
 ي فصلیدار دین

 *يان سبحاني محمدحجت االسالم والمسلمين 

 اشاره
. البتةه   داری اسةت  هةای دحةن   امروزه  حکی از موضوعات مهةم  زشةناحی بةا زسةی     

 بةاز  دحةن  حقیقةت  بةه  داری  دحةن  و دحةن  شناسةی  زسی  ب ث در های مطرح زفت
 نةوع  و نیةز  دحةن  از شا تلقی و فهم دحن  به مرد  روحکرد شیوه به بلکه گردد  نمی

موجة    داری  دحن دحد  زسی . شود داری زنا  مربود می دحن شیوه و دحنی معرفت
 دحةن  اگةر . گردد ها می تباهی و ها تعدی شد  حرحم انسانی و گسترش انواع شکسته

 چةه  هةر .  کنةد  مةی  حفظ درست مسیر در را انسا  وجه بهترحن به باشد  سالمت به

 در انسةا   قةوت  و سةالمت  باشةد   برخةوردار  تةری  افزو  قوت و سالمت از دحن
 همةه  داری  دحةن  و دحن های حرحم شد  شکسته با اما بود  خواهد بیشتر زندگی نیز

 جامعةه  در داری دحةن  و دحن تعالی و گیرد. رشد می قرار خطر معرض در زدمی چیز
 متةو   پرتةو  در زفةات ز    و داری دحةن  و دحةن  حقیقت شناخت به اسالمی  وابسته

 .است دحنی

 ـــــــــــــــــــــــ

 استاديار دانشگاه تفرش. *
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 يدار دینچیستی 

 پةاداش   نمةود    اطاعةت  رستگارشةد    گوناگونی ماننةد:  ینمعا به لغت در  دحن

 اسةت  عبةارت  اصطالح دردحن   3است. زمده اریکپرهیز و کیش حساب  عادت 

  دحةن  .باورهةا  احةن  بر مبتنی یها ارزش و هستی باره در باورها از ای از: ماموعه

 بشةر  بةرای  مختلةف  هةای  عرصةه  در که است وحیانی یها گزاره ماموعه هما 

 8.دهد می ارائه رهنمود

 بةه  بندی حعنی پای داری  دحن. شود می روشن داری دحن از دحن  مراد معنای به توجه با

 .شود می م سوب دار دحن کند  حرکت ها زموزه احن مدار بر کسی اگر. دحن یها زموزه

 يدار دینانواع 

احمةا  و   .اسةت  بسةیاری  مراتة   دارای و مشةکک  مفةاهیم  از داری  دحةن  مفهو 

   رواحةات  دحةدگاه  دارد. از قةوی  و متوسب ضعیف  درجات نور  مانند  یدار دحن

 صادق اما  . دارد پله ده که پلکانی بسا  برخوردار است  درجه ده از داری دحن

 جنةاب  احمةا    دهم درجه در سلما  حضرت و دارد درجه ده  احما » فرماحد: م 

 بةراى  1«.قةرار داشةت   احمةا   هشةتم  درجه در مقداد جناب و نهم درجه در ابولر

 .کرد توجه افراد عمل  التزا  میزا  به توا  م   احما  مرات  سناش

 سةط ی  » و «دار رحشةه  حةا  ثابةت  پاحةدار  »: داری در قرز  ماید به دو نةوع دحةن  

 وَ فَمُْتَقَرٌّ واُِدَةٍ نَفسٍ مِن أنشَاكُم الَّذي هُو وَ»  ه استشداشاره  «موقت حا ای عارحه

  هسةتید  گةروه  دو شما و زفرحد نفس حک از را شما که است کس   او 3 مُْتَودِعٌ

 ـــــــــــــــــــــــ

 . 112 ص ،1 ج تا، بی نی، نشر فارسی، تهران: عربی ـ نوين، جامع بزرگ ، فرهنگ لويس . معلوف،2

،  ش2121 ،خمینـی  امـام  پژوهشـی  و آموزشـی  مؤسسـه  ديـن، قـم:   قلمرو محمدتقی، يزدی، . مصباح1

 .111ص

 . 211ص  ،11 ج ق،2041العربی، التراث إحیاء دار . ر.ک: مجلسی، محمدباقر، بحار األنوار، بیروت:1

 . 72آيه  . انعام،0
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 «.هستید ناپاحدار رخی ]نیز[ب و حد پاحدار ]از نظر احما  حا خلقت کام [ بعض 

داری ناپاحةدار حةا    دحةن  داری ثابت  و سپس به در احن نوشتار  ابتدا به وحمگی دحن

 پردازحم. فرلی می

 استوار دائمی یا داري دینالف ـ 

 رحشةه  و بةوده  جا  صمیم از برخاسته که است ارزشمند از دحدگاه اسال   احمانی

 إِنَّمَدا » فرماحد: می منا  واقعیؤوصف م قرز  ماید در .باشد داشته زدمی وجود در

 فِدي  وَأَنفُِْدهِمْ  بِدأَمْوَالِهِمْ  وَجَاهَددُوا  يَرْتَابُوا لَمْ ثُمَّ وَرَسُولِهِ بِاللَّهِ آمَنُوا الَّذِينَ الْمُؤْمِنُونَ

 و خةدا  بةه  کةه  هستند کسانی تنها واقعی  مؤمنا  3؛الصَّادِقُونَ هُمُ أُوْلَئِكَ اللَّهِ سَبِيلِ

 و امةوال  بةا  و ندادنةد  راه خةود  بةه  تردحةد  و شةک  هرگةز  زورده  احما  رسولش

  «.ندا راستگوحا  ها ز  .کردند جهاد خدا راه در  خود یها جا 

 :فرماحةد  مةی  و کنةد  مةی  تشةبیه  طیّبه درخت به را استوار احما ِ با یها انسا   قرز 

 الَّْمَاءِ،  فِي فَرْعُهَا وَ ثَابِتٌ أصْلُهَا طَيِّبَةٍ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةً كَلِمَةً مَثَالً اهللُ ََرَبَ كَيْفَ تر الَمْ»

 8.«يَتَدذَكَّرُونَ  لَعَلَّهُدمْ  االمْثَدالَ لِلنَّداسِ   اهللُ يَضْدرِبُ  وَ رَبِّهَدا  بِدإذْنِ  ُِينٍ كُلَّ اُكُلَهَا  تُوتِي

خداوند در زحه حادشده  به احن مهةم اشةاره نمةوده کةه انسةا  موحّةد  از احمةانی        

 و گفتةار  در پیوسةته   احمانش زثار و نیست راکد هرگزدار برخوردار است و  رحشه

 .موسمی نهدارد و  دائمی یاعتقاد   حعنیاست زشکار شکردار

  زحد م  دست به زحات در دقت از زنچه»د: نوحس لح  احن زحه می عالمه طباطباحی

 چنین صفات  و شده تشبیه «طی  درخت» به که «طیبه کلمه» از مراد که است احن

 نهةاد  در و قل  اعماق در اش رحشه که حق  عقاحد از است عبارت دارد  چنا  و

 1«دارد. جاى بشر

 ـــــــــــــــــــــــ

 .21 آيه . حجرات،2

 . 10آيه  . ابراهیم،1

 .  12  ص ،21  ق، ج2027 اسالمى، انتشارات دفتر  ، المیزان، قم: ، سید محمدحسین . طباطبايی1
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 عقیةده  بةر  را کةه زنةا    ز  اسةت   مؤمنةا   احن به نسبت خداوند الطاف جمله از

 وَفِدي  الددُّنْيَا  الْحَيَاةِ فِي الثَّابِتِ بِالْقَوْلِ آمَنُواْ الَّذِينَ اللّهُ يُثَبِّتُ» کند: می حفظ شا  ثابت

 سةخن  بةا  زخةرت  در و دنیا زندگی در اند  زورده احما  که را کسانی خدا 3 اآلخِرَة

حکی از اوصاف پارساحا  را ثبات قةد  در راه   علی اما  «. کند می پابرجا استوار

 الرَّخداءِ  فِدي  وَ صَدبُورٌ،  الْمَكدارِهِ  فِي وَ وَقُورٌ، الزَّالزِلِ فِي» فرماحد: می داند و می دحن

 درهسةتند و   پابرجةا  و وقةار  بةا    زنةدگی  حةوادث  در پرهیزکةار[  افراد] 8 شَكُورٌ

 «. دارند گزاری سپاس  رفاه هنگا  در و داده نشا  بردباری ها  ناگواری

 فصلی ناپایدار یا يدار ب ـ دین

 و تلةخ  حةوادث  و اسةت  ناپاحةدار  و موسةمی  هةا   داری و احما  برخی انسا  دحن

بةه   در ادامةه  حی دارد کةه هةا  نشةانه   فرلی یِدار دحن دهد. می تغییر را ز   شیرحن

 کنیم: می اشاره ها ترحن ز  مهم

 به یاد خدا بودن در حال اضطرار .1

در  فقةب  بلکةه   کننةد  نمةی  همیشه خةدا را حةاد    ی فرلی دارنددار دحنکسانی که 

 وَ» :فرماحةد  می حکیم قرز .  زنند می او را صدا دچار شوند  اضطرار ی که بهطحشرا

لَّدمْ   كَأَن مَرَّ َُرَّهُ عَنْهُ كَشَفْنَا فَلَمَّا قَائمًا أَوْ قَاعِدًا أَوْ لِجَنبِهِ دَعَانَا الضُّرُّ الْانَْانَ مَسَّ إِذَا

 گزندى زدم  به چو  1؛يَعْمَلُونَ كاَنُواْ مَا لِلْمُْْرِفِينَ زُيِّنَ كَذَالِكَ مََّّْهُ إِلىَ َُرٍّ يَدْعُنَا

 و خوانةد  مة   دعةا  بةه  را ما  احستاده حا نشسته چه و باشد خفته پهلو بر چه رسد 

 ز  دفةع  بةراى  را مةا  گوح  که گذرد م  چنا  سازحم  دور او از را گزند ز  چو 

 احن چنةین   کارا  اسراف اعمال. است نخوانده هرگز  بود رسیده او به که گزندى

 ـــــــــــــــــــــــ

 .17 آيه ابراهیم، .2

 .271 ق، خطبه2020. صبحی صالح، نهج البالغه، قم: نشر هجرت، 1

 .21 . يونس، آيه1
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 «.است شده زراسته در نظرشا 

 دامةا   بةه  دسةت  و روحمب خدا سوى به مشکالت در که نیست احن به  ىدار دحن

 بةه  را او از طاعةت ا و خدا  ها سختی طوفا  نشستن فرو هنگا  اام  بزنیم او لطف

 بیمةارى   و سالمت در انسا  که است ز   خالد احما  نشانه. بسپارحم فراموش 

 همةه  در   حعنةی زنةدا   و ززادى شکسةت   و پیةروزى  دنا  و فقر پیرى  و جوان 

 .نهد نیاز پیشان  او زستا  بر و باشد او حاد به  حال

 خاص زمان و مکاني در دار دین. 2

در بخشةی از   دحةن  ظةواهر  به پرداختن   ی فرلیدار دحنی ها حکی دحگر از نشانه

ماننةةد حةةر    حةةا در امةةاکن خةةاص  ماننةةد مةةاه م ةةر  و رمضةةا   فرةةول سةةال

 مةاه مبةارک   در فقةب   بعضی از افراد که احما  ضعیفی دارند است. معرومین

 شةا   دحگر در زندگی از ز   بعد ولی  گیرد می دحن بوی و رنگ رفتارشا  رمضا 

هةا   برخةوردی  خةوش  وهةا   خلقةی  خةوش    س رگاهی های عبادت   نیاحش   دعا از:

 تنها در که نیست فیزحک و رحاضی مث  دحنی  باورهای نیست  در حالی که خبری

 زمانی تفکیک قاب  دحنی  های ارزش و باورها .نیاز پیدا کنیم ها مواقع به ز  بعضی

نیست  داری دحن و عبادت ماه   رمضا  ماه   به عنوا  مثال  فقبباشند مین مکانی و

 مباحةث  بةرای  مکةانی    هةا  تأهیة  همچةو   مذهبی  های مکا  و م اف  فقب حا و

در هر زما  و مکانی که باشد  باحد خود را  دار  دحن فرد نیست. اعتقادی و مذهبی

 حةا  جشةن    پارک حا حر دحنی نماحد  مثالً  و رهنمودهایملز  به رعاحت دستورها 

 به  حاابرعاحت  باشد. حااب   در همه جا باحد اه درحا کنار حا امامزاده و   عزا

 چادرش  رفت بیرو  مکا  ز  از وقتی اختراص ندارد که امامزاده حا حر  داخ 

 بةا   مةاه م ةر    یهةا  برخی در ش   سفانهأمت! کند پنها  کیفش داخ  و زده تا را

ز   بةرای از دل و جةا    نةد و کن مةی  عةزاداری  برای امةا  حسةین   وجود تما 

حةا   و شةود  می شا  قضا اما نماز صبح  زنند می گرحند و بر سر و سینه می حضرت
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 و زننةد  مةی  فرحةاد  خةود  مةادر  و پدر سر بر   اند گفته «حسین حسین»با زبانی که 

 رفتةار  ای به گونه عزاداری تادر بیرو  از هیئنیستند و حا  قائ  زنا  برای احترامی

ها به  بعضی !است بیگانه شا  برای اعتقادات و دحن نا  به چیزیگوحی  که کنند می

شةده  امةا    خةیس  از گرحه شا  چشما  و گرفته شا  صدای عزاداری جهت شدت

 .هسةتند  مسةتهان  و دیر اخالقةی  به دنبال مطال  و تراوحر احنترنت  در ها ش 

 که حالی در  کنند می هزحنه سیدالشهداء عزاداری برای توما  ها ی میلیو ا عده

 قةرار  شةا   ثةروت  در خداوند که همچو  خمس حا زکات را واجبی حقوق هنوز

 !اند زلوده خواری گناه بزر  رباخواری و رشوهبه  اند و حا نکرده پرداخت داده 

امةا    مرةیبت  بةر  سةوگواری  و مریبت لکر و عزاداری اهداف ترحن مهم از حکی

 بةه  دقیةق  نگةاهی  بةا . است سنت ز  حضرت و سیره با عملی ارتباد  حسین

 اظهةار  کةه  درحافةت  تةوا   مةی  معرةومین  هائمة  احادحث و ماید قرز  زحات

 مةؤمن  شةخد  در باحةد  ابعادش تما  با احما  بلکه  نیست کافی  کرد  مسلمانی

 تُؤْمِنُدوا  لَّدمْ  قُل آمَنَّا الْأَعْرَابُ قَالَتِ» فرماحد: می احن باره شود. قرز  ماید در زشکار

. زوردحةم  احما  ما: گفتند اعراب 3 قُلُوبِكُمْ فِي الْإِيمَانُ يَدْخُلِ وَلَمَّا أَسْلَمْنَا قُولُوا وَلَكِن

 هةای  قل  وارد احما  هنوز زحرا  احم زورده اسال  بگوحید اما احد  نیاورده احما : بگو

 «.است نشده شما

 . نان به نرخ روز خوردن3

بةود   نا  به نرخ روز خورد  و بنةده زمانةه     داری فرلی های دحن حکی از نشانه

 و ناپاحةدار  یهةا  وحمگةی  دارای کةه  هسةتند  هةوحتی  بةی  افراد چنین کسانی است. 

 افةراد   اسةت  تر مهم چیز همه از زنا  برای  شخری منافع و اند ثبات بی شخریت

 رسةید   برای و زحند می در شکلی به   هر ل ظهبازی خمیر مث  که یصفت بوقلمو 

 و انسةانی  شةرافت  و حیثیةت  از راحتةی  به حش خو انسانی دیر و پست اهداف به

 ـــــــــــــــــــــــ

 .20 . حجرات، آيه2
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 هةر  از استفاده شا   اهداف به رسید  برای احنا  .دارند میبر دست نیز خود احما 

 متفةاوت  کةه  هسةتند  منافقةانی   حقیقةت  در شةمارند.  می مااز را ای وسیله گونه

 خورند. می روز نرخ به را خود نا  و کنند می عم  مختلف و اندحشند می

 کوفیا   خی  میا  وحمه در به  اند تهشدر طول تارحخ همواره احن افراد وجود دا

 در سودشا  اگر .دادند چهره م  تغییرخوحش   منافع اقتضاى به بودند که افرادی

 در نفع  اگر و حافتند م  گراحش احشا به  بود  اه  بیت و عل  از حماحت

و  نهادند م  زنا  مطامع گرو در دل دحدند  م  معاوحه چو  ستمکارانی حارى

 مرد  است گروه احن از ای نمونه ربع   بن شبث .دادند زسانی تغییر موضع می  به

  اما مدتی بود یامبرىپ درودین مدّع   «سااح» حارا  از زداز در که اى هزارچهره

 احن از  ز  از بعد و بود انقالبیو  جزو  عثما  خانه م اصره در. زورد اسال  بعد

عدى  همراه به و درزمد عل   مؤمنا  امیر حارا  زمره در بعدها. کرد توبه کار

 رکاب در که ز  با صفین در رفت و معاوحه نزد  حضرت ز  سفیر  حاتم بن

او از جمله کسانی بود که به اما   .گردحد خوارج جزو نهروا  در جنگید  عل 

د و زمادگی نمودعوت   به کوفه از احشا  برای زمد  نامه نوشت و حسین

 او هم موضع  با تغییر اوضاع کوفه اما  دکرخود را برای حاری حضرت اعال  

 در او نقش .سردمدارا  ابن زحاد قرار گرفت دحگری انتخاب نمود و در شمار

 شکرانه به عظیم  ز  حادثه از پس و بود کلیدى کربال فاجعه در سعد عمر سپاه

 اما  به احن گونه که او سپس. مسادى ساخت کوفه در  اما  بر حزحد پیروزى

 رئیس  مختار قیا  و توابین حرکت در اى منتظره دیر به طور بود  کرده خیانت

 3.بود سهیم نیز مختار قت  در که ز  تر عای  و شد مختار انتظام  نیروى

 داري و دنیاخواهی . دین4

زسةیبی وارد   هةا  خواهند که به منافع مةادی ز   می دحن را تا جاحی  بعضی از مرد 

 ـــــــــــــــــــــــ

 .112 ص ،0 طبری، بیروت: دار التراث، ج تاريخ جرير، بن محمد . طبری،2
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 فَدإِنْ  َُرْفٍ  عَلي اللَّهَ يَعْبُدُ مَنْ النَّاسِ مِنَ وَ» :فرماحد می در احن باره قرز  ماید . نکند

 ذلِدكَ  الْآخِرَةَ وَ الدُّنْيا خَِْرَ وَجْهِهِ  عَلي انْقَلَََ فِتْنَةٌ أَصابَتْهُ إِنْ وَ بِهِ اطْمَأَنَّ خَيْرٌ أَصابَهُ

 زبةا   بةا  تنهةا  را خداونةد  کةه  است کسی مرد   [میا ] از و 3 الْمُبِينُ الَُْْْرانُ هُوَ

 .[لغزد می کوچک ای حادثه با و قرار دارد کفر مرز نزدحکی در او احما ]  پرستد می

 او بةه  ززماحشةی  و مرةیبت  اگر و حابد اطمینا  ز  به برسد  او به خیری اگر پس

 زحانکةار  زخةرت  و دنیا درو  [کسی چنین .رود کفر سوی به] شود دگرگو  رسد 

 «.است زشکار زحا  هما   احن .است

 اصةفهانی  رادة   انةد.  دانسته کناره و گوشه معنای به را «حرف»  بیشتر اه  لغت

 8است. دانسته ز  گوشه را چیز هر «حرفِ»

 پیةامبر  خةدمت  نشةینا    بادحه از گروهی گاهی»: اند گفته حادشده زحه نزول شأ  در

  زورد مةی  خوبی بچه ها ز  اس  شد  می خوب ها ز  جسمانی حال اگر. زمدند می

 خشةنود    گرفةت  مةی  فزونةی  زنةا   چهارپاحا  حا و اموال و زاحید می پسر ها ز  ز 

 شةدند   مةی  بیمةار  اگةر  امةا . کردنةد  مةی  پیةدا  عقیده پیامبر و اسال  به و شدند می

 هةای  وسوسةه  گذاشةت   می نقرا  به رو شا  اموال حا و زورد می دختر همسرشا 

 بةه   هةا  بةدبختی  احةن  تمةا   گفت می ها ز  به و گرفت می فرا را شا  قل  شیطانی

 را دنیا هم احنا . شدند می گردا  روی هم ها ز  و  ای پذحرفته که است زحینی جهت

 1.را زخرت هم و اند داده دست از

 در را احشةا   زحنةده  دنیاطلة    ا دار دحن به شناختی روا  اشاره در حسین اما 

 إِنَّ» :و فرمةوده اسةت    کةرده  معرفةی  دحةن  امر فروگذاشتن به ها سختی با ههمواج

 مُحِّصُوا فَإِذَا مَعَايِشُهُمْ دَرَّتْ مَا يَحُوطُونَهُ أَلِْْنَتِهِمْ عَلَى لَعْقٌ الدِّينُ وَ الدُّنْيَا عَبِيدُ النَّاسَ

 ـــــــــــــــــــــــ

 . 22 آيه  . حج،2

 .220ق، ص 2040 کتاب، نشر ، تهران: دفتر القرآن غريب فی المفردات راغب، . اصفهانی،1

 . 10ص  ،20ج  ،ش1334 ،اإلسالمیة الكتب تهران: دار نمونه، تفسير ناصر، شيرازي، مكارم. 1
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 کةه  اسةت  دذاحی تکه چو  هم] دحن و دنیاپرستند مرد  همانا 3؛الدَّيَّانُون قَلَّ بِالْبَلَاءِ

 جةا  ز  تا را دحن و نرود فراتر ها ز  زبا  سر از [و کرده گیر شا  دندا  الی هالب در

 گرفتةار  ززمةاحش  بوتةه  در چةو   و بچرخاننةد   سازد راه به رو را شا  زندگ  که

 «.گردند اندک دارا  دحن  شوند

جا  ز   است کرده اقتباس اما  علی بزرگوارش پدر از را تعبیر ز  حضرت احن

  شةما  از کةدا   هةر  دحةن  8 لَِْدانِهِ  عَلَدى  لُعْقَدةً  أََُددِكُمْ  دِينُ صَارَ وَ» :فرماحد می که

 اسةت  ظاهری اسال  به اشاره  «زبا  سرِ» احن «!است شده زبانش سرِ بر ای بازحچه

 هةا  بعضةی   بةه تعبیةر حکةی از بزرگةا      .اسةت  زبةانی  اسال ِ و شهادتین هما  که

 هو زمانی کة  گردانند می دها  فضای در را ز  که است «زدامسی»مانند  شا  اسال 

 اندازند. دور می ز  را شد  تما  اش شیرحنی

 واقعاً بفهمیم بخواهیم اگر است. افراد داری دحن م ک   سنگدنیا و دحن راهی دو

 هنگا  ز  در کوفه مرد  .بگیرحم قرار دنیا و دحن راهی دو سرِ باحد نه  حا دارحم دحن

 ضعف دچار  «حزحد» جوانی و« معاوحه» مر  علت به را شا  مرکزی حکومت که

 با مقابله به قادر را «بشیر بن نعما » کوفه  فرماندار دحگر  سوی از و دحدند می

کوفه  در حکومت تشکی  و حسین اما  از دعوت بر  دانستند نمی جدیقیامی 

 حتی  دانستند می قوی را حکومت تشکی  و پیروزی احتمال زحرا  کید ورزحدندأت

  رو احن از و ندادند دست از را پیروزی امید هم باز کوفه  به عبیداهلل ورود از پس

  جستند شرکت عبیداهلل قرر م اصره در حضرت مسلم همراه به یبسیار تعداد

 و گرفته کناره نهضت از سرعت به کردند  خطر احساس که هنگامی اما احن مرد 

 توازَرَ قد وَ»خوانیم:  در زحارت اربعین می. سپردند دست عبیداهلل به را هانی و مسلم

 االَوكدَس بالثدَّمَنِ اخِرَتدَهُ وشَري االَدني باالَرذَلِ ُدَظدَّهُ باعَ الدُنيا و غدَرَّته مَن علدَيه

 ـــــــــــــــــــــــ

 . 121 ص ،00 ، محمدباقر، بحار األنوار، پیشین، ج . مجلسی2

 . 221 خطبه البالغه، پیشین، . صبحی صالح، نهج1
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 ها ز  دنیا که دست شدند هم( اما ) او ضدّ بر کسانی 3؛هواه في وتدَرَدّي تدَغدََّرَسَ و

 زخرت و فروختند پستی و ناچیز بهای به را خود هستی بهره داد و فرح  را

 هوس پرتگاه در را خود و کرده فرازی دادند. گرد  کمی بهای به را خوحش

 «.انداختند

 بةن  مسلم با تن هزار هاده حدود زحةد  کةوفةه به زحاد بن عبیداهلل که ز  از پیش

 بةةا  و شةدنةةد  سةسةت مرد   عبیداهلل زمد  کار روى از پس. کردند بیعت عقی 

 .شدند حزحد برده و کردند رها را دحن جملگ  دحنار  و درهم کیسه سر شةد  بةاز

 قدم در قیام عاشورا ان ثابتدار دین

. مسةلمانا  بةود   یدار دحنادعای  در صداقت سناش برای م کی سنگ  عاشورا

بررسی تةارحخ عاشةورا و    به نماحش در زمد. ا دار دحنچهره واقعی   در احن میدا 

مطالعه زندگی افرادی که در احن حادثه بزر  حضور داشةتند  مةا را در شةناخت    

یقی افةراد را  خوبی چهره حق قیا  عاشورا توانست به کند. می واقعی کمک دار دحن

از دو  یحها جا به نمونه در احن ی زنا  را مشخد نماحد.دار دحنظاهر سازد و عیار 

 شود: می ی اشارهدار دحننوع 

 الگوي ایمان استوار ،حضرت عباس. 1

 عَمُّنَدا  كدانَ » فرماحةد:  مةی  در توصیف عموحش حضرت عبةاس  صادق اما 

 و ََُْناً بَالءً ىَبلِأُ و عَبدِاللَّهِ أبي مَعَ جاهَدَ اإليمانِ صُلََالبَصيرَةِ  نافِذَ عَلِيإ بنُ العَبّاسُ

 بةا  همراه بود  راسخ احمان  و ژرف بینش  داراى عبّاس  ما  عموى 8 شَهيداً مَضى

 .«رسید شهادت به و داد ززماحش نیک و کرد جهاد حسین اما 

 عمیقةی  زگةاهی  با بلکه  دحد نمی ها ز  ظاهر چهره از فقب را ز  حضرت حوادث

 ـــــــــــــــــــــــ

 . 117 ، ص72 األنوار، پیشین، ج . مجلسی، محمدباقر، بحار2

 . 014 ص ،7 ج ،ق1443 دار التعارف، :بیروت الشيعة، أعيان ، محسن سيد امين،. 1
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 عاشةورا   حةوادث  بةر  کوتةاه  یمرور .خواند می را حوادث پرده پشت  داشت که

باعث شد   ثبات قد  و استواری او .دهد می نشا  احشا  را زگاهی ژرفای احما  و

 و را تةو  خةدا »شکن دهد و بگوحةد:   پاسخی دندا   نامه او به پیشنهاد شمر و اما 

 3!«باشد نداشته اما  پیامبر دختر پسر و باشیم داشته اما  ما .کند لعنت را تو اما 

 ثبات قدم محمد بن بشر حضرمی .2

 که عاشورا ش  زداز در. است «حضرمی بشر بن م مد»  کربال شهیدا  از حکی

 داشتند  می ابراز حسین اما  به را خود وفاداری کلماتی با اص اب  از حک هر

 که رسید خبر او به وقت هما  در .بود نیز حضرمی بشر بن م مد ها ز  میا  در

 مریبت پاداش»: گفت م مد. است درزمده دشمن اسارت به ری  مرز در پسرت

 او به و شنید را او سخن حسین اما « .طلبم می خدا درگاه از را خود  و پسر 

 ززادی برای برو .برداشتم تو از را خود بیعت من .کند رحمت را تو خدا»: فرمود

 تو از اگر  بخورند زنده مرا درّندگا : »گفت بشر بن م مد «.کن کوشش پسرت 

 قیمت دحنار هزار و بود حمانی بررد از که لباس چند حسین اما  «.گرد  جدا

 احن داد  با تا بده  دحگرت پسر به را ها لباس احن: »فرمود و داد او به داشت 

 8«.سازد ززاد دشمن اسارتِ از را برادرش [ فداء عنوا  به] دشمن به ها لباس

 اظهار را خود وفاداری و استواری شد  پیدا براحش عذری راه که احن با م مد

 شهادت به حضرت رکاب در و نشد کربال ترک به حاضر و ماند قد  ثابت و نمود

مقدسه به احشا  سال   ناحیه زحارت در أکسی است که اما  زما   او .رسید

 1«.الحضرمي عمر بن بشر الْالم علي» داده است:

 ـــــــــــــــــــــــ

 . 174ص  ،00. مجلسی، محمدباقر، بحار األنوار، پیشین، ج 2

 . 170 ص . همان،2

  .171 ص ،72 ج . همان،3
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 ان فصلی در كربالدار دین

خورحم که نتوانستند احمةا  خةود را    می ی سرشناسی برها به چهر  در قیا  عاشورا

 مانند:  راحتی تغییر مسیر دادند حفظ نماحند و به

 سعد  بن . عمر1

 و اسةال   پیامبر اص اب مشاهیر از شپدر. بود وقاص ابی پسر سعد  بن عمر

 افةرادی  لةین اوّ جةزو   او. رفت به شمار می عرب امرای و اسال  صدر سردارا  از

 3.دنمو شرکت یبسیارهای  جنگ در پیامبر زما  در و زورد اسال  که بود

  داشةت  اعتراف طهارت و عرمت خاندا  مناق  و فضاح  به  سعد بن عمر

 رسةول  فرزنةد  بةا  جنگیةد   هنگةا   او. کةرد  می رفتار ز  خالف بر  عم  در ولی

 8.دنمو صادر را حضرت ز  قت  فرما  حال  هما  در و رحخت می اشک خدا

 دلیة   بةه  تنهةا  ولةی   داشةت  زگةاهی  اکةر   رسةول  خاندا  های فضیلت از او

 روحةداد  نةاگوارترحن  شةد  حاضةر   ری حکومةت  زورد  چنگ به برای و طلبی جاه

 عهده بر حسین اما  با روحاروحی در را کوفه لشکر رهبری و بیافرحند را تارحخ

ناصة ا    نری ت دحگر که بود دار رحشه شوجود در چنا  ز   وحمگی احن. بگیرد

 و سیدالشهداء حضرت حارا  از حکی  نحررَی بن حزحد .بخشید نمی اثری اودر 

 برود سعد ابن نزد حافت مأمورحت حضرت سوی از که بود زمانه زاهدا  در شمار

 :کةرد  عةرض  و بازگشةت  حسةین  اما  نزد حوسانهأم اما  کند نر یت را او و

 دسةت  بةه  بةرای  است حاضر که است ور دوطه گمراهی در چنا   سعد بن عمر»

 او بةرای  را گناه بی یها انسا  کشتن طلبی  قدرت و بکشد را تو ری  لکمر زورد 

 1«.است کرده زسا 

 ـــــــــــــــــــــــ

  .220 ص ،1 ج دار التعارف، األشراف، بیروت: أنساب ، يحیی احمد بن . بالذری،1

  .11 ص ،01 ج األنوار، پیشین، مجلسی، محمدباقر، بحار. 2

 .02 ص ،1ق، ج 2122شمى، ها بنى: األئمة، ناشر معرفة فی الغمة عیسى، کشف بن على . اربلى،3
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 روی از حضةرت  ز  کةه  سةخنانی  و سةعد  بةن  عمةر  بةا  حسین اما  مالقات

 ممکن دنیا به دلبستگی که کرد ثابت سعد فرمودند  فرزند هداحت برای سوزی دل

 دهد. اندرز را او معرو  اما  چند هر  بفرحبد را انسانی هر است

 الجوشن ذي بن . شمر2

 حاورا  صف در را او زمانی.  زمیز است بسیار عای  و عبرت  داستا  زندگی شمر

 کار خوارج  ان راف با که دورانی در چنین هم. بینیم می علی   مؤمنا امیر

 حکومت جان  از درحافت که شمر اناامید  دستگی دو و اختالف به مؤمنا 

  کرد پیدا گراحش خوارج گروه به رو  احن از. زورد نمی دست به چیزی علی

 جاحگاه حفظ با بنابراحن . داد نمی نشا  بستگی دل گونه گروه هیچ احن به ولی

 گزارا  خدمت شمار در و دنموپیدا  راه معاوحه دربار به خوارج  میا  در خود

 جاحگاه گاه هر کرد تا می حفظ را جرحا  یسو دو هر او واقع  درزمد. در امیه بنی

 داغ تنور از خوحش برای و بگراحد سو ز  به شد  تر مست کم زنا  از حکی

 با مسلمانا  بیعت و علی شهادت از پس  شمر .کند لخیره نانی حوادث 

 با .گرفت قرار اما  رکاب در و جست کناره معاوحه دربار از  علی بن حسن

 و رشد راه در جدحت با و حدگز دوری شمها بنی از معاوحه  تحکوم شد  تقوحت

 نیز سودی  ها فرصت احن رهگذر از شاحد تا شتبردا گا  امیه بنی حکومت تعالی

 .گردد او عاحد

 که ای گونه به  رسد می خوحش اوج به معاوحه بن حزحد زما  در  گوشی به حلقه احن

 گیةرد  می قرار فرزندش برابر در زمانی است  بوده علی کنار در که کسی هما 

 . گردد می علی بن حسین رساند  شهادت به اصلی عامال  از و

 بن عمر و شد کربال وارد ال را  م ر  نهم شنبه پنج روز در  الاوشن لی بن شمر

 شةمر  حضور. بازگشت کوفه به حسین اما  شهادت از پس دهم روز در سعد

 طةول  در کةه  ای گونه به  زورد پدحد کربال در را هولناکی حوادث روز  دو احن در
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 جةا  کار شمر به ز  .کند چنین خوحش زما  اما  با فردی است ندحده کسی تارحخ 

وقتی که حضرت با خدای خةود راز   .گیرد می رسد که اما  خود را به تمسخر می

  «شِددَّةٍ  كُدلِّ  فِدي  رَجَدائِي  وَ كَرْبٍ كُلِّ فِي ثِقَتِي أَنْتَ اللَّهُمَّ» گوحد: می کند و می و نیاز

ای حسةین بةه   » :گوحةد  مةی و با صدای بلند  هبه سوی اردوگاه اما  پیش زمد شمر

تو بةه سةوختن در ز     !به خدا» فرمود: او حضرت در پاسخ« زتش شتاب کردی؟

 3.«تری شاحسته

 اوج ی اه  بیت را بسوزاند.ها خواست چادر می که بود حدی به  شمر پلیدی

 ساعات زخرحن در  خدا رسول خاندا  به نسبت او کینه و شقاوت و جناحت

 خود مبارک  بد و سر بر بسیاری های جراحت اما  که زمانی  بود دهم روز

 روی بر شمر که هنگامی. کنند تیربارا  پشت از را اما  تا داد دستور داشتند 

 کشتن قرد و گرفت دست در را احشا  م اسن و نشست اما  مبارک سینه

 :فرمودند ملعو  ز  به گری هداحت و م بت روی از باز اما  داشت  را احشا 

 و علی فرزند تو  زری» :داد جواب شمر «کشی؟ می را کسی چه دانی می زحا»

 8«.ندار  باکی  تو کشتن از من ولی  است مرطفی م مد جدت و زهراحی

 شةرح  چنةین  احةن  را عظةیم  تمرةیب  احةن  مقدسه ناحیه زحارت در أ زما  اما 

 عَلدى  قدابِضٌ ، نَحْدرِكَ  عَلدى  سَديْفَهُ  مُولِدد ٌ  وَ صَدْرِكَ، عَلى جالِسٌ والشِّمْرُ» :دهند می

 بر را شمشیرش و نشسته تو سینه روی بر شمر 1 بِمُهَنَّدِهَِ  لَك ذابِدحٌ،  بِيَدِهَِ  شَيْبَتِك

 خةو   از  گرفتةه  تةو را  شةرحف  م اسن پلیدش دست با و بود نشانده تگلوگاه

 « .نمود جدا بدنت از سر تیزش شمشیر با و کرد می سیراب گلوحت
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