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سخــــن آغازیــن

م »تربیت« اســـت و 
َ
کار عال بـــا همۀ دشـــواری ها و ظرافت هایش، شـــیرین ترین 

گر »خانواده« باشد، تربیت شیرین  مهم ترین بستر تربیت، »خانواده«. خانواده ا
که ما نفس می کشـــیم، در خانـــواده هم تربیت  می شـــود و طبیعی. همان طـــور 

کنیم و بدانیم چه می شود.  می شویم؛ بی آنکه به آن فکر 
تمرکـــز ما بـــر تربیت و تعلیم اســـت، آن هم با رویکرد اســـالمی و عقالنی و با 
محوریِت مهارت آموزی به خانواده ها. ازاین رو طرح »مهرسـتان« را پایه ریزی 
کردیم تا در پیمودن این مســـیر مقدس، بتوانیم منظم و هدفمند و برنامه دار 
پیـــش برویـــم. »مهرســــتان« فقـــط مخفـــف »محصـــوالت هنری رســـانه ای« 
گرمابخشی  نیست؛ بلکه اسم مکانی ا ست برای آموختن مهرورزی در خانه و 

کانون خانواده.  به 
از بیـــن همۀ راه هـــای ممکن، با »یار مهربان« به یـــاری خانواده ها آمده ایم؛ با 
همان آشنای پرسخاوتی که صدها نسِل بشر را معلم وار پرورده و فروتنانه با ذهن 

و ضمیرشان در هم تنیده است.

8



که با همۀ تنـــوع ابزارهای دیجیتال و  کتـــاب آمده ایم و بر ایـــن باوریم   بلـــه، با 
کتـــاب را نمی گیرد!  گرایـــش جنون آمیز انســـان امـــروز به آن هـــا، هیچ چیز جـــای 
که  گنجینۀ سرشـــاری به شـــمار می رود  خوشـــبختانه این یـــار مهربان، همچنان 

پاسخ گوی نیازهای رنگارنگ مخاطبانش است.
که حضورمان در این عرصه را معنا  کار خیِر زمین مانده ای بوده ایـــم  به دنبـــال 
گذارد. ســـرانجاِم صدها نفرســـاعت  ببخشـــد و جریانی پویا و اثری مانا به جای 
که یکی از  پایش و پویش، به معماری طرح خانواده محوِر »مهرسـتان« انجامید 

کنون در دستان شماست.  میوه هایش ا
مشـــتاقانه منتظریـــم تا با دریافت دیدگاه های شـــما ســـروران عزیـــز به آدرس   

گردیم. mehr@mehrestan.ir  بیش از پیش مرهون مهربانی هایتان 
کرد  که توفیق، رفیق طریقمان  بر آســـتان جانانی سِر ســـپاس فرود می آوریم 
تـــا دورۀ امانت داده شـــده در مزرعـــۀ دنیا را بـــه خوشـــه چینی از خرمن ارباب 
و اصحـــاب فرهنـــگ و اندیشـــه بگذرانیـــم و آنگاه بـــا لطفی دوچنـــدان، ما را 
کرد تـــا در طرح پربرکـــت »مهرســــتان« بتوانیم بابت  وامـــدار فضـــل بی کرانش 
گردن بیاویزیم.  تولید و ترویج محصوالتـــی فرهنگی و تربیتی، مدال افتخار بر 
کردنـــد وگام  به گاِم مســـیر را  کـــه ذره پروری  از تک به تـــِک ســـروران ارجمندی 

هم شانۀ ما شدند، به رسم ادب، خاضعانه سپاسگزاریم. 

مـݠهـرسـتان         
اینجا خانۀ شماست
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مقدمۀ آیت اهلل سیدابوالحسن  مهدوی

خالق مهربان، همۀ جهان را با تمام ویژگی هایش در خدمت انسان و مسخر برای 
ْحَسِن َتْقِویٍم <2 با استفادۀ 

َ
ِإْنَساَن فِي أ

ْ
ْقَنا ال

َ
َقْد َخل

َ
که >ل او قرار داده است1 تا انســـان    

کمال  مشروع از آن ها و از سرمایه های علم، عقل، قدرت و اراده بتواند استعداد 
ْم 

ُ
ک ّیُ

َ
ْم أ

ُ
َوک

ُ
کـــه >ِلَيْبل را در خـــود به فعلیت برســـاند و از آزمایش ســـربلند بیرون آید 

ْحَسُن َعَملًا<3. راه رســـیدن به این مقصود مهم، همان عمل به دستورات دین 
َ
أ

ْقُت 
َ
که از آن به بندگی تعبیر می شود: >َو َما َخل و ترک محرمات و موانع سیر است 

 ِلَيْعُبُدوِن< 4
َ
ِإْنَس ِإلّا

ْ
ِجّنَ َو ال

ْ
ال

کتب را  پروردگار رب وجوبی جهان و انســـان اســـت. او برای تربیت بشـــر، 
کتب و با نگاه  گیری قوانیـــن از  کرد تا با فرا انـــزال و رســـوالن و حجج را ارســـال 
کامل  که همۀ آن قوانیـــن را در حد  بـــه الگوهـــا و اســـوه  های چهارده گانه؟مهع؟ 

1. ابراهیم 32 و 33.
2. تین، 4. 

3. ملک، 2. 
4. ذاریات، 56. 
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کند.  گرفته و عمل  کیفیت ســـیر و حرکت را یاد  کرده  اند، راه و  در خـــود پیاده 
که بشـــر می تواند به ســـرمنزل مقصود و هـــدف خلقت خود  این گونـــه اســـت 
برســـد: َمثل اعالی او1 و فنای در او2 شـــود، به لقای او رسد،3 در جنب او قرار 
گیرد،4 در حلقۀ عّباد او داخل شـــودو 5 با خرق همه، به جز حجاب واجبیت6 
آیینـــۀ تمام نمـــای او شـــود. الزمـــۀ ایـــن حرکت و رســـیدن به مقصـــد، تالش 
دائمی7 برای تحصیل ایمان یقینی8 و عبودیت همیشـــگی و تقوای مستمر9 از 
کامل انسان  ها و مالزمت عملی همیشگی با  طریق نگاه دائمی به اسوه   های 
کرده و   مشخص 

ً
که با تعقل و تفکر، هدف را دقیقا کسانی  آن هاســـت10؛ پس 

احساس نیاز به ارتباط با معصومین؟مهع؟11 و ابتغاء و طلب وسیله12 و تمسک 
کرده اند، همراهی با آن  ها را شـــعار خود و عمل به دســـتور آن  ها را  به ثقلین13 

مرام خود قرار می  دهند.
واضح و روشن است این حرکت اختیاری، موجب برکت و لطِف نتیجه و اثر 

1. نحل ،60؛ روم، 27.
2. توبه، 111.

کهف، 110.  .3
4. زمر، 56.

5. فجر، 29.
6. شوری، 11.

7. نجم، 39 و 40.
8. بقره، 3 و 4.
9. یونس، 63.

10. توبه، 119.
11. آل عمران، 200.

12. مائده، 35.
13. آل عمران، 103.

سبدا  ءاسب دات
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کمال، عملی می شـــود و شخص، دارای  اســـت1. با آن، امکان رســـیدن به قلۀ 
ایمان یقینی، اخالق خوب، اعمال صالح و از »خیر البریة«2 شده و در اوصاف، 

ک پیدا می   کند. با اهل بیت؟مهع؟ سنخیت و اشترا
کســـاء و ارتباط ذکری و عملی با الفاظ و معانی آن، نمونه ای  حدیث شـــریف 
که نزول آیۀ تطهیر و نیز  کامل از تمســـک به ثقلین است. در حالی  دقیق و زیبا و 
کیفیت، مقدمات و مؤخرات نزول آیه را بیان می  کند، به تکرار  دلیـــل، حکمت، 
ذکر آن جلســـه و یـــادآوری مرتب معارف و نکات آن توصیـــه و به تبعیت از راه و 
روش پنج نور مقدس؟مهع؟ تشویق می کند. از این طریق، برطرف شدن هموم و 
غموم و غصه  ها و نگرانی  ها و احاطۀ مالئکه به متذکرین آن و تکریمشان و طلب 
مغفرت برای آن ها تا لحظۀ تفرقشـــان را باعث می شـــود. در نهایت نیز شیعیان 
کرم و اعظم اسالم؟ص؟  به نجات و سعادت و رستگاری نائل می شوند. پیامبر ا
نیز عماًل بعد از نزول آیۀ تطهیر، تا چندین ماه، هر روز به دِر خانۀ امیرالمؤمنین و 
حضرت فاطمه؟امهع؟ آمده و با صدای بلند، آیۀ تطهیر را تکرار می کردند تا همه را 
متوجه و متذکر عظمت این خاندان و ارتباط آیۀ شریفه با آن ها و متذکر عصمت 
که می خواســـتند شـــک را از همگان در  کننـــد. این گونه بود  ک  ایـــن خانـــدان پا

خصوص جایگاه آنان برطرف  سازند. 
بی شک، آنچه می تواند ضعف یا مجهول بودن بعض راویان آن را جبران 
کند، نقل کردن این حدیِث باعظمت و شـــریف توسط شخصیت  های بزرگ 

1. انعام، 160.
2. بینه، 7.

ۀهدۀ  سحل لب دیدلهللاتی  ۀمدقم



14

گذشـــته اســـت. همچنیـــن، مقبولیت  و علمـــای طراز اول در طول قرن  های 
کثیـــره، همراه با وجود  مضامیـــن آن و متواتـــر و مســـتفیض بودن آن در ادلۀ 
عرفـــان و ادب و اخـــالق و رعایـــت نـــکات دقیـــق تربیتی و روانـــی و احکام 
که نشـــان  کرده اند   جبران کننده اســـت، ایـــن حدیث را نقل 

ً
وجوبـــی، قطعا

که در علم رجال،  از تأیید آن نزد ایشـــان اســـت. همچون اصحاب اجماع 
مرسالت آن  ها را مصححه می  نامند، این حدیث باعظمت نیز قابل اعتماد 
کیفیـــت پیروی از  کامـــل همۀ مشـــتاقان و عالقه منـــدان به مســـیر معنوی و 
گفت وگـــو بـــا بزرگ ترهـــا و  کیفیـــت تعامـــل و  اهل بیـــت؟مهع؟، در خصـــوص 

کوچک ترها و در تعظیم آن ها و تکریم این هاســـت.
خوشبختانه فاضل ارجمند و صدیق مکرم؛ جناب حجت االسالم والمسلمین 
آقای علی صغیرا، زحمت تألیف و جمع آوری بخشی از نکات زیبای این حدیث 
کشـــیده اند؛ ازایـــن رو، مؤمنین می توانند همراه با  را در قالب هفتاد نکتۀ تربیتی 
کرده و با تکرار آن، بر  خواندن حدیث در مجالس و محافل، به نکات آن توجه 
بهره مندی و نزدیک ترشدنشان به مقصد بیفزایند. خدای متعال همۀ ما را عالم 
و عامـــل بـــه معارف دین قرار دهد و ما را در زمـــرۀ عارفان به اهل بیت؟مهع؟ و به 
وحی له الفداء  حق آن  ها و به خصوص به آخرین آن ها، حضرت بقیة اهلل المنتظر ر
کبرای  و عليه و على آبائه المعصومین الصلاة و الســـلام قرار داده و مشـــمول شفاعت 

کند.  کون و مکان  کســـاء و محور  کبری؟اهع؟، محور حدیث  مادر آن ها، صدیقۀ 
ان شاءاهلل. 

سبدا  ءاسب دات
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ِة الَاْبراِر  ِئّمَ
َ
ْهِل َبْيِتِه الَاْخيـــاِر الأ

َ
ـــٍد َو أ ْيَك ِمْن ُمَحّمَ

َ
ْقـــَرَب ِإل

َ
ْو َوَجْدُت ُشـــَفعاَء أ

َ
ُهـــّمَ ِإنِّي ل

ّ
»الل

ِة العاِرِفیَن ِبِهْم 
َ
ِني فِي ُجْمل

َ
ْن ُتْدِخل

َ
َك أ

ُ
ل
َ
ْسأ

َ
ْيَك أ

َ
ُهْم َعل

َ
ْوَجْبَت ل

َ
ِذي أ

َّ
ِهُم ال ُتُهْم ُشَفعائِي، َفِبَحّقِ

ْ
َجَعل

َ
ل

ِهْم َوفِي ُزْمَرِة الَمْرُحوِمیَن ِبَشفاَعِتِهْم.«  َوِبَحّقِ

آمین و استجب یا اهلل، یا رب العالمین.

سیدابوالحسن مهدوی

7مهر1399

ۀهدۀ  سحل لب دیدلهللاتی  ۀمدقم



16



17

درآمد

کساء مأنوس هســـتند و بارها این   با حدیث شـــریف و شـــیرین 
ً
شـــیعیان عموما

کـــرده و از آن بهره ها برده اند؛ اما تأمـــل در این حدیث  میـــراث فاطمـــی را زمزمه 
کافی است وارد  می تواند در تربیت و پرورش خانواده و جامعه درس آموز باشد. 
گفتار اهل بیت؟مهع؟ را یک بار دیگر از پارۀ  خانۀ حضرت زهرا؟اهع؟ شویم و رفتار و 
کساء بســـتۀ تربیتی خوبی برای ما و خانوادۀ  تن رســـول خدا بشـــنویم. حدیث 
کنیم.  گفتار شبیه اهل بیِت بهشتی پیامبر؟ص؟  ماست تا خودمان را در رفتار و 

بـــا پیامبـــر خوبی هـــا وارد منزل دخترشـــان می شـــویم و از ایشـــان اذن دخول 
کننـــد و اثری به یادگار برای شـــیعیان و  می گیریـــم. یا علـــی می گوییم تا یاری مان 
کارمان شرح نکات  شـــیفتگان معارف علوی به ارمغان بیاوریم. هرچند مبنای 
کنار دیگر زیبایی های آن ســـریع و  تربیتی و اخالقی حدیث اســـت، نمی  شـــود از 
گر در بخش هایی فراتر از نکات تربیتی گفته ایم، این را  ساده عبور کنیم؛ بنابراین ا

به حساب غنای حدیث بگذارید.
کتاب را به مقولۀ مهم الگو و الگوپذیری اختصاص می دهیم  بحث آغازیـــن 

دمسۀد
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تـــا ذهن مخاطب آمادگی بیشـــتری برای دریافت مطالب بیابـــد. از ویژگی های 
که برخی آدرس های اشتباه به ما می دهند و بعضی  الگو می گوییم تا در دورانی 
کج راهه پا  کســـی را اســـوه نگیریم، به  مســـیر را اشـــتباه طی می کنند، هرکس و نا
نگذاریم و دســـتورالعمل ها را از اهلش بگیریم. در مسیر، برای بهرۀ هرچه بیشتر 
از حدیث  کســـاء بر خـــدای رحیم توکل می کنیم و دِر خانـــۀ قرآن کریم را می زنیم. 
به حضرات معصومین؟مهع؟ متوسل می شویم و قطره ای از دریای معارف آن ها 
که در پی آن بودیم  گلو تازه می کنیم. خودشان بهترین روایت هایی  برمی گیریم و 
ســـِر راهمان می گذارند. از رفتار و سیرۀ علما و بزرگان معاصر تاریخ ایران و اسالم 
گر دستورات دینی را  هم نمونه هایی بیان می کنیم تا به مخاطب نشـــان دهیم ا
 تأثیر آن را می بینیم. جالب اینکه صدیقۀ طاهره؟اهع؟ در میان 

ً
کنیم، حتما عمل 

روایت حدیث، در بخشـــی، به چند موضوع علمی نیز اشـــاره می کنند. چکیده 
ســـخن اینکه خدا و خاندان نبوتش هرآنچه برای سعادت بشر الزم بوده است 
کنیم. در حد  که به وظیفۀ خود عمل  از ما دریغ نکرده اند و حاال نوبت ماســـت 
وســـع می کوشیم به مراد دلمان برســـیم و برای خانواده  ها اثری درخور، به یادگار 
گذاریم. امید است برکات این تالش ناچیز در دنیا و آخرت شامل حالمان شود.

که نوشتار پیش رو چراغ راه سعادتمان شود. امید 

علی صغیرا، 7 آذر 1399

سبدا  ءاسب دات
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نقش الگو در تربیت

کاربردی در حوزۀ روان شناسی و تربیت و تبلیغ  الگو و اســـوه از مفاهیم مهم و 
اســـت. انســـان ها و جوامـــع، از طریق الگوهـــا هویت خویـــش را می یابند، آن 
گـــون را از طریق آن ها در خـــود نهادینه  گونا را تقویـــت می کننـــد و ارزش  هـــای 
کام  کماالت خویش،  می ســـازند. اســـوه های بزرگ دینی و آیینی با فضایل و 
کمال جو و فضیلت خواه را سیراب می کنند. از حیث  ک انســـان های  عطشـــنا
گمشـــده های وجودی خود را در وجود دیگری   انساْن 

ً
روان شـــناختی، اصوال

جست وجو می کند و چه شایسته اینکه آدمی گمشده ها را در صاحب کماالتی 
کند. فرایند الگوپذیری  چـــون اهل بیت عصمت و طهارت؟مهع؟ جســـت وجو 
گاهانه صـــورت می گیرد و حـــس قهرمان جویی، آن  انســـان از طریـــق تقلیـــد آ
کارکردهای الگو در تربیـــت عبارت اند از: ترازوی   را تقویـــت می کند. از جملـــه 
ســـنجش رفتـــار و راهیابی از طریق الگوها و ســـنجش نارســـایی ها و نواقص. 
روش الگویی در میان نظریه های رشـــد، به ویژه در نظریۀ یادگیری اجتماعی، 

تهب لارل دم ا هقل
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جایگاهـــی برجســـته دارد. در میان روش هـــای تبلیغ دینی نیـــز، روش معرفی 
اسوه ها جایگاه ویژه ای دارد.1

»انســـان همواره برای رســـیدن به موفقیت و دستیابی به اهداف خویش، 
نیازمند الگو و اســـوه اســـت. الگوخواهی و الگوپذیـــری از نیازهای وجدانی و 
فطری افراد بشـــر اســـت؛ اما هرکس و هرچیز نمی تواند الگوی شایســـته واقع 
که اصالت و لیاقت دارند و بر اساس ارزش های معنوی  شود، مگر الگوهایی 
گاهی  استوار باشند. انسان، نخست باید از ویژگی های یک الگوی شایسته آ
کـــه رفتـــارش محبت آمیز  کرد  داشـــته باشـــد؛ ازایـــن رو بایـــد الگویـــی انتخاب 
که خداوند پیامبـــر؟ص؟ را به عنوان الگوی رحمت و مهربانی  باشـــد؛ همچنان 
کامل در تربیت اســـالمی، نشـــان دادن راه  معرفـــی می نماید. نقش الگوهای 
رســـتگاری و ســـعادت حقیقی اســـت؛ زیرا آنان دین را چنان که باید دانسته و 
گرفته اند و فهم درست دین و جامعیت آن در اندیشه و راه ورسم آنان  کار  به 
متجلی شـــده  است. حاصل سخن اینکه هر شخصی برای رسیدن به هدف 
که خود در زندگی دارد، نیازمند الگویی متناســـب با  واالی خلقـــت و هدفـــی 
هدف خویش است تا بتواند با توجه به رهنمودها و تجربیات الگو، به هدف 

خویش دست یابد.«2
»از دیدگاه اسالم، انسان خوب همانند هر فرد خوب، نمونۀ جامعۀ اسالمی 

کارکردی الگو و اسوه در تربیت و تبلیغ دینی، پژوهشکدۀ  1 . نک: مصطفی عباسی مقدم، نگاهی به ابعاد مفهومی و 
باقرالعلوم؟ع؟.

/http://mroghayeh.com :»2 . سمانه غشالقی، »الگو و الگوپذیری از دیدگاه قرآن

سبدا  ءاسب دات
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اســـت و جامعـــۀ برین بایـــد از این ها الگو بگیـــرد، نه اینکه جـــوان خوب، نمونۀ 
جوانان و مردان مســـّنِ خوب، نمونۀ مردان ُمِســـّن هستند و زنان، نمونۀ زنان؛ 
گر مرد است، الگوی  گر انسانی وارسته شد، الگوی دیگر انسان هاست. ا بلکه ا

گر زن باشد، باز الگوی مردم است، نه زنان.«1 مردم است، نه مردان و ا
همیشـــه وجود الگوها و سرمشـــق های بزرگ در زندگی انسان ها عامل بسیار 
گذاشـــته  مؤّثـــری در تربیـــت آن ها بوده اســـت. قرآن نیز بر این نکتۀ مهم صّحه 
است. معجزۀ جاوید رسول خدا؟ص؟، الگوها و سرمشق هایی در همۀ زمینه ها 
ْسَوٌة 

ُ
ِه أ ْم فِي َرُسوِل الّلَ

ُ
ک

َ
َقْد َکاَن ل

َ
بـــرای مؤمنان معرفی می کند، از جملـــه در آیـــۀ >ل

آِخر<2. ما یک بار بیشتر فرصت زندگی نداریم؛ 
ْ
َيْوَم ال

ْ
َه َو ال َحَسَنٌة ِلَمْن َکاَن َیْرُجو الّلَ

پس فرصت آزمون و خطا هم نداریم. انتخاب الگو و روشی مناسب برای زندگی 
موفق و پویا و بانشـــاط، بهترین راه برای جلوگیری از خطا و پشـــیمانی در زندگی 
کمتر باشد، از الگوها بیشـــتر اثر می پذیرد. پس انتخاب  اســـت. هرچه سن فرد 
 فرزندان مهم است؛ البته این بدان معنی 

ً
الگوی شایسته برای خود و خصوصا

کودکی  کم و فقط در دوران  که الگوپذیری و الگوخواهی فقط در سنین  نیست 
کهولت  کردن دورۀ  الزم است؛ بلکه افراد سال خورده نیز برای هرچه بهتر سپری 

خود، به الگو و سرمشق نیاز دارند.

1. صالح حسن زاده، »گزیده ای از مقالۀ عوامل تحکیم خانواده در فرهنگ اسالمی«، پژوهشنامۀ معارف قرآنی؛ دورۀ 4، 
ش15، زمستان1392، ص45 تا 68.

2 . احزاب، 21.

تهب لارل دم ا هقل
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ویژگی های الگوی جامع   

کماالت و خوبی ها  هر الگوی جامعی باید پنج ویژگی داشته باشد: 1. باید همۀ 
را داشـــته باشد؛ 2. فرازمانی باشـــد؛ 3. فرامکانی باشد؛ 4. باید با الگوپذیری از 

چنین الگویی به ما در دنیا و آخرت فیض برسد؛ 5. باید معصوم باشد.

کارکردهای الگوهای تربیتی

گون  گونا که در ابعاد  اهمیت وجود الگوها در عرصۀ تربیت به اندازه ای اســـت 
که  کارکردها و نتایج حضور آن هاست  می توان آن را دریافت. یکی از این ابعاد، 

در ادامه آن را بیان می کنیم.

میزاا و ترازوی سنجش رفتار  

در فراینـــد تربیت، مربی در تالش اســـت معیارهای رشـــد و تربیـــت را به مترّبی 
که به منزلۀ  بیامـــوزد و از او التـــزام و توجه به آن معیارهـــا را بخواهد. این معیارها 
گاه ذهنی انـــد. وقتی  گاه عینـــی و  میـــزان و وســـیلۀ  ســـنجش رفتار نیز هســـتند، 
کرده و آنگاه  ارزشـــی اخالقی به او می آمـــوزد، در واقع الگویی ذهنی بـــه او ارائه 
کـــه فـــردی را به عنـــوان نمونه و مدل بـــه او معرفـــی می کند، الگویی انســـانی در 
کالم اینکه در سراســـر زندگی، با وسایل  اختیار متربی قرار داده اســـت. خالصۀ 
ســـنجش و مقیاس های تشخیص متعددی مواجهیم، از جمله الگوها. الگوها 
معیار سنجش رفتار و میزان پایبندی انسان ها به فضیلت، صداقت، محبت، 

سبدا  ءاسب دات
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کنار میزان آلودگی  به صفاتی همچون  انصاف، سخاوت، دانش و عدالت را در 
ترس و ناامیدی و سستی نشان می دهند.

هدایت و راهیابی از طریق الگوها  

برای حرکت تکاملی انسان، شناخت مقصد و مسیر ضرورتی انکارناپذیر است. 
الگوها همواره روشـــنگر طریق و نشـــان دهندۀ مقصد نهایـــی تربیت اند. الگوها 
به منزلۀ سرمشـــق های نگارش و قطب نماهای حرکت و ســـیر انسان ها به سوی 
کمال هســـتند. »ضـــرورت و اهمیـــت نقش الگوهـــا در پـــرورش، همانند نقش 

سرمشق و قطب نما در آموزش و پیمایش است.«1

سنجش نارسایی ها و کمبودها سه کمک الگوها  

کســـب فضایل و شناخت نارسایی ها و زمینه های شکست، برای  موفقیت در 
که با وجود الگوها محقق  جلوگیری از انحراف و آســـیب  بیشـــتر ضرورتی اســـت 
کرم؟ص؟ به  می شـــود. نمونۀ بارز ایـــن موضوع را در عنایت زائدالوصـــف پیامبر ا
که به علت باورهای  دختران می بینیم. پیامبر رحمت؟ص؟ در زمانه  و جامعه ای 
 احترامی ویژه 

ً
جاهلی، مردم هیچ گونه ارزشی برای دختران قائل نیستند، شخصا

گرامی خویش مبـــذول می دارند و در همۀ زمینه هـــا، در قول و  در حـــق دخـــت 
کید می کنند. فعل، این باور را آشکار و بر این مهم تأ

1 . قاسم واثقی، امام، الگوی امت، ص27.
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حدیث کساء؛ آینۀ زندگی فاطمی

کامل و جامع  وجـــود مبارک و پرنور حضـــرت زهرا؟اهع؟ همۀ ویژگی  های الگـــوی 
را دارنـــد و نه تنهـــا برای ما، بلکه بـــرای امام زمان؟جع؟ نیز الگویـــی برگزیده اند؛ 
ســـَوٌة َحَســـَنٌة« )الگوی خوب 

ُ
چنان کـــه حضرت فرمودند: »ِاّنَ لى فى إبَنِة َرســـوِل اهلِل ا

کامل و جامع  من، دختر رســـول خدا؟ص؟ اســـت.(1 حضـــرت زهرا؟اهع؟ الگویـــی 
هســـتند. نسبتشـــان با خدا »حبیبة اهلل« است و نسبتشـــان با پدر، »ام ابیها«. 
کالمی  امیرالمؤمنیـــن؟ع؟ درباره شـــان می فرماینـــد: »فاطمه حتی یک بـــار هم 
کند.« برای فرزندان نیز بهترین مادر بودند. دو پسرشان امام  که مرا آزرده  نگفت 
معصوم بودند و دو دخترشان، حضرت زینب و ام کلثوم، دریایی از فضایل. برای 
مردم نیز بانویی بخشنده  بودند: زمانی لباس عروسی  شان را به فقیر بخشیدند و 
که تنها یادگار مادرشان بود، به سائل دادند و زمانی نیز سه  گردن  بندی را  زمانی 
روز پیاپی، غذایشـــان را به مسکین و یتیم و اسیر بخشیدند و همراه با خانواده، 
که با مدیریت فدک، غذای  کسی بودند  کردند. ایشان  روزۀ خود را با آب افطار 
کرده و اقتصادشان را رونق  بخشیدند و اولین شهید راه  مردم را تا حدی فراهم 

والیت شدند. 
اغلب، در بهره  برداری از ادعیه و زیارات معصومین؟مهع؟ به وجه نیایشِی این 
گران بها  گر از منظر تربیتی به این میراث  گران سنگ توجه می کنیم. ا میراث های 
که علمای  گونه  کنیم، بی شـــک این منابع را غنی خواهیم یافـــت؛ همان  نـــگاه 

1 . عبداهلل بحرانی، عوالم العلوم و المعارف و األحوال، ص9.
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کشـــف  دیـــن طی ســـال های اخیر، در ســـخنرانی ها و   آثـــار مکتوب خود در پی 
کســـاء یکی از بهترین  نکات تربیتی ادعیه و زیارات برآمده اند. حدیث شـــریف  
کساء منشـــور تربیتی خانواده اســـت؛ بنابراین شایسته  نمونه هاســـت. حدیث 
گذشته  اســـت این حدیث نیز از منظر تربیتی بررســـی شـــود. این میراث فاطمی 
از اینکـــه توجه ویژۀ پیامبر خوبی ها به اهل بیـــت؟مهع؟ را بیان می کند، مخاطب 
را با ظرایف تربیتی و اخالقی و رفتاری این خاندان بهشـــتی نیز آشـــنا می ســـازد. 
ماجـــرا از ورود رســـول خـــدا؟ص؟ بـــه منزل حضرت زهـــرا؟اهع؟ آغاز و به ســـعادت 
شیعیان اهل بیت؟مهع؟ در دنیا و آخرت منتهی می شود. به علت اینکه داستان 
کساء در منزل حضرت زهرا؟اهع؟ و با حضور آل عبا؟مهع؟ به وقوع  حدیث شریف 
می پیونـــدد، بدون شـــک، می توان نکات اخالقی و تربیتی زیـــادی را از متن آن 

کرد تا چراغ راه شیفتگان معارف ناب شیعی باشد. استخراج 

چند تذکر در ساب حدیث کساء

وجـــود برخـــی افـــراد مجهول در سلســـلۀ راویـــان حدیث، بـــه میـــزان اعتبار آن 
کســـاء و ســـند آن  ضربـــه می زنـــد. به همین علت، برخی در خصوص حدیث 
گفته شـــد، نفـــس توجه علما و  که در مقدمه  کرده انـــد؛ اما همان   طور  اشـــکال 
بـــزرگان و حتـــی توصیه به خوانـــدن آن دلیلی بر اعتبار این حدیث اســـت. این 
کتاب منتخب طریحی )متوفای 1085(، در  حدیـــث یا زیارت  نامه اولین بار در 
کتب منتقل  قرن یازدهم ذکر شـــد و بعد، بر ســـر زبان ها افتاد و ســـپس به سایر 
کتاب  که این حدیث را به شکل مفّصل در  کســـی  شـــد. پس از طریحی، اولین 

ءاد اث د دم بنر  دحذ  تنچ
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گردان عالمه مجلسی، در قرن  کرد، مرحوم سیدهاشم بحرانی، از شا خود ذکر 
کتـــاب بحار االنوار  که تکمله ای بر  کتـــاب عوالم العلوم  دوازدهم اســـت. او در 
کســـاء در بخش مربوط به زندگی حضرت  عالمه مجلســـی اســـت، به حدیث 
کرد و متـــن حدیث را در آنجـــا آورد. همچنین در حاشـــیۀ آن،  زهـــرا؟اهع؟ اشـــاره 
گفتنی اســـت تصویری  کتاب، ســـند حدیث را نیز نگاشـــت.  در نســـخۀ خطی 
از دســـت خط سیدهاشـــم بحرانی وجود دارد. طبق آنچه سیدهاشـــم بحرانی 
کرده است، این حدیث از نظر سندی بسیار  به عنوان سند این حدیث عنوان 
قوی و معتبر بوده و نام مبارک علمای بزرگی چون شهید اول، مقدس اردبیلی، 
کلینی در سند آن وجود دارد  مرحوم محقق، ابن فهد حلی و طبرسی تا مرحوم 
کلینی از علی بن ابراهیم قمی و او از ابی نصـــر بزنطی، از اصحاب امام رضا و  کـــه 
امام جواد؟امهع؟ نقل روایت می کند تا به جابربن عبداهلل انصاری می رســـد و او از 
که صاحب ســـخن است،  حضرت زهرای مرضیه؟اهع؟، به عنوان آخرین راوی 
نقل می  کند. ازاین رو، سند بسیار مفّصل و دقیق و طوالنی است و نام بسیاری 

از بزرگان علمای شیعه در مقدمۀ آن وجود دارد.1
کساء توجه به چند نکته ضرورت  از باب غنا و محتوای پربار حدیث شریف 

دارد:
کساء در آیات و روایات معادل دارد و با فرهنگ  1. بســـیاری از عبارات حدیث 
کامل می کند. مهم ترین بخش آن نیز آیۀ مبارکۀ تطهیر  قـــرآن و دین مطابقت 

1. http://shabestan.ir/detail/News/444741
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است. این حدیث نورانی بر والیت و عصمت اهل بیت؟مهع؟ صحه می گذارد 
و جایگاه متعالی آن ها نزد خدا و رسولش را به مخاطب یادآوری می کند.

2. تمـــام مطالـــب ایـــن حدیث شـــریف با اصـــول عقلـــی و اصول اعتقـــادی ما 
که عقـــل آن را نپذیرد و با اصـــول اعتقادی ما  هم خوانـــی دارد؛ یعنـــی مطلبی 
ســـازگار نباشـــد، در آن وجود ندارد. ضمن اینکه علم روان شناسی نیز تمامی 

مطالب حدیث را تأیید می کند.
3. بـــزرگان و مراجـــع و عرفایـــی چـــون آیـــات عظـــام بهجـــت و بهاءالدینـــی و 

کرده  اند. گلپایگانی؟مهحر؟ این حدیث را تأیید 
آیت اهلل بهجت در این خصوص می فرمایند: 

که  کسی بشمارد  کساســـت. خدا می داند  عجایب و غرایبی در حدیث 
کرده است. خیلی دیده شده  کار بزرگی  چقدر معجزه در آن است، خیلی 
کـــه حضرت حجـــت؟جع؟ را در مجالس توســـل یا حدیث  گفته انـــد  و 

کساء حاضر دیده اند.1

آیت اهلل بهجت  به مانند دیگر عالمان بزرگ شیعه توجه ویژه ای به این حدیث 
که دراین باره از ایشان مشهود بود، قرائت  کاری  داشتند. شاید چشـــم گیرترین 
کساء بود. ایشان شب  ها این حدیث را قرائت می کردند و حتی  دائمی حدیث 
گرد هم می آورد و به همراه ایشـــان حدیث  در ســـالیانی دورتـــر، افراد خانـــواده را 
کالمشان به بخش هایی از آن روایت اشاره  گاهی هم میان  کساء می خواندند. 

گاهی نیز به صراحت دربارۀ حدیث کساء سخن می گفتند. می کردند و 

1. محمدحسین رخشاد، در محضر بهجت، ج2، ص152.
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گلپایگانی نیز نقل می کنند وقتی مشکلی برای  برخی نزدیکان مرحوم آیت اهلل 
کساء متوسل می شدند و در مواقعی  این عالم پیش می آمد، ایشان به حدیث 
کساء به  کســـی نزد ایشـــان می آمد و مشکلی داشت، ایشـــان جزوۀ حدیث  که 
کســـاء مشـــکل خود را  او می دادند و می فرمودند: »از طریق توســـل به حدیث 
برطرف کنید.« حتی زمانی که جمعی از مسئوالن کشور نزد ایشان رفتند و دربارۀ 

کردند، ایشان در جواب فرمودند:  جنگ تحمیلی با ایشان صحبت 
»به حدیث کساء متوسل شوید.«1

که هواپیمای دشـــمن بعثی، شهرهای  »در زمان جنگ عراق علیه ایران، آنگاه 
ایـــران را به طـــور ناجوانمردانـــه بمباران هوایـــی می کردند، حمالت بســـیاری به 
شـــهرها و از جمله شهرســـتان دورود انجام می شد تا پایگاه نظامی و تأسیسات 
کنند. امام جمعۀ آن شـــهر؛ آیت اهلل استاد عبدالقائم  اقتصادی آن شـــهر را نابود 
شوشتری، خدمت آیت اهلل العظمی بهاءالدینی رسیده، حمالت بسیار دشمن 
را مطرح می کند. معظم له به ایشـــان دستور می فرمایند با عده ای از مؤمنین به 
بیرون شهر بروید و حدیث شریف کساء را بخوانید. چندی بعد، هواپیما می آید 
و دقایقی آسمان شهر را دور زده و از منطقه خارج می شود. هواپیما به سوی شهر 
بروجرد می رود. دشمن هنگام حمله به شهر بروجرد، مورد اصابت ضدهوایی 
نیروهـــا قـــرار می گیرد و خلبان آن هواپیما با چتر، خود را نجات می دهد و پس از 

اسارت می گوید: 
کارخانـــۀ ســـیمان دورود بود؛ ولـــی وقتی نزدیک  مأموریـــت مـــن انهدام 

www.tasnimnews.com/fa/news/1394/12/19/1023411/ :1 . خبرگزاری تسنیم
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شهرســـتان دورود می شـــدم، هرچه نگاه به پاییـــن می انداختم، جز آب 
کارخانه نمی دیدم. چون به مرکز خبر دادم، آنان  چیز دیگری از مردم و یا 

کردند.«1 دستور حمله به بروجرد را صادر 

عارف بزرگوار، مرحوم آقای دوالبی می  فرمودند: 
کســـاء مربوط به قرب اســـت و بهشـــت پایین تر از قرب است. با  حدیث 
خواندن این حدیث، قلوب شیعیان و دوستداران اهل بیت؟مهع؟ به قرب 
گر خوانـــدن این حدیث تکرار شـــود و در  می  رســـد و ســـپس بازمی  گردد. ا
خواند آن استمرار باشد، آن قدر این رفت وبرگشت تکرار می  شود تا زمانی 

که قلوب شیعیان دیگر بازنگردد و برای همیشه در قرب باقی بماند.2

که  کساء  کتاب به برخی مطالب علمی موجود در حدیث  گفتنی است در این 
بعد از هزار سال به اثبات رسیده است، اشاره می شود.

نکات تربیتی حدیث کساء

1. پذیرش والیت پدر از سوی فرزند  

ِه.«  الّلَ
ُ

ي َرُسول ݪݪݪݪݪݪݪݪݓ ٮ
َ
ّيَ ا

َ
»َدَخَل َعل

حضرت زهرا؟اهع؟ نمی  فرمایند: »جاَء الّى.« تعبیر »دخل علّى«، یعنی تشریف آوردند 
که جایـــگاه پدر فراتر از فرزند اســـت و فرزندان باید توجه  و این بدان معناســـت 
گر پدر و مادر نبودند، آن ها نیز وجود نداشتند. حضرت زهرا؟اهع؟  داشته باشند ا

1. سیدحسن شفیعی و احمد لقمانی، آیت بصیرت، ص122. 
2 . نک: واحد تحقیقات مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیۀ اصفهان، مصباح الهدی )امام حسین؟ع؟(.
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30

کار می برند: دربارۀ ورود حسنین؟امهع؟ و امیرالمؤمنین؟ع؟ تعابیری متفاوت به 
ْقَبَل.  

َ
َحَسِن َقْد ا

ْ
ِدَى ال

َ
َفما کانَْت ِالّا ساَعًة ِاَوذا ِبَول

ْقَبَل.  
َ
ُحَسْیِن َقْد ا

ْ
ِدَى ال

َ
َفما کانَْت ِالّا ساَعًة ِاَوذا ِبَول

بى طاِلٍب.  
َ
َحَسِن َعِلّىُ ْبُن ا

ْ
ُبوال

َ
ْقَبَل ِعْنَد ذِلَک ا

َ
َفا

2. توجه هم زماا سه شخصیت حقیقی و حقوقی پدر؟ص؟  

ِه.«   الّلَ
ُ

ي َرُسول ݪݪݪݪݪݪݓ ٮ
َ
ّيَ ا

َ
»َدَخَل َعل

گاهی پدر خانواده یا همسر، در جامعه، عنوان های خوبی مانند دکتر و مهندس 
کار  کـــه در خانه اصاًل به آن توجه نمی شـــود و ایـــن بی توجهی  و حاج آقـــا دارند 
کردن  گاهی به منظور تکریم، هنگام صدا درستی نیست. اعضای خانواده باید 
که معصومین؟مهع؟  کنند. عبارت هایی  یکدیگـــر، از عناوین اجتماعی اســـتفاده 
در بخش هـــای متعـــدد این حدیث شـــریف یکدیگـــر را با آن خطـــاب می کنند، 
معـــرف شـــخصیت حقیقـــی و اجتماعی آن هاســـت، مثـــل »ابی رســـول اهلل« و 
»امیرالمؤمنیـــن« یا »اباالحســـن علی بن ابیطالـــب«. حضرت زهـــرا؟اهع؟ توأمان 
ضمـــن تأیید رســـالت و نبوت و والیـــت حضرت رســـول؟ص؟ و والیت حضرت 

کار می بردند.  کنیۀ همسر را به  علی؟ع؟، تعبیر پدر و 
کار می بریم، هم به یکدیگر احترام  وقتی تعبیرات مناسب و البته لطیف را به 
می گذاریم و هم پیوندهای عاطفی را اســـتحکام می بخشیم. این توصیف ها 
کـــودک، لطیف تـــر هم می شـــوند: نور  بـــرای فرزنـــدان، فراخـــور ســـن و روحیۀ 
کـــه هم جایـــگاه ویژۀ  کوثر  چشـــمم، میـــوۀ دلـــم، پارۀ تنـــم و صاحـــب حوض 

سبدا  ءاسب دات


