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مقدمه
بررسی تاریخ و عبرت های آن از نکاتی است که هر انسان فرهیختهای میتوانتد از فوائتد
و نتای آن بهرهمند گردد ،تا جایی که میتوان گفتت از جملته امتوری استت کته بتداهت آن
بتتر همگتتان واض ت استتت و بتترای اثبتتات ایتتن مطل ت

نیتتازی بتته استتتدالل و برهتتان نیستتت.

بررستتی تتتاریخ صتتدر استتالم و ستتیر پیشتتوایان دیتتن ،از همتتین مقولتته استتت .یکتتی از نقتتاط
عطتتف و تتتاریخ پرشتتکوه والیتتت اهلبیتتت ،واقعتته عاشتتورا استتت کتته بتتدون اغتتراق از وقتتایع
تأثیرگذار در جهان اسالم و بلکته در جهتان بشتری استت و بررستی تتأثیر ایتن واقعته در تتاریخ
بشتتریت ختتود احتیتتا بتته تتتألیف مق تاالت و کتتتابهتتای بتتیشتتماری دارد کتته بایتتد ابعتتاد
مختلف آن را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار گیرد.
اما بیگمان عاشورا فقط یک تاریخ نیست بلکه فراتر از تاریخ است عاشورا یک جغرافیا
نیست بلکه فراتر از جغرافیاست عاشورا یک گروه یا حزب نیست بلکته فتوق همته مقتوالت
استتت ،عاشتتورا مکتبتتی استتت کتته متتیتتتوان از آن درسهتتای فتتراوان اعتقتتادی احکتتام و فتتروع
دین و اخالقی آموخت ،در بحث اصول و عقائد درسهتایی همچتون :درس توحیتد ،درس
نبتتوت ،درس امامتتت ،درس معتتاد و درس عتتدل الهتتی و در بحتتث فتتروع درسهتتایی ماننتتد:
درس نماز اول وقت ،درس غسل ،درس طهارت ،درس جهتاد و درس امتر بته معتروف ونهتی
سال دوم ،شماره ،6تابستان 1396

از منکتتر ودر بحتتث اخالقتتی مشتتاهدهگتتر دقیتتق متتیتوانتتد در ایتتن صتتحنه پیکتتار ،آمتتوزههتتای
واالیی از درس اخالق را در جلوه کامل و متعالی آن بنگرد یعنی صبر ،مروت ،وفا ،غیترت،
ایثار و مؤاسات.
ایتتن مقالتته متتیخواهتتد پتتس از بیتتان مفهومشناس تی مؤاستتات و ویژگتتیهتای مؤاستتات ،بتته
بررستی برختی از وجتوه مؤاستتات در ستیره علتم دار کتربال یعنتتی حضترت عبتاس بتن علتتی
اشاراتی گذرا داشته باشد.
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 .1مفهومشناسی
مؤاستات بتا ستتاختار صترفی مصتتدر م یتد از بتتاب مفاعلته و از ریشتته (أستی) یتتا (أستو) ذکتتر
شده است که میبایست به بررسی آن از چند وجه پرداخته شود:

.1-1معنا لغو مؤاساتدرفارسی 

این کلمه در فرهن های معاصر فارسی به معنای «غم خواری ،یاریگری ،متددکاری بته
م تتال ،براب تتر گردانی تتدن او را ب تتا خ تتویش و مش تتارکت و مس تتاهمت در رزق و معاش(دهخ تتدا،
 ،)21730یت تتاری ،کمت تتک ،ی ت تتاری کت تتردن بت تته کست تتی و بت تتا او در رفت تتع

 1377ش/14 :

مشتتکالتش همتتراه شتتدن و ایتتن کتته در فارستتی کلمتته مواستتا و مواستتاکردن در همتتین معنتتی
کاربرد داشته است(.انوری 1381 ،ش/7 :

)7452

.1-2معنیلغو «مؤاسات»درعربی 

در بتتار اشتتتقاق ایتتن کلمتته و ریشهشناس تی آن در کتتتابهتتای معتبتتر عر بتتی ایتتن چنتتین
آمده است:
خلیتتتل بتتتن احمت تتد فراهیتتتدی(م  175ه) تفت تتاوتی بتتتین معنتتتای لغتتتوی دو متتتاد «استتتو» و
«استتی» قائتتل نشتتده و معنتتای هتتر دو را بتته معنتتای انتتدوه و حتتزن بیتتان متتیکنتتد و ز یتتر متتاده
«أسی» میگوید:
سْ ؛قملاا ااوا:قسحل ا ا یقعا اایلقسرفا ااء،ق
اخ

نویقخ

،قا ا ا

قفجااااوق ا ا یقخس اااا اق

ضق(اشیوا ی ا: 1414ج/1ص )85ق

قخسحلم ااامق
ج

ابت تتن در ی ت تتدأزدی(م321ه) معتق ت تتد اس ت تتت ک ت تته ،ای ت تتن دو کلمت تته از ریشت تته «وست تتی» هت تتم
جراحتتت اس تتت و استتم «أس تتوه» را نی تتز از همتتین ریش تته م تتیدانتتد (ابتتن در یتتد 1426 ،ه/1 :
صتتص  )63-64فیروزآبتتادی نیتتز ایتتن کلمتته را از ریشتته «استتوه» آورده و او نیتتز ایتتن کلمتته را بتتا
استتوه متترتبط ستتاخته و «آستتاه بمالتته مواستتاه» را انالتته منتته و جعلتته فیتته استتوه» برابتتر دانستتته و
معنتتی آن را بخش تتیدن چی تتزی از جانت ت
1371ه/4 :

خ تتود و الگ تتو قرارگتترفتن آورده استتت(.فیروزآبادی،

)301

خلیل جر هم این کلمه را از ریشته « أستی» و « وستی» دانستته و مؤاستاه یتا مواستاه بتین دو
چیتز را بته معنتی همتتراز و مستاوی شتدن دو چیتز متیدانتد و معتقتد استت مؤاستاه یتا مواستتاه
برای شخصی یعنی در مصیبت آن شخص به او تسلی دادن است و در مثل آمده :برادر تو
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م تتیتوان تتد باش تتد ز ی تترا آورده اس تتت« :آس تتیت الرج تتل و واس تتیت مواس تتاه» ب تته معن تتی درم تتان
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کسی است که تو را یاری کند «ان اخاک من آساک» و همینطور آستی کته مونتث آن «آستیه»
است و به معنی شخصی معالجه کننده میباشد که البته «آستیه» نتام همستر فرعتون زمتان
حضرت موسی نیز میباشد(.ج ّر1973 ،م)4 :
.1-3معنی«مؤاسات»در:اربردقرآنی_ح یثی 

ه
ه ه ه
این کلمه در قرآن یک بتار در ستاختار فعلتی بته کتار رفتته استت « فک ْیتف آستی هعلتی ق ْتو ٍم
ک ِافر ین(اعراف« )93/االسی» به معنی شدت حزن است(زمخشتری،بی تتا 131 /2 :و

طبرستتی 1379 ،ش )450 /3 :اشتتتقاقات ایتتن کلمتته بتته صتتورت فعلتتی در آیتته شتتریفه
ْ
ه هْ ه ه ْه ْ
ه
فاسقین(مائده »)26/و آیه « ِلک ْیال هتأ هس ْوا هعلتی متا ف هتاتکم(حدیتد)23/
«فال تأ هس علی الق ْو ِم ال ِ
است که در هر دو مورد از ریشه «أسی» و به معنی حزن و اندوه به کار رفته استت و اشتتقاق
ههْ ه ه
اهلل أ ْس هتو ٌَ هح هس هتنة(احزاب )21/کته قرشتی (-1357
تول ِ
اسمی آن در آیه «لقد کان لک ْم فی هرس ِ
حتتال حاضتتر) «أستتو» و «أستتوه » را دو متتاده جتتدا در نظتتر گرفتتته و بتتا استتتناد بتته قتتول راغتت

اصتفهانی (م )502آورده کته بته ختوب و بتد ،هتر دو اطتالق متیشتود ولتی در قترآن بتا «حستنه»
توصیف شده است (قرشی/1 :1352 ،

)87

ابن اثیر(م 606ه) آورده استت کته کلمته « أستی» و « أستوه» و «مؤاستاه » در حتدیث کتاربرد
ز یتتادی دارد و معنتتی آن مشتتارکت و یتتاری رستتاندن در معتتاش و رزق استتت و (أستتوت بتتین
سال دوم ،شماره ،6تابستان 1396
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القوم) را معادل (اصلحت بین القوم)دانسته است(ابن اثیر1422 ،ه/1 :

)32

طریحی (م  1085ه) نیز کلمه مؤاسات را بر گرفته از ریشه «اسوه» به معنی الگو میداند و
ه ه
اهلل أ ْس هو ٌَ هو ِب هع ِل ٍی أ ْس هوَ» و ثروت بدهکار بین طلبکارانش به صتورت
ول ِ
آورده است «لک ِب هرس ِ
مساوی تقسیم میشود« :المال أسوه بین الغرما» کته« أستوه » بته معنتی شترکت دادن دیگتری
در کفاف رزق و معاش خویش میباشد (طریحی1431 ،ه)25/1 :در نهت البالغته کلمته
مؤاسات در موارد زیر به کار رفته است:
 .1در احترام متقابل اجتماعی میفرماید:

َّ َّ َّ دَّ َّ ُ ُ ْ َّ ُ
ک ِقب ِق قک ْقی؛ق(درتاا جایلدالنع:اخطدعا/166ص )318ق
ِقح قیر مقا ِ قغ ق قکی ِقبق ق
باید کوچکتان به ب رگتان احترام بگذارد.

 .2نامه به محمد بن ابی بکر وقتی که به مصر فرستاده شد:

دَّ ْ َّ َّ دَّ ْ
َّ
قسرنظ َّ ة؛ق(وما  :ا ع/27/ص )508ق
قآمقق َّقب ْقی َّ ُهن ْیق ِ ققسرت ظ ِةقخ
خ ِ
در نگاه ونیم نگاه ودر خیره شدن به مردم به تساوی رفتار کن.

 .3خطاب به یکی از عمال خطا کار[بااینکه نسبت فامیلی داشت] فرمود:
َّ َّ
کقآ َّ ق ْقی ققخ ق م ننق ا ؛ق(وما  :ا ع/41/ص )546ق
ف ْقسب َّ َّقع ِد قم َّ ق
نه پسر عمویت را یاری کردی ونه أمانت را ادا کردی.

 .4در وصف دنیا میفرماید:

َّ ْ
َّ دَّ دَّ ْ َّ ُ ٌ َّ ْ َّ ُ َّ ُ ضْ
قر ِر ُئق ِ َّه ُم ُن َّقخ ق ُقتؤ َّ قق ِن َّ ُسحنق؛ق(وما :خطدعا/114ص )220ق
أیقسرده قمو ِت ققو نق
روزگار کمان خودرا به زه کرد و تیرش به خطا نمیرود و زخمش بهبودی ندارد

 .5درباره تحریک یارانش به جن

و جهاد با اصحاب معاویه در جن

ْ
َّ َّ
َّ ْ َّ َّ ْ ٌ َّ
قسم ُر ؤ ِقق ْ ن ُن َّقخ قآ َّ ققأخ ُا ِقب َّنا ِسن؛ق(وما :اخطدع/124ص )236ق
أنزأ

صفین فرمود:

هتترکس بایتتدبرابر حر یتتف ختتود بایستتتدوکاراورا بستتازدوبه یتتاری بتترادر ختتویش نیتتز
بشتابد.

 .6نامه حضرت به مردم مصر[که همراه مالک اشتر] فرستاد:

امتتا م تن از ایتتن انتتدوهناکم کتته بتتیختتردان وتبهکتتاران ایتتن امتتت ،حکومتتت را بتته
دست آورند.

.1-4تبارشناسی«مؤاسات»درع ماخالق 

ابوالبق تتاء کفتتتوی(م 1094ه) آورده اس تتت کتتته «مؤاس تتات» را از ریشتتته« اس تتو» و بتتته معنتتتی

«اصل » می باشد و آسی در باب مفاعله را به معنی یاری کردن برادر خویش با جتان و متال
بیان میکند( .کفوی1431 ،ه:

)94

تهتانوی (م 1707م) معتقتد استت کته ایتن لغتت در اصتطالل علتم اختالق عبتارت استت

از «:دیگری را به منزلته ختود گترفتن در نفتع رستاندن بته او و یتا دفتع ضترر از او» و در ایتن معنتا
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َّ َّ َّ
ْ ُ َّ
َّ َّ ُ َّ ُ َّ َّ
ْ ُ َّ َّ َّ َّ
ایقآ َّ قق َّأ ْیق َّک ا َّ ق َّ
یلق[ها ِاذ ِاقسْ دمااةمقأ ْم ا َّ قها ِاذ ِاقسْ دما ِاةق ُ اااه ؤه َّقخ قف دج ُره ا ؛ق(ومهها :ا ا ههعا
ک دنا ِ ق
خ ققر ِ ق
ِ
/62ص )600ق
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مترادف با کلمه «ایثار» است یعنی مقدم داشتن دیگری بر خویش که ختود نهایتت دوستتی
و برادری است(.تهانوی ،بی تا/1 :

)103

جرجانی (م  816ه ق) در التعریفات خود مینویستد کته تفتاوت بتین مواستات و ایثتار در
آن استتت کتته ایثتتار مقتتدم ذاشتتتن غیتتر بتتر ختتود در نفتتع و دفتتع استتت کتته او بتترادری استتت.
(جرجانی 1418 ،ه ق

)304

شت تتمس الت تتدین محمت تتد آملت تتی (م  950تت تتا  960ه ق) بیت تتان داشت تتته است تتت کت تته در علت تتم
اختتالق ،وقت تتی ص تتحبت از مکتتارم اخالق تتی م تتیشتتود از ستته قتتوه بتترای نفتتس صتتحبت بتته
میان میآید:
قتتوه عاقلتته کتته آن را نفتتس ملکتتی گوینتتد کتته آن مبتتداء فکتتر ،تمیتتز ،شتتوق و نظتتر در
حقایق امور است؛ قوه غضبی که آن را نفتس ستبعی خواننتد و آن مبتداء غضت ،
جرا ت ،اقدام بتر تحصتیل امتوال و شتوق تستلط و ترفتع و م یتد جتاه بتود و ستوم قتو
شهوانی که آن را نفس بهیمی خوانند و آن مبداء شهوت ،طل
به ما کتل و مشتارب و منتاک بتود ،عتدد فضتائل اصتلی بته ستب

غذا ،شوق التذاذ
اعتتدال ایتن قتوا

است ...اجناس اصلی این فضائل ،چهارند که عبارتند :از حکمت ،شجاعت،
عفت و عدالت که البته در تحت هر کدام از اینها انواعی قرار گرفته که هر یک از
سال دوم ،شماره ،6تابستان 1396

ایتتن انتتواع فضتتائل ،نامحصتتورند ...در تحتتت جتتنس عفتتت دوازده نتتوع فضتتیلت
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استتت کتته عبارتانتتد از حیتتاء ،رفتتق ،حستتن هتتدی ،مستتالمت ،دعتتت (خویشتتتن
داری هنگام برانگیخته شدن شهوت) ،صبر ،قناعت ،وقار ،ورع ،انتظام ،حریت
وسخاء است و در تحت جنس سخاوت هشت نوع فضیلت قرار گرفته است که
عبارتانتتد از کتترم ،ایثتتار ،عفتتو ،متتروت ،نبتتل ،ستتماحت ،مستتامحت و مؤاستتات.

(آملی1381 ،ش؛  /2صص)370- 365

 .2جایگاه و اهمیت مؤاسات در روایات
در روای تتات ب تترای مؤاس تتات جایگ تتاهی ب تتس رفی تتع در نظتتر گرفتتته ش تتده استتت و در ب تتاب
اهمیت تتت آن مطال ت ت
اشاره میشود:

مهمت تتی یافت تتت مت تتیشت تتود کت تته در ایتتتن جابت تته برختتتی از آن ویژگت تتیهت تتا

.2-1مؤاساتوج بمحبت 

امام صادق

میفرمایند:

د َّ
ُ
َّثا ا َّ ُ ِقخ َّاا ا َّ جْ
سَم َّع َّشا ا َّ ِة َّقخ ق ْ ُ
قسَم َّ دَّب ا َّاة ْقسل ْن َّاا ا ُْق قق ْ ُ
قر َّر ِت ا ُافقهبا ا دَّ ْ َّ
سَم َّوس َّ ا ا ةق ِ ققسر ِشا دااد ِةق َّخ ق
ِ
ِ
ِِ
ُ َّ َّ ْ
ْ ُ
ق:اج 2اص:ا )349ق
س ِ ن ِر َّوسع َّقخ قسر دُ ُنوع ِقإکققتفق َّ ِقتمیق؛ق(إکب ا ا1381ا ا
س تته خص تتلت جلت ت

سختی است.

محب تتت می کنتتتد ک تته یکتتتی از آنه تتا مؤاستتتات ب تته هنگتتتام

.2-2مؤاساتورحمتخ اون 

امیرالمؤمن ین به عنوان پدر ب رگوار حضرت عباس در جن

صتفین لشتگریان ختویش را

بدین گونه تهی میکردند:

َّ َّ ُ ْ ً ُ
َّ َّ َّ ْ
ق:اج 1اص:ا )265ق
ک ْیقآ َّ قأخ ُ قاق ِبنا ِسن؛ق(راخا فا ا1413ا ا
قسم َّ أ ِقم ْقن ق
ر ِحیقسهلل

.2-3مؤاساتورزق 

اهمیتتت مؤاستتات تتتا بتته آنجاستتت کتته از ابتتو حمتتزه ثمتتالی نقتتل شتتده کتته امیتتر المتتؤمنین
علی در سخنرانی خود میفرمود :اگر اهل خانهای که فاجرند باهم جمتع شتوند و بته هتم
یاری برسانند خدا بته آنهتا روزی متیدهتد و بتالعکس ا گتر ّمتقتی باشتند و از هتم جتدا شتوند،
خدا آنها را محروم میسازد( .کلینی 1407 ،ق،2 :

)347 :

صادق آل محمد

میفرمایند:

شیعیان ما با سه مال ک :محافظت بر اوقات نماز ،حفم اسرار و یاری رستاندن بته
برادران دینی خود ،آزمایش میشوند( .راخاص دق ا1402اق:اصا)36

.2-5مؤاساتودشوارترین:ارها

ام تتام ص تتادق

انص تتاف ب تتا م تتردم مواس تتات ب تتا م تتردم و ی تتاد خ تتدارا دره تتر ح تتالتی ج تتزء

دشوارترین کارها به شمارمی آورندو میفرمایند:

َّ َّ دُ ْ َّ ْ َّ َّ َّ َّ ٌ ْ َّ ُ دَّ
ْ َّ ْ
قه ْیقإ َّد َّقم َّقتا ْ َِّقبان َّ َّ
کق َّح دَّیتق َّ َّقت ْ َِّ َّ ُ
س َّ
قها ق
ق
ق
ا
قن
قم
م
قسرن
أشدقسْعم ِ قث قثة ِقإنا ْ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ

جلوههای مؤاسات در سیرۀ علمدار کربال

.2-4مؤاساتومالکشیعهبودد 
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ُ ْ َّ
قسهلل َّقع َّیلق ُ قک دل َّ
ْ ُ ْ َّ ُ َّ َّ
سهللق َّخ ِ ققُ ْ قک ُ
ق:اج 2اص:ا )144ق
قح ق.ق(ک ازا ا1407ا ا
ق
ق
ق
ق
خ
قسْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِمهنیقخ قموس ة ِ

مؤاساتوبهتریناعمالوشایستهتریناحساد 

.2-6

مولی الموحدین

مواسات را بهترین اعمال و بهترین نیکوکاری معرفی مینمایند:

َّ
َّ
َّ
ُ َّ َّ ُ ْ ْ
سَم َّوس َّ اا ُةقأ ْف ََّا ُال ْقسْ ْع َّماا ِ َّقخ َّققاا َّ ققأ ْح َّساا ُ ْقسل ْح َّ
ُْ
قسلخا َّااو ِسیق.ق( قهه ثا ههیکی ا
ة
اا
ا
س
و
قم
ی
اا
ا
س
ِ
ِ
ِ
ق:اج/ 7ص )210ق
 1408ا

البته باید توجه داشت که بهترین شکل مؤاسات آن است که این عمل در تن

دستتی

برادر مؤمن باشد تا اهمیت آن بیشتر آشکار شود این روایت در این مورد قابل توجه است.
.2-7تساو بینمؤاساتوبرادر

حضرت امام حسن



میفرمایند:

َّ ُ َّ دَّ َّ ُ َّ َّ َّ ً َّ دَّ َّ ْ َّ َّ َّ َّ ُ َّ َّ َّ َّ ُ َّ َّ ْ َّ ْ َّ ْ َّ ْ ض َّ
قسحل ْب ا َّ ة َّقخ ق َّر ِ ا َّ ق
ک ا قبا ق
ایق قتااؤ ِسخقأحااداقحاایتقتع ا ِ ْقمااو ِسا اقخ قما ا ِ راقف ا ِ ُسقس اارنبر ِ
َّ
ْ
ْ
ْ
َّ
َّ
َّ
َّ
ْ
ْ ْ
َّ
ُ
َّ
هخ ا ِانقع اایلقإق ر ا ِاةقسرعثا ا َّ ِة َّقخ ُ
قسَم َّوس َّ ا ا ِةق ِ ققسرع ْسا ا َّ ِ قة؛ق(یبههوار ههددعاحشی هها 1404اق:ا
سر ِعشااا َّ ةقف ِ
ِ
ص )233ق
برادری را با جبران لغزش ویاری رساندن به برادر دینیت کامل کن.

.2-8مواساتبهمعنیع الترفتار
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مؤاسات در سیره پیشوایان نیز به عنوان یک توصیه به رهبتران اجتمتاعی پیشتنهاد شتده
است که ما از آن به عنوان مؤاسات اجتماعی یاد میکنیم یعنتی رهبتر جامعته استالمی بایتد
در نگاه خویش مؤاسات را رعایت کند همان طور که حضترت علتی در ایتن بتاره بته محمتد
بن ابی بکر آن هنگام که او را به مصر فرستاد این گونه توصیه میکند:

کق َّخ ْقسب ُس ا ْ َّ ُ
کق َّخ َّقأح ا ْ َّ ُ
َّ
َّ ْ ْ َّ ُ
قها ْای َّقخ ْن َّه ا َّ
قها ْای َّقن ِن َّب ا َّ
کق َّ
آم َّققب ْی ا َّ ُهن ْیق ِ قق
ق
خ
ق
ق
ف ا خ ِاضقها ْای َّقنن َّح ا َّ ق ِ
ِ
َّ
دَّ ْ َّ َّ دَّ ْ َّ َّ دَّ َّ َّ ْ َّ َّ ْ ُ َّ َّ ُ َّ ْ َّ َّ
َّ
دُ َّ
کق ُها ْای َّقخ ق ق َّقک ْی ا َّمقسرَا َّاعا ُء ِقم ا ْ ق
سرت ظا ِاةقخ قسرنظ ا ِ قةقحاایتق ق قکرماامقسرعظم ا ءق ِ قق قح قی ِا ا ق
َّع ْد ِقحک .ق

و در عبارت دیگر میفرمایند:

َّ
َّ ُ
َّ ْ ُ َّ َّ َّ ْ َّ ُ ْ َّ
ْ
ویق ْسر َّل قر ا ُف َّقخ ْقسر َّب ِقع ُد ِقع ْن َّد ُاق قق ْ َّ
ْ
ک َّ
َّ
َّ
سحل د ِقق َّ َّو ًسء َّقخ قأ َّم َّ ُاق
ق
ق
ق
ی
ق
ح
ق
ن
ق
ج
ن
قخ
قخ
ن
س
ت
ُم
ِ ِ ِ
أیقق قکوس ِ قق قب قیهنیق ِ قق ج ِ ِ ِ
ِ
ِ
ْ د َّ
ْ
َّ ْ َّ ْ ُ َّ َّ ْ ضَّ دَّ
ُ
قسرن مقب َّحلق َّقخ قأ ْیق َّقکل َّ
:اج/33ص )540ق
وی ِقب ر ِل ْس .ق( ج سا ا 1403ا
کی ققب ق
ی
أیق قک ق ق
ِ ِ ِ

.2-9مؤاساتوع التاقتصاد



یکی از ویژگی های رهبران جامعه در شتیعه نستبت بته متردم رعایتت مؤاستات اقتصتادی
است آن جتا کته امتام حستن

در متورد پتدر ب رگوارشتان متیفرمایندکته متردم از حضترت بته

ستمت معاو یتته رفتنتتد چتتون ایشتتان عتتدالت اقتصتتادی را بتتین متتردم رعایتتت متتیکردنتتد و ایتتن
خوشایند گروهی از مردم نبود:

َّ دَّ َّ َّ َّ ُ ْ ُ ْ
ْ ُ َّ َّ َّ َّ َّ دُ َّ دَّ ُ دَّ دُ ْ
ی ق َّخ َّر َّف ْ َّ
قسراد قن َّقی ق َّ ُسرق
کوف ِاةقفلا ققأیا قسرنا م ِقإی
قسحل َّس ُ ق ق ِب قر ق
قسَمؤ ِم ِقن ضَّ ق
ضقأ ِقم
َم قم ق
َّ
َّ
َّ
ُ
د
َّ
د
َّ
َّ
َّ
ُ
ْ
مقإ َّّن َّقرغ َّف د
ی قف ک َّقِ َّخس َّقخ قس ِم ْ
َّ ْ َّ دَّ َّ َّ
َّ َّ َّ ْ َّ َّ
َّ َّ
قسرنا ُمق
ِ
..قع ِتم قأیقأب ق ِ
ب ءققخ ِقفرنةقخ ق قکلقم ِققف ق َِّ
َّ دَّ
َّ َّ
ْ
َّ ْ ُ َّ َّ ُ َّ
ْ َّ
اف قسر ُع دم ا ق.ق( زاقههباهنا
خسقإک ُقم َّع ِقو َّک اة ِقْ نا ُانقآ َّ َّققب ْی ا َّ ُهن ْیق ِ ققسر َّع َّر ا ِءقف َّ دتا َّ ق
عناانقخ قا ا ر ِ
ق:اج 4اص:ا )31ق
أب اطالب ایبوار شهریب ا1379ا ا

.2-10تساو مؤاساتوحقمؤمنبرمؤمن 

از امتتام صتتادق

ستتؤال شتتد حتتق متتؤمن بتتر متتؤمن چیستتت؟ وایشتتان محبتتت بتتی منتتت،

کمک مالی ،جانشین مناست

در غیتاب ا و و یتاری رستاندن او بته هنگتام ظلتم راحتق متؤمن

برشمردند(.کلینی 1407،ق،2 :
.2-11مؤاساتوزیاد روز

حضرت علی

)171 :



میفرمایند:

یکی از مهم ترین آثار و نتای مؤاستات ز یتادی در روزی میباشتد ،ایشتان در ایتن حتدیث
 16م تتورد را باع تتث فق تتر و 17م تتورد را باع تتث رزق معرف تتی مینماین تتد و در کن تتار ص تتله رح تتم،
استغفار ،سخن حق ،وضو قبتل از غتذا و شتکر گتذاری ،یتاری رستاندن بته بترادر دینتی در راه
خدا را هم ردیف یکدیگر به شمار آورده است.
اهلبیت
نشانهوالیتم ار  

.2-12مواساتو

جلوههای مؤاسات در سیرۀ علمدار کربال

ْ ْ َّ َّ َّ َّ
َّ
ْ
ْ َّ
ُ ْ َّ ْ
َّ ُ ُ َّ ْ ُ َّ
أ ِقم َّ ُ
وضق ِ ققسر َّقب ْقی ِ ق ُقک ِوا قسرال َّ ق
مقن ْس ِجقسر َّع ْقن ق
طق َّل ِحفق ق قکلو ققت ق ق
یلق ْب َّ قأ ِ ق
یقع ِ د ق
قسَمؤ ِم ِقن ض ق
ک ُب ِ
دَّ
ُ ْ َّ
َّ
ْ ُ
َّ
َّ
الق َّقک ِق ا ا ُدق ِ ققسرا د ِار ِْ َِ َّقخ قسر ُقبک ا ُورق ِ قق َّلتا ِافقسرا د ِار ِْ َِق َّقک ِق ا ا ُدق ِ قق
سهلل َّقعا داز َّقخ َّقنا ق
...قخ ق ُم َّ قوس َّ ا ةقسْ ِخقق ِ قق ِ
سرر ِْ َ َّقخ قس ْ ت ْغ َّا ُرق َّقک ق ا ُدق قق د ْ
ق:اج 2اص:ا )505ق
سرر ِ َِ.ق(راخاص دقا1363ا ا
دِ ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
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یکی دیگر از مهمتر ین آثار دنیتایی و آخرتتی مؤاستات رستیدن بته کمتال والیتت اهلبیتت

میباشد که امام صادق

میفرمایند :بته ختدا ستوگند کته فقتط کستی بته تتوالی متا دستت

می یابد که پرهیز کار و تالشگر و یاری رسان به برادران دینی خود در راه خدا باشد:

دَّ ْ
ُ َّ
ُ ْ َّ ُ ْ َّ َّ ْ َّ َّ ضدَّ ُ ُ ْ َّ َّ ُ َّ َّ َّ
دُ ْ
سراد قن َّقی َّقخ ق
قسهللق ُقت َّن قق َّخ ق َّقک ُر َّن ِقإ ِقب ر َّو َّر ِعقق َّخ قس ِ ْن ِ َِّتا ِ ق ِ قق
قلقهیق قتذهبق ِقب ق
کیقسَمذ ِسهفقفو ِ
ُ َّ َّ ْ ْ
سهلل.ق(یبوارددعاحشی ا ا1404اق:اص:ا )303ق
قسلخ َّو ِسیق ِ قق ق
موس ِة ِ

.2-13مواساتوطبقهبرترجامعه 

میفرمایند:

پیامبر اکرم

امتت متتن در دنیتتا بته ستته طبقتته تقستیم متتیشتتوند :بتی توجتته بتته دنیتا ،دنیتتا طلت ،
طال

دنیا و آخرت خدا محور که اهل مواسات به فقیرانند( .بقاکایأل هییکا( ج سها ا

:اج 100اص:ا)17
 1403ا

 .2-14مواساتوبهتریناعمالدرح معرفت،نماز،ز:اتوروزه 

میفرمایند:

امام صادق

بهتتتترین اعمتتتال بتتته ترتیت ت

اولو یت ت ت عبارتنتتتد از :معرفتتتت ،نمتتتاز ،زکت تتات ،روزه،

حت و احتتترام بتته بتترادران دینتتی و یتتاری رستاندن بتته آنهاستتت .ا(یأل ههالاا(ل طیسها) ا

1414ق:اص)694
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اهلبیت 
.2-15درخواستمواساتدرنیایش 

در بعضتی از ادعیته کته از امامتان معصتوم بته متا رستیده استت ایتن ویژگتی بته عنتوان یتتک
درخواست مطرل شده است برای مثال در دعای امام سجاد و قنوت امام جواد این چنتین
آمده است:

ْ
َّ ْ
ْ
ْ ُ ْ َّ ْ َّ َّ َّ َّ َّ ُ ضْ
قراز ِا َّ
کق َّخ ْقسر َُق ِایقق
قِب ْع ِاا َّقی ِقت َّ ق
کقخ ق
ادک َّ ق ق…قسعما ققتا ِ قق ِبر ع ِتا ق
قسل َّم ِی َّققِ ْقک ِ قسر َّع ِب ِ ق
ِ ِ
عِ ِ
َّ
ْ ْ َّ دَّ َّ دَّ ْ َّ َّ َّ دَّ ْ َّ ْ َّ ْ َّ ْ ُ دَّ َّ ُ د
َّ َّ
َّ
قهلل َّقعایلق کا ِلق
ایلق ِما قفَ ِقات ق
کق ِما قخ اع قع ق
ُم َّوس َّ ة َّقم ْ ققق درا ْ َّضقق َّع قت ْیا ِن ِقما ق ِ َ ِقا ق
کقسحلماد ِ
َّ
ُ د َّ ْ َّ َّ َّ َّ َّ ُ َّ َّ دَّ
ُ د َّ
ِن ْع َّمة َّقخ قأ ْ َّر ْغ ِا ُ َّ
قح ْو َّقخ ق قق دوة ِقإ ِقب ِهلل ِقم ْ ق قک ِلقه ْو .ق(طیسا ا1411ا
قسهلل ِقم ْ ق قک ِلقُنفقخ ق
ق:اج 1اص:ا )362ق
ا

.2-16مواساتوهمراهیباامامزمادخویش 

ام تتام حس تتین

در دی تتدار ب تتا یک تتی از فرمان تتدهان لش تتگر خویش[مس تتلم ب تتن عوس تتجه]

از او متتتیخواهت تتد کت تته نست تتبت بت تته امت تتامش مؤاستتتات را بت تته جتتتای بیتتتاورد(.ابتتتن مشتتتهدی،
 1419ق:

)492

.2-17مواساتوسرآم :ارها

پیامبر

را از سه خصلت حسد ،حر

حضرت علی

و کذب نهتی متیفرماینتد و

بته سته خصتتلت عتدالت بتتا متردم ،یتتاری رستاندن بته بترادران متتؤمن و یتاد خداونتتد تعتالی امتتر
میفرمایند( .شیخ صدوق 1362 ،ش،1 :

)125 :

 .3چهرههای مؤاسات در صدر اسالم
در تتتاریخ صتتدر استتالم چهتترههتتای ارزشتتمندی مشتتاهده متتیشتتوند کتته در روایتتات لق ت
مؤاسی به آنان اطالق شده است که براساس تقدم زمانی به ترتی

ز یتر متیباشتند کته البتته

تعتتداد مواستتین بتتیش از اینهتتا استتت کتته بتته علتتت ضتتیق مجتتال از ذکتتر نتتام آنتتان صتترفنظتتر
میشتود ،افترادی از قبیتل حضترت زهترا

 ،تمتامی ائمته و اصتحاب آن ب رگتواران همگتی از

مصادیق مواسات کنندگان بودند.
.3-1حضرتابوطالب



یکی از شخصیتهایی که به مؤاسات معروف شده ،جناب ابوطالت

متیباشتد کته

صادق

نقل شده که حضرتش فرمودند:

َّ
َّ
َّ
َّ دَّ
َّ ْ
َّکا َّیقأ ُب َّون ا قأ ُبا َّ
اوقل ِحااف ْ ُ
ان.ق( زاقههباهناأبه اطالههب
قسرن ِا ا َّ قرا ُ ق
قسَما َّاوس ِ َّ ققرا ُان ِقب َّنا ِسا ِانقخ
ق:اج 1اص:ا )261ق
ر شهریب .ا 1379ا

.3-2حضرتخ یجه

ا(یبههوا



یکتتی دیگتتر از ایتتن شخصتتیتهتتا حضتترت خدیجتته

متتیباشتتد خدیجتته بنتتت خویلتتد

اولین کسی بوده است که به پیامبر ایمان آورده و با مالش با او مؤاستات کترده استت ستمس
علی بن ابی طال

بته او ایمتان آورده درحتالی کته پستری هفتت ستاله بتوده استت کته چشتم

برهم زدنی شرک نورزیده است:

جلوههای مؤاسات در سیرۀ علمدار کربال

در روایتتات از او بتته عنتتوان مؤاستتات بتتا جتتان و یتتاری کننتتده نتتام بتترده شتتده استتت از امتتام
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َّ
َّ َّ َّ ْ َّ ُ َّ ْ َّ َّ َّ ْ ُ َّ َّ ُ دَّ َّ َّ َّ ُ ْ ُ ْ
َّکا َّیقأ دَّو ُ َّقما ْ َّ
یق ق
قسَمااؤ ِم ِنق ضَّ ق
قآم َّنا ْ ِقبا ِانقخ ِ قد جیاة ِقبنا قخ قو قک ِتاادقفوس اارنقق ِِب ِها قثقآما ِقبا ِانقأ ِقم ا
َّ ُ َّ
َّ ً َّ َّ
ضَّ َّ ْ
ی.ق(یبهواطهاددس ا1400اق:ا
قش ْقیا َّقل ْ فاة َّقعا ْ ض ق
مق ِب ِهلل ق
ی ْقْق ُقکش ِق ْ ق
ط ق َّل ِحف ق َّ ْب َّمق ِ ِقن ق
یل ق ْب ُ قأ ِ ق
عِ د ق
اج 1اص:ا )276ق

.3-3امامع ی



نمون ت تته کام ت تتل دیگ ت تتر از مؤاس ت تتات در ص ت تتدر اس ت تتالم لیل ت تته المبی ت تتت و ک ت تتار قهرمانان ت تته
امیرالمؤمنین

میباشد که در روایات اهلبیت نقل شده که حتی مالئکه مقرب آستمان

نیز از آن به شگفت آمدهاند:

َّ َّ دَّ ُ َّ َّ َّ ْ
قسَم َّل دَّر ُبا َّ
سَم َّ ِقئ َّکاا ُة ْ ُ
َّر َّلا ْاد َّقعج َّب ا ِ قق ْ َّ
کق ِبنا ِساان.ق(اههشی ایلزههیاا ا ا
لقر ا ق
اویقق ِ َُم َّوس َّ ااا ِةقهااذسقسر ناا ِ ق
ِ
ص:ا )95ق

در روایت دیگری آمده است که حتی جبرئیل از این همه مؤاستات او بته پیتامبر تعجت
میکند ولی پیامبر میفرمایند چون من از او و او از من است:
ُ
َّ َّ َّ
فل َّقن ْب َّ ِقئ لق

اج 8اصا )110ق

.3-4حضرتعباس



این سردار دالور ،طبق شواهد بسیاری ملق

سال دوم ،شماره ،6تابستان 1396
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و ّاتصاف ایشان از جان

َّ

َّ
َّ
قُم دَّم ُد َّقف َّل َّ قإ دَّقن ُنقم د ق َّ ْ
سَم َّوس َّ ُةق َّقک ُ َّ
یق ْ ُ
یق َّخ قأن ِقمننق.ق(ک ازا 1407قا
قل َّ ق
ق ِإ دی َّقه ِذ ِا ِق
ِ ِِ

اهلبیتت

به صفت مؤاستی آن هتم در بتاالترین مقتام

استت و هتدف مقالته اثبتات همتین اصتل بتوده ودر

ادامه به آن پرداخته خواهد شد؛البته این گونه مؤاسات ب رگتان استالم نستبت بته یتک دیگتر
چیتز غریبتی نیستت چترا کته جایگتاه مؤاستتات در استالم جایگتاه رفیعتی استت و نمونتههتتای
فراوانی از این گونه افراد وجود داشته و دارد.

 .4نگاهی گذرا به زندگانی حضرت عباس
نام :عباس بن علی بن ابی طال
والدت :چهارم شعبان سال  26ه ق در شهر مدینه
شهادت :سال  61ه ق دهم محرم در کربال
طول عمر گرامی :مدت  34سال و  5ماه و  6روز

نام پدر :ب رگوارشان علی بن ابی طال

از خاندان بنیهاشم و پیامبر

نام مادرشان :فاطمه بنت حزام از قبیله بنی کالب و ملق

به ام البنین

خواهران و برادران از یک پدر ومتادر :عبتداهلل  25ستااله،عثمان  21ستاله وجعفتر  14ستاله
که همگی در واقعه کربال به شهادت نائل شدند
نام همسرشان« :لبابه» دختر عبداهلل بن عباس
نتام فرزنتدانش :عبیتداهلل ،فضتل ،حستن ،قاستتم ،و یتک دختتر و ابتن شهرآشتوب محمتتد را
هم از فرزندان ایشان شمرده است که همه ایشان از علماء و فضالء و محدثان بودهاند.
کنیهاش :ابوالفضل و ابو القربه
القاب مبارکش :حامل الواء ،ضیغم(شیر) ،سقا ،طیتار ،واقی(نگهبتان) ،فادی(فتداکار)،
مستتتجار(پناه دهنتتده) ،ظهتتر الوالیه(پشتتتیبان والیتتت) ،شتتهید ،عبتتد صتتال  ،ستتاعی ،متتؤثر
(ایثارگر) ،اخ المواسی(ری شهری 1434 ،ق  /صص )839-838

 .5جلوههای مؤاسات در سیره علم دار کربال
حضترت ابوالفضتتل ،عبتتاس بتتن علتی بتتن ابتتی طالت

بته جهتتت آن کتته ایشتتان مظهتتر

فداء ،ایثار ،صفا ،وقار ،شتجاعت و شتهامت و مؤاستاتند و در بتین شتهدای کتربال بستان متاه
در آسمان ش

چهاردهم میدرخشد ،لذا باید سیره و رفتار ب رگوارانه آن حضترت بته دقتت

با مردم عادی همان گونه که حضرت سجاد

درباره ایشان فرمودند:

دُ
ْ
َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ ً ْ
ْ َّ
دَّ ْ َّ دَّ
قمج ا ُمقسرشا َّه َّد ِسءق َّک ا ْو َّیقسر ِقل َّقی َّما ِاة.ق
قَم ْن ِزرااةق َّقکغ ِب ُرا ُانقق ِ َّهب ا َّ ِ ق
مقخ قتع ا ک
قسهللقتبا قر ق
م ِقعنااد ِ
ِإی ِقحتعبا ِ
(ص دق ا1362س:اصا )547ق

تربیت در مهد علم و دانش و باب مدینه علم پیتامبر و متادری بستیار بتا فضتیلت معلتوم
استت کتته چته شخصتتیتی را خواهتتد پرورانتد و کستتی جتز عبتتاس بتتن علتی

نبایتتد تربیتتت

شتتود ،ایتتن یقتتین سرشتتار او و پایبنتتدی او بتته مؤاستتات محصتتول تربیتتت پتتدری جتتز علتتی و
مادری چونان ام البنین نمیتواند باشد.
امام صادق

دربار او فرمودند:

جلوههای مؤاسات در سیرۀ علمدار کربال

مورد بررسی و مداقه قرار گیرد حضرت عباس را باید با تمام شهداء و انبیاء مقایسه نمود نه
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ک یقعمن قعب مقن فذقسربا ا،قاتفقس می ی؛ق(کیار شی ا1434اق )842/ق
عموی ما عباس دارای بصیرتی نافذ و ایمانی محکم بود.

در تأییت ت تتد حت ت تتدیث بت ت تتاال در ز یت ت تتارت نامت ت تته آن حضت ت تترت منقتت تتول از امتت تتام صتت تتادق
چنین میخوانیم:

َّ
ْ َّ ْ َّ ُ ْ َّ ً
َّ ْ َّ ُ َّ دَّ َّ َّ ْ َّ ْ َّ َّ ْ َّ ْ ُ ْ َّ َّ دَّ َّ َّ
ادا ق
مقملر ا ِ ق
کق َّمَا ا ْقی َّ َّقع اایل َّقب ِاا ا َّ ٍة ِقما ا قأمااا ِق ق
لقخ قأنا ا ق
کقْ ِقِتا ا قخ قْققت قنکا ا ق
أش ااهدقأنا ا ق
ضَّ َّ ُ دَّ ً دَّ
دَّ
َّ
ض
د
ی؛ق(یبواقیلیاع ا: 1356صا )257-258ق
یقخ قمر ِبع ِقحتن ِقب ِقی ق
حل ق
را ِ ِ ق
ِب
گتواهی متی دهتم کته تتو هتیچ سستتی و کوتتاهی نکتردی و در کتار ختود بتا بینتتایی و
بیدار دلی در اقتدا به صالحان و پیروی از پیامبر

عمل نمودهای.

در روایت دیگری می خوانیم که در کودکی پدرش اورا در دامان خود نشانید و بدو فرمود:
بگو :یک ،گفت یک فرمود بگو دو ،ابوالفضل امتناع ورزید و گفت :شرم میکنم با زبانی که
یتتک گفتتتم دو بگتتویم(مقرم 1411 ،ق/
حضترت عبتاس
حسین

( )191بتته نقتتل از مستتتدرک/3 /

 ،)815بلتتی

در محضتر استتادانی چتون حضترت علتی ،حضترت امتام حستن و امتتام

تربیت یافته است.

در کتتربال

البتتته بایتتد توجتته داشتتت کتته او ایثتتار و تجلتتی مؤاستتات عبتتاس بتتن علتتی
ً
و در زمتتان امتتام حستتین نمتتود پیتتدا متتیکنتتد؛ مخصوصتتا در متتاجرای امتتان نامتتهای کتته

سال دوم ،شماره ،6تابستان 1396

شتتمر بتتن ذی الجوشتتن بتته واستتطه عبتتداهلل بتتن ابتتی محتتل بتتن حتتزام کتته ام البنتتین عمتته او

نداریم و امان ختدا از امتان زاده ستمیه برتتر استت امتان اهلل خیتر متن امتان بتن ستمیه) (مقترم،
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جلوههتتتای مواستتتات را مت تتیتتتتوان در ست تته مرحلتتته از زنتتتدگی ایشتتتان و ستتته امتتتام ب رگتتتوار

بتتود توستتط غتتالم ختتود بتته کتتربال فرستتتاد بتته طتترف خیمتته گتتاه حستتین

رفتتت و بتته عبتتاس

و بتترادرانش گفتتت ایتتن امتتاننامتتهای استتت از طتترف عبیتتداهلل کتته دای تیتتتان عبتتداهلل ،آن را

برای شما فرستاده است آنان گفتند :به دائی متا ستالم برستان و بگتو متا نیتازی بته امتان نامته
1411ق /

)210

مشاهده نمود:
الت تتف) جل ت تتوهه ت تتای مواس ت تتات در زم ت تتان کت تتودکی ،نوجت تتوانی و جت تتوانی و در کنت تتار پت تتدر
ب رگوارشتتان علتتی بتتن ابتتی طال ت

ماننتتد حضتتور ایشتتان در و شتترکت در جن ت

صتتفین

و دالوری ایشان.

عبدالرزاق مقرم در کتاب خود از قول مؤلف کتاب الکبریت االحمر از کت

میکند که حضترت ابوالفضتل در جنت

صتفین بتازوی امتام حستین

معتبتر نقتل

در حملته بته ستماه

معاویه بوده که منجر به آزاد شدن آب شده استت همچنتین در کتتاب فتوق آمتده استت کته
در یکتتی از روزهتتای صتتفین ،جتتوانی کتته بتته صتتورتش نقتتاب زده و هیبتتت و شتتجاعت از او
آشکار بوده و عمرش  17ستال حتدس زده متیشتد وارد میتدان شتد و مبتارز طلبیتد و جنت
آوران جبهتته باطتتل ،از رو یتتا رو یتتی بتتا او احتتتراز متتیجستتتند امتتا معاو یتته ابوشتتعثاء کتته یکتتی از
سمهساالران سماه معاویه بود؛ را به مبارزه با او فراخوانتد ولتی او شتأن ختود را بتاالتر دانستته و
یکی از فرزندانش را به سمت او فرستاد و در نهایت یک یک پسران هفت گانه او بته دستت
آن نوجتتوان نقتتاب دار کشتتته شتتدند و ستترانجام ختتود ایتتن پهلتتوان نتتامی نیتتز بتته دستتت ایتتن
نوجت تتوان کشت تتته شت تتد ست تتماهیان حضت تترت علت تتی
ابوالفضل

از مشت تتاهده دالوری شتتتایان حضت تترت

در شگفت شدند اما اورا نشناختند ،ولی وقتی که این نوجوان از نبرد فراغت

یافتتت و بتته محتتل استتتقرار ختتود برگشتتت پتتدرش امیتتر المتتؤمنین

او را فراخوانتتد و نقتتاب از

چهرها ش برگرفت و همگتان مشتاهده کردنتد کته ایتن نوجتوان قمتر بنیهاشتم استت(المقرم،
 1411ه ق :صص.)277-276
جن

صفین ده سال بیشتتر نداشتته استت؛ ضتمن ایتن کته محتدق نتوری در کتتاب لؤلتؤ و

مرجان نسبت به شرکت در جن

صفین و حضور ایشان تردید جدی وارد ستاخته استت و

آن را غیر محتمل دانسته و مینویسد:
فقط صاح

کتاب مناق

خوارزمی آن را نقل نموده است (.یکی اب اتا:اص)202

البته باتوجته بته رشتادت فتوق العتاده حضترت عبتاس شترکت در ایتن جنت

استتبعادی

ندارد با توجه به این که قاسم فرزند امام حسن نیز با وجود عتدم رستیدن بته ستن تکلیتف در
کربال حضور داشت و بتا دالوری و جانبتازی ختود لترزه بته انتدام دشتمنان انتداخت و عتد از
شتتجاعان آنتتان را بتته درک واصتتل نمتتود؛ پتتس حضتتور حضتترت ابوالفضتتل

در ایتتن جن ت

جلوههای مؤاسات در سیرۀ علمدار کربال

ولی ایتن مطلت

بتا ستال تولتد حضترت ابوالفضتل

تناستبی نتدارد ز یترا ایشتان در زمتان
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محتمل به نظر میرسد.
ب) جلوه های مواسات در زمان جوانی و در کنتار بترادر ب رگوارشتان امتام حستن بتن علتی
بن ابی طال

ودفاع از جسد مبارک امام حسن

در هنگام شهادت امام حسن
بنیهاشم» در

:

 ،قمر بنیهاشم  24ستال داشتت و مؤلتف کتتاب «قمتر

 84مینویسد:
هنگامی که عباس مشتاهده نمتود کته بنتی امیته ،پیکتر مطهتر بترادرش را ز یتر بتاران
تیتتر و پیکتتان گرفتهانتتد قصتتد حملتته بتته آنتتان را داشتتت امتتا امتتام حستتین
وصیت برادرش امام حسن

که جن

بنتتا بتتر

را روا نداشتته بتود او را بتاز داشتت و از او

خواست منتظر وعد الهی باشد؛ تا زمانی که در کربال به شهادت رستید( .یلمیهشم ا

1411ا اق:اصص)280

و

) جلوه مؤاستات در کنتار بترادر ب رگوارشتان امتام حستین بتن علتی بتن ابتی طالت

او حضور در صحنه عاشورا و علمداری لشگر کربال است ودر زیارتنامته ایشتان در ز یتارت
ناحیه مقدسه خطاب به حضرتش میفرمایند:

سال دوم ،شماره ،6تابستان 1396
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قسهللقق ِتتا ُانق َّقک ِق اا َّد ْقب ا َّ ق
قِب ِئا ِانقسَملروعا ِاةقک ادساقرعا
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میقب قسرر قا قی ِلقسرر ِئق؛ق( ج سا ا1403ا اق:اج45اص )68ق
ک ق
قح ِ ق
یقخ ق
قسحله ِ ق
سر ق ِ ج
سالم بر ابوالفضتل العبتاس کته جتان ختود را در راه بترادرش فتدانمود،از امتروز ختود
برای فتردای (قیامتت) توشته ستاخت ،پاستدار حستین

بتود ،در اجترای فرمتانش

بتترای ستتیراب ستتازی خانتتدانش کوشتتید ودر ایتتن راه دو دستتتش قطتتع شتتد ،ختتدا

لعنت کند قاتالن اورا ی ید بن رقاد جهنی وحکیم بن طفیل سنبسی طائی را.

ج .1-مواساااو و عتعاال ناااران :در آختترین ش ت

و پتتس از خطب ت امتتام حستتین

وقتتتی

ایشان بیعت خویش را از گردن اصحاب خویش برداشتند:
ش

عاشورا فرا رسید ،امام حسین

همه اصحاب خود را به نزد خود جمع کترد ،پتس

از حمد و ثناى الهی ،به آنها چنین فرمود :همانا من یارانی را بهتر از شما و خانتدانی را بهتتر
و نیکوتر از خاندانم نمیشناسم ،خداوند به همه شتما پتاداش نیتک عنایتت فرمایتد .ا کنتون

که تار یک ی ش

همه جا را فراگرفته است( ،بدون شرم) تمام ش  ،بته سترعت دور شتوید و

هر یک از شتما دستت یکتی از خانتدان مترا گرفتته و از اینجتا پرا کنتده و دور شتود ،مترا تنهتا بتا
این دشمنان باقی گذار ید ،ز یرا آنها تنها به من کار دارنتد .پتس یتاران و خانتدان او گفتنتد« :
براى چه این کار را بکنیم؟ براى اینکه بعد از تو بمانیم ،هرگز خداوند چنین چیزى را بهره و
نصتی متتا نستازد ».نخستتت حضترت ّ
عبتتاس ایتن ستتخن را گفتت و ستتمس بق ّیته در ایتن
گفتار از او پیروى کردند( .سید ابن طاووس1417،ق)151 :

ج -2-رجز خوانی حضرو و مواساو علنی و زبانی او در میدان کارزار :در آخترین ستاعات

پیکتتار عاشتتورا وقتتتی عبتتاس تصتتمیم گرفتتت بتته ستتمت فتترات رود ،بتتر صتتفوف دشتتمن کتته از
دستتترستتی بتته آب جلتتوگیری متتیکردنتتد ایتتن رجتتز را متتیخوانتتد :متتن از متترر نمتتیهراستتم
هنگامی که مرر بان

می زند ،تا آن هنگام که میان دالور متردان کتار آزمتوده فترو افتتم و بته

خاک پوشیده شوم .جان من سمر بالی جان پاک فرزند مصتطفی استت ،متن عباستم کته بتا
مشت تتک آب م ت تتی آی ت تتم و روز ک ت تتارزار از ست تتختی پیک ت تتار هراست تتی نت تتدارم( .مجلست تتی1403 ،
ق/45 :
ال ارهت ت

)40
الم تتوت اذا الم تتوت رق تتی

حتتتتی اواری فتتتی المصتتتالیت لقتتتا

نفسی لنفس المصتطفی الطهتر وقتا

انت تتی ان ت تتا العبت تتاس اغت تتدوا بالست تتقا

وال اخ ت ت تتاف الش ت ت تتر ی ت ت تتوم الملتق ت ت تتی
کمک حکیم بن طفیل ضربهای به دست راست حضرت زد و دست از بدن مبتارکش جتدا
نمتتود و حضتترت شمشتتیر بتته دستتت چ ت

گرفتتت و رجتتز خوانتتد :بتته ختتدا ستتوگند ا گتتر دستتت

راستتت متترا قطتتع کنیتتد متتن هرگتتز دستتت از حمایتتت از دیتتنم بتتر نمتتیدارم و هرگتتز از پیشتتوای
راس تتتین ح تتق خ تتود ک تته فرزن تتد پی تتامبر ام تتین اس تتت ،دس تتت نم تتیکش تتم( .مجلس تتی1403 ،
ق/45 :

)40
واهلل ان قطعتم ت تتوا یمینتت تتی

انی احامی ابتدا عتن دینتی

وعتتن امتتام صتتادق الیقتتین

نجل النبی الطتاهر االمتین

جلوههای مؤاسات در سیرۀ علمدار کربال
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و پ تتس از قط تتع دس تتت چت ت

ش تتجاعانه ب تته رج تتز خ تتوانی پرداختتت و فرم تتود :ای نف تتس از

کافران نترس که تو را مژده باد به رحمت خدای جبار وتو را مژده بتاد بته همراهتی بتا پیتامبری
کتته ستترو برگ یتتدگان استتت .اکنتتون آنتتان دستتت چ ت

متترا نیتتز از ستتر ستتنمگری از بتتدن جتتدا

نمودن ت تتد پتت تتس پروردگتت تتارا ا آن را در آتتت تتش برافروختتت تته دوزخ بستت تتوزان مجلستت تتی 1403 ،ق:
/45

)40
ی تتا نف تتس ال تخشتتتی م تتن الکفتتتار

و أبش ت ت ت ت ت تتری برحمت ت ت ت ت ت تة الجب ت ت ت ت ت تتار

م ت ت تتع النب ت ت تتی الس ت ت تتید المخت ت ت تتار

قت ت ت تتد قطعت ت ت تتوا ببغت ت ت تتیهم یست ت ت تتاری

فأصتت ت ت تتلهم بتت ت ت تتا ّ
رب حتت ت ت ت ّتر النتت ت ت تتار

ج -3 -او ج مؤاساو :بتاالترین درجته مواستات زمتانی استت کته دالور کتربال بتا لت

تشتنه

وارد فرات شد و بی آن که آب بنوشد بیرون آمد و از طرف دیگر برای سیراب کردن کودکتان
امتام و تشتنگان حتترم بته شتریع فتترات رفتت و در همتین راه بتته شتهادت رستید و جوانمردانتته
فتتدای بتترادر و امتتام ختتویش گردیتتد بتته همتتین ویژگتتی مواستتات در آداب ز یتتارت حضتترتش
چندبار این چنین آمده است:

َّ

َّ
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سالم بر عباس بن امیر المؤمنین کسی که برادرش را با جان خود مواسات نمود.
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سرس یقع قت قی ق
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أشااهدقرلاادقنااا
ِ
ص )391ق
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نمودی پس بهترین برادر مواسات کننده هستی.

شهادت می دهم کته تتو بترای ختدا و پیتامبر و بترادرت خیتر ختواهی را بته کمتال ادا

جمعبندی و نتیجهگیری
معنای لغوی مؤاسات عبارت است از غم خواری ،یاریگری ،مددکاری شخصی با متال

و ج ان و برابر گردیدن آن شخص با ختویش وهمراهتی در رزق ومعتاش ودر ز بتان عر بتی از دو
ریشته «أستتی » و«أستو» گرفتتته شتتده کته در اغلت

عبتتارات بته ستته معنتتی حتزن وانتتدوه ،درمتتان

جراحت ومساوی کردن دو چیز می باشد که در روایات و معنتای اخالقتی آن همتین معنتای
سوم یعنی همراهی با بقیه افراد در قل  ،زبان و عمل مورد نظر است .مؤاسات ویژگتیهتای
متعددی از قبیل عالمت شیعه بتودن ،جلت

رحمتت الهتی ،توستعه در رزق و برتترین عمتل

در ردیف نماز و روزه و زکات است و مهمترین نشانه والیتمتداری و همراهتی بتا امتام زمتان
بتترای هتتر شتتیعه متتیباشتتد و ائمتته مؤاستتات را بتته عنتتوان امتتری نفتتیس از ختتدای متعتتال در
دعاهای خویش درخواست کردهاند .بعد از حضرات معصتومین چهرههتای اهتل مؤاستات
و مس تتاوات در ص تتدر اس تتالم اف تتراد خاص تتی مث تتل حض تترت ابوطالت ت  ،حض تترت خدیج تته و
اصتحاب پیتتامبر و ائمته بودنتتد ولتتی حضترت عبتتاس

چهتتره شتاخص مؤاستتات در طتتول

زندگانی خویش است و او این مواسات حضور در کربال و مؤاسات قلبتی ،ز بتانی و عملتی
او با امام زمان خویش یعنی ستاالر شتهیدان استت کته در لحظته آختر عمرشتان بتا وجتود ایتن
کته بتته دسترستتی داشتتت و متتی توانستتت آب بنوشتتد ولتی بتته ختتاطر مؤاستتات و ایثتتار بتتا بقیتته از
نوشیدن آب صرف نظر نمود و با ل

تشنه به شهادت رسید.

جلوههای مؤاسات در سیرۀ علمدار کربال
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منابع
 آملی ،شمس الدین محمتد بتن محمتود( )1381ه ق ،نفتایس الفنتون فتی عترایس العیتون،تهران ،اسالمیه
 -ابتتن اثیتتر ،محمتتد بتتن مبتتارک شتتیبانی( ،)2001النهایتته فتتی غر یت

الحتتدیث و اال ثتتر ،چتتاپ

اول ،بیروت ،دار احیاء التراق العربی
 ابن بابو یه ،محمد بن علی( 1403ه ق) ،مصادقة اْلخوان ،چاپ اول ،الکاظمیه ،مکتبتةاْلمام صاح

الزمان العامة

 ____________________( 1362ه ش) ،خصال ،چاپ اول ،قم ،جامعه مدرسین ابتتن در یتتد ،ابتتی بکتتر محمتتد بتتن حستتن(1384ه ش) ،جمهتتره اللغتته ،چتتاپ اول ،مشتتهد،آستان قدس رضوی
 ابتن شتتعبه حرانتتی ،حستتن بتتن علتی( 1404ه ق) ،تحتتف العقتتول ،چتتاپ دوم ،قتتم ،جامعتهالمدرسین
 -ابتتن شهرآشتتوب ،محمتتد بتتن علتتی( 1379ه ق) ،مناقت

آل ابتتی طالت  ،چتتاپ اول ،قتتم،

عالمه
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 -ابن طتاووس ،علتی بتن موستی( 1400ه ق) ،الطرائتف فتی معرفتة متذاه

الطوائتف ،چتاپ

اول ،قم ،خیام
 ______________________( 1411ه ق) ،مه الدعوات ،چاپ اول ،قم ،دار الذخائر ابت تتن قولو ی ت ته ،جعفت تتر بت تتن محمت تتد( 1356ه ش) ،کامت تتل ال یت تتارات ،چت تتاپ اول ،نجت تتف،دارالمرتضویه
 ابن مشهدى ،محمد بن جعفر( 1419ه ق) ،المزار الکبیر ،چاپ اول ،قم ،دفتر انتشتاراتاسالمی
 اربلی ،علی بن عیسی( 1381،ه ق) ،کشتف الغمتة فتی معرفتة األئمتة ،چتاپ اول ،تبر یتز،انتشارات بنیهاشمی
 -انوری ،حسن( 1390ه ش) ،فرهن

ب رر سخن ،چاپ هفتم ،تهران ،سخن

 تهانوی ،محمد علی بن علی( بی تا) کشاف و اصطالحات الفنون ،بیروت ،دارالصادر جر ،خلیل(1973م) ،الروس ،پاریس ،مکتبه الروس جرجانی ،علتی بتن محمتد( 1418ه ق) ،التعریفتات ،چتاپ چهتارم ،بیتروت ،دارالکتتابالعربی
 حمی تتری ،عب تتداهلل ب تتن جعف تتر( 1413ه ق) ،ق تترب االس تتناد ،چ تتاپ اول ،ق تتم ،موسس تته آلالبیت
 دشتی ،محمد( 1380ه ش) ،ترجمه نه البالغه ،چاپ پنجم ،تهران ،اسوه دهخدا ،علی اکبر( 1377ه ش) ،لغت نامه ،چاپ دوم ،تهران ،دانشگاه تهران ری شتتهری ،محمتتد( 1413ه ق) ،الصتتحی متتن مقتتتل ستتید الشتتهداء و اصتتحابه ،چتتاپدوم ،قم ،دارالحدیث
 -زمخشری ،جاراهلل( 1947م) ،الکشاف ،بیروت ،دار الکت

العربی

 طبرسی ،ابو علی فضتل بتن حستن( 1339ه ش) ،مجمتع البیتان ،چتاپ افستت ،بیتروت،احیاء التراق العربی
 طریحی ،فخر الدین( 2010م) ،مجمع البحرین ،چاپ اول ،بیروت ،االمیرهّ
ّ
المتعبتد ،چتتاپ اول،
المتهجتد و ستالل
 طوستی ،محمتد بتن حستن( 1411ه ق) ،مصتتبالبیروت ،موسسه فقه الشیعه
 فراهیدی ،خلیل بن احمد( 1414ه ق) ،العین ،چاپ اول ،تهران اسوه فیروز آبادی ،مجد الدین محمد( 1952م) ،القاموس المحیط ،بیروت ،دارالجیل -قرشی ،علی اکبر( 1352ه ش) ،قاموس القرآن ،چاپ اول ،تهران ،دار الکت

اسالمی

 کوفی ،فرات بن ابراهیم(1410ه ق) ،تفسیر فرات الکوفی ،چاپ اول ،تهران ،وزارت ارشتاداسالمی
 کفوی ،ابوالبقاء ایوب بن موسی( 1391ه ش) ،الکلیات ،چاپ اول ،قم ،ذوی القربی کلینتتی ،محمتتد بتتن یعق تتوب بتتن استتحاق( 1407ه ق) ،الکتتافی ،چتتاپ چهتتارم ،تهتتران،انتشارات دار الکت

اْلسالمیة

جلوههای مؤاسات در سیرۀ علمدار کربال

 1414(___________________ -ه ق) ،امالی ،چاپ اول ،قم ،دارالثقافه
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 مجلستتی ،محمتتد بتتاقر( 1403ه ق) ،بحتتاراالنوار ،چتتاپ دوم ،بیتتروت ،دار احیتتاء التتترقالعربی
 مفیتد ،محمتد بتن محمتد( 1413ه ق) ،اْلرشتاد فتی معرفتة حجت اهلل علتی العبتاد ،چتتاپاول ،قم ،کنگره شیخ مفید
 مق تترم ،س تتید عب تتدالرزاق الموس تتوی( 1411ه ق) ،مت تترجم ناص تتر پ تتاک پ تترور ،س تتردار ک تتربالحضرت ابوالفضل العباس ،چاپ اول ،تهران ،الغدیر
 -نعمانی ،ابن أبتی ز ینت

محمتد بتن ابتراهیم(1397ه ق) ،الغیبته ،چتاپ اول ،تهتران ،نشتر

صدوق
 نتتورى ،حستتین بتتن محمتتد تقتتی( 1408ه ق) ،مستتتدرک الوستتائل و مستتتنبط المستتائل،چاپ اول ،قم ،مؤسسة آل البیت
( _______________________ -بی تا) لؤلؤ و مرجان،کانون انتشارات عابدی

سال دوم ،شماره ،6تابستان 1396
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