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 سخن نخست

خو شیددرودانبر جا  ا سجا یواسجالمیتاشو اآحسینی،پیوستههمچون
بخشد؛چهاینکجهسجاال وجویان ا وشنیمید خشدوجانادادگانوح،می

ادکنساخته داآتهتوادادگی اد جهانلنینسرو شهیدانامامحسین
و اهاسالم اب ادراسوآ اهیان و گشودهاس  

ان،حقیقج ومعنویج وتقجروتشج، مجاییاسج رجهد محّرم،ایینه مام
دوس به صویراآ ام موده،واال رینسبکد دگی ابراآمعتکفانحرمجلوه

رجهد سزیجرتوججوا مردآ اد مکتجبحسجینیرشیدهاس  خوشجاا ان
رننجدوسادآمش،میامود دوتقروتش، استین اد ایندا شگاها سانمی

 ا یجکزفلج ودو آادمعنویج بجرجهجانخیمجهدده،اآرهسایهد دما ه
گیر جدهاآرامردینوا سا ی درامی یکو رینگفتا ودیبا رین دتا  ااداسوه

بی شانصردًابرمحو رالم و ا یقرانوسیره وحا یاهروچرخد دگی
د نجدوگردد؛پیروانصدیقیرهگوهرخویشتن ابامعیا والی محجکمیمی
گو ه،حرمدلوحریمخا وادهخویش ااداسیبدسجادوگمراهجیمصجوناین

دا  د  گاهمی
ومشتمربر کجاترجا بردآواس ق9031الحرام وشهمحّرمپیش و، هاتر
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منجد وا نجدد امجر بلیجزادا هجابهرهمنالبمفیدآاس رهمبّلغانگرامیمی
،بخششوایثا وتبادتواد گاهامامحسینشو د ررام وتهتا سا ی

وحضجرتبندگید سیرهحسینی،معردیشخصی وجایگاهامجامسجااد
،و یجهاهتمجامبجهمسجاور ودجامعجههمچجونموضجوعابوالفضرالعباس

هاآمختلفوبحثاقتصجادمقجاومتی، ولیجدپیشرد ایراناسالمید ترصه
باشدرهد ایناتربجها هجاو هاآمهمواساسیمیملیواشتغال،ادجملهمح

پرداختهشدهاس  
هاآرا بردآاینماموته،مقاال یاس رهد بخجشا تهجاییاددیگرویژگی

ی؛غجی بلآهجاهاو اربهخالره وانبه:اترپیوس شدهاس وادانجملهمی
اددداعییها اگفتههاآحسینی؛ه وضی؛نیحسرخوا گانیمحادرشآهاستهیبا

اشا ه مودرهامیدوا یمبراآمبّلغانرانید ا یخاموشجمعبحرانو؛مقدس
محترمقابراستفادهباشد 
،چنا چجهد بجا همقجاالتومنالجِب ودا تظجا مجید پایان،ادمبّلغانگرامی

شدهد اینرتاب،ا تقادیاپیشنهادآدا  د،ما ااد ظراتساد دهخویشترضه
اتجا منلع مایند ابه ودی،الهیومساتدتهمگان،بجرریفیج ورا امجدآ

بعدآادهودهشود 
ادآوسجایناتر،ادهمهرسجا یرجهد امادهمحترمضمن شکراد ویسندگان

ویژهاددحمججاتدهیرتججابحاضججرصججادقا ه ججالش مود ججد،بججهسججامان
اربرمؤمنی، وجی محتجرمگجروه ج مینمنجابعاالسالموالمسلمینتلیحا 

  مایم بلیغی،سپاسگها آمی
 د روستاآزادیسع

 یغیو تبل یمعاون فرهنگ
قم هیحوزه علم یغات اسالمیدفتر تبل



 

 امام حسیندر سیرۀ کرامت انسان 
 *علی محمدیمحمد حجت االسالم والمسلمین 

 اشاره

حقجوقبشجرپرداختجهود بجا ههاآاخیربهبحجث، نهاد دههجامعهبشرآ
ولجی9؛اتالمیهحقوقبشربه صجویب سجیدهاسج ،حدودهفتادسالپیش

بجهررامج ا سجا ی وججه،هها وچها صدسالپیشیکبیشاداسالمتهیه،
 روسودمند راس  رامر،مرا باداتالمیهحقوقبشراآرردهرهبهویژه

،تجوامعامرودآمعضالا آادهاآبسی رینتل اددیگرسو،یکیادمهم
اگراتضاآجامعهبشجرآررامج ،یقین وجهیبهررام ا سا یاس  بهرم

: هاد ججد،امججرودهشججاهدایججنهمججهمشججکالتهما نججدیکججدیگر اا ممججی
دقجرو،ها،ادهایشلالقهاورشمکشاآ، هاعقبیلهوخا وادگیهاآاختالف

،جامعجههاآ اهناا آمصاوبو،براآحّر و بودیم ادایناختالفلبقا ی
                                                            

تضوهیئ تلمیپژوهشگاهتلومودرهنگاسالمی *
۹5د ،هاآبرابربراآهمهمردم اتالمیهجها یحقوقبشر،باهدف ضمینحقوقوادادآ9

 به صویب سید میالدآ۹۱۳1دسامبر
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یکجیاد،بایستهاس بهررامج ا سجا ی وججهویجژهشجود ررامج ا سجا ی
شجدهوادرآهاآاخالقیاس رهد اسالم یهبهان وجه ریندضیل به گ

ا اوهالگوییتملیبجراآررامج ا سجا ی،شایسجتهجه ،اس  د اینبین
بی منهرایشانمراجعجهیعنیپیامبرواهر،اس بهبهترینالگوهاآررام 

خودرهچنان؛یکیادبهترینالگوهاآبشری اس ،رنیمرهامامحسین
»:انحضرت یهدرموده  «منبراآشماالگوهستم9؛ةُاسَوَفَلُکمفی 

هجاآررامج د سجیرها یمبا گاهیبهررام ا سجا ی،جلوهبر،لهد اینمقا
والبتجهد سد دگیبیامودیمادسیرهامامحسین موده،حسینی ابر سی

بایدادگنجاهدو آرنجیم،ابجروآیکجدیگر ابراآ یربهچنینهدفمقدسی،
یم  مای ا قوی یشتن وحیهته مندآخوو ریهیم

 تعریف کرامت  .الف

به گوا آ،شراد ،بخشجندگیو،د لغ بهمعناآ عظیمو نهیه،«رام ر»
،ررامج 2 د اوج وپسجتیاسج سخاوت،ا دشمندبودن،تهیهبودنوضجّد

بهاینمعنارهاگجرتجرب3؛اس خیراتودضایروامو پسندیدههجامعهم
توخیجرات یجکودا  جدههمجهدضجایرورمجاالبهتنجوانبخواهدرسی ا
0رند یادمی«رریم»د،اداوبه مایپسندیدهمعردی

                                                            
 050،صتحف العقولحرا ی،هشعببنا 9
ذیرواژه،معین یفرهنگ فارس؛محمدمعین،۹5۴،ص۱مقاموس قرآن،،یقرشاربر تلی2
  «ررام »
یب القرآن یالمفردات ف   ازباصفها ی،3   ۳2۱،صغر
اسماتیر0 بن  ةالمحیط فی اللغتباد، واژه ذیر منصو بن«ررم»، ؛ ادهرآ، تهذیب محمد

  «ررم»،ذیرواژهصحاح اللغةحماجوهرآ،بن؛اسماتیر«ررم»،ذیرواژهةاللغ
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،«بخشجنده»،«گرامجی»،«ا جمند»اماان ابه9؛معادلدا سی دا د،ررام 
2ا د وما ندانمعناررده«به گوا »،«سخاو مند»،«جوا مرد»

 اهمیت کرامت  .ب

کهسایرموجوداتمتمایهشود،بل،شودا ساناددیگرحیوا اتا چهباتثمی
ریموصجدهاربا د قران03رام ومشتقاتمختلفان،رررام اوس  
دهنجدهاهمیج ررامج د  شجاناینمنلب،اس  ا  دتهربا د  وایاتبه

 اس اسالم
نا »درماید:قرانرریمد با هجایگاها ساند تالمهستیمی ََ ْمنا     َوَلَقْد َکرَّ

 «ماادمیهادگان اگرامیداشتیم   3؛آَدَم...
هجاآرامج ر ظرادصجرفسج ؛هابیانحجالهمجها سان،ایهاینمقصوداد

پ ، شدهاس اآاختصاصدادههبهتدهرر وحیومعنوآیخاصودضا
منجانؤن ا یهد  ظردا دودقطشجامرحجالمافا وداسقرن،ارمشر،اینایه
هبجارجخردآ؛رداوس ا چهباتثررام ا سانشده،تقروِخماا0؛ یس 

 0شناسند بادمی وسود ااددیان،خیر اادشر،انح، اادبالر

 های کرامت  جلوه .ج

هجاآاسج  گجاهیبجهجلوهشایسته،اینکرهبااهمی ررام اشجناشجدیم
                                                            

  25۴،ص۹؛مادب فنای مقربان تبداللهجوادآاملی،9
 « رریم»،ذیرواژهلغت نامه تلیاربردهخدا،2
 75ایه، اسراء3
 ۹00،ص۹۴،متفسیر القرآن یالمیزان فمحمدحسینلبالبایی،سید 0
  همان 0
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ایاجادوبجا و ودیگجرانررام ادکنیم ابتوا یمررامج ا سجا ی اد خجود
یم  مای

 شناخت جایگاه انسان. 1

هاآررام ،شناخ جایگاها ساناس  اگرجایگاه رینجلوهیکیاداصلی
ا سا یخودمان ابشناسیم،بسیا آادمشجکالتومعضجالتجامعجهحجر

اگاهیدا د،بههیچوجهرا آیشخواهدشد رسیرهبهجایگاهواقعیخو
دا ددا اآچجهجایگجاهره میانولییابد؛ دیع نهلمنهل رهادانرند می
شودوخودوجامعجه اوگناهانمیهاآاس ،مر کببسیا آاداشتباهبلند

خداو دمتعالبرررامج  جوعا سجا یره؛چناندهدبهسوآ ابودآسوقمی
نا »:ودرموده صریحررده ََ ْمنا   مجاادمیهادگجان اگرامجی9؛...آَدَم   َوَلَقْد َکرَّ

«    داشتیم
اس دهگردیتایناووباسرش شدها سانلحاظ ادرینشد اصِر،رام ر

ردا هجاآا سجانججا آوسجا آباشجدور  دتا ها،گفتا هجاوهمهوبایدد 
 پذیردته یسج رهباایناصرد  ضادباشد،ادسوآهیچرهرگو ه دتا آ

 بایدچنین دتا آ ابپذیرد قجرانادمیا سان اهماهنگاس و ا سا ی وبا
نجد،ایجناصجر اد  ظجررلیجفمجیکهبراآا سان عیین ر د همهموا دآ

انوهجر  دتا آباایناصر اهماهنگباشد،بجه جر هرگیردود هرجامی
  ند رند،سفا شمیر هایناصر ا قوی رچیهآ

 کهبینشناخ جایگاها سانباررامج ا سجا ی، ابنجهمسجتقیمیخالصها
                                                            

 75ایه، اسراء9
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 جدهدّ حیجوانادممکناسج رسیرها سا ی خود ا شناسد،ووجوددا د
دهنجد د جریجانا اجام میهجمرهد  دگاندهددورا هاییا ااموبد رش

،هاآدشمنانامامحسین رینمشکالتوبدبختیتاشو ا یهیکیادمهم
انحضجرت و،ادایجن اینبودرهجایگاها سا یخود ادراموشرجردهبود جد

بجهتنجوان؛خودشاناشنارند«جایگاها سا ی»هموا هسعیداش ،ا ان ابا
دشجمنان،،خرینلحظاتد دگیوقبرادشهادتامامحسجیناد ، مو ه

انحضجرتدریجاددرجهبوهاحملهررد د د اینهنگام اجوا مردا هبهخیمه
اد ودشما اسفیان!اگردین دا یدوواآبرشما،اآپیروانخا دانابی»دد:

اگربجهگمجان بادپسینپروایی یس ،پ الاقرد د یاآخودادادمردباشید
«.ون ژادآخودبادگردیدئ ژادید،بهشخودتربی

منباشماجنجگ»درمود:حضرتگویی؟شمرگف :اآپسردالمه!چهمی
ادا جان،سجپ «گنجاهی یسج  ،رنموشمابامن د جان اد ایجنمیجانمی

وایجنسجخنامجام بجاددا  جد هامجهخواس سجربادان اادحملجهبجهخی
اآبودرهحتید بد رینادریجدهالهجیگو هبه،«جایگاها سا ی»دادنبه وجه

هرچنجدبعجداد9؛ناناینپیشنهادامام اپذیردتنددشم، واداین  یهرا گرادتاد
 این،خالفسخنخویشتمرررد د 

 حفظ آبروی انسان. 2

هاآررام ،حفجظابجروآا سجاناسج  شجخمرجریم،یکیدیگرادجلوه
رجهرجهامجامحسجینرندابروآادرادحفجظشجود؛چنجانهموا هسعیمی

                                                            
 ۹۹۱،صاللهوفلاوس،بنسید 9
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 احفجظا جانبخشجید،ابجروآ رینادرادبود،وقتیبهدیگرانچیجهآمیرریم
خوا یم:ررد د  وایتیمیمی

مجالیکمجرامدو قاضجاآامامحسینیکیادا صا د مدینهبهحضو 
ابجرووشخصجی خجود ااد!اآبراد ا صجا آ:»درمودرد امامحسینر

،اللهشجاءاآبنجوی  اناد  امهن؛د خواس خود ر قاضاآ ود  وحفظ
 «ا اامخواهمداد ،س اا چه اموجبشادآ و

هللبشرندرا موللبکا اصرا میکاآ وش :پا صددینا بدهمردد  امه
 ند ابهاومهل بدهد ر ابپردادموادامام قاضارردباللبکا صحب 

دینجا اآحاوآهجها یسهرل د وبهمنه، امه اخوا دوقتیامامحسین
بدهیخود ابپردادوبا،پا صددینا با»:او دوبهانمردا صا آدادودرمود

امامد ادامهدرمود:« اسروسامانبده یشد دگیخو،پا صددینا دیگر
،دوم؛دا دیجن،لرج دیگجرآ گجو:اّوبراآ،حاج خود اجه هدسه فر»

دینش گهدا اوس ،دا صاحباصال خا وادگی امادین،سومو؛جوا مرد
جهجج بججه،جججوا مردشججخم [ببججرد اهابججروآ ججورججومججا عاناسجج ]

بجه یههاصال خا وادگیدا درسیرندورشرممیاداینرا شاجوا مردآ
ظابروی  احف و،هبابراو دنحاج کبل؛ یهدابروآ و ا می، یادتدلیر
9 «ندرمی

ادجملهاینکه:؛مودداهاآدراوا یبهمامید س، وای دوق
شخصیرهررام  ف دا د، نهاد صو  یره یجادبسجیا ججدآداشجتهج

 رند باشد،دس خودش ابهسوآدیگراند ادمی
                                                            

  2۳7،صتحف العقولحرا ی،هشعببنا 9
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االمکجانابجروآخجودش ارند،حتید صو ت قاضاآمالی یهسعیمیج
دا د؛هاییما ند وشتن امه،حاج خجویش اابجرادمجیاد اه مایدوحفظ
خاالج رمتجر ویسجد جامی ادخو،خواستهبهجاآ قاضاآمستقیمیعنی

 شود  ی ا احتخیلیدچا مواجهشد، یهبکشدواگرباپاسخمنفی
 یشجه،هاآخودش اادادجرادبیصاحب ف رریم، قاضاهاود خواس ج
 ابرویشبرود رهشوددیراچهبساباتثمی؛رندمروتللب میوبیدینبی
رجهان،دیجراادسجویی؛ ابنه نگا نگیوججوددا د،بینررام وحفظابروج

ادسجوآبراآحفظابروآخودا دشدراوا یقاوراس و،ررام  ف دا د
 اآدا د بهابروآا ها وجهویژه،د مواجههبا قاضاهاآمردمدیگر،

مؤمنبایدهمیشهتهیهباشدوحتیحاجاتخود ا یهبایدباتجهت فج ج
ُ ـَ »درمجود:رمرجرهپیامبراچنان؛للبرند ُْ ْْ َةا  ِ 9؛اْطُلُبـوااْلَحـواَجَ َعَزـ
 «هاآخویش اباتهت ف للب مایید حاج 

خوا یم:د  وای دیگرآمی
 جرینمجردمجویجاشجد امجامریمرجاترابیوا دمدینهلیبجهشجدوادیک فر
انحضجرتهرجرد د اوداخرمسادشدودیجدر ابهوآمعردیحسین

مقابججرانحضججرتایسججتادواشججعا آد مججد امججاممشججغول مججاداسجج  
ردوبهقنبردرمود:ایاچیجهآادمجالحاجادرسالمسرود امامحسین

گف :ا آ،مبلزچها هها دینا )سکهلال( امامدستو دادمالباقیما ده؟
 یادشده ابیاو  د

                                                            
 ۱۳ص،نهج الفصاحهابوالقاسمپاینده، 9
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ها اد تبجاآخجودشپیچیجدوبجراآا کجهدجرداو د د،امامسکهان اوقتی
ها ابجهاوبخشجیدواشجعا آافد سجکهک قاضارنندهشرمنده شود،ادشج

بودناموالیرهبهقاضارننده،ادرمضمناظها مهربا یبه ،انخوا درهلّی
شجروعبجه،وقتیانمردلالهجا اگردج د  موتذ خواهی،اواهدارردهبود

،بجود هبخشجشمجاا جدکبهوآدرمود:ایابراآاینرد!امامحسینرگریه
 بایجد و امی هچگو هخارنمربراآاینگریهمی؛گف : هنی؟رگریهمی
9برد های  اادبینمیوبخششگو هبذلواین

 تقویت روحیه عزتمندی . 3

 جوانهاآویژهوممتادررام  ف ،ته مندآاسج   مییکیدیگرادجلوه
بجهدیگجرسجخن،رسجیرجه؛تهت ف وررام  اادیکدیگر فکیکرجرد

بدونررامج ،ررام  ف دا د،دا اآ وحیهته مندآاس وتهتواقعی
المر:ادامامحسیناس  خواهدامد شهیدمنهرآمعتقد ف بهدس 

 سب د خصوصموضوعررام وتهت ف ،اس ؛اما قر شدهبسیا آ
2اس   قرگردیدهادایشان وایاتبیشترآاومهبهدیگر
َمـْ »ه:رایناس لماتقصا امامحسینرادجمله َر ـر  َِ فـیَزـ  ٌ َمـْو

 «بهتراس ،ادد دگید ذل ،مردنباتهت3؛َح وٍةفیُذَل
لبززگ فلسفهززتللشاززدلنززینلاسزز ل سزز ل  زز ل

ل

 

لکللمرفل رخلبزلل  ل دزی نلدینزا ل  ز للللل
 

                                                            
 ۹۱5،ص۳۳ماألنوار، بحار،مالسیتالمه 9
 ۳55،ص22،مآثار  مجموعه ،منهرآ مر ضی2
  912،ص00،ماألنوار بحار،مالسیتالمه 3
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لحهزززا لم آزززرل   ا زززنلسل   ا ل  ززز ل
ل

 

لسزا ل  ز لل لخونیلکهنلکللچیایشلمزر  لسلل
ل

لبزلل سزرلظفزملبزرسلللللندللظفملک لبللکهزنلدزلل
ل

 

لمیطقلاس ل   لکلل س لمر  لحها ل   لسل
ل

ل   للبلکیسنلنلنینلتشیل هما لدلل رسللبرل
 

 

لتهزیا ل  ز للل،ال لشفزبل   رچلل رسزللبزرلللل
ل

لببا لکللمقصیلعیلنلس لچللبزوال  لاس ز لل
ل

ل

لسلجینلسلتمیا ل  ز لل ببلعگّل،ن کللا کلل
 

لسزززی  لخزززیکلمزززرا ل   انلبزززو لخزززونل
ل

 

ل1 سزز ل  زز ل،دشززینلنززا للسل پززی ل اززرس لل
ل

ـا»جملهمعروف َمن  ٌَ ـ َُه ها ل  ،ه جاقیامج ادانرجادجمال جیاسج ،«الذِّ
انحضجرتد بجا د رام ،تهتوشراد  ف مجیر، و ،حماسه،ادادگی
بهدشجمنانخنابتاشو ا،براآا کهبهتردیدهشود،برشترآسوا شدو ود

درمود:
؛ اسجمن ابیندوچیهمخیجررجرده،درد د ابکا ،اگاهباشیدرهان ابکا »

شدن( هیهاترهماذل  ابپذیریم  هخداو دو ه)رشتهبینذل وشمشیر
پذیر دچنینادما می،هاآپاریههپیامبرشو همؤمنانو هاجدادپا ودامن

شهادت(مردمانیعنیمحّر)دنر ان ابرخوابگاههماالات لئیمانوپس ر
2« رجیحبدهیم به گوا 

                                                            
 خوشدل هرا ی 9
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 سازی دوری ازگناه زمینه. 4

ایجناسج رجهصجاحب فج ،هاآاصلیررام  فج یکیدیگرادترصه
رریما همنهل اگرادمیرند اد گاهحضرتتلیرریم،ادگناهدو آمی

ُرَمـ »؛رندخودش ابشناسد،ان ابامعصی الهیخوا وذلیر می ََ َمـ 
َُ ُسُهَلمیَهْنهاعالَمزص َ  9«.زَل َه

و دویجا ا شگجامبجرداخواهجدد  اهامجامحسجینرسیرهمی، واداین
اسج  ادهجایش،دو آادگنجاهلینگامصاحبررام  ف شود،یکیاداّو

ادمی ادما یبایدررام  ف خودش ا گاهدا درجهاو،منظرامامتلی
َرْم»؛ ابرالات الهییا آرند َْ

َ
ْ َسَكأ َُ

َ
ْتَكَماأ َُ َهَزَلیَزا پج ،2 «َطاَزَ الل 

شهواتو مایالت فسا ید  ظر،هشخصی وررام  ف دا  درسا یر
ُرَمـْ َمـْ »؛اسج کوچرا انپس و ْ ُسـُهَزَلْ ـَهََ ـْ َُ َُ ُهَزَلْ ـَهَها ُُ []َشـْهَو

ُه ُُ دامجنخجود ابجهگجاههجیچ، ردیدآوجود دا درهچنینادجرادآ3 «َشَهَوا
ْ ُسُهَشُرَفْ َمْ »؛نندرالوده مید یوآهاآپس خواهش َةَُ َِ ـا َُ َهَهـاَزـْ َن  ِ َُ

0« اْلَمَطاَلَب
وبراآدو آادگناهوحفظررام  ف ،دراواناسج مواتظامامحسین

رنیم: نهابهیکمو داشا همی،د اینمقاله

                                                            
 میمی 9 ،الوسائل ک مستدر ؛حسین و آ،2۴۹ص،تصنیف غررالحکم و دررالکلمامدآ،
 ۴۴۱،ص۹۹م
 2۴۹ص،غرر الحکم و درر الکلمتصنیف امدآ، میمی 2
 همان 3
 همان  0
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 مد برابرا ومنمردگناهکا آهستمو می:امدوگف شخصی هدامام
پنجرا ا اامدهو»درمود:بهاومراموتظهرن امام؛گناهانمقاوم رنم

ادوالیج الهجی،دوم؛اد ودآخدا خو ،لاّو؛گناهرن،هرچهخواهیا گاه
وقتیدرشجتهمجرگ،چها م؛جاییپیدارنرهخدا و ا بیند،سوم؛خا مشو

وقتجیمالجکدودخ جو ا،پنام؛او اادخوددو رنبراآقبض وح امد،
9«گناهرن ،هرچهخواهی،سپ  وا دجهنمررد،وا دجهنم شو

ورسا یرجهبجاانحضجرتجنگید جد،دشمنانامامحسین،بدون ردید
خودشجان ا رینادرادواددمرهاشخاصجیبود جدرجهررامج  فسجا یپس 

آ سیدهبجودرجهحتجیلگدروبرردهبود د پستیا اند  ودتاشو ابهحّد
گفجتنهجماججادهسجخنایشجانخواس سجخنبگویجد،بجهمیوقتیامام

تل اوما حناطوپستیا ان اگناهانوادجملجهدا د امامحسین می
سجعدادهجرلجرفد لحظا یرهسجپاهابجن،خو آدا ستند د ان ودحرام
د جد، موویجا ا ش نجگایشانوحلقهمحاصره ابرررد د ااحالهامام
ولیا جان؛ شو درهسارودهایستادوادا هاخواس رد برابرسپاهامام

بها هادرمود:خنابامامبااینحال، پذیردتند!
نید؟مجنشجما ارشوید اسخنانمراگوش  میرواآبرشما!چراسا»

اناسج رجه،نم   تلج ایجنسجرپیچیشجمارجبه اه اس دتوتمجی
اد،حجراماسج وشجکمشجما،[ایجدبراآرشتنمنگردته]هاییرهپاداش
بجهسجخنانپ اداینتتاب،ا انسار شجد دو2 «اس    رشدهحرامپ 

                                                            
 ۹27،ص70م،األنوار بحار،مالسیتالمه 9
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اآادکندهبجودرجها ان ابهو له،گناهان،ولیمت سفا ه9؛امامگوشدراداد د
هیچ اهیبراآ اا شانباقی ما دهبود 

بجاگنجاهد سبه گیبراآپیروانمکتبحسینیاس رهامامحسین،این
گریججهبججراآتججهادا آوصججرِفمخججالفبججودورسججی بایججد صججو رنججد

ایجن پج ،اس ومایهایمنیادتذابالهیبیمهگنهکا ان،ءسیدالشهدا
ا انکجفا هگناهام  ابدهدوسنگرگنهرقیامررد احسینسخنرهامام

2معنوآتاشو اس  هاآسخنی ا واواد حریفباشد،

 نیازی از مردم  بی. 5

 یادآادمردماس  امامجوادبی،هاآررام ا سا ییکیادبهترینجلوه
اْلُمْؤَمَ َغ»درماید:مید اینبا ه ُِّ اسَز آ یجادد بی،تهتمؤمن3؛َناُهَزَ الن 

 «اوادمردماس 
لعگتل لشییع ل   لسلخو   ل لطمز ل

 

ل
 

لبیلعگتلخوالبهزی لسلخزو   لمطفزبلللل
ل

ِ اْقَنْع»ه:درمود یهامامتلی َز « اتهیهشوآ ،قا عباش0؛َُ
لشییعزززز لتززززو دنرلکیززززیلمززززرال  

 

ل
 

ل  ززرال لخبززرلکزز لحززرس لجآززینلللل
ل

دبایزززنلکزززللاال  لسلا  لمزززنمنزززرل


ل
ل

لخزو انلبزللا  للللدایی خ لجگلحزر لل
ل

                                                            
 همان  9
 ۱51،ص۹7،مآثار  مجموعه ، مر ضیمنهرآ2
 ۹5۱ص،72م،نواربحار األمالسی،تالمه 3
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 فینززنلکززلل ززرانلکشززیلبززرلسحززو 


ل

ل1بللا  ل سایل  لبآرلخو انلچولمزو لل
ل

  مین یادهاآاقتصادآومالیخود،جه گاهبهصاحب ررام ،هیچ،پ 
رسیرجهادررامج ا سجا یبهجره،د مقابر؛ولیرنددا  میررامتش الکه

ش،هررا  ا وایی ای  مین یادمالیواقتصادآخواآ برده،حاضراس بر
الاوشنبود ذآبن،شمرادجملهاینادرادا اامدهد 

وآد جنگصجفین،د رنجا .بودتلی،نامؤمنشمرد ابتداادیا انامیر
یکجیادسجپاهیانشجام،یعنجیجهجادرجردود مبجا دهبجاحضرتتلجی

حِردباِهلی،صو  شبهبنادهم امجابعجدادشجهادت2؛گش  شدتمارو م 
هاآلالآمعاویهاو ادریبدادوبهدشمنمتمایجرریسه،حضرتتلی

وادیا انپیامبرآ،تدهنگامدستگیرآحاربنهارآ0۹د سالشد او
بهد وغشهادتدادحار ابیهرسا یبودره هددیادبنءجه،حضرتتلی

3!اس شدهوشهر ابهاشوبرشیده مر د
راآبختجا یبجودرجهررامج خجود ابجاد گوندیگراآ مو هسعد یهتمربن
هجاییادد یاآدا یاددس دادوبراآا کهاما تودرما دهیبخجشرسب
 شجود،حاضجرشجدررامج ا سجا یخجودوبهاوواگجذا،ادجمله آ،ایران

0بانگد تلیبندوباحسینساداش ا ابودخا واده
                                                            

 د قنات  :بابششم ،بوستان،سعدآالدین مصلح9
 2۱7،ص۹،موقعة صّفین ،آمهاحممنقر صربن 2
یخ طبریجریر،ابن 3  275ج2۱۱،ص0،متار
 ۳۹۳،صهمان 0
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رهررام واقعیوسعادت مود الشبسیا د جریانتاشو اامامحسین
اداود خواس رردد دمرهیا ان، واداین بادگردا دسعدبنحقیقی ابهتمر

د یا وآبرگردا دوبااینجاهومال توا س ادسعدبناولی؛قرا گیردایشان
سجردمانخویشادیا آامام،گیرددیادخا هواموالم اادمنمیبها هرهابن

 9 باددد

                                                            
 ۳۹۴صهمان، 9



 
 های سبک زندگی خانواده اسالمی شاخصه

  *علیرضا انصاریاالسالم والمسلمین  حجت

 اشاره

ینو وشد دگیبهمفهومتجام،اددیربجادمنجر بجودهاسج ؛امجایبحثادا
بهتنوانیکاصنال ،د گذشتهبجهصجو تمسجتقر«سبکد دگی»موضوع

ینید ضمنمساوردیگر،ما ندا،بلکهبخشیادمحتواآاناس ؛منر  بوده
«سبکد دگی»بر امهد دگیتنوانشدهاس  خاستگاهبحثووادابد دگی

حدودصدوا جدآ،رهادتمران9گرددبااینتنوانخاص،بهتالمزرببرمی
والبتهبیشتر اظربهشیوهد دگیزربیوهمسجوبجادرهنجگا جانگذ دسالمی

هجاآسجبکد این وشتا بهد بالانهستیم، بیجینویژگجیباشد؛اماا چهمی
د دگیمؤمنا هد خا وادهاسالمیاسج رجههمجهابعجادواتضجاآخجا واده ا

  ماید دهدود واقع،الگوآرامردینی اد اینبا ه رسیممیپوششمی

 شناسی مفهوم 

«سجبک»معادلواژه اس «د دگی»و«سبک»،مررباددوواژهسبکد دگی
لجر 2اسج  «style»،انا گلیسجیبجود د«اسجلوب» عبیجر،د دبانتربی

                                                            
 وپژوهشگر ویسنده*
 ۱۱،ش۹۴۱2مالهمعا ف،درو دینوا دیبهش سال 9

2.http://www.adyannet.com 
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،(بجودوسجپ م9122با  وسطالفجردادلجر)لینبراآاّو،امرودیناینموضوع
9 وسطپیرواناوگسترشیاد  

:اماتنجاوینیما نجداس ؛د ادبیاتاسالمیتنوانسبکد دگیوجود داشته
همجان،و سومد مو دجامعهادابوملکاتاخالقی،دّآاسالمی،یرهدأب،س

منهلجهو سجوماجتمجاتیبهاداب»رهگفتهشده:چنان؛دهندحقیق  ا شانمی
2«ا وخصوصیاتاخالقیاناجتماعاس  کایینهاد

بیشجتریجااجتماتیاس رجههمجهو،شیوهخاصد دگیدردآوسبکد دگی
د ورنجدجامعجهاسجالمیبجهانتمجرمیترآادؤگجروهمجاسالمومتدینانبه

د دگیاس رجهبجهوا هخاّص ظام،سبکد دگی3 شود دتا شانمنعک می
0 اختصاصدا دمستقریکدرد،خا وادهیاجامعهباهوی 

 های سبک زندگی مؤمنانه ویژگی

ا هجا جرینمهمدا درجهدآهاآمتعجدشاخصجهاسالمی،سبکد دگیخا واده
: داتبا ت

 انتخاب همسر مناسب .1

؛اس وها تخابهمسرشیاسالمی،هاآسبکد دگیخا وادهیکیادشاخصه
ومعیا هجاآدینجیردِخجمبتنیبجر ابادق وخوددختربایدهمسریعنیپسرو
ُة»درماید:می امامصادق ابعددچا مشکر شو دا تخابرنند

َ
َمـااْلَمـْرأ  ُ َإ

                                                            
1  http://maarefmags.ir/node/27۹   

  ۴۱1،ص۱،مالمیزانسیدمحمدحسینلبالبایی، 2
  ۱،ص۹10مصبا یهدآ،مالهمعرد ،ش محمد قی3
،سبک زندگی دین ومحمدسعیدمهدوآرنی،؛۹۱ص،بهار همیره،شریفینیاحمدحس 0

 بهبعد۳۱ص
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ُظْرَإَلی ُْ َفا ُدهَُقََلَنة  َقل  َُ  ادکننجددآاس رهبرگجردنمیبننگردهما ند،دن9؛َما
د اسجالمبجراآهمسجر« ادکنجیمراقبباشرهچهچیهآ ابرگردنمی،پ 
شجوهر حج دیرادنو؛ قوابیانشدهاس دا آوما نددینیهاآمهممعیا 
،دا ، دتجا واخجالقیکجدیگرقجرا خواهنجدگردج  همسجردیجنتقایجد  تیر

ایمانبیشخمبرتک ،ورندواخالق شوی،میهمسرش ابهدیا  ، قوا
د ، ابهبدآوگناهخواهجدرشجید بجههمجینجهج خویشهمسر، قواوبی

  پیجامبرهاآاددوامقرا گردتهاسجد  أسمعیا ،دا آ،دیناسالمیاحادیث
َجَهاَلَدیَنَهاَجَمَعَمْ »درماید:میرمرا و  َِ ُهَُ دیجنواآهبررسیر2؛َذَلَكَلُهالل 

«ند رند،خداو د یهد یایش ابراآاودراهممیردناددوامایماِن
 ح   تیرمذهبقجرا ،ا درهخشنودآد اشوییبرخیپژوهشگرانبیانررده
 وا دمیهانلالق ا جاحجدود صجفرجاهشمی،دا د مذهبوپایبندآبهان

هباو هاآمذهبیبرخالفسجایرمعیا هجا،ربهاین تیاه سید0سالیوان3دهد 
0یمد اشوییدا د ک رآد  حاترلوال ی

خجیدختجرانوبروشجود تایج  میهجاهجاومعیا امرودهایندق ،سفا ه مت
رننجدوبجهپسران،باتنوانخواسجتگا آمجد ن،بجایکجدیگرا  بجاطبرقجرا می

درهنججگزججرب ا،د ایججنبججا هاسججالمیپایبنججد بججودههاآاجتمججاتیو سججنّ
                                                            

  ۴۴2،ص0،مالکافیشیخرلینی، 9
.0۹،ص25،موسائل الریعهشیخحّرتاملی، 2
 ۴0،صداری و رضامندی خانوادگی دین ماتبیحید آ،3
اهمیتیرهبراآ وابطجه پهشکامریکاییبودرهبه وان(،Sullivan)هرآِاستیکسالیوان 0

 معروفشد،دردآقاوربودمیان
ا تخابهمسراددیدگاهدا شاویانپسرودختربر سیاولوی معیا هاآ» تلیرضا شیدآ،0

  ۹51ص،2ش،نامه فرهنگ در دانرگاه اسالمی فصل،«دا شگاه ادآ



16    9316محرم توشه راهيان نور  ره 

 اقیدوشرطدختروپسرقبراداددواما د درهنگامرودزرب، ابنهبیپذیردته
بجدونالجالعوالجدینخجویش،د برخجی، و اداینبراآجوا انپذیردتهاس 

رنند ادداوممیشو دومیهاباهمدوس هاوپا  خیابان
هجاهجاوخیابانجوا ا یرجهیگجدیگر اد پا  »گوید:یکیادرا شناسانمی

شجو د،اصجواًلمنجدمیهاآ لفنیبههمدیگرتالقهیاادلری، ماسویابندمی
رننجدوایجنگجذا آمیلیجهپایههجاآاّومندآخود ابر گاهمبناواساستالقه

بینیمرهازلب و،می ود ادایندما یبه حلیرمیدوستی،قاتد ًاپ ادمدت
9«ا اامد ،بهلالقمیدمانرو اهیهایی،حتیبعدادمدتچنیناددوام

 . معنویت2

هاآدینیبراساساموده خا وادهاسالمیاس جملها رانخا هواد،معنوی 
امودآورا ون ماد،قجران،خا هبایدمحّر ربی وتلمبی و وایاتاهر

خا جه  ریجدد  مجاداسالمبرخوا دنبههمینجه ، امودآباشدوحکم 
ِر الُمؤِمنیَن َع ْج َوا»دا د: شِّ ََ الَة َو یوَتُکم ِقبَلًة َوأقیُموا الصَّ َُ هاآخود اخا ه2؛لوا 

«  وبهقبلهقرا دهیدو ماد ابرپادا یدومؤمنان ابشا تده
رنجد،اددیگرامو آرهبه قوی  و معنوی د خجا وادهرمجکشجایا یمی

ُکْمَعـَتََلَو»درمود: سولخداره الوتقرانرریماس ؛چنان واُعُ ـوَُ ُُ ـَو  ةََُ
ََلَو…اْلُقْرآَن َُ ُثَرَف َه ََ اْلَبْ َ َإَذا ْهَلـُهةَُفَإَن 

َ
َُسـَعأ

َ
ُثَرَرْ ـُرُهوأ ََ هاآخا جه3؛اْلُقْرآَن

چرارههرگاهد خا ه جالوتقجرانبسجیا … الوتقران، و ا یرنیداخود اب
« مندشو د()بهرهشود،خیروبررتشدیادشودواهرانبهوسع  سند

                                                            
 27/0/۹۴۱5 ا یخ،27۹5ساال آ،ش  ود امهمردم9
 17ایهیو  ، 2
  ۱۹5،ص2،مالکافیشیخرلینی، 3
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منجدخواهنجداآبهرهالعاده  داشتهباشد،ادبرراتدوقاآرهباقرانا خا واده
اتا  وانبلکهد همیند یا یهمی؛بررا یره نهامنحصربهاخرت یس ؛شد

ان امشاهده مود 
 قد خا ه،ان امکا یمو داحتراموتنای قرا دادهاسج را رردوسیعوگران

معبدآبراآبندگیوذررح،واقعشود،خداو دان،چنا چهاینمحر و،اداین
درماید:میخودرهخناببه سولگرامیچنان؛گردا د ا دیعوتظیممی

َواآلفی» ُحَلُهف هاَعاْلُغُدوِّ َرف َهااْسُمُهیَسبِّ ََ یْذ ْرَفَعَو ُُ ْن
َ
ُهأ َذَنالل 

َ
أ ٌٍ نیجا9؛صالُع و

بجاال اانوا هجاآیددرمودهاذنخداو درهدا دقرا ییهاخا هد پردروغچراغ
اوحی سجبا هاد شاموصبحوشود،یمبردها هاد خدا امرهییهاخا هبر د؛

«ند یگویم
شود،ایناسج رجها چهادایهدوقو فسیرمرحومتالمهلبالباییاستفادهمی

اگرخا هادهرپلیدآمنههبما دوبهذررخداوتبادتاومجهینشجود، دعج 
شودوهرچهصبغهالهی و خا ممییابدوادیکچها دیوا آسردوبیمی
رعبه،خا ه،یابدرهمصداقرامران رمیبیشترشود،مقامی دیعاشمعنوآو

2 خداس 
همسجرورهد جدگیشجوهججرودا دیقرا وبوآ  گآاخا واده،برایناساس

 مو ه؛باشد،مناجات، وبهواسجتجغجفا ،دتا، الوتقرانصحنهذرر،درد دان
انشجاس رهخدابرسراسرد جدگیدالمهوخا وادهامامتلی،امراین

مخجو بجاترشجیاندیان،ولی وحشجاند میاندمینیانیش  ناش حکوم دا
وسججوحجررجج اآباشدرجهد ایجنسجمجج  یهبایدخا ودهاس  خا وادهما

                                                            
  ۴۱ایه  و ،9
  ۹7۱ج۹71،ص۹0،مالمیزان سیدمحمدحسینلبالبایی،2
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 جهدیجکسجادد بلندرجنجدوبجکجوشجدخجود ابجهایجنقجله
معنویج پذیر مجوده،دو آادشدتاسیباآزربی ابهها چهامرودهخا واده

هاآجنسیاس ؛بهایجنمعنجارجه بلیزادادآ،اس رهیکیادمحو هاآان
د دگیرند برخویش وا دخا مادهرچها چوب، نهاد بندزرایهادمیمی
میج رم،قجرنحاکجویبرخیاگاهاناجتماتیمعتقد دقرنبیس ،ایناساس

هجاآمجادآومعنجوآاسج ؛دیجراترصهبشرد همهومذهبوپیشرد دین
د پر جودیجنومعنویج «اتتجدال»بردهوخواهجاناشپیگراییزرببهادراط

9اس  
اد،مردمد سراسرجهان»گوید:مریکاییمیا ود امه گا ومحق،،بیرمایه 
سججوآمعنویجج بججهسججرت ا ججدوبججهگرایججیوما ریالیسججمخسججتهشججدهمججادآ
هازجادشجدهاسج  دیجنوپیجروآرجچندآاس ،گرد دواینبادگش بادمی

2« با دیگرمو د وجهقرا گردتهاس ،محضاداصولان
 سجانالت، نگناهجاوتوامجراسجیبکا سانامرودآد د دگیخجودبجامشج

نجد ر حمیرمجیهدشا  وحیو وا یبسیا آ ابراور وس گو اگو ی وبه
امیرج شدن یادهاآ وحجیو وا جیو اهاآدینیوالهیوبراو ده بودا دش

هجاآهاآتمیقیبرسجالم  وا جیومعنجوآ مجامیگروه اشیادان،اسیب
ند روا دمیویژهرودران، وجوا انوجوا ان،،بهیسنّ
منجدآدجردآوا ضجاآیاآمد ن،ا سان الو آبا او دهرجهبجراآاوبهرهد 

 ویسد: یودویکمیههاآشخصی،اصال دا د مالخواسته
میلجی اسادگا آ یس ؛بلکهبی،سالههاآدهیابیس تل لالقد اددوام»

                                                            
1.http://pazhuhesh.qomirib.ac.ir 
2. www.bashgah.net 
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هجاآجوییهاآدیرینوهوسبراآد  لذتبیشترورامبه حمر اسادگا آ
سیودگرگو یمفهومحاملگی،ا قالبجنهاآضّددیگراس  د تصرقرص

دن،اینتقیدهمیانبسیا آادد انقوتگردتهرجهخوشجیولجذت،مقجدمبجر
جو راددناستوا آو گهدا آرا ونخا وادگیاس  دنامریکاییامرود،رام
 راد حمججردیججرودآاسجج ود برابججر امالیمججاتاجتمججاتیومعیشججتی،رم

9« ماد به گخویشاس 

 اعتقادات .3

ان،باو هجاوههما ندد ختیاس رجه یشج،سبکد دگیخا وادگید اسالم
باشجد هایش،ا رانووظایفاتضاآخا وادهمیوساقهوشاخهس هاا دیشه

هاآبنجاآخجا وادهاسج  خجداباو آاسج رجههمجهدیرسجاخ ،اتتقادات
اآوادهخا  دهد دتا هاآخا وادگی ابهسوآرسب ضای خداو دسوقمی

داد»بهحکمایجهره ِِ ِِ اْلَو خجدا ااد گگجردنبجه،2«َوَنْحُن َأْقَرُب ِإَلْیِه ِمْن َحْبا
رندد ا ااموظایفخجا وادگی، ضجای  الشمی،بیند رمیخویش هدیک

 اجلب ماید ح،
نایج، ریناتا انادمهماستحکامخا وادهدا د ساد دهد آمعادباو آ یهاتا 

رندرهموجبپیو دبیشتراتضاآاس رهخا واده امتوجهاهدافپایدا آمی
:اناس رهدرد اد  ویا وییبامشکال یهما نجد،شود اتردیگرخا وادهمی

یجا آیا وا ی،مشکالتشدیداقتصادآوجسمیمعلولی ،تهیهیکدقدان
د دتا هاآ امناسجببجادیگجران،درد ا احّدآامعادگرایی،دهد همچنینمی

هدهدرهخجودوخجا واددا د د اینمو د،قرانبهادرادمؤمنهشدا میبادمی
                                                            

  ۴22و2۴۹،صشناسی جامعه ا تو یگید ه،9
 « ریمومابهاواد گقلبش هدیک:»۹۱ق،ایه 2
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د ،همچنین9 هاس ،حفظرنندسنگوا سان،خویش اادا شیرههیهمان
رجه وججهدجردبجهایجن2 وایاتبهتواقببد دتا آباهمسراشا هشدهاسج 

باددا د شایس  ااد دتا  ااو وا دمی،تواقب

 خانواده  قداست .4

 رین هاداجتماتی،مقدس رینوخا وادهادابتداآ ا یخ ارنون،بهتنوانمهم
هابودهاس  بهادادنبهاینبنجاآمقجدس، مدنهاودیربناآخاستگاهدرهنگ

اد3شدهاسج  اجتماعوزفل ادان،موجبسقوطشدههجامعسبباصال 
 رین هادوبستربراآا امش، ربی و شد سرمقدس، گاهاسالم یهخا واده

، واداین باشدسالممیخا واده شکیرجامعهسالم یهد گروِاید بهشما می
ایجاتالهجییجادشجدهمایها امشواد، رینبناآد دگیانبهتنوانمحبوباد

َمْ َع ٍ یْزَمـُرَمْ َشیَما»درمود: سولخدا0اس   َوَجل   ِ َهَز َإَلیالل  َحب 
َ
أ ٍِ

کاَح ْسََلَمَعالنِّ اآ یسج رجهبجا رادخا هچیه هدخداو دمحبوبهیچ0؛َفیاْْلَ
قداسج حرم و«گیرد شودوا امش وا یدنومردشکرمیاددوامابادمی

، واداین همگان وصیهشدهاس بهاینحریم،رهحفظاس ،بهقد آخا ه
یوتً  َغیَر »رسیح، دا دبدوناجادهوا دانشود: َُ ذدَن آَمُنوا ال َتْدُخُلوا  د  َأدَه  الَّ

ُموا َعل  یوِتُکْم َحتَّ  َتْسَتْأِنُسوا َوُتَسلِّ ُرون  َُ ُکْم َتَذکَّ 6 «َأْهِله  ذِلُکْم َخیٌر َلُکْم َلَعلَّ
                                                            

 ۱ حریم،ایه 9
 225،ص7۱م،بحار األنوارمالسی،تالمه:    2

3.http://www.ghatreh.com 
 2۹ وم،ایه   : 0
 ۴21،ص0،مالکافیشیخرلینی، 0
6  ایه »27 و ، ایماناو ده:  شویدد خا ه!ایداآرسا یره ادخا هخودوا د  ا؛هاویزیر

رنید سالم اهرانخا ه بر و بگیرید اس ،این اجاده بهتر شوید ؛براآشما متذرر ؛«شاید
 ۳21،ص۹۳،متفسیر نمونهدیگران،:مکا مشیرادآو   
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ددایجیادخجا واده، قجدسنجدر ا هدیدمجیامرودآرهبشرخنرآ،سفا ه مت
هاآهقداسج خجا واده امجا عید برابجرخواسجتهرججاهلیج مجد ناس  

مجاهوا ه،د جهج گیجرآادما نجدبهجره،،باهمه جوانبینند امشروعخودمی
 الشبجراآبجه سجمی شجناختن  مایندسادآمیدرهنگانادددایی ساقد
هجاآرهادبا د رینمظاهردسجاداخالقجیوگرایش اخا گیما ندهمیلومسا

 وان تیاهمستقیم غییرسبکد دگیومی،مفسدا هجامعهمعاصرمد ناس 
او دندوججن جویجاآ ابنجهآ وآابجهمعنج،خا گی عریفاندا س  هم

پیو دشجرتیگو ههروبهدو ادبدوند دگیمشتر ودیریکسقف،مستقیم
د مسجیر،مقدسخا وادهسببشدهاس  هاد، اینتوامرو ظایرانباشدمی

حجاری،خیا  جنسیودروپاشیقرا گیرد سو امیلالق،درد دان امشروع
 9اد ضعیفاین هادد برخیادرشو هاس  

  مین معاش حاللأت .5

،مینمعجاش   جمجدیری،هاآسبکد دگیخجا وادهاسجالمیشاخصهیکیاد
اسجالم،پیجروان2 هاآدینیوتقلجیاسج براساسامودههاآمادآیعنی یاد

هرجاآمسجئله؛رد دگیا ساناگاهساختهاس بخویش ابه  تیرشگرفزذا
 وانیادج مترا سا ی امیر،امرودهرنند  میهاان ا تای خا وادهخیلیاد

وللبجی وانتصجرحاضجر اتصجرتروتهمیکتروت باشد؛بلههد ا دیشر
هگاهزادرادحاللوحرامبجودنمجال، نهجاد ِپجیر اا اا؛ا دودآ امیدمال
دو دوگاهد شکمیانحاللوحرام،تش،تروتا جان ااو دنانمیدس به

د بجا هاناس ره سجولخجدایهمانمنلب، ماید اینبهخودجذبمی
                                                            

1.http://www.ghatreh.com/news 
  ۳1۴،ص۴م،مجموعه آثارمنهرآ،مر ضی 2
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َعَماأَرَذاْلَماَلَاَمْ َحََلٍلَاْمَمـْ یَزلََیأُی»ید:درمامی ُِ ُیَباَلياْلَمْر َْ  اَسَزَمان  الن 
همجال اادرجنجدرهبراآا ان فاو ی میر سدبراآمردمدما یدرامی9؛َحَراٍم
حجرامهگسترشلقم،بنابراین«!یاحرامباشدحالل اهاد؛ا داابهدس او دهر

 سجرا سجا ی اشجده،موجبادبین دتندضجایر،اجتماتید حودهدردآو
»درمود:رمرند  سولارداسدمی ْرَوَفَإن 

َ
َراُفأ

َ
َتیَزلیَماأ م 

ُ
َعْزـَد َمـْ أ

 رسجم،هبجرامج خجودادانمیرج رینچیهآ بیمنا2؛اْلَحَراماْلَمَکاَسُبهَذهَ
«اماس  د امدهاآحر

اقجوامیبجاداشجتنحسجناِت،د  ودقیامج »درمود: سولخدا،همچنین
شودرهبجها جشادکنجدهشجو د امرمی؛اماایندهمیکهاآموهرهبسیا بها داد

!ایجاایجنادجراد مجادگها خدا سولاآنند:رترضمیبرخیبه سولخدا
اآادگردتنجدوپجا هخوا د د، ودهمیمیدرماید:ا آ، مادبود د؟حضرتمی

شجد،هرگاهبراینانچیهآادد یجاپیجدامیولیشب ابهتبادتمشغولبود د؛
3«ند د کادخود ابرانمی

ا درهیکیاداولیاآخدا ودآ هدماد شامجدوگفج :مجنخیلجی قرررده
با و اس ،اماگجاهید ظبد دگیومراقب دتا مهستم تبادا م یه وأمامو

تلج ایجن گجه جا یکی اد خجودمپیجداامجابینممیکخط ا یکتبادا می
چیس ؟ماد گف :پسرممراتل انرنم گفتمادشمابپرسمبلکهبدا ید می

بجهدا بودم،پد تیکیدومجاهی ببخش ان ا یکیادمناس  دما یرهبا
بامخا ه دتهبودم همینرردنلباسبهپش راآپهنبود  ودآ،ب دتهمسادرت

                                                            
 ۳7۳،ص۴،معوالی اللئالیجمهو ،ابی ابن9
  ۹2۳،ص0،مکافی شیخرلینی،2
 ۴۹۳،صعدة الداعیی، حل3ّ
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شود منهمبهکهمسایهرنا آ،مقدا آد دالود ادتابپهنرردهبود اخش
دروشید دالجوبخجرمهجمرهبروموادمیوه واناینود دالوخیلیتالقهداشتم

وخو دم بعد داشتم اینبودرهاد وآپا چهخا ههمسایهد دالوییبرداشتم
همیادم د ادصاحبش ضای بگیرم پسرگف :سببان ا یکی ابعجداد
چهرسالپیدارردم خالصه، د ومجاجرا اگفج وادصجاحبشخواسج 

گف :حاللخودتوماد تد دالوصاحببهاآاند دالو اقبولرند،ولی
دوگفج :دیگجرادان گجهدوبا ه هدماد شامجانجوان ودبعد،باشد چند

9«  ا یکیخبرآ یس 

 انگخورد احترام به والدین و سال .6

احتججرامبججهوالججدینو،هاآسججبکد ججدگیخججا وادهاسججالمیشاخصججهیکججیاد
اآدا  جدوهجاآدینجی،والجدینجایگجاهویجژهخا وادهخو دگاناسج  د سال

خداو دحقوقا ان اد رنا  وحیجددیرا؛درد دانبراآا اناحترامقاورهستند
َِ ْلواِلاَددِن ِإْحسا ن ً   َوَقض »قرا دادهاسج : ُُ َو َك َأالَّ َتْعُبُدوا ِإالَّ ِإدا  َُّ  سجول2 «َِ

َضیاْلَواَلَدیَ »درمود:خدا َُ َهَفی
َضیالل  ُطُهَُ ََ َطَهَماَفـیَوَسـ ََ  ضجاآ3؛َسـ

د زضب،داو داس وخشمالهیخشنودآپد وماد ، ضاآخخداو دد 
،احتجرامبجهشخصجی ا جانویبهپد ومجاد ک ی،ادسوآدیگر «اس ا ان
،بجراآهمیشجهد جامعجهاسالمیاسج وبایجدایجنبر امجهمقجدساآظیفهو

،والجدیند برابرها، دتا وگفتا درد دانپایدا بما دود  مام سرا انمسلم
براساسادبواحترامباشد 

                                                            
 ۴20،صآیینه قرآن حدیث عقل و نفس آدمی درحسینا صا یان، 9
 ۱۴۹،ص۱،ممجمع البیان؛لبرسی،22اسرا،ایه 2
  ۹7۱،ص۹0م،الوسائل کمستدر  محدث و آ،3
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ُ َمَع»درمود:اررم سول ََ ْماْلَبَر َُ اَعَر ََ
َ
خجو دهبجینشجما،وجودپیرانسال9؛أ

،سجردوهنسجاالنر «هاآالهیاس باتثادهایشدیض بوبیوبسط عم 
د لجولحیجاتپیمجودهوهاآد جدگی اآوبلنجدیدیدهوپسجت ودگا  اگرم

مفیجدآ اجا ب یجها دواد ظجرمعنجوآراگردتهاآدا د دهاآهد سخویش
ْهَلَهَفیالش  ُخ»دیگران اهدای رنند:، وا ندما ند هبران وحا یومیدا  د

َ
أ

َبی الن  َتَهَفیََ م 
ُ
هد رسا یروشردیابشدرمرپیرمردآحضو  سولا2« أ

ادرمرجا تای  نمود د پیغمبرامحضرحضرت شستهبود د،احترامش 
ـاَمـْ َل َ » ا اح شدودرمود:ا اناین دتا ِ ْریـْرَحْمَلـْمَمن  اَوَلـْمیـَوقِّ َُ َصـَغ َر
ا َُ َب َر ردساالنما رحم رسیر3؛ََ ریمواحتجرامکندوپیرانما امو د کهبهخ 

 0« دا د قرا  دهد،ادما یس وبامابستگیوپیوستگی
ا جد گفتنیاس رهدخترانوپسرانجوانامرود،ماد انوپد اندرداآاجتماع

،دجردامراتجات ماینجد اریمواحترامبهوالدینخودکاگرجوا انامرودوظیفه 
وا»درمود:تلی امامشو دریمدرد دانخویشواقعمیکخودشانمو د  َعـرُّ
عْ
َ
ْمأ َُ ْمآَعاَجُکْمیَبر  َُ ُِ شجماهجمبجهنات ادرد جدا ؛نیدریکبهپد انوماد ان ی0؛َنا
«  یکی مایند
بجهی وججهدا  جدو عالیماسجالمبهمردمبیشتر،د جامعهماهنودخوشبختا ه

ها،والدین گر دود خا وادهریموتنود میکخودبادیده پد انماد انپیرِ
،شجو هاآزربجیرولجید ؛باشجنداحتراممیممو دمحب وروهنسالبیشر

                                                            
 ۱2ص،جامع األخبار شعیرآ،9
 همان 2
 ۹1،صاألمالی شیخمفید،3
 0۳ج0۴ص،۹،مجوان بزرگسال ودلسفی، محمد قی0
 ۹۱0،صوالمواعظعیون الحکم  لیثی،0
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 ااس ؛اهشیادتهراآخو دهبهمقدا قابرمالحظها دشپد انوماد انسال
شیمید نجدورخو دگانادشدت ا احتیدس بهخودهبعضیسالرجایی

 ادجراهمیشهنسجالخجورموجباتمرگوالدین،گاهیدرد دانودرد ددادگان
،جوا یبه امدرا سهRouen ودآد شهرم9163د سالمله،؛ادجاو  دمی

 وشجنیذیجر،به مو ههمچنین،9ش  رماد به گش ا،درا سوا،د حالمستی
منهجرآدهجد شجهید شانمید اینبا ه فاوت ویکردزربیواسالمی ا

 ویسد:می
المجان دتجهبجود،بهاللهالعظمیبروجردآمرحوممحققیرهادلرفای »

اشخاصیرهد دمانمامسلمانهگوید:ادجملداستا ی قررردهاس  اومی
]به جهداو[امدوماهمشد،پرودسو آبودتالمودا شمند اودیادپیشمامی

 دتیم؛امابعدادمد ی،دچا سرلانگردیدود بیما ستانبسترآشد مابهمی
 دتیم  ودآدبجانبجهشجکای گشجوده،بهتیادتاومی،همراهمسلما اندیگر

گف :منبعدادا کهمریضشجدهود بیما سجتانبسجترآگردیجدمودرترهجا
 شخیمداد درهسرلاندا م،پسرمود مامد دوبهمنگفتند:معلومشدرجه

وخداحادظیررد د]ا ها[رد هردوشماسرلاندا یدوبهایندودآخواهیم 
 یجادبجه،التجالم دتند ا ان وجه کرد درهد اینشرایطسخ ،ایجنبیمجا ِ

!محب ومهربا یدا د
 دتیمو ودآرجهگوید:مامکر بهمالقجاتاومجیمرحوممحققید ادامهمی

ردهاسج ،مجابجراآرفجنوددجنانمسجلمانبیما ستانخبرداداینشخمم 
سرشامدهبود؛ولیرمیرهمنتظرما دیم امراسجمالما ی دتیم د ان ود،پ

مذهبی اا اامدهیم،متوجهشدیمرهپسرشجنجاده اادپجیشبجهبیما سجتان
                                                            

 0۱ج01،ص۹م،بزرگسال و جواندلسفی، محمد قی9
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9«!پولش ابگیردوبرود،دروختهاس وحاالامدهجناده ا حویرداده

 رعایت حقوق اعضای خانواده  .7

اسج  بهتجرینمجدیری جامعهروچکیاس رجه یادمنجدمجدیری ،خا واده
یعنجیدنومجردو؛رندا ااموظایف مودپیدامیهاوخا واده،د  ثبی  قش

همسروپد خا واده،دیگرحقوقیدا  د مردیکد برابربپذیر درهدرد دانباید
بایدحقجوقاود جایگجاهش تایج ،پ  همسرآوپد آدا داس وحّ،

؛خا وادهاس وبایدحقجوقاو یجهمحفجوظباشجدشودودن یههمسروماد 
َِ ْلَمْعُروف»  

ذی َعَلیِهنَّ ُِ الَّ هبجردوشرجبراآد ان،هما نجدوظجایفی2؛َوَلُهنَّ ِمْث
«اآ یهقرا دادهشدهاس  ا هاس ،حقوقشایسته

شتیخا وادهد گردابر،ندرو اهیریادلردینادا ااموظایفخودکاگری
بجهمعنجاآپجذیرش،حقیق ،پیمجاند اشجوییگردتا خواهدشد د اختالف

اذدَن »؛ندرپایبندآبهحقوقاس ومؤمن،هرگهوداآخود ادراموش می َوالَّ
ِاُعون م ن ِتِهْم َوَعْهِدِهْم  د سبکد دگیخا وادهقرا ی،همه ابعا آ،3 «ُهْم ِِلَ

  ا دح،وتدال 
رند:گاماددوام وصیهمیبهدخترخودهندیضراشا ی

 وآرجهاآرهد انبه گشجدآ،بجهسجوآجایگجاهیمجیاداشیا ه!دخترم»
د مقابجراو    گردتجیشناخ رادیادان دا آوهمنشینیرههنودبااوا 

اآبراآاوبجاش جااواتباشد؛بهمنهلهگهوا همتواضعباش ااومایهسربلندآ
اوالات رن ااومنیع باشد؛او ابهخشم یاو واداوگاه باشد؛اد کیه

                                                            
 )باا دری غییرد تبا ت(21۳،ص2۴،ممجموعه آثارمر ضیمنهرآ، 9
  ۹0۳،ص2،متفسیر نمونه:مکا مشیرادآودیگران،   ؛221بقره،ایه 2
 ۹۹،ص۹0م،المیزان؛سیدمحمدحسینلبالبایی،1ایه،منونؤم 3
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 جرشجوواگجراد جودو آاگربه و هدیکشد، و یهبهاو هدیک دو آمکن
9« ررد، و یهاداودو شو

 مایجد؛اشجا همجیسجالمهجاآد جدگیهابهمهجا تهاینامودد ،مرحومدیض
او دندسج بهاشناشو د باا هایرهالدماس دخترانقبراددوامیهامها ت

اسج ؛چرارجهویژهاددوام،ضرو آهاآد دگی،بههاد همهجنبهاینمها ت
 وابنیتاشقا هوسادگا ا همناجرخواهجدشجد یکجیادبهداشتند دگیشاد،

  حقوقشوهراسح،وخ شنا،هاآد دگیمها تمصادی،مهّم

                                                            
 ۱۱و۱7،ص۴م،البیضاء ةالمحجدیضراشا ی، 9





 

 های پیشرفت ایران در مقایسه با پیش از انقالب  عرصه

  *محمدکاظم کریمی

  اشاره

د وسجتمدیدهمجؤمنیمردمجا قالباسالمیایران، بلو ا ادهاقشا گو اگون
 هجاآاسجالمیبجودهجاوامودهبراآ حقج،احکجام،ا دشستبد ژیمیمبرابر

ماهی اسالمِیا قالب،سببگردیداستکبا جها ی مام الشخجود ابجراآ
هجاآرا گیرد؛حمله ظجامی،رود جاوِاتمجال حریمبهتدمرامیابیمل ایران

نبودرهبهخواسج خداو جدسنگیند ابعادگو اگون،اداّولیناقداماتدشمنا
هاآپیشرد  ا مامیا ها ارامما دوباوجودهمهاینموا ع،ایراناسالمیقله

هاآبلندآ اد مسیر عالیرشو برداش  یکیپ اددیگرآدتح مودوگام
گردتجهپج ادهاآا اجام رین الشمهمادبرخیهسعیگردید،د این وشتا 
هاآمثب  ظاممیبهلو اجمالاشا هشود البتهپرداختنبهاقداما قالباسال

بلکجه؛یجا ادیجدهگجردتنمعضجالتو جواقم یسج ی فجاآاسالمی،بهمعن
تموممردممحسوسومشهوداس ومسئوالن یهبداناتترافآالتبراکمش

ریسج ومبودهجاو جواقمبجهمسجاوررشجو  گراما باید نهاادداویه؛دا  د
                                                            

پژوهشگرپژوهشگاهتلومودرهنگاسالمی *



11    9316محرم توشه راهيان نور  ره 

دا آصجو تهجاآجهج چرارجه الش؛ ادیجدهگردج  اخدماتگستردهان
شو د مقایسهباقبجرادا قجالببجد ررو وسعهآگیرد اوضعی اقتصادیم

هاآمحدودی باوجوددهدیبینا ه شانمحالا که  مرواقع؛ شاندادهشود
ا سجتهاسج د اصجال ود مدترو اهتمرخجود ویایاادشده، ظاماسالم
،هاآ وسعهمتجوادنمردموا  قاآشاخمیواجتماتیبهبودوضعی معیشت

بهدس او د یهاآدراوا  ودی،
هاآپیشجرد ایجراند مقایسجهبجاقبجراد،بهبر سیبعضجیادترصجهذیرد 

پردادیم ا قالباسالمیمی

 علم و فناوری  .1

دیناسالماس وایجاتالهجیوهاآمهّماداموده،دوستیا دودآودا شتلم
رنجده،رالمبه گاندیجن درمایجد:میادسجفا شبجهاناسج  امجامتلجیا

َ اق» ْهَلالنِّ
َ
َذاْلَحْکَمَ َوَلْوَمْ أ َُ ُ اْلُمْؤَمَ َف گمشدهمجؤمن،دا ش9؛اْلَحْکَمُ َضال 

 یجهخمینجیامجام« اشجد هداهر فجاقبهرچند؛دا ش اللبرنید اس 
مایهبسیخال اس رهد رشو آرهمهدتلجموادببجودهو:» د  ریددا

للبتلم ادریضهدا ستهاس ،اد وشجتنو]و[رندد سایهاسالمد دگیمی
خوا دنمحرومباشد مابایدد بر امهد ادمدت،درهنگوابستهرشو مان ابجه

2« دیررنیمدرهنگمستقروخودرفا ب
د صجدد سجال2/03شجو ،ادرسجالهوبجاال ر6جمعیج «باسوادآ»میهان
هاآ عجداددا شجگاه3 سیدهاس  9310د صدد سال66بهحدود،9300

                                                            
 ۳1۹،ص15،حکم البالغه  نهج صبحیصالح،9
 ۳۳۱،ص۹۹،مصحیفه امامخمینی،الله  و 2
 ۹۴۱0مررهاما ایران،سرشما آ فوسومسکن 3
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2601واحددا شگاهیبود،امرودبجیشاد90رشو رهپیشادا قالبحدود
2هها دا شجاوبجود،900ادا قالبحدارثرقبرو عداددا شاویانره9،واحد
رجهی عدادمدا س،باشد برهمیناساسمی فر111/211/0برادهونهامرود
221با شدحدودپنجبرابرآ،بجه،بوددستگاههها 03ادا قالبحدودپیش

ادپیجرودآقبجرامودانرشو  یجهرجه جاهها مد سه سیدهاس   عداددا ش
، فجربجود111/311/3حجدود03ج06صیلییعنیسال ح،ا قالباسالمی

3باشد میلیون فرمی90بیشادارنونهم
بجهدبجاندا سجیو«مقاالتتلمجی»د دو انپیشادا قالباسالمی،ا تشا 

هاآبه گرشجو معمجولبجودهبهدبانا گلیسید دا شگاهزیردا سیوتمد اً
ادمیهان ولیداتتلمجیایجران(ISI)امااما آرهپایگاه امسون ویترد؛اس 

 جا۹۴00ادسجال،بجراآ مو جه؛دهد،بسجیا  جاچیهاسج د ایندو ها اوهمی
المللجیمقالجهادایجراند ایجن ظجامبین۱0۱و۳00،07۹به ر یجب،۹۴07

مقالجه6611بجالزبجر9312حالا که اسجال0؛استنادآبهتب  سیدهاس 
باتجثگردیجد، گا ششدهاس رهاینامرISIلمللیاتلمید ماالتبین

 جا،برسد همچنین96به  به،  بهایراند  ولیدتلمد میانرشو هاآجهان
پژوهانجوانایرا یبهاختراعتلمیادسوآدا ش26916ادهونبر9312سال

رمناجهانمدالتلمید المپیادهاآمهّم362تب  سیدهاس رهبهرسب
                                                            

9 خبرگها آ پایگاه   دسترسی:  ا یخ  ۹5ایسنا، خبر۹۴۱0مرداد رد ، :۱0505۹501۴0،
www.isna.ir شا ی:

 ۴۱۳ص ،ایران بین دو انقالب؛ از مرروطه تا انقالب اسالمی یروا دابراهامیان،2
شبکهالالع3    ا یخدسترسی: دا ا، مقایسه»،22۳۹7۴،شناسهخبر:۱/۹۹/۹۴۱۴ سا ی اه

www.dana.ir، شا ی:«دو انپهلوآوپ ادا قالبوضعی تلمیرشو د 
0 دسترسی:  ا یخ مهر، خبرگها آ  22/۹۹/۹۴۱۴ خبر شناسه  شا ی:2۳۱۴27۱، ،

www.mehrnews.com
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المللی، شجدتلمجیسنایبینهاآمرارهتلمگردید برایناساس،لب،یادته
برابجر96(بجه9363 جا9330سجال)92مجدت نهالّی،ایرانبامعیا جها ی

 رین شدتلمی اد بجینرشجو هاآسریع،ایران، سیدهاس واداینجه 
9جهانداشتهاس  

مود،شد  بهچهجا دهمجهجا ی ابجهم2191ایران اسال،« ا و»د موضوع
رشو بر رد  شتهدنجاو آ91جهءش9010 ود اسالدس او دوامیدمی

2 ا وقرا گیرد 
اورشجو هاآکجمریاهاآشدید حریمباوجود یه«اآدناو آهسته»د دمینه

 شمندانداخلجیبجهاآ ابههم دازربی،رشو  وا س چرخهسوخ هسته
شفواستخراماو ا یوملبیعیودناو آرصو تچشمگیرآادهایشدهدوبا

اآ ابججردا دوبججااسججتفادهادهججاآچرخججهسججوخ هسججته ججرینگامان،بججه گ
باتثگردید ا،سادآاو ا یومدس یابد اینامرهاآسا تریفیوژبهزنیدستگاه

لراحجی،اآقرا گیجرد همچنجیناو آهستهشو دا اآدنر91ایراند  دیف
،وبهمرحله هایی سیدن یروگجاها مجید بوشجهر تو ابسنگیند ا ار ا

3شو د ایندمینهدا د ره شاناد وا مندآرهاآدیگرآبودگام

 بهداشت و درمان. 2

داشتیایاادشرایطالدمبراآدسترسیتادال هودراگیراحادمردمبهخدماتبه
هاآاصلی ظامجمهو آاسجالمیادابتجدا جارنونود ما یمناسب،ادبر امه

                                                            
 همان  9
 www.farsnews.comاآ(، شا ی: خبرگها آدا س،ادا هررصوتو صویر)چند سا ه2
اآایران، شا ی:هاآهستهشما پرو دهودعالی شناسی،سال پایگاه بیینیو حلیلیجریان3

www.didban.ir
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هاآمربوطبجهحجودهبهداشج وبا امیعدعالی ،بودهاس  بههمینمنظو 
د مانرشو د قالبودا تبهداش ،د مانوامودشپهشکی، الشمجؤترآ

برابجرآ911ادهایش صو تگرد براآحفظ،  مینوا  قاآسالم جامعه
011به شد،گذا آد بخشبهداش ود مانبعدادا قالباسالمیسرمایه

هاآپ ادپیجرودآا قجالبهاآبهداشتیود ما ید سالد صدآشاخم
د مقایسجهبجاقبجراد«امیدبهد جدگی»رهشاخماآگو هبه؛شدهاس منار

 یهبااجراآلر به گ9313ادسال9سال سیدهاس  30به01اد،ا قالب
 سجا یبجهبیمجا ان،ضجمنا  قجاآریفیج خدمات،« حول ظجامسجالم »

هاآد ما یبهحداقر سیدهاس ومردممنجال، وسجتاییوشجهرآد ههینه
د صجدههینجه اپرداخج ۱و۴ ر یب نهابه،هاآدولتیمراجعهبهبیما ستان

2رنند می
حالا کجه؛هها  خ وجوددا د11هاآرشو حدودد بیما ستان،ارنونهم

 جاپجیشاد3هجها  خج بجود 21 جا90د مامجوع،قبرادپیرودآا قجالب
شد دوبهخا مادرشو اتهاممی، ریناتمالجراحیا قالب،مردمبراآساده

داشتندرهبهپهشکانخا جیادجملههندآوبنگالدشید مانمردم ابرتهده
دلیرسنحتلمیپایینو بوددبانمشتر ،مشکال ید ترصجهد مجانمجردم

یوهاآپهشکیو شدرّماماپ ادا قالبباگسترشدا شکده؛شدایاادمی

                                                            
الالع9 شبکه   دسترسی:  ا یخ دا ا،  اه ۹۱/۹۹ سا ی /۹۴۱0 خبر: شناسه ،۹527۳70،
www.dana.ir، شا ی:«مقایسهوضعی بهداش ود مانقبروبعدادا قالباسالمی»
2 دسترسی:  ا یخ مهر، خبرگها آ  27/2/۹۴۱۱ خبر: شناسه  شا ی:۴۱151۹5، ،

www.mehrnews.com
الالع3 شبکه   دسترسی:  ا یخ دا ا،  اه ۹۱/۹۹ سا ی /۹۴۱0 خبر: شناسه ،۹527۳70،
www.dana.ir، شا ی:«مقایسهوضعی بهداش ود مانقبروبعدادا قالباسالمی»
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هجها 0 ا0مرو برلرفشدوهرسالهبیشادریفی یروهاآا سا ی، یادهابه
ججذبسیسجتمشده،التحصیردا غهاآمختلفتلومپهشکیپهشکد  شته

90اما باادهایشرهد مقایسهباقبرادا قالب،اینگردید دبهداش ود مان
 و،امرودهدمینهحضو بیما انخا جیبراآد مجان، وس  اداینبرابرآ وبه

قابجرهاآپیچیجده،د رشجو دجراهمشجدهاسج وبخجشخصوصجراحیبه
میهبانبیمجا ا یادمننقجهشجمال،هاآدولتیوخصوصیادبیما ستان وجهی

حجدود،د حالحاضجرادهونبراینکه9د یاآخه وشهرو دانتراقیهستند 
2شود د داخررشو  ولیدمی«دا وهاآمو د یاد»د صد13

یعنیحجدودچهجا ،میلیون فر0/9 نها9303لب،اما موجود،د پایانسال
رجه ابنجهمسجتقیمبجا«ابوداضجالب»یران، ح پوشجشد صدجمعی ا

سالمتیوبهداش جامعهدا د،قرا داشتند  وستاهاآرشو ادهیچسیاسجتی
شجدتد معجرضیانبهیررد دو وستاابوداضالبپیروآ مید خصوص

د صجدجمعیج 01بجیشاد امجاامجرودههابود جدخنرابتالبها واعبیما آ
، ح پوششسیستمابوداضالببهداشتیقجرا دا  جد همچنجین وستایی

امرودهایرانباال ریند صددستیابیبهاباشامید یسالم اد خاو میا هدا د
د صجد۹55شجامر،د صدادجمعی رشجو ۱2و خمینددهشدهاس ره

بهاباشجامید یسجالمدسترسجی،د صدمنال، وستایی15منال،شهرآو
3  د دا

                                                            
خبر گا انجوان،گروهتلمیپهشکی،مصاحبهبادرتراحمددالی، وی سادمان ظام باشگاه9

www.yjc.ir، شا ی:پهشکیرشو 
2 الالع  شبکه دسترسی:  ا یخ دا ا،  اه ۹۱/۹۹ سا ی /۹۴۱0 خبر: شناسه ،۹527۳70،
www.dana.ir، شا ی:«مقایسهوضعی بهداش ود مانقبروبعدادا قالباسالمی»
 همان 3
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دلجالفجال،: ظیر«وارسیناسیون»هاآگستردهبههمین ر یب،بااجراآلر 
؛هجاآمسجرآپیشجگیرآگردیجدادبسیا آادبیما آ،دیفترآ،رهادوما ندان

هاآاخیر،سادمانبهداش جها یدوبا ایران ابهتنوانسالرهلّیاآگو هبه
مو د قدیرقجرا داده،رگومیررودران رینرشو جهاند راهش رخممود،
9اس  

 عرصه سیاسی. 3

ساال آ،اددستاو دهاآبه گجامعهدمورراسیبهمفهومحکوم مردمیامردم
هاآاصلی شدو وسعهرشو هابهشما هاآاخیراس وادپایهبشرآد قرن

دجردهجاآمنحصجربهادویژگی،ساال آد ایراناید سابقهدمورراسیومردممی
ا قالباسالمیاس  

بهتنوان رناصلیدمورراسی،ادهمانابتدامو د وجهمسجئوالن،«ا تخابات»
پرسی ظجامبا ا تخاباتبرگها گردید همه01 ظامواقعگردیدو ارنونبالزبر

16بجا أآ،جمهو آاسالمید داصجلهرمتجراددومجاهادا قجالباسجالمی
ساال آلین شا هاهمی واستقبالادمردم،اّو9306د صدآمردمد درو دین
پرسجیقجا وناساسجی، شجکیرمالج شجو اآهمه،بودهاس  بهد بجالان
جمهو ،اتضاآخبرگان هبرآو ماینجدگانشجو اهاآاسالمی،ا تخاب وی 

سجالها قجالب36اسالمیبهصو تمنظمود موتجدمقجر د داصجلهتمجر
 ود هاآایناهتمامبهشما میاسالمیاد شا ه
هاد حالیا فاقادتادرجهقبجرادا قجالباسجالمی،ادا هامجو همهاینپدیده

رشو  وسطاقلیتی ظامی ح تنوان ژیمشاهنشاهیوبدونهرگو همراجعه

                                                            
 همان 9
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ا قجالبد  بیجینبرهمینپایه، هبجرمعظجم9شد به أآو ظرمردما ااممی
 رینان اد ترصهسیاسی، بدیرحکوم دستاو دهاآا قالباسالمی،مهم

پایهمتکیبجرا اآبهیکحکوم مردم،مو وتیدیکتا و آوابستهبهبیگا گان
2مل بیانرردهاس  

،بادشناخ هوی ملیودینی،خودباو آ،اتتمادبه فج وا کجاآبجهخجود
ا قالباسالمید ترصهسیاسجیودرهنگجیاسج  حارمیج دومینویژگی

 رینهاآرالن،به گگیرآا ادهبیگا گانبرمقد اترشو ودخال د  صمیم
ا مغان ژیمگذشتهبراآمل ایرانبودرهبهخودباختگیدرهنگجیواحسجاس

،میگردید هنرا قالباسالمیمنارهاآبیگا هحقا توذل د برابرقد ت
اآدا اآهویج ،مسجتقروبهجامعجه، وزربهوی ود باله بدیرجامعهبی

د مسجاور، ابدوباا ادهواختیا خجودته منداس رها ادهبیگا گان ابر می
محصولا دیشهومبا ی،رند اینته مندآداخلیوخا جیرشو  صرفمی

اآرهگو هبه؛ آاسالمیاس گذا جمهوبهتنوانبنیاندکرآحضرتامام
حتجی،هجابهدرموده هبرا قالب،بیرونامدنادچنبرهسلنهامریکابراآجوان

جذاباسج و،بسیا د رشو هاییرهباامریکاپیمانلوال یوابستگیدا  د
هاآامریکاهستند،یاد رشو هاییمثرتربستانسعودآرهد خدم هدف

منجد،تالقهکامتنفر جدوبجهججداییادایجنسجلنهظالما جهادوابستگیبهامری
3ند هست

 سجید، جارهد  ژیمگذشته نهابهتددا گشجتاندسج می« شریات» عداد
                                                            

 ۴12ص ،ایران بین دو انقالب؛ از مرروطه تا انقالب اسالمی    :یروا دابراهامیان،9
 ۹2،ص۹۱/۴/۹۴۱۱  ود امهجمهو آاسالمی،2
 همان 3
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ادجهون شریهدا اآماودد رشو وجودداشتهرجه0631بیشاد9312سال
هاآاحهابو شکر»،همچنین9د حالا تشا بودها د مو دادا ها2630بر

محجدودشجده« سجتاخیه»رهپیشادا قالب نهابهحهبحکجومتی«سیاسی
 هجادهجها  شجکرسیاسجیمردم93حهبوحجدود31بیشادبهامرود2بود،
؛ا جد رشو ماهنوداحهاببهمفهومرامراناستقرا  یادتهدهاس  البته سید

دهندو  تیرگذا آا هابراب اا ااممیرا احهتمالً،هاآموجودولی شکر
د رجهمشهوداس  امیداسج رامالً،هاآاخیرسالهاآسیاسیلّیدعالی 

گیرآمجدتشجاهدشجکرادامهحرر  وبه شجدا قجالباسجالمی،د رو اه
احهابرا امدوایفاآ قشمؤترا هاد پیشبرداهدافا قالباسالمیباشیم 

 یصاداقت. توسعه 4

 یجهآاقتصجادصجحیحوتادال جهلبج،براساساصرسومقا وناساسجی،پی
یجدواقجعشجدهرمجو د  ،شجاو دآرفایید صنع ورضوابطاسالمیوخود

ادوظجایف، یهآمناسببراآ  مین یادهجاآمعیشجتیجامعجهوبر امه3اس 
 ود دول اسالمیبهشما می

هاآاصجلی شجدوشو ، وجهبهشاخمبراآ حلیروضعی اقتصادآیکر
 رینیکیادمهم،« ولید اخالمملی»امرآضرو آاس  ، وسعهاقتصادآ

باشدرهبیا گرا دادهاقتصادوقد ت ولیجدهاآاقتصادآهررشو میشاخم
،میهان ولید اخالمداخلی)به9306اناس  لب،اما با کمررهآد سال

                                                            
9 دسترسی:  ا یخ دا س، خبرگها آ بخش2۴/۱7/۹۴۱2  دا اآ،  شریات اما   سا ه، حوده

www.farsnews.irماودود حالا تشا رررشو ، شا ی:
 ۳5۴ص ،ایران بین دو انقالب؛ از مرروطه تا انقالب اسالمی یروا دابراهامیان،2
 قا وناساسیجمهو آاسالمی،اصرسوم 3
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هها میلیا د ومانبودهاس رجهایجن قجمد 991،(63لهاآتاب ساقیم 
ا دادهاقتصادایرانواقع،د  اس  سیده ومانمیلیا دهها 213به9313سال

9306 جا9302هاآد دو هبجینسجال9برابرشدهاسج  3/9هالیاینسال
اماایجن شجدبجهلجو یکسجان؛ ولید اخالمملیرشو  شدشایا یداش 

شامرهمهاحادمل  گردیدوترو مندان ابیشادلبقاتمتوسطوپایین،یجا
هاآدیگجربرخجو دا اسجتانترادخصوص هران ابیشجمنال،مررهآرشو به

 ولیجد9300د سجال» ویسجد:ویلیامسولیوانسجفیرامریکجامی2ساخ  می
هجها 611میلیجونبشجکهبجودرجه0611حّدد ،متوسط ودا ه ف د ایران

 سید د میلیونبشکهد بادا هاآجهانبهدروشمی0بشکهمصرفداخلیو
میلیا ددال بجود20قریب،د امدآرهاداینلری، صیبایرانشد،اینسال
 رینتوامر وسعهاقتصجادآواجتمجاتید ایجران وا س یکیادبه گرهمی
3«باشد 

 جرینادمهم،« جرخ شجداقتصجادآ»د رنا میهان ولیجد اخجالمداخلجی،
دهندهسرت پیشرد یکهاآتملکردآاقتصادرالناس ره شانشاخم
این رخمالریبراآسناشوسرت پیشرد اس  ،باشد د واقعرشو می

نگف  شجد وامی،اگر ولیدراالهاوخدماتبههروسیلهممکنادهایشیابد
، رخ شداقتصجادآرشجو حجدود9306اقتصادآا فاقادتادهاس  د سال

د صجد سجیدهاسج  1/2به9313د سال،د صدبودهاس  این رخج3/3
                                                            

 ، شججا ی:۱۱۴10۳،رججدخبججر:۹7/۹۹/۹۴۱0 آ ابنججا ، ججا یخدسترسججی: خبرگججها9
www.tabnak.ir  

 ۳۹۹ص ،ایران بین دو انقالب؛ از مرروطه تا انقالب اسالمی یروا دابراهامیان،2
،دستاورد انقالب اسالمی ایران 772های نور؛ بررسی  کرانهمؤسسهدرهنگیقد والی ، 3
 ۹1۱،ص2م
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 شجد،9313بیا گراناس رهسرت پیشرد اقتصادآد سجال،ایناتداد
9داشتهاس  9306چشمگیرآ سب بهسال

الن،بجهرجشاخممثبج د اقتصجادکبهتنوانی«زیر فتیصاد ات»ادهایش
 یهآمناسبگاهباتثباال دتنقیم تمدهاقالمصجاد ا یدلیردقدانبر امه

اآبجراآنندهراماتالم بسیا امیدوا ؛نندهداخلیگردیدهاس ربراآمصرف
صجاد ات9303و9306هاآد سجال  شدواستقاللاقتصادآرشو اسج 

د ؛اماداد نهاد صدا دریادسهمصاد اتایران ا شکیرمی،یر فتیایرانز
رجهد اآگو هبه؛اآداشتهاس سابقهصاد اتزیر فتی شدبی،هاآاخیرسال
00/3صجاد اتزیر فتجی،میلیا ددال  سیدود ایجنسجال00به9310سال

2دهد د صدادهایش شانمی
یجکبجیشادسجاال ه9301دهجه خسج براساساما موجود، نهاد  یمجه

اماامروده جه نهجا3؛ههینهوا داتمحصوالترشاو دآشدهبود،میلیا ددال 
شودو مامیراالهاآاساسیرشو ومحصوالترشاو دآد داخر ولیدمی

لکجهد برلجرفگردیجده،بچشجمگیرآوابستگیبجهخجا مادرشجو  جاحجّد
«بنهین»بهخودرفاییرامر سیدهود ،«گندم»محصوالتاسترا ژیکیما ند

د مردخودرفاییهستیم 
و وسعهاقتصجادآهاآمهّمبهتنوانیکیادشاخم،«صنع برق»د دمینه

                                                            
 ، شججا ی:۱۱۴10۳،رججدخبججر:۹7/۹۹/۹۴۱0خبرگججها آ ابنججا ، ججا یخدسترسججی: 9

www.tabnak.ir
بین2  اا ت ا امن ایبفون؛ اینتر تی پایگاه   دسترسی:  ا یخ  شا ی:۱/۹/۹۴۱۱الملر، ،

www.ibfon.org دسترسی:  ا یخ ایسنا، خبرگها آ 21/۹/۹۴۱۱؛ مقایسه»، واما  وا دات اآ
www.isna.ir، شا ی:«هاآدهمویاددهمصاد اتد دول 

 ۳۹5ص ،ایران بین دو انقالب؛ از مرروطه تا انقالب اسالمی یروا دابراهامیان،3
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3120 یروگجاهابجیبجاظردیج 36 عجداد9303 اسجال،اجتماتیهررشو 
 یروگجاهبجا9333،922 جاسجالدقجطحالا کجه؛مگاوات  سی گردیدهبود

امرودهد بجین،«سدسادآ»د دمینه9 ا دادآشد اهمگاوات936/30ظردی 
931حجدود،هپ ادپیرودآا قجالبرلو آبه؛شو بر رد یاقرا دا یمرسه

ویاد حالساخ اس  هسدساختهشد
شو ر31ساخ ایرانبهبیشادتو هاآرنون راراهم،«شاو دآرصنایع»د 

 یهپروژهصدد صجدایرا جیدجاد« ف وگاد»د صنایعوشودجهانصاد می
بجه9363شو د ابانر رینپروژه ف وگادمننقهتسلویهبهتنوانبه گکی

سجاال ه،هاآاخیجربردا آدادهاآدیگراند سجالهبابهرهربردا آ سیدبهره
2شو گردیدهاس  رمیلیا ددال د امد صیبکیادهونبر

 نظامی و دفاعی  . آمادگی5

امادگید برابردشمنانودراهمساختنابها و اهیهاتالدمبجراآددجعخنجر
وا َلُهْم َم  اْسَتَطْعُتْم »قرانرریمبهمسلما اناس :هاآمهّماد وصیه،ا ها َوَأِعدُّ

َ ِط  ِِ ٍة َوِمْن  ُکمِمْن ُقوَّ ِه َوَعاُدوَّ ِه َعُدوَّ اللَّ َِ ِِ ُتْرِهُبوَن  نیجدبجراآروامجاده3؛اْلَخی
دشمن،هباانرشده وا یداد یروواداسبانبستههرچهمی،دشمنان[ا دا بار]

« خداودشمنخود ابترسا ید
هاآد صدمخا م ظامیایراند داصلهسجال61 ا01لب،اما موجود،بین

صرفخریداسلحهومهماتادخا مشدهاسج رجهبخجش9300 ا9306
 جرینرهایجرانبجهبه گاآگو هبه؛ادایاالتمتحدهامریکابودهاس ،تمدهان

                                                            
 2۱۹،صاسالمیدستاورد انقالب  93 معاو  درهنگیستادمشتر سپاه،9
 27۱ج27۳ همان،ص2
 ۱5 ا فال،ایه 3
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حالا کهپج 9خریدا اسلحهومهماتامریکایید جهان بدیرگردیدهبود 
هاآپیشجرد ادا قالباسالمی،ایرانبهتنوانیکیرشو هاآمود،د ترصه

،ادایجن«گلوبالدایرپاو »شودولب،گها شمؤسسه ظامیدداتیشناختهمی
2جهانقرا دا د 23د   به، ظر

سببگردید جابجاا کجابجه، اربهجنگ حمیلیوهم بلنددرد دانا قالب
هجاآا دشجمندآد دمینجهصجنایعموشجکی،هاآداخلجیرشجو ،گامسرمایه

هاآ آ،لراحیوساخ پهپادملی،پدادندهواییودیگرترصه اهیهات ادا
 وانبهموا دذیراشا هررد:می،براآ مو ه؛برداشتهشودبااینحودهط بمر
باقابلی هدای ورنتجرل جالحظجه«تماد»ردبالستیکساخ موشکدو ب ج

؛اصاب بههدف
؛ریلومتر611ردباقد تاشکا سادآا واعهواپیماد ب «قدیر» ادا بلندج
؛هاآموشکیبراآرشفوا صالبهساما ه«90دتح» ادا ج
؛ریلومتر011ردباب «393دا ح»دنموشک قنهج
؛هاباقد ت صببرا واعجنگنده« صر»موشکررودج
بجراآهجدای ،«پیجامبراتظجم»ساما ههوشمنددرما جدهیورنتجرلپدادنجدج

؛هاآموشکیسادآد ساما ه هگیرآاهدافو صمیم
باقد ت خریببجاالد اهجدافوشجناو هاآبجه گ«والفار»اژد پیشردتهج

؛د یایی
؛هاآالالتا ی،تملیا یوامدادآایرانباقابلی «دودیس »هواپیماآج

                                                            
ج۹5۴ایین،صالله یک، رجمهدضرداری در ایران دیکتاتوری و توسعه سرمایه دردهالیدآ،9

۹5۳ 
، شججا ی:۹۳۱5۱۴۹،رججدخبججر:۹۳/۹۹/۹۴۱0 خبرگججها آصججداوسججیما، ججا یخدسترسججی:2

www.iribnews.ir
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بجراآشجناخ وامکجانوارجنشد برابجراهجدافبجدون«سماوات»سیستمج
؛دخال  یروآا سا ید پدادندهوایی

؛د برابرتوامرشیمیاییوبیولوژیکی«هاآمحادظلباس» سرجدیدج
؛امریکاRQ170براساسپهپاد«صاتقه»لراحیپهپادجدیدج
ندانومتخصصانرشو د ودا تهادستاو ددیگرمحصول الشدا شمودهج

9دداعوپشتیبا ی یروهاآمسلحاتمادسپاهوا  ش 

  رسانی عرصه خدمات. 6

یلجومتررهجها 36حجدود،شو رهاآاصلیودرتیماموع اه9303د سال
حدود،شو رهاآاصلیودرتیماموع اه9360حالا کهد پایانسال؛بود
6911شو  یهد حالحاضرره یلیکاس  د شبیلومتربودهر916/113/9
هدرتی اهاهنوجوددا دوکیلومترشبر2111هاصلیوبیشادکیلومترشبر

یلومتر اهاهناحداثشدهاس  ر611ساال ه،د واقع
رشجیگجادشهرادلوله0دقط،، اقبرادا قالباسالمی«گاد سا ی»د دمینه

؛د مسیرخطلولهسراسرآقرا داشجتنداینشهرها یهتمد اًمندبود درهبهره
برابجررجردو ان62بها داده9331 ا9303هاآحالا که نهاد داصلهسال

 نهابیشترمنال،شهرآ ه،ارنونهم2ا شعابگادلبیعی صبگردید ،گذشته
خدادادآموهب اینادبلکهمنال، وستایی یه،مند درشو اداین عم بهره

میلیجون0/93بجهحجدود،هها ا شجعابان ودهجا01رنندو عداداستفادهمی
3ا د مندشدهبهرهگادهها  وستااد عم 91ا شعاب سیدهوبیشاد

                                                            
 همان 9
 27۱ج27۳،صدستاورد انقالب اسالمی 93 معاو  درهنگیستادمشتر سپاه،2
مقایسه شداقتصادآقبروبعد»،22/۹۹/۹۴۱۳ باشگاهخبر گا انجوان، ا یخدسترسی:3

www.yjc.ir، شا ی:«ادا قالب
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0/9به،9303 ولیدآرشو د لولحارمی  ژیمپهلوآ اسال«اب»میهان
ایجنمقجدا د لجولدودهجهجمهجو آرجهد حالی؛میلیا دمترمکعب سید

میلیا دمترمکعب سید لجولشجبکهاب6/3به9330یعنی اسال،اسالمی
د 9310امجاد سجال؛هها ریلومتربجود0/20بهمیهان،9303رشو د سال

 سا یشهرآو وسجتاییوججودداشجتههها ریلومترشبکهاب001رررشو 
شجهرد 9993شجهربجه۳0اد،ششابشهرآاس   عدادشهرهاآ ح پو

 وستاد سال۹2555اد، سا یبه وستاهاحالحاضرادهایشیادتهاس  اب
« سجا یبرق»د دمینجه9 سیدهاس  9319 وستاد سال۴۴2۱7به۹۴07

، یهبایدگف پیشادپیرودآا قالباسالمیود اومدعالی  ژیملجازوت
خجا گی،تمجومی،صجنعتیورشجاو دآوججودمشجتر بجرقمیلیون9/3 نها

مشجتر  سجیده111/310/90بجه9312رهاین قمد سجالد حالی؛داش 
اس  

 سخن پایانی

 بلو ا ادهاقشا گو اگونمردمجیمجؤمنوسجتمدیدهد ،ا قالباسالمیایران
بجود هجاآاسجالمیهجاوامودهبرابر ژیمیمستبدبراآ حقج،احکجام،ا دش

 مجام جوانخجویش اماهی اسالمِیا قالب،سببگردید ااستکبا جهجا ی
تمجالا؛حملجه ظجامی،رود جاوبجهرجا گیجردبراآتدمرامیابیملج ایجران

 اجا ت،پتروشجیمی،دنجاو آ،صجنع ،هاآسنگیند ابعجادتلمجی، حریم
لیبهخواس خداو جدو؛بودهاآدشمنلیناقداماداّو،صنایعهواییود یایی

                                                            
،۹527۳70،شناسججهخبججر:۹۱/۹۹/۹۴۱0 سججا ی اهدا ججا، ججا یخدسترسججی: شججبکهالالع9
 www.dana.ir، شا ی:«مقایسهوضعی بهداش ود مانقبروبعدادا قالباسالمی»
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هاآدادنسجرمایهسالهرهبهاددس ا ها ارامما د جنگ حمیلیهش همه
هاآسنگینبه  سیسجاتدیربنجاییرشجو وبه گا سا یووا دامدنخسا ت

گردیجد، ولئجهدیگجراسجتکبا مناجرهاآگهافبربودجهرشو  حمیرههینه
مسیرخدم بهمردمورشو بود جها یبراآسدرردن اها قالبد 

هاآسرشناس،متخصمهاآ رو وشهادتچهرها دادآ یماین، اهادهونبر
 دتند،مسیرا قجالب ظامبهشما میتقید یهاآدکرآووا قالبیرهسرمایه
 وساخ  باوجوداین،ا قالباسالمیههاآدراوان وباسالمی اباسنگالخ

 و ابامودقی پش سرگذاش رشتابخویش،موا عپیش پ د مسیرحرر
هاآد خشا یبرداشج  ایجند حجالیگام،هاآبلندخودوبراآ حق،ا مان

اس رهجمعی رشو  شدبیشاددوبرابرآ ا اربهرردهود امدهاآ اشی
9306ا 9303هاآاد ف بهتنوانمنبعاصلید امدرشو رهد داصلهسال

بهدلیرراهش ولید ف ادششمیلیونبشکهد 9،میلیا ددال بود36بالزبر
هاآمتمجادآپج ادمیلیونبشکه،وتاب ما دنقیم ان اسجال0/2 ودبه

 چشمگیرآراهشیادتهبودشکرا قالباسالمی،به


                                                            
 ۴۱5ص ،ایران بین دو انقالب؛ از مرروطه تا انقالب اسالمی یروا دابراهامیان،9



 

 بررسی رشد سیاسی و مذهبی مردم در عصر امام حسین
  *حمیدالّله رفیعی زابلیدکتر االسالم والمسلمین  حجت

 هاشار

مجدتده،سومیناماممعصوم،پ ادشهادتامیرمؤمنجانامامحسین
بعجداد جااینکجه9؛قجرا داشج تلیبنحسنسالد رنا براد به گوا ش،
د اختیجا  ا هبجرآشجیعیانقمرآ،01د سالشهادتامامحسنماتبی

 جادمجانایشجاند اینمقاله،ازادامام مرادادتصرامامحسین2گرد  
سیاسجیومجذهبیوضجعی براآبر سجیگیرد  اد برمیشهادتانحضرت

هاآسیاسیومذهبیاینیابیجریان، اگهیراد یشهمردمتصرامامحسین
هجاا اوهشده،بر سیگروهحاضرا چهد  وشتا وبههمینجه ،دو ههستیم

ومیهان شدیاا حجرافد دمانامامحسینسیاسیمذهبیوهاآگرایشو
باشد ا هامی

 سیاسی  مذهبی و های گرایش ها و گروه .الف

هیشجیعه،خجوا موتثما یجهحجا:بر سیسجهمجذهبحسیند تصرامام
اهمی اس :

                                                            
بمررهمنالعاتوپاسخگوییبهشبهاتحودهتلمیهقم مدیرگروهادیانومذاه*
  ۹۳۴،صسیره پیروایان مهدآپیشوایی،9
 00،صتأملی در نهضت عاشورا  سولجعفریان،2
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 . شیعه1

گجذا آشجدهاسج   اموسیلهشخمپیامبراسالمبه،مذهبشیعهامامیه
اماتنجوان9؛شیعهبود،ا گردیدکاشهد  ودگا  سولخدار خستین امی

مجرو بجه، بجودهصو تیکمذهبمنجر بهشیعهد تصرپیامبراسالم
مجذهبشجکربجه،بیج دمانباا ساامتقایدشیعیو هبرآاماماناهر

دهد بجا وججهبجهاینکجهد برابرسایرمذاهباسالمیخود ا شانمیمستقر
الدماسج سجیر حجوالت،راماًلشیعیواسالمیبودی هضت، هض تاشو ا

 گیردا بر سیقرمو دمذهبشیعه اتصرامامحسین

 ـ مذهب علوی یا تشیّع سیاسی

دوگرایشتثما یوتلوآد میان،نامؤمنپ ادقترتثمانوخالد امیر
شدرهتلجیبهرسیگفتهمی«شیعه»،مسلما انبهوجودامد د ایندمان

 2اصنال شیعیوتثما ی ایجبود ، واداین داش  ابرتثمانمقدممی
 ظر ا یخیبهمذهبتلوآویا شجّیعاد،نامؤمنرودهبهامیرگرایشمردم

وبه عبیربرخیادمحققانبه شّیعتراقیمعروفاس  ادمنظرایجن،سیاسی
شیخین)ابوبکروتمر( یهخلیفجهمشجروعبجودهوبنجابجهگفتجهقاضجی، فکر

اداتتقجاد شجّیع،نامؤمناتتقادبهبر رآشیخینبرامیر،تبدالابا معتهلی
سّن شیخین ابجرسجّن تلجی،بساد برخیموا دسیاسیبودهاس  چه

مد جنجگجمجربجهامجامیرهد ریفی  قسیمزنجالو آداد د؛به رجیحمی
َ الُزَمَری »گفتند: ویااینکهوقتیامامدسجتو منجع مجاد جراویح ا« َازَطناُسن 

درودیجانرجهد مسجادجمجعشجدهبود جد،دریجادصاد ررد، عدادبسیا آا
                                                            

 0ج۴،صدائرةالمعارف ترّیع سیدمحمدمهدآجعفرآ،9
 ۹00،صالمقالت والفرقتبداللهاشعرآقمی، سعدبن2
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9سرداد د «واُزَمراه»

 ـ تشیّع مذهبی یا اعتقادی در کوفه

بهروده، شّیعوا دمرحلهجدیدآشجدوایجنخجودِاددمانو ودامامتلی
امامبودرهد گسترشو ثبی  شّیعد میانرودیان قشاساسیبادآررد جد 

بجهرودجه،د صجحنمسجادرودجهاصجحابیشانحضرتد ازادو ودخو
 اد با هحدیثزدیربهشهادتللبیدود حجدودسجیهده فجر سولخدا

نـُ َمـ »خداشنیدیمرجهدرمجود:صحابیشهادتداد درهمااد سول َُ

َموْهُ 2« تلیموالآاوس ،پ ،؛هررهمنموالآاوهستمَموُْهَفَزَلی 

 در شهر کوفه  ـ شیعیان مذهبی در زمان قیام امام حسین

دلیر  وجهیحضو داشتندد شهررودهشیعیا یقابر،امامحسند تصر
بجایهیجد اایناس رهوقتیشیعیانرودهتجدمبیعج امجامحسجین،بران

د منجهل،شنید د، صمیمگردتند اامام ابهرودهبیاو  د ا انبراآاینمنظجو 
وامد شبهمکهاگاهشد دوگفتنجد:سلیماناجتماعررد دوادرا حسین

للبهجمد اآاداشرافدرص  ویسیم ابهرودهبیاید البتهتدهبهاو امهمی
هاآدروشدنجنبشررد درهپ اداشکا شدن شا ه ویسیمشا ر این امه

امجامحسجینود  أسسجپاهرودجهبجرضجّد دشجدشیعی،د رربالحاضر

3 شانادهماهنگیا اند یک ولئهدا د ،جنگید درهاینحرر ا ان
بجههمجراهامجامحسجین،د بصره یهشیعیا یوجودداشتندوبههمیندلیر

هاییبجراآشجیعیانبصجره وشج   جامداشج ، امجه«سجلیمان»زالمشرجه
                                                            

یانپناه، محمد ضاهدای 9   ۱ج1،صشناسی فکری معارضان قیام کربال جر
 11و1۳،ص۹،ممسند احمدحنبرشیبا ی، احمدبن2
 250،صحیات فکری ـ سیاسی امامان شیعه  سولجعفریان،3
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بجهواو ادستگیررجردوادامدنسلیماناگاهشد،حارمبصره،دیادبنتبیدالله
9دا اویخ  

 . فرقه خوارج2

سربراو د د شعا ایند جنگصفینادمیانلشکرامامتلی،درقهخوا م
»درقهاینبودره:  ْ َهُْحکَمَا امیجر« خجدا یسج جهحکومج ،؛حکومتیَلل 

َلَمُ َحٍق»درمود:د پاسخبهاینرالمتلی،مؤمنان ََ یـَدَعَهـاَعاَطـل  َُ
ُ
،؛ایجنأ

2« بالرا ادهشدهاس ،اآح،اس رهادانرلمه
 بجه،ودهبود بههمجینجهج ر، وستایید پش «حرو اء»مررهایندرقهد 
رو آ  3گفتند میخوا م،حی

هاآزیراسجالمیمعاویجهوبخوا مد جنجگ هجروان،سیاسج رسرباوجود
وده،د دماناوقد تبگیر د ا اند رودجهچنجدینبجا رهخوا مرباتثشد
ولیرا شانبهوسیلهحارمانرودهبجهشکسج ا اامیجد اخجرین؛قیامررد د

ودجهرگردتندمامامو  تهدهدیاد،پ ادبه وسطابن،ودهر خوا مد یسرروب
ویان،شایدبتوانگف ا ان خوا م د گیرآ بنابراین،با وجهبه ا اامگرد   می باا 

 0ا د ردهکا آ کیکاددولرف،همد جریان هض حسینی،باهیچ

 مذهبی عثمانیه ـ . فرقه سیاسی3

رکساتدهابوبد سقیفهبنید  گبعداد حل پیامبراسالمرهبیهنگامی

                                                            
  251ج25۱ همان،ص9
ــذب شججرف ججووآ،بنالججدینیحیی محیی2 ــرح المه ــوع ش ــة »المجم ــع تکمل ــبکی م الس

  2۹1،ص۹۱،م«والمطیعی
 ۴۹۹،ص۴،مبر پایه قرآن و حدیث و تاریخ دانرنامه امام حسینشهرآ، محمدآ آ3
 ۴2۴،ص0 همان،م0
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قرا گردتنجدگروهیادمردمد برابرامامتلی9تنوانخلیفه عیینگردید،به
ر(معجروفک)تمروابجوب«دا انخلفالرف»هبهکرهتنوانخاصی داشتند؛بل

شجدنتثمجاند دمجانشتهربعجداد،بنابرقولابوحجا م ادآاینگروه،بود د 
د ایندمانبه ام امیدهشد د شیعیانتلی«ا یهتثم»به،معاویهوبعدادان

 جامتلویجهوتثما یجه سجخ،هد دمانتباسجیانک ااینشهرتداشتند«تلویه»
اسجم،یعنجیشجیعهبرگشج وبجردیگجران،گردیدوتلویهبه جامپیشجینخجود

2سّن گذاشتهشدوایناسم اامرودادامهدا د اهر
وججود«سجّن اهجر»مجذهبی حج تنجوانمحسجیند تصراما،بنابراین

د ایجندمجاند برابجرمجذهبتلجوآوشجیعهقجرا ، داش ومذهبتثما ی
اآاسج رجهبسجتر جا یخیانبجهاصنال سیاسیو امدرقه،داش  تثما یه

لجین مجود فکجرتثمجا یوگردد اّوادانبادمیشدنتثمانوحوادثپ رشته
قبودرهبه36 ظامیانبا فکرتلوآ،د جنگجمرد سالج قابرسیاسی

منجر لخالد سهخلیفهاّو،شکس ا اامید د  فکرتقید یدرقهتثما یه
د ،؛امجا جوعادرالجیاناسج مجو دقبجول بجودههوخالد امامتلیبود

همجراهبیج واهرنامؤمنجشدرهباسبولعنامیرهاظاهرمی اصبی
3بود 

 ـ مذهب عثمانی در کوفه الف

وبود جدا هااد وع شّیعسیاسیوبیشترمررهشیعهتقید یوسیاسیبود،روده
داشتند  شّیعسیاسیرهخالد تمروگرایشبه شّیعمذهبی،ا د یجمعیت

                                                            
 2۱۹،ص2،مصحیح بخاریاسماتیربخا آ، محمدبن9
 ۹۱1،صفرق و مذاهب کالمی تلی با یگلپایگا ی،2
یانپناه، محمد ضاهدای 3  ۹۱ج۹2،صشناسی فکری معارضان قیام کربال جر
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د اتجر،داشجتندمقجدممیا جان ابجرامجامتلجی،ابوبکر امشروعدا سجته
داشجتند  اشجدنبجهمجذهبتثما یجهحکوم  سمیامویاناستعداد هدیجک

منتفجید رودهوجودپیروانمذهبتثما یهد دمجانامجامتلجی،همچنین
ادسجوآ،شجدنمجذهبتثما یجهد رودجهولیگسجترشو هادینجه؛ بودهاس 

آبجودد حّد،امویانابوسفیانا اامگرد  این الشبنةویژهمعاویبه،امویان
،د سرروبیتلویجانهردو دیفمذهبتثما یشدوهم،رهمذهبسفیا ی

هدفبود د هم
،دداییشجهرهاآتجراقبراآشیعه،ویژهبعدادصلحباامامحسنبه،معاویه
اآجا بجه جالشهمه،شهررودهو قوی مذهبتثما یهد اینشجهرهاخاصه
گماشج ومذهب ابراینشهرهامیحارمانتثما یمقصود،وبراآاین مود

رججردوادادسیاسجج ا تججابو نمیججعد  غییججرادکججا وتقایججداسججتفادهمی
هاآرججرد سیاسجج خصججوصد شججهررودججهحمایجج میبه،مججذهبانتثمججا ی
حتجیادجرادآ ارجهد اینبودرههاآچهروپنااهدداییمعاویهد دههشیعه
 اهمراهیرردهبود د،ادگذشتهخودپشجیمانسجاددوناؤمنمامیرهاجنگ

مذهبدکرآا ان ااد شّیعسیاسیبهتثما ی بدیررند 
هاآهاآامویانو غییراتسیاسیا انرجهدمینجهبا وجهبهسیاس ،هرحالبه

 وجهیادقبلججیاند رودججهبججهوجججودامججدهبججود،شججاهدجمعیجج قابججر
هابود درهلشکربه گمذهبهاد رودههستیموهمینتثما یمذهبتثما ی

9 شکیرداد د دیاد اد برابرامامحسینابن

 چگونگی عقاید مردم عراق .ب

، مودآخاصیدا د شهرروده،شهررودهادحیثاتتقادآوسیاسی،د تراق
                                                            

 ۴1ج2۹ همان،ص9
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همیشهپایگجاه،شهرق  سی شد این93د پیدتوحاتتراقوایراند سال
دهد جادمجان شانمی،پیشینه ا یخی شّیعد روده9شدهاس   شّیعشناخته

خصوصبه،هاآامامتلیقبهخالد  سید،ا دیشه23تثمانرهد سال
د میان ودهرودیانمنر  بودهاس ؛بلکها جانپیجرومکتجب،ادجنبهمذهبی

هرگاهرسجید میجانرودیجاناددضجایرامجامتلجی، وا د اداینخلفابوده

2شد ادسوآمردمروده ا دهمی،گف سخنیمی
،مسججلما انهججاآهاآا حرادججیتثمججان،اتتراضظهججو وگسججترشسیاسجج 

موضجعمیجا ایگرآ اد میجانتلجیامامخصوصرودیان ابرا گیخ  به
لبیعجیبجودرجه،امجرایجنبجاوججود یروهاآمعترضوتثمجانداشج ؛امجا

 وججه،هاآزلجطتثمجانهاوسیاسج بجاسجّن هاآامیرمؤمنجانمخالف 
جدو نوجودللحهودبیربا،معترضان ابهخودجلبرند پ ادقترتثمان

جتایشجهشجک داشج رجهیکجیاداندو،بجراآخالدج اد هبرانمعترضان
 نهجاسجراغ،منجیرودجهودیگجرانبرگهیدهخواهدشد؛اماا صجا و یروهجاآی

3 دتندوبهاصرا دیاد،او اخلیفهخودا تخابررد د امیرمؤمنان
دورجه سجدبا وجهبهشواهدوسخنا یرهبههنگامبیع ایرادشد،به ظرمی

گرایشسیاسیواتتقاددینید میانرودیاند اینا تخاب قشداشتهاسج ؛
0 هتقید ی ؛ا تخاب،یکا تخابسیاسیبودهاس ن،ایلو رلیولیبه
تالوهبراینکهبجرگرایشتلوآداشتندومعتقدبود درهتلی،ررودیانبیشت

شجدنتثمجان داشجتهوحتجید گو هدخالتید رشجتهتثمانبر رآدا د،هیچ
                                                            

  ۴ همان،ص9
 0 همان،ص2
  ۱ج0 همان،ص3
  ۱ همان،ص0
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اس وخالد اوبا وججهبجهبیعج رمکبهاوادهیچروششید یز و دیده
،اتمادمهاجرانوا صا وبه گاناد ابعینو یهبیع اصحاب سولخدا

تمومیمردم،یکبیع رامرومشروعبودهاس  اصنالحیرهبراآاظهجا 
اد،بنجابراین شد،دینتلید مقابجردیجنتثمجانبجوداآبیانمیچنینتقیده

هاآد میجانوجنگشامهاآشیعیبرضّد رینموضوتا یرهد  هض مهم
دادهو قشمهمی ارهد بجرا گیختندوسجپاهداشجته، فکجرمجذهبا ان خ

9تلوآوتثما یبودهاس  
مردمتراقیاسارناندوشهربصرهورودهره رریبیاد،د تصرامامحسین

دمهابود د،ادسلنهشامد هراسبود د مرویژهیمنیقبایرمختلفمهاجر،به
مذهبشد دوشما آشیعههجمبیشترتثما ی،جنگجمرجه بصرهرهبه

مذهببود د رسا یهمبعدشیعه،بسیا آادمردمانروده؛اماد میا شانبود
رججدامادایججندو اهیچ یججهمججذهبشججد د تججدهدراوا ججیخا جی،ادصججفین

 یرومنجد،عیانتجراقپسجندید د شجیامیه ا میرهبنیلو خواستند؛همان می
داشجتند شجاهدا کجهوقتجیامجاماصجرا بود دوبرحمای ادامامحسجین

تنجوانا ادتخود ابه،اآدرستاده امهبهشهادت سید،ا ان سلی حسن
خواستند ا هدا هابجرود؛امامابالغررد دوادحضرتبهشیعهامامحسین

2 ا پذیرد  دتوتا انتلیبنحسیناما

 عقاید و موضع سیاسی مردم مدینه و مکه  .ج

تنوانیکگاهبههیچد تصرامامحسین،مکهرهادشهرهاآمهمبود شهر
ویژهرودجهوشهرهاآتراق،به،اآ داشتهاس  د اینتصرشهرشیعیسابقه

                                                            
 7 همان،ص9
 ۳0،صتأملی در نهضت عاشورا  سولجعفریان،2
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سوممردمرودهشیعهبود د شجما آشجیعهاهمی داشتهاس ؛دیرایک،بصره
شجهررودجهمررهیج شجیعه ا شجکیر،ررد د بنجابراین یهد بصرهد دگیمی

9داد می
دا زالبًاادامویانمتنفربود د اینهالرف،ا صا خصوصبه،مردممکهومدینه

رهشما آدراوا یادا صا د انمیا یقریشبودهوپ ادجمروصفینخّط
تلجوآ بجودهوبیشجترحمای ررد د،سارنانمدینهلالبخّطادامامتلی

بااین فجاوترجهامیجد؛تمربود دبندبیرویاتبداللهبندا مشیتبداللهجا ب
2دبیربود ابن،هاآاینجمعی ا قالبی

 عقاید و موضع سیاسی مردم شام .د

هجوادا انگجیادشجد،همرهشامرمردمسو یه،ا دنودلسجنینمیمردمشام
ررد جد جاسجلنن امویانبود د مردمشامبا مجاموججودادمعاویجهددجاعمی

و جدمیا شانبما د وقتیمعاویهد حالاحتضا بود،ا انبهدیدا معاویجهامد
الَب َزَ َم »با رساظها ررد د:،ادانپ  أن  ََ َُرُجَم آَلَاَعـیُسـ  اَنَو َُ َعزَدَه

راٍبَالیآَلَاَعی رَضیَعذاَلَکَاَعدا ؛ُُ َُ اد،گوییبیع بعدادمعاویجه3؛َْواللَه،ْ
مجابجهایجن!بهخداسوگند،بهالابو راببرسد؛ هخیر،الابوسفیانبیرون دته
،د حالاحتضا بجودسرانشامد حضو معاویهره« امر اضی خواهیمبود

جنگصفینجه ادتلیبدگوییررد دوبه،جمعشد دود ضمنسخنا ی
اججاده خواهنجدرهرهضمنانبسیا آادشامیانرشتهشد د،بهمعاویهگفتند
پسجرشقجرا دسج دادخالد بهدرد داناوبرسدوبهاوگفتندخالدج  اد 

0دهد 
                                                            

  250،صحیات فکری ـ سیاسی امامان شیعه  سولجعفریان،9
 ۳0،صتأملی در نهضت عاشوران،  سولجعفریا2
 ۴۳۱،ص۳،مالفتوحاتثمالکودی، احمدبن3
  ۳۱ج۳0،صتأملی در نهضت عاشورا  سولجعفریان،0
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 عامه مردم توسط امویانانحراف عقیدتی و سیاسی  . ه

شجناختندوادخجودمعاویجههجممردمشامخا داناموآ ااد سجرپیغمبجرمی
ُسوَلالله»گف :شدهاس رهبها هامی قر َُ حُ َشَجَرُة خود،همچنیننا ا« َُ

لینسجخنرا یخجود،لبجاسخجو یدا ستند یهیدد اّو اوا ثخونتثمانمی
»وبهمنبرد امدوبهمردمشامگف :تثمان ابر نررد ُُ َوَاُصـا حُ َاهُلالَحقِّ َُ

ی  «دینهستیم رنندگانیا آو،مااهرح،9؛الدِّ
شجدت حج ررد د،بهمردمشاموحتیا ا یرهد مدینهادامویانپیروآمی

وبجهتلجی،گردتجه  تیراحادیثماعولد دضایرمعاویهوخا داناوقجرا 
منفیداشتند دستگاهاموآادشجگردهاآمختلفجی گاهیخا دانانحضرت
د ادامجه،بجه2؛ررد جداسجتفادهمیبیج مجردماداهرنبراآدو  گهداشت

رنیم هااشا همیهاییاداین وش مو ه

 . استفاده از مفاهیم سیاسی دوپهلو1 

رجردنمجردموبراآا امبودرهادمفهومسیاسیدوپهلود تصرامامحسین
یکی،«جمات »ررد د استفادهاد عبیر سیدنامویانبهاهدادشاناستفادهمی

معاویهبهدبانگردتنبراآیهیدبناد عابیرآاس رهتبداللهتمرد شببیع 
َق االل »دبیرگف :بنوتبداللهاو دوخناببهامامحسین  ُ قاَعـ َ َا َ رِّ ُُ َهَوْ

ناخجتالفا ا قواآالهیپیشهرنیدوبینجماتج مسجلم3؛َجماَزَ الُمسـَلَم  
گرد وبجرامیهقرا مستمسکبنی،اینتقیدهشخصیتبداللهتمر« یندادید 

اددیجنبجهمعنجاآخجرومجماتج  ابجااینمسئله  ریدو دید دومخجالف
دا ستند می

                                                            
 ۳0 همان،ص9
 ۳7 همان،ص2
 ۹۳1،ص1،مالبدایة والنهایةرثیر، ابن3
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 شکنی . مفهوم بیعت و بیعت2

شجدهبجود،مفهجومبیعج وآرهد میانمردمایجنتصجر هادینجهچیهآدیگر
دو ادمجردمشکنیبود معاویهمفهومسیاسجیشکسجتنبیعتجی ارجهبجهبیع 
مثابهخروماددیناسالمد میانمردم ثبی رجردهبجودوبجاایجنبه،گرد می

رجرد مجردم یجهایجنمسجئله ااهدافشومخود ابرمجردم حمیجرمی،شگرد
امجام،امیجهد سجایرشجهرهامجردمشجاموحامیجانبنی، وپذیردتهبود دواداین

گفتند ویا ا ش اخا جیمیحسین
رججهتایشججهبججهمعاویججهگفجج : ججوبججراد متبججدالرحمن،پسججرتمججر،هنگامی
 وا دا جان ااآومثر و میرد ددالمه ا هدیدرردهدبیروحسیندبنتبدالله

براد تادچشمم!المؤمنینا امباش هدیدرند،معاویهد پاسخاوگف :اآام
اموهمهمسلما انهجمامامنبراآپسرمیهیدبیع گردته؛برمنتهیه راس 

،ه ااینا داده  ریدشدهر اا د ایاتقیده وایناس رهبیعتیبااوبیع ررده
تقیدهمنایجن: قضرنمومردمپیمانخویش ا قضرنند؟تایشهپاسخداد

9  یس ؛امابا رمیومدا ابامردمبرخو درن
 یه ح  ج تیرایجنسیاسج شودرهحتیهمسرپیامبراسالممالحظهمی
دا د جایه می،شدههگردتهوشکستنبیعتی ارهبادو گردتمعاویهقرا 

 . مفهوم فتنه 3

هاآپدیدهسیاسیودینیدیگرآرهد اینتصرد میانمردمبه فجعسیاسج 
ادتادهبود،مفهومدتنهاس  هررسید برابردستگاهحکومتیمعاویهامیهجابنی

گرد جامعجهمعردجیبجاسجال دینجیوسیاسجیدتنجه،گردج ویهیدقجرا می
ی» ویسد:د انمیرهحکمبا وشتن امهبهمعاویهبن؛مثاًلمروانگردیدمی ُِّ َإ

                                                            
 ۴۴7،ص۳،مالفتوحاتثمالکودی، احمدبن9
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یوَمُکمَم ُحَس  َطَویَل  ُظ ُّ
َ
َللَ تَنَ َوأ نیُکوَنُحَس  َمرَصدا 

َ
امجام9،«َلسُ آَمُ أ

بجا هگویجدمجند اینرند اود این امهمیا گیهآمی امتهمبهدتنهحسین
لوال یباحسجینیرنمداستا حسینمنبعدتنهشودو صو میایمن یستمره
.خواهیدداش 

 ویسد،امامپاسجخ امهمیمعاویهوقتید پیاین امهمروانبهامامحسین
درستد:بسیا  ندآبراآمعاویهمی

« ٌُ ن َُ
َ
َوماأ یَجَدیر  َذ َعَلَغَكَزنِّ ُاَعَغ َرال 

َ
یَعَکتاَعَكَوأ َُ ُا

َ
َلـیأ ُظ ُّ

َ
َوماأ َع   َُ َلَكُمحا

ـ  م  ُْ ْیَتـَكَهـَذَها َم َو رَكَجهاَنَكَوماَازَظُمَفتَن   َُ َفی ُا  َهُزذ اآاد امجه2؛َزنَدالل 
هسهاوا من یس  مجنقصجدرهاییدادهبودآهد ان سب رجا ب و سید

هجادبجا جود پیشجگاهج نمد  جرراماگمان می؛محا بهوجنگبا و دا م
اآبراآام هامرودهیچدتنهراآداشتهباشموبدانتذ وبها ه،خداو دبه گ

« وم  وبرا ان یس ک رادحبه گ،اسالمی

 ای . نظام قبیله4

بجرمجردمحجارمبجود ادامو آاس رهد تصرامامحسین،اآ ظامقبیله
ادجرادهدادنمجردمداشجتندوهمج قشمهمید جهج ، ؤساآقبایرواشراف

د تصجر3پذیردتنجد  احتیدستو وسجخناو امیبه، وی قبیلهه ح سلن
اآبجودرجههمین ظجامقبیلجه،جامعههرنندهاآ باهیکیاداد امامحسین

 جانپیجروانا،خریدبوده احتیقابرمدا اناموآبهسرانقبیلهادسوآسیاس 
همجراه،ررد د اینسیاس پیروآمیهاادا ،بدوناینکهادحقای،باخبرباشند

                                                            
یخ مدینه دمرقتسارر، ابن9  250،ص۹۳،متار
 25۱ همان،ص2
 ۳1،صتأملی در نهضت عاشورا  سولجعفریان،3



   61   السالم عليه عصر امام حسين بررسی رشد سياسی و مذهبی مردم در

د حادتهتاشو ا قشاساسیتلیهقیامامجامحسجین،باایااد تبو رس

رردناشرافیادبااتمال وشاستبدادآوهمراهدبنتبیدالله، وبادآررد اداین
سلمد  ام رندخودبگیردومردم اپرارندهسلنه وا س روده اد باخویش،

9روده نهابما د 

 پاسخ به یک شبهه

 ابجها درهخودشیعیانرودجهامجامحسجینبرخیاینشبهه امنر  موده
شهادت سا د د؛دیرااینانامام ادتوت موده،سپ بهایشانخیا  ررد د 

دمان،شیعهبهمعناآمصجنلحامجرودآد پاسخبهاینشبههبایدگف :د ان
وجود داشتهاس ؛د حقیق چها گروهد رودجهوججودداشجتندرجهادامجام

دتوتررد د:
 اینانهمجانشجیعیا یبود جدرجهامجام اشیعیانخالمرهد اقلی بود د 9

همراهی مودنوبهوتدهخودودادا ما د دود  های ،بهشجهادت سجید دو
هاییما ند ّوابین ابهوجوداو د د مباقیما د د،قیاماگره

  امیهبه نگامدهبود دسیاسیرهادظلمبنیوشیعیاناتتقادآ 2
 قجشود شجهادتامجامحسجینررد دخوا جیرهد رودهد دگیمی 3

 داشتند 
بود ججدوبیجج ایججنگججروه،اددشججمناناهججر.تّمججالوپیججروانبنوامیججه 0
روشید دباحیلهو یر گ،بهاهدافخوددس یابند اینجانامجام ادتجوتمی

 رین قش ا یهد قترامامداشتند رردهبود دوبه گ
بجراآرجه؛چنجانرآادشام یهد رربالحضو داش کاهرروده،لشادهونبر

                                                            
 251،صحیات فکری ـ سیاسی امام شیعه  سولجعفریان،9
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پرسند:حکممیادجملهادامامصادق؛وجوددا د یهشواهدآ،اینمنلب
 :درماید ودهگردتن ود اسوتاوتاشو اچگو هاس ؟انحضرتمی

 ودآاس رهحسینویجا ا شد رجربالبجهواسجنهسجپاهیانشجام، اسوتا»
رخجویشخوشجحالکدیجادوتمجرسجعداددیجادآلشجابجن   محاصرهشد د

د:رنج میبهسندخودایجنگو جه وایجشیخصدوق،د ایندمینه9 «شد د
،سجپ .ر  ا دید اس وچپ گاهیرردوهیچجا ببهمامحسینا»

بینیرهبادرد دپیامبرتچگو هخدایا! ومی»:سر ابهاسمانبلندرردودرمود
الاوشجنبجههمجراهذآا ج وشجمربنبجنسنان،رنند   د اینهنگام دتا می

 2 «مردا یاداهرشامامد د
امجدهرجهد با ه وده ودتاشو اد  وای دیگرآادامامصجادق،همچنین

 :حضرتدرمود
یجا آهما االامیهورسا یادشامیانرها جان اد رشجتنامجامحسجین»

ررد د، ذ  مود درهاگربرحسینپیرودشد دوخالد  ابهدسج او د جد،
بگیر ججدوایججنبججراآالایججن ود اتیججدبگیر ججدوبججهجهجج شججکرا هان، وده

امیجه ودتاشجو ا اجشجنی آ،بنا3  «سفیان ابهامرود،سّنتیشدهاس ابی
 .اس منوالتمروهابیانبرهمین یهارنونگردتندوهممی

مشجخم یسج ؛ولجی، عداددقی،سپاهیرهادشامد رربالحضو داشتند
ادرادد دمرهشامیا یرهد رودجهاآادا انبهدس امدهاس  ایناسامیتده
یبود درهادشامبراآشجرر د قتجری بودها د؛بلکه یروها،ا داقام داشته
  بهرربالاتهامشدهبود دسیدالشهداء

                                                            
  ۱0،ص۳0،موارنبحار األ تالمهمالسی، 9
  ۹۱۴ص،مالیاأل شیخصدوق،2
  ۱۱7ص، همان3
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بجهایجنمعاویجهامیهبراآ بروجهیهیجدبنهوادا انبنیشایان وجهاس رهبرخی
 ادتجوتررد جدوحسجینامامخودشیعیان،د ندرهبنیاددامنمیشبههبی

شدنامامد حالیاس رهبهگواهی ا یخد رشته،خودا اناو ارشتند!این
هیچابهامیوجود،الاوویا انباوداآانحضرت وسطیهیدوتّمحسین
اد هدیجدبهسوآرودجهحرر امامحسینضمنبیانذهبید مثالً؛ دا د
شج ردیادحسین اابن، واداینگوید:   ، وسطیهیدسخنگفتهومیدیادابن

9«یهیددرستاد آوسراو ابرا
دیاد اامر مود جابجاحسجینبجهجنجگبنیهید،تبیدالله»گوید:تساررمیابن

رهبلکهپیشادان،هنگامی2؛یهیدبفرستدراآاو ابسر،واگرپیرودشدبپردادد
تتبهادسوآیهیدم مو شجدهبجودرجهسجرد مدینهبود،ولیدبنامامحسین
3«ا دشمندآ ابگیرد هدیه،بهاوبفرستدود برابران اامامحسین

امیهبجه نجگعیانسیاسیرهادظلمبنییشبههمراهاینکهشیعیاناتتقادآروده
شجودرجهشجیعیانبود د،دلیجر مجیرردهدتوتادامامحسین،امدهبود د
، جاا د؛چهاینکهشجیعیانخجالم ابهشهادت سا دهامامحسین،خالم

وشجد دد جدا ی،د جدوبرخجیادا جان موحمای امامحسینپاآجاناد
و توا سجتندادامجامخودشجانشجد ددیجادبرخیهممقهو سلنهحکوم ابن

حمای رنند 
شجیعیانبجهشجهادت سجا ده اد اینادتارهامجامحسجین،ادهونبراینها

بهیجا و،شیعهد ایناصنال دیراوجوددا د؛ا کاشآ ناقضو ضادباشند،
                                                            

 ۴50،ص۴،مالنبالءسیر أعالم  ذهبی،9
یخ مدینة دمرقتسارر، ابن2   2۹۴،ص۹۳،متار
 ۹1،ص0،مالفتوحاتثمرودی، احمدبن3
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پیکا شودورسا یرهباامامحسینالالقمیا صا وپیروامامحسین
بلکجه؛ندباشج وا ندشیعهامجامحسجینواو ابهشهادت سا ده، می موده

ادمصججادی، وشججندشججمن،شمشججیررشججیدهانحضججرتهررسججیرججهتلیججه
گردد بهگفتجهسجعدالدین فتجادا یلعنج خجدابجرمحسوبمیبی اهر

رهاینحادته ابهوجوداو د دیابراینرا شادمانشد دویاد اینبادرسا ی
9رمکررد د ،امر


                                                            
 399،ص0م،علم الکالم یشرح المقاصد ف،یسعدالدین فتادا  9



 

 اقتصاد مقاومتی، تولید، اشتغال 

  *االسالم والمسلمین دکتر محمدرسول آهنگران حجت

  اشاره

قرا دا د؛  بهپنامجهاند ،رشو ماباد اختیا داشتنمنابعزنی ف وگاد
بسجیا آادهسجتیم؛چرارجه وهامرودهبجامشجکالتدجراواناقتصجادآ وبجاما

 هاو داقتصادبیمجا ووابسجتهبجه،درهنگیوسیاسی،هاآاجتماتی ابساما ی
صاد اتاینمنابعلبیعیاس  دشمن یهبااگاهیاداینوابسجتگی،اقتصجاد

هجاآویژهاتمال حریمبه،هاآگو اگونرشو  اهدفقرا دادهوباا خاذشیوه
دا د خدشهبهتهتواقتدا اینمردوبوموا د مودنسعید ،ظالما ه
 و، الشبجراآداشجتناقتصجادآسجالموزیرمتکجیبجر فج وگجاد،اداداین

 ودوشعا اقتصادمقاومتی یجههاآرشو تهیهمان،ایران،بهشما میاولوی 
د پیجام جو ودآا قجالبمعظجمرجه هبجرن ویکرداس ؛چنانمبتنیبرهمی
دهجیم؛شعا امسال ااقتصادمقاومتی، ولید،اشتغالقجرا مجی»امسالدرمود:

« بعد ولیدواشتغال؛تنوانرلیاس ،یعنیاقتصادمقاومتی
                                                            

دا شیا دا شگاه هران *
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شود، بییندومحو مهجّماقتصجادمقجاومتی،یعنجیا چهد این وشتا بیانمی
هاییرویج ولیدداخلیوایااداشتغالاس رهد هریک، اهکا هاوبایسجته 

چند یهمعردیگردیدهاس  

 محور نخست: ترویج تولید داخلی

 های رفتاری تولیدکنندگان بایستهالف. 

 خدا باوری و خودباوری علمی و عملی .1

بیا گراینمنلباس رهد هجرججاود هجر،قد صفحات ا یخا د  وّ 
مل باداشتن وحیه وررواتتمادبه ف قدمبرداشتهوچشمرهیکاآدو ه

وهاس هاآپیشرد وپیرودآشدمود،بهدتحقلهه،دوختینلمعبهبیگا گان 
 نهاتجهتواقتجدا رجه هه،هرجادس  یادبهسوآاجا بد ادرردد مقابر،

 را  امهد خشانایراناسجالمیهاس  یهبهزا ت دتاندرهنگ ابواصیر
اآ،دا شهسته:ما ند،هاآ ودد یاآدناو پ ادپیرودآا قالبودستیابیبه

همگجیمرهجون قویج  وحیجه ورجرو، اهیهاتدداتیوهاآبنیادآسلول
دجواناس  ویژه یروآمولّبه،خودباو آمل 

 سازی کیفیت. 2

داشتنوجدانرا آوا اوهخدم وراالآبدون قموا قاند را ،همجوا ه
»درماید:با همید اینپیامبراررمرهاس ؛چنانمو د وجهاسالمبوده َإن 

َاْنُیْت مَزَمَل  َُ َإَذاَزَمَلأَحُد َزاَلیُیَحبُّ َُ خداو دمتعجالدوسج دا درجه9؛َنُهقَاللَه
«ا اامدهد [تیبوبی]ان امحکم،هرگاهدردآادشمارا آرند

                                                            
 ۱1۴،ص2،مالفصاحه  نهجابوالقاسمپاینده، 9
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 ریندالیرتدماقبالبادا داخلید یاآ قاب اس ویکیادمهم،د یاآامرود
تدماهتمام ولیدرننجدگاند ا اوجه،ودرامردآادمصرفبرخیراالهاآایرا ی

راالباریفی مناسباس  
باتجثصجدو ،ریفی محصوالتصاد ا یتدمورادی ظا ت بوِد،مت سفا ه

ویجژهرشجو هاآهمسجایهما نجدبه،ریفی بهبادا رشو هاآدیگرراالهاآبی
س تراقوادغا ستانشدهره تیاهان،بد امیمحصوالتایرا ید اینبادا ها

ججاآ،راالهجاآدیگجررشجو هاادجملجه رریجهاینامر،موججبشجدهرجهو
9 د مایرایرا ی اپ محصوالت

 تولید کاال پرهیز از غش در. 3

،رجاالآگفجتنددن،بجرخالفبجالنسجخنگجول:د لغ بجهمعنجاآ،«زش»
2دادنوخیا  امدهاس   امناسب اسودمندجلوه

رجهچنجاناس ؛اینتمر، اپسندومذمومبهحسابامده،د درهنگاسالمی
ا آ وادا د،رجبجراد مسجلمانخجوددزجرابهرهر»درماید:میپیامبراررم
ش ابجروآ بجاهگردا جدواو ابجهاید جدگ،  ااد ودآاوگردتهرخداو دبر

 3« خودشواگذا د
سجبب،رجا آزشودریبواس ا دشمنداآسرمایه،امنی اخالقیو وا ی

جامعه اد شجرایط،ضربهبه عامالتاقتصادآواجتماتیشدهاتتمادآوبی
پیجامبرارجرم رنجدو اهبرر وپیشرد  امسجدودمجیدهدمیقرا بحران

                                                            
1. http://www.farsnews.com 

 ۱۳۹،صفرهنگ امجدی دؤادادرامبستا ی،2
الّله  »3 عی هی  ی سِلمی الم  أخاه  شَّ نزی رمی ری بی نه  ه ِ دِقهِةیتی تی عیشی یِهمی تلی دی إلی فِسِه ،وأدسی ه  لی ری )شیخ«،ووی

(21۴،ص۹7،موسائل الریعهحّرتاملی،
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د هرر د خریدودروش،مسلما ی ادریبدهد،ادما یس و»درماید:می
رجا  رینمجردمد حجّ،دیجراا هجادریجب؛شجود ودقیام بایهودمحشجو می

9« مسلما انهستند

 کنندگانرفتاری مصرف های بایستهب. 

 بهادادن به تولید داخلی. 1

 ولید یه و ،، قاضاآبادا اس وهرچه قاضابیشترباشدد گروِ ولیدراال
ویژهبیکا آرهخودمنشج به؛شود دعمیبسیا آادمشکالتاقتصادآ،یادته

بجاسج  اسرق وهاآاجتماتیچونلالق،دقر،اتتیادبسیا آاد ابساما ی
دمینهاقتجدا وخودرفجاییرشجو بجیشادپجیشدجراهم،مصرفراالآداخلی

  خواهدشد
 بجدیرمخروبجهوو شکسجتهرشو آالمانوژاپنبه،پ ادجنگجها یدوم
،بهاین تیاه سید درهبراآتبو اداینبحرانتظیم،شد دود همانشرایط

ملج باهمِ  و،ا  د اداین اهیجه ولیدداخلیوایستادنبرپاآخویش د
بهحرر د او د جدوقجوتزالجبخجود ابجر جوها اچرخرا خا هخویش
،مدتوبرخجیشجرایطد رو اهاین وش، دمینی ولیدداخلیقرا داد دسیب
یدمدت بجدیربجهدرهنگجولید د ا؛رردصردهواقتصادآجلوه میبهمقرون

بجهدوقنجباقتصجادآو قیجبرشجو هاآد  های ،مل شدوبنیادینبراآ
پیشردتهمبدلگردید د 

چشجمیومصجرفراالهجاآوهمگراییوچشماشاتهدرهنگ امر،مت سفا ه

                                                            
ْسِلمًا »9 م  شیّ ْنزی ْلِ،می اْلخی ش ّ زی ْمأی ه   یّ

ی
وِدِِل ه  اْلیی عی ِهمی امی اْلِقیی ْومی یی ر  ْحشی ی  اوی ِمنیّ ْی ی لی ْیٍعدی ْوبی اٍءأی  «ِدیِشری

(۹۳،ص۳،مکتاب من ل یحضره الفقیه)شیخصدوق،
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لور خا جیوهد  د سرمایهرشو د این اهو بدیرانبه وتیرالسو
هجاآسابقهرا خا جه ریندالیلیاس رهسبب عنیلیبیهمیکیادم فاخر،

 اهیجه وآ،براآ هاییاداینمناالبالبتهدا ایرانشدهومعروفو یشه
 9یوجود دا د ملاو دنبهمصرفراالآداخلیوحمای اد ولیدرننده

 تولیدکننده داخلی و انتقاد سازنده برایخیرخواهی  .2

هجاآپیشجرد و جرین اهیکجیادمهجم،براآددودنتیجوب دع قمو الش
ا تقجادو،بجراآ یجربجهایجنهجدف ود شما میهاآمودقی به سیدنبهقله
اآبجدانمبجذولداشجتهورهدین وجهویژه؛چنانبسیا مهماس ،ا تقادپذیرآ

رلجرفد  اسجتاآبادمنکجرو هیمعجروفیکیادا راناصلیخویش اامربه
پجذیرآ ادا تقا،مو د وجهقرا دادهاسج  اددیگجرسجوهاا سان مودنتیوب

ْر ِعب ِد »درماید:با همیتنوانامرآپسندیدهمو د  ریدقرا دادهود اینبه َفَبشِّ
ِبُعوَن َأْحَسَنه ذدَن َدْسَتِمُعوَن اْلَقْوَل َفَیتَّ بندگانمرارهبهسخنگوشدرا،پ 2؛الَّ

« دهبشا ترنند،ا گاهبهترینان اپیروآمیودهندمی
 یس وبراآترضهراالییرهقجاد بجه قابج بجاا ولید یهاداینقاتدهمستثن

رننججدهبججاداشججتن وحیججهمصججرف،بایججدمحصججوالتخججا جیومشججابهباشججد
دفومعایبرا  ابههج داآد  اه دع قممبذولداخیرخواهی الشویژه

اآبیشترو شوی، ولیدرنندهبراآا اوهمحصولیبجابهبودوا  قاوایاادا گیهه
ورنجدبیجان، مودنرجا ا دشبییا ربابیا یشفافوبهدو اد خریبریفی 

 ماید وامیدوا  ولیدرننده ابهساخ محصولبهتر رزیب

                                                            
1. http://www.mashreghnews.ir 

 ۹1ایهدمر، 2
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 ه مصرف کاالی داخلیبآگاهی . 3

،همچجون: ولیجداتداخلجیو بعجاتمثبج اسجتفادهاداناگاهیتمومیاد
 جدبرد  یجهو،سیاسیواقتصجادآ،اشتغال، و ،اقتصادآ،استقاللدرهنگی

شدند برابر بلیغاتوالقاوجاتاپیامدهاآمنفیمصرفراالآزیربومیوخنث
هاآاحادملج د  اسجتاآپیشجرد و رین سال ادمهم،سوداگرانخا جی

اید میشما وسعهرشو به 

 گیرندگان امر تولید های مسئوالن و تصمیم بایستهج. 

وظایفدولتمردانومسئوالند امر ولیدبدینشر اس :برخیاداهّم

 های حمایتی از تولیدات داخلیاتخاذ سیاست .1

بجردا آصجحیحوقجرا گجردتناسالمبربهگردشد او دنچرخه ولیدوبهجره
و9«مروت»وادانبه د  ریددا،هاد مسیر ولیدو و ،بخشیدنبهاناییدا 
جریجانا جداختنسجرمایهبجهد خصجوص همچنجین،رنجدیجادمجی2«ایمان»

گذا آرهد  استاآسرمایه،قرانرریماد گاهره د؛چنانداهاآمهمی وصیه
 عبیجر«مااهددیسبیرالله»به،گیرد دع یادجامعه،مالخویش ابهرا می

3اس  چنینرسا یشدهواجرآتظیمد ا تظا 
ترو مند رینرشو هاآجهجانءجه،رشو ماادلحاظمنابعلبیعیوموادخام

رشو جهان32ایدواد ظرمساح  یه وددهمینرشو اس رهبهشما می
ژاپجن،ا گلسجتان،:نرشجو هاییچجو؛دهجد ااد ظروسع د خودجاآمی

                                                            
9« هِ  اللَّ ول  س   ی الی ال:قی اْلمی اْسِتْصالی   ِة وءی ر  اْلم   «ِمنی )شیخ من ل یحضره کتاب صدوق،

(۹۱۱،ص۴،مالفقیه
2 « اِدق  الصَّ الی :قی اِلِإْصالی   اْلمی انِمنی یمی ()همان «اْْلِ
ةً »3 جی دی ی اِتِدینی یاْلقی لی ِسِهْمتی ْ ف  أی اِلِهْموی ْموی ِب ی اِهِدینی ای اْلم  ه  اللیّ ری ضیّ  (۱0 ساء،ایه) «دی
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9ا ریش وسووی ،هلند،المان،دا ما  
 جوان رینوظایفرا گها انامجر ولیجد امجیادمهم،ظردی همهباوجوداین

ویجژهد سجنحرجالنوبجه،گذا اندراهماو دنشرایطوجلبوجذبسرمایه
هبخجشگجذا آوواگجذا آامجو بجهمچنینادلری،بادا بو سبراآسرمایه

گجذا آاحجادجلوگیرآادا حرافسجرمایه،خصوصیومردموبهتبا تدیگر
هاتنوانرجرد لیوددناند گاوصندوقمردماد ولیدبهسوآد ا دودآوداّل

و انباد گا انوپیشهاینکسفا شمراد حّ،»درماید:می تلی،مؤمنانامیر
2«  یکوسفا شرنبپذیرود با ها هابهرا گها ا  

 وآد گیر دگانامر ولیدد این استاوپرهیجهادا حجرافورجج قش صمیم
و آجه  کاترورنها دودآوددنسرمایهوجریانا داختناند  ولیدوبهره

گذا ا یرهد سرمایهاحترامو کریم،بنابرایناآاس  هاهمی ویژهیبهینه،حا
پرداد جدوادباا گیههالهیبهمااهدتمینوا ا یادبادا مسلمامر ولیدو دع

گذا آو یادبادا هاآسرمایههاوظردی سادآایشاناددمینهاگاه،سوآدیگر
 جریناداساسی،ورا ایمنوسیله دعموا عوایاادرسبوحمای ادایشانبه

وظایفمسئوالنامراس  

 اقتصادی درباره رونق تولید داخلیهای اتخاذ سیاست. 2

 های اقتصادی کالن کرور:بازنگری و تصحیح سیاستـ 
 جرینوظجایفادمهجم،هاآلبیعجیوا سجا یاستفادهصحیحوبااادسرمایه

چهبجااهمجالد امجر ولیجدو،المالگیر دهاس   ضییعبی مسئوالن صمیم
 یروآرا امدجوانومتبحروچهدروشخاممنابعلبیعیوچه ادیدها گاشتن

                                                            
1. http://www.farsnews.com 

.0۴، امهالبالغه نهج 2
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 جااسج ؛مو د هجیقجرا گردتجه،گراییو رویجایندرهنگد جامعهمصرف
درماید:با همید این جاییرهامامصادق

مَ» َُ اَُم ولَیش ئا  َزم َ سلَالُممو زُهمَض   امجرآاددا تهجدههرره9؛هالل ُهَفَض  
« را ایشان اضایعرند،ح، عالیاو ا باهخواهدرردشودوامو مسلما ان
واد بلیزاشندالگوآتملید دمینهمصرف ولیداتداخلیببایدمرارهدولتی

مها مجامثجال،براآ؛بپرهیه ددا د، مو هداخلیرهومصرفراالهاآخا جی
هجاآ صجمیمگردج بجهججاآاسجتفادهادپا چجه، هبرا قالبجیهنجد،گا دآ

رنجد اقجدامسجادها گلیسی،پا چهدستبافخودادمحصوالتهندآ ابر جن
دودآصنایع ساجیا گلیسیواقعد هندشدوبه بدیربهموجیملی،گا دآ

مجردم ودد بمبئجیکیجلجّیرجهدقجطلو آبجه؛بهسوآو شکستگی دتند
2 هاآا شسپرد دچه ابهشعلهلاقهپا 111/901

 برقراری ثبات سیاسی:ـ 
 خسج ،پج ادبنجاآرعبجه حضجرتابجراهیم،بردرمایشقرانرجریمبنا

،وایجنخجود3 مجودد خواس مواهباقتصادآ،وسپ ررد قاضاآامنی 
ردنردراهم،درما باشدمکشو آحره اامنی د شهریاراینحقیق گویاآ
،تبا ید سجاختا هاآسیاسجیواجتمجاتیبی0ن یس ؛کمم یهسالماقتصاد

وتملکرداقتصجادآندربا آبرپیکرهسیاسیرشو ها حمیریاند وا داتا می
،شجدنحقجوقمالکیج دجردآچجون:متهلهلهماتا آ؛ ا ح   تیرقرا دهد
هاآبلندمدتومعامالتاقتصادآ،ایاجادمحجیطگذا آجلوگیرآادسرمایه

                                                            
 ۴۳0ص،72،ماألنوار بحارمالسی، تالمه9

2  https://www.tasnimnews.com 
 ۹2۱بقره،ایه 3
 ۳02،ص۹،متفسیر نمونه،ودیگرانمکا مشیرادآ 0
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لجیوگذا آ،سوقبادا بهداّلباالد سرمایهخنرپذیرآبینیوبازیرقابرپیش
9 دهاآزیرمولّاو آبهدعالی گرآو وآواسنه

 :امنیت اجتماعیـ 
 وجهخویش ابه ربیج  یروهجاآ،اسالمبراآحفظو  مینامنی اجتماتی

دهدا تظامیرا امدمبذولداشتهوبهمسئوالنودرما دهاندستو می ظامیو
تالوهبر دع یاد،شرایطدلگرمیو دتا رنندشایستهاآگو هاین یروهابهباره

موجبجاتا امجش،وا امش وا یایشجان ا یجهدجراهماو  جد جابجدینوسجیله
2جا بهد جامعهدراهماید همه

 منیت اقتصادی:برقراری اـ 
 اجاییرهد  وایجات؛هرمملکتیاس راآ رینموهب الهیببه گ،امنی 
دولتمردان،د اینمیاناس  شده عبیر3هابهبد رینولن،ادبالد اامندینی،

ویجژهامنیج بیشترین قش اد  استاآ ج مینامنیج وبجه،و جالحکومتی
اقتصادآبرتهدهدا  د 

شجوییواخجتالس،مبجا دهبجاویجژهپجولبه،برخو دقضاییبامفاسداقتصادآ
خوا آ،مما ع اداتمال حجریمو جالشد جهج لغجوان،مبجا دهبجا ا  

 ویجهراالهجاآلجور ومخجد ،جلجوگیرآادوا داتبجیقاچاقراالومجوادّ
گجذا د هزیرضرو آ،  مینامنی قضاییوحقوقیو ضمینسجرمایهسجرمای

 جرینوظجایفدولتمجردانو وانادمهممبا دهبااخاللگرانامنی  امیوایران
مسئوالنامربرشمرد 

                                                            
9 رسرآحمیدیان  وحسناصغرپو ، دصلنامه«تبا یبر شداقتصادآایراناتربی»امیدمنیعی، ،

 ۹7۱ص،۱1شهاآاقتصادآ،هاوسیاس پژوهش
 ۹0۹،صحقوقی نظم اجتماعیبنیادهای فقهیمحمد سولاهنگران، 2
اناِلولانَشر  » 3 نیّ میی مْندیِهالق  )۹7۹،ص۳،مغرر الحکم) میمیامدآ،« مالی
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 سازیفرهنگ .3

ویجژهبجه،هاآدینیسادآامودها  قاآ وحیهمعنوی و الشد جه  هادینه
دهجاآ حقج،اقتصجاادمجؤتر رین اه،گرایجیواسجرافمبا دهبا وحیه امجر
غجانودعجاالنترصجهتلجمو قشمبلّ،ایدرهد اینمیانمقاومتیبهشما می

شدن شوی،احادمل بهوا دهارلیدآاس   سا هخصوصبه،درهنگوهنر
گذا آد این اهواتا برراتمادآومعنوآدراواناند ترصه ولیدوسرمایه
هاآ بلیغیاس  فدستگاه رینوظایادمهم،د جامعهود دگیدردآ

هاآمردمایرانبایکوتاس رهاد نلالآرشو د خا ه911،براساساما 
اینمیجهاناگررهاس ؛د حالیمیهانذخایربا کمررهآرشو همبیشترشده
بسیا آادمشکالتدرهنگیو،سرمایهد امر ولیدواشتغالبهرا گردتهشود

9آاجتماتیادبینخواهد د  هااقتصادآواسیب
سادآتمومیادپیامدهاآمنفیمصرفراالآخا جیوا  قاآاگاه،همچنین

مصرفراالآداخلیرهسبببادگش حاموسیعیادسرمایهبهرشو شدهو
قد ایجندمینجهخواهجدبجود بهتجرینمشجّو،دا اامداییجوا انمیاشتغالبه

شغرپایدا بامصرفخودرا داخلی،0111ایااد: سا یاما آچونالالع
شغربامصجرفشجامپوآ2301شغرپایدا بامصرفمسوا ایرا ی،0011
 ولیدسادبهتریندمینه،شغرپایدا بامصرفگوش داخلی26111وداخلی

2مصرفراالآایرا یخواهدبود و

                                                            
1  http://www.isna.ir  

،۹۴۱۱52۴۹555۴۱۱ردخبر:،5۹/5۴/۹۴۱۱ پایگاهخبرگها آدا س یود، ا یخدسترسی:2
http://isfahan.farsnews.com شا ی:
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 محور دوم: اشتغال

 شتغال های مفید برای ا اتخاذ سیاستالف. 

 های فضای مجازیاستفاده از ظرفیت .1

ا  بالجاتودنجاو آالالتجات،دضجاآحودهد هاآگستردهدلیرپیشرد به
تنوانمنبعیبسیا زنیبراآاشتغالو دعبیکا آجوا انمو د وجهماادآبه

موا عیره دعمشکالتو،بدونشکبسیا آادرشو هاوبادا جها یاس  
سادآوامودشد ایندمینجهواگاه یهاستفادهادایندرص وجوددا دوبراآ

هجاد  جرین اهربجاددهدا ،یکجیادمجؤتر رینوپ د جه استفادهبهینهوهدف
 استاآاشتغالجوا انخواهدبود 

هجاآاجتمجاتیوصجرفساتتهایرا یجاند شجبکه1با وجهبهمیا گینحضو 
صجرفوقج مبتنجیبجرهاآسیاس 9،ات د سالبراآبادآمیلیا دس6/90

هاآایجناشتغالوشناساییقابلی همسوبامنلوبومتناسببا یادجوا انو
دضابراآ بادالتتلمیواقتصادآ، ادعمشکراقتصادآبسجیا آادجوا جان

اینمردوبومخواهدبود 

 کارجویان تا انتخاب شغل حمایت از کمک و .2

  وجهیبهایجنمهجموججوددا د وایاتدراوا ید مو داتا  دع یادوریفربی
الدم، مامرسا یره مکندا  جدبر، سا یویا آادراد یادمندرمک و،اداین

بجهمعنجاآ، دع یادره وجه مودمهمبهاین کتهباید د ایناااس وواجب
بلکهامودش؛گرآ یس وی  وحیه کدآرمکمستقیممالیود  استاآ ق

                                                            
، شا ی:۴۳5171ردخبر:،52/50/۹۴۱۱ پایگاههمشهرآا الین، ا یخدسترسی:9

http://hamshahrionline.ir 



81    9316محرم توشه راهيان نور  ره 

رهد دنویاد اختیا قرا دادنسرمایهد جه اشتغالمو د ظراس ؛چنان
9شود می یهاداینموا دبهودو دیدههدآسیرهاومه

 آنهاناسب با استعداد کارجویان و آموزش تایجاد شغل م .3

هابا حصیالتدا شجگاهید شغرد صد10دهنده داشتن ناسباما  کان
ا گمجا دنرهگیرجامعجه،بجاناس رهامرودهیکیاداداتدامنبیا گر2،رشو 
هتجالوهبجرراس شانیمشازرزیرمر بطبا خصمو شته حصیلادرادد 

دویجامجیشجما  جوتیبیکجا آپنهجانبجه،هاوخسا اتدراوان حمیرههینه
با وججه، ابهدردواجتماع حمیرخواهدررد بنابراین اپذیرآصدماتجبران

 خس با گرشیدقی،وتلمیاقدامبهباید،بهمشکالتدرا وآاقتصادرشو 
باهماهنگیبینسیستمامودشتالیو،شناسایی یادهاآجامعه مودوسپ 

بجه ربیج ،نهجاآگو جاگوزربالاستعدادهاآادرادد دمینه یه یادبادا را و
 یروهاآمتخصمومو د یادجامعهپرداخ  

 هماهنگی با مراکز خصوصی و دولتی برای جذب کارگران .4

ولجییکجیاد؛دهسجتنمرارهرا یابیبسیا آد سنحرشو د حجالدعالیج 
 رینمشکالتجوا انبراآیادتنشغرمناسب،تدموجودسادمانو هجادمهم

نشغلیواستعدادیابیجویندگانرا ،اتخداممشاو مستقلیاس رهضمناس
بینایشانومرارهخصوصیودولتی یادمندبه یجروآرجا و خصجممجو د

ادجرادبجاد  ظجرگجردتن،وبجدین ر یجبندهماهنگیالدم اایاادر، یادشان
بهرا گما دهشو د ، خصموتالی،واستعدادشان

                                                            
 ۳۱ج۳0،ص۹،مالنواظرة الخواطر ونزه تنبیهدراس،یابابن:    9

2. http://www.ireconomy.ir 
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 دگان کار های رفتاری جوین بایسته ب.

 عار نیست، کار. 1

 بودویارمبجود، وانگف مشکراصلیرشو ماد دمینهاشتغال میوجربه
رجردهود  یروآ حصیربیکا آد صدآ92بلکها چهسبباما ؛را  یس 
درهنجگرجا و بودِ، راداند صداس ، وقعاتباالومهم20باالآ یهاما 
بلکه،شود نهاشامرادرادجویاآرا میپرو آاس ره ه نتادتبه الشو

سجات رجا ، رینحال گریبانبسیا آادشازالن ا یهگردتهود خوشبینا ه
بجهبیشجتراد،اس رهمیهانهفتگیاند  ودسات 2حدارثر،مفیدد ایران

61ج01،رهساتاترا مفیجدهفتگجید ژاپجند حالی؛ سدسات  می99
9 سات اس 32ج00،سات ود ررهجنوبی

یادتجهوویجژهرشجو هاآ وسجعهبجه،هجاد شراینیاس رجهدیگجرملج ،این
 دود پیجروآاددسجتو اسجالمرجهااآقاوربراآرا ا دشویژه،زیرمسلمان

گجوآسجبق  اادپیجروانامیجر2،دا جدمجیاوا دشا سان ابهسعیو جالش
رهد واپسینلحظاتتمجرشریفشجانوبجاا د؛امامبه گوا آ بودهانمؤمن

3 اوامرقران هی مودتمربهجامعهاسالمی اادسستید ،درقشکادته

 دوختن به کمک مالی دولتینن چشم. 2

ادبهمیها یاس رهد  وایتیادپیامبرارجرم،ورا ا دش الشبراآرسب
وادسوآدیگجر یجه وایجاتدراوا جیدسج 0واجبیادشدهانبهتنوانامرآ

                                                            
1. http://fararu.com 

 ۴۱  ام،ایه2
ْما» 3 ر  ْیر  ِرِبِهزی می ْمِباْلعی ک  ْسِبق  یی ْراِنالی ِدیاْلق  هی اللَّ هی (۳7، امهالبالغه نهج) «للَّ
.۹5۱ص،۹5۴م،األنوار بحارمالسی،تالمه 0
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گذاشتنوللب دقادخجدا مجودنوامیجدبجهمسجاتدتویجا آدس  وآ
درمایجد:مجی هامامباقررشدتمذم  مودهاس ؛چنان ابهدیگرانداشتن

 ورا براودشجوایابمرهبیها مادرسیرهرسبهما اد د ونخودچنینمی»
9« با خدایا!مرا ودآبخش:گویدخوابدومیایدوبرپش میمی

اناسج رجهبجدون،دا ا یرهادصفرشروعبهرا  مود جد ادمودقی سرمایه
،چشمداش ویا آدول ورمکمردموبا الشوروششوپشتکا خویش

بهقلهمودقی صعودررد د  الی موده، رقیهاآپله

 وجدان کاری .3

جامعه ا،موجب ضییعحقوقوظلمبهدیگرانشده،تدموجودوجدانرا آ
هاآخنر جاریبیما آبهاآرهجامعه رندومرممیدچا  ابساما یوهرم یه

دروپاشجیمبتالسج ،د معجرضدروشجیقا و یو قلبورم شوه،بی:چون
درمود:ررد،میرا آمریرهخناببهخیالتلی،مؤمنان امیراس 

هجا ارجو ود دهجا اروچجکبگیجرها اسف ومحکمرجن، خ!اآخیاط»
شنیدمرهدرموده:خداو جدد  وددیرامنادپیامبرخدا؛ هدیکبههمبهن

رندرهلباسیرهخجودان اپیشه اد حالیمحشو میواپسین،خیاطخیا  
2  «...داشته،بر نرردهاس دوختهود انخیا   وا

 های رفتاری کارفرمایان بایسته ج.

 گزینی شایسته. 1

تجدم،ادتجادگیجوامجعد حجال وسجعه ریندالیر رجودوتقجبیکیادمهم
                                                            

9« : قجول  ویی فاه  لیقی لقیتی ستی یی دی کاِسب  یِهالمی لی تی ذَّ   عی تی یی ری ج  الرَّ قنجی »إّ یأِجد  یأمق    ا د  جمَّ «الّله 
هجا  ِ دقی ِم   لجتی حِرهجا ی ِمجنج  م  خجر   ی ه  الجذَّ َّ ضِرالّله،وی ِمندی ِم ی لتی  ِضویی

ی
ِدیاِل ِشری نتی أنیی ع  دی «ویی

(۹01،ص۴،مالفقیه رهلیحضکتاب من )شیخصدوق،
 ۳2ص،رواظ  الن   ة  زَه ر ون  واط  الَخ  نبیه  تَ دراس،بیابنا 2
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ویژهد به،را گما دن یروهاآضعیفو االی،د ادا هامو ساال آوبهشایسته
وسجّمشجدهضوابطجایگهین،ابطهاآمدیریتیاس  د شراینیره وبخش

ادجرادگردیجده،بادآ(د  و جامعه ه یج،)پا  ی«پ» امویتامینمهلکیبه
شایستهوصاحبلیاق  اامیدومنهوآشدهورشو د مناالبگمراهیادراد

د مو داسجتخدامرجا گها ان تلی،مؤمنان ارا امدگردتا خواهدشد امیر
درماید:میاشتربهمالک

ضابنهاستخدامشانمکجن؛دیجرارا گیروبی)را گها ان( اباادمودنبهایشان»
9«اآادخیا  وظلم ابههمراهدا د دو وش،ماموتهاین

 مزایای کارگران عایت حقوق و. ر2

وبوسیدندسج رجا گراد2به کریم، وایاتمتعددآادجا باومههدآ
پججیشاد،حتججیموقججعان عیججینمججهدوپرداخجج بججهوسججوآ سججولخججدا

پیامدهاآ اگوا ظلجمبجهرجا گروتجدمو داشا هداشخمشدنترِقخشک
رند پرداخ شایستهحقوقاو اگوشهدمی

 اعتمادسازی و جذب سرمایه. 3

 رینومؤتر رینشیوهد  استاآجذبسرمایهو رزیبادرادبهشرار د مهم
د  تمربهدستو اتشرعمقدساسالماس  امجامسجااد،گذا آسرمایه

 ا فریبیوبهایناس رهاو،شریکحّ،»درماید:شریکمیمو د تای حّ،
3 «ی مایرا  برآود را اوادخداپروااوحیلهبهاوخیا   کنیوبرضّد

ذبسجرمایهبجهرلیجداتتمادسجادآوججشجاه،اآتمربهاین سخهچندجمله
                                                            

 0۴، امهالبالغه نهج 9
 2۱۱ص،2،مةالغاب سدا  اتیر، ابن2
 ۱2۳ص،2م،الفقیه لیحضره منکتاب صدوق،شیخ 3
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شخصجیومنفعج ،برخالف اا تامرودرهاساسرجا ان؛ایدحسابمی
ورجا  قواآالهیسجرلوحهرسجب،د قوا ین اا تاسالمی اس بیشترسود

بجا،ادرادپیشادو ودبجهبجادا رجا ،اآ هچنداندو د گذشتهرهاس ؛چنان
ابتدابهدراگیرآاداب اا ت هددقیهوتجالم،قوا ین اا تاسالمیاشناشده

ورا شان یه و ،وبرر خوبیداش  ورسبپرداختنددینیمی



 

 آثار و پیامدهای لقمۀ حرام
  *صمدی یزدیکبر ا علیاالسالم والمسلمین  حجت 

 اشاره 

با دردآ،اجتماتی،مادآخوا آولقمهحرام،دا اآاتا وپیامدهاآدیانحرام
ومعنوآاس رهشناخ ا هابراآهرر رهخواستا رمالوسعادتخویش

خجوا آ،رسیرهبهپیامدهاآحرام،بدون ردیدجامعهاس ،ضرو تدا د و
امجام،بجرهمجیناسجاسگهینجد اندو آمیشجدتادرنجد،بجهشناخ پیجدا

دوهها  رعج  مجاددا،یکلقمهحرامدو آجستناد»درماید:میصادق
9 «د  هدخداو ددیبا راس ،مستحب

ورا و تجایجرسجبد بجا هچندمحو ،دیدگاهاسالم الّیاینمقالهبرا یمد 
هاآمجادآومعنجوآایجنبوبجهوارجاوآاسجیبر سیرنیمحرامخو دنلقمه

 موضوعبپردادیم

 اسالم و اهمیت کار و تالش

دیجرا؛مقدسوباا دششناختهشدهاسج آمرارا بهتنوان،د مکتباسالم
                                                            

ادمبلغان خبهددتر بلیغاتاسالمیحودهتلمیهقم *
 ۹۳5،صعدة الداعیدهدحّلی، ابن9
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شجود موجب شاط، شد،بالندگیواسایشد دگیدردآواجتمجاتیمی،را 
مظجاهرواصوالًرندد سایهرا و الشاس رهجامعه وسعهو رقیپیدامی

هاآبلندمر بهودیبا،سدهاآتظیم،هواپیماهجاآساختمان: مدنبشرآ، ظیر
گجیاقتصجاد،همپیکر،محصوالتباریفی رشاو دآ،پیشرد صنع وزول

هاس  حاصررا و الشا سان
انتبجادآدادهوپیجروانخجود ابجه  جگاسالمبهرا و جالش،برایناساس
ادراد اادو،شدتمخالف رردهپرو آبههوبابیکا آ، نبلیو ن رزیب مود

ـَلَمْ »درمود: سولخداانبرحذ داشتهاس   ََ
َ
َیـَدهََمـْ أ ـدِّ ـاَنَیـْوَمََ ََ

َبَ اِ ُْ ُرُذَثَواَباْْلَ
ْ
َیأ َو َِ َبَ ا ُْ

دستر جخودبخجو د،رسیرهاد9؛اْلَقَ اَمَ َفیَزَداَناْْلَ
«بهرهاوخواهدشد ایشاندقیام د شما ا بیاخواهدبودوپاداش و

منادرسیرهرا و الش ا هاررده،سجربجهسجوآ:»هدرمود یهامامباقر
2« بیها م،رندرندود خواس  ودآمیاسمانبلندمی

پجرو آادراداد نبلجیو جن ااهمی وادرآدادهمکتباسالمبهرا و الشج
اقتصجادادسجوآدیگجر؛جامعه باشجندوسربا مردماشخاصومصونبما ند
ادجراداددسجتر جحجاللخجود، جروادهمهمهم و ،پیدارندوجامعه وسعه
خوا آ وآ یاو  د بهحرام،استفاده موده
اس رهادرادبهرجا و جالش،اینگداییگرآواسالمبا کدآدلیرمخالف 

س  وایناددا د،آالحسنهادرمکبالتوضتواببیشترقرضواینکه دردادبپ
الحسجنهسجببولجیقجرض؛رنجدرهرمکبالتوض،ا سان ادچا  نبلجیمی

اصنال ، انادتمرخجویشوبه وآاو دبیشتربهرا و الشادمیشودمی
 خو د

                                                            
 ۹۴۱،صجامع األخبار شعیرآ،9
 21،ص۹7،موسائل الریعه شیخحّرتاملی،2
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 حالل وکار کسب

ا چه؛بلکه یس نلوبرا آمورسبهرادمنظراسالمبسیا  وشناس ره
رهد  وایاتبا عبیراتگو جاگونباشدمیمو د ظراسالماس ،رسبحالل

2،بر جرینتبجادت9،دریضجه عبیرا جیادقبیجر:؛مو دسفا شقرا گردتهاسج 
0 دا آ قوی دینومایه0تامر و ا ی دل3،جهاد

 لقمه حرام

اتدراوا یاس رهد مو درسبحجاللواتجا اآاد وای مو ه،ا چهذررشد
 یجهد مقابجر،رسجبولقمجهحجرام؛بهما سجیدهاسج انادمعصومین

بجا مجادآوشدتمو د کوهشومذم قرا گردتهواتا وپیامجدهاآدیجانبه
ادایجنپیامجدهاوبرخجید ایناجابجهمعردجی شدهاسج بیانمعنوآبراآان

 پردادیممیهااسیب

 های مادی  پیامد .الف

 فقر .1

َسَبَمْ »درمود: سولخدا ُهََ ْفَقَرُهالل 
َ
َهأ َمْ َغْ َرَحلِّ  ْ رسیرهمالی ا6؛َما

                                                            
پیامبر9 »:اررم  ب  لی ِللی الی ة اْلحی ْسِلمی م  وی ْسِلٍم م  رِّ یر  لی تی ٌة ِریضی دی » ،جامع األخبار)شعیرآ،

)۹۴۱ص
پیامبر2 للبالحالل »:اررم  أدضلها سبعونجهوًا العبادة » م کافیال)شیخرلینی، ،0،

(71ص
دیللبالردقالحاللرالمااهددیسبیرالله »:ی امامتل3 ) عمانمغربی،«الشاخم 

(۹0،ص2،م دعائم السالم
،بحار األنوار)تالمهمالسی،«منأررالحاللأ بعینیوما ّو اللهقلبه »:اررم پیامبر0
(۹۱،ص۹55م
،امالی)شیخمفید،«ال دعللبالردقمنحلهدا هتونلکتلیدینک :» امامصادق0

(۹7۴ص
 ۹12،صامالی شیخلوسی،6
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«سادد خدا داو ادقیرمی،دس او دهادزیرحاللب
امادرادآرهبهسراغحردرموده  مودهوخداو دبراآهررسی ودآحاللمقّد

ا هجا ابجهحجالخجویشوا مایجدومجی و د، ودآحالل اادا هاد یجزمی
شو د بهدقرو ادا آمبتالمیچنینرسا ی،یاهتد  وا دذگمی

 برکتی بی .2

یعنیمالحجرامممکجناسج ؛بررتیاس ادجملهاتا مادآرسبحرام،بی
بجهداودامجامرجاظما باشتهشود،اماهرگهدا اآخیروبرر  خواهدبجود 

»صرمیدرمود: َ َقـُهَلـْماْلَحَراَمَیاَناُوُنَإن  ُْ
َ
ُكَلُهَف ـَهَوَمـاأ َُ ُیَبا َْ َمی َُ َیْنَمیَوَإْن َْ

اَنَزاَنهُ ََ َ ُه ـاُُیْؤَجْرَزَلْ َهَوَماَرل  مالحرام رقیو شد جدا دو!اآداود9؛َإَلیالن 
پجاداش خواهجد،برر د ان خواهدبودوا چجه اا فجاقرنجد،اگر شدرند

« وشهجهنماوخواهدبود ،داش وا چه ارهباقیگذا د

 ویرانی و نابودی .3

ایناس رهاگرجمعوا باشتههمبشود،سرا اامبهویرا ی،اداتا رسبحرام
امامصادقیعنیمالحرامما دگا  خواهدبود ؛و ابودآمنارخواهدشد

َسَبَمْ »درمود: َمْ ََ  ْ َوالطِّ َ َما َِ َواْلَما َِ ُهَزَلْ َهاْلَبَنا َطالل  َهَسل  رسجی2؛َغْ َرَحلِّ
خداو دساختمان،ابوخا  ابراند،بهدس او ر اهحاللرهمالی اادزی
« رردمسلطخواهد
 و،اداین  سا یخداو داس مقابلهباقد تو ودآ،د حقیق ،رسبحرام

اماسجرا اام،ممکناس خداو دمهل بدهد اایناموالجمعوا باشتهشود
قبجا دارجهقجراند مجو دمصجدگو ههمان؛ساددبردو ابودمیان اادبینمی

                                                            
 ۱5،ص۹۱،ممرآت العقول تالمهمالسی،9
 0۴۹،ص۱،مکافیال شیخرلینی،2
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َدق ت  َدْمَحُق »درمایجد:می،یعنی بارسبحرام َِ  الصَّ َ  َوُدْر ُه الرِّ خداو جد9؛اللَّ
«بخشد صدقات اادهایشمیرندو با ا ابودمی

 پیامدهای معنوی  .ب

د اسج رجهانهاآمعنجوآاسیبمادآرسبولقمهحرام،اتا با  راددیان
پردادیم بهذرربرخیادا هامیذیر

 نشدن عبادت قبول .1

 مادبا ماماهمیج وا دشجی تدمقبولیتبادتاس ،یکیاداتا لقمهحرام
د بیجا یپیجامبرشود پذیردته می،خو درهدا د،ادرسیرهلقمهحراممی

َلَمْ »درمود: ََ
َ
ْقَبْلُلْقَمَ َحَراٍمأ ُُ َلْم ْسـَتَجْبَلـُهَنْزـَوة  ُُ َوَلـْم َعَز َ َلْ َل   ُْ

َ
أ َلُهَصََلة 

ْوَلـی
َ
أ ُُ ـا َلْحٍمُیْنَبُتُهاْلَحَراُمَفالن  لُّ َُ َو َعَز َ َصَباحا  ُْ

َ
ْنَبـُ أ ُُ ْقَمـَ اْلَواَحـَدَة اللُّ َعـَهَوَإن 

ْحَم ودو جاشج اچهرشب ماداوپذیردتجه مجی،هرر لقمهحرامبخو د2؛الل 
دوهرگوشتیرهادحرامبروید،بجها جشگردچهر وددتایشمستااب می

[بجربجدنا سجان]یکلقمههمموججب ویجشگوشج هما ا سهاوا  راس 
«شود می

شودرههیچتبجاد یبجاخجو دنحجرامادا سجاناد وایاتاسالمیاستفادهمی
َهَلل َإَن»درمود:پیامبرشود پذیردته می ـل  َُ ُیَناَن َزَلیَعْ ـَ اْلَمْقـَدَس َمَلکا 

َزْدْ َْ َو ُهَمْنُهَصْرفا  َلْمَیْقَبَلالل  َلَحَراما  ََ
َ
اآاس رههرخدا ادرشته3؛َلْ َلٍ َمْ أ

دهرر حرامبخو د،خداو جدهجیچتبجادتد یمالمقدسبا گشببربی 
« پذیردمستحبوواجبی ااداو می

                                                            
 27۱ بقره،ایه9
 ۴۹۳،ص۱۴،ماألنواربحار  تالمهمالسی،2
 ۹0۴،ص عدة الداعیدهدحّلی، ابن3
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امجامبجاقرشجود هیچتملیبامجالحجرامپذیردتجه می،لب،برخی وایات

ُجَلَإَن»درمود: َصاَبالر 
َ
َصـَلُ َإَذاأ َْ ،َو ُزْمـَرة  َْ ،َو َمْ َحَراٍمَلْمُیْقَبْلَمْنُهَحـ ،  ْ َما

ُهَیْ ُسُدَف َهاْلَ ْرُج  ُ یَإ َحٍم،َحت  اودس او د، هحجّجچونرسیمالحرامیبه9؛َُ
«رند حتیمالحرام، کا  ا باهمی؛شود، هتمرهاو، هصله حماوقبولمی

ما ندساختما یاسج رجه،رندتبادترسیرهادحرامپرهیه می،لو رلیبه
ـَلاْلَزَبـاَنُةَمـَع:»هدرمجودپیامبربنیاناس  سس وبی،پایهواساسان َْ

َ
أ

اْلَحَراَم َِ ْمَلَوَق َلَزَلیاْلَما َزَلیالر  َِ اْلَبَنا ،تباد یرههمراهبالقمهحرامباشد2؛ََ
«مثرساختما یاس رهبر یگباشدوگفتهشدهاس رهبرابباشد 

 ث قمیداستانی عجیب از محدّ

شجود،بلکجه ودیج،بسجیا آاد نهاموجبتدمقبولیتبادتمی ه،لقمهحرام
ادمرحجومخجوداینمنلجب ا، گا  دهرند ها ا یهادا سانسلبمیتبادت

،درد دمرحومحامشیختباسقمجی،حامشیختلیاقاآمحدثدادهقمی
درمود:شنیدمرهگف :پد محامشیختباسقمی

مهمانیکمجردمجؤمنومتجدین،د اینشهر یک ابستانبههمدانسفررردم
 ختجیقجرا داده،د رنا انوجوآابیبود،د وسطباغ  بودمرهبازیداش
یک ودصاحبباغبهمنگف :یکی خوابیدمها وآانمیبود دومنشب

اداشنایان،جمعی ابراآصرفشامدتوترردهاس وادشماهم وقجعدا د
انبجههمج،منهمپذیردتم پ ادصرفشام؛رهد اینضیاد شرر  مایید

هاآگذشته وآهمجان خج ،رنجا ججوآابلب،معمولشب،باغبادگشته
دما یادخواببیدا شدمرهبیشادچنددقیقهبهللوعادتجاببجاقی خوابیدم

                                                            
 ۱15،صمالیاأل شیخلوسی،9
 201،ص1۹،مبحار األنوارمالسی،تالمه 2
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باتالهد همانجوآابوضوگجردتمو مجادصجبح اخوا جدمو  ما دهبود
د حجالی،یجنوضجعی ایا مادمقضاشده،یاقضا شدهاس !ا ردیدرردمره

صو تگرد رهمن،ادقبراددو انبلوغهمیشهیکسات و یمقبراداذان
 نهجاان رادان،اینبودره جهمهمشدم!صبحبراآ هادو ادلهشببیدا می

بلکه اچهرشبهرچجه جالشرجردم، ودیج،،شباد ادلهشبمحرومشدم
پ ادگذش چهرشب،ماجدداً اصر شدخوا دن ادلهو مادشببرایمح

حال قبر اپیدارردمومود،به هادو ادلهشبشدم 

 عدم استجابت دعا .2

 یکیادموا عاستااب دتجاذرجرشجدهاسج ،د  وایاتاسالمیلقمهحرام
خجوا آپرهیجهخواهددتایشبهاجاب برسد،بایدادحرامهرر می،بنابراین
َحـَبَمْ »درمود:خدا سول ماید 

َ
ْنأ

َ
ـْبَمْطَزَمـُهُیْسـَتَجاَبأ ُهَفْلُ َط ِّ ُُ ُنَزـا

هرر دوس دا ددتایشمستاابگردد،بایدخو ا ود امدش9؛َوَمْکَسَبُه
« اپاریهه)حالل(رند 

َوَزلَ»درماید:هاس رهخداو دمیامدد حدیثقدسی ُِ َزا َجاعََیَفَمْنَكالدُّ ُ اْْلَ
َلاْلَحَراَم ََ َنْزَوُةآ

 ْ َإ یَنْزَوة  ْحَجُبَزنِّ ُُ ،پج  دتاادشما،اجابج ادمجن2؛َفََل
«خوا باشد مگردتاآرسیرهحرامد؛گیرهیچدتاییادمند پردهقرا  می

 ترضرجرد:دوسج دا مدتجایممسجتاابگجرددشخصیبه سولخدا
ْر»حضرتد پاسخدرمود: َلَكَطهِّ ََ

ْ
ْدَرْلَعْطَنَكاْلَحَراَمَمأ ُُ  َْ خو ا خود ا3؛َو

«داخرمکن یشوحرامد شکمخو ماپاریهه
                                                            

 ۴72،ص۱5،مبحار األنوار تالمهمالسی،9
 ۴7۴ همان،ص2
 ۹۳0،ص7،موسائل الریعه شیخحّرتاملی،3
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ندپرسکوهدا  دومیِشآخودبسیا آادمردمادتدماستااب دتا یهامروده
براساس وایجا یرجهبرخجیادبایددا س ،شود؟مستااب میشانچرادتای

لقمهحراماس  ، رینتوامرتدماستااب دتاادمهما هاذررشد،

 قساوت قلب .4

بهادمی،باقساوتقلب دلیوقساوتقلباس سنگ،بد رینبالبراآا سان
»درمجود:امجامبجاقرد شجومیمبتالهرگناهی ـَهَإن  َلل  ٌٍ اْلُقُلـوَبیَفـُزُقوَعـا

فَ ْعَداَنَضْنك  فَیَواْْلَ ْزَظـَمَمـْ یاْلَمَز َشَ َوَوْه  
َ
َعُزُقوَعـٍ أ اْلَزَباَنَةَوَماُضَرَبَزْبـد 

؛هاآادجراددا دهاوجسمهاآمختلفیبراآدلخداو دتقوب 9؛َقْسَوَةاْلَقْلـَب
ولیبندهخداباهجیچتقجوبتیدده؛سستید تبادتو نگید د دگی]ما ند[
«دلیباشد سنگ رادشودرهبه گ می

برجستهیهوداس رهد ایا یادادجملهاوصافخوا آ،وحرامگناه،دشمنی
  َکِثیارًا ِماْنُهْم   َوَتاری»درمایجد:می؛ادجملهقرانرریمبهان صریحشدهاس 

ُعوَن فِ  ِِ ْحَت َلِبْئَس م  ک ُنوا َدْعَمُلون  ُدس  ْثِم َواْلُعْدواِن َوَأْکِلِهُم السُّ وبسیا آ2؛اْْلِ
چجه؛رننجدوخو دنمالحرامشجتابمیدشمنیبینیرهد گناهوادا ان امی

«داد د دش اس را آرها ااممی
اختصجاصبجهقجومیهجود،شجودخوا آحاصجرمیرهبراترحرامالبتهقساو ی

 ود دلیخواهدشدخوا آ وآاو د،گردتا سنگبلکههرر بهحرام؛ دا د
؛سپاهروده امو دخنابقرا دادوا هجا اموتظجهرجردشو اامامحسینتا

دلحاضجر شجد دبجهسجخنخیرخواها جهحضجرتگجوشولیانگروهسنگ
رشجدهبجود؛چنجاندرادهند درمجود:امجامرجه؛دیراوجودشانادلقمهحرامپ 

                                                            
 ۹7۱،ص70،ماألنواربحار  تالمهمالسی،9
 ۱2 ماوده،ایه2
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ُکْمُمَلَئْ » جشکم9؛ُکْمَمَ اْلَحَراَمَوُطَبَعَزَلیُقُلوعَُعُطوُُ رهاآشماادلقمهحجرامپ 
«هرددهشد هاآشمام شدوبرقلب

 دوری از رحمت خداوند .5

ا سان ادما ید لری،سعادتاس رهمشجمولتنایج و حمج خداو جد
دو گجرددوالهجیاد حم ولنجفادمیشودامالقمهحرامسببمی؛باشد

درمود:پیامبرمو دلعندرشتگانقرا گیرد 
َمَلٍكَفـَإَذاَوَقَزَ » لُّ َُ ْقَمُ َمْ َحَراٍمَفیَجْوَفاْلَزْبَدَلَزَنُه یاللُّ َِ ُْ

َواْْلَ ٌَ ـَماَوا الس 
ْقَمَ َمَ اْلَحَراَم َلاللُّ ََ

َ
ُهَإَلْ َهَوَمْ أ َیْنُظُرالل  َْ ْقَمُ َفیَجْوَفَه ْلَكاللُّ َُ َوَماَناَمْ  َِ َفَقْدعا

َه ْوَلیَعهَعَغَضٍبَمَ الل 
َ
أ ُُ ا َفالن  ٌَ ُهَزَلْ َهَفَإْنَما اَبالل  َُ اَب َُ چونلقمهحجرام2؛َفَإْن

رنندو ادما یودمیناو العن میهاآاسماندرشته،اآشودوا دشکمبنده
رندوهرر لقمه می[ حم ]خداو دبهاو ظر،رهاینلقمهد شکماوس 

اگجر،د اینصو ت حرامیبخو د،پ خود ابهخشمخداو ددروختهاس 
امااگربرهمینحالبمیرد،بها شسهاوا  ر؛پذیرداش امی وبهرند،خدا وبه

«اس  
:هدرمودد با هاناررمپیامبراس رهخوا آ شوههاآحرام،ادجملهلقمه

اَش» ُهالر  َشَواْلُمَیَلَزَ الل  َُ دهنجدهولعنج خجدابجر شجوه3؛َعْ َنُهَمـاَیَواْلَماَشـَیْر
موجب ضجییعحقجوقدیگجرانواد، شوه«گیر دهوواسنهبیناندوباد  شوه

اآرجهبجه شجوه، بجاوجامعجهوالناسولقمجهحجراماسج مصادی،با دحّ،
شود،دچا ا حناطوسقوطخواهدشد الودهاختالس

                                                            
 1،ص۳0،مبحار األنوار تالمهمالسی،9
 ۳07،ص2،مروضة الواعظین دّتال یشابو آ،2
 ۱27،صنهج الفصاحه،ابوالقاسمپاینده 3
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خجوا آاسج ،د د مو د بجاخوا آرجهمصجداقدیگجرآادحرام،همچنین
ـَل»:خوا یم وای می ََ َلَزَ آ

َوَجل   ِ َهَز الل  َلـُهَإن  ََ َعـاَوُمْؤ َبـُهَوَشـاَهَدْیهالرِّ َُ ا ََ 9؛َو
شجاهدش العنج  باخوا و بادهندهوسند وی انودو ااآبلندمر به،خد

«رردهاس  

 هنمتوشه ج .6

بجراآشجخم وشجهجهجنم،رسجبولقمجهحجرام،براساس وایاتاسالمی
َتَسَبَمَ »درمود:پیامبر اس خوا حرام َْ ـاَنزانهَإَلـیا ََ َه َمْ َغْ َرَحلِّ  ْ َما
اُ  وشهجهنم،دس او د،همانمالههرر مالی اادزیرلری،حاللب2؛الن 

«اوخواهدبود 
َمْ ُیَباَلَلْمَمْ »د:ایدرممیبلندمر بهخداو درهبیاندیگردرمودد انحضرت


َ
أ ِّ 

َ
َعاَلَیْوَماْلَقَ اَمَ َمْ أ

ُ
َهَمَلْمأ ُْ َوالدِّ َُ یَنا َتَسَبالدِّ َْ َعاٍبا ْنَرْلُتـه ِّ

َ
أ َُ ـا

ْعـَواَبالن 
َ
3؛أ

 ودقیامج او د،مجن یجهدس مجیهرسیرهاهمی  دهدادچه اهیپولب
«رنم داخرا شبهدهمرهاو اادچه اهیاهمی  می

 محرومیت از شفاعت .7

محرومبی واهرخوا آباشد،ادشفات پیامبررسیرهگردتا حرام
امیجررننجد خجوا شجفات  مجیادحرام،یعنیشفیعان ودقیام ؛خواهدشد

َیَرُنَزَلـی»درماید:میبهامامحسنماتبید سفا شنامؤمن َْ ُسـوَلَو َُ
َه َناُلُهالل  َُ  َْ َیْشَرُبَمْ َحْوَضَهَو َْ َهَو َوالل  َْ َه َوالل  َْ َه َوالل  َْ  َحَراما   ْ َلَما ََ

َ
َمْ أ

                                                            
 1،ص۳،مکتاب من ل یحضره الفقیه شیخصدوق،9
 ۹۹،ص۹55،مبحار األنوار تالمهمالسی،2
 2۳۱،صاختصاص شیخصدوق،3
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رسیرهمالحجرام!سوگندبهخدا،سوگندبهخدا،سوگندبهخدا9؛   َشـَ اَزُتُه
خداوا د خواهدشدوادحوضروتر صیبی خواهدداش وبخو د،بر سول

«شود شفات انحضرتشامرحالش می

 محرومیت از بهشت .8

خجوا آادمصجادی،بجا دادا اارهحجرام جایگاهادرادپرهیهرا اس ،بهش 
دیجرا؛شجودخوا ادو ودبجهبهشج محجروممیحرامشخِم، قواییاس بی

 ججایید،خجوا شجخمحراموپارجاناسج نوپرهیهرجا ام من، نهابهش 
  دا دبهش 

َیْدُرُل»درمود:انحضرت وای رردهاس رهجابراد سولخدا َْ َ اْلَجن 
ْوَلیَعه

َ
أ ُُ ا ْحَ الن  َبَ َلْحُمُهَمَ السُّ َُ یجدهیرسجیرجهگوشجتشادحجرام و2؛َمْ 

 «اهدرردوبها شسهاوا  راس باشد،بهبهش  اهپیدا خو
ـَهَإَن»د بیاندیگردرمجود:انحضرت َمالل  َحـر  ُغـذِّ ْنَیـْدُرَلَهاَجَسـد 

َ
ـَ أ َ اْلَجن 

حجرام،رنجدبراآرسیرهادحرام غذیجهمی ابهش بهخداو دو ود3؛َعَحَرام
«رردهاس  

 مصادیق کسب و لقمه حرام

سرق ، شوه، با،:ما ند؛اآدا دگستردهمصادی،دراوانو،رسبولقمهحرام
،اجنججاسقاچججاقزججشد معاملججه،دججروشدروشججی، قلججبواخججتالس،رججم

محیطرا ،خو دنمالیتیم،معجامالترا آد رممخد ،خریدودروشموادّ
مثجراس ؛هاآحرامجدیدآظهو رردهرسبامروده یهدروشی گرانوحرام

                                                            
 ۴0۹،ص2،مدعائم السالم  عمانمغربی،9
 ۱۹،ص۹،مامورّ  ۀمجموعدراس،ابی ابن2
 همان 3
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بجراآمصجونما جدنادایجنامجو و آبادا یابیهرمیوامثجالا هجاهاشرر 
یم ابتوا یمح،خوا آ،بایدبااحکامشرتیاشناییپیدارنگردتا  شدنبهحرام

وبالر ا شخیمدهیموادا حرافمصو ی یابیم 
َیا»درمود:میبردرادمنبرتلیامیرمؤمنان،گوید:شنیدمره با همیبناصبز

اْلَ ْقَه َُ ا ج 
َعـاَفـيَهـَذَهُثَماْلَمْتَجَراْلَ ْقَهُثَماْلَمْتَجَراْلَ ْقَهُثَمَمْزَشَرالتُّ ـَهَللرِّ اْلَمْتَجَرَوالل 

َ ا ْمَلَزَلیالص  ْرَ یَمْ َنَع َبالن 
َ
َ أ م  سپ ،لدقهاّو!راسبواآگروه اجر9؛اْْلُ
بجهخجدا ورجا سجپ رسجب،لدقجهاّو؛ورا سپ رسب،لدقهاّو؛ ورارسب
 «سنگاس  وآ ختهمو چهبرحرر  راد باد اینام ،پوشیده!سوگند

 معامله انصافی در با بی امام صادق شیوه مواجهه

 اخواسج وهجها دینجا د «مصجادف»زالمخودبه امودآامامصادق 
بااینهها دینجا ؛اختیا وآگذاش ودرمود:ههینهد دگیمندیادشدهاس 

،همراهبارا وان اا آبهمصجربجرووبجادجروشانرنوراالیی اخریدا آ
سودآبهدس او  

همراهرا وان اا آتجادمسجفرمصجر،الآمو د ظراپ ادخریدر یهزالم
ادوامد،برخو دررداآرهادمصرمیاینرا واند  هدیکیمصرباقادله شد

معلومشداینراالد  مو دوضعی راالآخودد مصرپرسید درا وا یاند 
ادرادرا وانباهمتهدررد دوسوگنددا د دراوا یمصررمیابشدهومشترآ

بر فروشند خو د درهاجناسخود ابهرمتراددوبرا
انبجود،د دوریسهرههرردامهها دینجا د ،مصادفهنگامبادگش بهمدینه

امجامگذاش وگف :یکیاداینهاسرمایهودیگرآسوداسج  اختیا امام

                                                            
 ۹50،ص0،مکافیال شیخرلینی،9
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قد دیاداس ؟اینشدرمود:چراسودصادق
 وضیحدادرهچگو جهادوضجعی بجادا مصجرمصادفجریان ابراآامام

الالعحاصررجردیموسجوگندخجو دیمرجهججن خجود ارمتجراددوبرابجر
شماسوگندخو دیجدرجهججن !سبحانالله»درمود:امامصادق فروشیم 

ا گجاهیجکریسجه ارجهاصجر«نرمتراددوبرابر فروشید؟ا اخود ابهمسلم
مجرابجهان»رمود:برگردا دود،رهسودبود ابرداش وریسهدیگر،سرمایهبود

 جراسج اداسجان،پیکا باشمشیر!اآمصادف»سپ درمود:« یادآ یس  
9«وبهدس او دنلقمهحالل پاریههرسب

لاهیل  قلحزل،،ل  زیسشلا،لل
ل

لنززوالبززرلطیعزز لالززی  لمیسززدل
ل

لحر  ل  لا،لبرالمآرلسلسسزیل  ل
ل

لبیصززتیل  لکیززیلدی ززیکلشفززب للل
ل



                                                            
 ۹۱۹ همان،ص 9





 

  سیدالشهدا ۀسیربخشش در های  جلوه
 *الیمحمدتقی فّع االسالم والمسلمین دکتر  حجت 

 ه اشار

امود جداد گجاهمحجدودهپیجروانخجودمیبقرانرریموپیشوایانمعصوم
 گرآ،بهحیجاتواقعجیا سجانا دیشهوژ فظاهرآبهد دگیپرهیهرنندوبا

هاآد ده ابجه رین عبیرهاا سان و،اخرینرتاباسما یبادقی،بنگر د اداین
ُسوِل ِإَذا َدَع کْم ِلَم  »رند:حیاتدتوتمی ِه َو ِللرَّ ِذدَن آَمُنوا اْسَتِجیُبوا ِللَّ د  َأدَه  الَّ

اید!چونخداوپیامبرششجما ابجهچیجهآدهاآرسا یرهایماناو 9؛ُدْحِیِیکْم 
 «بخشد،ا ان ااجاب رنید دراخوا د درهبهشماحیاتمی

 یربهد دگیمعنوآوبرخو دا آادحیاتلیبود  تیاه،پیجدایشحیجا ی
ها،جدید،بر روباال رادد دگیمعمولیوظجاهرآ،د گجرو حقج،شاخصجه

 هاییاس رهد ایاتو وایاتبیانشدهاس  براآهاوهمچنین اهکامؤلفه
هاتمجررجردبرخو دا آودستیابیبهچنینا ما ی،بایدا ها اشناخ وبدان

هاآد دگیبیشترشده،سنحباال رآاددیباییورمالحاصجرشجود  ادیبایی
                                                            

دا شیا دا شگاهاداداسالمی،واحدتلومو حقیقات هران *
 2۳ا فال،ایه 9
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هابراآدس یادتنبجهایجنهجدف،بخشجشاسج  د ایجنیکیادبهترین اه
،بجه بیجینتلیبنحسجینسجخنانوسجیرهروشیمبا گجرشبجه وشتا ،می
بپردادیم «بخشش»دضیل 

 چیستی بخشش

یکی9بخشش،صفتی فسا یاس رهد منابعدینی،را بردهاآمختلفیدا د 
هاییاس رهد متوندینیبجارلیجدواژهبخششادرا بردهاآاینواژه،تفوو

د بجا هایجنویژگجیمهجّمبیانشدهاس  پیشوایاندین«صفح»و«تفو»ما ند
ا د گذش ،براآدجردوجامعجهود  مجامهاآدراوا یداشتهاخالقی،سفا ش

ابعججادمختلججفان،ادجملججهجنبججهد یججوآواخججروآ،اقتصججادآ،اجتمججاتیو
هاآمجالی اشجامرسیاسی،سفا ششدهاس  را برددیگراینواژه،بخشش

 د ایاتو وایات،واژگا یما نجد:ا فجاق،ججود،سجخاوتوصجدقه،شودمی
2بیا گراین وعادبخششاس  

 جایگاه و اهمیت بخشش

عددا د؛مجادآومعنجوآ ا سجانبجاایمجانوتمجرصجالح د دگید د یا،دوب 
 وا دهمگامبابرخو دا آادد دگیمادآ،بهد دگیمعنوآوبه عبیرقران،می
هاآقرا جیرجهسراسجرداسجتانبجرآمجرو  یهدس یابجد 3«د دگیپا »به

حکم و شداس ،ما ابهواالییبخششومنهلج ویجژهان جهدپرو دگجا 
اآسجاخ وبجهادا کهسامرآباهمکا آابلی گوسالهرند پ  هنمونمی

                                                            

 70،صسفر با خورشید؛ زندگی به سبک امام رضامحمد قیدّعالی، 9
،ذیر۴،مسبک زندگی توحیدی و موفقیت الهی؛   :محمد قیدّعالی،7۱ همان،ص2

 « بخشش»بحث

  ۱7  حر،ایه3
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مسجتح،رشجتن اگمراهرردوخود یجهوسیلهان،هها ان فرادایینموسی
قُتـَل»شجود:وحجیمیشد،ادسوآخداو ددرما یشگف بهموسی َُ َْ ْن

َ
أ

 ی  ََ ُهَس  ُ اَمر فا «سامرآ ا کش؛دیرااوبخشندهاس  9؛الس 
 شینخجواهیمداشج وبجهایجنحقیقج واالاآدلپذیرودلبابخشش، اربه

دیگرانباشجیموبجها جانیجا آ وقعبهدکریابیمرهاگرداوللبا هوبیدس می
شویم،د دگی ابیشجتربجهجریجانررا گیهستیمتصرمیبرسا یم،بهوجهبی

 رد دگیخواهیمررد ا دادیم،اددیگرانشاد ربوده، اح می
لبزلل ازازنل لبخزشزشلبززوالمزرالبز ل

ل

ل

ل2تزول زرل زیزجلا   لببزخزشلسلمَزیِززللل
ل

3دینی،بخشش،بهترینسپاستملجید برابجرقجاد متعجال،د بینشو گرش
3ومایهمهجرو دآ6بهتریندا اییوتروت0 وا گرآ،0اداآحّ،براد انایما ی،

اآادرا بستهخل،بادرنندوادجانا د اگرهاس  ادرادآرههموا هد پیان

                                                            
حّرتاملی،شیخ؛۱۹،ص2،مالفقیهصدوق،شیخ؛۳۹،ص۳،مالکافیرلینی،شیخ 9

  ۹1،ص۱،مالریعهوسائل 
 دیوان اشعار دردوسی،2
  ۹۱۱،ص2،م عیون اخبار الرضاصدوق،شیخ 3
  2۴۴ج2۴2،ص7۹،مبحار األنوارمالسی،تالمه 0
ِزنًی؛سخاوت، وا گرآاس  »درمود: امامحسین0 خاء  یخ الیعقوبی)یعقوبی،«السَّ ،تار
 (2۳۱،ص2م
؛بهترینمالوتروتوذخیرها سان،»درمود: امام ضا6 قةی دی اوِرهالصَّ خی ذی یرمالالمرءوی خی

 (۱۹،ص2،م عیون اخبار الرضاصدوق،شیخ«)صدقهاس  
حسین3 امام   ِمهروی دآاس  »درمود: سخاوت، ٌة؛ بَّ حی می خاء  السَّ » ،المناقب)خوا دمی،

(۹10ص
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ایند ما میبخشند،م مو ویژهالهیبهشومالخودد اینمسیرمی

 های بخشش جلوه

َو»چنجیندرمجود:د  وصیفشخصی امامحسینپیامبرگرامیاسالم
حَمــ  ــُهالُجــوَنَوالر  َُحُل

َ
ــاالُحَســ ُ َفأ م 

َ
وبججهحسججین،سججخاوتو حمجج  ا9؛أ

هجاآبخشجش،دجراواناسج ولیجفواقعی اناسج رجهجلوه«بخشم می
صجو  یبجه تلیبنهجاد رجالمحسجینشود اینجلوهوسیعی اشامرمی

رنیم اشا همیا هاهاییادگستردهامدهاس ؛د ایناابه مو ه

 . گذشت از خطای دیگران1

رند یکیادمصادی،بخشِشن،د قلبا سان الیمیگاهیبخششواحسا
قلبی،تفویاگذش ادخناآدیگراناس  گذشج ادد ججات قجواودهجد،

واشتیبا  وتی هاییووا ستگیاس وگامید جه پیمودن اهحسین
ها،اناس رهد هنگجامقجد تباشد یکیاددیبا رینبخشندگیخداو دمی

ـَه»درمجود: ود امجامحسجینا اامش َُ َُ ـاَسَمـ َز ـاَزنـَدُقد أزَ ـیالن  ؛إن 
2« رینمردم،رسیاس رههنگامقد ت]اددیگران[د گذ د باگذش 

 نهاگذش دردبخشندهد مواجههباخناهاآدیگرانجالبتهباحفظشرایطج ه
 یکجیبجهخنارجا ججواببیند،بلکهخناهجاآا جان ابجارندوا ها ا میمی
دهد ااو اادخنایشدو رنجدوبیجاموددرجهد برابجراشجتباهاتدیگجرانمی

احسانرند 
                                                            

  71،صالخصال شیخصدوق،9

،2،مکرف الغّمة؛ا بلی،2۱،صالدّرة الباهرة؛شهیداّول،1۹،صنزهة الناظر حلوا ی،2
 ابن2۳2ص ؛ الفصول المهّمةصباغ، ص ،۹7۱ مالسی، تالمه بحار األنوار؛ م ،71،
  ۹2۹ص
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،میبنتصام لی صنی د  گویدوا درودهشدموبهمساد دتم دیدمحسجینم 
ا اا شستهاس  ادشکروشمایِراوخوشمامد گفجتم: جوپسجرابولجالبی؟

حسدآرهد د ونبهاووپد شداشتم،مرابرا گیخج وبجهاوودرمود:ا آ 
 ندآ اسهاگفتم مهربا ا ه گاهیرردودرمود: واهرشامی؟گفجتم:پد شبه

امجرود،»را آاشکا شجد،بجهمجندرمجود:اماداینادراطا آ چونپشیما ی
 یادهای ، جهدمجاامردد براآبراو دنسرد شیبرشما یس  خدا،شما امی

دما ی گذش رهرسیمدت«گو هرهدوس دا آ،خواهییاد  بیا؛ما اان
 راداووپد ش هدمن بودوگفتم:خدا،دا ا راسج رجه وآدمین،محبوب

9 سالتش اد رااقرا دهد 

 . مدارا با مردم2

بجا دج،ومالیمج  وتانمدا ارندوبجاا جاناحسان،ایناس رهادمیباهم
ها،بردبا آوحوصجلهو ر ایجدنادخنجاآ رین یکیبرخو د ماید ادبه گ

هایشانشریکباشدوبکوشدبجاگذشج ا جان ادیگراناس واینکهد زصه
شادمانرند 

رنندهبرخجو دد ا  باطبادیگرانبهتراس باا هاهمدلی ماییم،سردورسجر
 گوییم  یادهایشجان ا« ه» وا یمبها هارنا گذاشتهو امی کنیم،خشو   ا

بشناسیم،د د دگیا هجاحضجو مثبج داشجتهباشجیمود حجرمشکال شجان
بکوشیم،بها ها اامیدآمنتقجر کنجیم،قجد آادوقج خجویش ابجهدیگجران

اختصاصدهیمود ا هاحّ امنی وا امشایااد ماییم 

 یاز مستمندان. تأمین ن3

هاآخویشبهدیگجرانببخشجیم؛سخاوت،دقطاین یس رهاداموالودا ایی
                                                            

یخ دمرقتسارر، ابن9   22۳،ص۳۴،متار
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دقیجرآ9بلکهدوس داشتنمستمندانو یادمندان،خود وتیسخاوتاسج  
 سید د  اروبیجدوبجا تلیبنهاآمدینه اپیمودوبهدِ خا هحسینروچه

 اابرادررد حضجرت مجادش ا ندبانشعر، یادخودوسخاو مندآحسی
سوآاوامد بادیدناتا گردتا آو جادا آد چهجرهاو،قنبجر ارو اهرردوبه

صداددوادما دهخرجید دگیاداوپرسید قنبرگف :دویس د همما دهره
ات قسیمرنم انحضرتدرمود:همجان ابیجاو ؛اآان امیانخا وادهدرموده

ان اگرد ود حجال رسیامدهرهادخا وادهبرانسهاوا  راس  حسین
 شجینان اگردجج وللبیجد بادیه شجیناداوپججودشمیدادنانبجهدقیجر،بادیه

 سجرود،اددِ خا جهحسجینرهاشعا آد دضیل انحضجرتمید حالی

2بادگش  
هاتیمیبنشعیب َزلیَیـوَمع َزلـیَظهـَرالُحَسـ َ ُوَجـَد»گوید:تبدالرحمنخ 

اَنینقلالجـراَبَزلـیَظهـَره ََ ا یَ الَزاَعدیَ َز َذَلَکَفقاَل:َمم  ُلواَز
َ
َفَسأ َثر 

َ
فأ الط 

 َ ََ اَملَوالَ َتاَمیَوالَمَسا ؛د  ودواقعهتاشو ا،اترچیهآ ابجرَإَلیَمَناَزَلاَْلَُ
جویججا العابججدینو]تلجج [ان اادامججامدینیادتنججد تلیبندوشحسجین
رشجیدوبجراآاین،اترا بجا یاسج رجهبجردوشخجویشمی»شد د درمود:

رد د ان،یتیمانوبینوایان،]اذوقه[میبیوه 3«ب 

 داری . سفره4

گسترآ،یکیادابعادمهّمبخششاس  العامتمومی،سفرها داختند سفره
                                                            

9  میمیامدآ، صتصنیف غررالحکم  ،۴70  عابیر با  وایات، د    حّب»مختلفی ظیر:
 ،اداینویژگییادشدهاس  «حّبمسکین»و«حّبدقیر»،«ساور

یخ دمرقتسارر، ابن2 ؛تالمه۱0،ص۳،مالمناقبشهراشوب،؛ابن۹10،ص۹۳،متار
  ۹۱5،ص۳۳،مبحار األنوارمالسی،

  ۹۱5،ص۳۳،مبحار األنوار؛تالمهمالسی،۱۱،ص۳،مالمناقبشهراشوب، ابن3
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هاآمختلفالعجاماسج ؛اسیرو وشا دناببهدیگران،گو هاددوام،العام
ا سانبخشنده،ادخو ا جدن9گسترآاس   رین وعسفرهالبتهالعامایتام،مهم

گویججد:بججازالبمیبنبججرد ججاخججو دن ِبشججربججهدیگججرانبیشججترلججذتمی
بودرهسوآمدینهحرر رردیم بااوگوسفندآبریانشدهبه تلیبنحسین

2داد یکیبهادرادمیاتضاآان ایکی

 . شاد نمودن دل دیگران5

رهبهلحاظبیرو ی دتا آبخشندهبادیگجراندا دواهجرا سانخوبهمچنان
گفتا آ،صله حم،العاموسود سا یبهدیگجراناسج ،وداآبهتهد، اس 

بخششد و یباشجدوبهلحاظد و ی یهبایدباخیرخواهیبراآدیگران،اهر
ر بد خواهجد؛هرچنجدانشجخمحتیبهلحاظا دیشهود ون،براآهیچ

هاآادرادخیرخواه،ایناس رجههمیشجهد صجدددشمنباشد یکیادویژگی
ایند شادرردندیگرانبرمی

گلید دسج ،وا دبودمرهرنیهآبادسته رند: هدامامحسینا ی  قرمی
م اباان، حی )سالمود ود(گف  امامهجمدرمجود:بجراآخجداآشدواما

ا ددرهبجدان،قد  میگْر حی دادن،اینمتعال،ادادآ منگفتم:بایکدسته
[ اادادشرنی!حضرتدرمود:خداآبه گباشجکوه،مجا]خا جدانپیجامبر

ی گفتجهشجد،وچونبهشما ح»ره[درمودهاس :چنینپرو دهاس ؛]چنان
وبهترادان] حیج او[،ادادرجرد ش3«ما ندان،پاسخدهیدبهبهترادانیابه

                                                            
پیامبراررم9   تیٌم؛هیچسفره»درمود: یی ْیها لی تی لی ی جی ٍة ماِودی ِمْن ًة ری ری بی م  ْتظی ای ٍة ماِودی ِمْن اآباما

 (۱5۳5، کنز العمال)متقیهندآ،«اآ یس رهیتیمبرسرانبنشیند  رادسفرهبرر 

 ۹72،ص2،مالمحاسن  برقی،2
وها :»1۱  ساء،ایه3 دُّ ْو   ِمْنهاأی نی یواِب یْحسی حی ِحیٍةدی ْمِبتی ییت  ِإذاح   «وی
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9بود 
هرگجاهیکجیادپیجامبر»درمجود: به قرادامیجرمؤمنجان امامحسین

ـه»درمجود:رجردومیدید،باشجوخیشجادشمییا ا ش اا دوهگینمی الل  إَن 
َ فی َهیبَغُضالُمَزَب  َُ  وباشجد،؛خداو د،ادرسیرهبابراد ا ش  رشَوجَهإْروا

 2« فرتدا د 

 . انفاق مالی6

هاآبخشش،ا فاقمالیوسعید براو دنحاج مردماسج  یکیادجلوه
َهَزَل کْم»درمود: امامحسین َزَمالل  َُ اَسَإَل کْمَمْ  َحَواَجَ الن  ن 

َ
وااْزَلُمواأ َملُّ َُ َفََل

َلَإَلیَغ َرَم َزَمَفَتَتَحو  هجاآخداو جدبجرشماسج  ؛ یادهاآمردم،اد عم النِّ
بنابراین،ادا هاخسته شویدرهخداو دان اادشماسلب موده،بهدیگرانبجر

3«گردا د می
 شستهبودمرهمردآپیشایشانامجد گوید: هدموالیمحسینمهرانمیابن

خواهجدمجرابجهوگف :اآدرد دپیامبرخدا!دال یادمنبستا کا اسج ومی
د دانبیندادد درمود:بهخداسوگند!مالیرهباانبدهی و ابپردادم، دا م مرد

وگورن درمود:منبااواشنا یستم؛اماادپد مگف :پ بابستا کا من،گف 
هرر د پجیحاجج بجراد »درمود:مبرخداشنیدمرهپیا امیرمؤمنان

هها سجالتبجادترجردهاسج رجهمؤمنشبکوشد،ما نداناس رهخدا ا  ه
                                                            

9 ا بلی،1۴،صنزهة الناظر حلوا ی، مکرف الغّمة؛ ابن2۳۴،ص2، ؛ الفصول صباغ،
  ۹۱0،ص۳۳،مبحار األنوار ؛تالمهمالسی،۹70،صالمهّمة

یبة؛شهیدتا ی،12،صق اإلخواناألربعون حدیثًا فی حقودهره، ابن2   1۴،صکرف الّر

أعالم ؛دیلمی،2۳،صالدّرة الباهرة؛شهیداّول،۴۴۳،ص۹،منثر الدّر  ابوسعیدودیر،3
؛۹7۱،صالفصول المهّمةصباغ،؛ابن2۳۹،ص2،مکرف الغّمة؛ا بلی،2۱1،صالدین

  ۹2۹،ص71،مبحار األنوارتالمهمالسی،
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9«هایش اد دهداشتهباشد  ودهایش ا ودهگردتهوشب
دیدرهسخ بیما بود،بجهخا جهاوبنبراآتیادتاسامة  ودآسیدالشهدا

ادتاد،اهیرشیدوادا دوهخودیادرجرد حضجرتاد د  وقتی گاهاوبهامام
هها دلیرا دوهشپرسید؛ترضررد:ا دوهمن،قرضدجراواناسج ؛شصج 

اسجامه«اداآدین جو،بجرتهجدهمجناسج  »د همبدهکا م حضرتدرمود:
 رسمادد یابروموقرضمنپرداخج  گجردد امجامد پاسجخبجهاوگف :می
یأقَضَ َهاَزنَکَل َُ»درمود: َحت  ٌَ ؛پیشاددجرا سجیدنمرگج ،قرضج  اُمو

2«پردادم می

 رعایت شرایط بخشش

هرگو هبخشید ی،منلوب یس ،بلکهبخشجش،دا اآشجراینیاسج  ،یعنی
هاوشراینی ا تای رند ارسیرهبهد بالاحسانوا فاقاس ،بایدویژگی

گیرد بدونادا ومن ،د خفاوشبا ه،بااحترامتملشمو دپسندخداو دقرا 
دو ها،بااشتیاق،بدون علرومسامحهو یهبجهودرو نی،بدون یا،ادبهترین

ادایاادحّ خوا آد شخم یادمند،همگیادشرایطبخشجشبجهشجما 
ایند می

ر رنجد امدوخواس  احاج خود امن مردآا صا آ هدامامحسین
َل َواَُفـعَحاَجَتـَکَفـی»امامدرمود:

َ
َُصاُُص َوجَهَکَز َعذَلَ الَمسـأ َْ یاأَراا

َان ََ  ُ ف هاماسـا ٌٍ یآ  ُ قَزٍ َفَإ ُُ َِ ؛اآبجراد ا صجا آ!ابجروآخجود ااداللُهَشـا
با هاآبنوی  مند اینخوا ِآد خواس رردن، گاهدا وحاجت  اد برگه

انمرد وش :اآاباتبدالله!«رنمرهاگرخدابخواهد،شادما  رند ا آمیر
                                                            

 ۴۹0،ص7۳،مبحار األنوار؛تالمهمالسی،21،صقضاء حقوق المؤمنین صو آ،9
  ۹1۱،ص۳۳،مبحار األنوار تالمهمالسی،2
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او د پج ،بجااودالنر ،پا صددینا ادمنبستا کا اس وبهمندشا می
امبرپرداخ ،بهمجنمهلج دهجد چجونامجاموگورنره ادماِن وا اییگف 
اآحاوآهها دینا او دوبهیسهاششدوربرگه اخوا د،وا دخا ه حسین

اودرمود:باپا صددینا ش،بجدهیخجود ابپجردادوادپا صجددینجا دیگجر،د 
 ویا وییبا ودگا ،رمکبگیجر انحضجرتد ادامجهچنجین وصجیهدرمجود:

ـاذ» ٍةأوَحَسٍبفأم  إلیأحَدَثَلثٍ :إلیَذ َنیٍ ،أوُمرو   ْ ْرَفْعحاَجَتکإ یَ َُْ والـدِّ
ـکَلـم  ُ اذوالَحَسَبفَ ْزَلُمأ َُهوأم  ُهَیْسَتح یَلُمُرو   ُ َةفإ اذوالُمرو  فَ ُصوُنَنیَنُهوأم 
 َِ ْبَذَلُهَلُهَفیَحاَجَتکفُهوَیصوُنَوجَهکأْنَیـُرن َعَغ ـَرَقضـا َُ کَرْمَوجَهکأْن ُُ

جر: جهددیجرج؛حاج خود اجه جهدسجهحاَجَتک بی ایجاججوا مردیجدا ن می
دوججوا مرد،ادیجنخجود یجدا ،براآحفجظدرادینیداده؛دبه گ ادت ابجراوی ی

 یه وبا وا داختنبهاو،ابروردا ددادهمیرندوبه گمردا گیخودشرممی
9«رند ادت،ابروآ و احفظمیی ادروختیواوبابراو دن 

 موانع بخشش

یاس رهحصا هاییان ااحالهرردهاس  امو آا سانبخشش،شهردیبای
سججاد دومیججاناووخوشججبختیداصججلهایاججاد اادصججف بخشججندگیدو می

دهنجدومسجیرادجهایشهاآالهی ارجاهشمیرنند اینامو ،ظهو  عم می
ا داد:رنند برخیاداینموا ع،تبا ت عم  امسدودمی

 ونی. خسّت و مشقت در1

شجود،دا اآد ججات عبیجرمی«حجرص»خّس ومشق د و یرهادانبجه
ّح»متفاو یاس رهباال ریند جهان ا گویند می«بخر»ورمترادان ا2«ش 

                                                            
  2۳7،صتحف العقولشعبهحّرا ی، ابن9

2 ایه حشر،  ۱ ایه  غابن، »۹۱؛ : ؛ ونی ْفِلح  اْلم  م  ه  ولِئكی دی   ْفِسِه  ی حَّ ش  وقی ی  ْن می رسا یوی ادو ره
«.ا دخّس  ف خویشمصونما ند،ا ان ستگا ان
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و دد؛اماگاهیادمجیگاهیا سانبهمالخویشمشغولاس وبهانبخرمی
رشجدوبجراآمجردم قشجهمیدودد،براآا هاهاآدیگرانهمچشممیبهداشته

جّح،ادموا جعمهجّمبخشجشرند براینبدخواهیمی اساس،حال بخجریجاش 
سجامان»به قرادججّدبه گجوا خجوددرمجود: اید امامحسینحسابمیبه

یادتن خستین سرایناّم ،بادهدویقیناس وهالر اخران،بجابخجرو
 9«ا دو 

 . احساس مالکیت2

اْ  »،خداو دخال،اس : نها ََ  ِِّ ُه َخ ِلُق کا ؛خجدا،ادریجدگا هجرچیجهآءٍ  اللَّ
اینسخن،بدینمعناس رهدقطاومالکاس وزیراداورسی وان2«اس  

چیه یستیموبهجرهمجااساس،مامالکهیچمالکی  دا د؛مگربهاذناو براین
بخِشانروششهجمدقجط تیاهد اینتالم،دقطسعیو الشاس رهالبته

 او د خداس ؛یعنیاوس رهبهد بالدعرما، تایایپدیدمی
اید،مملو وبا وجهبهاین کته،ا چهبراساس الشودعالی مابهدس می

هجاآخجداوملجکهاآما،دادهداشتهما یس ؛بلکهدادهخداس   مامداشته
گرایی، وجهبجهمو هبراآراهشاحساس ملکاوس ؛ همملو ما بهترین 

د  تلیبن وتان،خدم بها جانوبخشجشبجهدیگجراناسج  حسجینهم
ـوُن»رند:مناجاتباپرو دگا خویشترضمی َُ

َ
االَ ق ُرَفیَغَنا َفک َفْأ َُ

َ
أ

َفیَفقَر  ] جو[ یادآ، یادمندم؛پ چگو جهد دقجرم یادمنجدمند بی3؛َفق را 

                                                            
؛دّتجال۹7۴،ص75،مبحـار األنـوار؛تالمجهمالسجی،7۱،صالخصـال شیخصدوق،9

  ۳7۳،صروضة الواعظین یشابو آ،

  ۱2 دمر،ایه2

 ،دتاآترده مفاتیح الجنان شیختباسقمی،3
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ْفَتَقـُرَو»ویاد درادآدیگراددتاآتردهامدهاسج :« باشم؟
َ
َإَلَهـیَ ـَفْأ
ْغَن َتَنی

َ
َذ َعُجوَنَأ َ ال  ُْ ْفَتَقُرَوأَ

َ
ْمَ َفأ

َ
َقْمَتَنیأ

َ
أ َِ َذ َفیاْلُ َقَرا

َ ال  ُْ خدایا!9؛أَ
،د میجاندقجرارهمراد تالمامکجانچگو هاحساسدقر داشتهباشم،د حالی

رجه جوا جیرجهبجهبخشجشجاآدادآوچگو هدقیرو یادمندباشجم،د حالی
« یادمرردآ خودتبی

 خواهی پرستی و زیاده . مال3

للبی،قا ونخلق  یس وهرر  دتا آحریصا هداشتهباشد،گجامد دهون
اگجربس هستیگذا دهاس  مسیربجادد راونجات،ایجناسج رجهروچهبن

ایستند،بایدرهد صف قسیمزنایممیا د ان عمتیدیدآ،دیگرانبر ومقدم
ا تهاآصفباشدو یهاگرجاییبالیاا دوهدید،اّولینرسیباشجدرجه جالش

 رندتاقال ه دتا رند می

 . خودخواهی4

 و،ادایجنمؤمن،ادخودبینیو فسا ی  هیدهاس وهرگهخودشیفته یسج  
مشتاقبخششاس وحداقر،بخشیاد الشخود ابراآبخششوگذش 

گجذ د رند؛بلکهادمنادعشمی نهامنادعخود ابرجسته میرندو ههدیهمی
ا جدودآ یسج وتجروت ابجراآاتنجابجهدیگجراناساس،هم او،مالبراین
هامندآادمواهب، عم  بهرهداشتن اساسًادردبخشنده،دخواهد؛ ه گهمی

 دا د هاآد دگی،دیگران ابرخودمقدممیودیبایی

 بندی جمع

رجردوبجهمهمجان اارجراممی هاآمتعددآ سیدهرجهامجامحسجینگها ش
                                                            

  همان 9
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 سا دوبه یجادخواه،پیوس وبهدقیرمیبخشیدوباخویشاو دمیخواهانمی
رجردوبجهبجدهکا ،تنجاپوشا دوگرسنه اسیرمیمیرردوبرهنه ارمکمی

 مودوبجه یادمنجد،رردوبریتیم،دلسودآمی مودو ا وان ادستگیرآمیمی
9شدرهمالیبهاوبرسدوان ا قسیم کند  سا دورمترمییا آمی

رندهاد وصجیه سیرهوسخنسیدالشهدا آ،هاآبخشجش دتجا هاو مو جها
للبجدرجهمجدتیانتشج،ا فاققلبی،ا فاقمالیوبخششدبجا یاسج ومی

مایجها سجا یا اسجتهرننجدوبخشجشو،خود ابهایندضیل گرانحسین
گذش  اره مایا گربخشیادحقیق تش،ومعرد بهانامامهماماسج ،

ذش و،تاش،گد ابعادمختلفد دگیخویشاشکا رنند تاش،حسین
 چیهشگذش بخشندگیاس ؛دیراموالیش یهاینگو هبودوادهمه

                                                            
کرـف ؛ا بلجی،7۴،صالسئول فـی مناقـب آل الرسـولمطالب للحهشادعی، محمدبن9

 2۴۳،ص2،مالغّمة





 

  یره عبادی امام حسیننگاهی به س
  *مصطفی آزادیاندکتر االسالم والمسلمین  حجت

 اشاره

اما؛تاشو اس هشهرتدا د،قیامحضرتوحماس ا چهد با هامامحسین
عدتبجادآانامجامهمجاممت سفا ه قجرا  گردتجهاسج ؛چنجدانمجو د وججه،ب 

بهتبادت، ظیربامعرد رامرواخالصبیهموا ه رهامامحسین حالید
برد هدفادبیانلذتمی عالیپرداخ وادمناجاتباح،خداآسبحانمی

و بعیج بجهانحضجرت،  سجیتبادآحضرتاباتبداللجهالحسجینهسیر
رسیاس رهادهونبجرمحبج و،واقعیامامهشیعدیرااس ؛ایشانتملیاد

امیررهچنان؛ بعی رنداداتمالانبه گوا مودتبهانحضرت،د تمر یه
ناَفلَ زَملَعَزَمَلناَم َاَح»:هدرمود تلی،نامؤمن ،رسیرهما ادوس دا د9؛ب 

بجه همچنین،اماممحمجدباقر «ا اامدهد،دهیمبایدتملیرهماا ااممی
َفُهَوَلَنـا»جابرجعفیدرمود: َهَزاَص ا  اَنَلل  ََ َوَمْ  َفُهَوَلَناَوَلی، َهُمَط زا  اَنَلل  ََ َمْ 

                                                            

تضوهیئ تلمیپژوهشگاهتلومودرهنگاسالمی *
 میمی 9 و دررالکلم غرر الحکمامدآ، ۱۹1ص، تالمه؛ مبحار األنوارمالسی، ،۱7،

  ۴5۱ص
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َناُل ُُ َوَما َعَزُدو، َُ َعاْلَزَمَلَواْلَو  ْ َیُتَناَإ َْ دوس ماسج و،رهمنیعخداس ان9؛َو
 اهجیبجراآ،جهبجاتمجروپا سجایی دشمنماس ،ا کهتاصیبرخداس 

«دسترسیبهوالی ماوجود دا د 
امجامتبجادآهاآادد یجاآبیکجرانسجیر نهجاقنجره،ایدمیاین وشتا ا چهد 
د محو هاییهمچون: ماد،حج،قرانودتاسجامانیادتجهرهاس  حسین

،اس ودضایرتبادآومعنوآساال وسیدشجهیدان،اباتبداللجهالحسجین
بیشاداناس رهبهقلموبیاند اید 
لداهز للکایبلسضدلتزول  ل بلبرزرلکزیسنللل

ل

ل

لکللترلکیمل ر دنش لسلصزترللبشزمی  للل
ل

  حسین عبادی امام همبنای سیر

بینیومرا بایماناوس  رسیو وعجهانا دیشه،اتمالادمیبرایندمعرد 
رهبهخداو دوتالمقیام معرد وباو تمیج،قلبجیدا د،د جدگیتملجیاو

رجامالًمحجروماسج ،وباو هجاآقلبجیهجااتتقادادچنجین سب بهرسیره
ایمجانهشخصجی،تمجرهجرهمتفاوتخواهدبود بنابراین،سبکد دگیمؤمنا ج

تبجادآامجامهصادقا هوتمی،اوس  ا چهموججبامتیجادوبرجسجتگیسجیر
هجممعردج ،گردد امامسومماشجیعیانلهبرمیئبههمینمس،شده حسین

رامربهخداو دومعا فاسالمیوقرا یداش وهمادباال رینمرا بایمان
خداآرهحضرتهموا هخود اد محضراآگو هبه؛وباو قلبیبرخو دا بود

دا س  می بوبینایاتت یادمندخویشتن اودیدمیلمتعا
؛صججبحرججردم»وقتججیادحضججرتپرسججید د،چگو ججهصججبحرججردآ؟درمججود:

                                                            
  ۱20،صمالیاأل؛شیخصدوق،7۳،ص2،مالکافیرلینی،شیخ 9
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اموحسابجوینده،مرگوپیش ویم،رهپرودگا م،باالآسرموا شد حالی
قاضجی9«ردامدقیرادمن یادمند راسج ؟ بنابراین،   باشددراگیرممی،الهی

بجراآ»گویجد:ابجوذ می:ترضشجد گوید:بهامامحسین و الله سترآمی
« رادسالمتیاسج  محبوب،ومریضیاس  یادآ رادبیمحبوب،دقر،من

اَاُاَفَاقوُل:َم »درمود: امامحسین ،َام  َُ زالیَاعاَذ َُ َحَماللُه َکَلَزلـیُحسـَ َُ  ُ َا
َُ َلـُهَارَت ا َوَجـل   ِ ُهاللـُهَز َُ َغ َرماَارتـا زالیَلُهَلمَیَتَم   َُ خداو جدابجاذ  ا2؛اللَه

گویم:هرر بها تخاب یکخدا ورررند،جها چجهامامنمی؛ حم رند
«رند  اخدابرایشبرگهیدهاس ،ا دو می

ها ابهسجوآچونصبح ودتاشو اشد،پد مدس درماید:می امامسااد
َ َثَقَتی»ا گاهترضررد:واسمانبلندررد ُْ أَ َجـَِجیَفیالَلُهَم  َُ ـَ  ُْ

َ
ْرٍب،َوأ ََ  َل  َُ

َ َلیَفی ُْ ة،َوأَ َشَد  َل  َلَعـیَفیَُ َِ ـ َُ ْمٍر
َ
أ َل  ْزَمـٍ ،َُ َُ 

ـَل  َُ ـَ َوَلـی ُْ
َ
...َفأ ة  َوُزـَد  َثَقـ  

َحَسـَنٍ ،َوُمْنَتَهـ َل  َُ ْغَبـٍ یَوَصاَحُب َُ  ـَل  هاوزصجهبجا پرو دگجا ا!د  مجام3؛َُ
، ومحّروشدت!ود هرگردتا آیباشیماواتتمادمنکها، ومحّرا ا دوه

وا دبرمنهراآدرودایدوهر ادلهبرمنهراآ!ود هرحادتههستیامیدمن
! وولّیمنخداآاآ،بنابراین   باشیمیواستعدادمنشود، ومحّرالمینان

 «باشیهامی زب  مامومنتهاآ،ییوکهر یوصاحب،هاهستی عم  مام
لسیزززنلا السلسیزززنلا مزززینل هزززییال

ل

ل

لسینلسصزدلسلسیزنلهازر نل هزییاللللل
ل

                                                            
 ۹0،ص7۴،مبحار األنوار تالمهمالسی،9
 0۱۹،ص۹۹،ماحقاق الحق و ازهاق الباطل، سترآ قاضی و الله2
یخ طبری؛۹۳۳،صنفس المهموم؛شیختباسقمی،20۴،صرشاداإل  شیخمفید،3 ،تار
 ۴2۹،ص۳م
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لهازر نللم ل  لا مزینلسلا السلسصزدلسلل
ل

ل

ل1 دچززلل  لجیدززینل هززییال هززیی لل
ل

مشیوهتبادآوه گاهیرو اهبهسیر  وا دژ دجاآمی،پرستشسرو ادادگانتالی
 ظیجروا  بجاطقجوآانحضجرتبجاذاتمعرد ،ایمانتمی،واخجالصبجی

هاآتبجادآد  جرین مو جه د ادامه،بهبیانمهمخداو د ابراآما وشنرند
پردادیم هماممید دگی و ا یانامام

 الف. نماز

 مقدمات نماز. 1

 مادآمنلوباس رهباحضجو قلجبو وججهرامجرخوا جد،ادمنظراسالم
اناسج رجه مجادگها ،شود یکیاد اهکا هاآرسبحضو قلجبد  مجاد

سفا ش،بههمینجه  شایستهبگیردهشکروضوآ ماد اباحال  وجهوب
ی ابخوا یم خاصاذرا ،د هنگامشستناتضاآوضورهشده

گرد ،  گوضومی امامهرگاها د: وشته د حاالتمعنوآامامحسین
ادحضجرت وقتجیامجدرردوبندبنداتضایشبهلجه هد میاش غییرمیچهره

َلَمـ َوَقـَفَعـ َ َیـَد»تل اینامر اجویاشد د،د پاسخدرمجود:  اللـَهَحـق،
َزَدَم اَصُلُه َُ ر َُ ُهَو َلوُُ َانَیصَ ر  َُ ا رسیرهد پیشجگاهخجداآ وا جا2؛الَمَلَکالَجب 

  جگ خسجا شد دشجودو،ایستد،سهاوا اس رهادخوفوخشجی اومی
«ا دامشبهلردهاید 

                                                            
 21،دوبیتیشما هباباطاهرهای  دوبیتی 9
 ۹۱۱،صثارخبار و اآلع األ جام محمدسبهوا آ،2
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 سجود  بودن رکوع و طوالنی. 2

 روع،جّدمحسیندرمود: حضرتمهدآ» ویسد:شیختباسقمیمی
9«شلوال یبود وساود

د  دیدحسجین شد ودآشریحوا دمساد سولخداره وای شده
د َوَمـوْ »دا د:سجایدوترضجهمجیمجی صو تبرخجا،حالساده َسـ  

قاَمُعالَحَدیدَرلقـَ َازضـاَجی،َامَلُشـرَبالَحَمـ َمَرلقـَ َامزـاجی،الهـیَلـَئ لَماَ
ُهم  ُ َکَعَکَرَمَک،َوَلـَئ َحَبسـَتَنیَمـَعالَـاَطَئ َ َْلُرَبـَر ُطاَلَبن  َْ وَعی ُُ طاَلبَتَنیَعُذ
،َفَهـبَلـیمـا ََ َضـر  نَ ُزـَکَوَمزَصـَ َتیَُْ طاَزَتـَکَُْ َد ان  یَلَک،َس ِّ َعُحبِّ

اَحَم َ  َکَاَُحُمالر   ُ َفَا ََ َْیضر  ؛َْینَ ُزَک،َواغَ رَلیما
ام اخدایا!موالآمن!ایااتضاآبد م ابراآگردهاآاهنینواتضجاآد و جی

براآ وشیدنحمیمدودخادریدآ؟خدایا!اگرمرابهججرمگناهجا مبادخواسج 
موبخشش  اد خواس خواهمری یهقنعامن، مایی نجا رردواگرمراد رری
بجها هجا،هاد جوبجهدلدا مرحبتی اشی،مرا بدوستیومکا انبهبندبک به

سجودآبجهحجال جو،بردا آوالات منرد!موالآمن!درمانراتالمخواهم
 ودیج،الاتج بجهمجن،پ   سا دبه ودیا ی می، دا دومعصی وگناهم
2« رینمهربا ا ی ه ومهربانرببخشوادگناها مد گذ 

 ل وقت اوّ نماز اهتمام به. 3

د  ودتاشو اوقج  مجادظهجر ابجهامجام،ادیا انامام،صاودآهابوتمام
َلَةَجَزَلکاللُهَمَ الُمَصل  َ »بهاودرمود:خناب امام یاداو شد الص  ٌَ ر ََ َذ

ی َصل  ُُ ی اَحت  واَزن  قال:َسُلوُهمَانَیُکُ   ُلَوقَتها،ثم  َزمهذاَاو  َُ یَ  َر ََ ا
هبج؛ مجاد االذ 

                                                            
 ۹5۳،صنفس المهموم شیختباسقمی،9
  ۳2۳،ص۹۹م،احقاق الحق و ازهاق الباطلآ، ستر قاضی و الله2
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قرا بدهجد ا آ،،خدا و ااد مادگها ا یرهبهیادخداهستند؛یادماا داختی
دسج ادجنجگاددشمنبخواهیدرجهموقتجاً؛اینکوق  ماددرا سیدهاس 

باچند نادیجا ا ش امام،بدین ر یب«جاآاو یم هبردا د ا مادخود اب
جاآاو د د چقد خوباس ماهجمه ابد مقابر یرهاآدشمنان مادظهر

مشجمولدتجاآحضجرت،اآ دتا رنیمرههما نجدابوتمامجهگو ه مادبههد با 
شویم 

گویی گجران!نامؤمنامیر:اآپرسید تلیتباسادامامابن،جنگصفیند 
شجدنوقج  مجادمنلبیهستید؟امامدرمود:ا آ،مراقبدوالشم وداخر

 جوا یمدسج ادماد اینموقعحساس می:تباسترضرردم ابنظهرهست
لنـاُهم»د پاسجخدرمجود: مؤمنانامیر جنگبردا یمو مادبخوا یم َُ مـاقا  ُ َا

لوةَ  «جنگیمباا انمی،مابراآ ماد9؛َزلیالص 

 ب. حج

امدهاس رهانحضرتد رمالدرو نی تبادآاباتبداللهالحسینهد سیر
خجدا هسجپا شجدوبجاهبجهخا جپیاده2،وپنجبا برخیبیس ولب، ظربا ها

 ویسد:شیخمفیدمی3جاآاو د هخشوع ماممناسکحج اب
ُایـُ » قررجردهاسج رجهگفج :یشابراهیم ادعیادپد خودوادجّدخو

َلَیمشیَیمَش الَحَسَ َوالُحَس َ  َِ َُ   ْ ٍبَا ََ اَعرا ،َفَلمَیُمر  ؛حسجنواَنَالیالَح ِّ
،اآ گذشجتندبرهجیچسجوا ه،پ   و د ادیدمرهپیادهبهحجمیحسین

                                                            
 ۳۹،باب۹،موسائل الریعهتاملی، شیخحّر9
  25۹،ص۱،ممجمع الزوائد و منبع الفوائد هیثمی،2
ابن3   طالب مناقب آل ابیشهراشوب، م ص۴، سد الغابة فی معرفة اتیر،ابن؛22۳، ا 

  25ص،2،مالصحابة
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برخجیسجنگیناآبجر،لهئاینمس« د  ینامده،پیاده اهمییمگرا کهاو یهپا
براآمجامشجکراسج وادسجوآ، وآوقاصگفتند:پیادهابیبهسعدبنوامد
پیادهبرو د سعدبه،پسندیمرهماسوا هباشیموایندواقاآبه گوا  می،دیگر

برخیاداینمردمانرهبااآ وآبرپیاده!ترضررد:اآابامحمد امامحسن
سوا هبجودنا جان،بینندچونشما اپیادهمیو،سنگیناس هستندشماهمراه

مجاسجوا »درمجود: شجوید؟امجامحسجنیس ؛چراشجماسجوا  میگوا ا 
رنجا ه،اد اهلیو؛الحرامبرویمایمرهپیادهبهبی شویم؛باخودپیمانبسته می
9 [ ااددیدمردمدو باشند]رنا هگردتند،اد اه،پ  «گیریممی

 ج. اهتمام به قرآن

 تالوت قرآن در شب عاشورا. 1

سجعدبجهمحجّراسجتقرا امجاما درهد تصجر اسجوتا،تمجربن وشتهمو خان
هاشجمدرمجود:بنی هدیکشد چونامامادهدفاواگاهشد،بهقمر حسین

ی» َصـل  ُُ االَزَش َ َلَزَلنا دَفَزُهمَزن  َُ َؤَررُهمإلیُغدَوَةو ُُ ن
َ
َاَُجعإل همَفَإناسَتَطزَ أ

ناهَذَهالل  لَ َو ـَلوَةَلَرع  َُ ـَلَةلـهو الص  َحـبُّ
ُ
نُ أ َُ ُیَقد

 
سَتغَ رُهَفُهویزَلُمأ َُ دُزوُهَو َُ

َُ واْستغ ا َِ زا ثرَةالدُّ ََ تاَعَهَو جنجگ ابجه، هدا انبرگردوچنا چه وا سجتی2؛ََ
 مجاد،صبحدردامورولرنوامشب امهل بگیررهامیداس د ایجنشجب

 اسجتیدا دمنبجهیمواداو،امردشبخواهیمرهاومیگها ده،باخدا یایشرن
«دا م  مادو الوتقرانو یایشدراوانواستغفا  ادوس می

                                                            
تالمه؛۴۱۱،ص۴،مطالب مناقب آل ابیشهراشوب،؛ابن205،صرشاداإل  شیخمفید،9

 27۱،ص۳۴،منواراأل بحارمالسی،
یخ طبری 2 ،الحسینمقتل؛خوا دمی،225،صرشاداإل ؛شیخمفید،۴۹۳،ص2،متار
 2۱۹،ص۳۳،مبحار األنوارمالسی،تالمه؛2۳۱،ص۹م
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ایا انباوداآخود،انشب ابه مادواستغفا و یایشو الوتقرانب امام
سپرآررد 

 اهمیت آموزش قرآن به فرزندان. 2

قران ابشناسدوبا الوتایاتانادهدایتشبرخو دا  نهاخودباید ه،ا سان
 ا یهبااناشناگردا د والدینیشوظیفهدا د هدیکانوالرادیانخوبلکهگردد،

هاآالهیهستند،باقرانرجریماشجنارننجد محترمبایددرد دا شان ارهاما  
ورشرتی ابهدرد دانخودامروده،مت سفا هبرخیقبرادا کهقران، مادومسا

!درستندیمموسیقییاامودشدبانیهمچونهایبیامود د،ا ان ابهرالس
تبجدالرحمنسجلمیسجو هحمجد ابجهیکجیاد:رندشهراشوب وای میابن

امودشداد وقتیلفرانسو ه ابراآپد قراو رجرد، درد دانامامحسین
،م ادتوترردوبهتنجوان قجدیرو شجکرحضرتبسیا خوشحالشدومعل

اینهمههادحضرتد با وقتی    هها دینا وهها حّلهلباسبهاوپاداشداد
،؛اینتناوبخششَایَ َیَقُعهذاَم َزطاَجَه»لنفسؤالررد د،د پاسخدرمود:

9«دهد،برابرآرند؟ وا دبا علیمیرهاومیچگو همی

 مناجاتد. 

پیجامبرانوه ود همبندگیبهشما مییکیادمظاهرمهّمو د،مناجاتباخدا
 جرینبود دوان ایکیادمهمآ حماناهردتاو ادو یادباخدا،اولیاآالهی

اهمیج دتجاهدا سجتند قجرانرجریمد بجا هاآ یربهرمالوقربالهیمی اه

                                                            
،۳۳،مبحار األنوارمالسی،تالمه؛۱۱،ص۳،مطالب مناقب آل ابیشهراشوب، ابن9

 ۹۱5ص



   913  السالم عليهنگاهی به سيره عبادی امام حسين

َِ »درماید:می ِْ م  دْعَبُؤا  َّ  َلْو ال ُدع ُؤکْم ُق َِ پرو دگجا مجنبجهشجما:بگجو9؛کْم 
ُِ» یجهدرمجود: امجامحسجین«اگردتاآشما باشجد ،رنداتتنایی می زَجـ

َ
أ

اَس زاِالن  َزَ الدُّ َِ اددتارردن جا وانرسیاس ره،تاجه رینمردم2؛َم َزَج
« باشد
 ماییم اشا ه امامحسینبهچند مو هاددتاهاآادامه،مناسباس رهد 

 در هر صبح و شام دعای امام. 1

د هرصبحوشامبرخوا دنایندتامداوم داش : امامحسین
ْمَر َإَل َكَإیاَك»

َ
ْضُ أ ْهُ َوْجَهیَإَل َكَوَفو  ْ َسیَإَل َكَوَوج  َُ ْسَلْمُ 

َ
یأ ُِّ َإ ُهم  ...الل 

ُْ اَوا َفیالدُّ ٍِ ُسو لِّ َُ ُلاْلَزاَف َ َمْ 
َ
ْسأ
َ
آلَرَرَةأأ لهم  َحـٍدَوْإل 

َ
أ ـلِّ َُ کَ  َنـیَمـ  َُ َك  ُ

 مـَر َفَرجـا 
َ
،َواجَزلَلیَم أ ُُ حَذ

َ
َحٍدماَاراُفأ

َ
أ لِّ َُ َمنَكَفاََ َنیَم  َحد 

َ
یک  نیأ

 ُُ قَد َُ زَلُمَوَْازَلُمَو َُ َك  ُ َإ َشیَوَمََرجا  لِّ َُ ،َوأَُ َزلی ُُ قَد
َ
َقـَدیرَعَرحَمَتـَكیـاَوْأ ٍِ

اَحَم َ  3؛َاَُحَمالر 
ا هجایم ابجه جور   خدایا!خویشتن ا سلیم و مودموبهسجوی  واو دمو

للجبم د د یاواخجرتاد جوتادیج مجی،سپردم اددرجامهرتمر اپسندآ
 د برابر وقجاد رولیهیچ؛خدایا! وبهجاآهمهقاد بهحمای منهستی

د حمایج خجود،نمرجمراادهرچهبیمدا موپرهیهمی برحمای من یس 
چیجهاگجاهیومجندیجرا جوادهمجه؛ا هایمگشایشحاصر مارقرا دهود 
 جو وا جاییوچیهقاد آومنادقجد  یبرخجو دا  یسجتمبرهمه ااگاهم، و

                                                            
  77ایه درقان،9
 2۱۳،ص۱۴،ماألنوار بحارمالسی،تالمه 2
َهج الدعوات و َمنَهج العباداتلاووس، سیدبن3 ،بحار األنوارمالسی،تالمه؛۹07،صم 
  ۴۹۴،ص1۱م
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« رینمهربا ان به حمت اآمهربان؛هرچیهآ ادا آ

 در طلب توفیق  دعای امام. 2

وعـ » ْهـَلالت 
َ
قو َوُمَناَصـَحَ أ ْهَلاْلت 

َ
ْزَماَلأ

َ
ْهَلاْلُهَد َوأ

َ
ْوَف َقأ َُ ُلَك

َ
ْسأ
َ
یأ ُِّ َإ ُهم  الل 

َع َُ ْهـَلاْلَزْلـَموزینـَ ةُ ـَ هَاهـَلاْلـَو
َ
ش َ َوَطَلَبأ ََ اهَلال َُ وَزَِمَاهَلالَصبر،وَحَذ

ْزَمـَل
َ
ـیأ یَزْ َمَزاَص َكَوَحت  َُ ُِ ْحَج َُ  اَف   ََ َم َراَفَكاللُهم 

َ
یأ َعَحت  َِ وَروَفاهَلالَج


ُ
یأ َعَهَرامتکَوَحت  ْسَتَحقُّ

َ
أ ـیَعَطاَزَتَكَزَمَل  ـالـَكَوَحت  ْوَعـَ َرْوف  اَصَحَكَفـیالت  َُ

ُحسَ َظَ َعَكُسْبَحاَن َُ ُمو
َلَزَل َكَفیاْْلُ  َ َو َُ

َ
یأ اَلَكَوَحت  َص َحَ ُحبًّ ْرَلَصَلَكالن 

ُ
أ

ُسبحاَناللَهالزظ َمَوعَحمَدهَ َُ و
9؛َراَلَقالنُّ
پیشججگان،خلججوصوصججدقایادتگججان،اتمججال قواد ججو ودیجج،هججدای !با الهججا
جدآصابران،پرهیه رسایان،جوینجدگیدا شجو ان،دینج ا ادهرنندگان، وبه

بیمیرهمجرااد؛اد وبیمببرم!للبم؛ ااآخدارنندگان امیپا سایانوبیم اله
رهشایستهررامت گردمو جاچنانان؛باددا دو ااد ودرمانبرم های ادرما ی

برگجردمو وبجهرجنمو جاادمحبج  جود سجوی پا وصمیمیبه،م وادبی
را هایمهد هم،سنظنیرهبه ودا مخلوص وبه،براآ وداللشومو اادح 

پا ومنههاس خداآبه گو!پا ومنههیاآادریدگا  و  بر و ورر مایم
«ستایم او امی

 در روز عرفه دعای امام. 3

وهبجهحجالایسجتادهایجندتجا ارجد موسمحجد ترداتود دامنجه امام
لوال یاس ،رهمردمگردحضرتحلقهددهبود د ایندتاد حالی؛خوا د د
 جوانقراوج ، رجمجهو فسجیررجرد؛امجابجهدلیجرهاآدراوا ی امیوقسم 

                                                            
 1۳،ص۱۳،مبحار األنوارمالسی،تالمه؛همان سیدبنلاووس،9
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ود:شمیذیربسندهدرادبیان نهابه،محدودی د  وشتا 
یُکوُنَلَغ َرَك»
َ
یَمَ أ ییُکوَنُهَواْلُمْظَهَرَلَكَمَتیَغْبَ َحت  َماَل َ َلَكَحت  َُ ُهو

الظُّ
ُکوَنا َُ ی َحت  ٌَ َزَل َكَوَمَتیَعُزْد ْحَتاَجَإَلیَنَل ٍلیُدلُّ وَصـُلَإَل ـَكآلَُ ُُ َتی َهیال  ُُ َثا

َراَك َُ اُل] َِ َُ  َْ  ـَكَزَم ْ َز    ْجَزْلَلُهَمـْ ُحبِّ َُ َصْ َقُ َزْبٍدَلْم ٌْ َوَحَسَر َق با  َُ [َزَل َها
َص با ؛َُ

ایابراآزیر وظهو آهس رهانظهو براآ و باشد اظاهررننده وباشجد؟
اآ ااآ ا یادمنددلیلیباشیرهبر ودالل رند؟ریدو شدهریزایببوده

رو بادچشمیرجه جو ا قیجبخجود بینجدو؟ه وگرد داترهاوسیلهوصولب
«سودباددستمایهرسیرهادحا  و صیبی داشتهباشد بی

ل  ل لا،لکزللتمیزیلکزیملتزول  لللللکنل سال
ل

ل

ل  لدآتاللکلل ازی لکزیملتزول  للللکنلبوانل
ل

ل  لکللنو لطیلزبلحضزو لللغاب لدیران
ل

ل

ل  لکللهوسزی لکزیملتزول  لللل یآینلدنشالل
ل

لصیلهگ  لجفونلبرسنل مزی لکزللمز لللبیل
ل

ل

ل1بیلصیلهگ  لاسزینلتمینزیلکزیملتزول  للللل
ل

:به عبیرحضرتامامخمینی
لبززیلعززیشلنلبنززولکززلل خلسززی لظززیهرل  زز للللل

ل

ل

لجزو لاس ز للسلکیس لبسل   ،ل س لهمللا لجه ل
ل

لهمللجیلمیگ،لعشقل   لکللسزی  لهمزللجی ز للل
ل

ل

ل1  لکززللدبایززیلبززللجآززینلجززی لتززوللللکززو ا،ل نل
ل

                                                            
 ۱،زهلدیوان اشعار دروزیبسنامی،9
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 در واپسین لحظات عمر  دعای امام. 4

درمود:چنیند واپسینلحظاتتمرخودبه یایشپرداخ و امام
« ب، َُ الُمسـَتَغ َث َ ،مـاَلـی ََ ،یاَغ ـا ََ َْالَهَسوا بِّ َُ َزلیَقضاَجَکیا ...َصبرا 

َم ْ ََ ،َصبراَزلیُحکَمَکیاَغ ا ََ َغ ُر َوَْمزُبون  ََ َْسوا َله،یـاناَجمـا  ََ َغ ا
َسـَب ُاحُکـمَع َنـیَوَع ـَنُهم ََ َُ ٍ َعمـا  لِّ َُ َزلی َُ اَنَلُه،یاُمحَ یالَموُی،یاقاَجما 

َم َ  ََ 2؛َوَاَُ َر ُرالحا
اآ!حقجیججه جو یسج بهاآرههیچمعبودِ!پرو دگا اآ   صبربر قدیرت

صجبربجر یا ومعبودآججه جو جدا ماختهیچصاحب!دریاد سدریادخواهان
اآ!مردگجانهرننجداآد ده!پایانبیهاآپیوست!پناهانات،اآداد سبیداو آ

«ماره وبهترینداو آ  اینانداو آمیانمنو!هرر باا چهدا ده گهدا  د

                                                                                                                     
 2۱،زهلامام دیوان امامخمینی،9
،ماألنواربحار مالسی،تالمه؛۴07،صمقتل الحسین تبدالرداقالموسوآالمقرم،2

 ۴۳1،ص۹5۹



 
 نامه دار کربال در آینه زیارت سیمای عَلم

 *جواد محدثیاالسالم والمسلمین  حجت

  اشاره

د با هپیامبرخداوامامانودرد دان هاییرهادسوآمعصومین امهدیا ت
اشجناییبجاشناسجیو قرشدهاس ،یکیادمنابعمعتبربراآمعصوماومه

  مرودق د  عابیرو، وشخصی به گاندینوالگوهاآمکتباس  اداین
هاآالگججوییایججنشججدهد ایججنمتججون،مججا ابججادضججایروجنبججهاوصججافبیججان

سادد هااشنامیشخصی 
اآ ابجراآحضجرت امجهثقمید رتابمفا یحالانجان،دیا تمرحوممحّد

شجامر، امجهابوحمههتمالی قررردهاس  ایندیا تاد اباالفضرالعباس
ودیگجرآ،دوبخشاس :یکیهنگامو ودبهحرممنهرحضجرتتبجاس

بخجشایجنهجردو د دا  شجیدوشجهیدلجمدیا تداخر وضجهمنجّو هانتی
هججاآد خججو دقجج والگججوگیرآبججراآان،اوصججافبلنججدوویژگی امججهدیا ت

حضرتبیانشدهاس  

                                                            
محق،و ویسنده *
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گرجایگجاهواالآخوا ید،د  گو  ملید ایناوصافاس رهبیجانا چهمی
هاشمد ایمانوجهادوددارا آاس وسهاوا اس رهمو د  سیوقمربنی
امودآشیفتگانانحضرتوداورانحرممنهرشقرا گیرد د س

 . تسلیم و تصدیق1

« سلیمو صجدی،»،اومهد برابرخداو سولو«مسلمان»ایفیکظادو
همباو داشتنوسخنودتوتدین اد س شمردنوتقیجدهداشجتن،؛اس 

بردا آمحضوالات رامرد برابراماموولّیخدا هم سلیمبودنودرمان
پردادد،امدهاس :رهبهمعردیاسالممی د رالمحضرتامیر

ْسََلُم» ْسَل ُماْْلَ ْسَل ُمُهَوالت  ْصَدیُقَوالت  اسجالم،همجان سجلیماسج و9؛   ُهَوالت 
«همان صدی،وباو  ، سلیم

خوا یم: امهانحضرتمید دیا ت
ْشَهُدَلَك»
َ
ْسَل َمأ ْصَدیَقَعالت  «    َوالت 

اینگواهیدادنداوربه سلیمو صجدی،د بجا هانشجهید،مسجتندبجهحیجاتو
دا اس وادتخجا آبجراآاوسج  رسجا ید انتصجر،امجامتلمشهادتان

بجردا  بود جدود مقابراو سلیمودرمان، ابهامام قبول داشتند حسین
،امجاحضجرتاباالفضجر؛اآقاوجربود جد صمیمجداگا جهبراآخود،حّ،

اد شبجادا س وهموا هبهبرخودمیهاتلاْلواجب اهمامام سیدالشهدا
درمانامام،منیعبود د برابررردوهم،خنابمی«سّیدآ»تنواِن

هاهاجوماو د،امجامبجهقمجرخیمجهوآوقتیتصر اسوتاسپاهتمرسعدبهس
سوا شجوو جهدا جانبجرووببجینچجه!هاشمدرمود:براد م!جا مبهددای بنی

                                                            
 ۹10،صمعانی األخبار شیخصدوق،9
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تل اینهاوم اپرسجید دوخواهند؟وآبههمراهبیس  فرسوا  دتندومی
امامیاامادگیبراآجنگاس   تیاه ابجهنشان سلیمشددید دا انخواسته

ترضامام سا د د امامدرمود:بهسوآا انبروواگر وا ستیامشب امهل 
9بگیر   تباسهمم مو ی  اا اامدادوجنگبهدردامورولشد 

هاشججم،حضججرتاصججحابوجوا ججانبنججیتصججرتاشججو اپجج ادشججهادت
 ظیربود،ادامام خص للبید ابجهرهد شاات و شادتبی اباالفضر

دا رربال،خوشجایند رمیدانبرودوپیکا رند د انلحظه،چیهآبراآانتلم
اداین بودرهحملهرندوشمشیرخود اادخونان اپارجانلاجوموسجنگدل

درمود:حالرهتهم برددا آ،پیشادانسعی امامحسینولی؛سیرابرند
الات امررجردو تلیبنرنابیبراآاینرودران شنهدراهماو آ تباس

د این اهبسیا  الش مشک ابرداش وبراآاباو دنبهشریعهدرات د 
2ادت سجید بجهشجهد  هایج ،رننجدگانشجریعهجنگیجدوبامحاصره مودو

جا بادآوشهادتاود رنا تلقمه،گواهامتثالامروالات اددرمانبجودرجه
د وآ الیداش  

 . وفا و نصیحت2

المثراس  ودادا آد پیما یرجهبجاامجامخجویشضرب،وداآاباالفضر
ماخجرد رنجا بستهبود،اب نوشیدند اوم شنگیود رنا ابدراتو ادی

هاآانحضجرتبجود امجامهبرخودبودنواداوحمای رجردن،ادشاخصجه 
شبتاشو اوداآهمهاصحاب استودوباگفتناینکهمناصحابی حسین

                                                            
 ۹۱2،ص۴،محیاة المام الحسین باقرشریفالقرشی،9
 2۱0 همان،ص2
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بر قشمؤترایندضیل اخالقی  رید9،شناسمبهتروباودا رادیا انخود می
ررد 

 سلیمو صدی،او،چنینپ ادگواهیبه  امهحضرتاباالفضرد دیا ت
امدهاس :

َبی» َلَفالن  ََ َص َحَ َل َوالن  َِ دهمبراآ وبجهودجادا آوشهادتمی؛   َواْلَوَفا
« جا شینپیامبرخدابهخیرخواهی

ومجوا دمشجابه،بجهمعنجاآپنجددادنو صیح وخیرخواهید ایجندیجا ت
بجهواسجنهان،یاسج رجهشکلبلکهبیانواقدامبههر؛ صیح رردن یس 

هماناصنالحی،هاآ هبرآ  مینشود اینخیروصال خّطامام وبر امه
ـَ اْلُمْسـَلَم َ »اس رهد  وایاتدیگرباتنواِن َجم  َصـ َحُ َْلَ 2؛امجدهاسج «الن 

حجارمحجّ،بجهیعنیهرسخنواقدامیرهد جه اهدافومقاصدومنجادع
گو جه صجیح و جهبجرضجّدودیجانان این؛اسالمیوجریان هبجرآباشجد

 جه؛خیرخواهی، شا هودادا آبه ظاموحارماسجالمیو هبجرآحج،اسج 
ضّدی و قابرو خریب 

 . صبر و یاری3

سراس  ادلوادمایمان،داشتنصبراس وایمانبدونصبر،همچونپیکربی
د  اهتمربهوظیفهودداعادح،ویا آدینو بعی ادامجاموهمجهصبو آ
ها ابهحسابخجداگذاشجتنوا تظجا پجاداشاداوداشجتن،رجا آاین الش

ا دشمندوبادضیل اس  
هاآ الجیصجبرویجا آامجامومقاومج د  اهجبهه برد،ادبا د رینصحنه

                                                            
 ۴۱0،صموسوعة کلمات المام الحسین 9
 ۱0،ص72،مبحار األنوارتالمهمالسی،    :2



   939  نامه دار کربال در آینه زیارت سيمای علَم

هجا،واال جرینمظهجرهاوموقعی نصجحنهتقیدهاس  جبههرربالهمادمیجا
د یکجی اس  امامحسین فاتد یا انصبو امامحسینص الیاین
خواسج رجهخجویشادهمراهجاناآ،لجّیخنبجههاآمسیررربالادمنهلگاه

وگر هصحنه؛باماباشد،هاصبرومقاوم دا دهرر بر یهآشمشیرهاو یهه
ْ َف» ا ر رند: الَس  َهَفْلَ ُقْمَمَزنا َوَطْزَ  َفَمْ َاَنَمْنُکْمَیْصَبُرَزلیَحَد  ََْسَن   ا  ْ َوَا
9« َفْلَ ْنَصَرْف

د حماسهتاشو ابراآدداعادح،ومکتبپیامبر،ایجن حضرتابوالفضر
خداو جدبهتجرینججها اادسجوآرجهگوییمد دیا تاومی، وگو هبود اداین

دا تنجالجمبهانسردا تی اپیامبروامیرمؤمنانوامامحسنوامامحسین
»؛رند ٌَ َعماَصَبْر َِ ِا بر رینپاداش صیب وبجاد؛؛َواْحَتَسْبَ وَاَزْنـَ  َاْفَضَلالَج
 «ا چهصبررردآوبهحسابخداجهادرردآویا آ مودآسبببه

د یادج واصحاب،ججاواد گی میهاآتاشو اجهباصبرومقاوم صحنه
هاشکرگرد  زیجرهاویا آد سایهانحمای ،حماسهما دگا رربالواقع،

اناسج رجهرجا آبجه«احتساب»ادصبرواتا  رهمعناآان وشناس ،
قصدقرب و نهابهحسابخداا اامگیردو دمندهامیجدش نهجابجهپجاداش

هاخالصد جهادومبا دهمکتبیواداآ کلیفاس   شا ،خداو دباشد این
،صبرویا آواخالصد جهاداس ،امرودهمتلیبناگردضیل تباس

للبدیاو ا یبااخالصومقاوممی،اباتبدالله«َینُصُرُی ُاصٍرلمَهَ» داآ
تاشو ا ااستمرا بخشند  اخّط

 . شهادت مظلومانه4

                                                            
 ۳5۱،صالموّدةینابیع قندودآ، 9
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«شهیدمظلوم»شود،اهخداوبهدس پیروانبالررشتهمیهرشهیدآرهد  
رنجد  رجلجوهمیهایشمظلوما هویژگیجه هابهبرخیشهادتولی؛اس 

دا آرهبالب شنه،پ ادشهیدلمتی؛اداین وعاس ،هاشمشهادتقمربنی
اما؛خواهدتادممیدانشودمی،شدنهمهبراد انوبراد دادگانوتمودادگا ش

،بجهشجریعهبیج براآالفال شنهاهراببهامرامامخود،بهقصداو دن
شججکاددوخججود ابججهاب ودوصججفمحاصججرهرننججدگاناب امیدججراتمججی

هاوسجیرابرندوهمههمتش سا دناببهخیمجهرمی سا دومشک اپ می
اگماشجتگاندجرات،ادهجرلجرفاو امحاصجرهام؛راماس رردنالفال شنه

هاشو د انشهیدبه گجوا ،دالو ا جهبجاا جان سا یبهخیمهرنند اما عابمی
 د ایجنهنگجام،شجودسپ دس چجپشقنجعمیوجنگدودس  اس می

روشجدشودوباپیکا میگیردوبر وآدیناسبخممیمشک ابهد دانمی
خجو دو یجرآبجهچشجمان یرآبهمشکمیولی؛صرهبیرونایدادحلقهمحا

واداسببجه وآدمجینرنداصاب میبردرقشن یهحضرتوتمودآاهنی
 سدوحسرت سا دناببهالفالبردلجشادتدومظلوما هبهشهادتمیمی
یم:خوا اشمی امهد دیا ت، واوممظلومی اوس  اداین،ما دواینمی
َکُقَتْلَ َمْظُلوما »  ُ «دهمره ومظلوما هبهشهادت سیدآ گواهیمی؛َاْشَهُدَا

 . عبد صالح5

تبودی وبندگی،جوهرها دشادمیاس وهرر بههرمقام سیده،د سایه
همچجونالهجیاس  قرانرریم یهادبعضجیپیجامبرانح، عالیبودهبندگی

 یادرردهاس «تبدصالح»بهتنوان ا9لوطوحضرت حضرت و 

                                                            
 ۹5  حریم،ایه9
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اند حقیقج ،و« السَلمزل کایهاالزبدالصالح»خوا یم: امهمید دیا ت
دا یم ،بندهصالحوشایستهپرو دگا میحضرت ااددبانامامصادق

 سیدنبهاینمقام،تمرهتمرآمااهدتوالتهامتملیبهدرمانخجداوتمجر
مدا دینوشریع اس  بر

 . مطیع خدا و رسول6

اشا هشده،اداو اآرهبهتبدصالحبودنحضرتاباالفضرجمله،د ادامه
امجامحسجنو،امیرمؤمنجان، سولخدا،بردا خداو دبهتنوانرسیرهدرمان

یادشدهاس  مال تبدصجالحبجودن،همجانمنیجعخجداوامامحسین
ُساوَل »درمودهاس :رهچنان؛بودناس  سولوامام َه َوَأطیُعاوا الرَّ َأطیُعوا اللَّ

ْمِر ِمْنُکْم  9 «َوُأوِل  اِْلَ
پیشجوایانمعصجوم،شاخصجهبجا دمؤمنجانالات ادوالی وحرر د خّط

ا دودلد گجروواقعیاس رهادهرگو ههواوهوسوخودخواهی هجاشجده
ا دواگرمقامومنهلتیدا  د،د سایهمنیعبجودنادهالات خداواولیاآاو ه

خوا یم:می امهد دیا ت، ود برابرحا الهیواماممعصوماس  اداین
َهَوَلَرسوَلَهَوَْلاَ» « م َراْلُمؤَمن َ َواْلَحَسَ َواْلُحَسْ َ ْلُمط ُعلل 

دهجد د ازجاد شانمیاینصف ،جایگاه دیعاو اد ایمانوتمروالات 
یادشده،د هیمن استاسج و« سلیمو صدی،»دیا تهمرهبراآاوصف 

اس  « صدی،قلبی»،گواه«لات تملی»

 . در امتداد شهدای بدر7

جهادوشهادت،همیشه هروا یداشتهاس  د صد اسالم، مو هبجا دخّط
                                                            

 0۱  ساء،ایه9
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ویجژهد حماسجهپیجرودآ بجرد،بجههایا انپیامبرد میدان،انجهادوشهادت
بررفد برابجرهجها  فرادمسلما انپاربادوجان393جنگبد  الیرردره

ادرید د به گیپرداختندوپیرودآد فر یروآمشر ،جا ا هبه بر
شجدوهمجه،لقبیادتخا امیهبودرهد اندو هبها انگفتهمی«مااهدانبد »

دشجا یهیمن اهود امتدادهمینخط،مخلصا هوددارا ا هجانرسا یرهد 
د خشد برسینها انمی«بد ّیون»ررد د،اداینادتخا برخو دا  دومدال

بهامرانحضجرت،د حماسجهبجد شجرر ررد جد،یجا اناگریا انپیامبر
جنگید جد،صهمد معررهتاشو اباهمانایمانواخال اباتبداللهالحسین
ررد جدوبجراآاسجالم،تجهتادرید جد د دجرادامامخویشوجانخود ا ثا 

 امهبهایندضیل چنیناشا هشدهاس :دیگرآادایندیا ت
َه» وَنواْلُمجاَهُدوَنفیَسب َلالل  یُّ َُ َکَمَضْ َ َزلیماَمضیَزَلْ َهاْلَبْد

 ُ َهَا َوُاْشَهُدالل 
اَجـَهاْلُمناَصُح وَنَزـْ َاحب  اعُّ ْصَرَهَاْوَل اَجَهالـذ  ُُ 9؛وَنَلُهفیَجهاَنَاْزداَجَهاْلُمباَلُغوَنفی

یحررج رجردآوججانّنگیرمره ود همان اهومسیروخخدا اشاهدمی
دادآره دمندگانبجد ومااهجدان اهخجداوخیرخواهجانامجامد جهجادبجا

رهد  صرتاولیاآخداادهیچ الشیرو جاهی انا؛دشمنا شحرر ررد د
«اددوستانخداو سولبود د ، کرد دومدادعان

وَن،ُمجاَهُدوَنفیَسب َل»دهدق شود:شیکبا دیگربه عابیربهرا برده یُّ َُ اْلَبْد
وَن اعُّ ْصَرَهَاْوَل اَجَه،الذ  ُُ َه،اْلُمناَصُحوَن،اْلُمباَلُغوَنفی « الل 

بجد آبجودن،جهجادد  اهخجدا، صجیح و؛هاهمهمعیا دضیل اس این
پیامبر، الشپیگیروجدآد  صرتاولیجاآالهجی،ددجاعادبراآخیرخواهی
دوستانخدا 

                                                            
 207،صکامل الزیارات قولویه،ابن 9
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د یهاشمبرجستگیخاصهابودوقمربنی الیهمینا دش،صحنهتاشو ا
داش واین سولحمای ادامامویا آدینخداودداعادحریموحرمال

مشهوداس  وقتید  برد،دس  استشایدهو دتا ،اد جههاآاوهمرامالً
جنگید:خوا دومیچنین جهمی،ادرا ادتاد

ـــَو ـــوایَزُتَطنقَإَهالل  ـــیم م ن




ــیاُإ ــدا أحــامیُ  ــع ــیَز  نین


 َ قــال َصــانَق امــاٍمَزــَو


ــَیالن جــَلَُ ــب ــ َ اْلَراهَالط  1م


اگردس  استم اقنعرردیجد،مجنهمجوا هاددیجنموادامجام!بهخداسوگند»
«رنم امبرپا وامیناس ،حمای مییرردا مرهدرد دپ استگوو اس 

د میدان ابالفضرحضرتحمای اددینودداعادامام،د اشعا حماسی
 شود  برددیدهمی

لکربللک بللعشقل   لسلم ل دزی ل حزر  لل
ل

ل

لعشیق،لاسلتیلتقصار ل  لشبفلسنیلا ل ل
ل

لا  لم لخو البلل بنلکللدصابلتولدشزیل
ل

ل

لچشملم لا ال  ل نل بل س نلتصزوسر لل
ل

لهزملشربزیدنللابیسیل س لاسینلسل سز لا ز للل
ل

ل

ل2تیلکللتیمادلنوالحزجلمز لسلتقزیسر لللل
ل

 . تالش کامل 8

ولید اداآ کلیف،؛گذا  دهاد  اهدین،پابهمیدانجهادومبا دهمیبعضی
گذا  جدوهمجهظردیج ورنند بعضیهجمسجنگ مجاممیبهحّداقرارتفامی

                                                            
 ۴۴7،صمقتل الحسین مقّرم،9
یزید ای اشکاللهچاپچیان)حسان(، حبیب2  2۹5،صها بر
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بهمیدانجهادو،رنندوباهمهوجود یروآخود اد این اهصرفوخرممی
،یعنجی هایج «زایةالمهاجود»ایند به عبیرهمیندیا ت،دداعو صرتمی

گیر د  الشو وانخود ابهرا می
د خیرخواهیوحمای و صرت؛یعنیاداینگروهبود،حضرتاباالفضر

وآدا گذا  کردوباودادا آرامر،همپجرچمامامخویش،ادهیچ الشیدرو
بجا یجهود پایجانبرتهدهداشج هاوحمای اداهرحرم اهمسقای خیمه
د یشجاند خنجاببجها، وججانخجویش ادجدارجرد ادایجن،جهادآدلیرا ه

گوییم: امهمیدیا ت
ص َحَهَوَاْزَطْ َ غاَیَهاْلَمْجُهونَ» َکَقْدعاَلْغَ َفیالن   ُ رجهدهمگواهیمجی؛َاْشَهُدَا

ن اهبجهرجا گردتجیویجخیرخواهی ابه های  سا دآوهمه وانخود اد ا
« ثا رردآ جانخویش ا

لسزرس ،لا سال لبرلتول  لمآرلا،
ل

لبززرلتززول  لمززینلهینززمن،لصززفو تل
ل

لکسلدیسی لکلل سل پایلنزوال
ل

ل1چونلتولا ل مارینلصبرلسلپبزیتلل
ل

 . صالبت و استواری 9

 اهتقیجدهوسسج  شجدند جهجادبجادشجمنان،ادتباتقجدمواسجتوا آد 
 هراسجیدنادا بجوهدشجمنانواددسج ،دینیاس  همچنجینهاآمهّما دش

 دادنا گیههمبا دهوتمرد میداناداآ کلیجف،یجکدضجیل اسج  قجران
رریمبا هاادمؤمنان استینچنینیادرردهاس رههرگهد  اهخجداسسج و

ادجملهاینایجه؛دهندضعف شان میادخویشتنشو دودان می رسانولر
رهد با هخداپرستانواقعیهمراهپیامبراناس :

                                                            
 محمدجوادزفو داده)شف،( 9
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ُهْم » ََ ِه َوم  َضُعُفوا َوَم  اْساَتک ُنوا  َفم  َوَهُنوا ِلم  َأص  ِِ اللَّ هرگجهد  اه9؛ِف  َسِبی
« شد د ا چهبرا انوا دشد،سس وضعیفوشکستهجه خدابه

رند:میدتوتبهاستقام وپایدا آ یهمؤمنان اد ایهدیگر
ْعَلْوَن ِإْن ُکْنُتْم ُمْؤِمِنیَن » سس  شویدوزمگجین2؛َوال َتِهُنوا َوال َتْحَزُنوا َوَأْنُتُم اِْلَ

«شمابر رید ،اگراهرایمانباشید  گردید
شدتاوضجاعورثجرتوجودباصحنهتاشو ا،ترصهظهو ایمانواستقام ،

هاآسخ ، هسسج دا سپاهامام،د انصحنهلمدشمنانوقّل یا انبود تی
وداییررد، هتهدوپیمانشکس و هبامجوالیشبدتهجدآ شجانشد، هبی
دوهماد جههاآشودا ستهمی،همادمقاوم او ااخرینلحظهمعناداد این

وقتیدس چپشقنعشد،خنجاببجهخجودشرهنان؛چایدحماسیاوبرمی
گف :چنینمی

ََشْیَمَ الکُ َُ ْ ُ َُ اُیا   


ـــر َعَر ـــَوَاعش ََُ حَم ـــا 3الجب 


 «مژدهباد و ابه حم خداآقد  مند اآ ف !ادرادران ترس»
 امجهد اینجملهو وصیفاددیا ت،اینصالب  وحیو ستوهیهمچنین،
شود:دیدهمی

ْنُکْل» َُ َهْ َوَلْم َُ َکَلْم  ُ دهمرجه جو جهسسج شجدآو جهشهادتمجی؛َاْشَهُدَا
«تهدشکنیرردآ 

ج واین،د سیاس براآپوینجدگان اهدیجنوا قجالبرجه جااخجر بجهین فی
هاآاسالمیودادا بما ندود دداعادح،و ظامو هبرآوخّطشهدا،ا دش

                                                            
 ۹۳۱تمران،ایه ال9
 ۹۴۱ن،ایهتمراال 2
 ۳5،ص۳0،مبحار األنوارتالمهمالسی، 3
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دچا  هلهلوسستیوپشیما ی شو د 

 . بصیرت دینی11

یعنججی؛هججاآبال کلیفجیاسجج هجاآدتنججهوابهامبصجیرت،چرازججید  ا یکی
شناخ  وشنویقینیاددینو کلیفو اهوبیراههوح،وبالرودوسج و

هاهاآ یرهو ا وگردوزبا دتنه با و بصیرتو وشنبینیدینی،اد،دشمن
گجرددوسادو ردیدادریناسج ، وشجنمیهامشکرو ردیدهارهبراآخیلی

رنجدوادالاتج وحمایج اومؤمنبابصیرت،هرگهپیشواآح، ا هجا می
گیجردو اتجوض میایدوجاآدوس ودشجمنوخجودآوبیگا جهرو اه می
ها،او اادصججحنهخججا مهاآد یاللبا ججهو بلیغججاتدشججمنوشججایعهوسوسججه

رهد  وایاتامدهاس :چنان؛سادد می
ْهـَوُن»

َ
 رورجو آو داشجتنچشجم، احج 9؛اْلَبَصـ َرةََفْقـَداَنَمـْ َفْقُداْلَبَصَرأ

« راد داشتنبصیرتاس  پذیردتنی
بصیرتداشتندوباچشمبادوشناخ ژ فپاآد گیهم تبداللهیا انابا

میدانگذاشتندواینبینشوبصیرت اچهد شبتاشو اوچهد  ود بجردو
هاللد شباخجر،ضجمناتجالمبنره ادعهمچنان؛ جههایشاناظها ررد د

اَزَلی»گف :خودودادا آ  ُ اَإ َُ َناَوَعَصاَجَر َُ هجاوهجاوا گیههمابرهمان ی 2؛َُ ا
«هاآخویشتاب هستیم بصیرت

 یجهد  وایتجیبجه مایجدویجاد یکجوادتمویشجانحضجرت امامصجادق
درماید:می،پرداد دواو اباصف بصیرتمعردیرردهمی ابالفضر

                                                            
 الحدیدابیابنشرح نهج البالغه؛به قراد:۹7۴۱، ةمیزان الحکمشهرآ،محمدآ آ 9
 ۴۹۱،ص۹،معنصر شجاعتاآ،رمره 2
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اُسعُ َزَلیُاَفَذالَبص َرَةُصلَب» َناالَزب  تمویمانتبجاس،دا اآ9؛اْلیماَن َاَنَزُم 
«بصیر ی ادذوایما یاستوا و اسخبود 

اشبرسجیم امجههاشمد دیا تمقدمهاس  ابهاینوصفقمربنی،همهاینها
گوییم:رهخناببهاومی

 و،بابصیرتوبینشیرجهد رجا خجود؛وا کمضی تلیبصیرةمنامر »
«شهیدشدآ داشتی،جانددارردآو

لتززی  لس یززنلتززیلنززآیاتلسیّززلل،عبززی 
ل

ل

لبزی  للس ینلعشق،لس یزنل زیکللل،عبی ل
ل

لدززو   لس یززنلبززیلنززآای نلهززمل،عبززی 
ل

ل

لدزو   للس ینلسکلداهاینلتزکلل،عبی ل
ل

لس ینل دگل زرخل زرچملعشزقلللل،عبی 
ل

ل

لخزملعشزقلللسللر اچس ینلمهارل بگل  زلل
ل

لجونززاینلبرززرلسسززی،لم یززی لعبززی لل
ل

ل

ل2خی ،لم یی لعبزی لتشیلل سا لتیلللبل
ل

 . رهرو راه انبیا و صالحان11

هاآخواسجتهاجراگرودهنده رویجرننده،الات پیامبرانالهیوصالحا یره
پویجد،د خشند  اهیرههرر د د دگیمیا د،د  ا یخبشرآمیبودهح،

براساسشناخ وگرایشیرهدا د،یاح،اس یابالر،یابه حمجانمنتهجی
شودیابهشینان،یاادامه اهصالحانوشجهیدانوپیجامبرانالهجیوخوبجانمی

                                                            
 ۳۴،ص7،مةاعیان الریع سیدمحسنالعاملی،9
 خلیرشفیعی 2
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 ایرهبلند بهکا انوستمگراناآاددهاوحلقهیا داوم اهلازوتوتالماس 
خبران وادخدابی

و؛بالجریجاحج،اسج یجاهاآاجتمجاتی،د جریان به عبیرحضرتامیر
»؛دا انو هروا یاس هرردام ااهلیولرف َوَعاَطـل  َوَلُکـٍلَحق، ْهـل 

َ
د 9« أ

جنججا ظالمججانوداسججدانوجنججا ؛دوگججروهحضججو داشججتند یججهرججربال
هاآد خشانخجّطادچهره،خواهانومصلحان حضرتاباالفضرتدال 

للبا جهو امهدکرآوتملجیاوومواضجعح، و ا یصالحانوا بیابودو سب
 سیدود انجنا قرا داش  پیامبرانمیبهخّط،بالرستیها هاو

 امهانحضرتامدهاس :د دیا ت
الَ» َعالص  َب  َ َح َ ُمْقَتَدیا  َللن  َبزا  اقتدابهصالحانوپیجروآ شا هشهادت و،؛َوُمت 

«ادپیامبرانبود 
یادشجدهاسج  ایجن«منهاماِل بیاء»ادمنکر،د  وایاتبهمعروفو هیامربه

خجواهمجامعجه امی» وشپیامبرا ه،دلسفهقیامحسینیهجمبجودرجهدرمجود:
قمجر2«ادمنکجرتمجر مجایم معجروفو هجیامربجهاصال رنموبجه کلیجف

باختهچنین اهیبودره اهپیامبراناس  دا چنینلشکروجانلمتی،هاشمبنی

 . مواسات12

امجه، دیا تخوا جدنشجیخمفیجدودیگجران،پج اد،لاووسبه وصیهسیدبن
 جدوباالآسرحضرت دته،دو رعج  مجادبخواوآخوباس رهداوربهس

رجهد مفجا یحبجردبجانججا آسجاددجمال ی اد  کمیردیا ت،پ ادان

                                                            
 ۹۱،خنبهنهج البالغه 9
 2۱۹،صکلمات المام الحسینموسوعة  2
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 «   لمحمدآاللهمصلزلیمحمدو»؛الانانامدهاس 
دهیم:بااینتبا اتسالممی د ایندراد،بهحضرتاباالفضر

؛ج صیح وخیرخواهیبراآخداو سولوبراد شامامحسین
؛مواساتجبراد آاهر

؛رننده اصرجصابرآمااهدوحمای 
 جبراد آمدادعوخداجوواجرللب

اَفُعَزـْ َفَنْزَماْْلَُخاْلُمَواَسی...َفَنْزَم» اَصـُرَواْْلَُخالـد  اَعُراْلُمَجاَهُداْلُمَحاَمیالن  الص 
َه عِّ َُ َر َهاْلُمَج ُبَإَلیَطاَزَ 

َ
«    أ

ا چهد ایناجااضجاده؛امدهبود یه،د جمالتقبربا تت عابیرمختلفاین
اس  مواسات،یعنیدیگرآ اد مالوجانهمچجون«مواسی»شده،صفِ 

خوددیدنودا ستن،یادیگرآ ابرخودمقّدمداشتنویجا آورمجکمجالیو
خوا آرردن،دیگرآ اد رفجافو دقومعجاشخجویشمجا ی سا دن،ز

دن د همهاینمفاهیمرهد  فسیرمواساتگفتهشده، جوتیایثجا وشرر دا
رهباگویندرسیبهمواسی،ادخودگذشتگیو هاییادمنّی  هفتهاس  پ 

رندودیگرانهمد دآوهمراهیدا دوخود اد زمو  جدیگرانشریکمی
گذا د بینخودوا اندرقی می

اوممواساتوایثا  اداش وباهمجه سیدالشهدابرد برا تلیبنتباس
دیدودا ید امامبود د همهدداییانحضرتبودواصاًلخود ا می،وجود

درات اشکس ووا ددجراتشجد،چجونا د:وقتیحلقهمحاصرهمقا ر وشته
 یخ وادتادواب ا وآاب خواس اببنوشد،بهیادتنشامامحسین

امجدهدیگررادابرردوادشریعهدراتبیرونامد د  قلی نوشیدومشک اپ 
خناببهخودشگف :اآ ف !هرگهمبادرهپج ادحسجیند جدهرهاس 
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خجواهیاب جومیحجال،لب د استا هشهادتاس و شنهباشی حسین
؛اس دا آمندو بنوشی؟بهخداقسمرهایناداییندین

َُس ُ هذاالُح نوَنالَمنَوا
َُعَع َ شَرََُو ز َ الَمنَا
َهَُ 9نینیزاُلماهذافَالل 
هجاآب اد حسجرت سجیدنبجهلجبا شنهبهشهادت سیدواینبودرهلب

تلجیبجنمواسجاتتبجاس وشنیبجرگواههمه،اینواشگذاش خشکیده
اس  

لمشکلم ل  ل ب،لتآزنل  ز لللچشمل  ل نکل  رلس
ل

ل

لجنر لغرشللبللخزونلسلتزیمل  لتزیب،لتآزنل  ز لللللل
ل

لشاززیمم،لبززلل س لخززیک،ل ززاوال،بززلل س ل  ززب
ل

ل

ل سزز لدمززی ل نِلعشززقل  زز ،ل  ل ا ب،لتآززنل  زز ل
ل

لا زز لسلمشززکلسلعَفالمززنلال مززللهززرل قّی زز لل
ل

ل

لا  لعبی لتول  ل س لهمزلل  زبیب،لتآزنل  ز للللل
ل

ل سزگاللمزنلا زانلمز للللمشکلهزمل نزکلبزللبزنلللل
ل

ل

ل2 ببلداه ل  رلمشکلم ل  ل ب،لتآنل  ز للبنل
ل
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الدینموسوآ)شهاب(  سیدشهاب2



 
 ها در جامعه معاصر جایی ارزش جابه

  *نیا االسالم والمسلمین محمد سبحانی حجت

 اشاره

رجهمیشهادتواقعی اینبربشر،اجتماتید دگی ا یخبهگذ ا گاهی دهد
اد هگجذ ،ایجند ا چجهوا جددگرگجو یو غییرحالد هموا ها سا یجوامع
هاسج  دگرگجو یایجنوسوآسم وماهی اس ،برخو دا بیشترآاهمی 
 غییجرحجالد جهج ،دامرد وصو تچهبهوچیهآچههراس انمهم،

 جواندهد،میمی شکیراندرهنگ اجامعههراصلیاس ؟ادا اارههسته
اگجرودا سج اندرهنجگد  غییجربایجد اجامعهد  غییرازادین قنهگف :
د  اانشجروع قنجهدهنجد، غییجرخوددلخواهبه ااآجامعهبخواهندگروهی
دهند میقرا ان،هاآا دیشهوهاا دشخصوصبهودرهنگ

ظهجو اخالقجی جا واییهرگو جه،هجاا دشبادگرگجو یاددیدگاهامامتلی
گویی،ح،شود؛میپسندیدهوماادشکنی،پیمانوخیا  رهلو آرند؛بهمی

                                                            

استادیا دا شگاهراشان *
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خجوا آموججبخجواهی،ح، اپسندگردیده؛گویی، اس ا د شمردهشده؛
9 خواهدشددراگیرهااخالقیبیهاورا آسادشوخداو د ادرما یوگرددمی

د هاجاییا دشگیرد،بر سیجابهیا چهد این وشتا ،پیش وآشماقرا م
ایم هاییچند ابر سی مودهجامعهمعاصراس رهد اینبا ه، مو ه

 ها در صدر اسالم جایی ارزش جابه

ا فجاقبیفتجد ها،د هجردمجا یممکجناسج جاییووا و هرردنا دشجابه
بااین ویکرد وا س اددهدرهپیامبراررم گاهیبه ا یخاسالم شانمی

مؤمنانیامقولبههرنی شهیباداتراب د وسجرگردانیگمراهجورتیحد ر
وادبودرهنگ ربی رندرهشهرتیامت2،و بود دزولهدسادوجهرودتنه
پج ادامجاد؛ید  و د ااداقهمهتشیمد  ادبعجد حجول،همجهانمت سجفا ه،

تجواملیچنجدموججبا حجرافمسجلما انادمسجیراصجلی،امبری حل پ
ـاُسَیَفُمَنـ»درمایجد:د اینبا همیگردید امامتلی ـَهَلَزْمـُرالن  ـْبٍطالل  ََ َوَع

ٍنَوَشَماٍس َلوُّ ، حل پیجامبرپ ادمردمسوگند!خداذاتبه3؛اْزَتَراَِوَُ
« شد داتتدالیبیو  گا  گیوچموشی وآوبیراههگردتا 

ْسـَلُمُلـَبَ َو»بینیرجردهبجود:دو انپ ادخود اچنینپیشامامتلی َ
ْْ ا

پوستینهرچنانانولی مایند؛می نبه ااسالمجامهمردم0؛َمْقلوعـا اْلَ ْرَوُلْبَ 
« نندر نبهوا و ه ا

 ابزار جنگ نرم ،ها ارزش جایی جابه

                                                            
  ۹51،خنبهنهج البالغه صبحیصالح،9
 ۱0 همان،خنبه2
 ۴ همان،خنبه3
 ۹51همان،خنبه 0



   911  ها در جامعه معاصر جابجایی ارزش

ابها هجاآ جرینمهمادیکجی،د جدگیسجبک غییروهاا دشجاییامرودهجابه
حارمیج دیگجردو ان:گفج بتجوانشاید شودمیمحسوب رِمدشمنجنگ
ادکجا اذهجان سجخیرتصرو سیدهپایانبه ظامیهاآقد تسلنهوسیاسی
ایناس  گفتنیاس رهگیرآشکرحالد ها سا هواموامسال باتمومی

وپیچیجدهماهیج دلیجربجه یجهانبجامبجا دهو جرمخربمرا ببهسال ، وع
گلولجهشجود،میشجلیکا چجه بجردایند واقع،د  اس دشوا  راش،پنها ی

ربی بوده، شدنرشتهبهمناررهمقابردردبدنادحساس قنههدفان یهس 
لجرفبجهپیجام،ججن اداآگلولهاآ، سا هجنگد بلکه یس ؛شود،میاو

ججاآبجهظجاهرگرایی وانبهد اینبا ه،می شودمیگیرآهدفاذهانوادکا 
 ناسجبججاآبها دام ناسبا دیشه،دیباییجاآبهچهرهدیباییمحتواگرایی،
دیسججتی،سادهوقناتجج جججاآبججهگرایی امججروگراییمصججرفشخصججی ،

مبجاال یبیوبرهنگجیبه گجوا آ،ومتا ج ججاآبجهگرآجلفوسرآسبک
اشا هررد جنسی ،وجسمحرم وحیاوحابجاآبهجنسیوجسمی

 ها  جایی ارزش هایی از جابه جلوه

 جایی معروف و منکر  . جابه1

رجا رمشده،جامعهگیرگریبانحدودآ اامرودرهبه گیهاآمصیب ادیکی
معروفوضعد با هدراوا ی وای  اس منکربهمعروف بدیروخواصشدن

وخنددمیرند،میادتخا گناهبهداس،اینکهاس ؛امدهالهماناخرد منکرو
رجهرا هایید داس،اینکهیا!رند میاتتراضاوبهرسیودا دستایشا تظا 

وبرا جددبجانبرح،سخنرسیاگریا شودمی حسین دا د،دوس خداو د
اوبجهخیرخجواهیو صجیح  وآاددیگران ماید،ادمنکر هیومعروفامربه
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9«بگویی  ااینها دا آ ووظیفه:»گویندمی
خواهدچگو ه»بینیخودادوضعی اخرالهماندرموده:د پیشاررمپیامبر
معروفامربهشمارهد حالیشو د؛شماداسدهاآجوانود انرهدما یانبود
دمجا یچنینایاخدا! سولاآ:ررد دترضاصحابرنید؟ میادمنکر هیو

ومنکرامربجهرجهججایی جاشجود؛مجیهمانادبد را آ،:درموداید؟میپیش
 سد؟میایناابهمارا ایاخدا! سولاآ:ررد دترض رنیدمیادمعروف هی

شجود؛مجیوا و جهشجما شجخیمحجّ رجهشودمیانادبد روا آ،:درمود
2« شودمیمعروفشما ظرد منکرومنکر،شما ظرد معروف

وظیفجها سجان 9دا جد:سهمرحلهمی اا حرادیمسیرحضرتحدیث،ایند 
ادو مایجدمیامجرمنکجربجه 2رنجد؛میدراموش اادمنکر هیومعروفامربه

 ظجرشد بدرا  غییرخواهدیاد ؛یعنیا سانباو  3رند؛می هیمعروف
ا دشوبجی ظجرشد خوبرا  مدناس ووشخصی  شا هومایهادتخا 
 باشدمیما دگی مد یوتقب شا هبی

 حجاب . تغییر نگرش به2

ا دش غییرودرهنگی فوذبراآدشمن ایرا جی،دختجرانود انآها گرشوها
مهمجیما عحااب ارهچونییهاا دش ااس ،رردهلراحی اهبردهایی ا

هجر ساد دمعنابیشو د،میمحسوبا انآهابر امهشدنتملید  مت سفا ه،
 جاگیر د،میخودبهجدید رآشمایروشکرهابدحاابیگذ د،میرهسالی
مجا تو، رنجیمخداحادظیما توهاد «درمه» امبهچیهآبابایددیگررهجایی
شا ه وآ نهارهشدهشنلیشبیهبیشترودادهدس اد اخودمعناآ اویجهانها
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   911  ها در جامعه معاصر جابجایی ارزش

شلوا می اسج ؛داده«سجاپو ت» امبهپوششیبه اخودجاآهمد ا هشود 
اد رججذابحتجیو دا درنندهمصرفشخمبراآحفاظتیهیچرهپوششی
وسجطرجها دشدهاآپا چه که نهاهم وسرآوشال اس ادرادبراآبرهنگی

 گذا  دمی مایشبهحاابیبیاد رجذاب اگردنوموهاوپوشا ندمی اسر
، یشجهد  غییجر سد،تامرمهمبدحاابید دخترانجوانجامعجهبه ظرمی

امجرآحاجاب،رجهباو  جداینبر اً گرشا هابهمقولهحاابدا د ا هاتمد
شجو د جامعجهوا ددیبجاوا اسجتهظاهرآبادا  ددوس ا هاواس شخصی
معضجلی،«شدنبارالس»اصنال بهودرهنگیا دشیکبهبدحاابی بدیر
را بهجایی سیدهرهبعضی،مقولهحااب اادتفافجدا اس جدآبسیا 

حااب،یکحکمدینجیو جاحجدوددیجادآهجمهجویتی»ساختهومعتقد د:
تفتیاس ؛اصاًلحااب،شخمبیاس ؛یعنیمبادا صو شودشخمبی

9«حااب، بنیبهتف  دا د ایندو ابایدراماًلادهمدیگرجداررد 
دهرهد د حالی بجهصراح بهمعصومامامانگفتا وقرانایاتادمو دها
شجدندا اادپج دجردرهگو ههمان اس شدهاشا هتمروایمانمتقابر ابنه
 اایمجان یجهبجد دتا آو هیجدگییابد،میا ضباط دتا شخودخودبهایمان،
رجهشودمیمعلومدما یتف ،دا ستنا دشمندوحیابهمندآتالقه ددایدمی
ظجاهرآ،هجررجهبجدان»:اس درمودهامیرمؤمنان باشدانگواهدرد، دتا 
پاریههوپا  یهبالنشباشد،پاریههظاهرشا چه دا دخودبامتناسببالنی
2« اس الوده یهانبالنباشد،الودهوپلیدظاهرشا چهواس 

دا اآتفج ،وحیا»د  بیینچگو گی ابنهتفافوحاابگفتهشدهاس :
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918    9316محرم توشه راهيان نور  ره 

و هحیاشمردبارامالً وانمی احااببادردهر هرهگو ههماناس ؛مرا ب
 ررامرتف وحیاوقتیرهاس لبیعیاماحیا؛بیرامالً احااببیدردهر

بجرود«حیجابجاسجادگا  ر»ومند رضجابنهدجرداخالقیاجتماتیو دتا باشد،
ود خج میان وانمیچگو ه اس وتف حیاد خ میوهحااب، رندمی
تف وحیاادصف شود،مراتاتد ستیبهاگرحااب! باشداآ ابنهانمیوه
 جهچنجدان باشجد،برخو دا حیامایهد ونادرهحاابی اس شده غذیهدرد
ودوام د  هواس رامر ه یهحااببدونحیاآرهگو ههمانا دش؛ هدا د
  یسج شباه بیانپوس ومغهگردووحااب،بهحیا ابنه اسیبادامان

گجردوپوس رهمعنا یس انبهاینولیاس ؛انمغهبهگردو،حقیقیا دش
حفجظویادتجها دشپوسج همجانمحادظ د گردو،مغه  دا دا دشیهیچ
دسجادمعجرضد موجودات رینضعیفباپوس ،بدونگردوآمغه شودمی

داسججد اان لوبجج ،وهججواحتججیو،خججا هاصججو ت،مو چججهاند  اسجج 
9 «رندمی

 شدن غیرت مردان رنگ . کم3

ممتجادشخصی وابرووتهترسبباتثرهاخالقیمهمهاآا دشادیکی
مخفجیپلی یکهمچونزیرت،حقیق ،اس  د زیرتخصل گردد،می

وقرمههاس خطوحدودومردهامراقبا سان، وانو و د بیدا وهشیا 
اد گهبجا یوپاسجدا آبجه جادا د،وامجی استاایند قالع ظا تبه اا سان
همجرد اد مقابجرا حجرافراس آاباددا  دهآروی ،رتی زبپرداددهاحریم
شجدهشناختهآدهدادهناا هایندواجاده مریاشحساسمخا وادهآاتضا
د مججرد یمسججئولورتیججزاد،یاسججالماتیجج وا د ردیججصججو تگی خلفجج
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   911  ها در جامعه معاصر جابجایی ارزش

معاشرت بجهآا یبسجآها مو جهدختجران،وهمسرپوشش وعووامد د وها
خو د یمچشم

»:درمایدمیرمراامبریپ یَماَنَمَ اْلَغْ َرةََإن  « اسج مجانیا شا هرت،یز9؛اْْلَ
دوسج  ازیجو آهجرواس زیو خداو د،»:درمودهاس  یهصادقامام
حجرام اججپنهجانواشکا اداتمجدش را هاآ مامزیر ش،جه بهودا د
ُجـُلَرَیَغـَلْمَإَذا»:درمودهمچنین،انحضرت2«اس   موده َمْنُکـوُسَفُهـَوالر 
رجو بسجتهویعنجیچشجم «اس واژگو هقلبش و دد،زیرترهرسی3؛اْلَقْلَب
  دا د ادین صایحوالهی و پذیرشقابلی واس 

د جامعجهیجیددارتیجد جهج زآدیشدآاغات سا هیامروده بل،مت سفا ه
ویهد امجو شخصجرجدا نجدپجد ا یمی مو جه اشودوپد اِنیا گردتهمربه

ی ظجا  خجودوامجدهمسجروبجر دج شجته دایدخالت،درد دانینیگهدوس 
ادتادندرد دانوهمسرد دامآ اه ابرا،ییددارتیهزرنند  وشناس ری م
 صویررهرسیتلیهدردآهررهبودد دما ینریا انو امحرمانبادمربیدر

دضجاآد ارنجونولجیرجرد؛میشکای داد،میقرا اینتر   وآ ا اموسش
چجهبسجا ا اموسشجانوهمسجروخجود صجویربعضیادادراد سماًماادآ،

اینستاگرامدیسبو صفحهبربرهنه یمه  صجویردیدناددیگران اچسبا ندمییا
رجهاسج شجدهچجه اماجامعه استیبه!ببر دلذت اموسشانیاهمسربرهنه
پوشجشبجاخیاباند خا وادهدنیادختررهبیندمیبراد آیاوهمسرآپد آ،
مجوا د،بعضجیحتجید وگراسج  ظا هدقطولیرند؛میگرآتشوهاآد نده

باوجوداگجاهیمردانبرخیرهشدهچه اماباشد؟جامعهرننده یهمی شوی،
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سجکوتبجابلکجهد ند؛ میحردی نها ه،زریبهادرادباخا وادهدخترانا  باطاد
رنند؟می رزیب و داینادامهبه اا هارردن،برفدیرسروخود

 خانواده کانون از زدایی . تقدس4

قابجرهرجاسج اآژهیجوقداسج وگجاهیجاخا وادهدا اآ هاد،اسالممنظراد
 سجولسجخنادواال جرسجخنید اینبا ه، س ی گرآید هادچیهباسهیمقا
ُعَنَیما»د:یدرمامیگف ره وان میخدا  ِ اْلسـَلَمَفیَعنا ـَهإَلـیأَحـب  الل 
زالی ِوَم َُ اددواماد،خدا هدد هراس  شده هادهادآیبن،اسالمد 9؛َ یالت 

دهیبخشخا وادهبهاسالمهرقداستیم کح« باشد رمحبوب گجذا آا دش،
خا وادگیو دیپبرمعنوآ ادرآیشجگیپوو جدیپنیجا یج قوبراآسادآنهیدم،

جنسجیاسجتفادهسوءبرابرد میکمحسّد،خا وادهقداس  اس اندروپاشی
واقجعد واالرجدروشابها ایاالرکیتنوانبهدناد دننی جوبردگجیمجا ع،

  اس 
رجا ونادددایی قجدسرنجد،می هدیجد ابشر سرامرود،جهاند رهخنرآ
هاآخواسجتهبرابجرد مجا عی اخجا وادهقداسج دشجمنانرجه اسج خا واده
رنند د ایجن اسجتا،چنجدآباانمقابلهمی وانهمهبابینند،میخود امشروع

ومثبج تنجوانباوججودرهشکرگردته«سفیداددوام»اس اصنالحیبه ام
ادیکجیبجهدا د ایجنموضجوع، ا یجکو یجرهد و یوچررینبالنیدیبایش،
 سا هد موضوتاتا گیه رینبحث اددوام»ادمنظجو  اسج شجده بجدیرها
مجردودنیعنجیاسج ؛ سجمیادداومبدونمردودنمشتر د دگی،«سفید
دیرد دگیباهمدیگر،براآشود،جا آصیغهیاتقدخنبهاینکهبینا هابدون
بعضججیادد رججهاسجج اآزربججیپدیججدهمسججئله،ایججن و ججد میسججقفیججک

اس  ررده خنهامرودآهاآخا واده
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 داری ارزش نشان دادن خانه . بی5

جد دگیسبک دا جد،میمهجمبسیا شغلی ادا آخا هدقط هایرا ی،اسالمی
دیگجررجهاسج قاورا دشدن،همسرآوماد آهاآ قشبراآقد انبلکه
ها، قشایندیرارند؛می عریفحساسوظیفهدواینسایهد  اوآهاآ قش

  دا  جدججایگهینیهیچجامعه،ساختا د شده عریفوظایفدیگربرخالف
رجرد،وظجایف قسجیم،دالمجهوتلجیبینرههنگامیاسالمپیامبر
تلجیسجهمزجذایی،مجوادواباو دنما ندخا هادبیرونرا هاآ:»درمود

 «اس دالمهسهممنهل، ظاد واشپهآما ندخا هد ونرا هاآواس 
رجهشجدمشادمانرا ، قسیماینادچقد دا دمیخدا:»درموددهرادالمه
9 «برداش منتهدهاد ابیرونرا سختیپیامبر
پیجامبرادصجادقامجام وایتید رهب همیندا آ،خا همعنوآا دشد 

دمجینادشجوهرخا جهد  اچیجهآرهد یهر»:درمودرهرندمی قراررم
هررسیورندمی ظراوبهخداو دباشد،خا ه میهآو ظاد قصدشوبردا د
2«  ماید میتذاب ااورند، ظراوبهخداره
وهمسجربجهخجدم صرف اوقتشان مامگفتندمیادتخا باهادنگذشته،د 

ادبیجروناگررنی؟میچه:پرسیدمیاوادوقتیحاالامارنند؛میخوددرد دان
دا آخا هامرود،دنچوند حالحاضربراآ!شودمیشرمنده کند،را منهل
 قابج د جان،میجانشجود مت سجفا ه،امجرودهد  می لقجیا دشیکتنوانبه

دقجطهددشجانهجابعضجیادخا محتجیگاهیوامدهوجودبهشغلیموقعی 
ایناس ؛شغرداشتن  ادجرداّولیهآهاههینهووامد د رفاف،شغرهرچند
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 اس ا دشمندبرایشانبودنسررا دقطچراره دهد؛
اسالمبااشتغالد اند جامعهمخالفتی دا دوچهبساد موا دآضرو ت یه

اصجلیدا آ ابکاهد  قشمنهل بایدا دشخا هرا د خا ماداما؛پیدارند
 قجشجامعجهد رهاگجرد صجو  یاسج ؛خجا واده سجججا دنا امجشدن،به

ر  گدن،اقتصادآواجتماتی شجود،  جگرمخجا وادگیاو قجش رگرددوپ 
هابهاین کته وججهرننجدرجهخا م خواهدشدمشکردچا خا وادهاستحکام

ومجاد آ قجشایفجاآودا آخا جهبلکجه یس ؛بیکا آبهمعناآدا آ،خا ه
رنجد  هبجرمعظجمها ادجراهممیا سان شدواجتماعاصال بسترهمسرآ،

گوید:ا قالبد اینبا همی
یعنیاسالمی؛دنلرادباال ریند دِناس ،اسالمیدنیک،دهرادالمه»
وججودآحجّدومناقجبودضجایرلحجاظادرهد یهمیناما هبر؛یکحّدد 
دا آخا هرند،میهمسرآرند،میماد آدن،همینباشد،پیغمبر وا س می
هجا،زربیپوچآهاحرفزادردریفتگاناین دهمیدباید ااینهاببینید،رند؛می
اسج ،ا سجان ربیج دن،دا آخا جهمعناآ  کنند حقیر ادا آخا هقد این

یعنجیاسج ؛وججودتجالممتجاعومحصجولباال رینوواال رینولید معنایش
9«   بشر 

 زدایی از طالق . قبح6

بجراسجالمد رجها جدادههمجانبهیابیمد میاسالمی وایاتوایاتبر سیبا
اناد گهدا آوحفظبه یها دادههمانبهشده،  ریدخا واده شکیرواددوام
خود، شستنتمربهوحیاتادامهبراآخا واده هالچرارهاس ؛شدهسفا ش
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   913  ها در جامعه معاصر جابجایی ارزش

خداو د ااس شدهسببییهاضرو ت دا داآ یادویژهمراقب و سیدگیبه
مبناآدینیآهاسیاس امابخشد؛مشروتی لالقبه بجراآمجردمدتجوتبر

 الجالق وایجی،آهجااموده اسج شکرگردتهلالقادپرهیهوخا وادهحفظ
شجدهواقعلالقاند ره ااآخا هو9شما دخدامی هدد حالل اپسند رین

لجالق اخجویشهمسرتل ،بدونرهمردآو2رندمی شبیهخرابهبهباشد،
3 شما دمیملعوندهد،می

 دج وبهشما میسنگینیواژهما،جامعهد میاناحاد ودگا آبودرهلالق
ر میرنا انبااسا یبههاخا واده امرآشناسنامه،لالقصفحهشدنامد دوپ 
هرچجهسجادگیوسجهول بجاشد؛اماامجروددا ستهمیهضمزیرقابرومذموم

داجعجهتم، شودمیمرقوملالقتب ددا رخدا،د حالل رینبیشتر،مکروه
جهج د اآتجدهبجه گ،معضجرایجنادجهایشبجرتجالوهرجهاس ا اایی ا

گرمرا ونگسس براآمسئله،ایناددداییقبح ودهنجدمجیمهمجا یخا واده،
ددایجیادلجالقبجهبجاقجبحهجا،هاودیلمسجریالبرخی گیر دمیلالقجشن

رهمیالقامخالب مشتر د دگیبه وا دمیخواس وق هرا سانیکرنند
مفهوماینرا ، دهدپایانخود  اسج مخالبانمنظرد لالقسادآتادآبه

اددوام، قدس متوند رهمقدسبنایی شکیراداددوامرهشدسببدداییاد
وسادها دشمند رینبهاناددینی رجاهشودا آدیجن قویج دمینهاجتماتی
 نجهلاقتصجادآ،معادلهیکمثابهبهاتتبا آ،قرا دادآبهشود،میبرده امگناه
 یابد
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 ها و قیام امام حسین ارزش جایی جابه

شدنیهیجد،جریجا یامویانو یهبعدادمرگمعاویهوحارممنل،حارمی با
سیاسجیادتجادوودرهنگجیهاآ وشاقساموا واعادگیرآبهرها حرادیبهدکر

سالهچندینهاآ الش مامادرامربردا آبهرهبراآمناسبگمانرردرهدمان
ساختا هاآرامر و ماییو ذاوقهچونو سیدهدرادرهنگیواخالقیجدیداد

بجارننجدو کمیجر اهجاا دشجاییجابجه وا نجددراینجدمییادته، غییرجامعه
 ثبیج همیشجهبجراآ اخجویشقد تدینی،احساساتوظواهرادمندآبهره

  مایند
مرحاجامعهبرد یوآهاآا دش بوآ،هاآا دشجاآبههارآ،69سالد 

اجتمجاتیمجنشدده،دو ا دودآتروتمحو حولمردمردا رو دتا وگردید
د یاگرایی بجها گشج بجاا گشتروپیرهنهنهرهراینااس د  بودگردیدها ها

مقتجرهیچ  ویسجندهدیگرواس ا دشد یاگراییود یاهرچرا ود؛میزا ت
گجواهیخودهرندرمی قرحسینیتاشو اآزروباد ااآقضیهالحسین

: ویسدمیایشان اس گفتهاینبر
د واو دبیرون ااوپاآخلخالوامدحسینامامدختردالمه، هدمردآ»
هرا آراینبراآ:گف نی؟رمیگریهچرا:گف دالمهگریس  میحال،ان
چنجیناگر:گف دالمه برممیزا تبه اخدا سولدختراموالونمرمی

9!«ببرد ااندیگرآ رسممی:گف  نر هامراپ اس ،
 هجادنپجادیجرواتتقاداتحریمبه ااودوهاقداس شکستنحاصرتاشو ا،

وبجودحرمتجی اپیجامبروضجوآاب ودگا آ جاییا دشاس مردهاوجابه
 ود،ان! جدا داآجاذبه،حسینامام ند حضرتانتباآوتمامهامرود

                                                            
  ۴00،صمقتل الحسین تبدالرداقمقرم،9



   911  ها در جامعه معاصر جابجایی ارزش

می«بی اهر»ادحسین شما  امج احتراممو دوپیامبردوشبرو د به
ولی ینصرُیم هل» داآوایستاده نهاامرودبود؛ اآدهندهپاسخ ااو«ُاصر
! یس 

به گا حرافاینبرابرد دا دوظیفهخودمیحسینامامشراینی،چنیند 
 فجرادپنجخودبه امه،حضرتد سادد د این استااگاه یه اومردمبایستد
ا د: وشتهبصرهاشراف

ا» َُ ْمَا َُ تاَبَالیَاْنُزو َهََ َهَوالل  َب ِّ َُ   َ ،ُسن  َوُام َتْ ،َقْدالُسن  ََفَان  َقـْداْلَبْدَزـ ََان 
ْسَمُزواَاْنَوُاْحَ َ ْ ، ط ُزواَوَقْولیَُ ْمَاْمر ُُ َُ شـانََسب َلَاْهَد درسجتادهارنجون9؛الر 
ورتجاببجه اشمامنورردماتهامشماسوآبه امهاینبا اخود سجّن خجدا

بدت برده،بیناد اپیامبرسّن گروه،[]اینچرارهخوا م؛میدراپیامبرش
 اشجمارنید،الات  ادرما موبشنوید اسخنا ماگرررد د احیا ادین[]د 
«رنم میهدای  اس  اهبه

                                                            
 ۴۳5،ص۳۳،مبحار األنوار تالمهمالسی،9





 

  نگاهی به فضایل معنوی زینب کبری

  *حجت االسالم والمسلمین حسین انصاریان

  اشاره

هاآمعنوآچها شخصجی بجه گدیبایی،جلوهینبربرآوجودمقدسد
ودالمجه،امیجرمؤمنجان،خدیاجهربجرآاسالم،یعنی سجولارجرم

بهد یاامد،قنجداقمبجا رش ابجهدسج  سجولوقتیدینباس  دهرا
بهاو ظجرا جداخ ،درمجود:با براآ خستینپیغمبرچونوداد دخدا
بجاگریجهبجربرابجرشاگریهرند،ا دشگریهاود ایند یابراآرههرچشمی»

اگراتا وبرراتگریهبردواماممعصوم؛یعنی9 «س احسنوحسین

اسج وایجندینجبربجرآ رادگریهبررفووهم ایکلرفقرا دهیم،هم
همه، شا گرتظم شخصی ومقام وحا یاینبا وآبه گاسج ؛بجا ویی

منجداسج والگجوییاسج رهادصفاتواالآاخالقیودضایرمعنجوآبهره
شایستهبراآهمهمحّبانوالی و شنگانتش،وا سا ی  

هجاآهجاآمعنجوآوجلوه جرینویژگی وشتا پیش و،گجذ آاسج بجرمهم
                                                            

 ویسنده،محق،وادمبّلغان خبهددتر بلیغاتاسالمیحودهتلمیهقم *
  ۱،صمقامحضرتدینبحسینا صا یان، گاهیبه 9
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رهامیداس یکایکمسلما انبا  سیبهایشان،شخصیتیحضرتدینب
وا بجهدیجو تبودیج ومستقیمهدای ورمال ابپیمایندودینبوا  اهحسین

بندگی،تلمواگاهی،تفافوپاری،وحماسهوشکیباییا استهشو د 
االسالموالمسلمیناستاداآادبیا اتحا گفتنیاس ،مقالهحاضرخالصه

رجهامیجداسج مجو دحسینا صا یاند با همقامومنهل حضرتدینب
ستفادهمبّلغانتهیهقرا گیرد ا

 عبادت و نیایش

اآپرو شیاد رهد ان،تبجادت،ججوهرد جدگید خا هدینبحضرت
بجه مجاد وقتجیاآ جو ا یشجکرگردج شخصی ایشاند چنینخا جه بود
مناججاتچجون مجادایسجتادهاسج وبجهالهردالمهرهگویی،ایستادمی
اآبودرهگو هبهتبادتدینب9 مود هاد دهمیالرهیادپد  اد خ،رردمی

ْنسـ نیـاُاْرتـاهُ»درمود:میبهخواهرشخنابامامحسین ُاَفَلـَ یفـیَُْ
ْ َل «خواهرم!مراد  مادشبدراموشمکن 2؛الل 

اینمنلب، شاناداندا درهاینبا وآبه گوا بهقله دیعبندگیوپرستش اه
هاوسجختی،بجههمجیندلیجر3یادتهوبههدفادرینشا سجان ایجرشجدهبجود 

حتیشجب0هاآمستحبیباد داش ؛هاآ ودتاشو ا،او اادتبادتمصیب 
بدین»درمود:امامساادره؛چنان ا ر  کردیشیاددهم یه مادشبخو

                                                            
یعة، اللهمحال ی، ذبیح9 یاحین الرر   7۱،ص۴مر
  ۱0۳،ص۹۹معوالم العلوم والمعارف واألحوال،  تبداللهبحرا یاصفها ی،2
،مکتجباسجالم،ش«دینب حضرت معنوآ رماالت اد اآشمه» اسماتیر ساجیدوا ه،3
 0۱،ص۴
 حضجرت  ربیتجی هجاآ وش و تملکردهجا مبجا ی،»خو شجیدآ، قجیدقیهجیوسجمیه تلی0

 ۹۳،ص۹شما ه بلیغی،پیش ،دصلنامهتلمیج خصصی ربی «دینب



   911  السالم عليها نگاهی به فضایل معنوی زینب کبری

هجاومجامگردتا آد لول اهشام،هرگه ادلجه مجادشجب ا جر  کجردوبجا 
خوا د وقتیتل انام شسته مادمیمصاوب،ان اا اامداد شبیدیدمتمه

امخوا م؛چونسهشباس رهبسیا گرسجنه اپرسیدم،گف : شسته مادمی
میانرودرجان اوضعفمرادراگردتهاس ؛ایشانسهمخودادلعاموخو ا 

9 «ررد    قسیممی

 و آگاهی علم

ادحضجرتانس  اورران،دا شبیدینبحضرتیکیادد جاتواالآ
خا دا یاس رهادرودری،تلمبها هاچشا دهشدهووجودشانادانسیراب

درماید:اینکهاسممید با هدا شحضرتدالمهگردیدهاس  امامباقر
و دگا د تجالممعنجابجهگذاشتند،تل انایناس رهپر«دالمه»ماد ما ا

2« َعاْلَزْلموَفَطْمُتَك»خنابررده:نماد ما
نم،یعنیقنع ،بهمعناآبریدناس  معنجاآ«دنم»ن لغ  مودرردنوجدادی
بجهاودیجراخجداآمتعجالگویند، ادالمهمیشود:دالمهحدیثچنینمی
 دمینیانبریدمهادتلمخودم، ووقلب  اادتلومهم وررردندرمود:منباپ 

اسج رجهد بجا هتمجهخجود،،بیانامجامسجاادمشابه وای امامباقر
َ »بیان مودهاس ؛حضرتدینب ُْ َهَوأَ َغْ ُرَعَحْمَدالل  َمٍ َفَهَم   َغْ ُرُمَزل  َزاَلَم  

َم  رننجدهو فهجیممعّلمبدونودهمندةدیدهم و علیخداو د اسپاسره3؛ُمَ ه 
د د،مستقیماًموممیمنهردینبربرآد یاآدا شیرهد وجود «هستی
د خجویش ارجرانیلو رهخداو ددا شبهمانشود؛ح،جا آمیاد احیه

                                                            
یعةاللهمحال ی، ذبیح9 یاحین الرر   ۱2،ص۴،مر
  ۳۱5،ص۹،مکافی شیخرلینی،2
  ۴۹،ص2،ماحتجاج لبرسی،3
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 قرا دادآالهرماد شدهراپا قلب
منجدسجاخ ؛رودریادتلمخودبهرهخداآمتعالدو فرادپیامبران اد ایام

 وقتییهودیجانبجهمجریمودیگرآ،یحیاآ بییکیحضرتمسیح

 سب  ا واداد دوبادخمدباِنخوداو اادا داد دود با هچگجو گیا تسجاب
بهگهوا هاشا ه مودوجمعیهودد رمجالدرد دشبهاوسؤالررد د،مریم

ُم َمن َک َن ِف  اْلَمْهاِد َصاِبّی »شگفتیپاسخداد د: چگو جهبجارسجی9؛َکْیَف ُنَکلِّ
د اینهنگجام،صجداییادگهجوا ه«سخنبگوییمرهرود ود گهوا هاس ؟

ِه آَت ِنَ  اْلِکَت َب َو َجَعَلِن  َنِبّی ً »برخاس ره: 2« ِإنِّ  َعْبُد اللَّ
ُُ اْلُحْکَم َصِبّی ً َو »درماید:می بیآایاد با هیحیو  ابهمامقام بوت3؛آَتْیَن 

«بود،تنای رردیم رهرود د حالییحیی
 اادتظمج  وحجیوتلجملو رهخداآمتعالدالمهدهجرابنابراین،همان

 ا یهادگوهرتلمواگاهیبهجرهمعنوآبرخو دا  مودهاس ،دینبربرآ
،مؤمنجانامیرسوآیادتهادهاآا تقالدشا مندساختهاس واین، شاناد

  دینجبد وججودمبجاوخدیاهربجرآ،پیغمبرحضرتدهرا

دا د 
ا فجاق اخویشتلمبی ،همچوناهررهحضرتدینبگفتنیاس 

رهداد؛چنان مودوان اد معرضاستفاده شنگانمعرد واگاهیقرا میمی
اداینسجهرجالس،ا هت ّسفمرهسهرالس شکیردادبابرر خودد دو هتمر

مخصجوصهجارجهاسج ؛ادجملجهایجنرالسباقی ما دههیچ وشتهیااترآ
                                                            

  2۱ مریم،ایه9
  ۴5 مریم،ایه2
 ۹2 مریم،ایه3
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بخشجیاد فسجیررمدسج اآرجاش! هابود،رجالس فسجیرقجرانبجودخا م
شدیم باتم،ایاتقراناشنامیاداینلری،،ما سیدهبود ابهدس حضرت
،دختررسیاس رهخودادمفسرانبه گجهاناسالماسج ؛با آ،دین
 انخوا دممی فسیرقرانمؤمنانمنپیشامیر:یدگوتباسمیرهابنچنان

بهمندرمود:پسرتباس!اگرمنا چهد هف ایهسو هحمجداسج ،حضرت
هفتجادشجتر،د پایان،بایجدهاآمن ابنویسیدبراآشمابگویموشماهمگفته

9ها ابا رنید ابتوا یدا ها اباخودببرید این وشتهوجوان ابیاو ید
 اگرمنالباینرالسدقهبودد با هاش ،درهدینبربرآآرالسدیگر

دقهاآتصجرهشتادد صدرا  سید، یهتب وضبطشدهبودوبهدس مامی
بودواینهاهمجهودا اییدقهداللچشمه گ،دیراانبا وآبهاسانشدهبود؛ما

ایمجان»گویجد:د ایمانواتتقادقلبیایشانداش  محمدجوادمغنیهمی یشه
بجود ایجنسجخن ااد ودآمبالغجه،همچونایمان سجولخجدادینب
گویم چهدلیلیبهتراداینکهانحضرتد شبیاددهممحرم، مادشب می

2«د خود ا ر  کر

 حجاب و عفاف

خجویش،به گجوا هجاآمجاد وامودهرجریمباالهامادقجرانحضرتدینب
 و،حاابوتفج ،دا س  اداینحاابوتفاف اما ندگوهر،ا دشمندمی

اهمی دا درهحتید دو اناسجا ت یجهان احفجظقد اد گاهدینبان
دینبد حاابوتف ،یگا جه»گوید:مید اینبا هتالمهمامقا ی3رند می

                                                            
 250،ص۹،مینابیع المودة قندودآ،9
 ۹7،صالکربال ةمع بطلء، تایشهبن الشالی2
 ۹52،ص۹2،ش،لهو ا«دینب حضرت  دتا آ الگوهاآ»حسنخلای، 3
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9«ر ادمرداناو ا دیدهبود د بود اددمانپد وبراد ا ش،هیچ
گوید:مند شهرمدینجهود همسجایگییحییماد ی،یکیاداهالیمدینهمی

د ،اآبودرهدینب،دخترتلجیبودمومنهلمپهلوآخا هامیرمؤمنان،تلی
گاهرسیقدوقام او ا دیدوصداآررد بهخداسوگند!هیچا ااد دگیمی

بجرود،بهدیا تجّدبه گوا شپیامبرخداخواس او اهم شنید اوهرگاهمی
وبجراد ا شحسجنوحسجیند دلشبوبههمراهپد شامیرمؤمنان

،خنجاببجهامجامدینجبگو جه شجّرفد مو دایجنتلیامام د  می
ْیَنـُب»درمود:میحسن َصُاْرَتَکَز َْ َاَلیَش بجیمدا م2؛َاْرَشیَاْنَیْنُظَرَاَحد 

«رهرسیبها دامخواهرتدینب گاهرند 
و تای حاابوتفاف،الگوآ وشنیاس براآد دگیحضرتدینب

دگه جد امحرمجانبا وانرهگوهروجودخویش اد صدفحاابوتفافا
 الش نباشند مصوندا  دوپیرو استینسیرهومنشاینبا وآتظیم

 شکیبایی توأم با معرفت 

ایشانره؛د حالی،برخو دآصابرا هبودباحادتهرربالدینبربرآمواجهه
او  رینحادته ا یخ ادیدهاس  رینو  ج  رین،د د ا رین،سنگینسخ 

اس  ادهونبراین،حضرت وآدوشدینبواقعه، مامسنگینیبا اینو
دیده اادرربال اشاموادشجام جاوچها داغهشتادرهدلرفبراد م مو شدا

حمررردوبامدیری   اهامصیب اینهمه ا آ،ایشانمدینهسرپرستیرند
گان سا د پیامشهداآرربال ابهگوشهمخود،شایسته

                                                            
 7۱،ص۴،متنقیح المقال مامقا ی،9
 100،ص2،قسم99،مواألحوالعوالم العلوم والمعارف  تبداللهبحرا یاصفها ی،2
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ادخودالهی دتا آبه گودشوا ،اینحادتهد برابرانحضرتهمچنین،
حتییجکبجا هجماداددمانوقوعاینحادته ا ودودا ش،ره شانداد؛چنان

شارربجود هموا هد د گاهح، عالیبلکهحادتهرربالگالیهیاشکای  کرد؛
بنجدهشجاررپرو دگجا ،اآچنجینحادتجهابردا دد برچهرسی حمر استیبه

!باشدخویش
 دتا :گف بهدینبربرآباحال  مسخرخودبا گاهدیادد ابندما یره
:»،د پاسجخدرمجودچگو هدیجدآخودبی بهاهرباخداو د ا  ْ اْیـُ ا َُ َوَمـا

بلنجد،بجهایجنایجنرجالم «ادخداو جد دیجدمکجه دتا آدیباو یج9؛َجَم َل 
امیخ وباال ریندیبایی اامام  اباشهادتد همآمتعالخدامعناس ره
 یوسفییدیباحتیباال رادد س ررد؛

شجدهقنعجهدودسج مبجا رش ادیجربجدنقنعجهانحضجرت،د  ودیاددهم
تجرضاسمانبرگش وبهپرو دگا وآد یاادببهسکردوبایب اباتبدالله

اَهَذااْلَقَل َل:»ررد ْلَمن  َقب  َُ ُهَم [ادماقبجولقربا ی ا]بهتنوان خدایا!اینا د؛الل 
اآادایجنالبتهگفتنوشنیدناینگو همساور،اساناس ؛ولیاگجرذ ه2«ن ر

گشاییم؛مصایببرسرمابیاید،قاد به حمرا ها یستیمودبانبهشکای می
جمعرهتبادتوصبروشکر،همگید وجودمقدسدینبربرآد حالی

د بیا یبلندبهاینمسئلهاشا ه مجودهوسجخنیبجهامامصادقشدهاس  
اینمضموندا دره:
ِض َخِلیَفهً »هخبرداد:کهخدابهمالوربهخداقسم!دما ی ِْ ٌِ ِف  اَِل 3«ِإنِّ  َج ِع

                                                            
 ۱5و7۹،صمثیر األحزان ماحلی، ابن9
  27،صغرر األخبار،حسنبنمحمددیلمی 2
  ۴5 بقره،ایه3
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َم ءَ »گفتند: یههکمالوو ُِ ِفیَه  َمْن ُدْفِسُد ِفیَه  َوَدْسِفُك الدِّ خدابها هجا،9«أَتْجَع
هشجمارجدا مچیهآمی،منادادرینشا سان2؛ِإنِّ  َأْعَلُم َم  اَلَتْعَلُموَن »درمود:
هگفج :کجبجهمالوو جدخنجابخدادرا سجید،تصرتاشو اوقتی «دا ید می
3 نمرخواستمخل،می اچنینموجودآ؛ اببینیددینب

ا آ،چنیند ی،خلیفهخداوا سا یرامربهمعناآواقعیرلمهاس  شگفتا!
 صجف ود،هفتجادودوکد ی،اس یتالفهو أد قلبسرشا ادهرخا می

نجا ریجدامیاودوبعجدننرمیقنعهدوقنعهبر می فر اجلوآچشماناوسر
اَهَذااْلَقَل َل»گوید:می شیندومیپا ههاآپا هاینبدن ْلَمن  َقب  َُ ُهَم 0 «الل 

  سرپرستی و رهبری حکیمانه

بودو قشبنیادینادادراد  تیرگذا د  هض امامحسینحضرتدینب
ره امایشانباقیجامرجربالگجرهخجو دهاآگو هسادآانداش ؛بهد مصو ی 
رمتراد  تیرخونشهیدان یس  اینقیام، هبرآایشاند اس    تیر

لدنلا لدایو لمن لدبزوالللمیدیل  رل سیزبلل رّ
 

 

لدبزوالللمیدیل  رل سیزبللکربللا لکربللمن 
 

لا لعبو ل  لبهزارلتزی س ،ل زادل دقزلبلللل
 

 

لدبزوالللمیدیل  رل سیبلهیلمنل ش لکونلسایلل
ل

 ابادما جدگانوبیج اهجرومراقبج ادسرپرستیدینب،ادسوآدیگر
چرارجهدشجمنان،بجود؛ جرینمسجولی دینجبسخ ،اینبرتهدهداش و

                                                            
  ۴5 بقره،ایه9
 ۴5 بقره،ایه2
   ۴5 بقره،ایه3
 2۱،صغرر األخبار حسندیلمی،0
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هرجها جان اد حجالیکج اادمسیرلبیعیتراقبهشام برد جد؛بلبی هرا
هاددهبود جد،ادمننقجهموصجروسربریده ابرباالآ یهه96هاجلوآمحمر

دمشج،برد جد؛یعنجیادسجوآبهیهاندمان،ر،مرد ومشرقی ر ورررحدود
هجا،ایجنرردهجاو ر هانوقج ازلجبرج شین رد شینو ررمنال،جا ب

مسجیحیبیجرونمردماینیهید،خوشایندراآب یهمسیحیبود د د اینشهرها
دیدهسنگبهدنوبچهداغورد دروبیمیکپای،خوا د د یختندوسرودمیمی

بجراآاسجتراح هرجهرججایید مسیررربال اشجام،گوینددد د میوچوب
اسجیرانامجا؛ مجودریهیداشپهخا همفّصلیبرپامیکرد د،خودلشرمی وقف
  مود درد دوسختی ا حمرمیرقنات میکاآ انخشبهذ هباید

وارنشجیادربال اایناجاچجهراداسراایند شامیهیدادلشکرخویشپرسید:
هاقجاییوجیاینکهکی؛داشتندوارنشگفتند:دواود؟د پاسخد دا شانخود

ادا جان،رجدامهیچربال جاشجام،رج داد جدوادادخویشتنبجرودرام  شانر
دوما هاوارنشرد د ک قاضاهمادما کیروچکوبه گیاپیروجوان،حتی

ا هجا اپیجادهرجههرججا،سختی اه،گرسجنگیو شجنگیهمههبااینراینبود
صجو تپرداختنجدومیتبجادتبهشد دیامیردیم،مشغولخوا دنقرانرمی

خاستند میگذاشتندوبهمناجاتبر  وآخا
 اادخا جدانامجامحسجینهشتادوچها  فراینچنینبرآردینبا آ،

ته ایجاداو  رشدنمنلب،این کبراآ وشن دیباییسرپرستیو هبرآرردبه
وم ا تقجادکخواستیمبهحوقتیمیپهلوآشاهمحمد ضادمانشومرهد می
بجردبجان ایهیجدیجا،اسجممعاویجهانبجردیموبجهججاآنیم،اسمشاه ا میر

دا یجمبجهرجهدهمید جدمجیمجانبود جد،پجاآمنبرییرههایردیم ساوا ا می
ا داختند بهد دانمیررد دودستگیرمیما ایم، ودبعد دنایهمیرحکوم 
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دیجدیم، ود  واو امجی ودآشاه اهم دیجدیمواگجرخودِ،د لولتمرمان
چنجدین،قجد تیهیجدرنمرهمنترضمینیم رمعلوم بودبتوا یماداوا تقاد

وسع داشج ؛امجاآایرانامرود یهبیشادشو شروبودمابرابرقد تشاه
دووشمیادجابلندبرآر،دینبیبا گاهچنیند رنیدرهمالحظهمیشما

؛«اآدرد دبردگانوزالمجانادادشجده9؛ع الطلقاِإ»وید:گمییهیدبهخناب
ا تسجابشجانهایهبچجهرجپسرمردما یاآلعین!وپسرمردمانپس یعنیاآ
ماد شجانچجهرسجیمعلوم یس رجهپجد و داشتندوبهوالدینخودد ستی
اآهستی  وادچنینخا وادها آ،!اس 

اسج رجهاداینهاهمه شا هتظم  وحیوبه گیشخصی دینبربرآ
صراح بردبانجا آرسیجهخداآمتعال رس دا دوسخنح، ابههیچ
سادد یهیدباانهمهشور وتظمج ظجاهرآ،مجاتومبهجوتبرخجو دمی

شکسج دود واقع،بجاسجخنانبیدا گرا جهدینجبربجرآشدهبودینب
 و،براآا کهبتوا دحقا توادتضاآخود اسرپوشگجذا د،خو دهبود اداین
امجامخیه انخود ابرداش وبهسجربریجدهچوب،دینبجلوآچشم

 اگردتنجدوهمجهخجوددامنتمجه،کوچرهاآبچهد اینلحظه، اها  ررد
!واتلیا!دریاددد د:وامحمدا

                                                            
 22،صبالغات النساءلیفو ، ابن9



 

  در هدایت جامعه نقش امام سجاد

  ز دیدگاه رهبر معظم انقالبا

  *اکبری راضیه علیدکتر 

  اشاره

 اظلجمبجه«ربالرجبیمجا »بجالقجبحسینبندیرودمعردیامامتلیاگر ا
«سااد»گمانامرود یهشناخ حضرتصردًابالقبدا ستیم،بیحضرتمی

 و،شایسجتهودتاهاآصحیفهساادیه،ظلمیدیگرد حّ،ایشاناس  ادایجن
دهیمواداظها هد دگیانامامهمام اادابعادگو اگونمو د وجهقرا راس 

بعدآد با هسیرهایشانپرهیه ماییم ک ظرهاآ 
د همهجهاتاخالقی،تبادآوتلمی، مو هتینیقجرانوپیشواآچها م

هجاآا سجا یوبود د دو انسجیاهحکومج امجوآرجها دش سولخدا
دضایراخالقیبهدراموشیسپردهشجدهبجودومجردمبجهججاآمشجاهدهدهجد،

پرو آد دمامجدا انخجودخوییو تی دوستی، رمدیستی، واضع، وعادهس
ررد د،شجاهدد یجاللبی،اشجرادی ،قلمدادمیرهخویشتن اخلیفهپیامبر

                                                            
مد سدا شگاهوحوده *
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بینیا انبود جد د چنجیندضجایی،انامجامگرایی،خودمحو آوبه گ امر
خجشهمجهببه گوا ،همچونخو شیدآدرود دهد خشجیدووججودش الجی

رهدوس ودشمن ابه حسجینشدهگش ؛چنانهاآدراموشدضایروا دش
 9وشگفتیواداش  
 پویجاوسجاد دهرهاآدردآواجتماتیوشرد ترصهحضو امامچها م

اسج  مقالجه رینابعجادد جدگیامجامسجاادد  عامالتسیاسی،ادمهم
پاسجدا آاددیجنو قویج و حکجیمحاضر،بجهبادشناسجی قجشایشجاند 

پردادد گفتنیاس ، ویسجندگانمتعجددآد هاآاسالمید جامعهمیا دش
ا د؛اما وشتا پجیشاتا آ ابه شته حریرد او دهمو دد دگیامامسااد

اللججهگیججرآادبیا ججات هبججرمعظججما قججالب،حضججرتای  و،بیشججتربججابهره
لعالی( هیهو نظیمگردیدهاس  اآ)مّدظّلهاخامنه

 گیری کلی زندگی امام سجاد بایستگی شناخت جهت

گیرآرلجید جدگیاوشودرجهجهج سیرهد دگیهرشخصیا گاه وشنمی
اگران»اشمو دبر سیقرا گیرد شناختهشودوسپ ،حوادثجهوید دگی

رند معناپیدامیوجوآحوادثجهویهمگیرآرلیدا ستهشود،جس جه 
شودرجهحجوادثمتنجوعوجالجبمشاهدهمید بر سید دگیامامسااد

 وجهبسیا آوجوددا درهبراآشناخ شخصجی ود جدگا یامجام،مهجمو
2 «ضرو آاس 

بااند جریانرربالبهشهادت سیدوحضرتساادوقتیامامحسین
گیرآرلججیامججامدیججنجهجج وضججعبیمججا آبججهاسججا تد امججد،د حقیقجج 

                                                            
 2۹ج۹7،صتاریخ اسالم در عصر امامت امام سجاد و امام باقر  برگردتهاد:تلی دیعی،9
 ۹1۱،صساله 350نسان اآ،ا سیدتلیخامنه2
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ادانلحظهازادشد ایشاند صدد حق،همانا ما یبود درجهالعابدین
ررد د ان اد بالمیامامحسنوامامحسین

،باایندق و وجه،بیا گراینحقیق اس رجهو ودبهد دگیامامسااد
حکوم خداد دمین حق،»انبه گوا ،ا سا یاس رهد  اههدفمقدِس

، مامروششخود ابجهرجا بجردوادرا امجد رین«بخشیدنبهاسالموتینی 
هابهرهگردج وقادلجهاسجالمی ارجهپج ادواقعجهتاشجو اد رمجالدعالی 

پرارندگیواشفتگیبود، اا جدادهچشجمگیرآپجیشبجردوم مو یج بجه گو
پوشا دوسیاس وشاات ودق مسئولی اصلیحفظاسالم اجامهتمر

هما ندهمهپیامبران یکویی تای  مود امامساادوظراد د را ها ابه
 اپذیروبها اجام سجا دنسالمبا دهخستگی۴0ومردانمود، ا یخ،پ اد

با  سال ،سرادرادوسربلندچشمادد یادروبس وم مو ی حفظاسجالمو
 9سپرد ابهامامبعدادخود،یعنیامامباقرهدای جامعه 

 های مختلف  آفرینی امام در عرصه نقش

یهید)چنجدبنق(،معاویة33ج69دبیر)بنق(،تبدالله60ج69معاویه)یهیدبن
مروانبنق(،تبجدالملک60حکم) همجاهادسجالبنق(،مروان60ماهادسال

 ق(،ادجملهخلفايتصرامام 10ج66تبدالملک)ق(وولیدبن60ج60)
بود د ایندو ان،دو ا ي اامیدرنندهبراياماموخفقجانبجهحضرتسااد

هايستمگر،ترصه ابرامامویا اناو نگرردهود شما امد؛دیراحکوم 
درمابودود سراسرجوامعاسالمی،بیشادیکیهمهجا رسووحش حکم

د بجا هوضجعمکجهونواقعیباقی ما دهبود امامسجااددوسه نمسلما
َنـا»مدینهدرمود: ُیَحبُّ ُجـَل  َُ َ َواْلَمَدیَنَ َزْشُروَن د  مجاممکجهومدینجه،2؛َماَعَمک 

                                                            
 ۹۱5 همان،ص9
  ۹۳۴،ص۳۱،مبحار األنوار تالمهمالسی،2
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«شود بیس  فررهمحّبواقعیماباشند،دیده می
 ود اد این وای ، ابلوآد دهوگویاییاس رهسیماآجامعهاسجالمیان

بایس دمجاممیحسینبناآبودرهتلیدهد د چنیندو هبرابرماقرا می
گرد وبه اما ااموظیفهامام ،اسالم اادیجکسجقوطامو  اد دس می
بخشید داصلهاسالمبا ابودآ،بیشادیکقدم بود؛دیراد وقنعی ااتمی

هاهمجهد دسج ناهسیاهشجدهبجودوقجد تدیوا ممالکاسالمیاد یرگیگ
مخالفاناسالمبود د ایندضاآبستهسیاسی،مشکردیگرآوجودداشج و

دیردیدجاسوسجانحکجومتیقجرا داشج ؛اناینکههمهد دگیامامسااد
رنیهآداش رجهاو اادادرجردو مو هروچکان،ایناس رهامامسااد

مرواند شام سیدواو امجهبند اینخبر،بهتبدالملکسپ بااواددوام مو
9امیهآبهحضرتا سال مود تتاب

شدتضعیفشدهرهباو بهدضایراخالقیبهیا آ،امامبایدد چنینشراین
هجاآهجاآمختلجفبجاا حرافشدیدًا ح  ظرقرا دا د،د ترصهخود یهو

 هامبا دهرند تقید یو ا استی

 . عرصه اعتقادی1

د صجحیفهسجاادیه، ریناهداف ربیتیحضرتامجامسجاادیکیادمهم
 قوی هرچهبیشترموضوعشناخ خداو دد جامعجهاسج  بجدینمنظجو ،

پرداختهاس وبااشجا هبجه«خداشناسی»د دتاهاآبسیا آبهمسئلهامام
 حیم،زنی،قوآ،منعم،وصفاتالهیما ند:خال،،قاد ،آموضوتات وحید

رجهامجامرنجد؛چنانتهیهوحکیم،به قوی و عمی،شناخ ا سانرمکمی
د  خستیندتا،ضمنحمدوسپاسخداو دبهشناسا دنح، عالیسااد

                                                            
 ۴۳۳،ص0،مکافی برگردتهاد:شیخرلینی،9
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درماید:پرداددومیمی
ْزَتـ» َُ َزـْ  ٌْ َِ یَ ،َوَزَجـ اَظَر الَن  ُُ ْعَصا

َ
یَتَهأ ُْ ُُ َزْ  ٌْ َذ َقُصَر ْوَهـاُماْلَواَصـَ  َ ،اَل 

َ
َهأ

،َواْرَتَرَزُهْمَزَلیَمَشـ َتَهاْرَتَرازـا  ْلَقاْعَتَدازا  ََ َهاْل َُ َُ خجداییرجهدیجده9؛اْعَتَدَعَعُقْد
رنندگانادوصفش ا واناس  بینندگاناددید شرو اه،وا دیشهودهموصف

اسا ادهخجودصجو تبهدس قد  شادریدگان اایاادرردوا جان ابجراسج
«بخشید 
ایناس رهمفاهیموحقای، ابوا دشجمندآ رین قشامامساادبه گ

همچون وحید،معاد، بوت،مقاممعنوآا سانوا  باطاوباخجدا اد قالجب
هاآصجحیفهسجاادیهبجاحمجدخجداود ودبجردتا دوینرردهاس   یایش

گجردد بعجدومؤمنانازادمیپیروانپیامبرحامالنترشومالوکمقربو
ادان،بهبیان ابنها سانباخداادیکسو،و ابنهخداباا سانادسوآدیگجر

شودره ابنها سانباخویشوجامعجه یجهد پرداددواینمعنا ایاداو میمی
2یابد گیردو داوممیامتدادایندوا  باطمعنوآشکرمی

سجاادیه،یجکد سادمعجا فاسجالمیوقرا جیاسج  دتاد صجحیفههر

 ججرینگناینججه ججرینومهمالبالزججه،به گ و،پجج ادقججرانمایججدو هجادایججن
أخ »رهبهانلقبلو آ ود؛بهبهاآحقای،ومعا فالهیبهشما میگران
قجدما یجهبجهود بجین3ا جدداده«بی ا ایراهر»)خواهرقران(و«القران

معروفاس  «محمددبو ال»
رنجدویادمی«قرانصاتد»ادصحیفهساادیهبهتنوانحضرتامامخمینی

                                                            
 ۴و2،دتاآاّول،بندصحیفه سجادیه 9
 ۹5،ص۹،متفسیر و شرح صحیفه سجادیه برگردتهاد:حسینا صا یان،2
 ۳0ج۳2،ص۹57،مبحار األنوار تالمهمالسی،3
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درماید:می
 رینمناججاتصحیفهراملهساادیه، مو هرامرقرانصاتداس وادبه گ»

ان،تردا ید خلو گاها   اس رهدس مارو اهاد یربهبررجاتاناسج ؛
لّله شئ گردتهولریقجهسجلو اولیجاآ رتابیاس الهیرهادسرچشمه و ای

امجودد صجحیفهالش ن ابهاصحابخلو گجاهالهجیمجیبه گواوصیاآتظیم
ساادیه،سبکبیانمعا فالهیهاصحابمعردج  اچجونسجبکقجرانرجریم

 فالهیجهبیجانبدون کلفالفاظد شیوهدتاومناججات،بجراآ شجنگانمعجا
رند اینرتابمقدس،چونقرانرریم،سفرهالهیاسج رجهد ان،همجهمی

گو ه عم موجوداس وهرر بهمقدا اشتهاآمعنوآخود،اداناسجتفاده
9«رند می

براآمقابلهباادکا ا حرادیتصرخویش،د قالبدتاامامسااد»بنابراین
میپرداخ واصجولاتتقجادآاسجالم ابجه وشجیبه بیینا دیشهاصیراسال

 هبر2 «جووپیروانخویشا اوهدادهاآحقیق وبها سانصحیحمعردیررد
درماید:دردا ها قالبد اشا هبهاینمعنامی

دتجاآ؛ گاهرنیجد،[ وحیداس ساادیه ارهد ]با هشمادتاآاّولصحیفه»
،مؤمنیناسج دتاآسوم ارهد با ه؛ گاهرنید،پیغمبراس دوم ارهد با ه

ْغَنَناَزْ »ساادیه:دتاآپنامصحیفه ببینیداصاًلچههس ؛ گاهرنید
َ
أ ُهم  الل 

َ َناَوْحَشَ اْلَقاَطَز َ  َْ اَع َ َعَهَبَتَك،َوا هجاآخیلجیرفاینهاح3 «َعَصَلَتَكَهَبَ اْلَوه 
وقتجیبجهخجدامتصجلید ؛دده کنجدشما اوحش ،مهمیاس ؛قنعقالعین

                                                            
 25۱،ص2۹،مصحیفه نور امامخمینی،9
صــحیفه ی،و   :محمججدباقرموحججدابنحجج2۳1،صســیره پیرــوایان مهججدآپیشججوایی،2

 ۴۹۱،صسجادیه جامعه
  ۳۱،صصحیفة سجادیة 3
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ارِفنی»گویداینکهمی دهدبهما؛دقطخواسجتنادایند واقعدا دد سمی«وی
گویجدامادقطان یس  دا دبهمامجی؛خواستنادخداهمهس ؛خدا یس 

بجه؛د یا]ا  بالشان ا[قنعرننجد همهباپرو دگا  بگذاشماارتفارنبهصله
د د؟بهد  !ا هواآا هاچهضر آبهمامی؛] و ا[منهوآرنند،قولخودشان

حاالادا هواخا مشدیم،چهخیرآبردیم؟حاالمثاًلادا جهواخجا مشجدیم،
دببینیج،اآ اادخرومادا هوا]بجردیم[؟اینهجارااس ]انمنفع [؟چهدایده

اَع َ َعَهَبَتک»معا فاسالمیاس   ْغَننیَزْ َهَبَ اْلَوَه 
َ
؛ ومهجماسج هبه« أ

وّهابینچهاهمی دا درهبهماهبهرنندوبخشجشهبه؛بخشش ومهماس 
 9«یکد یاییاس  ،رنندورمکرنند؟زرض]اینکه[اینها

رهامام وخالدج ،ایناس همچنین،یکیاد تایجدتاهاآامامسااد
 ابراآمردم بیینررد اد ذهنمردم،اینباو بجهوججود یایجدرجهپیغمبر

دا انامام ،یعنیهمینحکجومتیرجهد حجالحاضجر،حّکجامججو تهجده
 2هستند 

اآ،بجراآتجده« بیجینو وضجیح»د :هاآ بلیغیامامسجاادبر رینشیوه
بجراآگروهجیدیگجر« اهنماییو اهگشجایی»براآجمعی،و«دهیسادمان»

یجابیمرجهد  اا سجا یبردبجا میامامسااد»شد د اینمسیرخالصهمی
رنددمینجهشجدیدًا امناسجبجهجاناسجالم ابجهسالسعیمی۴0 ا۴5لول

ان،خجودانحضجرتویجاجا شجینا شبتوا نجدسوییسوقدهدرجهد انمیج
هاآاصلیو هایی ابراآایاادجامعهوحکوم اسجالمیهاو الشدعالی 

201 ااددو انسال الشامجامسجااد۴0رهاگرلو آبهوجوداو  د؛به

                                                            
 0/۹2/۹۴۱0 بیا ات هبرمعظما قالب،9
 ۳/۱/۹۴۱7هاآ مادجمعه،خنبه بیا ات هبرمعظما قالب،2
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حذفرنیم،قنعًا اهبراآامامانبعدآهمچونامامباقروسالهد دگیاومه
تلمجیهجاآدینجی،اجتمجاتیوشد ابتوا نجدبجهدعالی موا  میهصادق

دمینهدکرآوذهنیالدمبراآایاادیکجامعهبپرداد د بنابراین،امامسااد
اش،د لجولسجالیا ید ادبجهتهجدهدرسجاییاسالمی اباهمهدحمج و وان

 9 «گرد 

 . عرصه اخالقی 2

امیهبجودوا حنجاطاخالقجیخلفاآبنیمی بارحا»،د دو انامامسااد
گردتند وجهیبیشترآقرا می یهمو دبیبی جامعهبیشترشدهبودواهر
اآوبجاد  ظجرگجردتند چنینجامعجه2 «شد دوبرمنبرهامو دلعنواقعمی

دباندتاو یایش ابهتنجوانامامسااد»محدودی ودشا سیاسیحارم،
ناسببراآمقابلهباچنینوضجعیتیا تخجاب مجودوبجاایجن وشا آمک اه
یدوبجا هبخشجیدوروداخالقیبود، حررهد حال  راآ ایما ه،جامعهکح

،هاآ یرهو ا ا اند دهررد اساسًاد د دگیامامچها م و ایمان اد دل
عدوجوددا درهیکیادا ها و هذیبجامعهاسالمییا ربی «اخالق»چندب 

رربالاس ؛چهبسابخشمهمیادمشکالتاساسید یاآاسالمرهبهداجعه
3 «ا اامید، اشیادا حناطودساداخالقیمردمبود

دیاد،تمرسعدواگرمردماداخالقاسالمیصحیحبرخو دا بود د،یهید،ابن
هجاآرینند چنا چهمجردمادا مانبا  ابیاد وا ستندانداجعهاسفدیگران می

هجا،اصیردینیدو  شدهبود دو ذایربرا هاحارم بود،ممکن بودحکوم 

                                                            
  22۹،صساله 350انساناآ، سیدتلیخامنه9
 ۹۱2،ص۴،ممعجم البلدانحموآ، 2
  2۴/۳/۹۴72د دیدا اقشا مختلفمردم، بیا ات هبرمعظما قالب،3
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تظیمجی،دینوجاور،بتوا ندمردم ابهایاجادچنجانداجعجههرچندداسدوبی
وادا رنند دهرایعنیرشتنساللهپیغمبرودرد ددالمه
 کتجه»ابعادد دگیداسدخواهدشد؛وقتیاخالقد یکمل دایرشود،همه

رردنایندشجتید یاد وا گاهرمربهپا خوبیان ابهامامسااداآره
ادچهرهجامعهبس و الش موداخالق اد جامعهاسالمی رویجدهد د 

سجاادیه ابیجان مجودرجهد اِلخالقوادتیهصجحیفهاین استا،دتاآمکا م
النف اس ویکایکخصوصجیاتمعنجوآواخالقجیوواقع، وتید ستلم

هاآداسدآ ارهد  ف ا سانبهوجودامده،بادبجاندتجامعردجیمجی یشه
قجد آ ابجهجامعجهاسجالمی،ومنالبتمی،ومضامینا د دهوگران9« ماید

رند ویشمنتقرمیویژهبراآشیعیانومحّبانخبه
د بجا ههمسجایگانود درادهاآدراوا یادصحیفهساادیهامجام،همچنین

درماید:میبی دوستاناهر
َنـا،» َف َ َعَحَق  َُ ـیَوَمـَواَلیاْلَزـا َُ َنیَفـیَج َرا

ـَوَل  َُ ـٍدَوآَلـَه،َو َزَلـیُمَحَم  َصـَل  ُهَم  الَل 
یَتکَواْلُمَناَعَذیَ َْلَْزَداَجَنا َْ ْفَضَلَو
َ
َتک،َواْْلَْرـَذَعَمَحاَسـَ ،َعأ َقاَمـَ ُسـَن  ْقُهـْمَْلَ

َوَوَف 
یَضـَهْم،َوَهَدایـَ ُمْسَتْرَشـَدَهْم َتَهْم،َوَز ـاَنَةَمَر َرَل  َفاَقَضَز َ َهْم،َوَسَد  ُْ َنَعکَفیَإ

َ
2؛أ

 تایجج حججّ،خصججوصبججرمحمججدوالججشد وددرسجج ومججراد !با خججدایا
بجه،مامعرد دا  دوبادشمنانماد سجتیه دانودوستا مرهبهحّ،همسایگ

را گردتنپاداشجتنسجّن خجودوبجههما،وایشان ابراآب بهترینصو تیا آ
اداب یکوی د ا داقبهضعیفانوبراو دنحاج ا جانوتیجادتبیمجا انو

« کرن،رمرنندگانمشو تبراآهدای  اهاویانوخیرخواهی

                                                            
. 72/09/7276دیدار با گروهی از پاسداران سپاه،  بیا ات هبرمعظما قالب،9
 2۱،دتاآصحیفه سجادیه 2
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 . عرصه سیاسی ـ اجتماعی 3

د قیامخو ینرربالمدترو اهیبیما بود؛امابرخیمجردمبجهامامسااد
رهایشاندقطد لّیهمانچندداد د؛د حالی«بیما رربال»اینبه گوا لقب

 ودواقعهتاشو ابیما بودوادامهپیدا کردوالبتهلبیعیاس رجههررسجید 
 جراداناینکجهبیمجا آامجام،شجود مهمتمجرشچنجد ودآبیمجا میمدت

مصلحتیالهیبودرهایشانوظیفهدداعوجهادد  اهخدا اد ان ودبهتهده
 داشتهباشند اد ایندهبتوا ندبا سنگیناما  وامام  ابجردوشبکشجندو

گو جه،مبخشجندواینسالپ ادپد ،دتامج جامعجهمسجلما ان ا جداو30
9دشوا  ریندو انامام شیعه ابگذ ا ند 

اآ،بجراآتجده« بیجینو وضجیح»د :هاآ بلیغیامامسجاادبر رینشیوه
بجراآگروهجیدیگجر« اهنماییو اهگشجایی»براآجمعی،و«دهیسادمان»

رجهد یجابیم اا سجا یبردبجا میشد د اینمسیر،امامساادخالصهمی
رنددمینجهشجدیدًا امناسجبجهجاناسجالم ابجهسالسعیمی۴0 ا۴5لول

سوییسوقدهدرجهد انمیجان،خجودانحضجرتویجاجا شجینا شبتوا نجد
هاآاصلیو هایی ابراآایاادجامعهوحکوم اسجالمیهاو الشدعالی 

201 ااددو انسال الشامجامسجااد۴0رهاگرلو آبهوجوداو  د؛به
حذفرنیم،قنعًا اهبراآامامانبعدآهمچونامامباقروسالهد دگیاومه

تلمجیهجاآدینجی،اجتمجاتیوشد ابتوا نجدبجهدعالی هموا  میصادق
دمینهدکرآوذهنیالدمبراآایاادیکجامعهبپرداد د بنابراین،امامسااد

اش،د لجولسجالیا ید ادبجهتهجدهدرسجاییاسالمی اباهمهدحمج و وان
2گرد  

                                                            
 ۹11،صساله 350انسان اآ،سیدتلیخامنه برگردتهاد:9
  22۹،ص همان2
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رهاسیروبیما بود،هما ندقهرما ید حالیپ ادواقعهرربال،امامسااد
د ایندو ان،حضجرتد  قجشیجک»به گباگفتا و دتا شحماسهادرید 

رخروشیاس رجهرمتجرینسجخنی ا حمجر می هاآرنجدوپاسجخا قالبیپ 
رهوقتید شامبجهمالج چنان9؛«دهدکنبهدشمنانمقتد خودمیشد دان

ردهشد،ضمن حقیرخنیبمتمّل،د با اموآ،د ررسی جشنپیرودآیهیدب 
 رینجمالت،داایعرربال اگیرآاددیبا رینوبلیزخنابهقرا گرد وبابهره

سجوءدشجمنانبادگورردوضجمنادشجاآچهجرهدشج جنایتکجا ان، بلیغجات
 امحمجد اخنثا مودوسیماآسراسردضجیل وادتخجا البی اهر

براآمردم ااگاهشام مایانساخ  انحضرتدرمود:
اآمردم!بهماششچیهتنجاشجدهوبجههفج  عمج ]بجردیگجران[بر جرآ»

ایم؛بهماتلم،حلجم،ججوا مردآ،دصجاح ،شجاات ودوسجتید دلیادته
مؤمنججانتنججاشججدهاسجج ومججابججهاینکججه سججولبرگهیججدهخداو ججد،حضججرت

رنندهوجعفرلیا وشیرخجداو سجولاووحسجنو صدی،،و یهمحمد
 2«ایم ومهدآاینام ادماهستند،دضیل دادهشدهحسین

بایسج دمینجهرجا دیگجرامامجاند اینجده ابجراآد ایندو ان،حضجرتمی
رردرجهبتوا جدسادآمیو شکیال ی ادمینه3 مودمیدراهممیحکوم اسال

هجاآسیاسجیا جیباشجد؛ شجکیال یرجهاددو انامیجرمحو اصجلیحرر 
ایاادشجدود جریجانتاشجو اوواقعجهحجّرهوقیجاممختجا  قریبجًامؤمنان

                                                            
 ۳1،ص7پژوهری در زندگی امام سجاداآ، سیدتلیخامنه9
  ۹7۳و۹۴7،ص۳0،مبحار األنوارتالمهمالسی، 2
3 برگردتهاد: ،۱وابستهبهددتر بلیغاتاسالمیحودهتلمیهقم،ش«پاسدا اسالم»ماهنامه 

  ۹۱ص
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وهایشمتالشیگردید؛اماحضجرتان ابجهلجو زیرمسجتقیم وسجادآدمینه
 ابجه وان بلیجزایجندو انامجامسجاادمی»د مقام شبیه9بادسادآ مود 

د مکه شبیهررد؛یعنیچنجدسجالاّولدتجوتدو انازادیندتوتپیامبر
2 «رهتلنی بود سولخدا

بود؛چرارجهحضجرتاستفادهاددباندتا،ادجمله دابیر بلیغیامامسااد
 ایش وا سج مفجاهیممجو د ظجرخجورجردو مید دگیمید دو اناختناق

اآ بود،جهاینکهادشیوهموتظهودتجااشکا وصریحبیانرند د واقع،چا ه
،لحجنموتظجهوججوددا دود استفاده ماید د زالببیا اتامامسجااد

جاجتماتی یجهبیجانشجدهاسج ؛  وش»ضمنبیان صیح ،مساورسیاسی
خواسج د اآرهحضرتبامضموندتا،ا چه امیما هوبسیا دیررا هحکی

 مودواین،بهترینشجیوها تقجالوالقجاآذهنمردمجاآبگیرد،بها هاالقامی
 3 «تقیدهوا دیشهد س اس 

رند،اهتمامانجلب وجهمیهاآامامسااداآرهد  یایش رین کتهمهم
اس  اینموضوع،با وجهبجه«واتبرمحمدوالمحمدصل»حضرتبهبیان

هاآحکومج امجوآبجودهو،د  أسبر امجهبی تصرآرهمبا دهبااهر
شجد،شجایانوخا دا شهمچنان رویجمیحتیلعنوسّبحضرتتلی

وبیانا دشمحب ا انوبی دق اس  همچنین، مایا دنتظم اهر
رهد بیشتردتاهاآصحیفهسجاادیهوججوددا د،د اندو ان، وسربهایشان

 د  بهشما میبی  وتیمبا دهبادشمنانومخالفاناهر
                                                            

  ۹۱7،صساله 350انسان اآ، برگردتهاد:سیدتلیخامنه9
 ۱،ص۹2وابستهبهددتر بلیغاتاسالمیحودهتلمیهقم،ش«پاسدا اسالم»ماهنامه 2
 ۹5،ص۱ همان،ش3
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گوید:د دتاآبیستم)دتاآمکا ماِلخالق(چنینمیامامسااد
رهبرمنستم وادا د،خدایا!برمحمدوالاود ودبفرس ومراد مقابران»

رهبامنستیههجویجد،دبجا ی)برهجا ی(بخجشوبجری) یرویی(دهوبراندست
رجهد ر رسیرهبامندشمنیوتنادو دد،پیرودآتنجارجنود برابجران

گرآوبدا دیشیبپردادد، اهو دبیرقرا دهود برابررسیرجهبجربرابرمبهحیله
جوییوجویا یرهبرمجنتیجبتیبمنادا  سا د، یروتنای رنود برابر

رنند، وان کذیب) ّدسخنانا ها(ببخشود برابرخنر هدید اسهاگوییمی
    «دشمنان،بهمنامنی تنا ما

هجاآد واقع،اینبخشاددتا،شجکواآاسج ادحضجرتد برابجردو گویی
می،حارممدینه اسماتیرمخهوبن، ظیرهشامکحکوم ورا گها انتبدالمل

بنابراین،اداینجه ،باِ سیاسیدا د 
درماید:وهشتم)دتاآتیدقربانو ودجمعه(میانحضرتد دتاآچهر

خدایا!اینمقام،مخصوصجا شینانوبرگهیدگان واس واینپایگجاه،اداِن»
ان ابجهدو ،اآ؛ولیستمگرانامناآ واس رها ان اد   بهباالییقرا داده

    اا اارهبرگهیدگانوخلفاآ و،مغلوبومقهو ا دزصبو صاحبررده
بیننداحکام و غییریادته،رتاب وادصحنهتمجردو رهمیا د؛د حالیگشته

ادتجاده،دججرایضوواجبججاتدسججتخوش حریجفگشججتهوسججّن )و اهو سججم(
اتاداّولینواخرینشمناِنبندگانبرگهیدهپیامبرتمتروكگشتهاس  خدایا!د

وهمچنینا باعوپیروا شانوهمهرسا ی ارهبهرا هاآا ان اضجیهسجتند،
    «لعن رنواد حم خوددو ساد

باصراح ادمسجئلهامامج و هبجرآامج رجهبجهد ایندتا،امامسااد
شجدنان وسجطاختصجاصدا دو یجهزصببی تصم ولها تاهر
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امیهو مایدوبدین ر یب،بادباندتامشروتی حکوم بنیستمگرانیادمی
رند حتیخلفاآاّول ا فیمی

 گیری نتیجه

صجداوا سجاِنمظلجوموبیشدهبهدس امدرجهانچهجرههاآا اامبابر سی
الالع،ادامجامسجااداحاِنبجیدیِرمنفعلیرهبرخی ویسندگانومدسربه

،حقیقیامجامسجاادرلیبرخالفواقعاس ؛بلکهچهرهد س ررد د،به
 اپذیرپیگیراس رهبا جدبیر اپذیرواشتییکمبا دوقهرمانخستگیسیماآ

رندوبهسجوآهجدفگجامشناسدوا تخابمیها امی ماموبادق رامر اه
رنجد شجود؛بلکجهدشجمن ا یجهخسجتهمی نهاهرگجهخسجته میدا د  هبرمی
خو ده،دیجدرجههجیچشکس تهوقتیدستگاهاموآ،ایندشمِنخس» و،اداین

متوسرشدوانحضرت ارردنامامسااد وا دبکند،بهمسمومرا آ می
 9 «بهشهادت سا د



                                                            
 ۳/7/۹۴۱0هاآ مادجمعه، بیا ات هبرمعظما قالب،خنبه9
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 های محافل شیرخوارگان حسینی بایسته

  *دکتر ابراهیم رضایی آدریانیاالسالم والمسلمین  حجت

  اشاره

دجرودانقیجامامجامحسجینچجراغهارآقمرآ ارنون،هر ود69ادسال

بیشترآد جهانپیجدا ودمحبوبی شودودرهنگتاشو ا ودبه رمید خشان
انمحفجرشجیرخوا گ»متعجالی،غجانایجندرهنجگیکجیادمبلّامروده،رند می

شدنلفرشجیرخوا هد شهیداس ره و اند حالگسترشاس  «حسینی
؛،خودبادگورنندهچهجرهپلیجدجریجانبالجراسج تاشو اجریانجنگ ابرابر

گردتهبود خود دمد ازوشبالباسزیراو ارهامامحسیند حالی
محفجر»شجاهداسج رجهرمترشجهرآادشجهرهاآایجران،هاآاخیرد سال

سالهد  ودجمعهقبراد اسوتاو اینمراسمهمه باشد«شیرخوا گانحسینی
رجهبحمداللجه شجدگجردددماند رشو هاآمختلفبرگجها میبهصو تهم

بجراآگیرآ بلیغیادایجندرصج معنجوآبهرهن،اآداشتهودا د بنابرایدهاینده
 مایجد د ایجن وشجتا ،ضجمنگها شجیادباد جابضجرو آمیمبّلغانتهیه،

رردنا هاد اینمحادرمناسببجهموضوتا یرهمنر جلساتشیرخوا گان،
                                                            

ه،واحداصفهان المصنفیالعالمیة تلمیجامعئتضوهی*
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منجر یچنجد یجهبجراآبرگجها آبهتجران سد،پیشنهادشدهو ذررا  ظرمی
اس  گردیده

 پیشینه

با د  هرانبرگها گردید لینبراآاّو9362د سال،محفرشیرخوا گانحسینی
پجیش د همین استا،گسترشچشمگیرآیاد  یهسایرشهرهاد ،بالداصله
مشجاهدهد میجانایرا یجانلد بجینپناجاه جاماّو«اصغرتلی»، ام62ادسال
هجاآ  بجهشجا هدهم اد میجان جام«اصغرتلی»، ام10شد؛اماد سال می

9شده وسطایرا یانبهخوداختصاصداد ا تخاب
اما  شدجلساتشیرخوا گانادابتدا ارنونتبا تاس اد:

؛ هران،یکمال ،میالدآ(2113شمسی)9362ج خستینسال:
 قنجهد ایجرانو2111،مجیالدآ(2192شمسجی)9312دهمینسجال:ج

2؛جهان
براآبرگجها آایجنمراسجم،بجیشاد9310د سالاینلر جها یوالِنئمسج

3  یهآررد دبر امهجهانجلسهد سراسر0111
،محفجرشجیرخوا گاند انبرگجها گردیجد10ادجملهرشو هاییرهد سجال

ا گلجی ، وسجیه،المجان،دیلیپجین،ا جدو هآ،یمجن، اجیکسجتان،: وانبهمی
میا ما ،سنگاپو ،اورراین،اذ بایاان،رشجمیر،هنجد،مجالهآ، ایلنجد،سجوود،
بلژیک، رریه،تراق،بحرین،تربستان،رلمیباوتماناشا هرجرد  جاا اجارجه

                                                            
الالع9 پایگاه    شا ی: رشو ، تب احوال سادمان بخشدراوا یwww.sabteahval.ir سا ی ،
  25/0/۹۴۱۱گذا آ، ا یخدسترسی: ام
الالع2 پایگاه حضرتتلی  جها ی مامع  شا ی:اصغر سا ی ،www.ali-asghar.com،

  ۹2/7/۹۴۱0بخشپیشینه، ا یخدسترسی:
 ۹2/7/۹۴۱0،بخشدینوا دیشه، ا یخدسترسی:www.isna.ir پایگاهخبرآایسنا، شا ی:3
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قیاماماممردموامرودد برخیرشو هااینمحفربهدرهنگتاشو ا بدیرشده
هاآاینمراسم مامیههینه،اس گفتنیشناسند میاداینلری، احسین

 ج مینا اد منجدانبجهسیدالشجهداءادرادخّیروبهصو تخودجوش وسط
 9شود می

 برگزاری اهداف

بجالجب شجنه،احساسجات مجامیشدنلفرشجیرخوا امجامحسجینرشته
ویجژههنگجامیرجهتبجا اتمقتجرانبجه؛رنددا میجویانتالم اجریحهح،

شود:حضرتخوا دهمی
َم» اَوَل نََفَتَقد  َُ ْیَنَب َِ ْ َمَ َوَقاَلَل ََ یَإَلیاْل

َ
ْوَمـأ

َ
َرـَذُهَوأ

َ
َزـُهَفأ َونِّ

ُ
یأ َغ َرَحت  َوَلَدَيالص 

َلُهَفَرَماُهَحْرَمَلُ ْعُ اْلَکاَهَلاْْلََس َدَإَلْ َهَلُ َقبِّ َزاَلیَعَسْهٍمَفَوَقَعَفـ ُّ َُ ُه ْحـَرَهیَلَزَنُهالل  َُ

َم ْحَوالس  َُ َم َمیَعالد  َُ ا َُ ااْمَتََلَ ْ َهَفَلم  َمَعَک   یالد  َلق  َُ  ْیَنَبُرَذیَهُثم  َِ ...َفَذَعَحُهَفَقاَلَل َِ ا
 َِ ُْ

َإَلیاْْلَ َمَقْطَرة  2 «َفَلْمَیْسُقْطَمْ َذَلَكالد 
همچنیند دیا ت احیهمقدسهچنینامدهاس :

َض َعاْلَمْرمَ» ْ َلالر  َهْعَ اْلُحَسْ َ الطِّ ََلُمَزَلیَزْبَدالل  الس  یِّ َطَنمـا  یَعاْلُمَتَشـحِّ َر الص 
َدَنُمُهفَ ْهَمفَیاْلُمَصز  اْلَمْذُعوَحَعالس  َِ َما َع هیالس 

َ
3 «َحْجَرأ

شیرخوا گان، سا دنپیجامایجنمظلومیج بجهجها یجاناسج   سال محفر
بجراآایجنحررج ،سجههجدفتمجده ااصغرمامعجها یحضرتتلی

 رند:جها ید بالمی
                                                            

خبرآدا س یود 9  شا ی:پایگاه ،www.farsnews.comا حوده درهنگی، گروه ا دیشه،ی، ینو
 25/0/۹۴۱۱ ا یخدسترسی:

  ۹۹7،صاللهوفلاووس، سیدبن2
 07۳،ص2،مإقبال األعمال،لاوسسیدبن 3
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ویج وججودآد خصجوصههجاالد ذهنودبان مامیا سجانؤایاادس 9
َذٍُب»؛تاشو اواسرا انبامحو ی شهیدشیرخوا رربال 9«؟ُقَتَل َعَا ِّ

 مودنو هیجیجزیجرتشجیعی،د  اسجتاآ وقیجعمنهلج تجالفیحساس 2
؛)تهادا آ(و بیینپایگاهحماسیوتقال یقیامحسینی

هاآمستعدشجیعی،بجهیووحدت ویهد را ونیایاادهماهنگی،همسو 3
د جهان « هض تاشو اشناسی»ا دادآمنظو  اه

  بازتاب جهانی

 رهپیشاداینگفتیم،اینمراسموحرر تظیم،د رشو هاآمتعددلوهمان
هاآ نجدبرخجیهاووارنشباد اباتربخشیداشتهوالبتهگاهی یهبامخالف 

هاآمجذهبی ا جوتیسجربادگیرآگو هاقجدامهامواجهبودهاس  ا اناینگروه
2ا د براآد یاآ شّیعمعردیررده

رشما آد رجرجهجانگجها ششجدههاآپ  مو ه،دههگذشتهلّیبااینحال،
،وحضجو د محفجرشجیرخوا گاناصغراس رهبا وسربهحضرتتلی

هاییرهاد عم درد دمحرومهسجتندوبجاویژهخا وادهبه؛ا د واشدهحاج 
 سند بهخواستهقلبیخودمی، وسرو ذ رردند اینمراسم

حضجو دا د،د 3رجهد را گجاهدوخج لبجاسشجیرخوا گاندختردا شاویی
                                                            

  ۱  کویر،ایه9
الالع2 پایگاه اد: برگردته تلی  حضرت جها ی مامع  شا ی:اصغر سا ی ،www.ali-

asghar.com دسترسی:  ا یخ بخشباد ابجها ی، دا س یود،25/0/۹۴۱۱، خبرآ پایگاه ؛
 25/0/۹۴۱۱،حودهایینوا دیشه، ا یخدسترسی:www.farsnews.com شا ی:

د  هرانچها را گاهدوخ لباسبرپاشدهاس ره هیهلباسبراآمحفرشیرخوا گان ا 3
ماههدا د،شاهدحضو با وا یاس بهتهدهدا د اینرا گاهرههما ندصاحبشتمرآشش

چرخخیالیرا دوخ لباس۳۳رهبهتش،شیرخوا هشهیدرربالادصبح ا هدیکیزروببا
دهند درشو وبرخیمنال،ایران اا ااممیبراآخا ما
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گوید:اآمیمصاحبه
لرهمراسمد مهدیه هرانبرگها شدهبود،خا میدرد ددلاجش اد سالاّو»

ام ابجهبچه،خوا ددس ماد مگذاش وگف :هنگامیرهمدا مصیب می
پیدارجردوبجهمجاد مدس اوبده سالبعداینخا مماددًاد محفرحضو 

چجهرسجی،رنجددودوبجادآمیاآرهمقابرشمامجیدا یداینبچه:میگف 
9«!اس اس ؟همانبچهدلجپا سال

گوید:دبیرمامعمی
رجردنبجا وان کتهدیبجاییرجه وججهمجا ابجهخجودشجلجبرجرده،شجرر »

رینمخصوصًاد رویج وبحج،اصغرمذهبد مراسمحضرتتلیسّنی
 رهد بحرینبعدادگذش چنجدینسنّرهیکیادبا واناهرلو آبه؛اس 

رردند اینجلساتو وسربجهشده،بهواسنهشرر سالصاحبدرد د می
د بحجرینباد جاب،لهئاینمسوشودصاحبدرد دمیاصغرحضرتتلی

2«بسیا آداشتهاس  

 نظیر برای مبلّغان فرصتی بی

شجودومسجتمعانرجمعیج برگجها میرشجو وپ معمواًلپ ،شیرخوا گانمحفر
دراوا یدا د ادسوآدیگر،قشرخاصیادبا وانرهشایدرمتراهرشجرر د 

رنندوچنیندرصتیماال مذهبیومساجدهستند،د اینمحفرشرر می
و ،ایجنشودد برخجیشجهرهاآرشج ظیراس  مشاهدهمیرم،غانبراآمبلّ

بخشجیاگجاهیبا هاماالدماس د این؛شودمحفربدونسخنرا یبرگها می
                                                            

،حودهایینوا دیشه، ا یخدسترسی:www.farsnews.com پایگاهخبرآدا س یود، شا ی:9
25/0/۹۴۱۱ 
 همان 2
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آد اینماال داشجتهغانمحترم،حضو واتربخشیجّدصو تگیردومبلّ
باشند 
غجانادمخالباناینجلسات،با وانهستند،شایستهاسج مبلّبیشتررهادا اا

اسببا یادهاو وحیاتاینقشر اد ایندرص استفادهررده،موضوتاتمتن
دواددهموضجوعمهجمرجهبجراسجاس اربجه،بهتنوان مو ه؛اولوی قرا دهند

 داد:اتبا ت،ا دغانوبادخو دگیرآجلساتخاصخواهرانگهینششدهمبلّ

 تا محبت خدا . از محبت مادر1

خجود ا یجهد رنندگاند اینمحفر،ماد ا یهسجتندرجهدرد جدزالبشرر 
درصج ،یابنجد ایجنازوشدا  دومحب ماد آ ابا ماموججودد خجودمی

محب اماممعصجوم»به«محب ماد بهدرد د»ادمستمعان اخوبیاس ره
9 هدای  ماییم«محب خدابهبندگان»وادا اابه«بهشیعیان

 . جایگاه و حقوق زن در اسالم2

اسالم،بهجایگاهوحقوقدناحتجرام گذاشجتهاسج  د هیچمکتبیبها داده
،بسیا آادبا وان ح   تیرشبهاتدشمنانیجابجهصجو تدنجرآ،تینحال

استقبال،گو همباحثجایگاهوحقوقدند ذهندا  دواداینبا هسؤاال ید 
2رنند دراوا یمی

 . حجاب و عفاف3

و3لهحاجابو بیجینایجاتئ  ریدبجرمسجبهتریندرص براآ،اجتماعبا وان

                                                            
 2۱5،ص۹،مبصائر الدرجاتصفا ،؛255،ص۹،میکاف شیخرلینی،9
 ق ۹۳۹1، مضانتوشه راهیان نور ره:    2
  0۱احهاب،ایهادجمله،   : 3
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دادنبجهالگوهجاآحاجابما نجدویژها که وجهبه؛مربوطبهاناس 9 وایات
بجهحاجاب،د ایشجانوحساسجی 3نجبیوحضرتد2حضرتدهرا

اد  تیرگذا آمضاتفیبرخو دا اس  ،گو هجلساتاین

 . جایگاه زن در خانواده4

دا ودرد داو آو ربی درد دانودعالیتیرهد محجیط گاهاسالمبهدنخا ه
معنجوآاسج  بجا وججهبجههجاآا دشرشیمبتنیبجر گ،دهدخا ها ااممی

هشجود جادادهاآدرهنگیدمانما،الدماس این گاهبراآبا وانشجر هامه
،د خجا وادهیشضمناگاهیادا دشوجایگاهخود،د تمربهوظایفخجو

 0گیههمضاتفیبهدس او  د ا 

 سازی ازدواج جوانان و آسان گرایی . لزوم پرهیز از تجمل5

اددوامد جامعهما،اددواموباال دتنسّنخصوصبا وجهبه وصیهاسالمد 
هاآاموده، رینموضوتا یرهالدماس د جمعبا وانمنر شودادضرو آ

گیجرآبجدیلید شجکر قجشبجی،بجا وان0اددواماس  مو د و ا یاسالمد 
  تیربسهایید ایندمینه،گیرآا انگیرآیااساندرهنگاددوامدا  دوسخ 

دا د 
                                                            

،۳م،هالریع  وسائلتاملی،شیخحّر؛0۴7ص،0م،یکافشیخرلینی،ادجمله،   : 9
 ۴1۱ص
  ۹۹۹،صدلئل اإلمامة لبرآ،2
 ۱۱ص،المقتلمخنف، ابی3
 و آ،محدث؛2۹۱،ص2،مدعائم اإلسالمحیون،ابن؛۳۹2،صلیماألا شیخصدوق،0

 ۱،ص2،مالوسائل کمستدر 
شیخلوسی،؛25۳،صمکارم األخالقلبرسی،؛21۴،صثواب األعمال شیخصدوق،0

 ۴۱۱،ص7،متهذیب األحکام
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 و رشد جمعیت . فرزندآوری6

جمیعی دا  دوبا وجهبهو شددرد داو آ قشمؤترآد ،همچنین،با وان
رردهاسج ،متذررشجدناناآرهاینموضوعد مقنعرنو یپیدااهمی ویژه

9د مال خواهرانضرو تدا د 

 . اهمیت برگزیدن نام نیکو برای فرزندان7

هجاآدگاهیهاودها،اهداف،ا مانها،وابستگید،درهنگ،تالقهیتقا ام، شا ه
د 2 ام یکو،شعا دیناس واترسیاسیدا د  و،اداینا سانوجامعهاس  

رننجدهاسج وبجه ظجر گجران،هاآزیرا دشجیشیوعبرخی ام،هاآاخیرسال
هاییبرخی وایاتوا دشدهد اینبابوالگوگیرآادشخصجی باید سدمی

3بادخوا یشو د همچونسیدالشهداء

 تربیت فرزند نقش مادر در .8

زیرقابرا کا اس وباال دتنسنحاگاهیبا وان، قشماد اند  ربی درد د
 ود یکجیادمها ت ربی درد د،امرآضجرو آبجهشجما مجیخصوصد 

هاآهاآمتجدین یجهبجهانمبجتالهسجتند،اقجدامهاییرهبرخیخا وادهاسیب
،بهتنجوان مو جه؛دادنبهدرد داناس تاوال هودودهنگاموالدیند امودش

رردرهگاهیموججب ه وانبهالهامدرد دانبهحفظقراند سنینپاییناشامی
شودو  تیراتمنفیزیرقابجرجبرا جیبجرددگیوایااد فرتد رودرانمیدل

 قرشده وای مفصرودیباییادامامباقربا هگذا د د این وحیها هامی
امیجر0خجوبیبیجانرجردهاسج  اس رهلهومامودش د یایرودرجان ابجه

                                                            
 ق ۹۳۴۳و۹۳2۴،۹۳۴5، مضانتوشه راهیان نور ره:    9
  2۳7،ص7،متفسیر نورمحسنقراوتی،:    2
 ۴۱0،ص2۹،معهوسائل الریتاملی، شیخحّر3
 21۹،ص۹،مالفقیهکتاب من لیحضره  شیخصدوق،0
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 االبالزهامودش جد یایخجودد محضجرپیجامبر یهد  هجمومنان
بامحفرشجیرخوا گانو،گو همعا فبادخوا یاین9 ماید دیبایی وصیفمیبه

 ماید ربا  رمیجمعماد ان ناسبدا دوجلسات اپ 

 مشکالت زندگی برابر . جایگاه صبر در9

مصاوبومشکالتبا وانبهلحاظتوالفواحساساتسرشا آرهدا  د،د 
شجو د ا چجهپذیر ر دو وتًا  اشخالربیشترآ امتحمجرمید دگیاسیب

 ابیخوددا آرنندوهابیمهرند اادجهعوبی وا دا ان اد برابر اگوا آمی
هاییرجهبردبا آاس  بادخوا یوتجدهصبرواستقام و د د، قوی  وحیه

 وا د قشمهمید ایجندمینجهایفجااندادهشده،مید ایاتو وایاتبهصابر
2 رند

 . زنان الگو در تاریخ اسالم11

یکیادبهترینموضوتاتسجخنرا یبجراآمحفجرشجیرخوا گان،الگجوگیرآاد
گردتجه جاحضجرتواسجیهبا وان مو ه ا یخاس  ادحضجرتمجریم

3د انحاضرد واقعهرربال و یهوحضرتدهراخدیاه

 های زندگانی حضرت زینب . درس11

والگوهجاآماهمحرمدرص خوبیبراآ حلیرد جدگا یحضجرتدینجب
 جداد:صجبر،حیجاوا رینا هجاتبا ت دتا آد دگیانحضرتاس رهمهم

خدا،دداعالهی،ایثا وادخودگذشتگی،پیروآادولّیآتف ، ضای بهقضا
 شدنادا  باطباخداد هرحال،شاات وتهت ادح،،تبودی وزادر

                                                            
 ۹۱2،خنبهنهج البالغه 9
 ۳57،ص2،مهوسائل الریعتاملی،شیخحّر؛1۱،ص2،میکاف شیخرلینی،2
جوادمحدتی ، وشته« قشد اند  هض تاشو ا»مقالهش،۹۴۱۳، توشه ماه محرم ره 3
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 وشناس رههریکادتناویندوق،ظردی چندینجلسهسخنرا ی ادا دو
 ودمخالبانخود اد ایاممحرماداینموضوتاتغانمحترما تظا میادمبلّ

ساد دهمحروم نمایند 

 . تهدیدهای فرهنگ غربی12

وبادشناسی هدیدهاآدرهنجگغانبهمباحث ربیتیو ودمبلّحاضر، دماند
بیشادپجیشضجرو تدا د ،خصوصد جمعبا وانبهها،زربیبراآخا وده

9سخندراواناس وماالپرداختنبهان یس  ،د ایندمینه

 شناسی محفل شیرخوارگان آسیب

گو همحادرپیشبیایجدوممکناس د ایناآادمعضال ی ارهپا ه،د پایان
بجدان؛رنیمهاییادا هامشاهدهشدهاس ،مرو مجیهاآگذشته مو هد سال

،اینمراسمبهبهترینوجهبرگها گردد:تهیهامیدرهبا وجهویاداو آمبّلغان

 . حضور آقایان1

 وجهداش رجهحضجو اماباید؛اقایانهستند،زالبًاتوامراجراییاینمراسم
رننجدگانانبجا وانهسجتند،بجراآا جاناقایاند مالسجیرجه مجامیشجرر 

ادجا بخجواهرانبا ههایید اینرندو ارنون یهگالیهمحدودی ایاادمی
توامراجرایجیبر امجه جاقبجرادازجادرهشودمنعک شدهاس  پیشنهادمی
دمانبجاشجروعبر امجه،محفجر ابجهندوهممراسم، مهیداتالدم ادراهمرن

واگذا  مایند شرر رنندگان یهبایدبدا ندرجه«خواهرانمتصدآا تظامات»
ما ندجلساتخا گی یس وبهدلیرحضجو سجخنرانومجدا ومحادراین

                                                            
واکاوی مختصات منازعه نرم در  ؛از تهاجم فرهنگی تا جنگ نرمبهدورتاب،دمینه د این9

احمدآکالم رهبر انقالب ماتبی ، وشته اصغراتررویکرد دینی در تهاجم فرهنگیو
ایید  ممراجعه،ادتخا آ
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حاابخود ا اپایانمراسمحفظبردا ان،الدماس تکاسانودیلمهمچنین
 مایند 

 بانوان تصویر پخش .2

نجدهدها عکاسشود،هاآ  تیرگذا آرهادمحفرشیرخوا گانمنتشرمیتک 
شجود،بجا پیاماینمراسماس ومعصومیتیرهد چهره جودادانمشجاهدهمی

اماباید وجهداش رجهایجن؛رنداآ امت ترمیتالفیدراوا یدا دوهربیننده
ادتجد هامیولبیعتًاچهرهبسیا آادا هاد تک مملّوادبا واناس ،محفر

شدهد اینمراسجمهاآگردتهتک ره ودادتکاسانواهالی سا ها تظا می
هجاوججودرجهچهجرهبجا واند تک  ا اپیشادا تشا بر سیرنندوموا دآ

اصال  مایند ،ویرایشودا د
ن،ااومذرجرمصجیب وگریجهمسجتمعشودرهد ودو مشاهدهمیبه،همچنین

رنا مال ،مهاحمحال معنجوآووبردا اند گوشهحضو تکاسانودیلم
سوگو اآبا واناس رهامیدوا یمد ایندمینه یهمالحظجهبیشجترآصجو ت

گیرد 

 زمانی با وقت نماز . هم3

یهبا هجابجربرهررا دیگرآمقدماس ومراجعمعظم قلید ،لوق  ماداّو
این کتههمتصدیانمحادرمذهبیب،ا د خوشبختا هلهوممراتاتان ذررداده

 سجد؛د  وجهدا  دومحفرشیرخوا گان یهتمد ًاپیشادظهربجهپایجانمی
وظیفهیکایکماس  ،یاداو آاین کته،تینحال

 شدن صدای مداحی بانوان . شنیده4

،سخنرا یومداحی وسجطبجا وانمبّلغجهبرگجها د برخیمحادرشیرخوا گان
امجابایجد وججهاس وچهبسا جرجیح یجهدا د؛شودرهادجها یمنلوبمی
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صداآاوخا مادمالج ود ،داش رهگاهیبدونا کهمدا متوجهباشد
 سد با وجهبهدتجواآمراججعمعظجموامد امحرمانبهگوشمیمعرض د 
له یجهالدمئبجهایجنمسجو وججهرحرم اینموضوع،حساسی  قلیدمبنیب

اس  

 سخنران نبودِ. 5

بهدالیلیهمچونتدماگاهییارثجرت،برخیادمتصدیانبرگها آاینمراسم
بجراآمالج شجیرخوا گانزفلج وخنیبتجالممشغله،اددتوتسخنران

مناسجببا وجیه،اس شود الدممراسم وسطمدا ادا همی مامو د دومی
ا د را ان،دمینه ابراآاستفادههرچهبیشترمخالبجانادمعجا ف جو ا یدس 

دراهم ماییم بی قرانواهر

 سخن پایانی

،بیشجترینحساسجی اصجغربهگفتهدبیرررمامعجها یحضجرتتلجی
بجر«الهمجانیاصاحب»زربد قبالمحادرشیرخوا گاند سراسرد یا، قش

باید وجهداش شود  وآسربندهاییاس رهبرپیشا یشیرخوا گانبستهمی
:رجهبجرایجناصجراسجتوا اسج اصجغرشجعا مامجعحضجرتتلجیره
ایجنپدیجده،دشجمنان اد 9«  ذ قیاممهجدوآهسجتند،شیرخوا گانحسینی»

بی محّباناهریادسوآشیعیانو امعا وچنین گرا یتمیقیدروبرده

 ریندزدزهدشمنانرهبه گا ما ی؛رند اایفامی«سادآظهو دمینه» قش،
شیعهوبلکهمستضعفانتالماس  هدف رینوشریف



                                                            
 ۹۴/7/۹۴۱0 ا یخدسترسی:بخشاجتماتی،،www.Rajanewz.com، شا ی: جا یودپایگاه 9



 

 اّول محرمهای دهه  روضه

  *فکورمحمدحسین 

 شب اوّل

شدرسجیپجد م اخنجداندرمودهاس :وقتیماهمحرمداخرمیامام ضا
َیااْعَ َشـَب ٍب»درمود:« ّیان»د  ودهاآازادینمحرمبهدید امام ضا می
ْنَ َإْن َلَشْیَُ ََ ا  َعيَعا

َ
ْعَ أ َفاْعَكَلْلُحَسْ َ ْعَ َزَلیِّ َمـاُیـْذَعُحَطاَلٍبٍِ ََ ُهُذَعـَح  ُ َفَإ

اآ یان!هرمصیبتیداشتی،برحسینگریجهرجن؛دیجرااو اهما نجد9؛اْلَکْبُش
«گوسفندسربرید د 

رنا قبجریااباتبدالله!شباّولمحرموازادسوگوا آشماس  امامحسین
تجرض بهپیجامبروداعرردوادمدینهبیرون د جدشامدوباپیامبر

« وا مد مدینهبمجا م ا درهدیگر مییا سولالله!وضعیتیایاادررده:»ررد
اس  بی مدینه،شهرپیامبرواهر

 وا دبما د  ادهبیشاد یمقرنادارنونرا بهجایی سیدهرهحسیندیگر می

                                                            
پژوهشگرحودهتلمیهقم *
 21۱،ص۳۳،مبحار األنوار تالمهمالسی،9
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 حل پیامبر گذشتهاس  
امد،حضرتبیدا شجدودرمجود:چشماناماما د:لحظا یخواببه وشته

جّدم سولخدا اد خوابدیدمرهمرابهسینهدشجردودرمجود:مجامنتظجر جو
9هستیم 

اربروقاسموابوالفضربیجرونرلثوموتلیادمدینهبادینبوامّامامحسین
ولجیان د ؛اماچندانلول کشیدرهاینرا وانماددًابهشجهربادگشج ؛

اربر بود د دینبهمراهرا وان بود ابوالفضروتلی ود،دیگرامامحسین
پیرشدهبود دینبامدهبود اپیامبراد  ابیاو د وقتیوا دمدینهشد،گف :

ا َمَدیَن َ» َُ  َجدِّ ْقَبَل َنا َْ «ایم حسینامدهمدینهما ا، اه ده؛چونمابی2   ؛َُ
لا لغرسبزنل زرلبرسیدزیلللحها ل  ل

ل

ل

لت ل یکشلبللخیکلسلخزونلکشزایدیللل
ل

لتززیشلا لکززربللعرسززینلساززیانلل
ل

ل

لهززی لکززا لساززیانلل ززر لبززرلداززگنلل
ل

 شب دوم: ورود به کربال

را وانرربالمسیرهاآمتعددآ اادمکه اررباللیررد؛ جاا کجهامجرودد 
رربالس ،درمود:ترضررد دایناارربالدرودامد وقتیبهامامحسین

ُهَم» يالل  ُِّ ُزوُذَعَكَإ
َ
ُلواَهاُهَنااْلَکْرَبَمَ أ َِ

ُْ ا ٍِ ْرٍبَوَعََل ََ َقاَلَهَذاَمْوَضُع ُثم  َِ َواْلَبََل
َه ُسوُلالل  َُ ي َثَنيَجدِّ اَعَهَذاَحد  َُ َُ ُقُبو

َحاَلَناَوَمْسَ ُكَنَماَجَناَوُهَناَمَحلُّ َُ 
3؛َمَحطُّ

وبالسج  وبال سپ ،درمود:اینموضجعررببرمبه وادرربخدایا!پناهمی
                                                            

 .823. همان، ص  1
 .191، ص 54. همان، ج  2
 .38، ص اللهوفطاوس،  . سیدبن 8
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هاآماوجایگاهقبجو پیادهشوید ایناامحّردرودامدنماومحر یختنخون
«ماس  جّدم سولخدا،بهمنخبردادهاس  

لبززی لبنشززیسایل سیاززیلکربل زز للل
ل

ل

ل بلسلخیکشلبیلا،لسلجزینل نیی ز للل
ل

لبنشیسایلخو لمیگلنآزنل  ز للبی ل
ل

ل

ل هنل   للتیلبللجیّ ل س لمیینل دیکل
ل

خنو ررد شایدیکلحظههمهقضایاد برابرامامحسین


ل سال سیایلصی  ل ل طشلبرلعر ل عفزنلمزنلل
ل

ل

ل سال سیایل ر لبیال لدنل  لجو ل عی لمزنلل
ل

ل دایلبللا  لخوالکت ،لبرل رانل کبرلکزیمل
ل

ل

لبرلنبلل اغمبرلکزیمللا لموجلانم ل رسلل
ل

محجا مدو او اگردتنجد خواسج پیجادهشجود،همجههاشموقتیمیبنیتقیله
پیادهشد د بی براد انودرد داِنبراد انامد د باچهتظمتیاهر

الله!اینیکدرودبود؛اماایندرود،صعودآهمداش  صجبحیجاددهمبقیةیا
وقتیدینبربرآخواس سوا شود،هجرچجه گجاهرجرد،دیگجررسجی بجود 

حرمیوجود داش  دینببهقتلگاهامدوگف :براد !همه اسوا رجرده ام؛می
ام ولیخودم نهاما ده

َعي»
َ
یاْلَمْهُموُمَعأ یَمَضـیَضیقََحت  َعياْلَزْطَشاُنَحت 

َ
دا آرهپد مدداآزصه9؛َعأ

«اآرهشهیدشد!اددس  د  پد مدداآلب شنه

                                                            
 ۱0،ص۳0،مبحار األنوار تالمهمالسی،9
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لا لمازززینلخامزززلل سبزززی لتزززوللل
ل

ل

لدیلززززللا  الخززززو هرلنززززای  لتززززول
ل

لاهززیلهززیلبززو لعاابززنلمززنلخامززل
ل

ل

لاهززیل ززو لغرسبززنلمززنلللبززو لجززینلل
ل

ل دززیلهززیلم یزی رلسززکلمطفزبلللخامزلل
ل

ل

ل دززززیل س   ززززنل سیززززبلم آززززرلل
ل

لاهززیلهززیلبززو ل  ززار لمززنلخامززل
ل

ل

لاهززیلهززیلبززو لساامززنلمززنللللخامززلل
ل

 شب سوم: حضرت رقیه

هجاآاووابسجتهشدتبهپد ومحب دا یمرهدختر،تالفیاس وبههمهمی
داد جد هنودد بستربود پیراهنیادپیامبر ابهتلجیاس  پیغمبرخدا

درمود:چجراگریجهررد امیرمؤمنانرردوگریهمیمی گاهحضرتدهرا
گف :پیراهنپد م ابده ااستشمامرنم پیراهن اگرد ورنی؟دالمهمی

ادحال د وزجشرجرد دالمجه،9؛«ُغَشیزل ها» وآچشما شگذاش و
رند دختربه گیاس ؛تاقراس ؛امابادیدنوبوییدنپیراهنپد ،زشمی

سالهمگرچقد ظردی دا د  صویرپد  ا دید؛بلکهخودسجر اد دخترسه
داماناوگذاشتند؛مگرچقد لاق دا د 

تمادالدینلبرآد رتابرامربهایی قررردهودیگجرموّ خجان یجهداسجتان
 ویسد:همینرهسربابا اگردج ،ا د لبرآمی ااداوگردتهحضرت قیه
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ات اماجرو رجردهاسج ؟چجهرسجیسجرت ابابا!چهرسیپیشجا یگف :
الودررد؟خون

برایمگف :براد مادد یجا دج  دهپجا هده ودادبی یکیادمداحاناهر
دوتاورهگذش  شبیرهماهمبا  بود،بجهخا جهبجراد م دجتم چنجددختجر

مایکیاددختجرانبجرروچکوبه گداش  یکسات ادادنا گذشتهبود؛ا
رجرد امد تک پد ش اد دس گردتجهبجودوگریجهمیسرسفرهادنا  می
رنی گف :تموجان!چنو ادنا رجنم!مجنهمیشجهمجاهگفتم:چراادنا  می

رردم! مضاند رنا پد مادنا می
د هدیکبهیکماهاس رهپد  ا دیدهاس  هردمانهمرهسرازیا قیه

ا د حاالپد امدهاس ؛اماباسربریده چندانلجولباباگردتهاس ،او ادده
َسـَکهکـذا» کشید،ساتتیگریهرردوگف :

ْ
أ َُ  َُ ْنُ َاْزَمـیَوَلـْمَا َُ  «َلْ َتَنی

دیدم  اگهاندید دصجداآاوخجاموشبودموسرت ابریده میراشرو می
9 قیهد لرفدیگر شد سرپد یکلرفادتادو

ل لل زیلللاخازرتل سازیانل  لدالتالزس،لبیبزیللللل
ل

ل

لا ززرلمززر لببززرل  لکززیجل سزز لشتززس،لبیبززیل
ل

ل  ،ل مشبنلبللاسزی   للبللجگلتولکلل مین
ل

ل

لکزس،لبیبزیلللدگال ر لبزللسازاملتزولهزاچللللل
ل

لبلل اشزو  لتزول زرلدیمزی ،لمیز لعازبملللللل
ل

ل

لکلل خملاسینلاسل یسمل خی لسلخزس،لبیبزیللل
ل

لسازیا ل  ل زیلا ل سز لسسزر نللللمر لببرلکزللل
ل

ل

لا رلدمیدزینلمزر ل  نل زاشلسل زس،لبیبزیلللللل
ل
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 شب چهارم: فرزندان حضرت زینب

جرحضجرتها ابهرربالببریموبراآگرشبچها ممحرماس  دل رپی هجاآپی
زریجبو نهجاما جد،اشکبریهیم  ودتاشو اوقتیامامحسجیندینب

درد دانخود اصدارردوگف :ببینیدحسین،زریباس  دینبحضرت
هالبجاس دمپوشجا د ا هجا اامجادهرجردوبجهشمشیربهدس ا هاداد بهبچه
دجداآ جو«محمجد»و«تون»جان!اجادهبدهخدم براد او دوگف :حسین

اججاده جدادودرمجود:شجایدهمسجرت اضجی باشجد شو د امجامحسجین
گف :همسرمسفا شرردهاس رهاگررا بهجنگرشجید،پسجرانبدین

مراجلو رادپسرانبراد تبهمیدانبفرس  
لمیزززززز لدیمآربززززززیدنل  لبززززززر ا 

ل

ل

لمهززو  نل سزز لچیززا لتززولشفززبلخززو هرلل
ل

ل هزززرهی لمزززر ل  لخزززوالمردازززینللل
ل

ل

لغززززل ل کبردززززیلسلعبززززیل صززززغرللل
ل

ل زززو لا   لبر ا جزززینلغمزززنلجزززینلل
ل

ل

ل مزززززززززرس لا   تمزززززززززی لا ال  لل
ل

لحللزززملکززز لسقزززبلا ل سززز لبایبزززینل
ل

ل

ل مزززو لا   لاسلمزززرشلعشزززقلا ززز لل
ل

دوگجرسجرخ ابجهوقتیاصرا خواهر ادید،اجادهداد دینباباتبدالله
شجدتجنجگررد جدوهجردوشجهیدسوآمیداندرستاد بهمیدانامد جدوبه

ازجوشگردج وبجههاآپجا لفجالنخجواهر ابجه نشد د امامحسین
 یامجد دینبجیرجههمیشجهبا وانبهاستقبالامد د؛امادینب9هااو د خیمه
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شتاد ،د اینواقعه،د خیمجه وآ هجانجلو راددیگرانبهیا آبراد شمی
 رسججیدحسججیناو اببینججدوخاالجج بکشججدویججاچشججمشبججهرججرد؛دیججرامی

 ابیرند  وجوا ا شبیفتدوبی
هااربرادمیدانبلندشد،دریادسردادوادخیمجهساتتیقبررهصداآتلیاما

اربجرادتجادهتلیخودش ابهجنادهبرخا بیروندوید دود رادامامحسین
جان! سا د خودش ا وآجنادهپسربراد ا داخ وادسوددلصدادد:تلی

دا دوهجا کاهبراد ش ابکاهد دینببااینرا خود،روششررد امقدا آا

 یزید ریاحی شب پنجم: روضه حربن

راحساسرردره اه ااشتباه دتجهاسج  احسجاسرجردایجن صبحتاشو ا،ح 
ح،وبالراس  دهمیدصحنهبهش وجهنماس   اگهانباصحنه،صحنه

امجاموجودا کهمردشااتیبجود،شجروعبجهلردیجدنرجرد اداینکجهد برابجر
لجرددو رسدومیایستادهاس ،لردشپیداررد رسیرهادگناهمیحسین

رند،اوا سانشااتیاس ؛ هدرد رسویی ّحر،سجرشصحنهگناه ا ر می
هرلجیِمجْنلجد ک»امدوگف : اپایینا داخ وبهخدم امامحسین

ام ایجا وبجهتم؛اماپشیمانشدهمناّولینرسیبودمره اه ابرشمابس« وبة؟
9منپذیردتهاس ؟

جرمی ر،الگوییبراآشماس  داستانح  گویجداسجالمجوا انتهیه!داستانح 
بس  دا د هررااهستی،امکانبادگش وجوددا د بن

 وبهاو اپذیرد  اداماماجادهگرد وبهلرفمیجدان دج وامامحسین
رد صدادد:اآمردمروده!امیدوا مابرهاآ حمج خجداادخودش امعردیر
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شمابادداشتهشود منرهحسین ادتوت کردم؛اماشمادتوترردید حال،
رنید؟گو ه دتا میچرااین

ر؛چرارهلحظه اآبجراوگذشج رجه وآخجا ادتجادهبجود خوشبهحالح 
اس  حضرت،خونتبداللهچشما ش ارهگشودودیدسرشد دامانابا

جرمرتیجهبخجوان ادصو تاوپا رردوبهتلی جر،9اربردرمود:براآح  ایجنح 
ساتتیقبرد سپاهتمرسعدبود؛اماارنونسجرشد دامجانامجامحسجین

 ودتاشو اباالآسربعضیادشهداامدهاس ؛یکجیاداس  امامحسین
راس   ا ها،ح 

رامدآوسراو ابردامانگذاشتی؛امادلیااباتبدال هجاله! وخودباالآسرح 
بسوددبراآخودتیااباتبدالله!رسید قتلگاه بود اسرت ابهدامانبگیجرد؛

ـراَب» ْمـَلَوالتُّ ُهَزَلـیالر  ؛صجو ت وآخجا گذاشج ومشجغول«َوَضَعَرـد 
مناجاتباخداشد 

ل لخزیکلا تل زرا لل  رلبرل  اینلخزو دنلمزرلل
ل

ل

لسل رل  لا لبر دن،لخیکل ی للشزیرتل زرا للل
ل

ل و الا،لسلجیدمل لتیبلنر لهمچونلنم لمن
ل

ل

ل زین،لخیکهزارتل زرا للللبینل رس دللتیل رس دلل
ل

لخوال رلبلل اشمل زربفیی لکز للللببا ل  لکران
ل

ل

لمر ل خص لبینلتیل اشلمرفِل کبرتل زرا لل
ل

ل   سضول ار ل  ل بلکوپرلسلدزیمشلبزلللزبلللل
ل

ل

لکللنیسیل  انی ل  لساض لدی لمزیا تل زرا للل
ل
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 الحسن بن شب ششم: روضه قاسم

د شبتاشو ابایا انخودشسخنگف ودرمود:درداهرر امامحسین
سجالهبجود،ره وجوا یسیهدهالحسنبناینااباشد،رشتهخواهدشد قاسم

 وا نجدشد؟ویادقطبه گساالنمیبه ردیدادتادرهایامن یهدردارشتهخواهم
 وا مبهمیدانجنگبرو د؟بهخدم تمویشامدوترضررد:ایامنهممی

ابتداسؤالیاداورجرد شجایدبجاایجنبهمیدانبرومورشتهخواهمشد؟امام
خواس ببیندچهقد قد تجداشدنادجانشیرین ادا د پرسجید:سؤالمی

 رادتسجر هد وچگو هاس ؟قاسمگف :تموججان!شجیرینتهیهم!مرگد 
قاسماینحرف ا هدرهتمویشخوشجشبیایجد؛9 «لَس الَزیمَحلَاَ»اس ؛

اینمنن،، عا ف یس ؛بلکه دتا اود  ودتاشو ا شاندادرهاینسخناو،
وبجهخجدم تمجوامجداربرد س اس   ودتاشو اپ ادشهادتتلی

گف :اجادهبدهیدبهمیدانبروم 
لکربلسنلک لمر  لجینل هر 

ل

لا ل نلشر نلسی سنلکز لمزر للل
ل

هاآامامحسیناجادهبدهیدجا م ادداآشمارنم سپ ،خمشدودس 

 ا یجهبوسجیدواصجرا هاآتموادتادوپاآامامحسین ابوسیدو وآقدم
رردرهتموبهاواجادهبدهد 

جل هحتـیُاذَنَلـُه» عبیرمقتر،ایناس : َُ ُلیدیهو ْلالغَلمُیَقب  َِ مر جب2؛َفَلْمَی
بجهاوامجامحسجین«بوسید اا کهاجادهگردج  دس وپاآتمویش امی

3قد گریستندرهبیهوشبردمینادتاد د اجادهدادوقاسم ابغررردوهردوان
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اش ابجر وآسجینهقاسم اد ازوشگرد وسینهایناایکبا امامحسین
همینتمجر ا کجرا درد دبراد شگذاش ؛اماساتتیبعد یهدوبا هامام

خوندرد جدبجهرنا جسجدزرقهاآبودرهامامحسینررد انسات ،لحظه
دوبراد شامد؛اماجوا انواهرحرم ابهیا آ خوا د؛بلکهقاسم ابلندرجر

رهپاهاآقاسمبهدمیناش ا وآسینهاوگذاش  او ابلندررد؛د حالیسینه
شد،او ادو ادچشمماد شبهخیمهشجهدااو دود رنجا جسجدرشیدهمی

اربرخوابا د درد دشتلی
لکاه لمیهنلکللچیا لچآرنلبر سرسخالل  ز ل

ل

ل

لس لعطشلبزرللزبلا سزیلجنزر ل زوخالل  ز للللللل
ل

لعشزقللل یلللجو دنل   لکزللا لعرصزلللل اگان
ل

ل

لشیمززز ل سرسخازززللسلچآزززرنلبر سرسخازززلل  ززز ل
ل

لشی مل  ز ل سز ل هزرلح هز لکزللخازی ل  ،لللللل
ل

ل

ل ززرخلنززآیاتلبززللبززر لاسخاززلل  زز لللجیمززلل
ل

ل  لنززر  لعطززشلسلتززیبشلخو نززای،لا سزز لل
ل

ل

لهمل  خش،لهملجنر ،لهملاهیشل زوخالل  ز للل
ل

لسبزلللکزربل س لبزوالدازرس لطوسیزینلکزللا للللل
ل

ل

لبآزززرل مزززی البزززر ا ،لحَهززز ل دیسخازززلل  ززز ل
ل

لبززرلعمززولهیسززللکیززیلبززیلتزز ل یمززی،ل  ل  ززب
ل

ل

ل دچزززلل س زززی لسلسسزززیل  ل زززی ل موخازززلل  ززز ل
ل

 اصغر شب هفتم: روضه حضرت علی

بستند د اینشبو ود، ودهفتممحّرم،د رربالاب ابه وآاباتبدالله
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اصغرحضرتتلیمظلومامامحسینمرسوماس رهذررمصیب لفر

 ابسیا مت ترررد خوا ند؛ ودادآرهشهاد شامامحسین امی
ادتجاد،مالج  وضجهبجراآبه گانوتلماآبه گماهرگاهگرهد را شجانمی

قد به گوسنگینبجودررد د اینشهادتانبرپامیماههامامحسینشش
 سلی گف  حسینرهخداآمتعالبهامام

دیگر،لحظاتاخر ودتاشو ابود همهشهیدشدهبود د اینرود ،اخجرین
ـغْ َرَحَتـی»بهخیمهامدوگفج : فربود امام ـاَوَلْ َنیَوَلـَدَ الص  َُ َیـاُاْرتـاُه

ُه «خواهرم!درد دم ابیاو  ابااوخداحادظیرنم 9   ؛ُاَوَنزُّ
خواهرش اصجدارجرد؛ه بابد ا اابود،ولیامامحسینا د:بااینکگفته

خواس شرمندهاوشود خواس  گاهشد  گاه باببیفتد؛ میدیرا می
 وا سج رجود  ا گجاهدا د بچجها د:ماد دیگر میبعضیاداهرذوقگفته

 جابیگاهیدس دینببودوگاهیدسج سجکینهودیگجران؛دیجراادبج بی
 وا س او ا گاهدا د رردوماد ش مییم

ا د:اباتبدالله!رودرش اد برابردشمناو دوادا هجاد بعضیادمقا ر وشته
جوابدادد اینهنگام،حرملهبا یرآبهامامحسین2د خواس ابررد 

راها یجاو د؛دیجرجودرش ابجهخیمجهوگلوآرود  اپا هررد امامحسین
د ندوممکناسج مجاد شاددا س دخترانوهمسرا شِگرداوحلقهمیمی

لو متحیرایسجتادهبجود خو ین ا یاو دوهمانشدتزصهجانبدهد قنداقه
پش خیمه؛قرباندلدازدا ت امامحسین«سازداللهقلبکیااعازبدالله»

رادخون ایرقبرروچکیرندوقنداقه   ؛با و شمشَحَ َرَعَجْ َ س  ه»امدو پ 
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صلیاللهتلیکیااباتبدالله «د ان هاد 
لچللبوا؟لجینل ی !لحرفلتارلا ل ونز ل

ل

ل

لکلل سال  لجَگالعلسل رسللکرالخیمونز لل
ل

لبللخامللچشملبلل  نل  ز لمزیا ل   تلل
ل

ل

لدُونالزز للبززر  لاسززینللبخیززیلغیچززلللل
ل

لبللجی ل دیزللا ل غزو لمزیا ل  زیسنلللل
ل

ل

ل رس ل اکل جدلدی آزینلا ل غونز للل
ل

لدآی،ل بگلتزول  لطیشز لدزو   لداهز لللل
ل

ل

لچنودللتازرل دزیلبو زللبزرلبَیی ونز لللللل
ل

 اکبر شب هشتم: روضه حضرت علی

،د پایینپجاآگوشهامامحسینها ا وا هرنیمرنا ضریحششامشبدل
بگجذا یمواشجکاباتبدالله،وصو ِتدل ابرقبرجوان شیدامامحسجین

بریهیم 
لچونلبللمای نل لحر ل کبرل س 

ل

ل

ل سحل  لجینلحر لسکل رل سز لل
ل

لهملل تایزیلکزلل اغمبزرل سز لللل
ل

ل

ل کبززرل سزز للمززینللززاللعفززنللل
ل

شبیهبود بهحضو پجد امجدواججادهاربربسیا بهجّدش، سولخداتلی
دو ًابهاواجاده دتنبهمیدانجنگ اداد؛اماوقتیبجهخواس  امامحسین
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َظَرآَیٍ َمْنُه» اهادتاد،م یوسا هبهقدوباالآتلی گاهررد؛ َُ َظَرَاَلْ َه َُ» 9
ایدرهد دمجانجنجگ،وقتجیپسرشجانسجوا ماشجین]پد انشهیدیادشانمی

بهد بالماشین گجاهررد، اجاییرهچشمشانسوداش ،شدوحرر میمی
سوداش ،بهقدوباالآتلی گاهررد ررد د[ اچشمانامامحسینمی

لم لدنوسملکزللتزول  لمزین،لدزرسلللل
ل

ل

للاززکلشززی  لبَززر لمزز ل  نلبززرسلل
ل

ساتتیبعدهمصداآدریادتلیبهگوش سیدرهگف :پد جان!مراد یاب!
زجرقد خجوناسج ؛بجد شخودش ا سا د؛امادیجدتلجیامامحسین

عا »قنعهشدهاس ؛قنعه ُْ َا عا  ُْ 2 «َفَقَطُزوُهَعُسُ وَفَهمَا
رادامامحسین خودش ا وآجسدجوا شا داخ وصو تبهصو تپ 

رنجد اباتبداللجهدریجادرشجید:خوناوگذاش  سپاهدشمنایستادهو گجاهمی
جان! دتیوپجد ت ا نهجاگف :تلیدرد دم،تلی!وباصداآبلندگریهررد 

ادشدتزجموا جدوهججانگذاشتی د اینصحنه، هدیکبودامامحسین
بهرمجکاوامجد دسج  وآبدهد د اینهنگام،خواهرش،دینبربرآ

 ا سّلیداد گف :براد م!برخیهخدابه وشا هبراد گذاش وامامحسین
صبربدهد!

ْیدَاَوح داََوَلَقد» َفَر ََ هاَوَعَقَیَاُعو ُ اَوَغمِّ الدُّ ّموزمد یا3؛َاْسَتَرْحَ َمْ َهمِّ  وادهی
«ر باقیگذاشتی  اح شدآوپد ت ا نهاوبی

ل مینلمی  لکزلل تزاملبزرس،لا،ل  لتزولبرسزی للللل
ل

ل

لدالتالززسلنززمرانل ا ،لهمرهزز ل اززیانلاسسززی ل
                                                            

 ۹۹2،صاللهوفلاوس، سیدبن9
  ۳2،ص۳0،مبحار األنوار تالمهمالسی،2
 ۹۹2،صاللهوفلاوس، سیدبن3
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ل

لاسینلبللشیمز لالملبلل اشلتو،لجینلا لشتیت،ل
ل

ل

لخی  لا دیلسلا،لنیهیل   ،لم لچللکشای ل
ل

لاسلچشملخوالبنشزیلسلبپزر لتزیلکزللبنزوسمللللل
ل

ل

ل لخامللتیل رلجهملتو،لم لچنودزلل  زای للل
ل

ل ل نکِلاسینللبملترلنیل نل مینلکللبللخامل
ل

ل

ل بینلخشکلتول  لا لاهزینلخزوسشلمیازی لللل
ل

ل ال تشزملکزلل لمازی نللللمزنل«ل ل طش »هیو ل
ل

ل

ل لتززول  لاسبززی نلنززیای «سززیل باززی»صززی  لل
ل

ل ِگالالبللغرب لمز ،لهزرلجزو نلسل ازرلبنرسزیللللل
ل

ل

لکللنیلبللخونلجو دملخضیب،لمو ل زتای لل
ل

 شب نهم: روضه حضرت ابوالفضل

اَلُحاْلُمَط ُع» ََلُمَزَلياْلَزْبُدالص  َهالس  َم ـَراْلُمـْؤَمَن َ َوَوَلَرُسـوَلَهَلل  اْلَحَسـَ َوَوَْلَ
9 «السَلمزل هماْلُحَسْ َ 

شدتباادبوحیجابجود اید،بهلو رهبسیا شنیدههمانحضرتابوالفضر
«بجراد » اگاهامامحسینهاآمتا  وادباو،انبودرههیچیکیادجلوه
گف  باامامشسخنمی«موالآمن»ررد؛بلکههمیشهبالفظخناب می
امدواجادهخواسج  یهد لحظاتاخربهخدم امامحسین ودتاشو ا

 ابهمیدانبرود اباتبداللهبهاودرمود:ابیبراآرودران شنهبیجاو !ابوالفضجر
امرموالیش اامتثالررد مشکیبرداش وبهسجوآشجریعه دج  محادظجان

تبجاس،جنجگرجردهدراوانومسّلِحشریعه ادو رردوخود ابهاب سجا د 
شدتگرماس  ادصبحوشایدادشبقبر،اب نوشیدهاسج  اس  هوابه

                                                            
  207،صکامل الزیاراتقولویه، ابن9
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د جد؛هاآاوخشکو شنهاس  وا دابرجهشجد،دیجدرجهابمجوممیلب
دستیدیراببرد 

لکتنل  ل بل س الچونلبللدگاسکلاهین
ل

ل

لکرالمیهللا ل نل بلتمینیلمنلعیسلنشل
ل

 شجنهالهجرخواهیاببنوشیودرد جددالمجهمی اگهانبهخودگف : و
باشد!

 شنهباشجند!اب اخواهیاببنوشیورودرانامامحسیناآتباس! ومی
رادابادشریعهبیرونامد  9 نوشیدوبامشکپ 

 حماو اهاآمنهجربجراد برسجا د دشجمنانبجی الشررد ااب ابجهخیمجه
دستاناو اقنعررد د محاصرهررد دو

لسَل لفَّزززلِلْ نَلشالطال مزززاُم لسَمِایِزززنل
ل

ل

لعَز َلاِسیِزنلل أالبَزی  ل لأُحَزیمِنل لْ دِّزنلل
ل

لسَلعَزز َلْ مَززی الصَززیاِق ل لَاَقِززا  لل
ل

ل

ل2لدالامززد ل لیَّب ززنطل لطَّززیهِر ل لَزز المِا  لل
ل

هایشلحظا یبعددید یرهابهمشکخو دهاس  ابید مشک یس  دس 
 وا دبانگد یکیاد یرهابهچشممبا رشخجو د وقتجیبجااس و میبریده

گردآاهنینبهسرمقدسشروبید د،دیگجر توا سج  وآاسجببما جد مجن
دا مچگو ه وآدمینامد؟اورهدس د بدن داش  شنیدهشدهرهاین می

آمنرجهبراآتمویشتباسخوا دهاس  درمود:تمو وضه اامامدمان

                                                            
 027،صمنتهی اآلمال شیختباسقمی،9
 ۳5،ص۳0،مبحار األنوار تالمهمالسی،2
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9دس د بدن داش  امحادظقرا دهد؛باصو ت وآدمینرربالادتاد    
َاَرـا »خنابررد؛صدادد:«براد » اایناابودرهامامحسین َْ َُ !«َیاَاَراَاْن

راد یر اباتبداللهدما یبهبراد ش سیدرهتباس وآخا ادتادهبود بد شپ 
قنعرردهبود دوسرمبا رش اباتموداهنینشکستهبود د بودودستا ش ا

لاسززینلس لکزز لکززللطبابزز ل ززرلبززیلا ل مززیل
ل

ل

لاسززینلبنشززیلکززللحهززا لبززیلا،لخززودا ل مززیلللل
ل

لاسینلبرلهزملمیزلل  ل زرسلبزللخزونلغفاازینلللللل
ل

ل

لتززززیلدنوسیززززیلحهززززا لا شلبززززر ا لاسززززینلل
ل

َکَسَرَظْهَرْ َوقَ»صدادد:امامحسین ُْ اآلنپشتمشکس 2؛ْ َحْ َلَتیل َاآلَنَا
خوابید د؛ولیادامروددیگر ادیشبرودرانمنا اممی«امرمشد و اهچا ه
ا ام دا  د 

لجززینلعمززو!لبززر  لحززر ،لسیززرل بلکزز للللل
ل

ل

لکزز «لمزز بلخامززن» سزز لعطززش،ل لعاززرتلللل
ل

ل زززقی لتشزززینینلحزززرسملخزززی لتزززوسنلللل
ل

ل

ل  لبآززززرلتشززززینینلحَززززرال ،لسیززززرل بلکزززز ل
ل

لسیا زززززی لسزززززیتالخابزززززر!لعیزززززیسان  ل
ل

ل

ل  نلنزززرس للبهزززاللب زززوَا،لسزززاالبزززیبلکززز للل
ل

لچشمملبللا  لتو  لکزللا ز لخزی لب زوَالللل
ل

ل

لا ززاملبززللا میزز ،لهفززل!ل ززیلا ل کززیبلکزز للللل
ل

                                                            
 ۹۹2،صاللهوفلاوس، سیدبن9
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ل صززغرلسهززرانلحززی،،لبززللا مززینلمززیا ل  زز 
ل

ل

ل حمززنلبززللحززی،ل صززغرلسلحززی،ل بززیبلکزز لللللل
ل

ل  لا ززرلدر ززی،ل بلا لحززر للل ززرللر ززلل
ل

ل

ل سال سیززکلنززایبلکزز لللمززن صززغرل لا زز للل
ل

ل بززنلبززلل سل  ززینللللسززیل  لسززر ت،لجرعززللل
ل

ل

لمززیل  لبززللخززو بلکزز لللللسززیلطتززدلنززارخو  نللل
ل

 شب دهم: روضه شب عاشورا

شخصیِ جهاناسالمامشب،شبتاشو اوشبتهاس  شبمصیبِ به گ
اس  شبتهاآدرد دپیامبروسیدجوا انبهش و یحا ه سجولخداسج ؛

مد تهاآاوگریهررد د پیامبرخجدابجراآاوگریسج ؛شخصیتیره همهتالی
،قنداقه جوداد ابجهدسج  سجولخجداوقتید هنگام ولدامامحسین

َمالیَوَلَ ِیَدعـَ »داد د،لبا ش ا وآگلوآحسینگذاش وبوسیدوگف :
«معاویهچکا ؟بنمرابایهید9؛ُمزاویه

یمرنججا قبججرش؛امشججبمسججتحباسجج رججهرنججا قبججرهججا ا وا ججهرنججدل
رهامشبد رنا قبراوهستند بیتو هرنند خوشابهحالا انسیدالشهداء

هاهاسجرددودسجتو داد جاپشج خیمجهبههمهخیمهامشب،امامحسین
گودالیحفررنندوا شد انبیفرود د اصبحتاشو ادشمنان توا ندادپش 

خوا د جدودد د گاهی مجادمیگاهیبهاصحابسرمی2هاحملهرنند خیمه
ررد د گاهی یهقران الوتمی

                                                            
 2۱۱،ص۳۳ همان،م9
 ۳7۳،صمنتهی اآلمال شیختباسقمی،2
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درمود:شبتاشو ادیدمرجهپجد مبجاخجودشایجنشجعر اسیدالساجدین
دمهمهررد:

لخالفِازدال لمِز َل للالزکَل لأُفٍ اَهمرُ سَی
ل

ل

ل1لکالممللالکَلسِنل لَإ نَزرال ق لسَل لَ الصِزاد للل
ل

شود بغضگلویم امتوجهشدم،پیامشعرایناس رهدرداپد مشهیدمیمن
گرد ؛ولیخوددا آرردموباصداآبلندگریه کردم؛اماوقتیدینجبربجرآ

؛رجاش»ان اشنید،گف :پد وماد مددای ! یجاةی ِنیالحی می تجدی ای جوتی الم  ْیج ی لی
ینجببجهصجو تخجودروبیجدود«دیدم مردموزریبیوشهادت و ا میمی

اببهسروصو تخواهرخوددد اگریباند یدوبیهوششد امامحسین
او ابههوشاو د ا گاهدرمود:خواهرتهیهم!جدوپد وماد وبراد مادد یجا

2 دتند؛شینانصبرت ا برد 
 پجیهجمماهمینیکجملهباشدره: ودتاشو اپیشامد،حجوادثد وضه

د گودالقتلگاهادتادهبود دینباآ سیدرهاباتبداللها فاقادتاد ابهلحظه
ا د ادباالآ جرپجایینامجدوربرآباالآ ردینبیهامدودیددو براد  اگردته

ْیَحَکیاُزمر،َاُیْقَتـُلَاعوزبداللـهَو»خود ابهتمرسعدملعون سا دودرمود: َو
 َ ُْ ْنُظُرَال هَا «رنی رشندو و گاهمی امیواآبر و!ایاامامحسین3؛َُ

رهزیرتاللهاس ،همینرهصداآخواهرش اشجنید،چشجمامامحسین
ام،حاضجر یسجتمبجینهابرگردد  امجند جدهگشودودرمود:خواهرم!بهخیمه

بادگشج  دینجبد ون امحرمانبیایی دینبامرحا خدا االات رردو
هابود؛اما اگهانشنیدرهصداآدشمنبههلهلهبلندشد گروهی کبیرخیمه

                                                            
  ۴۹۱،ص۳۳،مبحار األنوار تالمهمالسی،9
 ۳7۳،صمنتهی اآلمال شیختباسقمی،2
  ۹۹۹،ص2،ماإلرشاد شیخمفید،3
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هاوایاتالهی مودا شدهبجود دینجببیجرونامجدودیجدسجِرگفتند  شا همی
مقدسبراد شباالآ یههاس  

ل ززر لبززللداززگنلبفیززیل  زز لا لبر بززرل سیززب
ل

ل

لبززر ا ل سیزززبلخززی لکیززیلکززللدبینززیل ززر للللللل
ل

لبنززززت  لتززززیلبماززززر لسلتیآززززیلدبایمزززز ل
ل

ل

لتیآززززیلبززززلل س ل ززززایللصززززرر لدبایمزززز لل
ل

ل مشززبلباززیلکززللبو ززلل دززملبززرل فززو لتززولل
ل

ل

لنززززیسیلبماززززر ل  لغززززملسلسززززرا لدبایمزززز ل
ل

لغملداه ل رچللبزرلبزیدم،لک زبلدزنلخزو اللللل
ل

ل

لهززیلدبایمزز لل  لکززللبززللدززنلللمزز لدززت لکززرانللل
ل

ل مشبلبر  لم لتزولاعزیلکز لکزللنزی لب زیلللللل
ل

ل

ل زززرلبزززلل س لا مززز ل هزززر لدبایمززز لللبزززنل
ل

 شب یازدهم: روضه شام غریبان

اسج  اگجربجاچشجمدل گجاهیبجهرجربالشاِمزریباناباتبداللهالحسین
گیرد خدایا!امشبدهایید پیشچشمانماجانمیهاآجانبیندادیم،صحنه

خوا د د رربالچهخبربود!امشببایداددباندینبربرآ وضه
امشببیشادهمهدینبربرآسختیرشید ادیکسو،جسدهاآصجدچا 

داده،گرسجنهو شجنهودیدره وآدمینادتادهاس  رودرانپد اددس  امی
دید رودرا یرهد بیابانپرارندهشجدهبود جدودده امیددهووحش مصیب 

وسجنگینبجود ادلردجی،رردنا هابراآدینجببسجیا سجخ گرداو آوا ام
بجا نجیهاسوختهبود دوسرپناهیوجود داشج  سجیدالسجاجدینخیمه
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گجاهید دلبیابجان ا یجکبجهاآادتادهبود دینبدا وبیما د گوشه ب
گش رهاد رسد اینسووانسوپرارندهبود دوهرردامد هامید بالبچه
پرسجتا آگشج وادامجامسجاادود جد؛بجادبرمیاآپناهگردتجهبرنا بو ه

ررد می
ددهدیجدهومصجیب  د  خوداوهجمداغگاهیرنا پیکرشهداوبراد ا شمی

بود؛داغجوان،داغبراد ،داغدرد دانبراد  بههرحال،امشب اصبحبردینب
وامجابجاوججودهمجهمصجایب9رلثوم،خیلیسجخ گذشج ؛وخواهرش،ام

ها، مادشبدینب ر  شد؛ولیدا واناوقد تایستادن داشج ؛بجرسختی
دمین شس و مادشبخوا د 
ل مشزززبلبشیهزززاللالزززن

ل

ل

لخو دززیلدمززی لدشهززاللمززنل
ل

دبانحالدینباینبودرهخدایا!راشدرداادتابللوع کند!خدایا!دجرداایجن
پا شهداجدارنم!دیده اچگو هادپیکررودرانودختررانداغ

ها اامجادهحررج جان!بچهاشدرمود:تمهبهتمهصبحیاددهمامامسااد
خواسج بجراآادا وهاسوا ررد د دشمنمیرنید همهاسیران ا وآمررب

اسرا اادرنا قتلگاهتبو دهد اینرا  اررد دوداغاسرا ااذی بیشتر،قادله
 مود د  ربیشترو اده
هارمکررد اسوا شجد د هاودنامبهیکایکبچهدرمود:تمهامامسااد

همرمکررد؛اماساداتمال !تمهشماخودش نهاما د بهامامسااد
 وا س  امجدد قتلگجاهصجدادد:بجراد محسجین!خواس سوا شود؛ میمی

د بلندشووببینخواهرتبینبرخیهوببینرسی یس  اخواهرت اسوا رن
 امحرمان، نهاوزریبما دهاس  براد م!وقتید مدینهرنا قبرجّدم سجول

                                                            
 ۴1۱،صکربالقصه  تلی ظرآمنفرد،9
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گردتند براد م! وددوممحجرمرجهد  دتم،براد انومحا مدو مرامیخدامی
یـاخواستمپیادهشوم،همهشمابودید سجپ ، وضجهخوا جد:اینسردمینمی

ماُِمَقطعاْزضـاِجداه!یاُس َملعالدِّ ُمر  چنجان وضجه    «ولالله!هذاحس   
لصدیٍقَوَزُدو»خوا دره: َُ َک  «پ ،دوس ودشمنبجهگریجهد امجد 9؛َفَاع 

بر د خواهمبروم؛ولیبا ادیا همرامیصدادد:براد م! می
لس ال بززینلمزز لکززللبززر ا لبززر ا ل  زز لل

ل

ل

لدیززیملدززیمیر ل  زز صززیلبززی ل  ززرل عززیانلل
ل

ل س لجهملتو  لسیلکللبل لماهمل  ز ل
ل

ل

لسس لجینلم لسلسزیلغزملسلا المصزوا ل  ز للللل
ل

لجهملتولبرل ما لسل زرتلبزرل زرل زیینلللل
ل

ل

لاسنرل م لمپر ،لمر لخیکلبزرل زرل  ز لللل
ل

ل   ل س لتو؛لهرل ولکلل سلدالآم«لسجلل هلل»
ل

ل

لمرر بلطیع ل   لسلمزر لا لبر بزرل  ز لللل
ل

لخو هر ل   لکللچونلتولبزر ا  لچی نللبن
ل

ل

لباییلبللچشملخوسشلکللا ل سرلخیارل   ل
ل

ل س لبللنی لسلتولمیدزی لبزللکزربلللللم لمن
ل

ل

لاسنززرلسصززی،لسعززینلمززی،ل س لمرشززرل  زز ل
ل

لاهززی لا لسا علتززوللانززم ل مززینلدمززنلل
ل

ل

لچشمملبلل و لشی ملسلعبی لسل کبزرل  ز للل
ل

 دکتر ناصر رفیعی، با تصرف و تلخیصاالسالم والمسلمین  برگرفته از مقتل حجت

                                                            
  ۹۴5صاللهوف،لاوس، سیدبن9





 

 های تبلیغی  ها و تجربه خاطره

 اشاره 

هاییاس ره وجههاوامودههاآ لخوشیریند دگی،سرشا ادتبرتخالره
بها ها اهگشاآد دگا یسعاد مندومود،اس  د اینمیان،خالراتمبّلغان

رنجدهاد کجا یتهیهرهد حودهدینودرهنِگاینمردوبومدعالی می رنند،ا
رند امسیر بلیجزنبهاینوادآرمکمیمندااس رهبهمبّلغان وپاویاتالقه

مندآاد اا با د جدهدیگجران،ادادمجونوشایستگیلی مایندوبابهره ابه
 ربهاهدافخویش ایرایند  رومنلوب یادشو دواسانخناآماددبی

د موضوتاتگو اگونا اوهگرامیهاآمبّلغاند این وشتا ،شما آادخالره
شدهرههریکحقیقتی وشن،اشا  یبیدا گریجادضجیلتیا دشجمند ا  ریجد

ادهایجدو ابا جدوبجردا جشخوا نجدگانمیهجامیرندو و اگاهی ابجهدلمی
 سا د خوبیمددمیپویندگان اه بلیِزدینی ابه

 استقامت در تبلیغ 

مر جبد مجاهمبجا  سجالبجهلجو 23بهمدت،اللهالعظمیبهاءالدینی ای
ایشاند ابتدابجا امالیمجاتو  دتندمبراآ بلیزبه وستاییمی مضانومحّر
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دند 3مجردو0رجه قریبجاًاآگو جهبه؛هاآبرخیمردممواجهبود جدمهرآبی
شد د برخو دبرخیمردمد ایاممراسمسخنرا یواقامه مادایشانحاضرمی

گفتنجدایجنسجیددیگجربجهایناجا آبودرهبینخودشانمیلو، بلیغیایشان
لماه مضانولیبا عاب مامد اّو؛س اولواخر خواهدامدواینددعهاّو

رندحجاالدکرمیسیدحتماً:باخودگفتند سالبعددید دبادهمایشانامد د
؛شجودجبجرانمجیماهمبا   مضانمچیهآبهایشان داد د،حتماًرهماهمحّر

دنجر اد بیجرونابجادآاللهبهاءالدینیبعداداینکه مادتید ولیحضرتای
ررد جدایجنگردد برخیادمردمخیالمجیادهمانجابهقمبرمی،رنداقامهمی

اللجه امجاایج؛دیگربجهایناجا خواهجدامجد،ددعهرهسیددس خالیبرگشته
 ودسالبها اامی23 صو ا ان،مر ببهمدتالعظمیبهاءالدینیبرخالف

شجو دود مراسجماقامجه مجادوسجخنرا یومردمهمهرسالبیشترجذبمی
او  د رنندواستقبالخوبیبهتمرمیایشانشرر می
ا اارهمردمرهاینبود، بلیغیایشاند  وستاآمذرو هاآهیکیدیگرادتمر

بهسربادآ ردتهبود،بعدادپیرودآشانتحتییک فرد دمانحکوم لازو
 فرشان یهبهد جه دیعشهادت ایر1ا قالببسیا آادا انبهجبهه دتندو

جوا بهلو آمتحولشدرهد بین وستاهاآهم،امد د این وستاد  های 
بایجدد د سیاس رهلالب، وستاآامامدمان)تج(معروفگردید واین

9 ر وجهداشتهباشندوگو همسابهاین، بلیزوا شادمردم

 لطف خدا

بایکواسنهادمرحومحاممیرداتلجی،»گوید:می اللهسیدلیبجهایرآای 

                                                            
اللهحسینیمیا ای وگوباای ،گف 250،ش۹۴17ابان 1 ،اد،حوده  شریه9

http://www.hawzah.net/fa/magazine/numberlist/6435
http://www.hawzah.net/fa/magazine/magart/6435/6864/0
http://www.hawzah.net/fa/magazine/magart/6435/6864/0
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یکیاد اا اد:پسرحامشیختباسرهادوتاظ هرانبود،شنیدمرهدرمود د
رحجومپجد محجامتبجاس امنبراآمنبردتوترردهبود پیشادمالج ،م

دهد منخوابدیدمرهگف :میرداتلیا اامنبر رو ایشانپوِلسود] با[می
ایجم گفج :چجرا؟مجند هم لفنرردم،تذ خواهیرردموگفتم:منبر مجی

بجاالخره ایجم مجی:شودوهرچهاصرا ررد،گفتمام،بدمی ود امهاگهیررده
 جوا ممخالفج پجد رجنم  رو من مجی:گف ،دیدمپد م اد خواب:گفتم

هاآهمسایهدتجو مرجردبجراآبعدادیکیدو ود،یکیاددن:گویدایشانمی
یجکمبلجزمختصجرآبجدون،یکمال خصوصی،منهم دتم شباخجر
گردتموداخرجیبمگذاشجتمو؛پار د سینیچاآگذاش وجلوآمناو د

د یامد،سالمرردوگف :اقجا؛ دتمد روچهمی،سه ود مامشد بعداددو
دا موضعمجالیایشجانبله گف :می:شمابودیدمنهلدال یمنبر دتید؟گفتم

منقربًةالجی گفتم: خواهداینمبلز اادمنقبولرنیدمندلممی؛خوب بود
منبگیریجد مجنرنماین ااد هخواهشمی:امدم گف اللهبهانمال می

011، دجتماگجرمالج ان جاجرمجی  وما یبودگردتم چک ضمینیهها 
داد دیدمدوبرابران ادادهاس  دهمیدمخوابپد ماتجرمجادآهجم ومانمی

یعنیماهماگرمنبرود سخوا د مانقربًةالیاللهباشد،خداهم؛داشتهاس 
9«لنفخودش ادا د 

 نبر تقلیدیپرهیز از م

 و د؛یعنیتیناًاآ، ادیوییویا لویهیو یمنبرمیهابهصو ت ود امهبعضی
؛پسندیده یس ،رنندرهاینهمانمنلب احفظرردهوبرباالآمنبرا اوهمی

                                                            
 اللهسیدلیبجهایرآ،گف وگوباای ۹2ش،۹۴12مهرپگاهحوده، شریه 9
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اَسَمـْ َجَمـَع»درماید: وای دا یمرهمیرهادامامصادقد حالی ْزَلُمالن 
َ
أ

اَس هتلممردم ابهتلمخودشریاس سر رینمردمتالم9؛َإَلیَزْلَمهَزْلَمالن 
منبربرویموحتیآا، ود امهی لویهیو ،ی ادیوی بایدرامالًپ ،« ندراضاده

د رنجا ،رنجد بنجابراینزرمجک مجیهممنبر رویم؛چرارهبه شدمبلّیتابر
اتا دیگران،خودمانهممنالبی ابجهانرردنبهسخنرا یبقیهو وجهبهگوش

 د واداقاآرادی قلیداضادهرنیم شخصید  هران،راماًل قلیدآمنبرمی
 د ،هما نجد جوا اقجاآرجادیرهحتیاگر ودهممنبرمیشکلیررد؛بهمی
 2شد باتثخندهمردممی،گف :شبجمعهاس رهاینمی

 ذوق و سلیقه در تبلیغ

بلکجهبایجدذوقوسجلیقها اوجه؛ز، نهادا شومعلوماترادی یسج اآمبلّبر
الدینجبرتجاملییکیادتلماآقمادقولمرحومشرفد منلب اداشتهباش

پ  غان ابراآا شادبرخیادمسیحیانلبناندرستادیمگوید:یک فرادمبلّمی
اینمسلمانشویم،بایدچهرنیم؟خواهیمادمد ی بلیز،گفتهبود د:ارنونمی

د اقاآ وحا یگفتهبود د:ابتدابایدختنهبشویی
احکاماسجالموادابیکیاد«ختنه»ایشاناضادهرردهبود د:د س اس ره

دیناس ،امابایدذوقوسلیقهداش و تایج اقتضجاآحجال ارجرد بجراآ
.ا اوهرردیرمشمئهرننده امسلما ان،بایداحکامسهروسادهوز اده

ایشاند با ه تیاهاینبرخو ددرمودهبود د:اینبرخو د،اترمعکوسگذاش 
.وانمردم،مسلمان شد دواناقا اهم دررد د

                                                            
 ۴۱0،ص۳،ممن ل یحضره الفقیهکتاب شیخصدوق، 9
حا  2 مد سهسخنان  بلیغی،  اا ب ا تقال امودشی دو ه د  گنای والمسلمین االسالم

ش ۹۴۱۳دیضیه،
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الدین،یک مو هدیگر ارجهخجودانمرحجومبرخجو درجردهمرحومسیدشرف
نجینبیجاندرمجودهبود جد:یکجیادچبود دواتربسیا منلوبیداشتهبجود،ایجن

خجواهممسجلمانبشجوم مسیحیانترو مندلبنان، هدمنامدوگف :مجنمجی
مسلمانبشوید گف :وظیفهمنچیس ؟گف :دو رع  مجادصجبح:گفتم

.خوا ندبخوانوسه رع  مادمغرب گف :مسلما ان،هفده رع  مادمی
بجراآاسجالمپیامبر آقوآشدهاس وشانیکمقداگفتم:ا انمسلما ی

خوا د د ارنونبر قر وا یخ،دو رع  مادصبحوتصرمیمسلما ان،بنا اده
. رادیاس ،همیناتمال اا اامبدهید،ایدشمارهمسلمانشده

 د د مساجدبادیگر مجادگها ان،مسلمان،قوآشدومیرمایناقاآ ادهرم
ایشانسراسیمهپجیش اینکهماه مضاندرا سید اد؛خوا  مادمیلب،معمول

گفججتم:خیججر، ودهمربججوطبججه مججنامججدوگفجج :مججنهججمبایججد ودهبگیججرم؟
ادمدتمدیدآرجهادبعثج اسالم،بعدمسلما انصد   هاسمسلمانرهنه

د گردتنشد مو به وده م،پیامبرگذش 
. ودهبگیر،گفتم:هرا دادهرهامادگیدا آ.خواهم ودهبگیرمگف :منمی
سالدوم مامماه ا ودهرهسببگردید،الدیندرمود د:این وشمرحومشرف

 ادلجهشجبش جر وبگیردوارنونایشانیکیادمسجلما انقجوآلبنجاناسج 
9.رندمینمی هاآجنوبلبنان اایشان  رینبودجهشودومهم می

 در تبلیغنیازسنجی 

لینمال ، یادمخالباس رجهد اّو:مال ا تخابموضوع،سهچیهاس 
د ا تخجابموضجوع،جنسجی ورااوچهدما یاس  موقعی شغلی،سجن

                                                            
االسالموالمسلمینمحمد مصاحبهباحا،۴۱،ش۹۴۱۱حوده،مردادوشهریو   شریه9

ی تباو
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بسیا مهماس  مال دوم،قد تدهممخالباسج رجهایجامنلجببجراآ
،مسئلهمخالبقابردهماس یاخیر؟ومال سوم،دماناس رهبراآلر 

چهمیهاندماندا یم 
،گفتم  ودسجومبهجبهه دتمود ا اااحکامشکیات امی9369حدودسال

ولجیایجنچنجد ودرجه؛رردم ارنوند  مادشک می:اآبهمنگف  دمنده
رنم د ا اجامتوججهشجدمرجهشروعبهبیانشکیاترردید،د  مادشکمجی

 یاد دمندگان بودهاس  مسئلهشکیات،مسئلهمو د
یکیاد وحا یاند حج،شروعبهبیان ماممحرماتاحرامرردرجهبعضجیاد

رهبایدد حالی؛مثرحرم شکا رردن؛ادتدد تمررسیا فاق میا هااصالً
 9گف   امیحااماتمالومساورمو د یادد چنیندضایی،

 پاکت الغر

ما بایدبهمساوراقتصادآواینکهمننقهاقتصادآهس یاخیر، وجهرنیموبه
ِإنَّ »؛خداو داس  ادقحقیقی،دهیم؛چرارهبدهند،اهمیتیپولیرهبهمامی

ِة اْلَمتین اُق ُذو اْلُقوَّ زَّ َه ُهَو الرَّ بجهشجهرآبجراآ بلیجز:بهقولاقاآسیبویه2« اللَّ
البدِچکاس  :گفتمپیشخودپار الزرآبهمنداد د ،م دتم وقتیبرگشت

حجاماقجا بسماللهالرحمنالجرحیم»:بادرردمدیدمصاحبخا ه وشتهاس 
گجردتنمنبر دتنادشما،جلسه؛دادنوپذیراییادمادحم امدنادشما،چاآ

هبنجد« اللهوبررا جهةوالسالمتلیکمو حم خداادهردوآماقبولبکند؛ادما
مهمایناسج رجهبله، دادهبود د بهاوشبمنبر دتهبودوهیچچیه91خدا

                                                            
 ش ۹۴۱۳دادهد دو هامودشیا تقال اا ب بلیغی،االسالموالمسلمیندال سخنانحا  9
 01،ایهذا یات 2
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9رند می یهامتحان یهخداو دما اخداهواآما اداشتهباشدوالبتهگاهی

 عالمه جعفری و نهی از منکر

  دج  داشمیبجهخا جه ودآتالمهمحمد قیجعفرآره قرشدهاس 
بجرد او ا عقیجبروچهدددآ ادیدرهقالیخا هایشان ابرداشتهاسج ومی

خواس قالیچه ابفروشدوباشخصید حالمعاملهبود،اسجتادررد دددمی
جعفرآپیش د وباپیشنهادبهترآقالی اخریدوشرطرردخجوددروشجنده

 ان ا اخا هبرایشحمررند 
خا هاستاد سید،بجهحقیقج مجاجراپجیبجردواداسجتادتجذ وقتیدددبهد 

اآداشتهباشجد،وآ ااددددآرنندهخواس  استادبدونا کهبرخو د ا اح 
منره دیدم وادخا همندجرشدددیجدهباشجی   مجن»   بادداش ودرمود:

 2اس هدای ررد بااینبرخو د،ددد ابه اه «ام دقطقالی ااد وخریده

 تبلیغ مسیحیت  شیوه

بر د د بسجیا آادها،بهتریناستفاده امیغانمسیحی،ادرمتریندرص مبلّ
ا دهابرقرا ررده لفنیمستقیممیانرلیساوبیما ستانخّط،رشو هاآا وپایی

 جروبیما آرهبهدلیرد دو  جخجویشلنیجف، ودرهد هرلحظهادشبا ه
پذیر رشدهاس ،بتوا ددقطبابرداشتنگوشی لفنوبدون یادبهگردتناسیب
هجاآبارلیساا  باطبگیردود همجینلحظجاتودقجای،رو جاه،دل،اآشما ه

 خواهند  میدها انبهسوییبرودرها انمی

                                                            
االسالموالمسلمینگناجید دو هامودشجیا تقجال اجا ب بلیغجی،مد سجهسخنانحا  9

ش ۹۴۱۳دیضیه،
 ۱۹،صسیره اخالقی علمادالمهتسگرآ، 2
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هجاآگو جاگو ی ابجهرجا ا انمتناسبباشرایطادجرادجوامجعمختلجف، وش
هاآمترود میجانا وپاییجا یرجهاهجرتلجمود ایستگاه،بر د؛براآ مو همی

اددیباییومرزوبی وسرشا رنندرها د،بروشو هاآ بشیرآ ودیعمیدا ش
 !اس جذابی 

دهد اینخالرهمنلقًاتالهوشتاببهخرم می،مسیحی د جذبدیگران
شنیدموسخ متحیجرشجدمرجه،رردهبودغیرهبهادریقاسفر ااددوس مبلّ

غانمسیحیمیانقبایردقیرادریقابذ گوجهدر گیوبادماانوخیا پخشمبلّ
هاآگوجهوخیا ووقتیرهبو ه،یعنی و دوششماهبعدمی،رنند سپ می

ا گجاهرتجابمقجّدسبجها جانگرد جد بادمی،ا دبادماان شدرردهومیوهداده
 عمج ا هجابجهاتبجاتانهنگجامیرجهخودشجان ابجهتنجوانولجی؛دهنجدمی

 9ا د  سا ده

 سطح بودن با مردمهم

مردموهمراهجیاقتصجادآبجاسجنحهللبهاداسبابمتعا فمیان ودهاستفاد
اشبسیا الدموحیجا یاسج   وحجا ی بایجدمتوسطمردم،براآش نصنفی
ا جالفتمجرو،شجودتمومیمیه قلیهیاوسیلمدتدما ی ارهمنتظر ارسی

همردموجلوهاینا تظا ،پیو داوبا وده ضییعوق بهشما او د رمترینداید
مردمی وحا ی اس رهچهبسااتر هجاییاند ایفجاآ سجال حجودوآ،اد

 هامقالهبیشترباشد هاسخنرا یودهسات 
اللهمشجکینیبجهتنجوان وجی مالج مای خواستندبراآمرحودما یرهمی

اآ هیهرنند،ایشانپرسیدهبود: قلیههشهرقموسیلهخبرگان هبرآوامامجمع
پیکجان،چیسج ؟د اندمجان، وا ندسجوا شجو دماشینیرهمتوسطمردممی

                                                            
 920ج۹2۴،صچهل کلید طالیی در مدیریت تبلیغ ؛شرط بالغحسینسروقام ، 9
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ررد د ایشاندرمودهبود:مجنمردماداناستفادهمیها ومبیر ایایبودره ود
9 وا مسوا شوم اآباال راداین میسیلهو

  ارائه برای الزم فضاسازی

اآبراآ شوی،مجردمبجهخیجراتورمجکبجه اربهاآ،گویندهرمشبجمعه
امواتچشمبهدس شمادا  جدوبجاالتمجاس»گف :اموات،چنینسخنمی

َهٍماْزَطُ وا»؛یکلقمه ا یبهمابدهیدرهرنند قاضامی ُْ َغ ـٍفَزَلْ َناَعـَد َُ ْو
َ
ْوأ

َ
أ

دهید،بهما یه وجهداشجتهباد همی،گردهیاپا ه ا یرهبهدقیرانمی2؛َعَکْسَرة
ـرُممـاَُیواَلـُثـعَزإ»داد:رسی اد خوابدید درهپیجاممجی «باشید یَلـإهوَُ
ُمیُِّإفََلَبالَک ،ا دادیجده ا جهدسجگانمیبجراآمجنتجوابا چج3؛ ـهلَإحتاج 

 « مقدا  یهمحتاجمبفرستید؛دیرامنبههمینچیهبی
 جهاس ؛رردرهد تالمبردخ،بهتوابخیرات یاداوبایدچنیندضاسادآمی
توابش ا،دهیداگرحتیرمترینرا خیرآا ااممی،خوداستخوانیا ان پ 

 جد وآبجدونایجناهدیهامواترنیدرها هابهتوابهمینمقجدا  یجهمحتام
سجانهمجینا تظا  دوبهدضاسادآگف :امشبامواتشما،اجدادشماچشم

چشمشبهدس شماس  جابجرایش،شودگربهیاسگرهسرسفرهحاضرمی
شجدتخجیشجنو دگانبجهد ایجندمجان،بر! ا ییااستخوا یپر ابرنیجد که

ا جدواجدادوامواتخودتمثرسجگوگربه!شدهدالن ا اح شد درهدالن
0 ابهبادرتکگردتند گویندهبعد،

                                                            
 2۹۴،صنامه میثاق طلبگی درسداده و آ،محمدتالم 9
 ۹۱۴،ص2،مالوسائل و مستنبط المسائل کمستدر  محدث و آ،2
 ۹۴۴ص،1،مسفینة البحار محدثقمی،3
 70ج7۴،صها و فنون تبیین احادیث شیوهتلیمختا آ، 0
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 توجه به ذهنیّت مخاطب 

پجذیرد شدهد جامعهخویشاترمیهاآدرهنگی بلیزا سانهموا هاددراو ده
هجاآدراوا جیبجهبجا هاودریبهمیاترگذا آدرهنگو بلیغاتبیگا گان،رژد

بینیره صو رنیمشنو دگانمادا اآدکرودرهنگ اباو دهاس  اینخوش
هجها انمحمدآود رمال عّبدوپذیراآسخنانماهستند،خیالیخاماس  

هاآگروهجی،پجیشوهاآ سا ها دیشهقومی،خرادیوزیراسالمیو یهاموده
لبیعیاس رجهد برابجربسجیا آاد،ا د پ ررردهبمردم اپ بیشادما،قل

حتجیبجهاتتجراضو،حقای،واحکاماسالمیوارنش شاندهندرهگاهیرا 
 رشد جناالمی

ایناس رهاگراد ودی، وجیهرامرموضوع،محجرومیم،ادخیجرش، اهچا ه
سادآوبیجانپاسجخدمینهچینی،بگذ یمواگربیانانضرو آاس ،بامقدمه

لجر احجادیثیرجه،همچنینهاآاحتمالی،موضوع ا قررنیم رامربهشبهه
ادریناسج  مشکرجگذشتهادضعفا هاجبالدواقواماس د با همد یاذمّ

 شدهباشد ها یهبایدحسابهایاصنف وایاتد با همشاِزر،حرده
 عدددوجاتد محادرد ا جهود مجوا دآرجهبهتنوان مو ه،بحثحقوقیا

 فکردمینیستیحارماس ،بایدبا  مرواحتیاطمنر شجود د جیبجاچنجین
ولیبلنجدشجدوبیجرونامجد وآ؛گریس می فکرآد تهاآامامحسین

قجد هاهجمانگف :امامحسجینررد،میهایش اپا میرهاشکد حالی
 گویندسهدنداشتهاس  چرا؟پاسخداد:می:گفتممظلوم بودهاس  

ولجی؛داشجتم اخیلیدوس میدنجوا ید سفرتمرهگف :پیامبراررم
ارنوناداو ا احتم گفتم:چرا؟گف :براترسخنرا یشجما بعجدادچنجدبجا 

ا اوهد ،المؤمنین ا اح اس  پ هاتمّأاد عددرهدهمیدم،سؤالوجواب
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9 سخنگف شدهوحسابدق باچنینموا دآباید

 آوردعیادت، عیادت می 

امبهبیما سجتان دتجهمنبراآد مانبیما آ»رد:ریاددوستانللبه قرمیکی
هبالباس وحا ی رمرا، مودهبهظاهرزیرمذهبیمیریکبودم د ا ااپهش

الؤهاین وجهویژهبرایمسرلو آهب؛دادخیلیمو دلنفومحب قرا ،بودم
ردموتل رگو ابااوبادوبهچهمنظو اس ؟بابگف ،هاین دتا رشدهبود

د بیما سجتان،امبیمجا آهدلیرب،ترگف :منوقتیبچهبودمر اجویاشدم د
ام یجهشجرایطمجالیخجوبی داشجتندودیرودابادآ هرانبسترآبودم خجا واده

امبسجیا د  شجدیدبیمجا آ، د واینمسجئلهندآپیشمیرد مانبهجریان
تربود ؤم

خودشانبهبیما ستانامد جدوادبیمجا انتیجادتاللهدیرودابادآ ودآای 
یبسیا مو دماللفج ومحبج رودرمراد انسن،ه سید دربهمن ررد د

رد د شیرینیاینرمانمنههینهقرا داد دوحتیمبلزقابر وجهیهمبراآد 
قجد د دلمجناتجران،سوت وحا یج بجودرهد راللهدیرودابادآ دتا ای 
 وا ماو ابهاواحساسخوبیدا مو می،بینمههردرد وحا ی امیرگذاش 

2«نم کرام را

 زبان رسمی

بجه،اددوام ودآبراآخوا دنصیغهتقد»گوید:مرحوممحمد قیدلسفیمی

                                                            
 ۹۹0ج۹۹۳ص،همان 9
صادقی 2 ماید و یگا ه مهدوآ خالرهتبلیغ بالینی،جواد تفتیحا ، ماتبی ،االسالم

 960ج963ص
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مالسیدتوتشدم صیغهتقد اهمبهدبجاندا سجیوهجمبجهدبجانتربجی
شدگانرهسرلشکرا  شبود،ادمنپرسید:چجرابجراآخوا دم یکیاددتوت

خوا دنصیغهتقجد،بجههمجاندبجاندا سجیارتفجا کردیجد؟مجامسجلما یمو
اشد براآاومثالیددموباید مادوصیغهتقدماهمدا سیب،پ  دباندا سی

دبجان،ررددبجان،دبجان، جر دبجان،تجربگفتم:د مملک ماتالوهبردا سی
چراسجرودملجیرشجو دقجطبجهدبجان،پ  دبانهموجوددا دلردبانوبلوچ

خوا یجد؟ایدو میهاآسرودملی ساختهشودوبههمهدباندا سیخوا دهمی
ان سمیمملک اس وبایدسجرودملجیبجهدبجانپاسخداد:دباندا سی،دب

دهیدرهدا سیخوا دهشود بهاوگفتم:شمابهچهرمیلیونمردمایرانح،می
گوییدسرودملی ابایدبهدباندا سیخوا د؛امادا اآدبان سمیباشندومی

یددههاآمختلفهستند،ح، میبهیکمیلیا دمسلمانجهانرهدا اآدبان
رهد امردین،دبان سمیداشتهباشندو مادوصیغهتقدشان ابهدبانتربی

9خواهم معذ تمی؛د اواترگذاش وگف :متوجهشدم،بخوا ند؟اینمثال

 شناسیفرصت

د سجالنا تظجا درودگجاهاددرصج ،هنگامسفربهیکرشو خا جیمعموالً
رنموالبتجهد ادجردآادانرشجو بجادمجیرنموبابدوسجتی ابجاستفادهمی

د ماه مضجانهنگجاممثالً؛دهما تخابسوژهمو د ظردق الدم اا ااممی
سفربهاستا بول،د سالندرودگاهمهراباد هران، گاهیبههمهمسادرانرردمو

 وا س دوس خجوبیبجراآمجنباشجد،یک فر ارهبه ظرممی،ادمیانا ها
خواهمباا تخابرردم سرازش دتموبهاوگفتم:منادشماخوشمامدهومی

                                                            
 912،ش9363غان،درو دینوا دیبهش مالهمبلّ،« کات د یسیو بلیغی»مقاله 9
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اآدا یدرهبامندوس باشید؟ایشانهمشمادوس شوم ایاشماهمتالقه
اد،پرسیابرادررد دره:منهمتالقهدا مرهدوستیداشتهباشم بعداداحوال

اددرصج ،قماناس  د اینموقعلبنده،اسمشسؤالرردم جوابداد:اسم
مربجیومعلجم،استفادهرردهوگفتم:امیددا مشماهممثرحضرتلقمان

خوبیباشید 
هابابخرهبااینصحب د جوابگف : ه،من یادبهمربیومعلمدا م باِل

 ااینکهباخصوصجیات؛رمتم،بیشترآپیداررددوستیو داق بادشدورم
شجعبهد 90د دگیاواشناشدمودهمیدمایشان وی یکشجرر اسج رجه

رشو هاآمختلفدا د اوهمباخصوصی وموقعی شغلیمجناشجناشجد 
ها،بایددق رردوموضوتاتمو دتالقهلرفمقابجر االبتهد لولصحب 

بسجیا صجمیمیشجدیمو جا، ونرشفرردومناینرجا  اا اجامدادم ادایج
رردیم بعدادان یهدوستیو داق مجاادامجهپیجدااستا بولباهمصحب می

 احدآرهد استا بولپیشنهادرردبهمنهلاوبرومویکماشیند مدت؛ررد
9اممرارمکررد اقامتمد اختیا منگذاش وبراآپیشبرداهداف بلیغی

 هنر بیان

ردقهیمو داحتیجاموتالوهبراینکهادایات،اخبا ، ا یخ،اشعا ومساواتظ
باشد امنالجبدینجی اد هجرمجو دبجابایدرند،هنرمندهممیمردماستفاده

اهنگوقیادهوحرراتمناسبانادارندوبتوا جدادایجن اهد شجنو دگاناتجر
اددا مد یکیادددعا یرجهمنبجربهی،دو آوتمی،بگذا د بههمینمناسب 

منمد یممنوعشدوبعدادادگردید،بهمسادمادبراآیکمال  جرحیم

                                                            
 931،ص02،ش9362خرداد،غانمالهمبلّ 9
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ادمنبرپایینامدمو هدیجکمنبجر شسجتم جاوبعددتوتشدهبودم منبر دتم
:دیدممردآرنا من شس وگف ،نبرو دو اهبادشود د اینموقعامستمع

مد خا ممملک بودهوارنونهجمد اتمو حصیالتهنرآمنهنرپیشههس
شدهوممتادهسجتم مجنمر جبد ایجنمسجادرجهامو هنرآادادرادشناخته

بجراآاینکجهاد؛رجنم ویجد،شجرر مجیشودوشمامنبرمجی شکیردا حهمی
شجمایجک:اواظها داش  برید،استفادهرنمهنرهاآاختصاصیرهبهرا می

ومال بادپرسیادچند فجرمجتهمرجهنامنؤماآ اد با هامیر ودقضیه
اآجالجب قجرشخصی ارشتهومالش ابردهبود د،بجر وآمنبجربجهگو جه

گردتیدرهبراآمنبسیا جالب وجههاآمختلفبهخودمیرردیدوژس می
رردیجدباژس بادپرسبیانمنلبمی،رردیدبود وقتی قرقولادبادپرسمی

گفتید انوق بجاژسج باژس متهمسخنمی،ووقتیبهمتهماشا هداشتید
بسجیا ،بجراآمجناینحررجاتمنر  مودید  انامنؤمدیگرآداو آامیر

شناسجم،دقجطبجراآجالبومهماس  باا کهصاحبانماال  رحیم ا می
ایم د اینمجدترجهدولج منبجرشجما ابهایناامیدیدنهنروسخنانشما

،د   سجپ گذا ممنوعرردهبود،تصبا یبودمرهچرادول بههنراحترام می
خداحادظیرردو د  

هجاآاس رهاساسًامنبراد ظرصحب ،اهنگان،مقصودمادبیاناینخالره
بوهرلغتی ابااهنگصدا،حرراتدس ،وضعقیاده،بهرا بردنلغ مناس

9یکهنراس  ،مناسبخودادارردن

                                                            
 21و26،صخاطرات و خطرات فلسفی در عرصه خطابه و منبراربر یکهاد هرا ی،تلی 9



 

 ؛های پنهان جنگالیه

 هایی از دفاع مقدسناگفته

  های دفاع مقدس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش

  اشاره

جا آباسالگردهفتجهددجاعمقجدسرجههجردویجاداو پایجدا آومحّرمسال
ایستادگیو یهپیرودآح،و و برظلم وبالراس ،مصادفشدهاسج  
اآباگذش چندینسالادجنگ حمیلی،هنوددوایاآپنهانو کجات اگفتجه

باقیما دهوجادا دد اینبا هبحثوبر سیبیشترآا اامشود 
بجادگوخودشجانبجهاتتجرافهاییادپشجتیبا یاسجتکبا جهجا یاینمقاله،الیه

وبدیهیاس رهاشا هبهایجن کجاتد منجابرتاشجو ایی،بیجا گران مایدمی
ویجا انباودجایش،اس رهمل زیو ایراناسالمیبا  سیبهسیدالشهداء

صبروایستادگی اپیشهخودساختهواداین هگذ ،مشمول صرتو حم 
هاآبججه گادجا بججهقججد تهججاآهمهرججهحمای الهججیگردیججدهاسجج ؛چنان

حسینودیگجردشجمنانجمهجو آاسجالمی، توا سج مجا عپیجرودآوصدام
پیشرد مل به گایرانشود 
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هاآپنهانجنگا اوهاین وشتا ،براساسرتابالیهگفتنیاس رهمستندات
هاآدداعمقجدسمنتشجرگردیجدهشدهرهبههم بنیادحفظاتا و شرا دش

اس  

 کننده نیازهای تسلیحاتی عراقترین تأمین شوروی، بزرگ

 ود امهالقب چاپروی :
اس  رردهشو وآیکپرهواییبراآحمراسلحهومهماتبهتراقبرقرا »ج

اسج رجهاآبهبرخیسرانترب،بها انالمیناندادهگو باچفباا سال امه
«شو وآاجاده خواهددادتراقد جنگباایرانشکس بخو د 

مشجاو  ظجامیشجو وآ،بجهتجراق9211 جا9111بجین9162د  جوامبر»ج
شجدوتراقدادهبه92Tدرو د ا ک201و00Tدرو د ا ک011بادگشتندو

واسکادبید  اهبجود تجراق، نهجا1،سام3مقادیرتظیمیموشکگراد،دراگ
«رشو آبودرهادبلو شرقبهموشکاسکادبیماههشد 

شو وآبا دیگر حویرسال د حاموسیع ابجهتجراقاد9163د سال»ج
جنگبجاایجرانسرگرد و مامی اهیها ی ارهتراقد لیدوسال خس 

 «بود،جایگهینررد د صحنه برداددس داده
 چالهدیلیپدیوید، ویسندهرتابجنگخلیجدا س؛ وهمپیرودآ:

رننده یادهاآ سلیحا یتجراق رین  میند صدآ،به گ69شو وآبا]اما [»
«اس  

 های شیمیایی و بیولوژیک آمریکا به عراقکمک

امریکا:ABCشبکه لویهیو ی
حسینادیکشرر امریکاییبه امالرجوال د بجالتیمو ،بجیشادصدام»ج
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 نمادهشیمیاییبه جامدیجودآگلیکجولخریجدا آ مجودرجهایجنمجاده011
شدنبااسیدرلرید یکبهگادخردل بجدیراآبودرهد صو تمخلوطگو هبه
«گردید می
،باگردتنماجوداد61امریکاد دهههاآخصوصیبنابرگها شی،شرر »ج

هاییادموادبیولوژآومیکروبی ابهتراقلرفودا تباد گا یامریکا، مو ه
ا جد شده بودهوقاد به ولیدمثربودها درهاینمواد،اد وعضعیفصاد ررده

مدخم،لاتونوهمچنینیکبجارترآسجمیبجه جاد میانا ها،میکروبسیاه
«خو د ستریدیومبا ولینیبهچشممی

 پول، نفت و خاک کویت در خدمت صدام

دانمستقررویتی:درتردواصبد ،اقتصاد
روی د جریانجنگتراقتلیهایران،قریببهپا هدهمیلیا ددال پول قجد»ج

رجهاس واین،جدااد فتیبودبهتنوانوامبالتوضد اختیا بغدادقرا داده
 «ررد روی براآتراقصاد می

ادسران یروآهواییروی اذتانررد دره یجروآهجواییتجراق،ادپایگجاه»ج
اسج  ایجنرجردهمیرراتاستفادهالسالمروی ،د لولجنگبههواییتلی

پایگجاه،چجوند  أسخلجیجقجرا داشجج ، اهتجراق ابجراآهجدفقججرا دادن
رردواینامر،بهخلبا انتراقجی رمیریلومتررو اه211سکوهاآ فتیخا  
«رمکشایا ی مود 

هاآ سلیحا یتراقهاآزرببهبر امهگها شسادمانملرد خصوصرمک
شرر الما ی،امریکاییوا گلیسی هیهررده901تراق، سلیحاتخود ااد»

رمپجا ی61وسجط 9130هجا،دولج تجراقادسجالاس  براسجاسگها ش
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شجرر ا گلیسجیوچنجدشجرر :92شرر امریکجاییوحجدود20الما ی،
سوویسی،ژاپنی،ایتالیایی،درا سجوآ،سجوودآ،بردیلجیوا ژا تینجی اهیجهات

شجرر ،و23اس  المان،بیشترینرمک ابهبر امجها مجیبجاد یاد ررده
 «ا د مدادهشرر ،ا اا99شرر ،وا گلی با20امریکابا

 های ضدّ نفر ایتالیاییمین

الندریدمن،محق،و ویسندهامریکایی:
م،میلیونرا آ رینخالفد یکیادپیچیده» با بااسجتفادههامینمرگهاد   

شد د تراقبهرمکیکجیادادیکشرر قالبید سنگاپو بهتراقدرستاده
220میلیجونمجینضجّد فجربجها دش1شعباتبا کالوو ود شمالایتالیا،
01هجا،سجاخ شجرر والسجالبجودرجهمیلیوندال خریدا آ مود اینمین

د صدان ح مالکی شرر دیات،گروهصنعتیبه گایتالیاو ح رنتجرل
ده یهبهتنوانپادشاهبدون امو خ ایتالیجاسالهبودرهامرو32جیا یا یلی

هجاییرجهتجراقد یادج  مجود،اد جوعبسجیا معروفاسج  برخجیادمجین
سادگیروپترپخشرردیابه وانا ها اادهلی احتیمیوحشتناریاس رهبه

گذاش ،پاآقربا یهاپامی وآسنحبیابانا داخ  اگررسی وآاینمین
«شد چیاحتی انپاقنعمی ام

 کاهش قیمت نفت و قطع صدور نفت ایران

گرآسیک،مشاو امنی ملیراخسفید:
شود،جنگادامهخواهجدیادج  بنجابراین، اموقعیره ف ادایرانصاد می»

«بایدجریانصدو  ف ایران اقنعررد 
پردادزربی:ویلیامدایر، ظریه
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اسج  هاآتراق ه ی،شد، تیاجه جدادهرنیم؟هرچهپولد  گباایرانچه»
درداهمسعودآ یهخواهد د   نهااگرتراقاددس برود،درداروی وپ 

شودوماشجینامیدهس ؛باسقوطقیم  ف ،ایرانبرشکس مییک ود ه
شجا  مجاادتد شایدایند مان،را گرشدوایجناخجرینجنگیانادرا می

 «اس  

 ای، کارآمدترین سالح برای درهم شکستن امواج انسانیبمب خوشه

الندریدمن، ویسندهومحق،امریکایی:
اآبجههجاآخوشجهامریکابهپیشنهادویلیامریسی) وی سیا(، حویربمجب»

 رینورا امد رینسجال تراق اد اولوی قرا داد؛دیرااینسال  امناسب
دا س  بجهاتتقجاداو،ایجند همشکستنامواما سا یمدادعانایرا یمیبراآ
 وا س بهیکقد ت صاتدآواقعیومؤترتلیهقواآایرا ی بدیرهامیبمب

هاآمتعا فمحسوبهاادلحاظ کنیکی،جهءسال شود د واقع،اینبمب
هجاآ امتعجا دیچجونسجال هجاآشو د؛اماد میدان بردهما نجدسجال می

هجاد سج  وا ندموجبرشتا وسیعیشو د چنا چجهایجنبمبشیمیاییمی
برابردمیندو بالهررسی ارشجته91 وا ندد وسعتیبها دادهتمررنند،می

هجاآهجواییهسجتندوهجرها،چجرخگوشج یامارو ساد د تماًلاینبمب
ردمی «رنند چیهآ اد سر اهخودخ 

 ترین توپ جهان در عراقساخت بزرگ

 جرین جوپدرترجرالدبولرهباحمای پنتاگونبر وآپروژهساخ بجه گ»
پرداخ ،د لیدیدا (،د دا شگاهمکگیررا ادابهدعالی میHARPد یا)

خودادبغداد،شیفتهحسینرامر،دامادصدامشدوباالمینان مامبهاویاداو 
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 ظیرباشد؛بهشجرطا کجه وا دیکسوپر وپبساددرهد جهانبیرهمیشد
صدامههینهدهمیلیا ددال آان ابپرداددواو ابهحالخودواگذا د بنجابراین،
حسینرامرقرا دادآباشرر  حقیقاتدضاییاورهمقّرشد برورسربجود،

ساخ   مو جهوپبراآصداممیامضارردرهلیان،جرالدبولچها سوپر 
میلیمتربودوبقیه قریبجًا301مترورالیبر06اّولیهان،دا اآلوله وپیبهلول
متروقنردها ها ها،یجکمتجر913هایشان،سهبرابراین وپبود د لوللوله

 مجود اآحاوآده نموادمنفاره اپر جابمجیبودود هربا شلیک،گلوله
 وا س اهدادیرهمی«بابر» رین وپجهانبه امدین ر یب،ساخ به گب

 « اد صدهاریلومترآهدفقرا دهد،د دامنهیکروهد تراقازادگش  

 ای شاهانه برای صدامهدیه

م:9162ژوون1مالهژونادریک،مو خ
سجتقبالاددمامدا انتربستان،د س یکماهما دهبهشروعجنجگ،هنگجاما»

هجاآاآداد دوان،گها شیبودرهادسوآدسجتگاهصدام،بهوآهدیهشاها ه
بودود ان،اوضاعاقتصادآ،اجتمجاتیو ظجامیایجرانسّرآامریکا هیهشده

بود تالوهبران،الالتاتدقیقجید بجا هوضجعی ا  جشایجران، شریحشده
بجردا آانوالالتجاتمختلجفربهره عداد فراتان،مواضعو اهیهاتقاب

دیگررهبسیا محرما هبود،بهاومنعک ررد د؛خالصها کهیک قشهرامجر
«بود  هاجم هیهشده

خبرگها آ ویتر،به قراددهند:
هججاییرججهبججهشججکربهججرهوسججایررمججکهججاآبججیا دشرججراتتبججا ات،وام»

میلیجا ددال 0/23تمرامده،بیشادهاآ فتییا اهیهاتبهتراقبهمحموله
«اس  
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 تحریم ایران

واینبرگر،ودیردداعامریکا:
 امه حریماجراشود، یشه وا اییایرانبراآادامهجنگد صو  یرهقنع»ج
شودود واقع، یشهموجودی ایران یهبهتنوانیکمل سرت خشکمیبه

 «گراید بهخشکیمی
 جرینبجادا اسجلحهد امبه اها داخ ،موجبپیدایشبه گجنگیرهصد»ج

رشجو بجهلجردیناسجلحه31سالجنجگخجو ین،6 ا یخجهانگردید لی
بجود، یجهآشجدهدروختند؛امابهد بالتملیاتاستا چره وسطامریکجالر 

بسیا آادرشو هااددروشاسلحهولوادمیدریبهایجرانخجوددا آ مود جدو
این،د حالیبودرهتراقبهتنوانخریدا قا و یاسلحه، نهاامیددروشندگان

«المللیاسلحهبود بین
 یچا دمو دی،معاونودا تخا جهامریکا:

قد ت ظامیایران،بهد بالتملیاتاستا چرجه حج  هبجرآامریکجابجراآ»
ه حلیر دتجهاسج  جلوگیرآاددروشاسلحهبه هرانصو تگردته،شدیدًاب

رشجو  مجاس21امریکا ارنونبراآجلوگیرآادصدو اسلحهبجهایجران،بجا
« سمیگردتهاس  

 ارائه مشاوره و کمک به نظامیان عراق

وق د ایستگاهالالتجا یامریکاپیشاداتهامسفیربهبغداد،یک وی  مام»
جایگجاهمهمجید  جهدصجدامبود اوادمنهلج وامریکاد بغدادمستقرررده

 «گرد  برخو دا بودوقبرادهرحملهبه گ،مو دمشو تقرا می
الندریدمن،به قرادیکیادمقاماتراخسفید:

هجاآ جارتیکی ظجامی یروهاآماد میدانجنگبه ظامیانتراقجی،رمجک»
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قید مردایرانررد دوحتیگاهی یهخود ادوشادوشسربادانترادراوا یمی
 «همچنانادامهداش  9163یادتندواینوضعی ، اسالمی

هاوا د یچر،را شناسا شدشو اآامنی ملیراخسفید:
 رینرداماد هدیکحسینرا آرردره ااندمانبراآهیچامریکابراآصدام»

 «متحدانخود کردهبود 

 مقاومت مردمی خرمشهر 

 گا اسوشیتدپرس:الک ادناآ،خبر
ادخود شانداد د9161اآد ارتبرمدادعانایرا یچنانمقاوم سرسختا ه»

 غییجرداد «شجهرخو ین» ابجه«خرمشجهر»رهپ ادسقوطشهر،ایجران جام
اآبجراآباددیجدبالداصله،پ ادسقوطخرمشهر،سردرما دهیتجراقبر امجه

خبر گا انزربی ر یبداد خبر گا انشدتوحدت بردآ ارهصو تگردته
- وانخا هسختیمیپنااههها  فرآ،بهوصدبود،مشاهدهررد د د شهِریک

اآیاد رهاتا خمپا هوگلولهبردیوا هاآان باشد،واینشجواهد،حجاریاد
ا جد یجکخا ه،اداینشجهرددجاعرجردهبهچگو هخا هانبودرهمدادعانایرا ی

هجارجهازلجبا هجاجوا جاندرما دها شدتراقید اندماناذتانرجردایرا جی
-پاسدا انوداقد اربههستند، اپاآجانبراآدداعادخرمشهرمقاوم ررده

«ا د 

 اعدام فرماندهان

راق:حسینرامر،دامادصدامومسئولصنایع ظامیت
ره یروهجاآایرا جید مننقجهسجپاهالمبین(هنگامید تملیاتشوش)دتح»ج

چها متراقپیشروآررد د،واحدهاآپشتیبا یو وپخا هاینسپاه دمجی یجه
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رلیمنهدمشدوچیهآ ما دهبودرهصداموهمراها ش،رهمنهمد میانبه
ها،  گادچهرهصدامد د انلحظه هابودم،بهاسا ت یروهاآایرا ید اینا

خجواهمپریدهبودوبسیا  گرانبود صدامبهما گاهرردوگفج :ادشجمامجی
«رهاسیرشدیم،منوخود ان ابکشید د صو  ی

هابهاومخود سید ما یروهجایی(،د گیرآ0د  بردهاآشلمچه)رربالآ»ج
ادسجر01رجردیم؛حتجید یجک ود،گشجتند،اتجداممجی ارهبهتقببرمجی

  به ااتدامرردیم سرهنگستاد) مهآدواصالحمو ا ی(،درما ده یپتالی
 «هابود  یهیکیاداتدامی016

 بازتاب پیروزی ایران در نبرد فاو

المللی ادیواسترالیا،مودقی د تملیاتدجاورا شناس ظامیسروی بین»ج
 «رند د مامدو انجنگذررمی اچشمگیروبهترا

6سی امریکاادتملیاتوالفاربی ا ال  ایمهوشبکهان خبر گا انل »ج
 رینپیرودآایراند خاللجنگ حمیلییجادررد جد  ود امجهبهتنوانبه گ

هامود،شو دپایگجاهی ارجه صجرفمعا یو،چاپاسراویر وش :اگرایرا ی
« مایند،موقعی صدام امتهلهلخواهدساخ  ا د،حفظررده

 یمرمن،د رتابسوداگرآمرگ:
 یروهاآ دمندهایرا یرا آررد درجه جااندمجاناد ظجر جاظران ظجامی»ج

زیرممکنبود اینشبیخونسریع،را امدو مایان،را  دمندگانزواصیبجود
یبرگالسادا و د ودگذشتندهاآروچکدارهبهیا آهها انپاسدا د قای،

«وقدمبهداوگذاشتند 
 ادیوامریکا:

گران ظامیزرب،اداینموضوعمتعابهستندرجهایجرانچگو جهبجا حلیر»
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هجادسج  اهتبو  موده،بجهمواضجعتراقجی اهیهاتا د  وا ستهادایناب
 «یابد 

 سازمان ملل فشار آمریکا و برخورد دوگانه

90ودا تخا جهامریکابههیئ  مایندگیددتجرا وپجاییسجادمانملجر، امه
 م:9160ما س

دهجدرجهحمایج ودا تخا جهبه مایندهامریکاد سادمانملردستو می»
هاآ مایندگیزربید سجادمانملجر اجلجب ماینجد جاد مجو دسایرهیات

-ادها شیمیایی امحکوممی وی قنعنامهایرانرهاستفادهتراقادجنگپیش

رند اآممتنعدهند د زیراینصو ت،ایاالتمتحدهجریاناینقنعنامجه ا
«متوقفسادد 

 یچا دمو دی:
 ادما یرهتراقادسال شیمیایید دداعادخا خودود مقیاسمحدود»

«باشد رند، وسلشبهاینسال قابرد  میاستفادهمی
ا ال  ایمه:  ود امهل

 ااندما یره نهاایرا یانقربا یحمالتشیمیاییبود دچهد سادمانملجر»
هاآرشو هاآبه گجهانتمالتهموا ادهسیاسیرادیبراآوچهد پایتخ 
«گو هاقداماتوجود داش  محکومرردناین

 های میراژفرانسه و فروش جنگنده

هامریکایی:رن  یمرمن،محق،و ویسند
ماههبهموشکرهابتداادسجوآF1درو دمیراژ61، حویر9169د ژا ویه»

بود،ازادگش  د ژوویههمجانسجال،درا سجهوالرآژیسکا دستنمعل،شده
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صد ومسعود جوآ ابهتنوانپناهندهسیاسیپذیرد   جوآپجا ی  ابنی
هاآدرا سهاد هرانهد بالخرومدیپلماتبهستاداپودیسیونایران بدیرررد ب

درو دهواپیماآسوپرا ا جدا دماهجه0،درا سهاقدامبه حویر9162د سال
 «هاآاگهوس بهتراقررد بهموشک

الندریدمن:
هاآ ا وره حویرسال ، قریبًابهصو ت ودمرهادامهداش  یکیادپایگاه»

هجاآ یجروآبود،بهصو تمررهبا گیرآا تو جوفد مررهدرا سهاحداثشده
هاآامد دوموشکهواییتراقد امد اینهواپیماها، ودا هبهایندرودگاهمی

اآ،دیودو اهیهات ادا  ابجاخجودبجهتجراقهاآخوشهساخ درا سه،بمب
اگجربراو دررد جدرجه9166هاآالالتا یدرا سه،د سالبرد د سادمانمی

درا سهسههفتهادا سالرمکبجهتجراقخجوددا آرنجد،انرشجو شکسج 
 «خواهدخو د 

 فرانسه و اعطای یک بمب اتمی به عراق

سرلشکرودی،السامرایی،مسئولاسب،بخشایراند استخبا اتتراق:
ا هجابجهبغجدادهاآخا جیدرا سهبهتراق،بهجایی سیدرهدرستادهرمک»ج

امدوباودیردداعوق ،تد انخیرالله،مالقات مودوبهاوگفج :درا سجهبجه
 جوان مایجد مجیاتناآیکبمبا میبهتراق ابر سیمجیلو جدآدمینه

براآمابو رردنایرانبه وقفجنگ،اینبمب ابههجدفمشخصجیپر جاب
« مود 

داینگها ش ارهباامضجاآودیجرددجاعبجراآاآا، سخه9160من اسال»ج
«رردم بود،د یکصندوقویژه گهدا آمیصداما سالشده

حسینرامر، وی صنایعدداعتراق:
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واقعی ایناس ره الشما،ساختنبمبا مبود؛منتهاباقد ترم؛بهاین»
رانبجهرجا ببجریم جه رهاگرمود،بهپیرودآد جنگ شدیم،ان اتلیهایج

جنوبیجنگ عیینررده ابراآاستفادهادبمبا مد مننقه9111صدامسال
بود ان ود، نهاچیهآرهبراآصداماهمی داش ،بهپایان سا دنسجاخ 

 «بمبا مواستفادهادانتلیهایرانبود 

 روحیه جسارت و شهامت نیروهای ایرانی

ب،سادمانجاسوسیدرا سه:رن دما ا ش، وی سا
هاادرادسرسخ خاو میا ههستندرهوقتجیدا اآاحساسجاتمجذهبیایرا ی»

شو د ارنونشناخ ،منالعهو بردباا هجاد  رمیشو د،دوبرابرخنر ا می
سنو مختلف،بیشترادهردماندیگرآاهمی یادتهاس  د حجالحاضجر،

 اپذیر ا یخ،درهنگاآمبا دهرههمیشهبخشجداییخوبیبرایرا یانشیعهبه
ا د شدهاس ،امادهومذهبا هابوده

هاآاسراآایرا ی،ادرادآ ادیدیمرهقالعا هبراآددارردنجانخودد ا دوگاه
د  اهاتتقادا شانامادگیداشتند انمنظره،منادآجنگجها یچها مبودرجه

اداند ذهندا یم اتتقاداتمذهبیاینادجراد،بجراآمادقطد   امشخصی
دادنا انبهسوآا اامرا هاییرهبهلردزیرقابرباو آسجخ بود جد،سوق

« قشبسهاییداشتهاس  
:3/9/9363خبرگها آدرا سه،

هاآ ظامیایران،اد ظرجسا توشهام ،د  ا یخمجو داسجتفاده ارتیک»
 «قرا خواهدگرد 

 هواپیمای ایرباس ایرانی، اوّلین هدف نظامی ناو وینسنس

راپتاندانهرآبین،ادسر یروآد یاآامریکا:



   113  هایی از دفاع مقدس  های پنهان جنگ؛ ناگفته الیه

جها یامریکابشرآبودوچهرهایرانایر،یکداجعه600ا هدامپروادشما ه»
 جرینرشجتیدا رردوبراآ یروآد یایی سجواییبه گجیبجود گجران اخدشه

هجدفمختلجفد یجکدمجان،211گردتنوددنبیشاد شا هجنگیرهبراآ
بود،د اّولینحملهخود،هواپیماآمسادربرآحامجرشجهرو دانلراحیشده

المللجیبود وینسن بههنگامحمله،با قضقوا ینبجینگناه امنهدمرردهبی
ینامرشدهبودرهد ونقلمروابیایرانبود ادسرا شدپنتاگون،ادابتدامتوجها

اشکا شدنواقعی  اووینسن ،جناالیبه گد پیخواهدداش  بنابراین،
 یروآد یاییامریکارا آ اا اامدادرههمجوا هبعجدادیجکاشجتباهبجه گو

هاییاتناءررد  حقیقجات سجمیداد:د وغگف ومدالوحشتنا ا ااممی
ا آمنل،اس  اینسرپوشیبجودادمقامجاترپنتاگون یهد با هحادتهدریب

«بود باالره وسطد یاساال ویلیامررو وی وق ستادمشتر  اییدشده

 ای آمریکا و عراقپیوند ماهواره

رن  یمرمن،محق،و ویسندهامریکایی:
هاآبلندمدتتراقوامریکابودود مجو داآد صد موادق پیو دماهوا ه»

 یروآهواییایران یهالالتاتباا دشید اختیا ا  جشتجراققجرا  حررات
هاآامریکاییمستقرد  یجاض،بجهرمجکگرد  اینالالتات ااوار می

ررد د د همجین اسجتا،ماتمجعاو آمیپرسنرامریکاییادمننقه بردجمع
رههینه ادمجاهوا هاآد بغجدادسجاختهشجد جاالالتجاتمسجتقیماًپیشردتهوپ 

«هاصو تپذیرد د یاد شده،پردادشبهترآادالالتاتبر وآتک 
سرلشکرودی،السامرایی،مسئولاسب،بخشایراند استخبا اتتراق:

 وا ستیم صاویرسجربادا ی ارجه احتیمیاآبودرهمابهگو ههابهاینتک »
شاهدهرنیم؛حتجیرسجیرجهد هاآایراند حالامودشهستند،مد پادگان
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هجامشجخمبجود داد،د ایجنتکج اشتباهحرر میوپایش ابه ژه،دس 
هجایی ارجهد رردیم، عدادریسههاآسیمان ابر سیمیهنگامیرهرا خا ه

هارردیم د تینحال،ماهوا ه احتیشما شمیهاقرا داش ،به وآرامیون
«داد د موشکی ا یهگها شمی تایجحمالتهواییو







 
 در ایران جمعیتبحران خاموش 

  *یقاسمصالح 

  اشاره

بجه وا جدیهمر ودبهشما میشو هارانبهوجودامدنرا جملهاد، یجمع
این رن گرددهاآمختلفد ترصهشو رکیشقد تیباتثادها وبهخود
ورییقرا دا دود لولدماند معرض غگو اگو یرتوامری ح   تاساسی،
نییدوشاخممهمد  عآ، وبا و ید  رخ شدجمعدا قرا یدراوا  حول
اآداشتهباشند اادبهان وجهویژهاس ومسئوالنامرباید هررشو یجمع

هاآدرهنگی،اجتماتی،سیاسیواقتصادآراهشجمعیج  هدیدهاواسیب
د امانباشند 

هاوریجد باتنای به  یهبا وجهبهشرایطرنو ی حوالتجمعی د رشو و
هاآ حدیدلهوماصال سیاس  هد با هبرمعظما قالباسالمیهاآ وصیه

ترضجهصو تخالصجههبیچندهاآ کثیر سر،منالبسرواجراآسیاس  
ادانبهججرهالدم اببر ججد د ایججن وشججتا ،همچنججینتهیججهغججانمبلّشججود ججامی
بجراآادجهایشدرد جداو آبرخیرشو هاآدیگر اهاآ واو ا هایدهاختصا به

رنیم معردیمی
                                                            

 (CFSSP)دبیرمررهمنالعات اهبردآجمعی  را شناسا شدتلوماجتماتیو*
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 کاهش جمعیت بحران

ازادشدهبود،9363 حدیدموالیدد رشو رهادسالقاتدهسیاس اجراآبی
ولیبدونهیچ؛شدمتوقفمی9339بایدد سالا قالبمعظم هبربهدرموده

،سفا هد برخجیمجوا د دلیررا شناسی،بیشادبیس سالادامهپیدارردومت
هجمعیج رشو  ابهبحرا یبه گد ترص اینمسئله،همچنان یهادامهدا د

20اداآهجردن(د مجدت) عداددرد جدبجهرردهاس   رخبا و آررمبتال
3/9،بجه9360درد دد سجال0/6چها مشدهاس وادمیهانیکسال، قریباً

دهد رخبا و آادحجّدمیها یره شانمی؛ سیدهاس 9310درد دد سال
سجوآ رامدهاس ورشو باسجرتتیبسجیا بجهدرد د یهپایین9/2جایگهینی

خو دگیوازادسیرراهشجمعی د سهدههایندهد حالحرر اس  سال
بینیرردرهاگر و دشتابانرجاهش جرخپیشم2193سادمانملر یهد سال

 و دراهشجمعی ایرانازادشجده9031با و آررادامهپیدارند،د سال
،د حالیاس رهایران،این میلیون فرخواهد سید31هحدودب9061ود 

دا  شراند جهاناسالمبودهاس  مهد ولد مدن ویناسالمیوداتیه
 هبرحکیمودردا ها قالبد اینبا هدرموده:

اآد سادآ ماییم جلسهبایداینگناهمسئولینرشو  اجبرانرنیمودرهنگ»
 یدوهها  فراد خبگانحوده ادتوتوموضوع ا بیینواهمیج انقمبگذا

رنجد بجامجردموصجداو ااتالمرنیدرهرشو واسالم ااینمسئله هدیدمی
سیماصحب رنیدومکر همبگوییدومسئولینرشو همبایداینموضجوع ا

   9 کرا رنند  وحا یون،رسا یجادا آ هدقطمسئولینجهمهمسئولینرشو 
                                                            

اد9.  هبربیا ات معظم ا قالب ا قالب تالی شو اآ دبیرخا ه گها ش اد د پ  درهنگی
  27/5۳/۹۴۱۹خصوص حوالتجمعیتید  ا یخ
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ادایجن؛سجادآرننجدرهمنبرهاآ بلیغیدا  د،بایدد جامعهد با هاندرهنگ
9«بایدرشو  اخا مرنند جیکبچه،دوبچهجحالتیرهامرودوجوددا د




 های جهانی درباره جمعیت ایران اسالمی پژوهش

 حجوالت هالمللجید بجابهاظها اتچند نادپژوهشگرانبین،د اینبخش
رنندهجمعی د ایران وجه مایید: گران

هنودشدید رینسقوطد  رخبا و آد یکیادرشو هاآد حجال وسجعه،»
دادناس  ایران حج حکومج د حال خ،پیشادا کهترو مندشدهباشد

صدادسجنحبجا و آخجود اراسجتهاسج ود 31، وحا ی ،بهلو رامر
جایگهینی،قاد بهحفظجمعیج خجودد ارنونباسنحبا و آرمترادحّد

                                                            
 د دیدا را گها ان ظاماسالمی5۴/50/۹۴۱۹د  ا یخ هبرمعظما قالببیا اتاد 9
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9«لولدمان یه یس  
اآباتنجوانمد مقاله2111وپنامژوونسالد بیس ،پرودسو مایکررو 

 ویسد:بااشا هبهجمعی باالآجوا اند رشو می،«بحرانجمعیتیایران»
راِ  سبتاًسّنبا ااواسطاینقرن،اینجوا ان،سالمندخواهندشدوجمعی »
،شده،وجودخواهدداشج  د واقجع ضعیفاآبا وابطشدیداًد جامعه،رم

الحقیقیو مجهو ادایجنؤ سد سد د ادمدت،اینده،بسیا  ا یکبه ظرمی
2«شو د؟لهامادهمیئنمساس رهچگو ه خبگانحارم،براآای




 م0131تا  3961از سال  ،در ایران (TFR) نمودار سقوط نرخ باروری

اآبجا با مقیمد ررهجنوبی یهد مقالهادمحققانایرا ی،درترداوههساما یان
                                                            

،های بزرگ کاهش جمعیت و بازسازی سیاست قدرتمقدمهبخش خس رتاب   : 9
 م 25۹2اتردیلیپال گمن،منتشرشدهد سال

2  اترپرودسو مایکررو (Iran’s demographic crisis)«بحرانجمعی ایران»مقاله   : ،
(Dr. Michael Cook)،م 255۱منتشرشدهد سال



   111  بحران خاموش جمعيت در ایران

 ویسد:می«بحرانخاموشبا و آایران»تنوان
برخیادپیامدهاآ غییراتجمعیتجیایجران ا، یکوالسِاِبرشتاتواپو واشاه»

بنجدآ،ایجراند رجاهشایجنلبقجها جد د بندآرردههاآایندهدستهبراآسال
،ایجرانم2131سالبا و آ  به خس  اد میانرشو هاآاسالمیدا د د 

مگر؛د جهاناسالمخواهدداش  اساله20ج90رمتریند صدادجمعی 
9«رردن،اینجریان امتوقفرند اینکهدول بتوا دبا وقفود واقعمعکوس

اآبجاتنجواند مقالجه، یکوالسِاِبرشتات،ادمحققانا ستیتواینترپرایهامریکجا
راهشبا و آد جهاناسالم؛ غییرآدجاحشرجهد رمجال عاجبرسجی»

گوید:می«اس متوجهان شده
31ا گیجهومعجادلحیرت،سالگذشجته31با و آد ایرانلیراهش رخ»

 رینویکججیادسججریع،د صججدبججودهاسجج  ایججنمیججهانبججهگفتججهِاِبرشججتات
چشمگیر ریناما هاآرجاهشبجا و آد  جا یخبشجربجودهاسج  بجهگفتجه

، رخبا و آایرانبجهرمتجراددودایمجاند هجردنم2111ابرشتات، اسال
 یادبراآججایگهینیجمعیج رنجو ی رادسنحمو دادتهبودرهپایینراهشی

د ایران،د شجهرهاآ هجرانواصجفهان،رهرنداس  ِاِبرشتاتخالر شانمی
2 راس   رخبا و آ سب به مامیایاالتامریکاپایین

مشاو ا شدامنی ملیجیمیرا  ر، وی جمهو اسجب،ایجاالت،برژینسکی

                                                            
9:      ایران»مقاله با و آ خاموش بحران »(Iran's silent fertility crisis)داوهه درتر اتر ،

 م 25۹۴منتشرشدهد سال،(Dr. Faezeh Samanian)ساما یان
 غییرآداحشرهد رمال عابرسیمتوجه؛راهشبا و آد جهاناسالم»مقاله    :2

 Fertility decline in the Muslim world: a veritable sea-change, still curiously)«ان شدهاس 
unnoticed)ِاِبرشتات  یکوالس پرودسو  اتر ،(Dr. Nicholas Eberstadt) سال، د  منتشرشده

م 25۹2
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اسجتری ژو  جالاآبا شریهوالد مصاحبهم2111تحدهامریکا یهد سالم
اآایجرانسیسجاتهسجته دسجتا هتلیجه پجیشاددکررردنبهحملجه»گوید:می

چجوندمجان،اما هجاآ؛مدت اا اجامدهیجداجتنابرنیدویکبادآلوال ی
«.به فعحکوم رنو ی یس ،جمعیتیو غییر سرد ایران

ایا اهیزیرادبجهجاآاینپرسشمنر اس :،بیانشدبا وجهبها چهحال،
هاآادهایش رخ شدجمعی وجوددا داجراد او دنسریعوصحیحسیاس 

وایادمانان رسجیدهاسج ؟اناداینخنربه گ هایییاد رهبتواند سایه
داشجتهایجنامجرحیجا یبهرآ وجهوهم بیشت،نرهمردم، خبگانومسئوال

ند؟باش

 پایان پویایی جمعیت در ایران

 داد:اتبا ت، ریناتا وپیامدهاآراهش رخ شدجمعی رشو برخیادمهم

 . عدم رشد و توسعه اقتصادی 1

 لیه وسعهاقتصادآ،وجود یروهاآجوان،دعالورا امداس  رین یاداّومهم
ما دگیوتامرمهمیبراآتقب،راهشمحسوس رخ شدجمعی  و،اداین

تدم وسعهرشو اس  

 نشاطی جمعیت  . پیری و بی2

شجودواد شجاطوباراهشو شدمنفیجمعیج ،جمعیج جامعجهپیجرمجی
سرد دگیالدمبرخو دا  خواهدبود 

 های اخالقی و تربیتی  . آسیب3

هجارجمعیتیخا وادهرنیمرهاد رریبدقروپ میهایی وجهبهاسیبمعمواًلما
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اآرهمتوججههاآاخالقیو ربیتیاداسیب،همد ایندمینهوایدبهوجودمی
بجههجمشجویمودرد دآاسج ،زادجرمیویژه کجمعی ،بههاآرمخا واده

دیجرایم؛ا رجمعی وججوددا د، وججه جدهاآپ منادعودوایدآرهد خا واده
 وا جدموججببجروداآاسج رجهمجیدرد جدآ،خجودمقولجه رریب داهو ک

مشکالتدراوا یشود 

 . انقطاع نسل بشر4

ادجملهاتا  شدمنفیوراهشجمعی ،پیرآود  تیاه،حررج بجهسجوآ
هاآبرگردتهادمعجا ف جابقجرانوا قناع سربشراس ؛دیرابراساساموده

هاآاددوامو شکیرخا واده،دادوولدوادمهم ریندلسفه،یکیبی اهر
 شکیراجتماتاتبشرآاس  

 پذیری و ارتباطات اجتماعی . اختالل در جامعه5

ادرننجد،درد دد دگیمیهاآ کیارمهاییرهد خا وادهلب، حقیقات،بچه
 هستندبااختاللمواجهوا  بالاتاجتماتیپذیرآجامعه

 معضالت روانی و گسست خویشاوندی .6

،هجاآاجتمجاتیخویشجاو دآ بجودنادموهب منجد سراینجدهبجهدلیجربهره
،بجامشجکالتهجاداییویاها،تموهاها،خالهبراد ان،خواهران،تمههمچون:

اآمواجهخواهدشد  وحیج وا یتدیده

 . هنجارشدن فرهنگ اروپایی7

دامهیابد،مردمایرانبه  سیاددرهنگا وپجاییچنا چه و دراهشجمعی ا
خواهندبود د دگیبدوندرد دبهد بال
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 نگهداری سالمندان   . افزایش تصاعدی هزینه8

سجالمندانخا جهوجود و د،درد دآمی کوآهابهسد جوامعیرهخا واده
شود می بدیریکضرو تبه

 فرهنگی کشور مقصد. مهاجرپذیری اجباری و گسست 9

درهنگجی جوانبجه ضجادّمی،ادجملهپیامدهاآمنفجیمهاجرپجذیرآاجبجا آ
سجیرمهجاجرتا بجاع،هاآگذشتهنورشو مقصداشا هررد د سالامهاجر

رشو هاآهمسایهبهایرانرهد بعضیاد واحیبه غییجروگسسج درهنگجی
تیر امنلوبید پیداشتهاس    ،شدهمنار

 . کاهش جمعیت بخش کشاورزی و تأثیر بر رونق اقتصادی کشور11

ورننججدهمججوادزججذاییرشججو اسجج بخججشرشججاو دآومنججابعلبیعججی،  مین
امیهد حقیق ،براآاسجتقاللوامنیج ملجیرشجو مخجالرهان،دیدناسیب
اس  

 شدن نیروی دفاعی کشور ضعیف .11

اد یروهاآ وا منجدبجراآددجاعادشدن عدراهشجمعی جوان،بهمعناآرم
اقتدا ،امنی و مامی ا ضیرشو اسج وایجنموضجوعبجراآرشجو آبجا

هاآ ظامجمهو آاسالمیایرانرههموا هد معرض هدیدهاآدهایندهویژگی
 ظامسلنهوجهاناستکبا اس ،بسیا خنرساداس  

 کشور  کاهش جمعیت جوان و نخبه .12

رنجد  یروآجواند پیشرد تلمیرشو  قشیاساسیایفجامی،دبدون ردی
هرا دادهجمعی ودهندرشو ها اجوا ان شکیرمیبسیا آادجمعی  خبه

ججوان خبجهراسجتهادلبقه، ود،بهصو تلبیعیسالمندآپیشمیوآبهس
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شود می

 سونامی سالمندی جمعیت ایران

 و دسالمندآجمعی ،نندرهلیسالیانایندهرمنالعاتجمعیتیاتباتمی
،ایرانباسرت وشدتبیشترآ داومخواهدداش ود اینده جهچنجداندو 

شجدرجهشجروعرجاهش وخواهدهایرانباپدیدهسالمندآقنعیجمعی  وب
بود اد وابعانخواهد یه عدادجمعی رررشو 




اینجکایناس رههم،هاآ حوالتسالمندآپژوهشمر یکیاد تایجقابر 

بیشادسهبرابرمیا گین رخ شدجمعی ، رخ شدجمعی سالمندانرشو 
یعنید گخنرسجالمندآجمعیج د ایجرانبجهصجدا،رشو اس واینرّر

سجو امیسجالمندآ»اآ حج تنجواندودآمنتظرپدیدهاس وبایدبهد امده
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حدودبیس سالاینجده،حاریاداناس رهلّی،همیناما هاباشیم «ایران
رشو ،شجا هدهبجه سب  رخ شدجمعی سالمندانبه رخ شدجمعی رّر

شد یکخواهد
براآدهمبهترمفهومسو امیسالمندآجمعی ایرانوبراساسمقایسه قشجه

مرجهایجران نهجایابید میم2101و2190هاآ ودیعسالمندآجهاند سال
هبج؛شجدسجالمند بجدیرخواهجدآادیکرشو جوانبهرشو ،سال30لی

6 نهجا،سجال61سجالمندانبجاالآم2190رهد سجالد حالی،تبا تدیگر
ولید  تیاهسرت پدیجدهسجالمندآ؛ا دد صدجمعی ایران ا شکیرداده

و سالمندخواهدرشد صدجمعی رّر33حدودم2101جمعی ،د سال
وپویجاییاقتصجادآ ادناو ا جهاینکهایرانهنجودمسجیرپیشجرد باوجودبودو
 وجهیادجمعی خود اد چرخجهرجا و ولیجدادد صدقابر،اس  پیموده

داد دس خواهد


هاآاما آموجوداد حجوالتجمعیج د جهجان،ایجراند سجدهبرپایهداده
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یجمعیج  اد بجینهمجه رینسیر غییراتمیا هسجنّسریعم2101 ا9101
بجهخجوداختصجاص،یادتجهیادتهورمتجر وسجعهاتماد وسعه،رشو هاآجهان

الالتا یرهد جدولدوقبه قجرادصجندوقجمعیج با وجهبهاس  داده
1/29یبجامیا جهسجنّم9101خوا یم،رشو ماند سجالسادمانملرمتحدمی

م،2101ولجید سجال؛اسج  رینرشو هاآجهانبجودهیکیادجوان،سال
یباال رادمیا هسنّ،سال3/00یبامیا هسنّ،یعنی نهاد حدودسیسالاینده

لو باال رادمتوسجطیادتهوهمینیادته،رشو هاآرمتر وسعهرشو هاآ وسعه
همانرابوسیادسالمندآاس ،گرد واینجهانقرا خواهدیرّرمیا هسنّ

رند ساد ا هدیدمی مدنرهجمعی ایراناسالمِی

 های نوآورانه جهانی برای افزایش فرزندآوری ایده

معضرامرودینبسیا آادرشجو هاآ،راهش رخبا و آوپیرشدنجمعی 
خصوصرشو هاآصنعتیاس وبراساساتالمسادمانملر،بیشادهب،د یا
د ایناابجهبر امهجامعادهایشدرد داو آدا  د ،د صدرشو هاآجهان00

پردادیم هاآ واو ا هجها یجه ادهایشدرد داو آمیبیانبرخیایده

 ـ سنگاپور:

هایهاوایدهسیاس ،د سنگاپو باهدف رویجدرد داو آوادهایشجمعی 
اآمختلفیبجاهاآ سا هرمپین،هاآاخیرا خاذشد د د سالخالقانهجالبی

د دگی؛درد دان»،«سهدرد دیابیشتر،اگر وا ش ادا ید»:همچونیشعا های
و«د دگیشاداس ،اگجرشجماپجد یجامجاد باشجید»،«پوچاس ،بدونا ها

شجکر،« وا یدبهدرد د انبدهید،خواهریابراد اس اآرهمیبهترینهدیه»
بجام2192دیگجرد سجالی،دولج سجنگاپو د اقجدامرایجنبجتالوه گرد  
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دوسجتا همجردمبه رزیباحساساتولجن«شبملی»ا دادآرمپینیبه ام اه
اگوس (پرداخ  6براآادهایشجمعی رشو شاند شبملیاینرشو )

با ماد عناعبااجراآیکخوا نده پ هیهشدرهبجا ماهنگی،د همین استا
دادن مجادینپجرچمجاآ کانهخواهدبدوستا ه،ادهمسرانمیشعا هاآولن

سنگاپو د شبملیاینرشو ، عناعبخو  د،دهجانخجود اخوشجبورننجدو
  بیاو  دبراآایندهسنگاپو درد د

 


گوست 9  د نعناع برای ترویج فرزندآوریبا نما ،شب ملی سنگاپور ،آ

 ـ فنالند:

پیشادوضجعحمجر،د دنال د،دول د اقدامیدرهنگی،براآهرماد با دا 
رنجدرجهحجاوآلبجاس،اآبهتنجوانخوشجامدگوییبجه جودادهدیجهمجیبسته

ل ولداس  هاآاّو یادماد ورود د هفتهبادآولوادممو داسباب
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 آمدگوییدولتفنالندبهنوزادانبسته خوش

 ـ روسیه:

دال امریکجاییبجراآدرد جد1211اآمعادلجایههم2116 وسیه یهد سال
هاد ایندمینه،باخالقیتیدرهنگیهمجراهدومد  ظرگرد   اهکا دیگر وس

ژووجنرجه92دول  وسیهاتالمرجردد جا یرجهد  ودم2113بود د سال
اس ،درد جدخجود ابجهد یجابیاو  جد،ادججوایهآ« ودملی وسیه»مقا نبا

،همچونیخچال،ماشینووجه قدبرخجو دا خواهنجدشجد د همجین اسجتا
مجاهقبجراد ودملجی1اًسپتامبررهدقیق92دول  وسیهمقر رردهبودره ود

ان ود اباخجا واده، وسیهاس ، ود عنیراتالمشود امردانود انشازر
خودسپرآرنند 
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 های مختلف روسیهدر پارک« نیمکت آشتی همسران»

گذا آرردود  ام«سالخا واده» اد اینرشو بهتنوانم2116سال،پو ین
رجردنتجالفی جردیجکهجاآدرهنگجیمختلفجید  اسجتاآ هبر امه،اینسال

لجین ودهمسرانبهیکدیگرو رویجدرد داو آبیشترلراحجیواججراشجد اّو
گذا آشجدرجهبجا ام« ودخا واده،تش،وودادا آ» عنیراینسالبهتنوان

ا دادآرمپین رویجهاآمختلفید سر اسر وسیههمراهگش  پیرو اهبر امه
هاآ بلیغا یمختلفیبااینهجدفد  وسیه،بر امهاددوامو کریمخا وادهد 

بجر وآ،بجراآمثجال؛خجو دهاودضاهاآخیابا یومتروبهچشجممجی سا ه
شجودرجهد بیلبو دهاآبه گید شهرهاآ وسیه صاویررودرجا یدیجدهمجی

بجهرودرجان،مجاسردمین»:شعا واحدآ وشتهشدهاس ،باالآاینبیلبو دها
«شما یاددا د 

 ـ دانمارک:

د صد06،لب،یکبر سیاما آد دا ما  ،همسراندا ما رید مسادرت
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د مسجادرت،د صجدد جاندا مجا ری91بیشتر ابنهد اشوییدا  دوبجیشاد
رمپینجیادلجرفیجکشجرر م2190د سال،شو د برایناساسابستنمی

رجهبجاهجدف شجوی،همسجرانبجهدرد جددا شجدند ا دادآشدمسادر ی اه
ررد اینرمپینرجهمسادرت، و هاآمسادر ی ابا خفیفویژهبها هاا اوهمی

رنججد،بججراآدعالیجج مججی«درد ججددا شججوید،بججهخججالردا مججا  »بججاشججعا 
دودآهاآایندهره مایردا  ددرد دا شان ابهمسادرتبفرستند ابهماد به گ

دا شو د، و هایی ابا خفیفویژهقجرا دادهاسج  همسجرا یرجهبتوا نجد وه
 یجاد جودادسالادلوادممو د3 ا،دا شدنخودد مسادرت ااتباترنندبچه
،بعداد ولجددرد دشجان،تالوهبراین صو ت ایگانبرخو دا خواهندشدهب

شد ها هاا اوهخواهدسفردیگرآباامکا اتالدمبراآرود ب

 ـ کره جنوبی:

درهنگیوخالقا هدول ررهجنوبیبجراآادجهایش جرخبجا و آ،هاآاداقدام
م2191اختصاصیک ودد ماهبراآخا وادهاس  د اینلر رجهد سجال

گجذا آ جام« ودخجا واده»هاآهرماهبهتنجوانرلیدخو د،سومینچها شنبه
ادا اتو هادهاآدولتیرا رنجانخجود ادود جرمجرخم،نشدهاس رهد ا

،هامعتقد داینرا اآرنند ابیشتروق خود اد خا وادهسپرآرنند ررهمی
بهلو زیرمستقیمبرادهایشدرد جداو آو سجیدگیبهتجربجه ربیج درد جدان
  تیرگذا بودهاس  اددیگر اهکا هاآدول ررهبراآادهایشجمعیج ،ا اوجه

هاآمربوطخدمات ایگانبراآههینهد مان اداییو ابا و آوا اوهمرخصی
بهامو خا وادگیبودهاس  
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 روز خانواده است ،سومین چهارشنبه هر ماهجنوبی در کره

 ـ ژاپن:

درد جدبجهاداآهجردن،ججهورشجو هاآدا اآ02/9ژاپن یهبا جرخبجا و آ
هاد اقدامیجالجببجراآ رزیجب ریناهنگ شدجمعی اس  ژاپنیپایین

پرداختنجد ایجن وبجات« وبجات جوداد»بهساخ ،هابهداشتندرد دخا واده
قلقلجکان ااگجر شجودا اممجی،وقتی کا شبدهندورندخندد،گریهمیمی

ادتد ساد دگانایجناشهمبعدادگریه اهمیخنددوحتیاببینیمی،بدهند
هجاآژاپنجی ابجهداشجتن جودادخا وادهاختراع،امیدوا  دمشاهدهاین، وبات

واقعی رزیبرند 


 هابهفرزندآوریغیب خانوادهروبات نوزاد ژاپنی برای تر 
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 سخن پایانی

بهبحرا یدراگیر بدیرشدهاس رهبسیا آ،مشکرراهشدرد داو آد د یا
بجراآ، سجدرننجد بجه ظجرمجیوپناه جرممجیادرشو هاآجهانبااندس 

سادآواصال  گرشادجرادبجهباگفتمانباید،امدنبهمعضالتجمعیتی،یدا
به،وخوشبختید د دگیوبادسادآمفهومحضو دند اجتماعمفهوم ودی،

هاآهمسوبادرهنگوباو هاآبومیجامعهخوددس یابیم ایده
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ق ۹۳5۱
 ش ۹۴۳1، هران: شرجهان،اّول،اللهوف ،ججججججججججججججججججججججججج 2۳
َهج الدعوات وَمنَهج العبـادات ،ججججججججججججججججججججججججج 20 ،:دا ا وا الهجدآقجم،م 

 ق ۹۳2۱
 ،قم:ا تشا اتشریف ضی  بالغات النساء،لاهرابیلیفو ،احمدبنابن 2۱
 ق ۹۳۹2بیروت:دا الفکر،،رّد المختارتابدین،ابن 27
،بیجروت:تجالمالکتجب،النبعجةاِلولجی،المحـیط فـی اللغـةتباد،اسماتیر،ابن 21

 ق ۹۳۹۳
یخ مدینة دمرقتسارر،ابن 2۱ ، حقی،تلجیشجیرآ،بیجروت:دا الفکجرللنباتجةتار

ق ۹۳۹۱والنشروالتودیع،
موحجدآ، صجحیحنجـاح السـاعی عدة الـداعی ومحمد،دهدحلی،احمدبنابن ۴5

ق ۹۳57قمی، هران:دا الکتاباالسالمیة،
ش ۹۴0۱،ّ، اف:دا المر ضویه ّکامل الزیارات،ّمحمدبنقولویه،جعفرابن ۴۹
  ا ،بیروت:مکتبةالمعا ف،بیالبدایة والنهایةتمر،بنرثیردمشقی،اسماتیرابن ۴2
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بجهروشجشتبدالسجالممحمجد،قجم:مکتبجةوقعة صفین،، صر،مهاحممنقرآابن ۴۴
ق ۹۳5۳النافی،

:مد سجةاْلمجامالمهجدآتّاجراللجه عجالیدرججه،قجممثیر األحزان ماحلی،ابن ۴۳
 ق۹۳5۱،الشریف

مـع تکملـة »المجموع شرح المهذب شرف ووآ،بنالدینیحییابودرریا،محیی ۴0
  ا ،بیروت:دا الفکر،بی«السبکی والمطیعی

،قجم:ا تشجا اتددتجرمعجـم مقـائیس اللغـةدرریا،بندا سبنبوالحسین،احمجدا ۴۱
ق ۹۳5۳ بلیغاتاسالمی،اّول،

، حقیج،محمجدتلجیقر جة،مصجر:الهیئجةنثر الدّر حسن،بنمنصو ابوسعیدودیر، ۴7
ق ۹۴۳1المصریةالعامةللکتب،

ق ۹۳۹7وم،،س،قم:جامعهمد سین وقعة الطّف ،یحییبنابومخنف،لوط  ۴1
 ا ،قم:الشریفالرضی،بیکرف الغّمة فی معرفة األئمةتیسی،بنا بلی،تلی ۴۱
، حقیج،تمجرسجالمی،بیجروت:دا احیجاءتهذیب اللغـةاحمد؛بنادهرآ،محمد ۳5

 ق ۹۳2۹التراثالعربی،
،بجهروشجشاحمجدالعنجا ،بیجروت:دا العلجمالصـحاح،احمد،حمابناسماتیر ۳۹

ق ۹۳57للمالیین،
ش ۹۴۱5،دوم،المقالت والفرقتبدالله،بناشعرآقمی،سعد ۳2
،لبنان:الدا الشجامیة،اّول،مفردات ألفاظ القرآنمحمد ازب،بناصفها ی،حسین ۳۴

ق ۹۳۹2
،التفسیر المنسوب الی المام العسکریتلیتسکرآبنامامابومحمدحسن ۳۳

ق ۹۳5۱،اّول،قم:مد سهاماممهدآ
ــجادیها صججا یان،حسججین، ۳0 ــحیفه س ــرح ص ــیر و ش ،قججم:دا العردججان،اّول،تفس

ش ۹۴1۱
، هجران:ا تشجا اتبنیادهای فقهی حقوقی نظم اجتمـاعیاهنگران،محمد سول، ۳۱

 ش ۹۴۱0ماد،اّول،
م ۹۱15،روی :دوم،فی الفکر المسیحی الحسینبا ا،ا توان، ۳7
،قجم: شجرامـام حسـینآثـار و برکـات حضـرت باقیاصفها یمحمد ضجا، 06

ش ۹۴15 صایح،
الحــوال مــن الیــات  المعــارف و عــوالم العلــوم وبحرا ججیاصججفها ی،تبداللججه، ۳۱

ق ۹۳2۱،،قم:مؤسسةاالمامالمهدآالقوال الخبار و و
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 ا ،بیروت:دا الصعب،بیصحیح بخاریاسماتیر،بخا آ،محمدبن 05
،قجم:دا الجدینمحجدث صجحیحجالل،المحاسـنخالد،بنمحمدبنبرقی،احمد 0۹

 ق ۹۴7۹،دوم،الکتباْلسالمیة
،، صجحیحجمعجیادمحققجانجامع أحادیث الریعةبروجردآ،حاماقاحسین، 02

ش ۹۴1۱ هران:ا تشا اتدرهنگسبه،
 ش ۹۴70، هران:ا تشا اتاسالمی،فرهنگ امجدیبستا ی،دؤاداِلدرام، 0۴
،بیروت:منبعةاهلیة،بی ا ة الکربالمع بطلء،تایشه،الشالیبن  0۳
 ش۹۴12،چها م، هران:د یاآدا ش،نهج الفصاحةابوالقاسم،پاینده، 00
 ش ۹۴1۳،هفدهم،،قم:موسسهامامصادقسیره پیروایانپیشوایی،مهدآ، 0۱
ش ۹۴15،قم: شراتتماد،سیره پیروایان ،جججججججججججججججج 07
، حقیج،مصجنفیتصنیف غـرر الحکـم ودرر الکلـم میمیامدآ،تبدالواحد، 01

ق ۹۳۹5د ایتی،قم:مررهالنشر،دوم،
ا تشجا اتددتجر،قجم:تصنیف غرر الحکم ودرر الکلـم ،جججججججججججججججججججججججججج 01

اّول  بلیغات،
ق ۹۳22،بیروت:دا احیاءالتراثالعربی، تفسیر ثعلبیتعلبی، ۱5
ــرة جعفججرآ،سججیدمحمدمهججدآ، ۱۹ ، شججرسججعیدمحبججی،اّول،المعــارف ترــیع دائ

ش ۹۴7۴
ش ۹۴1۱،قم:اّول،تأملی در نهضت عاشوراجعفریان، سول، ۱2
، هجران: شجرتلجم،دوم،حیات فکری ـ سیاسی امامـان شـیعه ،ججججججججججججججججج ۱۴

 ش ۹۴۱۹
 ش ۹۴17قم:اسراء،،ادب فنای مقربان،،تبداللهجوادآاملی ۱۳
ــاج اللغــة وصــحاح العربیــةحماد،بنجججوهرآ،اسججماتیر ۱0 ،بیججروت:دا العلججمت

 ق ۹۳۹5للمالیین،اّول،
، هجران:شجرر  شجروچجاپشواهد التنزیل لقواعـد التفضـیلحارمحسکا ی، ۱۱

 ق ۹۳۹۹وابستهبهودا تا شاد،
،قجم:معالی السبطین، فی احـوال الحسـن والحسـینحاورآ،محمدمهدآ، ۱7

ش ۹۴1۴صادق،صبح
بیجروت:اّول،إثبات الهداة بالنصوص و المعجـزات،حسن،بنحّرتاملی،محمد ۱1

ق ۹۳20
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یعة وســائل الرــیعة ،ججججججججججججججججججججججججججججج ۱۱ ،الــی التفضــیل تحصــیل الرــر
 ق ۹۳5۱،البی :مؤسسةالمصحح:قم

، هجران:احقـاق الحـق وإزهـاق الباطـلاللجه،حسینیمرتشی سترآ،قاضی و  75
منبعةاالسالمیة 

،قجم:مد سجةنزهة الناظر و تنبیه الخـاطر صر،بنحسنبنمحمدبنحلوا ی،حسین 7۹
 ا ،اّول،بیاْلمامالمهدآ

 ا ،بیروت:دا احیاءالتراثالعربی،بیمعجم البلدان تبدالله،بنحموآ،یاقوت 32
سججهامودشججیو،قججم:موسداری و رضــامندی خــانوادگی دیــنحیججد آ،ماتبججی، 7۴

ش ۹۴17،پژوهشیامامخمینی
دواددهجم،، هجران:مؤسسجهایمجانجهجادآ،ساله 350انساناآ،سیدتلی،خامنه 7۳

 ش ۹۴۱۹
،قم: شرحهبجمهجو آپژوهری در زندگی امام سجاد ،جججججججججججججججججججج 70

  ش ۹۴۱۹اسالمی،
ق ۹۳5۹،قم:ا تشا اتبیدا ،کفایة الثرخّهادقمی، 7۱
،ی، هجران:مؤسسجه نظجیمو شجراتجا امجامخمینجدیوان امامالله،خمینی، و  77

ش 9363
ش ۹۴71،قم:مؤسسه نظیمو شراتا امامخمینی،صحیفه نور ،جججججججججججججججج 71
 مؤسسه نظیمو شراتا امامخمینی هران:،صحیفه امام ،جججججججججججججججج 7۱
، حقیج،مالجکمحمجودآ،قجم:مؤسسجةالمناقـباحمدمکی،بنخوا دمی،مود، 15

ق ۹۳۹۳النشراالسالمی،
،قم:مکتبةالمفید مقتل الحسینجج،ججججججججججججججججججججججججججججج 1۹
 ش ۹۴7۱،قم:ا تشا اتمشهو ،نهج البالغهدشتی،محمد، 12
ــدا لغت اربججر،دهخججدا،تلی 1۴ دا شججگاه هججران:اّول،، هججران:ا تشججا اتنامــه دهخ

 ش ۹۴7۴
،قجم:مؤسسجةأعالم الـدین فـی صـفات المـؤمنینالحسن،ابیبندیلمی،حسن 1۳
ق ۹۳51،البی ال
 ش ۹۳27،قم:دلیرما،غرر األخبارج،ججججججججججججججججججججججججججج 10
یعةالله،محال ی،ذبیح 1۱ یاحین الرر  ق ۹۴۱۱، هران:دا الکتباسالمیه،ر
،بیجروت:مؤسسجةالرسجالة،سیر اعالم النـبالءاحمد،بنالدینمحمدذهبی،شم  17

ق ۹۳۹۴
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یـب القـرآنمحمد،بن ازباصفها ی،حسین 11 ، شجرالکتجاب،المفـردات فـی غر
 ق۹۳5۳
 یا،، رجمهمصنفی حیمیمفردات ألفاظ قرآن ،جججججججججججججججججججججججججججججججججج 1۱

 ش ۹۴11 هران:سبحان،دوم،
ق ۹۳57،،قم:ا تشا اتمد سهاماممهدآالدعواتالله،هبةبن او دآ،سعید ۱5
،قم:مررهجها یتلوماسالمی فرق و مذاهب کالمی با یگلپایگا ی،تلی، ۱۹
،قجم:مررجهوامامباقر ا یخاسالمد تصرامام امامسااد  دیعی،تلی، ۱2

  ۹۴7۱ حقیقاتاسالمی،
ق ۹۳۹1جا:مؤسسةالمنا ،،بیمواهب الرحمنسبهوا آ،سیدتبداِلتلی، ۱۴
ش ۹۴۳۹،قم:ا تشا اتمصنفوآ،جامع األخبار و اآلثارسبهوا آ،محمد، ۱۳
، هجران:رجا ونشرط بالغ؛ چهل کلید طالیی در مدیریت تبلیـغسروقام ،حسین، 10

 ش 9312ا دیشهجوان،
 صحیحتهیهاللهتلیهاده، هران: شجردجردوس،،بوستانتبدالله،بنسعدآ،مصلح ۱۱

 ش ۹۴11
،قجم:رتابخا جهتمجومیالدر المنثور فـی التفسـیر بالمـاثورالدین،سیولی،جالل ۱7

  ق۹۳5۳،حضرتای اللهالعظمیمرتشی افی
 ق ۹۳۹0،بیروت:دا الفکر،دیوان المام الرافعیشادعی، ۱1
.ق۹۳۹۳ شرهارت،اّول،،قم:نهج البالغةحسین،شریف ضی،محمدبن ۱۱
ش ۹۴۱۹،،قم: شرمعا فهمیره بهار،شریفی،احمدحسین ۹55
 ا ، اف:منبعةحید یة،بیجامع األخبارشعیرآ،محمد، ۹5۹
ــاهرةمکی،بنشججهیداّول،محمججد ۹52 ــداف الط ــن األص ــاهرة م ــدّرة الب ، رجمججهال

ش ۹۴7۱مسعودآ،قم:داور،اول،تبدالهادآ
یبـة عـن أحکـام الغیبـةتلیتاملی،بنالدینشهیدتا ی،دین ۹5۴ ، هجران:کرف الر

 ا المکتبةالرضویة،بی
،رجربال:نفحات الهدایة؛ مستبصرون ببرکة المام الحسـینصالحی،یاسر، ۹5۳

ق ۹۳۴۴ شرالعتبةالحسینیةالمقدسة،
ل، آوری سید رضـی، قـم: دار الهجـرة، اّو  ، جمعنهج البالغهصبحی صالح، .705

 ق.3434
،دوم،اللجهالمرتشجی،قجم:مکتبجةایة بصـائر الـدرجات،حسجنبنصفا ،محمد  ۹5۱

 ق۹۳5۳
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، حقیج،حامجدالّخفجاف،قجم:قضاء حقوق المـؤمنینلاهر،بنصو آ،ابوتلی ۹57
ق ۹۳۹5،البی مؤسسةال

مد سینحودهقم:جامعهالمیزان فی تفسیر القرآن، ،لبالبایی،سیدمحمدحسین ۹51
ق ۹۳۹7تلمیه،پنام،

،بیروت:مؤسسةاِلتلمجیالمیزان فی تفسیر القرآن ،جججججججججججججججججججججججججججججج ۹5۱
ق ۹۴۱۴،دوم،للمنبوتات

 ق9013مشهد، شرمر ضی،،علی أهل اللجاجاحتجاجلبرسی،احمد، ۹۹5
  ش9331،چها م، ضی،قم:شریفمکارم األخالق،دضربنلبرسی،حسن 999
ق ۹۳۹1،قم:دا الحدیث،مرکوه األنوار،حسنبنلبرسی،تلی ۹۹2
، رجمه ضاستوده، هران:مجمع البیان فی تفسیر القرآنحسن،بنلبرسی،دضر ۹۹۴

 ش ۹۴۱5ا تشا اتدراها ی،اّول،
 ق۹۳۹۴،اّول،،قم:بعث دلئل اإلمامة،جریر،محمدبنلبرآ  ۹۹۳
یخ األمم والملوک ،جججججججججججججججججججججججج ۹۹0 ، حقی،محمدابوالفضرابجراهیم،تار

م ۹۱۱7بیروت:دا التراث،دوم،
ینحسن،بنلریحی،محمد ۹۹۱ دروشجیمر ضجوآ،سجوم،رتاب، هران:مجمع البحر

 ق ۹۳۹۱
  ق۹۳۹۳،اّول،،قم:دا الثقادةاألمالیحسن،بنلوسی،محمد ۹۹7

، تهران: دار الکتب اإلسالمیة، چهارم، تهذیب األحکام ،جججججججججججججججججججججج.331
 . ق3411
قم:مررهمدیری حجودهتلمیجهدرس نامه میثاق طلبگی، تالمداده و آ،محمد، ۹۹۱
ش 9310قم،
 ق ۹۳22،بیروت:مؤسسةالتا یخالعربی،تفسیر نور الثقلینحویهآ،تبدتلی، ۹25
السجیدمحمجدبجاقرالموحجداالبنحجی،الصـحیفة السـجادیة،حسینبنتلی ۹2۹

ق ۹۳۹۹،اّول،اْلصفها ی،قم:مؤسسةاْلمامالمهدآ
  ش۹۴7۱،قم:ددتر شرالهادآ،اّول،الصحیفة السجادیة ،جججججججججججججججج ۹22
،قججم:بصــیرة المتعظــین روضــة الــواعظین واحمججد،بندتججال یشججابو آ،محمد ۹2۴

 ش ۹۴70ا تشا ات ضی،اّول،
 ق۹۳۹5،قم: شرهارت،دوم،کتاب العیناحمد،بندراهیدآ،خلیر ۹2۳
ش ۹۴۱۴،قم: گاهاشنا،دیوان اشعاردردوسی،ابوالقاسم، ۹20
ش ۹۴07، هران:جاویدان،دیوان اشعاردروزیبسنامی، ۹2۱
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، هجران:سبک زندگی توحیدی و موفقیـت الهـی؛ بخرـشدّعالی،محمد قی، ۹27
ش ۹۴۱۱ینومعنوی الیاسین،چها م،ا تشا اتمؤسسهدرهنگیهنرآد

مشجهد:، سفر با خورشید؛ زنـدگی بـه سـبک امـام رضـا ،جججججججججججججججج.737
 ش ۹۴۱۱ا تشا اتاحیاءامروالی ،

: شرمعا فاسالمی ، هرانبزرگسال و جواندلسفی،محمد قی، ۹2۱
ش ۹۴1۴هاییادقران،یاددهم،، هران:د ستفسیر نورقراوتی،محسن،  ۹۴5
 ق۹۳۹2، هران:دا الکتباالسالمیة،ششم،قاموس قرآناربر،قرشیبنایی،تلی ۹۴۹
 ق۹۴۳۳قم:اسوه،،سفینة البحارقمی،شیختباس، ۹۴2
 ق۹۳2۹ اف:المکتبةالحید یة،اّول،،  نفس المهموم ،جججججججججججججججججج ۹۴۴
 ق ۹۳۹۱اّول،، حقی،:سیدتلیجمال،دا اِلسوة،ینابیع المودةقندودآ، ۹۴۳
، هجران:دا الکتجباربجرزفجا آ،مصجحح:تلیالکافی،یعقوببنرلینی،محمد ۹۴0

ق ۹۳57اْلسالمیة،چها م،
اآ، هران:اسوه،رمره، رجمهمحمدباقرروهاصول کافی ،جججججججججججججججججججججججج ۹۴۱
ش ۹۴7۴دوم،
 ش ۹۴۱0االسالمیة،، هران:دا الکتبکافی ،جججججججججججججججججججججججج ۹۴7
، حقی،:تلیشجیرآ،بیجروت:دا اِلضجواءللنباتجةالفتوحاتثم،بنرودی،احمد ۹۴1

 ق ۹۳۹۹والنشروالتودیع،اّول،
 هججران: شججر ججی،،هوشججنگ ججایبیآ رجمججه،شناســی جامعهگیججد ه،ا تججو ی، ۹۴۱

ش ۹۴۱۱
مصجحح:حسجینحسجنیالمـواعظ عیون الحکم ومحمجد،بنلیثیواسنی،تلی ۹۳5

 ش ۹۴7۱اّول،:دا الحدیث،قمبیرجندآ،
،بیاا،بی ا تنقیح المقال فی علم الرجال،تبداللهمامقا ی، ۹۳۹
،حیجد اباد:داوجرةالمعجا فکنـز العمـالحسجام،بنالدینتلیمتقیهندآ،تالء ۹۳2

 ش ۹۴۱۳العثما یة،
  ق۹۳5۴،دا إحیاءالتراثالعربی،بیروت:بحار األنوارمالسی،محمدباقر، ۹۳۴
ق ۹۳5۳بیروت:مؤسسةالوداء،دوم،،بحار األنوار ،جججججججججججججججججججج ۹۳۳
، صحیحهاشم سجولیمحال جی، هجران:دا مرآت العقول ،جججججججججججججججججججج ۹۳0

ق ۹۳5۳الکتباالسالمیة،
ش ۹۴1۱،قم:ا تشا اتدا الحدیث،میزان الحکمةشهرآ،محمد،محمدآ آ ۹۳۱
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بر پایـه قـرآن و حـدیث و  دانرنامه امام حسین ،جججججججججججججججججججججججججججج ۹۳7
یخ ش ۹۴11،قم:سادمانچاپو شردا الحدیث،اّول،تار
،بیججروت:دا احیججاءالتججراثعربــی تفســیر ابنالججدینمحمججد،ابوتبداللججه،محیی ۹۳1

 ق ۹۳22العربی،
 ش ۹۴11قم:بوستانرتاب،ها و فنون تبیین احادیث، شیوهمختا آ،تلی، ۹۳۱
، حقی،السعددازجر،قجم:دا الهاجرة،الذهبمروج الحسین،بنمسعودآ،تلی ۹05

ق ۹۳5۱
یه حقوقی اسالممصبا یهدآ،محمد قی، ۹0۹ امودشجیوپژوهشجی،قم:مؤسسهنظر

 امامخمینی 
یممصنفوآ،حسن، ۹02 ، هجران:ودا تدرهنجگوالتحقیق فی کلمات القرآن الکـر

ش ۹۴۱1،ا شاداسالمی
 ش ۹۴77 اتصد ا،، هران:ا تشامجموعه آثار،،مر ضیمنهرآ ۹0۴
، هجران:دسـتاورد انقـالب اسـالمی 93معاو  درهنگجیسجتادمشجتر سجپاه، ۹0۳

ش ۹۴12معاو  درهنگیستادمشتر سپاه،ادا ه بلیغات،دوم،
 ش ۹۴11، هران:امیرربیر،فرهنگ فارسی معینمعین،محمد، ۹00
المجؤ مراربجرزفجا آ،قجم:، صحیحفتلیالختصاصمحمد،بنمفید،محمد ۹0۱

ق۹۳۹۴العالمیاللفقیهالشیخالمفید،
، صجحیحاإلرشـاد فـی معرفـة حجـج اللـه علـی العبـاد ،ججججججججججججججججججججج ۹07

ق ۹۳۹۴،قم:رنگرهشیخمفید،اّول،البی المؤسسة
ولی،قجم:اربرزفا آواستادحسجین، صحیحتلیاألمالی ،ججججججججججججججججججججج ۹01

ق ۹۳۹۴فید،رنگرهشیخم
 ق ۹2۱۳،قم:مکتبهبصیر ی،مقتل الحسینمقرم،تبدالرداق، ۹0۱
ش ۹۴17،،قم:دلیرما،اّول مقتل الحسین ،ججججججججججججججججج ۹۱5
، هججران:دا الکتججباالسججالمیة،تفســیر نمونــهمکججا مشججیرادآ، اصججرودیگججران، ۹۱۹

 ش ۹۴7۴چها دهم،
   هران:دا شگاهامامصادق،دین وسبک زندگیمهدوآرنی،محمدسعید، ۹۱2
ش 9310،قم:بوستانرتاب،تبلیغ بالینیمهدوآیگا ه،جوادومایدصادقی، 963
،،قم:مؤسسةاماممهدآصحیفة سجادیة الجامعةموحدابنحی،محمدباقر، 960
ق ۹۳۹۹
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دسـتاورد انقـالب  772های نـور؛ بررسـی  کرانـهمؤسسهدرهنگیقد والیج ، ۹۱0
ش ۹۴12مؤسسهدرهنگیقد والی ،، هران:اسالمی ایران

، هران:امیرربیر،کرف األسرار وعدة األبرارسعد،ابیبنمیبدآ، شیدالدیناحمد ۹۱۱
  ش۹۴7۹پنام،
  ا ، هران:بیخصائص امیر المؤمنین ساوی، ۹۱7
 جا،اّول،،قجم:بجیمستدرك الوسائل ومستنبط المسـائلمحمد،بن و آ،حسین ۹۱1

ق ۹۳51
،بیجروت:مؤسسجةمستدرك الوسائل ومستنبط المسـائل ،ججججججججججججججججججججججج ۹۱۱
ق ۹۳51،دوم،البی ال

  ا ،بیروت:دا الفکر،بیصحیح مسلمحاام،بن یشابو آ،مسلم ۹75
،خاطرات و خطرات فلسفی در عرصـه خطابـه و منبـراربر، یکهاد هرا ی،تلی ۹7۹

ش 9336اذ ، اشر:دبیرخا هاجالسحودهو بلیز،چاپ هض 
الله، رجمججهدضججرداری در ایــران دیکتــاتوری و توســعه سـرمایههالیجدآ،دججرد، ۹72
ش ۹۴01ایین، هران:ا تشا اتامیرربیر، یک
یان شناسی فکری معارضان قیام کـربالپناه،محمد ضا،هدای  ۹7۴ ،قجم:مررجهجر

 ش ۹۴12هاآدرهنگیحوده،اّول،منالعاتوپژوهش
،بیروت:دا الکتابالعربی،مجمع الزوائد ومنبع الفوائدر،بکابیبنهیثمی،تلی ۹7۳
 م ۹۱۱7دوم،
،لبنجان:دا الفکجرللنباتجةتاج العروس من جـواهر القـاموسواسنی،دبیدآ، ۹70

ق ۹۳۹۳والنشروالتودیع،اّول،
،مکتبهدقیه،قم:النواظر )مجموعة وّرام(الخواطر و نزههتنبیهدراس،ابیوّ ام،ابن ۹7۱
  ا بیاّول،
ــه وّرام ،ججججججججججججججججججججج 933 ، رجمججهمحمد ضججاتنججایی،مشججهد:بنیججاد مجموع

 هاآاسالمیاستانقدس ضوآپژوهش

 نشریاتب( 
 250،ش۹۴17ابان 1 ،اد،حوده ۹
خا واده،شاّول  و د ان اسالمی  امهپژوهش 2
 92،شش۹۴12پگاهحوده،مهر 3
 ۴۱،ش۹۴۱۱حوده،مردادوشهریو  ۳
ش ۹۴۱۱خرداد۹۱ ود امهجمهو آاسالمی، 0
 ۹2،شلهو ا  ۱
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 ۱1ش،ش۹۴۱2هاآاقتصادآ،هاوسیاس دصلنامهپژوهش 7
 ۹شما ه بلیغی،پیش دصلنامهتلمیج خصصی ربی  1
  ۹2و۱،۱،۹5ماهنامهپاسدا اسالم،ش: ۱
  02ش،ش9362ماهنامهمبّلغان،خرداد 91
 912،ش9363ماهنامهمبّلغان،درو دینوا دیبهش  99
 ۹57ش،ش۹۴۱۴ماهنامهمعا ف،اسفندماه ۹2
 ش۹۴۱2،درو دینوا دیبهش همعا فماهنام ۹۴
 ۹10مالهمعرد ،ش ۹۳
 ۹۴۹،شش۹۴۱۹موتود،مهرماهماله ۹0
 ۴مکتباسالم،ش ۹۱
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