
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  :قال اهللا عزّوجلّ

 }إِنَّما يرِيد اللَّه ليذْهب عنْكُم الرجس أَهلَ الْبيت ويطَهركُم تَطْهِيرا{

  خدا فقط می خواهد پليدی را از شما اهل بيت ببرد و کامال شما را پاک سازد

 ) 33اآلية : سورة األحزاب(  

از احاديث شريف نبوی در منابع شيعه و سنی بر اين امر  تعداد بسيار زيادی
داللت دارند که اين آيه مبارکه در خصوص پنج تن آل عبا بوده، و واژه 

، علي، فاطمه، حسن و ‘ محمد: ويژه ايشان است و اينان» اهل بيت«
  :به عنوان مثال رجوع کنيد به. باشند می^حسين

ـلم   ؛ 304و  292:  6، 107:  4، 331: 1): هــ  241(مسند احمد ـ   261(صـحيح مس :  7): هـ
 108:  5): هــ   303(نسائی ی السنن الکبر ؛...و  361:  5): هـ  279(سنن ترمذی ؛  130

حـاکم   الصـحيحين ی المستدرك عل؛ 108): هـ  310(دوالبی  الذرية الطاهرة النبوية؛ 113 و
ـ  794(زرکشـی   نالبرهـا ؛ 147و  146و  133:  3، 416:  2): هـ  405(نيسابوری  ؛ 197): هـ
ی اصـول الكـاف  ؛ 104:  7): هــ   852(عسـقالنی  ابن حجـر  ی شرح صحيح البخاری فتح البار
دعـائم  ؛ 29، ح 47): هــ   329(ابن بابويـه   االمامة والتبصرة؛ 287:  1): هـ  328(كلينی 
ی االمـال ؛ 550 و 403 ):هـ  381(صدوق  الخصال؛ 37و  35): هـ  363(مغربی  االسالم
جـامع   :ک. نيز به تفسير آيـه در منـابع زيـر ر   و . 783و  482و  438ح ): هـ  460(طوسی 
هــ   468(واحدی  أسباب النزول؛ )هـ  370(اص جصّ أحکام القرآن ؛)هـ  310(طبری  البيان

سـير ابـن   ؛ تف)هــ   671(قرطبی  الجامع ألحكام القرآن؛ )هـ  597(ابن جوزی  زاد المسير؛ )
 فـتح القـدير  ؛ )هـ  911(سيوطی الدر المنثور ؛ )هـ  825(تفسير ثعالبی ؛ )هـ  774(كثير 

؛ تفسـير فـرات   )هــ   329(؛ تفسير قمی )هـ  320(؛ تفسير عياشی )هـ  1250(شوکانی 
و بسـياری از  ) هــ   560(طبرسـی   مجمع البيـان مر؛ ی اولوا اال ذيل آيه) هـ  352(کوفی 
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  : ‘قال رسول اهللا

كتاب اهللا وعتريت أهل بييت ما إن متسكتم : إني تارك فيكم الثقلني
  .ما لن تضلّوا أبداً، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي احلوض

  :مايندمي فر  ‘پيامبر اكرم

گذارم، كتاب  گرانسنگ در ميان شما برجاي مي] چيز[من دو 
خدا وخاندانم، اهل بيتم، تا زماني كه به اين دو تمسك جوئيد، 
هرگز گمراه نخواهيد شد وبه درستي كه اين دو هيچگاه از هم 

  .بر من وارد شوند] كوثر[جدا نمي شوند تا در كنار حوض 
: 3ج: ،  مسند أحمد432: 2ج:  ، سنن الدارمي122: 7ج: صحيح مسلم

: 3ج: مستدرك الحاكم.  189، 182: 5و ج 371: 4و ج 26، 17، 14
  .وجز آن  533، 148، 109
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  )2( اندر بنيان گذارى جماعت صالح ^نقش اهل بيت

  )اصول كلي ساختار(
  اهللا سيد محمد باقر حكيمآية  :تاليف
  یطبر یكاظم حاتم :ترجمه

  یاسكندر یمصطف: یويراستار
  ترجمه ه، اداریفرهنگامور معاونت  :تهيه كننده

  ^اهل بيت یمجمع جهان: ناشر
    اول       :چاپ نوبت

  هـ 1433/  ش 1391: تاريخ چاپ
  نسخه 3000 :تعداد
  قم -  اعتماد :خانهچاپ

   978-964- 529- 320-6: شابك
  978- 964- 529-318- 3: یا شابك دوره

www.ahl-ul-bayt.org 
      info@ahl-ul-bayt.org 

 حقوق چاپ محفوظ است
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 پیش درآمد

اي از   شيعه را بنياد نهادند، مجموعه صالحجماعت  ^ئمهگاه كه اآن
قواعد و اصول قوي و محكمي را وضع كردند تا اين بنا بر آن شالوده 

اسالم يعني رسالت  آخرين و تمام اين اصول و قواعد نيز از قرار گيرد
اي از فهم صحيح رسالت و   كه خود از يك جهت جلوهبود شت شده بردا

كه در بخش گذشته بود هايي  اهداف و ويژگيتحقق بخش از ديگر سو 
 .از آن بحث كرديم

يابيم اين اصول و قواعد داراي صفت  به همين جهت است كه مي
فراگيري، اصالت، استحكام و انسجام بوده، تركيبي از ابعاد و جوانب 

ايجاد ساختاري پوالدين و مستحكم  ةآنچه الزم ةاست كه هممختلف 
 ;باشد براي ايفاي نقش تاريخي اين جماعت است، در آن موجود مي

حفظ اسالم و امت اسالمي و دفاع از آنها  ماية نقشي كه از يك جهت
 .بشري است ةبوده، از ديگر سو خلق الگويي شايسته براي جامع

عقيدتي، اخالقي، فرهنگي،  ةگر جنباين اصول و قواعد همچنين نشان
 .هاي كلي سياسي است معنوي، روح معنوي واال و خط مشي

بدين ترتيب پنج بخش براي بررسي موضوع اين قسمت پيش روي ما 
هر كدام از اين پنج بخش به صورت  ةخواهد بود و ما ابتدا در بار
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ششم  قسمتدوم از   بخشاشاره و اختصار بحث كرده و سپس در 
حث از ساختار نظام روابط، تفصيل بيشتري در اين رابطه خواهيم در ب
 .داد

هاي پنج گانه در جاي خود،  هر كدام از اين بخشپوشيده نيست كه 
  .نيازمند تحقيق و بررسي مستقل و مستند تحليلي و تاريخي است
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  ساختار عقیدتی 
  جماعت صالحان





  

 

  
  
  

ي و عقيدتي اهميت خاص و فوق هاي فكر  به جنبه ^اهل بيت
عقيده و فكر، به سان زير بنايي است  ةدادند، چرا كه جنب اي مي  العاده

توان ساختار روبنايي هر گروه و جمعيت بشري را بر آن بنا  كه مي
تر و   تر، منسجم  تر، روشن نمود و به هر اندازه كه اين جنبه قوي

تر  شود نيز، قوي مي اي كه بر اساس آن ساخته  جامعه، فراگيرتر باشد
ها، مشكالت و شرايط مختلفي كه سير  بوده و در مواجهه با سختي

 .تاريخ آنها را مشخص خواهد نمود قدرت بيشتري خواهد داشت

يابيم كه قرآن كريم نيز به  عقيدتي و فكري مي ةه نقش جنبرش بگنبا اين 
ـ   آن روزگار جاهلي ةبه ويژه در جامع  اين جنبه بيشترين اهميت را داده و ـ

دار كردن اين   ريشه سپس عقيده و فكر و ةقبل از هر چيز به اصالح مسئل
 .اسالمي پرداخته است ةمسئله در جامع

̂ كه اهل بيتصالحان  جماعتيند ساخت و ايجاد آتوان در فر حال مي
 :را در عناوين ذيل بررسي كرد) عقيده و فكر(بنيان گذار آن بودند، اين جنبه 

 دو منبع عقیده ،سنتقرآن و ] 1[

التزام به طرح افكاري كه استنباط آنها از قرآن كريم و سنت صحيح 
  .پذير باشد نبوي امكان

عقايد مطرح همگرايی وهماهنگی بندي به  عالوه بر پاي ^اهل بيت
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به  ني، براي اثبات حقانيت اين عقايد هموارهشده با فطرت سليم انسا
  .اند  كرده آيات قرآن و احاديث نبوي استناد مي

كه در شرح و  ^روايات اهل بيت ةتوان با مطالع اين مطلب را مي
هاي بحث و   توضيح اين افكار و عقايد، همچنين در بيان شيوه

 )1(.هاست، به روشني دريافت  كشيدن ديگر انديشه مناظره و به نقد

                                                         
 10ج/ حبار األنوار: ينه مى توان به منابع زير مراجعه منودبراى آگاهی بيشتر در اين زم. 1

ونيز احتجاج مرحوم طربسى ومهچنني اصول كايف، كتاب اإلميان والكفر ونيز در جاى 
  . ^جاى سريه هاى نوشته شده از ائمه اطهار

اين منابع سرشار از احتجاجايت هستند كه متكي به قرآن وسنت و عقل است ودر اينجا به 
  :منونه، تنها به دو مورد اشاره اى مى كنيم عنوان
 .÷احتجاج حضرت فاطمه زهرا: اول

يا ابن أىب قحافة، أ ىف كتاب اهللا ترث أباك و ال أرث أيب؟  .أأغلب على إرثى ،أيها املسلمون
  ! }لَقَد جِئت شيئاً فَرِيا{

   }ثَ سلَيمانُ داودو ورِ{: أفعلى عمد تركتم كتاب اهللا و نبذمتوه وراء ظهوركم؟ إذ يقول
فَهب لى من لَدنك وليا يرِثُنِى و يرِثُ من {: و قال فيما اقتص من خرب حيىي بن زكريا إذ قال

   }آلِ يعقُوب
   }وأُولُوا اَألرحامِ بعضهم أَوىل بِبعض فى كتابِ اللّه{: و قال
   }م للذَّكَرِ مثْلُ حظِّ اُألنثَيينيوصيكُم اللّه فى أَوالدكُ{: و قال
   }إِنْ ترك خيراً الْوصيةُ للْوالدينِ واَألقْربِني بِالْمعروف حقا علَى الْمتقني{: و قال

  ! و زعمتم أن ال حظوةَ ىل و ال إرث من أىب و ال رحم بيننا؟
تني ال يتوارثان أولست أنا و أىب ولون إن أهل ملَّأفخصكم اهللا بآية أخرج أىب منها أم هل تق

  ة واحدة أم أنتم أعلم خبصوص القرآن و عمومه من أىب و ابن عمي؟ من أهل ملَّ
خمطومة مرحولة تلقاك يوم حشرك فنعم احلكم اهللا و الزعيم حممد و املوعد ) فدونكها(فدونكما 
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سوف { }ولكُلِّ نبأ مستقَر{تندمون القيامة و عند الساعة خيسر املبطلون و الينفعكم إذ 
  .}تعلَمونَ من يأتيه عذاب يخزيه ويحلُّ علَيه عذاب مقيم

آيا در كتاب خدا چنني  ،آيا بايد مرياث مرا از من بستانند؟ اى پسر ابوقحافه ،اى مسلمانان 
به راسىت كه كار بسيار { آمده كه تو از پدر خود ارث بربى اما من از پدر خود ارث نربم؟

   } !ىا  ناپسندى را مرتكب شده
: ايد؟ آجنا كه مى گويد  آيا از روى عمد، كتاب خدا را ترك كرده و آن را پشت سر انداخته

   }و سليمان از داوود مرياث يافت{
پس از جانب {: و آنگاه كه از جريان حيىي بن زكريا خرب مى دهد، از وى نقل مى كند كه

   }درارث ب ]نيز[د و از خاندان يعقوب رانشيىن مرا ببخش كه از من ارث بخود وىل و ج
   }در كتاب خدا سزاوارترند ]از ديگران[و خويشاوندان نسبت به يكديگر {: و فرموده
سهم پسر، چون سهم دو : خداوند به مشا در باره فرزندانتان سفارش مى كند{: و فرموده

   }دختر است
به طور  ]خود[بر جاى گذارد، براى پدر و مادر و خويشاوندان اگر ماىل {: و فرموده

  ، }پسنديده وصيت كند
و در عني حال، مشا گمان مى كنيد كه من ارثى از پدرم منى برم و هيچ رابطه خويشاوندى در 

  ميان ما نيست؟ 
ن آيا من و پدرم اهل يك دي! پريوان دو دين خمتلف از هم ارث منى برند؟: يا شايد مى گوييد

امي؟ آيا مشا از پدرم و پسر عمومي به عموم و خصوص قرآن داناتر هستيد؟ پس آن   نبوده
. را به سهولت و آساىن بستانيد كه ديدار با مشا در روز حشرتان خواهد بود) حق ما يا فدك(

گاه مشا جهان آخرت، و   پس چه نيكو داورى است خدا و چه نيكو ضامىن است حممد، وعده
شدن قيامت است كه پويندگان راه باطل زيان خواهند ديد، وپشيماىن مشا در هنگام برپا 

و به زودى خواهيد دانست { }براى هر خربى هنگام وقوعى است{سودى خنواهد داشت، 
 .}كه چه كسى را عذاب خوار كننده در مى رسد و بر او عذاب پايدار فرو مى آيد

 ]102/احتجاج[
 راى نربد با اهل بصرهب ^احتجاج حضرت امري املؤمنني :دوم
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دادند، اما اين امر  در فهم عقيده اهميت خاصي به عقل مي ^اهل بيت
اين بوده كه راه صحيح ادراك امور را در ميان جامعه  بيشتر براي

                                                                                                             
ايستاده بودم كه مردى  ^در روز جنگ مجل در كنار حضرت امري املؤمنني: اصبغ بن نباته گفت

اى امري مؤمنان، اين مردم تكبري مى : به نزد آن حضرت آمد و در مقابل ايشان ايستاد و گفت
آا مناز مى خوانند،  .گوييم آا ال اله اال اهللا مى گويند، ما هم مى. گويند، ما هم تكبري مى گوييم

  با آا نربد كنيم؟  ]ىشرع[پس بنا بر چه حجت  .ما هم مناز مى خوانيم
  . بنا بر آنچه در قرآن كرمي آمده است: در پاسخ وى فرمودند ^علىحضرت 

  ! آنچه در قرآن است آشناىي ندارم، پس آن نكته را به من بياموز همةمن به : آن مرد عرض كرد
  . بقره آمده است  سورة مراد مطلىب است كه در: دندحضرت فرمو

بقره آمده است آشناىي كامل ندارم، مرا   سورة مطالىب كه در همةمن به : آن مرد عرض كرد
   .تعليم ده

تلْك الرسلُ فَضلْنا بعضهم على بعض منهم من كَلَّم اللّه ورفَع {: اين آيه: آن حضرت فرمودند
لَبتا اقْتم شاَء اللّه لَوسِ ووحِ الْقُدبِر ناهدأَيو ناتيالْب ميرم نى ابيسنا عيآتجات ورد مهضع ينالَّذ 

كَفَر نم مهنمو نآم نم مهنلَفُوا فَمتنِ اخلكو ناتيالْب مهما جاَءت دعب نم مهدعب نا  مم شاَء اللّه لَوو
   }اقْتتلُوا ولكن اللّه يفْعلُ ما يرِيد

از آنان كسى بود كه خدا با او سخن گفت . برخى از آن پيامربان را بر برخى ديگر برترى خبشيدمي
 وسيلةو به عيسى پسر مرمي داليل آشكار دادمي، و او را به ; و درجات بعضى از آنان را باال برد

 ]مهه[و اگر خدا مى خواست، كساىن كه پس از آنان بودند بعد از آن ; لقدس تأييد كردميروح ا
پس، ; داليل روشن كه برايشان آمد، به كشتار يكديگر منى پرداختند، وىل با هم اختالف كردند
و اگر ; بعضى از آنان كساىن بودند كه اميان آوردند و بعضى از آنان كساىن بودند كه كفر ورزيدند

پس  .دا مى خواست با يكديگر جنگ منى كردند، وىل خداوند آنچه را مى خواهد اجنام مى دهدخ
به خداى : مرد گفت. ما مهان كساىن هستيم كه اميان آوردند و آا كساىن هستند كه كفر ورزيدند

سپس به دمشن محله كرد و جنگيد تا شهيد شد كه خدايش . كعبه سوگند كه اين مردم كافر شدند
 ]170ـ  169 /احتجاج[. ت كندرمح
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ـ و نسبت  چهارم به آن خواهيم پرداخت ةكه در نكت ريشه دار كنند ـ
به افكار عقيدتي كه اكتفا به ظن و گمان در آنها صحيح نيست، باور و 

 .يقين ايجاد كنند

از تأكيد بر اين كه قرآن كريم و سنت  ^در عين حال، اهل بيت
عقايد صحيح را با خود آورده و عقل بشري و فطرت سليم  ةنبوي هم

 .اند  غفلت نورزيده ،اند  انساني نيز آنها را تأكيد كرده

 تکامل در عقیده و تکامل در مذهب] 2[

رعايت هماهنگي در تكامل مذهبي و عقيدتي ميان اصول عقايد، فطرت 
هاي   زندگي، عالم غيب و شهادت از يك سو و شاخه و كلي هستي

. نشعب از اين عقايد از سوي ديگر، سرفصل ديگري در اين رابطه استم
به عبارت ديگر هماهنگي ميان تكامل تئوري و عملي، اعتقاد و روش، و 

  . اصول و فروع

را داراي  ^اي بنا شده است كه اهل بيت  مذهب امامي بر اساس نظريه
با عقيده ارتباط خاصي  ياسالمديدگاه کالن داند كه در  اي مي  نقش ويژه

ها و   الهي است كه به استثناي وحي، در رسالت عديبامامت داراي  .دارد
چرا كه امام همچون پيامبر كه از جانب  ;نبوت است بعدها شبيه   مسئوليت

 .گردد شود، از جانب خداوند منصوب مي خداوند متعال مبعوث و فرستاده مي

اري، روش وجود اين ارتباط ميان ايمان به واليت و تكامل رفت
 .دهد زندگي انسان را تحت تأثير اين درك عقيدتي قرار مي

نقل كرده  ’شيخ كليني در روايت صحيح از امام باقر يا صادق
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  : است كه فرمود

   )1(.اإليمان إقرار و عمل و اإلسالم إقرار بالعمل

ايمان عبارت از اقرار زباني همراه با عمل است، اما اسالم تنها اقرار زباني 
  .عمل است بدون

  : كهنقل شده  چنين ×همچنين از حضرت امام رضا

 ةهركس گنهكاري را دوست بدارد خود نيز گناهكار است، و هركس بند
هركس  .فرمان بردار خدا را دوست بدارد خود نيز فرمان بردار است

ستمگري را ياري كند خود نيز ستمگر است، و هر كس از ياري كردن به 
 ةهمانا كه ميان هيچ كس با خدا رابط. ادل استستمگري خود داري كند ع

توان به واليت  خويشاوندي وجود ندارد و جز با اطاعت و فرمان برداري نمي
  .خدا رسيد

از ابراهيم بن محمد همداني روايت شده است  ×و در عيون اخبار الرضا
  : كه آن حضرت فرمودند

  .هركه از ياري عادلي شانه خالي كند خود ستمگر است

  : ر ذيل همين روايت آمده استو د

ميانشان نسبت خويشاوندي ] ديگر[پس آنگاه كه در صور دميده شود، {
ميزان  ةپس كساني كه كف* پرسند  يكديگر نمي] حال[وجود ندارد، و از 

ميزان  ةو كساني كه كف* آنان سنگين باشد، ايشان رستگارانند  ]اعمال[
                                                         

 .2ح  24/  2 ، الكاىفكليىن. 1
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هميشه در جهنم ] و[ان زده شان سبك باشد، آنان به خويشتن زي]اعمال[
 )1(.}مانند مي

در  ^به همين ترتيب، دريافت اصول و فروع از پيشوايان اهل بيت
دانش كامل : واقع دريافت از انساني است كه داراي چند صفت است

هاي انساني، عصمت از گناه و خطا در بيان، واليت حقه و   البته در افق
 .امر و نهي در مصاديق و جزئيات

  : روايت شده كه فرمود ×ت امام باقراز حضر
نازل شد پس از او برداشته نشده و  ×دانشي كه به همراه حضرت آدم
عالم اين امت بود و هيچ  ×رسد، و علي ميان ابناي بشر به ميراث مي

رود مگر اينكه در ميان خاندان خود كسي را  يك از ما از دنيا نمي
ميزان كه خدا بخواهد از  جانشين خود گرداند كه همانند او يا به هر

 )2( .مند باشد  دانش بهره

  : همچنين از همان حضرت نقل شده كه فرمود
ميرد مگر اينكه  رسد، و هيچ دانشمندي نمي همانا كه دانش به ميراث مي
گمارد كه همانند او يا به هر ميزان كه خدا  كسي را به جاي خود مي

  )3(.مند باشد  بخواهد از دانش بهره

 : س كناسي روايت شده كه گفتو از ضري

                                                         
 .6ح  446/  11 وسائل الشيعهحر عاملى، . 1
 .2ح  222/  1  ، الكاىفكليىن. 2
 .3ح  222/  1  ، الكاىفكليىن. 3
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بودم و ابوبصير نيز در آن مجلس حضور ×در نزد حضرت امام صادق
  : فرمودند ×داشت، امام صادق

داود دانش پيامبران را به ميراث برد، سليمان دانش داود را به ميراث برد 
ايم و   را برده ‘ما نيز ميراث محمد .از سليمان ميراث يافت ‘و محمد

 .الواح موسي در نزد ماست صحف ابراهيم و

  : امام فرمودند! دانش همين است: ابو بصير گفت

اين علم نيست، بلكه علم، دانستن رويدادهاي هر شب و  ،اي ابو محمد
 )1(.روز به روز و ساعت به ساعت ;روز است

از قبيل دريافت روايت از راويان  ^پس دريافت معارف از اهل بيت
 .شود مي  خالصه  افتو تنها در نقل و كه نقش آنان نيست مجتهدان يا

و حالل و حرام از شناخت حكم شرعي  ةو اگر چه مردم در محدود
در  آنان كنند، ولي به راويان  و مجتهدان مراجعه مي طريق نقل و فتوا

حق آن وارد نشده  ةمواردي كه از سوي معصومين حكمي در بار
 .ندارندواليت وتشريع را  

كه به بعضي از آنها اشاره خواهيم   ر دين ـروايات معتبر تفويض د
چرا كه مجتهدان بر حدسيات  ;همين مطلب داللت دارندـ نيز بر  نمود

كنند و در نتيجه در فهم، حفظ و يا استنباط از متون،  خود تكيه مي
كه  ^هدي ةگردند، به خالف ائم دستخوش خطا و فراموشي مي

 .باشند دار ميداراي مقام واليت بوده از علم يقيني برخور
                                                         

 .4ح  225/  1  ، الكاىفكليىن. 1
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شنيدم  ×از امام صادق: از محمد بن حسن ميثمي نقل است كه گفت
  : فرمود كه مي

خداوند متعال پيامبر خود را تربيت كرد تا آنجا كه او را براي مقصود 
: خود آماده ساخت، سپس امور بندگان را به او واگذار نموده و فرمود

بگيريد و از آنچه شما را باز  به شما داد، آن را) پيامبر(آنچه را فرستاده {
سپس پيامبر آنچه را كه خدا به او واگذار كرده بود،  }داشت، باز ايستيد

 )1( .به ما واگذار كرده است

بينيم جماعت صالح هيچگاه در آشفته  به همين دليل است كه مي
درست در زماني كه  ;بازار اعتقادات به شكاف و تزلزل كشيده نشد

اسالمي  ةكمان و واليان نسبت به كليت جامعفراميني از جانب حا
 )^غير معتقد به مذهب اهل بيت(گرديد و اكثريت مردم  صادر مي

دانستند و بيشتر اين  آنها را داراي رنگ و لعاب شرعي نيز مي
دستورات هم گاه از رهگذر تأثير پذيري از هوا و هوس يا عواطف 

اً به خطا و اشتباه و يا تحت تأثير شرايط سياسي جامعه، و گاه اساس
غير معتقد (همچنين فتاواي مختلفي از سوي مجتهدان  .شد صادر مي

گرديد كه به سبب ناتواني آنان از  صادر مي )^به مذهب اهل بيت
از ) اي  سليقه(هاي خاص   شرعي يا از رهگذر برداشت نصرسيدن به 

) ىظنگمان آور يا (غير يقيني  ةقرآن و سنت نبوي يا مراجعه به ادل
رفت و گاه  به خطا مي... همچون قياس، استحسان، مصالح مرسله و

                                                         
 .9ح  268/  1 كاىف ،كليىن .1
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حتي با وجود نص نيز به دليل عدم همخواني نص با استحسان يا 
گرديد كه به  بر خالف نص صادر مي ااجتماعي، فتو ةمصالح مرسل

   .اجتهاد در مقابل نص معروف است

از سوي بعضي از اين فقيهان نيز گاه به دليل وجود همين تناقض، 
اند، مانند ابو حنيفه كه   ها و واليان مورد اذيت و آزار قرار گرفته  حكومت

تأييد  ونيز گيري مثبت سياسي نسبت به يحيي بن زيد به دليل موضع
قيام محمد و ابراهيم دو فرزند عبداهللا محض، به دستور منصور عباسي 

 در بارة گيري  نبل كه به دليل موضعهمچنين احمد بن ح. به زندان افتاد
 .گرفتار شدحبس  خلق قرآن و اختالف با مأمون عباسي به ةمسئل

اعتقادات صحيح از زالل وحي سبب شده بود  اخذ ةچه اينكه همين مسئل
تا جماعت صالح در ميان آراي فالسفه و متكلمان مسلمان كه از لحاظ 
نظريات و باورهاي اعتقادي دچار شديدترين اختالفات بودند، يا در ميان 
فتواهاي مختلف فقهاي مسلمان كه در اصول عقيده در برابر مكاتب 

آوردند، از خطر از هم گسيختگي  اعتقادي يكديگر سر تسليم فرود نمي
  . اعتقادي مصون بماند

هاي مسلمان را وا   اين حالت تا جايي پيش رفته بود كه بعضي از گروه
معيني ملتزم بوده، داشته بود به دنبال فقيهي بگردند كه به باور اعتقادي 

 ;يا پاي بند به يكي از عقايد موجود باشد مفوضمثال اشعري، معتزلي، 
وي، كه باورهاي اعتقادي خود را از  مقلِّداي كه گاه با اعتقادات   عقيده

 .عالم ديگري گرفته بود، تفاوت داشت



  ساختار عقيدتي جماعت صالحان

 

21

به همين جهت است كه در ميان دانشمندان و مجتهدان شيعه و پيروان 
چنين اختالف عقيدتي و فكري كه در ميان دانشمندان  ^اهل بيت

 .شود، وجود ندارد ساير مذاهب اسالمي ديده مي

 فراگیر بودن اعتقادات]3[

هاي عقيدتي   با شرح و توضيح و تفصيل كامل به جنبه ^اهل بيت
پرداخته، بيان آن بزرگواران مسائل مختلف عقيدتي را شامل گشته و در 

ل و تصرف فقها و مجتهدان، و نظر و اجتهاد و اين زمينه جايي براي دخ
 .اند  استنباط آنان باقي نگذاشته

به خالف مسائل فرعي رفتاري ـ بسيار مهم   چرا كه مسائل اعتقادي ـ
گردد كه در  ترتب ميي بر آنها مدبوده و آثار و نتايج حساس و حا

زندگي  ةجزئيات ساختار روحي، اجتماعي، سياسي و حتي آيند ةهم
 .يابد انعكاس ميبشر 

اعتقادي،  ةدر مطرح كردن جنب ^بينيم كه اهل بيت از همين رو مي
تنها به اصول عقايد اسالمي همچون توحيد و نبوت و معاد بسنده 

عدل، امامت، : هاي مختلفي چون  نكرده، بلكه بيان ايشان شامل عرصه
اين دو با عمل،  ةجبر و اختيار، قضا و قدر، ايمان و كفر و رابط

هاي تاريخ، امتحانات، واليت،   سنتمت، عدالت، مرگ و زندگي، عص
هاي  دوستي و دشمني، اخالق، ظهور مهدي در آخر الزمان، و ويژگي

برزخ، زنده شدن مردگان، نشور، حوض، : جهان آخرت، همچون
صراط، رؤيت، حساب، شفاعت، بهشت، دوزخ، عذاب، آسايش، خلود 
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چون حسن و قبح، وحي الهي  يا ابديت در بهشت و جهنم، و مسائلي
 .و عقل نيز بوده است

به طرح آنها پرداخته  ^بيان اين جزئيات و ديگر مسائلي كه اهل بيت
عقيدتي جامعه مبادرت نموده، در هركدام  ةبه اصالح جنب و بدينوسيله

اند، نقش عظيمي در تقويت   از آنها بهترين راه حل را ارائه فرموده
 .حكام صفوف آن ايفا نمودجماعت صالح، و است ةشالود

 اعتقاداتتوان با مراجعه به كتاب  اين فراگيري و گستردگي را مي
به خوبي  +و شرح آن، تأليف مرحوم شيخ مفيد +شيخ صدوق

جزئيات  ةآنجا كه اين دو بزرگوار اساساً در بحث از هم ;دريافت
 .اند  تكيه كرده ^مسائل اعتقادي به روايات اهل بيت

 ةشمول و فراگيري، مشاهد ةشاهد بر اهميت ايجاد قاعدترين   شايد مهم
بينيم در اوايل زمان حضور و حيات يازده امام  تاريخ باشد آنجا كه مي

به  ^كه هنوز مسائل اعتقادي فراگير نشده بود، گروه پيروان اهل بيت
وجود همين اختالفات عقيدتي، دچار اختالفات وسيعي در  ةواسط

هاي   وجب انشعاب مذاهب و جمعيتسطوح مختلف گرديدند كه م
توانستند عقايد را با  ^مختلفي از آن گرديد، اما هنگامي كه اهل بيت

شمول و فراگيري مورد نظر خود مطرح نمايند، اين اختالفات رفته رفته 
رو به كاهش و بلكه از بين رفتن نهاد، تا آنجا كه در زمان غيبت كبري 

كه به دليل غيبت امام و عدم در حالي . بسيار اندك و محدود گرديد
امكان ارتباط مستقيم با وي، شرايط زمان غيبت كبري بسيار دشوارتر از 

ورد او اين نبود جز به مدد اين دست. بود ^ئمهازمان وجود و حضور 
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در زمان حضور به دست آورده بودند و اين خود  ^ئمهبزرگ كه ا
همچنان كه . دبو اننوعي تضمين عقيدتي و فكري براي جماعت صالح

بينيم تاريخ اسالم همواره شاهد اختالفات وسيع عقيدتي بوده كه  مي
سالمي وجود داشته و دليل آن هم عدم اهاي   هميشه در ميان ديگر گروه
مسلمانان  ةـ بود كه هم  به غير از قرآن كريم  اتفاق بر قبول يك مرجع ـ

توان گفت  مي در بيان جزئيات مسائل اعتقادي به او رجوع كنند، و بلكه
 .وجود نداشته است چنين مرجعي اصالً

مسلمانان محل  ةالبته بايد دانست كه اگر چه قرآن كريم در ميان هم
اتفاق نظر است، اما در عين حال قابل تأويل نيز هست و از همين رو 

قرآن باشد  ةبر اهميت وجود امامي كه تفسير كنند ^است كه اهل بيت
بر  )1(نيز در حديث ثقلين و حديث سفينه ‘تأكيد كرده و پيامبر اكرم

 .تأكيد فرموده است ،باشند ^اهميت ثقل دوم كه همان اهل بيت

                                                         
كتاب اهللا و عترتى أهل بيىت ما إن متسكتم ما لن  :إىن تارك فيكم الثقلني أو اخلليفتني«. 1

من دو چيز با ارزش يا دو ; » تضلّوا أبداً، فإما لن يفترقا حىت يردا على احلوض
كتاب خدا و عترت و اهل بيت من، تا زماىن كه : جانشني در ميان مشا به جا مى گذارم

اين دو تا روزى كه بر سر  ايد، هرگز گمراه خنواهيد شد، كه به اين دو باهم چنگ زده
ـ  185/  1 كرت العمال .حوض كوثر بر من وارد شوند، از يكديگر جدا شدىن نيستند

» إنما مثل أهل بيىت فيكم كسفينة نوح من ركبها جنى و من ختلّف عنها غرق«و   189
جز اين نيست كه مثل اهل بيت من در ميان مشا مهچون كشىت نوح است، هر كس كه 

 1 كرت العمال .ار شد جنات يابد و هر كه از آن، جامباند غرق خواهد گرديدبر آن سو
 /186. 
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 آزادى فکر و منطق صحیح]4[

هاي صحيح حل   چهارمين سرفصل اين باب، تحكيم بنيادين روش
مسائل فكري و عقيدتي است كه از طريق تأكيد بر آزادي فكري و 

هاي ذيل استوار   گردد كه بر پايه ق مياسالمي محق ةعقيدتي در جامع
 :است

 . منطق سالم و حاكم كردن عقل، وجدان، و فطرت پاك انساني :الف

بندي به مرجعيت قرآن كريم و احاديث صحيح نبوي به دور  پاي :ب
هاي سياسي خاص، همچنين به دور از به كار  گيري از هواها و جهت

يا نوعي همچون قياس گيري ذوق، سليقه، اميال و پندارهاي شخصي 
گردد، كه  و استحسان كه در بيشتر موارد به خطا و اشتباه منجر مي

در اين  .اند  ناميده ))رأي((و روايات نبوي چنين امري را  ^اهل بيت
  : روايات آمده است

   .من فسر القرآن برأيه فقد كفر

  .هر كس قرآن را مطابق رأي خود تفسير نمايد به تحقيق كافر گشته است

  )1(. إن دين اهللا اليدرك بالعقول :يا

  .شود همانا دين خدا با عقل درك نمي

روايات چندي نيز در تأييد اينكه قرآن كريم و سنت صحيح نبوي 
                                                         

حبث تفسري و تأويل و حبث  ،نوشته خودم ))حماضرات ىف علوم القرآن((: ك، كتاب.ر. 1
 .^تفسري در نزد اهل بيت
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 :آمده است ندداراي مرجعيت كامل

شنيدم  ×از حضرت امام ابوجعفر باقر ست كهانقل  حراز ايوب بن 
  : فرمود كه مي

شود و هر روايتي كه با كتاب  نت سنجيده ميهمه چيز با معيار كتاب و س
 )1( .بي ارزش است ،خدا اختالف داشته باشد

  : و باز از همان حضرت وارد شده كه فرمود

اگر مورد تصديق كتاب خدا  ،رسد هر حديثي كه از ما به دست شما مي
 )2( .قرار نگيرد، باطل است

، و صحيحد اجتهاد و استنباط از طريق اصول و قواع گشايش روند: ج
رويدادهايي كه ممكن  ةعمل كردن بر اساس نظر قرآن در رابطه با هم

است بشريت در طول تاريخ با آن رو به رو شود، البته با واقع گرايي 
احتماالت و شرايطي كه ممكن است انسان با آن  ةو آمادگي براي هم

 .مواجه گردد

متن قرآن (اط اين آزادي فكر، التزام به حدود و ضوابط اسالمي استنب
، نوگرايي و گشاده فكري در فهم و استنباط و دقت در )و سنت نبوي
هماهنگي دقيق با نيازهاي فطري بشر، عقل و افزون بر حل مسائل، 

و  ^هاي منحصر به فرد مكتب اهل بيت وجدان، همه از ويژگي
                                                         

، و به نقل از آن 127ح  347/  1 احملاسنبرقى،  * 3ح  69/  1  ، الكاىفكليىن. 1
 .37ح  242/  2 حبار االنوار، جملسى

 .38ح  242/  2 حبار االنوار، و به نقل از آن جملسى، 128ح  347/  1 احملاسنبرقى، . 2
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 .طايفة شيعه است

ري و هاست كه در عين اينكه توانسته است ساختار فك و همين ويژگي
اوضاع و شرايط را  ةعقيدتي محكم، پيشرفته و قادر به مواجهه با هم

براي اين جماعت بنا كند، به ايشان توانايي قيام به مسئوليت خطير 
اصيل اسالمي را نه تنها در برابر اجتهادات  ةدفاع از عقيده و انديش

اسالمي، كه در برابر جريانات  ةجامع ةفكري و عقيدتي داخل داير
 .نيز عطا كرده است را اسالم ةخارج از داير فكري

  
  
  



  

 

  
 2  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ساختار اخالقی 
  جماعت صالحان





  

 

  
  
  

دوم اهميت قرار گرفته  ةانساني، اخالق در درج ةدر ساختار جامع
اي است كه ساختار   چرا كه اخالق دومين ستون و شالوده ;است

معنوي و وجداني  هاي  اخالق يكي از جنبه .گردد اجتماع بر آن بنا مي
رفتار و روابط انساني است كه با مسائلي از قبيل عدل و ظلم، حسن 
و قبح و تكامل يا عقب ماندگي روحي و معنوي در مسير انسانيت 
ارتباط نزديك دارد و به تعبير فالسفه، همان عقل عملي است كه در 
 برابر عقل نظري قرار گرفته و چنان كه اشاره كرديم ساختار فكري و

 .عقيدتي بر آن استوار است

توان در امور ذيل  را مي صالحانهاي اين جنبه از ساختار جماعت  ويژگي
 :مالحظه كرد

 حکم شرعى  بافتنقش اخالق در ]1[

ريزي نظام و حكم شرعي براي   اول، تأكيد بر نقش اخالق در پايه ةنكت
ق از انسان و تكامل اخال ةآن با اراد ةانساني از يك سو و رابط ةجامع

 ;هاي اخالقي از سوي ديگر است  طريق مسئوليت انسان در برابر ارزش
 .انديشه اسالمي است در اختالف پر تنشآنجا كه اين دو جنبه از نقاط 

كه در واقع  ا پذيرفته اند جبر رنظرية تعداد زيادي از متفكران اسالمي 
 القيپذيري انسان در برابر انحرافات رفتاري و اخ ان ادعاي مسئوليت
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بنابر اين عقيده،  .تفكيف مي كندو ميان آنها و اراده انسان  را دارد
خدا و كارهاي او نيز همه  ةوجود خود، مقهور اراد ةانسان با هم

توان فرض كرد كه خداوند انسان را براي  خداست و نمي ةآفريد
چون اين امر با عدالت خداوند  ؛مخالفت با احكام شرعي مؤاخذه كند

طبق اين تفكر، انسان داراي  .ته و بر خداوند قبيح استمنافات داش
مفاهيم اخالقي مستقلي نيست كه بتواند به درستي به خوبي يا بدي 

بندي به احكام شرعي تنها به صرف اينكه  چيزي حكم كند، و پاي
خداوند بر آن تعلق گرفته بر او الزم و واجب است و  ةفرمان و اراد

ئون خود مملوك خداوند است و كسي ش ةدر هر صورت، انسان با هم
  :اين شئون ياراي چون و چرا با خداوند نيست كه فرمايد ةرا در بار

  }ال يسأَلُ عما يفْعلُ وهم يسأَلُون{

 ])مردمان([آنها  ]لي[دهد چون و چرا راه ندارد و در آنچه خدا انجام مي
 .سؤال خواهند شد

ي عدم بهره انگرشي به معناين از يك جهت، اما از جهت ديگر چنين 
 ةآن را به اراد ،اخالقي و انساني بوده ةمندي حكم شرعي از زمين

 .نمايد ميتبديل تشريعي صرف الهي 

در اين زمينه بر دو مفهوم  ^مكتب اهل بيتاما در برابر اين اعتقاد، 
 :تأكيد كرده است

ت كه درك كلي انسان از حسن و قبح، يا بدي و خوبي امور اس ةمسئل :اول
مجبور، براي كاري كه از روي اجبار  انسان ةكند مؤاخذ مثال درك مي
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همچنين است بار كردن تكليف بر  .مرتكب آن گرديده، قبيح و ناپسند است
اين ادراك اخالقي همان چيزي  .اراده و اختياري ندارد ،كسي كه از خود

 .است كه انسان را به بسياري از حقايق الهي رهنمون گشته است

اين ادراك كلي  ةم اينكه حكم شرعي از اساس براي اين آمده كه دامندو
انسان را به جزئيات نيز كشانده و راه رسيدن به اين حقايق را كه خداوند 

اي كه   متعال در فطرت او قرار داده است، براي او روشن نمايد به گونه
 كهويژه نباشد ديگر حكم شرعي الهي تنها يك الزام يا دستور العمل 

خود را بر انسان اعمال  ةخداوند متعال از طريق آن بخواهد واليت مطلق
نمايد بلكه در كنار آن، نمودي از عدل و حكمت خداوندي و بي نيازي 

پس حكم شرعي نمادي از . مطلق او از اعمال اين انسان نيز هست
مصالح و مفاسد مرتبط به زندگي انسان و مسير تكاملي او در اين زندگي 

 .و محتواي اخالقي نيز هست بعداو داراي  بوده و

يافت كه دررا  ^كالمي كه اهل بيت توان اهميت مبارزة با اين بيان مي
انسان و مطرح كردن  ةحسن و قبح در اراد ةاز راه تبيين مسئل ،آن در
 ةدر ارتباط ميان اراد ))ال جبر والتفويض بل أمر بين األمرين(( ةنظري

بر اين . خالقي احكام شرعي را بيان فرموده اندبعد اخدا  ةانسان و اراد
خود انسان بوده و مسئوليت كارهاي  ةاساس، اعمال انسان معلول اراد

د انسان، مخلوق خود او است اما در عين حال، كل وجو ةوي به عهد
ست كه انسان را داراي اراده آفريده و انسان در خداوند است و خدا

تواند جداي  ه و قدرت الهي بوده، نميوجود، بقا و قدرت خود مطيع اراد
 .از امداد الهي و به صورت مستقل دست به كاري بزند
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آنجا كه  ،اند  اين نقش اخالق را از قرآن برداشت فرموده ^اهل بيت
كند كه در  هايي را ذكر مي  يابيم كه براي انسان مثال در قرآن كريم مي
اين آيه كه در آن  انسان تأكيد شده است، مانند ةآنها بر آزادي اراد

  : زند چنين مثال مي

  )1(}ضرب اللَّه مثَالً عبداً مملُوكاً ال يقْدر على شيء{

  .اي است زرخريد كه هيچ كاري از او برنمي آيد  بنده: زند لي ميثمخدا 

  : نمايد يا اين آيه كه در آن چنين سؤالي را در برابر بشر مطرح مي

  )2(}ذين يعلَمونَ و الَّذين ال يعلَمونقُلْ هلْ يستوِي الَّ{

  .دانند يكسانند؟ دانند و كساني كه نمي آيا كساني كه مي: بگو

  : نمايد و اين آيه كه مفهوم نيك و بد را براي انسان طرح مي

  )3(}و ال تستوِي احلَْسنةُ و ال السيئَة{

  . و نيكي با بدي يكسان نيست

اهيمي چون عدل و ظلم، صدق و كذب، بخل و و آيات ديگري كه مف
  . در آنها آمده است ...ايثار و

پردازد كه اين ادراكات  قرآن كريم از آن رو به مفاهيمي از اين دست مي
همان رفتار اخالقي است  ةادراكاتي كه پاي ;ها برانگيزد  فطري را در انسان

                                                         
 .75 /حنل .1
 .39 /زمر. 2
 .41 /فصلت. 3
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آن به  كه قرآن مجيد آن را به صورت مفصل طرح نموده است و ما از
 .كنيم حسن و قبح عقلي تعبير مي

خواهيم به همان اندازه كه قصد داريم به اين نكته بپردازيم  حال ما نمي
دادند،  پيروان خود را به سوي التزام به اين اعتقاد سوق مي ^كه ائمه

در اين راستا تا  ^اهل بيت. در بحث كالمي اخالقي آن وارد شويم
ي را يكي از اصول مذهب خود قرار بدان حد پيش رفتند كه عدل اله

خواستند با اين كار براي ساختار روحي و معنوي  آنان مي .دادند
پيروان خود زيرساختي اخالقي تأسيس نموده و نوعي ايمني روحي 
براي جلوگيري از افتادن در دام انحرافات اخالقي بزرگي چون ظلم و 

در برابر تجاوزگري، كمك به چنين كارهايي و يا حد اقل سكوت 
 .آنها در شيعيان خود ايجاد نمايند

 فرق گذاشتن میان اسالم و ایمان] 2[

در . تفاوت اخالقي ميان اسالم و ايمان است ةدوم، تأكيد بر قضي ةنكت
  :قرآن نيز آمده است

 قَالَت اَألعراب َءامنا قُل لَّم تؤمنوا و لَكن قُولُوا أَسلَمنا و لَما يدخلِ{
ر و وا اللَّهيعطإِن ت و انُ يف قُلُوبِكُممـاالميأَع نكم متلال ي ئاً إِنَّ ٰسولَهشي كُمل

إِنما املُؤمنونَ الّذين امنوا بِاللَّه و رسوله ثُم لَم يرتابوا و * اللَّه غَفُور رحيم 
هِم و أَنفُِسهِم فوا بِأَموالداهقُونجادالص مه كأُولَئ بيلِ اللَّه1(}ي س(  

ايد،   ايمان نياورده: بگو. ايمان آورديم: نشينان گفتند  باديه ]برخي از[
                                                         

 .15ـ  14 /حجرات. 1
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هاي شما ايمان داخل نشده  و هنوز در دل. اسالم آورديم: ليكن بگوييد
هايتان چيزي   كرده ]ارزش[و اگر خدا و پيامبر او را فرمان بريد از . است

در حقيقت مؤمنان كساني * مهربان است  ةخدا آمرزند. كند كم نمي
شك نياورده و با مال و  ]ديگر[هستند كه به خدا و پيامبرش گرويده و 

  .اند، اينانند كه راست كردارانند  جانشان در راه خدا جهاد كرده

بنابر اين، اسالم آوردن، جاري كردن شهادتين، اقرار به روز رستاخيز، 
اعتقادات اسالمي به  ةروزه و حج و زكات، اولين پلنماز و تقيد به 
رود و به مجرد گام نهادن افراد به اين پله، خون ايشان  شمار مي

محترم و مال و آبروي آنها حفظ گشته، احكام كلي زندگي اسالمي بر 
اخالقي به مسئله بنگريم  ةاما اگر از زاوي. آنها جاري خواهد گشت

با تقيد و التزام حقيقي به اسالم و آثار اين درجه از اعتقاد، واقعاً 
 .تفاوت داردبر آن مترتب 

بااليي از رسوخ و ريشه دواندن عقيده و استقرار آن در  ةايمان، درج
 .وجود انسان مؤمن و التزام به مقتضيات و پيامدهاي آن است

شايد بهترين چيزي كه بتواند اين مفهوم را تشريح نموده و فرق ميان 
م را آشكار نمايد، روايتي است كه شيخ كليني آن را در ايمان و اسال

كتاب كافي به طريق معتبر از حمران بن اعين از حضرت امام ابوجعفر 
  : نقل كرده است ×باقر

ايمان عبارت از اعتقادي است كه در دل استقرار يافته، آن را به سوي 
ند و كشانده و عمل صاحب اعتقاد در اطاعت از خداو عز و جلّخداوند 

   .تسليم در برابر امر او نيز آن را تصديق نمايد
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 رفتارهايي است كه از انسان به ظهور مي ها و اما اسالم مجموعه گفتار

ق آن را قبول داشته با پذيرش آن، رسد و جماعت مردم از تمام فر
ها  زناشويي ،ارث و ميراث بر اساس آن تقسيم گشته ،ها حفظ شده  خون

گردد و همه در اعتقاد به آن، بر وجوب نماز،  يآن مجاز م ةبه واسط
 ،زكات، روزه و حج اتفاق نظر دارند و بدين سان از مرز كفر خارج شده

 .گردند به اسالم منسوب مي

اسالم همواره مالزم ايمان نيست اما ايمان همواره اسالم را به همراه دارد، 
لحرام داخل كعبه در داخل مسجد الحرام است اما مسجد ا ةچنان كه خان
   .كعبه نيست

شود اما اسالم لزوماً شريك  چنين است كه ايمان با اسالم شريك مي
 ]برخي از[(: ايمان نخواهد بود و خداوند متعال نيز فرموده است

: ايد، ليكن بگوييد  ايمان نياورده: بگو. ايمان آورديم: نشينان گفتند  باديه
و كالم  )اخل نشده استهاي شما ايمان د و هنوز در دل. اسالم آورديم

 .هاست  ترين كالم  راست عز و جلّخداوند 

به محضر آن بزرگوار عرضه داشتم آيا مؤمن در فضيلت و : راوي گويد
  احكام و حدود بر مسلمان برتري نيز دارد؟ 

  : در پاسخ فرمودند

نه، آنان از حيث فضيلت، حدود و احكام يكسان هستند، اما در اعمال و 
رسانند  به انجام مي) با قصد قربت(ي نزديك شدن به خدا عباداتي كه برا

 .مؤمن نسبت به مسلمان برتري دارد
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هر كس كار نيكي بياورد، ده برابر  :فرمايد آيا خداوند نمي :عرض كردم
   خواهد داشت؟ ]پاداش[آن 

مسلمانان و مؤمنان در نماز و زكات و روزه : ايد  در حالي كه شما فرموده
  . نظر دارند و حج با هم اتفاق

  : فرمودند

آن را براي او چند برابر  ]خدا[تا {: فرمايد آيا خداوند متعال نمي
؟ مؤمنان همان كساني هستند كه خداوند متعال حسنات آنان را }بيفزايد

نمايد و اين برتري مؤمن است و خداوند به ميزان درستي  هفتاد برابر مي
كند و خداوند به هر  ر ميايمان مؤمن اين مازاد حسنات را چندين براب
  .دهد ميزان كه بخواهد خيرات مؤمنان را افزايش مي

آيا هر كس داخل در اسالم شود داخل در ايمان نشده : عرض كردم
  است؟ 

  : فرمود

 .گردد چنين نيست، اما با اين كار از كفر خارج شده و به ايمان منسوب مي
آيا اگر كسي را :  را دريابي زنم تا برتري ايمان بر اسالم حال برايت مثالي مي

تواني شهادت بدهي كه او را در داخل خانه  در داخل مسجد الحرام ببيني مي
  اي؟    كعبه ديده

  چنين شهادتي بر من جايز نيست؟  :عرض كردم

  : آن حضرت ادامه داد
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آيا شاهد نخواهي بود كه او حتماً  ،كعبه ببيني ةاگر كسي را در داخل خان
  ارد گرديده است؟ به مسجد الحرام و

  آري : عرض كردم

  چگونه؟ : آن حضرت پرسيدند

زيرا تا آن شخص داخل در مسجد الحرام نشده باشد به : عرض كردم
  . خانه كعبه نخواهد رسيد

ايمان و اسالم نيز : سپس فرمودند. درست گفتي: آن حضرت فرمودند
 )1( .اند  همين گونه

 ایمان و عمل] 3[

ترين و برترين   عملي به ايمان به خداست كه مهم بعدسومين نكته، اعطاي 
باشد، و بدين ترتيب ايمان از حالت  صفت اخالقي و تكاملي انسان مي

عمل و رفتار و پياده كردن  ةاعتقادي صرف و التزامات روحي، به عرص
گردد كه  پذير مي  اين مهم با تفسير خاصي از ايمان امكان. شود كشيده مي

داند كه از  يتي تكاملي و داراي مراتب و درجاتي ميايمان را عبارت از ماه
طريق عمل به مقتضاي ايمان و به ميزان پياده كردن آن در مقام عمل، 

 .رود افزايش يافته و باال و باالتر مي

 ^ائمههايي بوده كه در زمان   رسد كه اين موضوع از بحث به نظر مي
دان سان كه هاي بسياري گشته است، ب  موجب بروز مباحثات و جدل
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ـ بر اين اعتقاد بودند كه ايمان   چنان كه گفتيم برخي از دانشمندان ـ
زيرا ايمان يك حقيقت مطلق است  ;انبيا تفاوتي با ايمان ابليس ندارد

، و اين باشد بندي به آن مي وپاي خدا صرف پذيرش وجود از كه عبارت
در حقيقت يا در يك فرد موجود است يا موجود نيست و پيامبران 

اند، بلكه فرق آنها با   اصل اين اعتقاد صرف با ابليس تفاوتي نداشته
 .شيطان در مقام عمل و رفتار بوده است

اند مبتني   بر اساس آن پرورش يافته ^اما مكتبي كه پيروان اهل بيت
اي كه ايمان تا   بر اختالف درجات ايمان در ميان مؤمنان است به گونه

هاي   يين رفتن درجه، تحت تأثير فعاليتحد زيادي از نظر باال يا پا
خدا اعتقاد قلبي خود را به  ةبنابر اين هر مقدار كه بند. عملي است

عمل بكشاند و آن را در رفتار و عملكرد خود مجسم نمايد، از  ةعرص
اعتقاد و ايمان او باال رفته و از طرف ديگر اين  ةيك طرف درج

 ثبات و پايداري بيشتري ميايمان و اعتقاد در دل و جان و وجدان او 

  . يابد

كند كه  نقل مي دراجشيخ كليني در كتاب كافي با سند معتبر از جميل بن 
  : گفت

ايشان  ،در رابطه با ايمان سؤال كردم ×از حضرت امام صادق
شهادت بر اينكه خداوندي جز اهللا و پيامبري جز محمد : فرمودند
  . نيست

  دن اين شهادت در عمل نيست؟ آيا منظور شما پياده كر: عرض كردم
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  . چرا: فرمودند

  توان گفت كه عمل، بخشي از ايمان است؟  پس مي :عرض كردم

رسد و عمل بخشي از ايمان  ايمان جز با عمل به اثبات نمي: فرمود
 )1(.است

هاي متفاوتي شرح و   بعضي از روايات نيز همين مفهوم را با روش
كليني در كتاب كافي از حماد  مانند روايتي كه شيخ ;اند  توضيح داده

  :نمايد كه بن عمرو نصيبي نقل مي

  :پرسيد ×مردي از عالم

چه كارهايي در نزد خداوند متعال از قدر و منزلت بيشتري  ،اي عالم 
  برخوردار هستند؟ 

  : فرمود

   .باشد آنچه هيچ عملي بدون آن به درگاه خداوند پذيرفته نمي

  آن چيست؟ : پرسيد

  : فرمود

 ترين بهره و گرامي  به خدا كه داراي باالترين جايگاه و بلندمرتبهايمان 

  . ترين منزلت است
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مرا از ايمان آگاه كن كه آيا : به آن حضرت عرض كردم: حماد گويد
  اعتقاد بدون عمل است؟ يا اعتقاد با عمل؟ 

برابر آنچه كه خداوند متعال در كتاب خود آن را به نحو وجوب  :فرمود
ايمان سراسر عمل است : نورش آشكار و برهانش ثابت است بيان داشته،

قرآن بدين معني شهادت داده و به آن  .و اعتقاد قلبي قسمتي از آن است
  . فرا خوانده است

  . اين حالت را برايم توصيف كن تا آن را بفهمم: عرض كردم

هايي است، از آن   همانا كه ايمان داراي درجات، طبقات و مرتبه: فرمود
است ايمان كاملي كه به نهايت كمال خود رسيده است، و ايمان  جمله

ضعف قرار دارد و ايماني كه درجه زيادي  ةترين درج  ناقصي كه در پايين
  . آن بيشتر است

  آيا ايمان، كامل و ناقص و زياد و كم دارد؟   :عرض كردم

  . آري: فرمود

  اين چگونه ممكن است؟ : عرض كردم

اعضا و جوارح بني آدم  ةتعالي ايمان را بر همخداوند تبارك و : فرمود
واجب گردانيد و آن را در ميان اعضا و جوارح او تقسيم نمود، و هيچ 

اي غير از   عضوي از اعضاي او نيست مگر اينكه از لحاظ ايمان وظيفه
انسان است كه ) مغز(اين اعضا قلب  ةاز جمل ;عضو ديگر دارد ةوظيف

  .هستنداعضا و جوارح به فرمان او فرمانرواي بدن او است و همه 
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 پردازد، اعضاي او دست هايش هستند كه با آنها به فعاليت مي ةهمچنين از جمل
 خيزد، شهوت از آن بر مي ةرود، اندام تناسلي كه قو پاهايي كه با آنها راه مي

بر آن جاري شده و همان كتاب بر آن شهادت  ]خدا[زبانش كه كتاب 
 .شنود آنها مي ةهايش كه به وسيل  بيند وگوش نها مي،چشمانش كه با آدهد مي

و خداوند بر قلب ايماني را مقرر گردانيده كه آن را بر زبان مقرر نكرده و بر 
زبان ايماني را مقرر گردانيده كه آن را بر چشم مقرر نكرده و بر چشم ايماني را 

مقرر گردانيده مقرر گردانيده كه آن را بر گوش مقرر نكرده و بر گوش ايماني را 
كه آن را بر دست مقرر نكرده و بر دست ايماني را مقرر گردانيده كه آن را بر 
پا مقرر نكرده و بر پا ايماني را مقرر گردانيده كه آن را بر عورت مقرر نكرده و 

 .بر عورت ايماني را مقرر گردانيده كه آن را بر صورت مقرر نكرده است

فرموده ايمان، شناخت، تصديق و تسليم و اما آنچه براي ايمان قلب مقرر 
رضايت به اين مطلب است كه هيچ آفريدگاري جز اهللا نيست و محمد 

 )1(.بنده و فرستاده او است

ايمان را بر  ^بينيم پيشوايان اهل بيت از همين رهگذر است كه مي
اساس صفات مؤمنان نيز تقسيم كرده و تكليف را مطابق با ظرفيت و 

 .دانند ميها  توان انسان

روايت شده است كه  ×از عمار بن احوص از حضرت امام صادق
  : فرمود

نيكو كاري، : ايمان را در هفت سهم تقسيم كرد عز و جلّخداوند 
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سپس اين هفت سهم را در  .راستگويي، يقين، رضا، وفا، دانش و بردباري
مند گرديد   هر كس كه از هر هفت سهم بهره .ميان مردم تقسيم نمود

اي ايمان كامل است، اما در تقسيم به بعضي از مردم يك سهم، به دار
  . بعضي دو سهم، به بعضي سه سهم تا هفت سهم رسيد

   :سپس فرمود

بر كسي كه يك سهم از ايمان دارد، بار دو سهم را تحميل نكنيد و بر 
كسي كه دو سهم از ايمان دارد، بار سه سهم را تحميل نكنيد كه بر ايشان 

د آمد،و اين روال به همين ترتيب ادامه دارد تا به عدد هفت گران خواه
 )1(.برسد

  : و از سدير در حديث معتبري نقل است كه گفت

  : به من فرمودند ×حضرت امام حممد باقر

برخي از آنان يك  .همانا مؤمنان داراي مراتب و درجات چندي هستند
ه، جماعتي اي چهار درج  درجه، بعضي دو درجه، گروهي سه درجه، پاره

اي هفت درجه را به خود اختصاص   اي شش درجه، و عده  پنج درجه، دسته
حال اگر بيايي و بر كسي كه توانايي يك درجه دارد، بار دو درجه  .اند  داده

توانايي آن را نخواهد داشت يا اگر بر كسي كه توانايي دو  ،را تحميل كني
ن را نخواهد داشت و توانايي آ ،درجه دارد، بار سه درجه را تحميل كني

 ،باز اگر بر كسي كه توانايي سه درجه دارد، بار چهار درجه را تحميل كني
توانايي تحمل آن را نخواهد داشت يا اگر بر كسي كه توان و ظرفيت چهار 
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توانايي آن را نخواهد داشت و  ،درجه دارد، بار پنج درجه را تحميل كني
 ،بار شش درجه را تحميل كني ،اگر بر كسي كه توانايي پنج درجه دارد

تاب تحمل آن را نخواهد داشت و نيز اگر بخواهي بر كسي كه توانايي 
توانايي حمل آن را  ،بار هفت درجه را تحميل كني ،شش درجه دارد

  )2) (1(.نخواهد داشت و ايمان به همين ترتيب درجات مختلفي دارد

قام عمل، مورد تهديد بدين گونه است كه ايمان انسان در هنگام انحراف در م
هاي اخالقي و رفتاري ايمانش تكامل   قرار گرفته و نيز در اثر التزام به ارزش

 .رود يافته و باال مي

اي جديد را در تربيت و اداره در برابر ما  چنان كه اين مطلب شيوههم
تر   چرا كه بر اساس اين باور هر قدر كه ايمان انسان كامل ;گشايد مي

تر و  ن به درجات باالي تكليف و مسئوليت آمادهبراي رسيد ،باشد
به صريح  گردد و هر قدر كه ايمانش كمتر باشد ـ تر مي شايسته

ـ بايد بيشتر رعايت حال او را نموده، تكاليف كمتري  روايات پيشين
 .بر او بار كرد

شك نيست كه چنين برداشتي از ايمان و نقش اخالق در آن، نقشي 
تعهدات رفتاري و اخالقي و پذيرش ر دبزرگ و آثاري مثبت 

 .رداها د  ها و مأموريت  مسئوليت
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 .از ايشان را در نزد خدا درجاتى است ]يك
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 اخالق و رهبران] 4[

بر اين امر بود كه پيروانشان در ميان افراد  ائمهچهارمين نكته، تأكيد 
اسالمي نقش الگو و رهبر را به دست گرفته و از طريق جماعت  ةجامع

لوب تالش كنند مط ةكامل يك جامع ةصالح در راه دست يافتن به نمون
 .اي كه اين افراد، مورد اطمينان افراد جامعه قرار گيرند  به گونه

ها، و تعهدات رفتاري كه با افراد جماعت   و شكي نيست كه اخالق، ارزش
 .نمود صالح عجين شده بود، اين امكان را براي اين جماعت فراهم مي

گونه از نمايد به دو  تاريخ كه قرآن كريم بدان اشاره مي ةدر فلسف
 :كنيم ها برخورد مي الگوها و الگوپذيري

كنند و الگويي  تعبير مي ))حسنه سوةٌأ(( نوع خوب، كه از آن به :يك
مثل  ،نمايد ها و تعهدات اخالقي قيام مي  است كه بر اساس ارزش
و ياران آن حضرت، يا پيروي از  ×تأسي به حضرت ابراهيم

  : ال فرمايدخداوند متع ^و ساير پيامبران ‘حضرت محمد

} راالَخ موالْي و وا اللَّهجرن كانَ يةٌ لِّمسنةٌ حأُسو سولِ اللَّهيف ر كانَ لَكُم لَّقَد
  )1(}ًو ذَكَر اللَّه كَثريا

براي آن كس : رسول خدا سرمشقي نيكوست] اقتدا به[قطعاً براي شما در 
  .كند فراوان ياد ميكه به خدا و روز بازپسين اميد دارد و خدا را 

  : و نيز
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}رةٌ يف إِبسنةٌ حأُسو ت لَكُمكان ا اقَدإِن مهِمقَوإِذْ قَالُوا ل هعم ينالَّذ و يمه
   }برءاؤا منكُم و مما تعبدونَ من دون اللَّه

ابراهيم و كساني كه با اويند سرمشقي  ]پيروي از[قطعاً براي شما در 
 ما از شما و از آنچه به جاي خدا مي: آنگاه كه به قوم خود گفتند ;وستنيك

   )1(.پرستيد بيزاريم

   :مهچنني

   }لَقَد كانَ لَكم فيهِم أُسوةٌ حسنةٌ لِّمن كانَ يرجوا اللَّه و الْيوم االَخر{

براي كسي  ]يعني[آنان سرمشقي نيكوست ] پيروي از[قطعاً براي شما در 
   )2(.بندد به خدا و روز بازپسين اميد مي كه

  : و فرموده است

ب و احلُْكم و النبوةَ فَإِن يكْفُرَ ا هؤالِء فَقَد ـٰئك الَّذين َءاتيناهم الْكتـٰأُولَ{
  )3(}م اقْتدهأُولَئك الَّذين هدى اُهللا فَبِهداه* وكلْنا َا قَوماً لَّيسوا َا بِكَافرِين 

 =[و اگر اينان  ;آنان كساني بودند كه كتاب و داوري و نبوت بديشان داديم 
را بر آن گماريم كه بدان ] ديگر[بدان كفر ورزند بي گمان گروهي ] مشركان

اينان كساني هستند كه خداوند هدايتشان كرده پس به هدايت * كافر نباشند 
  .آنان اقتدا كن

                                                         
 .4 /ممتحنه. 1
 .6 /ممتحنه. 2
 .90ـ  89 /انعام. 3
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ياد شده است و اينان كساني  ))اُسوه سيئه((آن به عنوان نوع بد، كه از : دو
خيزند، مثل  خارجي بر مي ةهستند كه بر اساس زور و قدرت و سلط

الگو برداري از سركشان، ستمگران، پيشوايان بد، مال پرستان و مقام 
  : خداوند متعال فرمايد. پرستان

  )1(}رِهم مهتدونٰـو إِنا على َءاثَ مةأُبلْ قَالُوا إِنا وجدنا َءاباَءنا على {

پي گيري از  ]هم با[ما پدران خود را بر آييني يافتيم و ما : بلكه گفتند
   .آنان، راه يافتگانيم

  : و همچنين فرموده است

   )2(}و قَالُوا ربنا إِنا أَطعنا سادتنا و كُرباَءنا فَأَضلُّونا السبِيال{

پروردگارا، ما رؤسا و بزرگتران خويش را اطاعت كرديم و : گويند و مي
  .ما را از راه به در كردند

ها معموالً در الگوگيري تحت تأثير يكي از اين دو عامل قرار   انسان
 :گيرند مي

هاي حق، عدالت و وجدان دروني   فطرت سليم انساني، سرچشمه. 1
 . انساني

نقاط ضعف و كمبود روحي  هوا و هوس، شهوات، ترس، طمع، و. 2
 .انسان

                                                         
 .22 /زخرف. 1
 .67 /احزاب .2
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همواره پيروان خود را به بسيج عوامل نوع اول و استفاده  ^اهل بيت
از آنها در راه رسيدن به اين جايگاه اجتماعي و انساني تشويق و 

 .اند  ترغيب نموده

روايت شده است  ×از عبد اهللا بن ابي يعفور از حضرت امام صادق
  : كه فرمود

مردم به سوي نيكويي باشيد تا از  ةدعوت كنند ،ا عملهمواره بي ادعا و ب
 )1( .كوشي، راستگويي و پرهيزگاري ببينند  شما سخت

  : و در كتاب مجالس از ابن عباس روايت شده كه گفت

اي رسول خدا، بهترين همنشينان چه كساني  :عرض شد ‘به پيامبر اكرم
  هستند؟ 

  : آن حضرت فرمودند

اد خدا انداخته، سخنش بر دانشتان افزوده و كسي كه ديدارش شما را به ي
 )2(.تر كند  عملش شما را نسبت به آخرت مشتاق

  : فرمودندروايت شده است كه  ×همچنين از حضرت امام زين العابدين

منفورترين مردم در نزد خداوند كسي است كه ادعاي پيروي از سنت 
 )3( .روي نكندپيشوايي را داشته باشد ولي در مقام عمل از كارهاي او پي

                                                         
 .1ح  513/  8 وسائل الشيعةحر عاملى، . 1
 .4ح  412/  8 وسائل الشيعةحر عاملى، . 2
 .25ح  178/  71 حبار، و به نقل از آن 62ح  21/  1 خصالصدوق، . 3
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 اخالق و عدالت]5[

پنجمين نكته، دادن نقشي مؤثر در زندگي اجتماعي عملي به عدالت 
وجود صفت عدالت در كساني  ^آنجا كه در مكتب اهل بيت ;است

كه متصدي بسياري از مناصب و كارهاي مهم هستند شرط دانسته شده 
، شهود مثل حاكمان، واليان، قاضيان، مفتيان، امامان جماعت ،است

هاي   دعاوي و طالق و ديگر مواردي كه در صورت جستجو در كتاب
اين مطلب دليل بر اهميت اين صفت  .توان به آنها دست يافت فقهي مي

اي باالتر از دانش و   است تا بدان پايه كه عدالت از لحاظ اهميت، مرتبه
ه ، ارزشي نداشته، بلكازيرا عالم بي عمل و بدون تقو ;معرفت يافته است

شود و به  دانش منهاي عدالت و پرهيزگاري به چيز مضري تبديل مي
مردم را به شدت از  ^همين دليل است كه پيشوايان اهل بيت

 .اند  دانشمندان بد بر حذر داشته

و شرايط روحي  ^اين گونه بود كه عدالت در ذهن پيروان اهل بيت
ايي در از تأثير به سز ،اي پيدا كرده  جايگاه ويژه و رواني آنان

، صاحبان مناصب نايضاهاي آنان در برابر مجتهدان، ق گيري موضع
 .هاي اجتماعي برخوردار گرديد  فعاليت ةسياسي و متصديان هم

اين برداشت از عدالت و چنين موضعي در برابر آن را در هيچ كدام از 
توان  اين مذاهب نميمنسوب ديگر مذاهب اسالمي و در طبقات ديني 

با همه اختالفاتي كه در ميان   بينيم مذاهب اسالمي ـ يآنجا كه م ;ديد
حكومت ـ تصدي اشخاص فاسق را براي امامت جماعت و  خود دارند

 .نمايند در شهود قضاوت نيز با تسامح عمل مي وواليت پذيرفته و
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تر از اعتماد و اطمينان دارد و   شك نيست كه عدالت مفهومي گسترده
چه اي برخوردار است،   قي گستردهبه همين جهت نيز از ابعاد اخال

اينكه عدالت معتبر در شهود نيز طبيعتاً با عدالت معتبر در حاكمان، 
دوم به  ةو مفتيان، متفاوت بوده و الزم است كه دست نايضاواليان، ق

تناسب اهميت جايگاه و سطح فشارهاي روحي و اجتماعي كه بر 
اول  ةتر از دستسطحي بسيار باال عدالت در از ،شود آنان وارد مي
 .دنبرخوردار باش

 تزکیه ةشیو]6[

ها براي رساندن جماعت   ها و روش  ها، راه  ششمين نكته، وضع برنامه
 .نفس و سطح باال و مطلوب اخالقي است ةبه تزكي صالحان

در اين راستا تنها به ارائة تئوري هاي كلي وتشويق هاي  ^ائمه
اي   ر پيروان خود مجموعهبلكه در براب خشك وخالي اكتفا نكرده اند،

اند كه در صورت تبعيت از آن   از راهكارهاي عملي قرار داده
راهكارها بتوانند به اين هدف رسيده و به اين سطح از اخالق واال 

 .باشد مي مبارزه با نفسآن راهكارها روش  ةدست يابند كه از جمل

 تئوري و راهکار: مبارزه با نفس

 ي تئور

موضوع  ةاز ديدگاه و تئوري اسالم در بار ابتدا الزم است تصوري
براي اين كار بايد به اختصار به ابعاد . مبارزه با نفس به دست بياوريم

 :ذيل بپردازيم
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زندگي انساني زندگاني طوالني و دراز مدتي است كه زندگي  :اول
وبا  دهد كوتاه و محدودي از زندگي كامل او را تشكيل مي ةدنيا مرحل

 .يابدخاتمه نمي  ،مرگ

و به همين جهت است كه زندگي دنيوي بشر دوران امتحان و آزمايش 
به لهو و لعب و تجمل و در معرض انواع آلودگی ها او قرار گرفته و 

و دراز مدت بشر، حيات  اما زندگي حقيقي. فخر فروشي گرديده است
ست كه نتايج و آثار كارهايش در آن بروز كرده و با ترازوي اخروي او
 .الت مورد سنجش قرار خواهد گرفتحق و عد

ست، نه زندگي مل در زندگي انسان نفس و جان اومحور تكا :دوم
چرا كه اين روح و نفس آدمي است كه  ;مادي و نه جسم و بدنش

باقي، مستمر و رو به پيشرفت است و بدن مادي او فناپذير بوده، 
 .شود شكسته شده و دستخوش تغيير و تبديل مي

با نفس، خود يكي از عوامل تكامل روحي انسان  ةرزو لذاست كه مبا
 .است

خداوند متعال عقل، دانش، شناخت خدا، هدايت عام و شناخت : سوم
حقايق و مصالح و مفاسد را به صورت اجمالي در وجود انسان آفريده و 

 .به وديعت نهاده است

و شهوت را آفريده و به جهت آزمايش  سچنان كه در وجود او، هو
او باشد از  ةنيروي بر انگيزانند ،ك سو، و براي اينكه شهوتوي از ي

بنا . ديگر سوي، زندگي دنيا را در برابر چشمانش زينت بخشيده است
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بر اين، اين دو نيرو همچون دو عامل موازي و متضاد در حركت 
 .انسان وجود دارند

ها،   خداوند متعال همچنين به انسان توانايي خلق كارها و فعاليت
 ةارادو . آينده و تركيب ميان تصورات را عطا فرموده استتصور 

انسان تنها عامل در حركت انسان و انتخاب كارهاي مختلف توسط او 
 .باشد مي

خويش قرار  ةبر همين اساس، هرگاه انسان عقل خود را چراغ راه اراد
در مسير تكامل گام  ،اش حاكم گرداند  داده و عقل خود را بر اراده

در  ،خود حكمفرما نمايد ةرگاه هوا و شهوت را بر ارادبرداشته و ه
 .مسير نزول و سقوط و انحطاط فرو افتاده است

راهنمايي عقل جهت دار شده و پرتو در فرض اول، خود شهوت نيز در 
 ةراند، اما در فرضي شود كه انسان را به سوي تكامل مي به نيرويي بدل مي

 .گردد نگر و كشنده ميدوم، همين شهوت تبديل به نيرويي ويرا

رحمت، جود، حكمت و دانايي  ةخداوند متعال به واسط :چهارم
هاي آسماني به سوي بشر   ها و رسالت  خويش پيامبران را با كتاب

بر آنان وحي كرد تا انسان را در هنگام درهم آميختگي  ،ةفرستاد
تصورات و مشتبه شدن حق و باطل يا در هنگام تحير و ناتواني از 

شناخت حقايق، مصالح و مفاسد به راه حق و صواب  درك و
زيرا انسان در هنگام درهم آميختگي جزئيات  ;اش كنند راهنمايي

در اينجا . مصالح با مفاسد، قادر به شناخت و تفكيك ميان آنها نيست
انسان، آموزش كتاب  ، تزكيةاست كه پيامبران به ابالغ رسالت
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حق در موارد اختالف ميان آسماني، حكمت و كيفيت حكم بر اساس 
 .خيزند مردم و نظارت بر رفتار و كردار آنان بر مي

تشريعي خداوندي كه در شريعت و  ةانسان با اراد ةهرگاه اراد :پنجم
كند مطابق گرديد، نفس او تكامل  احكام و حدود شرعي تجلي مي

چرا كه در اين صورت نفس انسان با حق و مصلحت  ;يافته است
البته رسيدن به اين مقام مستلزم اين است كه . گرديدمطابق خواهد 

انسان با هواي نفس خود به مبارزه برخاسته، بر شهوات و غرايز 
 .خويش تسلط يافته و آنها را با احكام و قوانين شريعت مطابق نمايد

جسم انسان را به  ،همان طور كه ورزش: توان گفت بلكه مي
ه خودي خود، انسان را به تكامل با نفس نيز ب ةرساند، مبارز كمال مي

 .رساند روح كه محور اصلي تكامل انساني است مي

دين اسالم براي انجام اين مبارزه و تكامل انسان از طريق آن، روش 
 .مخصوصي وضع نموده است

هاي عملي است كه در   ها و فرمول  ها، روش  اين روش داراي اركان، پايه
ها و عناوين كلي مربوط   ان و پايهاي از ارك  اين بخش از بحث، به خالصه

هاي عملي پرداخته و تفصيل بيشتر در اين باب را به   ها و شيوه  به فرمول
 )1(.گذاريم مجالي ديگر وا مي

                                                         
امي  تزكيه و تربيت در اسالم پرداخته ةمجعه به حبث در رابطه با شيو سورةما در تفسري . 1

نني در مبحث نظام ، در حبث نظام روابط اجتماعى، مهچو به زودى نيز در مهني كتاب
 .ديگرى از مهني مطلب آشنا خواهيم شد جنبةبا  عبادات و شعائر
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 راهکار

براي مبارزه با  ^هاي راهكار اسالم و اهل بيت  توان اركان و پايه مي
نفس را در ضمن خطوطي چند خالصه كرد كه يافتن آنها از ال به 

هاي اخالقي، حديثي و تحليلي   ي مباحث مبارزه با نفس در كتابال
 )1(.كار دشواري نيست

تقويت ارتباط با خداوند متعال از طريق ازدياد يقين به خداوند،  :اول
توكل بر او، حسن ظن به او، اخالص در عمل و نيت، محبت به 

 .خداوند و پروا نمودن از او

انسان به سوي  ةه همواره هدايت كنندبه كار گرفتن عقلِ هدايتگر ك :دوم
مقابل  ةحق و حقيقت و اطاعت از پروردگار بوده، دانش و معرفت كه نقط

اين دو است، از به كار گرفتن  از پذيری ناداني و هوا و هوس و تأثير
و به همين دليل است كه پاداش و كيفر نيز بر . شود همين عقل ناشي مي

عقل  ةبر مشورت با عقال و ترجيح جنب اساس ميزان عقل افراد داده شده،
 .ترغيب گرديده است ة انسانهاي شهواني در امور روزمر  بر جنبه

  و عفت و اصالح نفس در هنگام ميل به شر و شهوات،  اتقو :سوم

                                                         
به صورت تقريباً مفصل به اين  1414ـ  1413در سخنراىن هاى ماه رمضان سال . 1

موضوع پرداختم و به جهت رعايت اختصار از استشهاد به روايات در رابطه با اين 
روايات اين باب مى توانيد به جلد  لعةبراى مطا .ى منودمردادها و اركان خو پايه

ى از  ،وسائل الشيعهعاملى،  يازدهم كتاب حر ابواب جهاد النفس و امر به معروف و
 .ها مراجعه مناييد منكر و ديگر باب
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ها، خطاها و گناهان و مشخص كردن مسير انسان در  و دوري از نافرماني
محدود  ةه نيروها در دايرراه جهاد با نفس و كنترل اميال و جهت دادن ب

و دانستن اين نكته كه انعكاس آثار نفساني و . شرعي از اين طريق
 .شود بندي مربوط مي روحي مثبت يا منفي بر زندگي انسان به همين پاي

خودداري از  مسير در و صبر و بردباري در راه فرمانبرداري :چهارم
سر فرود  تحمل فشارهاي روحي و بيروني ودر راستاي گناهان و 

نياوردن در برابر آنها، استقامت در راه اطاعت از خدا و اجتناب از 
تسلط بر عواطف و  ِمعصيت، پرورش عامل صبر و اراده و توان

 .هيجانات با قدرت اراده

هاي خويش و   نفس و مراقبت انسان از اعمال و فعاليت ةمحاسب :پنجم
ابق اعمال و بلكه مراقبت از عواطف و احساسات و سنجش ميزان تط

رفتار و عواطف و احساسات خود با احكام شرعي، اخالق اسالمي، 
صفات كمال و اهداف بلندي كه خداوند در مسير حركت تكاملي 

 .راه او نهاده است انسان فرا

توبه و بازگشت به سوي خداوند متعال هنگام خروج از مسير  :ششم
افتادن در دام  وقعوم انحراف از راه پايداري و عدالت، زمان و ،درستي

و احساس پشيماني از انجام آنها، اعتراف به گناه  اش گناهان حتي صغيره
و تصميم قاطع بر پاي بندي و تقيد به وظايف شرعي و پرداخت مظالم يا 

هاي مالي و حتي معنوي كه انسان در رابطه با ديگر مردمان  بدهكاري
 .توان آن را با پول جبران كرد مرتكب آن شده و مي

حب نفس : هاي فشار هواي نفس بر انسان مانند  پيدا كردن اهرم :هفتم
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ها، طال و  و تمايالتي همچون محبت به زن و فرزند، اموال و دارايي
نقره و گرايشات روحي چون خشم، رشك، حب رياست، تكبر، خود 

اي، قومي، ملي، شور هيجان جاهلي،   بيني، طمع، تنبلي، تعصبات قبيله
آنگاه  ...به دشمنان، تجاوز به حقوق ديگران وستمگري، گرايش 
ها و فشارها پس از تشخيص و آگاهي از وجود  درمان اين ناهنجاري

 .آنها در خود

ايجاد ايمني، مقاومت و مناعت نفس در انسان و ساختن حريمي  :هشتم
يند تكاملي انسان در مبارزه با آهاي متعدد براي فر  با سطوح و اندازه

و آداب مستحب و مكروه  تقيداتاي از   ز از راه مجموعهاين مهم ني .نفس
رسد، بدان سان كه نقش دژي مستحكم را براي انسان بازي  به انجام مي

هواي نفس محافظت نموده و بيشترين از  پذيری كند كه او را از تأثير مي
 .نمايد حد تكامل انساني را برايش فراهم مي

هاي كلي  ـ در ديگر روش شيوهعالوه بر اين   توان اين مطلب را ـ مي
آن را وضع  ^ائمهذكر و دعا كه  ةاسالم نيز ديد، همچنين در شيو

 ةگيرد، به اضافة مسئل هاي شبانه روز را در بر مي اند و همه ساعت  نموده
هاي قدر،   هاي خاص مانند شب  شب زنده داري، به خصوص در شب

الدت پيامبر و(هاي اسالمي   هاي عيد و ساير مناسبت  شب جمعه، شب
، ...)، عيد غدير، شب نيمه شعبان و‘، مبعث پيامبر اكرم‘اكرم

روزهاي اول تا نهم ماه : همچنين عبادت در روزهاي مخصوص مانند
ذي الحجة، ايام تشريق، دو عيد سعيد فطر و قربان، روز عيد غدير، روز 

 ...، روز عاشورا و‘تولد و روز مبعث پيامبر اكرم
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مانند نمازهايي كه به هر  ،هاي مستحب خاصهمچنين با وضع نماز
يا  ...منسوب شده است، نماز جعفر طيار و ^يك از چهارده معصوم

نمازهايي كه به صورت كلي به عنوان مستحب مطرح شده است، مانند 
هاي   هاي ماه رمضان و ديگر مناسبت  هاي احيا، شب  نماز در شب

 . اسالمي

مستحب،  ةمچون روزو به همين ترتيب ساير عبادات مستحب ه
و بندگان  ^ائمه، ‘مستحب، زيارت پيامبر ةاعتكاف، حج و عمر

رحم و سر  ةخدا، ذكرهاي مستحب، انفاق در راه خدا، صل ةشايست
 .مسلمانان ةزدن به همسايگان و مؤمنان و حتي ارتباط با هم

توان آنها را در  اين موارد داراي جزئيات دقيقي هستند كه مي ةهم
، اإلخوان، العشرة، جهادالنفس: هايي چون  ديثي، بابهاي ح  كتاب

عمل به  ةدر نهايت، نتيج. مشاهده و مطالعه نمود ...و السلوك األخالقي
رفتاري و تقويت  تقيداتاخالق و  ةاين دستورات باال رفتن جنب

 .ها از لحاظ فردي و اجتماعي خواهد بود  شخصيت انسان

ائر و عبادات بيشتر به اين مطلب ان شاء اهللا به زودي در مبحث نظام شع
 .خواهيم پرداخت
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 پیش درآمد

سوم اهميت قرار دارد، چرا  ة، در رتبجماعت صالحانفرهنگ در ساختار 
هاي صحيح اين  تواند خصوصيات و ويژگي كه اين فرهنگ است كه مي

هاي نسبتاً تفصيلي از اعتقادات،  خط مشي ةطائفه را ترسيم كرده، عرضه كنند
 .مناسب براي ساختار روبنايي جماعت شيعه باشد ةاخالقيات و زمين

تواند محافظ خوبي  ها و آثار فرهنگي مي  همچنان كه مؤسسات، شيوه
اي كه با   براي بقا و استمرار اين ساختار باشد، البته به ميزان رابطه

كه اين جنبه، به صورت بخشي از چرا  ؛عقيدتي و اخالقي دارد ةجنب
فرهنگ دژ  ،بنابر اين. فرهنگ مورد پذيرش امت اسالم در آمده است

تواند از يك طرف محافظ اخالق و عقايد جامعه  استواري است كه مي
بوده و از طرف ديگر، جامعه را با روح معنويت تقويت نموده و از 

ا متحد ها و اهداف جامعه ر گيري مسيرها، موضع ،سومين جهت
فرهنگ به جزئيات ساختار اجتماعي پرداخته و چه در سطح . گرداند

شكل، مضمون و محتوا و چه در سطوح مختلف سياسي، اقتصادي، 
هاي مورد نياز به   مفاهيم و قالب ةاجتماعي، سازماني و امنيتي با ارائ

 .رساند ابعاد و جوانب آن ياري مي ةهم
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فرهنگي و  ةرا در جنب ^اينجاست كه ويژگي خاص مكتب اهل بيت
اهميت دادن آنان به فرهنگ در موجوديت و فعاليت و حركت خود و 

 .ايجاد جامعة صالح مالحظه نمود

ترين منبع فرهنگ  غني ^شك نيست كه قرآن كريم در نزد اهل بيت
اسالمي است و به همين جهت قرآن كريم از جانب ايشان بسيار مورد 

ادرت به جمع آوري قرآن از مب ×اهميت واقع گشته و حضرت علي
 .حيث تأويل و تنزيل نموده است

از حضرت امام : عمرو بن ابي المقدام از جابر روايت كند كه گفت
  : شنيدم كه فرمود ×باقر

هيچ كس از مردم ادعا نخواهد كرد كه قرآن را چنان كه نازل شده جمع 
عال كسي قرآن را چنان كه خداوند مت .آوري نموده است مگر به دروغ

 ائمهو  ×نازل كرده است جمع آوري نكرده مگر علي بن ابي طالب
 )1(.^از او عدب

همچنين اولين كسي بوده است كه به گردآوري، تدوين  ×حضرت علي
كه دومين منبع فرهنگ اسالمي  -  )احاديث نبوي(و حفظ سنت پيامبر 

جامعه را به وجود آورد كه پس از آن  ةمبادرت ورزيد و صحيف -  است

                                                         
روايت،  البته شكى نيست كه منظور از مجع قرآن در اين * 1ح  288/  1 ، الكاىفكليىن. 1

اسباب نزول، و قرائن حاليه و : گردآورى آن با متام خصوصيات مهراه آن مى باشد، مانند
در رابطه با آيات خمتلف وارد شده  ‘مقاليه موجود در آن و تفسريهاىي كه از پيامرب اكرم

 .است
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 .گشت دست به دست مي ^اهل بيت ائمهضرت در ميان ح

روايت شده است كه  ×در حديثي از ابو بصير از حضرت امام صادق
  : فرمود

دانند كه جامعه  اي ابامحمد، همانا كه جامعه در نزد ماست و مردم چه مي
  چيست؟ 

  قربانت گردم، جامعه چيست؟ : عرض كردم: ابو بصير گويد

كه از  ‘به طول هفتاد ذراع به مقياس ذراع پيامبراي است   نوشته :فرمود
 ×دهان مبارك خود آن حضرت امال شده و به دست مبارك علي

آنچه مردم به آن نيازمند  ةها و هم  ها و حالل  ده و تمامي حرامشنوشته 
  )1(.در آن آمده است ـحتي خسارت خراشيدگي   ـهستند 

ا دادن ابن شبرمه روايت كرده كه چون از فتو ×و باز از امام صادق
  : فرمود ،ياد كرد) از فقهاي اهل سنت(

آن را امال كرده و  ‘جامعه دارد؟ كه پيامبر] ةصحيف[او چه اطالعي از 
حالل و حرام حتي  ةبه خط خود آن را نوشته است و هم ×علي

 )2(.خسارت خراشيدگي در اين نوشته آمده است

داناترين  ×يحضرت عل ‘بينيم پس از رسول خدا به عالوه كه مي

                                                         
ح  152ـ  151و  4ح  143 بصائر الدرجاتصفار،  * 1ح  239/  1 ، الكاىفكليىن. 1

 .11ح  22/  26 حبار االنوارنقل از آن جملسى،  و به 3
 .61ح  35/  26 حبار االنوارو به نقل از آن جملسى،  15ح  145 بصائر الدرجاتصفار، . 2
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ترين آنها و آشناترين فرد در ميان   دست مردم و در امر قضاوت، چيره
شهر دانش  ةمردم به حالل و حرام و تفسير قرآن بوده، درواز

 .آمده است به حساب مي ‘پيامبر

 ةمردم در جنب ةبيشتر از هم ‘در عمل نيز پس از پيامبر اكرم
 ه مبتكر علوم و دانشفرهنگي و تربيتي كار كرده، اولين كسي است ك

بنيان گذار  ×آن حضرت .اند  فرهنگي بوده بعدهايي بوده كه داراي 
 .بوده است ...فقه، حديث، تفسير، نحو و: هايي همچون دانش

را ادامه داده، پيروان آن  رويهنيز همين  ^ساير پيشوايان اهل بيت
 بزرگواران نيز به تبع آنان و تحت آموزش آن بزرگواران، خود از

 )1(.گذاران علوم اسالمي گرديدند  بنيان

فرهنگي در ساختار جماعت  ةدر رابطه با اهتمام نسبت به جنب ^ائمه
 :2به ايجاد و پيشبرد دو طرح مهم مبادرت ورزيدند انو مؤمنصالحان 

 فرهنگىپایه ریزي خط مشی : طرح اول

 فرهنگي نقش مهمي را در ريشه دار كردن فرهنگ و ةبرنامبدون ترديد 
اي كه يك فرهنگ بتواند پاسخگوي   به گونه ;كند موفقيت آن بازي مي

                                                         
در مهني كتاب به  ^ان شاء اهللا در مبحث مربوط به مرجعيت فكرى و ديىن اهل بيت. 1

 .تفصيل به اين موضوع خواهيم پرداخت

پی ريزی مؤسسات : طرح دوم(و ) زی خط مشی فرهنگیپايه ري: طرح اول. (2
از مهني جلد، حبث آن خواهد ) 77(است که در صفحه ) فرهنگی –علمی 

  ].ويراستار.[آمد
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 .رود بوده، خألهاي فرهنگي جامعه را پر كند انتظاراتي كه از آن مي

و مؤمن بر چهار خط صالح در ايجاد ساختار جماعت  ^اهل بيت
  :اند  مشي فرهنگي كه هر كدام مكمل ديگري است تكيه كرده

  :خط مشی اول
 اجتهاد دقیقو زادى اندیشه آ

هاي فرهنگي است كه قبالً در   كلي برنامه ةاين خط مربوط به داير
ايم و   اي داشته  هاي فكري و عقيدتي به آن اشاره  خالل بحث از جنبه

هاي اساسي فقه امامي اثني عشري است كه  اين خود يكي از ويژگي
 .نمايد آن را از فقه ساير مذاهب جدا مي

داراي هدفي  ^اطهار ائمهبي مالحظه كرد كه توان به خو از همين جا مي
اي صحيح بودند كه مكتب فرهنگي خود را بر آن اساس   روشن و برنامه

 .اند  شكل داده و مؤسسات علمي خويش را در چارچوب آن بنا نهاده

 :هاي ذيل متكي بوده است  اين چارچوب كلي بر زيرساخت

م و سنت صحيح تنها قرآن كري منبع و خاستگاه فرهنگ اسالمي :اول
تاريخ و جامعه، چه در فقه اسالمي، اخالق،  ة، چه در فلسفنبوي است

 .عقايد، درك هستي و زندگي و لغت و آداب

در شناخت اسالم و ديدگاه و شريعت  ^اصل مرجعيت اهل بيت :دوم
نبوي دستخوش  ةتاريخ اسالمي و سير و آنجا كه حديث ;اسالمي است

ها و  گيري  قرار گرفته و موضعتأويالت و تفسيرهاي گوناگون 
 .گرايشات گوناگوني در قبال آن صورت پذيرفته است
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سرپرستان امت  ،از ديد پيروان خود ^لذا علي رغم اينكه اهل بيت
و حاكمان جامعه و جانشينان پيامبر هستند، در اين زمينه از مقام و 

ت باشند كه مرجعي ـ نيز برخوردار مي غير از واليت جايگاه ديگري ـ
 ^اهل بيت ةبرنام. در مسائل ديني و در فهم اسالم و شريعت است

بر اين حقيقت استوار گشته كه حتي اگر از واليت و خالفت اهل 
صرف نظر كنيم، آن بزرگواران، تنها مرجع براي فهم صحيح  ^بيت

به  ))ثقلين((و اين همان حقيقتي است كه حديث شريف . اسالم هستند
 )1(.آن اشاره دارد

اي از قواعد فقهي و اصول شرعي از قرآن كريم و   استنباط مجموعه :سوم
به هنگام نياز، فقيه بايد به آنها مراجعه كند؛ مثل زمان  سنت نبوي كه

برخورد با مسائل جديد يا براي پر كردن خأل در اموري كه شارع مقدس 
 .بيان احكام آنها را به عهده ولي امر نهاده است

 ةشريعت است و به همين سبب براي هم ينآخر زيرا شريعت اسالم
هاست و لذا بر فقها و مجتهدان است كه در برخورد با   اعصار و زمان

شرايط تازه، مطابق با احكام كلي به ايفاي نقش استنباط احكام شرعيه 
همچنان كه بر آنان است تا در برابر هر رويداد جديدي  ،قيام كنند

 .مردم را روشن كنند ةف عامگيري صحيح را مشخص نموده تكلي  موضع

هاي قرآني مربوط به ريز مسائل   اين وظايف تطبيق آموزه ةاز جمل
اي است كه در   شريعت اسالمي با موضوعات آنها در امور نو و تازه

                                                         
از مهني كتاب به صورت استدالىل اين  ^به زودى در مبحث از مرجعيت اهل بيت. 1

 .مطلب را دنبال خواهيم منود
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 .آيد طول حيات شريعت اسالمي به وجود مي

همچنين تطبيق سنن و مفاهيم تاريخي بر مصاديق خارجي آنها است كه 
 .گردد اسالمي به آنها باز مي ةو اجتماعي جامعاوضاع سياسي 

استنباط، كيفيت  ةبه آموزش شيو ^همت گماردن اهل بيت :چهارم
، جمع ميان اين متون در )قرآن و سنت(استفاده از متون اسالمي 

صورت بروز اختالف، ايجاد ارتباط ميان آنها يا انتخاب بعضي از آنها 
 .روان خويش استبر اساس معيارها و ضوابط خاص، به پي

به آموزش چگونگي شناخت ناسخ و منسوخ،  ^ائمهبه همين دليل 
يند استنباط و آمحكم و متشابه، عام و خاص و مجمل و مبين در فر

ديگر  ةاي از اين ادله در پرتو ادل  برخورد با آنها و فهم پاره ةنحو
دادند و اين از امتيازات و افتخارات حضرت امام  اهميت خاصي مي

  .است ‘پيامبر ةدر ميان ديگر صحاب ×علي

ين آزادي انديشه مبتني بر هدف از ا: اجتهاد، عامل پويايي شريعت
 :حقق دو چيز بودتعهد، ت

اي از مجتهدان در هر نسل كه توان استنباط حكم   ايجاد طبقه .1
هاي اصيل داشته، از افتادن در   شرعي را از منابع و سرچشمه
نظير  اعتماد بر رأي ـ: اموري چونمحذورات مختلف مصون باشند، 

ـ و جمود بر اعتماد به خبر   آنچه كه براي اصحاب رأي اتفاق افتاد
واحد كه اصحاب حديث به آن گرفتار آمده و متن روايت را در 

دهند تا در پرتو آنها معني  معرض تضارب با ساير روايات قرار نمي
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گرفته،  ))قرآن((دا منابع اسالمي از كالم خ ةچرا كه هم ;آن آشكار شود
احاديث روايت (( ^اطهار ائمهو كالم  ))سنت نبوي(( ‘تا كالم پيامبر

يك سخن هستند كه هر بخش از آن  ةبه منزل ))شده از آن بزرگواران
نمايد و به سخنان شخصي واحد شبيه  بخش ديگر را تفسير و تبيين مي
سخنش را توان ابتدا، وسط يا انتهاي  است كه سخنش قطع نشده و مي

 .هاي سخن او قرينه قرار داد  بر ساير بخش

حفظ سرزندگي و پويايي شريعت اسالم و توان همراهي آن با  .2
هاي زمان بدون افتادن در خطرات جعل و تحريف،   شرايط و پيشرفت

دراز كردن دست نياز به سوي ساير مذاهب، تأويل يا نابودي شريعت 
مرج سياسي و فرهنگي  هرج و ةو يا دستخوش آشوب شدن به واسط

  .ها و حوادث دردناك بر جهان اسالم گذشته است  كه در خالل فتنه

  :خط مشی دوم

 دانش و دانش آموزي

اي بود   تشويق و ترغيب به آموختن دانش و به خصوص دانش ديني به گونه
به عنوان يك واجب شرعي تلقي شده كه هر  ^كه در مذهب اهل بيت

احاديث بسياري  در تأكيد بر . ن مسئول استانساني در برابر عدم حصول آ
هاي حديثي براي آن   اين جنبه وارد شده كه اصحاب حديث و مؤلفان كتاب

 .اند  باب مستقلي گشوده

  : روايت فرمايد كه فرمود ’حضرت امام رضا از حضرت امام علي

به يطاع  ...طلب العلم فريضة على كلِّ مسلم: يقول ‘مسعت رسول اهللا
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العلم إمام العمل . به توصل األرحام، و به يعرف احلالل من احلرامالرب، و 
  )1(.و العمل تابعه، يلهمه السعداء و حيرمه األشقياء

آموختن دانش بر هر مسلماني : فرمود شنيدم كه مي ‘از پيامبر اكرم
رحم  ةدانش است كه خداوند اطاعت شده، صل ةبه واسط... واجب است

دانش پيشواي عمل است و . گردد شناخته ميانجام شده، حالل و حرام 
  .به سعادتمندان الهام شده است، سيه روزان از آن بي بهره خواهند ماند

  : روايت است كه فرمود ×و از امام صادق
رفتند، حتي  دانستند چه چيزي در دانش نهفته است به دنبال آن مي اگر مردمان مي

  )2(.هاي خطرناك فرو روند  گرداباگر در اين راه خونشان ريخته شده يا در دل 

روايت شده است كه  ×از حضرت امام صادق زرادهمچنين از زيد 
  : فرمود

 ةفرزندم، مراتب و درجات شيعيان را به انداز: فرموده است ×ابوجعفر باقر
همان فهم صحيح  ،چرا كه معرفت و شناخت ؛روايت و معرفت آنها بشناس

حيح يا درايت روايات است كه مؤمن همين فهم ص ةروايات است و به واسط
نگريستم و در آن  ×من در كتاب علي. رسد به باالترين درجات ايمان مي

 )3( ...معرفت و شناخت او است ةقدر و قيمت هركس به انداز: يافتم كه

  : نقل شده است كه فرمود ×و باز از امام صادق
                                                         

ح  171/  1 حبار االنوارو به نقل از آن جملسى،  1069ح  488ـ  487 اماىلشيخ طوسى، . 1
24. 

 .53ح  177/  1 حبار االنوارو به نقل از آن جملسى،  9ح  61/  4  عواىل اللئاىلابن أىب مجهور، . 2
 .4ح  184/  2 حبار االنوارو به نقل از آن جملسى،  2ح  1 خبارمعاىن األصدوق، . 3
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چرا كه  ؛اسيددرجات شيعيان ما را از ميزان روايت كردن آنها از ما بشن
شماريم مگر اينكه حديث ما را روايت  ما فقيهان شيعيان خود را فقيه نمي

 )1(.كند

به همين تشويقات اكتفا نكرده، بلكه  زمينهدر اين  ^البته اهل بيت
 .اند  هايي ترسيم فرموده براي آموختن دانش، خط مشي

هاي علمي قرآني در بحث و نقش   بر شيوه تأكيد: دانش و پندار
ها و اوهام در   نش و يقين در شناخت، در برابر تكيه كردن بر گماندا

 .رسيدن به معرفت

ـ علم و يقين به احكام شرعي را  چنان كه سابقاً گفتيم ـ ^اهل بيت
اما به اين مقدار نيز بسنده اند،   با منابع و مصادر صحيح پيوند داده

يز بايد مطابق با اند كه بهره برداري از اين منابع ن  تأكيد نموده نكرده،
علمي باشد كه بر اساس درس و تعليم و استفاده از دانشمندان  ةشيو

 .استوار است ،باشند ^حقيقي كه خود اهل بيت

ها، پندارها   آنان بدين ترتيب راه را بر تكيه كردن بر حدسيات، هوس
همچون استحسان، قياس، مصالح مرسله ) گمان آور( ظنىو حتي امور 

زيرا حقايق الهي، احكام شرعي و تفصيل  ;اند  ور بستهو امثال اين ام
مصالح و مفاسد مربوط به آنها را جز از راه وحي و الهام كه نسبت به 

خدا حاصل شده يا از راه آموختن، حفظ،  ةپيامبران و مردمان برگزيد

                                                         
 .1ح  82/  2 حبار االنوارو به نقل از آن جملسى،  2 ح 6/  1 اختيار معرفة الرجالكشى، . 1
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مندي از دانشمندان حقيقي كه اهل بيت پيامبر و  نوشتن، ضبط و بهره
 .توان به دست آورد نمي امين وحي خدا هستند،

  : روايت شده ‘از حضرت پيامبر اكرم

هر كس بدون دانش دست به كاري بزند، بيشتر از اينكه آن را درست 
 )1( .ضايعش خواهد نمود ،كند

  : اند  فرموده ×همچنين حضرت اميرالمؤمنين

دانشمندي كه از : به سه دسته تقسيم شدند ‘مردمان پس از رسول خدا
ت شده و خداوند به وسيله دانشي كه به او عنايت كرده از جانب خدا هداي

ديگران بي نيازش ساخته، ناداني كه در عين بي دانشي ادعاي علم و دانش 
دنيا او را و او ديگران را فريفته است، و  ،اش مغرور گشته  كرده، به دانش نداشته

دي و طالب علمي كه از دانشمندي كسب دانش نمايد كه در راه هدايت خداون
   )2(.گردد شود و دروغگو نااميد مي نجات قرار دارد، سپس مدعي نابود مي

  : اند  نيز فرموده ×حضرت امام باقر

هر كس بدون علم و دانش فتوايي بدهد، فرشتگان رحمت و فرشتگان عذاب 
وي را لعنت كرده و گناه هر كس كه به فتواي او عمل كرده باشد به گردن او 

 )3(.خواهد بود

                                                         
 .13ح  4ب  /12/  18 وسائل الشيعةحر عاملى، . 1
 .4ح  3ب  /7/  18 وسائل الشيعةحر عاملى، . 2
 .14، 11، 1ح  4ب  /9/  18 وسائل الشيعةحر عاملى، . 3
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  : يكي از معصومين روايت شده كه فرمودو از 

: خداوند بر بندگان چيست؟ فرمود حق: عرض كردم ×به حضرت امام صادق
اينكه تنها آنچه را كه بدان دانش و آگاهي دارند به زبان آورده و از گفتن آنچه 

 )1(.اند  خودداري كنند كه اگر چنين كنند حق خدا را به جا آورده ،بدان علم ندارند

 افزون بر ايت حديث و حفظ و تدوين آن،رو در زمينة: حديث تدوين
 تاريخ و پيروان آنها را ^اهل بيت ةسابق. تأمل در قرآن و فهم آن

به  ،ثبت نموده كه آنها اولين كساني بودند كه احاديث را تدوين نموده
اين كار در زماني انجام شد كه به  .آن همت گماشتندو نشر حفظ 

دوم نسبت به تدوين احاديث در صدر  ةخليف گيري منفي سبب موضع
وي طرح حفظ و  ;اسالم، سنت نبوي در خطر انقراض قرار گرفته بود

ممكن است اين كار كه  رد كرد تدوين حديث را تنها به اين بهانه
يند حفظ قرآن داشته و مردم را از پرداختن به قرآن آتأثير منفي بر فر

 )2(.باز دارد

در فقه و معرفت به  ^ائمهبينيم اصحاب  يبه همين دليل است كه م
بااليي دست يافتند و به مدد اين طرز تفكر سرآمد ساير  ةدرج

 )3(.مردمان گرديدند
                                                         

در  6ب  ،صفات قاضى :ك.و ر * 10ح  4ب  /12/  18 وسائل الشيعةحر عاملى، . 1
 .21، 20، 15، 14رابطه با حرمت قياس و ظنون ح 

 ذهيب،*  147/  2 جامع بيان العلمابن عبد الرب،  * 140/  5 طبقات ابن سعد :ك.ر. 2
 .4865ح  239/  5 كرت العمال متقي هندي،*  5ـ  4/  1 تذكرة احلفاظ

 .35ح  8صفات قاضى ب ، ابواب  61/  18 وسائل الشيعةحر عاملى، . 3
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هاي گذشته به نگارش   در دوره ^ائمهبر همين اساس اصحاب 
هاي حديثي روي آوردند كه اين امر منجر به پيدايش   تدوين كتابو 

در ميان سخنان بعضي از  هكمعروف گرديد  ةاصول چهارصدگان
ابان بن تغلب و عبيد اهللا بن علي حلبي به اين : اصحاب ائمه مانند

 )1(.مطلب اشاره شده است

نيز از آن دسته از اصحاب خود  ^بينيم كه پيشوايان اهل بيت و مي
كه در ابتداي اين راه بار سنگين اين مسئوليت را بر دوش كشيدند 

بريد بن معاويه عجلي، : افرادي چون ;ندا  تمجيد بسياري به عمل آورده
 )2(.بن اعين ن مسلم و زراره، محمد بالمرادي ثابو بصير لي

به همان اندازه كه حديث و نوشتن آن از  :آموزش يا نشر دانش
، قرار گرفتهتأكيد  مورد اهميت برخوردار است، ياد دادن حديث نيز

 حديث قرار اهميت در موازات كتابت ةبدان سان كه از لحاظ درج
توانستند در شرايط سخت  ^بدين وسيله بود كه اهل بيت. گرفته

سياسي و حتي شرايط سخت زندگي، راه فراگرفتن دانش را در ميان 
آنجا كه پيروان اهل  ;اقشار مختلف جماعت صالح سهل و آسان نمايند

اقتصادي و فرهنگي مواجه  ةبا عمليات تعقيب و محاصر ^بيت
 .بودند

به : كند كه گفت بن عمار نقل مي معاويةدر كافي، از شيخ كليني 

                                                         
 .81ـ  80ح  8ب  /73ـ  72/  18 وسائل الشيعةحر عاملى، . 1
 .21، 16، 14ح  57ـ  59/  18 وسائل الشيعةحر عاملى، . 2
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  : عرض كردم ×حضرت امام صادق

احاديث شماست و روايات شما را در  ةمردي از شيعيان شما روايت كنند
كند و آنها را در دل دوستان و شيعيان شما تثبيت  ميان مردم منتشر مي

شد كه اين ويژگي نمايد، و شايد مرد عابدي نيز در ميان شيعيان شما با مي
  تر هستند؟   در او نباشد، كدام يك از اين دو برتر و با فضيلت

  : آن حضرت در پاسخ فرمودند

هاي شيعيان ما را با اين كار قرص و  احاديث ما كه دل ةروايت كنند
 )1( .كند از هزار عابد برتر است محكم مي

  : نقل است كه فرمود ‘و از پيامبر اكرم

چرا كه حديث  ;ده و براي هم حديث بگوييدشسخن با يكديگر هم 
گيرد همچون شمشير  هاست، همانا كه دل نيز زنگار مي  دل ةصيقل دهند

  )2( .آن آهن است ةكه صيقل دهند

  : روايت شده است كه فرمود ×همچنين از امام صادق

اي نخواهد   سود دنيوي بخواهد در آخرت او را بهره ،هر كس از حديث
تنها پاداش اخروي طلب كند خداوند به او  ،حديثبود، اما كسي كه از 

  )3( .خير دنيا و آخرت خواهد داد

                                                         
 .1ح  8ب  /52/  18 وسائل الشيعةحر عاملى، . 1
 .3ح  8ب  /52/  18 وسائل الشيعةحر عاملى، . 2
 .4ح  8ب  /52/  18 وسائل الشيعةحر عاملى، . 3
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  : و نيز از آن حضرت روايت شده است كه فرمود

  )1(.من حفظ من أحاديثنا اربعين حديثاً بعثه اهللا يوم القيامة فقيهاً عالماً

  هركس چهل حديث از احاديث ما را به خاطر بسپارد، خداوند متعال او 

 .در قيامت به صورت دانشمندي فقيه برانگيخته خواهد كردرا 

  : و از محمد بن مسلم نقل شده است كه گفت

شنوم و در هنگام  احاديثي را از شما مي: عرض كردم ×به امام صادق
   .شود كم و زياد مي] براي ديگران در عبارت آن[بيان آن 

 )2( .اگر معناي آن را برساني مانعي ندارد: فرمودند

تواند استمرار پويايي پرشتاب فرهنگي و بقاي مراكز  ن برنامه مياي
اي از آن را ذكر   تعليم و فرهنگ را علي رغم شرايط سختي كه شمه

 .كرديم تفسير كند

كه توانسته  ^هاي آشكار مدارس علمي اهل بيت از ديگر ويژگي
فشارها ثابت و استوار بماند، رايگان بودن آموزش  ةاست در برابر هم

 .اين مدارس است در

تر و با امكاناتي   در همان زمان كه دولت وقت با قدرت هر چه تمام
شتافت، نه تنها هيچ  گسترده به ياري مدارس رسمي مذاهب ديگر مي

كرد، بلكه آنها را  نمي ^هاي علمي پيروان اهل بيت  كمكي به مدرسه
                                                         

 .5ح  8ب  /52/  18 وسائل الشيعةى، حر عامل. 1
 .9ح  8ب  /52/  18 وسائل الشيعةحر عاملى، . 2
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ل اما در عين حال، مدارس اه. داد مورد پيگرد و هجوم نيز قرار مي
به بهترين نحو به فعاليت خود ادامه داده و گاه حتي از ساير  ^بيت

مدارس رسمي كه در صورت عدم پشتيباني حكومت در خطر نابودي 
 .گرفت گرفت نيز پيشي مي و اضمحالل قرار مي

و اين امر، رايگان بودن تعليمات در اين مدارس  ةيكي از داليل عمد
) فقط براي نزديك شدن به خدا( اهللا اىل قربةًتدريس  ةبه كارگيري شيو

كار اين مدارس  ةامري كه هميشه عالمت مشخصه و سرلوح ;بوده است
هاي فرهنگي در   تعامل با فعاليت ةهمچنين وجود روي. قرار داشته است

تدريس، تبليغ، آموزش احكام : اموري چون ;سطوح مختلف است
  . شرعي، تأليف كتاب و ديگر كارهاي فرهنگي

مخط مشی سو:  
 سازي هاي فرهنگ  تنوع در روش

هايي چون خطابه، شنيدن روايت   عالوه بر شيوه ^پيشوايان اهل بيت
هاي ديگري   و شعر كه در صدر اسالم شناخته شده بود، به روش

دست زدند كه تا آن روز در سطح فرهنگ سازي عمومي شناخته 
فتاري شده نبوده، بلكه در قالب اقداماتي فردي و محدود يا اقدامات ر

 .خاص وجود داشت

ها و   دعا، وصيت، نامه: توان به اين موارد اشاره نمود ها مي  از اين شيوه
زيارت، مجالس و اجتماعات كه از آن جمله مجلس و نيز ها،   پيام

  .است ×عزاي حضرت امام حسين
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*   *   *  

كاملي براي فرهنگ اهل  ةبه مدرس ^دعا در مكتب اهل بيت :دعا
در آن عقايد، اخالق، مفاهيم اسالمي، اجتماعي، مبدل شد كه  ^بيت

نفس و تربيت واال  ةتزكي ةروابط انساني، ادب در باالترين سطح، به اضاف
 .توان به وضوح ديد با خداوند متعال را مي ةاي از رابط  و ايجاد جلوه

در دعاها و  ×اين روش را بنياد نهاده و حضرت علي ^اهل بيت
جمله دعايي كه به كميل بن زياد نخعي هاي مشهور خود، از   مناجات

 .اين شيوه را معرفي كرده است ،آموخته و به دعاي كميل مشهور است

دعاي حضرت  ^اين دعاهاي مشهور و ممتاز اهل بيت ،از جمله
 .در روز عرفه است ×امام حسين

اي از همين   نيز به صورت بسيار گسترده ×حضرت امام زين العابدين
ه در اين زمينه، نتايجي گسترده و ممتاز و نقش و روش استفاده فرمود ك

 .فرهنگي از خود به جاي گذاشت ةتأثير قابل توجهي را در شيو

سقوط بحران دعا براي درمان  ةاين همه به اين دليل بود كه شيو
اخالقي و فرهنگي از يك سو، فائق آمدن بر شرايط سخت سياسي كه 

با آن رو به رو شده  ×پس از شهادت پدر بزرگوار خود امام حسين
اي كه امويان به دور آن   محاصره ةبود از ديگر سو، و شكستن حلق

 )1(.ها بود  حضرت كشيده بودند از جهت سوم، كارآمدترين شيوه

                                                         
1 .هاى بارز در اين زمينه است  يكى از منونه ×العابدين  حضرت امام زين هصحيفه سجادي. 
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با  ‘اي است و پيامبر اكرم  وصيت داراي ابعاد گسترده :وصیت
 ةآغاز كنند ×هاي سياسي، فرهنگي و تربيتي خود به حضرت علي  وصيت
نيز با وصيت كردن به فرزند خود  ×ش بوده و حضرت علياين رو

و ساير فرزندانش اين راه را ادامه داده است، و از آن ×حضرت امام حسن
در  ^اهل بيت ائمهمنحصر به فرد  ةپس، اين كار به صورت روش و شيو

توان با جمع آوري وصاياي آن بزرگواران كه مشتمل  اي كه مي  آمد به گونه
 )1(.فرهنگي است، كتاب بزرگ و كاملي تهيه نمود بر نكات مختلف

 ةرا كه وجه ^هاي اهل بيت  توان نامه در همين رابطه مي :ها  نامه
هايي كه در نهج   نامه ;مورد مالحظه قرار داد ،ارشادي و تعليمي دارند

 ائمههايي كه ساير   آمده و به همين ترتيب نامه ×البالغه حضرت علي
 ^ادق، امام كاظم و ديگر پيشوايان اهل بيتمانند امام باقر، امام ص

 كاري  ريزه ةنمودند و در بر دارند براي شيعيان و پيروان خود ارسال مي

 )2(.هدايت فرهنگي بود ةهاي دقيق، فراوان و متنوع در زمين

                                                         
 حتف العقول( ×علىبه حضرت  ‘به عنوان مثال مى توان به وصيت پيامرب اكرم. 1

ج (و ) 46حتف العقول( ×رت امام حسنبه حض ×على، وصيت حضرت )13
، )206 حتف العقول(به جابر جعفى  ×، وصيت حضرت امام باقر)42/  3 البالغه

و ) 227 حتف العقول(به ابو جعفر حممد بن نعمان  ×وصيت حضرت امام صادق
 .اشاره منود) 286 حتف العقول(به هشام بن حكم  ×وصيت حضرت امام كاظم

به  ×نامه امام صادق: وان مثال مى توان به اين موارد اشاره كرددر اين زمينه به عن. 2
به مجعى از شيعيان و  ×، نامه امام باقر)397/  8 ، الكاىفكليىن(شيعيان خود 
در رد عقايد جربيان و  ×، نامه امام هادي)230/  8 ، الكاىفكليىن(اصحاب خود 
براى  ×ؤمنني، نكات تربيىت حضرت امريامل)341 حتف العقول(اهل تفويض 
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هاي آينده با تفصيل بيشتري به ديگر   در بحث :هاي دیگر  روش
زيارت و در  ةبه شيو رشعائمبحث مثال در  ،ها خواهيم پرداخت  شيوه

و در  ×مجالس عزاي امام حسين ةبه شيو مؤسسات فرهنگيمبحث 
آنگاه . برپايي اجتماعات خواهيم پرداخت ةبه شيو نظام روابطمبحث 

هاي فرهنگي به چه   از لحاظ تنوع شيوه ^خواهيم ديد كه اهل بيت
ها   اي دست زدند، بدان سان كه برخي از اين شيوه  عمليات پيشرفته

  .هاي مهم و ممتاز گرديد  ل به مؤسسات بزرگ و طرحبد

 :خط مشی چهارم

   :تنوع در مواد فرهنگی
اي   هاي فرهنگي و تعليماتي اهميت ويژه  شيوه ةدر زمين ^اهل بيت

امري كه پيروان  ;دادند هاي علمي مي  به تنوع مواد فرهنگي و تخصص
صيل آن هاي مختلف انساني و طبيعي ناچار به تح  آنها نيز در زمينه

 .بودند

تنها به تعدد و تنوع معلومات فرهنگي بسنده نكرده،  ^اهل بيت
تا بدان حد كه  ;نمودند پيروان خود را به تخصص گرايي تشويق مي

اهل . بتوانند در موضوعات مختلف فرهنگي به مراتب باال دست يابند
هاي علوم انساني و   از ابتدا به اهميت بسط و توسعه در رشته ^بيت
هاي فكري و   هاي معرفت، چالش  ي وقوف كامل داشته، افقطبيع

د ش اسالمي به زودي شاهد آن مي ةكه جامع را انحرافات عقيدتي
                                                                                                             

 ).83ـ  66 /چاپ جنف حتف العقول(اصحابش كه خود چهار صد باب است 
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چنان كه سابقاً هم همين مسائل از جانب جريانات  ،كردند درك مي
و تعصب، پيروي از اميال نفساني و آميختگي با  غلوالحاد و زندقه، 

 .ي و بيزانسي به وجود آمده بودهاي يوناني، هندي، ايران  تمدن

بينيم متخصصان در  است كه مي ^به سبب همين نوع نگاه اهل بيت
هاي اخير و دوران گستردگي و   هاي علوم، تنها در قرن  اين رشته

اسالمي پيدا  ةشاخه شاخه شدن امور فرهنگي نيست كه در جامع
دوم اند، بلكه اين نوع از تخصص و انديشه را در ابتداي قرن   شده

نماييم كه با راهنمايي و هدايت خاص از جانب  هجري مشاهده مي
آنجا كه صاحبان تخصص در علم كالم  ;صورت پذيرفته است ^ائمه

را مانند هشام بن حكم، صاحبان تخصص در علم فقه و افتا را مانند 
بن اعين و محمد بن مسلم، صاحبان تخصص در علوم قرآني را  زرارة

، صاحبان تخصص در تاريخ را همچون ابان همچون ابان بن تغلب
االحمر بجلي، سليم بن قيس و لوط بن يحيي، صاحبان تخصص در 

دانش شيمي  ×علوم طبيعي را همچون جابر بن حيان كه امام صادق
را به او آموخت و وي بنيان گذار اين رشته علمي گرديد، مفضل بن 

بودند، در آن  عمر و ديگراني را كه از دانشمندان و متخصصان بزرگ
 .توان ديد برهه از زمان مي

اين فراگيري از يك جهت و تخصص گرايي از جهت ديگر، در ساخت 
زير بناي فرهنگي بود تا از يك سو  ة، تشكيل دهندصالحانجامعة 

ها بوده، خألها را پر كرده و نيازهاي اين جماعت را   پاسخگوي خواسته
فس و استقالل را در ساختار بر طرف نمايد، از ديگر سوي، اعتماد به ن
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اين جماعت جاي دهد و از سومين جهت، اين جماعت را به عنوان 
گروهي پيشرو كه مسئوليت حفظ اسالم و تقويت و دفاع از آن را بر 

 .كشد، به جايگاه اصلي خود در ميان امت اسالم برساند دوش مي

ها   نشالبته معناي اين تخصص گرايي دست برداشتن از فراگيري ديگر دا
تر،   براي اينكه حركت فرهنگي خود را عميق ^ائمهنبوده و اصحاب 

  .پرداختند به ساير علوم و معارف نيز مي ،تر و فراگيرتر كنند قوي

 )1(فرهنگى - مؤسسات علمی پایه ریزي :طرح دوم
هاي كلي   پس از اينكه منابع فرهنگ اسالمي و روش ^اهل بيت

 -  به ايجاد مؤسسات علميضبط و تعليم آن را مشخص كردند، 
فرهنگي و ترغيب ديگران بر اين امر همت گماشتند، چه مؤسساتي كه 

مانند مسجد كه اولين و  ،در ميان مسلمانان شناخته شده و متداول بوده
آمد كه مسلمانان در  عبادي به حساب مي -  فرهنگي ةمعتبرترين مؤسس

ي كه تا آن شناختند و چه مؤسسات فرهنگ اجتماعات خود آن را مي
مانند مجالس خاصي كه اهل  ،وقت براي مسلمانان شناخته شده نبود

جماعتي كه  ةهاي ويژ  براي ترويج فرهنگ خود و تعليم آموزه ^بيت
اين مجالس بعدها  .در صدد بنيان گذاري آن بودند، تأسيس كرده بودند

اي گرديد كه يك بخش از آن،   فرهنگي گسترده ةتبديل به مؤسس
 .معروف است مجالس حسينيد كه امروزه به مجالسي بو

                                                         
در باره هركدام از اين مؤسسات مى توان حتقيق كاملى ارائه كرد، اما به جهت رعايت . 1

  .اختصار تنها به بيان تعدادى از ويژگى هاى اساسى آا اشاره مى كنيم
 .گذشت) 60(ه در صفح) طرح اول(الزم به تذكر است كه 
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اين اهميت دادن به مؤسسات فرهنگي دو سبب اساسي داشت كه با 
 :فرهنگي در ارتباط بود ةجنب

بدون پياده سازي چرا که هاي فرهنگي،   پياده سازي عملي برنامه :اول
هاي فرهنگي وابسته به تصادف و شرايط   عملي، تحقق اهداف برنامه

 .دگردي متغير مي

فرهنگي از لحاظ محتوا، مضمون، گستردگي  ةهاي ويژ  اين برنامه :دوم
هايي بودند كه مؤسسات عام فرهنگي هر   و فراگيري در حد و اندازه

توان پوشش دادن كامل به آنها را  ،قدر هم كه قوي و شايسته بودند
از چنين  ^پيروان اهل بيت ةگذشته از اينكه فرصت استفاد. نداشتند

به  ^از اين رو بود كه اهل بيت. بسيار محدود بود مراكزي هم
 .تأسيس مؤسسات خاص روي آوردند

 ^كه پيروان اهل بيت اشاره مي كنيم حال به بعضي از اين مؤسسات
  .فرهنگي زندگي آنان داشته است ةآنها را شناخته و تأثير بسزايي در جنب

*   *   *  

 هاي علمیه  حوزه] 1[

 ةهايي داشتند كه در آنها به بحث در بار  مسلمانان از روز اول حلقه
ها رفته رفته در تاريخ اسالم   پرداختند، و اين حلقه علوم مختلف مي

هاي كوفه،   تبديل به مدارسي گرديد و از اين رهگذر بود كه مدرسه
اين مدارس در عرف . به وجود آمد ...مدينه، مكه، قاهره، اندلس و

 .شود ده ميهاي علميه نامي  حوزه ^پيروان اهل بيت
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نيز در همگامي با اين روند كلي و شناخته شده در ميان  ^اهل بيت
مسلمانان، به تأسيس مدارس علميه در سطح كلي جهان اسالم 

 ةاي در فعال سازي هم  آنجا كه آن بزرگواران نقش برجسته ;پرداختند
شهرهاي  ةمدارس اعم از مدارس عام و مدارس علوم اسالمي در هم

 .م داشتندبزرگ جهان اسال

وضوح  ’اين امر در زمان حضرت امام باقر و حضرت امام صادق
 ةبيشتري پيدا كرد و اين دو بزرگوار تأثير بزرگي در فرهنگ جامع

اسالمي داشتند و چنان كه پيشتر نيز اشاره كرديم بزرگاني از 
دانشمندان جهان اسالم به دست اين دو امام تربيت شده و پرورش 

 )1(.يافتند

 ويژة نيز در تأسيس مدارس صاخ ينقش ^اهل بيت ،بر اين افزون
مهم تأثير به اهميت فرهنگ و باور درك آنان به دليل . تندشيعيان داشت

 ةهاي فرهنگ، در برنام  در ريشه دار ساختن پايهاين مؤسسات 
آن  ةكه نتيجدر پيش گرفتند روشي را جماعت صالحان ساختاري 

 .تأسيس چنين مؤسساتي بود

از  ^كوفه در تاريخ حيات اهل بيت ةمدرس :کوفه و قم ۀمدرس
چرا كه تشيع در اوايل فتح اسالمي و به  ;آمد مدارس ممتاز به شمار مي
به اين شهر وارد شده  ‘اصحاب پيامبر اكرم ةهمراه اولين افراد برگزيد

                                                         
دور أهل ( عةهللا در مبحث مرجعيت فكرى از موسودر باره اين موضوع هم ان شاء ا. 1

 .با تفصيل بيشترى به حبث خواهيم پرداخت) ىف احلياة االسالمية ^البيت
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بن اليمان و سلمان فارسي كه از ابتداي فتح  حذيفة: افرادي چون ;بود
لمانان، در عراق سكونت داشته و از اولين حاكمان عراق به دست مس

اسالمي عراق در مدائن بودند و نيز عمار بن ياسر، عبداهللا بن مسعود 
 ... .و

ويژة اي   كوفه منشعب شده و به مدرسه ةقم از مدرس ةسپس مدرس
زيرا تأسيس آن به دست افرادي  ؛تبديل گرديد ^شيعيان اهل بيت

بودند كه در اثر  ^خلص اهل بيتصورت پذيرفت كه از پيروان م
به همين ترتيب . ها به اين شهر آمده بودند  تعقيب و پيگرد حكومت

مدارس ديگري در شرق مملكت اسالم، در ري، خراسان، اصفهان، 
 .هاي كوفه و قم تأثير پذيرفتند  از مدرسه ...افغانستان، جبل عامل و

 اوليهبعضي از ادوار اسالم كه در  ةگذراندن قرون اولي از كوفه پس ةمدرس
در خود داشت  حمدثحدود چهار هزار  ×آن، يعني دوران امام صادق

كردند، در زمان امام حسن  كه هر كدام از امام صادق حديث نقل مي
ـ در زمان   اهللا فرجه عجل  امام زمان ـ ةو زمان نواب اربع×عسكري

مان شيخ مفيد، تا اينكه در ز ،، تا بغداد نيز امتداد يافته بوديغيبت صغر
متحول شده، رو به پيشرفت  يا  و شيخ طوسي به شكل ويژه يمرتض سيد

نهاد و در زمان شيخ طوسي به نجف و پس از او به حلّه و كربال منتقل شد 
 .و پس از اين دوران، در دو قرن اخير اساساً در نجف استقرار يافت

بوده، گاه هاي مختلف در حال تغيير و تحول   قم نيز در دوران ةمدرس
پس از حوزة علمية  گسترش يافته و گاه محدود شده تا در عصر جديد
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 )1(.به شمار آمد دومين مدرسه مهم كل جهان تشيع نجف،

اين مدارس را از طريق تشويق  ^اطهار ائمه :انتربیت مجتهد
هاي درسي   حلقه ياصحاب خود به تصدي منصب افتا و تدريس و برقرار

اي از اهداف   كردند و براي تحقق مجموعه س ميمربوط به اين امر تأسي
علمي، تربيتي و روحي، نظامي محكم و استوار براي اين مدارس وضع 

هاي مختلف اجتماعي، سياسي و سازماني نيز   به عالوه كه در عرصه. نمودند
چنان كه بعد نيز به آن اشاره خواهيم كرد از ياري و كمك به اين مدارس 

 .كردند فروگذار نمي

پويايي حركت اجتهاد و تربيت  ةترين هدف از تأسيس اين مدارس ادام  ممه
ترين هدف از كل نظام و سيستم درسي   بينيم مهم آنجا كه مي ;ن بودامجتهد

كه مدت مديدي نيز   از تأسيس اين مدارس در نظر داشتندـ  ^كه اهل بيت
تي در آن به همان حال باقي بود تا اينكه در عصر حاضر نياز به ايجاد تغييرا

ـ عالوه بر تربيت مبلغ از ميان دانشمندان اسالمي در شهرهايي كه   پيدا شد
در آنها سكونت داشتند، تربيت مجتهدان و پژوهشگران  ^پيروان اهل بيت

 .هايي چون فقه، اصول، مقدمات آنها و ديگر علوم اسالمي بوده است  رشته

 ^اهل بيتهاي علمي مكتب   بينيم حوزه به همين دليل است كه مي
اي آكنده از جمع زيادي   همواره در هر عصر، بلكه در هر نسل و طبقه

                                                         
امي كه در كتاب  ها بسيار است و توفيق آن را يافته اين حوزه يخچةسخن در باره تار. 1

از طريق اين  انتطبيقى و تاريخ مجاعت صاحل جنبة ةه در بر دارندك ))املرجعية الصاحلة((
 .مؤسسه بعد از غيبت را شامل مى شود، به اين حبث بپردازمي
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مواد درسي فقهي، افزون بر عمق امري كه  ;از مجتهدان بوده است
اصولي و ساير علوم اسالمي وجه امتياز اين مدارس در ميان ساير 

 .مدارس بوده است

مجتهدان اگر چه ممكن بود اين نوع نگرش و اهتمام شديد به پرورش 
فقه و اصول، تأثير منفي بر توليدات علمي اين مدارس  ةدر رشت

حقق ساير اهداف را از آن سلب نمايد و به سبب نياز تگذاشته، توان 
شد، در روند توليد  شديدي كه به اجتهاد در فقه و اصول احساس مي

ساير علوم اسالمي همچون تفسير، اعتقادات، فلسفه، اخالق، حديث، 
اجتهاد در فقه و اصول كاربرد چنداني  ةدبيات كه در زنجيرتاريخ و ا

 )1(.گرديد نداشتند، خألهايي گاه گسترده و گاه محدود نيز ايجاد مي

گيري و اهتمام بسيار به فقه و اصول  اين احوال اين جهت ةاما با هم
در راه گشوده نگه داشتن باب اجتهاد و استمرار تربيت  بود گام بزرگي

لوم مختلف اسالمي، حتي در شديدترين شرايطي كه بر مجتهدان در ع
 .گذشت جهان اسالم مي

كه تحريف و مسخ  مقاومت كند هايي  همچنين توانست در برابر توطئه
هايي كه ساير مدارس اسالمي همچون   توطئه ;كردند شريعت را دنبال مي

                                                         
ها و پر كردن خألهاى علمى در آا  هاىي براى تصحيح نظام درسى حوزه البته تالش. 1

حوزه  در +به اجنام رسيده است خصوصاً در زمان حضرت آيت اهللا العظمى حكيم
در حوزه قم، و اين حتوالت و  +جنف و حضرت آيت اهللا العظمى بروجردي

ها ادامه يافت تا اينكه به پريوزى انقالب اسالمى ايران منتهى گشته و پس از  پيشرفت
 .آن، حركت اصالحى بزرگى آغاز گرديد كه امروزه شاهد مثرات آن هستيم
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ه براي هايي ك  گذشته از توطئه  هند، ـ ةو مدارس شبه قار ))زيتونه((، ))ازهر((
 .ـ با آنها رو به رو شدند  روي داد... مدارس مكه، مدينه، بغداد و

از ديگر اهداف تأسيس اين مدارس، تربيت خطبا و  :تربیت مبلغان
مبلغان و دانشمندان مورد اعتماد در ديگر كشورها و مدرسان 

 .فرعي نيز بود ةهاي علمي  حوزه

بودند عدم رو آن رو به با  مدارس در اين زمينه كه يمشكل بزرگ
هايي كه از لحاظ   روش ;روش تعليماتي بود يوجود يا عدم روز آمد

و بتواند به صورت مستقيم و همگام با باشد شكلي و محتوايي مناسب 
ظهور برساند،  و اهداف را به منصة نيازهاي نو باشد، پاسخگويزمان، 

در آنها يافت  ^خصوصاً در مناطقي كه به تازگي پيروان اهل بيت
 .اي كرديم  در بيان هدف اول نيز به اين مطلب اشاره كه شد مي

اين بدان دليل بود كه سطح شناخت و معرفت در ميان امت، همچنين 
نوع شناخت و مشكالت مدني و فرهنگي، نسبت به گذشته تفاوت 

هاي متعدد   كرده و تحول يافته، خود معرفت و شناخت نيز به شاخه
هاي   ديد به وجود آمده و پيشرفتتقسيم شده، وسايل علمي و فني ج

ديگري نيز حاصل گرديده بود كه هر كدام نيازمند به تغيير جديدي 
در شكل و محتواي روش آموزشي بود تا از اين طريق، فرصت كافي 
براي دانشجو فراهم شده، دانش و معرفت به صورت خالصه شده و به 

ر اختيار وي ميزان مورد نياز وي در عرصه كارِ ميداني و فعلي او د
 .گذاشته شود

 هاي علوم در  تخصصي شدن رشته ةاين گونه است كه انديش
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شود كه پاسخگوي  اي كاربردي تبديل مي  هاي مختلف، به ايده  عرصه
 .نيازهاي بالفعل خواهد بود

موارد ذكر شده، اين  ةبا توجه به هم :چیرگی بر مشکالت جدید
مي ذاتي خود حتي مشكالت مدارس توانستند از راه باال بردن قابليت عل

به اين صورت كه اين مدارس از طريق گشودن  ;جزئي را نيز حل كنند
ها  هاي معرفت و عرضه كردن تجربيات آزموده شده، فرا روي توانايي  افق

هاي فني  و امكانات دانشجو امكان فراهم آوردن امكانات علمي وتوانايي
 .نمود كوشش خود وي به او اعطا مي را با سعي و

هاي چندي  نظام مستحكم اين مدارس كه به برخورداري از ويژگي
ها  اين ويژگي .كمك شاياني به اين امر نمود ،معروف شده بود

 :اند از  عبارت

   ؛آزادي انديشه و بحث .1

   ؛آزادي انتخاب درس و استاد .2

آزادي استفاده از وقت و برنامه ريزي مناسب براي استفاده بهينه از  .3
   ؛آن

هاي دراز مدت اجتماعي و فرهنگي  ظام مالي كه حتي نيازمندين .4
   ؛ساخت جماعت صالح را برآورده مي

اجتماعي كه دانشجو را از يك سو براي  ،نظام ارتباطات طبيعي .5
هاي  رفع نيازهاي رو به تزايد جامعه، به يافتن پاسخ براي نيازمندي

اجتماعي در  فرهنگي جامعه و از ديگر سو وفا به تعهدات و روابط
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 .داشت برابر شهروندان اصلي جامعه وا مي

هاي علميه كه مبتني بر باال   آموزشي مرسوم در اين حوزه ةهمچنين شيو
و زهد و  اباالي تقو ةبردن روح احساس مسئوليت شرعي و تحصيل درج

خودكار آنان تربيت روحي و نفسي طالب و دانشجويان بوده و به صورت 
 ،داشت ها وا مي ها وايستادگي در برابر فريبندگيرا به پر كردن اين خأل

 .نمود نيز نقش بسزايي در رفع اين اشكال ايفا مي

هاي علميه حفظ و   جمله اهداف اين حوزه از :حفظ میراث اسالمی
و فرهنگ آن  ^حراست از ميراث اسالمي، به خصوص ميراث اهل بيت

مي، تاريخ و ساير مباحث اسال ةبزرگواران و ايجاد ارتباط ميان انديشه و عقيد
اصيل و شفافي است كه از يك سو  ،مربوط به علوم اسالمي با علوم جديد

هاي فكري ديگر   ريشه در منابع اصيل اسالمي داشته و از ديگر سوي با جريان
هاي فرهنگي   ينيم مباحث عميق و طرحب به همين دليل مي. مواجه بوده است

كردند همواره در اين  دنبال مياي كه هدف حفظ اين ميراث را   گسترده
علم رجال و تأليف : هايي مانند  رشته ;ها استمرار داشته است  حوزه
 . تحقيقات فقهي ةحديث يا در زمين ةهاي اسالمي در زمين  المعارف  دايرة

اين داليل به همراه ديگر اسباب، موجب گرديد اين مدارس در طول 
در به تربيت دانشمندان هاي مختلف علمي، قا  تاريخ اسالم و در زمينه
ابن سينا، شيخ مفيد، سيد : بزرگاني همچون ;بزرگ و نوآور گردد

مرتضي، برادرش سيد رضي، شيخ طوسي، خواجه نصير الدين طوسي، 
حلّي، شيخ طبرسي، شهيد اول، شهيد ثاني، سيد بن طاووس،  ةعالّم

مجلسي اول و دوم، فيض  ةشيخ بهايي، مير داماد، مالّ صدرا، عالّم
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بحرالعلوم، كاشف الغطاء،  ةكاشاني، محقق كَركي، وحيد بهبهاني، عالّم
 . شيرازي جمددصاحب جواهر، شيخ انصاري و عالمه 

 ، آخوند)اسد آبادي(سيد جمال الدين افغاني : و در قرن اخير
خراساني، شيخ مامقاني، آيت اهللا ناييني، آيت اهللا عراقي، آيت اهللا 

سيد  هكاشف الغطاء، عالّمه شرف الدين، عالّمالعظمي بروجردي، عالّمه 
طباطبايي،  ةمحسن امين، آيت اهللا عالّمه بالغي، امام حكيم، عالّم

حضرت امام خميني، شهيد مطهري، شهيد محمد باقر صدر، آيت اهللا 
العظمي خويي و بسياري از علماي ديگر كه نه تنها در جهان تشيع، 

آنجا كه  ;ر مهمي بودندكه در كل جهان اسالم داراي نقش بسيا
 ةهاي علميه را با نظريات نو غنا بخشيده، دست به تأليف داير  حوزه

هاي علمي، تحقيقات فقهي، قرآني، تحقيقات كلي اسالمي،   المعارف
مضافاً به اينكه در راه خدمت به اسالم و  ،تاريخي و عقيدتي زدند

 سركشينهضت مبارك اسالمي و مبارزه با استكبار و كفر جهاني و 

 .هاي محلي، به اتخاذ مواضع مهم و بزرگي پرداختند

 مسجد و حسینیه] 2[

اي فرهنگي   مؤسسه اش مسجد از صدر اسالم، عالوه بر ابعاد ديني و اداري
گرديد و  ها در مسجد براي مردم ايراد مي ها و سخنراني  ها، درس  خطبه .بود

گ اسالم به هاي زالل فرهن  مردم همواره براي سيراب شدن از سرچشمه
 .كردند مساجد رفت و آمد مي

نيز با اين طرح اسالم براي مساجد و موج عمومي امت  ^پيروان اهل بيت
پيوند فرهنگ عمومي  ةطرحي كه در آن، مسجد واسط ;اسالمي همراه بودند
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با تقيدات ديني بوده و دانش و فرهنگ در اين پايگاه، از روي عقيده و ايمان 
شده و با دادن رنگ تقدس به آن، به عنوان واجبي به خداي متعال تدريس 

  : شده كه در حديث شريف نيز آمده است از واجبات شرعي تلقي مي

  )1(.طلب العلم فريضة على كلّ مسلم

 .دانش پژوهي بر هر مسلمان واجب است

و اصحاب  ‘در رابطه با مساجد به پيامبر اكرم ^پيروان اهل بيت
آنها سرور اوصيا حضرت  ةهم بزرگوار آن حضرت و در پيشاپيش

همو كه در طول زمان خالفت خود مسجد را  ;نمايند تأسي مي ×علي
تمام عيار اسالمي در حكومت، قضاوت، جهاد و اجتماع  ةبه يك مؤسس

 .هاي اساسي آن بود بدل كرد و فرهنگ از ويژگي

اما متاسفانه علي رغم آنچه گذشت،  :جماعت صالح و مسجد
 جاي جاي جهان اسالم با يك مشكل اساسي در ^پيروان اهل بيت
اين مشكل دشمني شديد و پيگرد و تعقيب آنان و  .رو به رو بودند

ان بود، چه افكار و فرهنگ و عقايدشان از جانب ستمگران و جبار
نيز در معرض همين فشارها قرار  ^اهل بيت ائمهاينكه پيشوايان و 

به خواست خدا به  انما در مبحث نظام امنيتي جماعت صالح. داشتند
 .اين مطلب اشاره خواهيم كرد

فرهنگي  ةهميشه فرصت استفاده از جنب ^از اين رو پيروان اهل بيت
                                                         

/  4 عواىل اللئاىل ابن ايب مجهور،* 107/  2 كرت الفوائد *31ـ  30/  1 ، الكاىفكليىن. 1
 .54ح  177/  1 حبار االنوار، و به نقل از آن جملسى، 36ح  70
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اي كه همواره در اختيار حاكمان وقت و   مؤسسه ;يافتند مسجد را نمي
بدين ترتيب آنان مجبور بودند به دور از چشم  .نظام حكومتي بود

هاي ديگر براي تعليم   نها از مكانجاسوسان حكومت ستمگر و ياران آ
و تعلم و بحث و بررسي در باره شئون مختلف حياتي و فرهنگي خود 

 .استفاده كنند

به شدت در پي اين بودند كه اين ارتباط را همواره باقي و  ^ائمه
در مبحث نظام ارتباطي و نظام امنيتي جماعت صالح به . محفوظ دارند

 .اين امر نيز خواهيم پرداخت

ة كار فرهنگی در زمين  هرگاه ^ه همين دليل است كه پيروان اهل بيتب
پيشتر . كردند از اين فرصت استفاده مي مسجد را مناسب ومهيا مي ديدند،

دانستيم كه مسجد كوفه، مدت زماني طوالني مركز علمي مهمي براي مكتب 
 .آمد به شمار مي̂ اهل بيت

ي نسبي نيز برخوردار بودند، از آزاد مناطق پر شمار شيعي كههمچنين در 
مكان ديگري را براي كار فرهنگي بر مساجد ترجيح  ^پيروان اهل بيت

آنان همچنين به  . ...مناطقي چون ايران، عراق، يمن، لبنان و ;دادند نمي
شهرهاي . ورزيدند ساخت، تعمير و ارج نهادن به مساجد نيز اهتمام مي

آنها سكونت داشتند شاهد  در ^بزرگ جهان اسالم كه پيروان اهل بيت
 .هستند اصادقي بر اين مدع

در مناطقي كه آزادي عمل و امنيت  اما :جماعت صالح و حسینیه
فراهم نبود، آنان براي حفظ فرهنگ، اعتقادات  ^الزم براي پيروان اهل بيت
تأسيس  ةهاي ديگري روي آوردند و از اينجا ايد  و تاريخ خود به مكان
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   )1(.ناميم ه ميه امروزه آن را حسينيپديدار شد كاي   مؤسسه

ـ از آنجا ناشي شده بود كه   شود چنان كه از روايات استفاده مي  زيرا اين ايدهـ 
آنان به دنبال مكاني بودند تا بتوانند در آن، با آزادي و امنيت به طرح مباحث 
 مخصوص به خود بپردازند و بيشترين مباحثي كه در اين مراكز مطرح مي

اين ايده كم كم تحول يافته به . بود ×ديث مظلوميت امام حسينح ،گرديد
دست زده و  ها  حسينيهبه تأسيس و بناي  ^جايي رسيد كه پيروان اهل بيت

 .آنها را مركز امور فرهنگي و اجتماعي خود قرار دادند

ديني و  بعدبه جهت اشتياق بسياري كه به  ^البته پيروان اهل بيت
قسمتي از ساختمان مورد نظر را به عنوان مسجد شعائري مساجد داشتند، 

در نظر گرفته و بخشي از ساختمان را از يك سو براي نكوداشت ياد 
و از ديگر سو براي تضمين آزادي كار و  ×حضرت اباعبداهللا الحسين

شرعي كه  غير مجازفعاليت، همچنين تنزيه مسجد از برخي امور مكروه و 
به ويژه كه . ناميدند مي حسينيهي دهد، هايي رو  ممكن است در چنين مكان

مبرا داشتن مساجد از كثافات و نجاسات را  ^فقهاي مكتب اهل بيت
واجب دانسته، ورود افراد حائض و جنب را در آنها حرام و خوردن، 

دانند و طبيعي است كه  آشاميدن و حضور اطفال را در مساجد مكروه مي
مچنين است ديگر احكام مساجد ه .جاري نيست ها  حسينيهاين احكام بر 

 .باشد ها جاري نمي  كه در باره حسينيه
                                                         

منسوب شده است كه مكاىن براى براى ذكر مصيبت  ×اين مكان از اين رو به حضرت امام حسني. 1
دتى آن ضت آن حضرت و ابعاد خمتلف روحى، اخالقى، سياسى اجتماعى و عقي ةو حبث در بار

 .است
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همين گونه است انجام برخي از كارهاي فرهنگي همچون برگزاري 
هاي قرض   مراسم عزاداري يا مراسم جشن و سرور يا تأسيس صندوق

هاي عمومي كه ممكن است براي نماز گزاران در   الحسنه و كتابخانه
 .دمسجد ايجاد مزاحمت كن

فرهنگي ديگري تبديل شد كه پيروان  ةبه مؤسس حسينيهبدين ترتيب، 
 ةكردند و نقط براي نشر فرهنگ اسالم بر آن تكيه مي ^اهل بيت

ديگري شد كه مخصوص  ةفرهنگي گسترد ةآغازي براي طرح مؤسس
در عين حال بايد . نام داشت ))شعائر حسيني((بود و  ^پيروان اهل بيت

 .اسالمي مسجد است ةقت امتداد همان مؤسسحسينيه در حقي: گفت

   شعائر حسینی] 3[
براي كار فرهنگي تأسيس  ^يكي از نهادهاي مهمي كه اهل بيت

 ;بود شعائر حسينيكردند و مختص شيعيان و محبان آنان بود، نهاد 
 .كه به آنها خواهيم پرداخت ...اموري چون مجالس حسيني، زيارات و

در  ^هاي مهم اهل بيت ز خط مشيشعائر حسيني در حقيقت يكي ا
ساختار كلي جامعة شيعه بود، كما اينكه زير ساخت مهمي براي 

چرا كه اين شعائر، داغِ  ;آمد هاي آنان نيز به شمار مي  تمركز فعاليت
ر دل شيعيان تسلي داده و ضمن را د ×غم مصيبت امام حسين

هدافي ا ;كرد داشت قيام آن حضرت بر اهداف اين نهضت تأكيد مينكو
 .هاي متعدد فرهنگي، سياسي، عقيدتي و روحي بود  كه داراي جنبه

طرح كلي اين شعائر را مشخص نموده، به آن ابعاد ديني كاملي  ^ائمه
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 ;بخشيده، شكل و مضموني مناسب با نقش اين شعائر براي آن تعيين كردند
ل اي كه از لحاظ شكل و قالب با شرايط سخت و بحراني پيروان اه  به گونه
، و از لحاظ مضمون و محتوا با ابعاد سياسي، روحي، فرهنگي و ^بيت

 .عقيدتي آنان همخواني داشته باشد

داراي تأثير بسيار بزرگي  ×بدون شك نهضت حضرت امام حسين
در حركت تاريخ اسالم و زندگي عمومي مسلمانان داشته است، بدان 

ز خطرات هاي بيروني اين تأثير، به حفظ اسالم ا  سان كه واكنش
اما شعائر حسيني نقش ديگري را نيز در اين . بسياري انجاميده است

نقش اصل نهضت است، و تأثير  ةنمايد كه تكميل كنند زمينه ايفا مي
اين نقش مختص افراد جماعت صالح است، گرچه ممكن است در 

  . افرادي از ديگر اقشار مسلمانان نيز تأثير گذار بوده باشد

 ةبوده و جنب هشعائر حسيني داراي اهدافي چند جانبو نيز از آنجا كه 
باشد،  ها مي  هاي مهم و اساسي آن در كنار ديگر جنبه  فرهنگي يكي از جنبه

بر آن شديم تا اين جنبه را به صورت مستقل مورد بحث قرار داده و ساير 
ها را در ضمن آن بيان كرده و خواهيم كوشيد در هنگام بحث از   جنبه

  .نيز ارجاعاتي به اين جنبه داشته باشيمها   ديگر جنبه

*   *   * 

توان به دو  شعائر حسيني را در واقع از لحاظ شكلي و محتوايي مي
 :بخش اصلي تقسيم نمود

  .شعائر سنتي. 1
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  .شعائر ابتكاري. 2

 1 شعائر سنتی
به اين  ;سنتي و منصوص دارد ةاولين بخش، مراسمي است كه جنب

اين مراسم و شعائر روايات خاص و  هركدام از ةكه در بار امعن
وارد شده است و اين شعائر كه همواره به  ^صريح از اهل بيت

 :باشند شود، به شرح ذيل مي صورت ثابت و گسترده برپا مي

 گریه و اندوه

در رابطه با حركت نمادين گريه، و  ^احاديث بسياري از اهل بيت
البته   أسف و دادخواهي ـاندوه، ناراحتي، ت ةمظاهر بروز دهند ةاساساً هم

رواياتي كه حاكي از اهميت اين اعمال  ;ـ وارد شده است  در حد معقول
اين بدان جهت است كه . گردد و اثراتي است كه بر آنها مترتب مي

آميخته با  همدرديو كارهايي از اين دست، نوعي تعامل عاطفي 
بينيم  يچنين است كه م. در خود دارد شناخت را نسبت به فاجعه كربال

بر مصائب امام  ^ائمهعزاداري و گريه روايات بسياري در رابطه با 
نيز حضرت امام زين  ^ائمهدر ميان . وارد شده است ×حسين
بوده است كه اين حركت نمادين را بنياد نهاده و آن را در  ×العابدين

 .اي رواج داده است  سطح گسترده

                                                         
  ]ويراستار. [خواهد آمد) 117(در صفحة ) شعائر ابتكاري(بحث .  1



  ساختار فرهنگي جماعت صالحان

 

95

  :هكند ك نقل مي كامل الزياراتابن قولويه در 

آن حضرت را در زير  ×يكي از غالمان حضرت امام زين العابدين
به . سايباني مشاهده كرد كه به حال سجده افتاده و مشغول گريستن است

آيا وقت آن نرسيده است كه اندوه شما پايان : آن حضرت عرض كرد
  : پذيرد؟ آن حضرت سر از سجده برداشته و به او فرمودند

يعقوب كمتر از من  ،ـ به خدا قسم  عزايت بنشيند يا مادرت به  واي بر تو ـ
اي دريغ  :مصيبت ديد و به پروردگار خود اين گونه شكايت برد كه گفت

بر يوسف، در حالي كه تنها يك پسر از دست داده بود، اما من ديدم كه 
 )1(.پدرم و همه خاندانم را در برابرم سر بريدند

  : فرمودروايت است كه  ×و نيز از حضرت امام صادق

آنان  ةعلي بن الحسين بر پدرش حسين بن علي كه درود خداوند بر هم
 گذاشتند در نزد وي غذايي نمي ـ گريست و  يا چهل سال  ـ مدت يك سال ـباد 

گريست تا اينكه غالم آن حضرت به ايشان  مي ×مگر اينكه بر حسين
م كه اي فرزند رسول خدا، خداوند مرا فدايت كند، بيم آن دار :عرض كرد

   .خود را هالك كنيد

من شكايت غم و اندوه خود را به نزد خدا : حضرتش در جواب فرمودند
آورم مگر اينكه بدين  برم، هيچگاه قتلگاه فرزندان فاطمه را به ياد نمي مي

  )2(.دهد سبب گريه امانم نمي

                                                         
 .، از كامل الزيارات4ح  110/  46 حبار االنوارجملسى، . 1
 .7ح  922/  2 وسائل الشيعةحر عاملى، . 2
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توان گفت اين رفتار گسترده و دراز مدت از حضرت امام  نمي
ك عكس العمل عاطفي صرف در برابر تنها ي ×العابدين  زين

به عبارت ديگر آن  .ديده است كه در روز عاشورا بوده هايي  مصيبت
حضرت در طول اين مدت قادر به كنترل احساسات و عواطف خود نبوده 
است، بلكه اين موضوع عالوه بر تأثّر عاطفي، حاكي از برنامه ريزي دراز 

دارد كه آن حضرت در  بزرگي ةمدت آن حضرت است كه ريشه در فاجع
اين برنامه ريزي بدان سان . زندگي شخصي خود آن را تجربه كرده است

كند كه امت اسالم همواره با آن زندگي  بر درك عمق اين فاجعه تأكيد مي
 .كرده و گروه صالحان بر اساس آن به فعاليت بپردازند

به اين اي   تازه بعد ^هدي ائمهنيز ساير  ×پس از امام زين العابدين
آنان اين حركت را سومين مصداق از مصاديق  .سمبل مبارزه دادند

اي مؤثر در ابراز بيزاري از ستم و   شيوه ;اند  تعظيم شعائر الهي دانسته
 ;با مظلومان كربال و راهي براي تزكيه و تهذيب نفسانگاری ذات  هم

ها به   د كه انساناين عمل، خود به عبادتي بدل گرد اي كه  به گونه
 .ورت فردي يا جمعي به آن بپردازندص

در مصيبت تأكيد بر اهميت گريه و حتي حالت گريه به خود گرفتن 
اي   به اندازه ،شود و اجر و پاداشي كه بر آن مترتب مي ×امام حسين

وارد شده است كه اين نوع از گريه را به عنوان  ^از جانب اهل بيت
متعال قرار داده محبوب در نزد خداوند  ةمصداقي از مصاديق گري

 . ...است، مانند گريه كردن از ترس خداوند سبحان و

  : فرمودند فُضيلروايت شده است كه به  ×از حضرت امام جعفر صادق
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   پردازيد؟ نشينيد و به بيان احاديث مي آيا دور هم مي

  . آري، فدايت شوم: فضيل پاسخ داد

  : فرمود

يل، امر ما را زنده نگاه اي فض پس .دارم من چنين مجالسي را دوست مي
هركه  ،اي فضيل .كه امر ما را زنده بداردهر رحمت كند داريد كه خداوند

ما را ياد كند يا در نزد وي يادي از ما كرده شود و به اندازه بال مگسي 
خداوند متعال گناهان او را بيامرزد، اگر  ،اشك از چشم وي خارج گردد

 )1(.هاي روي دريا باشد  كف ةچه به انداز

  : و از ابوهارون مكفوف روايت شده كه گفت

برايم : آن حضرت به من فرمودند .رفتم ×حضرت امام صادقخدمت 
   .من نيز شعري براي آن حضرت خواندم. شعري بخوان

نه، آن چنان بخوان كه در ميان خود و در كنار قبر امام : فرمودند
  .كنيد مرثيه سرايي مي ×حسين

 :شود خواندم ا اين بيت آغاز مياي را كه ب  من نيز قصيده

  ةيكالز همظُعَأل لْقُفَ    نِيساحلُ ثدج ىلع ررماُ

گريستند، چون آن حضرت به گريه  ×امام صادق: ابوهارون گويد
  .ادامه بده: افتادند، دست از خواندن برداشتم، فرمودند

                                                         
ح  282/  44 حبار االنوارو به نقل از آن جملسى،  117ح  36 /قرب االسنادمحريى، . 1

14. 
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ن اشعاري و م بيشتر بخوان،: فرمودند .من نيز چند بيت ديگر خواندم
 :خواندم كه ابتدايش چنين بود

يا مريم ىحنو ىلع موالك    و احلُ ىلَعسأَفَ نِيسعي بِدبكاك  

چون . آن حضرت بسيار گريسته و زنان به شيون آمدند: ابوهارون گويد
حسين  ةهر كس در بار ،اي ابوهارون   :زنان آرام شدند، به من فرمود

سپس  .جزايش بهشت است ،نفر را بگرياندك حتي يشعري بگويد و 
 )1(.هر كس به ياد حسين بگريد نيز جزايش بهشت است :فرمود

 را ×گريستن بر حضرت امام حسين ثمرات و نتايج اگر :گريه ةفلسف
 :گردد اهميت اين پديده بيشتر بر ما آشكار مي ;مورد بررسي قرار دهيم

چرا كه گريه بهترين راه  ;سياسي است بعداينكه اين گريه داراي  اول
آميز و آرام براي ابراز  انساني و اجتماعي و در عين حال مسالمت

عمق فاجعه و مظلوميتي است كه  ةبيزاري از ظلم و ستم و نشان دهند
 .با آن مواجه گشتند ×حضرت اباعبداهللا الحسين

هر كه  ^البته در شرايط فشار، سركوب و ترور پيروان اهل بيت 
اهميت اين روش  ي با سلطة جباران در نطفه خفه مي شد،گونه مخالفت

 .گردد و شيوه كامال آشكار مي

در طول تاريخ همواره شرايط سخت،  ^دانيم كه شيعيان اهل بيت مي
گريه بر سيد  رويهگذراندند، بدين ترتيب  تلخ و جانفرسايي را مي

                                                         
 .به نقل از كامل الزيارات 25ح  287/  44 حبار االنوارسى، جمل. 1
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 بهترين روش اعالم مواضع سياسي و پافشاري آنان بر اين ×الشهدا
 .مواضع بوده است

اهتمام حضرت امام  سرتوانيم به روشني درك كنيم كه  با اين بيان مي
سپس  بوده،به اين روش، نخست همين ويژگي گريه  ×سجاد

واقعيت حضور آن حضرت در كربال و در نتيجه وضعيت روحي و 
 .زيسته است احساسي كه در آن مي

بر ما  ^اهل بيتهاي  ريزي  اين مطلب حقيقت ديگري را در برنامه
دهد كه انسان مؤمن، در هر  آشكار كرده و آن را مورد تأكيد قرار مي

شرايطي كه قرار بگيرد، بايد ايمان سياسي خود را با نوعي 
گيري بسيار ضعيف  گيري عملي همراه كند، هرچند اين موضع موضع

باشد و بي تفاوتي و بي مباالتي در قبال انديشه و اعتقاد سياسي در 
 .باشد حال و هيچ شرايطي جايز نميهيچ 

روايات ناظر به مراتب امر به معروف و نهي از منكر كه در صورت 
اعالي امر به معروف و نهي از منكر  حدعدم امكان و يا سختي انجام 

حد اقل انكار قلبي منكر را واجب دانسته و آن را ) در مقام عمل(
تأكيدي بر اين حقيقت  ندتوا ايمان خوانده نيز مي ةترين مرتب  ضعيف
 .باشد

كربال در جان گريه كننده، حالت  ةاينكه نفس گريستن بر فاجع دوم
ترين حد ايجاد   تعامل ذاتي و اخالقي با اين فاجعه را ولو در پايين

هاي   و اهداف و شخصيت قضيهكرده، عواطف انسان مسلمان را با اين 
و  ×مام حسينآن پيوند داده، او را به صورت طبيعي از دشمنان ا
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 .نمايد اخالق و مقاصد ايشان متنفر و بيزار مي

گريه يكي از اسباب طبيعي است كه اهل  ةاخالقي مسئل بعدو اين 
فشارهايي كه با آن دست  ةرغم هم از طريق آن توانستند علي ^بيت

به گريبان بودند، چه در سطح فردي و اجتماعي و چه در سطح خارجي 
هاي طاغوتي از يك سو و فشار   ومتفشار حك: و داخلي همچون

طلبي، با حق   شهوات و اميال دروني بر پيروان از سوي ديگر، روح حق
 .دارند بودن و مبارزه با بيدادگري را در جماعت صالح نگه

نفس و پاك كردن آن از  ةهاي تزكي  اينكه گريه يكي از شيوه سوم
هاي بشريت و ها بوده، ميزان آشنايي انسان را با آالم و درد آلودگي

انحرافات اجتماعي و بيداري او را در رابطه با شناخت مصاديق ستم و 
قلب، هوشياري ضمير و  ترقّزيرا گريه باعث  ;دهد عدالت افزايش مي
 .گردد بيداري وجدان مي

ترين مسائلي است كه در مسير   قلب نيز از مهم ترقّقساوت يا  ةمسئل
كريم در موارد بسياري به اين  لذاست كه قرآن ;ذاتي انسان تأثير دارد

قساوت دل را به شدت مورد نكوهش قرار داده و از  ،مسئله پرداخته
 .قلب تعريف و تمجيد نموده است ترقّخشوع و 

قلب يا نرمدلي  ترقّاز آياتي كه در مذمت قساوت قلب و ستايش از 
  : آمده، اين است
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  )1(}جارة أَو أَشد قَسوةذَلك فَهِي كاحلِْ عدبثُم قَست قُلُوبكُم من {

سخت گرديد، همانند سنگ يا  ]واقعه[هاي شما بعد از اين  سپس دل
  .تر از آن  سخت

  : و فرموده است

لَم يأْن للَّذين َءامنوا أَن ختْشع قُلُوُم لذكرِ اللَّه و ما نزلَ من احلَْق و ال أَ{
ب من قَبلُ فَطالَ علَيهِم اَألمد فَقَست قُلُوُم و ٰـا الْكتيكُونوا كالَّذين أُوتو

  )2(}سقُونٰـكَثري منهم فَ

هايشان به ياد  اند هنگام آن نرسيده كه دل  آيا براي كساني كه ايمان آورده
گردد و مانند كساني نباشند  ]و فروتن[خدا و آن حقيقتي كه نازل شده نرم 

انتظار بر آنان به درازا كشيد، و  ]عمر و[ا كتاب داده شد و كه از پيش بدانه
  .هايشان سخت گرديد و بسياري از آنها فاسق بودند؟ دل

  : و فرموده

  )3(}قُلُوبٍ أَقْفَالُهاى أَ فَال يتدبرونَ الْقُرَءانَ أَم عل{

 هايي نهاده هايشان قفل بر دل] مگر[انديشند؟ يا  آيا به آيات قرآن نمي
  .شده است؟

  : و به نقل از قوم يهود فرموده است

                                                         
 .74 /بقره. 1
 .16 /حديد. 2
 .24 /حممد. 3
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}ا غُلْفنقَالُوا قُلُوب ون ونمؤا ييالً مفَقَل مبِكُفْرِه اللَّه منهل لَّع1(}ب(  

بلكه خدا به ] نه، چنين نيست[ )).هاي ما در غالف است دل((: و گفتند
آورند چه  پس آنان كه ايمان مي. سزاي كفرشان، لعنتشان كرده است

  .اند  شماره  اندك

  : و فرموده

  )2(}فَويلٌ لِّلْقَاسية قُلُوُم من ذكْرِ اللَّه{

  . كنند دلي ياد خدا نمي  پس واي بر آنان كه از سخت

  : و فرموده است

شاُء اللَّه يهدي بِه من يى ذكْرِ اللَّه ذَلك هد مثَّ تلني جلُودهم و قُلُوبهم إِىل{
اده نم ا لَهفَم لِ اللَّهضلن يم 3(}و(  

اين است هدايت خدا، . گردد پس پوستشان و دلشان به ياد خدا نرم مي
هر كه را بخواهد به آن راه نمايد، و هر كه را خدا گمراه كند او را 

 .راهبري نيست

در نهادن بر دل مردمان كه  هرمي از قبيل زنگار گرفتگي قلب يا مسائل
قرآن كريم از آن سخن به ميان آمده نيز از قساوت و سختي دل 

مقابل آن پاكي، خشوع، بيمناكي، آرامش و  ةگيرد كه نقط سرچشمه مي

                                                         
 .88 /بقره. 1
 .22 /زمر. 2
 .23 /زمر. 3
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 .اطمينان دل است

هاي قلب و فراهم  شستن پليدي ةگريه بهترين وسيلبدون ترديد 
از همين  .مناسب براي  تأثير پذيري و تعامل آن است ةآوردن زمين

ست كه شارع مقدس اسالم گريستن از ترس خدا را به شدت رو ا
چنان كه در احاديث شريف  مورد ترغيب و تشويق قرار داده، و ـ

ـ چشم گريان از ترس خدا را در رديف چشماني قرار داده است  آمده
ها در راه فرمان برداري از  كه از محارم الهي پوشيده شده، يا شب

 .حرام كرده استخداوند متعال خواب را بر خود 

هاي سياسي و اخالقي، داراي   اين گونه است كه گريه، عالوه بر جنبه
 .شود روحي و وجداني نيز مي ةجنب

فرهنگي نيز تصور كرد كه  يعدبگريه،  ةتوان در مسئل به عالوه كه مي
هاي گريه كه   آنجا كه انگيزه ;كند عدل و ظلم ارتباط پيدا مي ةبا مسئل

انگيزد، بدون شك در  ا در انسان بر ميچنين احساس عاطفي ر
فرهنگ انسان، ديدگاه او نسبت به زندگي و نوع برخورد وي با 

 .مسائلش تأثيرگذار است

مظلوميت و مورد تجاوز قرار  ةو چون برانگيختگي انسان به سمت مسئل
گرفتن متمركز شد و انسان وادار به نشان دادن عكس العمل در برابر چنين 

تصويري از اسباب ظلم و معيارهاي عدالت در بي ترديد ، انگيزشي گرديد
اي   دارد، به گونه بندي بدان وا مي ذهن او نقش خواهد بست و او را به پاي

 .باشد هايي قابل شرح و تفسير مي  كه غالباً در چنين انگيزش
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 زیارت و اهمیت آن

در آغاز به صورت حضور در كنار  ×زيارت حضرت امام حسين
تري در  حضرت بوده است، اما بعدها داراي ابعاد گستردهقبر مطهر آن 

آنجا كه اين امر در اوقات مختلف و  ;گرديد ^بزرگداشت اهل بيت
از آن پس نيز اين . حتي از راه دور، امري مطلوب قملداد شده است

سنت حسنه، سنگ بناي سنت زيارت قبور و مشاهد مشرفه ساير 
 .آنان گشته است ح و شايستةنين اوالد و پيروان صالو همچ ^ائمه

قبر مطهر زائر شايد بنابر آنچه بعضي روايات بر آن داللت دارد، اولين 
در بوده كه  ×حضرت امام زين العابدين ×حضرت سيد الشهدا

 اربعين شهادت آن حضرت در راه بازگشت از سفر شام به مدينه منوره
 )1(.آن زيارت صورت گرفته است

شيعيان را به زيارت قبر آن حضرت  ^اهل بيت ائمهاز آن پس 
بعضي از روايات كه در ذيل خواهد آمد داللت بر اين  ،تشويق كرده

كه به امامت آن  ^شيعيان اهل بيت ةدارد كه اين عمل بر هم
از  اي حضرت ايمان دارند، واجب و الزم است، چه اينكه دسته

اجر و ثواب عظيم زيارت حضرت  ^اهل بيت ائمهروايات صحيح 
 .استشمرده مستحبي  ةحج و عمر ر تر ازرا ب ×يد الشهداس

شيخ طوسي در مصباح، زيارت ديگري غير از زيارت عاشوراي 

                                                         
صحاىب جليل القدر، جابر  ×البته طبق بعضى از روايات، اولني زائر حضرت سيد الشهدا. 1

 .به بعد 360 /×مقتل احلسنيقَرم، عبدالرزاق م :ك.بن عبداهللا انصارى بوده است ر
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معروف آورده و همين زيارت را صاحب مزار نيز با سند معتبر از 
  :عبداهللا بن سنان نيز نقل كرده است كه گفت

. مرسيد ×موالي خود حضرت جعفر بن محمدخدمت روز عاشورا 
، اشك همچون را كه رنگ پريده و بسيار اندوهناك دم آن حضرتدي
  .بود هاي لؤلؤ از چشمان مبارك آن حضرت جاري  دانه

اي فرزند رسول خدا، خداوند چشمانتان را گريان نكند، چه  :عرضه داشتم
  چيزي شما را به گريه انداخته است؟ 

  : آن حضرت فرمودند

كه در چنين روزي حسين بن  داني آيا تو را غفلت فراگرفته؟ مگر نمي
 !به شهادت رسيده است؟ ’علي

  اين روز چيست؟  ةروز ةنظرتان در بار :عرض كردم

  : به من فرمودند

خواهي در اين روز از خوردن و آشاميدن خودداري كني از شب  اگر مي
بلكه تنها به نيت [قبل نيت روزه نكن و به حال شادماني نيز افطار نكن 

گيرند  ه كه اين روز را به عنوان تبرك روزه ميمخالفت با بني امي
 بلكه اين روز را نيز از خوردن امساك نكن ةهم ]ات را باز كن  روزه

كه در چنين موقعي جنگ فرونشست و چيزی بخور پس از نماز عصر 
كه از اهل بيت و موالي  در حالي به پايان رسيد ‘ل پيامبرآ ةحماس

بسيار گران  ‘مرگ آنان بر پيامبر .آنان سي كشته بر زمين افتاده بود
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صاحب عزاي  ،بود در آن روز در دار دنيا  ‘آمده و اگر آن حضرت
  .آنان بود

ترين عمل اين روز اين است كه لباسي   اي عبد اهللا بن سنان، با فضيلت
ها   گشوده، آستينگريبان را پاكيزه به تن كرده، همچون مصيبت ديدگان 

به مكان دور و نزديكي ظهر پس در را تا باالي ساعد باال بزني، س
خلوتي بروي كه كسي تو را در آن نبيند يا به خانه يا اتاقي خالي در 
منزل خود بروي و چهار ركعت نماز بخواني كه ركوع و سجود آن نماز 
را بسيار نيكو به جا آوري و در ميان هر دو ركعت سالم بدهي و در 

قل هو (در ركعت دوم حمد و  و )قل يا أيها الكافرون(ركعت اول حمد و 
و در ركعت اول از دو ركعت دوم حمد و سوره احزاب .  بخواني)اهللا احد

يا هر مقدار  )إذا جائك المنافقون( ةو در ركعت دوم آن نيز حمد و سور
از قرآن كه توانستي بخواني، پس از آن سالم دهي و روي خود را به 

بيت و يارانش را در بگرداني و قتلگاه او و اهل  ×سمت قبر حسين
نظر بياوري و بر او درود فرستي و قاتالنش را لعن نمايي و از اعمال آنان 

درجاتت را در بهشت  عز و جلّكه با اين عمل خداوند بجويي بيزاري 
 .باال برده و گناهانت را خواهد ريخت

سپس از جاي خود برمي خيزي و در هر كجا كه هستي، بيابان يا داخل 
همه از « :گويي روي و در هنگام راه رفتن مي گامي راه مياتاق، چند 

گرديدم، راضي به قضاي الهي و در برابر  خداييم و به سوي او باز مي
و سعي كن كه در هنگام گفتن اين كلمات غم و  »فرمان او تسليم هستم

انا هللا : اندوه تو را فرا بگيرد و در اين حال بسيار خدا را ذكر كرده و بگو
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 .إليه راجعون و إنا

هنگامي كه از اين عمل فارغ شدي در همان مكان كه در آن نماز 
فاجراني كه پيامبرت را آزردند، با  ،خداوندا«: خواندي بايست و بگو

هايت را حالل شمردند   اولياي تو جنگيدند، غير تو را پرستيدند و حرام
همراه  خداوندا، فرماندهان و زيردستان آنان و كساني كه به. عذاب كن

شان بودند و يا به كار آنان رضايت داشتند،  آنان اسب تاختند يا در كنار
در فرج آل محمد تعجيل كن، درود  ،خداوندا. همگي را بسيار لعنت كن

 خود را بر آنان بفرست، آنان را از دست منافقان و گمراهان و كافران
گشايش و منكر حقيقت نجات بده و فتحي آسان براي ايشان فراهم كن و 

راحتي برايشان مهيا گردان و از جانب خود براي ايشان در برابر دشمنان، 
 .»تسلطي ياري بخش قرار ده

كني  سپس دست به دعا بردار و گويا كه به دشمنان آل محمد اشاره مي
 )1( .الخ...:اين دعا را بخوان

 ةبررسي مفاهيم متفاوت سياسي، اخالقي، اجتماعي و روحي اين پديد
تاريخي  ةبه ويژه اگر بخواهيم جنب ;نيازمند بحثي طوالني استبزرگ 
هاي ستمگر در برابر آن را به دقت مورد   حكومتواكنش آن و 

 .بررسي قرار دهيم

 :كنيم اما اكنون به اجمال به بعضي از ابعاد سياسي آن اشاره مي

 ابعاد نماد زيارت
                                                         

 .مصباح الزائربه نقل از شيخ طوسى،  307ـ  303/  101 حبار االنوارجملسى، . 1
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متفاوت است كه  هاي  اي از ابعاد و جنبه  اين نماد، داراي مجموعه :اول
اي   اسالم است، البته در دايرهدكترين تقريباً همانند ابعاد شعائر حج در 

و خط اصيل جماعت صالحان خاص و هدفي محدود كه همان تربيت 
 .است ×بر مبناي نهضت حضرت امام حسين ^پيروان اهل بيت

يعني تحقق اين مهم نيز در راستاي وفاداري به اين محور اسالمي 
اي به   و اجابت نداي او به عنوان دعوت كننده ×م حسينحضرت اما

  .خواهد بودسوي اسالم 

  : خوانيم در زيارت آن حضرت مي

لبيك داعي اهللا، إن كان مل جيبك بدين عند استغاثتك و لساين عند استنصارك 
   )1(.فقد اجابك قليب و مسعي و بصري، سبحان ربنا إن كان وعد ربنا ملفعوال

ننده به سوي خدا، اگر در آن هنگام كه فرياد مظلوميت بر اي دعوت ك لبيك
آوردي جسمم به ياريت نشتافت و آن هنگام كه ياري خواستي زبانم تو را 

منزه . پاسخ مثبت نداد، اكنون دل و چشم و گوشم تو را اجابت نموده است
 .پروردگار ما حتماً انجام شدني است ةاست پروردگار ما كه وعد

صالح  ةايجاد پيوند ميان حركت و فعاليت تود ،هدومين نكت :دوم
. باشد مي )^امام حسين(و اين محور اسالمي  ^پيروان اهل بيت

به دليل تفاوت شرايط زماني و مكاني و به تبع آنها  ^اهل بيت ائمه
اي، همواره نيازمند تأكيد بر يك خط   تفاوت مواضع سياسي مرحله

اند، و اين   خود بوده ثابت در مسير و يك موضع روشن در مذهب
                                                         

 .ماه رجب و شعبان نيمةدر  ×فرازى از زيارت امام حسني. 1
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طرد و عدم پذيرش سركشي و ستم است كه حضرت امام  خطِّهمان 
خود در روز  ةآن را آشكار ساخته و در اولين خطب ×حسين

 :عاشورا در خطاب به مردم كوفه از آن سخن به ميان آورده است

هركس سلطان ستمگري را ببيند كه حرام خدا را : فرمود ‘اي مردم رسول خدا
كند و  مخالفت مي ‘شكند، با سنت پيامبر خدا انگارد، پيمان خدا را مي ميحالل 

نمايد، اما در عين حال، با گفتار و كردار  در ميان بندگان خدا به گناه و ستم رفتار مي
بر او برنياشوبد، خداوند را سزد كه او را در جايگاه همان سلطان ستمگر وارد 

راه پيروي از شيطان را در پيش گرفته از پيروي ) هامي بني(بدانيد، اين گروه . گرداند
كنند، حدود خدا را  اند، آنان در زمين آشكارا فساد مي  خداوند رحمان روي برتافته

دانند، حرام خدا را حالل و  تعطيل كرده، اموال عمومي را ملك شخصي خود مي
ن حاكمان برآشفتن در برابر اي(شمارند، و من به اين امر  حالل خدا را حرام مي

  )1(.از هر كس ديگري سزاوارترم) ستمگر، شايد هم امر خالفت

اي روشن و بدون شك و شبهه، به محكم كردن   همواره به گونه ^ائمه
ان اين كار آن. اند  ورزيده اين خط ثابت در مواضع خود اهتمام ميهاي   پايه

دن ، تجديد بيعت با آن حضرت، دا×زيارت امام حسينرا از راه تأكيد بر 
پاسخ مثبت به نداي او، دوستي با دوستان و پيروان آن حضرت و دشمني با 

 .رساندند روان آنان به انجام مي  دشمنان او و پيروان و دنباله

ايجاد فرهنگ پاي بندي به مفاهيم عقيدتي، اخالقي و سياسي در : سوم
مفاهيمي كه در متن زياراتي آمده كه در موارد و  ;اماميهجامعة 

                                                         
 .48/  4 الكامل يف التاريخ، و با اندك اختالىف، ابن اثري 304/  4 التاريخطربى، . 1
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چرا  ؛وارد شده است ×هاي خاص براي زيارت امام حسين مناسبت
هاي خاصي است كه   كه زيارت عبارت از تقديس روزها و موسم

اين امر بود كه  .است ىبعد گاه التزام در برابر اين مفاهيم چند  جلوه
 .خط فرهنگي بيدار و ثابتي در سطح اين جماعت به وجود آورد

از يك سو جماعت صالحان ه دادن وجهه سياسي و اجتماعي ب :چهارم
روي ساير مسلمانان براي پيوستن به حركت اين ه و باز كردن درها ب
اين مهم نيز از راه برقراري ارتباط با حركت . ديگر ةجماعت از ناحي

شود كه در ميان اقشار مختلف مسلمانان  حاصل مي ×امام حسين
 .شناخته شده و مورد پذيرش است

بارز ديگر را در تاريخ اين  ةدو پديد و شايد همين حقيقت است كه
 :كند زيارت و پيدايش آن تفسير مي

هاي ستمگر و   اي كه حكومت  هاي سركوبگرانه و ستمگرانه  فعاليت: يك
كشان جنايتكار تاريخ در برخورد با فرزندان امت اسالم كه به   گردن

رفتند، دست به ارتكاب  مي ×زيارت مرقد مطهر حضرت امام حسين
آنجا كه زايران آن حضرت، مورد آزار و اذيت و شكنجه و  ;دندز آنها مي

هايشان را بريده و مورد   قتل قرار گرفته، در بعضي از ادوار تاريخ دست
دادند، يا خود قبر مطهر آن حضرت را مورد  تعقيب و پيگرد قرارشان مي

دادند، مانند تخريبي كه در زمان متوكل  اهانت و تخريب كامل قرار مي
وهابيان در اواخر قرن  ةانجام شد يا تخريبي كه در زمان حملعباسي 
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در عراق در  )1(سيزدهم هجري قمري يا در زمان حكومت عفلقيان
 .آخرين دهه از قرن چهاردهم هجري قمري به وقوع پيوست

براي زائران  موجودمخاطراتي  ،ةبا هم ^اهل بيت ائمهاينكه  :دو
خود، شيعيانشان  ^اهل بيت كه تقيه ةرغم شيو علي و ×امام حسين

به حفظ جان  ^ائمهشديد  ةرا به آن مقيد كرده و حاكي از عالق
، به پيروان خود بودشيعيان و دور كردن آنها از خطرات و آالم مختلف 

زيارت امام (تأكيد بسياري نسبت به ضرورت پرداختن به اين نماد 
در نظر تا جايي كه زيارت حضرت سيد الشهدا  ;اند كرده) ×حسين

 .آنان به جهاد در راه خدا بدل گرديد

  : روايت است كه فرمود ×از حضرت امام باقر

فرمان دهيد، كه زيارت  ’شيعيان ما را به زيارت قبر حسين بن علي
 )2( .واجب است ×حسينالهي به امامت معتقد او بر هر مؤمن 

  : اند  فرموده ×همچنين امام صادق

را  ’سفر حج برود اما حسين بن علي عمر خود به ةاگر يكي از شما هم
را ترك  ‘حقي از حقوق خدا و حقي از حقوق رسول خدا ،زيارت نكند

 عز و جلّاي است كه خداوند   فريضه ×كرده است، چرا كه حق حسين

                                                         
قيان، پريوان ميشل عفلق مسيحى است كه مؤسس حزب بعث و حكومت بعثى در منظور از عفل. 1

دوم قرن پانزدهم هجرى قمرى  هة م قرن چهاردهم هجرى قمرى تا د هةعراق در اواخر د
 .است

 .37 /كتاب املزارشيخ مفيد، . 2
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 )1(.آن را بر هر مسلماني واجب كرده است

 مجالس حسینی 

چه  ^مجالس حسيني عبارت از اجتماعاتي است كه پيروان اهل بيت
در ايام مصيبت بزرگ در ماه محرم و صفر و چه در روزهاي ديگر سال 

 كربال و ساير مسائل ديني مي ةبرپا نموده، در آن به ذكر حوادث فاجع

اين مجالس در ابتدا تنها براي ابراز اندوه عميق شيعيان در . پردازند
اي كه براي آن   ، مجسم كردن عظمت فاجعه×مصيبت امام حسين

كربال و  ةبار حادث  دان پاكش روي داد، بيان ابعاد اندوهحضرت و خان
همچنين بيان درنده خويي بود كه ستمگران اموي و به خصوص يزيد 

خود،  ةكه اين امر نيز به نوب ;ستمگر در اين حادثه از خود نشان دادند
نشان از عمق كينه و دشمني بود كه اين جنايتكاران نسبت به اسالم، 

 .هل بيت بزرگوار آن حضرت در دل داشتندو ا ‘پيامبر اسالم

 ^سيار پيروان اهل بيت ةسپس اين مجالس متحول شده به مدرس
نيازهاي فرهنگي، سياسي،  ةاي كه پاسخگوي هم  مدرسه ;بدل گشت

بوده، قادر بود در شرايط مختلف جماعت صالحان عاطفي و اجتماعي 
 .ميان شيعيان تأثير گذار باشددر 

عاشورا و در شهر شام آغاز ة ين روزهاي وقوع فاجعچنين مجالسي از اول
هاي فراگير حضرت زينب  ها و بيدارگري اثر افشاگريبر آنجا كه  ;گرديد
اسيران به  ةهنگام ورود قافل به ×و حضرت امام زين العابدين ÷كبري

                                                         
 .37 /كتاب املزارشيخ مفيد، . 1
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اولين نشانه هاي بيداري  و در پیشام و حضور آنان در مجلس يزيد 
وادار به عكس العمل و  مردمي و درك عمومي از ابعاد اين مصيبت، يزيد

كه امام زين  ستاين ا گويایبعضي از روايات  .عقب نشيني شد
به مدت سه روز در شام مجلس بزرگداشت امام حسين و  ×العابدين

 )1(.يارانش را برپا نمود

 سلمه  ام مثل ‘پيامبر اكرم و بعضي از همسران ^همچنين اهل بيت
منوره، در اين شهر نيز  ةهنگام بازگشت خاندان امام حسين به مدين به

 )2(.مجالس عزا برپا نمودند

به ويژه در ايام  فرصت ممكن هر رد ^بدين ترتيب اهل بيت
پرداختند و شيعيان و موالي  مجالس عزاي حسيني مي ةعاشورا، به اقام

هايي   كردند كه به نمونه جالسي تشويق ميچنين مبر پايی خود را به 
اشاره  ،بود ^هاي اهل بيت  از اين روايات كه بيانگر اين فعاليت

 .كرديم

 ةمجالس حسيني از لحاظ تاريخچه، ابعاد، آثار و فلسف ةبحث در بار
آن بحثي گسترده است، اما در اينجا به اختصار به بعضي از ابعاد آن 

 :كنيم اشاره مي
                                                         

 .264/  2 جالء العيونعبداهللا شبر، . 1

سلمه نقل شده كه   ام ةاز كتاب طبقات ابن سعد در بار 218/  8 اية و النهايةالبددر . 2
اند؟ خداوند   آيا آنان چنني كارى كرده«: را شنيد گفت ×چون خرب شهادت امام حسني

سپس آنقدر گريست تا از شدت گريه بيهوش » ها و قربهايشان را پر از آتش كند  خانه
 .شد
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 سيني و ابعاد آناهميت مجالس ح

زنده نگه داشتن اين رويداد مهم كه خود يك طرح الهي براي  :اول
از نابودي و دگرگوني  آخرين رسالت بيداري امت اسالم با هدف حفظ

 .و تحريف است

آنان  ؛هاي بيدادگر از ابتدا سعي در پايمال كردن حقيقت داشتند  حكومت
عليه حكومت شرعي و حركت امام حسين را به عنوان حركتي آشوبگرانه 

شدند كه امام  ىمدعآنان  .نهادند ))خوارج((بر آنان نام  ،قانوني وانمود كرده
وحدت ميان مسلمانان را شكسته است و بدين ترتيب سعي  ×حسين

آن وراي نهضت  نهفته درو اهداف  ×واقعي امام حسين ةكردند تا چهر
 ةزير پرد را نهاآ وقوع بستر و همچنين اسباب و علل اين قيام حضرت و

 .تبليغات خود بپوشانند

كه اين قيام  را توانست حقيقتي زيرا بيان همين مسائل بود كه مي
واضح و آشكار  ،بزرگ تاريخ اسالم بر اساس آن ايجاد شده بود

در همين راستا كار به جايي كشيد كه يزيد در اوايل كار سعي  .نمايد
الي كرده و مسئوليت آن كرد از زير بار مسئوليت اين جنايت شانه خ

 .ابن زياد بيندازد ةرا بر عهد

از طريق برپايي مجالس  ^اهل بيت ةاما برنامه ريزي هوشياران
آن را  ،هاي اين قيام را از نابودي نجات داده حسيني توانست ويژگي

خصوصيات و جزئيات  ةدر تاريخ اسالم و در ميان مسلمانان با هم
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 )1(.محفوظ نگاه دارد

هاي مهمي از   به صورت زنده و مؤثر در جنبه بايد رويداداين  :دوم
اين  .حيات جامعة شيعي زنده بماند خصوصاً اسالم وساختار كالن 

 :ها عبارتند از  جنبه

   .ضمير انسان مسلمان وجدانيِ جنبة.1

وتحرك  يانسانوجدان كردن بيدار اين نهضت  ةاز اهداف عمديكي 
 گيبي ارادفرهنگي، يا  ركودمرگ  مواجهه: شرايطي مثل آن است در

 )2(.فشارهاي روحي يا رفتارهاي تروريستي ناشي از

بدين ترتيب بود كه اين فاجعه نه تنها براي نسل معاصر خود، بلكه 
ها در طول تاريخ به عامل حركت بخش وجدان و   نسل ةبراي هم

 .ها بدل گرديد  ضمير و احساسات ملت

بزرگ  ةردن اين فاجعدر مجسم ك ^تصويرهاي بديعي كه اهل بيت
نيز با اشعار خود  ^و شعراي مكتب اهل بيت ندبه تاريخ عرضه كرد

، نقش مؤثري در اين عرصه سهيم بودندهاي مختلف در آن   در دوران

                                                         
از جزئيات با اختالفاتى نيز رو به رو شومي كما اينكه ما البته طبيعى است كه در بعضى . 1

مراد ما از  .نقل شده است نيز باور ندارمي ×كه در جريان امام حسني را مهه جزئياتى
ها،   گريى ها، برنامه جزئيات در اين حبث مهان ويژگى هاى اساسى اين ضت، جهت

ه در بعضى از مسائل انگيز آن است، اگر چ  ها و نكات حزن  توجيهات، پس زمينه
 .هاىي وجود داشته باشد جزئى و تعبريات، تفاوت

 .امي توضيح داده» ×عن ثورة االمام احلسني«ما اين مطلب را در كتاب . 2
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 .داشته است

كه در ترغيب شاعران به سرودن و  را توان معني رواياتي با اين بيان مي
به ، شده است وارد ×خواندن اشعار در خصوص مصيبت امام حسين

امام  ةدر بار سروده شده حجم زياد شعرِ سرجا  و از همين )1(.خوبي فهميد
 .توان دريافت نيز مي ،در ادبيات بشري بي نظير استرا كه حسين 

به  فرهنگي از رويدادهايي كه بر امت اسالم ـ -  درك سياسي ةجنب .2
يان گروهي كه در م ؛گذرد ـ مي  انجماعت صالح محدودهدر  ويژه

مذاهب اسالمي به داشتن همين درك خاص عميق و اصيل اسالمي از 
همواره به اصول اسالمي و اخالق  اند و رويدادهاي سياسي ممتاز بوده

 .پای بند بوده اندانقالبي 

حكومت و اركان آن و  ةديدگاه صحيح اسالم در بار ةجنب .3
درست  هاي  تشخيص موضع در برابر آن و قدرت تفكيك ميان فعاليت

قدرت تشخيص مواردي كه براي  ةيا نادرست اين حكومت، به عالو
توان در برابر آنها سكوت اختيار كرد  رعايت مصالح جهان اسالم مي

كند و بايد  يا خط قرمزهايي كه به عنوان خطري اسالم را تهديد مي
 .در برابر آنها موضع انقالبي اتخاذ كرد

                                                         
ما من أحد قال ىف احلسني شعراً فبكى و أبكى «: روايت شده است ×از حضرت امام صادق. 1

باره حسني شعرى منى گويد كه به واسطه آن كسى در ; به إالّ أوجب اهللا له اجلنة و غفر له 
بگريد و بگرياند، مگر اينكه خداوند متعال به واسطه اين عمل شت را بر وى واجب گردانده 

 .1ح  464/  10 وسائل الشيعه، حر عاملى، »و گناهانش را مى آمرزد
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و  انان افراد جماعت صالححفظ روابط انساني و اجتماعي مي: سوم
صحيح  چار چوبالبته در  ;ساير مسلماناني كه با آنها تعامل داشتند

  .روابط كه همان اهداف و اخالق حسيني باشد

اي براي استحكام بخشيدن به اين روابط و   مجالس حسيني عرصه
و  انهاي محبت و پيوند در ميان افراد جماعت صالح  تقويت رشته

به عالوه كه اين . تعاون و برادري بوده است ةحيفرصتي براي بروز رو
مجالس در عين حال فرصتي براي انفاق و داد و دهش مالي و 

 ;آگاهي از اوضاع آنان نيز بوده و رسيدگي به وضع فقرا و نيازمندان
كه در چنين مجالسي اقشار وسيعي از امت اسالم در سطوح  چرا

 .نمايند مختلف اجتماعي و ديني مشاركت مي

ها، دردها و  سختي ةين برنامه ريزي توانسته است علي رغم هما
 هاي اجتماعي و انساني  را در فعاليتجماعت صالحان ها، وحدت   رنج

 .اش در طول تاريخ حفظ كند

هاي تاريخ   نشر فرهنگ صحيح اسالمي كه در بعضي از دوران  :چهارم
 صترور شخ(انواع سخت گيری ها وتهديد هاي فكري وجسمي  با
و وسايل و امكانات انساني يا مالي ريا با مشكالت فقدان ) خصيتوش

 .است بوده به رو

با ابعاد مختلف عقيدتي، اخالقي، رفتاري  ^فرهنگ مكتب اهل بيت
خط اصيل هاي  هايي است كه با ويژگي و تاريخي خود، داراي ويژگي

دنباله رو آن هستند، اما  ^خطي كه اهل بيت ;اسالم در ارتباط است
ها اين   گاه فرصت نشر اين فرهنگ فراهم نبوده و حتي در بعضي وقتهيچ
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مؤسسات ديني مانند  اين كه پذير نبوده است، همچنان  كار اصال امكان
مساجد، مدارس و ديگر مراكز فرهنگي نيز همواره براي اين كار مهيا نبوده 
و اين امر، شيعيان را در معرض خطر ذوب و نابودي يا افتادن در دام 

در چنين اوضاعي، مجالس حسيني . داد داني و تعصب كوركورانه قرار مينا
 .اين نيازهاي متفاوت بود ةفرهنگي سياري بود كه پاسخگوي هم ةمدرس

  : كند كليني با سند معتبر از ميسر، چنين نقل مي

  : به من فرمودند ×امام باقر

واهيد هرچه بخ ةآيا در كنار هم خلوت كرده با هم حديث گفته و در بار
  پردازيد؟  به بحث مي

به خدا سوگند چنين است، ما با هم خلوت كرده و با يكديگر : گفتم
  . گوييم حديث گفته و آنچه بخواهيم مي

  : آن حضرت فرمودند

دارم كه در بعضي از اين مجالس همراه  به خدا سوگند بسيار دوست مي
ما را دوست بدانيد كه به خدا سوگند، من بوي شما و ارواح ش .شما باشم

شما كه بر دين خدا و دين مالئكه خدا هستيد، پس با  ;دارم مي
 )1(.كوشي مرا در اين راه ياري كنيد  پرهيزگاري و سخت

شعائر حسيني اهداف و آثار با توجه به  :هاي اساسي شعائر حسيني  هدف
به  در چار چوب صحيحِ كاريِ خود توان در يافت كه هرچه اين شعائر مي

                                                         
 .5ح  567/  11 وسائل الشيعةحر عاملى، . 1
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اي   وظيفه ةتوانند برآورند شوند، بيشتر مي خود، نزديك ميتحقق اهداف 
از آنان انتظار دارند، و اين شعائر بدون اين امر، به  ^باشند كه اهل بيت

شود، درست مانند نمازي كه انسان بدون  صورتي بي محتوا تبديل مي
 .توجه به خداوند متعال آن را به جاي آورد

ام شعائر الزم و ضروري است، اهدافي كه حفظ و رعايت آنها در انج
 :عبارتند از

واهداف  ^، اهل بيت×ارتباط روحي و عاطفي با امام حسين :اول
 .آن بزرگواران از اين نهضت عظيم

حكومت و ديگر جريانات  ةديد سياسي و ديني صحيح از مسئل :دوم
مسائل ظلم و عدل، امر به معروف و  ةسياسي كه امت اسالم در داير

 .حكومت الهي، با آنها رو به رو هستند ةاقام نهي از منكر و

هاي سياسي و اجتماعي كه   تربيت اخالقي اصيل در راستاي فعاليت: سوم
فداكاري، صبر، احساس مسئوليت در برابر : هايي چون در ويژگي

مشكالت مسلمانان، مقاومت در برابر ستمگري و سركشي، تعهد و تقيد 
خلوص نيت براي خداوند متعال  به حق محوري، وفاي به عهد و پيمان،

 .شود و پايداري و استقامت در راه اصول، جلوه گر مي

انتشار فرهنگ و بيداري اسالمي در ابعاد اسالمي مختلف  :چهارم
احساس و شعور  ةهمچون شناخت اسالم، تفقه در دين، باال بردن درج

 .در جان انسان و بيدار كردن وجدان و ضمير

وابط برادري و دوستي و تعاون ميان مؤمنان، ريشه دار كردن ر: پنجم
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همت گماشتن براي انجام كارها و دلسوزي براي يكديگر، كمك به 
 ةو تقويت جنب انصالح ةفقيران و ضعيفان و افزايش تكافل در ميان جامع

 .قدرت، شكست ناپذيري و وحدت در آنان

 شعائر ابتکاري 

ص نداشته به اين سنتي و منصو ةمراسمي است كه جنب )1(دومين بخش
روايات خاص و صريح از اهل  ،اين مراسم و شعائر ةكه در بار امعن
اين شعائر را به ابتكار  ^وارد نشده است و پيروان اهل بيت ^بيت

هاي حسيني، شبيه خواني يا تعزيه   مانند هيئت ;اند  خود اختراع كرده
و خاندان آن  ×مصايبي است كه بر امام حسين ةدنكه مجسم كن

هاي عزاداري مردمي و ديگر شعائري كه   ت رفته است، دستهحضر
در ادوار مختلف به برگزاري آنها پرداخته  ^مسلمانان پيرو اهل بيت

 .يا در آينده ممكن است به آنها بپردازند

 :شود سخن در اين باب در دو بخش مطرح مي

در بيان توجيه شرعي براي چنين شعائري كه نصي از اهل  :اول
چه به صورت گفتاري، چه به صورت عملي و  -  آنها ةردر با ^بيت

 .وارد نشده است -  چه به صورت تأييد

شايد بهترين توجيه براي امثال اين مراسم اين است كه هر گونه مراسم و 
تلقي شود  ×هر كاري كه به نظر عرف، بزرگداشت حضرت امام حسين

به  -  و موجب برانگيختن حزن و اندوه مردم براي آن حضرت گردد
                                                         

 ]ويراستار[ .شتذگ) 91(در صفحة ) نيتشعائر س(قسمت اول آن با عنوان . 1
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ها و كارهايي استفاده شده باشد كه در زمان   خصوص كه در آن از روش
ها و   نيز متداول بوده است يا در عرف مسلمانان يادآور مصيبت ^ائمه

  :  قرآني ةبه مصداق قاعد -  اهداف آن حضرت باشد

  }ذَلك و من يعظم شعائر اللَّه فَإِنها من تقْوى الْقُلُوب{
و هر كس شعائر خدا را بزرگ دارد در حقيقت،  ]شعائر خدا[اين است 

  .ها است از پاكي دل ]حاكي[آن 

) ثاراهللا(خون خدا  ×چرا كه امام حسين ;امري مشروع خواهد بود 
و يكي از نمادهاي شعائر الهي بوده و بزرگ داشتن ياد او، بزرگ 

ارد داشتن شعائر خداست، به عالوه كه رواياتي نيز به صورت كلي و
شده كه شيعيان را به عزاداري و اظهار حزن و اندوه بر امام 

 .خواند مي و ابراز مظلوميت آن حضرت در ايام عاشورا فرا ×حسين

 آن انسان الزاماً بايد در ةختكه اين شعائر و مراسمِ سا چار چوبدر بيان : دوم
   .قرآني قرار گيرد ةتا مصداق آن قاعدشود ارچوب انجام چ

صورت  كه همواره بدون اشكال است؛ چرا بخش اول از شعائر پرداختن به
و خود معياري براي كيفيت انجام  آمده ^ومحتواي آن در روايات اهل بيت

 .باشد چنين مراسمي مي

از مضمون و  ناچار بايد اما بخش دوم براي كسب مشروعيت،
و  ;محتوايي برخوردار باشد كه خداوند متعال براي آن قرار داده است

در غير اين صورت، كسي ادعا  .ن همان بزرگداشت شعائر الهي استاي
رساند، مادام كه شكل  به انجام مي ×كند كاري را براي امام حسين
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كار او از لحاظ عرفي پيرو اسلوبي عقاليي براي بزرگداشت شعائر 
بلكه . كافي نيست ×نباشد، براي صدق معني بزرگداشت امام حسين

ل با مضمون و محتواي شرعي نهضت امام اين عمل بايد در عين حا
 .كه پيشتر شرحش گذشت در ارتباط باشد ×حسين

 :توان در دو خط اساسي بيان كرد اين مضمون را مي

يعني همان پنج هدفي كه براي اين شعائر قرار داده  ;خط اثباتي :يك
شده و ما در بخش بيان اهداف اساسي شعائر حسيني آنها را بيان 

هايي با اين اهداف، تحت عنوان تعظيم شعائر   يجه، فعاليتايم در نت  كرده
 .الهي در خواهد آمد

ها نبايد به هر نحو   كه اين گونه فعاليت ابدين معن ;خط نفيي :دو
 ةيا زشت كردن چهر ^رمت اسالم، مذهب اهل بيتحموجب هتك 

 ^آنها شود، مثل اينكه از لحاظ شكل با اهداف واقعي اهل بيت
نان كه گاه ممكن است شاهد بعضي از كارها باشيم چ ;هماهنگ نباشد

كه با هيچ يك از انواع عبادات و رفتارهاي مورد تأييد شارع مقدس 
ارتباط با خدا و محبت ذات پروردگار يا تعظيم و  ةكه بيان كنند

تمجيد آن ذات مقدس بوده و در زندگي اجتماعي مردم عاقل شناخته 
 .شود ي براي آن يافت نميا  شده است، سنخيتي نداشته و نمونه

همچنين است كارهايي كه وجدان سليم انسان و ذوق خالص او از آن 
تنفر داشته يا انسان نتواند تفسيري منطقي براي آن بيابد كه با عقل و 

بلكه اين نوع كارها برخاسته از هيجاناتي . منطق سليم هماهنگ باشد
به هيچ مستند  پر سرو صدا و احساسات شتابزده و تصوراتي است كه
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هاي مورد تأييد شرع نظيري   شرعي استناد ندارد، چون در فعاليت
براي آن وجود ندارد و به همين دليل است كه بيشتر در اقشاري از 

ي و كمبود ماخشود كه به  جامعه به اين نوع كارها پرداخته مي
اند و هرگز در ميان فقها و   شناخت از فرهنگ اسالمي شناخته شده

 .شود ن رباني اثري از اين كارها ديده نميدانشمندا
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با عواطف و احساسات روحي انسان  مرتبطروحي و معنوي  ةجنب
نقش مهمي در تئوري اسالم دارد و شايد بتوان گفت اين جنبه از 

ارم چه ةلحاظ اهميت، پس از اعتقادات، اخالقيات و فرهنگ، در درج
 ،اوست ةطبيعي اراد ةچرا كه رفتار انسان كه نتيج ;اهميت قرار دارد

ها حالت پيش   مستقيماً تحت تأثير اين جنبه قرار داشته و ديگر جنبه
كند كه اين احساسات و  زمينه و شالوده و اساس را براي آن بازي مي

عواطف در آنها متمركز شده يا از آنها سرچشمه گرفته و يا توسط 
ها همخواني   كه با اين جنبه جهت داده مي شود به سمت و سوييآنها 

او و  ةاينكه رفتارهاي انسان معلول اراد وجود با زيرا. داشته باشد
تابع آن است، اين احساسات و عواطف هستند كه در جهت تحرك، 

 .كنند كارآيي و نشاط رفتاري انسان نقش نيروي محرك را بازي مي

ب ميان عواطف و احساسات انسان را با توان تناس از همين جا مي
بنابر اين هرگاه اين احساسات و . هاي او دريافت  رفتارها و فعاليت

عواطف با منشأهاي عقلي، اخالقي و فرهنگي رفتار انسان هماهنگي 
تر خواهد   تر و محكم او قوي ةبيشتري پيدا كرد، عزم و پايداري و اراد

تر باشد،   تر و محكم سان قويان ةبود و هرچه عزم و پايداري و اراد
 .تر خواهد گرديد  تر و بادوام خيزش و تحرك و فعاليت او قوي
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در بنيان گذاري و ساخت  ^از همين رهگذر است كه اهل بيت
سمت و روحي و معنوي و هدايت آن به  ةبه جنبصالحان جماعت 

هاي عقيدتي، اخالقي   با اهداف كلي و خاستگاهسوي صحيح وسازگار 
 .اند  اهميت فراوان داده و فرهنگي

اي از نكات را مورد مالحظه قرار دهيم كه در   توانيم مجموعه حال مي
براي  ^كه اهل بيت هستند خطوط اصلي ةاين عرصه، ترسيم كنند

توان آنها را در  اند و مي  نموده مقررروحي و معنوي  ةساخت اين جنب
توجيه پيروانشان  ميان رواياتي كه از آن بزرگواران در رابطه با تربيت و

 .و حل مسائل آنان صادر شده و به دست ما رسيده، پيدا كرد

 روح پرهیزگاري و آمیختگی ایمان باعمل] 1[

ارتباط  ةو پرهيزگاري و تأكيد بر مسئل اباال بردن روح تقو ،اولين نكته
 :شود با خداست كه از طريق سه خط مشي اساسي به آن پرداخته مي

اهميت بسيار  ^در مكتب اهل بيت .روش دعا و مناجات :يك
هاي   هاي گرانبها و ثروت  شود و گنج دعا داده مي ةزيادي به مسئل
مختلف در اين مكتب وجود دارد، اعم از دعاهاي  ةسرشاري از ادعي

هاي مختلف روز، روزهاي مختلف سال،   از نماز، دعاهاي ساعت عدب
بان و ذي هاي مختلف مانند ماه رمضان، رجب، شع  دعاهاي مناسبت

، دعاهاي روزهاي مبارك مانند اعياد اسالمي و ديگر حجه
ها و ابعاد متفاوت،   هاي اسالمي، يا نمازهاي مختلف با مناسبت  مناسبت
حجم وسيعي از  ^اي كه در ميراث مكتوب مكتب اهل بيت  به گونه
توان يافت كه در ادوار مختلف تاريخ معروف و  هاي دعا را مي  كتاب
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 .ستمتداول بوده ا

دعاهاي بزرگ و فراواني كه داراي طبيعت تربيتي و فرهنگي  ةبه اضاف
كه كميل بن زياد نخعي آن را  ×مانند دعاي حضرت علي ،هستند

در روز عرفه و دعاي  ×روايت كرده است و دعاي امام حسين
ثمالي آن را روايت كرده،  ةكه ابوحمز ×حضرت امام زين العابدين

سجاديه و دعاهاي ديگري از اين  ةدعاي جوشن، دعاهاي صحيف
 .دست كه بسيار است

 بعدفرهنگي كه به آن اشاره كرديم،  ةاين دعاها و نمازها در كنار جنب
مستحكم ارتباط با خداوند متعال،  ةروحي بزرگي را در ساخت شالود

 .دهد و خوف و رجا در جان انسان متعبد تشكيل مي اتقو

ن و مكتوب يا شفاهي و محدود روش وصيت و موعظه به صورت مدو :دو
فرهنگي را در  ةكه قبال گفتيم خود يك خط مشي تربيتي بود كه تنها جنب

 .گرديد روحي و معنوي نيز مي ةگرفت بلكه شامل جنب بر نمي

روايت شده است  ^از پدران بزرگوارش ×از حضرت امام صادق
  : كه فرمود

 ،ويي وصيت نكندهر كس در هنگام مرگ به نيك: فرمودند ‘پيامبر اكرم
  . عقل و مروت او ناقص است

  كيفيت وصيت چگونه است؟ : از آن حضرت پرسيدند

  : بگويد ،چون هنگام مرگش فرا رسيد و مردم گرد او جمع شدند: فرمود
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ها و زمين را آفريدي و تويي داناي نهان و آشكار   تو آني كه آسمان ،خداوندا
دهم كه هيچ  بندم و شهادت مي ن ميمن با تو پيما ،خداوندا .مهربان ةو بخشند

   .پروردگاري جز تو نيست و شريكي نداري

   .باشد تو مي ةدهم كه محمد بنده و فرستاد و شهادت مي

دهم كه قيامت بدون شك خواهد آمد، و تو مردگان در قبر را  شهادت مي
   .زنده خواهي كرد

خوردني هاي   دهم كه حساب حق است، بهشت و آنچه از نعمت و شهادت مي
و آشاميدني و ازدواج در آن است و خداوند وعده آن را داده، حق است، 

  .جهنم حق و ايمان حق است

اي، اسالم همان   دهم كه دين همان گونه است كه توصيف كرده شهادت مي
گونه كه تشريع كردي، سخن همان كه گفتي، قرآن چنان كه نازل كردي، 

 .آشكار حقو تويي خداوند 

بندم كه به خدايي تو، دين  من در اين دنيا با تو پيمان مي ،و خداوندا
، و امامت علي، كتاب قرآن و امامت اهل بيت ‘اسالم، پيامبري محمد

 .پيامبرت كه بر او و بر آنها درود باد، رضايت دارم

 ةتو در هنگام سختي تكيه گاه من، و در هنگام غم و اندوه ماي ،خداوندا
آيد ياور و ولي نعمت من و پروردگار من و  و مياميدم، و در آنچه بر من فر

بر محمد و آل محمد درود فرست و مرا چشم بر هم زدني به  .پدرانم هستي
وحشتم را در قبر به انس بدل كن، و در روزي كه در  .خود وا مگذار

پيشگاهت به پا داشته شوم و تو را مالقات كنم، در نزد خود برايم عهدي 
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 .قرار ده

كند و  نيازهايش وصيت مي ةيت است روزي كه در باراين پيمان م
 )1( .وصيت كردن بر هر مسلماني الزم است

عقيدتي كه در فهم  ةارتباط دادن ايمان به عمل كه عالوه بر جنب :سه
و ارتباط با خداوند متعال نيز  احقيقت ايمان و كفر دارد، در ايجاد روح تقو

سان كه ايمان جز با عمل، تقيد بدان  ;باشد روحي و معنوي مي ةداراي جنب
 .و رفتار مطابق با آن، كامل نخواهد گرديد

 ةبه زودي رواياتي در تأكيد بر اين نكته ذكر خواهد شد كه شيع
ها و بالها و اهل   كوشي، صبر بر محنت واقعي، اهل ورع، سخت
 .عبادت و پارسايي است

 یاوران راستین حق] 2[

روحي و  ةط اصلي ايجاد جنبخطو ةاي كه ترسيم كنند  دومين نكته
است، اين است كه خود آن بزرگواران،  ^معنوي توسط اهل بيت

از طريق نسبت دادن صفاتي چون  ،اين جماعت را به خود ارتباط داده
اصالت و حقيقت به افراد اين جماعت بر وابستگي آنان به خود تأكيد 

ايمان  ةهاي عميق تاريخي دانسته، درج  نموده، ايشان را صاحب ريشه
 ةاقامآنها به خط و مذهبشان را تا باالترين درجه افزايش داده، از راه 

اين مؤمنان را از  ةبراهين، موازين و داليل آشكار منطقي، عقيد
عقلي ساده به تعهدات و التزامات روحي و احساسات يك اعتقاد 

                                                         
 .به نقل از فالح السائل ،1ح  ،ابواب وصايا 193/  103 حبار االنوارجملسى، . 1
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 .اند  داده ايماني ارتقا 

رساندند كه به پيروان  اين مهم را از اين طريق به انجام مي ^ائمه
كردند عقيده و مذهب آنان همان مذهب برحقي است  خود تفهيم مي

اي در آن راه نداشته، جماعت ايشان بهترين فرقه   كه هيچ شك و شبهه
چرا  ;آيند به حساب مي ^اهل بيت ةو جماعت است و آنان از زمر

به بوده، همانانند كه  ^كه اين افراد سزاوارترين مردم به اهل بيت
كنند و تنها افراد اين جماعت هستند كه در روز  پيمان الهي وفا مي

مند گشته و در آن روز  بهره ^قيامت از بركات محبت اهل بيت
براي  يبشارت ،خود است و اين ‘پناهگاه آنها، شخص پيامبر اكرم

 .هايي از اين دست  شيوهآنان است، و

ن در روايات فراواني از ايمان شيعيا ةاين حقايق به منظور باال بردن درج
هاي مختلف وارد   هاي متفاوت و با متون و شيوه  در زمان ^معصومين ائمه

مقصود و  ^امري كه كاشف از اين حقيقت است كه اهل بيت .شده است
اند كه براي آنان بسيار با اهميت بوده   اي از بيان اين مسائل داشته  هدف ويژه

جز  نيست اين هدف چيزي. اند  ادهو تالش فراواني براي تحقق آن انجام د
بندي و  هاي عاطفي و وجداني در پيروانشان و تعميق پاي  باال بردن انگيزه

 .اطمينان به راه و روشي كه به آن ايمان داشتند

ين نوع روايات اهايي از   حال براي وضوح بيشتر اين مطلب، به نمونه
 :كنيم اشاره مي

  : كند كه گفت نقل مي لبيهوا ةبحباعمران بن ميثم از ) 1(
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 ’كنم كه آن را از مواليت حسين بن علي تو را از حديثي باخبر مي
  : از آن حضرت شنيدم كه فرمود .ام  شنيده

بجيله، عبد القيس را  ةاحمس را بهترين قبيل ةبه آن كه طايفسوگند 
ها   دان را بهترينِ يمنيان قرار داد، شما بهترينِ فرقههمبهترينِ ربيعه و 

   .هستيد

  : سپس ادامه داد

 )1(.ثابت و پايدار نيست ×جز ما و شيعيان ما كسي بر ملت ابراهيم

  : فرمودند ×حضرت امام صادق: عمر بن يزيد گويد )2(

  .دمحم آلِ نم اِهللاو متنأَ

  .به خدا سوگند كه شما جزو آل محمد هستيد

  قربانت گردم، يعني ما از خود آنها هستيم؟ : عرض كردم

  .آري به خدا سوگند كه از خود آنها هستيد : مرتبه فرمود سه

  :سپس نگاهي به من انداخته، فرمود

  : يا عمر، إنّ اهللا تبارك و تعالي يقول في كتابه

} اللَّه وا ونَءام ينالَّذ يب وذَا النه و وهعبات ينلَلَّذ يماهراسِ بِإِبىل النإِنَّ أَو
ؤيل الْمنِنيوم{  

                                                         
التزام كامل و بر  »بر ملت ابراهيم بودن«و معىن  450ـ  449ح  243/  1 احملاسنبرقى، . 1

 .به دين ابراهيم كه مهان دين حنيف استاست حق 
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ترين مردم به ابراهيم، همان كساني هستند كه او را   در حقيقت، نزديك
ايمان  ]به آيين او[اين پيامبر و كساني كه  ]نيز[اند، و   پيروي كرده

  )1(.و خدا سرور مؤمنان است ;اند  آورده

  : از ابوذر روايت است كه گفت) 3(

شيعيان آنان،  و گروه اندكي از  ‘جز اهل بيت پيامبر ،به خدا سوگند
هيچ يك از كساني كه خداوند از آنان عهد و پيمان گرفت، بر پيمان خود 

  : فرمايد اين است كالم خدا كه مي. استوار و صادق نبوده است

   }و ما وجدنا َألكثرِهم من عهد و إِن وجدنا أَكثرهم لَفَاسقني{

 )2(.و بيشترشان را جداً نافرمان يافتيم نيافتيم ]استوار[و در بيشتر آنان عهدي 

از : يونس بن عبد الرحمن از كليب اسدي روايت كرده كه گفت )4(
  : شنيدم كه فرمود ×حضرت امام صادق

هستيد، پس در اين راه ما  خدا بدانيد كه شما بر دين خدا و دين مالئكة
ماز، بر بر شما باد به ن .را با پرهيزگاري و كوشش در راه دين ياري كنيد

 )3(.شما باد به پرهيزگاري

 ×حضرت امير المؤمنين: از ابو الطفيل روايت شده است كه گفت )5(
                                                         

با سند معترب، و به نقل از آن جملسى،  105/  1 قمىالتفسري ى، على بن ابراهيم قم. 1
 .1ح  84/  68 حبار االنوار

 .7ح  85/  68 حبار االنوارو به نقل از آن جملسى،  59ح  23/  2  تفسري عياشىعياشى، . 2
و به نقل از آن  50ح  225و  15ح  85ـ  84 /بشارة املصطفىطربى امامى، . 3

 .14ح  87/  68 حبار االنوارجملسى، 
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  : بر باالي منبر ايستاده و فرمودند

همانا خداوند متعال محمد را به نبوت مبعوث كرد و او را براي رسالت 
خويش برگزيد و او نيز در ميان مردم به ابالغ رسالت الهي پرداخت و 

در نزد ما اهل بيت كليدهاي  ان را با دانش و معارف الهي آشنا نمود، وآن
هاي حكمت و نورانيت و وضوح امر دين و كالم فيصله   دانش و دروازه

يعني چون آنچه پيامبر آورده ممكن است توسط (دهنده موجود است 
آن  ةبيان كنند ^مردم به فراموشي سپرده و ضايع شود اهل بيت معصوم

هر كس ما اهل بيت را دوست بدارد ايمانش براي او سود  .دعلوم هستن
خواهد داشت و اعمالش پذيرفته خواهد گرديد و هر كس به ما اهل بيت 

اي از ايمان خود نخواهد داشت و اعمالش   بهره ،محبت نداشته باشد
پذيرفته نخواهد شد حتي اگر همواره شب و روز خود را به سختي به 

 )1( .عبادت پرداخته باشد

بن اعين و محمد بن مسلم در روايتي صحيح  زرارةبريد عجلي،  )6(
  : به ما فرمودند ×حضرت امام باقر: اند  نقل كرده

خواهيد؟ بدانيد كه اگر باليي از آسمان نازل شود هر گروهي  ديگر چه مي
به پناهگاه خود پناه خواهد برد و ما به پيامبرمان پناه برده و شما به ما 

پس بشارت باد بر شما، بشارت باد بر شما، بشارت  .آوردپناه خواهيد 
به خدا سوگند كه خداوند متعال شما را با ديگران يكسان ! نه .باد بر شما

                                                         
 . 629ح  316/  1 احملاسنبرقى، . 1
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 )1(.داند و غير شما در نزد او كرامتي ندارند نمي

 ^محبت و والیت اهل بیت] 3[

جماعت  ةاحساسي و عاطفي رابط ةسومين نكته، پر رنگ كردن جنب
و بسنده نكردن به ارتباط عقلي و منطقي  ^اهل بيت اب انصالح
براي ريشه دار كردن ايمان و عقيده در دل و جان  ^اهل بيت. است

 پيروان خود و باال بردن ميزان التزام آنان به مذهب صحيح در سطح
بردن ميزان محبت و واليت آنان نسبت  البا ةروحي و معنوي، از شيو
هاي آن، و مرتبط كردن   ها و پايه  ريشهتر كردن   به خود و هرچه عميق

ها از يك سو، و   ها و نمونه  اين محبت با بسياري از معاني و ارزش
فرزندان شيعيان از سوي  ةربط دادن آن با آثار و نتايج در زندگي آيند

ديگر، سود جسته و در اين راه به داليل و براهين صحيح بسنده 
ساسات را به ميان نكرده، براي تعميقِ آن، پاي عواطف و اح

 .اند  كشيده

در مواجهه  ^همين محبت نقش بزرگي در مقاومت پيروان اهل بيت
آمد تا جايي كه  كه براي آنان پيش مي داشت با فشارها و دردهايي

 ^آنان همواره آماده بودند تا در راه محبت و واليتي كه از اهل بيت
ها را   و رنج در دل داشتند از جان و مال خود گذشته و انواع دردها

 .به جان بخرند

 ^اين روش تربيتي كه مبدأ قرآني نيز دارد نه تنها بر شيعيان اهل بيت
                                                         

 .501ح  261/  1 احملاسنبرقى، . 1
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بدان سان كه  ;بلكه بر ساير اقشار مسلمان نيز تأثير بزرگي داشته است
به صورت معيار بازشناسي  ^محبت و واليت اهل بيت ةمسئل

ين مقيد هستند، مسلمان واقعي كه در رفتار و عواطف به موازين اين د
كنند، اما فاقد  از مدعيان مسلماني در آمد كه تنها تظاهر به اسالم مي

احساسات انساني و اسالمي صحيح بوده و به همين جهت كينه و 
 .را در دل دارند ^دشمني اهل بيت

اين امر البته به اين دليل نيز بود كه اين محبت و مودت نسبت به خويشان 
آنجا كه خداوند متعال اين گونه بر  ;ايي قرآني نيز بودپيامبر اكرم داراي مبن

  : كند كه  مسئله تأكيد مي

  }قُل ال أَسئَلُكم علَيه أَجراً إِال الْمودةَ يف الْقُرىب{

پاداشي از شما خواستار نيستم، مگر دوستي در  ]رسالت[به ازاي آن : بگو
 )1(.خويشاوندان ةبار

معنوي نبوي نيز مؤيد و مؤكد همين مسئله سنت شريف و متواتر لفظي و 
 آلِ و دمحلي مع لِّص ملهلّاَ( ^است و فرستادن صلوات بر اهل بيت

محمبدين ترتيب طبيعي است . از اجزاي واجب نماز شمرده شده است) د
كه اين محبت چنين اثري در ميان مسلمانان داشته باشد و به صورت 

به زودي در بحث از عبادات در . يان آنان در آيداي فراگير در م  پديده
موضوع ذكر و صلوات بر پيامبر و آل او، فضيلت اين صلوات و آثار و 

 .خواهد آمد ‘ثواب مترتب بر آن از بيان پيامبر اكرم

                                                         
 .23  /شورى. 1
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مشهور ) اهل سنت ةاز پيشوايان چهارگان(چند بيت شعر از شافعي 
اي به   اثر بوده، اشاره تواند شاهدي بر اين فراگيري و اين است كه مي

هاي سياسي دارد كه تنها به داليل سياسي و نه ديني،   بعضي كشمكش
  :به مخالفت با اين محبت برخاسته بودند

محبت شما واجبي است كه خداوند در قرآن آن را  ،اي اهل بيت پيامبر
 .نازل كرده است

 در بلندي مرتبه شما همين بس كه هر كس بر شما درود نفرستد نماز
 .ندارد

 :گويد و يا مي

محبت آل محمد است، جن و انس گواه باشند كه  ،اگر معني رافضي بودن
 )1(.من يك رافضي هستم

 ;اين محبت داراي نقش بزرگ معنوي، فرهنگي و سياسي نيز هست
ها به سوي هدايت و صالح و تأثير   دل ةدرواز ايشچرا كه باعث گش

 .رددگ مي ^پذيري از فرهنگ و تعاليم اهل بيت

و پيروان  ^نقش سياسي آن نيز جلب حمايت بيشتر براي اهل بيت
هاي مناسب براي ايمان به واليت آن بزرگواران و   آنها و ايجاد فرصت

                                                         
 هلَزناَ رآنقُالْ ه ىفِالل نم ضرفَ***  مكُبح اِهللا ولِسر تيب يا آلَ. 1

 هلَ الةَ صال مكُيلَع لِّصي ملَ نم***  مكُناَ أنالش ظيمِع نم مفاكُكَ
 ضيى رافناَ النْقَالثَّ دهشيلْفَ***  دمحم آلِ بح ضاًفْر كانَ إنْ

 .104 /نور االبصارو شبلنجى،  123 /الصواعق احملرقةك ابن حجر، .ر
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 .ايفاي نقش آنان در تاريخ اسالم است

در جنگ  ^درست به همين دليل است كه دشمنان سياسي اهل بيت
هاي اين محبت و   علهكردند تا ش سياسي بر ضد آنان، دقيقاً تالش مي

هاي ديگر را جايگزين آن   ها و واليت  واليت را خاموش كرده، محبت
 ةرا سست كرده از اساس با مسئل ^نمايند، يا واليت اهل بيت

به همين جهت، تعصب، دشمني و . محبت و مودت به نبرد برخيزند
ارتكاب  ةآنان كه آماد ;كينه صفت بارز اين دشمنان سياسي بوده است

 .و پيروانشان بودند ^اي در رابطه با اهل بيت  نايت وحشيانههر ج

 ةمحبت و مودت در هم ةگرفت كه مسئل اين امور در حالي صورت مي
سطوح، چه در سطح متون شرعي اسالمي، چه در سطح رويدادهاي 
تاريخي و چه در سطح رفتار عملي صحابه، تابعين و ديگر مسلمانان 

 .وشن و آشكار بوده استبسيار ر ‘صالح در زمان پيامبر

در اينجا صدها روايت وجود دارد كه از پيامبر و اهل بيت آن 
وارد شده، كه اين محبت و دوستي را به عنوان يكي از  ^حضرت

اي براي رسيدن به ثواب، رضايت و مغفرت   اهداف اساسي و وسيله
 .اند  خداوند متعال امري مقدس دانسته

  : فرمود از پيامبر اكرم روايت شده است كه

اسالم به خودي خود عريان و برهنه است، لباس اسالم حيا، زينت آن 
آن عمل صالح و ستون آن پرهيزگاري است، و براي هر چيز  مروتوفا، 
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 )1(.اي است و بنيان اسالم محبت ما خاندان است  بنيان و شالوده

  : اند  نيز فرموده ×حضرت امام علي

خداوند بر شما حق مبرتان كه اين بر شما باد به دوستي و محبت آل پيا
 ]رسالت[به ازاي آن : بگو{: بينيد كه خداوند متعال فرمايد آيا نمي .است

 )2(؟}پاداشي از شما خواستار نيستم، مگر دوستي در باره خويشاوندان

  : روايت شده است كه فرمود ×در كتاب محاسن از امام صادق
موجب  ^ز ما اهل بيتياد كردن ا: فرمودند ×حضرت امير المؤمنين

شفاي بيماري و كسالت و شك و وسوسه، و محبت ما موجب رضايت 
 )3(.پروردگار تبارك و تعالي است

  : نيز از آن حضرت نقل است كه فرمود
من در روز قيامت از چهار كس شفاعت خواهم : فرمودند ×پيامبر اكرم

مردي كه  :گناه همه مردم جهان باشد ةكرد حتي اگر گناه آنها به انداز
مردي كه در هنگام تنگدستي مال خود  .فرزندان و اهل بيت مرا ياري كند

مردي كه با زبان و دل فرزندان مرا دوست بدارد،  .را نثار فرزندان من كند
خره مردي كه چون فرزندان مرا دستگير كرده يا تحت تعقيب قرار باألو 

                                                         
 .6ح  141/  1 وسائل الشيعةحر عاملى، . 1
ف عني و با كلمه در مواردى كه در حر: غرر احلكم و درر الكلمعبد الواحد آمدى، . 2

 .6244عليكم آغاز مى شود، روايت مشاره 
 .171ح  83ب  135/  1 احملاسنبرقى، . 3
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 )1(.دهند، در برآوردن نيازهاي آنان تالش كند مي

  : نقل كرده كه فرمود ×ن بن سدير از حضرت امام باقرحنا
گرداند، مگر اينكه اگر  كسي ثابت نمي قلب خداوند محبت علي را در

قدمي از او دچار لغزش گرديد در گام ديگر به او ثبات قدم مرحمت 
 )2(.خواهد نمود

  : روايت كرده است كه فرمود ×نيز فضيل از حضرت امام رضا
  .رفِْنا كُضغب و نا إميانٌبح :×قال أبوجعفر

 )3(.محبت ما ايمان و دشمن داشتن ما كفر است: فرمود ×امام باقر

 فداکاري ] 4[

قرباني شدن و  روحيهدار كردن   چهارمين نكته در اين باب ريشه
فداكاري، آمادگي براي دست برداشتن از دنيا و شهوات آن در راه اصول 

 .ر راه اصول واال و اهداف بلند استروح جهاد د ترويجو اعتقادات و 

اند و   هاي مختلفي استفاده كرده  براي تحقق اين هدف از شيوه ^ائمه
ها و قرباني كردن خود در راه مصالح  خود با تحمل دردها و سختي
آمادگي براي ايثارگري مانند كشته  ةعمومي اسالم و باالترين درج

اي خانواده و مورد شدن خود و اهل و عيال و به اسارت رفتن اعض
بدان سان كه  ;تعرض قرار گرفتن مال و مقام، آغازگر اين راه بودند

                                                         
 .2ح  556/  11 وسائل الشيعةحر عاملى، . 1
 .3ح  199/  68 حبارو به نقل از آن  212، ح 133ـ  132 االماىلطوسى، . 2

 .463ح  247/  1 احملاسنبرقى، . 3
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شهادت امام  قضيه. اند  هاي دشمنان بوده  همواره هدف تيرها و توطئه
اين مسئله . آن است ةاوج اين فداكاري و بارزترين جلو ×حسين
و ساير ×قبل از امام حسين ’حضرت علي و امام حسن ةدر بار

ها صادق است  عرصه ةاز آن حضرت نيز در هم عدب هائم. 

در كنار فداكاري مستقيم كه الگوي پيروانشان به  ^اهل بيت ائمه
كربال و مصيبت سيد  ةآمد، از طريق تأكيد بر فاجع شمار مي

روح  ،بزرگ تاريخ اسالم است ةكه مصيبت و فاجع ×الشهدا
ا در پيروان خود فداكاري و آمادگي براي قرباني شدن در راه هدف ر

روشن است كه اين تأكيد فراوان تنها براي ابراز . كردند تقويت مي
زشت حكومت اموي  ةو پرده برداشتن از چهر ^مظلوميت اهل بيت

نظر بوده كه اصل فداكاري را براي  مدنبوده است، بلكه اين هدف نيز 
اسب تمام پويندگان راه جهاد و مبارزه به عنوان يك الگو و راهكار من

  . عرضه كنند

 ×ابعاد معنوي نهضت امام حسين

فرهنگي در موضوع شعائر اسالمي، به  ةاز آنجا كه در بحث از جنب
از لحاظ فرهنگي، اخالقي و اعتقادي  ×تحليل نهضت امام حسين

پرداختيم، خوب است كه در اين بخش، ابعاد معنوي و روحي اين 
  . منهضت مقدس را نيز اندكي مورد تحليل قرار دهي

ـ از لحاظ روحي   عالوه بر آنچه قبال گفتيم را ـ ×نهضت امام حسين
 :توان در ابعاد زير مورد بررسي قرار داد و معنوي مي

   جنگ حق و باطل :بعد اول



  ساختار معنوي جماعت صالحان

 

143

بارزي از جنگ ميان حق و باطل و ايمان  ةنمون ×امام حسين قضيه
مبران اما نه در سطح ايمان و كفر صريح و آشكار كه پيا ،و كفر بود

كه سرانجام  ىحاداند، بلكه در سطح انحرافات شديد و   درگير آن بوده
 ةبه كفر و تهي شدن اسالم از محتواي حقيقي خود در درون جامع

اي از تاريخ كه حق تا   در عين حال، در برهه .گرديد اسالمي منجر مي
بدين حد مورد ستم، اهانت و بي اهميتي قرار گرفته بود، امام 

اي در آن   حق آشكاري بود كه هيچ شك و شبهه ةيندنما ×حسين
 .راه نداشت

و ديدگاه آن  ×يابيم كه موضع امام حسين بر همين اساس مي
اقدامات سياسي و فرهنگي كه امويان و پيروان  ةحضرت، باوجود هم

آنها براي مشوه كردن اين مسئله و مشروعيت دادن به كارهاي يزيد به 
ة اقداماتي كه در راستاي حاكم كردن انجام رساندند، و نيز باهم

فرهنگ سازش و سكوت در برابر ستم و قبول واليت ظالمان و رنگ 
و لعاب شرعي دادن به آن پس از استقرار و تسلط بر اوضاع عمومي 

ظهور رسيد، تقريباً بدون استثنا در ميان تمام  منصهجامعه، به 
ها به   دوران ةر هممسلمانان پذيرفته شده و مقبول بوده و مسلمانان د

 .اند  تعامل با آن پرداخته

چراغ هدايتي شد تا گمشدگان و بيراهه  ×امام حسين ةو قضي
هاي خدعه و تزوير با نور آن راه هدايت بجويند و  رفتگان در تاريكي
ها و مبارزان راه حق، از آن كسب اراده، قدرت و  مجاهدان، انقالبي

 .ديدگاه كنند
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   ىقاخال ىها  ارزش: بعد دوم

تاريخي بود كه  ةهاي اخالقي و انساني اين حماس  دومين نكته، ارزش
 .اي بزرگ است  در اين جنبه مدرسه

استمرار و بقاي اين حماسه با اين قدرت تأثير گذاري  سرشايد  و اصالً
آن باشد كه سازگار با بديهيات  ةشگرف، همين محتواي اخالقي برجست

: زء اين حادثه معاني بلندي چونكه در جزء ج چرا ;فطرت انساني است
ـ   حتي با دشمنان  ، بزرگواري، مناعت طبع، شجاعت، ايثار، مهرباني ـعزت

احساس مسئوليت در برابر اسالم و مسلمانان، پايداري بر اصول، صبر و 
ها، سعي و كوشش با تمام  ها و دردها و سختي  استقامت در برابر مصيبت

نان، همچنين روابط بلند انساني با توان در راه هدايت مردم و نجات آ
ها و اقوام   خويشاوندان، دوستان، پيروان، رهبري، امت، اتباع ديگر ملت

توان به خوبي  مي ،بودند ×كه در كنار حضرت امام حسين را مختلفي
 .مشاهده نمود

ها   محنت ةهاي سخت و در هنگام هايي چون در ساعت  چنين ارزش
هاي آن با خون و  و ابعاد و ويژگي كند تجسم عيني و خارجي پيدا مي

يابد كه با  گردد، مضمون و محتوايي تازه مي قرباني شدن ترسيم مي
تفاوت قابل  در شكل شعاري يا عمومي اشها   محتواي همين ارزش

 .اي خواهد داشت مالحظه

   ىفداكار حجم باالى: بعد سوم

الم و حجم باالي كمي و كيفي اين فداكاري و قرباني شدن در راه اس
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 اي است كه در اين بحث مي  امت اسالم، سومين نكته وااليمصالح 

 .توان به آن اشاره نمود

آنجا كه قرباني  ;عاشورا از چنين امتياز مهمي برخوردار است ةحادث
و  ×دادن در روز عاشورا منحصر به شهادت خود سيد الشهدا

آنان فرزندان و برادران و اصحاب آن حضرت و به غارت رفتن اموال 
نبود، بلكه در كنار آن، فدا كردن اهل و عيال و به اسارت دشمن 

زنان حريم آن حضرت به اسارت دشمنان  .رفتن آنان نيز مطرح بود
رفتند و عنايت خاص خداوندي شامل حال آنان گرديد كه از ديگر 

 .آثار و نتايج فاجعه بار اسارت در امان ماندند

شدن مقام و اعتبار آنان نيز منجر  عاشورا به فدا ةاز طرف ديگر، حادث
اي كه در كنار   نخبگان شايسته و دانشمندان و فضالي برجسته ،گشته

كساني كه هركدام  ;بودند نيز در اين راه فدا گرديدند ×امام حسين
اي بزرگ در معرفت و اخالق، و   توانست خود به مدرسه از آنها مي

 .هدايتگري سترگ در ميان امت تبديل گردد

ن در راه جنگ و مبارزه با كفر و انحراف، چون با چنين خطراتي انسا
 بيمشود و گاه ممكن است به جهت  شود به ترديد مبتال مي مواجه مي

از ميزان باالي تلفات و بهاي سنگين چنين اقدامي راه سكوت و 
تسليم را در پيش گيرد، كه بسياري از افراد در طول تاريخ چنين نيز 

رادي بودند كه در عين داشتن افكار صحيح، آنان اف .اند  كرده
احساسات پاك و ديد روشن، در برابر حجم باالي فشار دشمنان به 

 .شدند ترديد، توقف يا سقوط مبتال مي
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كه از صالحان  ×اين حقيقت را در بعضي از معاصران حضرت سيد الشهدا
ن آنجا كه بعضي از آنا ;بينيم شدند نيز مي روزگار خود نيز محسوب مي

مانند محمد بن حنفيه، عبداهللا بن جعفر، و عبد اهللا بن عباس كه از 
همين  ةبه واسط ،رفتند ترين كسان به امام حسين به شمار مي  نزديك

آنان در  .كردند مسئله، آن حضرت را به عدم قيام عليه يزيد نصيحت مي
در  ×حكومت و نظام حاكم همان ديدگاهي را داشتند كه امام حسين ةبار
فداكاري و قرباني شدن و قرباني دادن در راه  ةاما در مسئل ،آن داشت ةبار

 .از آن برخوردار بود ×دين فاقد فهم و دركي بودند كه امام حسين

   آشكار ىطلب حق: بعد چهارم

همچنين  ×طلبي و مظلوميت در طرف امام حسين وضوح حق
ت چهارمي اس ةوضوح باطل و تعدي در طرف مقابل يعني يزيد، نكت

امري كه احساسات عمومي امت را به  .توان به آن اشاره كرد كه مي
حسيني و در آميختن با  ةجنبش آورده آنان را به تعامل با حماس

همين وضوح است كه ضامن تحقق اهداف . داشت اهداف آن وا مي
توانست از  ×آنجا كه امام حسين ;اين نهضت است ةريزي شد برنامه

خوب، پيام سياسي قوي، فعاليت در سطح  تبليغاتي ةطريق يك برنام
امت و پاسخگويي به نيازهاي اين مرحله، راه را براي نهضت خود 

ها بود كه امت، مستقيماً از آن   همين فعاليت ةدر نتيج. هموار نمايد
حضرت تقاضا كردند تا خود شخصاً زمام امور خالفت را در دست 

ترتيب پايگاه مردمي بدين  .گرفته و در برابر ستمگران قيام نمايد
نهضت از لحاظ روحي و فرهنگي مهيا و با آن همراه و هماهنگ 
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گشته و اگر چه امت هنوز بدان سطح از اراده، شجاعت و عزم قوي 
 ،نرسيده بود كه در اين نهضت در كنار آن حضرت به مبارزه بپردازد

 .هاي آن ايمان پيدا كرد  اما به اهداف و خاستگاه

و  ×شدن اين عامل با نهضت امام حسين شكي نيست كه همراه
عاشورا و مواجه شدن اين نهضت با پيمان شكني مردم و  ةحماس

كمك نكردن به آن حضرت پس از آغاز قيام، تأثير بسيار بزرگي در 
ور شدن آتش و روح معنويت در جماعتي گرديد كه از اين  شعله

ع زيادي واقعه احساس گناه و پشيماني كرده و همواره با حرص و ول
دردناك ديگر هيچ وقت در سطوح  ةسعي بر اين داشت كه اين تجرب

 .مختلف آن تكرار نگردد

ند البته الزم نيست كه تنها كساني كه مستقيماً در اين گناه شريك بود
، به تعامل با اين عامل بپردازند و احساس پشيماني در آنها ايجاد شود

ند يا در طول زندگي خود ا  كساني كه شاهد اين ماجرا بوده ةبلكه هم
با چنين احساسي تعامل داشته و به جهت از  ،اند  آن فكر كرده ةدر بار

دست دادن فرصت مشاركت در اين نهضت يا به دليل رها كردن 
اوضاع سياسي تا جايي كه به اين حد از انحطاط و تباهي برسد، به 

آن  ديگران دركه احساس پشيماني مبتال شده و از افتادن در دامي 
 .اند يا ادامه دادن راه آنها برحذر باشند  افتاده

   ىعدچند ب اى حماسه: بعد پنجم

هاي متفاوتي   پنجمين نكته اين است كه اين حماسه داراي ابعاد و جنبه
اين : توان گفت بلكه مي. بوده، تنها در يك جنبه خالصه نشده است
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طول  نكاتي بوده كه بشر در حوادث فاجعه بار ةنهضت حاوي هم
 .تاريخ و در زندگي شخصي و اجتماعي خود با آن مواجه شده بود

توان به آنها  هولناك مي ةاين نكات كه در رابطه با اين فاجع ةاز جمل
 :باشد موارد زير مي ،اشاره نمود

كشته شدن فرزندان، برادران، خويشان، كودكان، جوانان، پيران، زنان، 
ماندهان، سروران، دانشمندان، همچنين ها، فر  روان، ناتوان  دوستان، دنباله

هاي جسمي   شدن اجساد، شكنجه ثلهمها، اسارت،  غارت اموال و لباس
 .هاي مختلف آن و امثال اينها  مادي و معنوي با شكل يتعدو روحي و 

و تمام اين ابعاد باعث شتاب و پويايي هرچه بيشتر روحي و معنوي 
 .گرديد آن رويداد بزرگ مي

   ىادت طلبشه: بعد ششم

عزم و تصميم قاطع افراد درگير در اين واقعه بر شهادت،  ،ششمين نكته
فداكاري، ثبات قدم، پايداري در راه هدف و آمادگي براي همه گونه ايثار در 

 .حتي اگر اين واقعه هفتاد بار تكرار شود ;راه آن است

 خبر روشنيعلي رغم اينكه شرايط سياسي جامعه به  ×ياران امام حسين
دانستند كه  داد، و به خوبي مي از كشته شدن و به بار آمدن چنين نتايجي مي

اقدام به چنين  ،اين قيام قادر به سرنگون كردن نظام خالفت يزيد نخواهد بود
 .كاري كردند

هايي كه معاصران   و نصيحت ×كلمات حضرت امام حسين ةاز مطالع
كه علي رغم  اند و نتايجي  داشته آن حضرت نسبت به او ابراز مي
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در جهت زمينه سازي براي اين  ×امام حسين ةتالش سريع و گسترد
كربال  ةاز واقع حركت با هدف باقي ماندن آثار معنوي آن، عمالً

توان اين نوع برداشت و فهم از مسائل را به روشني  حاصل شد، مي
 .دريافت

با استواري و زيبايي، شهادت  ،و اصحاب آن حضرت ×امام حسين
 ;بخشد اين امر پويايي معنوي بااليي به اين قيام مي زيدند كهرا برگ

اي همراه باشد از تأثير روحي و   چرا كه هر شهادتي كه با چنين اراده
 .معنوي بااليي برخوردار خواهد بود

   و فرزند رسالت ‘پيامبر: بعد هفتم

عاشورا فرزند رسالت است كه در  ةهفتم اين است كه شهيد واقع ةنكت
، همان كسي ‘او پسر دختر رسول خدا .رسالت پرورش يافتهدامان 

 اي نسبت به او مبذول مي  از ابتدا عنايت ويژه ‘است كه پيامبر اكرم

عنايت هدفمندي كه با هدف ايجاد تأثير براي اين واقعه در جان  ;داشت
و از آنجا كه پيامبر اكرم جز حضرت امام حسن و . شد مسلمانان ابراز مي

ديگري  ةبازماند ÷خواهر گراميشان حضرت زينب و ’امام حسين
در آن برهه از تاريخ اسالم تنها يادگار پيامبر  ×امام حسين ،نداشت
نيز بود كه در ميان  ×بوده، در عين حال فرزند حضرت علي ‘اسالم
 .اي برخوردار بود  مسلمانان از جايگاه ويژه ةهم

فرزندان پدرش  مانند ،نيز خاندان پاكي بودند ×در كنار امام حسين
، برادران، فرزندان، خواهران و اهل بيت پاك آن ×اميرالمؤمنين

كه اي از افراد سرشناس صالح و برگزيدگان پاكي   حضرت، و مجموعه
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همگي از اصحاب و مخلصان شناخته شده در ميان مسلمانان بودند، كه 
  .باال از روح معنويت داشت ةاينها تأثير زيادي در ايجاد اين درج ةهم

*   *   * 

 )1(معنویت با بال هرابط] 5[

روحي و معنوي  ةخطوط اصلي ايجاد جنب ةاي كه ترسيم كنند  پنجمين نكته
و  ^ائمهاين است كه عالوه بر قرباني شدن  ،است ^توسط اهل بيت

بر اصل  ×امام حسين قضيهاز طريق تمركز بر  ^تأكيدي كه اهل بيت
يابيم كه آن  دادند، مي خرج ميفداكاري و قرباني شدن در راه هدف به 

اند و آن آثار و   ديگري هم تأكيد كرده ةحضرات در احاديث خود بر مسئل
است كه چيزي جز قرار گرفتن  ^لوازم شيعه بودن و انتساب به اهل بيت

 .ها نيست  در معرض انواع بالها و فتنه

   :چنين نقل كرده است كه نهج البالغهسيد رضي در 

 او را بسيار دوست مي ×نصاري كه اميرالمؤمنينچون سهل بن حنيف ا

پس از باز گشت از صفين در كوفه دار فاني را وداع كرد، آن  ،داشت
   .اگر كوهي مرا دوست بدارد فرو خواهد ريخت: حضرت فرمود

اين كالم آن حضرت را اين گونه تفسير كرده است كه در اثر  &سيد رضي
ر او سخت فرو خواهد ريخت و ها ب  محبت آن حضرت انواع بالها و محنت

اين كار جز در مورد پرهيزگاران آزادمرد و نيكان برگزيده انجام نخواهد 
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  : اين سخن آن حضرت مانند كالم ديگر آن حضرت است كه فرمود .گرديد

  .من أحبنا أهل البيت فليستعد للفقر جلباباً

 )1(.آماده كند ارد بايد كه خود را براي فقربدرا دوست ̂ هر كس كه ما اهل بيت

توان گفت كه امتحان و بال از امور الزم و ضروري براي  بلكه مي
اي كه امتحان و ابتالي هركس نشان   رود به گونه ايمان به شمار مي

 .ميزان و درجه ايماني است كه دارد ةدهند

كند  كليني در كافي با سند معتبر از عبد الرحمن بن حجاج نقل مي )1(
  : كه گفت

به ميان آمد، سخن مؤمنان  ي ويژةاز بال و بالها ×ام صادقدر نزد ام
  : آن حضرت فرمودند

چه كسي از ميان مردم به بالهاي شديدتري گرفتار : از پيامبر اكرم سؤال شد
  آمده است؟ 

هر كدام به  ،پيامبران، و پس از آنان، طبقات ديگر مردم: در پاسخ فرمودند
مؤمنان به مقدار ايماني كه دارند و  و .ايمان باالتري كه دارند ةنسبت درج

شوند، بنابر اين هركس ايمان  دهند به بال مبتال مي اعمال خوبي كه انجام مي
تري داشته، عمل بهتري انجام داده باشد، ابتاليش شديدتر، و برعكس   صحيح

تري برخوردار باشد باليش كمتر   هركه ايمان كمتري داشته از عمل ضعيف

                                                         
  .112و  111حكمت  /ج البالغه. 1
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 )1(.است

  : روايت شده است كه فرمود ×باقر از امام )2(

خداوند متعال با مؤمنان پيمان بسته است كه همواره انواع بالها را براي آنان 
 .دهد از سفر برايشان هديه بياورد خود قول مي ةبفرستد چنان كه مرد به خانواد

دنيا  خداوند نيز دارد، كه طبيب بيمار را از تناول مضرات، باز مي همان گونهو 
 )2(.گرداند ز دسترس مؤمن دور ميرا ا

روايت شده كه چون سدير  ×از حسين بن علوان از امام صادق )3(
  : فرمود ،در نزد آن حضرت بود

ور  اي را دوست بدارد، وي را سخت در بالها غوطه  هرگاه خداوند بنده
 )3(.اي سدير، ما و شما نيز شب و روز در همين حالت هستيم  .نمايد مي

نمودند كه شيعه بودن صفتي  ه به شيعيان خود گوشزد ميهموار ^ائمه
است كه تنها كساني اليق آن هستند كه از آمادگي بااليي جهت 
فداكاري، ايثار و قرباني دادن در راه هدف برخوردار باشند، و اخالص و 

 .دادند راستي شيعيان خود را از اين راه مورد آزمايش و امتحان قرار مي

  : فرمودند ن از اصحاب خود ميابه صالح ×حضرت علي

أنتم األنصار على احلق اإلخوان يف الدين، واجلُنن يوم البأس، والبطانة دون 
                                                         

، چندين حديث 1ح  ،از ابواب الدفن 77ب  906/  2 وسائل الشيعهحر عاملى، . 1
 .صحيح ديگر نيز با مضمون مهني حديث در مهني باب موجود است

 .9ح  ،از ابواب الدفن 77باب  908/  2 وسائل الشيعهحر عاملى، . 2
 .11ح  ،از ابواب دفن 77باب  908/  2 وسائل الشيعه حر عاملى،. 3
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الناس، بكم أضرب املدبر و أرجوا طاعة املقبل، فأعينوين مبناصحة خلية من 
يب، فواهللا إين ألوىل الناس بالناسالغش، سليمة من الر.  

باشيد، در روز جنگ چون سپر دور  ن ميشما ياران حق و برادران ديني م
به ياري شما  .ها محرم اسرار من هستيد  ها، و در خلوت  ضربت ةكنند

بندم،  زنم و فرمانبرداري روي آورندگان را اميد مي رويگردانان از حق را مي
پس مرا با خيرخواهي خالصانه و مبراي از هر گونه شك و ترديد ياري 

  )1(.دم از خودشان سزاوارتر هستمبه خدا سوگند من به مر. كنيد

وارد شده كه در آنها  ^ائمهدر همين حال احاديث بسيار ديگري از 
شيعيان خود را به فداكاري، ايثار و از خود گذشتگي در راه هدف و 

هايي از اين   به نمونه .اند  جهاد في سبيل اهللا تشويق و ترغيب نموده
 :روايات توجه كنيد

  : فرمودند ×امام صادق: است كه گفت از ابوجميله روايت :يك

قرآن در شب كه  ،بدانيد: به اصحابش چنين بود ×وصيت اميرالمؤمنين
 يشها ها و تهيدستي سختي ةر شب تار با همدو  است هدايت ةو روز ماي

شايد مراد آن حضرت از شب تاريك دل سياه افراد (است روشني بخش 
، )روي حقايق بسته است جاهل باشد كه از كدورت سختي و تهيدستي بر

پس هرگاه كه باليي دنيايي بر شما فرود آمد مال خود را فداي جانتان 
اي آخرتي بر شما نازل گرديد جانتان را فداي دين   و هرگاه بليه، كنيد

   .خود كنيد

                                                         
 .118خطبه  /ج البالغة. 1
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و  ،كه نابود شده كسي است كه دين خود را از دست داده باشد ،بدانيد
   .ت رفته باشدغارت شده كسي است كه دينش به غار

شود كه ديگر فقر  هركس به بهشت دست يافت چنان بي نياز مي ،بدانيد
در او راه ندارد و هركس به آتش جهنم مبتال گرديد به چنان فقري مبتال 

آتشي كه اسير آن هرگز  ;شده كه ديگر هرگز روي بي نيازي نخواهد ديد
 )1( .گردد و نابيناي آن هرگز درمان نخواهد گرديد آزاد نمي

  : روايت است كه فرمود ×از حضرت اميرالمؤمنين :دو

اما بعد، همانا جهاد در راه خدا، دري از درهاي بهشت است كه خدا آن 
جهاد لباس تقوا، زره محكم . را به روي دوستان خاص خود گشوده است

كسي كه جهاد را ناخوش داشته و آن را  .و سپر مطمئن خداوند است
ذلت و خواري بر اندامش پوشانده، دچار بال و  ترك كند، خداوند لباس

گمراهي مانده، حق از  ةمصيبت شده، كوچك و ذليل گشته، دلش در پرد
او روي برمي گرداند و به جهت ترك جهاد به خواري محكوم و از 

 )2( .عدالت محروم خواهد بود

  : روايت كرده است كه فرمود ×شيخ كليني در كافي از امام صادق :سه

آن است، و مردم را جز  ةها در شمشير نهفته و زير ساي وبيخ ةهمس
 )3(.دارد و شمشيرها كليدهاي بهشت و جهنم هستند شمشير به پا نمي

                                                         
 .2باب سالمة الدين، ح  216/  2 ، الكاىفكليىن. 1

 .27خطبه  /ج البالغه. 2
، روايت صحيح السند بوده و روايات ديگر 1ح  5/  11 وسائل الشيعهحر عاملى، . 3
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اي از   معاني گسترده ةگذاري و درك وسيع از جهاد، بيان كنند  چنين ارزش
به اين مقدار اكتفا نكرده به شرح و بيان احكام آن  ^ائمهاما  ،جهاد بود
تري به آن بخشيدند كه شامل   ه، در زندگي روزمره مفاهيم گستردهپرداخت

 .شد سخن حق، رفتار برجسته و ممتاز و اتخاذ مواضع درست نيز مي

هاي اساسي كه  بينيم يكي از ويژگي از طريق چنين تربيتي است كه مي
بدان متصف بوده، دوست و دشمن بدان  ^پيروان مكتب اهل بيت

باال و آمادگي هميشگي براي فداكاري،  ةياعتراف دارند، همين روح
آنان به مدد همين . قرباني دادن و قرباني شدن در راه هدف است

اند در مواجهه با شرايط سختي كه امت با آن رو به رو   ويژگي توانسته
 .بوده است اين پويايي روحي را در امت اسالم زنده نگهدارند

 صبر و مقاومت] 6[

وجود روح  ترديد دونب .مت و صبر استوجود روح مقاو ،ششم ةنكت
ها از   مقاومت، پايداري، تحمل و صبر بر ناماليمات، دردها، و محنت

اول براي بقا و  ةترين صفات معنوي است كه جامعه را در درج  مهم
دوم براي رهبري و پيشوايي ديگر جوامع اسالمي در  ةاستمرار و در درج

سوم به  ةد و باألخره در درجآي پيش آمدهاي كلي كه براي آنها پيش مي
 .گرداند دست آوردن پيروزي و غلبه بر دشمنان، شايسته و سزاوار مي

بينيم قرآن كريم تأكيد بسيار زيادي بر اهميت صبر  لذا است كه مي
را به اين امر مهم سفارش نموده و از تجربيات  ‘كرده، پيامبر اكرم

                                                                                                             
 .داين باب نيز بر مهني حقيقت تأكيد دار
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در اين زمينه نقل هايي به جهت عبرت آموزي   پيامبران گذشته نمونه
  : فرمايد خداوند متعال مي: نمايد مي

   }صرب كَما صرب أُولُوا الْعزمِ من الرسلأفَ{

   )1(.پس همان گونه كه پيامبران نستوه صبر كردند، صبر كن

  : و فرموده
فئَةً كثريةَ بِإِذْن اللَّه و اللَّه مع قَالَ الَّذين يظنونَ أَنهم ملَاقُوا اللَّه كم من فئَة قَليلَة غَلَبت {
و لَما برزوا لجالُوت و جنوده قَالُوا ربنا أَفْرِغْ علَينا صرباً و ثَبت أَقْدامنا و * ربِين ـٰالص

  }فَهزموهم بِإِذْن اللَّه* انصرنا على الْقَومِ الْكافرِين 

بسا گروهي اندك كه بر گروهي : ار خداوند يقين داشتند، گفتندكساني كه به ديد
هنگامي كه با * بسيار، به اذن خدا پيروز شدند، و خداوند با شكيبايان است 

ما شكيبايي ]دل هاي [پروردگارا، بر : جالوت و سپاهيانش روبرو شدند، گفتند
پس * پيروز فرماي فرو ريز، و گامهاي ما را استوار دار، و ما را بر گروه كافران 

 )2(.آنان را به اذن خدا شكست دادند

سعي بسياري به خرج دادند تا به اين جنبه پرداخته، با  ^ائمه
هاي مختلفي كه در احاديث، سفارشات و اقدامات عملي آن   روش

توان آنها را يافت، روح پايداري و تحمل را در پيروان  بزرگواران مي
 :كنيم هايي از اين اقدامات اشاره مي  ونهدر اينجا به نم. خود برانگيزند

                                                         
 .35 /احقاف. 1
 .251ـ  249 /بقره. 2
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ـ تأكيد بر اهميت صبر و نقش آن در تكامل معنوي انسان و دستيابي وي 1
 ^ائمه.  به پيروزي در زندگي دنيوي و اجر و ثواب در زندگي اخروي

اين مهم را از راه توجه دادن شيعيان به تأكيدات قرآن كريم در اين رابطه، 
آنجا كه  ;رساندند أكيد مستقيم بر صبر به انجام مييا با بيان احاديث و ت

وسائل احاديث بسياري از ايشان در اين زمينه نقل شده و در كتاب شريف 
اين موضوع صادر گرديده  ةبابي مستقل، به رواياتي كه در بار الشيعه

هاي متعدد   ديگري نيز در زمينه پراکندهاختصاص داده شده و البته احاديث 
 .كند به موضوع صبر نيز ارتباط پيدا ميوارد شده كه 

از طريق بيان اين روايات قصد تقويت اين  ^روشن است كه ائمه
 .جنبه را در پيروان خود داشتند

 ×از حفص بن غياث از حضرت امام صادق كافيدر كتاب شريف 
  : روايت شده است كه فرمود

د كم بي هركس صبر پيشه كند كم صبر كرده و هر كه بي تابي كن ،اي حفص
  .تابي كرده است

شايد مراد حضرت اين باشد كه چون صبر كردن يا صبر نكردن هر (
زماني نزول بال  ةدو در ظرف زندگي مادي محدود دنيا و در محدود

گذرد و در مدت طوالني و ابدي  بر هر دو دسته زود مي ،شود واقع مي
كيفر  بينند و بي قراري كنندگان آخرت صبر كنندگان پاداش دائم مي

 .)دائم خواهند يافت

  : آن حضرت ادامه دادند
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را به پيامبري مبعوث  ‘دكارهايت، كه خداوند محم ةبر تو باد به صبر در هم
و بر آنچه مي گويند { :كرد و او را به صبر و مدارا فرمان داد و به او فرمود

و مرا با * شكيبا باش و از آنان با دوري گزيدني خوش فاصله بگير 
   }نندگان توانگر واگذارك  تكذيب

آنگاه كسي كه ميان تو و او  ;با آنچه خود بهتر است دفع كن ]بدي را[{ :و فرمود
را جز آنان كه  ]خصلت[و اين * دشمني است، گويي دوستي يكدل مي گردد 

   }اي بزرگ نخواهد يافت  اند نمي يابند و آن را جز صاحب بهره  شكيبا بوده

همچون جادوگري و (هاي سنگين   ه او را با تهمتپس پيامبر صبر كرد تا آنجا ك
مورد اتهام قرار دادند و پيامبر بدين سبب اندوهگين و دلتنگ شد، ) ديوانگي

و قطعاً مي دانيم كه سينه تو از آنچه { :خداوند نيز اين آيات را نازل فرمود كه
پس با ستايش پروردگارت تسبيح گوي و از * مي گويند تنگ مي شود 

   }گان باشكنند  سجده

هاي ناروا به حضرتش دادند   كافران باز هم آن حضرت را تكذيب كرده و نسبت
به يقين، { :و در مقابل خداوند هم باز اين آيات را بر پيامبر خود نازل فرمود كه

در واقع آنان تو را . مي دانيم كه آنچه مي گويند تو را سخت غمگين مي كند
و پيش از تو نيز * خدا را انكار مي كنند  تكذيب نمي كنند، ولي ستمكاران آيات

پيامبراني تكذيب شدند، ولي بر آنچه تكذيب شدند و آزار ديدند شكيبايي كردند 
   }تا ياري ما به آنان رسيد

پيامبر نيز صبر پيشه كرد تا اينكه كافران كار را از حد گذرانده و خداوند متعال 
طاقت  ‘بود كه پيامبر اكرمرا به بدي ياد كرده و تكذيبش نمودند، اينجا 

من در باره خود و خاندان و آبرويم صبر پيشه كردم اما نمي : نياورده، فرمود
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توانم در برابر توهين به پروردگارم صبر و تحمل در پيش گيرم، و خداوند اين آيه 
  : شريف را بر آن حضرت نازل فرمود

ل فرمان خداوند در و پيامبر نيز در امتثا }پس بر آنچه مي گويند شكيبا باش{
سپس به آن حضرت نويد ظهور پيشوايان . خود ساخت ةاحوال صبر را پيش ةهم

از عترت و خاندانش داده شد و خداوند متعال آنان را به صفت صبر خواند و 
و چون شكيبايي كردند و به آيات ما يقين داشتند، برخي از آنان { :وحي كرد كه

   }هدايت مي كردند] مردم را[مان ما را پيشواياني قرار داديم كه به فر
نسبت صبر به ايمان مانند نسبت سر به : فرمود ‘در اينجا بود كه پيامبر اكرم

و به پاس آنكه صبر {: بدن است، و خداوند از صبر پيامبر تشكر كرده و فرمود
كردند، وعده نيكوي پروردگارت به فرزندان اسرائيل تحقق يافت، و آنچه را كه 

  }ويران كرديم ،مش ساخته و افراشته بودندفرعون و قو
اين بشارت و انتقام است و خداوند : فرمودند ‘پس از نزول اين آيه پيامبر اكرم

مشركان را هر كجا يافتيد { :جنگ با مشركان را بر وي مباح كرد و فرمود
بكُشيد و آنان را دستگير كنيد و به محاصره درآوريد و در هر كمينگاهي به كمين 

و بدين ترتيب  }دو هر كجا بر ايشان دست يافتيد آنان را بكشي* بنشينيد  آنان
خداوند مشركان را به دست پيامبر خود و دوستان او كشت و اين امر را عالوه بر 

   .پاداش صبر او قرار داد ،آنچه در آخرت برايش ذخيره كرده است
ر اجر اخروي پس هر كس كه تنها براي رضاي خداوند متعال صبر كند، عالوه ب

كه خداوند متعال در قيامت براي او منظور و ذخيره خواهد نمود، از دنيا نمي رود 
 )1(.مگر اينكه خداوند متعال با نابودي دشمنش چشمان او را روشن مي گرداند

                                                         
ح  25ب  207/  11 وسائل الشيعه، و به نقل از آن حر عاملى، 3ح  89ـ  88/  2 ، الكاىفكليىن. 1
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  : روايت است كه فرمود ×و از امام صادق

مان جز زماني بر مردم خواهد آمد كه حكومت در آن ز: فرمودند ‘پيامبر اكرم
از راه كشتار و ستمگري به دست نيايد، ثروت نيز جز از طريق غصب مال مردم 
و بخل ورزيدن از پرداخت حقوق ديگران حاصل نشود، و محبوبيت جز با خارج 

هركس چنين  .دين و پيروي كردن از هواي نفس به دست نيايد ةشدن از داير
اي غير مشروع به ثروت، ه  زماني را درك كند و در حالي كه مي تواند از راه

 ]ظاهري[محبوبيت و جاه و مقام دست يابد اما بر فقر، عدم محبوبيت و خواري 
يقان كه رسالت مرا تصديق خداوند متعال به او پاداش پنجاه تن از صد ،صبر كند

 )1( .كرده باشند عطا خواهد نمود

اوند ـ تفسير بال و محنت به اسباب تقرب به خداوند متعال و اينكه خد2
اي را كه مورد بال و شدت قرار گرفته، براي اين كار انتخاب كرده و  بنده

اند   در اين زمينه خود اولين الگو و نمونه بوده ^البته ائمه ;برگزيده است
پنجم احاديثي را در اين باره خواهيم ديد چنان كه در  ةو در بيان نكت

 .قبل هم رواياتي در اين باب موجود بود ةنكت

ن اين مطلب كه تسليم و رضايت در برابر بالها و امتحانات الهي ـ بيا3
باالي ايمان به خدا دارد كه جز بندگان خاص خدا به  ةنشان از درج

ايماني كه در جان انسان حالت رضايت،  ;يابند آن مرتبه دست نمي
  : آورد مقاومت و پايداري را به وجود مي

  صابرة على نزول بالئك... ضائكاللّهم فاجعل نفسي مطمئنة بقدرك راضية بق
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شكيبا بر ... جان مرا به قضاي خود مطمئن و از قدر خود راضي گردان ،خداوندا
  )1(.فرو آمدن بالهايت

  : روايت است كه فرمود ×از امام صادق 

فرمانبرداري از خداوند متعال صبر و رضايت بنده از خداوند است در  ةسر سلسل
اي از خداوند خود در آنچه   ارد، و هيچ بندهآنچه او را خوش يا ناخوش مي د

خوش يا ناخوش مي دارد راضي و خشنود نمي گردد، مگر اينكه خير او در 
 )2(.همين رضايت نهفته است

  : روايت شده كه فرمود ’و از حضرت علي بن الحسين امام سجاد

 ةترين درج  زهد و پارسايي پايين ةپارسايي داراي ده درجه است، باالترين درج
يقين  ةيقين، و باالترين درج ةترين درج  ورع پايين ةورع، و باالترين درج

 )3( .رضا است ةترين درج  پايين

  همان  ^ـ تأكيد بر اين نكته كه سرنوشت پيروان اهل بيت4

 ^خود ائمه ةآنان به آيند ةسرنوشت خود آن بزرگواران است و آيند
 .ن امر داشتيماي به اي  دوم اشاره ةپيوند خورده است كه در نكت

 ^ـ بيان دقيق اجر و پاداش بزرگي كه به جهت انتساب به اهل بيت5
 ^و به تبع آن تحمل مشقات در اين راه، در انتظار پيروان اهل بيت

                                                         
 .زيارت امني اهللا /مفاتيح اجلنان. 1
 .1ح  60/  2 الكاىف، كليىن. 2
 .10ح  62/  2 ، الكاىفكليىن. 3
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باشد و همين انتساب و تحمل مشقات راه است كه باعث قبولي  مي
 .اعمال و نجات در روز قيامت است

  : ن محمد نقل شده است كه گفتشيخ مفيد از عالء ب مجالسدر كتاب 

  :شريفه ةاز معني آي ×از حضرت امام محمد باقر

  }ت و كانَ اللَّه غَفُوراً رحيماائك يبدلُ اللَّه سيئَاتهِم حسنٰـفَأُولَ{ 

 ةس خداوند بدي هايشان را به نيكي ها تبديل مي كند، و خدا همواره آمرزندپ
  .مهربان است

  : ودندسؤال كردم، فرم

شود، آنگاه  آورند تا حساب به پا داشته  در روز قيامت مؤمن گنهكار را مي
 خداوند متعال خود به حساب او رسيدگي كرده، كسي را از اعمال او باخبر نمي

رساند، وقتي كه بنده به  كند سپس گناهانش را يك به يك به اطالع او مي
: دهد به نويسندگان فرمان ميگناهان خود اقرار و اعتراف نمود خداوند متعال 

مردم آشكار  ةها تبديل كنيد و براي هم گناهان او را به حسنات و خوبي ةهم
اين بنده خدا حتي يك : گويند كنيد، در اين هنگام مردم با تعجب به يكديگر مي

دهد كه او را به بهشت  گناه هم نداشته است، پس از آن خداوند متعال فرمان مي
 )1( .اين آيه است اما اين مقام صرفاً مخصوص شيعيان ما است اين تأويل. ببرند

  : نيز روايت شده است كه فرمودند ×از حضرت امام رضا

                                                         
، و به نقل از اين دو 105ح  73ـ  72 االماىل، طوسى، 8ح  299ـ  298 اماىل ،مفيد. 1
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گناهان است، خداوند متعال آنچه از مظالم بندگان خدا  ةمحبت ما اهل بيت كفار
آنها به  ةبر گردن محبان ما است تقبل خواهد نمود مگر مظالمي كه انجام دهند

ديگر ضرر وارد كرده يا به آنان ستمي روا داشته باشد، آنگاه به گناهان او مؤمنان 
 )1( .تبديل به حسنات شويد: فرمان داده مي شود

روايات صحيح متعددي با  بحار 68از جلد  ))الصفح عن الشيعه((در باب 
 ورع و اجتهادهمين مضمون وجود دارد و اگر اين روايات را با احاديث 

كوشي در دين و پرهيز از گناهان داللت دارد كنار هم  كه بر لزوم سخت
شيعي تا به صفت تقوا  ةگيريم كه انسان عضو جامع بگذاريم چنين نتيجه مي

 ،آيد و پرهيز از گناه و سخت كوشي در دين آراسته نباشد شيعه به حساب نمي
اما اگر با وجود اين صفات، تصادفاً به ارتكاب گناهي مبتال گرديد به سبب 

 .اليتي كه دارد خداوند متعال گناهش را خواهد بخشيدو

 درمان فشارهاي روحی

روحي و  ةخطوط اصلي ايجاد جنب ةاي كه ترسيم كنند  هفتمين نكته
باشد، اقدام در جهت خنثي كردن  مي ^معنوي توسط اهل بيت

دشمنان بر افراد جماعت صالح  ةفشارهاي روحي است كه از ناحي
هاي   آموزش كيفيت رو به رو شدن با جنگ گرديد، همچنين تحميل مي

ظريف رواني، و تهاجمات سياسي تبليغاتي بود كه پيروان اهل 
 .گرديدند با آن مواجه مي ^بيت

عالوه بر تحريكات و تشكيكاتي كه دشمنان اهل  در اين زمينه ـ
                                                         

 .5ح  100/  68 حبار، و به نقل از آن 274ح  164 االماىلطوسى، . 1
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حقانيت  ةو پيروان آنان، با هدف فشار بر شيعيان در بار ^بيت
سياسي و  ةكردند، همچنين محاصر ي، القا م^مكتب اهل بيت

اساسي ديگر را كه بر  ةـ بايد دو نكت اقتصادي و تعقيب و پيگرد آنان
 :افراد اين جماعت تأثير منفي داشت، مورد بررسي قرار دهيم

كمي تعداد افراد اين جماعت در برابر جمعيت انبوه مخالفان كه اكثريت  :اول
كه جماعت  ^ر زمان خود ائمهگرديد، خصوصاً د امت اسالم را شامل مي

كردند  صالح در عين كمي تعداد، در جوامع بسيار بزرگ اسالمي زندگي مي
اين مسئله،  ةاي مستقل باشند و به واسط  بدون اينكه داراي نظام يا جامعه

 .كردند همواره احساس فشار روحي و نفسي مي

 ةنبوده و هم ^روحي منحصر به شيعيان اهل بيت ةاين پديد
هاي الهي، به طور   هاي كوچك مؤمن در طول تاريخِ رسالت  گروه

خداوند متعال در قرآن كريم اين مشكل . اند  طبيعي با آن مواجه بوده
را اين گونه حل كرده است كه در آيات متعدد كه در آنها از كمي و 

نمايد كه  ها سخن به ميان آورده است، همواره تأكيد مي  زيادي جمعيت
اقليت، و گمراهي و انحراف در جانب اكثريت صالح و حق در جانب 

  : شريف ةمانند اين آي ;است

  )1(.)}و ما أَكثر الناسِ و لَو حرصت بِمؤمنِني{

  .آورنده نيستند  و بيشتر مردم ـ هر چند آرزومند باشي ـ ايمان

  : ديگرة و آي
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  )1(}و قَليلٌ من عبادي الشكُور{

  .پاسگزارندو از بندگان من اندكي س

  : و آيه

  )2(}و ما كانَ أَكْثرهم مؤمنِني{

  .آورنده نبودند  بيشترشان ايمان ]لي[و

  : و آيه 

و إِنَّ كَثرياً من اخلُْلَطاِء لَيبغي بعضهم على بعض إِال الَّذين َءامنوا و عملُوا {
  )3(}ت و قَليلٌ ما همالحاالص

بسياري از شريكان به همديگر ستم روا مي دارند، به استثناي و در حقيقت 
 .اند، و اينها بس اندكند  كساني كه ايمان آورده و كارهاي شايسته كرده

اتهام رافضي بودن و شكستن وحدت ميان مسلمانان و مخالفت  :دوم
با جماعت آنان و ديگر اتهاماتي كه تالش داشت، جماعت صالح را به 

جامعه  كليت، آن را دور و غريبه و جداي از محاصره در آورده
به ويژه كه اين اتهامات رفته رفته تحول پيدا كرده و  ;اسالمي بنماياند

به حكم به كفر جماعت صالح و انحراف و خارج شدن آنها از دين 
 .تبديل گرديد ،اسالم و اينكه آنان مستحق كشتن و تبعيدند

                                                         
 .13 /سبأ. 1
 .67 /شعراء. 2
 .24 /ص. 3
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نوع اتهامات و تنگناها  در اثر اين ^پيداست كه پيروان اهل بيت
 .شدند دچار فشار شديدي مي

براي حل اين دو مسئله گاه مستقيماً از طريق حل مسئله اين  ^ائمه
دو عنوان، و گاه از راه بيان اين مطلب كه اين افراد از جانب خداوند 
متعال براي اين كار انتخاب شده و از تحمل اين آزارها به اجر و 

و تذكر اين نكته كه سرنوشت آنها با  ;دندگر پاداش بزرگي نايل مي
در اين زمينه يكي است، و اشاره به اين مطلب  ^سرنوشت خود ائمه

كه در قرآن كريم از افراد اين جماعت سخن به ميان آمده است، از 
 .اند  كاسته شدت اين فشارهاي روحي بر پيروان خود مي

 .پردازيم اند مي  ن وارد شدههايي از رواياتي كه با اين مضمو  حال به ارائه نمونه

روايت شده است  ×نيشكر فروش از امام صادق ةاز عتيب محاسندر كتاب 
  : كه فرمودند

به خدا سوگند كه خداوند خوب نامي به شما داده است، مادام كه به سخنان ما 
  )1( .عمل مي كنيد و ما را تكذيب نمي كنيد

: ه مردي به من گفته استگفته بودم ك ×چون من به امام صادق: عتيبه گويد
 .آن حضرت اين سخن را به من فرمودند!  مبادا كه از رافضيان باشي

  : و از ابوبصير روايت شده است كه گفت

قربانت شوم، نامي است كه ما را به آن مي خوانند : عرض كردم ×به امام باقر
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خود  اموال و شكنجه دادن ما را بر ةآن ريختن خون، مصادر ةو حاكمان به واسط
   .شمارندمباح مي 

  كدام اسم؟ : آن حضرت فرمودند

  :فرمودند ×امام باقر .رافضه: ابو بصير گفت

 ×هفتاد نفر از سپاهيان فرعون از فرمان فرعون سرپيچي كردند و به قوم موسي
كسي در عبادت از اين هفتاد نفر  ×و در ميان قوم موسي، گرويدند
قوم موسي نيز اين  .مندتر نبود  تر و نسبت به حضرت هارون عالقه  سختكوش
وحي كرد كه اين نام  ×ناميدند، خداوند متعال نيز به موسي)) رافضه((گروه را 

پس اين . را در تورات براي اين افراد ثبت كن كه من اين نام را به آنها بخشيدم
  )1( .خداوند است كه اين نام را به شما بخشيده است

  : روايت شده كه گفت و از علي بن عقبة بن خالد از پدرش

وارد شديم  و آن حضرت در  ×من و معلي بن خنيس به منزل امام صادق
جايگاه خود نبودند، پس از لختي آن حضرت در حالي كه دستار بر سر نداشت، 

  از اندروني و نزد زنان خارج شده و به نزد ما آمد، 

نشست و خوش آمديد، سپس : هنگامي كه نگاه آن حضرت به ما افتاد فرمود
  فرمود 

 :شما همان خردمنداني هستيد كه در قرآن از آنها ياد شده و خداوند متعال فرموده
پس مژده باد بر شما كه شما از جانب  }تنها خردمندانند كه عبرت مي گيرند{
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  ايد كه هر دو سوي آن به خوبي ختم مي شود،   خداوند بر سر دوراهي قرار گرفته

بمانيد تا آنچه را كه براي ديدنش انتظار مي كشيد،  آگاه باشيد كه اگر شما باقي
هايتان را خنك كرده و خشم دل هايتان را خواهد برد و شما   ببينيد خداوند دل

و دل هاي {: را بر دشمنتان پيروز خواهد گرداند و اين سخن خداوند است كه
از و اگر پيش  }و خشمِ دل هايشان را بِبرد* گروه مؤمنان را خنك مي گرداند 

 ;ايد  فرارسيدن چنين روزي چشم از جهان فرو بنديد، بر دين خدا از دنيا رفته
برگزيده و وي را بر اساس آن مبعوث  ‘همان ديني كه براي پيامبر خود

 )1(.گردانيده است

از حضرت جعفر : از محمد بن اسحاق ثعلبي نيز روايت شده كه گفت
  : شنيدم كه فرمود ’بن محمد، امام صادق

  .هة اهللا من خلقه، و شيعتنا خرية اهللا من أمة نبيحنن خري

ما برگزيدگان خداوند از ميان خلقش هستيم و شيعيان ما برگزيدگان خداوند از 
 )2(.ميان امت پيامبرش هستند

روايت  ×همچنين از محمد بن قيس و عامر بن سمط از امام محمد باقر
  : است كه فرمود

هايي از نور بر   ت گروهي مي آيند كه جامهدر روز قيام: فرمودند ‘پيامبر اكرم
سجده آشكار است،  ةهايشان نوراني، و بر پيشاني هاي آنان نشان  تن دارند، چهره

                                                         
 /رعد: و آيات در  35ح  93/  68 حبارو به نقل از آن  137ح  273ـ  272/  1 احملاسنبرقى، . 1

 .15ـ  14 /توبه  و 19
 .88ح  43/  68 حبارو به نقل از آن  17ح  32 بشارة املصطفىطربى امامى، . 2
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آنان صف به صف از كنار اهل محشر مي گذرند تا در مقابل پروردگار جهانيان 
قرار مي گيرند و پيامبران و فرشتگان و شهدا و صالحان به حال آنان غبطه مي 

 )1(.اينها شيعيان ما هستند و پيشوايشان علي است... دخورن

شنيدم كه  ’از حضرت صادق: از ابوبصير نيز روايت شده كه گفت
  : فرمود مي

ما اهل بيت رحمت، خاندان نعمت، خاندان بركت و شالوده و بنيان زمين هستيم و 
ما  شيعيان ما دستاويزهاي اسالم هستند، دعوت ابراهيم جز براي ما و شيعيان

نبوده است و خداوند تا روز قيامت ما را از ميان كساني كه شيطان فريبشان مي 
در حقيقت، تو را بر بندگان من تسلّطي { :دهد مستثني كرده و فرموده است

 )2(.}نيست

  : و از ابن عباس روايت شده كه گفت

   )3(}هم خري الْربِيةئك ٰـت أُولَالحاإِنَّ الَّذين َءامنوا و عملُوا الص{: چون آيه

  : فرمودند ‘نازل گرديد، پيامبر اكرم

اي علي، مراد از اين آيه تو و شيعيان تو هستيد، تو و شيعيانت در روز قيامت 
و دشمنان تو خشمگين و  )4( .راضي و مورد رضايت وارد محشر مي شويد

                                                         
 .123ح  68/  68 حبار، و به نقل از آن 26، ح 31ـ  30 فضائل الشيعةصدوق، . 1
ح  36ـ  35/  68 حبار االنوارو به نقل از آن جملسى،  18ح  243/  2 تفسري عياشى. 2

75. 
 .اند، آنانند كه ترين آفريدگانند  اىن كه گرويده و كارهاى شايسته كردهدر حقيقت كس. 3

خدا از آنان خشنود است ;  }رضي اللَّه عنهم و رضوا عنه{ آنان مصداق آيه يعىن(. 4
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 )1(.عبوس به صحراي محشر در مي آيند

 شعله خاموش نشدنی امید

خوش بيني  روحيهور نگاه داشتن اميد به آينده و ابقاي  ين نكته، شعلههشتم
اين . ها است و چشم داشتن به تكامل حركت در اثر تحمل دردها و سختي

ها و به ثمر رسيدن آنها   حركت ةخود عاملي مؤثر براي بقا و استمرار هم
 .باشد مي

به اهداف شكي نيست كه هر حركتي كه بخواهد باقي و پايدار مانده، 
مورد نظر خود نايل آيد، به ناچار بايد اين روحيه را در افراد خود 

 .ايجاد نموده و آتش اميد را همواره در دل آنان زنده نگاه دارد

بينيم رسالت اسالم در مراحل مختلف،  به همين جهت است كه مي
مسلمانان را به احساس اميدواري تشويق كرده، يأس و نااميدي را 

ـ تحريم   رايط سخت و موانع و دردها در راه موجود باشدهر چه ش ـ
  : خداوند متعال فرمايد .نموده است

حىت إِذَا استيئَس الرسلُ و ظنوا أَُم قَد كذبوا جاَءهم نصرنا فَنجي من نشاُء و ال {
  )2(}يرد بأْسنا عنِ الْقَومِ الُْمجرِمني

                                                                                                             
 )هستند). از او خشنود ]آنان نيز[و 
فاظ، با كمى اختالف در ال 1414ح  671و  909ح  406ـ  405 /االماىلطوسى، . 1

 /الصواعق احملرقه، چاپ دار الفكر، 589/  8 الدر املنثور، 171/  30تفسري طربى
161. 

 .110 /يوسف. 2
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پنداشتند كه به آنان واقعاً ] مردم[نوميد شدند و  ]ما[رستادگان تا هنگامي كه ف
پس كساني را كه مي خواستيم، نجات . دروغ گفته شده، ياري ما به آنان رسيد

  .عذاب ما از گروه مجرمان برگشت ندارد]لي [يافتند، و

  : و نيز فرموده است

تكُم مثَلُ الَّذين خلَوا من قَبلكُم  مستهم أَم حِسبتم أَن تدخلُوا الْجنةَ و لَما يأْ{
الْبأْساُء و الضراُء و زلْزِلُوا حىت يقُولَ الرسولُ و الَّذين َءامنوا معه مىت نصر اللَّه  أَال 

قَرِيب اللَّه صرإِنَّ ن{  

 سر[ند آنچه بر آيا پنداشتيد كه داخل بهشت مي شويد و حال آنكه هنوز مان
شما نيامده است؟ آنان دچار سختي و زيان شدند و  ]سر[پيشينيان شما آمد، بر ]

و كساني كه با وي ايمان  ]خدا[تكان درآمدند، تا جايي كه پيامبر  ]هول و[به 
  : آورده بودند گفتند

 )1(.هشدار، كه پيروزي خدا نزديك است)) پيروزي خدا كي خواهد بود؟((

چنان كه در تاريخ جنگ احد و خندق آمده است، در  ‘پيامبر اكرم
ها، با ياران خود از فتح كشورهاي كسري   ترين شرايط و محنت  سخت

 .سخن گفته است) ايران و روم(و قيصر 

كردند تا براي  دشمنان اسالم، و بيماردالن منافق نيز همواره سعي مي
كاشته،  رسيدن به اهداف شوم خود در دل مؤمنان بذر يأس و نااميدي

مباركه  ةخداوند متعال در سور  شك و شبهه در جان آنان بياندازند، ـ

                                                         
 .214 /بقره. 1
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ـ چرا كه به مجرد خاموش شدن   احزاب به همين نكته اشاره فرموده است
ها، انسان تن به شكست داده در برابر   نور اميد و راهيابي يأس در دل

 .آيد ميسالحي كشنده براي او در  ةشود و يأس به مثاب فشارها تسليم مي

اند و آن   هاي رواني همواره بر يك هدف اساسي متمركز بوده  جنگ
 .خاموش كردن روح اميد در احساسات انساني است

شود  اند كه مي  هاي متعددي داشته  براي حل اين معضل روش ^اهل بيت
اي كه در   ترين نكته  اما مهم. آنها را در نكاتي كه پيشتر بيان كرديم پيدا كرد

اهللا  عجل  انتظار ظهور امام قائم ـ ةتوان به آن اشاره نمود مسئل اين زمينه مي
در رابطه با امام منتظر تنها به مجرد طرح  ^آنجا كه ائمه ;ـ است  فرجه

اين حقيقت و اينكه از پيروان خود بخواهند كه به او ايمان داشته باشند، 
ورند كه كردند شيعيان خود را طوري بار بيا بسنده نكرده و هميشه سعي مي

با حالت انتظار حقيقي ظهور  ^در همه عصرها حتي در عصر خود ائمه
اي كه پيروان اهل   به گونه ;ـ زندگي كنند  عجل اهللا فرجه  و قيام امام عصر ـ

اند كه ممكن است هر كدام از   زيسته همواره با اين احتمال مي ^بيت
حركت  امري كه عاملي روحي و ;همان امام قائم به امر باشد ^ائمه

آفرين و اميدي بزرگ در جهت رسيدن پيروزمندانه به اهداف و غلبه كردن 
بر اوضاع اجتماعي فاسد و اصالح انحرافات عقيدتي و اخالقي جامعه را 

 .انگيخت در جماعت صالح بر مي

البته طرح اين مسئله آثار منفي هم در زندگي جماعت صالح داشت كه  
آنجا كه برخي  ;نيز به وقوع پيوست ^ها در عصر ائمه  در بعضي از برهه

معتقد شدند امام حاضر در زمان آنها همان امام قائم به امر خدا است و 
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به همين دليل در صورت مرگ آن امام، آمادگي پذيرش و باور خبر 
اي اشاره   توان به قضيه به عنوان مثال مي. وفات و شهادت او را نداشتند

  .اتفاق افتاده است ’جعفر حضرت امام موسي بن ةكرد كه در بار

حركت سياسي آن حضرت از چنان قدرتي برخوردار بوده است كه  
برخي از اصحاب آن حضرت معتقد شدند كه ايشان همان امام منتظر 
و قائم به امر خدا هستند، و چون آن حضرت در زندان مسموم شده و 
ده به شهادت رسيدند، اين دسته از اصحاب شهادت ايشان را باور نكر

يعني عدم (و اين عدم باور، به اعتقاد توقف بر امامت آن حضرت 
منجر گرديد و پس از شهادت آن ) جانشيني كسي براي آن حضرت

بزرگوار در ميان جماعت صالح مشكلي ايجاد شد و جماعت صالح به 
پس  ‘حضرت امام رضا تگروهي كه به امام: دو دسته تقسيم شدند

توقف  ×ي كه بر امامت امام كاظمو گروهاز پدرش ايمان آوردند 
بعدها توانستند بر اين گروه  ×البته حضرت رضا). واقفيه(نمودند 

 )1(.غلبه كنند

به دليل توانايي  ^اين آثار منفي به سرعت از ميان رفته و ائمه
بااليي كه در اقناع اصحاب خود داشتند و حقيقت آن بزرگواران 

ند بر اين امواج غلبه كنند و توانست همواره روشن بوده است به زودي 
با خنثي كردن اثرات منفي، اثرات مثبت طرح اين نظريه را در جامعه 

 .حفظ نمايند
                                                         

در يكى از جملدات اين  ^ما اين شرايط را در هنگام بيان احوال و شرايط زماىن هريك از ائمه. 1
 .جمموعه خواهيم آورد
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عبادتي كه به  ;بر اين اساس، انتظار فرج به يك عبادت بدل گرديد
ها است و فرزندان جماعت  عبادت ةبرتر از هم ‘پيامبر اكرم ةفرمود

پرداختند و  ساس آن به فعاليت ميصالح با اين عبادت خو گرفته و بر ا
 ةاز همين رو است كه زمينه سازي براي ظهور نيز يكي از عاليم ويژ

حكومت  ةاين انتظار و يكي از عوامل مؤثر در حركت به سوي اقام
 .آيد عدل مطلق در تاريخ اين جماعت به شمار مي

شايد بيشترين تأثير گذاري در اين جنبه روحي كه ويژه اين جماعت 
ـ و تأكيد بر  اهللا فرجه عجل ت را مسئله حضرت مهدي ـاس

 ;خصوصيات آن و كيفيت انتظار در غيبت صغري و كبري داشته باشد
اثري كه هم اكنون نيز شاهد آن هستيم و مانند آن را در ديگر 

بينيم، البته نه به اين جهت كه آنان به جريان  هاي اسالمي نمي  فرقه
ـ ايمان ندارند كه اين مسئله مورد  عجل اهللا فرجه حضرت مهدي ـ

هاي اسالمي در اصل   قبول همه فرق مسلمانان بوده، هيچ يك از فرقه
وجود آن اختالفي ندارند، بلكه به جهت اينكه تأكيد، ممارست و 
برقرار كردن ارتباط با اين قضيه، همچنين اعتقاد به زنده بودن حضرت 

اين شكل در زندگي  ـ در اين سطح و با عجل اهللا فرجه مهدي ـ
 .شود هاي اسالمي يافت نمي  اعتقادي هيچ يك از ديگر فرقه

خوب است حال كه بحث به اينجا كشيد، از اين ديدگاه به صورت 
و  يـ و آثار روح عجل اهللا فرجه  ـ يخالصه به مسئله حضرت مهد

 .آن بپردازيم يمعنو

 ×مسئله حضرت مهدي
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 ×مانند مسئله امام حسينـ  اهللا فرجه عجل مسئله حضرت مهدي ـ
در ساختار طايفة اماميه از ابعاد متعدد عقيدتي، اخالقي، فرهنگي و 

 )1(.معنوي برخوردار بوده كه بحث در باره آنها بسيار گسترده است
آنجا كه اين واقعه، تفسير تاريخ بر اساس نظريه قرآني است كه 

 .داند وراثت زمين را از آن بندگان صالح خداوند مي

  : وند متعال فرموده استخدا

                                                         
ـ نيازمند حتقيق در چندين زمينه  فرجهعجل اهللا  بررسى قضيه حضرت مهدى ـ. 1

 :متفاوت است
جنبه عقيدتى و شناخت و تصور آن حضرت و اقامه دليل بر وجود او و تفسري اين پديده 

 . ىب نظري در جوامع بشرى
جنبه فرهنگى كه با فرهنگ تفكر امامت و تكامل آن ارتباط داشته و با تئورى امامت 

د به اطاعت از دستورات و راهنماىي هاى وى مهسو معصوم و استمرار اين امامت و تقي
 .هاى فرهنگى داخل مى شود بوده و بدين ترتيب در منت مؤسسات و روش

هاى ظهور او و   جنبه تارخيى كه با زندگى آن حضرت و شرايط سياسى آن و عالمت
 .آينده حركت بشرى به دست او ارتباط پيدا مى كند

 .ابطه داردجنبه اخالقى، كه بااخالق انتظار ر
جنبه معنوى، كه در اين مبحث قصد پرداخنت به آن را دارمي و مى دانيم كه گاه با جنبه 

 .اخالقى نيز تداخل پيدا مى كند
عجل اهللا   توان به صدها كتاب نيز اشاره كرد كه در باره موضوع حضرت مهدى ـ در اينجا مى

اطالعات بسشتر به آا مراجعه ـ به رشته حترير در آمده است و مى توان براى كسب   فرجه
منود، از آن مجله است كتاب ىب نظري و كم حجمى كه آن را استاد شهيد، حضرت آية اهللا العظمى 

 .اند  به رشته حترير درآورده .<×حبث حول املهدي«: سيد حممد باقر صدر، حتت عنوان
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}ي الصوادبا عرِثُهض يعد الذِّكْرِ أَنَّ اَألرن بورِ مبا يف الزنبكت ونَالَقَدح1(}ل(  

و در حقيقت، در زبور پس از تورات نوشتيم كه زمين را بندگان شايسته ما به 
  .ارث خواهند برد

   :اند  نيز فرموده

ت لَيستخلفَنهم يف اَألرضِ كما امنوا منكم و عملُوا الصالحوعد اللَّه الَّذين َءا{
استخلَف الَّذين من قَبلهِم و لَُيمكِّنن هلَُم دينهم الَّذي ارتضى هلَُم و لَيبدلَنهم من بعد 

  )2(}خوفهِم أَمناً يعبدونين ال يشرِكُونَ يب شيئاً

اند، وعده داده   خدا به كساني از شما كه ايمان آورده و كارهاي شايسته كرده
همان گونه كه  ;قرار دهد] خود[است كه حتماً آنان را در اين سرزمين جانشين 

قرار داد، و آن ديني را كه  ]خود[كساني را كه پيش از آنان بودند جانشين 
بيمشان را به ايمني مبدل گرداند، برايشان پسنديده است به سودشان مستقر كند، و 

 .مرا عبادت كنند و چيزي را با من شريك نگردانند ]تا[

حال، آنچه در اين مبحث براي ما اهميت بيشتري دارد بررسي جنبه 
ـ  عجل اهللا فرجه روحي و معنوي مسئله قيام جهاني حضرت مهدي ـ

ايجاد  در ^اي است كه به فهم ما از روش كار ائمه  آن هم به اندازه
 .جنبه معنوي شيعيان كمك كند

ـ از ديدگاه پيروان و شيعيان اهل   اهللا فرجه عجل  مسئله حضرت مهدي ـ
يشتر بيان پتجسم عيني و زنده همان حقيقت تاريخي است كه  ^بيت

                                                         
 .105 /انبيا. 1
 .55 /نور. 2
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توان برايش حسابي باز  اي كه نمي  كرديم، و تنها در سطح آينده نيامده
مردم جريان داشته و  روزمرهي كرد نبوده، بلكه حقيقتي در سطح زندگ

ـ و   عجل اهللا فرجه  آينده آنان را از طريق وجود شريف حضرت مهدي ـ
زيرا كه آنان اعتقاد  ;دهد زنده بودن آن حضرت در زمان حال شكل مي

دارند، آن حضرت به دنيا آمده و هم اكنون زنده است و در ميان جامعه 
كه مسلمانان با آن رو به زندگي كرده، همه شرايط سخت زمان حال را 

رو هستند، با تمام وجود احساس كرده، همه تجربيات انساني و اجتماعي 
نمايد تا بتواند  كه بشريت كسب كرده و با آنها تعامل دارد را مشاهده مي
 .در آينده حركت خود حكومت عدل مطلق را برقرار نمايد

هاي الهي در تاريخ كه   نتتواند به ديدگاه تاريخ انساني و فهم س اين اعتقاد مي
 .قرآن كريم از آنها سخن به ميان آورده است وضوح بيشتري ببخشد

گيرد، گاه ممكن  ها قرار مي  انسان مؤمني كه در معرض بالها و مصيبت
است در پيدا كردن مصداق واقعي حقايق و سنن تاريخي كه قرآن 

يا نوعي كريم از آنها سخن به ميان آورده، در دل دچار شك و شبهه، 
مانند سنت پيروزي نهايي صالحان، يا سنت  ;پيچيدگي و ابهام شود

  : پيروزي حق بر باطل كه در قرآن كريم بدين گونه بيان شده است

  )1(}و قُلْ جاَء الْحق و زهق الْباطلُ  إِنَّ الْباطلَ كانَ زهوقاً{

  . ابودشدني استآري، باطل همواره ن. حق آمد و باطل نابود شد: و بگو

  )1(}ة الدنيا و يوم يقُوم اَألشهادٰإِنا لَننصر رسلَنا و الَّذين َءامنوا يف احلَْيو{و 
                                                         

 .81 /ءاسرا. 1
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اند، در زندگي دنيا و   در حقيقت، ما فرستادگان خود و كساني را كه گرويده
  . روزي كه گواهان برپاي مي ايستند قطعاً ياري مي كنيم

  )2(}ذي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى و دينِ الْحق ليظهِره على الدينِ كلِّههو الَّ{و 

او كسي است كه پيامبرش را با هدايت و دين درست، فرستاد تا آن را بر هر چه 
 .دين است پيروز گرداند

  :  هاي انساني  يا سنت جا به جايي در جامعه

}ن يوا منَءام ينا الَّذأَيهي هونبحي و مبهم حيبِقَو أْيت اللَّهف يفَسو ينِهن دع نكُمم دتر
أَذلَّة على الْمؤمنِني أَعزة على الْكَافرِين جياهدونَ يف سبِيلِ اللَّه و ال خيَافُونَ لَومةَ 

و اللَّه شاُء  ون يم يهتؤي ك فَضلُ اللَّهيماالئم ذَللع ع3(}س(  

ايد، هر كس از شما از دين خود برگردد، به زودي   اي كساني كه ايمان آورده
او را  ]نيز[را مي آورد كه آنان را دوست مي دارد و آنان  ]ديگر[خدا گروهي 
در راه خدا جهاد . بر كافران سرفرازند ]و[با مؤمنان، فروتن،  ]اينان[. دوست دارند

آن را به . اين فضل خداست. مالمتگري نمي ترسند مي كنند و از سرزنش هيچ
  .هر كه بخواهد مي دهد، و خدا گشايشگر داناست

  }لَكماـو إِن تتولَّوا يستبدلْ قَوماً غَريكُم ثُم ال يكُونوا أَمثَ{و  

جاي شما را به مردمي غير از شما خواهد داد كه مانند  ]خدا[و اگر روي برتابيد 

                                                                                                             
 .51 /مؤمن. 1
 .33 /توبه. 2
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 )1(.اهند بودشما نخو

همچنين است سنت ارتباط ميان پرهيزگاري جامعه و نازل شدن 
  : خيرات و بركات، مثل اين آيه

} ضِ واَألر اِء والسم نكَات مرلَيهِم با عنحا لَفَتقَوات وا ونى َءاملَ الْقُرأَنَّ أَه لَو و
ذْنوا فَأَخن كَذَّبالَكوا يا كانم بِمونَه2(}كِْسب(  

و اگر مردم شهرها ايمان آورده و به تقوا گراييده بودند، قطعاً بركاتي از آسمان و 
دستاوردشان ] كيفر[پس به  ;زمين برايشان مي گشوديم، ولي تكذيب كردند

 .آنان را گرفتيم ]گريبان[

گيري فطري انسان به سوي تكامل و ايمان به خداوند  يا سنت جهت
  : همتعال مثل اين آي

} لْقِ اللَّهخيلَ لدبا  ال تلَيهاس عالن الَّيت فَطر ت اللَّهطرنِيفاً  فينِ حلدك لهجو مفَأَق
  )3(}ذَلك الدين الْقَيم و لَكن أَكثر الناسِ ال يعلَمونَ

ي پس روي خود را با گرايش تمام به حق، به سوي اين دين كن، با همان سرشت
اين است . آفرينش خداي تغييرپذير نيست. كه خدا مردم را بر آن سرشته است

 .همان دين پايدار، ولي بيشتر مردم نمي دانند

يا اين حقيقت كه انسان جانشين خدا در زمين است و خداوند او را براي 
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 .96 /اعراف. 2
 .30 /روم. 3



  2در بنيان گذاری جماعت صالحان ـ ^نقش اهل بيت                        

 

180

  : جانشيني خود در زمين بر فرشتگان ترجيح داده است مثل اين آيه

}بإِذْ قَالَ ر لَولْماك ل فِْسدن يا ميهلُ فيفَةً  قَالُوا أَ جتْعلضِ خلٌ يف اَألراعإِين ج ئكَة
فيها و يسفك الدماَء و حنْن نسبح حبمدك و نقَدس لَك  قَالَ إِني أَعلَم ما ال 

  )1(}تعلَمون

جانشيني خواهم من در زمين : ((و چون پروردگار تو به فرشتگان گفت
آيا در آن كسي را مي گماري كه در آن فساد : ((گفتند] فرشتگان[، ))گماشت

و به  ;تنزيه مي كنيم] تو را[انگيزد، و خونها بريزد؟ و حال آنكه ما با ستايش تو، 
 .))من چيزي مي دانم كه شما نمي دانيد: ((فرمود .))تقديست مي پردازيم

و فسادي كه زمين را در بر گرفته ها   هنگامي كه انسان آالم، محنت
بيند كه امر به معرف و نهي از منكر به  است مشاهده نموده و مي

ها و حقايق در ذهن او با   فراموشي سپرده شده است، تمام اين سنت
 .شود يك عالمت سؤال بزرگ مواجه مي

ـ را نصب   اهللا فرجه عجل اما وقتي حقيقت وجود حضرت مهدي ـ
كند كه او همه اين آرزوها را  دهد و اعتقاد پيدا مي العين خود قرار مي

تحقق بخشيده و مصداق واقعي اين سنن و حقايق را به منصه ظهور 
خواهد آورد، ديدگاهش نسبت به اين مسائل بسيار روشن خواهد 

 .گرديد

                                                         
 .30 /بقره. 1
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ـ  عجل اهللا فرجه ـ يتوان در قضيه حضرت مهد يدر كنار اين جنبه م
ذيل  يدارد، مسائل معنو يه نقش محوركه در ساختار جماعت امامي

 :را نيز يافت

شفاف شدن احساس وظيفه در برابر مسئوليت  :شفافیت تکلیف
هاي مختلف   واجب الهي و تكليف شرعي در هنگام پرداختن به فعاليت

ـ  عجل اهللا فرجه چون انسان مؤمن به حضرت مهدي ـ ;اسالمي و ديني
كه اعمال، خدمات، كند  و وجود آن حضرت، هميشه احساس مي

هاي خود را در زير پرچم   ها و قرباني دادن مجاهدات، فداكاري
 .رساند مبارك و تحت عنايت مخصوص آن حضرت به انجام مي

اين شفافيت توان معنوي مضاعفي براي كار و فعاليت اين شخص به او 
همان توان معنوي كه مجاهدان زير پرچم پيامبران مستقيماً از  ;بخشد مي
آنان كه توانستند به مدد همين توان معنوي به  ;رخوردار بودندآن ب

هاي بزرگ دست يافته، تغييرات گسترده و فراگير در جامعه  پيروزي
چرا كه هرچه احساس نزديكي به حقيقت رباني و . انساني ايجاد كنند

عنايت الهي و نيروي واقعي كه همان دست قدرت خداوند است بيشتر 
تر   ترين وظيفه خود نزديك  به پيروزي و اداي بزرگشود، انسان خود را 

كند، و شكي نيست كه احساس عنايت مستقيم امام معصوم  احساس مي
و انتساب به آن وجود مقدس در حركت و فعاليت، احساس نزديكي به 

 .باشد خدا، عنايت او و اطاعت از فرمان او مي

ي حفاظت از اصول، ارزشها و معيارها :هاي الهی  حفظ ارزش
رباني در مسير راه، و تالش پيوسته در راه به دست آمدن كمال 
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انساني به دور از مفاهيمي چون سود و زيان دنيوي، درآمد مادي و 
 .رسيدن به قدرت، تسلط و سيطره

كه از   از آنجا كه اين حركت كه از يك سو به خدا و رسالت الهي ـ
ه حضرت ـ و از ديگر سو ب  روند يمصاديق جهان غيب به شمار م

باشد، و  يـ منسوب م كه از جهان شهود است ـ عجل اهللا فرجه ـ يمهد
ترين نقش را در تاريخ انسان   است كه بزرگ يهم كس يحضرت مهد

ـ و  است يكه همان بر پا كردن حكومت عدل مطلق اله  كند ـ يايفا م
سرچشمه  يبايد از آن حضرت و اهداف الزم الوقوع و ياين معان

برخوردار  ياين معاني نيز بايد از عمق و رسوخ كافبگيرد، احساس 
اين گونه است كه انسان مؤمن به آن حضرت، در طول راه، اين . باشد

 يبلند انسان يها و معيارها  باال را كه بر پايه ارزش يروح اصول گراي
 .استوار است، با خود حفظ خواهد كرد

ن رهگذر ايجاد روحيه صبر و استواري و از اي :روح صبر و ثبات
چرا  ;ها و امتحانات  رسيدن به تكامل و الگو گرفتن در تحمل مصيبت

ـ خود بهترين و  عجل اهللا فرجه كه نفس وجود حضرت مهدي ـ
ها   آنجا كه شاهد همه محنت ;ترين الگوي صبر و استواري است  بزرگ

و آالمي است كه در طول زندگي طوالني خويش با آنها مواجه است، 
سازد و در عين حال براي  شود، و طبيعتاً با آنها مي مياز آنها متأثر 

دستيابي به اهداف بزرگ خويش در راه خدا بر همه اين آالم و 
نمايد و در انتظار دست دادن فرصت مناسب براي  ها صبر مي  محنت

 .اين از يك جهت. ايفاي نقش بزرگ خويش است
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ين است هاي غيبت طوالني آن حضرت ا  از جهت ديگر، يكي از جنبه
ها به  كه در طول اين مدت طوالني و در اثر تحمل بالها و سختي

هايي   ها و مصيبت  تكامل رسيده، حركت اسالمي او نيز در اثر تجربه
بدان سان كه قادر به ايفاي اين  ;گردد كامل گردد كه با آن مواجه مي

نقش گردد كه در تاريخ بشر بي نظير است، اوضاع سياسي، اجتماعي، 
و روحي بشر نيز بدينوسيله، شايستگي رفتن در تحت چنين فكري، 

 .حكومتي را پيدا نمايد

همه اين موارد باهم، توانايي فراوان و روحيه عالي معنوي صبر و 
استواري و استفاده از آن در مسير تكامل انساني را به انسان مؤمن به 

 .كند آن حضرت منتقل مي

ن به حضرت مهدي اينكه انسان مؤم :کمک به برپایی عدالت
اي   كار به ظاهر ساده: ـ اين مطلب را درك كند كه اهللا فرجه عجل ـ

رساند، در حقيقت مشاركت در يك  كه در زندگي خود به انجام مي
نقش تاريخي و زمينه سازي براي برپا شدن حكومت عدل مطلق الهي 

 .دار تحقق آن است ـ عهده اهللا فرجه عجل است كه حضرت مهدي ـ

بينيم كه انسان مؤمن به جاي اينكه ارزش كار و  ن صورت ميدر اي
فعاليت خود را در خالل اهداف مورد نظر خود در زندگي كوتاه و زود 

تواند در جامعه بشري معاصر خود  گذرش، يا در خالل اصالحاتي كه مي
ها و   به وجود بياورد، جستجو كند، كه البته در هر دو مورد تأثير فعاليت

را محدود و زود گذر يافته، نسبت به آنها بي رغبت خواهد اهداف خود 
شد، نقش خاص خود را در زنجيره مراحل و اعمالي كه در كل در آينده 
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 .به برپا شدن مدينه فاضله بشري منتهي خواهد شد پيدا خواهد كرد

هاي او،  ها، اعمال و فداكاري  يند به طور طبيعي، در تعامل با فعاليتآاين فر
بدان سان كه هدف  ;يار قوي و بااليي به وي خواهد بخشيدبس روحيه

ها را  ها و فداكاري  ها، تالش  نمايد كه همه اين فعاليت چنان بزرگ جلوه مي
 .آورد، چه بزرگ و دشوار باشند يا كوچك و محدود تحت پوشش در مي

اميد و آرزوي بزرگ به پيروزي نهايي كه هر چقدر   :آرزوي بزرگ
نجامد، قطع و خاموش نخواهد شد و اين احساس كه انتظار به طول بي

رسد و ايجاد روحيه آينده جويي دائم  به زودي اين دوره نيز به پايان مي
 .در آنان

ترين روحياتي است كه   و شكي نيست كه روحيه اميدواري از بزرگ
همواره در استمرار حركت و صبر و استواري و فداكاري به كمك 

 .آيد انسان مي

دهند و پس از او  داند ديگر سربازان راهش را ادامه مي مي سربازي كه
بيشتر آماده فداكاري خواهد  ،فتح و پيروزي را به دست خواهند آورد

بسيار بيشتر از وقتي كه احساس كند با كشته شدن او راهش  ;گرديد
 .متوقف مانده و جنگ نيز پس از وي با شكست مواجه خواهد گرديد

كند  يدان جنگ مشغول نبرد است و احساس ميهمچنين سربازي كه در م
هاي ديگري نيز   كه ممكن است براي به دست آوردن پيروزي در ميدان

شركت كند، از شكست در ميدان اول نااميد و متوقف نشده، به حركت 
اين حالت جز در كساني كه به تئوري وجود . دهد خويش ادامه مي
 ;قاد دارند يافت نخواهد شدـ ايمان و اعت  اهللا فرجه عجل  حضرت مهدي ـ
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همو كه فرمانده ميدان نبرد است و پيوسته به فرماندهي خود ادامه خواهد 
اين از عواملي است كه شعله اميد را همواره . داد تا كار را به نهايت برساند
دارد تا انسان را در هر شرايط به سمت  زنده و فروزان باقي نگاه مي

 .حركت و فعاليت وادارد

ها   درك و احساس اين حقيقت كه تمام ستم :انتقام ستمدیدگانگرفتن 
شوند، بي پاسخ نمانده و  و دردهايي كه ستمديدگان مؤمن با آن رو به رو مي

روزي خواهد رسيد كه اين ستمديدگان، انتقام خود را از ستمگراني كه در 
 .اند، خواهند گرفت  حق بشريت مرتكب همه اين جنايات شده

كه به مسئله   تن انتقام، صرف نظر از جنبه شخصي ـاين فرآيند گرف
ـ در رابطه با   كند و مضمون سياسي اجتماعي آن ارتباط پيدا مي )1(رجعت

آيد كه در پرداختن به ظلم و ستم راه گذشتگان  كساني به اجرا در مي
چرا كه همه اين ستمگران، نسل بعد از  ;كنند ستمكار خويش را دنبال مي

دهند و انتقام از  كره بوده، امت واحدي را تشكيل مينسل اجزاي يك پي
 .آخرين آنان همانند انتقام از اولين آنها نيز خواهد بود

به معني سالم آن، يعني خونخواهي  انديشه خونخواهي و گرفتن انتقام ـ
اي  صحيح و   ـ انديشه و عدالت حقها و اصول   بر اساس ارزش

                                                         
وارد شده است و ظاهراً از آن استفاده  ^اى است كه در روايات، از اهل بيت  رجعت نظريه. 1

مى شود كه در آخر الزمان خوبان و بدان و صاحلان و اشرار و كافران و منافقان به اين جهان باز 
ما . اهد پريوزى حق بر باطل بوده، انتقام ستمديدگان از ستمگران ستانده گرددخواهند گشت تا ش

نيز به زودى در يكى از جلدهاى اين جمموعه، به حبث در باره اين موضوع خواهيم پرداخت، البته 
 .اند  هاى اعتقادى خود از اين موضع حبث كرده  علماى اماميه نيز در كتاب
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مورد از آن سخن رانده است،  اسالمي است كه قرآن كريم نيز در چند
  : مانند اين آيه

قَاتلُوهم يعذِّبهم اللَّه بِأَيديكم و خيْزِهم و ينصركُم علَيهِم و يشف صدور قَوم {
نِنيمؤ1(}م(  

خدا آنان را به دست شما عذاب و رسوايشان مي كند و شما را  ;با آنان بجنگيد
 .مي بخشد و دل هاي گروه مؤمنان را خنك مي گرداندبر ايشان پيروزي 

به عنوان خون  ×روايات نيز در مواردي كه از حضرت امام حسين
ياد كرده، و به اين نكته اشاره دارند كه يكي از ) ثار اهللا(خدا 

است، از همين  ))يا لثارات الحسين(( ×شعارهاي ياران حضرت مهدي
و اقرن ((: ين است عباراتي چوناند، و چن  موضوع سخن به ميان آورده

كه در زيارات  .خدايا خون ما را با خون او پيوند ده ))ثارنا بثاره
 )2(.شريف آن حضرت آمده است

 ;كند اين درك و احساس نيروي معنوي بزرگي در اندرون انسان ايجاد مي
چرا كه خداوند متعال اين گونه از احساسات را در انسان به وديعت نهاده 

ه همين جهت است كه انسان به صورت طبيعي در زندگي خود به است و ب
هاي حركت او به حساب   كند و يكي از انگيزه اين احساس گرايش پيدا مي

 .آيد مي

                                                         
 .14 /توبه. 1
السالم عليك يا ثار اهللا و ابن «: زيارت وارث، كه نيز در آن آمده است :مفاتيح اجلنان. 2

 .»سالم بر تو اى خون خدا و پسر خون خدا; ... ثاره
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اسالم براي جهت دادن به اين احساس و انگيزه اهميت بسياري قائل 
شده است، مبادا كه اين احساس فطري انسان به انحراف كشيده شود 

ه در مسير كمال جويي انسان قرار گيرد به يك عمل و بدون اينك
غريزي صرف تبديل گردد، و بدين ترتيب اسالم مسئله انتقام جويي و 

نه يك  ها قرار داده است ـ  خنك كردن دل را در كانال اصول و ارزش
احساس نفسي و گرايش شهواني ـ تا مانند ساير احساسات و غرايزي 

ست، عامل حركت انسان در مسير كه اسالم به آنها اهميت داده ا
 .تكامل گردد

 يو انتقام در مسئله حضرت مهد يروشن است كه مسئله خونخواه
از اشخاص نيست،  يشخص يـ يك انتقام و خونخواه عجل اهللا فرجه ـ

است كه انسان در آن به  ياز شرايط فاسد يبلكه انتقام و خونخواه
ن شرايط فاسد به شرايط برد، و نتيجه اين انتقام هم تغيير اي يسر م

 .آكنده از عدل، حقيقت و خير است
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