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مجتبی حیدری*

ويژگي هاي اخالقي امامان 
معصوم: در زيارتنامه ها

چكيده

مقاله حاضر، ويژگي هاي اخالقي امامان معصوم را که در زيارتنامه هاي اهل بيت: به 

آنها پرداخته شده، بررسي کند. مهم ترين اين ويژگي ها عبارت اند از:

ا اْلَوِلُّ النَّاِصُح«. َ َلُم َعَلْيَك َأهيُّ 1. مهرباني: در زيارت امام هادي7 مي خوانيم: »السَّ

ُتُكُم اْلَكَرُم«. 2. نيکي به مردم: در زيارت جامعه کبيره آمده است: »َعاَدُتُكُم اْلِْحَساُن َو َسِجيَّ

ْدق«. 3. صداقت: در زيارت ائمه بقيع: چنين آمده است: »َو َأْشَهُد ... َو َأَن َقْوَلُكُم الصِّ

ْيَت اَلماَنة«. 4. امانت داري: در زيارت ائمه بقيع: چنين مي خوانيم: »َو َأْشَهُد َأّنك َأدَّ

5. مهار خشم و گذشت: در زيارت امام علي7 در روز غدير اين گونه مي خوانيم: »َأْشَهُد 

َأنََّك َلْ َتَزْل ... َعَل َكْظِم اْلَغْيِظ َقاِدرًا َو َعِن النَّاِس َغاِفرًا َعاِفيًا«.

6. صبر در برابر مشکالت: در زيارتنامه چند امام معصوم )از جمله امام حسين، امام موسي 

َذى ِف َجْنبِِه«. َت َعَل اْلَ کاظم، و امام جواد:( اين تعبير آمده است: »َأْشَهُد َأنََّك ... َو َصَبْ

كليدواژههـا: ويژگي هـاي اخاقـي، امامـان معصـوم:، مهربانـي، نيكـوكاري، صداقت، 
امانـت داري، مهار خشـم، صبر.

*. عضو گروه اخاق و اسرار پژوهشکده حج و زیارت و دکترى روان شناسی.
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مقدمه

واژه »اخـاق«، جمـع »ُخلق« شـكل دروني انسـان اسـت.1 غرايز و صفات باطني انسـان، 
اخـاق ناميـده مي شـود و بـه رفتـاري كـه از ايـن صفـات ناشـی شـود نيـز رفتـار اخاقی 

می گوينـد.2
اخـاق در جوامـع بشـري، مـورد توجـه قـرار دارد و همـه جوامع، كـم يا زيـاد، تاش 
مي كننـد صفـات و رفتارهـاي اخاقـي را در افراد گسـترش دهنـد. رعايـت موازين اخاقي 
در جامعه، موجبات پيشـرفت، بالندگي و سـعادت افراد را فراهم خواهد سـاخت. در مقابل، 
بـدون رعايـت اخـاق و آراسـته بـودن افـراد بـه صفـات اخاقـي، جامعـه، رو بـه انحطاط 
خواهد رفت و از درون پوسـيده خواهد شـد. ازاين رو در اسـام، به اخاق اهميت بسـياري 
داده شـده اسـت؛ بـه گونـه اي كه رسـول خدا9 هـدف از بعثت خـود را به كمال رسـاندن 
مـكارم اخـاق، معرفـي مي كنـد.3 امـام علـي7 انسـان ها را اين گونـه بـه مـكارم اخـاق 

مي فرمود: توصيـه 

ِدُم  يَف َو َتْ ِ َا َتَضُع الشَّ نِيََّة َفإِنَّ اُكْم َو اْلَْخَلَق الدَّ َا ِرْفَعٌة َو إِيَّ َعَلْيُكْم بَِمَكاِرِم اْلَْخَلِق َفإِنَّ
اْلَْجَد.4

بـر شـما بـاد بـه تحصیـل و رعایت مـکارم اخـاق، که مایـه رفعـت اسـت و از خوي هاي 

پسـت، دوري کنیـد کـه آن، انسـان هاي شـریف را پسـت مي کنـد و بزرگـواري را از بین 

مي بـرد.

از سـوي ديگـر، مي دانيـم كه ائمه اطهـار:، در مقام پيشـوايان ديني منصـوب از طرف 
خداونـد، در همـه ابعـاد از جملـه از نظـر اخاقـي، در اوج قـرار دارنـد و هيـچ كـس را 

نمي تـوان بـا آن بزرگـواران مقايسـه كـرد. بـه تعبيـر امـام علـي7 در نهج الباغه:
ى ِبِْم َمْن َجَرْت نِْعَمُتُهْم َعَلْيِه َأَبدًا.5 ِة َأَحٌد َو اَل ُيَسوَّ ٍد9 ِمْن َهِذِه اْلُمَّ اَل ُيَقاُس بِآِل ُمَمَّ
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 هیـچ کـس از ایـن امـت را بـا آل محمـد9 نمي تـوان مقایسـه کـرد و آنها کـه از نعمت 

آل محمد9 بهره گرفتند، با آنان برابر نخواهند بود.

شناسـايي خصوصيـات اخاقـي ائمـه اطهـار:، مي تواند بهترين شـيوه براي شـناخت 
رفتارهـاي صحيح باشـد و افـراد را در الگوگيري از امامان معصـوم: در زمينه هاي اخاقي 
يـاري دهـد. يكـي از راه هـاي شـناخت امامـان:، مطالعـه زيارتنامه هـاي آنـان اسـت. اين 
زيارتنامه هـا، ائمـه اطهـار: را از جهات گوناگـون، از جمله از جهـت اخاقي، توصيف، و 

مـا را بـا خصوصيات اخاقـي آنان آشـنا مي كند.
ازايـن رو، در ايـن مقالـه بـر آنيـم كه بـا بررسـي زيارتنامه هـاي امامان معصـوم: و در 
پرتـو آيـات قـرآن كريـم و روايـات رسـيده از معصومـان، برخـي از مهم تريـن ويژگي هاي 
اخاقـي آنـان را بررسـي كنيـم. بـه اميـد آنكـه ايـن تـاش، راهي باشـد بـراي اقتـدا به آن 
بزرگـواران و نزديكـي هرچـه بيشـتر بـه آنـان. ايـن خصوصيـات اخاقـي عبارت انـد از: 
مهربانـي و مهـرورزي، نيكـي بـه مـردم، صداقـت، امانـت داري، مهـار خشـم و گذشـت از 

ديگـران و صبـر در برابـر مشـكات.

1. مهرباني و مهرورزي

يكـي از كمـاالت روحي كه در سـاية غلبه عواطف بر غرايز در انسـان بـه وجود مي آيد، 
لطافـت روحي اسـت. اصوالً روح انسـاني به سـبب برخورداري از مواهـب الهي و ملكوتي، 
از خشـونت روحـي، بيـزار و گريـزان اسـت و در حالت سـامت فطري، حداكثـر لطافت و 
صفـا را داراسـت، كـه صفـاي فطري موجـود در دوران كودكي، خود شـاهد زنـده اي بر اين 
امـر اسـت. امـا زيـاده روي در ارضـاي اميـال حيوانـي، سـبب مي شـود روزبـه روز از لطافت 
روحي كاسـته شـده، بر خشـونت روحي افزوده شـود و چه بسـا انسـان در ورطه حيوانيت 
و سـبعيّت سـقوط كنـد. رشـد و پـرورش عواطـف در انسـان، به آن دليـل كـه او را از عالم 
حيوانـي دور مي  كنـد و از شـدت توجـه انسـان به خـود مي كاهد، موجب كاهش خشـونت 
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روحـي شـده، آدمـي را بـه محـور لطافـت روحـي نزديك تـر مي كنـد. پيدايش ايـن لطافت 
روحـي نيـز، زمينـه را بـراي برقـراري ارتبـاط و پيوند قلبي بـا ديگران مسـاعد مي كند.6

بديـن ترتيـب، مي تـوان گفـت يكي از صفات پسـنديده اخاقـي و كماالت انسـاني، كه 
برخاسـته از لطافـت روحـي آدمي اسـت، رأفت و مهرباني نسـبت به ديگران اسـت. به ويژه 
بـا توجـه بـه آثـار و نتايـج مثبت محبـت بين قلب هـاي پـاك و باايمـان، در تعاليم اسـامي 
توجـه خاصـي به آن شـده و حتـی از امتيازات پيامبر گرامي اسـام9 معرفي شـده اسـت:

ْيُكـْم 
َ
ْيـِه مـا َعنِتُّـْم َحريـٌص َعل

َ
ْنُفِسـُكْم َعزيـٌز َعل

َ
َقـْد جاَءُكـْم َرُسـوٌل ِمـْن أ

َ
)ل

 رَحيـٌم(.7
ٌ

َرُؤف ُمْؤِمنـنَي 
ْ
بِال

بـه یقیـن، رسـولی از خـود شـما بـه سـویتان آمـد، که رنج هاى شـما بر او سـخت اسـت و 

اصـرار بـر هدایت شـما دارد و نسـبت بـه مؤمنان، رئـوف و مهربان اسـت.

بـر ايـن اسـاس، مؤمنـان نيز بـا الگو گرفتـن از پيامبـر اكـرم9، در برخورد بـا يكديگر، 
عطوفـت و مهربانـي را ابـراز مي كننـد. پيامبر اكـرم9 فرمود:

فِق َفإنَّ الّرفَق  فُق ُيمٌن َو اُلرُق شؤٌم َو إذا أراَد اهللُ بِأهِل َبيٍت َخريًا أدَخَل َعَليِهم باَب الرِّ الرِّ
َل َيُكن ف َش ٍء إاّل زاَنُه َو إنَّ اُلرَق َل َيُكْن ف َشْ ٍء إاّل شاَنُه.8

نرمـي و مایمـت، مایـه میمنـت اسـت و خشـونت، شـوم اسـت. همین کـه خداونـد براى 

اهـل خانـه اى نیکـی بخواهـد، آنهـا را با مایمـت قرین مي کنـد؛ زیرا مایمـت در هرچه 

باشـد، آن را زینـت مي دهـد و خشـونت در هرچـه باشـد، آن را خـوار مي کنـد.

از آنجـا كـه معصـوم7 در همـه كماالت انسـاني در نقطه اوج اسـت، رأفـت و رحمت 
او نيـز، از همـه مـردم افزون تـر اسـت. ائمـه اطهـار: در مقـام بنـدگان خـاص خداونـد، 
مهـرورزي و دلسـوزي را در ابعـاد مختلـف زندگـي خـود، بـه بهترين وجه بـه منصه ظهور 
رسـاندند و از ايـن جهـت نيـز، الگـوي پيـروان خود بودنـد. حبيب بـن ابي ثابـت مي گفت:

در زمـان امیـر المؤمیـن7 روزي عسـل و انجیـر فراوانـي از نواحـي هْمدان و ُحلْـوان براي 
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امـام علـي7 آوردنـد. ایشـان فرمـان داد یتیمـان را آوردنـد و به آنـان اجـازه داد، از دهانه 

مشـک، از عسـل بخورنـد و خـود، عسـل را کاسه کاسـه میـان مـردم تقسـیم  کرد. فـردي از 

امام7 پرسـید: »چرا یتیمان از دهانه مشـک عسـل مي خورند؟«. امام7 پاسـخ داد: »امام، 
پـدر یتیمـان اسـت و مـن به خاطـر رعایت حق پدرانشـان، بـه آنان چنیـن اجـازه اي دادم«.9

در زمـان امـام سـجاد7، يزيـد بـن معاويـهـ  لعنـةاهللعليهـ، لشـكري را بـه فرماندهي 
»مسـلم بـن ُعقبـه« بـراي كشـتار و تاراج مدينه گسـيل داشـت. در ايـن يورش، بيشـتر مردم 
مدينـه كشـته شـدند يا گريختند. امـام سـجاد7 در آن فاجعـه، چهارصد خانـواده را همراه 
خدمتـكاران و حشـم آنـان، سرپرسـتي و نگهداري كـرد و هزينه زندگي شـان را پرداخت، تا 

غارتگـران از مدينـه رفتند و شـهر بـه حالت عادي بازگشـت.10
ايـن ويژگي شـاخص ائمه اطهـار: در زيارتنامه هاي ايشـان، مورد توجه قرار گرفته اسـت. 
در بسـياري از زيارتنامه هـا، شـاهد آن هسـتيم كـه زائـر بـر عطوفـت و مهربانـي اهـل بيـت:، 
شـهادت مي دهـد و بـه ايشـان پناهنـده مي شـود، تـا از الطاف آنـان بهره مند شـود. برخـي از اين 

مـوارد را از نظـر مي گذرانيم:
ـ در زيارت علي7، در شب مبعث، اين گونه آمده است:

ُكنْـَت لِْلُمْؤِمنَِن َأباً َرِحيًم إِْذ َصاُروا َعَلْيَك ِعَيااًل َفَحَمْلَت َأْثَقااًل َما َعنُْه َضُعُفوا َو َحِفْظَت 

َت إِْذ َجِزُعوا ُكنَْت َعَل  ْرَت َو َعَلْوَت إِْذ َهلُِعوا َو َصَبْ ُلوا َو َشمَّ َما َأَضاُعوا َو َرَعْيَت َما َأْهَ
اْلَكافِِريَن َعَذابًا َصّبًا َو ِغْلَظًة َو َغْيظًا َو لِْلُمْؤِمنَِن َغْيثًا َو ِخْصبًا َو ِعْلًم.11

بـراي مؤمنـان، پـدري مهربـان بـودي، کـه تحـت سرپرسـتي تـو قـرار گرفتنـد. بارهـاي 

سـنگیني کـه تحملـش را نداشـتند، بـه دوش کشـیدي. آنچـه را که ایشـان ضایـع کردند 

نگهـداري کـردي و آنچـه را کـه اهمـال کردنـد، مراعـات کـردي. دامـن به کمـر زدي، 

وقتـي ترسـیدند و برآمـدي، هنگامـي کـه بیتابـي کردنـد و بردبـاري کـردي، وقتـي جزع 

کردنـد. تـو بـر کافـران عذابـي ریـزان و بـا خشـونت و خشـم بـودي و نسـبت بـه مؤمنان، 

بارانـي پربرکـت، نعمتـي فـراوان و دانشـي فـراوان.
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ـ در زيارت اربعين آمده است:

ِة  َهاَلِة َو َحرْيَ َعـاِء َو َمنََح النُّْصَح َو َبَذَل ُمْهَجَتُه فِيَك لَِيْسـَتنِْقَذ ِعَباَدَك ِمـَن اْلَ َفَأْعـَذَر ِف الدُّ
َلَلِة.12 الضَّ

امـام حسـین7 در دعـوت مردم، جـاي بهانه اي نگـذارد و خیرخواهي کـرد و جان خود 

را در راه تـو داد، تـا بندگانـت را از ناداني و سـرگرداني در گمراهي برهاند.

ايـن عبـارت، اوج عطوفـت و محبـت امـام حسـين7 نسـبت به بنـدگان خدا را نشـان 
مي دهـد.

ـَلُم َعَلْيَك  ـَلُم َعَلْيَك َيـا َمـْوَل اْلُْؤِمنَِن السَّ ـ در زيـارت امـام هادي7 نيز می خوانيـم: »السَّ
ا اْلَوِلُّ النَّاِصُح«؛13 »سـام بر تو اي موالي مؤمنان، سـام  َ ـَلُم َعَلْيـَك َأهيُّ ـَن ... السَّ اِلِ َيـا َوِلَ الصَّ

بـر تـو اي سرپرسـت صالحان، ... سـام بر تو اي سرپرسـت خيرخواه«.

ـ همچنين در زيارت امام حسن عسكري7 چنين آمده است:

َلُم َعَلْيَك َيا إَِماَم اْلَفائِِزيَن السَلُم َعَلْيَك َيا ُرْكَن اْلُْؤِمنَِن  َلُم َعَلْيَك َيا ِعْصَمَة اْلُتَِّقَن السَّ السَّ
َلُم َعَلْيَك َيا َفَرَج اْلَْلُهوفَِن.14 السَّ

سـام بـر تـو اي نگهبان پرهیزگاران، سـام بر تو اي پیشـواي رسـتگاران، سـام بر تو اي 

پایـه و رکـن اهل ایمان، سـام بر تـو اي گشـایش ده اندوهناکان.

2. نيكي به مردم

يكـي از مهم تريـن رفتارهـاي دينـيـ  اخاقـي كـه همـه افراد الزم اسـت خـود را به آن 
ْحَسـاُن إَِل  يـَمِن اْلِ آراسـته كننـد، نيكـي كردن به ديگران اسـت. امام علي7 فرمـود: »َرْأُس اْلِ

النَّـاس«؛15 »سـر ايمـان، احسـان كردن به مردم اسـت«.

ائمـه اطهـار: در مقـام دارنـده باالترين فضايل انسـاني و اسـامي، در برخـورداري از 
ايـن فضيلـت نيـز، در باالتريـن درجـه قـرار دارنـد. آن بزرگـواران آنچـه را كه از دستشـان 
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برمي آمـد، بـراي ديگـران انجـام مي دادنـد؛ بـه گونـه اي كه حتـي معانـدان و غيرمعتقـدان به 
ايشـان نيـز، از احسـان آنـان بهره منـد مي شـدند. دربـاره احسـان و نيكـي ائمـه اطهـار:، 
داسـتان هايي نقـل كرده انـد كـه مي توانـد الگـوي مـا در زندگي باشـد. ابن عبـاس مي گفت:

بـا ]امام[ حسـن بن علي7 در مسـجد الحـرام بودم و او در حالي کـه معتکف بود و طواف 

]مسـتحب[ مي کـرد، مـردي از شـیعیانش بـه او گفـت: »اي پسـر پیامبـر! به فانـي بدهکارم. 

آیـا قـرض مـرا مي پـردازي؟«. آن امـام7 فرمـود: »بـه خـداي ایـن کعبـه سـوگند، امـروز 

چیـزي نـزدم نیسـت«. آن مـرد گفـت: »اگـر صـاح مي دانـي، از او بـراي مـن مهلـت بگیر؛ 

زیـرا او مـرا بـه زنـدان تهدیـد کـرده اسـت«. ]ابن عبـاس مي گویـد:[ امام حسـن7 طواف 

خـود را رهـا کـرد و بـا آن مـرد بـراي تأمیـن نیـازش حرکـت کرد. گفتم: »اي پسـر رسـول 

خـدا! مگـر در حـال اعتـکاف نیسـتید؟«. فرمـود: »چـرا، ولـي از پـدرم شـنیدم که بـه نقل از 

رسـول خـدا9  فرمـود: هـر کـس نیـاز بـرادر مؤمن خـود را بـرآورد، همانند کسـي اسـت 
کـه نُـه هـزار سـال بـا روزه دارِي روزهـا و نماِز شـب هایش، خـدا را عبـادت کرده اسـت«.16

بـه دليـل ايـن ويژگـي ارزشـمند امامـان معصـوم: اسـت كـه مي بينيـم در برخـي از 
زيارتنامه هـا، بـه ايـن مسـئله توجه شـده و زائر به ايشـان، با عنـوان اهل جود و كـرم، درود 
مي فرسـتد. در صلـوات مخصـوص امـام كاظم7 مي خوانيـم: »اللُهمَّ ... َصـلِّ َعَل ُموَسـى ْبِن 
ـرْيِ َو اْلَفْضـِل َو النَّـَدى َو اْلَبـْذِل«؛17 »خدايا ... بر امام موسـي  َجْعَفـٍر ... َمَقـرِّ النَُّهـى َو اْلَعـْدِل َو اْلَ

بـن جعفـر7 ... كانـون خرد، عدالت، نيكي، فضيلت، بخشـش، جود و عطا، درود فرسـت«.
ْحَسـاُن َو َسـِجيَُّتُكُم اْلَكـَرُم«؛18  همچنيـن در زيـارت جامعـه كبيره آمده اسـت: »َعاَدُتُكـُم اْلِ

»عـادت شـما نيكـي كردن، و شـيوه شـما، كـرم و بزرگواري اسـت«.

3. صداقت

يكـي از ويژگي هـاي مهـم اخاقي كـه در آيات قرآن كريـم و روايـات معصومان: به 
آن توجه ويژه شـده اسـت، صدق و راسـتي در گفتار و كردار اسـت. صداقت، عصاره تمام 
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خصلت هـاي سـتوده، نشـانه بارز شـخصيت و برجسـته ترين صفـت مؤمنـان و پرهيزگاران 
ْدق«؛19 »هنگامـي كه خداوند بنده اي  َمـُه الصِّ اسـت. امام علـي7 فرمود: »إَِذا َأَحـَب اهللُ َعْبدًا َأهْلَ

را دوسـت داشـته باشـد، راسـتي و صداقت ]در گفتار و كـردار[ را به او الهـام مي كند«.
نكتــه مهمــي كــه الزم اســت در اينجــا بــه آن توجه كــرد، اين اســت كه ائمــه اطهار:، 
بزرگ ترين صادقان هســتند و صداقت و راســتي، سراســر وجود و زندگي شــان را فرا گرفته 
اســت؛ بــه حــدي كــه خداونــد متعال در قــرآن كريــم، از آنــان با عنــوان »صادق« نــام مي برد 
ونـُـوا 

ُ
يــَن آَمُنــوا اتَُّقــوا اهلَل َو ك

َّ
َهــا ال يُّ

َ
 و از مــردم مي خواهــد، كــه از آنــان پيــروي كننــد: )يــا أ

ــا  ــد، و ب ــان[ خــدا بپرهیزی ــد! از ]مخالفــت فرم ــنَي(؛20 »اى کســانی کــه ایمــان آورده ای اِدق ــَع الصَّ  َم

صادقان باشید«.

ِيـَن آَمُنوا اتَُّقـوا اهلَل َو 
َّ

يَُّها ال
َ
امـام صـادق7 نيز فرمودنـد: »منظور از صادقين در آيـه )يا أ

اِدقنَِي( آل محمد: هسـتند«.21 ونُـوا َمَع الصَّ
ُ
ك

در زيارتنامه هـاي امامـان معصـوم:، در مـوارد متعـدد به صدق و راسـتي اهل بيت: 
پرداختـه شـده، زائر بر صداقت و درسـتي ايشـان شـهادت مي دهـد. زائر كـوي امامان: با 
ايـن كار، همسـويي خـود بـا معصومـان: و پيـروي از آنان را نشـان مي دهد؛ باشـد كه در 
ايـن راه، تـاش بيشـتري بـه عمـل آورد و جايگاه خود را نـزد آنان، ارتقاء بخشـد. به برخي 

از زيارتنامه هـا توجـه مي كنيم.
ْدُق«؛22 »شـأن  ـُق َو الصِّ در زيـارت علـي7 در روز شـهادت ايشـان مي خوانيم: »َشـْأُنَك اْلَ

و جایـگاه تو، حق و راسـتي اسـت«.

ـْدق«؛23 »و  در زيـارت ائمـه بقيـع7 چنيـن آمـده اسـت: »َو َأْشـَهُد ... َو َأَن َقْوَلُكـُم الصِّ
شـهادت مي دهـم ... کـه سـخن شـما راسـتي اسـت«.

ـْدق؟«؛24 »صداقت، شـما را  اُكـُم الصِّ همچنيـن در زيـارت ائمـه بقيع: آمـده اسـت:»َو َربَّ
پـرورش داد«.

اِدُقونَ 25 ... َو َشـْأُنُكُم  ـُة ... الصَّ ُكـُم اْلَئِمَّ ـ در زيـارت جامعـه كبيـره مي خوانيم: »َو َأْشـَهُد َأنَّ



شماره27،  تابستان 1395
73

ْدُق«؛26 »و شـهادت مي دهم که شـما پیشـوایان ... و راسـتگویان هسـتید ... و شـأن و جایگاه  قُّ َو الصِّ اْلَ

شـما، حق و راسـتي است«.

4. امانت داري

امانـت داري، نشـانه بـارز ايمـان و نوعـي رابطـه اعتمادآميـز بيـن انسـان و غير اوسـت. 
قانـون حفـظ امانـت، زيربنـای يـك جامعـه سـالم انسـانی اسـت و هيـچ جامعـه اي، خـواه 
مـادی يـا الهـي، بـدون اجـرای ايـن اصـل، سـامان نمی يابـد. بـه تعبير ديگـر، اسـاس نظام 
اجتماعـي بـر آن اسـتوار، و اسـتحكام روابـط شـهروندان، بـه طـور مسـتقيم بـه آن وابسـته 
اسـت. امانـت داري بـه مثابـه صداقـت و راسـتي در عمـل اسـت؛ همچنان كـه راسـتگويي، 
نوعـي امانـت داري در گفتـار بـه حسـاب مي آيـد.27 ازايـن رو، امانـت داري در آيـات قـرآن 
كريـم و روايـات معصومين:، بسـيار بر آن سـفارش شـده اسـت. قـرآن كريـم مي فرمايد: 
ْهلِهـا(؛28 »خداونـد بـه شـما فرمان مي دهد کـه امانت ها 

َ
مانـاِت إىِل أ

َ ْ
وا ال ْن تُـَؤدُّ

َ
ُمُرُكـْم أ

ْ
)إِنَّ اهلَل يَأ

را بـه صاحبانـش بدهیـد!«. 

رسول خدا9 فرمود:
ا ُمَؤّداٌة إَل اْلِبِّ َو الفاِجِر.29 َت َقَدَميَّ إالَّ الماَنة، َفإنَّ ما ِمْن َشْ ٍء كاَن ِف الاِهلِيِِّة إاّل َو ُهَو حَتْ

هیـچ رسـم و سـنتي در جاهلیـت نبـود، مگـر اینکه زیـر دو پاي من اسـت )اعتبار نـدارد(؛ 

مگـر امانـت داري. همانـا امانـت را باید به نیکـوکار و بـدکار برگرداند.

ازايـن رو در برخـي از زيارتنامه هـاي معصومـان:، بـر اداي امانـت بـه عنـوان يكـي از 
رفتارهاي مورد سـتايش ايشـان، تأكيد شـده اسـت و زائر به آن شـهادت مي دهد. براي مثال:
ْيَت اْلََماَنـَة َو اْجَتنَْبَت  ـ در زيارتنامـه امام موسـي كاظم7 مي خوانيم: »َو َأْشـَهُد ... َأنَّـَك َأدَّ

َياَنـَة«؛30 »شـهادت مي دهـم ... کـه تو امامت ]الهـي[ را ادا کردي و از خیانـت، اجتناب ورزیدي«. اْلِ

ْيـَت اْلََماَنَة«؛31 »شـهادت مي دهم  ـ در زيـارت امـام رضـا7 مي خوانيم: »َأْشـَهُد َأنَّـَك ... َأدَّ
کـه تـو ... امانت ]الهـي[ را ادا کردي«.
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5. مهار خشم و گذشت از ديگران

يكـي از صفـات بسـيار مهـم در روابـط بين فـردي، كـه تأثيـر بسـياري در كمـال آدمـي 
و سـامان يافتـن روابـط اجتماعـي دارد، حلـم و بردبـاري اسـت. در تفسـير حليـم گفته اند، 
كسـي اسـت كـه در عين توانايـي، در هيـچ كاری قبل از وقتش، شـتاب نمی كنـد و در كيفر 
مجرمـان، عجلـه اي به خـرج نمی دهد؛ روحـی بزرگ دارد و بر احساسـات خويش، مسـلط 
اسـت.32 راغـب در مفـردات می گويـد: »حلـم بـه معنـی خويشـتن داری بـه هنـگام هيجـان 
غضـب اسـت«.33 ايـن صفـت با تعبيـر »كظم غيـظ« )فرو بردن خشـم( نيـز در قـرآن به كار 

رفته اسـت: 

عافنَي َعـِن الَّاِس َو اهلُل 
ْ
َغْيَظ َو ال

ْ
اكِظمنَي ال

ْ
َّاءِ َو ال َّاءِ َو الـرَّ يـَن ُيْنِفُقـوَن يِف الـرَّ

َّ
)ال

ُمْحِسننَي(34
ْ
ال ُيِبُّ 

]پرهیـزگاران[، کسـاني ]هسـتند[ کـه در توانگـرى و تنگدسـتی، انفـاق می کننـد و خشـم 

خـود را فـرو می برنـد و از خطـاى مـردم، درمی گذرنـد و خـدا، نیکـوکاران را دوسـت دارد.

فـرو بردن خشـم، بسـيار خوب اسـت، اما بـه تنهايی كافی نيسـت؛ زيرا ممكن اسـت كينه 
و عـداوت را از قلـب انسـان ريشـه كن نكند. در ايـن حال برای پايان دادن بـه حالت عداوت، 
بايـد »كظـم غيـظ« بـا »عفو و بخشـش« تـوأم شـود. بنابرايـن در اين آيـه، لذا به دنبـال صفت 
عالـی خويشـتن داری و فـرو بـردن خشـم، مسـئله عفـو و گذشـت را نيز بيـان كرده اسـت.35 
«؛36   ُكـُم اهللُ  رسـول خـدا9 فرمـود: »َعَلْيُكـْم بِاْلَعْفـِو َفـإِنَّ اْلَعْفـَو اَل َيِزيـُد اْلَعْبـَد إاِلَّ ِعـّزًا َفَتَعاَفـْوا ُيِعزَّ
»بـر شـما بـاد به گذشـت؛ زیرا که گذشـت، جز بر عزت بنـده نمي افزاید. پـس، از یکدیگر گذشـت کنید، 

تا خدا شـما را عزت بخشـد«.

حلـم و كظـم غيـظ، به قدري مهم اسـت كـه در زيارتنامه هاي اهل بيـت: مورد توجه 
قـرار گرفتـه اسـت و زائـران كـوي ايشـان، بـا اين عنوان به ايشـان سـام مي دهنـد و بر اين 

ويژگي شـاخص آنان، شـهادت مي دهند:
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ـ در زيـارت امـام علـي7 در روز غدير اين گونه می خوانيـم: »َأْشـَهُد َأنََّك َلْ َتـَزْل ... َعَل 
َكْظـِم اْلَغْيـِظ َقـاِدرًا َو َعـِن النَّـاِس َغافِـرًا َعافِيًا«؛37 »شـهادت مي دهم که تـو همواره... بر فـرو خوردن 

خشـم خـود، توانا بـودي و مردم را مي بخشـیدي و از آنان مي گذشـتي«.

ـ در زيارتنامـه امـام موسـي كاظـم7 اين گونـه بـه ايشـان صلـوات مي فرسـتيم: »اللُهمَّ 
ْلـِم َو َكاظِِم اْلَغْيـِظ«؛38 »خدایا بر  تِـَك ِمـْن َخْلِقَك ... ُموَسـى ْبِن َجْعَفـٍر ... َخـاِزِن اْلِ َصـلِّ َعـَل ُحجَّ

حجتت در میان بندگانت ... موسـي بن جعفر ... گنجینه بردباري و فروخورنده خشـم، درود فرسـت«.

ْلـِم«؛39 »سـام بر تو  ـَلُم َعَلْيـَك َيا َسـِفينََة اْلِ ـ در زيـارت امـام عسـكري7 مي گوييم: »السَّ
اي کشـتي حلـم و بردباري«.

ِة ...  ـَلُم َعَلْيُكـْم َيـا َأْهـَل َبْيـِت النُُّبـوَّ ـ در زيـارت جامعـه كبيـره اين گونـه مي گوييـم: »السَّ
ْلـِم40 ... َو َرْأُيُكـْم ِعْلـٌم َو ِحْلـٌم َو َحـْزٌم«؛41 »درود بـر شـما اي اهـل بیـت نبـّوت ... و اي  َو ُمنَْتَهـى اْلِ

دارنـدگان نهایـت بردبـاري ... و رأي شـما بـر علـم، بردبـاري و دوراندیشـي قـرار گرفتـه اسـت«.

6. صبر در برابر مشكالت

صبـر و شـكيبايي، عبـارت اسـت از ثبـات و آرامـش نفـس در سـختي ها و پايـداري در 
برابـر آنهـا؛ بـه طـوري كـه گشـادگي خاطـر و آرامشـي را كـه پيـش از وقـوع آن حـوادث 
داشـت، از دسـت ندهـد و زبـان خود را از شـكايت، و اعضاي خود را از حـركات نابهنجار، 

حفـظ كند.42
صبـر بـر مشـكات در منابـع اسـامي، بسـيار مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت. كمتـر 
موضوعـی را در قـرآن می تـوان يافـت كه ماننـد صبر، تكرار شـده و مورد تأكيد قـرار گرفته 
باشـد. در قـرآن مجيـد در حـدود هفتـاد مـورد از صبـر، سـخن به ميـان آمده اسـت.43 براي 
يـَن آَمُنـوا اْسـَتعيُنوا 

َّ
يَُّهـا ال

َ
مثـال، قـرآن كريـم در توصيـه مؤمنـان به صبـر مي فرمايـد: )يـا أ

ابِريـَن(؛44 »اى افـرادى که ایمـان آورده اید! از صبر ]و اسـتقامت[  ـاةِ إِنَّ اهلل َمـَع الصَّ ـْبِ َو الصَّ بِالصَّ

و نمـاز، کمـک بگیریـد! ]زیـرا[ خداوند بـا صابران اسـت«.
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ـْبُ َخـرْيُ َمْرَكـٍب َمـا َرَزَق اهللُ َعْبـدًا َخـرْيًا َلـُه َو اَل َأْوَسـَع ِمـَن  پيامبـر اكـرم9 فرمـود: »الصَّ
«؛45 »صبـر، بهتریـن مرکـب اسـت و خداونـد چیـزي بهتـر و باگشـایش تر از آن را، روزي هیـچ  ـْبِ الصَّ

بنـده اي نکـرده اسـت«.

تاريـخ مـردان بـزرگ، گواهـی می دهـد كـه يكـی از عوامـل مهـم يـا مهم تريـن عامـل 
پيـروزی آنـان، اسـتقامت و شـكيبايی بـوده اسـت، افـرادی كه از ايـن صفـت بی بهره اند، در 
گرفتاري هـا بسـيار زود از پـا در می آينـد. می تـوان گفـت، نقـش صبـر در پيشـرفت افراد و 
جامعه هـا، بسـيار فراتـر از نقـش امكانات، اسـتعداد، هوش و مانند آنهاسـت. اصـوالً ويژگی 
اسـتقامت و پايمـردي، ايـن اسـت كه فضايـل ديگر، بـدون آن ارج و بهايی نخواهد داشـت، 
كـه پشـتوانه همـه آنهـا صبر اسـت. بنابرايـن در نهـج الباغه در كلمـات قصـار می خوانيم:

َسِد َو اَل َخرْيَ ِف َجَسٍد اَل َرْأَس َمَعُه َو  ْأِس ِمَن اْلَ يَمِن َكالرَّ ْبَ ِمَن اْلِ ْبِ َفإِنَّ الصَّ َعَلْيُكْم بِالصَّ
اَل َخرْيَ ِف إِيَمٍن اَل َصْبَ َمَعه.46

بـر شـما بـاد بـه صبـر و اسـتقامت، که صبـر در برابـر ایمـان، همچون سـر اسـت در مقابل 

تـن. تـِن بی سـر، فایـده اى نـدارد. همچنیـن ایمـان بـدون صبـر، ناپایـدار و بی نتیجه اسـت.

تاريـخ گواهـي مي دهـد كـه اهل بيـت عصمـت و طهـارت:، بزرگ ترين سـختي ها و 
مصيبت هـا را در راه انجـام وظيفـه و هدايـت انسـان ها متحمـل شـدند و هيـچ گاه در برابـر 

مشـكات و مصائـب، خم بـه ابـرو نياوردند. بـراي مثال:
ـ پيامبـر اكـرم9 را بـه حدي اذيـت كردند كه آن حضـرت فرمود: »َمـا ُأوِذَي َنبِـٌي ِمْثَل َما 

ُأوِذيـُت«؛47 »هیـچ پیامبـري آن گونه که من اذیت شـدم، اذیت نشـد«.

ـ علـي7 دربـاره قضايـاي غصب خافـت و سـختي هاي آن دوران در خطبه شقشـقيه 
ْلِق َشـًجا«؛48 »شـکیبایي پیشـه کـردم، درحالي  که گویی  ُت َو ِف اْلَعـْنِ َقـًذى َو ِف اْلَ فرمـود: »َفَصـَبْ

چشـمم را خاشـاک پـر کـرده و اسـتخوان، راه گلویـم را گرفته بود«.

ـ دربـاره مصيبت هـاي وارد شـده بـر امام حسـين7، به هميـن فقره از زيارت عاشـورا 
مي كنيم: اكتفـا 
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ُة َو َجلَّـْت َو َعُظَمِت اْلُِصيَبُة بَِك َعَلْينَـا َو َعَل َجِيِع َأْهِل  ِزيَّ َيـا َأَبـا َعْبـِد اهللِ َلَقْد َعُظَمِت الرَّ
َمَواِت.49 َمَواِت َعَل َجِيِع َأْهِل السَّ ْسَلِم، َو َجلَّْت َو َعُظَمْت ُمِصيَبُتَك ِف السَّ اْلِ

اي اباعبـداهلل، همانـا مصیبـت تو، بس عظیم اسـت و مصیبت تو، بر ما و بر همه مسـلمانان، 

بـس بـزرگ و عظیـم اسـت و مصیبـت تو در آسـمان ها، بـر جمیع اهل آسـمان ها، بسـیار 

بزرگ و عظیم اسـت.

امامـان ديگـر نيـز هـر يـك، در زندگـي شـخصي و نيز بسـته به شـرايط خـاص دوران 
خـود، بـا مشـكات بسـياري مواجـه بودنـد و در ايـن راه، بـه بهتريـن وجـه، با شـكيبايي، 
بـا مشـكات مواجـه شـدند. بـه دليل صبـر عظيـم اهـل بيـت: در مصيبت ها بـود كه در 
بسـياري از زيارتنامه هـاي اهـل بيـت:، بـه ايـن مسـئله پرداختـه شـده و زائر بـا خواندن 
زيارتنامـه، بـه صبـر ايشـان در برابر مشـكات و آزار و اذيت ها، گواهي مي دهـد. براي مثال:

ـ در زيارت علي7 در روز غدير آمده است:

ِجُم َعْن  ـَدائِِد َو اَل حُتْ ِفُل بِالنََّوائِِب َو اَل َتُِن ِعنَْد الشَّ ـَلُم َعَلْيَك َيا َأِمرَي اْلُْؤِمنَِن ... اَل حَتْ السَّ
َت َعَل اْلََذى َصْبَ اْحتَِساٍب.50 ُمَاِرٍب... َو َصَبْ

سـام بر تو اي امیر مؤمنان، ... باکي از پیشـامدها نداشـتي و در سـختي ها، سسـتي نکردي 

و از جنگجویـان دشـمن، رو برنگردانـدي ... در مقابـل اذیت هـا، پاداش جویانـه صبـر 

کردي.

ـْبِ َفائٌِز  ـ در زيـارت اميرالمؤمنيـن7 در روز غديـر مي خوانيـم: »َو َأْنـَت َحائِـٌز َدَرَجـَة الصَّ
بَِعظِيـِم اْلَْجـر«؛51 »و تـو برخـوردار از درجـه صبر هسـتي و در نتیجه، از اجر عظیمي بهره مند هسـتي«.

ـ در زيارتنامـه چنـد امـام معصـوم )از جملـه امام حسـين،52 امام موسـي كاظـم،53 و امام 
َت َعـَل اْلََذى ِف َجنْبِِه«؛ »شـهادت  جـواد:54( ايـن تعبيـر آمده اسـت: »َأْشـَهُد َأنَّـَك ... َو َصـَبْ

مي دهـم کـه تـو ... بـر اذیـت شـدن ها در راه خـدا، صبر کـردي«.

ـ در زيـارت جامعـه كبيـره نيـز هميـن تعبيـر آمـده اسـت: »َو َبَذْلُتـْم َأْنُفَسـُكْم ِف َمْرَضاتِـِه 
ُتـْم َعـَل َمـا َأَصاَبُكـْم ِف َجنْبِـِه«؛55 »جـان خـود را در راه خشـنودي او تقدیـم کردیـد و بـر  َو َصَبْ
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مصیبت هایـي کـه در راه او بـر شـما وارد  شـد، صبـر کردیـد«.

ابُِروَن ِف اْلَبْأَسـاِء  ُمـوَن ... َو الصَّ ـ در زيـارت ائمـه بقيـع: مي خوانيـم: »َفَأْنُتـُم اْلِعَبـاُد اْلَُكرَّ
اِء َو ِحـَن اْلَبـْأِس«؛56 »پـس شـما بنـدگان مـورد احتـرام ... و صبـر کننـدگان در دشـواري ها،  َّ َو الـرَّ

آسـیب ها و نبردهـا هسـتید«.

ـ در صلـوات مخصـوص امـام موسـي بـن جعفـر7 مي خوانيـم: »اللُهـمَّ ... َو َصـلِّ َعَل 
«؛57 »خدایا ... بر امام موسـي بن جعفـر7 ... خوگرفته  ـْبِ ُموَسـى ْبـِن َجْعَفـٍر ... َمْأَلـِف اْلَبْلَوى َو الصَّ

بـه بـا و صبر، درود فرسـت«.

بـه دليـل اهميـت صبـر و منزلت بـاالي صابران نـزد خداوند، در زيـارت اميـن اهلل، زائر 
امامـان:، از خـدا مي خواهـد كـه توفيق تبعيت از ايشـان را در اين زمينه بـه او عطا فرمايد 
و در مقابـل مشـكات، به او صبـر دهد: »اللُهـمَّ َفاْجَعْل َنْفـِي ... َصابِـَرًة َعَل ُنـُزوِل َبَلئِك«؛58 

»خدایـا مـرا ... بـر نازل شـدن بایت، صابر قـرار بده«.
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