ج امبری ام پ شد د  چقدر روایت بهمربب این خنر را متذکر م  اکرم
 هیدمعاو  دزد  شخصد یجا کرد دد  روزبهجا را قرآن احیآ ریچقدر بفسو کرد د 

 اسدت رالدب ابد بدن  علد شدأن در کده را یاهیآ رد و یگم   و از او پول دیآم 
 کرد دد پنهدان را نیمنؤرالمی  امیملجم  ازل شده است  فضادر شأن ابن دیگو م
ز دا بددعت اسدت  یچ نی   مدد دیبراشد فراوان مناقب  و یفضا گران،ید یبرا و

اشدت، در گذ پا ریز را امبریپ سنت  اگر کس  دارد و گذشته با  امروز  م فرق
به وجود آورد و از خودش  ن، خرافهیدر د  ت و چنا چهاس کرده جادیا بدعت نید

 نیحسدامدام  امیپ نی م داد، جامعه خورد به نید اسم به و کرد اختراع یزیچ
  شود م حالش شام 

مفسر کتداب  و ما در دین، بابع قرآن و سنت  ستیم  عالم دین ، مرجع بقلید
راه حد   یا حدیث اسدت مستندش آیه  ،کنندو قرآن  م اگر چیزی بر ما ابالغ م 

ـَوِتي َو » : وجدود  ددارد بیشدتراین مشک  چیست  یک راه چاره  َفـِإنإ ُتِجیُبـوا َدعإ
ِري مإ

َ
یُعوا أ ِِ شاد ُت ِدُکمإ َسِبیَل الرَّ هإ

َ
بیایید من شما را به سمت رشدد و   ماگر د بال 1؛«أ

 ادر مندای که در خنبه شبیه  مین جمله را  اباعبدالله کنم راه صحیح  دایت م 
    خوا ده بود  م فرمود د

یعند  سدنت  ؛دیند  ۀاز آمدن به کربال چه بود  ا گیدز حسینامام زۀیا گ 
ما یک عم  به وظیفه داریدم و که دا ید احیا شود و بدعت کنار رود  البته شما م 

 تیجده دسدت مدا ، امدا د دداش را ا جدام م دریافت  تیجه  مؤمن وظیفه، دیگر
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خدا بوک  کرد  اباعبدالله، بکلیه را ا جام داد و  تیجده ایدن بدود باید به  و   یست
امیه که حکومت بن  و  ای  رخ دادقیام ،آمد  ای  به وجودبیداری ،که در جامعه

 حسینمعاویه چه  سال برای استقرارش بالش کرده بود، بعد از شهادح امام
ه در مدینه و قیام بوابین و از  م پاشید  مدب  از این حادثه  گذشته بود که قیام حّر 

 دا ایدن قیام کدردن یدا  فد  و قیام مختار شروع شد  من در مقام بأیید یدا بحلید 
در عصدر   ا دد ظران گفتهحت  بعض  از صداحب که این است ماما سخن ، یستم

 و  افرادی در کربال فریاد زد د و گفتند: خون حسدین، خدون مظلدوم بدود ،عاشورا
 بدن ا تقام از خون مظلوم قیام کرد  مدردم کوفده بده دور سدلیمانباید برای اعاده و 

بده د بدال  اسدرائی  موسد  را بنهدا گذاشدتند وُخزاع  گرد آمد د  وقت  بن  ُصرد
ول به آ ها گفت:او رفتند،  گوساله سامری خواِذُکمْالِع   ُفَسوُكمِْباتِّ ُتمُْان   1؛َظَلم 

 پرست شددید  سدلیمانید و بتشما به خودبان ظلم کردید چون خدا را ر ا کرد
د بن ما اشتباه کردیم کده : ُخزاع  این آیه را در جمع بّوابین کوفه خوا د و گفت ُصری

ای اجازه  دادیم که بدا او  مدراه شدو د و به عده و را بنها گذاشتیم حسین امام
ُفَسوُكمَْفتوبوواْإلو ْ گفدت: او ای دیگدر  دم کوبدا   کرد دد عده وُتمُْان  َظَلم 
 ا آمد د و کندار قبدر اباعبداللده ا د: آنای مردم! بوبه کنید  لذا  وشته 2؛ئُكمبارِْ

 بیشدتراز  مین جا بود که قیام بوابین شک  گرفت  البته  و  عزاداری کرد دو گریه 
ای دیند  ا گیدزه ، داۀ آناما ا گیدز ،منلوب  رسیده است ۀ ا به  تیجاین  هضت

 بود 

 اجتماعی  ۀانگیز .2

 را جامعده و کنشدهیر را ا حدراف نیا دیمعه دچار ا حراف شد، امام بااگر جا
                                                           

  00 ، آیه  بقره1
  مان   2



911    9317محرم راهيان نور  ۀتوشره 

ایشدان بده  ۀمشهوری که در  ام  ق  ربب زه،یا گ نیدوم  کند تی دا راست راه به
ِِ » ا د:اصالح جامعه اسدت  امدام  وشدته ،محمد حنیفه آمده َلـ

َِ َمـا َخَرجـُت ِل ِانَّ
اصدالح را کجدا بده  ،اد کنم  ا سانمن قیام کردم با اصالحاح را ایج 1؛«ااِلصََلِح 

آن را از ریشده درآور دد و دوبداره باشدد و آیا اگر سداختما   خدراب  برد م  کار
آن را خدراب  و گویند   ما ا اگر جای  اصالح شده بدودبساز د به آن اصالح م 

آن  ای گویند  اصالح  ر چیزی برحسب ویژگ دیگر به آن اصالح  م  ،کردیم
  ا و سقف  محکم داشته باشددح ساختمان به این است که پایهاصال ؛ میالا است

کنم معنای اصالح این است  به منلب  که عرت م  د دیوار ای آن استوار باش و
مدا بایدد ایدن  و پیچددمد  در  م یز با خدا  نماۀخوب دقت فرمایید  گا   رابن

 له:از جم ؛رابنه را اصالح کنیم  روایاب  در این زمینه وجود دارد
َلَح ما بَ » َن الّناس اللهَ  یَن َنه و بَ یإ َمنإ َاصإ َنه و َبیإ َلَح اللُه ما َبیإ  ر کس رابنده  2؛«َاصإ

یعند     اینکنداش را با مردم اصالح م خدا رابنه، خودش را با خدا اصالح کند
 فرمایدد:کند که  زد مردم، محبوب شود  خداو د متعدال م چه  یعن  کاری م 

وَينْآمنوواْوْ، اگر این رابنه اصالح شدد و با من اصالح کنید بان رارابنه» ْالا ََّ إ
ا حمَنُْودا َْلُهُمْالرَّ َعل  الحاتَْسَی   من )خدا( شما را محبوب جامعه  7؛َعِملواْالصا

ِکـد »رو به دشمن کدرد و فرمدود:  یزینب کبر ،عاشوراۀد م  در حادثقرار م 
َدک مدا را از دل مدردم بیدرون بکنیدد و بوا یدد محبدت  م  ، ر کاری کنیدد ؛«کیإ
 رور  م شد  مین

یکد  : ما چنددین خصوصدیت داریدم»بر منبر شام فرمود د:  امام سجاد
مَحبَّ » کهاین   یکد  از « ای مردم اسدتمحبت ما در دل« فی ُقلوب المُمنین ةُ َالإ

                                                           
  727، ص00جبحار األنوار، محمدباقر مجلس ،   1
  278، ص10ج، هوسائل الشیعشیخ حر عامل ،   2
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قبدر  ،وزیرش گفدت: قربدان  رفته بود  ادی عباس به کنار قبر امامخلفای بن 
از شدنیدن ایدن سدخن بده  دم او جاست و  ما ا بخریب شده است  رح اینپد

خاصد  بدرای آن در  ۀبودجکه این قبر امام شیعیان و مسلما ان با و گفت:  ریخت
گفت:  گو ه است   به چه علت اینباشدم زیبا و شکی  ، بسیار  ظر گرفته  شده

 در دل مردم جا دار د  ا که ایناین برای
شدان برای اصالح رابنه و یز حسین امام حیضر یبرا خود  دگمردم از ز  

الرشید در مکه مالقداح کدرد با  ارون کنند  وقت  امام کاظمبا خدا  زینه م 
این آقا جدایش در دل  ؛«ُ وی إماُم الُقلوب»به  ارون گفتند: این آقا کیست  گفت:

ینید امدروز در د یدا بدا شود از دل بیرون را د  شما ببمردم است  محبت را که  م 
وجود دارد، در پاکسدتان،  ندوسدتان، ا گلسدتان، عدراق و در  هاین بهدید ای  ک

که مردم را به این  است  مه د یا عزاداری اباعبدالله برپاست! کدام جریان سیاس 
   کدام جریدان منسدجم، مدردم را بده کوچده و خیابدانکندم برغیب  ا عزاداری

این  مان اسدت کده زیندب  گذار د وم از جان خود مایه  کشا د  واقعاا مردمم 
َدک»فرمود:  یکبر  بکن   ،خوا   بکن م   ر کاری ؛«ِکدإ َکیإ

اجتماع  است گا   رابنده آدم بدا خددا دچدار  قدح  ۀدومین ا گیزه، ا گیز
بده  و آن را باید اصالح کرد کهریزدگا   رابنه ا سان با مردم به  م م و  گرددم 

َِ گویند: این م  بان را بدا فرماید: اگدر رابندهم    امیرالمؤمنینالَبینإ ِاصَلُح َذا
ا د از یک سال عبادح بهتدر از یک عمر عبادح و بعض  گفته ،اصالح کنید مردم

َلِة َو » است  َِ الَبیِن َافَضُل ِمن َعاَمِة الصَّ  ۀاگدر بتوا یدد رابند 1؛«الّصیام ِاصََلُح َذا
بهتر از یک سال یا یک عمر عبادح،  مداز و روزه اسدت   ،ددو  فر را بهبود بخشی

 ا را اصدالح سدت  بیاییدد رابندهابرادران عزیز و خوا ران گرام ! این پیام عاشور
                                                           

  022، صیاألمالشیخ روس ،   1



911    9317محرم راهيان نور  ۀتوشره 

 اصدالح  دوع کید نیا! میر بگذارکنا  ست  اختالف و ، کدورحاگر کینه و کنیم
  ندید شدده واصالح  ظام دیاصالح رابنه با مردم   ظام حاکم بر جامعه با است؛

  یدبحل افراد از  لیخ م ی خوا  را امیق  یدل نیحسامام  خود از ما چرا  باشد
 نیحسدامدام ! ریخ: مییبگو افراد نیا به دیبا! آمد حکومت يآقا برا ا د کهکرده

 کتداب ندهیزم نیدا در  دا لیخ  آمدد دیدزی بدا عتیب عدم یبرا! آمد هیبکل یبرا
 مأخدذ و منبدع نیبهتدر  ولد عه،یشدریغ عه ویش ،انرمسلمی، غمسلمان ؛ا دوشته 

  است شانیا خودی  اامام، کالم و خنبه ۀزیا گ به بردن  پ يبرا

  انگیزۀ فرهنگی. 3

 م  دارد! بندابراین بایدد  حیبشخ قدرح و شود م جه  دچار جامعه  گا 
د: فرمایدم  صدادق جامعه را بیدار کرد  شما زیارح اربعین را بخوا یدد  امدام

ـََلَلةِ » بو جان دادی ،جان حسین ِقَذ ِعَبـاُدَک  ِمـَن الَجَهاَلـِة َو َحیـَرِة الضَّ ـَتنإ  1 «ِلَیسإ
 بدا آیندد ا م غریبشدن است و  جاح اید وقت  کس  در دریا در حال غرقدیده

جامعه را به گدرداب  صادق شود ! امامد چقدر خوشحال م ناو را  جاح د 
سا   را که در این گرداب  ستند به آن کسد  کده دارد و ک است جه  بعبیر کرده

را بدده فددرد امدادرسددان و  حسددین و امددام کددرده اسددتبشددبیه شددود غددرق م 
: جد ما قیام کرد با مید  کسد  کده غریدب را از آب فرمایدم ایشان غریب!  جاح

 جامعه را از گرداب جه   جاح د د! ،د د جاح م 
گفتند: ما فامیل    د و زد او آمد رخ ب د،یرس قدرح به سفاح ابوالعباس  وقت

شدناختیم! ببینیدد بدا چده حدد ببلیغداح کدرده امیه  م غیر از بن  برای پیامبر
 ،در جنگ صفین دید جوا   در حال کدارزار و جنگیددن بود د! امیرالمؤمنین

اچه م  :فرمود و خوا د  جلو آمدقرآن م  دارم  ،اْلحسنخوا    جوان گفت: یا ابی
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أ م س بی حیم خوا م وره  ی مِنْالرَّ ح  ِهْالرَّ ِمْاللَّ ِْْبس  ََ َْيَتساَئلو َعظویمعمَّ َبِإْال   ؛َعِنْالنَّ
که بایدد  شو د! معنایش این استال واقع م سؤعظیم مورد  أ ب در خصوص مردم

یعن  خبر بدزرگ  خبر دای بدزرگ زیداد  ،عظیم أعظیم پاسخ د ید   ب أدرمورد  ب
ۀ  امدر زیارح دیگر آنمصداق  باشد وم خبر قیامت و معاد   ااست  یک  از آن

خدود امیرالمدؤمنین اسدت  امدام  کده امیرالمؤمنین و حت  در مفدابیح  دم آمدده
بو داری با مصداق ایدن  «من خبر عظیم  ستم! 1؛أنا َنَباِالعظیم» فرمود: عل 

ا بایدد از خوا    این جه  و دروغ است  ایدن امدر رجنگ  و قرآن  م م آیه م 
مدردم بایدد بدا ندد  و بخش  یک وظیفه اسدتآگا   وزدای  جامعه زدود  جه 

داری، بقوا،حجاب و رواب  صحیح چیست  مشکل  که مدا اکندون در اثراح دین
 ای دیند  ما به برخ  ارزش ان و جوا انکه گا    وجوا  جامعه داریم این است

 ا د  بوجهب 
 امده دیددم کده  ای کشور در قالدب پایانستانیک  از ارا در مورد  یمن آمار

 ،برخد  از مسدائ  دیند  در موردجوان و  وجوان در آن استان  آمارِی  ۀچرا جامع
 ای  که بیان شده بود به جه  جوا دان و بسیاری از علت و ا دبفاوحسست و ب 

 گفته بود د مگر خدا به عبادح ما  یداز بسیاری گشت  وجوا ان درمورد دین برم 
اگدر حتد   یازی به  ماز ما  دارد   و او خداست ،دارد  ما  ماز بخوا یم یا  خوا یم

 شدیند  دین باشند مگر بر عظمت و کبریای او گدردی م بمام کائناح کافر و ب 
چه  یازی به این سجده و رکوع ماسدت  ایدن  دا سدتن و   بخوا یم  ماز برای چه

! سدتی  ایددر ازید   یددل ای ه به دررودخا شدن و وص یافتن جه  است! اربباا 
بده خدالب  اگدر عبدد  شدود اگر وص  شد ما ددگار مو ! است رودخا ه ازی  بلکه

و  کندد م ما ددگار را  فا  ، وصِ  به باق رایاست،ز وص  شدخودش را باال برده
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 شفقت و  رفب و مهربا  ا سان، به مهربان و بیشف ب،یرف غفور، یبه خدا  کی زد
  د د م

مدا معضد  بددحجاب  اسدت   ۀسفا ه یک  از مشکالح حداد در جامعدمتأ 
 ددای  کدده حجدداب را رعایددت  ددا و  وجوانخیلدد  از  مددین دا شددجویان، جوان

الزاماا  ر بددحجاب  در مسدیر فسداد  یسدت  و کنند، اعتقاداح خوب  دار د!  م 
ح یدک امدا ایدن مسدئله بده صدور ، ای  دار د که مقید دخا وادهو ابفاقاا غیور د! 

گو ه است یا در فامید  ما اینۀ خا واد :گویدم فرد فر نگ و ساختار شده است  
دخترخاله و  ۀما، رابن ۀدر ز دگ  و ساختار خا وادکه این رور است یاما رسم این

دا یم  مگدر خوا ر و برادر اسدت و یکددیگر را  دامحرم  مد  ۀپسرخاله می  رابن
از  ظدر ارزش و احتدرام مید   ،اسدت دختر خاله  م می  خوا ر است  درسدت

و  مه ملزم بده رعایدت است حریم گذاشته  ،خوا ر است ول  اسالم در این بین
ایدن امدر  اشد  از  ،مرزشکن  ممنوع است! بسدیاری اوقداحو آن حریم  ستیم! 

از  وداشتن ارالع کاف  است  من گا   با پدران و  مسران این افدراد صدحبت  
یا  مسر شما با این وضع در کوچده و  ،ا راض   ستید دخترام: آیال کردهؤ ا سآن

گویندد: خیدر! خیلد   ای زیدادی را بده خدودش جلدب کندد  م بوجه ،خیابان
گدویم: شدما بخوا یدد یدا غیدرح دارد  م  و بینید حساس اسدت ا  م م وقت

ایدد  مندی را در اختیار مردم و جوان مجرد قدرار دادهبخش  از این بهره ، خوا ید
شود به بوی محر  است  اگر دِر عنر باز شد  م  ، بسیارباالخره این رقم پوشش

اگر دّر و صددف را از  بو! ی  ما مسدود را عنر در دیپس با  عنر بگوی  بیرون  یا
! یریدبگ  بوا   م که را دزد  زار یجلو ، در مح  روباز گذاشت مح  حفاظت

  مده به ابانیخ در  بوا   م بو!  نک جادیا ُدّرح یبرا حفاظ  بوا  م خودح اما
 نیدپدس ا  یاوریب رونیب حجاب با را احخا واده  بوا  م  ول  کن،  گاه ی بگو
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  است ارزش کی
ای که داغ دیده و پدرش را از آمد کنار آن دختربچه یکبر نبیربب  ق ، ز

الی بدا عمده بدا بدود  گرسنه و بشنه، در بیابان مسیر را گم کدرده بود و دست داده
کده این من سرم را بپوشا م! با با یک قنعه پارچه بده ،عمه جان :آمد، گفتسرش 

 بود، کنار بدن اباعبدالله ،رور که مشهور است  آن داشتشاید این بچه بکلیف  
روز  ،بیت و ا   یگرچه اعتقاد خود من این است که حجاب زینب کبر

 دا را  توا سته است چهدره و مدوی آنکنار  رفته و کس   عاشورا و حت  بعد از آن
اما با این فرت ببینید دختر اباعبدالله گله و شکوه و درد دلش بدا پددر ایدن  ،ببیند

 ا د!  ا شدهمتعّرت حجاب آن است که بعض 
حدّر  ه ه ما ندد عبیدالّلدبود د، ابیفرصت ُحّروار که  خوشا به حال آن کسا 

گذرد  امدروز  ده رلب  باریخ م تسعد فرص سوز و  ه می  عمرفرصت جعف 
یزید ریاح   چرا ما  بنحّر  جعف  و  هحّر  سعد در جامعه است  ه عبیدالله عمر
حدّر  عبیداللده ،یابفرصت ،گوییم حّر م  و کنیم ا را به سه شاخه بقسیم م این

از مرکدب عاشدورا حدّر    چدونبودرلب عمرسعد فرصت و سوزجعف  فرصت
مرکب عاشورا را سوار  شد و  ،جعف حّر  عبیدالله ،فاده کردبرای  دایت خود است

عمرسعد خواست از ایدن مرکدب بده ری برسدد و  و گو ه از کاروان عقب ما دآن
کس بخوا دد از گنداه بده  ددف و  اباعبدالله فرمود:  ر ، رسید! موالی ما و شما

گناه به  ۀبست است! عمرسعد از کوچگناه بن ۀبدا د که کوچ ،خود برسد ۀخواست
گنداه بده  ۀکوچ از  ربع بن شبث! دیگناه به ثروح  رس ۀخول  از کوچ ،ری  رسید
م و مسلمان و عالِ  چقدر  کرد ا تیخ چقدر صدام  دینیبب را خیبار  دیقدرح  رس

ش چه شد  درسدت اسدت کده عاقبت رسا د  شهادح و قت  به را گناه ب و نیمتد
بسدت بن کوچده، نیدا اما عاقبدِت  د،کش م رول  و گا  باشدم  ادیصبر خدا ز
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 است 
زدای  اسدت  فر نگ  بده معندای جهد  ۀاباعبدالله، ا گیز زۀیا گ نیپس سوم

بدان مسائ   ،اثر عبادح چیست و جوان ما اگر بدا د اثر گناه و بدحجاب  چیست
 رچده   یدزشود  ما باید این آثار را بدرای جدوان ببیدین کندیم  قدرآن مند م عالقه

لوأِقِمْ مدیالا  ؛کندبالفاصله اثرش را  م بیان م  ،کندبوصیه م  رمْ الصا ک  َِ  ؛ِلو
زکداح و  ،شدودبقوایتدان زیداد م  ،با یاِد مدن بیفتیدد  روزه بگیریدد  ماز  بخوا ید
  مدیگر را مسخره  کنید، غیبت  کنیدداگر شود  مالتان پاکیزه م  ،خمس بد ید

لُهـمَّ »آثار را شدمرده اسدت: ،د قرآنما د! خوبان سالم م ۀبهمت  ز ید، جامع و َالَّ
 َِ َعا َُ الدُّ ِتی َتحِب ُنوَب الَّ شود دعایتان گنا ا    ستند که باعث م   1« اغِفر ِلَی الذُّ

 عۀ ا باید زدوده شود  جامیا  عمت بر شما فرود  یاید  این جه  ،مستجاب  شود
سدرزمین کدربال   ای  کده بدهاز آن  خیل بود و گرفتار جه  زمان امام حسین

 ،قدرح بحلی   م  داشتند  مدردم شدام و دا ستندواقعاا قضایا را  م  ،آمده بود د
چون افدرادی کده  ،را جشن بگیر دبیت ا  واقعاا بصورشان این بود که باید ورود 

امدام  ۀامدا خنبد ،ا دا د کشته شدده ا( قیام کردهعلیه حکومت برحب )به زعم آن
 زدای  کرد جه  یرو سخنان زینب کب سجاد

 سیاسی ۀانگیز. 4

را اداره کندد   آنبوا د را بشناسند و بدا د که  ر کس   م  امامش دیجامعه با
  مچندین عمل  بمام فقه، حکومت اسدالم  اسدت  ۀفرمود: ثمر خمین امام 

آورد  روشن اسدت بصورش بصدیب م  ،حکومت اسالم  و والیت فقیه :فرمود
با قوا ین اسالم   قوا ین اسدالم را چده  ؛ه باید اداره شوداسالم  چگو  ۀجامعکه 
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کارشناسان دیند   اگدر خواسدتند  ،بعد از ائمهو دا د  پیامبر خدا، ائمه کس  م 
 (میالا مهنددس  فدت)یک مهندس  ،یک بیمارستان را با قوا ین پزشک  اداره کنند

خواسدتند یدک اگدر   مچندین  یر ددگعنوان رئیس بیمارسدتان بده کدار  م  را به
دان را شدناس و بداریخیدک جامعه ،ریدزی کننددبیمارستان را از  ظر مهندس  پ 

عمدران  ۀباید کسد  باشدد کده در رشدت و د ند!مهندس  اظر ساختمان قرار  م 
بحصی  کرده و کارشناس باشد! این امدری بددیه  و مشدخح اسدت  عجیدب 

 مده متخصدح  ،دیدنامدر امدا در  ،ند سدت جا د بال متخصدح  مهکه است 
شدو د  چندور شدما بدرای  ظر م  مده صداحب ،در مسائ  شدرع  و شو دم 

د بال   ،برق کار ای برای و کنیدعمران را د بال م  ۀرشت ،ساختمانفراگیری علم 
متخصدح  پزشدکان د بال  ادرمان بیماریبرای  یا رویدمهندس الکترو یک م 

معاویده متخصدح دیدن  ویزیدد قدر مظلوم است که بایدد ول  دین آن ،رویدم 
چدرا  ، سدت مفسر قرآن شود ! جای  که امام صدادق ،االحبارکعب  د یاشو

 ۀ ا به خود اجدازچرا آن ،دیگران باید اظهار  ظر کنند  جای  که اباعبدالله  ست
ای کده سیاس  است   امه ۀچهارم، ا گیز ۀد ند  ا گیز ا را م گو ه گستاخ این
َفَلَعمـِرى َماااِلَمـاُم االَّ »، بدین مضمون اسدت:کوفه  وشت به مردم حسین امام

َُ َنفَسـهُ  اِئُن ِبالَحقِّ َوالَحـاِب بده جدان  1؛الَحاِکُم الَعاِمُل ِبالِكَتاِب َو اآلِخُذ ِبالِقسِط َوالدَّ
که بر اساس کتاب خدا حکومدت خودم سوگند، امام و پیشوا کس   یست مگر آن

رد، پایبند دیدن حدب باشدد و خدود را وقده در راه خددا کند، عدل و داد را بر پا دا
    «کند

 شخصی ۀانگیز. 5

پس بایدد  ا از مسیر خارج شده است  به بعبیر آنو امام خروج کرده!  :گفتند
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قددر خنبده دا یدد چدرا روز عاشدورا ایناباعبدالله به د یا بگوید من کیسدتم  م 
بروید از اصحاب بپرسدید  از فرمود:   گا   م است چرا محاّجه کرده و خوا ده

فرمدود: ریزیدد  گدا   م چرا خون مرا م   جابر بپرسید  من کیستم و اباسعید
در بمام د یا اکنون پسر پیامبری غیر از حسین وجود دارد  آیا پسر پیامبری غیدر از 

 ۀرده کده از فارمد ۀکدربال و واقعد  جدری 21 ۀ سدالدر حادث امام حسین
 سد  بقیه  و که به شهادح رسیده بود امام حسن  وجود داشتباشد  ز را

  رسید م  به پیامبر حضرح ز را ایشان از
    کردم عرت خالصه  لیخ که بود یمحور پنج نیا

اباعبدالله از آمدن بده کدربال چده بدود  قبد  از  در مکاشدفه و  زۀیسؤال: ا گ
  بصدره دیند !  امده بده مدردم ۀسدراغ کدالم خدود ایشدان بیاییدد: ا گیدز ،بحلیل 

اجتمدداع    ۀا گیددز ،بدددعت زدوده شددود دوم و گددرددخددوا م سددنت احیددا م 
خدوا م جهد  از فر نگد   م  ۀا گیدز ، ا را اصالح کنم سدومخوا م خراب م 

خوا م مردم بدا ند چه کسد  بایدد م   سیاس ۀ ا گیز ،جامعه زدوده شود چهارم
 شخص    ۀا گیز ،پنجمدین باشد   به آشنای وشناس حاکم شود  حاکم باید قرآن

 گدرید و شدود بسدته جدا مان کدربال هیقض داشتند دوست  لیخ  انیالبته ا
ز دده عاشدورا را  ، دا ا و عزاداریاما  مان سوگواری ،جا بیرون  رودنآ از یزیچ

دوسدت و  ،روضده خوا دد ،در گدودال قتلگداه ی  وقت  زینب کبر گاه داشت
بمام افراد مدینده بدا  ،واحسیناه گفت ،ر مدینهالسلمه ددشمن گریه کرد د! وقت  ام

 و  نگام  کده کوفه اشک ریختند ۀکربال آشنا شد د  وقت  کوفیان در درواز ۀواقع
ُن الَعِشان ِبَكـربَل»باالی منبر شام فرمود: ،سیدالساجدین پدر مدرا بدا  ؛«أنا ابإ

تم کده من پسر آن کس   س :فرمود زما   که  مچنین لب بشنه در کربال کشتند!
 ،سدال 70یدا  70شام غرق در عزا شد   زدیک بده  ۀمننق ،بد ش را عریان کرد د
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ـُن » :صددا زد ،غذا آورد دد یا ر افنار و غیر افنار اگر آب  امام سجاد ُقِتـَل ابإ
شانا ِإ  دای فرمود: مردم د یا، من با  گاه به آب به یاد لبم ایشان «  ِسو  الله َع

با  گاه به ارفال صغیر، یداد غربدت او و به یاد گرسنگ  با  گاه به غذا  ،پدرم ۀبشن
 گیر شود و  مهز ده بما د  ا باعث شد فر نگ کربال افتم  ایناصغر م عل 

جدزو ا دداف  و گریده امدا خدود عدزاداری خود، یجا نی دف امام حس
آشنای  با مکتدب  ،گریه بر اباعبدالله ۀاست  خود گریه  دفمند است  چون  تیج

 اوست  
من در ایتالیا منبر  گفت: ما منبر ا   دوستان از  کی کنند  م هیچرا مردم گر

آمد دد   دای لبندان و عدراق پدای منبدر م بودم  جمعیدت زیدادی  دم از عرب
آن کس  که باشگاه را از او اجاره کردیم یک مسیح  بدود  وی بمدام ده  :گفتم 

بعدد از سدخنرا   و  ،کدرد  شدب د دمآمد و مدا را بماشدا م مراسم م به شب 
مداح  و وعظ و عزاداری مرا صدا زد و گفت: در این باشگاه چه خبر است  من 

 دا و  ای  از قبید  میتینگبدرای بر امده ؛د م ا اجداره مد جا را برای جشدناین
 دا چده کنندد  بدو بده آن شدینند و گریده م  ا  چرا ده شدب اسدت م مالقاح

بدر سدر و  و ریز ددقددر اشدک م ندد  چدرا اینکنقدر گریه م گوی  که اینم 
شروع کدردم بدرای  ،که خسته بودمبا این :ز ند  ایشان گفتصورح خودشان م 
 ب  ما رسول الله است  پیامبر مدا دختدری داشدت بده  دام  :او از پیامبر اکرم گفتم

و  دو بدا پسدر داشدت بده  دام حسدن ،فارمه که بنها یادگارش بود  این دختدر
 شدانی الب وصورح   شا د و زا و م و شا ه یرو را  اآن امبریپ  نیحس

و گذاشدت  ماحترام  و به آ ان کرد م را  اآن سفارش خود ارانی به و دیبوس م را
حرمدت دختدرش را  گده  رفت،امدا ایداز د  مبرایدا تمام و محبت داشدت  پ

او  و  داشدتندرا  گده    حرمت امام حسنا د دبه شهادح رس و او را ، داشتند
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: گفدت م  کرد دد محاصدره کدربال در را نیحس دومش فرز د  شد دیشه زی 
 رفد  شدشبسدتند،  شیدگفتم: آب را بده روخوا دم و  او یبرا را مقت  دوره کی

« إِبـاً إِبـًا »دگا ش یددر برابدر دجدوا ش را  کشدتند، چشمش یاش را جلوما ه
ش را چهد  مندزل در شدهر ا زن و فرز دد د د ویم اسب بر بد ش دوا ُس  کرد د،

 جداآن که  م  مسرش که کرد هیگر  حیمس یآقا نیا قدرآن: گفت گردا د د  م
ن او را ستیبا به حال گر کنم؛ م  سال است با او ز دگ  س من: گفت بود حاضر

  کددردم هیددبعر شیبددرا نیحسدد از: گفددتم  یکددرد چدده او بددا  بددودم دهیدد د
ددراح اسددت  فرمددو یددقت ،نیحسدد بی ــا » : ا  سددتماشددک ۀمددن کشددت :دالعی َن

َ
أ

ـَرةَقِتیُل  َعبإ  یرو را او امبریدپ  گدا  که  نیحس  گفتم شی  از اباعبدالله برا1«الإ
 قاعددباا  دیبا  بود  خبر چه کربال در  دیکربال کن ۀروا  را  ادل   گذاشت م نهیس

  دیکشد  سدخت  مده، او از شیچون بد ،خوا د یکبر نبیز از زبان را روضه
سدوخته و می  ی امدهیخ بشدنه، و گرسدنه شدهدا ی دابچده ن،یزم یرو  اهکشت

 ا را بچده آمدد و م  اشم بن ۀلیعق  گا  … امساعد حال با نیدالساجدیس
 در  گدا   رفتندد بداز م آورد،امدا م یاگوشده وبه داشت  ا برمکشته یاز رو

 بود دد آورده پنداه ابدانیکده از بدرس آبدش بده ب را ی  ابچده گشت و م  اابانیب
 خودش نبیاما ز کرد، م آرام را نیدالساجدیس و آمد م    گا افتی م

 بدر اریبسد  دهیدبرادر د داغ پسرِ  ده ویداغ برادر دده، یداغ جوان د بود؛ دهیدداغ  م
،  ا سدختن یا ۀبا  م ،خوا ران و  ا، برادرانجوان گذشت، اما سخت نبیز

    شبش را خوا د ماز در دل شب بلند شد و 
  

                                                           
  108، صالزيارات كاملقولویه، ابن  1



 
 مندی در گفتار و رفتار حضرت زینباقتدار و عزت

  *محمد اظم  ریمی

  اشاره

 ای اصدل  مشدروعیت یکد  از مؤلفده ،در ادبیاح سیاسد  امدروز، اقتددار
رود  وجدود اقتددار در  ظدام  ای سیاس  به شمار م  ا و  ظامسیاس  حکومت

 ا و ر برابر بیگا گان، باعث حفظ ارزشسیاس ، عالوه بر باال بردن بوان دفاع  د
بدداوم و  ،و پذیرش و حمایت اعضای جامعه و در  تیجه ،باور ای سیاس  جامعه

در  باح حاکمیت سیاس  خوا د شد   هضت سیاس  و فکری امدام حسدینثی 
منبعث از رسدالت دیند  آن  آن، است که مشروعیت ای ای سیاس رراز حرکت

چندان عمیدب و  ،آن که ریشه در این مشدروعیت داردمندی است و اقتدار و عزح
  ا از وقوع آن  مچنان ما دگار است پس از قرندار است که ریشه

 شناسیالف( مفهوم
 . مفهوم اقتدار1

عزح، جاه و جدالل  2بوا مند شدن، بوا ای ، قدرح،  در لغت به معن 1اقتدار
                                                           

 الم  پژو شگر پژو شگاه علوم و فر نگ اس *
1. Authority. 

  721، ص1، جفرهنگ معین  محمد معین، 2
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از  ظدر برخد ،  2اسدت « سلنه و  فدوذ مشدروع»و در اصنالح به معن   1است
جایگداه فدرد،  7قا ع کردن دیگران و کسدب بوافدب آ دان اسدت  استعدادِ  «اقتدار»

از اسباب ایجاد اقتدار بده شدمار  ،بخصح، بحصیالح و  قش اجتماع  خاص
   0رو د م 

 . مفهوم عزت2

 0شددن،ّلت، در لغت به معند  سدربلندی، سدرافرازی و گرام ّزح مقاب  ذِ عِ 
به معن  زمدین « زازُع  ٌت ْر ای »در اص  از  و 1است جمندیعظمت، بزرگواری و ار

حدالت  اسدت کده  ،در اصدنالحعدزح  3محکم و  فوذ اپذیر گرفته شده اسدت 
   8دارد ا سان را از مغلوب شدن بازم 

 ما یدِت  دلید  ا بده بالذاح از آن خداو دد اسدت و ا سدان ،«حّز عِ »صفت 
قدرآن  از ایدن رو  دار دد؛از آن  ایخویش، بنها در پربو عزح منلب، بهدره امکا ِ  

ِهَْجِمیعاًْد: ایفرمم  َ ِْللَّ ِعزَّ ْال  ََّ و در پربدو  «ح از آن خداسدتبمدام عدّز » ؛7َفِإ
ُ َْوِْلَرُسووِلِهَْوْ د: شدوا، پیدامبر و مؤمندان واجدد آن مد دح خعّز  ِعوزَّ وِهْال  َوِْللَّ

ِمِنیَنْ ُمؤ  « منددیحعّز »  «ن اسدتاح برای خداو دد، رسدول و مؤمندعّز » ؛10ِلل 

                                                           
  2111، ص2، جنامهلغتاکبر د خدا،   عل 1
  116، ص9، جدايرةالمعارف تطبیقی علوم اجتماعیمهر،   علیرضا شایان2
  96، صفرهنگ علوم اجتماعی  جولیوس گولد و ویلیام کولب، 7
  190، ص1، جسی و علوم انسانیشنافرهنگ جامع جامعهه راسخ، لال  کرامت0
  2278، ص2، جفرهنگ معین  محمد معین، 0
  17787، ص10، جنامهلغتاکبر د خدا،   عل 1
  017، صمفردات الفاظ قرآن كريم  راغب اصفها  ، 3
    مان 8
  177   ساء، آیۀ 7

  8  منافقون، آیۀ 10
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منددی حجا  م عّز و منظور از آن در این 1؛ح استحالت و کیفیت فرد دارای عّز 
  مندی فردیح م عّز  و اجتماع  است

 مندی در نهضت عاشوراتب( عزّ

مندا ه برای بشریت است  خداو د ا سان را عزیدز حعاشورا درس زیست عّز 
ح و افتخدار ز ددگ  کندد و بده ّز با عداشته است و او باید در پهنه  ست  سربلند، 

ـا »ذلت و زبو   است، بن  د د  فریاد ۀ آ چه دون شأن ا سا یت و مای ََ ِمَنّ َهـا َهیإ
ة َلّ  اسدت کده چده در برابدر عصدر ا و  س  ۀپیام  برای  مد عبداللهاب « الِذّ

 د  ن) فس(،  باید به خواری بن د دشمن درو  چه در برابر  دشمن خارج  و
الگدوی زیسدت  ، ا  شان داده است که خودر بمام موقعیتد امام حسین

عاَدَة َو الَحیـاَة َمـَع »که فرموده: چنان ؛مندا ه استعزح ََ إالَّ السَّ ى الَمو َِ ی اَل أَ َفإنِّ
من مرگ را جز سعادح و ز دگ  با سدتمگران را جدز بددبخت   2؛الّظاِلمیَن إاّل َبَرماً 

 «   بینم م 
 د بوه  یور ظلومنیچ نبیده هیا نون  ه د

 

 
 3!باید ز نان گذ ت،  وزین زنودگی چوه سوود  

 

 علیهاالسالم مندی و اقتدار حضرت زینبهای عزتج( عوامل و زمینه

 . ایمان استوار1

پیدام عدزح و  کده ایشداند شدبه خدا باعدث  استوار حضرح زینب مانیا
ََلـا» فرمود: عل  ؛اقتدار قیام حسین  را استمرار بخشد ُفِسـِهمإ َعُظَم الإ نإ

َ
ِلُق ِفـی أ

                                                           
  2278، ص2، جفرهنگ فارسی  محمد معین، 1
  200، صتحف العقول، ا  حّر  ۀشعب  ابن2
   شاعر:  عمت میرزازاده )آزرم( 23، صهاحسین پیشوای انسان  محمود اکبرزاده، 7
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ُیِنِهمإ  عإ
َ
بزرگ  خداو د چنان دل آ ان را فرا گرفته است که غیدر  1؛َفَصُغَر َما ُدوَنُه ِفی أ

 «   او را در چشمشان کوچک ساخته است
 ی چنان در اوج است که جدا  مقام عظمت اله به نبیحضرح ز مانیا

 دای ایمدان آن وهاو در دلدش بداق   گذاشدته اسدت  یکد  از جل ریورود غ یبرا
ای کده عبادح و راز و  یاز بدود، بده گو ده از رریببزرگوار، اربباا دائم  با معبود 

 :فرمدود بر   شد  امام سجاد دحت  در شرای  سخت  او د گاه  ماز شب یچ
 2مشدغول عبدادح اسدت  ،ام زینب را دیدم که در محراب  مدازشام عاشورا عمه

َيـا ُاخَتـاُ  اَلَتنِسـیِنی » با آن حضرح فرمود: نگام وداع  امام حسین  مچنین
یِل   « فراموشم  کن ،در  ماز شب !خوا رجان 7؛ِفی َصََلِة اللَّ

کر ش و خضوع در برابدر پروردگدار، غیدر او را در دلدش کوچدک  سان،نیبد
 مندا ده سدخن گفدت ، عدزحآنجا که برای بیان حقیقت و دفداع از ساخت با آن

زينـِ و مـا »فرموده است:  شخصیت حضرح زینبۀ مرحوم مامقا   دربار
ِاک ما زينِ « و کیست زینب  چه دا   زیندب کیسدت  ؛زینب 0؛زينِ و ما أد

مندی زیندب اسدت  ر بدر ا قدالب  یدز عزح ایمان استوار وبه  اظر  ،این سخن
در  کده حسدین بدن علد عّزح است،  مچنان ۀزینب کبری مجّسم»فرمود: 

   0« عّزح بود ۀّسمکربال، در روز عاشورا مج
مندا ده فدداکاری عزح ، شت سال دفاع مقدس ما در ا قالب و ۀز ان جامع

 بود  الگو ی ایشان زینب؛ زیرا  دکرد
                                                           

   707، ص177 ۀ، خنبالبالغهنهج  1
  11، ص7، جالشیعه رياحینالله محالب ،   ذبیح2
  12   مان، ص7
   37، صالرجال تنقیح المقال فی علممامقا  ،   0

5. http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=4972 
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 . علم و معرفت2

گذاشدت و رسدول  در محی  فضیلت و مهب  علوم اله  پا به د یدا نبیز
 به کسب علدم و معرفدت از ر ۀو فارم خدا را در  کرد و در مکتب عل 

مورد ابفاق  مگدان بدوده اسدت و حتد   ،مقام بلند علم  آن حضرح  پرداخت
 ئ،الشدارا دد  عایشده بنتبرخ  از  ویسندگان ا   سنت  یز بدان بصریح کرده

گویند، زینب مجلس بر آ چه بعض  روایاح م  بنا» ویسد: مصری م  ۀ ویسند
خواستند در دین ه م پژوه و با وا   کعلم  مهم  داشته که گرو   از ز ان دا ش

 1 «کرد دخدا بفقه پیدا کنند، در آن مجلس شرکت م 
 ا د: وشته یز   برخ

کوفاه مجلیای داشات کاه بایای  در در اندىی علای این 

هارد شااد ه ایشااان  کاایدم رهای علاایقاایآن تفیاا ی می ،بااانوان

مایی  باودم در  ۀاا ساور  «ک ا م » مشلو  تفی ی حیهت میطماه

؟ دیکای تفیا ی مای« ک  م » یمود: شن دو کهایا هن او اماو ف

رماز مقا بای اسات  ،عیض کید:  ن ا استم فیمود: ایا کلماه

ىاه آن مقائ  را شایو داد رسدم آنرسو  خدا می ۀکه به شما ثمی 

در میاو علمای آن حضاید هما ا  مبلندبلند ىییه کید ه این 

 فدک اه را باه حضاید اینا  ۀبب که ش خ  دهق ساند خطبا

   2یده استممنای  ک

فدکیده  ۀدر زمان بیان خنبد که حضرح زینباست با بوجه به این  هیبد
، در سن پنج یا شدش سدالگ  بدوده، حفدظ و ا تقدال آن بوس  حضرح ز را

                                                           
   07، صالزهراءبطلة كربال زينب بنت، ئالشار  بنت1
  271ص، 1، جالشرايع علل  شیخ صدوق، 2
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بدا  ،ایدن بهدره کند؛ وم بر کمال فهم و رشد علم  آن حضرح داللت  ،کلماح
 1عنایاح اله  به او رسیده است 

پددر  ؛مشغول بالوح قرآن کریم بدود ب ق  است که روزی حضرح زین
داد دد  در ایدن  نگدام حضدرح به بالوح ایشدان گدوش م  بزرگوارش عل 

فرصت را مغتنم یافت و بفسیر برخ  آیاح را از پددر بزرگدوارش سدؤال  زینب
وگو، امام بحت بأثیر ذکداوح و  دوش کرد و امام پاسخ داد د  در اثنای این گفت

دختدر عزیدزش اشداراب  فرمدود   ۀرفتند و راجع به آیندسرشار زینب کبری قرار گ
أعرُو ذلـ  يـا ابـی، »زما   شگفت  پدر به اوج رسید که حضرح زینب گفت: 

كِنی ِلَغِدى ی َکی ُتَهیِّ مِّ
ُ
دا م، مادرم مرا به این امور این منالب را م  2؛أخَبَرتِنی به أ

  «آگا   داده است با مرا برای فردایم آماده سازد
 و مردآفووورین روزگوووارزن مگووو

 

ختی زن مگو بنتی  
ی
 الَوقارالَجالل أ

 7ن مگو دست خدا در آستینز  ین          زن مگو خار درش نق  نب

 . خانواده و تربیت3

مندی، شجاعت و اقتدار بود دد الگوی عزح خا دان عصمت و رهارح
 مایش  این خصوصیاح را به ،در گفتار و کردار خویش ،و در بمام مراح  ز دگ 

ای  یسدت کده ایدن د یدا را کده در آیدا آزاده»فرماید: م  ا د  امام عل گذاشته
رعدام  اسدت، بدرای آ دان کده در خدور آن  سدتند،  ۀما دارزش   مچون بهکم

بیفکند   ما ا بهای  برای جان شما جز بهشت  یست، پس آن را جدز بده بهشدت 
 0  «مفروشید

                                                           

  10د10، صنگاهی كوتاه به زندگی زينب كبریمحالب ،  : رسول    ر1
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آن الگدوی شدجاعت و ا سدا یت   یدز کده در مکتدب امام حسین و زینب
منددی و اقتددار بده جها یدان بدوده سعیشان ابالغ پیدام عزح ۀا د،  مبربیت یافته

 ای در قالب خنبه ،مندی  هضت عاشورا بیش از  مهاست  در واقع، پیام عزح
   نگام  که خا دان رسدالت در کوفه و شام جلوه  مود آبشین حضرح زینب

سپاس خدای  را »گفت:  زیاد خناب به زینبد د، ابنکوفه ش ۀوارد داراالمار
بدا رد  حضدرح زیندب 1« ایتان را آشکار ساخت!که شما را رسوا کرد و دروغ

خداو دد را » سبت داد و فرمود: او  بیت، آن را به خودزیاد  سبت به ا  کالم ابن
سداخت  پیامبر، گرام  داشت و از پلیدی پا   ۀگویم که ما را به واسنسپاس م 

گدویم کده و خدا را سدپاس م  ؛گویدشود و فاجر دروغ م  ما ا فاسب رسوا م 
  2 « دیگری است! ،فاسب و فاجر

 مندیهای عزتد( جلوه

، بدیش از  مده عاشورا بوس  حضرح زیندب ۀآوری واقع قش پیام یفایا
کوفده  اول در ۀحضرح در کوفه و شام صورح گرفت  خنب آنۀ در قالب دو خنب

در  ،دوم ۀخنبد شدد و بیانجمع مردم  که برای بماشای اسیران آمده بود د،  در و
 یبایددد الگددو ایشددان را ا و دیگددر سددخنان مجلددس یزیددد در شددام  ایددن خنبدده

 مندی و اقتدار به شمار آورد عزح
خاصد  دار دد و در  ۀ ر کدام موقعیت و زمین حضرح زینب ی اخنبه 

بدده قصددد  ،ان در جمددع مددردم کوفددهایشدد ۀا د  خنبدددهشددشددرای  خاصدد  بیددان 
مردم بود با آ ان را متوجه فساد دستگاه حکومدت سدازد و بده آن  به بخش آگا  

د  حاکمیدت بدر آ دان  دلی ،این  به معرف  خود و خا دان خود و ستم  کده از ِقبی
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راووس به  ق  از یکد  گذاشت  سیدبن یجار رفت، پرداخت و اثر خود را  یز ب
  ویسد: در کوفه م  زینب ۀاد خنبایر ۀاز شا دان صحن

کنان آن رها مایدو ح ایان ه سایىیدان بودناد ه ىییاه ،به خدا قیا 

ىزیدناادم ىذاشاااند ه ان شاات میدساشااان را باای دهااان خااود می

ه قادر ىییاه کایدپ یمیدی را دیدو که در کنار ما اییااده باود ه آن

: ىفاتکه محاسن، اا اشک َتی شده بودم در هما ا حاا  می بود

هاای پ یهان شاما ب ااییا پ ایهان، جوان !پدر ه مادرو فدای تو باد

شااما ب اااییا جوانااان، انااان شااما ب اااییا انااان ه خاناادان شااما 

شااااوند ه ب اااااییا خاناااادان اساااات کااااه هیىااااز خااااوار نمی

 1ناپذییندمشكیت

 . نکوهش مردم کوفه1

 اگاه ببلدور پیددا کدرد کده شکسدت ظدا ری را بدآن اقتدار حضرح زینب
او  ،در واقدع د کدرجا و پیروزی ظا ری را به شکست واقع  ببددی  هزی جابپیرو

زیاد، دشدمن  را کده بده با ایراد خنبه در جمع مردم کوفه و پس از آن در کاخ ابن
حسب ظا ر در جنگ پیروز شده بود، در مقر قدرح خود، بحقیر و ذلید  کدرد و 

اولدین مواجهده بدا مدردم  اشدم در ن ب ۀبدل کرد  عقیلمپیروزی او را به شکست 
و  کوفه، پس از حمد و ثنای الهد  و درود فرسدتادن بدر جددش رسدول خددا

 فرمود:  خا دان  بوح
ـَرُة َو  َعبإ َِ الإ

َ
َقَ َِ اَل َفََل 

َ
ِ  أ ََلذإ ِِ َو الإ

َغدإ ِل َو الإ ََلتإ َل الإ هإ
َ
ُكوَفِة َيا أ َل الإ هإ

َ
َيا أ

َما َمَثُلُكمإ کَ  َرُة ِإنَّ فإ َِ الزَّ
َ
ٍة اَل َهَدأ ـِد ُقـوَّ َلهـا ِمـنإ َبعإ ِتی َنَقَضتإ َغزإ َمَثِل الَّ
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يَماَنُكم َدَخـًَل َبیـَنُكم
َ
َِلُذوَن أ كاثًا َتتَّ نإ

َ
ای مایدو  !ای مایدو کوفاه 1؛أ

اشااكاان خشااو نشااود ه  !حم ااتشااكا ه بیخ اناكااار ه پ مان

های َمَ   شما همانند انای اسات کاه رشااه ؛هایاان آراو ن  یدنا ه

کیدم شااما افاات ه سااپب آن را اا هاا  باااامیبخااود را محكاا  می

 سوىندهایاان را دسااهیز فیاد قیار دادید!
 در ادامه فرمود:

ها هیا د که قاب  خاوردن ن یااند ه شما مانند ى اهان ب ا ابا ه

ای ای هیا د که اینت قبورندم به راساای کاه باد توشاهمانند نییه

ر عاذاب، بیای خود پ ، فیساادید که خش  خدا بای شماسات ه د

 2جاهیدان خواه د ماندم
سدان ه فریاد ای درد ا  حضرح زینب و خناب او به ا   کوفه، بد شک ب

 که در سرز ش کوفیان فرمود: بوداش فریاد ای پدر گرام 
ِحَجـاِ ،  َِ الإ ـا بَّ َِ َفاِ  َو ُعُقـوُ   َطإ َجاَ ، ُحُلوُم اْلإ ِِ َجاِ  َو اَل  َباَ  الرِّ شإ

َ
َيا أ

ی  نِّ
َ
َُ أ َقَبـتإ َلَوِددإ عإ

َ
َإ َنـَدمًا َو أ ِه َجرَّ ِرَفًة َو اللَّ ُكمإ َمعإ ِرفإ عإ

َ
ُکمإ َو َلمإ أ َِ َلمإ أَ

ظـاً  ى َغیإ ِِ
ُتمإ َصـدإ حًا َو َشَحنإ ِبی َقیإ ُتمإ َقلإ ُه َلَقدإ َمََلإ  7؛َسَدمًا، َقاَتَلُكُم اللَّ
 شدین داریدد  ای مرد مایاِن  امرد، که بخی  کودکا ه و فکر  وعروسان پرده

 ددامت، و  ،شناختم که به خدا پایان این آشدنای ش من شما را  م ای کا
اش ا دوه و حسرح بود  خددا شدما را بکشدد کده دلدم را پرخدون و  تیجه
 ام را ماالمال از خشم ساختید  سینه

 گداه  دختر عل  در آن روز به زینب»گوید: بن ُخزیم اسدی م  ریبش
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گفدت  بدا گویا عل  بدود کده سدخن م  کردم، به خدا ز   سخنوربر از او  دیدم 
 ا حدبس  ا در سدینهدست به مردم اشاره کرد و فرمود: ساکت باشید؛  اگاه  فس

 1 «گفتن کرد ای کاروان از صدا افتاد و او شروع به سخنشد و ز گ
کده او بده بدازگ   شدادا م  سخنان در حال  از سوی حضرح زینب نیا

دشمن آ ان را بحت محاصره داشتند و  ندوز دیدد داغ عزیزان دیده بود و سربازان 
 بغییر  کرده بود بیت ا  مردم  سبت به 

 . رفتار بردبارانه2

 ددا و خا دددان رسددالت و آزار و اذیت شددهادح عزیددزان و اسددارح یمدداجرا
 امیه بر حضرح زیندب کبدری ای  که از سوی دستگاه سفا  بن احترام ب 

ای سدنگین و جا کداه بدود کده بنهدا بدا صدبر و در کوفه روا داشته شد، بده ا ددازه
 د شای که منبعث از ایمان استوار آن حضرح بود،  موار م العادهشکیبای  فوق

زیاد در مرکز خالفت کوفه، در پاسخ بده سدؤال بنحضرح پس از مواجهه با ا
ِخیـ»او که پرسید:  ۀآمیز و جبرمسلکا سفسنه

َ
ـِه ِبَ َع اللَّ ـِت ُصـنإ يإ

َ
أ َِ َف  ـِل َکیإ هإ

َ
َِ َو أ

 َِ ِتـ برین پیدام ، اصل « !اح چگو ه دیدیبرادر و خا وادهۀ رفتار خدا را دربار 2؛َبیإ
با با دگ رسدا بده  ،اله  بود ۀبسلیم در برابر ارادو کربال را که  شان از ایمان  ۀواقع

آ چده  ۀحام  امر اله  بود و  م گوش جها یان رسا د با  شان د د که حسین
ـُت ِإالَّ َجِمـیًَل » ای حب بدود: ای از جلوهوهجل ،ابفاق افتاد يإ

َ
أ َِ جدز زیبدای   7؛َمـا 

 «   چیزی  دیدم
بوحید افعال ، در د یا فاعل  جز خدای متعال وجود  ددارد و  ۀبر اساس آموز

 ۀمد ا کداِر خددا اسدت و  مداپیش ۀ م ؛ از این رو،شودکار ا به او ختم م  ۀ م
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مبا داح و  ۀته شددن در راه خددا مایدکشد ،از ایدن رو ؛خددا زیبدا اسدت  ایکار
ـَل َفَبـَرُزوا »سر وشت محتوم بندگان خاص است:  َقتإ ِهُم الإ ُه َعَلـیإ َِ اللَّ ٌم َکَت ِِ َقوإ اَل ُُ َه

اینان کسا    ستند که خداو د شهادح را سر وشدت آ دان قدرار  1؛ِإَلی َمَضاِجِعِهمإ 
امده در رّد سدخن در اد«  داده است و آ ان در منزلگاه اصل  خدود جدای گرفتندد

خواست خود را از بکلیه بر ا دد و کدار خدود را بده زیاد که م جبرمسلکا ه ابن
کندد و به زودی خداو د آ ان را با بو جمع م »گردن خدا بیندازد، عالما ه فرمود: 

آن روز  ظر کن و بنگر چده کسد  از پدا  شد؛عم  پلیدح محاکمه خوا    ایبر
 2«ای پسر مرجا ه! ،نشیندمادرح به عزایت ب ؛افتاده است

 اشم با سخنان آبشین خدود مسدیر بداریخ را عدوت کدرد و خدود بن  لۀیعق
حام  پیدام عدزح، اقتددار، شدجاعت و  ساز شد و ثابت کرد که حسینباریخ

   شد باریخ  مردان و ز ان ۀاو الگوی  م ،و این چنین ؛اییار به جها یان بود

 . تحقیر و تهدید دشمن3

 نگام  کده بدا وی  د در کاخ شام د اولین دیدار با یزید در حضرح زینب
، با اسدتناد ، پس از حمد و سپاس خداو د و درود بر رسول خابمشدرودررو 

خداو دد و سدتمکاری بدر   ایقرآن، پیامد ای سدرپیچ  از دسدتور هشریف ۀبه آی
ْکَْخناب به او یادآور شد:  بندگان را يَنَْصَدَقْاللُهَْکَِلَکَْيُقوُل:ُْثمَّ َِ و

َْعاِقَبَهْالَّ ََ ا
ْ ََ ِزُئو وَته  ُبواِْبآَياِتْاللِهَْوَْکاُنواِْبَهواَْيس  ََّ َْک  َ وَامَْا سدخن خداو دد  7؛َاَساُإواْالسُّ

 ا را بده بددبرین وجده مربکدب راست است که فرمود: سرا جاِم کسا   که بددی
ر ادامه و د« این شد که آیاح خدا را بکذیب کرد د و آن را به سخره گرفتند ،شد د
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با شجاعت بمام لب به سخن گشود و او را  سبت به رفتدار  ،در برابر درباریان شام
ای یزیدد! آیدا »الله  کو ش کدرد: اش در شهادح و اسارح آلزشت و غیرا سا  

اکنون که زمین و آسمان را بر ما بنگ کردی و مدا را  ما ندد اسدیران بده  در سدو 
باشد  و ار شددیم و بدو  دزد او گرامد  م پنداری ما به  زد خدا خوکشا دی، م 

 1«قدر و منزلت بو در  زد خداست ! ۀبصور کردی این  شا 
و اسدارح  بدا شدهادح امدام حسدین ،دستگاه حکومت یزید به زعم خویش

 ا پا  سداخت، امدا ایدن آ ان را خاموش و  امشان را از دلۀ ، آوازخا دا ش
  در کمین ستمکاران است و دیر چراکه دست ا تقام اله ؛بصور بارل  بیش  بود

ْفرمدود:  ،از ایدن رو ؛یا زود آ ان را به سزای عم  خویش خوا د رسا د ًً و َفَمه 
ْ ور  ی  َِ ْ ِلو َْلُهوم  َمواُْنم  يَنَْکَفُرواَْانَّ َِ

ْالَّ َسَبنَّ :َْوْاَلَْيح  َوَجلَّ َلْاللِهَْعزَّ َْقو  َْ ،َْاَنِسی ًً َمه 
ِل َْلُهم ْ َماُْنم  ِْانَّ ُفِسِهم  ن  ْْالِّ ُْمِهین  اب  ََ َْع مًاَْوَْلُهم  َداُدواِْاث  بر! آیدا قدری آ سدته 2؛ِلَیز 

 ا که کافر شد د و راه رغیان پیش آن»سخن خداو د را فراموش کردی که فرمود: 
بده آ دان  ؛د یم، بده سودشدان اسدتبصّور  کنند اگر به آ ان مهلدت مد  ،گرفتند

ای در کننده ا عذاب خوارای آند یم با بر گنا ان خویش بیفزایند و برمهلت م 
  «پیش است

 دادن دشمن  . ناتوان جلوه4

بصدور  و اسدارح خا ددا ش امیه با شهادح امام حسدیندستگاه بن 
از  ،با اقتدار بمدام ، اما زینبکرد ای مردمان خارج خوا د کرد او را از دلم 

بده یزیدد  ای مردمدان سدخن گفدت و خنداب بیت در دلریشه دوا دن  ام ا  
َع َسعإ یإ ِکدإ کَ »فرمود:  َرَنـا َوال ُتمیـُت یَ َدَك َو اسإ حـو ِذکإ ـِه ال َتمإ ـَدَك، َفَواللَّ ِإ َجهإ ، ناِص ََ
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ای داری به کار ببر و سع  خودح را به کار گیر، ولد  بده خددا  ر  قشه 1؛نایَ َوحإ 
 « ما را  ابود سازی بوا    ام ما را محو کن  و پیامقسم  م 

اگدر »پایدان بدرد: بده با ایدن جمدالح را  اشان کوبندهسخن سپس زینب
جا کشا د که با بدو سدخن بگدویم، ولد   ای بزرگ روزگار کارم را به اینمصیبت

شدمارم و فدراوان بدو را بدان که من ارزش بو را  اچیز و سدرز ش بدو را بدزرگ م 
جدای  ؛ ا سدوزان اسدت ا گریدان و سدینهول  چه کنم کده دیدده ؛کنمبوبیخ م 

شگفت  است که گرو   الهد  و برگزیدده، بده دسدت حدزب شدینان و بردگداِن 
 2 «آزادشده، کشته شو د

 

                                                           
  127، ص6، جاللجاجاهلعلیاإلحتجاجربرس ،   1
  120   مان، ص2





 

 

 

 

 های تبلیغیپیوست

 





 
  ایراناعراب و در جنگ  شرکت حسنین ۀشبه

  *االسالم والمسلمین مصطای محسنیحجت

  اشاره

 ،شدودم  ردرح گ گسدترد بده مجدازی فضای در که شبهاب  یک  ازامروزه 
ستیزان از دامن زدن به این لما ان است   دف اسالممس به دستبحث فتح ایران 

 ،اسالم را خشن جلوه د ندد  یکد  از ایدن شدبهاح ۀاین است که چهر ،شبهاح
استناد  اان بافکندر این فتوحاح است  شبهه حضور امام حسن و امام حسین

 با اثباح حضور این بزرگدوارن که ای مجعول و گا   مغرضا ه بر آ ند به گزارش
جوا ان بکا ند  اگدر  ایرا   و مخصوصاا  ۀاز قداست آ ان در جامع  اآن جنگدر 

در   ا  داشته باشیم، عدم حضور حضدرح علد  یچ دلیل  بر رد این گزارش
باشدد   بوا د دلی  محکم  بر جعل  بودن حضدور حسدنینم   اجنگاین 
حداح اما در فتو ؛حضور فعال داشت  ای زمان پیامبردر بمام جنگ عل 

مصدلحت بدرای داد کده ایدن مشداوره  یدز م بنها به خلفا مشاوره  1شرکت  کرد 
بدوان بده راحتد  م  با عددم حضدور حضدرح علد   مسلما ان بود و اسالم

                                                           
  دا شگاهو  مدرس حوزه *
  919، ص1الذ ب، ج ، مروجی  مسعود1
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 ،ا د  در این  وشدتاردر این فتوحاح حضور  داشته  یز دریافت که فرز دان ایشان
در فتوحداح  حضدور حسدنین بدارۀررس  چند گزارش مجعول درو ببه  قد 

 شود پرداخته م یادشده 

 منابع شیعی

 قدش و  بده ایاشداره باریخ ، آثار و حدیی  جوامع از اعم یع ش اولیهمنابع 
در فتوحداح  دار دد  بدا بوجده بده ا میدت  حضور امام حسن و امام حسین

 ۀ دای اجتمداع  ائمدموضوع و حساسیت منابع شیع  در ثبت و ضدب  فعالیت
ا جدام بوان بصور کرد که این دو امام چنین سفر مهمد  ، چگو ه م معصوم

مندابع  کده گدا     ای به آن  کرده باشدندد، اما منابع شیع   یچ اشارهنباش داده
 ،بر از این موضوع را دربارۀ این دو امدام معصدوممنالب و حواد  بسیار کوچک

یکد  از  د کرده باشنغفلت  چنین موضوع، نای به بوا ند  سبت م  ،ا دکرده ثبت
،  مین دلی  تاريخ روياناولیاءالله آمل  در کتاب  ن محل  ربرستان به  امامورخ

عالمده  1ذکدر کدرده اسدت   ای یادشدهآ ان در جنگ را برای اثباح عدم حضور
 ا را فاقدد اعتبدار این گزارشکه معاصر  یز  ۀسیدجعفر مربض  پژو شگر برجست

 2ی استوار باریخ   دارد  ا مبنااست این گزارشمعتقد  ،دا سته
جا حکومدت و در آن رفتنددوم قرن سوم، ساداح حسن  به ربرستان  یمۀدر   

 حسن بن زید از  وادگان امام حسن مجتب   علویان ربرستان را بشکی  داد د
 ا در شمال ایران حکومت کرد د  با بوجه بده مدح ،و پس از وی محمد بن زید

ای جدا داشدت اشداره ، دبود گان امام حسن مجتب که این دو برادر از  واداین
برین  دا کوچدککده آننآکرد دد، وحدال به حضور جدشان در ایدن مننقده م 

                                                           
  ۴0، صرويان يختار ، آمل یاءالله  اول1

  179، صمجتبی حسن امام سیاسی زندگانی از تحلیلی ، عامل    جعفر مربض2
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 ا د  ای به این حضور  داشتهاشاره

 منابع اهل سنت

شدود  دربارۀ این حضور دیدده  م  صحیح  گزارش یزدر منابع ا   سنت  
 دای  در ایدن بداره دار دد کده گزارشفقیده البته ربری، بدالذری، مقدسد  و ابن

 از  ظر سندی  یز مخدوش است   ، ا عالوه بر ضد و  قیض بودن ای آنگزارش
دو گزارش را با یک سند و با  ،فتح ربرستان بارۀام دردر وقایع سال س  یربر

و افراد دیگر  کند  در گزارش اول به حضور حسنینچند سنر فاصله  ق  م 
رغم ذکر افراد دیگر،  ام  از امدام به ،اره دارد و در گزارش دومدر فتح ربرستان اش
 برد   م  حسن و امام حسین

 گزارش اول: 
حدثنی عمی با شبه، قا : حدثنی علی با محمد، عا علای باا 

مجاهد، عا حان، باا ما او، قاا : رازا سام د باا ا ماا  ماا 

نااس ث ث ا ییید خیاسان، ه ممه حذیفة باا ا  ماان ه  ةسن ةا كوف

، ه مماه ا حیاا ه ا حیا ا ه عبدا لاه ما ا حاب رسو  ا لاه

با عبااس ه عبدا لاه اباا عمای ه عبدا لاه باا عمایه باا ا ماا  ه 

عبدا له با ا زب ی؛ عمی با شبه بیای  نی  کید اا علی با محماد اا 

علی با مجاهد اا حن، با ما ک که: سام د باا عاا  باه ساا  

م حذیفاة باا شادخیاساان  جناگ راهایاو، اا کوفه به منظور سی

بااا هی بودناادم حیااا ه  یمااان ه کیااانی اا یاااران پ مباای خاادا

حی ا ه عبدا له با عباس ه عبدا له با عمی ه عبدا لاه باا عمایه 
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 1با عا  ه عبدا له با اب ی ن ز با هی بودندم

 گزارش دوم: 
حدثنی عمی با شبه، قا : حدثنا علی با محماد، قاا : أخبینا  

ا اللبای، قاا : رازا سام د  کحن، با ما ا علی با مجاهد، عا

ث ث ا، فاتی جیجان ه طبیساان، ممه عبدا له باا ا مبااس ه ة سن

عمای  :ا زب ی ه عبدا له باا عمایه باا ا ماا عبدا له با عمی ه ابا

با شبه بیای  نیا  کاید اا علای باا محماد اا علای باا مجاهاد اا 

باه  هباه ققاد جناگ او، حن، با ما ک که: سم د به ساا  سای

ىیىان ه طبیساان رفتم عبدا له باا عبااس ه عبدا لاه باا عمای ه 

 2اب ی ه عبدا له با عمیه با عا  با هی بودندمباا

مربب  به فتح خراسان اسدت، امدا ایدن  ،ا د که گزارش اولکرده بصور  برخ
 کدردهذی  فتح ربرسدتان ذکدر  را زیرا ربری  ر دو گزارش؛ گفته پذیرفتن   یست

بایدد ذید  فدتح خراسدان  ،شدارش اول به فتح خراسان مربوا م است و اگر گز
آمد  از ررف دیگر، اگر کس  از عراق یا عربستان به سوی شرق ایران حرکدت م 
 دام  ،رود؛ به  مین دلید  در گدزارش اولشود به سوی خراسان م گفته م  ،کند

جدا کده و از آن ؛اسان()یرید خر «آ نگ خراسان کرد»خراسان آمده و گفته شده: 
ربرستان بوده، در گزارش دوم  ام ربرستان آمده است و گفته شده:  ،مقصد  های 

أی ) «به گرگان و ربرستان آمد»  ( جرجان و ربرستان ب فی
زیرا علد   ؛یابیم که  ر دو گزارش مخدوش استم در سندی  البته با بررس

مالدک  یدز مجهدول  و حدنش بدن 7شده یهبن مجا د در منابع ا   سنت بضع
                                                           

  621، ص۴ج، یطبر تاريخ، ربریمحمد بن جریر   1
  679   مان، ص2
الدین ؛ جمال796، ص1، جيبتقريب التهذ؛ و 999، ص7، جتهذيب التهذيبحجر عسقال  ،   ابن7

  111 د119، ص61، جتهذيب الكمالیوسه المزی، 
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 این گزارش حت  بر مبنای ا   سنت  یز صحیح  یست  ،بنابراین 1است 
 سد: وی  یز در جریان فتح ربرستان م  یبالذر

در ایاا جناگ باا هی  طا ا ده پیی علی با ابی شودیىفاه م

کاه اا کیای فیماانی دریافات آنبای ،همیاه بودندم به قو ی سم د

 2بیساان رفتم ه ا له اعل مکند، اا کوفه به ققد جنگ ط

 از جمله:  ؛وارد است روایت، این بر یرادچند ا
بلکه آن را با بردید بیدان  ، کرده ذکراین گزارش  برای یسند بنها  ه ی  بالذر1

یک  از کارکرد ای  واستفاده کرده است « قالیُ »؛ زیرا از فع  مجهول کرده است
یعند  خدود  ؛دن منلب اسدتفع  مجهول در ادبیاح عرب، مشعر به ضعیه بو

  به گزارش اعتماد  دارد ، ویسنده
که فع  ماضد  « ا دقالوا؛ گفته»گوید: بالذری م  ،  در ابتدای این روایت2

یقدال؛ » ویسدد: در ربرستان رسیده، م  گاه که به حضور حسنیناست، آن
که فع  مضارع د حال و آینده د اسدت  یعند  قسدمت  از گدزارش در « گویندم 

ولد   ،اسدت دا  قد  کردهمنابع قب  از بالذری آمدده و بدالذری گدزارش را از آن
شدود در زمدان حیداح بدالذری گفتده مربدوا م  قسمت دوم که به حسنین

 است  شدهم 
  یداوردهاما سدندی بدر گدزارش خدود  7،مقدس   یز به این منلب اشاره کرده

گویدد ن فتح سخن م از صلح در ایصراحت البته بر فرت صحت، او به   است
                                                           

  19  عل  بن محمد شمشار ، األ وار و محاسن األشعار، ص1
قالوا: وّل  عیمان بن عفان رحمه الله سعید بن العاص أمیة الکوفة ف  : »962  بالذری، فتوح البلدان، ص2

رالب علیه السالم، و قی  أیضا أن و الحسین ابنا عل  بن أب  سنة بسع و عشرین    و    فیما یقال الحسن
 « سعیدا غزا ربرستان بغیر کتاب أباه من أحد و قصد إلیها من الکوفة؛ و الله أعلم

  119، ص0، جالبدء و التاريخ،    مقدس7
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 که  شان از عدم درگیری و کشتار است  
سعید از کوفه درآمدد و بده جهداد بدا ربرسدتان »گوید: فقیه مورخ  یز م ابن

بدا  1« با سعید بود دد دو فرز د عل  ،حسن و حسین ،پرداخت  در این جنگ
 افدزون بدر ایدن ؛بدریمسدند بدودن آن پد  م م  در این گزارش  یز به ب أکم  ب

اشداره کدرده و از دیگدر  و امام حسینحسن  ویسنده در اینجا بنها به  ام امام 
آورد و ایدن  ا یاد شده، ذکری بده میدان  مد مشا یری که در گزارش ربری از آن

 بوا د دلی  خاص  داشته باشد خود م 
عالوه بر آ چه گذشت، دالی  دیگری  یز بر رد ایدن  ظدر وجدود دارد کده بده 

  ا اشاره خوا د شد: بعض  از آن
ق( ضدمن  قد  200) بن خیاا ةق(، خلیف710) پیش از ربری :شاهد اول

و  2ای  کردهاشاره فتح ربرستان به دست سعید بن عاص، به حضور حسنین
ام اسم  از فتح ربرستان  یاورده و فقد  ق(  یز در وقایع سال س 272) یعقوب 
بن عامر، حاکم مصر بدرای فدتح  سعید بن عاص، حاکم کوفه با عیمان ۀبه مسابق

 7خراسان اشاره کرده است 
در  در عصر خالفت خویش  یز از شرکت حسنین عل  :شاهد دوم

 دای دیگدر کده در برخد  جندگکرد دد   ای جنگ جلوگیری مد برخ  میدان
مدا ع رفدتن آ هدا بده معرکده جندگ   امدام علد حضور داشتند،  حسنین

به میددان  از رفتن امام حسن و امام حسین»فرماید: م  امام عل شد  م 
که آن حال 0« قنع شود رسول خدا  سِ   ، برد دریغ دارم با مبادا با مرگ آن دو

                                                           
  079، صالبلدان  ابن فقیه، 1
  12، صتاريخ خلیفة  خلیفة بن خیاا، 2
  01، ص6، جیعقوبیتاريخ ال  یعقوب ، 7
  11، ص۴6، جاالنوار بحار ، ؛ محمدباقر مجلس6۴۴، ص1ج، البالغه نهج شرحید، الحد اب  ابن0
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 میان ایشان و چندا   ۀو فاصل ندجنگ حضور داشت ۀدر صحن امام عل  خود
  بودفرز دا شان  
در فدتح  بمام روایاح باریخ  که متعرت شرکت حسدنین :سومشاهد 

ا د،  اظر به حضور آ ان در فتوحاح عصر عیمان  سدتند؛ عصدری ستان شدهربر
 ۀکه در زمان دو خلیفین فاصله را با دستگاه خالفت داشت  اینبیشتر که عل 

سدوم  ۀامدا در زمدان خلیفد ؛شرای  و خلفا را داشت ۀمالحظ بیشتر عل  ،اول
 ، امدامین مالحظاح به حداق  رسیده بود  چگو ه ممکن اسدت در چندین شدرا

 سوم شرکت کنند  ۀاجازه د ند دو فرز دشان در فتوحاح عصر خلیف عل 
بدود  وی  سعید بن عاص یک  از دشمنان حضرح علد  :چهارمشاهد 

علت حضور در جنگ جم  به  فع عایشه را، خارج کدردن خالفدت از دودمدان 
 سعید بن عداص یکد  از دشدمنان سرسدخت ،بنابراین 1کند عبدمناف عنوان م 

 دم بده صدورح آن ،بحدت فرما دد   وی بیت بود و  مرا   حسنینا  
رور که پیش از این اولیاءالله آملد   یدز بده ایدن  مان ؛سرباز بسیار مشک  است

  کردمنلب اشاره 

 گیرینتیجه

در فدتح ربرسدتان سدخن  از حضور حسدنین ، ای  که در منابعگزارش
شدوا د متعددد دیگدری بدر عددم  این، بر و عالوهند؛  مگ  مخدوش ،گویندم 

 حضور آن حضراح در این فتح وجود دارد 
 ام این دو امام در این گزارش جعد   ،رسد به دالی  خاص مذ ب به  ظر م 

د ندد و با خلفا را به  شدان م  چراکه از یک ررف  مرا   ائمه ؛است شده

                                                           
  ۴79، ص1، جتجارب االمممسکویه،   ابوعل  ابن1
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ریزی در ایران، از ررف رقبای آ ان پ  از ررف دیگر بخریب شخصیت ائمه
 شود  م 

 ای مخدوش، برآ ند بدا حضدور آ دان در ایدن برخ  با استناد به این گزارش
 ای مخددوش به بیان عین گزارش ،حت  این گروه ؛فتوحاح را قنع  جلوه د ند

کنند که امامان شدیعه در داری در  ق ، وا مود م بسنده  کرده و بر خالف اما ت
 ای از این گزارشحت  که چنین برداشت    در صورب ؛ا دکشتار مردم سهیم بوده

 آید  به دست  م  یز  مخدوش
 
 



 
 بازخوانی فرهنگ عاشورا

 *عبدالرحیم موِگهی )شمیم(

  مقدمه

هیی  وششییی  1؛الَینَفُع اجِتهاٌد ِبَغیِر َتحقیق   : »علیامیرمؤمنان حضرت 
 «.جشیی سشدی فراچنگ نیاوردبدون تحقیق و حقیقت

 سخن هر چه باشد به ژرفی به بین از ومین  پژوهش نمای و بترس
هیای افزاری و نهضت تشلید علم و در قلمرو تشلیدات و فرآوردهدر جنبش نرم

 وم به سه امر مهم باید تشجه وافی و وافی داشت:دینی، دست
 . جنبش تهذیب و پاالیش علمِی تشلیدات دینی؛1
 . جنبش تصحیح و ویرایش علمِی تشلیدات دینی؛2
 ش تحلیل و پردازش علمِی تشلیدات دینی.. جنب3

هر فرهنِگ بالنده و زاینده و سازنده در مسیر رشد و پییرفت خشد و تا رسیدن 
هیا و ها و وژیبه سرمنزل مقصد و مقصشد خشیش، طبیعی است ویه بیا آسییب

رو، بر فرهنگَمداران و فرهنگبانیان، نیه فقی  هایی روبه رو ششد. از همینناصافی
                                                           

 .محقق و نشیسنده *
 .3447، ح246، صغرر الحکم و درر الکلم. تمیمی آمدی، 1
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دوم بده  ۀشناسد  و در مرحلداول بده آسیب ۀکه بایسته است در مرحلشایسته، بل
شان را پاکیزه ساز د و حقیقت  اب آن را بدرای زدای  پرداز د و فر نگ غن آسیب

 خود و دیگران به ارمغان آور د 
فر نگ شکو مند و پیروزمند عاشورا  یز از این قاعده جدا و مستینا  یسدت و 

زدای  از آن، بدا روشد  مننقد  و عاشورا و آسدیبشناس  فر نگ  رگو ه آسیب
محققا ه و  یت  خالصا ه و دلسوزا ه، به بالندگ  و زایندگ  و سداز دگِ   در چده 

بر و درخدت بنومندد آن را گسدترده ۀآن کمدک خوا دد کدرد و ریشد بیشتربهتر و 
 بر خوا د ساخت جاودا ه
اشورا )بهدذیب یدا چه منالعه و مالحظه خوا ید کرد، بازخوا   فر نگ عآن

بصحیح یا بحلی  آن( است که با چنین  دف، روش و  یت  به قلم آمدده اسدت  
رود بددرای آ ددان کدده در پدد  حقیقددت  دداب و بدددون کژبدداب  سددتند و امیددد مدد 

 ای فکری و  وستیزا ۀ عوام کنند، مقبول افتدد و در خوا ند آن را فدای عادح م 
مند، ایدن  کتدۀ مهدم را غان ارجمند و ا دیشه ظر آید؛ البته محققان، مؤلفان و مبلّ 

آیدد، مننقد ، مسدتدل و چده را در پد  م فراروی خویش داشته باشند که اگر آن
 ا بدرای خویش  گه دار د و از بیان آن ۀدا ند، فق  در ذ ن و ا دیشقاب  قبول م 

 ۀعوام و  وستیزان خودداری ورز دد؛ مگدر در مدواردی کده ارمیندان دار دد زمیند
 شود و احیا اا بازباب منف   دارد  ا در مخاربان کامالا احساس م یرش آنپذ

 ِإنَّ الَحیوَة َعقیَدٌة َو ِجهاٌد . 1

از سخنا   کده دارای مضدمو   حماسد  و ا قالبد  اسدت و آن را بده امدام 
 د ند، این است: سبت م  حسین
راه آن، چیدز دیگدری  ؛ ز دگ  جز عقیده و جهداد درِإنَّ الحیوَة َعقیَدٌة َوِجهادٌ »
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 « یست 
 است: گو هگفتن  است که این سخن، مصراع دوم از یک بیت و بدین

دا   جاه  ی الَحیوة می َک ف  ف دوَن َرأی  هواد    ق  ن  الَحیوَة َعقیوَدة  َون   1ن 
 

اح ایستادگ  و جهاد کن؛ زیرا ز ددگ  جدز عقیدده و ، در راه عقیده در ز دگ
 یست جهاد در راه آن، چیز دیگری  

ایددن شددعر، شدداعر معاصددر عددرب، احمددد  ۀا ددد کدده سددرایندبرخدد  گفته
آن دقیقاا معلوم  یست کده واقعداا چده  ۀم(، است؛ اما گویند1772-1818شوق )

 2کس  است 
کتداب  فر ندگ جدامع سدخنان امدام  ۀقاب  یادسدپاری اسدت کده در مقدمد

  یز چنین آمده است: حسین
 ای بررس  شده یک از کتابدر  یچرغم اشتهار آن، برخ  از روایاح، عل 

 7 «    ِإنَّ الَحیوَة َعقیَدٌة َوِجهادٌ »دیده  شد؛ ما ند:
 کنند:ای  غز و پرمغز در این باره اشاره م به  کته شهید مربض  منهری

کنندده باشدد، چدون خوا م بگویم که شاید بدرای برخد   اراحتمنلب  م 
شدو د  ف میلشان باشد،  اراحت م بعض  از جوا ان از شنیدن چیزی که برخال

منسوب شده است که  ه معنایش درست اسدت و  ده  ای به امام حسینجمله
اسدت و چهد  د پنجداه  در  یچ کتاب  گفته شده که این جمله از امام حسین

 گویندد امدام حسدین دا افتداده اسدت  م  یست کده در د ان بیشترسال  م 
                                                           

به  ق  از: محمدبق  جعفری،  ؛20، صینخنان امام حسفرهنگ جامع سو دیگران،    محمود شریف 1
  118، ص8، جالبالغهترجمه و تفسیر نهج

   ویرایش(ک  )با ا د011، ص2، جتاريخ قیام و مقتل جامع سیدالشهداء  مهدی پیشوای ، 2
 .20، ص، فرهنگ جامع سخنان امام حسینو دیگران   محمود شریف 7
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؛ حیاح یعن  داشتن یک عقیدده و در راه «َدٌة َوِجهادٌ ِإنَّ الَحیوَة َعقی»فرموده است: 
گویند ا سدان آید که م  ا جور درم آن عقیده جهاد کردن   ه؛ این با فکر فر گ 

سخن به میان « حب»ای داشته باشد و در راه آن عقیده بجنگد  قرآن از باید عقیده
در راه حدب؛  ده پرسدت  و جهداد آورد  جهاد و حیاح، از  ظر قرآن، یعن  حبم 

عقیده و جهاد در راه عقیده  عقیده ممکن است حب باشد و ممکن اسدت بارد  
شود  ایدن مکتدب باشد  عقیده ا عقاد است   زاران ا عقاد در ذ ن ا سان پیدا م 

گوید ا سان بایدد بداالخره یدک عقیدده و آرمدان و دیگری غیر اسالم است که م 
ن آرمدان  دم، جهداد و کوشدش کندد؛ حدال آن ای داشته باشد و باید در راه آایده

 دایش خیلد  خوا دد باشدد  قدرآن حرفگویند  ر چده م عقیده چیست  م 
گویدد گوید حدب و جهداد در راه حدب؛  م حساب شده است  قرآن  میشه م 

اح را بایدد اصدالح کند   بسدا گویدد اول عقیددهعقیده و جهاد در راه عقیده  م 
اح اح اسدت؛ اول بایدد بدا عقیددهد با خود عقیده ست که اولین جهاد بو، جها

درست و صحیح و حب را به دست بیاوری؛ بعدد کده حدب را  ۀجهاد کن  و عقید
 1  کشه کردی، باید در راه حب جهاد کن

 کُلُّ یَومٍ عاشوراءُ.... 2

 ۀشدمر د، ایدن جملدبرم  تیدبث ا  یدکه گاه آن را از احاد  از سخنا 
 شعرگو ه و مشهور است:

« ُِ ٍِض َکـرَبَل
َ
ُِ َو ُکلُّ أ ِا ؛  در روزی، خدود، عاشوراسدت؛  در ُکلُّ َيوٍم عاشو

 «زمین، خود، کربالست 
ٌم »البته گاه  یز عبارح  را بده آن « ؛  در مداه  دم اسدت محدّرمُکـلُّ َشـهٍر ُمَحـرَّ

                                                           
  171د170، صانسان كاملمنهری،     مربض1
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محمدد بدن سدعید  ۀافزایند؛ ول  باید بوجه داشت که مضدمون آن، در سدرودم 
 ن  فتم  جری قمری، در رثای امام حسین و یدارا شبوصیری، از شاعران قر

 گو ه آمده است:بدین
َکربووی َ  ل  ر

َ
وو ی أ وو ی َیوووم  َو  ی   ی

 

می َ وورَبال ی و عا ووورا ی    فوویه 
 

 در روز و  ددر سددرزمین ، بده دلیدد  ا دددوه مددن بدر مصددیبت آ ددان، کددربال و 
 عاشوراست 

ع کنیدد مشدهور باشدد  )رجدو ۀاصدل  آن جملد ۀاحتماالا  مین شدعر ریشد
، سیدمحسن امدین، دیالدّر النضو  120، ص1، سیدمحسن امین، جعةیالشانیاع

 1( 18ص

 إِن کانَ دینُ مُحَمَدٍ لَم یَستَقِم.... 3

د ندد،  سدبت م  نیکه به امام حسد ی محتوااز سخنان مشهور و خوش
 این است:

؛ اگر دین محمدد جدز ينیِإن کاَن ديُن ُمَحَمٍد َلم َيسَتِقم ِإاّل ِبَقتلی يا ُسیوُو ُخذ»
ما د، ای شمشیر ا! بیایید و مرا در آغدوش سپاری من استوار و ما دگار  م با جان

 «د یخویش گیر
 چنین آمده و  وشته شده است: این تشیع رةالمعارفيدادر کتاب 

 یحددائر یزیق(، فرز ددد حدداج محمددد حددو1700-1270خ محسددن )یشدد
بده  دام  یوان شدعریدو صداحب د عهیشد یالحب، از اعاظم خنبا و شدعرا ابآل

معروف  است که آن را در مجالس حسین  در سراسر جهدان  ۀو قصید الحائريات
اسدت و دو بیدت اول آن  عبداللده الحسدینخوا ند و زبدان حدال اب بشیع م 

                                                           

  یک  ، پاورق801، ص1، جامام حسین ۀنامشهادت[و دیگران]، شهریری ی  محمدمهد1
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 قصیده چنین است:
قووا  الَینَتهووی  ً َو عَطیووتی َرّبووی می

َ
 أ

 

َقتلی َفاصَعدی َو َ رینی  اّل ب   ن 
 

ن  ا من  َحَمود  َلوم َیسوَتق   َن دینی می
 

ذینی  وف  خی َقتلی یا سیی اّل ب   1ن 
 

گفتده شدده  نیفرهنگ جامع سخنان ام ام حس کتاب  ۀدر مقدم  مچنین
 یسدت و بده  قد  از  از امدام حسدین   « ِإن کاَن ديُن ُمَحَمٍد »است که عبارح 

محسدن ، از شداعری بده  دام شدیخ 81رعمه، ص، سلمان آلُتراث كربالکتاب 
ّب   3 جری قمری درگذشته است  1700است که در سال  6ابوالحی

  یز آمده است: نیفرهنگ جامع سخنان امام حسن کتاب یدر  م
د  عةیالشانیاع، کتاب وزین 081ن د در جلد اول، صیدمحسن امیمرحوم س

 4این جمله را زبان حال امام دا سته است 

 اسب ذوالجناح. 4

 ا آمده و میان مردم  یز مشهور شده اسدت کده شته ا و  ودر بعض  از کتاب
ذوالجناح بوده است  قاب  گفتن است که در زبان عرب    ام اسب امام حسین

ناح د  ه ِجناح یا ُجناح د به معنای بال، و ذوالجنداح  یدز بده معندای بالددار  ۀواف جی
ناح مد است و عرب گویندد   ا به اسب  که چابک و بیزرو و را وار باشد، ذوالجی

                                                           
  )با ا دک  ویرایش( 173، ص1، جدايرةالمعارف تشیعدیگران،  و یدجوادی  احمد صدر حاج س1
یزی حائری، معروف به ا2 ّب حویزی، در دیوان خود، با عنوان ب  شیخ محسن بن محمد ُحوی ديوان والحی

، تاريخ قیام و مقتل جامع سیدالشهداءگفته است  ) ، آن را از زبان امام حسین111، صالَحّب یأب
 ( 013، ص2 ظر مهدی پیشوای ، ج پژو ان، زیرگرو   از باریخ

 ۀو  یز پاورق  دوم صفح 20، صفرهنگ جامع سخنان امام حسین، [گرانیو د]  فی  محمود شر7
 بیست 

  013، ص2ج، یدالشهداءقتل جامع سم و یامق يختارمهدی پیشوای ،   0
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 ای پیشین بوده، بده ذوالجنداح دارای ویژگ  بنابراین، چون اسب امام حسین
معروف و مشهور شده است؛  مچنان که حاج میرزا حسین  دوری، از محدّدثان 

 سد:ی وبزرگ شیعه، چنین م 
 شیددر میات  ممامده موجود است که اه   ب، عاشورا، پب اا آرا

ساوار شادند ه آن [ بای شاایی امااو حیا ا[ حضدرح صفوف،

ىاه فیهد آمدناد ه بل له را به ج ت اتماو حجت خواندندم آن ۀخطب

ز ]خو  َرَجز ه خاو  شا  ه  ]بی اسبی سوار شدند که به آن ُمیَتجو

 ینمی
َ
عواو به ذها جناو ممیهت شده است ه تا آخای  ۀىفاند ه در ا

 9کار سوار بودندم

 شاره شود:دیگر شایسته است که ا ۀدر این زمینه به دو  کت
اسدب  یبدرا« جدواد» ۀ ا، از وافابنامهی، ما ند ز نیاز متون د  اگر در برخ  1

استفاده شده است، به معنای این  یست که  ام این اسدب، جدواد  نیامام حس
 ای گو داگو  ، ما ندد جدواد،  ا برای حیوان اسب از وافهبوده است؛ بلکه عرب

س را به کار م  ۀای آن، وافگو ه که گاه برکنند،  ماناستفاده م  ری  بر د فی
، گفتدده شددده کدده اسددب امددام  خیبددار ی ااز منددابع و  وشددته  در برخدد  2

بوده؛ زیرا  در روز عاشورا  مان اسب مخصوص پیامبر عزیز خدا نیحس
آیدد؛ زیدرا عمدر  ام اسب پیامبر ذوالجناح است  این سخن به  ظدر درسدت  م 

سدال اسدت  از سدوی دیگدر،  70-70یر سال و حدداک 23متوس  اسب حدود 
 یدز بده سدال   جری قمری و شدهادح امدام حسدین11رحلت پیامبر به سال 

 جری قمری ابفاق افتاده است  اگر حت  فرت شود این اسب در  مان سال 11
رحلت پیامبر به د یا آمده که چنین چیزی  یز خیل  بعید اسدت، عمدر آن بدا روز 

                                                           
 (یش  )با ا دک  ویرا138، صلؤلؤ و مرجان وری،  یرزاحسین  م1
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ل باشد و این بسدیار فرابدر از حتد  حدداکیر سا 00باید  شهادح امام حسین
چده بده اسدب امدام سال اسدت   تیجده آ کده چنان70عمر اسب خوا د بود که 

از آن جهت که چابک و بیزرو بوده است، ذوالجناح گفته شود، ما ع   حسین
باشدد،  رو ذوالجناح گفته شود که اسب  مان اسب پیامبر دارد، اما اگر از آن

 صحیح  یست 
 چنین آمده است: ر کتاب باریخ قیام و مقت  جامع سیدالشهداءد  7

ا که در محاف  ه مجا ب کنونی ممیهت شاده کاه نااو اسا  آن یا

حضید، ذها جناو بوده است، میاند به سند ک نی ن یتم تن اا 

نوییااانو اهایاا  قااین پاانج ، بااه ناااو ابوساام د هاعااظ یكاای اا س یه

عبااس، نااو اسا  اباقل، در ىزارشی باه نیا  اا 604خیىوشی ی

حضور ایاا اسا  در کایب   1را ذها جناو دانیاه استم پ امبی

عمای کایده  ب شاایمشیه  به آن است که ذها جناو پنجاه سا  یاا 

 ]ساا 22[عمای طب مای اسا   ۀ اه درباار باشد؛ اما افزهن بای آن

باودن ذها جنااو تاا  ىزار  تااری ی، حااکی اا اناده ىفا  ، ه چ

دهاد ها نشان میر دست ن یتممم بیرسید عقی اماو حی ا

ای ب ، اا پانج قاین ناداردم ىویاا ن یاا ا که ایا مودوع سابیه

ای کااه ناااو اساا  اماااو را ذها جناااو عنااوان کاایده، کااااب ن اشاااه

ا شاا دا ، تااس    م حیاا ا هاعااظ کاشاافی، اسااتم هی در ۀرهد

ممم ساپب ایاا نااو 2 ندجا اا اس  اماو به ایا ناو یاد کیده استم

هیژه باه مااون تمزیاه ه اشامار های قیهن بمادی، باهک  به میا  ک

                                                           

  707، صبیشرف الن  ابوسعید واعظ خرگوش ، 1
  707و703و700، صروضةالشهداء  مالحسین واعظ کاشف ، 2
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 1افتمیسیهدند، راه عاشورا شمی می ۀبیخی اا شمیایی که دربار 

 تمام امام حسینحج نیمه. 5

 اید که چون امدام حسدین ا خوا دهاز بعض  شنیده یا در برخ  از کتاب
اال   بُکشدند و خدو ش را  خوا ند او را در حرم امنمتوجه شد مأموران یزید م 

مفدرده  ۀبمام ر ا کرد و آن را به عمردر خا ه خدا بریز د، حج خود را  اقح و  یمه
 ببدی  ساخت و سپس از احرام خارج و به سوی کربال ر سپار شد 

گو ده  بدوده اسدت؛ به یاد سپرد   است شماری عقیده دار د که موضدوع این
مفرده احرام بسدته بدود و پدس از  ۀیت عمراز  مان آغاز به   بلکه امام حسین

خویش را بمام کرد، از احرام خارج شد و از مکه به سوی کربال  ۀمفرد ۀکه عمرآن
اصالا حدج خدود را ببددی   کدرده و در آن  حرکت کرد  بنابراین، امام حسین

 بغییری  داده است 
حدج  ی دابوا دد در ماه م  ،  در مسدلما  ان ذکر است که به رور کلیشا

عده و ذی)شوال، ذ کده مفرده، احرام حج ببندد و پدس از آن ۀت عمریحجه(، به  یقی
کده نیا ایدبوا د به  ر جدا کده خواسدت بدرود؛  خود را بمام کرد، م ۀمفرد ۀعمر
بمتع ببدی  کندد و  ۀمفرده بسته است، به عمر ۀبوا د احرام  را که به  یت عمرم 

 6جا آورد اعمال حج را به
پرسدید د آیدا ا سدان   یز  ق  شدده اسدت کده از امدام صدادقدر حدیی  

خدود بده  ۀ ای حج، احرام عمره ببندد و پس از بمدام کدردن عمدربوا د در ماهم 

                                                           

 ( یش  ویراک)با ا د  010-012، ص2، جسیدالشهداء جامع مقتل و قیام يختار  مهدی پیشوای ، 1

-173، صشناسی عاشورا و تاريخ امام حسینتحريفسردرودی،     برگرفته است: محمد صحت2

  77، صاول اربعین حضرت سیدالشهداء ۀتحقیق درباررباربای ، قاض  یدمحمدعل و س 177
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فرمایندد کده اشدکال   ددارد؛ زیدرا شهر و دیارش برگردد  حضرح در پاسخ م 
رویه )روز  شتم ماه ذی حسین بن عل  حجده( و در حدال  کده  یز در روز بی

 9رام عمره بسته بود، از احرام خارج شد و به سوی عراق حرکت کرد اح
در مداه  فرمایند که امدام حسدینم  ز امام صادقی  یگریث دیدر حد

حجه در حال عمره بود و سپس در روز برویه و در حال  که مدردم بده ردرف ذی
ج را خوا د اعمال حرفتند، به سوی عراق ر سپار شد؛ زیرا کس  که  م ِمن  م 

 6مفرده را ا جام د د  ۀحجه، عمربوا د در ماه ذیبه جا آورد، م 

                                                           
  201، ص10، جیعةوسائل الش  محمد ُحر عامل ، 1
 .یشینپ  2



 
 های تبلیغی ها و تجربهخاطره

  آثار توکل در تبلیغ

آن  ،بودم اگر کاری با بوک  بر پروردگار شروع شدود دریافته  دوران رلبگدر 
شدود و باالخره آن کار  اقح م  ،و اگر بوکل  در آن  باشد ؛رسدکار به  تیجه م 

 ،به  فع ا سان  یست  این دریافت  بود که آن روز ا داشتم و در اثباح این موضدوع
 کنم دو مورد اشاره م   ا د و به یکخارراب  در ذ ن دارم که برایم سرمشب شده

بدرای فدرا م آوردن   مچندینرسم رالب این بود که برای ببلیغ و در گذشته 
رفتندد  ایدام محدرم، آخدر صدفر و مداه  ز دگ  به مسافرح ببلیغ  م ۀ زینکمک

زیدرا در آن  ؛ایدن یدک کدار مرسدوم بدود  شددرمضان که جمعاا حدود دو ماه م 
د  در بدو کاف   ان و پنیر  م  رایرالب به حدی کم بود که حت  بۀ روزگار شهری

یدک سدال بصدمیم   ش   1777دد1778 ای بین سال ،چنین اوضاع و احوال 
به منبر بروم  آن روز دا بدا  شد،ای پیدا جا اگر زمینهو آنگرفتم به ساری سفر کنم 

المسلمین آقا میرزاحسدن آقدای  دوری  مددا  ، بدرادر  االسالم ومرحوم حجت
 بسیارالله آقا میرزاحسین  وری  مدا  ، رفاقت مکرم استاد بزرگوار حضرح آیت

دور ی داشدتیم  چندان بدا  دم رفیدب بدودیم کده اگدر چندد روز از  دم اا هصمیم
ایشدان در دفتدر  ،آن روزگاردر شدیم   ر دو گرفتار ا دو   عظیم م  ،ما دیمم 
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جدا آندر  وشتند و ان را م ایش رجالکتاب الله العظم  بروجردی، حضرح آیت
 ،خوا م در ساری به منبدر بدرومعظمت  داشتند  وقت  فهمید د که من م  و مقام
د، با این  امه برویدد  ی باش جا غریبآنکه نای از دفتر گرفتند و گفتند برای ای امه

بدرم، چدون  م   ام ایشان راآن  امه را خناب به یک  از علمای ساری  وشتند که 
شود  خیل  پشدت بخدای  اکرده سوء ادب   و مباداچندان محبت  از ایشان  دیدم 

م الله العظم  بروجردی، بنها مرجع بقلید عدالدم که از دفتر حضرح آیتبوگرم 
 ای دارم و دیگر از بوک  به پروردگار غاف  ما دم  بشیع،  امه

رفتم  گفتند  ،در ساری به سراغ آن عالم  که  امه خناب به او  وشته شده بود
 ،اول محدرم ۀکده در د دگردد  با ایدنسه روز دیگر برم  است و مسافرح رفتهبه 

وا د جای خدوب  بدرایم عالم بت که آنول  به امید آن شودم  ی بر پامجالس زیاد
ن بزرگوار که از سفر برگشدتند،  امده را آصبر کردم   منبر  رفتم و سه روز ،پیدا کند

خیالتان راحت باشد  محدالح اردراف »بردم و ایشان بعد از خوا دن  امه گفت: 
  ولد « فرسدتمجا م فردا، آنرا فردا پس ساری جا ای بسیار خوب  است، شما

محرم بمام شد  دست آخر برای خدداحافظ  بدا  ۀفتاد و د ز دیگر ارو به روز  ر
ن مرد عالم رفتم  با اصرار پاکت  به من داد که وقت  داخ  آن را  گاه کردم، دیددم آ

چون  ه است؛ساری با قم است  خودم فهمیدم این بنبیه  از ررف خدا بود ۀکرای
 شکست مواجه شد   کار با و بوکلم به غیر او بود

؛ شد ید با پا زد م صفررس  اکام  به محرم اول سفر این و گذشت قضیه ینا
این بار قصد کردم اشتبا اح قب  را بکرار  کنم  برای چند شهر اسدتخاره گدرفتم، 

خواستم حرکت کدنم، بدا یکد  از علمدای که اقلید شیراز خوب آمد  شب  که م 
بدا  اقلیدد  گفدت: مدن :عازم کجدای   گفدتم گفت: مشهور شیراز برخورد کردم 

)بداز   ویسمسفارش  برای شما م  ۀیک  ام جا آشنا و دوست  ستم روحا   آن
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من  م با کمدال شددح، مما عدت کدردم و   خارراح گذشته در حال بکرار بود(
 «ای ن مننقه رفتدهآبه  قبالا  آشنا داری »گفتم:  ه احتیاج  به  امه  یست  گفت: 

قبول  کردم و حرکدت کدردم   ،رار کردچه اص ول  به  امه  یاز  دارم   ر ؛گفتم:  ه
م  در آباده سدراغ ماشدین اقلیدد را فتشیراز ر ۀاز قم به اصفهان و از اصفهان به آباد

کندد  رفدتم دیددم ساعت دیگر حرکدت م دارد که با  یم  گرفتم  گفتند: ابوبوس
قدر مسافر در ابوبوس  شسته که حت  وس  این ابوبوس  دم پدر از جمعیدت آن

کنار شخص  موقر خال  بود  بعجب کردم که چرا  ،فق  صندل  دوماست  ول  
بلندد  ،اگدر گفتندد جدای کسد  اسدت ، شدینما د  با خود گفتم م مردم  نشسته

شوم  البته بعد ا فهمیددم شدخح کندار مدن سرپرسدت آمدوزش و پدرورش م 
ارد شهرستان اقلید بوده که به احترام او، کس  را کندار او  نشدا ده بود دد  وقتد  و

 ۀپاس  از شب گذشته بود  در این فکر بودم که بایدد بده حدوز بقریباا  ،اقلید شدیم
بده   ول  در این شهر غریب بودم و جای  را بلدد  بدودم  علمیه بروم یا مسافرخا ه

 ،ول  خالف بوک  دا ستم  با ماشدین ایسدتاد ،ام بپرسمدست فکرم آمد که از بغ 
دفعه به یکد  از رببه آمد د  یکمسئول عال  دیدم جمعیت زیادی به استقبال این

 ،ما! مدن کده خیلد  بعجدب کدرده بدودم ۀآقا رو ببر خو ا ال  گفت: سا  حاج
ول  با اصرار ایشان بده منزلشدان   شومعذرخوا   کردم و گفتم: مزاحم شما  م 

جدا کده  رفتم  منزل بزرگ و مجلل  داشدتند  بعدد از شدروع مراسدم صدفر،  در
 حضدور سدبب بده زیدادی یدتکرد د و جمع م شرکت یشانا ،سخنرا   داشتم

 یدنا  مدۀ  کرد د لنه بنده به مدح این در یل شد  خالصه خ جمع م یشان،ا
 1!یمبوک  به عبدالکر  ه بود، یمبوک  به خود کر رایب یازاح،تام

                                                           
  71د71، صاالسالم و المسلمین محمدحسین بهجت خارراح حجت، محمد قبادی  1



918    9317محرم راهيان نور  ۀتوشره 

 عالمه جعفری ۀخاطر

 برگزار شده یمجلس در مسجد  ببریز رفتم به علم  محفل  در شرکت یبرا
دا شجویان فراوا   حضور پیدا کرده بود د  وقت  به سدوی  بود و علما و رالب و

ربدب سدنواح »رفتم، مردی روستای  سر را م قرار گرفت و به من گفت: منبر م 
واعدظ  ،خوا   داریم؛ ول  برای آندر روستایمان یک د ه مجلس روضه ،گذشته

 کده بده او پاسدخ دادم «کدنم بوا م از شما بدرای سدخنرا   دعدوح ایم  م  یافته
و به د بال این سخن، بر فراز منبر قرار گدرفتم  در  مدان  ؛فرصت این کار را  دارم

اول را خوا دم؛ ول   ر چده فکدر  ۀقدر کردم  آی ۀاوای  منبر، شروع به بالوح سور
اول را  ۀاللده شدروع کدردم و آیداز بسدم سوره به خاررم  یامد  مجدداا  ۀادام ،کردم

 دم؛ ول   ر چه به ذ نم فشار آوردم،  توا ستم سوره را ادامه د م  کربکرار 
دوم را  ۀآن مرد روستای  را شنیدم که آی صدای جمعیت میان از  نگام، یندر ا

 خوا د و من بوا ستم با یادآوری او سوره را بمام کنم 
 حتمداا »بعد از سخنرا  ، بالفاصله مرد روستای  را صدا کردم و بده او گفدتم: 

، ده روز بده آنخوا   روستای شما خوا م آمدد و پیدرو مجلس روضه بهیک د ه 
 1 «رور کام  در روستای آن مرد اقامت گزیدم

  !شویمرگ میها را نخوان جواناین روضه

خوا دم در بعض  از مجدالس م  المقّدماتجامعدر اوائ  رلبگ  زما   که 
ِلدک در بدازار بدزرگ کدردم  یکد  از آن مجدالس در بیمروضه شدرکت م  چدۀ می

ای خوا د که مرا بحت بأثیر قدرار داد و لدذا آن را اصفهان بود یک  از وّعاظ روضه
 حفظ کردم  «رابب النع  بالنع »

                                                           
  37د38ص، سینای زمانابن،   سیدمحمدرضا غیاث  کرما  1
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مّدب  بعد در خیابان ملک، مسجد ملک روضه بود و منبدری  یامدده بدود بده 
د که مدن ،  مسایۀ ما بود به د بال من فرستاهمسجد ک ی مین جهت یک  از امنا

 منبر بروم 
روی منبدر  شسدتم مرحدوم کده این بنده  م دعوح او را پذیرفتم اّما به مجدّرد

وارد شد و در جای خود  شسدت  «1حسام الواعظین»االسالم والمسلمین حجت
  اّبفاقداا حدال بسدیار خدوب  ، خوا دمکه حفظ کرده بودم را ایو من  مان روضه

د  مرحوم حسدام  یدز بدا آخدر شز ان بلند روری که صدای ضّجۀ ه بایجاد کرد، 
َِ َالّلُه »فرمود: در مقاب  مردم داد د  وقت  از منبر پایین آمدم، ایشان گوش م  َطیَّ

َة َمثـواُکم  دای شدما را پداکیزه گردا دد و ؛ خداو دد  فسَانفاَسُكم َو َجَعَل الّلُه الَجنَّ
 «بهشت را جایگاه شما قرار د د 

ام صحیح و درست بدوده اسدت  بعدد از کردم روضهبا این بشویب من گمان 
من ایشان منبر رفتند و بنده پای منبر ایشان  شستم و در پایان بده  مدراه ایشدان از 

بده جدای خلدوب  رسدیدیم و دیگدر کسد  ایشدان را که این جلسه خارج شدم با
کرد  در این لحظه رو بده مدن کرد دد و فرمود دد: بچده دیگدر ایدن  مرا    م 

 شوی مرگ م ا را  خوان، جوان روضه
آن بشویب در مقاب  مردم و این بذّکر در جای خلوح مرا به فکر فدرو بدرد کده 

خوا   چیدز بسدیار پرارزشد  و روضده بیان مصائب ا   بیدتکه این ضمن
که قب  از منبدر منالعده کدرده و منالدب را  است، اّما ا   منبر باید مراقب باشند

زیدرا  در  ؛ ا اکتفدا کننددس منبر رو د و  باید به شنیدهسپ ،بررس  و بدار  کنند
و اصدالا ممکدن  2؛شنویم معلوم  یست صحیح و منابب واقع باشدچیزی که م 

                                                           
 از وعاظ معروف اصفهان   1

ْسُبكی »فرماید: م    پیامبر اکرم2 ِذِب  ِمنی  حی ْن  اْلکی دِّ ی  أی :برای دروغ ِبُکِ   ُبحی ِمْعتی ا سی گوی  بو  مین می
  166، ص6، جمجموعۀ ورامورام بن اب  فراس، « بازگو کن   شنویبس که  ر چه م 
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 اسازگار باشد کده عمدر ا سدان را کوبداه و بیت ا  است آن منلب چنان با شأن 
 1 گوینده را جوان مرگ کند 

 معجزه در کالس

 نگام بنظیم مباحث کالس، این اسدت کده   ای حقیر بهمشغول دل ازیک  
ای، حالدت معندوی و کند، با بیان حکایت یا  کتدهدر موردی که بحث اقتضا م 

بدا بددریس مباحدث اخالقد  و  ،واقع  شدار اخالق  در کالس ایجاد کنم و در
 ۀبغییر حاالح مترّبد  بدرایم ماید از این رو،عقیدب ، بأثیر آن را روی مترّب  ببینم  

ام  دا خواسدتهخوشدبختا ه در یکد  از کالس    و ابتهاج بوده و  ستخوشحال
 برآورده شد  شرح ماجرا از این قرار است:

« معداد»قاید، با موضدوع ع درس سیبدرساعت اول به کالس برادران برای »
دقدایق   گذشدت کده دیددم از   دمکدررفتم و با خوا دن حددیی  درس را شدروع 

ختیار و با آرام ، سرشک اشک جاری شد و با پایدان اب  ،یک  از متربیان دیدگان
سدرا جام کدالس بده ابمدام    ای او از آب چشما ش لبریز بودگو هروی کالس، 

رسید و ز گ استراحت  مه را به فضای بیرون کالس کشا د  بعد از اسدتراحت، 
بهداجم فر نگد  و » دربارۀبه  مان کالس برای بدریس درس سیاس  که  مجدداا 
 فهرسدت ندوز لحظداب   گذشدته و  دم کدربود، رفتم و درس را شدروع « آثار آن

سیالب اشک از  بخته برسیم  کرده بودم که مجدداا  مباحث را به صورح کام  بر
با   دکر ای مترب ، در دل حقیر موج  از شادی بوأم با احساس غرور ایجاد گو ه

عوارده یدک گفتم سرا جام در ایدام مربیگدری بوا سدتم احساسداح و خود م 
به  حوی کده بدا یدادآوری منالدب سداعت قبد ،   م،مترب  را بحت بأثیر قرار د

                                                           
  31، صگذری بر خاطرات حاج شیخ محمد مداح الحسینیمحمد علوی منش،   1
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این شادی بدا پایدان کدالس، شدبنم   در حال خوش روح  فرو رفته است مجدداا 
وقت کالس بمدام  سرا جامریخت   ای درخت خیاالح من م خود را بر شاخه

که از بحث صبح خیلد  اینشد  بیرون از کالس  زد او رفتم و گفتم: فال  ، می  
اسدتاد »بحت بأثیر قرار گرفت ! او با حالت  بوأم بدا خجالدت و بدا آرامد  گفدت: 

اختیدار بدا ب  ،کنمو  رگاه به بخته  گاه م دارد؛ ببخشید، چشمان من حساسیت 
 «مدب  ریزش اشک دارم!!!

 باره کاخ خیاالبم فرو ریخت و متوجه شددمیکبه چنان در خود فرو رفتم که 
در  ایبدوان ا تظدار معجدزهکه بدون یک مراقبت کام  و بقوا و بهذیب الزم،  م 

 1افراد داشت   بحول روح

 اخراج از روستا

راز رفتده بدودم  ایدن روسدتا در دو ردرف یش ارراف به غیببلبرای  1701سال 
در ده باال یک روحا   از ا واز دعوح کدرده بود دد  ده باال و ده پایین  ؛جاده بود

 الله بهبها   بود از شاگردان آیتکه 
 اسدتقبال خدوش روی بدا روسدتا ا دال  یم،روز اول که در روستا اقامت کرد

 10دا م چه شد که شب مرا از روستا بیدرون ا داختندد  سداعت  م   ول کرد د؛
ذاریدد امشدب گبکده  وا بارا   و بسیار سرد بود   ر چه اصرار کدردم شب بود، 

 قبول  کرد د  ،ومردم م فردا خو ،بما م
اعالم کرده که چون روحا   غریبه اسدت   اآنمتوجه شدم که پاسگاه به  بعداا 

پیگدرد  ،کس  که او را به خا ده پنداه بد دد حب اسکان  دارد و  ر ،و از شهر آمده
 ده بود د یقا و   دارد  مردم  م حساب  برس

                                                           
  108ص، مربیان ۀ امابوالقاسم بخشیان، فص   1
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شددح   دور شددم اش راه  داد، از روستاخا ه به مرا  کس دمید  باالخره وقت
آ ن  پیدا کردم کده روی  ۀدر قبرستان یک مقبر  باران مرا به قبرستان روستا کشا د

 ، در چده لبداس در سدا  داشدتم ؛ وقبری قرار داشت  زیر آن مقبره پنداه گدرفتم
 ا به ررف قبرستان دیدم گرگوقت  پوشیدم با بتوا م سرما را با صبح بحم  کنم  

 ای مادرم افتادم که در ایام یاد صحبت گرفت  فرا ار وجودم بماموحشت  ،آمد د
 «  ا با ساداح کاری  دار دگرگ»گفت: کودک  م 

و لنه خدا شدام  حدالم  ؛امخدایا من برای رضای بو آمده :گاه گفتمآدو اخ
 ا  م گرگ ،آ ن  بودم و با پاس  از شب ۀشد  آن شب با صبح در داخ  آن مقبر

 تند آرام  شس ،در کنار آن قبر
 و  فردا به روستا برگشتم و ا   روستا اعالم کرد د با بده پاسدگاه بعهدد  دد 

مندزل خدود راه د دیم  بداالخره  بدهبوا یم شما را ما  م   د د، اجازه ما به پاسگاه
بوی این روسدتا خدا م   سدت کده اگدر شدما  !جوا    زد من آمد و گفت: سید

با مردم یدا  او س این روستا است  اگریئچون او ر ؛شودایشان را ببینید کار ح  م 
 خدا م نیدا مدا، بد شا س از  ول د ند حرفش را گوش م  ،پاسگاه صحبت کند

آن شرای  سخت در قبرستان بخوابم!  با گرید شب سه شدم  اچار   بود روستا در
خودش مردم را در مسجد جمع کرده   روز چهارم بود که آن خا م وارد روستا شد

حرمت  که به سید کردیدد! از ایدن بده گفته بود وای بر شما با این ب بود و به مردم 
کس حب  دارد ما ع فعالیت رود و  یچم  ،ای که سید ا تخاب کند ر خا ه ،بعد

 ببلیغ  او بشود 
 دو و رفدتم مسدجد بده بشدوم،  بنده چون دوست  داشتم به اجبار وارد منزلد

گفتم آقاجان خودبدان کدار ببلیغد   خوا دم و از بوس  به امام زمان م رکعت
آمد د دعدوح مرا درست کنید  بعد از ابمام دعا روری شد که مردم خودشان م 
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  دی وبت  رس م ای کرد د و روز آخر به عدهم 
ا دد  موران پاسگاه برای دسدتگیری بندده آمدهمأ رسید خبر محرم یازد مروز 

داد د، حاال برای فراری دادن مدن   ایشان راه  مکه مرا به داخ  خا ه ا  ییروستا
از دست ماموران بسیج شده بود د! مردم روستا مرا در داخ  یدک بریلد  اسدتتار 

بدر پیداده شددم و بدا یدک کرد د و از روستا خارج کرد د و چند روسدتا آن ردرف
 1به ررف شهر برگشتم  ،کردکامیون که احشام را بار م 

 ربع سکهبرندۀ 

درخواست کرد دد  ،مردم روستای  که در آن ساکن بودمسال دوم ببلیغم بود  
در  ا باشم  چند شب از ماه مبدار  گذشدت و روحا   آن ،ماه مبار  رمضاندر 

مسجد خبری از استقبال جوا ان  شد  به ذ نم خنور کرد که برای شرکت  ر چه 
بدرای  الؤای برگزار کنم  مسابقه از این قرار بود که بعددادی سد ا مسابقهآن بیشتر

 ا و یدا ظهر دا گفتده الی سخنرا   شباالح  م در البهؤ ا بگویم  جواب سآن
 ا خودم به آن ۀبه  زین ،ربع سکه، قرآن، مفابیح و قاباز د  جوایز خوب   م شو

 بعد از  ماز به بر دگان بقدیم شود  ،  قرار شد جوایز در روز عید فنربد م
ای شدرکت در مسدابقه شدرکت  فر در مسجد بدر 00 با 70حدود  ،شب بعد

 داشتند و این روش سبب شد استقبال خوب  از مراسم بشود 
خا م  با بحصیالح عال  در مسدابقه شدرکت کرد دد و چدون بحصدیالح 

ربع سکه شدد د  بعدد از ۀ  ا را داده بود د و بر دایشان باریخ بود، بهترین جواب
ز آقدا خواسدتم مدورد حاصد  شدد و ا این ببلیغ موفب، بوفیب زیارح امام رضا

مدادرم  ،مناسب  برای ازدواج قسمت من کند  اولین روزی کده از مشدهد برگشدتم

                                                           
  30د17، صهای تبلیغگوهرسیدمحسن میرسندس ، ؛ به  ق  از: االسالم رباربای حجتخاررۀ   1
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دیددم  مدان دختدر  ،وقت  به خواستگاری رفتیم  ایمگفت مورد مناسب  پیدا کرده
من  است که ربع سکه را بر ده شده بود! خالصه ایدن خواسدتگاری بده ازدواج ؤم

 1دوباره به خودم برگردا ده شد! که ربع سکهمنته  شد و جالب این

                                                           
  100د107، صهای تبلیغگوهرن میرسندس ،   سیدمحس1
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 .میقرآن کر 
، گردآوری محمد بن الحسن شریه رضد ، بددوین صدبح  صدالح، قدم: نهج البالغه

 ق   1۴1۴ا تشاراح  جرح، 
 ق   1990، مصر: شرح نهج البالغةالحدید، اب ابن 1
النجفد ، منشدوراح آیةالّلده العظمد  مرعشد  : ، قمشرح نهج البالغه، ددددددددددددد 6

 ق   1۴9۴
 با ، چاپ اول، ب ، قم: الشریه الرض بالغات النساء را ر، احمد،ب اابن 9
یخاثیر، عزالدین ابوالحسن عل  بن محمد، ابن ۴ ، بیدروح: دار صدادر، الکامل فی التار

 ق   1990
یخ طبرستاناسفندیار، ابن 0 ، بده کوشدش عبداس اقبدال، بهدران: پدیددۀ خداور، دوم، تار

 ش   1922
،  نددد د حیدددرآباد دکددن: دائرةالمعددارف العیما یددة، چدداپ اول، الثقههاتحبددان، ابن 2

 ق   1919
یب التهذیبحجر عسقال  ، ابن 7  ق   1۴10، بیروح: دار الکتب العلمیه، تقر
 ق   1۴9۴، بیروح: دار الفکر، تهذیب التهذیب، ددددددددددددددددددد 9
: ا تشاراح عالمه، چاپ اول، ، قمطالبمناقب آل أبیشهرآشوب ماز درا  ، ابن 1

 ق   1971
، بهران: چاپ دوم، الکتب اإلسالمیه، دار إقبال األعمال، عل  بن موس ، راووسابن 19

 ق   1۴91
، برجمدۀ محمدد رحمتد  اللهوف علی قتلی الطفوف، دددددددددددددددددددددددددددد 11

  ش  1992بیت، چاپ دوم، شهرضا، قم: ا تشاراح کریمۀ ا  
فوف  ،دددددددددددددددددددددددددددد 16 هوف علی قتَلی الطُّ الَملههوف علهی َقتَلهی )الل ُّ

فوف   ش  1990ا تشاراح جهان،  :، برجمۀ احمد فهری، بهران(الطُّ
، بحقیدب یوسده البلهدانفقیه، ابوعبدالله احمد بن محمد بن اسحاق  مددا  ، ابن 19

 ق   1۴12الهادی، بیروح: عالم الکتب، اول، 
،  جده ، بصدحیح عبدالحسدین امیند کامل الزیاراتعفر بن محمد، قولویه، جابن 1۴

 ش   1902اشرف: دار المربضویة، چاپ اول، 
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، قددم:  شددر صدددوق، چدداپ اول، کامههل الزیههارات ،دددددددددددددددددددددددددددددد 10
 ش   1970

،  جه اشرف: دار المربضدویة، چداپ کامل الزیارات ،ددددددددددددددددددددددددددددد 12
  ش  1902اول، 

 ق   1۴97، بیروح: دار الفکر، البدایة و النهایة، اسماعی  بن عمر، کییر دمشق ابن 17
 ش   1970اول، چاپ ، بهران: سروش، تجارب االمممسکویه، ابوعل  الرازی، ابن 19
)البن المشهدی(، قدم: دفتدر ا تشداراح المزار الکبیر مشهدی، محمد بن جعفر، ابن  11

 ق   1۴11، چاپ اول، رسین حوزۀ علمیۀ قماسالم  وابسته به جامعۀ مد
، بیدروح: دار احیداء التدرا  العربد ، لسهان العهربمحمد بدن مکدرم،  منظور،ابن 69

 ق   1۴99
سددوم، ، بیددروح: دار صددادر، چدداپ لسههان العههربمنظددور، محمددد بددن مکددرم، ابن 61

 ق   1۴1۴
 ق    1۴90 ، قم:  شر ادب الحوزة،لسان العرب ،دددددددددددددددددددددددددددددد 66
  611، رباع  رباعیاتابوسعید ابوالخیر،  69
محمد ادی یوسف  غدروی،  ، بصحیحوقعة الطفُّ ابومخنه کوف ، لوا بن یحی ،   6۴

 ق   1۴17قم: ا تشاراح جامعۀ مدرسین، 
، االسهالم و المسهلمین محمهد افشهاریخهاطرات حجتاحمدی، محمدرضا،  60

 ش   1919مرکز اسناد ا قالب اسالم ،
، چداپ ، قدم: دار الحددیثمکاتیب األئمة علیهم السهالم، ا ج ، عل احمدی می 62

 ق   1۴62اول، 
، مصحح: رسدول  محالبد ، کشف الغمة فی معرفة األئمةاربل ، عل  بن عیس ،  67

  ق   1991، ببریز: بن   اشم ، چاپ اول، سید  اشم
، چداپ بد ، بیروح: دار احیداء التدرا  العرتهذیب اللغةاز ری، محمد بن احمد،  69

 ق   1۴61اول، 
(، قدم: دفتدر الخمیند )المحش  لإلمام  توضیح المسائلالله، امام خمین ، روح 61

 ق   1۴6۴مدرسین حوزۀ علمیۀ قم، چاپ  شتم، ا تشاراح اسالم  وابسته به جامعۀ 
، بهران: مرکدز بنظدیم و  شدر آثدار امدام صحیفه امام خمینی ،دددددددددددددددددددددد 99

 ش   1979خمین ، 
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فد   البیدت، عدراق: مجمدع ا  فی رحهاب عاشهوراآصف ، محمدی مهدی،   91
 ق   1۴91العراق، چاپ سوم، 

یخ رویانآمل ، اولیاءالله محمد بن حسن،  96 ، بصحیح منوچهر ستوده، بهران: بنیاد تار
 ش   17۴8 فر نگ ایران، 

ناصر، ، بحقیب محمد ز یر بن  اصر الصحیح بخاریبخاری، محمد بن اسماعی ،  99
 ق   1۴66دار روق النجاة، چاپ اول، 

 ش   1999، پاییزنامۀ مربیانفصلبخشیان، ابوالقاسم،  9۴
، قم: دار الکتب اإلسدالمیة، چداپ دوم، المحاسنبرق ، احمد بن محمد بن خالد،   90

 ق   1971
، بهدران: ا تشداراح فارسیهفرهنگ ابجهدی عربیبستا  ، فؤاد افرام؛ رضا مهیار،  92

 ش   1970دوم،  اسالم ، چاپ
، بیددروح: دار الفکددر، چدداپ اول، انسههاب االشههرافبددالذری، احمددد بددن یحیدد ،  97

 ق   1۴17
 م 1199، بیروح: دار و مکتبة الهالل، فتوح البلدان ،دددددددددددددددددددددددددددد 99
ینب بنتعایشه،  الشارئ،بنت 91 ، بیدروح: دار اال ددلس، چداپ الزهراءبطلة کربال ز

 م 1121سوم، 
، برجمدۀ محمددعل  غرر الحکم و درر الکلمعبدالواحد بن محمد، یم  آِمدی، بم ۴9

، ا صاری، ویرایش و بصحیح مهدی ا صاری قم ، قم: مؤسسۀ ا تشاراح امام عصر
 ش   1996چاپ دوم، 

بصددحیح سددیدمهدی ، غههرر الحکههم و درر الکلههم ،ددددددددددددددددددددددددددددددددد ۴1
 ق   1۴19چاپ دوم،  رجائ ، قم: دار الکتاب االسالم ،

، قدم: مرکدز  شدر اسدراء، چداپ ششدم، ادب فنهای مقربهانجوادی آمل ، عبدالله،  ۴6
 ش   1919

الله جوادی ها در محضر آیتها و پاسخها، پرسشتوصیه، دددددددددددددددددددددد ۴9
  ش  1971، ا تشاراح معارف، چاپ اول، آملی

چداپ اسدراء، : ، قدمضت حسینیشکوفایی عقل در پرتو نه، ددددددددددددددددددد ج ۴۴
  ش  1991چاپ سیزد م، 

 ش   1979، قم:  شر اسراء، مراحل اخالق در قرآن ،دددددددددددددددددددددد ۴0
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، بهدران: ] [جلدد12،دایرةالمعارف تشیعحاج سیدجوادی، احمد صدر؛ و دیگران،  ۴2
 ش   1976ا تشاراح مؤسسۀ دایرةالمعارف بشیع، چاپ دوم، 

، بحقیب مصدنف  عبددالقادر عندا، ستدرک علی الصحیحینالمحاکم  یشابوری،  ۴7
 ق   1۴11بیروح: دار الکتب العلمیه، چاپ اول، 

جلدد، بیدروح: دار احیداء التدرا  العربد ، 69، وسائل الشیعةُحّر عامل ، محمد،  ۴9
  با ب 

چدداپ اول، ، البیددتمؤسسددة آل: ، قددموسههائل الشههیعه، ددددددددددددددددددد ۴1
 ق   1۴91

09  
اکبر غفداری، ، بحقیب و بصحیح عل تحف العقولشعبه حسن بن عل ، حّرا  ، ابن 01

 ق   1۴9۴قم: دفتر ا تشاراح اسالم ، چاپ دوم، 
، بحقیددب و تحههف العقههول عهن آل الرسههول، دددددددددددددددددددددددددددددددد 06

 ق   1۴9۴اکبر غفاری، قم: دفتر ا تشاراح اسالم ، چاپ دوم، بصحیح عل 
وزارح ، بهدران: شواهد التنزیهل لقواعهد التفضهیل، بن عبداللهحسکا  ، عبیدالله  09

 ق   1۴11 فر نگ و ارشاد اسالم ، چاپ اول،
منشوراح المنبعة الحیدریدة، : ، النجهمثیر االحزان ما جعفر بن محمد، حّل ، ابن 0۴

 م 1109/ق   1921
، چداپ ، قم: مدرسدۀ امدام مهددیمثیر األحزان، دددددددددددددددددددددددددددددد 00

 ق   1۴92سوم، 
لده، چداپ اول، ، قدم: دفتدر معظماجوبة االستفتائات فارسهیای، سیدعل ، خامنه 02

 ق   1۴62
جمهههوری و بیانههات مقههام معظههم رهبههری در دیههدار رئیس ،ددددددددددددددددددددد 07

  1910/92/99، باریخ اعضای هیأت دولت
الم ، چدداپ ششددم، ، بهددران:  شددر ا قددالب اسددچهههار گفتههار ،ددددددددددددددددددددد 09

 ش   1912
 ق   1۴11، بیروح: البالغ، الهدایة الکبریخصیب ، حسین بن حمدان،  01
یخ بغدادخنیب بغدادی،  29 ، بیروح: دار الکتب العلمیه، منشوراح محمد بن عل  تار

 ق   1۴17بیضون، 
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یخ خلیفةخلیفة بن خیاا،  21 اول، چداپ ، بحقیب فواز، بیروح: دار الکتب العلمیة، تار
  ق  1۴10

، چداپ دوم، ، قدم: ا دوار الهددیمقتهل الحسهین، موفب بدن احمدد، خوارزم  26
 ق   1۴69

 ش   1971، چاپ اّول، عل ، قم:  شر آلترجمۀ نهج البالغهدشت ، محمد،  29
  ش  1977، بهران: دا شگاه بهران، نامهلغتاکبر، د خدا، عل  2۴
اپ اول )دورۀ جدیددد(، ، بهددران: دا شددگاه بهددران، چددنامهههلغت ،دددددددددددددددددد 20

 ش   1979
 ش   1979، بهران:  شر روز ه، نامهلغت ،ددددددددددددددددد 22
 با ، ب البیتمؤسسة آل: ، قمأعالم الدیندیلم ، حسن بن محمد،  27
 با ، بیروح: دار المعرفة، ب االمامة و السیاسةقتیبه، دینوری، ابن 29
ح: مؤسسة الرسدالة، چداپ سدوم، ، بیروسیر اعالم النبالءذ ب ، محمد بن احمد،  21

 ق   1۴90
، بهددران:  شددر پیددام حددب، ترجمههۀ کامههل الزیههاراتذ ندد  بهرا دد ، محمدددجواد،  79

  د ق1977
، جهدرم: دا شدگاه شناسی و علوم انسانیفرهنگ جامع جامعهالله، راسخ، کرامت 71

 ش    1911آزاد اسالم  واحد جهرم، چاپ اول، 
یب القرآنالمفردراغب اصفها  ، حسین بن محمد،  76 ، دفتر  شر الکتاب، ات فی غر

 ق   1۴9۴چاپ اّول، 
دار التدرا  : ، بیدروحالمفردات فی الفاظ القرآن ،دددددددددددددددددددددددددددددددددد 79

 العرب  
، قددم: مکتددب عههزاداری از دیههدگاه مرجعیههت شههیعهربددا   خلخددال ، علدد ،  7۴

  الحسین
ینب رسول  محالب ،  اشم،  70 ، قدم: دفتدر ببلیغداح کبهرینگاهی کوتاه به زندگی ز

 ش   1972اسالم ، چاپ دوم، 
یۀ جامعهریتزر، جرج،  72  ، برجمۀ محسن ثالث ، بهران:شناسی در دوران معاصرنظر

 ش   1977 علم ، چاپ سوم،
  ش  1970، بهران: مشعر، آئین وهابیتسبحا  ، جعفر،  77
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مداب  و مؤسسدۀ بعلی: ، قدممدخل مسائل جدیهد در علهم کهالم ،دددددددددددددددد 79
  ش  1970، چاپ اول، بحقیقاب  امام صادق

 ش   1979، بهران: ا تشاراح کومش، فرهنگ معارف اسالمیسجادی، جعفر،  71
، بصحیح متن و شرح لغاح حسدین اسدتادول ، گلستانسعدی، مصلح بن عبدالله،  99

  ش  1971، 69قدیا  ، چ: بهران
یخ جرجسهم ، ابوالقاسم حمزة بن یوسه بن ابرا یم،  91 ، حیدرآباد دکن: منبعة انتار

 ق   1997مجلس  دائرة المعارف العیما یة، دوم، 
، بهدران: کیهدان، چداپ دایرةالمعارف تطبیقی علوم اجتماعیمهر، علیرضا، شایان 96

 ش   1999اول، 
: ، بیدروحاقرب الموارد فی فصیح العربیة و الشهواردالشربو  ، سعید بن عبدالله،  99

 المکتبة الحجازیة 
وابسدته بده  ، گدروه حددیث پژو شدکدۀ بداقرالعلوم]و دیگران[ود، شریف ، محم 9۴

، برجمۀ عل  مؤیدی، فرهنگ جامع سخنان امام حسینسازمان ببلیغاح اسالم ، 
 ش   1919قم:  شر معروف، چاپ  شتم، 

، بغدداد: منشدوراح وزارة االنوار و محاسهن و االشهعارشمشار ، عل  بن محمد،  90
 م 1172االعالم العراقیة، 

اللده المرعشد  النجفد ، مکتبدة آیة :، قدماحقهاق الحهق شتری، قاض   وراللده،شو 92
 ق   1۴91

  ق   1۴19، ، قم: مدرسۀ امام مهدی، چاپ اولالمزارشهید اول، محمد بن مک ،  97
، قدم : مسکن الفهااد عنهد فقهد األحبهة و األوالد، شهید ثا  ، زین الدین بن عل   99

 با ، چاپ اول، ب بصیرب 
، بهدران: کتدابچ ، چداپ األمالی، محمد بن عل  بن بابویهبابویه، وق ابنشیخ صد 91

 ش   1972ششم، 
، قدم: جامعدۀ مدرسدین، الخصهال، دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  19

 ش   1926چاپ اول، 
، ثواب األعمال و عقاب األعمهال ،دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 11
 ق    1۴92: دار الشریه الرض  للنشر، چاپ دوم، قم
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، بهددران: کتددابچ ، چدداپ االمههالی ،ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 16
 ش   1972ششم، 

، قم: جامعۀ مدرسین، چاپ التوحید ،ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 19
   ق   1919اول، 

 ق   1۴99اعلم ، : ، بیروحامالی ،ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 1۴
قم: کتابفروش  داوری، ، علل الشرایع ،دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 10

  ش  1990
، قدم: دفتدر ا تشداراح معانی األخبار ،دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 12

 ق   1۴99اسالم ، چاپ اول، 
، قددم: دفتددر مههن ال یحضههره الفقیههه ،ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 17

 ق   1۴19ا تشاراح اسالم ، چاپ دوم، 
، قدم: ا تشداراح من الیحضره الفقیه ،دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 19

  ق   1۴19جامعۀ مدرسین، 
، قددم: مؤسسددة  شددر اسددالم ، ل العشههرالرسهائ، حسددنشدیخ روسدد ، محمددد بددن 11

 ق    1۴1۴
 ق    1۴1۴الیقافة، چاپ اول، ، قم: داراألمالی، ددددددددددددددددددددددددددددددددددد 199
، بهدران،  شدر صددوق، چداپ تهذیب االحکام، دددددددددددددددددددددددددددددددددد 191

 ق   1۴17اول، 
، بهران: دار الکتب اإلسدالمیه، حکامتهذیب األ  ،دددددددددددددددددددددددددددددددددد 196

 ق   1۴97چاپ چهارم، 
، بیدروح: مصباح المتهجد و سهالح المتعبهد ،دددددددددددددددددددددددددددددددددد 199

 ق   1۴11فقه الشیعة، چاپ اول، 
، دار التعدارف، بیدروح، چداپ چهدارم، الکهافییعقدوب، شیخ کلیند ، محمددبن 19۴

 ق   1۴91
بهددران: دار الکتددب االسددالمیه، چدداپ ، الکههافی، دددددددددددددددددددددددددددددددددد 190

 ق   1۴97چهارم، 
 ق   1۴90، بیروح: دار األضواء، اصول کافی، ددددددددددددددددددددددددددددددددد 192
: کنگرۀ جها    دزارۀ شدیخ مفیدد، چداپ ، قمالمزارشیخ مفید، محمد بن محمد،  197
   ق   1۴19اول، 
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 ق   1۴1۴دار المفید، : ، بیروحامالی، دددددددددددددددددددددددددددددد 199
، قدم: اإلرشاد فی معرفة حجج اللهه علهی العبهاد، دددددددددددددددددددددددددددددد 191

 ق    1۴19کنگرۀ شیخ مفید، چاپ اول، 
یفصحت  سردرودی، محمد،  119 یخ امهام حسهینتحر ، شناسی عاشورا و تهار

مؤسسۀ ا تشداراح امیرکبیدر(، چداپ اول،  المل  )وابسته بهبهران: شرکت چاپ و  شر بین
 ش   1999

 http://samtekhoda.tv3.irبرنامۀ سمت خدا:  صدا و سیمای جمهوری اسالم  ایران، 111
بیروح: مؤسسدة االعلمد  ، المیزان فی تفسیر القرآنرباربای ، سیدمحمدحسین،  116

 ق   1919للمنبوعاح، چاپ سوم، 
دفتر ا تشاراح اسالم ، : ، قمی تفسیر القرآنالمیزان ف، دددددددددددددددددددددددددددد 119

  ش  1922
، بصحیح محمدباقر خرسان، اإلحتجاج علی أهل اللجاج عل ،ربرس ، احمدبن 11۴

 ق   1۴99، مشهد:  شر مربض ، چاپ اول
، چدداپ : الشددریه الرضدد قددم ،مکههارم األخههالق، ربرسدد ، حسددن بددن فضدد  110

  ش  1979چهارم،
یخ الطبری، ربری، ابوجعفر محمد بن جریر 112 یخ االمم و الملو ) تار (، بحقیب کتار

 ق   1997محمد ابوالفض  ابرا یم، بیروح: دار الترا ، دوم، 
، بصدحیح قسدم دالئهل اإلمامهة، ربری آمل  صغیر، محمد بدن جریدر بدن رسدتم 117

 ق    1۴19چاپ اول،  : بعیت،الدراساح اإلسالمیة مؤسسة البعیة، قم
ینمجفخرالدین بن محمد، رریح ،  119 المکتبة المربضوی، چداپ  :، بهرانمع البحر

 ق   1۴12سّوم، 
علیده  تحلیلی از زندگانی سیاسی امام حسن مجتبهیعامل ، سیدجعفر مربض ،  111

 ش   1972السالم، برجمۀ محمد سپهری، قم: دفتر ببلیغاح اسالم ، چاپ سوم، 
ب ، ، بحقیب سید اشم رسول  محالتفسیر نور الثقلین عروس  حویزی، عبدعل ، 169

 ق   1۴10، ۴، چا تشاراح اسماعیلیان: قم
، بهدران: المجمدع العدالم  بن علهیابوالشههداء الحسهینعّقاد، عباس محمود،  161

 ق   1۴61للتقریب، چاپ دوم، 
، بیدروح: دار الکتداب نهج الحقُّ و کشف الصدقعالمه حّل ، حسن بن یوسه،  166

 م 1196اللبنا  ، چاپ اول، 
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، اصدفهان: اطرات حاج شیخ محمد مداح الحسینیگذری بر خمنش، محمد، علوی 169
 ش   1912چاپ اول، 

ینههب الکبههریالدددین، عمددران قنیفدد ، فرج 16۴ ،  جدده: منبعددة الحیدریددة، وفههاة ز
 ق   1971

، بهران: المنبعدة العلمیدة، چداپ اول، تفسیر العیاشیعیاش ، محمد بن مسعود،  160
 ق   1999

قم:  شر پارسدایان، چداپ سدوم، ، سینای زمانابنغیاث  کرما  ، سیدمحمدرضا،  162
 ش   1999

دار احیداء التدرا  : ، بیدروحمفهاتیح الغیهبعمر، فخر رازی، ابوعبدالله محمدبن 167
 ق   1۴69العرب ، 

دار احیداء التدرا  : ، بیدروحالقهاموس المحهی فیروزآبادی، محمددبن یعقدوب،  169
 م 1111/ق   1۴16العرب ، 

  9۴۴، غزل شماره دیوان اشعارفیض کاشا  ،  161
تحقیهههق دربهههارۀ اول اربعهههین حضهههرت رباربای ، سدددیدمحمدعل ، قاضددد  199

اللده قاضد  رباربدای ، چداپ ، قم: بنیاد علم  و فر نگ  شدهید آیتسیدالشهداء
 ش   1929سوم، 

، االسهالم و المسهلمین محمدحسهین بهجتهیخاطرات حجتقبادی، محمد،  191
 ش   1919سورۀ مهر، چاپ دوم،

  ش  1971دار الکتب اإلسالمیة، : ، بهرانقاموس قرآناکبر، قرش ، سید عل  196
، بحقیب عماد زک  بارودی، مصر د المواهب اللدنیةقسنال  ، احمد بن محمد،  199

 قا ره: مکتبة الوقیفیه 
 ق   1۴16، قم: اسوه، چاپ اول، سفینة البحارقم ، شیخ عباس،  19۴
، ، قددم: مؤسسدده ا تشدداراح دار العلددم، سددومالجنههان مفههاتیح، ددددددددددددددددددد 190

 ش 1979
 با ، بهران: مؤسسۀ منبوعاب  حسین ، ب منتهی اآلمال ،دددددددددددددددددد 192
 ق   1۴90مکتبة بصیرب ،  :، قمنفس المهموم ،دددددددددددددددددد 197
ینب علیهاعقیلة بنیکریم  جهرم ، عل ،  199 بوسدتان کتداب، ، قم: السالمهاشم ز

 ش    1919چاپ اول، 
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یخ قیهام و مقتهل جهامع ظر مهدی پیشدوای (، پژو ان )زیر  گرو   از باریخ 191 تهار
، جلد، قم: ا تشاراح مؤسسۀ آموزش  و پژو شد  امدام خمیند  6، سیدالشهداء
 ش   1919چاپ پنجم، 

)شرح  امۀ امام صدادق(، بحقیدب و منهج الیقین گلستا ه، سید عالءالدین محمد،  1۴9
ول، بصددحیح مجتبدد  صددحف  و علدد  صدددرای  خددوی ، قددم: دار الحدددیث، چدداپ ا

 ق   1۴61
، گدروه مترجمدان بده فرهنهگ علهوم اجتمهاعیگولد، جولیوس؛ و ویلیام کولدب،  1۴1

 ش   199۴کوشش محمدجواد زا دی، بهران: مازیار، چاپ دوم، 
،  جده: منبعدة مربضدویه، تنقهیح المقهال فهی علهم الرجهالمامقا  ، عبدالله،  1۴6

 ش   1909
ء التدرا  العربیدة، چداپ دوم، بیروح: دار احیا، االنواربحار مجلس ، محمدباقر،  1۴9

 ق   1۴99
 ق   1۴9۴، بیروح: مؤسسة الوفا، بحار االنوار، ددددددددددددددددددد 1۴۴
، چداپ اول، ، بیروح: موسسة األعلم  للمنبوعداحزادالمعاد ،ددددددددددددددددددد 1۴0

 ق   1۴69
پ : مؤسسۀ فر نگ  اسالم  کوشا بور، چا، قمالمتقین روضة ،ددددددددددددددددددد 1۴2
  ق   1۴92دوم، 
 ش   1999، قم: فراز ا دیشه، های عاشوراپیاممحدث ، جواد،  1۴7
 ق   1۴17، قم:  شر معروف، فرهنگ عاشورا ،ددددددددددددددد 1۴9
یعهالله، محالب ، ذبیح 1۴1 یهاحین الشهر ، بهدران: دار الکتدب اسدالمیه، چداپ اول، ر

 ش   1996
، چداپ :  بدوی، بهدرانمها عالم برزخ در چند قدمی، محمد، محمدی اشتهاردی 109

  ش  1999دوازد م، 
الّلده ، قدم: دارالحددیث، )یاد امده آیتزمهزم عرفهانشدهری، محمدد، محمدی ری 101

 ش   1991بهجت(، 
جلدد،  6، نامۀ امهام حسهینشههادتشهری، محمد؛ و دیگران، ری محمدی 106

 برجمۀ مهدی مهریزی و دیگران، قدم: سدازمان چداپ و  شدر دار الحددیث، چداپ دوم،
 ش   1916
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، ورامدین: ا تشداراح مسائل جدید از دیدگاه علمها و مراجهعمحمودی، محسن،  109
 ش   1999علم  فر نگ  صاحب الزمان، 

دار : ، بیدروحتاج العروس من جواهر القاموسمربض  زبیدی، محمدبن محمد،  10۴
 ق   1۴1۴الفکر، 

یدروح: ، بتهذیب الکمهالالدین یوسه بن عبد الرحمن بن یوسه، المزی، جمال 100
 ق   1۴99مؤسسة الرسالة، 

، بحقیدب: مروج الذهب ومعادن الجهوهر، ابوالحسن عل  بن الحسینمسعودی،  102
 ق   1۴91محی  الدین عبدالحمید، بیروح: دارالفکر،

، بحقیدب الذهب و معادن الجهوهر مروج ،ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 107
 ق   1۴91اسعد داغر، قم: دار الهجرة، چاپ دوم، 

  ش  1929،  گاه د برجمه و  شر کتاب: ، بهرانالتحقیقمصنفوی، حسن،  109
 ش   1977، قم: ا تشاراح صدرا، چاپ  وزد م، انسان کاملمنهری، مربض ،  101
 ش   1979، بهران: ا تشاراح صدرا، حماسۀ حسینی ،ددددددددددددددددددد 129
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