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چکيده1
پیامبر اکرم9 و اهل بیت طاهرینش:، به دلیل مســئولیت خطیر رســالت و امامت، 
عهــده دار هدایت و تربیت مردم بودند. ایفای این مســئولیت، مســتلزم رابطه عمیق و 
گســترده ایشان با اقشــار و طبقات مختلف جامعه بود. در همین راستا، آنان با اخالق و 
رفتار ســازنده خویش، مردم را با آموزه هاي اسالم آشنا کردند و از انحرافات و گمراهی ها 
رهایی بخشیدند. در این مقاله، که با روش توصیفیـ  تحلیلی نگارش یافته است، چگونگی 
ارتباطات و تعامل اجتماعی پیامبر اکــرم9 و اهل بیت اطهار: از منظر زیارتنامه ها 
بررسی مي شود. نتیجه تحقیق، این است که تعامل اجتماعی پیامبر خاتم9 و اهل بیت 
گرامی ایشــان:، بیشــترین نقش را در تغییرات بنیادین جامعه آن روز داشته و عامل 
گسترش قلمرو اسالم و اقبال جهانیان به این دین حنیف شده است. ازاین رو، آنان بهترین 
الگو برای همگان، به  ویژه ارادتمندان حضرات معصومین: به  شــمار مي آیند که برای 

زیارت آن بزرگواران، توفیق پیدا می کنند. 
کلیدواژها: پیامبر9، اهل بیت:، مناسبات اجتماعی، زیارتنامه. 

1. عضو گروه اخالق و اسرار پژوهشکده حج و زيارت .

حافظ نجفي*

مناسبات اجتماعی اهل بيت:.
از منظر زيارتنامه ها
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مقدمه

 بخشــی از توصيف قرآن درباره پيامبــر اکرم9، به جايگاه اجتماعی ايشــان اختصاص 
 دارد؛ چنان کــه پيامبــر اســالم9 فــردی از ميان خود مــردم بــوده: }رَُســوالً ِمْنُهــْم...{1 
يَُّها 

َ
ْل يٰا أ

ُ
)بقره: 129 و 151( و از جانب خداوند به ســوی همه مردم فرســتاده شــده است: }ق

بِٰما 
َ
ً...{2 )اعراف : 158(. ايشان با مردم، بسيار مهربان بودند: }ف ُْكْم َجِيعا  رَُســوُل اهللِ إِلَ

ِّ
الّٰاُس إِن

ُهْم...{3 )آل عمران: 159( و برای رشــد و کمال مردم و رفع گرفتاری هايشان، 
َ
رَْحٍَة ِمَن اهللِ ِلَْت ل

ْيُكْم 
َ
ْيِه ٰما َعنِتُّْم َحِريٌص َعل

َ
ْنُفِسُكْم َعِزيٌز َعل

َ
َقْد ٰجاَءُكْم رَُسوٌل ِمْن أ

َ
بسيار دلسوزی می کردند: }ل

 رَِحيٌم{4 )توبه: 128( و در نهايت، آنان را به بهترين دين الهی و کامل ترين سبک 
ٌ

ُمْؤِمنَِي َرُؤف
ْ
بِال

ُهُم 
َ
ِر َو ُيِلُّ ل

َ
ُمْنك

ْ
َمْعُروِف َو َيْنٰهاُهــْم َعِن ال

ْ
ُمرُُهْم بِال

ْ
زندگــی فردی و اجتماعی فرا مي خواندند: }يَأ

ْيِهْم{5 )اعراف : 157(.
َ
ِت ٰكنَْت َعل

َّ
الَٰل ال

ْ
غ

َ ْ
َٰبائَِث َو يََضُع َعْنُهْم إِْصَُهْم َو ال ْيِهُم الْ

َ
يِّٰباِت َو ُيَرُِّم َعل الطَّ

تاريخ زندگی اهل بيت:، نشان می دهد آنان نيز از اين ويژگی برخوردار بودند؛ آنان که 
با ســادگي و متانت ميان مردم می زيستند، همه تالش خود را برای رشد و تعالی مردم به  کار 
بردند و در عرصه های تلخ و شيرين زندگی مردم، همراه آنان بودند. اين ويژگی اهل بيت: 
را افزون بر کتب تاريخ و ســيره، از زيارتنامه هــای معصومين: نيز مي توان دريافت. متون 
زيارتنامه ها، که دربردارنده بسياری از معارف دينی است، فرازهايی دارد که از آنها می توان کم 
و کيف ارتباطات اجتماعی پيامبر9 و اهل بيت گرامی ايشــان و در نتيجه، جايگاه اجتماعی 

1. »فرستاده اي از خودشان«.

2. »بگو:  اي مردم، يقيناً من فرستاده خدا به سوي همه شمايم«.

3. » اي پيامبر، پس به مهر و رحمتي از سوي خدا با آنان نرم خو شدي...«.

4. »يقيناً پيامبري از جنس خودتان به سويتان آمد که به رنج و مشقت افتادنتان بر او دشوار است. اشتياق شديدي به ]هدايِت[ شما 

دارد و با مؤمنان رئوف و مهربان است«.

5. »پيامبري که آنان را به کارهاي شايسته فرمان مي دهد و از اعمال زشت بازمي دارد و پاکيزه ها را بر آنان حالل مي نمايد و ناپاک ها 

را بر آنان حرام مي کند و بارهاي تکاليف ســنگين و زنجيره ها ]ي جهل، بي خبري و بدعت را[ که بر دوش عقل و جان آنان 

است، برمي دارد«.
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آنان را ميان مردم به دست آورد. در اين مقاله، کوشيده ايم تعامل و ارتباطات خاندان عصمت 
و طهارت: با عموم مردم را با عنوان »مناسبات اجتماعی اهل بيت: از منظر زيارتنامه ها«، 

بررسی کنيم. 

اهل بيت: الگوی مردم در همه فضيلت ها 

از نياز های انسان برای پيشرفت در هر زمينه ای، الگوست. بسياری از عالمان عرصه تربيت، 
اسوه سازی برای متربی را  روش مهم تربيتی دانسته اند )باقری، بي تا، ص106(. 

اين روش تربيتی، برگرفته از آموزه هاي قرآن کريم اســت کــه انبيا را برای مردم الگوی 

ْسَوٌة َحَسَنٌة...{؛ »يقينًا برای شما در ]روش و 
ُ
ُكْم ِف َرُسوِل اهللِ أ

َ
َقْد كَن ل

َ
شايسته معرفی مي کند: }ل

رفتار[ پيامبر خدا الگوی نيکويی است« )احزاب: 21(. 

از موضوعات زيارتنامه ها نيز همين مقوله اســت که نشــان می دهد اهل بيت عصمت و 

طهارت:، الگوی مردم و ميزان ســنجش اخالق و رفتــار آنان در همه عرصه های زندگی 

هستند. شيعه راستين، کسی است که در همه شئون زندگی، به تمام معنا پيامبر9 و اهل بيت 

گرامی اش را الگوی خود برگزيند. در فرازی از زيارت امام علی7 عرض می کنيم: 

َو َسَلم  َعَلى ِميَزاِن اْلَْعَماِل َو ُمَقلِِّب اْلَْحَواِل َو َسْيِف ذِي اْلَجَلِل، َو َسَلٌم َعَلى َصالِِح 

اْلُمْؤِمنِيَن، َو َواِرِث ِعْلِم النَّبِيِّيَن  ... )ابن مشهدی، 1419ق، ص185(. 

ســالم بر کسی که معيار سنجش عمل ها و دگرگون کننده حاالت و شمشير خدای 

صاحب شــوکت است. سالم بر کسی که صالح ترين اهل ايمان و ارث برنده دانش 

پيامبران است... . 

از داليل اهميت زيارت معصومين:، همين است که زائر با حضور در حرم معصومين: 

و خواندن زيارتنامه، با شــخصيت و منزلت فردی و اجتماعی آنان آشــنا می شود و ايشان را 

الگو قرار می دهد. در فرازی از زيارت جامعه، اهل بيت: مبدأ ايمان و توجه به خداوند در 

زندگی مسلمانان دانسته شده اند: 
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َه بُِكْم )شــيخ صدوق،  َدُه َقبَِل َعنُْكْم َو َمْن َقَصَدُه َتَوجَّ َمــْن َأَراَد اهللَ َبَدَأ بُِكْم َو َمْن َوحَّ

1413 ق، ج 2، ص615(. 

هرکس خدا را بخواهد، از شــما شروع می کند. هرکس خدا را يکی بداند )معتقد 

به يگانگی خدا باشد(، از شــما می پذيرد و هرکس خدا را قصد کند، به شما رو 

می آورد. 

زيرا فقط با پيروی از فرهنگ و مکتب اهل بيت: می توان رضای خدا را به دست آورد 
ْضَواِن ...«. )همان، ص616(. بر اساس  و به بهشت رضايت خدا رهسپار شد: »بُِكْم ُيْسَلُك إَِل الرِّ
برخی فرازهای زيارتنامه ها، خاندان پيامبر9، ســتون فقرات ارزش ها و نيکی ها در جامعه به 
شمار می آيند؛ چنان که در زيارت جامعه می خوانيم: »... َو َعنَاِصَ اْلَْبَراِر َو َدَعائَِم اْلَْخَياِر َو َساَسَة 
اْلِعَباِد َو َأْرَكاَن اْلبَِلد...«؛ »)سالم بر شما ...( که اصول نيکان و استوانه هاي خوبان و زمامداران بندگان 

و پايه و ارکان شهرها هستيد« )همان، ص610(. 

حضرات معصومين:، از ســويی پايه و اساس هر خير و شرافت و بزرگواري در عالم، 
و از سوی ديگر، پايه و تکيه گاهی مطمئن براي زندگی نيکان و خوبان عالم اند. اگر فردی در 
معرفت به اهل بيت:، به مرحله اي برسد که وجود آنان را پايه و اساس ارزش ها بداند و هر 
خيري که به واسطه او در عالم جاری  شود، فضل و رحمتي از جانب حضرات معصومين: 
تلقی کند، باالترين گام معرفتي را برداشته است. اهل بيت:، به عنوان حجت های خداوند، 
هدايتگران مردم به راه حق و همه فضيلت ها هستند، راه زندگی را بر همگان روشن مي کنند و 
مردم را از هر نوع اشتباه و خطا نگه می دارند. در فرازی ديگر از زيارت جامعه می گوييم: »َو 
بَّار...«؛ »شما اهل بيت: روشنايی بخش زندگی خوبان و  َأْنُتْم ُنوُر اْلَْخَياِر َو ُهَداُة اْلَْبَراِر َو ُحَجُج اْلَ

هدايتگران زندگی نيکان و حجت های خداوند هستيد« )همان، ص615(.

به عبارت ديگر، اهل بيت: الگوی مردم در همه فضيلت ها و واسطه و حلقه وصل خدا 
و خلق اند: 

َمــْن َواالُكْم َفَقْد َواَل اهللَ َو َمــْن َعاَداُكْم َفَقْد َعاَدى اهللَ َو َمْن َأَحبَُّكــْم َفَقْد َأَحبَّ اهللَ َو 
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اُط اْلَْقَوُم َو  َ َمــْن َأْبَغَضُكْم َفَقْد َأْبَغَض اهللَ َو َمِن اْعَتَصَم بُِكْم َفَقِد اْعَتَصَم بِاهللِ َأْنُتُم الصِّ

ُشَهَداُء َداِر اْلَفنَاِء... )همان، ص613(. 

ای اهل بيت، شــما مدار و ميزان حق و فضيلت ها هستيد. واليِت شما همان واليت 

خداست. هرکس با شما دوستی کند، با خداوند دوستی کرده است و هرکس با شما 

دشمنی کند، با خدا دشمنی کرده است. هرکس به شما چنگ زند و خود را به شما 

پيوند دهد، با خدا پيوند يافته است. 

در فراز پايانی زيارت جامعه می گوييم: 

َو َقَرَن َطاَعَتُكْم بَِطاَعتِــه ... إِنِّ َلُكْم ُمطِيع ...  َمْن َأَطاَعُكْم َفَقْد َأطاَع اهللَ َو َمْن َعَصاُكْم 

َفَقْد َعَص اهللَ ... )همان، ص617(. 

خداوند، طاعت شــما را به اطاعت از خود قرين و نظير ساخته است. من پيرو شما 

هســتم...؛ زيرا هرکس از شما اطاعت کند، از خدا اطاعت کرده است و هرکس با 

شما مخالفت کند، با خداوند مخالفت کرده است. 

اما درباره شــيوه تعامل و ارتباطات اهل بيت: با مردم در متون زيارتنامه ها، که از آن با 

عنوان مناســبات اجتماعی اهل بيت: ياد کرديم، نکات آموزنده ای وجود دارد که به  اندازه 

گنجايش اين مقاله، برخی از آنها را بررسی می کنيم:

1. ارتباطات اخالقی با مردم 

پيامبر9 و اهل بيت طاهرينش: در دوران عمر شريفشــان با رفتار و تعامل اخالقی و 

مهربانانه، بذر محبت را در دل مردم می کاشتند و دوست و دشمن را به خود جذب می کردند. 

آن بزرگواران با محور قراردادن رفق، مدارا و گذشت، سنگ صبور مردم در همه مشکالت و 

گرفتاری ها بودند. در حديثي از پيامبر اکرم9 آمده است که فرمود: »َأَمَرِن َربِّ بُِمَداَراةِ النَّاِس َكَم 

َأَمَرِن بَِأَداِء اْلَفَرائِِض«؛ »پروردگارم، مرا به مدارا با مردم دستور داد؛ چنان  که به ادای واجبات مأمورم 

ساخت« )کلينی، 1389ق، ج 2، ص117(.
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ايــن ويژگی اهل بيت: در زيارتنامه ها نيز به عنوان نماد و الگوي زندگی مطرح شــده 
است؛ چنان که در زيارت جامعه می خوانيم: 

ْفُق )شيخ صدوق، 1413 ق، ج 2، ص616(.  ْدُق َو الرِّ قُّ َو الصِّ ... َو َشْأُنُكُم اْلَ

شأن شما اهل بيت، اين اســت که با حق و راست گويی و درست کرداری همراه 

هستيد و با مردم در امور مختلف مدارا می کنيد. 

ٍق َعِظيٍم{ )قلم: 4(،1 
ُ
َعىٰل ُخل

َ
ـَك ل از داليل توصيف پيامبر9 به داشــتن ُخلق بزرگ: }َو إِنَـّ

همان مهرورزی ايشــان به مردم، و گذشت از خطاهای آنان است. تاريخ، انواع اذيت و آزار 

مردم درباره پيامبر اســالم9 را ثبت کرده اســت. با وجود ايــن، پيامبر9 از خطاهای آنها 

ُْم ال َيْعَلُمون«؛ »خدايا! قوم مرا هدايت  می گذشــت و براي آنان دعا مي  کرد: »الّلهَم اهِد َقْومي َفاِنَّ

کن. اينها جاهل اند و نمي دانند« )طبرســی، 1417ق، ص83(. از هميــن رو، در زيارت جامعه، 

آن بزرگــواران را دارای باالتريــن درجه حلم و بردباری، توصيف و به محضرشــان عرض 

ْلِم«؛ »شما حضرات معصومين، در باالترين افق حلم و بردباری جاي گرفته ايد«   می کنيم: »َو ُمنَْتَهى اْلِ

)شيخ صدوق، 1413 ق، ج 2، ص610؛ ابن مشهدی، 1419ق، ص59(.

انس بن مالک می گويد در محضر پيامبر9 بودم. عبايی، که حاشــيه زمختي داشت، بر 

دوشش بود. عرب باديه نشيني نزد آن حضرت آمد و عبای ايشان را گرفت و محکم کشيد؛ 

 طوری که حاشــيه آن عبا، گردن حضرت را خراشيد. سپس گستاخانه گفت: »ای محمد، از 

 مال خدا که نزد تو هســت، بر اين دو شترم بار کن تا ببرم؛ زيرا اين اموال، نه مال تو است 

 و نه پدرت«. پيامبر9..اندکی ســکوت کرد و ســپس فرمود: »مال، مال خداست و من بنده 

خدا هســتم«. آنگاه افزود: »ای اعرابی، آيا آسيبی که به من رساندی، به تو برسانم«؟ اعرابی 

گفــت: »نه«. پيامبر9 فرمــود: »چرا«؟ اعرابی عرض کرد: »زيرا تو بدی را با بدی پاســخ 

نمی دهی؛ بلکه آن را با خوبی دفع می کنی«. پيامبر 9 با شنيدن سخن او لبخند زد و دستور 

1. »و يقيناً تو بر بلنداي سجاياي اخالقي عظيمي قرار داري«.
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داد تا بر يکی از شــتران او جو، و بر ديگری خرما بار کردند و به او دادند )شــيخ صدوق، 

1400، ص382(. 
چنين رفتارهايي از خاندان پيامبر9 نيز نقل شــده است. پيامبر اکرم9، امام علی7 را 
حليم ترين مردم خواندند. سيره آن حضرت در رفتار با مروان، سعيد بن عاص، عبداهلل بن زبير 

و ديگر دشمنانش در تاريخ ثبت است )محمدي ري شهري، 1421ق، ج 9، ص152-149(. 
در روايتي آمده اســت که مردي از شام، با تحريک معاويه، به امام مجتبي7 ناسزا گفت. 
امام7 صبر کرد تا سخن او به پايان رسيد. آنگاه به سوي او رفت، تبسمي کرد و به او سالم 
داد و فرمود: »گمان مي کنم غريب هســتي و شــايد در اشتباه افتاده اي. اگر چيزي نياز داري، 
برآورده کنيم. اگر راهنمايي مي خواهي، راهنمايي ات کنيم و اگر گرســنه اي، سيرت کنيم. اگر 
برهنه اي، لباست دهيم و اگر نيازمندي، بي نيازت کنيم. اگر جا و مکان نداري، مسکنت دهيم 
و تا بازگشت به وطنت، ميهمان ما باشي و...«. مرد شامي در برابر اين خلق عظيم شرمنده شد، 
گريه کرد و گفت: »َأْشــَهُد َأنََّك  َخلِيَفُة اهللِ يِف َأْرِضِه اهللُ َأْعَلُم َحْيُث َيَْعُل ِرســاَلَته« ؛ »گواهي مي دهم 
که تو جانشــين خدا در زمين هستي. خدا بهتر مي داند که رسالت خويش را کجا قرار دهد«. سپس 

عرضه داشت: »تو و پدرت پيش من، مبغوض ترين افراد بوديد؛ ولي اکنون محبوب ترين افراد 
نزدم هستيد« )مجلسی، 1403ق، ج 43، ص344(. 

عبدالرزاق گويد که کنيزکی، آب روی دســتان امام چهارم7 می ريخت تا حضرت برای 
نماز، وضو بسازد. ظرف آب از دست آن کنيز روی حضرت افتاد و صورت ايشان را زخمی 
َغْيظ{؛ آنها 

ْ
اكِظِمَي ال

ْ
کرد. امام7 به سوي او سر بلند کرد. کنيزک گفت: »خدا مي فرمايد: }َو ال

که خشم خود را فرو می خورند«. حضرت فرمود: »خشم خود را فرو خوردم«. کنيزک گفت: 
عافَِي َعِن الَّاس{ ؛ و آنها که از مردم درگذرند«. فرمود: »خدا از تو بگذرد«. عرض کرد: 

ْ
»}َو ال

ُمْحِسنِي{ )آل عمران: 134( ؛ خداوند محسنان را دوست دارد«. فرمود: »برو که 
ْ
»}َو اهلُل ُيِبُّ ال

تو آزادی« )شيخ صدوق، 1400 ق، ص201(. 
مهر و عاطفه پيامبر9 به مردم، باعث شده بود که ايشان برای رشد و تعالی مردم، بسيار 

دلسوزی کنند و از گرفتاری و رنج مردم، غصه دار شوند: 
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ُمْؤِمننَِي 
ْ
ْيُكْم بِال

َ
ْيِه ٰما َعنِتُّْم َحِريٌص َعل

َ
ْنُفِسُكْم َعِزيٌز َعل

َ
َقْد ٰجاَءُكْم َرُسوٌل ِمْن أ

َ
}ل

 رَِحيٌم{ )توبه: 128(.
ٌ

َرُؤف

يقينًا پيامبری از جنس خودتان به ســويتان آمد که به رنج و مشقت افتادنتان بر او 

دشوار است. اشتياق شديدی به ]هدايِت[ شما دارد و با مؤمنان، رئوف و مهربان است. 

در زيارت حضرت رســول9 هم می خوانيم: »َو انَّــَك َقْد َرُؤْفَت بِاْلُْؤِمنِــَي، َو َغُلْظَت َعَل 
اْلكافِِريَن...«؛ »)ای پيامبر!( همانا تو به مؤمنان، رأفت )مهربانی( کردی و به کافران، درشتی نشان 

دادی« )کليني، 1389ق، ج 4، ص551؛ ابن طاووس، 1367ش، ج 2، ص605(. 

پيامبر9 و اهل بيت طاهرينش:، که پدر معنوی مردم شــمرده می شوند، محبت خود 
را به شــکل های گوناگون نثار مردم می کردند؛ چنان که گاه با هديه دادن و کمک مالی و گاه 
با همراه شــدن با فقيران و دردمندان، به آنان محبت می کردند و با رفع مشکالتشــان، آنان را 
خرسند مي ساختند. امام صادق7 فرمود: زماني مردی خدمت رسول خدا9 رسيد و وقتي 
جامــه حضرت را کهنه ديد، دوازده درهم به آن حضرت تقديم کرد. حضرت رســول9 به 
همراه امام علی7 به بازار رفتند تا پيراهنی بخرند. کنار راه، کنيزی را ديدند که نشسته است 
و  گريه می کند. رســول خدا9 به او فرمود: »تو را چه شــده است«؟ عرض کرد: »يا رسول 
اهلل، خانواده ام چهار درهم به من دادند تا چيزی را که مورد نيازشان بود، برايشان بخرم؛ ولی 
پولم گم شــد و ديگر جرئت بازگشت به خانه را ندارم«. رسول خدا9 چهار درهم به کنيز 
داد و فرمود: »نزد خانواده ات برگرد«. رســول خدا9 به بازار رفت و پيراهنی به چهار درهم 
خريد و آن را پوشــيد و خدای عزوجل را حمد گفت. پس مرد برهنه اي را ديد که مي گويد: 
»هر کس مرا بپوشــاند، خدا از جامه های بهشتی به او بپوشاند«. رسول خدا9 پيراهنی را که 
خريده بود، از تن درآورد و به آن ســائل پوشانيد. ســپس  به بازار بازگشت و با چهار درهم 
باقي مانده، پيراهن ديگری خريد و آن را پوشــيد و خدای عزوجل را حمد گفت و به سوی 
خانه اش بازگشــت. دوباره با همان کنيز روبه رو شــد که کنار راه نشسته بود و گريه مي کرد. 
فرمود: »تو را چه شد که نزد خانواده ات نمی روی«؟ عرض کرد: »يا رسول اهلل، من دير کردم. 
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مي ترســم مرا کتک بزنند«. رســول خدا9 فرمود: »پيشاپيش من راه برو و مرا به خانواده ات 
راهنمايی کن«. آن حضرت، به همراه کنيز آمدند تا بر در خانه آنان ايستاد. سپس فرمود: »سالم 
بر شما ای اهل خانه«! پاسخش ندادند. دوباره سالم داد. پاسخش ندادند. بار سوم، سالم کرد. 
گفتند: »ســالم بر تو باد يا رسول اهلل«! حضرت فرمود: »چرا بار اول و دوم پاسخ مرا نگفتيد«؟ 
عرض کردند: »يا رسول اهلل، سخن شما را شنيديم؛ ولی دوست داشتيم بيشتر بشنويم«. رسول 
خدا9 فرمود: »اين کنيز، دير کرده اســت. آزارش نکنيد«. عرض کردند: »يا رســول اهلل، به 
احترام تشريف فرمايی شــما آن کنيز را آزاد کرديم«. رسول خدا9 فرمود: »حمد خدا را که 
هيچ دوازده درهمی، پُربرکت تر از اين درهم ها نديده ام که خداوند دو برهنه را با آن پوشانيد 

و يک بنده را آزاد کرد« )شيخ صدوق، 1362ش ، ج 2، ص491(. 
به دليل همين بخشندگی ها و مساعدت های مالی، آنان را در زيارت جامعه با عنوان »ُاُصوَل 
اْلَكَرِم« )پايه ها و ريشه های بخشش و نيکی( ياد مي کنيم و در فراز ديگر، می گوييم: »َو َعاَدُتُكُم 

ْحَساُن َو َسِجيَُّتُكُم اْلَكَرم ...«؛ »ای اهل بيت پيامبر، عادت شما نيکی و طبيعت شما بخشش است«  اْلِ

)شيخ صدوق، 1413ق، ج 2، ص616(.

تمام مفسران شــيعه و ســنی )طيب، 1378ش، ج 13، ص318؛ قرطبی، 1384ق، ج 20، 

ص131-133؛ فخر رازی، 1420ق، ج 30، ص746-747(، شــأن نزول آيات 5 الی 22 سوره 

انســان را درباره ايثار و ازخودگذشتگی حضرت علی و حضرت فاطمه زهرا8 می دانند که 

با وجود گرسنگی شديد، نان افطار خود را سه شب متوالی، به مسکين و يتيم و اسير دادند و 

خود گرسنه خوابيدند. 

تاريخ، نمونه های زيادی از اين احســان های ايثارگونه اهل بيت: را ثبت کرده؛ چنان که 

نقل شــده است پيامبر اسالم9 در عروسی حضرت زهرا3 يک دست پيراهن نو به ايشان 

داده بود تا در شــب عروسی بپوشد. وقتي حضرت فاطمه3 به خانه زفاف رفت، بر سجادة 

عبادتش نشسته بود و با خدا مناجات می کرد، ناگاه مستمندی به در خانه حضرت فاطمه3 

آمد و با صدای بلند گفت: »از درِ خانة نبوت، يک پيراهن کهنه می خواهم«. 
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حضرت فاطمه3 در آن وقت، دو پيراهن داشت: يکی کهنه و ديگری نو. طبق تقاضاي فقير، 
ِبَّ َحتَّ 

ْ
 ال

ْ
وا

ُ
ن َتَنال

َ
خواســت پيراهن کهنه را به او بدهد. ناگاه به ياد اين آيه افتاد که می فرمايد: }ل

ِبُّوَن...{؛ »هرگز به حقيقت نيکوکاری نمی رسيد، مگر آنچه را دوست داريد، انفاق کنيد« 
ُ

ا ت  ِممَّ
ْ
تُنِفُقوا

)آل عمران: 92(. ازاين رو، تصميم گرفت پيراهن نو را به فقير بدهد و همين کار را هم کرد. 

فردای آن شــب، وقتي پيامبر9 پيراهن کهنه را بر تن دخترش ديد. پرسيد: »چرا پيراهن 
نو را نپوشــيده ای«؟ حضرت زهرا3 عرض کرد: »آن را به فقير دادم«. پيامبر9 فرمود: »اگر 
پيراهن نو را برای شــوهرت می پوشــيدی، بهتر و مناسب تر بود«. حضرت فاطمه3 عرض 
کرد: »اين روش را از شما آموخته ام. در آن هنگام که مادرم خديجه، همسر شما گرديد، همه 
اموالش را در راه شما به تهيدستان بخشيد. کار به مرحله اي رسيد که فقيری در خانه شما آمد 
و تقاضای لباس کرد. در خانه، لباسی وجود نداشت. شما پيراهن خود را از تن بيرون آورديد 
و به او داديد«. پيامبر9 تحت تأثير محبت ها و خلوص دخترش زهرا3 قرار گرفت. اشک 
از چشمانش سرازير شــد و حضرت فاطمه را به نشانه محبت، به سينه اش چسبانيد. فرشته 
وحی فرود آمد و گفت: »هان ای پيامبر خدا! پروردگارت سالم می رساند و به من فرمان داده 
اســت که سالم خدا را بر دخت گران قدرت فاطمه ابالغ کنم و آنگاه اين جامة بی نظير را که 
از ديبای سبز بهشت است، به پاس انفاق خالصانه و سخاوت و بلندنظری اش در راه حق، به 
او تقديم دارم« )صفوری شافعی، 1428ق، ج 2، ص226؛ بحرانی، 1407ق، ج 11، ص230(. 

2. ايفای مسئوليت درباره مردم

بخش مهمی از زندگی پيامبر9 و خاندان مطهر ايشان، صرف خدمت به مردم شده است. 
تاريخ، جلوه های زيبايی از ايثار و فداکاری پيامبر9 و اهل بيت اطهار: را در زمينه رسيدگی 

به امور مردم و رفع گرفتاری های آنان ثبت کرده است؛ مانند:

یک  ـ هدایت مردم به سوی دین 

مهم ترين رســالت پيامبر اکرم9، تبيين معارف قرآن و هدايت مردم به سوی ارزش های 
واالی دينی است )نحل: 64(. آن حضرت، وظيفه هدايتگری امت را پس از خود به خاندانش 
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محول کرد و قرآن و اهل بيت: را )در حديث ثقلين(، به عنوان دو يادگار ارزشمند، چراغ راه 
مردم قرار داد و فرمود: »اگر به رهنمودهای اين دو پايبند باشيد، به سعادت خواهيد رسيد و از 
گمراهی و سرگردانی نجات خواهيد يافت« )سليم بن قيس، هاللي، 1405ق، ج 2، ص647(.1 
پيامبر9 و خاندان مکرم ايشــان، به دليل برخورداري از دانش کافی و کامل، شايســتگی و 
اهليت اخالقی، قدرت و توانايی برای هدايتگری، عالی ترين و مطمئن ترين راهنمايان بشــر 
به سوی رستگاری و خوشبختی هستند. مرحوم کلينی در کتاب شريف کافي، بابي قرار داده 
ة ُهُم اْلَعلَماُت«؛ »امامان نشانه ها و عالمت ها هستند« )کلينی، 1389ق، ج 1،  است با عنوان: »أنَّ اْلئِمَّ
ص206(؛ بــه اين معنا که اگر مردم بخواهند با عبوديّت )به معناي حقيقي( و همچنين عقايد 

صحيح توحيدی آشــنا شوند و آموزه هاي عاليه دين و ارزش های اخالقی را به  طور کامل و 
متقن فرا بگيرند، می بايد دست به دامان اهل بيت و امامان بزرگوار: شوند؛ زيرا فقط آنان در 
تمام فضائل انســاني، اعّم از زهد، ورع و تقوا، صدق و عدل، امانت داری و... جلوه های کامل 
صفات الهي و اسوه و الگوی بی عيب برای همه امت هستند. ازاين رو، مردم فقط با راهنمايی 
و هدايت معصومين: می توانند به قله معرفت الهی دست پيدا کنند و حقايق را دريابند. در 
زيارتنامه ها به  طور مکرر و با عبارت های گوناگون، جايگاه ويژه و مسئوليت باالی اهل بيت 
َلُم َعَل  نبوت: در اين زمينه، بيان شده است؛ چنان که در زيارت جامعه عرض می کنيم: »السَّ
ِء َعَل َمْرَضاةِ اهلل ...«؛ »سالم و تحّيت ما به آستان مقدس آن بزرگواراني باد که  َعاةِ إَِل اهللِ َو اْلَِدالَّ الدُّ

دعوت کنندگان به ســوي خدا و راهنمايان به موجبات رضاي خدا هستند« )شيخ صدوق، 1413ق، 

ج 2، ص610(. 

همچنين در فراز ديگری از زيارت جامعه می گوييم: ای اهل بيت گرامی، خداوند به شما 

اطِِه...«؛ »شما  َء َعَل ِصَ چنين منزلت و جايگاهي داده است: »َو َأْعَلماً لِِعَباِدِه َو َمنَارًا يِف بَِلِدِه َو َأِدالَّ

را پرچم های )هدايت( برای بندگانش، و محل های نور در آبادی هايش، و راهنمايان بر راهش قرار 

داده است« )همان، ص611(. 

وا...«. ُکوا بِِهَما َلْن َتِضلُّ َقَلْينِ  ِكَتاَب اللِه َو ِعْتَرتِي َأْهَل َبْيتِي َفَتَمسَّ َها النَّاُس إِنِّي َتاِرٌك ِفيُکمُ  الثَّ 1. »َيا َأيُّ
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از ديدگاه شــيعه، تا انسانی در کره خاکی هست، بدون راهنمای الهی نخواهد بود و آنها 
همان راهنمايان از اهل بيت:اند. اين راه )هدايت(، افزون بر آنکه شــاهراه و نزديک ترين 
مســير است، مزين به پرچم های مطمئن و نشانه های راســتين هدايت )َعَلُم اَلنُصوب(، )ابن 
مشهدی، 1419ق، ص568( نيز هست که با تابش نور و هدايتگری های مهربانانة خود، جهان 
را روشــن مي سازند تا بندگان خدا هرگاه ســر بلند کنند، پرچم برافراشته حق را ببينند و از 

سردرگمي و حيراني نجات يابند. 

دوـ تربیت مردم

بنابر تصريح قرآن )جمعه: 2؛ آل عمران: 164(، از اهداف رسالت پيامبر اکرم9 »تربيت« 
انسان است. اميرالمؤمنين علی7 در بيان اهداف رسالت پيامبر9 فرمود: 

از نشانه های لطف و کرم خداوند به اين امت، که موجب فضيلت اين امت شد، اين 

است که پيامبر اسالم حضرت محمد9 را به سوی آنان فرستاد. پس پيامبر9 به 

آنان کتاب و حکمت، ســنت و واجبات را آموخت و آنان را تربيت کرد تا راه 

هدايت پيش گيرند و يکی شان کرد تا متفرق و پراکنده نشوند و آنان را تزکيه نمود 

تا پاک شوند )ديلمی، 1412ق، ج 2، ص322(. 

معصوميــن:، در هر زمان، به عنوان معلم و مربّي مردم در امور اخالقی و تربيتي، نقش 
خود را ايفا می  کردند. تاريخ نشــان می دهد که هر يک از آن بزرگواران در طول حياتشــان، 
بزرگ ترين شــخصيت های علمی و اخالقی را تربيت کرده اند. در زيارتنامه ها به نقش تربيتی 

اهل بيت: نيز با عبارت های مختلف اشاره شده است. 
در فــرازی از زيارت جامعه، خطاب به ائمه معصومين: عرض می کنيم: »َكَلُمُكْم ُنوٌر َو 
َأْمُرُكْم ُرْشــٌد َو َوِصيَُّتُكُم التَّْقَوى...«؛ »سخن شما، سراسر نور، و امر )شأن و فرمان( شما رشدآور، و 

توصيه شما به تقواست« )شيخ صدوق، 1413ق، ج 2، ص616(. 

در زيارت حضرت فاطمه زهرا3 آمده است: 

اِة  ِشــيَدةِ، النَِّقيَِّة ِمــَن اْلَْرَجاِس، اْلُمَبرَّ ةِ التَِّقيَِّة الرَّ ــَلُم َعَلى الطَّاِهَرةِ اْلَحِميَدةِ، َو اْلَبرَّ السَّ
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ـــَرائِِع َو اْلَْحَكاِم، َو اْلَحــَلِل َو اْلَحَراِم...  َيِة اْلَْيَتاِم، اْلَعاِرَفِة بِالشَّ  ِمــَن اْلَْدَناِس... ُمَربِّ

)ابن مشهدی، 1419ق، ص104(. 

سالم بر پاکيزة ستوده، نيکوی رشديافته و پاکيزه از همه آلودگی ها ... تربيت کننده 

يتيمان، دانای به حالل و حرام ... . 

اين بخش از زيارت، برگرفته از روايتی است که مرحوم علی بن ابراهيم قمی در تفسيرش 
يََّتُهْم...{1 )طور: 21( آورده  َْقٰنا بِِهْم ُذرِّ لْ

َ
يَُّتُهْم بِإِيٰماٍن أ َبَعْتُهْم ُذرِّ ِيَن آَمُنوا َو اتَّ

َّ
ذيل آيه شريفه: }َو ال

است. اين روايت را ابوبصير از امام صادق7 نقل کرده که حضرت فرمودند: »إِنَّ َأْطَفاَل ِشيَعتِنَا 
يِهْم َفاطَِمُة3«؛ »همانا نونهاالن شيعيان از ميان مؤمنان را فاطمه3 تربيت مي کند«  ِمــَن اْلُْؤِمنَِي ُتَربِّ

)قمی، 1404ق، ج 2، ص332(.  يعنی حضرت فاطمه زهرا3 همچنان که در زمان حياتشان امام 

حسن و امام حســين8 و ديگر فرزندانشان را تربيت مي کردند، روح مطهرشان در همه جا 
حضور دارد و نقش مادری را براي همه شيعه ايفا می کند.

مهم تريــن ويژگــی تربيتی پيامبر9 و خاندان مطهر ايشــان، اين اســت که حضرات 

معصوميــن: در هدايــت و تربيت مردم، مطيع فرمان الهی هســتند و در مقابل نصايحي 

که براي هر نصيحت شــونده اي دارند، هيچ تقاضا، مطالبه و انتظاري ندارند؛ بلکه نصيحت 

را فقط براي خدا انجام مي دهند. خطاب به آن انوار تابناک می گوييم: »َو َنَصْحُتْم َلُه«؛ شــما 

معصوميــن در نصيحت کردن هايتان، خدا را مي بينيــد و به عنوان وظيفه، مردم را نصيحت 

مي کنيــد و از همين رو، هيچ انتظاري از مــردم نداريد. وقتي ما به حضرات معصومين: 

ِّ َو اْلَعَلنَِية« )شــيخ صدوق، 1413ق، ج 2، ص612(؛ يعني  عرض مي کنيم: »َنَصْحُتمْ  َلهُ  يِف  السِّ

شــما بزرگواران، ما را نزديک به خود مي بينيد و ما را در شــمار آشنايان خود مي  شماريد 

که نصايح خاص را به ما ابالغ مي کنيد. اين آشــنايي، بر مبناي محبّتی اســت که بين ما و 

معصومين: حاکم می باشد. 

1. »کســاني که ايمان آوردند و فرزندانشــان به پيروي از آنان ايمان اختيار کردند، فرزندانشان را )در بهشت( به آنان ملحق 

مي کنيم«.
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سه ـ پناهگاه مردم در گرفتاری ها و مشکالت 

پيامبر مکرم9 و اهل بيت و ائّمه  دين:، ازآنجاکه جايگاه مردمی داشــتند )آل  عمران: 
164(، همواره دغدغه ديگران را داشتند؛ طوري که پناهگاه مردم و حاّلل مشکالت و برآورنده 
حاجات گرفتاران جامعه بودند. پيامبر بزرگوار9 به همه پيروانش اعالم کرد که بايد دغدغه 

يکديگر را داشته باشند و در اسالم بی  اعتنايي به دردهای مردم امری نارواست: 

َمْن َأْصَبَح اَل َيْهَتمُّ بُِأُموِر اْلُمْسلِِميَن َفَلْيَس ِمنُْهْم َو َمْن َسِمَع َرُجًل ُينَادِي َيا َلْلُمْسلِِميَن َفَلْم 

ُيِجْبُه َفَلْيَس بُِمْسلٍِم )کلينی، 1389ق، ج 2، ص164(. 

هرکس صبح کند، درحالی که به امور مســلمانان اهميت نمی دهد، از آنان نيست و 

هرکس بشنود انسان دردمندی فرياد می زند ای مسلمانان! )به داد من برسيد( و پاسخ 

او را ندهد، مسلمان نيست!

امام اميرالمؤمنين7 حتی زمانی که مســند خالفت را هم )که حّق مســّلم او بود( از او 
غصب کردند، از مردم کناره نگرفت و از جامعة  مسلمانان دوري نجست و آنها را به حال خود 
رها نساخت؛ بلکه ميان مردم بود و از طرق گوناگون به ياري مردم مي شتابيد؛ حتی به حاکمان 

ياری مي رساند و اشتباهاتشان را برطرف مي ساخت. 
حضرت ولّی عصر] در نامه خود به شيخ مفيد فرموده اند: 

َْواُء َو  إِنَّــا َغْيُر ُمْهِملِيَن لُِمَراَعاتُِكْم َو اَل َناِســيَن لِِذْكِرُكــْم َو َلْو اَل َذلَِك َلنََزَل بُِكــُم اللَّ

اْصَطَلَمُكُم اْلَْعَداُء... )طبرسی، 1386ق، ج2، ص497(. 

ما در رعايت حال شــما کوتاهی نمی کنيم و ياد شــما را از خاطر نبرده ايم و اگر 

 جز اين بود، از هرســو گرفتاری به شــما رو می آورد و دشمنانتان شما را از ميان 

می بردند... .

آری، پناهنده شــدن بــه کهف حصين واليــت، غم ها را از دل می زدايــد و ذلت را به 
عزت تبديل می کند. در ضمِن حديث االربعماة، از امام اميرالمؤمنين7 نقل شــده است که 

فرموده اند:
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ماَن اْلَكَلَب... )ابن شــعبه، 1404ق،  بِنــا َيْفَتُح اللُه َو بِنا َيْختُِم اللُه... َو بِنا َيْدَفُع اللُه الزَّ

ص115(.

خداوند به وسيله  ما ]زندگي سعادتمندانه را[ آغاز کرده و هم به وسيله  ما ختم مي کند 

و به وسيله  ما دشواري هاي زمانه را برطرف مي سازد. 

متون زيارتنامه های معصومين:، که بسياری از معارف الهی را در خود جای داده، به اين 
بُعد از شخصيت پيامبر9 و اهل بيت طاهرينش: نيز پرداخته است. مثاًل می بينيم در چند 
فراز از زيارت جامعه، به موضوع مشکل گشايی اهل بيت: پرداخته شده و آنان را برآورنده 

حوائج مردم و برطرف کننده مشکالتشان قلمداد کرده است: 
ـ »َو َكْهِف اْلَوَرى...«؛ »ای اهل بيت، شما پناهگاه مردم هستيد« )شيخ صدوق، 1413ق، ج 2، ص610(.

ـ »َو اْلَباُب اْلُْبَتَل بِِه النَّاُس...«؛ »در خانة شما محل رفت وآمد مردم است« )همان، ص612(.

«؛ »به وسيله  شما غم و  اندوه برطرف مي  گردد و ناراحتي ها  ّ مَّ َو َيْكِشــُف الضُّ ُس اْلَ ـ »َو بُِكْم ُينَفِّ

خاتمه مي  يابد« )همان، ص615(.

َلَكاِت َو ِمَن  َج َعنَّا َغَمَراِت اْلُكُروِب َو َأْنَقَذَنا ِمْن َشــَفا ُجُرِف اْلَ لِّ َو َفرَّ ـ »َو بُِكْم َأْخَرَجنَا اهللُ ِمَن الذُّ

النَّار...«؛ »به  وسيله شما خداوند ما را از ذلت بيرون آورد و از شدايد و ناراحتی برای ما گشايش قرار 

داد و از هالکت ها و آتش، رهايی مان بخشيد« ) همان، ص616(.

چهار ـ نظارت بر جامعه 

از مقامات و فضيلت های پيامبر9 و اهل بيــت طاهرينش:، که در قرآن )بقره: 143( 
و منابع معتبر روايی و زيارتنامه ها مطرح شده، مقام نظارتی آنان است. آنان با تأييد و عنايت 

الهی، شاهد اَعمال مردم هستند. حضرت امام رضا7 ضمن بيان نشانه هاي امام، مي  فرمايد: 

ٌد بُِروِح اْلُقُدِس َو َبْينَُه َو َبْيَن اللِه َعُموٌد ِمْن ُنوٍر َيَرى فِيِه َاْعماَل اْلِعباِد )شيخ  مــاَم ُمؤيِّ اِنَّ ااْلِ

صدوق، 1378ش، ج1، ص214(. 

امام، مؤيّد به روح القدس اســت و بين او و خدا ستونی از نور قرار دارد که اعمال 

بندگان را در آن ]ستون نوري[ مشاهده مي کند. 
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 عبــداهلل  بن  زيّــات به امام رضا7.عرض کــرد: »براي من و خانــواده ام دعايي بفرماييد«. 
امام7 فرمود: »َاَو َلْسُت اْفَعُل؟ َو اهللِ إنَّ أْعَمَلُكْم َلُتْعَرُض َعَلَّ يِف ُكلِّ َيْوٍم َو َلْيَلة«؛ »مگر من دعا نمي کنم؟ 

به خدا قسم، اعمال شما در هر شب و روز به من عرضه مي  شود« )کلينی، 1389ق، ج 1، ص219(. 

دو جمله در زيارت جامعه هست که حاکی از اين فضيلت مهم اهل بيت: است. خطاب 
 به آن بزرگواران عرض می کنيم: »َو ُشَهَداُء َداِر اْلَفنَاِء ... َو ُشَهَداَء َعَل َخْلِقِه«؛ »)شما اهل بيت:(
  گواهان دار فنا )دنيا( و همچنين گواهان بر خلق خدا هســتيد« )شــيخ صــدوق، 1413ق، ج 2، 

ص611 و 613(. 

آری، خداوند خاندان رسالت را شاهد بر خلق خود قرار داده است و آنان هم اکنون از تمام 
افکار و نيّات و اعمال ما آگاه اند و روز قيامت هم به آن شهادت خواهند داد. 

در زيارت بيشــتر معصومين: مي  خوانيم: »َاْشــَهُد َانََّك َتَرى َمقامي َو َتْســَمُع َكلمي َو َتُردُّ 
َسلمي«؛ »من شهادت مي  دهم که تو اي حّجت خدا مي  بيني که من کجا ايستاده ام و مي شنوي که چه 

مي  گويم و سالم مرا پاسخ مي دهي« )ابن مشهدی، 1419ق، ص211(. 

بر اين اساس، ما معتقديم امام عصر] هم  اکنون ما را مي  بيند و نه فقط ظاهر، بلکه باطن 
ما را هم مشاهده مي  کند و چيزي مانع ديدن او نيست. بنابراين، معصومين: شهداي دارالفنا 
هستند و در اين دنيا شاهد بر تمام افکار و اعمال آدميان  اند و به همين دليل، شفعاي دارالبقا نيز 
خواهند بود و در روز جزا، بر اساس شهود و حضوري که در دنيا داشته اند، به اداي شهادت 

و شفاعت خواهند پرداخت. 
امام صادق7 ذيل آيه ســوم سوره مبارکه بروج در تفســير عبارت }َو شاِهٍد َو َمْشُهوٍد{  
مي فرمايد: »النَّبِيُّ َو َأِمرُي اْلُْؤِمنَِي«؛ »شــاهد، پيامبر اکرم9 و حضرت اميرالمومنين7 هســتند« 

)کلينی، 1389ق، ج 1، ص425(. 

3. رفعت شأن و عظمت مقام اهل بيت:

 آنچــه تاکنون مطرح شــد، برخی مناســبات اجتماعــی اهل بيت اطهار: اســت که 
باعث شــده آنان از رفعت و منزلت وااليی نزد مردم برخوردار باشند. از واقعيت های زندگی 
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اهل بيت:، اين اســت که به رغم تبليغات گمراه کنندة دشمنان، که در همه دوران ها با تمام 
توان و با به کارگيری همه امکانات و نيروهای انسانی و مادی عليه اهل بيت: انجام می دادند، 

آنان در دل های مردم جا داشتند. 
سيره نويسان، نمونه های زيادی از محبوبيت حضرات معصومين: را نقل کرده اند که جز 

در زندگی آن نورهای پاک، در زندگی کسی ديده نمی شود: 
ـ ُزَهری و علی بن زيد از سعيد بن مسيب نقل کردند که وی گفت: 

علي بن الحسين سيدالعابدين8، وقتی می خواست مکه برود، تا حرکت نمی کرد، 

قاريان قرآن نيز به سمت مکه حرکت نمی کردند. هنگامی هم که می خواست از 

مکه بيرون بيايد، مردم به احتــرام آن حضرت از مکه بيرون نمی رفتند. در يکی 

از ســفرها وقتی امام علي بن الحسين8 خارج شد، من نيز از مکه بيرون آمدم. 

امام در بعضی منازل فرود آمدند. من نيز آنجا توقف کردم. ديدم آن حضرت دو 

رکعت نماز خواند و در ســجده اش تسبيح گفت. ناگهان شنيديم که همه درختان 

و سنگ و کلوخ زمين با ايشان هم صدا شده، تسبيح می گويند... )کشی، 1404ق، 

ج 1، ص335-334(. 

ـ عروة بن مسعود ثقفي  )همان کسی که از سوی قريش در صلح حديبيه به عنوان پيام رسان 
نزد پيامبر9 آمد( وقتی از نزد پيامبر9 برگشت، به اصحابش گزارش عجيبی داد. وی گفت: 

ای قوم، بدانيد که من نزد ملوک و پادشــاهان زيادی رفته ام مانند قيصر و کسری 

و نجاشــي و...؛ اما هيچ پادشاهی را نديدم که اصحاب و يارانش، آن گونه که ياران 

محمد9 وی را تکريم و تعظيــم مي کنند، تکريم کنند و بزرگ بدارند. اصحاِب 

محمد9 را ديدم که وقتی وی دســتوری می داد، برای انجام آن از يکديگر سبقت 

می گرفتنــد. هرگاه پيامبر9 وضو می گرفت، نزديک بود مســلمانان )بر ســر 

به دست آوردن آب وضوی آن حضرت(، با هم بجنگند )اذا أمرهم ابتدروا أمره و اذا 

توّضأ كانوا يقتتلون عل وضوئه...( )قمی، 1414ق، ج 6، ص226(. 
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ـ محمد طاهر مکی می گويد: »از ام ثابت روايت شده است که گفت: رسول خدا9 بر من 
وارد شــد و از دهانه مشکی که آويزان بود، ايستاده آب نوشيد و من برخاستم و دهانه مشک 

را )برای تبرک جستن( بريدم«. سپس می افزايد: 
اين حديث را ترمذی روايت کرده، می گويد: حديث، صحيح و حســن است و 

شــارح اين حديث در کتاب رياض الصالحين می گويد: ام ثابت، دهانه مشک را 

بريد تا جای دهان پيامبر را نگهداری کند و به آن تبرک جويد و همچنين صحابه 

می کوشــيدند تا از جايی که رســول خدا9 از آن آب نوشيده بود، آب بنوشند 

)همان، ص691(. 

اين محبوبيت، به دور از همه ظاهرسازی ها و رفتارهای تصنعی بود؛ همان حقيقتی که در 
برخی زيارتنامه ها نيز به آن پرداخته شده است. در فرازی از زيارت جامعه، آميختگی زندگی 

پيامبر9 و خاندان مطهر ايشان با زندگی همه مردم، چنين بيان شده است: 

اكِِريَن َو َأْسَماُؤُكْم فِي اْلَْسَماِء َو  ي َو َنْفِسي َو َأْهلِي َو َمالِي ِذْكُرُكْم فِي الذَّ بَِأبِي َأْنُتْم َو ُأمِّ

َأْجَساُدُكْم فِي اْلَْجَسادِ َو َأْرَواُحُكْم فِي اْلَْرَواِح َو َأْنُفُسُكْم فِي النُُّفوِس َو آَثاُرُكْم فِي اْلَثاِر 

َو ُقُبوُرُكْم فِي اْلُقُبوِر َفَما َأْحَلى َأْسَماَءُكْم َو َأْكَرَم َأْنُفَسُكْم َو َأْعَظَم َشْأَنُكْم َو َأَجلَّ َخَطَرُكْم 

َو َأْوَفى َعْهَدُكم )شيخ صدوق، 1413ق، ج 2، ص616(. 

پــدرم و مادرم و جانم و خانواده ام و مالم به فدايتان! يادتان در يادکنندگان اســت 

)گويندگان از شــما نيز چون ديگران ســخن به ميان می آورند( و نامتان را ميان 

نام های ديگر بر زبان مي رانند و پيکرهای شما ميان پيکرها و ارواحتان ميان ارواح، و 

جان های شما ميان جان های مردم است و آثارتان ميان آثار، و قبرهايتان ميان ديگر 

قبور است؛ ولی چه شيرين و دلپذير است نام های شما و چه باارزش است جان های 

شما و چه بزرگ است شأن و منزلتتان و چه باجاللت است شرف و منزلتتان و چه 

توأم با وفاست عهدتان! 

درک ايــن جايگاه و منزلت رفيع اهل بيت:، منحصر به مســلمانان نبود؛ بلکه هر جا 
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 نور اهل بيت: می تابيد، دل ها را منقلب می کرد؛ هرچند غير مســلمان باشــد. در روايتی از 
امام حسين7 آمده است که فرمود: 

روزي غالمی را ديدم که با ســگی غذا مي خــورد. به وی گفتم: »چرا اين عمل را 

انجام مي دهی«؟ گفت: »يا بن رســول اهلل! من غم زده ام. مي خواهم اين سگ را شاد 

کنم تا شــايد من هم مسرور شوم. غم و  اندوه من اين است که مالک من، شخصی 

يهودی است و من در نظر دارم که از وی جدا شوم«. امام حسين7، مبلغ دويست 

اشرفی نزد مالک آن غالم برد. يهودی وقتی امام را شناخت، گفت: »اين غالم من، 

فدای قدم تو باد! اين باغ و بســتان را نيز به آن غالم بخشيدم و اين مبلغ پول را هم 

که دادی، به شــما تقديم نمودم«. امام حسين7 فرمود: »من نيز اين پول را به تو 

بخشــيدم«. يهودی گفت: »من هم قبول کردم و اين پول را به آن غالم بخشيدم«. 

امام حســين7 فرمود: »من نيز آن غالم را آزاد کــردم و اين پول و باغ را به او 

بخشــيدم«. زن آن يهودی گفت: »من، الساعه اسالم اختيار کردم و مهريه ام را به 

شــوهرم بخشيدم«. شوهرش گفت: »من نيز مسلمان شــدم و اين خانه ام را به زنم 

بخشيدم« )مجلسی، 1403ق، ج 44، ص194(. 

خاندان عصمت و طهارت، همان طور که با مردم فروتن و مهربان بودند، در برابر کافران و 
ٌد َرُسوُل اهللِ َو  مشرکان و همچنين حاکمان و سالطين، قاطع و باصالبت جلوه می کردند: }ُمَمَّ
ّفارِ رَُحاُء بَيَْنُهْم{؛ »محمد، فرستاده خداست و کسانی که با وی هستند، بر 

ُ
ك

ْ
ِشّدٰاُء َعَ ال

َ
ِيَن َمَعُه أ

َّ
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کافران سرسخت و ميان خودشان مهربان اند« )فتح: 29(. 

اين صالبت، که همراه با معنويت بود، باعث شد حضرات معصومين: از جايگاه رفيع و 
منزلت وااليی نزد خلفا و حاکمان جور برخوردار باشند. در فرازی از زيارت جامعه می خوانيم: 

َطاَطَا ُكلُّ َشريٍف لَِشَرفُِكم و َبَخَع ُكلُّ ُمَتَكبِِّر لِطاَعتُِكْم َو َخَضَع ُكلُّ َجّباٍر لَِفْضلُِكْم َو َذلَّ 

ُكلُّ َشيٍء َلُكْم )شيخ صدوق، 1413ق، ج 2، ص616(. 

هر گردن  فرازي، در مقابل شــرف شما گردن نهاده و هر متکّبر خودبزرگ  بيني، 
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خود را مطيع شما ديده و هر جّباري در پيشگاه شما سر فرود آورده و هر چيزي 

رام شما شده است. 

نقل شده است که وقتی ضرار بن ضمره نهشلی بر معاوية بن ابی سفيان وارد شد، معاويه 
به او گفت: »علی ]7[ را برايم وصف کن«. وی گفت: »مرا معاف مي کني«؟ معاويه گفت: 
»نه«. ضرار گفت: »خدا علی ]7[ را رحمت کند ميان ما چون يکی از ما بود و وقتی نزد او 
می رفتيم، ما را به خود نزديک مي کرد و چون از او پرسشــی مي کرديم، به ما جواب مي داد 
و چون ديدنش مي رفتيم، ما را به خود نزديک مي ساخت. در به روی ما نمی بست و دربانی 
بــر ما نمي گمارد و به خدا، با همه اينکه ما را بــه خود نزديک مي کرد و به ما نزديک بود، 
از هيبتش يارای ســخن گفتن با او نداشتيم و از بزرگواري اش با او آغاز سخن نمي کرديم«. 
معاويه گفت: »او را بيشــتر از اين توصيف کن«. ضرار گفت: »رحم اهللَّ عليا )رحمت خدا 
بر علی(! به خدا او بســيار بيدار بود و کم خواب. همه وقت شــب و هر ساعت روز، قرآن 
مي خواند و جان در راه خدا مي داد و اشــک به آســتان او مي ريخت. پرده برای او افکنده 
نمي شد و کيســه های زر از ما ذخيره نمي کرد. برای دوستان خود )بيش از ديگران( نرمش 
نداشــت و بر جفاکاران بدخويی نمي کرد. وقتی شب، پرده ظلمت افکنده و اختران سرازير 
افق شــدند، او را مي ديدی که در محراب عبادت در محضر خدا ايســتاده و دست به ريش 
خود گرفته، چون مارگزيده بر خود مي پيچيد و چون غم ديده مي گريســت و مي گفت: ای 
دنيا خود را به رخ من مي کشــی و مرا مشتاق خود مي سازی؟ هيهات هيهات، من نيازی به 
تو ندارم و تو را ســه طالق دادم که رجوعی ندارد. ســپس مي فرمود: آه آه، از دوری راه و 

کمی توشه و سختی راه«. 
معاويه وقتی اين مطالب را شنيد، گريست و گفت: »ای ضرار تو را بس است. به خدا علی 

چنين بود. خدا رحمت کند ابوالحسن را« )شيخ صدوق، 1400ق، ص625(. 
براي هر يک از ائمه: در رفتار با حاکمان ستمگر زمانشان، چنين رخدادهايی نقل شده 

است. 
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امام هادی7 با قرائت اشــعار عرفانی )ديلمی، 1412ق، ج 1 ص29(،1 مجلس شــراب 
متوکل را با همه حاضرانش تحت تأثير قرار داد؛ تا جايي که حتي شــخص متوکل از کثرت 
گريه منقلب شــد و دستور داد که بساط شراب را برچينند. سپس دستور داد که امام7 را با 

احترام به خانه اش بازگردانند. 
درباره تأثير شــخصيت حضرت امام حسن عسکری7 نيز نقل شده است که احمد بن 
عبيداهلل بن خاقان، که وزير اول خليفه  عباســي بود و دشــمني زيادی با آل علي: داشت، 
روزي در حضور او از بني هاشــم و علويّين ســخن به ميان آمد و حّضار مجلس، به بدگويي 
 از آل علــي زبان گشــودند. اين مرد در آن موقع، فرماندار قم بــود و گفت که من يک نفر از 

  .  1

ْجَباِل َتْحُرُسُهْم َجاِل َفَلــْم َتْنَفْعُهُم اْلُقَلُلَباُتوا َعَلى ُقَلِل اْلَ ُغْلــُب الرِّ

َفُأْســِكُنوا ُحَفــرًا َيا بِْئَس َمــا َنَزُلواَو اْســَتْنَزُلوا َبْعَد ِعزٍّ ِمْن َمَعاِقِلِهْم

ُدِفُنوا َما  َبْعــِد  ِمْن  اْلُحَلُل َناَداُهُم َصاِرٌخ  َو  التِّيَجــاُن  َو  ُة  ِســرَّ اْلَ َأْيَن 

َبًة تِــي َكاَنْت ُمَحجَّ اْلِكَلُل َأْيَن اْلُوُجوُه الَّ َو  ْسَتاُر  اْلَ ُتْضَرُب  ُدونَِها  ِمْن 

وُد َتْنَتِقُلَفَأْفَصَح اْلَقْبُر َعْنُهْم ِحيَن َساَءَلُهْم تِْلَك اْلُوُجــوُه َعَلْيَها الــدُّ

ْكِل َقْد ُأِكُلواَقْد َطاَل َما َأَكُلوا َدْهرًا َو َما َشِرُبوا َفَأْصَبُحوا َبْعَد ُطوِل اْلَ

بر بلنداي کوه ها شــب را به ســحر آوردند؛ درحالي که مردان چيره و نيرومندي از آنان پاس مي دادند؛ ولي آن قله کوه ها برايشان 

سودي نبخشيد.

از پناهگاه هايشان پايين کشيده شدند و زير خاک سياه قرار گرفتند و چه بد جايي را براي رحل اقامت برگزيدند.

پس از آنکه در قبرهاي خود قرار گرفتند، فريادزني بر آنها بانك زد: کجا رفت آن بازوبندها، کو آن تاج ها، و کجاســت آن زر 

و زيورها.

کجا رفت آن چهره ها که با ناز و نعمت پرورش يافته و مقابل آنها پرده هاي گران بهاي نازک آويخته بودند.

هنگامي که اين ســؤال از آنها مي شــود، قبرهايشــان از طرف آنها جواب مي دهد: آن چهره ها هم اکنون محل آمد و شد کرم هاي 

الشخوار شده اند.

به درازا کشيد زماني که آنان )در دنيا( خوردند و نوشيدند، اما پس از اين  زمان طوالني خوردن، اکنون )در قبر( خورده شدند.
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آل علي را مي  شناسم که از او عظيم  تر و بزرگوارتر در تمام مدت عمرم نديدم و او ابن الّرضا 
حسن بن علي العسکري: است. من روزي کنار پدرم در مجلس رسمي نشسته بودم. دربان 
آمد و گفت: ابن الّرضا قصد ورود دارند. من اين کلمه را نشــنيده بودم. پدرم تا شنيد، حالش 
منقلب شــد و گفت: »با احترام واردش کنيد«. من خيال کردم او شخصي از بزرگان و اشراف 
دربار خالفت است. بعد ديدم جواني وارد شد که آثار جاللت و عظمت و هيبت از سيمايش 
پيداســت و قامتي رشيد و  اندامي موزون و صورتي زيبا دارد. با کمال وقار و متانت وارد شد 
و پدرم به محض اينکه چشمش به او افتاد، از جا برخاست؛ درحالي که پدرم براي کسي جز 
خليفه اين چنين احترام قائل نمي شد. به استقبال رفت و بغل باز کرد و او را در آغوش گرفت و 
پيشاني اش را بوسيد و او را در جاي خودش نشانيد و خودش بسيار مؤّدب در مقابلش نشست 
و گفت: »بِأب َانَت َو ُاّمي«؛ »پدر و مادرم فداي شما«. من بعد از نماز عشا به حضور پدرم رفتم و 
نشستم. پدرم گفت: »کاري داري«؟ گفتم: »مي  خواستم بپرسم اين آقايي که امروز نزد شما آمد 
و آن قدر احترامش کرديد، کيست«؟ پدرم بعد از تأّملي گفت: »فرزندم، او ابن الّرضاست؛ امام 
رافضي  ها. اگر مطلب راست را بخواهي بداني، اين است که حّق خالفت رسول خدا9 امروز 
از آِن اوست. تنها کسي که شايسته  حکومت بر اّمت اسالمي است، اين مرد است. ديگران از 

راه ديگري وارد شده اند«. )کلينی، 1389ق، ج 1، ص504(. 

نتيجه گيری

پيامبر اکرم9 به عنوان خاتم پيامبران، از سوی خداوند برای هدايت عموم مردم مبعوث 
شد و در طول عمر شريفشان، به  ويژه در دوران نبوت، با اخالق و رفتار شايسته و ارتباطات 
صميمی با مردم، عالی ترين خدمت را به مردم ارائه داد. بی شک، مسلمانان در پرتو هدايت ها 
و خدمات رســول خدا9 از جهالت و ضاللت و عقب افتادگــی رهايی يافتند و به مردمی 
متمدن و اهل دانش و کماالت تبديل شدند. انوار تابناک رسالت، بعد از رسول خدا9، توسط 
اوصيای ايشان يعنی ائمه اطهار:، جهان را روشن نگه داشته است. يگانه راه مصونيت بشر 
از انحرافات و لغزش های گوناگون و همچنين عامل محرک بشر به سوی قله کماالت، تداوم 
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راه رسالت پيامبر9 و امامت اهل بيت: است. در اين مقاله، روشن شد که پيامبر عالی قدر 
اســالم9 و اهل بيت گرامی ايشــان: با برقراري روابط صميمی و اخالقی با همه اقشار 
جامعه، توانستند انسان های بزرگی تربيت کنند و با کمترين امکانات تبليغی، تعاليم انسان ساز 

اسالم را به اقصا نقاط جهان گسترش دهند و جان های تشنه مردم را سيراب سازند. 
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