سوژههای سخن
(موضوعات پیشنهادی محرم)
حجتاالسالم والمسلمین سید جواد حسینی

*

موضوع اول :بایدها و نبایدهای عزاداری
عزاداری برای سید الشهداء

به دلیل اهداف بلند و نقش سازنده فردی و اجتماعی

آن ،از جایگاه ویژهای برخوردار است .این حرکت ،مانند همه موضوعات دیگر،
بایدهایی دارد که سودمند است و آسیبهایی هم دارد که زیانآور است.
الفـ بایدهای عزاداری
 .1ضرورت اصل عزاداری در قالبهای ذیل:
ـ تشکیل مجالس سوگواری
َ
َ
ُ
َ
ْ
َّ
ْ
َ
َ
َ
َ
ن ُأ ْح َيا ُأ ْم َرنا؛ 1چنین
امام صادق فرمودِ « :ا َّن ُِتلكُ ُال َم َج ِال َسُ ُأ ِح ُّب َهاُ ،فأ ْح ُيواُ ،ف َر ِح َُم ُالل ُُه ُ َم ْ ُ
مجالسی را دوست میدارم .مجالس ما را زنده نگه دارید .خداوند کسی را که مجالس
ما را احیا نماید ،رحمت کند».
ـ نوحهسرایی
نوحهسرایی به صورت خواندن اشعار سوزناک و پرمعنا نیز الزم است .نخستین کسی
َ ُّ
ُ َّ َ َ َ
َ َ َ ْ
مة َُز َ
ّ
وجُ
دينةُام ُسل
ل
که در مدینه مرثیه خواند ،ام سلمه بود« :كانُأو
ُصارخ ٍةُص َرخت ُِفىُالم ِ
ِ
2
َ
ُالله».
سول ِ
ر ِ
ـ گریه
اشک بر پرواز دل پر میدهد

ریشه گر در آب شد بَرْ میدهد

* پژوهشگر حوزه علمیه.
 .1حر عاملی ،محمد بن حسن ،وسائل الشيعة ،بیروت :دار احیاء التراث العربی ،چاپ اوّل ،بیتا ،ج  ،10ص .392
 .2ابن واضح ،تاریخ یعقوبی ،بیروت :دار صادر ،چاپ اوّل ،ج  ،2ص .245
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َ ْ َ ْ ْ َ َ
موعها َُر ْح َمة َُلناَُ ،و ُْار َح ْم ُت ْل َ
ُال ْع ُي َن ُّالتى َُج َر ْت ُُد َ
کُ
فرمود« :وارحم ُِتلک
امام صادق
ِ
ُ ُ َ َّ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َّ َ َ ّ
َ ْ َ 1
ُالص ْرخةُالتىُكانتُلنا؛ خدایا! بر چشمهایی که از
القلوبُال ِتىُج ِزعتُواحترقتُلناُوُارحم
سر ترحم بر ما اشکهایشان روان شد ،رحم کن و بر آن دلهایی که بیتاب شدند و
به حال ما سوختند ،رحم نما و بر شیونهایی که برای ما بلند گردیدند ،ترحم آور».
2

فرمود« :فَعَلَی مِثْلِ الحُسَيْنِ فَلْيَبْکِ الباکُونَ؛ بر همانند حسین باید

امام رضا

گریهکنندگان گریه کنند».
ـ حالت گریه به خود گرفتن
َْ
َ َ ُ ْ َ َّ ُ َ َ ْ َ َ َ َ َ ُ َْ
َ
َ
َّ
ىُو ُأبك َ
در روایتی آمده استَ « :م ْن َُبك َ
ىُو ِاحدا ُفله ُالجنة ُو ُمن ُتباكىُفله ُالجنة؛ کسی که
3

] گریه کند یا بگریاند یا خود را به حالت گریه درآورد ،بهشت برای

[بر امام حسین

او واجب میشود».
ـ پوشیدن لباس مشکی
در روایت دیگر نیز آمده که[« :هنگامی که یزید اجازه عزاداری داد ]،زنان هاشمی و
قریشی لباس سیاه بر تن پوشیده و به مدت هفت روز برای امام حسین
کربال عزاداری کردند».

و شهدای

4

ـ تعطیلی کسب و کار در روز عاشورا
امام رضا

فرمودَ « :منْ تَرَكَ السَّعْيَ فِي َحوَائِجِهِ َي ْومَ عَاشُورَاءَ قَضَى اللَّهُ لَهُ حَوَاِئجَ الدُّنْيَا َو

الْآخِرَةِ وَ َمنْ كَا نَ َي ْومُ عَاشُورَاءَ َي ْومَ مُصِيبَتِهِ وَ حُزْنِهِ وَ بُكَائِهِ جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ َي ْومَ الْقِيَامَةِ
َيوْمَ فَرَحِهِ وَ سُرُورِه؛ هر کس در روز عاشورا تالش و کوشش دنیوی را رها سازد،
خداوند حوای ج دنیا و آخرت او را برآورده کند و کسی که روز عاشورا را ،روز مصیبت
و اندوه و گریهاش قرار دهد ،خدای بلندمرتبه روز قیامت را ،روز خوشحالی و شادی
او قرار میدهد».

5

 .1کلینی ،محمد بن یعقوب ،الکافی ،تحقیق علی اکبر غفاری ،بیروت :دار صعب و دار التعارف ،چاپ چهارم،
1401ق ،ج  ،4ص .583
 .2حر عاملی ،محمد بن حسن ،وسائل الشيعة ،پیشین ،ج  ،10ص .394
 .3مجلسی ،محمدباقر ،بحار األنوار ،بیروت :دار احیاء التراث العربی ،چاپ دوم1403 ،ق ،ج  ،44ص  288و .289
 .4محدث نوری ،مستدرک الوسائل ،قم :مؤسسه آل البیت ،چاپ اوّل1408 ،ق ،ج  ،3ص .327
 .5مجلسی ،محمدباقر ،بحار األنوار ،پیشین ،ج  ،44ص 284؛ همان ،ج  ،95ص 343؛ همان ،ج  ،98ص .102
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 .2مجالس عزاداری باید باعث احیای اسالم و حفظ مکتب اهلبیت

شود.

 .3باید عامل بسیج تودهها علیه ظلم و ستمگری گردد.
 .4عقاید شیعه را ،بهویژه در بین جوانان ،تقویت نماید.
 .5عامل تربیت و خودسازی افراد شود؛ نه بیباکی آنان.
 .6مایه وحدت بین مسلمانان باشد؛ نه عامل تفرقه.
 .7روح امید و توکل به خدای متعال در مردم تقویت شود.
 .8اهداف قیام حسینی بر اساس کالم خود آنان و به دور از هر گونه تحریف بیان
گردد.
 .9دشمنان و حاکمیت قوانین الهی در عصر کنونی به مردم معرفی شوند.
 .10محبّت و معرفت به عترت و نیز انس و الفت با قرآن و حدیث ،به عنوان تنها

راهکار رهایی امّت اسالمی برای نسل جوان تبلیغ شود.
بـ نبایدهای عزاداری
 .1تحریف هدف عزاداری

استاد مطهری میگوید« :من نمیدانم کدام جانی یا جانیهایی جنایت را به شکل
دیگری بر حسین بن علی وارد کردند و آن اینکه هدف حسین بن علی را مورد تحریف
قرار دادند و همان چرندی را که مسیحیها در مورد مسیح گفتند ،در باره حسین گفتند
که حسین کشته شده ،برای آنکه بار گناه امّت را به دوش بگیرد ،برای اینکه ما گناه
بکنیم و خیالمان راحت باشد .حسین کشته شد ،برای اینکه گناهکار تا آن زمان کم بود،
بیشتر بشود».

1

 .2استناد به منابع غير معتبر

استاد مطهری در این باره میگوید« :اگر کسی تاریخ عاشورا را بخواند ،میبیند که
ارزندهترین و مستندترین و از پُر منبعترین تاریخها است .مرحوم آخوند خراسانی

 .1مطهری ،مرتضی ،حماسه حسینی ،قم :انتشارات صدرا ،چاپ اوّل1382 ،ش ،ج  ،1ص .127
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فرموده بود :آنها که به دنبال روضه نشنیده میروند ،بروند روضههای راست را پیدا کنند
که آنها را احدی نشنیده است؛ [نه تاریخ و روضههای تحریفشده]».

1

 .3مطالب غلوآميز

امام رضا

فرمود« :مخالفان ما سه نوع خبر در فضایل ما جعل کردهاند .1 :غلو؛ .2

کوتاهی در حق ما؛  .3تصریح به بدی های دشمنان ما و دشنام به آنان .وقتی مردم اخبار
غلو را میشنوند ،شیعیان ما را تکفیر میکنند [همان کاری که امروزه وهابیان و
تکفیریها انجام میدهند] و میگویند :شیعه ،قائل به ربوبیّت ما میباشد و زمانی که
کوتاهی در حق ما را میشنوند ،به آن معتقد میشوند و چون بدیهای دشمنان ما را
میشنوند ،ما را دشنام میدهند».

2

 .4دروغگویي

دروغگویی در عزاداری و نوحهسرایی برای امام حسین

ممکن است به دالیل

مختلفی صورت گیرد که البته باید از همه آنها پرهیز نمود؛ از جمله این دالیل
عبارتاند از :جهل و نادانی ،سوء استفاده از زبان حال ،تالش برای ارائه مصیبتی نو،
دنیاطلبی و برتریجویی.
برای مطالعه بیشتر ،رجوع شود به:
 .1فرهنگنامه مرثیهسرایی و عزاداری ،محمد محمدی ریشهری.
 .2فریاد بر تحریفهای عاشورا ،استاد شهید مطهری .
 .3ناگفتههایی از حقایق عاشورا ،سید علی حسینی میالنی.
 .4عاشورا؛ انگیزهها ،سعید داودی و مهدی رستم نژاد ،زیر نظر آیتاهلل مکارم شیرازی.
***
موضوع دوم :ویژگيهای خانواده شایسته
به منظور بهرهمندی از فواید و آثار خانواده سالم ،بایسته است به ویژگیهایی چند که از
زبان آیات و روایات بیان گردیده ،توجه داشت و به آنها عمل نمود .برخی از این
ویژگیها عبارتاند از:

 .1همان ،ص .56
 .2شیخ صدوق ،عیون أخبار الرضا ،قم :انتشارات جهان ،چاپ اوّل1378 ،ق ،ج  ،1ص  ،304ح .63
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 .1مسئوليتپذیری و هدایتگری

َ َْ ْ َ َ َ َ
شيرتكُ
مأمور است که در گام اول ،خانواده خود را تربیت کند« :وُأن ِذرُع

پیامبر اکرم
ْ َْ
اْلق َر بين؛ 1ای پیامبر! بستگان نزدیک را انذار کن».

در یک دستور عام ،همه انسانها در مقابل تشکیل و تربیت خانواده شایسته ،مسئول
َ َ ُّ َ َّ َ َ ُ ُ َ ُ َ ُ ْ َ َ ْ ُ
اُو ُق ُ
يك ْم َُنار َ
ود َهاُ
هستند .قرآن در این باره میفرماید« :ياُأيهاُال ِذين ُآمنوا ُقواُأ ُنفسكم ُوأه ِل
َّ ُ ْ
ُ
اس َُوال ِح َج َار ُة؛ 2ای کسانیکه ایمان آوردهاید! خود و خانواده خویش را از آتشی که
الن
هیزم آن ،انسانها و سنگها است ،نگه دارید ».هنگامی که آیه فوق نازل شد ،فردی از
پیامبر اکرم

پرسید :چگونه خانواده خود را از آتش دوزخ حفظ کنم؟ حضرت

فرمود :آنها را به آنچه خدا امر کرده است ،امر کن و از آنچه خدا آنان را باز داشته
است ،نهی کن .اگر از تو اطاعت کردند ،آنها را [از آتش دوزخ] حفظ کردهای و وظیفه
خود را انجام دادهای».

3

از آنچه گفتیم ،دو ویژگی خانواده شایسته و سالم به دست آمد:
ـ در خانواده شایسته ،همه مسئولیت دارند و هر یک خویشتن را مسئول میداند.
ـ اعضای خانواده شایسته ،به امر و نهی الهی پایبند هستند و نسبت به هدایت یکدیگر
کوشا میباشند.
 .2رعایت حقوق متقابل

مرد و زن بر همدیگر ،و همین طور فرزندان بر والدین و والدین بر فرزندان ،حقوقی
دارند که در یک خانواده شایسته بهخوبی رعایت میشود .در این زمینه ،خانواده رسول
خدا

و اهل بیت علی

 ،بهترین الگو است.

4

 .1سوره شعرا ،آیه .214
 .2سوره تحریم ،آیه .6
 .3حویزی ،عبد علی ،تفسیر نور الثقلین ،قم :انتشارات اسماعیلیان1415 ،ق ،ج  ،5ص .372
 .4مجلسی ،محمدباقر ،بحار األنوار ،بیروت :مؤسسة الوفا ،چاپ دوم1403 ،ق ،ج  ،43ص .131
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 .3معاشرت نيکو

قرآن بر معاشرت نیکو و پرهیز از سختگیری تأکید میکندَ « :و َل ُ َت ْع ُض ُل ُ
وه َّنُ...
َ َ ُ ُ ْ
وف؛[ 1برای تملک مهر آنان] آنها را تحت فشار قرار ندهید ...و با آنان
وه َّن ُِبال َم ْع ُر ِ ُ
اشر
وع ِ
به طور شایسته رفتار کنید».

 .4پرهيز از خشونت

در جهان دست و زبانش رحمت است

فطرت مؤمن سراپا شفقت است

قرآن میفرماید ...« :شایسته است عفو کنند و از لغزشهای دیگران چشم بپوشند .آیا
دوست نمیدارید که خداوند شما را عفو کند؟ 2»...امام سجاد

فرمود« :هر یک از

شما به سبب همسرش خدای را سپاس گوید و با نعمت خدا ،مهربانی و نیکرفتاری و
مدارا کند و شایسته است او را گرامی بداری».

3

 .5تقویت عاطفه

تقویت عواطف در خانواده ،از مهمترین کارهایی است که باید به آنان به صورت جدی
توجه کرد .به منظور تقویت عاطفه ،توجه به راهکارهای ذیل بایسته است:
 .6گفتار و رفتار محبتآميز

رسول خدا

َْ َ
ْ َ ِّ ُ
َ ْ
فرمودَ « :ق ْو ُل َّ
ُالر ُج ِل ُِلل َم ْرأ ِة ُِإنيُأ ِح ُّب ِك ُل َُيذ َه ُب ُ ِم ْن ُقل ِب َهاُأ َبداُ؛ 4اینکه مردی

امام صادق

نیز میفرماید« :زن برای موفقیت در زندگی مشترک با همسر خویش ،از

به زنش بگوید :من تو را دوست دارم[ ،اثر این سخن] هرگز از دل زن بیرون نمیرود».

مراعات سه چیز ناگریز است[ ...:از جمله آنها] اظهار عشق و محبت به همراه طَنازی و
دلربایی و جلوهگری برای شوهر محبوب خویش است».

5

 .1سوره نساء ،آیه .19
 .2سوره نور ،آیه .22
 .3ابن شعبه حرّانی ،علی بن حسین ،تحف العقول ،قم :منشورات الشریف الرضی ،چاپ اوّل1380 ،ق ،ص 168و
ص .458
 .4حر عاملی ،محمد بن حسن ،وسائل الشیعه ،قم :مؤسسة آل البيت ،چاپ اوّل ،ج  ،20ص .23
 .5کلینی ،محمد بن یعقوب ،الکافی ،تحقیق علی اکبر غفاری ،بیروت :دار صعب و دار التعارف ،چاپ چهارم،
1401ق ،ج  ،75ص 237؛ حرّانی ،علی بن حسین بن شعبه ،تحف العقول ،پیشین ،ص .323
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 .7خواندن یکدیگر با نام شایسته

میفرماید« :سه چیز دوستی و محبت بین دو مسلمان را افزایش

رسول خدا

میدهد .1 :هنگام مالقات ،با خوشرویی و چهرهای گشاده برخورد کنند؛  .2اگر
میخواهد در کنار او بنشیند ،برایش جا باز کند؛  .3به بهترین نامی که دوست دارد ،او
را صدا بزند».

1

 .8سالم کردن

امام صادق

ُ َ ََ َ َ
فرمودُ « :ي َس ِّل ُم َّ
ُالر ُجل ُِإذا َُدخل َُعلى ُأ ْه ِله؛ 2هنگامی که مرد بر خانوادهاش

وارد میشود ،باید سالم کند».
 .9دلجویي ،استقبال و بدرقه

مردی به رسول خدا

عرض کرد :من همسری دارم که هر گاه وارد خانه شوم ،به

استقبالم میآید و چون خارج میشوم ،مرا بدرقه میکند .هر گاه مرا اندوهگین ببیند،
میگوید :چه چیز تو را اندوهگین کرده است ...رسول خدا
کارگزارانی دارد و این زن ،یکی از آنها است».

فرمود« :خداوند

3

 .10هدیه دادن

هدیه دادن ،شیوه پسندیدهای است که مایه تحکیم نظام خانواده و تقویت عشق و
عاطفه میان اعضای خانواده میشود .این امر ،به معنای توجه به طرف مقابل و قدردانی
از زحمات او است.
 .11مشورت

از شرایط مهم خانواده شایسته ،مشورت و گفتوگو در موضوعات زندگی و مسائل
َ
ور َ
مهم خانواده است .قرآن میفرمایدَ « :وأ ْم ُر ُه ْم ُُش َ
ىُب ْي َن ُه ُْم؛ 4و کارهایشان با مشورت در
میانشان [انجام میپذیرد]».

 .1کلینی ،محمد بن یعقوب ،الکافی ،پیشین ،ج  ،2ص .643
 .2مجلسی ،محمدباقر ،بحار األنوار ،پیشین ،ج  ،73ص.11
 .3حر عاملی ،وسائل الشیعه ،پیشین ،ج  ،20ص . 32
 .4سوره شوری ،آیه .38

 ■ 34رهتوشه راهیان نور؛ ویژه محرمالحرام و صفرالمظفر 1435ق

 .12مدیریت مرد

دو رکن اساسی خانواده ،مرد و زن میباشند و این دو ،با همدلی و همفکری میتوانند
مشکل را حل کنند و چون هیچ تشکیالتی بدون مدیر گروه به نتیجه مطلوب نمیرسد،
خداوند متعال بر اساس تواناییهای خاصی که در وجود مردان به ودیعه نهاده ،آنان را
مسئول و مدیر خانواده معرفی میکند« :مردان ،سرپرست و نگهبان زنان هستند».

1

البته مرد حق ندارد که غرور و خودخواهی را جایگزین محبت کند .رسول خدا
َّ َ َ َْ
َ
َ
َ ُ َ َ
يُج ْب َرئ ُيل َُو َُل ْم َُي َز ْل ُُيوصينيُب ِّ
يُأخ َ
فرمود« :أ ْخ َ
َ
الن َس ِاء َُح َّتىُظ َن ْنت ُأ ْن ُل َُي ِحل ُِلز ْو ِجهاُأنُ
ن
ر
ب
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ُ َ َ ُ
َيقول ُل َها ُأف؛ 2برادرم جبرئیل ،همواره برایم خبر میآورد و در مورد زنان سفارش
میکرد تا حدی که من گمان کردم برای شوهر جایز نیست که به زنش اُف بگوید».
 .13پرهيز از توهين

در خانواده شایسته ،کسی حق ندارد به دیگری توهین کند؛ زیرا اذیت دیگران ،جنگ با
خدا شمرده شده است.

3

ز بامی که برخاست مشکل نشیند

مرجان دلم را که این مرغ وحشی

در اسالم ،تمسخر و استهزای اعضا خانواده ،تحت هر عنوانی ،جایز نیست و کسی که
مرتکب چنین کاری شود ،ظالم به حساب میآید.

4

 .14پایبندی به عفاف

خداوند مرد و زن را سفارش به عفت نموده است؛ البته در مورد زنان ،نسبت به عفت و
َ
َْ
ْ ُ ْ
َ ْ ُ ْ ِّ ُ َ 5
ات َُي ُغضض َن ُِم ْن ُأ ْب َص ِار ِه َّن َُو َي ْحفظ َنُ
پاکدامنی بیشتر سفارش شده است؛ «وقل ُللمؤ ِمن ِ
َ
ُف ُر َ
وج ُه َّن َُول ُُي ْب ِد َين ُِز َين َت ُه َّنُ...؛ 6به زنان با ایمان بگو :چشمهای خود را [از نگاه هوس
آلود] فرو گیرند و دامان خویش را حفظ نمایند و زینت خود را آشکار نکنند ».همچنین
 .1سوره نساء ،آیه .34
 .2نوری ،میرزا حسین ،مستدرک الوسائل ،قم :مؤسسه آل البيت ،چاپ اوّل1408 ،ق ،ج  ،14ص .252
 .3کلینی ،محمد بن یعقوب ،الکافی ،تصحیح علی اکبر غفاری و محمد آخوندی ،تهران :دار الکتب االسالمیه،
چاپ چهارم1407 ،ق ،ج  ،2ص  ،350ح .1
 .4سوره حجرات ،آیه .11
 .5سوره احزاب ،آیه .32
 .6سوره نور ،آیه . 31
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در روایت به زنان سفارش شده است که بیرون از منزل آرایش نکنند؛ «هر زنی که برای
غیر از شوهرش خود را خوشبو کند ،نمازی از او قبول نمیشود تا زمانی که آن بوی
خوش را با شستن از خود دور کند».

1

 .15تقسيم کار

تواناییها و قابلیتهای مردان و زنان ،متفاوت است .در یک خانواده سالم ،باید برخی
کارها را زنان و بعضی کارها را مردان انجام دهند .پیامبراکرم

فرمود« :کارهای داخل

منزل ،به عهده فاطمه باشد و کارهای بیرون خانه ،بر عهده علی ».فاطمه با شنیدن
َ ُ
ََ ََُْ َ َ ََ
َ ُّ ُ َّ َّ ْ َ
يُر ُسولُ
ور ُِإل ُالل ُه ُ ِب ِإكفا ِئ
این سخن ،خوشحال شد و فرمود« :فَل ُيعلم ُماُدخل ِن ِ
يُمن ُالسر ِ
َ
َّ
الل ِ ُه َت َح ُّم َلُأ ْر َقاب ِّ
ال؛ 2جز خدا کسی نمیداند که چقدر از تقسیم حکیمانه رسول
ُالر َج ِ ُ
ِ
خدا خوشحال شدم؛ اینکه پیامبر خدا معاشرت و رو در رو شدن با مردان را از عهده
من برداشت».
 .16تأمين نيازهای خانواده

امام باقر

فرمود« :هرکس در دنیا به طلب روزی برود و قصدش این باشد که محتاج

دیگران نشود و مخارج زن و فرزندانش را تأمین کند و به همسایهاش یاری رساند ،در
روز قیامت با چهرهای نورانی مانند مهتاب شب چهارده خداوند را مالقات خواهد
کرد».

3

جهت مطالعه بیشتر ،به منابع ذیل مراجعه کنید:
 .1آیین همسرداری ،ابراهیم امینی.
 .2بهشت خانواده ،سید جواد مصطفوی.
 .3خانواده در اسالم ،محمدحسین انصاریان.
 .4راهنمایی همسران جوان ،محمدعلی سادات.
 .5تحکیم روابط خانواده ،محمد محمدی ریشهری.
 . 6اخالق زن و شوهر و تنظیم خانواده ،احمد صادقی اردستانی.
 .1کلینی ،الکافی ،پیشین ،ج  ،5ص .507
 .2حر عاملی ،وسائل الشیعه ،پیشین ،ج  ،20ص .172
 .3همان ،ج  ،17ص .21
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 .7راه زندگی؛ الفبای سعادت خانوادگی ،جواد محدثی.
***
موضوع سوم :رفتار ائمه
معصومین

با فرزندان

 ،ازجمله امام حسین

هنگام مواجهه با فرزندان خویش ،از کارآمدترین

شیوهها بهره میگرفتند که هر یک میتواند برای پدران و مادران و مربّیان عصر ما،
راهگشا و تأثیرگذار باشد .مهمترین شیوههای رفتاری ائمه

در این باره عبارتاند از:

 .1انتخاب نام نيک
این ذخیره مر تو را الباقیات الصالحات
نام نیکو را بزرگان ،عمر ثانی گفتهاند
اولین برخورد خوب با فرزندان ،انتخاب نام نیکو و مناسب است .علی فرمودَ « :ح ُّقُ
َ
َ
ِّ
ََ ََ
ُ
رآن؛ 1حق فرزند بر پدر ،این است
دُعلىُالو ِالدُا ْن ُُي َح ِّس َن ُِا ْس َم ُه َُو ُُي َح ِّس َنُا َد َب ُه َُو ُُي َعل َم ُهُالق َ ُ
الول
که نام او را نیکو گذارد و نیکو تربیت کند و به او قرآن بیاموزد».
امام حسین

برای فرزندانش نام :علی ،جعفر ،عبداهلل ،سکینه و فاطمه را انتخاب

کرد 2.حضرت نامهای نیک را ترویج مینمود و والدینی را که نام نیک انتخاب
میکردند ،مورد ستایش و تمجید قرار میداد.
َ ْ َ َْ
َ
ُ ِّ ْ َ
در باره حر فرمود« :بخ َ َ ُ َ ْ َ ُ
َ
ُّ َ
الله ُماُاخطأتُ
ُاآلخ َر ِة ُو ِ
ُبخ ُلک ُياُح ّرُ،انت ُح ٌّر ُكماُسميت ُِفىُالدنياُو ِ
َ ٍَ ٍ
ْ َ
ٌ
ُّ
3
ُ
ُ ُّ َ ْ َ َّ ْ َ ُ
َ
َ
َ
َ
ٌّ
ىُاآلخر ُِة؛ بهبه! احسنت به تو ای
الله ُحر ُِفىُالدنياُوسعيد ُِف
ِ
امک ُِاذ ُسمتک ُح ّرا ُفانت ُو ِ
حرّ! تو آزادمردی؛ چنانکه در دنیا و آخرت آزاده خوانده میشوی .سوگند به خدا!
مادرت در اینکه تو را حرّ نامید ،اشتباه نکرده است؛ [بلکه کار زیبایی انجام داده است].
به خدا قسم! تو در دنیا آزادمرد و در آخرت سعادتمند خواهی بود».

 .1صبحی صالح ،نهجالبالغه ،قم :انتشارات هجرت1414 ،ق ،حکمت  ،399ص .546
 .2مفید ،محمد بن محمد ،االرشاد ،قم :کنگره شیخ مفید1413 ،ق ،ج  ،2ص .135
 .3مجلسی ،محمدباقر ،بحار األنوار ،بیروت :مؤسسة الوفا ،چاپ دوم1403 ،ق ،ج  ،45ص .14
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 .2محبت به فرزندان
محبّت به فرزندان و به زبان آوردن آن ،از بهترین شیوههایی است که معصومان

در

برخورد با فرزندان خود ابراز می داشتند .تأثیر این محبّت ،آنگاه دو چندان خواهد شد
که همراه با اظهار دوستی به مادر فرزند نیز باشد.
در باره دخترش سکینه و همسرش رباب میفرماید:
امام حسین
ُ
َ
ُ
ُ
ّ
َ
َ
ُ
َ
ـــــرنُانـــــىُلح ُّ
ََ ْ
ـكينة ُّ
ـابُ
ُوُالر بـ ُ ُ
ـــــبُداراُُ ُ
لعم ُ ِ
ِ
تكــون ُِبهــاُسـ ِ
َ َْ ُ ُ ُ ّ
َو َل ْي َس ُلكاتـب ُع ْ
ُاح ُّ
ُ
ى
ُمــــال
ــــل
ُج
ل
ــــذ
ب
ا
هــــاُو
ب
تـابُ1
ـدىُع ٌ ُ
ن
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ٍ ِ
ُ

ُ

«به جانت سوگند! من خانه ای را دوست دارم که در آن سکینه و رباب باشد .من آنها را
دوست دارم و عمده اموالم را [به آنان] میبخشم و برای کسی شایسته نیست که مرا
سرزنش کند».
طاهر ،یکی از دوستان امام باقر میگوید :نزد آن گرامی بودم که فرزندش جعفر آمد.
حضرت فرزندش را مورد لطف و محبّت قرار داده و فرمود« :هذا َُخ ْي ُر َ
ُالب َّري ُِة؛ 2این
[فرزند من] ،بهترین فرد در روی زمین است».
 .3تشویق فرزندان

تشویق ،محرکی بسیار قوی در ایجاد و حفظ رفتارهای پسندیده است .از این رو ،امام
علی

حسنین

و عباس

را تشویق میکرد .امام حسین

نیز همین کار را

مینمود .وقتی جعفر فرزندش را نزد معلمی به نام «عبدالرحمن سلمی» فرستاد و او به
َ
جعفر « ُ
ّ
ُللهُربُِالعال ِمين» را یاد داد ،حضرت هدیهای ارزشمند به او داد و فرمود:
الحمد
َ
«هدیه من ،با تعلیم « ُ
الحمد ُللهُ ّ
ين» برابری نمیکند 3».گرچه این امر نسبت به
ِربُُِالعال ِم َ ُ
معلم فرزندش صورت گرفت ،اما در واقع ،نوعی تشویق فرزندش نیز محسوب
میشود.

 .1همان ،ص .47
 .2شیخ طبرسی ،اعالم الوری ،تهران :اسالمیه ،چاپ سوم1390 ،ق ،ج  ،1ص .518
 .3علی بن شهر آشوب ،المناقب ،انتشارات ذوی القربی ،چاپ اوّل ،ج  ،3ص .222
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 .4تعليم معارف و احکام الهي

امامان تالش میکردند که با نصیحت و تعلیم مناسب ،سطح آگاهی فرزندانشان را باال
نامه  31نهجالبالغه را به همین منظور برای فرزندش امام
ببرند؛ چنانکه امام علی
َ
َ
َّ
َ َ
اب ُالل ِ ُه ُ َع َُّز ُ َ ُوُ
نوشت .در بخشی از این نامه میخوانیمُ َ « :و ُأ ْنُ ُأ ْب َت ِدئكُ ُ ِب َت ْع ِل ِيمُ ُ ِك َت ِ ُ
حسن
ُ
َ
ْ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ ُ َ َ َ
َ َّ َ
كُ ِإلىُغ ْي ِر ُِه؛ پس ،در
كُ ِب ُ
لُأج ِاو ُزُذ ِل ُ
لُ َ ُوُتأ ِو ِيل ُِهُ َ ُوُش َرا ِئ ُعُ ِاْل ْسَل ِ ُمُ َ ُوُأ ْحك ِام ُِهُ َ ُوُ َحَل ِل ُِهُ َ ُوُ َح َر ِام ُِهُ ُ
جُ
ِ
آغاز تربیت تصمیم گرفتم تا کتاب خدای عزیز و بزرگ را همراه با تفسیرش به تو
بیاموزم و شریعت اسالم و احکام آن از حالل و حرام ،به تو تعلیم دهم و به چیز
دیگری نپردازم».

1

نیست آب حیات جز دانش

نیست باب نجات جز دانش

 .5تربيت معنوی

تربیت صحیح ،از اصلیترین رفتارهای امامان با فرزندانشان است که نمونه بارز آن،
فرمود:

همان نامه علی به فرزندش امام حسن میباشد .همچنین رسول خدا
َ ِّ ُ َ ْ َ َ ُ ْ َ َ َ
ُ
َلثُخصال ُُح ِّب َُنب ّي ُك ُ
مُوُح ِّبُاهلُبيته َ
رآن؛ 2اوالدتان را بر سه
راءةُالق ِ ُ
ُق
ُو
«أدبواُأولدكمُُعلىُث
ِِ ِ ِ
ِ ٍ
ِ
خصلت [نیکو] تربیت کنید :دوستی پیغمبرتان ،دوستی اهل بیت او و خواندن قرآن».
َ
َ ُ
ُفقل « َا ُ
ُاللهُ َُع َل َ
ذاُا ْن َع َم ُ
خطاب به فرزندش میفرمایدُ « :
لحمدُ
يک ُِب ِنعم ٍة
ياُب َن َّى ُِا
امام باقر
َ
َ
ّ
َ
ْ
ْ َ َ ْ َ ِّ ُ َ ُ
َََ َ ٌ ُ
ُ َ
َ 3
ُالله»؛
ُالرزقُفقل «ا ْس َتغ ِف ُر ُ
وُاذاُابطأُعنک
وُاذاُحزنک
ُامرُفقل «لُحولُولُق ّوةُال ُِبالله» ِ
لله» ِ
َ
فرزندم! هر گاه خداوند به تو نعمتی ارزانی داشت ،بگو« :ا ُ
ُلله» و هر گاه حادثهای
لحمد ُِ
ُ َ ّ
َ
تو را غمگین و ناراحت نمود ،بگو« :ل َُحول ُو ُل ُقوة ُال ُِبالله»ِ و زمانی که احساس
َ
ُ
ُالله»».
ستغفر َُ
نمودی روزی تو بهسختی میرسد ،بگو« :ا
از خــــدا جــــوییم توفیــــق ادب

بــیادب محــروم مانــد از لطــف رب

بیادب تنها نه خـود را داشـت بـد

بلکـــه آتـــش در همـــه آفـــاق زد

 .1نهجالبالغه ،پیشین ،ص  ،394نامه .31
 .2هندی ،متقی ،کنز العمال ،بیروت :مؤسسة الرسالة ،چاپ اوّل1409 ،ق ،ج  ،8ص .278
 .3اربلی ،علی بن عیسی ،کشف الغمّة فی معرفة االئمة ،بیروت :دار الکتاب االسالمی1401 ،ق ،ج  ،2ص .362
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 .6توجه به پرسش فرزندان

هنگامی که فرزندان به بلوغ و رشد عقالنی میرسند ،سؤالهایی در ذهن آنان به وجود
میآید که پاسخ صحیح و منطقی به آن ،در پرورش اندیشه آنان بسیار مؤثر است .در
این باره به بیان دو نمونه حکایت از زندگی امام حسین

بسنده میکنیم:

لحظهای خواب رفت و شنید که« :این جمعیت
 .1در قصر بنیمقاتل ،امام حسین
ّ
ّ
در حرکت است و مرگ نیز در تعقیب آنان میباشد ».حضرت جمله « ِانا ُللهُ َِو ُِاناُ
َْ
ون» را به زبان جاری ساخت .علیاکبر پرسید :پدرجان! مگر ما بر حق نیستیم؛
ِراج ُع َ ُ
ِاليهُ ِ
لىُو َّال َ ْ َ َ ُ
چرا این جمله را به زبان جاری ساختی؟ فرمودَ « :ب َ
باد؛ به خدایی
ُالع ُِ
ِ
ذىُالي ِهُمرجع ِ
که همه بندگان به سوی او بازمیگردند ،ما بر حق استواریم ».آنگاه علیاکبر عرض کرد:
َ َ َ َّ
نُ
اك ُالل ُُه ُ ِم ْ ُ
فرمود« :جز ُ
وقتی حق با ما است ،از کشته شدن باکی نداریم .امام حسین
َ
َ َ
ن ُ َو ِال ِد ُِه؛ 1خداوند بهترین پاداشی را که پدر به فرزندش میدهد،
َول ٍد ُخ ْي َُر ُ َما ُ َج َزى ُ َولداُ ُ َع ْ ُ
به تو عطا نماید».
به اصحابش در شب عاشورا بشارت شهادت داد ،در ذهن

 .2وقتی امام حسین

پرسید :عموجان! آیا من هم در میان
قاسم بن حسن سؤالهایی نقش بست .از امام
فرمود« :يا ُُب َن َّى َ
ُكيف َ
ن؛ پسرم! مرگ را
ُالم ْو ُت ُِع ْن َد َ ُ
شهدا خواهم بود؟ امام حسین
َ
ْ
ْ
ل ».امام در پاسخ فرمود« :عمویت فدای تو
لىُم َنُال َع َس ِ ُ
چگونه میبینی؟» عرض کرد« :اح ِ
باد! بلی ،به خدا قسم تو را هم در ردیف یارانم خواهند کشت؛ حتی کودک شیرخوارهام
عبداهلل را نیز به شهادت میرسانند».

2

برای مطالعه بیشتر ،به منابع ذیل رجوع کنید:
 .1جوان در پرتو اهل بیت
 .2سیره تربیتی پیامبر

 ،محمدعلی خادمی کوشا.

و اهل بیت

؛ تربیت فرزند ،سیدعلی حسینزاده.

 .1مجلسی ،محمدباقر ،بحار االنوار ،پیشین ،ج  ،44ص .379
 .2قمی ،شیخ عباس ،نفس المهموم ،قم :انتشارات بصیرتی ،ص .230

