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چکیده 

ــل  ــی از مراح ــت. یک ــالم اس ــن اس ــی دی ــان حقیق ــناخت راهنمای ــلمانان، ش ــف مس ــن وظای از مهم تری
کســب ایــن معرفــت، آشــنایی بــا جایــگاه و مقــام اهــل بیــت b  و ویژگی هــای انحصــاری ایشــان اســت. از 
آنجــا کــه بخشــی از منابــع دینــی، کلمــات و ســخنان بر جــای مانــده از امامــان شــیعه b  اســت، از این رو، 
در ایــن پژوهــش تــالش شــده بــا اســتفاده از روش تحلیــل محتــوا به عنــوان یکــی از روش هــای تحقیــق 
میان رشــته ای و متــن محــور، بــه مطالعــۀ بخشــی از احادیــث و روایــات بپردازیــم و بــا اســتفاده از کلمــات 
نورانــی آن بزرگــواران، بــه شــناخت آن هــا نائــل شــویم. در ایــن پژوهــش، بخشــی از روایــات اعتقــادی امــام 
ــای  ــی و ویژگی ه ــگاه حقیق ــارۀ جای ــی درب ــل توجه ــکات قاب ــر ن ــه بیانگ ــده ک ــه  ش ــین g  مطالع حس
انحصــاری اهــل بیــت b  اســت. بررســی یافته هــای تحقیــق نشــان می دهــد تأکیــد بــر موضــوع اهــل 
بیــت b  و تــالش بــرای تبییــن جایــگاه حقیقــی آن هــا به مثابــه راهنمایــان حقیقی دیــن اســالم، باالترین 
فراوانــی را در مجمــوع کلمــات آن امــام همــام داشــته اســت. از منظــر امــام حســین g ، مقــام معّلمــی 
همــه موجــودات، کســب باالتریــن مقــام در عبودّیــت و تســلیم الهــی بــودن، دســت یابی بــه مقــام عصمــت 

و برخــورداری از حــّق مــوّدت ازجملــه ویژگی هــای انحصــاری اهــل  بیــت b  اســت. 

کلیدواژه ها: اهل  بیت b ، امام حسین g ، امامت، فقه الحدیث، روش تحلیل محتوا.
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مقدمه

حســین بــن علــی g  از امامــان دوازده گانــۀ شــیعۀ امامیــه و یکــی از چهــارده معصوم b  اســت. 
طــی دورۀ امامــت 11 ســالۀ ایشــان، انحــراف از اصــول و موازیــن حقیقــی دین اســالم بــه اوج خود 
رســیده و بنی امیــه بــا سیاســت بهره گیــری ابــزاری از دیــن در راســتای منافــع شــخصی و قومــی 
ــود)ر.ک: بیهقــی، 1344 ق، ج2 :213(.  خــود، موجبــات تحریــف دیــن اســالم را پدیــد آورده ب
سیاســت ضــد اســالمی معاویــه ماننــد جعــل حدیــث، تفســیر و تأویــل آیــات قــرآن بــه نفــع خــود، 
تخدیــر افــکار عمومــی بــرای وجهــۀ شــرعی بخشــیدن بــه اقدامــات ظالمانــه و ترویــج فرقه هــای 
باطــل نظیــر جبریــه و مرجئــه، موجبــات مســخ و انحــراف دیــن اســالم را پدیــد آورده و ذلــت  را بــر 
ــر از شــواهدی  جامعــه اســالمی حکم فرمــا ســاخته بــود. تاریــخ ایــن دوره از جامعــه اســالمی، پ
اســت کــه نشــان می دهــد ایــن دگرگونــی و انحــراف فراگیــر و نهادینه شــده، جامعــۀ اســالمی را بــا 

خــود همرنــگ ســاخته بــود)ر.ک: مولوی نیــا، 1386:172و173(. 

امــام حســین g  به منظــور مقابلــه بــا انحرافــات حاکــم بــر جامعــه، مجموعــه اقدامــات اثرگذاری 
انجــام دادنــد کــه بقــای دیــن اســالم را تضمیــن کــرد. ازجملــۀ ایــن اقدامــات اثرگــذار می تــوان 
ایــراد خطبه هــای متعــدد، مناظــره بــا افــراد، نــگارش نامه هــای فــراوان، بیعــت نکــردن بــا خلیفــه 
وقــت، تــرک حــج و درنهایــت جهــاد بــا فریب خــوردگان حکومــت امــوی را ذکــر کــرد کــه منجــر بــه 
شــهادت ایشــان شــد. در ایــن میــان، بررســی کلمــات گهربــار و ارزشــمند ایشــان به مثابــه چراغــی 
روشــن در مقابــل آینــدگان قــرار دارد تــا بــر اســاس آن، عــدل و حقیقــت را در همــۀ جوامــع بشــری 
ترویــج کننــد و جامعــۀ آرمانــی خــود را تشــکیل دهنــد، امــا بی شــک ایــن اقــدام بدون فهــم عمیق، 
ــر  ــا، امکان پذی ــی از آن ه ــدل منطق ــک م ــتخراج ی ــان و اس ــات ایش ــل کلم ــع و کام ــق و جام دقی
نیســت. نیــاز اصلــی جامعــه علمــی، بهره منــدی از روشــی اســت کــه بتواند ایــن مجموعــه کلمات 

ارزشــمند را به گونــه ای نظام منــد و عینــی، مطالعــه کنــد. 

  b بــه همیــن منظــور در ایــن مقالــه تــالش شــده تــا چگونگــی مواجهــه بــا کلمــات معصومیــن
ــن  ــالمی در ضم ــه اس ــادی جامع ــای اعتق ــن پایه ه ــی و تبیی ــدل منطق ــک م ــتخراج ی ــرای اس ب
بررســی مــوردی مفهــوم و جایــگاه »اهل بیــت b « در کالم امــام حســین g  بــه تصویــر بکشــیم 
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و از ایــن رهــاورد، در حرکــت اصالحــی و جهــادی آن امــام همــام در مبــارزه بــا تحریفــات و بقــای 
دیــن اســالم گامــی برداشــته باشــیم. ابتــدا روش تحقیق و ســپس چگونگــی جمــع آوری اطالعات 
و نتایــج حاصــل از تحلیــل منطقــی و نظام منــد آن هــا را شــرح می دهیــم و موضــوع مــورد مطالعــه 

را در قالبــی نویــن بــه تصویــر خواهیــم کشــید.

1. روش تحلیل محتوای احادیث

روش »تحلیــل محتــوا«1 به منظــور دســت یابی بــه ویژگی هــای مختلــف پیــام، دیدگاه هــا 
ــی و  ــل عین ــه  و تحلی ــرای تجزی ــام، ب ــار پی ــدور و آث ــل ص ــام، عل ــدۀ پی ــه های صادرکنن و اندیش
ــی،  ــه کار می رود)عزت ــوند ب ــه می ش ــون مبادل ــرق گوناگ ــه از ط ــی ک ــای مختلف ــم پیام ه منتظ
1376: 230(. مزیت هــای خــاص ایــن روش عبــارت  اســت از: اســتناد دقیــق و اســتفاده آســان 
به طوری کــه به کارگیــری آن بــه تخصــص ویــژه ای نیــاز نــدارد و بخــش عمــده ای از اطالعــات الزم 
ــای  ــن کاربرده ــده اند)کریپندورف، 1378: 35(. عمده تری ــایی، در آن جمع آوری ش ــرای شناس ب
ــش ها  ــن پرس ــه ای ــخ دادن ب ــور پاس ــات به منظ ــۀ اطالع ــت از: مطالع ــارت  اس ــوا عب ــل محت تحلی
کــه »چــه کســی؟« »چــه چیــزی را؟« »بــه چــه کســی؟« »چــرا؟« »چگونــه؟« و »بــا چــه تأثیــری؟« 

می گوید)کیــوی و کامپنهــود، 1381: 222(.

موریــس دوورژه2 می نویســد: »تحلیــل محتــوا مقوله بنــدی همــۀ اجــزای یک متــن در جعبه های 
مختلــف اســت. بدیــن ترتیــب مقــدار اجــزای عنصــری کــه در هــر جعبــه مرتــب  شــده اند، متــن 
ــه  ــت ک ــی اس ــزار پژوهش ــوا، اب ــل محت ــور، 1390: 12(. تحلی ــی پ ــخص می کنند«)جان را مش
بــرای تعییــن وجــود واژه هــا یــا مفاهیــم درون یــک متــن یــا مجموعــه ای از متــون بــه کار مــی رود. 
پژوهشــگران بــا ایــن روش، معانــی کلمــات و روابــط بیــن آن ها را بررســی و تحلیــل و پیام های نهفته 
ــیر  ــا را تفس ــن پیام ه ــان ای ــگ و زب ــی فرهن ــان و حت ــا مخاطب ــان ی ــای مؤلف ــا پیام ه ــا ی در متن ه
ــی،  ــی و روای ــون دین ــی مت ــن روش در بررس ــری ای ــولی، 1390: 26-29( به کارگی می کنند)رس
ــود. ــت b  می ش ــل  بی ــده از اه ــادر ش ــات ص ــارۀ روای ــق درب ــاوت و عمی ــناختی متف ــب ش موج

1 . Content Analysis
2 . Morris Dvvrzhh 
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بــا توجــه بــه تعاریفــی کــه از روش تحلیــل محتــوا ارائــه  شــده اســت، در این تحقیــق از میــان انواع 
فنــون ایــن روش، فــن تحلیــل محتــوای مضمونــی انتخاب شــده اســت. روش بازشناســی و تحلیل 
محتــوای متــون، به صــورت نظام منــد بــوده و از قوانیــن و دســتورات مشــخصی تبعیــت می کنــد؛ 
بنابرایــن، آشــنایی بــا ایــن فنــون در روش تحلیــل محتــوا بســیار ضــروری اســت. در روش کاربردی 
ــتقل  ــالت مس ــه جم ــات ب ــای روای ــدا عبارت ه ــین g ، ابت ــام حس ــات ام ــوای روای ــل محت تحلی
تقســیم و در جدول هــای تحلیــل محتــوا بــر اســاس اقســام نگــرش در روایــات، موضــوع اصلــی و 

موضوعــات فرعــی تعیین شــده اســت)ر.ک: عتــرت دوســت، 1400: 242-219(.

از میــان ســه کتــاب »موســوعة کلمــات االمام الحســین g « تألیــف شــریفی ودیگــران )۱3۷3(، 
»مســند االمــام الشــهید ابی عبداللــه الحســین بــن علــی« تألیــف عزیــز اللــه عطــاردی )۱3۷۶( و 
»دانشــنامه امــام حســین g « کــه زیــر نظــر آقــای ری شــهری )۱388( تألیــف شــده، کتــاب اخیــر 
کــه بــه بررســی جامع تــری از ســخنان امــام حســین g  پرداختــه اســت، به عنــوان منبــع اصلــی 
ــع  ــع کهــن و معتبــر، بهره گیــری از مناب ایــن تحقیــق انتخــاب شــد. جامعّیــت، اســتفاده از مناب
شــیعه و اهــل ســنت، اعتبارســنجی، نظــم و دسترســی آســان از ویژگی هــای ایــن کتــاب اســت. 
جلــد ســیزدهم و چهاردهــم ایــن دانشــنامه دربردارنــدۀ کلیــه ســخنان منســوب بــه امــام حســین 
g  اســت)محمدی ری شــهری، 1388(. در ایــن کتــاب 438 حدیــث بــا توجــه به  عنــوان و هدف 

تحقیــق از دو جهــت بررســی شــد:

الــف. بررســی و انتخــاب احادیثــی کــه از زبــان امــام g  نقــل شــده یــا اینکــه امــام حســین g  از 
پــدر یــا جــد خــود نقــل کرده انــد.

ب. گزینش گزاره های اعتقادی یا نگرشی از میان احادیث.

 منظــور از گزاره هــای نگرشــی، گزاره هایــی اســت کــه بیانگــر یــک اندیشــه اســت و منطــوق آن 
داللتــی بــر امــر و نهــی یــا بایــد و نبایــد نمی کنــد؛ البتــه بــه دنبــال هــر نگرشــی برخــی بایدهــا و 
ــرش  ــۀ آن نگ ــه الزم ــد بلک ــوق درنمی آی ــد از منط ــد و نبای ــن بای ــا ای ــود، ام ــرح می ش ــا مط نبایده
اســت. در هــر نگرشــی یــک اعتقــاد نهفتــه اســت، امــا چــون ممکن اســت بــه هــر نگرشــی، اعتقاد 
ــا ســندش را ضعیــف بدانیــم، بنابرایــن  عمیــق ایجــاد نگــردد مثــاًل خبــرش را ضعیــف بدانیــم ی
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ــم. درواقــع  ــث انتخــاب کردی ــن دســته از احادی ــرای ای ــی عــام ب ــه عنوان ــوان نگــرش را به مثاب عن
اعتقــاد یعنــی آن نگرشــی کــه در درون انســان ایجــاد می شــود.

 در مقابــل گزاره هــای نگرشــی، گزاره هــای کنشــی وجــود دارد کــه بــه انســان رفتــار می دهــد و 
بــه دو دســتۀ فقهــی و اخالقــی تقســیم می شــود. مــراد از اخالقیــات سلســله بایدهــا و نبایدهایــی 
اســت کــه قطــع  نظــر از توصیــه و تشــویق اســالم بــه آن، عقــل و وجــدان انســان نیــز بــه آن پــی 
ــا گزاره هــای فقهــی، بایدهــا و نبایدهایــی اســت کــه  ــرد. مــراد از احــکام ی ــرد و آن را می پذی می ب
اگرچــه عقــل می توانــد بــه کلّیــت و اصــل آن پــی ببــرد و آن را بپذیــرد و رد کنــد، امــا تشــریع آن بــا 
شــرایط و اجــزای مخصــوص صرفــًا از جانــب شــارع صــورت می گیرد)بــرای آگاهــی بیشــتر ر.ک: 

فیــض، 1363: 3-1(.

در مــالک تمایــز روایــات نگرشــی از کنشــی یــا بــه معنــای خاص تــر، اعتقــادی از غیراعتقــادی، 
توجــه بــه ایــن نکتــه اساســی الزم اســت کــه مــراد از روایــات اعتقــادی، روایاتــی اســت کــه بــه 
انســان بینــش می دهــد، نــه بینــش به عــالوه عمــل، ولــی روایــات اخالقــی و فقهــی منطــوق آن 
ــد. بعــد از گزینــش  ــاری می نمای ــا رفت ــه عمــل ی ــه ب ــی اســت کــه به طــور مســتقیم توصی روایات
احادیــث اعتقــادی )نگرشــی( یــا قســمت های اعتقــادی احادیــث، متــن آن بــه جمــالت کامــل 
ــه  ــت ک ــه ای اس ــل، جمل ــۀ کام ــور از جمل ــت. منظ ــه اس ــرار گرفت ــدول ق ــده و در ج تقسیم ش
حداقــل از یــک مســند و مســندالیه تشکیل شــده کــه هــر دو یــا یکــی از آن هــا می توانــد مقــدر 
باشــد و به لحــاظ امــکان می توانــد یــک یــا چنــد وابســته داشــته باشــد و بــر یــک پیــام مســتقل 

داللــت دارد.

  g 2. تحلیل محتوای کّمی احادیث اعتقادی امام حسین

بــرای تحلیــل محتــوای روایــات، نخســت بایــد آن هــا را دســته بندی و بــرای دســته بندی روایــات 
بایــد قــدر مشــترک میــان هــر بخــش از روایــات را پیــدا کــرد. انتخــاب یــک محــور مشــترک در 
گزاره هایــی کــه دارای موضــوع واحــدی اســت، می توانــد مــالک ایــن دســته بندی قــرار گیــرد. 
اساســًا در روش کاربــردی بــرای تحلیــل محتــوا بایــد یــک مقســم کلــی داشــت کــه آن مقســم 
کلــی همــان مضاف الیــه کلمــۀ محتواســت. مثــاًل تحلیــل محتــوای روایــات اعتقــادی یــا فقهــی 
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یــا اخالقــی. مقســم یــا جامــع کلــی در ایــن پژوهــش تحلیــل محتــوای روایــات اعتقــادی امــام 
حســین g  اســت. در مرحلــۀ بعــد ذیــل مقســم نیــز اقســامی وجــود دارد کــه بایــد به گونــه ای 
دســته بندی شــود کــه بــا یکدیگــر تداخــل و هم پوشــانی نداشــته و خــود نیــز نســبت بــه اجــزای 
ــد  ــۀ بع ــد. در مرحل ــود باش ــزا خ ــه اج ــیم ب ــی قابل تقس ــوع کل ــک موض ــوان ی ــود به عن ــل خ ذی
ــورت  ــم دوم ص ــل مقس ــای ذی ــت در داده ه ــت  و برگش ــا رف ــم دوم ب ــل مقس ــزا ذی ــتنباط اج اس

می گیــرد.

ــل  ــث در ذی ــد، 306 حدی ــی ش ــش بررس ــف پژوه ــاس تعاری ــر اس ــه ب ــی ک ــان 438 حدیث از می
احادیــث اعتقــادی قــرار گرفــت کــه از زبــان امــام حســین g  یــا از زبــان امــام حســین g  بــه نقــل 
از پدران شــان نقــل شــده اســت. از 306 حدیــث اعتقــادی جداســازی شــده نیــز 200 فقــرۀ آن ها، 
از زبــان امــام g  و 106 فقــرۀ دیگــر از زبــان امــام g  بــه نقــل از پدران شــان اســت. درخــور ذکــر 
اســت بــا توجــه بــه اینکــه، تأکیــد امــام حســین g  بــر ســخنان پــدر و جدشــان به وســیلۀ نقــل این 
ســخنان، نشــانۀ اهتمــام و توجــه ویــژۀ ایشــان بــه آن موضــوع مهــم اســت، در ایــن مقالــه صرفــًا 
ســخنان امــام g  بــه نقــل از پدران شــان تحلیــل و بررســی شــده اســت. همچنیــن شــایان ذکــر 
اســت در ایــن پژوهــش مــراد از موضــوع اصلــی، داللت هــای مطابقــی کالم یــا بــه تعبیــر منطقیــان 
مفهــوم تصدیقــی یــا منطــوق جملــه اســت، چراکــه در هــر جملــه ممکــن اســت چندیــن داللــت 
ــا مفهــوم  وجــود داشــته باشــد، اعــم از داللت هــای مطابقــی، تضمنــی و داللت هــای التزامــی ی

موافــق و مفهــوم مخالــف)ر.ک: ســبحانی، 1385: 348-328(. 

نکتــه حائــز اهمیــت هنــگام اســتفاده از روش تحلیــل محتــوا آن اســت کــه ســنجش فراوانــی 
کّمــی هــر کــدام از موضوعــات، راه ورود بــه تحلیل هــای کیفــی و توصیفــی اســت و بــه محقــق 
ــی  ــی و توصیف ــدل مفهوم ــردازد و م ــات بپ ــن موضوع ــه کدامی ــد ب ــه می بای ــد ک ــان می ده نش
آن هــا را تبییــن کنــد. از میــان 14 گــروه اعتقــادی طبقه بندی شــده از مجمــوع روایــات 
تحلیل شــده در ایــن پژوهــش، ســه حــوزۀ نگرشــی: اهــل  بیــت، ذکــر و دعــا و امامــت بیشــترین 
ــی آن  ــدل مفهوم ــن م ــه تبیی ــت ب ــل  بی ــوزۀ اه ــر ح ــز ب ــا تمرک ــه ب ــته ک ــی را داش ــی کّم فراوان

پرداختــه  شــده اســت.
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  g 3. تحلیل محتوای کیفی احادیث اعتقادی امام حسین

پــس از بررســی 438 حدیــث و گزینــش 310 حدیــث اعتقــادی کــه از زبــان امــام g  یــا از زبــان 
امــام g  بــه نقــل از پدران شــان اســت و بررســی تک تــک عبــارات احادیــث و تقســیم آن به جمالت 
مســتقل، 610 گزاره اســتخراج شــد؛ ســپس برای هر گزاره با بررسی حوزۀ نگرشــی آن، موضوعات 
ــی  ــای مطابق ــتخراج داللت ه ــا اس ــه ب ــد؛ در ادام ــخص ش ــاص آن مش ــری خ ــی و جهت گی اصل
ــای  ــد و در جدول ه ــن ش ــی تعیی ــات فرع ــی و موضوع ــات اصل ــالت، موضوع ــی جم و غیرمطابق
تحلیــل محتــوا قــرار گرفــت. بــا توجه بــه محدودیت، از میــان 610 جــدول ســه مــورد از آن به عنوان 
نمونــه همــراه شــرح برخــی از آن هــا بــا توجــه بــه موضــوع اصلــی حدیــث در ادامــه خواهــد آمــد:

 : g 3599. األمالي للطوسي بإسناده عن الحسین بن علّي
ُة َعلی َمن َظَلَم  َمِت الَجنَّ ني أبي أمیُر الُمؤِمنیَن َعِليُّ بُن أبي طاِلٍب g  قاَل: قاَل َرسوُل الّله ِ : ُحرِّ

َ
ث َحدَّ

ُمُهُم اللُه َواَل  ِخَرِة َواَل ُیَکِلّ
َ ْ
ـَق َلُهْم ِفی األ

َ
ْوَلـئَك اَل َخال

ُ
اهل بیتي وقاَتَلُهم، وَعَلی الُمعَتِرِض َعَلیِهم َوالّسابِّ َلُهم، »أ

ِلیٌم.«
َ
یِهْم َوَلُهْم َعَذاٌب أ َینُظُر ِإَلْیِهْم َیْوَم اْلِقَیـَمِة َواَل ُیَزِکّ

  برایم گفت که پیامبر خدا  g پدرم امیرمؤمنان علی بن ابی طالب : g طوسی به سندش، از امام حسین
فرمود: »بهشت، بر کسی که به خاندانم ستم کند و با آنان بجنگد، حرام است؛ و نیز بر کسی که متعّرِض آنان 

شود و به آنان، ناسزا بگوید. »اینان را بهره ای در آخرت نیست. خدا با آنان، سخن نمی گوید و روز قیامت، به 
آنان نمی نگرد و پاکشان نمی سازد و عذابی دردناك دارند.«

حوزۀ کنشیحوزۀ نگرشی
 موضوع اصلی

)داللت های مطابقی کالم(
 موضوع فرعی

 )داللت های غیرمطابقی کالم(

اهل  بیت
دشمنی با اهل  

بیت

محرومیت از بهشت عاقبت 
دشمنی با اهل  بیت به هر شکل 

ممکن

دشمنی با اهل  بیت به هر شکل 
ممکن مصداق فروش پیمان با 

خدا به بهای اندک

در ایــن روایــت از یک طــرف می فرمایــد: بهشــت بــر کســی کــه ظلــم بــه اهــل  بیــت بکنــد، بــه هــر 
شــکل ممکــن حــرام اســت و بعــد بــه نیمــۀ دوم آیــۀ 77 آل عمــران اشــاره می کنــد. حــال بــا توجه به 
ولِئــَك ال َخــالَق 

ُ
ْیماِنِهــْم َثَمنــًا َقلیــاًل أ

َ
ذیــَن َیْشــَتُروَن ِبَعْهــِد اللــِه َو أ صــدر آیــه کــه می فرمایــد: »ِإنَّ الَّ
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َلُهــْم ِفــي اآلِخــَرة...« در می یابیــم کــه پیامبــر اکرم، دشــمنی بــا اهل  بیــت را فروختــن پیمان با 
خــدا بــه بهــای انــدک می دانــد و نتیجــۀ آن را از ذیــل آیــۀ مذکــور، پنج محرومیــت اخــروی می داند.

3853. األمالي للطوسي بإسناده عن الحسین بن علّي عن علّي:
! ُقل: »الّلُهمَّ أغِنني ِبَحالِلَك َعن َحراِمَك، وِبَفضِلَك  قاَل: یا َعِليُّ

َ
، ف َشَکوُت إلی َرسوِل الّله  َدینا کاَن َعَليَّ

َلو کاَن َعَلیَك ِمثُل َصبیٍر َدینا َقضاُه الّله ُ َعنَك. وَصبیٌر: َجَبٌل ِبالَیَمِن، َلیَس ِبالَیَمِن َجَبٌل أَجلَّ وال 
َ
ن ِسواَك«، ف َعمَّ

أعَظَم ِمنُه.

3853. األمالی، طوسی به سندش، از امام حسین g ، از امام علی g : از بدهی ای که داشتم، به پیامبر 
خدا  ِشکوه کردم. فرمود: »ای علی! بگو: خداوندا! مرا به حاللت از حرامت، و به بخشش خودت، از غیِر 

خودت، بی نیاز کن. پس اگر بدهی ات مانند َصبیر باشد، خدا برایت می پردازد.« َصبیر، نام کوهی در یمن است 
که در آن سرزمین، کوهی بلندتر از آن نیست.

حوزۀ کنشیحوزۀ نگرشی
 موضوع اصلی

)داللت های مطابقی کالم(
 موضوعات فرعی

)داللت های غیرمطابقی کالم(

ذکر و دعا
مطلوب انسان 

مؤمن

درخواست بی نیازی از حرام 
به واسطۀ حالل و بی نیازی از 

دیگران به واسطۀ فضل خدا

بی نیازی در حالل است نه در حرام 
و فضیلت در آن چیزی است که 

خدا می دهد.

و

3614. اإلرشاد في ِذکِر َمسیِر اإِلماِم الُحَسیِن g  الی کربال:
کاَن َرأُیُکُم اآلَن َغیَر ما أَتتني ِبِه ُکُتُبُکم وَقِدَمت ِبِه َعَليَّ ُرُسُلُکم، 

َ
نا، ف ...وإن أَبیُتم إاّل َکراِهَیًة َلنا َوالَجهَل ِبَحقِّ

انَصَرفُت َعنُکم.

در یادکرِد حرکت امام حسین g  به سوی کربال: ...و اگر تنها به جهت ناخوش داشتن ما و جهل به حّق ما 
نمی پذیرید، اکنون، رأي تان غیر از آن چیزی است که نامه های تان و فرستادگان شما به من گفته اند. از شما 

روی می گردانم.

حوزۀ کنشیحوزۀ نگرشی
 موضوع اصلی

)داللت های مطابقی کالم(
 موضوعات فرعی

 )داللت های غیرمطابقی کالم(

امامت
حکومت امام بر 

مردم
محقق شدن حکومت امام با 

اعتقاد امام به مردم ساالریرأی مردم

)محمد عترت دوست(
 g در کالم امام حسین  b تبیین جایگاه و ویژگی های انحصاری اهل  بیت
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اگــر مراحــل مختلــف مربــوط بــه تحلیــل ابتدایــی بــا دقــت انجــام  شــده باشــد، مرحلــۀ تحلیــل 
نهایــی و اســتخراج مقــوالت، چیــزی جــز تدویــن اطالعــات منظــم اخذشــده نخواهــد بــود؛ چــه 
در مــواردی کــه روش هــای بــه کار گرفته شــده دســتی باشــند یــا عمــل به وســیلۀ کامپیوتــر انجــام 
شــود، ادامــه جریــان برنامــه خودبه خــود و پشــت ســر هــم خواهــد بــود. ایــن مرحلــه عبــارت اســت 
از تحلیــل محتــوای توصیفــی بــر اســاس تحلیــل محتــوای کمــی داده ها)بــاردن، 1375: 114(.

ایــن مرحلــه، مرحلــۀ نهایــی کار عملــی تحقیــق اســت و بــه ایــن دلیــل کــه همــۀ نتایــج تحقیــق 
ــه ای از  ــمت خالص ــن قس ــت. ای ــاص اس ــت خ ــز اهمی ــود، حائ ــخص می ش ــمت مش ــن قس در ای
ــام  ــر انج ــری بهت ــه نتیجه گی ــرای اینک ــت. ب ــق اس ــی تحقی ــد علم ــای کل فراین ــا و ایده ه یافته ه
ــری کاری  ــردازد. نتیجه گی ــتری بپ ــی بیش ــل ذهن ــه  و تحلی ــر و تجزی ــه تفک ــد ب ــق بای ــود، محق ش
انتزاعــی و فکــری، امــا متکــی بــر تجزیــه  و تحلیــل داده هاســت و منطق و قــدرت اســتدالل محقق 

ــژه ای در آن دارد. ــگاه وی جای

در ایــن بخــش، اطالعــات به دســت آمده از طریــق تحلیــل محتــوای کمــی و کیفــی، بــه نحــوی 
ــون  ــاده همچ ــاری س ــای آم ــد. برنامه ه ــر باش ــا و معتب ــی دار، گوی ــه معن ــود ک ــتخراج می ش اس
ــودار  ــدول و نم ــورت ج ــج  به ص ــه نتای ــد ک ــکان را می ده ــن ام ــی، ای ــل عامل ــری و تحلی درصدگی
ارائــه شــود. »زمانــی کــه از تحلیــل، نتایــج معنــی دار و مطمئــن بــه دســت آمــد، تحلیلگــر می تواند 
پیشــنهاد اســتنباط بدهــد و تفســیرهای خــودش را دربــارۀ اهــداف یا کشــفیات پیش بینی نشــده، 
ــوان  ــد به عن ــتنباط ها می توان ــوع اس ــت آمده و ن ــج به دس ــر نتای ــرف دیگ ــد. از ط ــترش ده گس
پایــه ای بــرای تحلیل هــای دیگــر کــه در ابعــاد نظــری جدیــد یــا بــا فنــون متفاوتــی انجــام می شــود 

نیــز مــورد اســتفاده قــرار گیرند«)همــان: 115(.

  g 4. طبقه بندی حوزه های نگرشی احادیث اعتقادی امام حسین

ــرای  ــته بندی و ب ــا را دس ــد آن ه ــت بای ــات، نخس ــوای روای ــل محت ــرای تحلی ــه ب ــد ک ــان ش بی
دســته بندی روایــات بایــد قــدر مشــترک میــان هــر بخــش از روایــات را پیــدا کــرد. انتخــاب یــک 
محــور مشــترک در گزاره هایــی کــه موضــوع واحــدی دارد، می توانــد مــالک ایــن دســته بندی قــرار 
گیــرد. نتیجــه دســته بندی احادیــث، چینــش گزاره هــا در 14 محــور مشــترک یــا حــوزۀ نگــرش 

)محمد عترت دوست(
 g در کالم امام حسین  b تبیین جایگاه و ویژگی های انحصاری اهل  بیت
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اســت کــه در جــدول زیــر بــه آن هــا اشــاره  شــده:

فراوانیحوزه های نگرشیردیففراوانیحوزه های نگرشیردیف

19عقل1558اهل  بیت1

19قضا و قدر1289ذکر و دعا2

18معاد9710امامت3

14علم4611خداشناسی4

8امت اسالم3612مفهوم شناسی اصطالحات دینی5

8اهتمام به اخالق نیک3313قرآن6

5دنیا2114دشمنان اهل  بیت7

 از ایــن 14 حوزه هــای نگرشــی، ســه حــوزۀ اهــل  بیــت، ذکــر و دعــا و امامــت بیشــترین فراوانــی 
را دارد و کمتریــن حــوزه ای کــه در ســخنان امــام g  بــه آن پرداخته شــده موضــوع »دنیــا« اســت. 
تأکیــد بــر یــک مطلــب و تکــرار آن به دفعــات می توانــد بیانگــر ایــن مطلــب باشــد کــه موضــوع از 
نظــر گوینــدۀ کالم بســیار مهــم بــوده و گوینــده ســعی دارد به انحای مختلــف اهمیت ایــن موضوع 
را بیــان کنــد؛ بــر ایــن اســاس و جــدول فــوق، می تــوان این گونــه برداشــت کــرد کــه ســه موضــوع 
اهــل  بیــت، امامــت و ذکــر و دعــا بــرای امــام حســین g  نســبت بــه موضوعــات دیگــر از درجــۀ 

اهمیــت بیشــتری برخــوردار بــوده اســت.

بــرای تحلیــل ترتیــب فراوانــی میــان ایــن حوزه هــای نگرشــی، بایــد توجــه داشــت کــه ایــن اهــم 
و مهم هــا از نظــر امــام حســین g  می توانــد دو عامــل داشــته باشــد: اول؛ از جهــت اهمیــت آن 
موضوعــات در منظومــه و نظــام فکــری دیــن اســالم، دوم؛ از جهــت نیــاز مخاطبــان و اقتضائــات 

آنــان و شــرایط زمانــه کــه ایــن مطلــب هــم می توانــد چنــد زیــر دســته داشــته باشــد:

)محمد عترت دوست(
 g در کالم امام حسین  b تبیین جایگاه و ویژگی های انحصاری اهل  بیت
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الــف. وجــود داشــتن گره هــای ذهنــی بــرای افــراد پرسشــگر یــا همــه مــردم و جامعــه در 
ــه ا ی باشــد کــه در مســئله ای دارای گــره فکــری شــده  موضوعــات خــاص. ممکــن اســت جامع
باشــد و امــام g  تأثیرگــذاری و کارایــی نظــام فکــری دیــن را وابســته بــه حــل کــردن آن گــره فکــری 
خــاص می دانــد؛ هرچنــد ممکــن اســت مســائل دارای اهمیــت  بیشــتری هــم باشــد، ابتــدا بــه آن 

ــرد. ــا ذهــن پرسشــگر و جامعــه آرام گیــرد و نظــام فکــری را بپذی ــردازد ت می پ

ب. رعایت سـطح فهم مخاطب و جامعه، زیرا شـناخت فرد و جامعه نمی تواند به  یک باره عمیق شـود 
و ایـن نیـاز به شـیب و تدریج دارد؛ بنابرایـن اگر امام با یک جامعۀ بدون تبلیغات مضر و بدون شـبهات 
فکـری برخـورد می کردنـد، ترتیب بنـدی موضوعـات اصلـی نامه هـا ممکـن بود عوض شـود. مثـاًل در 
حوزۀ »قضا و قدر« و حوزۀ »مفهوم شناسـی اصطالحات دینی« ذیل حوزۀ دوم ایمان اشـاره می شـود 
که قسـمتی از اهمیت این موضوع به دلیل فعالیت های گروه های فکری ناسـالم در این زمینه اسـت.

ترتیـب فراوانی هـا می توانـد حاصـل از یـک یـا هـر دوی این عوامل باشـد. حـاال اگر هـر دوی این 
عوامـل در یک جهـت عمـل کرده باشـند، یعنی هـر دو عامل به اولویـت اول بودن موضـوع یا هر دو 
عامـل بـه اولویـت آخـر بودن موضـوع حکم کرده باشـند، ترتیب اول و آخر به  دسـت  آمـده و جوامع 

وسـط، ممکـن اسـت از هم افزایی یـا هم کاهی ایـن عوامل برخوردار باشـد.

)محمد عترت دوست(
 g در کالم امام حسین  b تبیین جایگاه و ویژگی های انحصاری اهل  بیت

نمودار شماره 1



فصـلنامه معارف اهل البیت b    سال اول . شماره 2 . تابستان1401

98

  g از منظر امام حسین  b 5. جایگاه و منزلت اهل  بیت

مســئله جایــگاه و منزلــت اهــل  بیــت b  و ارزش آنــان، ازجملــه مســائل مهمــی اســت کــه از هر 
دو جهــت اشاره شــده در بحــث قبلــی یعنــی اهمیــت در نظــام فکــری دیــن اســالم و اهمیــت بــه 
جهــت نیــاز مخاطــب و شــرایط جامعــه، در صــدر اولویــت قــرار گرفتــه اســت؛ بنابرایــن بــا جمــع 

نمودارهــای مربوطــه، بیشــترین فراوانــی را کســب کرده انــد.

از جهــت اهمیــت در نظــام فکــری دین اســالم، روایات بســیار زیــادی وجــود دارد کــه از آن جمله، 
ــْوِم َو  َکاِة َو الصَّ ــزَّ ــاَلِة َو ال ــی الصَّ ــٍس َعَل ــی َخْم ــاَلُم َعَل ْس ــَي اْلِ ــد: »ُبِن روایتــی اســت کــه می فرمای
اْلَحــجِّ َو اْلَواَلَیــِة َو َلــْم ُیَنــاَد ِبَشــْي ٍء َکَمــا ُنــوِدَي ِباْلَواَلَیة«1)کلینــی، 1407ق، ج2: 18(. والیــت اهــل 
 بیــت b  در میــان ارکان دیــن، نقــش کلیــدی دارد، چراکــه امــام معصــوم، راهنمــای دیــن اســت. 

از جهــت نیــاز مخاطــب نیــز می دانیــم کــه بنی امیــه و به خصــوص معاویــه بــرای انهــدام اصــل 
تمســک بــه اهــل  بیــت b  و شــخصیت ایشــان ازجملــه امیرالمؤمنیــن g ، فعالیت هــای زیــادی 
انجــام داد. معاویــه از یک ســو، سیاســت فشــار سیاســی و اقتصــادی را دربــارۀ مســلمانان آزاده و 
راســتین اعمــال می کــرد و بــا کشــتار، قتــل، شــکنجه، آزار، تحمیــل فقــر و گرســنگی بــر آنــان، از 
هرگونــه اعتــراض و جنبــش و مخالفــت جلوگیــری می کرد. از ســوی دیگــر، با احیــای تبعیض های 
نــژادی و رقابت هــای قبیلــه ای در میــان قبایــل، آنــان را بــه جــان هــم می انداخــت و از ایــن رهگــذر 
نیروهــای آنــان را تضعیــف می کــرد تــا خطــری از ناحیــه آنان متوجــه حکومــت وی نگردد. از ســوی 
ســوم، بــه کمــک عوامــل مــزدور خــود بــا جعــل حدیــث، تفســیر و تأویــل آیــات قــرآن بــه نفــع خود، 
افــکار عمومــی را تخدیــر می کــرد و بــه حکومــت خــودش وجهــه مشــروع و مقبــول می بخشــید. 

ایـن سیاسـت ضد اسـالمی، به اضافۀ عوامل دیگر همچـون ترویج فرقه های باطـل نظیر جبریه و 
مرجئـه کـه از نظـر عقیدتی با سیاسـت معاویه همسـو بودند، آثار شـوم و مرگبار در جامعـه به وجود 
آورده و سـکوت تلـخ و ذلت بـاری را بـر جامعـه حکم فرمـا سـاخته بـود. بـر اثـر ایـن سیاسـت شـوم، 
شـخصیت جامعـۀ اسـالمی مسـخ و ارزش هـا دگرگون شـده بـود، به طوری کـه مسـلمانان، بـا آنکه 
می دانسـتند اسـالم هیچ وقـت اجازه نمی دهـد، آنان مطیع زمامـداران بیدادگری باشـند که به نام 
دیـن بـر آن هـا حکومت می کنند، با این حال، بـر اثر ضعف و ترس و ناآگاهی، از زمامداران سـتمگر 

1. دین اسام بر پنج  پایه استوار است: نماز، زکات، روزه، حج و والیت و هیچ یک از آن ارکان به پای رکن والیت نمی رسد.

)محمد عترت دوست(
 g در کالم امام حسین  b تبیین جایگاه و ویژگی های انحصاری اهل  بیت
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 ،پشـتیبانی می کردنـد. بر اثر این سیاسـت، مسـلمانان، برخـالف منطق قرآن و تعالیـم پیامبر
تبدیل به افرادی ترسـو، سازشـکار و ظاهرسـاز شـده بودند)ر.ک: مولوی نیا، 1386: 172و173(.

از طرف دیگر عدهی زیادی از تازه مسـلمانان و مسـلمانان شـام، اسالم خودشـان را با قرائت معاویه 
از دیـن دریافـت کـرده بودنـد؛ بنابرایـن اهـل  بیت واقعـی و محبت و تبعیـت از آنان نه تنهـا جایگاهی 
نداشـت، بلکه دشـمنی با ایشـان جزو فضایل شـمرده می شـد و جایگاه و منزلت اهل  بیت واقعی در 
ذهن بسـیاری از مسـلمانان از بین رفته بود، اما در میان شـیعیان و محبین اهل بیت نیز، غالبًا نگاه 
ایـن افـراد بـه اهـل  بیـت b ، نـگاه به عنـوان یک امـام معصوم نبوده اسـت، بلکـه به دید نـوۀ پیامبر 
و یـک انسـان دارای فضیلـت می نگریسـتند یـا به دیـد یک منجی سیاسـی که می توان با تمسـک به 
او، حکومت را به دسـت گرفت. از این جمله اسـت برخورد قسـمتی از مردم کوفه با ایشـان که تمایل 
داشـتند بـا ورود امـام بـه کوفه، حکومت که از کوفه به شـام منتقل شـده بود، مجدد به کوفـه برگردد و 
درنتیجه از بهره های بیشـتر اقتصادی که بر اثر مرکز حکومت بودن ایجاد می شـود، اسـتفاده کنند؛ 
بنابرایـن در چنیـن موقعیتـی الزم اسـت کـه اصـل امامت و جایـگاه امام به مـردم آموزش داده شـود.

پــس از بررســی گزاره هایــی کــه در محــور اهــل  بیــت مشــترک هســتند، مؤلفه هــای متعــددی در 
ایــن موضــوع اســتخراج  شــده کــه نمــودار آن بــه ایــن شــرح اســت:

)محمد عترت دوست(
 g در کالم امام حسین  b تبیین جایگاه و ویژگی های انحصاری اهل  بیت

نمودار شماره 2

b فراوانی حوزه های کنشی موضوع اهل البیت
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امـام حسـین g  در بیـان مفهوم اهل  بیت و شناسـاندن آن ها از یک طرف بـه بیان ویژگی های 
مختلـف آن هـا پرداختـه و در پـی نشـان دادن جایـگاه ایشـان بـه آثـار و نتایـج حـب و بغـض اهل 
 بیـت، ثمـرات نیکـی به آن هـا، نتایـج رجوع به ایشـان و کرامـات آن ها می پـردازد. بخـش دیگری 
از کلمـات اختصـاص دارد بـه معرفـی مصادیق مشـخصی از اهل  بیـت همچون امـام علی g  و 
حضـرت زهـرا  و در دفاع از آن ها، به بیان شـئون، ویژگی هـای و فضایل اختصاصی از آن ها 
می پـردازد. امـام حسـین g  بـا بیـان حسـب و نسـب و ویژگی هایـی برای خـود در مقـام معرفی 
خویشـتن به عنـوان یکـی از مصادیـق اهل  بیت اسـت. نمودار شـماره2 گویای آن اسـت که آنچه 
امـام حسـین g  در موضـوع اهل  بیت بیشـتر بـر آن تأکید می کنـد، مربوط بـه ویژگی های اهل  

بیت اسـت.

امــام حســین g  در بیــان جایــگاه و ویژگی هــای اهل بیــت b  ســخن بســیار گفتــه اســت؛ 
زیــرا بــا تمــام ســفارش های پیامبــر دربــارۀ اهــل  بیــت کــه »فاِطَمــُة ُمهَجــُة َقلبــي، َوابناهــا َثَمــَرُة 
ــُة ِمــن ُولِدهــا ُامنــاُء َرّبــي وَحبُلــُه الَممــدوُد َبیَنــُه وَبیــَن َخلِقــِه،  ِئمَّ

َ
ُفــؤادي، وَبعُلهــا نــوُر َبَصــري، َواأل

ــَف َعنُهــم َهوی«1)کــد: 1-71( پــس از ســقیفۀ بنــی ســاعده  َمــِن اعَتَصــَم ِبِهــم َنجــا، وَمــن َتَخلَّ
و غصــب مقــام خالفــت ظاهــری امیــر مومنــان امــام علــی g ، فشــار مضاعفــی بــه اهــل  بیــت 
پیامبــر واردشــده، به طوری کــه حضــرت فاطمــه  به ســبب شــدت جراحــات وارد شــده 
۷۵ یــا 9۵ روز پــس از رحلــت پیامبــر، از دنیــا رفــت و ســپس امــام علــی g  در مســجد بــه 
  g ضربــت ابــن ملجــم مــرادی بــه شــهادت رســید و زمانــی نگذشــت کــه امــام حســن مجتبــی

نیــز بــه زهــر مســموم شــد و بــه شــهادت رســید.

 امــام حســین g  همچنیــن بــا اشــاره بــه مالقــات شــکایت آمیز حضــرت زهــرا  بــا پــدرش 
در قیامــت بــه خاطــر آزرده شــدن فرزنــدان او از دســت امــت پیامبــر: »َلَتلَقَیــنَّ فاِطَمــُة أباهــا 
ِتها«2)کــد: 76-1(  یَّ ــَة أَحــٌد آذاهــا فــي ُذرِّ ِتــِه، وال َیدُخــُل الَجنَّ ُتهــا ِمــن ُامَّ یَّ شــاِکَیًة مــا َلِقَیــت ُذرِّ

1. فاطمه، حیاِت دل من است و پسرانش، میوۀ دل من، شوهرش نور دیده ام و اماماِن از نسل او، امانتداران پروردگارم و ریسماِن 
کشیده شده میان او و خلقش هستند. هر کس به آنان چنگ زند، نجات می یابد و هر کس از آنان رو بگردانَد، سرنگون می شود.

2. بی گمان، فاطمه  به پدرش از آنچه فرزندانش از اّمت دیده اند، شکایت می برد و هر کس که فاطمه  را با آزردن فرزندانش، 
آزار دهد، به بهشت درنمی آید.

)محمد عترت دوست(
 g در کالم امام حسین  b تبیین جایگاه و ویژگی های انحصاری اهل  بیت
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ــی  ــتمرار آزردگ ــت، اس ــل  بی ــدان اه ــر خان ــده ب ــای وارد ش ــه مصیبت ه ــح ب ــر تصری ــالوه ب ع
ــا قیامــت خاطرنشــان می ســازد. حضــرت زهــرا  را ت

امــام حســین g  در ســخنان خــود بــه تشــریح و تبییــن مقامــات و منــازل اهــل  بیــت 
ســاَلِة، وأعــالُم  می پــردازد و می فرمایــد: »یــا ُعتَبــُة، َقــد َعِلمــَت أّنــا اهل بیــت الَکراَمــِة وَمعــِدُن الرِّ
ــه ِ عزوجــل  ــِإذِن الّل ــِه ألِســَنَتنا، َفَنَطَقــت ِب ــه ُ عزوجــل ُقلوَبنــا، وأنَطــَق ِب ذیــَن أوَدَعــُه الّل الَحــقِّ الَّ
ــِد أبــي ُســفیاَن«  ــٌة َعلــی ُول َم ــَة ُمَحرَّ ــه ِ  َیقــوُل: »إنَّ الِخالَف وَلَقــد َســِمعُت َجــّدي َرســوَل الّل
وَکیــَف ُاباِیــُع اهل بیــت َقــد قــاَل فیِهــم َرســوُل الّلــه ِ  هذا؟!«1)کــد: 7-1( تــا جایــگاه و مقــام 
خــودش را تبییــن کــرده و بــا مقایســه مســتقیم و ضمنــی خــود بــا دولــت امــوی و رهبــران آنــان، 

رســوایی را بــرای آنــان بــه ارمغــان آورد.

  g از منظر امام حسین  b 6. ویژگی های انحصاری اهل  بیت

ــل   ــارۀ اه ــده درب ــای بیان ش ــان ویژگی ه ــا هم ــن ی ــم، مضامی ــالش می کنی ــمت ت ــن قس در ای
بیــت را دســته بندی و از آن هــا بــرای مدل ســازی نهایــی، مقوله هایــی کلیــدی اســتخراج کنیم. 
ــه حــوزۀ دوم  ــا همــان داللت هــای مطابقــی گزاره هــای ک ــی ی ــته بندی موضوعــات اصل ــا دس ب
ــن  ــی از ای ــه برخ ــد ک ــت آم ــه دس ــه ب ــن نتیج ــد، ای ــف ش ــت تعری ــل  بی ــای اه ــا ویژگی ه آن ه
ویژگی هــا در ارتبــاط بــا خــدا، تعــدادی در ارتبــاط بــا پیامبــر و پیامبــران، بعضــی مرتبــط بــا 
قــرآن، شــماری مرتبــط بــا قیامــت و برخــی نیــز جــزو ویژگی هــای خــاص و انحصــاری اهــل  بیــت 
ــا عنــوان »مقولــه« تعریــف  شــده و جــدول فراوانــی  دســته بندی می شــود کــه ایــن ارتباطــات ب
آن هــا بــه همــراه شــمارۀ ارجــاع بــه حدیــث مذکــور در متــن اصلــی تحقیــق به شــرح ذیل اســت:

1. ای عتبه! تو می دانی که ما، اهل بیت کرامت و معدن رسالتیم و نشانه های برافراشته حق؛ کسانی که خداوند عز و جل، حق را در 
  دلمان به ودیعت نهاد و زبانمان را به آن، گویا کرد. پس به اذن خدای عز و جل به سخن درآمد همانا شنیدم جّدم پیامبر خدا

می فرماید: بی تردید، خافت بر فرزندان ابوسفیان، حرام است و من چگونه با خاندانی بیعت کنم که پیامبر خدا  دربارۀ آن ها 
چنین گفته است!

)محمد عترت دوست(
 g در کالم امام حسین  b تبیین جایگاه و ویژگی های انحصاری اهل  بیت
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12  g جدول 2: مقوله بندی ویژگی های اهل بیت

 b مقولهموضوعات اصلی حوزۀ نگرشی اهل بیت
اتحاد ارادۀ خدا و ارادۀ اهل  بیت

رابطۀ اهل  بیت و خدا
حزب غالب خدا

درخواست کمک از خداوند در عمل و فکر
سب اهل  بیت سّب خدا

راضی بودن به خواست و حکم خداوند
یکی دانستن پیروزی و شکست خود با شکست و پیروزی پیامبر

رابطۀ اهل بیت و پیامبر
تأسی از پیامبر

عترت دانستن خود
معرفی به نام اهل  بیت پیامبر

رابطۀ اهل  بیت و پیامبراناهل  بیت از نسل پیامبران
اقتباس از آیات در اندیشه ورزی 

رابطۀ اهل  بیت و قرآن

استناد به آیات در اندیشه ورزی 
ْرناُه... 1 ما َیسَّ ِإنَّ

َ
مصداق متقین در آیۀ ف

شأن نزول آیۀ تطهیر2
اختصاص آیۀ پایانی سوره قدر

تفسیر و تأویل و دنبال کردن حقایق قرآن بر عهده اهل  بیت
تقرب به خدا به وسیلۀ اهل  بیت سبب آزادی از جهنم

رابطۀ اهل  بیت و قیامت

شناخت حق پیامبر و علی g  و اطاعت از آن دو موجب استحقاق 
بهشت می شود

مکتوب بودن نام خمسه طیبه بر در بهشت
احاله حکمیت به قیامت

مایۀ خوشبختی بودن مرگ
شفاعت

جمع شدن اهل  بیت و دشمنان آن ها در روز قیامت

ا«؛ در حقیقت، ما این ]قرآن [ را بر زبان تو آسان ساختیم  َر بِِه الُْمتَّقیَن َو تُْنِذَر بِِه َقْوماً لُدًّ ْرناهُ  بِلِسانَِک لُِتَبشِّ َّما یَسَّ 1.  اشاره به آیۀ: »َفإِن
تا پرهیزگاران را بدان نوید، و مردم ستیزه جو را بدان بیم دهی)مریم، ۹۷(.

َرُکْم تَْطهیرا«؛ خدا فقط می خواهد آلودگی را از شما خاندان  ُ لُِیْذِهَب َعْنُکُم الرِّْجَس أَْهلَ  الَْبْیتِ  َو یَُطهِّ َّما یُریُد اهللَّ 2.  اشاره به آیۀ: »إِن
]پیامبر[ بزداید و شما را پاک و پاکیزه گرداند)احزاب، 33(.

)محمد عترت دوست(
 g در کالم امام حسین  b تبیین جایگاه و ویژگی های انحصاری اهل  بیت
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حق بودن فکر و نطق اهل  بیت

ویژگی های خاص اهل  بیت

منبع پربرکت و همیشگی

عصمت

عدم تعلق صدقه

برتری اهل  بیت بر مالئکه

پاک دانستن اهل  بیت از پلیدی به خواست خدا

قرار دادن محبت شدید به اهل  بیت توسط خداوند

وجود اهل بیت مایۀ استقرار اهل زمین بر روی زمین

محال دانستن جهل اهل  بیت نسبت به آنچه مردم می دانند

معدن رسالت

اهل  بیت محل رفت وآمد مالئکه و معلم مالئکه

برتری در میان آفریدگان

شکست پذیری ظاهری اهل  بیت

خلقت نوری

مستجاب  الدعوه بودن

خسته کننده بودن زندگی دنیوی در سایۀ حکومت ستمگران برای اهل  
بیت

داوری و حکومت کردن مانند حکومت آل داود

سبب آغاز و پایان آفرینش بودن اهل  بیت

در ادامــه تــالش شــده اســت تــا بــه برخــی از مهم تریــن و انحصاری تریــن ویژگی هــای 
اهــل  بیــت b  اشــاره شــود کــه بیــان آن هــا کمــک شــایانی بــه تبییــن و تشــریح جایــگاه حقیقــی 
ــل از  ــه نق ــوارد ب ــن م ــان ای ــت بی ــی اس ــد. بدیه ــین g  می کن ــام حس ــر ام ــت از منظ ــل  بی اه
امــام معصــوم کــه ســخن او حّجــت اســت، بــرای شــیعیان و پیــروان اهــل  بیــت ثمــرات اعتقــادی 
ــای  ــن کارکرده ــز همی ــق نی ــوع تحقی ــاب موض ــفۀ انتخ ــًا فلس ــته و اساس ــی داش ــی واالی و آموزش

ــت. ــوده اس ــی آن ب ــادی و آموزش اعتق

)محمد عترت دوست(
 g در کالم امام حسین  b تبیین جایگاه و ویژگی های انحصاری اهل  بیت
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6-1. اهل  بیت b  و مقام معّلمی همۀ موجودات

ــان  ــین g  در بی ــام حس ــت، ام ــل  بی ــط اه ــه توس ــم مالئک ــوع تعلی ــان موض ــه بی ــه ب ــا توج ب
منزلــت و جایــگاه اهــل  بیــت در هســتی نه تنهــا خــود را معلــم انســان ها می دانــد، بلکــه بــر آن 
اســت تــا مقــام تعلیــم اهل بیــت را بــرای کل هســتی بیــان کنــد و بگویــد کــه هــر موجــودی اعــم 
از مالئکــه، اجنــه و انســان، اگــر چیــزی از علــم و دانــش دارد، از اهــل  بیــت اســت. از ایــن رو، 
ــُه َعّزَوَجــّل آَدَم  ــَق الّل ْن َیْخُل

َ
ــَل أ ــْم َقْب وقتــی از امــام حســین g  پرســیده شــد: »َاّی َشــْی ٍء ُکْنُت

g ؟ َقــاَل ُکّنــا َاْشــَباَح ُنــوٍر َنــُدوُر َحــْوَل َعــْرِش الّرْحمــِن َفُنَعّلــُم ِلْلَماَلِئَکــِه الّتْســِبیَح َو الّتْهِلیــَل َو 
ــد: 32-1(.  الّتْحِمیَد«1)ک

ــم  ــتگان را تعلی ــد و فرش ــی برخوردارن ــم اله ــتقیم از تعلی ــود مس ــت، خ ــل  بی ــی اه ــس وقت پ
می دهنــد، بــه اولویــت بایــد معلــم مردمــان باشــند و مــردم بــه ایشــان مراجعــه کننــد، نــه آنکــه 
ــد بندگــی و عبــادت شــود،  ــرای اینکــه خداون ــد. پــس ب ــه دیگــران برون ــه در خان ــرای تعلیــم ب ب
منــوط و مشــروط بــه شــناخت و معرفــت نســبت بــه خداســت و ایــن شــناخت و معرفــت تنهــا از 
طریــق تعلیمــات و آموزه هــای اهــل  بیــت بــرای همــگان ازجملــه انســان و جــن شــدنی اســت. 
از آنجــا  کــه تعلیمــات و آموزش هــای اهــل  بیــت نســبت بــه همــه  چیــز اســت و آنــان به عنــوان 
دارنــدگان صفــات و اســمای کامــل الهــی، مرجــع علمــی همــه هســتی هســتند، مــردم می بایــد 
بــرای معرفــت و شــناخت خداونــد بــه آنــان مراجعــه کننــد تــا زمینــۀ عبــادت بــرای آنــان فراهــم 

شــود. 

ــش  ــادت خوی ــن را عب ــان و ج ــش انس ــدف آفرین ــات ه ــورۀ ذاری ــۀ ۵۶ س ــد در آی ــر خداون اگ
ــادت  ــن عب ــات: 56(، ای ــَس ِإالَّ ِلَیْعُبُدون«2)ذاری ــنَّ َو ااْلن ــُت الج ــا َخَلْق ــد: »َو َم ــی می کن معرف
ــد. از این روســت کــه امــام  ــه دســت می آی نیازمنــد شــناختی اســت کــه از طریــق اهــل  بیــت ب
ــه مقدمــۀ آن یعنــی معرفــت توجــه می دهــد و  ــرای عبــادت ب حســین g  در تفســیر خلقــت ب
می فرمایــد: »َاّیَهــا الّنــاُس! ِإّن الّلــَه َجــّل ِذْکــُرُه َمــا َخَلــَق اْلِعَبــاَد ِإاّل ِلَیْعِرُفــوُه، َفــِإَذا َعَرُفــوُه َعَبــُدوُه 

1. قبل از این که خداوند عّزوجل آدم g  را خلق کند، شما چه چیزی بودید؟ فرمود: ما شبح هایی از نور بودیم که بر گرد عرش 
خدا می چرخیدیم و به مائکه درس تسبیح و توحید و ستایش خدا را می آموختیم.

2. و جن و انس را نیافریدم جز برای آنکه مرا بپرستند.

)محمد عترت دوست(
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ــت  ــن، اهل بی ــَواُه«1)کد: 4-2 و 4-3( بنابرای ــا ِس ــاَدِه َم ــْن ِعَب ــِه َع ــَتْغَنْوا ِبِعَباَدِت ــُدوُه اْس ــِإَذا َعَب َف
ــد،  ــم می گیرن ــان تعلی ــتگان از آن ــی فرش ــرا وقت ــوند؛ زی ــی می ش ــتی معرف ــم هس ــوان معل به عن
دیگــران نیــز از فرشــتگانی چــون جبرئیــل g  تعلیــم می گیرنــد و هــر کســی به طــور مســتقیم یــا 

ــان بهــره منــد می شــود. غیــر مســتقیم از تعلیــم آن

6-2. اهل  بیت b  و مقام عبودّیت و تسلیم

ازجملــه تصاویــر ترســیم شــده توســط امــام حســین g  بــرای اهــل  بیــت، تســلیم بــودن آن هــا 
ــدا در  ــای خ ــی رض ــت، ول ــع نیس ــا طب ــم ب ــه مالی ــنودی در آنچ ــدا و خش ــت خ ــر خواس در براب
ــَرُه فیمــا ُیِحــبُّ َرضینا«)کــد: 1-14(. اهــل   ــا َنْک ــِإذا أراَد م ــد: »َف آن اســت؛ آنجــا کــه می فرمای
ــال  ــود، کم ــرای خ ــن را ب ــد و ای ــی بودن ــاًل راض ــر او کام ــدا و تقدی ــت خ ــل خواس ــت در مقاب بی
می دانســتند و بــا پشــتوانۀ »رضــا«، هــر مشــکل و بــال و مصیبتــی را صبورانــه و عاشــقانه تحمــل 
می کردنــد. در مســائل اجتماعــی نیــز هرگــز پســند و رضایــت مــردم را بــر رضــای الهــی ترجیــح 
نمی دادنــد و آنچــه تکلیــف بــود عمــل می کردنــد. مهــم رضــای الهــی بــود، هرچنــد بــه خشــم 
ــد  ــدا از عب ــای خ ــدا و رض ــد از خ ــای عب ــال، رض ــیر اوج کم ــن مس ــد. در ای ــردم می انجامی م
تعریــف می شــود؛ آنجــا کــه شــعار »ِرضــا اللــِه رضانــا اهــَل البیت«)کــد: 1-3( از کلمــات نورانــی 
امــام و خانــدان او در هنــگام خــروج از مکــه بــه ســمت کربــال در ضمــن خطبــه ای بیــان می شــود 
و نمونــۀ دیگــری از مقــام »رضــا« را در مســیر راه کوفــه، اباعبداللــه g  پــس از برخــورد بــا فــرزدق 
ــِه، و  ــَزَل الَقضــاُء ِبمــا ُنِحــبُّ َفَنحَمــُد الّلــه َ َعلــی َنعماِئ و آگاهــی از اوضــاع کوفــه، فرمــود: »إن َن
َتُه  جــاِء َفَلــم ُیبِعــد َمــن کاَن الَحــقُّ ِنیَّ ــکِر، و إن حــاَل الَقضــاُء دوَن الرَّ ُهــَو الُمســَتعاُن َعلــی أداِء الشُّ
قــوی َســریَرَتُه«2)1-4( حضــرت همچنــان خواهــر خویــش را نیــز بــه تســلیم و رضــا دعــوت  َوالتَّ
ي ِبَعــزاِء الّلــه«3)9-18( تــا پــس از شــهادتش بی تابــی و نارضایــی از خــود نشــان  می کــرد »َتَعــزَّ

ندهــد.

1. ای مردم! خداوند بندگان را آفرید تا او را بشناسند، آن گاه که او را شناختند، پرستشش کنند و آن گاه که او را پرستیدند، از 
پرستش غیر او بی نیاز شوند.

2. اگر قضای الهی آن گونه که دوست داریم، فرود آید، خداوند را بر نعمت هایش می ستاییم و از او در سپاس گزاری، یاری گرفته 
می شود و اگر قضای الهی از رسیدن به آرزویمان مانع شد، آنکه نّیتش حق و درونش پرهیزگاری باشد، دور نمی افتد.

3. به تسلیت الهی، تسلّی بگیر.

)محمد عترت دوست(
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6-3. اهل  بیت g  و مقام عصمت

ــتۀ  ــر خواس ــود در براب ــای خ ــلیم و رض ــان تس ــه در بی ــروج از مک ــگام خ ــین g  هن ــام حس ام
ــوَر  ــا ُاج ــِه، وُیَوّفین ــی َبالِئ ــُر َعل ــِت، َنصِب ــَل الَبی ــا أه ــه ِ ِرضان ــی الّل ــد: »ِرَض ــد می فرمای خداون
الّصاِبریَن«1)کــد: 1-3(. امــام g  در ایــن ســخنان بــا اشــاره بــه اتحــاد ارادۀ خــدا و ارادۀ اهــل 
ــل  ــارۀ اه ــت را درب ــام عصم ــاره و مق ــت اش ــل  بی ــی اه ــای اختصاص ــی از ویژگی ه ــه یک ــت ب  بی
هــاَرِة   بیــت بــه اثبــات می رســاند. همچنیــن حضــرت بــا اشــاره بــه آیــۀ تطهیــر »إّنــا اهــل  بیــت الطَّ
ــُم  ــَب َعنُک ــُه ِلُیْذِه ــُد الل ــا ُیِری َم ــاَل: »ِإنَّ ــٍد  َفق ــِه ُمَحمَّ ــی َنِبیِّ ــل َعل ــه ُ عزوج ــَزَل الّل ــَن أن ذی الَّ
َرُکــْم َتْطِهیًرا«2)کــد: 1-20(. شــأن نــزول آن را دربــارۀ خــود و پــدر و  ْهــَل اْلَبْیــِت َو ُیَطِهّ

َ
ْجــَس أ الِرّ

ــد. ــت می دان ــل  بی ــام اه ــادرش و تم م

َقَلیــِن؛ ِکتاَب  امــام حســین g  بــا تأکیــد بــر ســخن پیامبر کــه فرمودنــد: »إّنــي تــاِرٌك فیُکــُم الثَّ
ــِردا َعَلــيَّ الَحوَض«3)کــد: 1-23( اهــل  بیــت را  الّلــه ِ وِعتَرتــي اهل بیتــي، وَلــن َیفَتِرقــا َحّتــی َی
عــدل و همتــای قــرآن میدانــد و چــون الزمــهٴ همتایــی، همگونــی و همســانی اســت و از آنجــا 
ــای  ــود، همت ــرف نمی ش ــتی منح ــع و درس ــوزنی از واق ــر س ــت و س ــق اس ــخن ح ــرآن، س ــه ق ک
آن هــا نیــز بایــد چنیــن باشــد؛ زیــرا در غیــر ایــن صــورت، همتــای قــرآن نخواهنــد بــود. بــه دیگــر 
ســخن، از آنجــا کــه پیامبــر، قــرآن و اهــل  بیــت را تــا روز رســتاخیز وســیلهٴ هدایــت معرفــی 
ــه وی برســند، بایــد هــر دو از خــالف و  ــر ب ــا زمانــی کــه هــر دو در کنــار حــوض کوث می کنــد، ت
اشــتباه مصــون باشــند، زیــرا امــکان نــدارد افــرادی کــه وســیلهٴ هدایــت بشــر تــا روز رســتاخیز 

هســتند، خطــا و اشــتباهی مرتکــب شــوند.

ــه کتــاب  ــن ب ــن اعتقــاد، مــردم را توجیــه کــرده اســت کــه در زمینــۀ دی ــا بیــان ای امــام g  ب
ــر خــود مقــدم  ــی عمــل کننــد و حــق آن هــا را ب ــه نیکوی ــا آن دو ب و عتــرت تمســک جوینــد و ب

1 . رضایت خدا، رضایت ما اهل  بیت است. بر بایش شکیبایی می کنیم و او هم پاداش شکیبایان را تمام و کمال به ما می دهد.
2 . ما اهل  بیت طهارتیم که خدای عز و جل ]درباره ما[ بر پیامبرش محّمد چنین نازل کرد »خداوند، اراده کرده که آلودگی را 

از شما اهل  بیت، دور دارد و شما را در کمال پاکیزگی بدارد.
3. من در میان شما دو چیز گران بها به جا نهادم: کتاب خدا و خاندانم، ]یعنی[ اهل بیتم. آن دو، هیچ گاه از هم جدا نمی شوند تا آنکه 

در ]قیامت و در کنار[ حوض]کوثر[، بر من درآیند.

)محمد عترت دوست(
 g در کالم امام حسین  b تبیین جایگاه و ویژگی های انحصاری اهل  بیت
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دارنــد؛ چراکــه قــرآن معــدن علــوم دینــی و اســرار و حکمت هاســت و دربــارۀ اهــل  بیــت هــم بــا 
ــِت َو  ــَل اْلَبْی ْه

َ
ــَس أ ْج ــُم الِرّ ــَب َعنُک ــُه ِلُیْذِه ــُد الل ــا ُیِری َم ــه پاکــی اهــل  بیــت در کالم »ِإنَّ توجــه ب

ــن  ــر فهــم دی ــاک شــد، ب ــه ایــن جهــت کــه هــرگاه عنصــر پ ــْم َتْطِهیًرا«)کــد: 1-19( و ب َرُک ُیَطِهّ
کمــک می کنــد و از طرفــی، پاکــی عنصــر بــه نیکویــی اخــالق بــه صفــای قلــب و پیراســتگی و 

ــود. ــی می ش ــارت آن منته طه

همچنیــن در ایــن کالم بــا توجــه بــه اینکــه مــراد از جدایــی، جدایــی زمانــی و مکانــی نیســت، 
چــون قــرآن و اهــل  بیــت هــم از لحــاظ زمــان از یکدیگــر دور شــدند و هــم از لحــاظ مــکان، پــس 
مــراد ایــن اســت کــه بــه لحــاظ معارفــی کــه قــرآن بــر آن مشــتمل اســت، اهــل  بیــت از آن معــارف 
جــدا نیســتند و قــرآن و اهــل  بیــت اتحــاد معرفتــی دارنــد و الزمــۀ جــدا نشــدن آن هــا، عصمــت 
اهــل  بیــت اســت. امــام g  همچنیــن بــا قــرار دادن اهــل  بیــت در کنــار قــرآن بــه افضلیــت خــود 

و اهــل  بیــت اذعــان دارد.

ــاٌن  ــي أم ــد: »أال إنَّ اهل بیت ــه می فرمای ــا ک ــان آنج ــخن جدش ــل س ــا نق ــین g  ب ــام حس ام
ــه اهــل  بیــت در  ــن َتِضّلوا«1)کــد: 1-80( تمســک ب ــم َل ــکوا ِبِه ــي، وَتَمسَّ ــم ِلُحّب ِحّبوُه

َ
َلُکــم، َفأ

ــاره دارد. ــت b  اش ــل  بی ــی اه ــت علم ــه عصم ــد و ب ــت می دان ــع ضالل ــن را مان ــوزۀ دی ح

ــا،  ــقُّ فین ــه ِ   ، َوالَح ــوِل الّل ــت َرس ــل  بی ــا اه ــود در کالم »إّن ــاد خ ــۀ اعتق ــا ارائ ــام g  ب ام
ســاَلِة، وأعــالُم الَحقِّ  وِبالَحــقِّ َتنِطــُق ألِســَنُتنا«2)کد: 1-22( و »أّنــا اهل بیــت الَکراَمــِة وَمعــِدُن الرِّ
ــِإذِن الّلــه ِ عزوجل«3)کــد:  ــِه ألِســَنَتنا، َفَنَطَقــت ِب ذیــَن أوَدَعــُه الّلــه ُ عزوجــل ُقلوَبنــا، وأنَطــَق ِب الَّ
1-35( بــه ویژگــی حــق بــودن فکــر و نطــق اهــل  بیــت اشــاره و پیوســتگی اهــل  بیــت بــا حــق را 

دلیــل بــر عصمــت اهــل  بیــت می دانــد.

1. اهل  بیت من، ]مایه[ امان شمایند. پس آن ها را به سبب محّبت من، دوست بدارید و بدیشان، چنگ در زنید تا هرگز گم راه 
نشوید.

2. ما خاندان پیامبر خدا  هستیم. حق، در میان ماست و زبان ما به حق، گویاست.
3. ما اهل بیت کرامت و معدن رسالتیم و نشانه های برافراشته حق؛ کسانی که خداوند عز و جل، حق را در دلمان به ودیعت نهاد و 

زبانمان را به آن، گویا کرد. پس به اذن خدای عز و جل به سخن درآمد.

)محمد عترت دوست(
 g در کالم امام حسین  b تبیین جایگاه و ویژگی های انحصاری اهل  بیت
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6-4. اهل  بیت b و حق موّدت

َتنــا أهــَل الَبیــِت،  امــام حســین g  دربــارۀ محبــت و مــودت اهــل  بیــت می فرمایــد: »ِالَزمــوا َمَودَّ
ــَة ِبَشــفاَعِتنا«1)کد: 1-55( و همچنیــن بــه نقــل از  نــا َدَخــَل الَجنَّ ــُه َمــن َلِقــَي الّلــه َ و ُهــَو ُیِحبُّ َفِإنَّ
ــه در کالم  ــه کار رفت ــزام ب ــد: 1-48(. از ال ــي ِلُحّبي«2)ک ــوا اهل بیت ــد: »وأِحّب ــان می فرمای جدش
امــام g  می تــوان اســتنباط کــرد کــه مــودت و محبــت اهــل  بیــت به عنــوان یــک حــق در اســالم 
مطــرح اســت. امــام g  یــادآور می شــود کــه مــردم بایــد ایــن حــق را پــاس بدارنــد و محبــت اهــل 
 بیــت را فــرا راه حرکــت تکاملی شــان ببیننــد، چراکــه اهــل  بیــت بــه خاطــر فضایــل و کراماتــی کــه 
دارنــد، ســزاوار محبت انــد. دوســتی آن هــا درواقــع پاســخ بــه نــدای ناصحانــۀ پیامبــر، هم نشــینی 
نــا لّلــه ِ ُکّنــا َنحــُن وُهــَو َیــوَم  بــا آن بزرگــوار در قیامــت و اســتفاده از مقــام شــفاعت اســت. »َمــن أَحبَّ

ــّباَبِة َوالُوســطی«3)کد: 44-1(. الِقیاَمــِة َکهاَتیــِن وأشــاَر ِبالسَّ

دوســتی اهــل  بیــت مســتلزم پیــروی از ســیره و روش آنان اســت، چنان کــه امــام g  می فرمایند: 
نــا کاَن ِمّنــا أهــَل الَبیــِت. َفُقلــُت: ِمنُکــم أهــَل الَبیــِت؟! َفقــاَل: ِمّنــا أهــَل الَبیــِت، َحّتــی  »َمــن أَحبَّ
ــد:  ی«4)ک ــُه ِمِنّ ــی َفِإنَّ ــن َتِبَعِن ــِح: »َفَم ــِد الّصاِل ــوَل الَعب ــِمعَت َق ــا َس ــاَل g : أم ــمَّ ق ــا. ُث ــا َثالث قاَله
ــر  ــواده از نظ ــن خان ــه ای ــبب ورود ب ــت س ــل  بی ــت از اه ــد تبعی ــد می کن ــام g  تأکی 1-58(. ام
معنــوی می شــود، چنان کــه پیامبــر فرمــود: )ســلمان منــا اهــل البیــت(. در ایــن مســیر، امــام 
g  اصــل و حــد کمــال را بــر محبــت قلبــی و همراهــی بــا اهل بیــت بــا دســت و زبــان قــرار می دهد 
ــِة  نــا أهــَل الَبیــِت ِبَقلِبــِه، وجاَهــَد َمَعنــا ِبِلســاِنِه وَیــِدِه؛ َفُهــَو َمَعنــا ِفــي الَجنَّ و می فرمایــد: »َمــن أَحبَّ
علی«5)کــد: 1-55( و در صــورت نبــود یکــی از مراحــل، مراتــب پایین تــری را محــب 

َ
فیــِق األ ِفــي الرَّ

نــا ِبَقلِبــِه، وجاَهــَد َمَعنــا ِبِلســاِنِه، وَضُعــَف َعــن أن ُیجاِهــَد  قائــل اســت و می فرمایــد: »و َمــن أَحبَّ

1. به موّدت ما اهل  بیت ملتزم باشید که هر کس خدا را دیدار کند، درحالی که ما را دوست می دارد، با شفاعت ما به بهشْت وارد 
می شود.

2 و اهل  بیتم را به خاطر من، دوست بدارید.
3 هر کس ما را برای خدا دوست بدارد، ما و او، در روز قیامت، مانند این دو هستیم و به انگشِت اشاره و میانی اش اشاره کرد.

4 . هر کس ما را دوست بدارد، از ما اهل بیت است گفتم: از شما اهل  بیت؟! فرمود: »از ما اهل  بیت«. این جمله را تا سه بار، تکرار 
کرد و سپس فرمود: »آیا گفته ابراهیم، بنده شایستۀ]خدا[ را نشنیده ای که: »هر کس از من پیروی کند، از من است. اشاره به آیۀ: 
ََّک َغُفوٌر َرحیٌم«؛ پروردگارا! آن ها ]بت ها[ بسیاری از مردم  َُّه ِمنِّي َو َمْن َعصاني  َفإِن َُّهنَّ أَْضلَلَْن َکثیراً ِمَن النَّاِس َفَمْن تَِبَعني  َفإِن »َربِّ إِن

را گمراه ساختند! هر کس از من پیروی کند از من است؛ و هر کس نافرمانی من کند، تو بخشنده و مهربانی)ابراهیم، 36(.
۵ هر کس ما اهل  بیت را به دل دوست بدارد و با زبان و دستش همراه ما بجنگد، با ما در بهشت، در َرفیِق اَعلی خواهد بود.

)محمد عترت دوست(
 g در کالم امام حسین  b تبیین جایگاه و ویژگی های انحصاری اهل  بیت
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نــا ِبَقلِبــِه، وَضُعــَف َعــن أن ُیجاِهــَد َمَعنــا  ــِة دوَن ِتلــَك. وَمــن أَحبَّ َمَعنــا ِبَیــِدِه؛ َفُهــَو َمَعنــا ِفــي الَجنَّ
ــِة دوَن ذِلَك«1)کــد: 55-1(. ِبِلســاِنِه وَیــِدِه؛ َفُهــَو َمَعنــا ِفــي الَجنَّ

حضرت همچنین با بیان مراتب عداوت، مردم را از دشمنی با اهل  بیت بر حذر می دارد و می فرماید: 
سـَفِل ِمَن الّناِر. وَمن أبَغَضنا ِبَقلِبِه 

َ
رِك األ »وَمن أبَغَضنا ِبَقلِبِه، وأعاَن َعَلینا ِبِلسـاِنِه وَیِدِه؛ َفُهَو ِفي الدَّ

وِلسـاِنِه، وَکـفَّ َعّنـا َیَدُه؛ َفُهـَو ِفي الّناِر َفوَق ذِلَك. وَمن أبَغَضنا ِبَقلِبِه، وَکفَّ َعّنا ِلسـاَنُه وَیـَدُه؛ َفُهَو ِفي 
الّناِر َفوَق ذِلَك«2)کد: 1-55( همچنین امام g  در بیان مراحل و میزان دوستی و دشمنی با اهل  
بیـت بـه بیـان ارتبـاط بین درجـات بهشـت و جهنم با میـزان و نـوع ارتباط بـا اهل  بیت می پـردازد.

ــی  ــان معرف ــزش گناه ــبب ری ــت را س ــل  بی ــتی اه ــال، دوس ــد متع ــل، خداون ــن دلی ــه همی ب
کــرده اســت. خداونــد نظــام هســتی را بــر اســاس نظــام اســباب قــرار داده اســت. بــا آنکــه خــود 
ْرِض 

َ
ــَماَواِت َو اأْل می توانــد مســتقیم بــا »ُکــن َفَیُکــون« هــر چیــزی را هســتی بخشــد: »َبِدیــُع السَّ

ــد و از  ــه اســباب توســل می جوی ــن َفَیُکون«3)بقــره، 117(، ب ــُه ُک ــوُل َل ــا َیُق َم ــًرا َفِإنَّ ْم
َ
َو ِإَذا َقضــَی أ

ُقــوْا اللــَه  ِذیــَن َءاَمُنــوْا اتَّ َهــا الَّ یُّ
َ
مردمــان می خواهــد تــا اســباب را در نظــر آورنــد و بــه کار گیرنــد: »َیاأ

ُکــْم ُتْفِلُحون«4)مائــده، 35(. امــام حســین g  نیز  َو اْبَتُغــوْا ِإَلْیــِه اْلَوِســیَلَة َو َجاِهــُدوْا فــِی َســِبیِلِه َلَعلَّ
در تاییــد عالــم اســباب و در معرفــی ایــن اســباب محبــت اهــل  بیــت را معرفــی می کنــد؛ آنجــا کــه 
نوَب  نا َلُیســاِقُط الذُّ یَلــِم، وإنَّ ُحبَّ نــا وإن کاَن أســیرا ِفــي الدَّ نــا َنَفَعــُه الّلــه ُ ِبُحبِّ می فرمایــد: »َمــن أَحبَّ
ــه موجــب ریــزش  ــُح الَوَرَق«5)کــد: 1-60( پــس همان طــور کــه اســتغفار و توب َکمــا ُتســاِقُط الّری

گناهــان اســت، توســل بــه محبــت اهــل  بیــت نیــز این گونــه اســت. 

1 . و هر کس ما را به دل دوست بدارد و با زبانش همراه ما بجنگد، ولی از جنگیدن با ساح به همراه ما ناتوان باشد، با ما در بهشت 
است، اّما در درجه ای فروتر. و هر کس به دل ما را دوست بدارد و از اینکه با دست و زبان بجنگد، ناتوان باشد، با ما در بهشت است، 

اّما از درجه قبلی هم فروتر.
2. و هر کس به دل ما را دشمن بدارد و با دست و زبان، علیه ما بکوشد، در ژرف ترین َدَرکات آتش ]دوزخ[ است. و هر کس به دل 
و زبان با ما دشمنی کند، اّما اقدام عملی انجام ندهد، در آتش است، اّما باالتر از درجه قبلی. و هر کس به دل ما را دشمن بدارد و 

دست و زبان خویش را از ما نگاه دارد، در آتش است، اّما باالتر از درجه قبلی.
3 هستی بخش آسمان ها و زمین اوست! و هنگامی که فرمان وجود چیزی را صادر کند، تنها می گوید: »موجود باش!« و آن، فوری 

موجود می شود.
4 ای کسانی که ایمان آورده اید! از )مخالفت فرمان( خدا بپرهیزید! و وسیله ای برای تقرب به او بجویید! و در راه او جهاد کنید، باشد 

که رستگار شوید.
۵ هر کس ما را دوست بدارد، خداوند، سودی از آن ]دوستی[ به او می رساند، هرچند در دیلم، اسیر باشد. بی گمان، محّبت ما، 

گناهان را می ریزد همان گونه که باد، برگ را فرو می ریزد.

)محمد عترت دوست(
 g در کالم امام حسین  b تبیین جایگاه و ویژگی های انحصاری اهل  بیت
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نتیجه گیری

اســتفاده از روش تحلیــل محتــوا دربــارۀ متــون مقــدس همچــون کلمــات معصومیــن b  خــود 
ازجملــه مهم تریــن ویژگی هــای ایــن تحقیــق اســت. دیگــر نتایــج ایــن تحقیــق:

1. هــدف از بعثــت انبیــا، ارشــاد خلــق و هدایــت آن هــا به ســوی حــق اســت و کالم امــام 
حســین g  نیــز چــون در بردارنــده تمــام مقاصــد و اهــداف شــریعت اســت؛ بنابرایــن بیانــات آن 
بزرگــوار جلــوه ای از کالم خــدا و پرتــوی از گفتــار رســول خــدا اســت. بــه همیــن دلیــل در تمــام 

ــرد. ــت ک ــی را دریاف ــن روح کل ــوان ای ــت، می ت ــده اس ــل  ش ــام g  تحلی ــخنان آن ام ــه از س آنچ

2. نتیجــۀ بررســی احادیــث امــام حســین g ، چینــش ســخنان در چهــارده حــوزۀ نگرشــی: 
اهــل  بیــت، ذکــر و دعــا، امامــت، خداشناســی، مفهوم شناســی اصطالحــات دینــی، قــرآن کریــم، 
دشــمنان اهــل  بیــت، عقــل، قضا و قــدر، معــاد، علــم، امــت اســالم، اهتمــام بــه اخــالق نیــک، دنیا 
اســت کــه از ایــن 14 حــوزۀ نگــرش ســه حــوزۀ اهــل  بیــت، ذکــر و دعــا و امامــت بیشــترین فراوانــی 

را دارد و کمتریــن حــوزه ای کــه در ســخنان امــام g  بــه آن پرداختــه  شــده، موضــوع دنیــا اســت.

3. از آنجــا  کــه تأکیــد بــر یــک مطلــب و تکــرار آن به دفعــات می توانــد بیانگــر ایــن باشــد کــه ایــن 
ــف  ــای مختل ــد به انح ــعی می کن ــده س ــوده و گوین ــم ب ــیار مه ــده کالم بس ــر گوین ــوع از نظ موض
اهمیــت ایــن موضــوع را بیــان کند، ســه موضوع اهــل  بیت، امامــت و ذکــر و دعا برای امام حســین 
g  نســبت بــه موضوعــات دیگــر بــه جهــت ارزش آن در منظومــه و نظــام فکــری دیــن یــا از جهــت 
نیــاز مخاطبــان و اقتضائــات آن هــا یــا از هــر دو جهــت از درجــۀ اهمیــت بیشــتری برخوردار اســت.

3. مؤلفه هــای استخراج شــده در موضــوع اهــل  بیــت، از یک طــرف بیــان ویژگی هــای مختلــف 
ــه  ــج رجــوع ب ــه اهــل  بیــت، نتای ــج حــب و بغــض آن هــا، ثمــرات نیکــی ب ــار و نتای اهــل  بیــت، آث
ایشــان و کرامــات آن هاســت و از طــرف دیگــر معرفــی مصادیــق مشــخصی از اهــل  بیــت همچــون 
امــام علــی g ، حضــرت زهــرا  و امــام حســین g  و دفــاع از جایــگاه آن هــا به وســیلۀ بیــان 
ویژگی هــا و فضایــل اختصاصــی از آن هاســت؛ بیــان ویژگی هــای اهــل  بیــت بیشــترین فراوانــی را 

ــه خــود اختصــاص داده اســت. ــان مؤلفه هــای استخراج شــده ب در می

)محمد عترت دوست(
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4. در ارائــۀ تصویــری از اهــل  بیــت، امــام حســین g  بــا بیــان موضــوع تعلیــم مالئکــه توســط 
اهــل  بیــت در بیــان منزلــت و جایــگاه آن هــا در هســتی نه تنهــا خــود را به عنــوان یکــی از مصادیــق 
اهــل  بیــت، معلــم انســان ها می دانــد بلکــه بــر آن اســت تــا مقــام تعلیــم اهــل  بیــت را بــرای کل 
هســتی بیــان کنــد و بگویــد هــر موجــودی اعــم از مالئکــه، اجنــه و انســان هــر چیــزی از علــم و 

ــت. ــت اس ــش دارد از اهل بی دان

ــر خواســت  5. اهــل  بیــت در کالم امــام حســین g  انســان های معرفــی می شــوند کــه در براب
ــت  ــدا در آن اس ــای خ ــی رض ــت، ول ــع نیس ــا طب ــم ب ــه مالی ــتند و از آنچ ــلیم هس ــد تس خداون
خشــنودند. امــام g  اوج ایــن کمــال را رضــای عبــد از خــدا و رضــای خــدا از عبد در جملــۀ »رضی 

ــا اهــل  بیــت« تعریــف می کنــد. اللــه رضان

6. امــام حســین g  در تأییــد عالــم اســباب و در معرفــی یکــی از ایــن اســباب محبــت اهــل  بیــت 
را متذکــر می شــود و توســل بــه محبــت اهــل  بیــت را وســیله ای بــرای ریــزش گناهــان می دانــد. 
امــام g ، دوســتی اهــل  بیــت را مســتلزم پیــروی از ســیره و روش آنــان می دانــد و معتقــد اســت، 
انســان می توانــد بــا بهره گیــری از عنصــر محبــت همــراه بــا اطاعــت و والیــت به عنــوان اهــل  بیــت 
ســرافراز شــود؛ »مــن احبنــا کان منــا اهل بیــت« همان طــور کــه ســلمان بــه ایــن مقــام نائــل شــد.
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عطاردی قوچانی، عزیزاهلل. )1376(. مسند االمام الشهید ابی عبداهلل الحسین بن علی )ع(. تهران: عطارد. _
فیروزان، توفیق. )1360(. روش تحلیل محتوا. تهران: آگاه. _
فیض، علیرضا. )1363(. مبادی فقه و اصول. تهران: دانشگاه تهران. _
کریپندورف، کلوس. )1378(. مبانی روش شناسی تحلیل محتوا. مترجم: هوشنگ نائینی. تهران: روش. _
کلینی، ابو جعفر محمد بن یعقوب. )1407ق(. الكافی. تهران: دار الکتب االسالمیه. _
کیوی، ریمون؛ کامپنهود، لوک وان. )1381(. روش تحقیق در علوم اجتماعی. مترجم: عبد الحسین نیک گهر. تهران:  _

توتیا. 
مجلسی، محمد باقر . )1412ق(. بحاراالنوار الجامعه لدرر اخبار االئمه االطهار b . تهران: دار الکتب االسالمیه. _
محمدی ری شهری، محمد. )1388(. دانشنامه امام حسین g . قم: دارالحدیث. _
_ .قم: موسسه انتشاراتی امام عصر . b مولوی نیا، محمد جواد. )1386(. تاریخ چهارده معصوم

)محمد عترت دوست(
 g در کالم امام حسین  b تبیین جایگاه و ویژگی های انحصاری اهل  بیت


