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چکیده

در ب رین سررورههررای قرررآن سررورۀ مبارکرره مررریم برره جهررت ویژگ ری
حررروف مق عرره و مضررامین آی راتی خررود ،ب ریش از ُسررور دیگررر قرررآن،
رنر ر ر

و ب ر رروی حسر ر رینی

حسین
مریم

دارد .وقتر ر ری در سر ر ریره تربیتر ر ری ام ر ررام

از منظر آیاتی نگریسرته مریشرود ،بره نظرر مریرسرد سروره

بیش از سورههای دیگرر قررآن ،جریران تربیرت حسرینی

را در خ ررود نش رران داده اس ررت .از ای ررنرو نگ رررش ب رره فض ررای س رروره

مررریم

از منظررر س ریره تربیتری حس رینی

ارتبررا تنگاتنر

و بررسری مضررامین آن،

قرررآن و عترررت را ب ریش از پریش جلرروهگررر مریکنررد.

این تحقیق بره روش اسرنادی و کتابخانرهای بره وا کراوی صرفات و

ویژگ ریهررای س ریره تربیت ری امررام حس رین

در کرراروان حس رینی

پرداخترره و درصرردد پاسررخ برره ایررن پرسررش اسررت کرره جنبرره آیرراتی

سررلوک حس رینی از منظررر سرروره مررریم
بود؟

چگونرره قابررل فهررم خواهررد
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مقدمه 

آیات سور مر یم
ا
خصوصا امام حسین

ّ
حاو ی نکداتی اسدت کده بدا دقدت در آن ،سدیره تربیتدی اهدلبیدت

سدوره بددا کدداروان حسدینی

آشدکار مدیشدود .بدا بررسدی شدباهتهدایی کده در سدیاق آیدات ایدن
وجددود دارد ،وجدده دیگددری از سدیمای تربیتدی اهددل بیدت

رخ

مینمایاند .با تأمل در کتب علما و اندیشهوران اسالمی ،آنچه آشکار میشدود پدرداختن بده
جنبددههددای حماس دی ،ادبددی و تددار یخی عاشوراسددت .بدده بیددانی دیگددر ،پددرداختن بدده جنبدده
اسددت .مقاتددل متعددددی در ای دن زمیندده

تددار یخی عاشددورا در نقددلهددا و گفتارهددا بس دیار پررن د

نگاشدته شددده کده مددال ک تحلیدلهایشددان بدر اسدداس روایدتهددای تدار یخی بددوده و جدایی بددرای

تحلیلهای ارزشی و آسمانی مشاهد نمیشود؛ ز یرا مبندای مقاتدل بیدان گزارشهدایی اسدت
ا
کدده عمومددا افددرادی از لشددکر دشددمن 1ی دا منفعال ن دی کدده لشددکر حسدین و یز یدد در نگاهشددان
یکسان مدینمدود ،شداهد و راو ی صدحنههدا بودهاندد و آنچده مدیدیدندد را گدزارش مدیکردندد؛
ا
افرادی که عموما نهتنها در سیر تعالیم اهلبیدت قدرار نداشدتند ،بلکده زره عدداوت علیده
ا
آن بزرگددواران نی دز بددر تددن داشددتند ،قطعددا نم دیتوانسددتند حقیقددت رفتارهددای اهددلبی دت را
توصیف کنند.

متأسددفانه در بس دیار ی مددوارد ،مطالددب ای دن راو ی دان ،پایددۀ تحلی دلهددای مختلف دی از س دیره
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تربیت دی امددام

تربیتی اهلبیت

قددرار گرفتدده اسددت؛ در حددالیکدده موثددقتددر ین و عددالیتددر ین توص دیفات از س دیره
در سیمای قرآن نمود دارد .لدذا مدیطلبدد کده بدا تددبر و تفکدر در مفداهیم

مطر شده در آیات قرآن و مضامین آن ،سیر تربیتدی اهدل بیدت

از منظدر قدرآن نگر یسدته

شود و ابوابی که به رو ی همۀ جو یندگان حق و حقیقدت گشدوده شدده و سرفصدلهدایی ندو ین
از تعددالیم رو بخددش قددرآن و سدیر معصددومین

را کدده بددر اسدداس آمددوزههددای قرآندی اسددت در

اختیار مشتاقان قرار دهد .از اینرو اهتمام پژوهش پیش رو بر این مهم است.

نگاهیبهسلوکحسینی

 رنظا عالم 

خداوند بشر را آفر یدد و در وجدود او قابلیدتهدا و اسدتعدادهایی قدرار داد تدا تجلدی صدفات
 .1مانند هالل بن نافع گزارشگر وقایع عاشورا از لشکر دشمن.

الهی شود .مسیر حرکتی که خدا برای انسان در نظام عدالم ترسدیم فرمدوده ،مسدیر «اندا هلل و اندا
الید ده راجع ددون» اس ددت؛ مسد دیری ک دده نش ددان مد دیده ددد انس ددان از خداس ددت و ب دده س ددوی خ دددا
بددازم دیگددردد .او را بدده دنی دا فرسددتاد تددا در تالطددم عمددق عددالم آزمددوده شددده و دو بدداره بدده سددمت
جایگاه اصلی خو یش بازگردد.
در ایددن راس ددتا ،انس ددان مهمددان س ددفره تربید دتهددا و تع ددالیم اولیددای الهددی قددرار داده شددد.
رسولاهلل

که شخص اول خلقتند و اهلبیت عصمت و طهارت

کرامت الهی هسدتند و انبیدا

سدفرهداران خدوان

یعندی دسدتپروردگدان مکتدب اهدل بیدت

واسدطههدای

آموزههای الهی بر بشر هستند .اما دشمن قسم خورد انسان و ایادی او پیوسته در این مسدیر
کارشکنی میکردند .شدیطنتهدا و فتندهگدریهدای شدیاطین تدا جدایی گسدترش یافدت کده بده
واسطه ایادی انساننمای خود ،کمر به نابودی کامل اسالم بستند.
در ش ددرایطی ک دده ج ددز ن ددامی از اس ددالم ب دداقی نمان ددده ب ددود درس ددت مق ددارن ب ددا امام ددت ام ددام
حسین

ایشان به پا خاستند تا دین رسول خاتم را اصال نموده و در این راه با بذل جدان

خود و بهتر ین یارانشان و اسدارت خانددان خدو یش ،مسدیری وسدیع و راهدوار از شدکفتن و ورود
حقیقددت اسددت از ای دن طر یدق بتوانددد در مغندداطیس عظدیم حددب الحسدین
سدمت لقدا اهلل رهنمدون شددود .بده ایدن ترتیدب ،نقدش امدام حسدین
اسالم نداب و اصدالحگر امدت رسدولاهلل

بدده عندوان احیدا کننددد

همیشده بدر تدارک عدالم ،تابنداک بدوده و هسدت و
جلوهگر مدیشدود کده «ان الحسدین مصدبا

الهدی و سفینة النجاة».
قراب سیرهتهبیتیاما حسی

در ابتدای سور مبارکه مر یم

باس رۀمه م

حروف مقطعه «کهیعص» قرار دارد.

بر اساس برخی روایات ،این حروف به واقعۀ عاشورا اشاره دارد و از طرفی پدنجگانده بدودن
این حروف نیز وجود مطهر امام حسین به عنوان خامس آل عبا را یادآور میشود.
در کتاب کمالالدین شیخ صدوق آمده است که سعد بن عبد اهلل ّقمیگفت:

در سیمای آیاتی سورۀ مریم

خواهد بود .اینجا این حدیث گهر بار نبوی

قددرار گیدرد و بدده

سیرۀ تربیتی امام حسین

بدده حی دات طیبدده را بدده رو ی بشددر گشددودند تددا در هددر زمددان و هددر مکددان کس دی کدده طالددب حددق و
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خدمت امام صادق رسیدم و گفتم :اى فرزند رسول خدا! تأو یل آیه «کهیعص»
چیست؟ فرمدود :ایدن حدروف از اخبدار غیبدی اسدت کده خداوندد زکر ّیدا را از آن آ گداه
کرده و ساس داسدتان آن را بده ّ
بداز گفتده اسدت .داسدتان آن از ایدن قدرار
محمدد
است که زکر ّیا از پروردگارش درخواست کرد اسما خمسده ط ّیبده را بده او بیداموزد و

خداى تعالی جبرئیل را بدر او فدرو فرسدتاد و آن اسدما را بددو تعلدیم داد .زکر ّیدا چدون
ّ
محم ددد و عل د ّدی و فاطم دده و حس ددن را ید داد م ددیکد درد ،ان دددوهش برط ددرف م ددیش ددد و
گرفتار یاش زایل میگشت و چون حسین را یاد میکرد ،بغدض و ّ
غصده گلدو یش را

میگرفت و میگر یست و مبهوت میشد .روزى گفت :بار الها! چرا وقتدی آن چهدار
نفر را یاد میکنم تسلیت مییابم و اندوهم برطرف میشودّ ،اما چدونحسدین را یداد

مدیکدنم اشدکم جددارى مددیگدردد و نالددهام بلندد مددیشددود؟ خدداى تعددالی او را از ایدن
داستان آ گاه کرد و فرمود« :کهیعص» و «کداف» اسدم کربالسدت و «هدا » رمدز هدال ک

عترت است و «یا » نام یز ید ظالم بر حسین
«صاد» نشان صبر او است. ...

است و «عین» اشداره بده عطدش و

مفسران نیز درباره چیستی این حروف ،دیدگاههایی دارند .عالمۀ طباطبدایی معتقدد
اسددت کدده بددا تد ّ
ددبر در سددورههددایی ک ده حددروف مقطعدده همسددان دارد ،روشددن م دیشددود ک ده ای دن
سددورههددا ،در مضددامین و س دیاقهددا نی دز بددا یک ددیگر مشددابه و متناسددب اسددت( .طباطبددایی،
6/18 :1368د)8
ساختارس رۀمبارکۀمه م



این سوره بعد از شروع با حروف مقطعه ،با اشاره به موضوع عبودیت وارد و تدا آیدۀ  58بده
ماجرای شش نفر از برگز یدکان عالم یعنی حضرت ابراهیم ،زکر یا ،موسی ،یونس ،اسماعیل
صادقالوعد و حضرت مر یم

اشاره دارد تا منش آنان را توصیف نماید.

بخش دوم ،شامل 40آیه پایانی در باره کسانی است که در جبهه مقابل اولیای الهدی قدرار
ا
دارند و اساسا رفتارهای مخالف عبودیت را نشان میدهند.
در آغدداز سددوره بدده و یژگ دی شخص دیتی حضددرت زکر ی دا
ْ

َّ

َّ َّ َّ َّ

ِذ کر َّر ْمن ِت َّرب َّ
ک ع ْبده ز ک ِر یا ( .مریم)2/
ِ

این شخصیت به لحاظ صدفت عبودیدت در سدورهای همچدون سدوره مدر یم

توصدیف

پنهددانی انبی دا

بودنددد و سددالهددا پددیش از حضددور جسددمانی خددود ،بددا جنبددههددای روحددانی و

نورانی خود چراغ هدایت آنان به شمار میرفتند.

1

 .1محمد بن صدقة أنه قال سأل أبو ذر الغفاري سلمان الفارس رض اهلل عنهما یا أبا عبدد اهلل مدا معرفده اإلمدام
أمیدر المدؤمنین بالنورانیددة ...قدال فانتظرندداه حتد جا قددال صدلوات اهلل علیدده مدا جددا بکمدا قدداال جئنداک یددا
أمیرالمؤمنین نسألک عن معرفتک بالنورانیة قال...یا سلمان و یا جندب قاال لبیک یا أمیر المؤمنین قال
أنا الذي حملت نوحا ف السفینة بأمر ربي و أنا الذي أخرجت یونس من بطن الحدوت بدذذن ر بدي و أندا الدذي
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شدند .در واقع و یژگی شاخص همه این اولیا  ،عبودیت بر آسدتان الهدی بدود .ایدن بزرگدواران
ا
ا
عموما به گونهای با ماجرای امام حسین آشنا بودند؛ چدرا کده اساسدا اهدلبیدت معلدم

سیرۀ تربیتی امام حسین

شده است:

یعنددی عبددد بددودن ایشددان اشدداره

69

فضایرحم  رس رهمه م



ای دن سددوره ،بیشددتر ین می دزان واژ گددان رحمددت را در خددود دارد .ای دن می دزان بی دان رحمددت،

حس ّی دلنشین در قلب مخاطبان وحی ایجاد میکند .از طرفی ارتباط رحمت الهی با امدام
حسین

به عنوان «رحمة اهلل الواسعه» و «مظهر قددیم االحسدانیت خداوندد» ،بیشدتر جلدوه

میکند .این مطلب از بسامد پرتکرار برخی الفاظ ،مانند الرحمن ،الرحمة ،وهبنا ،السدالم،

معلوم میشدود .کلمدۀ «الدرحمن» در سدور مدر یم بده دفعدات تکدرار شدده کده فضدای بخشدش و
رحمت را در کل سوره تداعی میکند (میرحسینی.)1391 ،

در سراسر قرآن 36 ،بار نام «الرحمن» بیان شدده کده 16بدار از آن در سدور مدر یم

اسدت و

از ایدن تعددداد ،پنجبددار در همدین  58آیددۀ نخسددت سددوره دیددده میشددود کدده در بدداره شددش نفددر از
اولیای الهی است.

رحمانی ورحیمی



«الرحمن» یکی از اسما الهی است که در نظدام عدالمُ ،ملکددار ی و سدلطنت خداوندد را

نشان میدهد .قرآن میفرماید:
َّ َّ

ْ

َّ ْ
َّ ْم
ش ْاس َّتوی ( .طه)5/
الر نن على العر ِ

سال پنجم ،شماره  ،20زمستان 1399
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در توصیف رحمانیت و رحیمیت الهی فرمودند:

امام صادق

واَّلل ال کل شىء الرمنن لجمیع خلق ؛ الرحیم بالمؤمنین خاص ( .صدو )3 :1403 ،

خدا بر همه مردم ،از هر جنسی و هر ملت و هر کیش ،رحمدان اسدت و بدر مؤمندان ،رحدیم
اسددت .رحمددان بدده معنددای مهربددانی عددام خدددا بددرای تمددام موجددودات و انسددانها و رحددیم،
مهربدانی خددا

خدددا بدرای مؤمندان را معنددا میدهدد .رحمددان نددامی برگرفتده از رحمددت عددام و

رحیم از رحمت خا

بر مؤمنان نشأت گرفته است( .مهتدی)136 :1398 ،

جاوزت بموس بن عمران البحر بأمر ربي و أنا الذي أخرجت إبراهیم من النار بدذذن ر بدي...و أندا الخضدر عدالم
موسی و أنا معلم سلیمان بن داود و أنا ذو القدرنین و أندا قددرة اهلل عدز و جدل یدا سدلمان و یدا جنددب أندا محمدد و
محمد أنا و أنا من محمد و محمد من  ...إن میتنا لم یمت و غائبنا لم یغب و إن قتالنا لن یقتلوا( .مجلسی،
)1 /26 :141403

رحیم ،از رحم به معنای عطوفت ،دلسوزی و ترحم است (مصطفوی.)95 /4 :1368 ،
شیخ صدوق در باره معناى رحمت و رحیم می گوید:
رحمت به معنای نعمت است و راحم به معناى منعم .تعر یفی کده معنداى رحدیم

را بدده خلددق برسدداند این کدده انسددان بگو ی دد :رح دیم یعنددی رهددایی از آفددات و رسدداندن
خیرات به ارباب حاجات( .صدو  ،بیتا)216 :

رسول خدا

فرمود:
خدا صد پیمانه رحم را به خلقت رسانده و یدک پیمانده از صدد پیمانده را در خلدق
پخش کرده است( .حسن بن علی  ،بیتا)37 :

بنابراین هر کس که رحم دارد ،صاحب اندکی از این پیمانه اسدت .مدادر بیشدترین رحدم

را دارد و خداوند ،بقیه نود و نه پیمانه رحم را بین اولیایش قرار داده است .مؤمنین ،متقین،

صددالحین و ...هددر کدددام بخشددی از ایددن رحددم را دارندد .صددالحین از رحمددت بیشددترین بهددره را
محمد و آل ّ
دارند و عین صد پیمانه در ّ
وجود دارد.
محمد
اما حسی

مظهررحم واسعهالهی 

هستند .سیره تربیتی ایشان به عنوان پدرورش یافتگدان مکتدب رحمدةللعالمین سراسدر بدوی
رحمت و مهرورز ی دارد .او این نگاه رحیمانه شب و روز عاشدورا بدود .سدخنان امدام
مهدرورز ی داشددت .انتظددار امددام

و بددوی رحمددت و

بددرای ملحددق شددن یداران تددا لحظددات آخددر ،نشددان از منظددر

رحیمانه موال میداد .اگرچه این نگاه رحیمانه در مورد تمامی ائمۀ طاهر ین صددق مدیکندد
و در م ددورد ه ددر ک دددام از اید دن حض ددرات ب ددروزات مختلفد دی داش ددته اس ددت ،ام ددا در م ددورد ام ددام
حسین

این مقوله چشمگیرتر اسدت؛ ز یدرا صدحنه تربیتدی ایشدان شداخصتدر از سدایر ائمده

دیگر بوده است .امام

در یدک بدازه زمدانی سدی و دو روزه بده تربیدت یداران پرداختندد کده در

مقایسه با سایر اولیای دیگر که شاگردانشان را در طول چند سال تعلیم و تربیت مدیشددند،
منحصر به فرد است .امام حسین

قدیماالحسان و مظهر رحمت الهی هسدتند تدا جدایی
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روز عاشددورا بدده خدداطر ارش دداد قلددوب مهددر خددورده لش ددکر یان دشددمن ،رندد

در

سیرۀ تربیتی امام حسین

یک دی از القدداب اباعبددداهلل

رحمددة اهلل الواسددعه اسددت .امددام

مظهددر رحمددت الهددی

71

که این محبت و مهربانی را در قبال دشمنان خو یش نیز جار ی کردند.
ایشان در طول حیات شدر یفشدان در بدین مدردم ،گسدترند حدب و مهدرورز ی بودندد؛ چده
وقتی که در مدینةالنبی حضور داشتند و چه در مسیر کوفه ،پیوسته در صدد جذب محبان
بدده سددمت هدددایت برآمدنددد .ایدن موضددوع حتدی در نحددو حرکددت ایشددان بدده شددکل کدداروان بدده
سددمت کددربال نمددود داشددت .بدده بی دانی دیگددر ،رحمددت و تربی دت جمع دی و ندده فددردی در س دیره
امام

پررن

بود .از اینرو در قالب حرکت کاروانی برای شیعیان نمود داشت.
نیز به دلیل تکرار بیشتر واژگان رحمت و رحمانیت ،فضایی مملدو

فضای سور مر یم

از فض ددای رحم ددت الهد دی خداون ددد اس ددت .ش ددش ول د ّدی بزرگددوار مطروحدده نیددز بدده واسددطه ن ددوع
تأثیر پذیری از ماجرای امام حسین
محبت و معرفت امام حسین

 ،ذوب در فضای رحمت الهی بودند؛ ز یرا کسدی کده از

بهرهبرده باشد ،وجودش مایۀ خیر و رحمت خواهد بود.

ارتباطاولیایالهینامبر ه رس رهمه م

در آیدات ابتددایی سددور مدر یم

زکر یا

بااما حسی

بدده مداجرای زکر یدا



اشدداره شدده اسددت .پدس از این کدده

با ماجرای امام و نحو شهادتشان آشنا شد ،از خداوند درخواسدت فرزنددی کدرد کده

ماجرایی شبیه به مداجرای امدام حسدین

داشدته باشدد .خداوندد نیدز حضدرت یحیدی را بده

ایشددان عطددا کددرد کدده چدده از نظددر نحددوه خلقددت و چدده از لحدداظ نحددوه شددهادت بدده مدداجرای

سال پنجم ،شماره  ،20زمستان 1399
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اباعبداهلل

شبیه بود.

1

در مورد حضرت ابراهیم

قددول یک دی از معصددومین

ذیدل آیدۀ شدر یفۀ و فدد ْی ُ
ناه بدذ ْب عظدیم (صدافات )107/از

ارتبدداط ایشددان بددا مدداجرای امددامحسدین

تبیددین شددده اسددت.

2

ُ
 .1زکریا بشر زکریا بیحیی ف المحراب و عل بشر بالحسن و الحسین و سدأل زکر یدا ر ّب ه ْ
دب لد م ْدن لدد ْنل
ُ ّ ا
ا
ُ ا
ُ ا ُ
ْ
ذ ّر ّیة ط ّیبة و قیل للنب بال سؤال ذ ّر ّیة ب ْعضها م ْن ب ْعض و قالت امرأة عمران إ ّن نذ ْر ُت لل ما ف بطن محررا
ُ
ّْ
ُ
ُ
النذر و قال ْت ر ّب إ ّن وض ْع ُتها أ ْنثی و قال اهلل تعدالی فد زوجدة علد نسدا نا و نسدا ک ْم
و قال للمرتضی ُیوفون ب
ا
ُ
أجاب اهلل دعا زکریا ر ّب ال تذ ْرن ف ْردا اآلیة و أجاب علیا مدن غیدر سدؤال ف ْاسدتجاب ل ُه ْدم ر ّب ُه ْدم نشدر زکر یدا فد
الشجر و جز رأس یحیی ف الطشت قتل عل فد المحدراب و ذبد حسدین بکدربال و ذکدره اهلل فد کتابده فد
سبعة عشر موضعا أولها البقرة و آخرها ف صاد( .ابنشهرآشوب ،بیتا)253 /3 :
 .2فضل بن شاذان گفتده اسدت«:از امدام علدی بدن موسدی الرضدا شدنیدم کده مدیگفدت« :چدون خددا بده ابدراهیم
پیدامبر دسددتور داد بده جدداى فرزنددش اسددماعیل ،گوسدفند را بکشددد ،ابدراهیم آرزو مددیکدرد کدداش اسدماعیل را بدده



کده بده

همینطور در مورد موسی بن عمران  1یا اسماعیل صدادقالوعدد 2و ادر یدس نبدی
ّ
سددبب نددوع رفتددار ی کدده داشددتند هماننددد ی داوران امددام حسدین کدده در اعلدی علی دین جددای
گرفتند ،رفعت در درجات عدالی بدر ایشدان قدرار داده شدد 3.همینطدور در مدورد خدود حضدرت
ا
4
مکانا قص ّیا (مریم )22 /به محل والدت عیسی در کربال اشاره دارد.
مر یم

سیرۀ تربیتی امام حسین
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دسددت خددود بددراى خدددا قربددانی مددیکددرد و در عددو گوسددفند را نمددیکشددت تددا مسددتحق بددزر تددرین درجددههدداى
پاداشگیرندگان گردد .خداى بزر بدو وحی کرد :اى ابراهیم! بهترین مخلوق نزد تو کیست؟ گفت :اى خدا!
مخلوقی نیافریدى که نزد من از یار تو محمد گرامیتر باشد .ساس پرسید :تو خدود را بیشدتر دوسدت دارى یدا او
را؟ گفت :او را و نیز فرزند او را از فرزند خود بیشتر دوست دارم .ساس به ابراهیم گفت :کشدته شددن فرزندد وى
به ستم به دسدت دشدمنانش بیشدتر دل تدو را مدیسدوزاند یدا کشدته شددن فرزندد تدو اسدماعیل بده دسدت خدود در
بنددگی مدن؟ گفدت :فرزندد او بده دسدت دشدمنانش دل مدرا بیشدتر مدیسدوزاند .خددا گفدت :اى ابدراهیم! گروهدی
مدیپندارنددد کده از پیددروان محمددد هسدتند ،امددا فرزندددش حسدین را بدده سدتم چددون گوسددفند مدیکشددند؛ از ایددن رو
شایسته سخط میگردند .ابراهیم از این گفتار بنالید و دل وى بسوخت و همدی گریسدت .سداس خددا گفدت:
اى ابراهیم! سوختن دل تو را بر حسین فداى دل سوختن تو بر فرزند تو اسماعیل گردانیدم ،ا گدر او را بده دسدت
خویش سر میبریدى .از این جهت باالترین درجات پاداشگیرندگان را بدراى تدو گردانیددم .چندان کده در قدرآن
کریم گفته است« :او را فداى بزرگی دادیم»( .صدوق)48 /1 :1362 ،
ْ
 .1فذ ّن ُموسی ْبن ع ْمران سأل اهلل أ ْن یأذن ل ُه ف ز یارة ق ْبدر ْال ُحس ْدین ْبدن علد ّ فدأذن ل ُده فهدبط مدن ّ
السدما فد
ُْ
ْ ّ ّ
ْ
ْ
الل ْیل ی ْنتظ ُرون ُط ُلوع ْالف ْجر ُث ّم ی ْع ُر ُجون إلی ّ
السما قال فقل ُت ل ُه فم ْن
س ْبعین ألف ملل ف ُه ْم بحضرته من أول
ُ
ْ
ّ
ْ
أ ْنت عافاك ُ
اهلل قال أنا من المال ئکة الذین أم ُدروا بحدرس ق ْبدر ال ُحس ْدین ع و اال ْسدت ْغفار ل ُدز ّواره(ابنقولو یده:1356 ،
)112
ْ
ْ
ْ
ّ
ّ ّ ُ
ُ
ّ
الناقد قدال حددثن أ ُبدو ه ُدارون العیسد ُّ [الع ْبسد ُ ع ْدن أبدي
و حدثن أ ُبو ال ُحس ْین ُمح ّمد ْب ُن ع ْبد اهلل ْبن عل
ْ
ُ
ُ
ا
ُ
ّ
ْ ْ
األشهب ج ْعفر ْبن حنان [ح ّیان ع ْن خالد ّالربع ّ قال حدثن م ْن سمع ک ْعبا یقول أ ّول م ْن لعن قاتل ال ُحس ْین
ْ
ْ
ْ
ُ
ُ
إ ْبراه ُ
ْبن عل ّ
یم خلیل ّالر ْحمن لعن ُه و أمر ُولد ُه بذلل و أخذ عل ْیه ُم الع ْهد و المیثداق ث ّدم لعن ُده ُموسدی ْب ُدن
ُ
ُ
ُ
ع ْمران و أمر أ ّمت ُه بذلل ث ّم لعن ُه د ُاود و أمر بن إ ْسرائیل بذلل( .همو)67 :
 .2کسی که خداوند در قرآن در باره او فرموده است« :در کتاب ،اسماعیل را بده یداد آر کده صدادق الوعدد و پیدامبر و
ّ
رسول بود» [پیامبرى بود که خداوند قومش را بر وى مسلط کرد که صدورت او را خراشدیدند و پوسدت از سدرش
کندنددد ،سدداس خداونددد فرشددتهاى را نددزد او فرسددتاد و ب ده او گفددت :پروردگددار عالمیددان ب ده تددو سددالم مددیرسدداند و
میفرماید :من آنچه را که قوم تو بر سرت آوردند دیدم .بنا بر این هر چده دلدت مدیخواهدد از مدن بخدواه .عدر
علی بن ابیطالب ّ
کرد :اى پروردگار عالمیان! من به حسین بن ّ
تأسی میکنم و میخواهم چون او گرفتار آیدم.
امام صادق فرمود :و این شخص اسماعیل بن ابراهیم نبود [بلکه پیامبر دیگرى بدود بده ندام اسدماعیل
صادق الوعد ( .جزائری447 :1380 ،؛ مفید)52 :1413 ،
ناه م ا
 .3و رف ْع ُ
کانا عل ّایا ؛ «و ما او را به مقام واالیی رساندیم».
ا
ْ
ا
ْ
 .4علدی بدن الحسدین در توضدی آیده فانتبددذت بده مکاندا قص ّدیا ؛ «مدریم همددراه بدا حمدل خدود بده مکددانی دور
دسدت از خددانوادهاش کندداره جسددت» فرمدود :مددریم از راه دمشددق بدده سددرزمین کددربال وارد شددد و کددودکش را در کنددار
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.1عبودیتاولیاواباعبداهللالحسین

عبودیدت نشددان سرسدداردگی و اظهددار بندددگی بنددده بددا معبددود اسددت .خداونددد انسددان را بدده
جهت پرستش و بندگی خود آفر ید.

1

عبودی دت درجددات مختلف دی دارد .در معنددای پرسددتش ،فقددط مخددتص ذات بددیهمتددای
الهی است؛ ولی درجات دیگر عبودیدت در معندای هماهند

بدودن و گدوش بده فرمدان شددن

میتواند نسبت به دیگران نیز معنا داشته باشد .در قرآن کدریم ،عبدارت «عبادندا» بده بنددگان
برگز یددهای اشدداره دارد کدده چشدم بدده ولد ّی خددا دوختنددد تددا بدر خواسددت او ره پو ینددد 2.بنددابراین

عبودی دت ،مجموعدده رفتارهددای همددراه بددودن اسددت و او آن بدده صددورت پرسددتش نسددبت بدده
خداوند معنا دارد.
شددش نفددر از اولی دای اله دی در سددور مددر یم

در عبودی دت اله دی پیشددتاز بودنددد؛ امددری کدده

ارتبداطی بدده نبدی بددودن یدا نبددودن ندددارد؛ چدرا کدده مددر یم

نبدی نبودنددد .سددبب درخشددش ایدن

بزرگواران ،صدفت عبودیدت اسدت .ایدن بددان معندا نیسدت کده دیگدر انبیدا و اولیدا ،دارای ایدن
صفت نبودند؛ اما در مورد این بزرگواران به طور و یژه مطر شده است.
زکر یدا

3

و دیگددر برگز یددگان اله دی بددا ز بددان وح دی آشددنا بودنددد و مدیدانسددتند چدده چیدز نددزد

خداوند مطلوب است؛ اما هماهنگی با خواست خداوندد در صدفت عبودیدت تجلدی دارد.

سال پنجم ،شماره  ،20زمستان 1399
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در مدورد انبیدا یدا غیدر از انبیدا ،امتحدان عبودیدت جدواز ورود بده مقامدات بداالتر اسدت .در قدرآن،
ّ
عبودی دت بارهددا در کنددار مقول دۀ دی دن و والی دت و ایمددان مطددر شددده اسددت؛ ولدی آنچدده مسددلم
است ،عبودیت مقدمهای بر سایر فضایل است .در مورد رسوالن آمده است:
َّ َّ ْ

َّ

َّ

َّ ْ

باد ا الم ْر َّسلی َّن ( .صافات)171/
َّو لقد َّس َّبق ْت ک ِل َّمتنا ِل ِع ِ
آرامگاه امام حسین به دنیا آورد .آنگاه شبانه بده سدرزمین خدود بازگشدت( .داسدتان پیدامبران یدا قصدههدای
قرآن ،از آدم تا خاتم)578 :
ْ
ْ
ْ
ّ ُُْ
 .1و ما خلق ُت الج ّن و اإل ْنس إال لیعبدون (ذار یات)56/؛ «و امر به عبودیت مخلصانه کرد».
ُ
ّ
ْ
ْ
ّ
ُ
و مددا أمد ُدروا إال لی ْع ُبدددوا اهلل ُم ْخلصدین لد ُده الدددین ُحنفددا و ُیقی ُمددوا ّ
الصددالة و ُیؤ ُتددوا ّالزکدداة و ذلددک دی د ُن الق ّیمددة
(بینه.)5/
ّْ ُ ْ ُ ّ ْ
ْ ُ ْ ا
ْا
ْ
ا
ْ
ْ
 .2فوجدا عبدا من عبادنا آتیناه رحمة من عندنا و علمناه من لدنا علما (کهف)65/
ْ
 .3ذک ُر ر ْحمت ر ّبک ع ْبد ُه زکر ّیا (مریم)2/

یا « ...عبادی الصالحون» یدا «عبادندا المخلصدین»یدا «عبادندا المدؤمنین» .همینطدور در
مورد رسولاهلل

در نماز بر موضوع تقدم عبودیت بدر رسدالت ایشدان گدواهی داده مدیشدود.

این نشان از اهمیت عبودیت بر بسیار ی از فضایل دارد.
عالمه طباطبایی در تفسیر المیزان آورده است:
حق عبادت ایدن اسدت کده خدود را حاضدر و رو بدهروى خددا بداندد و آندی از عبدادت
غایب و غافل نشود .به عبارت دیگر عبادت وقتی تمام و کامل میشود که به غیدر
خدا به کسی دیگر مشدغول نباشدد ،و در عملدش شدر یکی بدراى سدبحان نتراشدد ،و
دلش در حال عبادت بسته و متعلق به جایی نباشدد ،نده بده امیددى ،و نده ترسدی،

حتی نه امید به بهشتی ،و نه ترس از دوزخی که در این صورت عبادتش خدالص،
و براى خداست( .طباطبایی)42-41/1 :1368 ،

بنابراین عبد یعنی کسی که نسبت به معبود با تمام وجود مطیع و هماهن

باشد.

.2توجهبهمقولۀآیات 

مقصود اطالق میشود (مصطفوی .)200 /1 :1368 ،آیات یعنی نشانهها؛ اما واژههای ّبینده
و برهان نیز به معنای نشانه تلقی میشود که هر کدام بار معنایی خا

خود را دارد.

نشانهها یا دو بعدی هستند که در قرآن به عنوان عالمات یاد می کنند؛ 1یا در قالب یدک

داشته و مطالعه وقایع را ممکن میسازد .در این حالت وقتی انسان وارد فضای آیه میشدود

درک ید ددک فضد ددا و مفهد ددوم بسد ددیار عظیمتد ددر بد ددرایش ممکد ددن میشد ددود .قد ددرآن مملد ددو از اید ددن
فضاسازیهای آیاتی است که برای تقریب به ذهن و آمدادگی بدرای ورود بده رو یددادی عظدیم

در آینده حکایت دارد؛ مثل ترسیم فضای قیامت یا صحنههای معجزات انبیا

.

از ویژگیهددای ص ددحنههای آی ددات تکددرار پ ددذیری آن اسددت .بدده بیددانی دیگددر ،ا گددر ظددرف

ُ
 .1و عالمات و ب ّ
الن ْجم ُه ْم ی ْهتدون (نحل)16 /

در سیمای آیاتی سورۀ مریم

فضددای سددهبعدددی بدده توصددیف واقعددهای میپددردازد و قابلیدت تصددوری کددردن صددحنه وجددود

سیرۀ تربیتی امام حسین

آیه معانی بسیاری دارد اما شاخصترین معنای آیات همان نشانههاست .آیدات جمدع
آیه (موسی )914 /2 :14010 ،قسمتی از جمالت قرآن بوده و به معناى ّ
توجه و قصد بده سدوی
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دریافت آیه موجود شود ،مصادیقی از آن آیه پیوسته جاری میشود.
ا
«آی داتالددرحمن» در آیددۀ شددر یفه إذا ُت ْتل دی علدد ْیه ْم آی د ُ
ات الد ّدر ْحمن خد ُّدروا ُسد ّدجدا و ُبک ّایددا
(مر یم )58 /یعنی فضایی که اگر انسان وارد آن فضا شود ،بتواند اسم الرحمن الهدی را درک
کنددد .رحمددت و مهربددانی خدددا را حددس کنددد .عطددای بدددون اسددتحقاق خدددا را ببینددد .اسددم
الرحمن بسیار بزر است؛ تبیین کنندده اسدم الدرحمن ،آیدۀ الدرحمن مدیشدود .آیدۀ الدرحمن،
فضایی از مهربانی بسیار عظیمی که خداوند برپا کرده است.
در همین راستا انسان میتواند فضای رحمتدی کده بدین امامحسدین
سبب شد یاران بخواهند در مسیر فدا شدن برای امام

و کاروانیدان بدود و

از هم سبقت بگیرند را درک کند.

حرکددت عظددیم اربعددین نیددز در ادامدده درک مفهددوم آیددات الرحمددانی اسددت کدده در راسددتای
تربیتهای حسینی در این زمانه واقدع شدده اسدت .در واقدع توجده بده «آید ُ
ات ال ّدر ْحمن» نقطدۀ
ورود به ارزشهای حسینی است.
بنابراین نکتدۀ بسدیار مهدم در سدیر خوبدان ،توجده و عجدین شددن زنددگی ایشدان بدا آیدات
الهددی ،یعنددی فهددم آیددات یددا صددادرههای تکددرار شددوند خدددایی بددود .ایددن موضددوع هددم در مددورد
شددش نفددر از اولیددای الهددی _ کدده در ایددن سددوره از ایشددان یدداد شددده _ و هددم در مددورد کاروانیددان
حسددینی
سال پنجم ،شماره  ،20زمستان 1399
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توجدده بدده وجهددی از نشددانههای الهددی نمددود داشددت .زکر یددا

پددس از قبددولی در

کدالس عبودیدت ،وارد کدالس آیداتی شدد .خداوندد بده تبدع درخواسدت ایشدان ،آیدهای برایشدان
قرار داد که مقدمه عطای یحیی

بود .تقاضای ایشان به این خاطر بود کده میدانسدتند در

عرصۀ مواجهه با آیات ،رفتار صحی نشان دادن بسیار مهدم اسدت .همدین ندوع رفتدار اسدت
ک دده انس ددان را مش ددمول محبته ددایی خ ددا

تر از جان ددب خداون ددد می کن ددد .بد ددین س ددبب،

تقاضای آیهای از جانب خدا می کنند تا آیندگان نیز بیاموزند که محبتهای خاصه در گدرو
ورود ب دده ص ددحنههای خداون دددی و رفتاره ددای ع ددالی نش ددان دادن اس ددت .ت ددالش ب ددرای بهت ددر
فهمیدن صحنههایی که خداوند برای تربیت انسان قرار داده و نیز همت گذاشتن بر انجدام
رفتار مطلوب ،نشان از همداهنگی و همسدو شددن بدا برنامده خداسدت .انسدان بدا توجده و فهدم
ز بددان صددحنهها و آیددات الهددی ،عبودیددت خددود را نسددبت بدده خداونددد تقو یددت می کنددد .ایددن
عبودیت ،گاه سر سجاده و گاه در میدان عمل تحقق مییابد.

در مورد یاران امام

ا
اساسا توجه بده مقدام امامدت و والیدت حجدت خددا کده منصدوب از

جانب خدا و از آیات عظمای الهی است 1بسیار پررن

بود .در شب عاشورا ،اباعبداهلل

به نافع بن هالل فرمودند« :آیا نمیخواهی شبانه بین این دو کدوه بدروی و جدان خدود را از ایدن
گیر و دار نجات دهی؟» نافع تا این سخن را میشنود ،روی دو پای امدام میافتدد و میبوسدد
و بدا سددوز و گدداز عرضدده مدیدارد« :مددادرم بدده عدزایم بنشددیند [ا گدر بددروم  .شمشدیرم معددادل هددزار
درهم و اسبم نیز معادل هزار درهم است؛ خداوند افتخار همسو یی با تو را به مدن عطدا کدرده؛
از تو جدا نگردم تا در راه تو قطعهقطعه شوم» (مقرم.)263 - 262 :1391 ،
این همسو یی با حجت و خلیفۀ خدا ،نشان از منظر آیده بدین بدودن وجدود مطهدر امدام
را دارد که در بین یاران مو میزد.
بنددابراین شددگرد مهددم رفتددار ی ای دن بزرگددواران جدددای از و یژگدیهددای فددردی ،رفتددار در قبددال
آیات الهی بود .در سور مر یم

َّ َّ

به این مطلب اشاره شده است:
َّ

َّ

ْ
ْ ْ
َّ ْم
نن خر وا سجدا َّو ب ِکیا ؛ (مریم)58/
ِ ...إذا تتلى علی ِهم آیات الر ِ

آنها کسانی بودند که وقتی آیات خداوند رحمان بدر آندان خواندده مدیشدد بده خدا ک

در بیان معنای تالوت میتوان رفتار ماه نسبت به خورشید را به یاد آورد:
َّ

ْ َّ

َّ

َّ
ْ
س َّو ض اها * َّو الق َّم ِر ِإذا تالها ( .شم )2-1 /
و الشم ِ

میکند .خورشید مثالی از آیات الرحمن و اسم الرحمن اسدت و کدار مداه ،پیمدودن و ردگیدری
ّ
ّ
 .1اإلمام أبو محمد العسکري قال« :قال اهلل تعالی :و الذین کف ُروا و کذ ُبوا بآیاتنا الداالت علی صدق محمد
علی ما جا به من أخبار القرون السالفة ،و علی ما أداه إلی عباد اهلل من ذکر تفضیله لعل و آله الطیبین خیر
ُ
الفاضلین و الفاضالت ،بعد محمد سید البریات أولئل الدافعون لصدق محمد ف إنبائه ،و المکدذبون لده
ف نصب أولیائه :عل سید األوصیا  ،و المنتجبین من ذریتده الطداهرین( .بحراندی)198 /1 :1374 ،؛ امدام
ّ
حسن عکسری فرمود :خداوند میفرماید :کسانی که تکذیب آیات ما را می کنند ،کسانی هستند که ادلده
پیامبر مبنی بر تفضیل امیرالمؤمنین علی را تکذیب می کنند .اینها تکذیب کنندگان صدق انبدا پیدامبر
در والیت و معرفی امیرالمؤمنین به وصایت پیامبر هستند.

در سیمای آیاتی سورۀ مریم

این کدده قم ددر نسددبت ب دده شددمس ت ددالوت مد دیکنددد ،یعنددی خورشددید را در مدددارش دنبددال

سیرۀ تربیتی امام حسین

میافتادند ،در حالی که سجده میکردند و گریان بودند.
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کددردن خورش دید اسددت .کس دی کدده تددالوت کنددد ،دنبددال آن موضددوع حرکددت مدیکنددد و پیوسددته
چشم به آیده دارد .مانندد رفتدار ی کده امیرالمدؤمنین
نسدبت بده امدام حسدین

رفتار ی که اباالفضدل

بددارز تددالوت کنندددگان آی داتالددرحمن حس دینی
اباالفضل

نسدبت بده رسدول اهلل

داشدتند ،یدا

از خدود نشدان دادندد .از ایدنرو مصدداق
 ،حضددرت اباالفضددل العبدداس

اسددت.

به لحاظ فضایل و درجات و فهم دین ،کمداالت بسدیاری داشدت ،امدا نسدبت

به موالی خویش ،بسیار خاضع و خاشع بود.
پیروی از خواست امدام از صدفات بدارز ایشدان بده شدمار میرفدت .در واقدع ایشدان مترصدد
بددود کدده خواسددت امددام زمددان خددویش را دریابددد و بدده سددرعت درصدددد تحقددق آن برآیددد .ضددمن
این که ایشان در کنار همۀ فضایل خود ،بسیار به حفظ حدریم مدوالی خدویش توجده داشدت.
از اینرو در شب عاشورا زمانی که هر کدام از یاران مشغول مناجات و عبادت بودندد ،بده دور
خیام به پاسداشت حریم امام

میپرداخت .تکسواری تنها در دل شدب ،حدافظ حدریم

آلاهلل؛ رفتاری که قیمت فضایل ایشان را بسیار باال میبرد؛ رفتاری که باید بدرای یدک شدیعه
در کنار فضایل دیگر پررن

جلوه کند.

تددالوت قمددر از خورش دید عاشددورا مثددالزدن دی اسددت ،تددا جددایی کدده مقددام ایشددان را در میدان
شدددهدا بدددینظید در م د دیگرداندددد .صدددفتی کد دده بایدددد الگدددوی عملدددی همدددۀ شدددیعیان و محبد دان
سال پنجم ،شماره  ،20زمستان 1399
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اهلبیت

باشد.

عاشورای سال  61هجری ،اثراتی که درطول قرنها بر قلوب پاکطینتدان در سراسدر عدالم
گذاشددت ،بددرای اهددل تددالوت بس دیار پررند

اسددت .لددذا پیوسددته آن را در طددول تددار یخ مطالعدده

میکنند .بزرگانی مانند ابراهیم ،زکر یا و موسی به راحتی از آیات خدا عبور نمدیکردندد و
ّ
با وجوه معرفتی آیت و حجت الهی که در وجود مطهر امامحسدین تجلدی یافتده بدود آشدنا
بودند .از اینرو قسمتهایی از زندگی ایشان شبیه به ماجرای امام
در داستان نو

شده بود.

کشتی ایشان هدم جلدوه سدفینةالنجداتی امدام حسدین

را در اذهدان

تداعی میکند تا انسان متمسک از میان طوفان حوادث و گردابابتالئات به سالمت عبدور
داده شود.
در مددورد اولیدایی کدده در سددوره مددر یم

بدده آنددان اشدداره شددده ،تددالوت آیداتالددرحمن بسدیار

بود .در مورد کاروان امام حسین

پررن

نیدز و یژگدی تدالوت آیدات الهدی بسدیار جلدوهگدر بدود

آنه ددا چش ددم از امامش ددان برنمد دیداش ددتند (أم ددرهم أم ددری ورأیهددم رأی ددی) و س ددرلوحۀ خواس ددت
قلبیشان ،خواست امام بودُ .حر از روز دوم که با وجود رحمت امام مواجه شد تدا روز
دهم ،پیوسته محبتهای ایشان را مرور کرد؛ به قدر ی کده دیگدر خدود را ندیدد و در نهایدت بده
امام

پیوست.

.3انقیادوخشوع

موضددوع مهددم دیگددری کدده پددس از تددالوت آی داتالددرحمن جلددوهگددر اسددت ،وا کددنش حسدی و
ا
قلبی نسبت به تالوت آیات است که به صورت خ ُّروا ُس ّجدا و ُبک ّایدا نشدان داده مدیشدود؛
افتادن به سجده و گر یان شدن از دیدن عظمت و محبتهای خداوند.
«خرو» در کتددب لغددت یعنددی سددقط؛ یعنددی از یددک مکددان بدداالتر و عددالیتر پددایین افتددادن.
(راغب اصفهانی)415 :1412 ،

ا
بدده تبددع بیددنش توجدده و تددالوت آیدداتالهی ،انسددان بایددد بدده خد ُّدروا ُسد ّدجدا و ُبک ّایدا کشدیده

شود .رفتار ی که چه زکر یا

در محراب عبادت ،چه موسی

در مناجدات ،چده مدر یم

افتادن و بر خاک شدن است.
ا
« ُبک ّایا» گریهای است که فرد را به باال میبرد .گریهای که در فضدای «خ ُّدروا ُس ّدجدا» اسدت.
1

آن رفتدار را بسددیار نشدان میدادنددد .مثددل آنچده در کددربال مشدهود بددود .یدداران بدا ز بددان و عمددل در
ا
ا
حال «خ ُّروا ُس ّجدا و ُبک ّایا» بودند؛ خصوصا در شب عاشورا ،کاروانیان او انقیاد و تسلیم در

ولی خدا از خود نشان میدادند .این ّ
محضر ّ
روحیات در حاالت یاران دیده میشد.

ُ
ْ ْ
ّ
ُْ
ْ ْ
ْ
 .1قل آم ُنوا به أ ْو ال ُتؤم ُنوا إ ّن الذین أ ُوتوا العلم م ْن ق ْبله إذا ُی ْتلی عل ْیه ْم یخ ُّرون لْلذقان ُس ّدجدا ( .سدجده15 /؛
اسرا )107 /

در سیمای آیاتی سورۀ مریم

این حالت ویژگی مؤمنان به شمار میآید و در چند جای قرآن آمده است.
« ُبک ّایا» گریۀ فروتنی از عطای بدون استحقاق و از سر خضوع اسدت .خوبدان و انبیدا

سیرۀ تربیتی امام حسین

در عبادتگدداه خددود و دیگددران آن نشددان دادن ددد؛ یعنددی بعددد از رو بددهرو شدددن و درک حقیقددت
ا
آیاتالرحمن گر یان به سدجده افتادندد .خ ُّدروا ُس ّدجدا و ُبک ّایدا یعندی آب شددن و بده سدجده
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سید بن طاووس در لهوف مینویسد:

َّ َّ
ْ َّ َّ ْ َّ َّ َّ لَّ ْ َّ
َّ َّ َّ ْ َّ ْ َّ َّ ْ َّ
َّ ْ َّ َّ ْ َّ َّ
َّ َّ
هاجد
و بات الحسین و أص اب ِتلک اللیل و هم د ِوی کد ِو ِی الن ِل ما بین را ِکع و س ِ
َّ
َّ
اعد؛
َّو قا ِئم َّو ق ِ

امام حسین

و یارانش ،آن شب را به نماز و مناجات گذراندند .زمزمه مناجات

آنهددا از دور ،همچددون زمزمدده زنبددوران عسددل بدده گددوش میرسددید؛ یکددی در رکددوع بددود،
دیگری در سجود ،آن یکی ایستاده پروردگارش را میخواند و دیگری نشسته.

اثر این سوز و گددازی کده از دلهدای یداران برمدیخاسدت ،باعدث شدد تعددادی از سدربازان

دشمن تحت تدأثیر قدرار گیرندد و بده سدااه امدام حسدین بپیوندندد (قمدی .)118 :1358 ،در
ا
این زمانه نیز در گردههمایی عظیم اربعین این خضوع و «خ ُّروا ُس ّجدا و ُبک ّایا» نمایان است.
.4اعتزال 

موضوع دیگری که در شگرد رفتار ی هر شش نفدر از خوبدان مطدر شدده در سدور مدر یم

رفتار ی به نام اعتزال یا کنارهگیری است .ا گدر در آیدات ایدن سدوره دقدت شدود هدر کددام از ایدن
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بزرگواران به نوعی این رفتار را نشان دادند.
ْ
در مورد زکر یا  :فخر علی ق ْومه مدن الم ْحدراب (مدر یم )11 /یدا در مدورد مدر یم  :إذ
ْانتبددذ ْت مد ْدن أ ْهلهددا یددا ف ْانتبددذ ْت بدده م ا
کانددا قص د ّایا (مددر یم ،)22 /در مددورد ابددراهیم  :و
ُ ُ
ّ ُ ُ
ْ
أ ْعتزلک ْم و ما تد ُعون م ْن ُدون اهلل و أ ْد ُعوا ر ّبی عسی أال أ کون بدعا ر ّبی شق ّایا»(مدر یم )48/و
همینطور در مورد موسی هنگامی که برای مناجات به سدمت طدور رفدت :و ناد ْین ُداه م ْدن
جانب ُّ
الطور ْاأل ْیمن و ق ّر ْب ُ
ناه نج ّایا (مر یم.)52/
اعتزال یعنی کنارهگیری کردن یک سو یه (مصطفوی .)143 /8 :1368 ،به عبارتی یدک

نفر که با یک جمع و مجموعه در ارتباط است ،خود را از مجموعه جدا میکند .ایدن اعتدزال
ا
خددار از برنام دۀ خدددا نیسددت و اساسددا خوبددان بددر اسدداس خواسددت الهدی ،ایدن رفتددار را انجددام

مدیدادنددد و بددا مفهددوم رهبانی دت تفدداوت دارد .اعتددزال انبیددا

بدده معندای فددرار از مسدئولیت

الهی خود یا نجات از شرایط جامعه فاسد آن زمان نبدود .اعتدزال آنهدا بدا برنامدۀ خددا منطبدق

بددود و ارتبدداط مسددتقیم بددا ارتقددای درجددات معنددوی ایشددان داشددت .گدداهی برنامددۀ خدددا اقتضددا

میکند که انسان اعتزالی داشدته باشدد؛ فرصدتی کده بدرای تفکدر و خلدوت .رسدول اهلل

نیدز

بارها در غار حرا برای مناجات با خداوند به اعتزال رو ی آوردند.
ا
اعتددزال گدداهی ی دک حرکددت درون دی اسددت و اساسددا ظهددور خددارجی ندددارد و درون فددرد رخ
مد دیده ددد؛ مث ددل دور ش دددن انس ددان از خ ددواهشه ددای نف ددس .ب دده ن ددوعی جداش دددن از حص ددار
نفسانیات .چنان که از امام علی
کن فى النا

نقل شده است:

فال تکن معهم؛ (نهجالبالغه)

با مردم باش ولی با آنها نباش.

بدده هددر حددال ثمرات دی خداونددد نسددبت بدده ای دن نددوع رفتددار بددرای اولیدا قددرار داده اسددت .مثددل
عطای فرزندانی صال به زکر یا و ابراهیم و مر یم  .عطای هدارون نبدی بده موسدی و وه ْبندا
لد ُده مد ْدن ر ْحمتنددا أخد ُداه هد ُدارون نب ّایددا (مددر یم ،)53/بددرای ادر ی دس

اسد د ددماعیل ص د د ددادقالوع د د ددد
اباعبداهللالحسین

پس در سوره مر یم

.

اصددال امددتش و بددرای

بد د دده تب د د ددع آن از خ د د ددود گذشد د ددتگی ،محشد د ددور شد د دددن بد د ددا

هر شش نفر از خوبان یک رفتار بده ندام اعتدزال داشدتند .هدر کددام از

اعتددزال فقددط مخصددو ای دن بزرگددواران ذکددر شددده نیسددت .اصددحاب کهددف هددم اعتددزال
ْ
ْ
ّ
ُ
داشد ددتند :و إذ ْاعتز ْل ُت ُمد د ُ
دوه ْم و مد ددا ی ْع ُبد دددون إال اهلل فد ددأ ُووا إل د دی الک ْهد ددف( ...کهد ددف.)16/
ذوالقددرنین هددم اعت دزال داشددت :فددأ ْتبع سددب ابا (کهددف ،)85/آنجددا کدده بدده تبددع برنامدده خدددا
در س دیره تربی دت کدداروان حس دینی

نی دز امددام ،سدده مرحلدده اعتددزال جددار ی کردنددد .ابتدددا

اعتزال از فضای ناسالم مدینه و حرکت به سوی مکه ،ساس اعتزال از خیدل حاجیدان مکده

که به جای امام

به پوسته دین تمسک میجستند و از اصل دین غافل بودند .در مرحلده

آخر نیز اعتزال از خودشان بود ،آنجا که یاران بده خداطر حفدظ جدان امدام

میگذشتند؛ یعنی سه نوع اعتزال در سه شرایط مختلف.

بایدد از خدود نیدز

در مورد اعتزال از خیل حاجیان ،درسی بسیار مهم وجود داشت .این کده هدر چده هسدت
قائم بده امدام

اسدت .تمدام دیدن و دیاندت قدائم بده نظدر ولد ّی خداسدت .گداه اقتضدا مدیکندد

در سیمای آیاتی سورۀ مریم

حرکت کرد .همینطور در مصادیق مختلف در بین اولیای الهی اعتزال وجود داشت.

سیرۀ تربیتی امام حسین

ایدن بزرگددواران مرحلدده اول یعن دی دیددن آی داتالددرحمن و چشدیدن محبددت (تددالوت) و سدداس
ا
خ ُّروا ُس ّجدا و ُبک ّایا را نشان دادند و بعد سراغ اعتزال رفتند.

81

رفتارها و فرایض کوتاه و مجمل باشدد و گداه بسدیط و مفصدل .آنچده ندزد خداوندد بسدیار مهدم
است ،حضور پیرامون امامت و تبعیت از ایشان است:

َّ
َّ َّ َّ
َّ
َّ َّ َّ
َّ َّ
َّو َّم ْن أ ْح َّسن دینا ِمم ْن أ ْسل َّم َّو ْج َّه َِّلل َّو ه َّو ْمح ِسن َّو ات َّب َّع ِمل ِإ ْبراهی َّم َّحنیفا َّو اتخذ اَّلل
َّ
ِإ ْبراهی َّم خلیال ؛ (نساء)125/
دین و آیین چه کسی بهتر است از آن کس کده خدود را تسدلیم خددا کندد ،و نیکوکدار

باشد ،و پیرو آیین خالص و پا ک ابراهیم گردد؟ و خدا ابدراهیم را بده دوسدتی خدود،
انتخاب کرد.

در ه ددر ح ددال اعت ددزال از موض ددوعاتی اس ددت ک دده در ه ددر دو بس ددتر س ددوره م ددریم

حسینی

پررن

است.

و س ددلوک

.5اصالح 

اصال از ر یشه «

ل » از جمله واژگانی است که در سوره مر یم

اله د دی معرف د دی شد ددده اسد ددت .در ای د دن سد ددوره« ،

معیار رفتار اولیدای

ل » در قالد ددب عمد ددل صد ددال و باقی د دات

الصالحات ذکر شده است 1.صالحیت ،رو حاکم بر اولیای الهی بوده است و هدر کددام از

ایدن بزرگددواران ،ایدن موضددوع مهددم را در بدین امددتهددای خددود دنبددال مدیکردنددد .اصددال یعندی
ارتقای کیفیت صفات و صادرههای انسان ،به نحوی که در آینده مثمر ثمر باشدد .کسدی کده
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در مسیر صالحیت قرار میگیرد ،ابتدا سعی بر اصال نفس خود دارد .اولین مرحله اصدال

نف ددس نید دز ره ددا ش دددن از مجموع دده چیزه ددایی اس ددت ک دده ب ددر انسددان اثددر منفد دی مددیگ ددذارد؛ از

موضددوعات درون دی گرفتدده تددا بیرون دی ،اصددال صددفات و رذای دل ،اصددال رفتارهددا و روحی دات
منفی و به تبع جایگز ین کردن مثبتدات بده جدای آنهدا .بندابراین اصدال از مقدوالتی اسدت کده

ا ُ
ْ ُ ْ
ا
ّ
ْ
 .1إال م ْن تاب و آمن و عمل صالحا فأولئک ید ُخلون الج ّنة و ال ُیظل ُمون ش ْیئا (مر یم)60/؛ «مگر آندان کده توبده
کردند و ایمان آوردند و کار شایسته انجام دادند که آنان به بهشت درمیآیند و ستمی بر ایشان نخواهد رفت».
ا
ا
الصددال ُ
ددى و ْالباقی د ُ
ات ّ
و یز ی د ُد ُ
اهلل ّال دذین ْاهتددد ْوا ُهد ا
حات خ ْی در ع ْنددد ر ّبددک ثوابددا و خ ْی در مددر ّدا (مددر یم)76/؛ «و
خداوند کسانی را که هدایت یافتهاند بر هدایتشان میافزایدد ،و نیکدیهداى مانددگار ،ندزد پروردگدارت از حیدث
پاداش بهتر و خوشفرجامتر است».
ْ ُ ُ ُ ّ ْ ُ ُ ّا
إ ّن ّالذین آم ُنوا و عم ُلوا ّ
الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا ؛ (مر یم)96/؛ «کسانی که ایمان آورده و کارهاى
شایسته کردهاند ،به زودى [خداى رحمان براى آنان محبتی [در دلها قرار میدهد».

بسیار مورد تأیید خداوند است.

نیدز موضدوع بسدیار مهمدی بدود؛ چرا کده فلسدفه قیدام امدام

در سدیره تربیتدی امدام حسدین
ّ
اصال امت جدشان عنوان شده بود .امام فرمودند:

َّ
َّ َّ
َّ َّ ْ َّ َّ
ْ
َّ
ِإ ى ل ْم أخر ْج أ ِشرا و ال َّب ِطرا و ال مف ِسدا و ال ظا ِلما ِإنما خ
رجت ِلطل ِب إالصال ِ فى أمه ِ
َّ َّ
َّجدی ار یهههد ْأن َّآمه َّههر بهههال َّمعروف و أنمهههى َّ
ههن المنکه ِههر َّو اسهههیر ِبسهههی َّر ِ َّجهههدی و أبهههی؛
ه
ع
ِ
ِ

(ابنشهرآشوب مازندرانی)241 :1376 ،

من بدرای جداهطلبدی و کدامجدو یی و آشدوبگری و سدتمگری قیدام نکدردم ،بلکده بدرای
اصال در کار امت جدم قیام کردم .میخواهم امر به معروف و نهی از منکر نمایم و
به شیوه جد و پدرم حرکت کنم.

امام در حین حرکت در رسیدن به این هدف مهم ،اصال و تربیت یداران خدود را نیدز
ا
در دستور کار قرار داده بودندد .حداالت روح ّیدات و رفتارهدای یداران خصوصدا در زمدان حرکدت

جمع دی در کدداروان بدده گونددهای شددد کدده هددر کدددام از قالددب نفسددانی خددود درآمدنددد و حدداالت

آسددمانی پی ددا کردنددد؛ بدده گونددهای کدده در شددب عاشددورا بعددد از اقددرار بدده جانفشددانی در مسددیر
محبدوب ،امددام جایگداه ایشددان را در اعلدی عل ّیدین ،یعندی بداالتر ین جایگدداه آسدمانهددا بدده
حسین

و سیمای سوره مر یم

صالحیت و اصال است.

آرزو را پیدا میکند (مصطفوی .)69 /13 :1368 ،در سوره مر یم

پس از توصیف حداالت

و صفات خوبان و اولیای الهی ،خداوند به عطای و یژگی خاصی به ایشان خبر میدهدد کده
چونان نگینی در ساختار این سوره میدرخشد:
َّ َّ

َّ

َّ

إن الذی َّن َّآمنوا َّو عملوا الصا ِلحات َّس َّی ْج َّعل لهم َّ
الر ْمنن ودا ؛ (مریم)96/
ِ
ِ
ِ

کسانی که ایمدان آوردهاندد و کارهدای شایسدته کدردهاندد ،بده زودی [خددای رحمدان
برای آنان ّ
مودت [در دلها قرار میدهد.

این مودت برای اولیا در سور مر یم

عطا شد .هر کدام از این بزرگواران جلدوهای از ایدن

در سیمای آیاتی سورۀ مریم

.6مودت 
« ُو ّد» حب و عالقهای آرمانی و ز یباست که به لحاظ لطافت و واالیدی ،حکدم خیداالت و

سیرۀ تربیتی امام حسین

ایشان نشان دادند .بنابر این یکدی از و یژگیهدای مشدترک و بسدیار مهدم در سدیره تربیتدی امدام
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محبت آرمانی را در میان جامعه خود به ظهور رساندند.
در کدداروان حس دینی ای دن و یژگ دی بس دیار بددارز بددود .ی داران در نگاهشددان بدده خورشدید امامددت
چیزی دیدند که میل داشتند خودشان را فدا کردند .این و یژگی نشان از ّود و م ّ
دودت داشدت
و خداوند این بینش را به کسانی که اهل ایمان و عمل صال و از خودگذشتن هستند ،عطا
اهلل عبداد ُه ّالدذین آم ُندوا و عم ُلدوا ّ
میکند .بر اساس آیۀ شریفۀ ذلک ّالدذی ُیب ّش ُدر ُ
الصدالحات
ّ ْ
ُْ
ُ ُ
ْ ْ
ا
ُْ
قل ال أ ْسئلک ْم عل ْیه أ ْج ارا إال المو ّدة فی الق ْر بی و م ْدن یقتدرف حسدنة ندز ْد ل ُده فیهدا ُح ْس ادنا إ ّن اهلل
ُ
ُ
غفور شکور (شور ی )23/این سنت خداوند متعال اسدت کده هدر کسدی مدؤمن شدود و عمدل
صال به جای آورد ،بشارت ّ
روزیاش خواهدد شدد .بندابراین
مودت ذیالقربای پیامبر
چه کسی از امام حسین

نزدیکتر بود تا حق ّ
مودت نسبت بده ایشدان ادا

به رسولاهلل

شددود؟ رفتارهددای اربعین دی نی دز در ادامدده همددان روحی دات اثددر پذیرفت دۀ از تربی دت حس دینی
اسددت .آنچدده محبددان و شددیعیان در اربعددین نش ددان مددیدهنددد ،عالقددهای آرمددانی در کمددال
خضوع و افتادگی به خاطر موالست.
انسان در فضای اربعین از منصب و مقام دنیا دور ی مدیگز یندد و بده عشدق اباعبدداهلل
خاکسار ی و خشوع را از خود نشان میدهد.
بهرسیبخش و ساختارس رهمه م
سال پنجم ،شماره  ،20زمستان 1399
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تددا بدده اینجددا بدده بررسدی مهمتددر ین و یژگدیهددای مثبددت مطروحدده در سددوره مبارکدده مددر یم

پرداخته شد .صفاتی که در سیره تربیتی امدام حسدین

و در جمدع کاروانیدان نیدز بده عندوان

شدداخصتددر ین صددفات در ی دک جامعدده آرمددانی ظهددور و بددروز یافتدده بددود .آنچدده از عبودی دت،
خشوع ،اعتزال ،اصال و ّ
مودت اشاره شدد ،خمیدر مایدۀ اصدلی تربیدتهدای جدار ی شدده در

کاروان حسینی

بود .در ادامه آیات به برخی و یژگیها در سوره مبارکه شاره میشود کده در

تقابل صفات مثبت قرار دارد .و یژگیهدایی کده اگرچده صدفات شخصدی بده شدمار میآیندد،

اما نتیجۀ آن ،سبب ایستایی و تقابل در مقابل امام
اهددلبی دت

خواهد بود .وقتی در لشکر دشدمنان

بددهویژه در روز عاشددورا ای دن رذای دل ردی دابی م دیشددود ،ظهددورات وس دیعی از ای دن

صفات در بین لشکر یان دشمن مو میزند .لذا از جنبده آسدیبشناسدی مدیطلبدد کده ایدن

صفات برشمرده شده و به جهت اصال و رفع این رذایل در قلوب مورد تدقیق قرار گیرد.
در چهل آیۀ پایانی سور مبارکۀ مر یم

صفات منفی بر شمرده شده که عبارتند از:

.1ضایعکنندگاننمازوپیروانشهوات 
ْ
الصددالة و ّاتب ُعددوا ّ
شدروع ایدن بخددش بددا آیده فخلددف مد ْدن ب ْعددده ْم خلدف أضد ُ
داعوا ّ
الشددهوات
ْ
فس ْوف یلق ْون غ ّایا ( 1مر یم )59 /است.

در اینجا به نظدر مدیرسدد ضدایع کدردن نمداز و پیدرو ی از شدهوات ،اثدرات گمدراهکننددگی و

دور شدددن از رحمددت اله دی را در پ دی دارد .افددرادی کدده بدده ظدداهر نمدداز بسددنده کددرده بودنددد ،امددا
حقیقت نمداز را نادیدده انگاشدتند و آن را ضدایع کردندد؛ در حدالی کده در سدیره اهدلبیدت
ا
خصوصا امام حسین در شب و روز عاشورا اقامه نمداز در ّ
اولو یدت قدرار داشدت نقدل اسدت

فرمود« :از دشمن مهلت بخدواه؛ ز یدرا مدن

که امام حسین در شب عاشورا به ابوالفضل
ّ
2
نمد دداز و دعد ددا و تد ددالوت قد ددرآن را دوسد ددت دارم« ».اندد دی احد ددب الصد ددال ة» از جمد ددالت ند دداب
سیدالشهدا

در رزمگاه خونین کربالست که او دلدادگی و بنددگی و اندس آن حضدرت را

به نماز و ارتباط با خالق هستی به تصو یر کشیده است .روز عاشورا نیز تعداد ز یادی از یداران
تبعیت از شهوات رفتار ی است که اگر بر مبنای آموزههای الهی اجرا نشدود ،سدبب مدیشدود

رفتارها حداکی از خوانددن نمداز ،ولدی شمشیرهایشدان علیده اقامده کنندده حقیقدی نمداز شدود؛

رفتار ی که در قبال امام حسین

مشهود بود.

و یژگدی دیگددر ،عجددب ،منیدت و خددود برتربین دی اسددت؛ صددفتی کدده باعددث صددفآرایددی در

پیشگاه امام

و نادیده انگاشته شدن حرمت ول ّی خدا شد .خداوند میفرماید:

َّ َّ
َّ
َّ
َّ َّ
َّ ْ َّ َّ َّ
َّو ِإذا ت ْتلى َّعل ْی ِه ْم آیاتنا َّب ِینات قال الذی َّن کفر وا ِللذی َّن َّآمنوا أی الفر یق ْی ِن خ ْیر َّمقامها

ّ .1اما پس از آنان ،فرزندانی ناشایسته روی کار آمدند که نماز را تباه کردند و از شهوات پیروی نمودند؛ و به زودی
[مجازات گمراهی خود را خواهند دید!
ّ
ّ
« .2فان استطعت أن ّ
ُ
ّ
ّ
تؤخرهم الی غد ...فهو یعلم أندی کندت قدد أحدب الصدالة لده و تدالوة کتابده و کثدرة الددعا و
االستغفار» (مجلسی)392 /44 :1403 ،

در سیمای آیاتی سورۀ مریم

.2خودبرتربینیوعجب 

سیرۀ تربیتی امام حسین

تربیت یافته سار کردند که سار بال ی جان امام

و یاران شوند .بنابراین ضایع کدردن نمداز و
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َّ

َّ

َّو أ ْح َّسن ِدیا ؛ (مریم)73/

و هنگامی که آیات روشن ما بر آنان خوانده میشود ،کدافران بده مؤمندان مدیگو یندد:

کدددامی دک از دو گددروه [= مددا و شددما جایگدداهش بهتددر و جلسددات انددس و مشددورتش
ز یباتر ،و بخشش او بیشتر است؟!

برخدی افددراد همیشده تصددور مدیکننددد کده بدده لحداظ ایمددان در بداالتر ین جایگاهنددد و از نظددر
عمل کسی به پای آنها نمیرسد و همیشه بهتر ین رفتار از ایشدان سدر مدیزندد .امدا هرگدز تصدور
نمیکنند که معیارهای خدایی با تصورات ذهنشان بسیار فاصله دارد.

این قبیل افراد چشم و گوش خود را به رو ی معیارهای حق و حقیقت میبندند و آنچده

که به ذهن پر آشوب و القا زد خود میرسدد ،بهدا مدیدهندد و مدال ک رفتارهدای نفسدانی خدود
قرار میدهند.

در آیاتی از سور کهف ،حاالت و سرانجام این قبیل افراد معرفی میشود:

َّ
َّ
َّ
ون أ َّنمه ْههم ْيح ِسهههن َّ
الههذی َّن َّضهههل َّسه ْههعیه ْم ِفهههى ا ْلَّحیههها ِ الههد ْ یا َّو هه ْههم َّ ْيح َّسهههب َّ
ون صه ْههنعا ؛

(کهف)104/

آنها که تالشهایشان در زنددگی دنیدا [و ندابود شدده؛ بدا ایدن حدال ،مدیپندارندد کدار
نیک انجام میدهند!

سال پنجم ،شماره  ،20زمستان 1399

نکتده مهدم ایدن اسدت کده ایدن افدراد بدده زعدم خدود اهدل سدعی هدم هسدتند ،امدا سعیشددان

شدند .پس اعمالشان حبط شد و میزانی برای اعمال آنها وجود ندارد.
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امدداننامدده م دیآوردنددد .ایددن قبیددل افددراد نددهتنهددا حقیقددت بددرای آنهددا پوشددیده بددود ،بلکدده ا گددر
مشخص نیز بود ،به خاطر منافع و جایگاه دنیدایی خدود روی آن ص ّدحه می گذاشدتند و حدق

بدیفایددده اسدت؛ ز یددرا گمدان می کننددد اعمدالی کدده بدرای آخرتشددان فرسدتادهاند برایشددان مفیددد

اسددت ،در صددورتی کدده آنهددا همددان کسددانی بودنددد کدده بدده آیددات پروردگددار و مالقددات بددا او را کددافر
1

امثال این افراد کسانی هستند که وقتی به امام میرسیدند یا زبان به نصدیحت امدام
می گشودند یا به طعن .در واقدع خودشدان را بده قددر ی ُمح ّدق مدیدیدندد کده حتدی بدرای یداران

را ج ددور دیگ ددری جل ددوه میدادن ددد .ای ددن قبی ددل اف ددراد ه ددم در زم ددان انبی ددا

و ه ددم در زمدددان

ُ
ْ
ُ
ّ
ا
ُ
 .1أولئک الذین کف ُروا بآیات ر ّبه ْم و لقائه فحبط ْت أ ْعمال ُه ْم فال نقی ُم ل ُه ْم ی ْوم القیامة و ْزنا (کهف.)105/

اهلبیت

بودند و هستند.

.3کفرانواعراضازآیات 

کسانی که هیچگاه خود را در معر

ا
آیات الهی قرار نمیدهندد ،اصدال آیدات و نعمدات را

نمیبینند که بخواهند بها دهند و پیوسته در حال اعرا

به سر میبرند .بر این اساس این

افراد ،به آیات ایمان ندارند و پیوسته در حال کفر و سرکشی از حق هستند.

1

در واقع این افراد کسدانی هسدتند کده از کندار آیدات الهدی مدیگذرندد و تدوجهی نمدیکنندد و
حتی به غیر خدا نسبت میدهند .وقتی انسان اعرا

از آیات کند کفر و ساس ظلدم هدم از

او سدرخواهد زد 2.امثدال شدمر و عمددر سدعد ،ایدن افددراد بده خداطر زمیندۀ بدیایمدانی و اعددرا
آیات الهی ،به چنان ظلمی کشیده میشوند که سر ول ّی خدا را به رو ی نی بردند.
ایدن افدراد بدا این کده بدا آیدات ب ّیندات خدددا کده مصدداق بدارز آن وجدود امدام حسدین

از

3

مواجه شدند اما اعرا

بددود

کردند و نسبت به حجت خدا رفتار مطلوب را نشان ندادند ،بلکده

به بدتر ین شکل ممکن با امام زمان خود برخورد کردند .در نتیجده بده بدد سدرانجامی کشدیده
شدند .چنین کسانی مشمول و دور شدن از رحمت ،هال کت و عذاب هستند:

الهی را بدا چشدم خدود ببینندد :یدا عدذاب [ایدن دنیدا یدا [عدذاب قیامدت! [آن روز

همددانگوندده کدده پ دیشتددر ذکددر آن رفددت تجل دی آی دات اله دی در وجددود اهددلبی دت عصددمت و
طهددارت

نمددود و ظهددور دارد .خداونددد بهتددر ین نشددانههددای خددود را در ظددرف وجددودی آن

ُ
ّ
ا ا
 .1أ فرأ ْیت الذی کفر بآیاتنا و قال ألوتی ّن ماال و ولدا (مر یم)77/؛ «آیا دیدی کسدی را کده بده آیدات مدا کدافر شدد و
گفت« :اموال و فرزندان فراوانی به من داده خواهد شد»؟!
ُ ْ
ّ
ُُ
ْ
ْ ُ ّْ
ْ ُ
ْ ُ ُ ّ ُ ْ
ا
ْ
 .2س ُدنلق فد قلدوب الددذین کف ُدروا ُّالر ْعددب بمدا أشددرکوا بدداهلل مدا لددم یندزل بدده سدلطانا و مددأواهم الندار و بددئس مثددوي
ّ
الظالمین (آل عمران)151 /
ْ
ُ
ُ
ُّ ْ ُ
کانوا ی ْک ُف ُرون بآیات اهلل و ی ْق ُت ُلون ّ
النب ّیین بغ ْیر الح ّق ذلک بما عص ْوا و کانوا ی ْعتدون (بقره)61 /
 .3ذلک بأنهم

در سیمای آیاتی سورۀ مریم

خواهند دانست چه کسی جایش بدتر ،و لشکرش ناتوانتر است!

سیرۀ تربیتی امام حسین

َّ
َّ َّ َّ ْ َّ ْ ْ َّ َّ ْ َّ َّ
َّ ْ
َّ َّ
ْ َّ ْ َّ
ون إ َّما ْال َّع َّ
ذاب
قل من کان ِفى الضالل ِ فلیمدد ل الرمنن َّ مدا حتى ِإذا رأوا ما یوعد ِ
َّ
َّو إ َّما الس َّ
ْ
اع َّ َّف َّس َّی ْع َّلم َّ
ون َّم ْن ه َّو شر َّمکا ا َّو أض َّع ج ْندا ؛ (مریم)75/
ِ
بگو :کسی که در گمراهی است ،باید خداوند به او مهلدت دهدد تدا زمدانی کده وعدده
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بزرگددواران قددرار داده و وظیفدده انسددان را توجدده و اقامدده وجدده بدده سددوی آیدات کبددرا و نبدأ عظدیم کدده
وجود مطهر اهلبیت

است میداند.

نتیجه 

در این تحقیق ،سبک تعلیم و تربیت واقدع شدده در کداروان حسدینی

آن در سوره مر یم

و سدیمای آیداتی

تبیین شد .به طور قطع نکات و ظرایف بسیار ی از روش اهدل بیدت

در تربیت شیعیان وجود دارد که هم در سوره مدر یم

و هدم در جدای جدای قدرآن بددان اشداره

شددده اسددت .قددرآن تجل دی صددفات و س دیمای اهددل بیددت

اسددت و بهتددر ین مرجددع بددرای

بازشناسدی سدیره آن بزرگددواران بدده شددمار مددیرود .لددذا نگدداه از ایدن منظددر بدده آیدات قددرآن ابددواب
روشددنگددری را بدده رو ی جو یندددگان حقیقددت نددورانی قددرآن م دیگشدداید و نگدداه بدده س دیره تربیت دی
ا
اهلبیت خصوصا امام حسین را از منظر تار یخی به منظر قرآنی ارتقا میدهد.
اسددت و

بدده نظددر م دیرسددد سددور مددر یم آیین دۀ کددالم خداوندددی در مدداجرای حسدینی
ّ
سلوک حسینی در سیمای آیاتی این سوره مبارکده تجلدی دارد .در واقدع نگداه بده ایدن سدوره از

منظر تربیتی برای معرفدی سدیر امدام

و شدگردهای رفتدار ی مددنظر خداوندد ،روشدی بسدیار

اثرگددذار اسددت .بدده بیدانی دیگددر ،سددوره مددر یم نقشدده راهدی بددرای کدداروانی شدددن و ورود بدده حددر یم

اهلبیت
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حس دین

به عنوان آیات عظمای الهی است؛ به گونهای کده هدر کدس بخواهدد بده کداروان

بپیوندددد ،م دیتوانددد بددا ای دن منظددر بدده سددور مددر یم

بنگددرد .در ای دن سددوره شددگرد

رفتار ی خوبان برای آیندگان و نیز آسیبشناسدی رفتدار اشدقیا معرفدی شدده اسدت تدا معایدب
رفتار ی معلوم شود.

مضامین این سوره مبارکه در این زمانده در صدفات اربعینیدون نیدز جلدوهگدر اسدت؛ مدوجی
ُ
عظیم و خدایی به سمت امام کده بهتدر ین صدحنههدای ّود در آن بده منصده ظهدور رسدیده

است .بنابراین اجتماع عظیم اربعین نیز میتواند آیۀ ب ّینهای باشد که در ادامۀ همان تعلیم

و تربیتهای جار ی شده در کاروان حسینی

ظهدور یافتده اسدت .از ایدنرو نگدرش از منظدر

آیاتی یعنی قرار گرفتن در فضای آیات الرحمانی رحمة اهلل الواسعه ابا عبداهلل الحسین

و

حضور در صحنهپرداز ی که خداوند آن را به وجود آورده است میتواند مقدمهای بدرای ورود

به صحنهای بسیار عظیمتر ،در مقیاسی عالمگیر به نام ظهور منجی عالم بشر یت باشد.
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