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سخــــنآغازیــن

َ
ب ــا همۀ دش ــواریها و ظرافتهایش ،ش ــیرینترین کار عالم «تربیت» اس ــت و
مهمترین بستر تربیت« ،خانواده» .خانواده ا گر «خانواده» باشد ،تربیت شیرین
نط ــور که ما نفس میکش ــیم ،در خان ــواده هم تربیت
یش ــود و طبیعی .هما 
م 
میشویم؛ بیآنکه به آن فکر کنیم و بدانیم چه میشود.
تمرک ــز ما ب ــر تربیت و تعلیم اس ــت ،آنهم با رویکرد اس ــامی و عقالنی و با
محوریت مهارتآموزی به خانوادهها .ازاینرو طرح «مهرسـتان» را پایهریزی
ِ
کردیم تا در پیمودن این مس ــیر مقدس ،بتوانیم منظم و هدفمند و برنامهدار
پی ــش بروی ــم« .مهرسـ ــتان» فق ــط مخف ــف «محص ــوالت هنریرس ــانهای»
نیست؛ بلکه اسممکانی است برای آموختن مهرورزی در خانه و گرمابخشی
به کانون خانواده.
از بی ــن همۀ را هه ــای ممکن ،با «یار مهربان» به ی ــاری خانوادهها آمدهایم؛ با
نسل بشر را معلموار پرورده و فروتنانه با ذهن
همان آشنای پرسخاوتی که صدها ِ

و ضمیرشان در هم تنیده است.
8

بل ــه ،با کت ــاب آمدهایم و بر ای ــن باوریم که با همۀ تن ــوع ابزارهای دیجیتال و
نه ــا ،هیچچیز ج ــای کت ــاب را نمیگیرد!
گرای ــش جنونآمیز انس ــان ام ــروز به آ 
خوش ــبختانه این ی ــار مهربان ،همچنان گنجینۀ سرش ــاری ب هش ــمار میرود که
پاسخگوی نیازهای رنگارنگ مخاطبانش است.
خیر زمینماندهای بودهای ــم که حضورمان در این عرصه را معنا
بهدنب ــال کار ِ

ـرانجام صدها نفرس ــاعت
ببخش ــد و جریانی پویا و اثری مانا بهجای گذارد .س ـ
ِ

محور «مهرسـتان» انجامید که یکی از
پایش و پویش ،به معماری طرح خانواده ِ

میوههایش ا کنون در دستان شماست.

مش ــتاقانه منتظری ــم تا با دریافت دیدگاههای ش ــما س ــروران عزی ــز به آدرس
 mehr@mehrestan.irبیش از پیش مرهون مهربانیهایتان گردیم.
سر س ــپاس فرود میآوریم که توفیق ،رفیق طریقمان کرد
بر آس ــتان جانانی ِ

ت ــا دورۀ امانتداد هش ــده در مزرع ــۀ دنیا را ب ــه خوشـ ـهچینی از خرمن ارباب
و اصح ــاب فرهن ــگ و اندیش ــه بگذرانی ــم و آنگاه ب ــا لطفی دوچن ــدان ،ما را
وام ــدار فض ــل بیکرانش کرد ت ــا در طرح پربرک ــت «مهرسـ ــتان» بتوانیم بابت
تولید و ترویج محصوالت ــی فرهنگی و تربیتی ،مدال افتخار بر گردن بیاویزیم.
گام مس ــیر را
از تکب هت ـ ِ
ـک س ــروران ارجمندی ک ــه ذرهپروری کردن ــد وگامبه ِ

همشانۀ ما شدند ،بهرسم ادب ،خاضعانه سپاسگزاریم.

مـݠهـرسـتان
اینجا خانۀ شماست
9
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خالق مهربان ،همۀ جهان را با تمام ویژگیهایش در خدمت انسان و مسخر برای
َ

َ

ْ ْ

َ

او قرار داده است 1تا انس ــان که <ل َق ْد َخل ْق َنا ال ِإن َس َان فِي أ ْح َس ِن َت ْق ِو ٍيم> 2با استفادۀ

مشروع از آنها و از سرمایههای علم ،عقل ،قدرت و اراده بتواند استعداد کمال

ُ ُ َُ ُ
<ل َي ْبل َوک ْم أ ّيک ْم
را در خ ــود به فعلیت برس ــاند و از آزمایش س ــربلند بیرون آید ک ــه ِ
َ
ً
أ ْح َس ُن َع َملا> .3راه رس ــیدن به این مقصود مهم ،همان عمل به دستورات دین
َ ََْ ُ
<و َما خلقت
و ترک محرمات و موانع سیر است که از آن به بندگی تعبیر میشود:
ْ َّ ْ ْ َ َّ ْ ُ
4
ون>
ال ِجن َو ال ِإنس ِإلا ِل َيع ُبد ِ

پروردگار رب وجوبی جهان و انس ــان اس ــت .او برای تربیت بش ــر ،کتب را

ان ــزال و رس ــوالن و حجج را ارس ــال کرد تا با فرا گیری قوانی ــن از کتب و با نگاه
ب ــه الگوه ــا و اس ــوههای چهاردهگانه؟مهع؟ که همۀ آن قوانی ــن را در حد کامل
 .1ابراهیم  32و .33
 .2تین.4 ،
 .3ملک.2 ،
 .4ذاریات.56 ،
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در خ ــود پیاده کردهاند ،راه و کیفیت س ــیر و حرکت را یاد گرفته و عمل کند.
اینگون ــه اس ــت که بش ــر میتواند به س ــرمنزل مقصود و ه ــدف خلقت خود
برس ــدَ :مثل اعالی او 1و فنای در او 2ش ــود ،به لقای او رسد 3،در جنب او قرار
گیرد 4،در حلقۀ ّ
عباد او داخل ش ــودو  5با خرق همه ،بهجز حجاب واجبیت

6

آیین ــۀ تمامنم ــای او ش ــود .الزم ــۀ ای ــن حرکت و رس ــیدن به مقص ــد ،تالش
دائمی 7برای تحصیل ایمان یقینی 8و عبودیت همیش ــگی و تقوای مستمر 9از
طریق نگاه دائمی به اسوههای کامل انسانها و مالزمت عملی همیشگی با
ً
آنهاس ــت10؛ پس کسانی که با تعقل و تفکر ،هدف را دقیقا مشخص کرده و
احساس نیاز به ارتباط با معصومین؟مهع؟ 11و ابتغاء و طلب وسیله 12و تمسک
به ثقلین 13کردهاند ،همراهی با آنها را ش ــعار خود و عمل به دس ــتور آنها را
مرام خود قرار میدهند.
لطف نتیجه و اثر
واضح و روشن است این حرکت اختیاری ،موجب برکت و ِ
 .1نحل 60،؛ روم.27 ،
 .2توبه.111 ،
 .3کهف.110 ،
 .4زمر.56 ،
 .5فجر.29 ،
 .6شوری.11 ،
 .7نجم 39 ،و .40
 .8بقره 3 ،و .4
 .9یونس.63 ،
 .10توبه.119 ،
 .11آلعمران.200 ،
 .12مائده.35 ،
 .13آلعمران.103 ،
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یش ــود و شخص ،دارای
اس ــت .1با آن ،امکان رس ــیدن به قلۀ کمال ،عملی م 
ایمان یقینی ،اخالق خوب ،اعمال صالح و از «خیر البریة» 2شده و در اوصاف،
با اهلبیت؟مهع؟ سنخیت و اشترا ک پیدا میکند.
حدیث ش ــریف کس ــاء و ارتباط ذکری و عملی با الفاظ و معانی آن ،نمونهای
دقیق و زیبا و کامل از تمس ــک به ثقلین است .در حالی که نزول آیۀ تطهیر و نیز
دلی ــل ،حکمت ،کیفیت ،مقدمات و مؤخرات نزول آیه را بیان میکند ،به تکرار
ذکر آن جلس ــه و ی ــادآوری مرتب معارف و نکات آن توصی ــه و به تبعیت از راه و
روش پنج نور مقدس؟مهع؟ تشویق میکند .از این طریق ،برطرفشدن هموم و
غموم و غصهها و نگرانیها و احاطۀ مالئکه به متذکرین آن و تکریمشان و طلب
یش ــود .در نهایت نیز شیعیان
مغفرت برای آنها تا لحظۀ تفرقش ــان را باعث م 
به نجات و سعادت و رستگاری نائل میشوند .پیامبر ا کرم و اعظم اسالم؟ص؟
ً
در خانۀ امیرالمؤمنین و
نیز عمال بعد از نزول آیۀ تطهیر ،تا چندین ماه ،هر روز به ِ
حضرت فاطمه؟امهع؟ آمده و با صدای بلند ،آیۀ تطهیر را تکرار میکردند تا همه را
متوجه و متذکر عظمت این خاندان و ارتباط آیۀ شریفه با آنها و متذکر عصمت
ای ــن خان ــدان پا ک کنن ــد .اینگونه بود که میخواس ــتند ش ــک را از همگان در
ف سازند.
خصوص جایگاه آنان برطر 
بیشک ،آنچه میتواند ضعف یا مجهولبودن بعض راویان آن را جبران
حدیث باعظمت و ش ــریف توسط شخصیتهای بزرگ
کند ،نقلکردن این
ِ
 .1انعام.160 ،
 .2بینه.7 ،
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و علم ــای طراز اول در طول قرنهای گذش ــته اس ــت .همچنی ــن ،مقبولیت
مضامی ــن آن و متوات ــر و مس ــتفیض بودن آن در ادلۀ کثی ــره ،همراه با وجود
عرف ــان و ادب و اخ ــاق و رعای ــت ن ــکات دقی ــق تربیتی و روان ــی و احکام
ً
وجوب ــی ،قطعا جبرانکننده اس ــت ،ای ــن حدیث را نقل کردهاند که نش ــان
از تأیید آن نزد ایش ــان اس ــت .همچون اصحاب اجماع که در علم رجال،
مرسالت آنها را مصححه مینامند ،این حدیث باعظمت نیز قابلاعتماد
کام ــل همۀ مش ــتاقان و عالقهمن ــدان به مس ــیر معنوی و کیفی ــت پیروی از
اهلبی ــت؟مهع؟ ،در خص ــوص کیفی ــت تعام ــل و گفتوگ ــو ب ــا بزرگتره ــا و
کوچکترها و در تعظیم آنها و تکریم اینهاس ــت.
خوشبختانهفاضلارجمندوصدیقمکرم؛جنابحجتاالسالموالمسلمین
آقای علی صغیرا ،زحمت تألیف و جمعآوری بخشی از نکات زیبای این حدیث
را در قالب هفتاد نکتۀ تربیتی کش ــیدهاند؛ ازایـ ـنرو ،مؤمنین میتوانند همراه با
خواندن حدیث در مجالس و محافل ،به نکات آن توجه کرده و با تکرار آن ،بر
بهرهمندی و نزدیکترشدنشان به مقصد بیفزایند .خدای متعال همۀ ما را عالم
و عام ــل ب ــه معارف دین قرار دهد و ما را در زم ــرۀ عارفان به اهلبیت؟مهع؟ و به
حق آنها و بهخصوص به آخرین آنها ،حضرت بقیةاهلل المنتظر ر وحی له الفداء

و علیه و علی آبائه المعصومین الصلاة و الس ــلام قرار داده و مش ــمول شفاعت کبرای
مادر آنها ،صدیقۀ کبری؟اهع؟ ،محور حدیث کس ــاء و محور کون و مکان کند.
انشاءاهلل.
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ّ ُ َّ ّ َ ْ َ َ ْ ُ ُ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ ُ َ َّ َ َ ْ َ ْ َ
الا ْخي ـ َ َّ َ ْ
رار
«الله ــم ِإنِي لو وجدت ش ــفعاء أق ــرب ِإليك ِمن محم ـ ٍـد و أه ِل بي ِتهِ
ـار الأ ِئمةِ الاب ِ
ِ
َ َ َ
َ
َ
ُ
َل َج َع ْل ُت ُه ْم ُش َفعائيَ ،فب َح ِّقه ُم َّال ِذي أ ْو َج ْب َت َل ُه ْم َع َل ْي َك أ ْسأ ُل َك أ ْن ُت ْد ِخ َلني في ج ْملةِ العار ِف َ
ين ِب ِه ْم
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َو ِب َح ِّق ِه ْم َوفِي ُز ْم َرةِ َالم ْر ُح ِوم َين ِبشفاع ِت ِه ْم».

آمین و استجب یا اهلل ،یا رب العالمین.
سیدابوالحسنمهدوی
7مهر1399
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دمآرد

درآمد

ً
ش ــیعیان عموما با حدیث ش ــریف و ش ــیرین کساء مأنوس هس ــتند و بارها این
می ــراث فاطم ــی را زمزمه ک ــرده و از آن بهرهها بردهاند؛ اما تأم ــل در این حدیث
میتواند در تربیت و پرورش خانواده و جامعه درسآموز باشد .کافی است وارد
خانۀ حضرت زهرا؟اهع؟ شویم و رفتار و گفتار اهلبیت؟مهع؟ را یک بار دیگر از پارۀ
تن رس ــول خدا بش ــنویم .حدیث کساء بس ــتۀ تربیتی خوبی برای ما و خانوادۀ
بیت بهشتی پیامبر؟ص؟ کنیم.
ماست تا خودمان را در رفتار و گفتار شبیه اهل ِ
یش ــویم و از ایش ــان اذن دخول
یه ــا وارد منزل دخترش ــان م 
ب ــا پیامب ــر خوب 
میگیری ــم .یا عل ــی میگوییم تا یاریمان کنن ــد و اثری به یادگار برای ش ــیعیان و
ش ــیفتگان معارف علوی به ارمغان بیاوریم .هرچند مبنای کارمان شرح نکات
یش ــود از کنار دیگر زیباییهای آن س ــریع و
تربیتی و اخالقی حدیث اس ــت ،نم 
ساده عبور کنیم؛ بنابراین ا گر در بخشهایی فراتر از نکات تربیتی گفتهایم ،این را
بهحساب غنای حدیث بگذارید.
بحث آغازی ــن کتاب را به مقولۀ مهم الگو و الگوپذیری اختصاص میدهیم
17
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ت ــا ذهن مخاطب آمادگی بیش ــتری برای دریافت مطالب بیاب ــد .از ویژگیهای
الگو میگوییم تا در دورانی که برخی آدرسهای اشتباه به ما میدهند و بعضی
مس ــیر را اش ــتباه طی میکنند ،هرکس و نا کس ــی را اس ــوه نگیریم ،به کجراهه پا
نگذاریم و دس ــتورالعملها را از اهلش بگیریم .در مسیر ،برای بهرۀ هرچه بیشتر
در خان ــۀ قرآنکریم را میزنیم.
از حدیثکس ــاء بر خ ــدای رحیم توکل میکنیم و ِ
به حضرات معصومین؟مهع؟ متوسل میشویم و قطرهای از دریای معارف آنها

برمیگیریم و گلو تازه میکنیم .خودشان بهترین روایتهایی که در پی آن بودیم
س ـ ِـر راهمان میگذارند .از رفتار و سیرۀ علما و بزرگان معاصر تاریخ ایران و اسالم

هم نمونههایی بیان میکنیم تا به مخاطب نش ــان دهیم ا گر دستورات دینی را
ً
عمل کنیم ،حتما تأثیر آن را میبینیم .جالب اینکه صدیقۀ طاهره؟اهع؟ در میان
روایت حدیث ،در بخش ــی ،به چند موضوع علمی نیز اش ــاره میکنند .چکیده
س ــخن اینکه خدا و خاندان نبوتش هرآنچه برای سعادت بشر الزم بوده است
از ما دریغ نکردهاند و حاال نوبت ماس ــت که به وظیفۀ خود عمل کنیم .در حد
وس ــع میکوشیم به مراد دلمان برس ــیم و برای خانوادهها اثری درخور ،به یادگار
گذاریم .امید است برکات این تالش ناچیز در دنیا و آخرت شامل حالمان شود.
امید که نوشتار پیشرو چراغ راه سعادتمان شود.
علی صغیرا 7 ،آذر 1399
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نقش الگو در تربیت
الگو و اس ــوه از مفاهیم مهم و کاربردی در حوزۀ روانشناسی و تربیت و تبلیغ
اس ــت .انس ــانها و جوام ــع ،از طریق الگوه ــا هویت خوی ــش را مییابند ،آن
را تقوی ــت میکنن ــد و ارزشه ــای گونا گ ــون را از طریق آنها در خ ــود نهادینه
یس ــازند .اس ــوههای بزرگ دینی و آیینی با فضایل و کماالت خویش ،کام
م 
عطش ــنا ک انس ــانهای کمالجو و فضیلتخواه را سیراب میکنند .از حیث
ً
ْ
انسان گمش ــدههای وجودی خود را در وجود دیگری
نش ــناختی ،اصوال
روا 
جستوجو میکند و چه شایسته اینکه آدمی گمشدهها را در صاحب کماالتی
چ ــون اهلبیت عصمت و طهارت؟مهع؟ جسـ ـتوجو کند .فرایند الگوپذیری
انس ــان از طری ــق تقلی ــد آ گاهانه ص ــورت میگیرد و ح ــس قهرمانجویی ،آن
را تقوی ــت میکند .از جمل ــه کارکردهای الگو در تربی ــت عبارتاند از :ترازوی
س ــنجش رفت ــار و راهیابی از طریق الگوها و س ــنجش نارس ــاییها و نواقص.
روش الگویی در میان نظریههای رش ــد ،بهویژه در نظریۀ یادگیری اجتماعی،
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شه ــای تبلیغ دینی نی ــز ،روش معرفی
جایگاه ــی برجس ــته دارد .در میان رو 
اسوهها جایگاه ویژهای دارد.

1

«انس ــان همواره برای رس ــیدن به موفقیت و دستیابی به اهداف خویش،
نیازمند الگو و اس ــوه اس ــت .الگوخواهی و الگوپذی ــری از نیازهای وجدانی و
فطری افراد بش ــر اس ــت؛ اما هرکس و هرچیز نمیتواند الگوی شایس ــته واقع
شود ،مگر الگوهایی که اصالت و لیاقت دارند و بر اساس ارزشهای معنوی
استوار باشند .انسان ،نخست باید از ویژگیهای یک الگوی شایسته آ گاهی
داش ــته باش ــد؛ ازایـ ـنرو بای ــد الگوی ــی انتخاب کرد ک ــه رفت ــارش محبتآمیز
باش ــد؛ همچنان که خداوند پیامب ــر؟ص؟ را بهعنوان الگوی رحمت و مهربانی
معرف ــی مینماید .نقش الگوهای کامل در تربیت اس ــامی ،نش ــاندادن راه
رس ــتگاری و س ــعادت حقیقی اس ــت؛ زیرا آنان دین را چنانکه باید دانسته و
به کار گرفتهاند و فهم درست دین و جامعیت آن در اندیشه و راهورسم آنان
متجلی ش ــدهاست .حاصل سخن اینکه هر شخصی برای رسیدن به هدف
واالی خلق ــت و هدف ــی که خود در زندگی دارد ،نیازمند الگویی متناس ــب با
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
 . 1نک :مصطفی عباسی مقدم ،نگاهی به ابعاد مفهومی و کارکردی الگو و اسوه در تربیت و تبلیغ دینی ،پژوهشکدۀ
باقرالعلوم؟ع؟.
 . 2سمانه غشالقی« ،الگو و الگوپذیری از دیدگاه قرآن»/http://mroghayeh.com :
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اس ــت و جامع ــۀ برین بای ــد از اینها الگو بگی ــرد ،نه اینکه ج ــوان خوب ،نمونۀ
جوانان و مردان مس ـ ِّـن خوب ،نمونۀ مردان ُم ِس ـ ّـن هستند و زنان ،نمونۀ زنان؛
بلکه ا گر انسانی وارسته شد ،الگوی دیگر انسانهاست .ا گر مرد است ،الگوی
مردم است ،نه مردان و ا گر زن باشد ،باز الگوی مردم است ،نه زنان».

1

همیش ــه وجود الگوها و سرمشـ ـقهای بزرگ در زندگی انسانها عامل بسیار
ّ
مؤث ــری در تربی ــت آنها بوده اس ــت .قرآن نیز بر این نکتۀ مهم ّ
صحه گذاش ــته
است .معجزۀ جاوید رسول خدا؟ص؟ ،الگوها و سرمشقهایی در همۀ زمینهها

ََ ْ َ َ َ ُ
َ ُ ٌ
َ ُ
ول ا ّلل ِه أ ْس َوة
ب ــرای مؤمنان معرفی میکند ،از جمل ــه در آی ــۀ <لقد کان لک ْم فِي رس ِ
ْ
َّ َ ْ
ٌَ
َ َ
آخر> .2ما یک بار بیشتر فرصت زندگی نداریم؛
َح َسنة ِل َم ْن کان َي ْر ُجو الله َو ال َي ْو َم ال ِ

پس فرصت آزمون و خطا هم نداریم .انتخاب الگو و روشی مناسب برای زندگی
موفق و پویا و بانش ــاط ،بهترین راه برای جلوگیری از خطا و پش ــیمانی در زندگی
اس ــت .هرچه سن فرد کمتر باشد ،از الگوها بیش ــتر اثر میپذیرد .پس انتخاب
ً
الگوی شایسته برای خود و خصوصا فرزندان مهم است؛ البته این بدان معنی
نیست که الگوپذیری و الگوخواهی فقط در سنین کم و فقط در دوران کودکی
الزم است؛ بلکه افراد سالخورده نیز برای هرچه بهتر سپری کردن دورۀ کهولت
خود ،به الگو و سرمشق نیاز دارند.

 .1صالح حسنزاده« ،گزیدهای از مقالۀ عوامل تحکیم خانواده در فرهنگ اسالمی» ،پژوهشنامۀ معارف قرآنی؛ دورۀ ،۴
ش ،۱۵زمستان ،۱۳۹۲ص 45تا .68
 . 2احزاب.21 ،
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ویژگیهای الگوی جامع
هر الگوی جامعی باید پنج ویژگی داشته باشد .1 :باید همۀ کماالت و خوبیها
را داش ــته باشد؛  .2فرازمانی باش ــد؛  .3فرامکانی باشد؛  .4باید با الگوپذیری از
چنین الگویی به ما در دنیا و آخرت فیض برسد؛  .5باید معصوم باشد.

کارکردهای الگوهای تربیتی
اهمیت وجود الگوها در عرصۀ تربیت بهاندازهای اس ــت که در ابعاد گونا گون
میتوان آن را دریافت .یکی از این ابعاد ،کارکردها و نتایج حضور آنهاست که
در ادامه آن را بیان میکنیم.

◄میزان و ترازوی سنجش رفتار

در فراین ــد تربیت ،مربی در تالش اس ــت معیارهای رش ــد و تربی ــت را به ّ
متربی
بیام ــوزد و از او الت ــزام و توجه به آن معیاره ــا را بخواهد .این معیارها که بهمنزلۀ
می ــزان و وس ــیل ۀ س ــنجش رفتار نیز هس ــتند ،گاه عین ــی و گاه ذهنیان ــد .وقتی
ارزش ــی اخالقی به او میآم ــوزد ،در واقع الگویی ذهنی ب ــه او ارائه کرده و آنگاه
ک ــه ف ــردی را بهعن ــوان نمونه و مدل ب ــه او معرف ــی میکند ،الگویی انس ــانی در
اختیار متربی قرار داده اس ــت .خالصۀ کالم اینکه در سراس ــر زندگی ،با وسایل
س ــنجش و مقیاسهای تشخیص متعددی مواجهیم ،از جمله الگوها .الگوها
معیار سنجش رفتار و میزان پایبندی انسانها به فضیلت ،صداقت ،محبت،
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ی به صفاتی همچون
انصاف ،سخاوت ،دانش و عدالت را در کنار میزان آلودگ 
ترس و ناامیدی و سستی نشان میدهند.

◄هدایت و راهیابی از طریق الگوها
برای حرکت تکاملی انسان ،شناخت مقصد و مسیر ضرورتی انکارناپذیر است.
الگوها همواره روش ــنگر طریق و نش ــاندهندۀ مقصد نهای ــی تربیتاند .الگوها
بهمنزلۀ سرمشـ ـقهای نگارش و قطبنماهای حرکت و س ــیر انسانها بهسوی
کمال هس ــتند« .ض ــرورت و اهمی ــت نقش الگوه ــا در پ ــرورش ،همانند نقش
سرمشق و قطبنما در آموزش و پیمایش است».

1

◄سنجش نارساییها و کمبودها بهکمک الگوها
موفقیت در کس ــب فضایل و شناخت نارساییها و زمینههای شکست ،برای
ب بیش ــتر ضرورتی اس ــت که با وجود الگوها محقق
جلوگیری از انحراف و آس ــی 
یش ــود .نمونۀ بارز ای ــن موضوع را در عنایت زائدالوص ــف پیامبر ا کرم؟ص؟ به
م 
دختران میبینیم .پیامبر رحمت؟ص؟ در زمان ه و جامعهای که بهعلت باورهای
ً
جاهلی ،مردم هیچگونه ارزشی برای دختران قائل نیستند ،شخصا احترامی ویژه
در ح ــق دخ ــت گرامی خویش مب ــذول میدارند و در همۀ زمین هه ــا ،در قول و
فعل ،این باور را آشکار و بر این مهم تأ کید میکنند.

 . 1قاسم واثقی ،امام ،الگوی امت ،ص.27
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حدیث کساء؛ آینۀ زندگی فاطمی
وج ــود مبارک و پرنور حض ــرت زهرا؟اهع؟ همۀ ویژگیهای الگ ــوی کامل و جامع
را دارن ــد و نهتنه ــا برای ما ،بلکه ب ــرای امامزمان؟جع؟ نیز الگوی ــی برگزیدهاند؛
َ

ُ

ٌ

ّ
َ َ
چنا 
اهلل اس ـ َـو ٌة َح َس ـ َـنة» (الگوی خوب
ـول ِ
نک ــه حضرت فرمودندِ« :ان لی فی إبنةِ رس ـ ِ

من ،دختر رس ــول خدا؟ص؟ اس ــت 1).حض ــرت زهرا؟اهع؟ الگوی ــی کامل و جامع
هس ــتند .نسبتش ــان با خدا «حبیبة اهلل» است و نسبتش ــان با پدر« ،ام ابیها».
امیرالمؤمنی ــن؟ع؟ دربار هش ــان میفرماین ــد« :فاطمه حتی یک ب ــار هم کالمی
نگفت که مرا آزرده کند ».برای فرزندان نیز بهترین مادر بودند .دو پسرشان امام
معصوم بودند و دو دخترشان ،حضرت زینب و امکلثوم ،دریایی از فضایل .برای
مردم نیز بانویی بخشند ه بودند :زمانی لباس عروسیشان را به فقیر بخشیدند و
زمانی گردنبندی را که تنها یادگار مادرشان بود ،به سائل دادند و زمانی نیز سه
روز پیاپی ،غذایش ــان را به مسکین و یتیم و اسیر بخشیدند و همراه با خانواده،
روزۀ خود را با آب افطار کردند .ایشان کسی بودند که با مدیریت فدک ،غذای
مردم را تا حدی فراهم کرده و اقتصادشان را رونقبخشیدند و اولین شهید راه
والیت شدند.
نیایشی این
اغلب ،در بهرهبرداری از ادعیه و زیارات معصومین؟مهع؟ به وجه
ِ

میراثهای گرانسنگ توجه میکنیم .ا گر از منظر تربیتی به این میراث گرانبها
یش ــک این منابع را غنی خواهیم یاف ــت؛ همان گونه که علمای
ن ــگاه کنیم ،ب 
 . 1عبداهلل بحرانی ،عوالم العلوم و المعارف و األحوال ،ص.9
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دی ــن طی س ــالهای اخیر ،در س ــخنرانیها وآث ــار مکتوب خود در پی کش ــف
ف کس ــاء یکی از بهترین
نکات تربیتی ادعیه و زیارات برآمدهاند .حدیث ش ــری 
نمونههاس ــت .حدیث کساء منش ــور تربیتی خانواده اس ــت؛ بنابراین شایسته
اس ــت این حدیث نیز از منظر تربیتی بررس ــی ش ــود .این میراث فاطمی گذشته
از اینک ــه توجه ویژۀ پیامبر خوبیها به اهلبی ــت؟مهع؟ را بیان میکند ،مخاطب
یس ــازد.
را با ظرایف تربیتی و اخالقی و رفتاری این خاندان بهش ــتی نیز آش ــنا م 
ماج ــرا از ورود رس ــول خ ــدا؟ص؟ ب ــه منزل حضرت زه ــرا؟اهع؟ آغاز و به س ــعادت
شیعیان اهلبیت؟مهع؟ در دنیا و آخرت منتهی میشود .بهعلت اینکه داستان
حدیث شریف کساء در منزل حضرت زهرا؟اهع؟ و با حضور آل عبا؟مهع؟ به وقوع
میپیون ــدد ،بدون ش ــک ،میتوان نکات اخالقی و تربیتی زی ــادی را از متن آن
استخراج کرد تا چراغ راه شیفتگان معارف ناب شیعی باشد.

چند تذکر در باب حدیث کساء
وج ــود برخ ــی اف ــراد مجهول در سلس ــلۀ راوی ــان حدیث ،ب ــه می ــزان اعتبار آن
ضرب ــه میزن ــد .به همین علت ،برخی در خصوص حدیث کس ــاء و س ــند آن
ن طور که در مقدمه گفته ش ــد ،نف ــس توجه علما و
اش ــکال کردهان ــد؛ اما هما 
ب ــزرگان و حت ــی توصیه به خوان ــدن آن دلیلی بر اعتبار این حدیث اس ــت .این
حدی ــث یا زیارتنامه اولین بار در کتاب منتخب طریحی (متوفای  ،)1085در
قرن یازدهم ذکر ش ــد و بعد ،بر س ــر زبانها افتاد و س ــپس به سایر کتب منتقل
ش ــد .پس از طریحی ،اولین کس ــی که این حدیث را بهشکل ّ
مفصل در کتاب
25
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خود ذکر کرد ،مرحوم سیدهاشم بحرانی ،از شا گردان عالمهمجلسی ،در قرن

دوازدهم اس ــت .او در کت ــاب عوالم العلوم که تکملهای بر کت ــاب بحار االنوار
عالمهمجلس ــی اس ــت ،به حدیث کس ــاء در بخش مربوط به زندگی حضرت
زه ــرا؟اهع؟ اش ــاره کرد و مت ــن حدیث را در آنج ــا آورد .همچنین در حاش ــیۀ آن،
در نس ــخۀ خطی کتاب ،س ــند حدیث را نیز نگاش ــت .گفتنی اس ــت تصویری
از دسـ ـتخط سیدهاش ــم بحرانی وجود دارد .طبق آنچه سیدهاش ــم بحرانی
بهعنوان سند این حدیث عنوان کرده است ،این حدیث از نظر سندی بسیار
قوی و معتبر بوده و نام مبارک علمای بزرگی چون شهید اول ،مقدس اردبیلی،
مرحوم محقق ،ابنفهد حلی و طبرسی تا مرحوم کلینی در سند آن وجود دارد
ک ــه کلینی از علیبنابراهیم قمی و او از ابینص ــر بزنطی ،از اصحاب امامرضا و
امامجواد؟امهع؟ نقل روایت میکند تا به جابربنعبداهلل انصاری میرس ــد و او از
حضرت زهرای مرضیه؟اهع؟ ،بهعنوان آخرین راوی که صاحب س ــخن است،
نقل میکند .ازاینرو ،سند بسیار ّ
مفصل و دقیق و طوالنی است و نام بسیاری
از بزرگان علمای شیعه در مقدمۀ آن وجود دارد.

1

از باب غنا و محتوای پربار حدیث شریف کساء توجه به چند نکته ضرورت
دارد:
 .1بس ــیاری از عبارات حدیث کساء در آیات و روایات معادل دارد و با فرهنگ
ق ــرآن و دین مطابقت کامل میکند .مهمترین بخش آن نیز آیۀ مبارکۀ تطهیر
1. http://shabestan.ir/detail/News/444741
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است .این حدیث نورانی بر والیت و عصمت اهلبیت؟مهع؟ صحه میگذارد
و جایگاه متعالی آنها نزد خدا و رسولش را به مخاطب یادآوری میکند.
 .2تم ــام مطال ــب ای ــن حدیث ش ــریف با اص ــول عقل ــی و اصول اعتق ــادی ما
همخوان ــی دارد؛ یعن ــی مطلبی که عق ــل آن را نپذیرد و با اص ــول اعتقادی ما
س ــازگار نباش ــد ،در آن وجود ندارد .ضمن اینکه علم روانشناسی نیز تمامی
مطالب حدیث را تأیید میکند.
 .3ب ــزرگان و مراج ــع و عرفای ــی چ ــون آی ــات عظ ــام بهج ــت و بهاءالدین ــی و
گلپایگانی؟مهحر؟ این حدیث را تأیید کردهاند.
آیتاهلل بهجت در این خصوص میفرمایند:
عجایب و غرایبی در حدیث کساس ــت .خدا میداند کسی بشمارد که
چقدر معجزه در آن است ،خیلی کار بزرگی کرده است .خیلی دیده شده
و گفتهان ــد ک ــه حضرت حج ــت؟جع؟ را در مجالس توس ــل یا حدیث
1
کساء حاضر دیدهاند.

ت بهمانند دیگر عالمان بزرگ شیعه توجه ویژهای به این حدیث
آیتاهلل بهج 
داشتند .شاید چشـ ـمگیرترین کاری که دراینباره از ایشان مشهود بود ،قرائت
دائمی حدیث کساء بود .ایشان شبها این حدیث را قرائت میکردند و حتی
در س ــالیانی دورت ــر ،افراد خان ــواده را گرد هم میآورد و بههمراه ایش ــان حدیث
کساء میخواندند .گاهی هم میان کالمشان به بخشهایی از آن روایت اشاره
میکردند و گاهی نیز بهصراحت دربارۀ حدیث کساء سخن میگفتند.
 .1محمدحسین رخشاد ،در محضر بهجت ،ج ،۲ص.۱۵۲
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برخی نزدیکان مرحوم آیتاهلل گلپایگانی نیز نقل میکنند وقتی مشکلی برای
این عالم پیش میآمد ،ایشان به حدیث کساء متوسل میشدند و در مواقعی
که کس ــی نزد ایش ــان میآمد و مشکلی داشت ،ایش ــان جزوۀ حدیث کساء به
او میدادند و میفرمودند« :از طریق توس ــل به حدیث کس ــاء مش ــکل خود را
برطرف کنید ».حتی زمانی که جمعی از مسئوالن کشور نزد ایشان رفتند و دربارۀ
جنگ تحمیلی با ایشان صحبت کردند ،ایشان در جواب فرمودند:
«به حدیث کساء متوسل شوید».

1

«در زمان جنگ عراق علیه ایران ،آنگاه که هواپیمای دش ــمن بعثی ،شهرهای
ای ــران را ب هط ــور ناجوانمردان ــه بمباران هوای ــی میکردند ،حمالت بس ــیاری به
ش ــهرها و از جمله شهرس ــتان دورود انجام میشد تا پایگاه نظامی و تأسیسات
اقتصادی آن ش ــهر را نابود کنند .امامجمعۀ آن ش ــهر؛ آیتاهلل استاد عبدالقائم
شوشتری ،خدمت آیتاهلل العظمی بهاءالدینی رسیده ،حمالت بسیار دشمن
را مطرح میکند .معظم له به ایش ــان دستور میفرمایند با عدهای از مؤمنین به
بیرون شهر بروید و حدیث شریف کساء را بخوانید .چندی بعد ،هواپیما میآید
و دقایقی آسمان شهر را دور زده و از منطقه خارج میشود .هواپیما بهسوی شهر
بروجرد میرود .دشمن هنگام حمله به شهر بروجرد ،مورد اصابت ضدهوایی
نیروه ــا ق ــرار میگیرد و خلبان آن هواپیما با چتر ،خود را نجات میدهد و پس از
اسارت میگوید:
مأموری ــت م ــن انهدام کارخان ــۀ س ــیمان دورود بود؛ ول ــی وقتی نزدیک
 . 1خبرگزاری تسنیمwww.tasnimnews.com/fa/news/1394/12/19/1023411/ :

28

ءاسکثیدح یتیبرت تاکن

یش ــدم ،هرچه نگاه به پایی ــن میانداختم ،جز آب
شهرس ــتان دورود م 
چیز دیگری از مردم و یا کارخانه نمیدیدم .چون به مرکز خبر دادم ،آنان
1
دستور حمله به بروجرد را صادر کردند».

عارف بزرگوار ،مرحوم آقای دوالبی میفرمودند:
حدیث کس ــاء مربوط به قرب اس ــت و بهش ــت پایینتر از قرب است .با
خواندن این حدیث ،قلوب شیعیان و دوستداران اهلبیت؟مهع؟ به قرب
میرس ــد و س ــپس بازمیگردد .ا گر خوان ــدن این حدیث تکرار ش ــود و در
خواند آن استمرار باشد ،آنقدر این رفتوبرگشت تکرار میشود تا زمانی
2
که قلوب شیعیان دیگر بازنگردد و برای همیشه در قرب باقی بماند.

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

نکات تربیتی حدیث کساء
◄ .1پذیرش والیت پدر از سوی فرزند
َ َ

ُ َ

« َد َخ َل َعل َّي ݓا ݪٮ ݪي َر ُسول ا ّلل ِه».

حضرت زهرا؟اهع؟ نمیفرمایندَ « :
الی ».تعبیر «دخل ّ
جاء ّ
علی» ،یعنی تشریف آوردند

و این بدان معناس ــت که جای ــگاه پدر فراتر از فرزند اس ــت و فرزندان باید توجه
داشته باشند ا گر پدر و مادر نبودند ،آنها نیز وجود نداشتند .حضرت زهرا؟اهع؟
 .1سیدحسن شفیعی و احمد لقمانی ،آیت بصیرت ،ص.122
 . 2نک :واحد تحقیقات مرکز تحقیقات رایانهای قائمیۀ اصفهان ،مصباح الهدی (امامحسین؟ع؟).
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دربارۀ ورود حسنین؟امهع؟ و امیرالمؤمنین؟ع؟ تعابیری متفاوت به کار میبرند:
َ

ً

َ

ّ

َ َْ

ْ

•فما کانَ ْت الا َ
ساعة ِاَوذا ِب َول ِد َى ال َح َس ِن ق ْد اق َب َل.
ِ
َ

ّ

ً

َ

َ َْ

ْ

•فما کانَ ْت الا َ
ساعة ِاَوذا ِب َول ِد َى ال ُح َس ْی ِن ق ْد اق َب َل.
ِ
َ َْ

َ

َ ْ

َ
َْ
طال ٍب.
•فاق َب َل ِعند ِذلک ا ُبوال َح َس ِن َع ِل ُّى ْب ُن ابى ِ

◄ .2توجه همزمان به شخصیت حقیقی و حقوقی پدر؟ص؟
َ َ

ُ َ

« َد َخ َل َعل َّي ا ݓݪٮ ݪي َر ُسول ا ّلل ِه».

گاهی پدر خانواده یا همسر ،در جامعه ،عنوانهای خوبی مانند دکتر و مهندس
ً
یش ــود و ای ــن بیتوجهی کار
و حاجآق ــا دارند ک ــه در خانه اصال به آن توجه نم 
درستی نیست .اعضای خانواده باید گاهی بهمنظور تکریم ،هنگام صدا کردن
یکدیگ ــر ،از عناوین اجتماعی اس ــتفاده کنند .عبارتهایی که معصومین؟مهع؟
شه ــای متع ــدد این حدیث ش ــریف یکدیگ ــر را با آن خط ــاب میکنند،
در بخ 
مع ــرف ش ــخصیت حقیق ــی و اجتماعی آنهاس ــت ،مث ــل «ابی رس ــول اهلل» و
«امیرالمؤمنی ــن» یا «اباالحس ــن علیبنابیطال ــب» .حضرت زه ــرا؟اهع؟ توأمان
ضم ــن تأیید رس ــالت و نبوت و والی ــت حضرت رس ــول؟ص؟ و والیت حضرت
علی؟ع؟ ،تعبیر پدر و کنیۀ همسر را به کار میبردند.
وقتی تعبیرات مناسب و البته لطیف را به کار میبریم ،هم بهیکدیگر احترام
میگذاریم و هم پیوندهای عاطفی را اس ــتحکام میبخشیم .این توصیفها
ب ــرای فرزن ــدان ،فراخ ــور س ــن و روحیۀ ک ــودک ،لطیفت ــر هم میش ــوند :نور
چش ــمم ،می ــوۀ دل ــم ،پارۀ تن ــم و صاح ــب حوض کوثر ک ــه هم جای ــگاه ویژۀ
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