تحلیل چگونگی اعطای پاداش ورود به بهشت در برابر گریه بر امام حسین
(ع)
از دیدگاه امام رضا(ع) و سایر اهل بیت

(ع)

چکیده

رضا باقیزاده پالمی ،1کاووس روحی برندق

2

روایتهای فراوانی از اهل بیت(ع) ازجمله امام رضا(ع) دربارۀ ثواب گریه بر مصائب امام
ش فراوانی ازجمله ورود به بهشت در برابر
حسین(ع) وارد شده ،در این احادیث ،پادا 
گریستن ،گریاندن و حتی تباکی 3بر امام حسین(ع) ذکر شده است .این احادیث از نظر اینکه
چگونه صرف گریه کردن بر امام حسین(ع) موجب ورود به بهشت میشود و این مسئله
چگونه با حکمت خداوند سازگار است و این همه اجر و پاداش دربر دارد ،مورد اشکال
شده است .مقالة پیشرو درصدد پاسخ به این شبهه برآمده و پس از بررسی وجوه مختلف،
به این نتیجه رسیده که مجموعه گزارههای موجود ،ناظر به کلیّت مسئله است و نهتنها با
مشروط بودن آن به امور دیگر اعم از مقتضی ،شرط ،جزء یا رفع و دفع موانع دیگر منافات
مفسر و مبیّن
ندارد ،بلکه گزارههای دینی دیگر که سایر امور را شرط و ...بهشمار آوردهاندّ ،
گزارة مورد بحث خواهند بود.

واژههای کلیدی
گریه ،امام حسین(ع) ،فلسفة گریه بر امام حسین  ،تباکی ،بهشت
(ع)

 .1استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد آشتیان
 .2استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه تربیت مدرس
 .3منظور از تباکی این است که اگر به انسان حالت گریه دست نداد ،خود را به گریه وادارد (پیشوایی و دیگران ،1390 ،ج .)201 :1چنانکه
ابناثیر آن حالت را «تکلّف البکاء» معنی میکند و در تفسیر جملۀ «فان لم تجدوا بکاء فتباکوا» میگوید :أی تکلّفوا البکاء ( ،1376ج:1
 .)150برخی دیگر گفتهاند :منظور از تباکی یعنی اینکه خودش را شبیه کسی که گریه میکند درآورد .مث ً
ال سرش را پایین بیندازد ،صورت
گریه و نشانههای رقت و تأثر را ظاهر کند که در این صورت ثواب میکند (ابنبابویه1417 ،ق121 :ـ .)120در هر حال ،باید توجه داشت که
تباکی با ریاکاری فرق میکند بلکه اخالص هم در تباکی شرط است .عالمه شوشتری در اینباره میگوید« :تباکی را باید برای خدا انجام
داد نه اینکه برای دیدن مردم و ریا انجام بگیرد ،بنابراین تباکی عملی است که خلوص در آن شرط است» (تستری ،بیتا .)250 :در فرهنگ
شیعه ،توصیه به تباکی ،تنها برای عزاداری نیست؛ بلکه برخی روایتها ،تباکی را در نماز واجب یا هنگام درخواست حاجت از خداوند نیز،
توصیه کردهاند ،چنانکه کلینی در باب «دعا» احادیثی نقل کرده است که به این امر توصیه میکنند؛ از آن جمله :امام صادق(ع) فرمودند:
«[هنگام دعا] اگر گریهات نیامد ،خود را به گریه وادار کن» (1388ق ،ج.)350 :2
reza.baghizadeh@gmail.com
k.roohi@modares.ac.ir
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ﻣﻘﺪﻣﻪ
درﺑﺎرة ﻗﯿﺎم اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ)ع( ﮐﻪ در ﺳﺎل  60ق ﺷﺮوع ﺷﺪ و در ﺳﺎل  61ق ﺑﻪ ﺑﺎر ﻧﺸﺴﺖ،
ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ از ﻗﺒﯿﻞ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ ،درسﻫﺎ ،ﭘﯿﺎمﻫﺎ و اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻫﺪاف آن از ﻗﺒﯿﻞ ﻇﻠﻢﺳﺘﯿﺰى،
آزادﮔﻰ ،ﺷﻬﺎدتﻃﻠﺒﻰ ،اﯾﺜﺎر ،ﺣﻘﯿﻘﺖﺟﻮﯾﻰ و ...ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﺷﺒﻬﻪﻫﺎ و ﺳﺆالﻫﺎﯾﻰ
ﻧﯿﺰ ذﻫﻦﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺮده ،از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻠﺴﻔﮥ ﮔﺮﯾﻪ ﺑﺮ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ)ع( ﺑﻮده ،ﺑﻪوﯾﮋه
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در رواﯾﺖﻫﺎى ﺑﺴﯿﺎرى ،ﺑﺮاى ﻣﻮﺿﻮع ﺑﯿﺎنﺷﺪه ﭘﺎداشﻫﺎى ﻓﺮاواﻧﻰـ از ﻗﺒﯿﻞ
ﻣﺤﻮ ﮔﻨﺎﻫﺎن و اﻋﻄﺎى ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﻬﺸﺖ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن و...ـ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
رواﯾﺖﻫﺎى ﻣﺬﮐﻮر ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﻣﺎﻣﺎن ﻣﻌﺼﻮم)ع( در ﺟﻮاﻣﻊ ﺣﺪﯾﺜﻰ ﺷﯿﻌﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ 1دﺳﺘﻪﺑﻨﺪى
ﻣﻔﺼﻞ ﻣﻨﻘﻮل
ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ دارﻧﺪ .ازﺟﻤﻠﻪ اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻀﯿﻠﺖ ﮔﺮﯾﺴﺘﻦ ﺑﺮ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ)ع( ،ﺣﺪﯾﺚ ّ
از اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( ﺑﻮده ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ »اﺑﻦﺷﺒﯿﺐ« ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ،رﯾّﺎنﺑﻦ ﺷﺒﯿﺐ ﻣﻰﮔﻮﯾﺪ:
روز اول ﻣﺎه ﻣﺤﺮم ﺑﻪ ﻣﺤﻀﺮ اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( رﺳﯿﺪم .ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :اى ﭘﺴﺮ ﺷﺒﯿﺐ ،ﻣﺤﺮم،
ﻣﺎﻫﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻋﻬﺪ ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ ]ﻫﻢ[ ،آنرا ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻰﺷﻤﺮدﻧﺪ و ﻇﻠﻢ و ﺟﻨﮓ در آنرا ﺣﺮام
ﻣﻰداﻧﺴﺘﻨﺪ؛ اﻣﺎ اﯾﻦ اﻣﺖ ،ﻧﻪ ﺣﺮﻣﺖ اﯾﻦ ﻣﺎه را ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻨﺪ و ﻧﻪ ﺣﺮﻣﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( را .در اﯾﻦ ﻣﺎه
ﻓﺮزﻧﺪان ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( را ﮐﺸﺘﻨﺪ ،زﻧﺎن او را اﺳﯿﺮ ﮐﺮده و اﺛﺎث او را ﻏﺎرت ﮐﺮدﻧﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺮﮔﺰ اﯾﻦ
ﺟﺮم آﻧﻬﺎ را ﻧﺒﺨﺸﺪ .اى ﭘﺴﺮ ﺷﺒﯿﺐ ،ﺑﺮ ﺣﺴﯿﻦ)ع( ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻦ ...آﺳﻤﺎنﻫﺎى ﻫﻔﺖﮔﺎﻧﻪ و زﻣﯿﻦ در ﻗﺘﻞ
او ﮔﺮﯾﺴﺘﻨﺪ . ...اى ﭘﺴﺮ ﺷﺒﯿﺐ ،اﮔﺮ ﺑﺮ ﺣﺴﯿﻦ)ع( ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﻰ ﭼﻨﺪان ﮐﻪ اﺷﮏ ﺗﻮ ﺑﺮ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎﯾﺖ روان
ﮔﺮدد ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺮ ﮔﻨﺎﻫﻰ ﮐﻪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻰ ،ﮐﻮﭼﮏ ﯾﺎ ﺑﺰرگ ،اﻧﺪك ﯾﺎ ﺑﺴﯿﺎر ،ﻣﻰآﻣﺮزد ...اى ﭘﺴﺮ
ﺷﺒﯿﺐ ،اﮔﺮ دوﺳﺖ دارى در درﺟﺎت ﺑﺎﻻى ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﻰ ،ﺑﻪﺳﺒﺐ ﺣﺰن ﻣﺎ ﻣﺤﺰون و ﺑﺮاى
ﺷﺎدﻣﺎﻧﻰ ﻣﺎ ﺷﺎد ﺑﺎش)ﻣﺠﻠﺴﻰ1403 ،ق ،ج .(285 :44
 .1اﯾﻦ رواﯾﺖﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد زﯾﺮ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ :ﺣﺮﻋﺎﻣﻠﻰ ،در ﺟﻠﺪ  10ﺻﻔﺤﮥ  391ﮐﺘﺎﺏ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺸﻴﻌﻪ ﺍﻟﯽ ﲢﺼﻴﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ و ﺑﺎ
ﻋﻨﻮان »ﺑﺎب اﺳﺘﺤﺒﺎب اﻟﺒﮑﺎء ﻟﻘﺘﻞ اﻟﺤﺴﯿﻦ)ع( و ﻣﺎ اﺻﺎب اﻫﻞ اﻟﺒﯿﺖ)ع(« ،اﺑﻦﻗﻮﻟﻮﯾﻪ در ﺻﻔﺤﻪﻫﺎى  100ﺗﺎ  109ﮐﺎﻣﻞ ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺍﺓ ﻃﻰ ﺑﺎبﻫﺎى
ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺠﻠﺴﻰ در ﺟﻠﺪ  44ﺻﻔﺤﮥ  278ﲝﺎﺭﺍﻻﻧﻮﺍﺭ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺛﻮاب ُاﻟﺒﮑﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺼﯿﺒﺘﻪ و ﻣﺼﺎﺋﺐ ﺳﺎﺋﺮ اﻻﺋﻤﻪ«،
ﺟﻤﻌﻰ از ﻣﺤﻘﻘﺎن در ﻧﻬﻀﺖ ﻋﺎﺷﻮرا ،ﺟﺴﺘﺎرﻫﺎى ﮐﻼﻣﻰ ،ﺳﯿﺎﺳﻰ و ﻓﻘﻬﻰ و ﻋﺒﺎس ﮐﻮﺛﺮى در ﺻﻔﺤﮥ  421ﻣﻘﺎﻟﮥ »ﻣﺒﺎﻧﻰ ﻓﻘﻬﻰ ﻋﺰادارى«.

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ اﻋﻄﺎى ﭘﺎداش ...

اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ)ع( ﮔﺮﯾﺎن ﮐﻨﺪ ﺑﻪﻃﻮرىﮐﻪ اﺷﮏ ﺑﺮ ﺻﻮرﺗﺶ ﺟﺎرى ﺷﻮد ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻏﺮﻓﻪﻫﺎﯾﻰ در
ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺮاى او آﻣﺎده ﻣﻰﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺪﺗﻰ ﻃﻮﻻﻧﻰ در آﻧﻬﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﺎﺷﺪ) «...اﺑﻦﻗﻮﻟﻮﯾﻪ ﻗﻤﻰ،
1418ق ،ﺑﺎب  201 :32و اﺑﻦﺑﺎﺑﻮﯾﻪ1391 ،ق.(110-111 :
ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻀﻤﻮن در رواﯾﺖ دﯾﮕﺮى از اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ )ع( آﻣﺪه اﺳﺖ )اﺑﻦﻗﻮﻟﻮﯾﻪ ﻗﻤﻰ1418 ،ق ،ح:11
.(207
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﻮﻫﺎرون ﻣﮑﻔﻮف 1رواﯾﺖ ﻣﻰﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﻫﺮ ﮐﺲ ﻧﺰد او از
ﺣﺴﯿﻦ)ع( ﯾﺎد ﺷﻮد و ﺑﻪ اﻧﺪازة ﺑﺎل ﻣﮕﺴﻰ از ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ اﺷﮏ ﺟﺎرى ﺷﻮد ،ﺛﻮاب او ﺑﺮ ﻋﻬﺪة
ﺧﺪاى ﻋﺰوﺟﻞ اﺳﺖ و ﺧﺪاى ﻣﺘﻌﺎل ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺮاى او راﺿﻰ ﻧﻤﻰﺷﻮد« )ﻫﻤﺎن ،ح
.(202 :3
در رواﯾﺖ دﯾﮕﺮ ،از اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( آﻣﺪه اﺳﺖ:
ﻫﺮ ﮐﺲ در روز ﻋﺎﺷﻮرا در ﺑﺮآوردن ﻧﯿﺎزﻫﺎى ﺧﻮد ﻧﮑﻮﺷﺪ ،ﺧﺪا در دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت ﺣﺎﺟﺖﻫﺎى
او را ﺑﺮآورده ﻣﻰﮐﻨﺪ و ﻫﺮ ﮐﺲ روز ﻋﺎﺷﻮرا را روز ﻣﺼﯿﺒﺖ ،اﻧﺪوه و ﮔﺮﯾﮥ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﺪ
ﺧﺪاى ﻣﺘﻌﺎل روز ﻗﯿﺎﻣﺖ را روز ﺷﺎدى و ﺳﺮور او ﻗﺮار ﻣﻰدﻫﺪ و در ﺑﻬﺸﺖ ﭼﺸﻢ او را
روﺷﻦ ﻣﻰﮐﻨﺪ؛ اﻣﺎ ﻫﺮ ﮐﻪ روز ﻋﺎﺷﻮرا را روز ﺑﺮﮐﺖ ]و ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر[ ﺑﺪاﻧﺪ و در اﯾﻦ روز
ﺑﺮاى ﻣﻨﺰﻟﺶ ﭼﯿﺰى ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﺪ ،ﺧﺪا ﺑﺮﮐﺖ را از او ﻣﻰﮔﯿﺮد )اﺑﻦﺷﻬﺮ آﺷﻮب1421 ،ق،
ج.(94 :4

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﺑﺎرة ﺛﻮاب ﺳﺮودن ﺷﻌﺮ در ﻋﺰاى اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ)ع( ،اﺣﺎدﯾﺜﻰ از اﺋﻤﻪ اﻃﻬﺎر)ع( ﻧﻘﻞ
ﺷﺪه اﺳﺖ .از آن ﺟﻤﻠﻪ اﺑﻮﻫﺎرون ﻣﮑﻔﻮف ﻣﻰﮔﻮﯾﺪ :اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﻫﺮ ﮐﺲ ﺷﻌﺮى
در ﺳﻮگ ﺣﺴﯿﻦ)ع( ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﺧﻮد ﺑﮕﺮﯾﺪ و  10ﺗﻦ را ﺑﮕﺮﯾﺎﻧﺪ ،ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺮاى آﻧﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﻣﻰﺷﻮد« )اﺑﻦﻗﻮﻟﻮﯾﻪ ﻗﻤﻰ1418 ،ق ،ﺑﺎب 208 :33؛ اﺑﻦﺑﺎﺑﻮﯾﻪ1391 ،ق.(111 :
» .1ﻣﮑﻔﻮف« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﺳﺖ و ﭼﻮن وى ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﺑﻮده ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺎم ﺷﻬﺮت داﺷﺘﻪ اﺳﺖ )ﭘﯿﺸﻮاﯾﻰ و دﯾﮕﺮان ،1390 ،ج.(197 :1

ﺳﺎل ﺳﻮم ،ﺷﻤﺎرة دﻫﻢ ،ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 1394

اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ)ع( در ﺣﺪﯾﺜﻰ رواﯾﺖ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﺎم ﺳﺠﺎد)ع( ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﻫﺮ ﻣﺆﻣﻨﻰ ﮐﻪ ﺑﺮاى ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن
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در رواﯾﺖ دﯾﮕﺮ ،اﺑﻮﻋﻤﺎره ﻧﻮﺣﻪﺳﺮا ﮔﻮﯾﺪ :اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :اى اﺑﻮﻋﻤﺎره؛ ﺷﻌﺮى
در ﺳﻮگ ﺣﺴﯿﻦ)ع( ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﺨﻮان .ﻣﻦ ﺧﻮاﻧﺪم و ﺣﻀﺮت ﮔﺮﯾﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎز ﺧﻮاﻧﺪم و آن ﺣﻀﺮت
ﮔﺮﯾﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎز ﺧﻮاﻧﺪم و ﺑﺎز اﻣﺎم)ع( ﮔﺮﯾﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﺧﺪا ﻗﺴﻢ ،ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺷﻌﺮ ﻣﻰﺧﻮاﻧﺪم ]و آن
ﺣﻀﺮت ﻣﻰﮔﺮﯾﺴﺘﻨﺪ[ ﺗﺎ آﻧﮑﻪ از اﻧﺪرون ﺧﺎﻧﻪ ﺻﺪاى ﮔﺮﯾﻪ ﺷﻨﯿﺪم .در اﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎم اﻣﺎم)ع( ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:
ﻫﺮ ﮐﺲ در ﺳﻮگ ﺣﺴﯿﻦ)ع( ﺷﻌﺮى ﺑﺨﻮاﻧﺪ و  50ﻧﻔﺮ را ﺑﮕﺮﯾﺎﻧﺪ ،ﺑﻬﺸﺖ ،ﭘﺎداش اوﺳﺖ . ...ﻫﺮ
ﮐﺲ در ﺳﻮگ ﺣﺴﯿﻦ)ع( ﺷﻌﺮى ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﯾﮏ ﻧﻔﺮ را ﺑﮕﺮﯾﺎﻧﺪ ،ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺮاى اوﺳﺖ ،ﻫﺮ ﮐﺲ در
)ع(

ﺳﻮگ ﺣﺴﯿﻦ)ع( ﺷﻌﺮى ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﺧﻮد ﺑﮕﺮﯾﺪ ،ﺑﻬﺸﺖ از آن اوﺳﺖ و ﻫﺮ ﮐﺲ در ﻋﺰاى ﺣﺴﯿﻦ

ﺷﻌﺮى ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﺗﺒﺎﮐﻰ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻬﺸﺖ از ﺑﺮاى اوﺳﺖ )اﺑﻦﻗﻮﻟﻮﯾﻪ ﻗﻤﻰ1418،ق ،ﺑﺎب 209 :33؛
اﺑﻦﺑﺎﺑﻮﯾﻪ1391 ،ق.(112 :

اﯾﻦ اﺣﺎدﯾﺚ از ﻧﻈﺮ ﺳﻨﺪى ﺗﻮاﺗﺮ ﻣﻌﻨﻮى دارﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﻰ ﺑﻪﺣﺪى زﯾﺎدﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻧﻈﺎرهﮔﺮى
اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﻰﯾﺎﺑﺪ اﺻﻞ ﻣﻀﻤﻮن ارزﺷﻤﻨﺪ ﮔﺮﯾﻪ ،ﺻﺮفﻧﻈﺮ از ﺗﻌﺎﺑﯿﺮ و ﻋﺒﺎرتﻫﺎى ﺧﺎص،
از ﺳﻮى ﻣﻌﺼﻮﻣﺎن)ع( ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ )ﭘﯿﺸﻮاﯾﻰ و دﯾﮕﺮان ،1390 ،ج 201 :1و ﺟﻤﻌﻰ از
ﻣﺤﻘﻘﺎن.(421 :1387 ،
ﺳﺮى در ﮔﺮﯾﻪ ﺑﺮ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ)ع( وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﭘﺎداش ازﺟﻤﻠﻪ ﭘﺎداش ورود ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺮ
ﭼﻪ ّ
آن ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺷﺪه ،درﺣﺎﻟﻰﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﮑﯿﻢ اﺳﺖ و اﺟﺮ و ﻣﺰد را ﺑﺎ ﺣﮑﻤﺖ ﻣﻰدﻫﺪ ،ﭼﻪ ﺣﮑﻤﺘﻰ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﮐﺴﻰ در ﻣﺠﻠﺲ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ)ع( ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ دﯾﮕﺮان را ﺑﮕﺮﯾﺎﻧﺪ ﯾﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﺒﺎﮐﻰ ﮐﻨﺪ و آﻧﮕﺎه ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺮ
او واﺟﺐ ﺷﻮد؟
ﺑﺮاى ﺷﺒﻬﻪﻫﺎى ﯾﺎدﺷﺪه ﭘﺎﺳﺦﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺣﺎﺿﺮ ﭘﺲ از ﻧﻘﻞ ،ﺗﺤﻠﯿﻞ
و ﺑﺮرﺳﻰ و ﻧﻘﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اراﺋﮥ دﯾﺪﮔﺎﻫﻰ ﻧﻮ ﻣﻰﭘﺮدازد.
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 .1ﮔﺮﯾﻪ ﻣﺎﯾﮥ ﺗﻌﺎﻟﻰ و ﺗﻘﺮب ﺑﻪ ﺧﺪا

در ﺟﻬﺎنﺑﯿﻨﻰ اﻟﻬﻰ ،ﮐﻤﺎل اﻧﺴﺎن در ﺗﻘﺮب ﺑﻪ ﺧﺪاﺳﺖ و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮔﺮﯾﻪ از ﺧﻮف ﺧﺪا
زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز »ﻗﺮب اﻟﻬﻰ« اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎنﮐﻪ اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ)ع( ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :از ﺳﺨﻨﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﻰ در ﮐﻮه
ﻃﻮر اﯾﻦ ﺑﻮد :اى ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻪ ﻗﻮم ﺧﻮد اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻣﺮا ﺑﺮﺳﺎن ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮﯾﻪ از ﺧﻮف ﻣﻦ،
ﻣﺘﻘﺮﺑﺎن را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﻤﻰﮐﻨﺪ« )اﺑﻦﺑﺎﺑﻮﯾﻪ1391 ،ق.(172 :
اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( ﻧﯿﺰ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻨﺪه ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر را ﺣﺎﻟﺘﻰ ﻣﻰداﻧﻨﺪ ﮐﻪ او در ﺳﺠﺪه
ﺑﺎ ﮔﺮﯾﻪ اﺳﺖ« )ﮐﻠﯿﻨﻰ1388 ،ق ،ج :2ﺑﺎب اﻟﺒﮑﺎء(.
)ع(

ﮔﺮﯾﻪ ﻣﺎﯾﮥ دﺳﺘﯿﺎﺑﻰ ﺑﻪ رﺣﻤﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎنﮐﻪ در ﻣﻨﺎﺟﺎت ﻣﻨﻘﻮل از اﻣﺎم ﺳﺠﺎد

آﻣﺪه اﺳﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪا اﺷﮏ ﭼﺸﻢ ﮐﺴﻰ ﮐﻪ از ﺧﻮف ﺗﻮ ﻣﻰﮔﺮﯾﺪ ،در ﺳﺎﯾﮥ رﺣﻤﺖ ﺗﻮﺳﺖ«
)ﻃﻮﺳﻰ1411 ،ق.(739 :
در ﺗﺸﺒﯿﻬﻰ زﯾﺒﺎ ،ﻣﻼى روﻣﻰ ،ﮔﺮﯾﮥ ﺑﻨﺪه ﺑﺮاى ﺟﻠﺐ رﺣﻤﺖ ﭘﺮوردﮔﺎر را ،ﺑﻪ ﮔﺮﯾﮥ ﮐﻮدك
ﺑﺮاى ﺟﻠﺐ ﺗﺮﺣﻢ ﻣﺎدر ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﺮده و ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺮوده اﺳﺖ:
ﺗﺎ ﻧﮕﺮﯾــﺪ اﺑﺮ ﮐــﻰ ﺧﻨـﺪد ﭼﻤﻦ
ﻃﻔﻞ ﯾﮏروزه ﻫﻤــﻰ داﻧـﺪ ﻃﺮﯾﻖ
ﺗــﻮ ﻧﻤــﻰداﻧﻰ ﮐﻪ داﯾــﮥ داﯾﮕﺎن
ﮔﻔــﺖ» :ﻓﻠﻴﺒﮑــﻮﺍﮐﺜﲑﴽ« ﮔﻮشدار

ﺗﺎ ﻧﮕــﺮﯾﺪ ﻃﻔﻞ ،ﮐـﻰ ﺟﻮﺷﺪ ﻟﺒﻦ
ﮐﻰ ﺑﮕــﺮﯾﻢ ﺗﺎ رﺳــﺪ داﯾﮥ ﺷﻔﯿـﻖ
ﮐﻰ دﻫﺪ ﺑﻰﮔﺮﯾﻪ ﺷﯿﺮ او را راﯾﮕﺎن
ﺗﺎ ﺑــــﺮﯾﺰد ﺷﯿﺮ ﻓﻀــﻞ ﮐﺮدﮔـﺎر
)ﻣﻮﻟﻮى ،1380 ،ج :3دﻓﺘﺮ .(5

ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،اﮔﺮ ﮐﺴﻰ ﺑﺮاى ﻋﻈﻤﺖ ﻗﯿﺎم اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ)ع( ،ﻣﻈﻠﻮﻣﯿﺖ آن ﺣﻀﺮت و ﻇﻠﻢﻫﺎﯾﻰ
ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن و دﯾﮕﺮ ﺷﻬﺪاى ﮐﺮﺑﻼ ﺷﺪه و ﺑﺮاى رﺿﺎى ﺧﺪا ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﺒﺐ ﺗﻘﺮب
ﺑﻪ ﺧﺪا و رﺣﻤﺖ واﺳﻌﮥ ﺑﺎرىﺗﻌﺎﻟﻰ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎﻋﺚ ورود ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﺟﺎوﯾﺪان ﻣﻰﺷﻮد.
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 .2ﮔﺮﯾﻪ ،زداﯾﻨﺪة آﺛﺎر ﮔﻨﺎﻫﺎن

ﮔﺮﯾﻪ ،ﻧﻘﺶ ﺗﻮﺑﻪ دارد ،ﯾﻌﻨﻰ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﺗﻮﺑﮥ واﻗﻌﻰ ﺳﺒﺐ آﻣﺮزش ﮔﻨﺎه و ﻣﺤﻮ ﻋﺬاب ﻣﻰﺷﻮد ﮔﺮﯾﻪ
ﺑﺮ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ)ع( ﻧﯿﺰ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﮔﻨﺎه ،ﭘﺎك ﺷﺪن اﻧﺴﺎن و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ورود ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﺷﻮد.
ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﻰ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺆال ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻃﺒﻖ ﻓﺮﻣﺎﯾﺶ اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( ﯾﮏ ﻗﻄﺮه از
اﺷﮏ ﻋﺰادار اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ)ع( آﺗﺶ ﺟﻬﻨﻢ را ﻓﺮو ﻣﻰﻧﺸﺎﻧﺪ )ﺣﺮﻋﺎﻣﻠﻰ1381 ،ق ،ج(507 :14
ﻣﻰﮔﻮﯾﺪ:
ﭼﻪ ﻣﺎﻧﻌﻰ دارد ﮐﻪ ﻗﻄﺮه اﺷﮑﻰ ﺑﻪ اذن و ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪا ،آﺗﺶ ﺟﻬﻨﻢ را ﺧﺎﻣﻮش ﮔﺮداﻧﺪ.
درواﻗﻊ ﻗﻄﺮة اﺷﮏ ﻧﻈﯿﺮ ﺗﻮﺑﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ آﻣﺮزش ﮔﻨﺎه و ﻣﺤﻮ آﺛﺎر و از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻋﺬاب
ﻣﻰﺷﻮد و ﻧﯿﺰ در ﻧﻘﻄﮥ ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﮐﻔﺮ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺒﻂ و ﻧﺎﺑﻮدى ﺣﺴﻨﺎت و ﻧﻌﻤﺖﻫﺎى ﺑﻬﺸﺘﻰ و
ﺳﺒﺐ اﻓﺮوﺧﺘﻦ آﺗﺶ ﻣﻰﮔﺮدد )رﺧﺸﺎد.(182 :1382 ،

 .3ﮔﺮﯾﻪ ،ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻰ ﺑﺎ روح ﺷﻬﯿﺪ و ﻣﻮﺟﺐ اﻟﮕﻮﮔﯿﺮى

اﮔﺮ ﮔﺮﯾﻪ و ﻋﺰادارى ﺑﺮاى اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ)ع( ﺳﺒﺐ ﺷﻮد ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﭘﯿﺎمﻫﺎى ﻧﻬﻀﺖ ﻋﺎﺷﻮرا
ﻫﻤﭽﻮن ﻇﻠﻢﺳﺘﯿﺰى ،آزادﮔﻰ ،ﺷﻬﺎدتﻃﻠﺒﻰ ،ﺷﺠﺎﻋﺖ ،اﯾﺜﺎر ،ﺣﻘﯿﻘﺖﺟﻮﯾﻰ و ...را درك ﮐﻨﺪ
و در زﻧﺪﮔﻰ ﺧﻮد ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺛﻤﺮﺑﺨﺶ و ﺳﺒﺐ ورود ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ
ﺷﻮد .اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﻰ)ره( در اﯾﻦﺑﺎره ﻣﻰﮔﻮﯾﺪ» :ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮدن ﺑﺮ ﻋﺰاى اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ)ع( زﻧﺪه ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ
ﻧﻬﻀﺖ و زﻧﺪه ﻧﮕﻪداﺷﺘﻦ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﻤﻰ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﮏ اﻣﭙﺮاﺗﻮر ﺑﺰرگ
اﯾﺴﺘﺎد ...آﻧﻬﺎ از ﻫﻤﯿﻦ ﮔﺮﯾﻪﻫﺎ ﻣﻰﺗﺮﺳﻨﺪ ،ﺑﺮاى اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﮔﺮﯾﻪاى اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﺑﺮ ﻣﻈﻠﻮم
اﺳﺖ ،ﻓﺮﯾﺎد ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻇﺎﻟﻢ اﺳﺖ« ) ،1362ج.(31-32 :10
ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮى ﮔﺮﯾﻪ ﺑﺮ ﺷﻬﯿﺪ ،ازﺟﻤﻠﻪ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ)ع( را ﺷﺮﮐﺖ در ﺣﻤﺎﺳﮥ او ،ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻰ ﺑﺎ
روح او و ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ ﻧﺸﺎط و ﺣﺮﮐﺖ او ﻣﻰداﻧﺪ )ﻣﻄﻬﺮى.(121-122 :1373 ،
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ :ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ در ﻋﺰادارى اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ)ع( و ﮔﺮﯾﻪ ﺑﺮ آن ﺣﻀﺮت

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ اﻋﻄﺎى ﭘﺎداش ...

ﻣﻰﺷﻨﺎﺳﻨﺪ .ازاﯾﻦرو ﮔﺮﯾﻪ و ﻋﺰادارى ﺑﺮاى اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ)ع( ﺑﻪﻣﻨﺰﻟﮥ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻦ اﺳﺎس اﺳﻼم
اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺗﺄﺳﻰ ﺑﻪ آن ﺑﺰرﮔﻮار ﺑﻪ ﯾﺎد ﺧﺪا ﺑﻮده و ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﺮﭘﺎﯾﻰ ﻓﺮاﺋﺾ
و ﺣﺪود اﻟﻬﻰ ﺷﻮﻧﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﺑﺮ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ)ع( ﺑﻬﺸﺖ را ﺑﺮ اﻧﺴﺎن
واﺟﺐ ﻣﻰﮐﻨﺪ )ﭘﯿﺸﻮاﯾﻰ و دﯾﮕﺮان ،1390 ،ج.(260-265 :1
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﮔﺮﯾﺴﺘﻦ در ﺳﻮگ ﺷﻬﺪاى ﮐﺮﺑﻼ ،ﺗﺠﺪﯾﺪﺑﯿﻌﺖ ﺑﺎ ﻋﺎﺷﻮراﺳﺖ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺷﻬﺎدت،
ﺗﻐﺬﯾﮥ ﻓﮑﺮى و روﺣﻰ ﻋﺰاداران ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﮑﺘﺐ ﺑﻮده و اﺷﮏ رﯾﺨﺘﻦ ﻧﻮﻋﻰ اﻣﻀﺎ ﮐﺮدن ﭘﯿﻤﺎن و
ﻗﺮارداد ﻣﻮ ّدت ﺑﺎ ﺳﯿﺪاﻟﺸﻬﺪا)ع( اﺳﺖ .ﮔﺮﯾﻪ در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﺎﺷﻮرا ،ﺳﻼح ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮاﻧﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﯾﺎد
اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺳﺘﻤﮕﺮان دارد .رﺳﺎﻟﺖ اﺷﮏ ،ﭘﺎﺳﺪارى از ﺧﻮن ﺷﻬﯿﺪ اﺳﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﮔﺮ ﮔﺮﯾﻪ در
راﺳﺘﺎى اﺣﯿﺎى ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﺎﺷﻮرا ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪﺑﺨﺶ اﺳﺖ )ﻣﺤﺪﺛﻰ.(382-384 :1374 ،

 .4ﺗﻘﻮا ﺷﺮط ﻗﺒﻮﻟﻰ اﻋﻤﺎل

ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻗﺮآن ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :إِﻧﱠ َﻤﺎ ﯾَﺘَ َﻘ ﱠﺒ ُﻞ ﱠ
اﷲُ ﻣ ِ َﻦ اﻟ ْ ُﻤ ﱠﺘﻘِﯿﻦ؛ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﻘﻂ از ﭘﺮﻫﯿﺰﮔﺎران
ﻣﻰﭘﺬﯾﺮد« )ﻣﺎﺋﺪه .(27/ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ آﯾﻪ ،ﺷﺮط ﻗﺒﻮﻟﻰ اﻋﻤﺎل ،ﺗﻘﻮاى اﻟﻬﻰ ﺑﻮده ،ازاﯾﻦرو
وﺻﻮل ﺑﻪ ﭘﺎداش ﻋﺰادارى و ﮔﺮﯾﻪ ﺑﺮ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ )ع( ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺰاداران ،ﺗﻘﻮاى
اﻟﻬﻰ ﭘﯿﺸﻪ ﮐﻨﻨﺪ و در زﻣﺮة ﻣﺘﻘﯿﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﻰ ﻋﺰادارى و ﮔﺮﯾﻪ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻣﺜﻞ ﻣﺴﺘﺤﺒﺎت دﯾﮕﺮ
از ﻗﺒﯿﻞ دﻋﺎ ،ﺻﺪﻗﻪ ،زﯾﺎرت ،ﺗﻮﺳﻞ و ...ﺑﺮاى رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ و ﻗﺮب اﻟﻬﻰ در ﺣﺪ »ﻣﻘﺘﻀﻰ«
اﺳﺖ و ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ »ﻓﻌﻠﯿﺖ« ﻣﻰﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﻋﺰاداران از ﻣﻌﺎﺻﻰ و ﮔﻨﺎﻫﺎن ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﺎﻧﻊ دارد ﺑﻪ دور
ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﺻﻮرت آﻟﻮدﮔﻰ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﻮن ﮔﻨﺎه و آﻟﻮدﮔﻰ ﻣﺎﻧﻊ رﺳﯿﺪن ﻓﯿﺾ اﻟﻬﻰ)ﺑﻬﺸﺖ(
ﺑﻪ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ )ﭘﯿﺸﻮاﯾﻰ و دﯾﮕﺮان ،1390 ،ج.(204-205 :1
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 .5اﯾﻦ ﭘﺎداش در ﻗﺒﺎل اﯾﺜﺎرﮔﺮى و ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺼﺎﺋﺐ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ

)ع(

)ع(

ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﮔﺴﺘﺮة ﮐ ّﻤﻰ و ﮐﯿﻔﻰ ﺛﻮابﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﺑﺮاى ﮔﺮﯾﻪ ،ﻋﺰادارى و زﯾﺎرت اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ

ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﯾﺜﺎر ،ﺷﺠﺎﻋﺖ ،ﺗﻮﮐﻞ ،رﺿﺎ ،ﻣﺮداﻧﮕﻰ و آزادﮔﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ از آن
ﺣﻀﺮت ﺑﻪ ﻇﻬﻮر رﺳﯿﺪ و ﻧﯿﺰ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﻣﺼﺎﺋﺐ ﺑﺰرﮔﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪﻧﺪ )ﮔﺮوه ﻣﺆﻟﻔﺎن،
.(195 :1385
ﺑﺤﺚ و ﺗﺤﻠﯿﻞ
از ﻣﯿﺎن ﭘﻨﺞ وﺟﻬﻰ ﮐﻪ ﺑﺮاى ﺗﻮﺟﯿﻪ رواﯾﺖﻫﺎى ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ورود ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ در اﺛﺮ ﮔﺮﯾﻪ ﺑﺮ
اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ)ع( ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ،وﺟﻪ ﻧﺨﺴﺖ و ﭼﻬﺎرم ﺑﻪ ﻧﻘﺶ اﻗﺘﻀﺎ اﺷﺎره دارد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ در
ﮔﺮﯾﻪ ،اﻗﺘﻀﺎى ورود ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،وﻟﻰ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ،ﻋﻠﺖ ﺗﺎﻣﻪ ﺑﻮدن ﮔﺮﯾﻪ ﺑﺮاى ورود
ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﻧﯿﺴﺖ .ﭼﻨﺎنﮐﻪ وﺟﻪ دوم ﺑﺮ ﺷﺮط ﺑﻮدن ﮔﺮﯾﻪ ﺑﺮاى ورود ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ دﻻﻟﺖ دارد ،ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﮔﺮﯾﻪ در ﮐﻨﺎر ﺳﺎﯾﺮ اﻣﻮر ﻻزم و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ،ﻣﻮﺟﺐ ورود ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس
وﺟﻪ ﺳﻮم ﻧﯿﺰ زﻣﯿﻨﻪﺳﺎزى ﺑﺮاى اﯾﺠﺎد ﺗﺤﻮل در ﻓﺮد و در ﭘﻰ داﺷﺘﻦ اﻧﺠﺎم اﻋﻤﺎل ﻧﯿﮏ دﯾﮕﺮ
اﺳﺖ و وﺟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺻﺮﻓ ًﺎ درﺻﺪد رﻓﻊ اﺳﺘﺒﻌﺎد ﺗﻌﻠﻖ ﺛﻮاب ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﮐﻤﺎل ﻣﻌﻨﻮى و ﮔﺬﺷﺖ
ﺑﻰﻧﻈﯿﺮ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ)ع( اﺳﺖ و ﻓﻠﺴﻔﮥ ورود ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ در اﺛﺮ ﮔﺮﯾﻪ ﺑﺮ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ)ع( را ﺗﻮﺟﯿﻪ
ﻧﻤﻰﮐﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦﺳﺎن ،در ﯾﮏ ﺟﻤﻊﺑﻨﺪى ﮐﻠﻰ ﻣﻰﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﻪﺟﺰ وﺟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺎﯾﺮ
وﺟﻮه ،ﮔﺮﯾﻪ ﺑﺮ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ)ع( ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻘﺘﻀﻰ ﯾﺎ ﺷﺮط ورود ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﻰﺷﻮد.
ﺑﺪﯾﻦﺳﺎن ،ﮔﺰارة ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ در ﺻﻮرت ﻓﻬﻢ ﻇﻬﻮر ﮔﺰارهﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻰ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ  .1ﻋﻠﺖ
ﺗﺎﻣﻪ ﺑﻮدن اﻣﺮ ﯾﺎدﺷﺪه در آﻧﻬﺎ ﺑﺮاى ﺣﺼﻮل ﭼﯿﺰى اﺳﺖ و در ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
ﻧﺎﻗﺼﻪ )ﺟﺰء ﻋﻠﺖ ﺗﺎﻣﻪ( ﺑﻮدن اﻣﺮ ﯾﺎدﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﻋﻠﺖﻫﺎى ﻧﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ
ﻣﻘﺘﻀﻰ ،ﺷﺮط ،ﺟﺰء و ﺷﻄﺮ ﯾﺎ ﻧﺒﻮدن ﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺌﻠﮥ ﻣﺤﻞ ﺑﺤﺚ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﮥ 3 ،2
و  4ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ اﯾﻦﺻﻮرت ﮐﻪ وﺟﻪ ﻧﺨﺴﺖ و ﭼﻬﺎرم ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺑﻮدن

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ اﻋﻄﺎى ﭘﺎداش ...

اﻋﻤﺎل دﯾﮕﺮ اﺳﺖ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،ﻧﻘﺶ ﻣﺎﻧﻊ ﻧﺒﻮدن اﻣﻮر دﯾﮕﺮ در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﺎدﯾﺪه اﻧﮕﺎﺷﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻰﺗﻮان آنرا وﺟﻪ دﯾﮕﺮى )وﺟﻪ ﺷﺸﻢ( ﺑﺮاى ﻣﺴﺌﻠﮥ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﺮﺷﻤﺮد .ﺑﻪ
اﯾﻦﺻﻮرت ﮐﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﺑﺮ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ)ع( ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ورود ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ،در ﺻﻮرﺗﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺎﻧﻊ دﯾﮕﺮى )ﮔﻨﺎه( در ﮐﻨﺎر آن ﻧﯿﺎﯾﺪ ،وﮔﺮﻧﻪ ﻧﻘﺶ ورود ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ را ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ
ﻣﻰﺗﻮان وﺟﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮ )وﺟﻪ ﻫﻔﺘﻢ( را ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ ﮔﺰارة ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﮔﺰارهاى ﮐﻠﻰ و
اﺟﻤﺎﻟﻰ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﯿﺴﺖ و ﺣﺘﻰ ﻣﻘﺘﻀﻰﻫﺎ ،ﺷﺮط)ﻫﺎ( ،ﺟﺰء ﯾﺎ اﺟﺰاء و رﻓﻊ
و دﻓﻊ ﻣﺎﻧﻊ ﯾﺎ ﻣﻮاﻧﻊ دﯾﮕﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﭘﺲ ،ﻣﺸﺮوط ﮐﺮدن ورود ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﺑﻪ
ﻣﻔﺴﺮ و ﻣﺒﯿّﻦ آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اﻣﻮر دﯾﮕﺮ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ آن ﻣﻨﺎﻓﺎت ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ ﻣﮑﻤﻞّ ،
ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮى
از ﻣﺠﻤﻮع راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﻤﻨﺪان در ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮔﺰارة ورود ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ در اﺛﺮ ﮔﺮﯾﻪ ﺑﺮ اﻣﺎم
ﺣﺴﯿﻦ)ع(  -ﮐﻪ در رواﯾﺖﻫﺎى ﺑﺴﯿﺎرى ﻣﻄﺮح ﺑﻮده -اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﯾﮑﻰ )وﺟﻪ ﭘﻨﺠﻢ( ﻧﺎدرﺳﺖ
و ﺑﻘﯿﮥ وﺟﻮه )وﺟﻪ ﯾﮑﻢ ،دوم ،ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم( ﻧﺎﻗﺺ ،ﻧﺎرﺳﺎ و ﺑﺨﺸﻰ از ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭼﻨﺎنﮐﻪ
وﺟﻪ ﺷﺸﻢ ﮐﻪ از ﺳﻮى ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪﻋﻨﻮان اﺣﺘﻤﺎل ذﮐﺮ ﺷﺪه ﻫﻤﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ را داراﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ
وﺟﻪ درﺳﺖ در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺴﺌﻠﮥ ﻣﻘﺎﻟﻪ وﺟﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﻫﻔﺘﻢ اﺳﺖ.
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ﮔﺮﯾﻪ ﺑﺮاى ورود ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ و وﺟﻪ دوم و ﺳﻮم ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﺷﺮط ﺑﻮدن آن و ﺿﻤﯿﻤﻪ ﺷﺪن ﮔﺮﯾﻪ ﺑﻪ
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ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺂﺧﺬ
ﻗﺮآنﮐﺮﯾﻢ.
اﺑﻦاﺛﯿﺮ ،ﺷﯿﺒﺎﻧﻰ ﺟﺰرى ﻣﺒﺎركﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ .(1376) ،ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔﻓﯽ ﻏﺮﻳﺐ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻭ ﺍﻻﺛﺮ .ﻣﺤﻘﻖ ﻃﺎﻫﺮ اﺣﻤﺪ اﻟﺰاوى
و ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻄﻨﺎﺣﻰ ،ﻗﻢ :اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﺎن.
اﺑﻦﺑﺎﺑﻮﯾﻪ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﺑﺎﺑﻮﯾﻪ1417) ،ق( .ﺍﻻﻣﺎﻟﯽ ﺍﻟﺼﺪﻭﻕ .ﻣﺤﻘﻖ ﻗﻢ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﻪ،
ﻗﻢ :ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺍﻟﺒﻌﺜﺔ.
اﺑﻦﺑﺎﺑﻮﯾﻪ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﺑﺎﺑﻮﯾﻪ1391) ،ق( .ﺛﻮﺍﺏ ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ ﻭ ﻋﻘﺎﺏ ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ .ﻣﺼﺤﺢ ﻋﻠﻰاﮐﺒﺮ
ﻏﻔﺎرى ،ﺗﻬﺮان :ﻣﮑﺘﺒﻪ اﻟﺼﺪوق.
اﺑﻦﺷﻬﺮ آﺷﻮب ﻣﺎزﻧﺪراﻧﻰ ،اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﻠﻰ1421) ،ق( .ﻣﻨﺎﻗﺐ ﺁﻝ ﺍﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ)ﻉ( .ﻣﺤﻘﻖ ﯾﻮﺳﻒ
اﻟﺒﻘﺎﻋﻰ ،ﻗﻢ :ذوى اﻟﻘﺮﺑﻰ.
اﺑﻦﻗﻮﻟﻮﯾﻪ ﻗﻤﻰ ،اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺟﻌﻔﺮﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ1418) ،ق( .ﮐﺎﻣﻞ ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺍﺓ .ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺸﺮ اﻟﻔﻘﺎﻫﻪ ،ﺑﯿﺮوت :داراﻟﺴﺮور.
ﭘﯿﺸﻮاﯾﻰ ،ﻣﻬﺪى و دﯾﮕﺮان .(1390) ،ﻣﻘﺘﻞ ﺟﺎﻣﻊ ﺳﯿﺪاﻟﺸﻬﺪا)ع( .ﭼﺎپ ﺳﻮم ،ﻗﻢ :ﻣﺆﺳﺴﮥ آﻣﻮزﺷﻰ و ﭘﮋوﻫﺸﻰ
اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﻰ)ره(.
ﺗﺴﺘﺮى ،ﺟﻌﻔﺮ) ،ﺑﻰﺗﺎ( .ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ ﺍﳊﺴﻴﻨﻴﻪ .ﻣﺤﻘﻖ ﺳﯿﺪﺟﻌﻔﺮ ﺣﺴﯿﻨﻰ ،ﺑﻰﺟﺎ :داراﻻﻋﺘﺼﺎم.
ﺟﻤﻌﻰ از ﻣﺤﻘﻘﺎن .(1387) ،ﻧﻬﻀﺖ ﻋﺎﺷﻮرا ،ﺟﺴﺘﺎرﻫﺎى ﮐﻼﻣﻰ ،ﺳﯿﺎﺳﻰ و ﻓﻘﻬﻰ .ﻗﻢ :ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم
و ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﻰ.
ﺣﺮﻋﺎﻣﻠﻰ ،ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﺣﺴﻦ1381) ،ق( .ﻭﺳﺎﻳﻞ ﺍﻟﺸﻴﻌﻪ ﺍﻟﯽ ﲢﺼﻴﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ .ﻣﺼﺤﺢ و ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯿﺮزا
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ رﺑﺎﻧﻰ ،ﺗﻬﺮان :ﻣﮑﺘﺒﺔ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﻪ.
رﺧﺸﺎد ،ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ .(1382) ،در ﻣﺤﻀﺮ ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﻰ .ﭼﺎپ اول ،ﻗﻢ :ﺳﻤﺎء.
ﻃﻮﺳﻰ ،اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﺣﺴﻦ .(1348) ،ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ)رﺟﺎﻟﻰ ﮐﺸﻰ( .ﻣﺼﺤﺢ ﺣﺴﻦ ﻣﺼﻄﻔﻮى،
ﻣﺸﻬﺪ :اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺸﻬﺪ.
ﻃﻮﺳﻰ ،اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﺣﺴﻦ1411) ،ق( .ﻣﺼﺒﺎﺡ ﺍﳌﺘﻬﺠﺪ .ﺑﯿﺮوت :ﻓﻘﻪ اﻟﺸﯿﻌﻪ.

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ اﻋﻄﺎى ﭘﺎداش ...

ﻋﺎﻣﻠﻰ ،ﺗﻬﺮان :ﻣﮑﺘﺒﺔ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﻪ.
ﮔﺮوه ﻣﺆﻟﻔﺎن .(1385) ،ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ و ﭘﺎﺳﺦﻫﺎى داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن .ﭼﺎپ ﭘﻨﺠﻢ ،ﻗﻢ :دﻓﺘﺮ ﻧﺸﺮ ﻣﻌﺎرف.
ﻣﺠﻠﺴﻰ ،ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ1403) ،ق( .ﲝﺎﺭﺍﻻﻧﻮﺍﺭ .ﺑﯿﺮوت :ﺍﻟﻮﻓﺎ.
ﻣﺤﺪﺛﻰ ،ﺟﻮاد .(1374) ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﺎﺷﻮرا .ﻗﻢ :ﻣﻌﺮوف.
ﻣﻄﻬﺮى ،ﻣﺮﺗﻀﻰ .(1373) ،ﻗﯿﺎم و اﻧﻘﻼب ﻣﻬﺪى ﺑﻪ ﺿﻤﯿﻤﮥ ﺷﻬﯿﺪ .ﻗﻢ :ﺻﺪرا.
ﻣﻮﺳﻮىﺧﻤﯿﻨﻰ ،روحاﷲ .(1362) ،ﺻﺤﯿﻔﻪ ﻧﻮر .ﺗﻬﺮان :وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﻰ.
ﻣﻮﻟﻮى ،ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻠﺨﻰ .(1380) ،ﻣﺜﻨﻮى ﻣﻌﻨﻮى .ﭼﺎپ ﺳﻮم ،ﺗﻬﺮان :ﮔﻨﺠﯿﻨﻪ.
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ﮐﻠﯿﻨﻰ ،اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﯾﻌﻘﻮب1388) ،ق( .ﺍﻻﺻﻮﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﮑﺎﻓﯽ .ﻣﺤﻘﻖ ﻋﻠﻰاﮐﺒﺮ ﻏﻔﺎرى ،ﻣﺼﺤﺢ ﻧﺠﻢاﻟﺪﯾﻦ
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