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سيره ائمه

در مراسم و مواسم دينی؛

بررسی سبک زندگی اميرالمؤمنين حضرت علی

تاریخ دریافت39/8/51 :

در ماه رمضان

تاریخ تأیید39/55/51 :

نعمت اهلل صفری فروشانی
حامد قرائتی

مراسم و موسمهاي اجتماا ي جلاو اي از آداب ،رساو ،،اااريخ ،فرهنا



و

ديگر مؤلفههاي فکري و مذهبي يک جامعه هستند .يکي از نکاااي هاه موجا
اهميت بررساي اااريخي مراسام و مواسام ديناي مايشاود واهااوي اصاالت و
بد تگراياي در شاعائر و نمادهااي ديناي اساتز زيارا امکاار دارد برخاي باا
رويکردي نصگرايانه به مخالفت با هر نماد و آياي نوپياداي اصاريح نشاد از
سوي معصومار

بپردازند و برخي ديگر با اساتناد باه هلياا و نکتاههااي

مومي داليل ،دست خود را در ابداع آيي هاي خودساخته منسوب به دي  ،بااز
 دانشيار جامعة المصطفي العالميه

 دانشآموخته حوزه علميه و دانشجوي دکتري شيعهشناسي دانشگاه اديان و مذاهب
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ببينند .بر اساس درک چني ضروراي ،اي مقاله ميهوشد با اي فرض هه مواسم
و مراسم ديني ،يکي از منابع مهم اقويت باورهاي ديني است ،رفتار اميرالمؤمني
حضر

لي

را در محدود زماني ماا رمضاار باه ناوار ياک مناسابت و

موسم ديني در سه محور اصلي سيرة شخصي ،سيرة اجتماا ي و سايرة سياساي
بررسي هند .سيرة شخصاي اميرالماؤمني

نشااردهنادة اهتماا ،باه نظافات،

آراسااتگي ،بهداشاات ،سااتمت ،خضااوع ،خلااو

 ،خيرخااواهي ،ا تاادا و

هادفگاذاري معنااوي در زنادگي مااادي اسات .ساايرة اجتماا ي آر حضاار ،
آموز هايي مانند همگرايي و اعامل ،اهتما ،به ابليغ و مسئوليت اجتما ي ،اوجاه
به مساجد به نوار يک نهاد مؤثر اجتما ي ا سياسي ،جانمايي شعائر ماذهبي در
حقوق اجتما ي ،اأهيد بر نتايج ا تقاادي و رفااني و اختقاي اکااليف ديناي،
مبارز با بد تها و اوجه به جنبههاي اقتصادي شعائر مذهبي را نشار مايدهاد.
اوجه به جهاد ،مسائوليت پاذيري سياساي و اساتفاد از وامال و محارکهااي
معنوي در ادابير سياسي در سيرة سياسي آر حضر

واژه هاي کليدي :سیره اهل بیت

جايگا ويژ اي دارند.

 ،امیرالمؤمنین حضرت علي

 ،ماه رمضان،

مراسم مذهبي ،آداب ،سبک زندگي.
مقدمه

مراسم و مواسم اجتماعي ،تبلوري از آداب ،رسوم ،تاریخ ،فرهنگ و دیگرر مؤلفر هراي
فکري و مذهبي هستند .مؤلف هایي ک خواست یا ناخواسرت در باورهراي عمرومي مرردم
نهادین شده و ب عنوان منابع مهم سنجش و پاالیش رفتارهاي پذیرفتر شرده عمرومي و
حتي اندیش هاي دقیق فلسفي ،شناخت شدهاند .با بررسي و تحلیل عوامل ،ریش ها و آثرار
این مراسم ک ب زمان و مکان یا یکي از این دو محدود هستند ،ب یافت هایي مانند میزان
اثرگذاري این عوامل در باورهاي عمومي ،سنجش تعامل یا تقابل مؤلف هراي اجتمراعي و
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فرهنگي با یکدیگر ،اولویتسنجي و تقدم هر یک از این مؤلف هرا ،گونر شناسري عوامرل
مؤثر ،نتایج و پيآمدهاي مستقیم و غیرمستقیم متولیان ،تدبیرگران و مخاطبان این مراسم
مشاهده ميشود .بدین ترتیب هم این نتایج ميتوانرد مرا را در راسرتيآزمرایي باورهرا و
اندیش هاي پذیرفت شده فکري ،فرهنگي ،مذهبي و مدیریت دیني و اجتماعي جامع یاري
کنند.
باید دانست ک جوامع مختلف بست ب ماهیت تاریخي ،فکري ،مذهبي و حتي سیاسي
داراي تعدد و تنوع آییني هستند ،مراسم و آیرینهرایي برا پشرتوان دینري ،ملري ،نراادي،
تاریخي ،فرهنگي ،سیاسي و اقتصادي ک هرکدام نتایج و آثار خاص و مشترک دارنرد .در
جوامعي با عوامل و بنیرانهراي فعرا دینري و مرذهبي ،مهرمتررین منرابع و بسرترهاي
شکل گیري و رونق مراسم و مواسم اجتماعي ،آموزههاي دینري و سررمای هراي تراریخي
هستند .گون شناسي خاستگاه این آیینها مانند زندگينام بزرگران و مشراهیر دربردارنرده
تولد ،وفات ،شهادت و مقاطع سرنوشتساز زندگي ایشان و بررسي رخردادهاي تراریخي ر
مذهبي و تکالیف دیني ،ميتواند ب شناخت سیر تطور فکري و تاریخي جوامرع و مرذاهب
مختلف کمک رساند .این تطور در برخي موارد ،گویاي حجیمسازي برخي عناصر دینري و
مذهبي یا غفلتزدگي از برخي عناصر دیگر است.
صرفنظر از جامع دیني ،ادیان و مذاهب ،اسرتعدادهراي متفراوتي در برابرر مراسرم و
موسمهاي دیني و مذهبي دارند؛ زیرا دین اسالم و مکتب اهل بیت

افزون بر اهتمرام

ب روش و چگونگي اجرا و اهداف شرعائر و موسرمهرایي کر در آیرات و احادیر بر آن
پرداخت شده است ،از نظر موضوعي داراي تنوع و گستردگي ممتازي است .از سوي دیگر،
ب لحاظ تاریخي و مذهبي داراي مراسم و موسمهایي مانند ،مبع رسو خردا
قربان ،عید غدیر ،والدت و وفات معصومان

عیرد

و حادث کربال است و ب لحاظ تکلیفري و

عبادي ،شعائر و مراسمي را چون نماز جماعت پنجگان  ،عید فطر ،موسم حج ،مراه مبرارک
رمضان ،ایامالبیض ،دحو االرض و نیم شعبان شامل ميشود.
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از مباحثي ک بررسي تاریخي مراسم و موسمهاي دیني را اهمیت بیشتري ميبخشرد،
اصالت و بدعتگرایي در شعائر و نمادهاي دیني است؛ زیرا امکان دارد برخي با رویکرردي
نصگرایان ب مخالفت با هر نماد و آیین نوپیداي تصریح نشرده از سروي معصرومان
بپردازند و برخي دیگر با استناد ب کلیات و عموم ادلّ  ،دست خود را در ابرداع آیرینهراي
خودساخت منسوب ب دین ،باز ببینند.
براي بررونرفرت از دغدغر هراي پریشگفتر  ،تمسرک بر سریره معصرومان

از

رویکردهاي مهم خواهد بود .این راهکار با مراجع ب نصوص دیني 1و با تکی برر دالیرل
عقلي ،مسیري مطمئن و راهگشا خواهد بود .سیره امیرالمؤمنین حضرت علي

ب دلیرل

جایگاه معنوي و ب دلیل تنوع شرایط پیراموني و اجتماعي ایشان ،داراي نتایج و یافت هایي
کمنظیر است .دوران زندگي پیش از بعثت ،از بعثت تا هجرت ،از هجرت تا رحلت رسرو
خدا

خالفت خلفاي س گان و دوران حکومت ،همگي گستره وسیع ،متنوع و سازگار با

شرایط گوناگوني را ب وجود ميآورد ک الگوگیري در مقاطع و دورههاي مختلف را برراي
رهروان آن حضرت

ممکن ميسازد .در این تحقیق ،سعي ميشود با تکی بر احادی و

گزارشهاي تاریخي ،رفتار امیرالمؤمنین حضرت علي

ب عنوان سیره و سبک زندگي،

در محدوده زماني ماه رمضان ب عنوان یک مناسبت و موسم دیني ارائ شود.
سيره شخصی اميرالمؤمنين حضرت علی

ب سنت و سیره شخصي و فردي امیرالمؤمنین علي

نسبت ب عرصر اجتمراعي و

سیاسي زندگي ایشان ،کمتر توج شده است .این فراموشي تنها ب سبب کمکاري محققان
و پاوهشگران نیست؛ چرا ک شرایط زندگاني حضرت و وضعیت حاکم بر فضاي سیاسري
ر اجتماعي عصر ایشان و پر
امیرالمؤمنین علي

از آن ،موجرب بريتروجهي بر سریره شخصري و فرردي

شده است .سعي دولتمردان همعصرر آن حضررت

ایشان ،در پوشیده داشتن فضایل آن حضررت

و پر

از

و حتري الرزام نخبگران برر بیرزاري از
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ایشان 2،پذیرش و ثبت گفتار ایشان در محدوده احادی نبروي ،تعرارض و درگیرريهراي
اجتماعي و مذهبي با محوریت اعتبار و مشروعیت اجتماعي و حتي فردي حضرت

پ

از ماجراي قتل عثمان 3،حکمیت ،4حجیت نداشتن و نپذیرفتن سنت و سریره متعرارض برا
سنت شیخین حتي از سوي هواداران ، 5برخي از عوامل مهم بيتوجهي ب سیره شخصري
امیرالمؤمنین حضرت علي

است.

بااینحا  ،جایگاه ویراه امیرالمرؤمنین حضررت علري

در تعریرف و نشرر مبراني و

آموزههاي اسالمي و اثرگذاري در تاریخ اسالم ،موجب شده است ک ن تنها شیعیان ،بلکر
 ،البت ن ب صورت سیره ،بلکر

دیگر فرق هاي اسالمي ب تاریخ و زندگي آن حضرت

بیشتر ب صورت سیر تاریخي توج کنند .مطالب پیشگفت در صدد تبیین ضرورت بررسي
سیره فردي و شخصي امیرالمؤمنین حضرت علي

است و هردف ایرن تحقیرق ،ارائر

الگویي از تبیین سیره شخصي امیرالمؤمنین حضرت علي

در محدوده زمراني خاصري،

چون ماه رمضان ،آنهم با تکی بر منابع تاریخي و حدیثي است .بدین منظرور محورهراي
ذیل را ب عنوان برخي از مهمترین مصداقهاي سیره شخصي حضرت

در ماه رمضان،

معرفي ميکنیم.
 .1اهتمام به نظافت و آراستگی

نظافت و آراستگي از توصی هاي عمومي در منابع اسالمي است و تأکید بر آن یا حفظ
اولویت آن در مواردي ک با احکام عبادي تعارض دارد ،گویاي اهمیت نظافت و آراسرتگي
در سیره ائم

است .براي نمون  ،امیرالمؤمنین حضرت علي

در روایتي ،اسرتفاده از

سرم چشم را براي روزهداران ،مجاز ميداند 6.درحاليک براساس روایت ،گراه اسرتفاده از
سرم موجب ابطا روزه شود .حضرت

در روایتي دیگر ،روزهداران را ب مسرواکزدن

در صبح توصی ميکند و در پاسخ ب این اشکا ک ممکن است رطوبت مسواک ،روزه را
باطل کند ،ب جواز مزمزه با آب ک رطوبت بیشتري ایجاد ميکنرد ،استشرهاد کرردهانرد.

7
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بدینترتیب مسواکزدن ،فارغ از نقش مؤثر آن در بهداشت و سالمت ،سهم بر سرزایي در
زیبایي ظراهري و خروشبرویي دهران و دنردان دارد .توجر بر ایرن مهرم ،در سرفارش
ب مسواکزدن در ابتدا و انتهاي روز 8ب وسیل روزهداران مشاهده ميشود.

حضرت

 .2اهتمام به بهداشت و سالمت

تأکید بر جواز و دفاع از مسواک زدن و سرم کشریدن روزهداران ،برا توجر بر جنبر
بهداشتي آن ،ب شایستگي بیانکننده جامع بودن سیره و سبک زنردگي اهرل بیرت

و

چگونگي جمع میان حقوق فردي ،دیني و اجتماعي است .رویکررد امیرالمرؤمنین حضررت
علي

در تأمین پیشنیازهاي محیطي و مادي براي بهرهمندي معنوي در موسرمهرا و

مراسم دیني و مذهبي ،ن تنهرا یرک تردبیر و ظرافرت ،بلکر از ضروابط و مبراني سریره
معصومان

است.

با مطالع سیره شخصي حضرت

در رمضان ،ميتوان با وجرود اهتمرام ایشران بر

مناسک ،آداب و تکالیف الزامي و ارشادي این ماه ،دغدغ هایي مبتني بر حفظ سرالمتي و
بهداشت را دید .یکي از مواردي ک ميتوان از آن ب عنوان سیره حضرت

در رمضان

با رویکرد بهداشت و سالمت یاد کرد ،تأکید بر خوردن غذا در سحر و افطار است؛ زیررا در
غیر این صورت ممکن بود ،برخي ب دلیل زهد و تقروا و برخري بر دلیرل بريتروجهي و
سستي ،اهتمام چنداني ب دو وعده غذایي تأکید شرده؛ یعنري افطراري و سرحري نداشرت
باشند .امیرالمؤمنین حضرت علي

در حدیثي پ

از تأکید بر خروردن غرذا در ایرن دو

وعده ،ب لحاظ تبیین ضرورت ،خوردن دستکم نصف خرمرا در افطرار و جرعر اي آب در
سحرگاه را الزم ميداند.
حضرت

9

در روایتي دیگر ،درک فضایل و عبادات مراه رمضران را در گررو رعایرت

سالمت و تأمین نیازهاي اساسي بدن معرفي ميکند و بهرهمندي از برکات روزه را بسرت
ب خوردن غذا در سحرگاه و شب زندهداري را بست ب خواب میانة روز ميداند 10.توصی بر
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استفاده از برخي مواد غذایي مانند خرما و حلوایي متشکل از روغن و آرد گنردم و جرو 11و
مسواکزدن پ

از خوردن غذا در سحري و پیش از خروردن غرذا در افطرار 12از امروري
بر بهداشت و سالمت در رمضان داللت

هستند ک بر تأکید امیرالمؤمنین حضرت علي
دارند.
سفارش امام

ب مقدم داشتن نماز ب هنگام افطار ،مگر در زماني کر غرذا مهیرا و

سفره گسترانیده شده 13،از توصی هایي است ک خاستگاه بهداشتي دارد؛ زیرا برو و غرذاي
آماده ن تنها از میزان توج در نماز ميکاهد ،بلک ممکن است ب جهت ترشح برزاق مرواد
هضمکننده غذا ،آسیبهایي را براي بردن بر دنبرا داشرت باشرد .در حردی یراد شرده،
حضرت

تأخیر کردن در سحري خوردن در زمان متصرل بر اذان صربح و تسرریع در

خوردن افطار در زمان متصل ب اذان مغرب را سفارش ميکند 14.ب نظر مريرسرد سریره
حضرت

در استفاده از مواد غذایي چون خرما ،نان جو ،نمک 15و شیر 16در ماه رمضان

داراي مالحظ هاي بهداشتي است .ازاینرو مريتروان ،نروع و کیفیرت مرواد غرذایي را از
مواردي دانست ک حضرت

در ماه رمضان بدان اهتمام دارد .البت نباید از یاد برد کر

ممکن است نوع ،کیفیت و زمان استفاده از مواد غذایي و یا دیگر توصی هاي بهداشتي ،برا
مالحظ شرایط محیطي و منطق اي حجاز یا کوف صورت گرفت باشد .از اینرو ،استخراج
اصو و رویکردهاي ثابت و متغیر سیره معصومان

در عرص هاي گوناگون محیطري و

در شرایط مختلف زماني و مکاني ،موضوعي است ک نیاز ب پاوهشي جامع دارد.
 .3خضوع ،خلوص و خيرخواهی

بروز و جهتگیري فضایل اخالقي و عرفاني در جزئيترین رفتار و سلوک شخصي بر
عنوان رفتار و سیره متکي بر خاستگاه اخالقي حضررت
مصادیق این سیره ،سفره غذاي حضرت

در رمضران یراد مريشرود .از

در موسم رمضان است .سادگي ،بيپیرایگي،

سالم ،بهداشتي و حال بودن ،فقط ویاگيهاي ظراهري سرفره افطرار حضررت

برود.
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04

چنانچ خود ب آن تصریح ميکند ،مراتب کما و معرفرت

امیرالمؤمنین حضرت علي

را حتي در فرصرتهرایي چرون خروردن و نوشریدن جسرتوجرو مريکررد .در گزارشري،
در پاسخ ب اظهار شگفتي عدي بن حاتم از سادگي سرفره

امیرالمؤمنین حضرت علي

ایشان ک متشکل از آب ،نان جو و نمک بود ،علت ترتیب چنین غذایي را تهذیب و قرانع
ساختن نف

بیان ميکند.

17

این نکت را نباید از یاد برد ک شاید محروم نگهداشتن خود از نعمتهاي الهي ،اصرل
برتر در سیره اهل بیت

نیست و آنچ در اینگون  ،رفتارها تأکید ميشود ،اصل تربیت

و خودسازي است .یکي دیگر از توصی هاي حضرت
دیگران است ک با حدیثي از رسو خدا

 ،تکبر نداشتن و پذیرش دعروت

بر آن تأکید ميکرد.

18

بدین ترتیب ،هر یک از این توصی ها را باید مبتني بر اصل مهمي در اخالق و عرفان
دانست .رفتار عبادي حضرت

در این ماه حائز اهمیت است؛ چراک ایشران افرزون برر

مالحظ و رعایت تمام وظایف اجتماعي ،فردي و خانوادگي ،از عبادت و سلوک ویاه ایرن
ماه غافل نميماند .نماز توصی شده حضرت

براي هر شب از ماه رمضران ،از شرواهد

این اهتمام است 19.امیرالمؤمنین حضرت علي

هم با عمل و هم با زبان ،دیگران را بر
آثار ویاه دعا و

بهرهمندي از فرصتهاي معنوي این ماه سفارش مينمود .آن حضرت
استغفار در ماه رمضان را ،دفع بال و محو و بخشش گناهان بیان ميکرد.

20

نکت مهم آن است ک اولیاي الهي بیش از بهرهمند ساختن خود در این ماه ،ب فراهم
کردن زمین هدایت و سعادت و دوري از جهل و ضاللت دیگرران همرت مريگمارنرد .در
سبک زندگي امیرالمؤمنین حضرت علي

در ماه رمضان ،ترالش برراي فرراهم آوردن

زمین بهرهمندي دیگران و همراه نمودن آنها ،امري انکارناپذیر اسرت .بر عنروان نمونر ،
حضرت

ب هنگام حرکرت برراي شررکت در نمراز جماعرت ،پر

از خرروج از خانر ،

سال پانزدهم ،شماره دوم ،تابستان  ،3131شماره مسلسل 85

04

همسایگان و خان هاي در مسیر را با بانگ «يا ايها الناس الصالۀ الصلالۀ» از برپرایي نمراز
جماعت در مسجد آگاه ميکرد 21.یا اینکر ایشران برا تکیر برر سریره پیرامبر
همکاري همسر گرامي خویش ،حضرت فاطم
فرزندان و اهل خان را فراهم ميکرد.

 22و

در ماه رمضان ،مقدمات شبزندهداري

23

 .4اعتدال و ميانهروي

عبادت ،زهد ،بخشش ،کار ،تفکر و هر امرري کر ممکرن اسرت در حالرت عرادي راه
سعادت و کما دانست شود ،در صورت خروج از مسیر اعتدا و میان روي ،ممکن است ب
گمراهي و ضاللت برسد .این آسیب در موسرمهراي مرذهبي نر تنهرا موجرب د زدگري
مؤمنان ،بلک در تعارض با فلسف و حکمت عبادات است .یکي از مواردي ک از فراموشي
حکمت عبادات و خروج از مسیر اعتدا حکایت ميکند ،پا فشاري بر مروارد رخصرت داده
شده ب وسیل خداوند است .امیرالمؤمنین حضرت علي

افرادي را کر روزه خرود را در

سفر افطار ميکنند ،چنین ميستاید:
برگزيدگان شما ،کساني هستند که چهنن به مسهارر مهيرونهد ،نمها ر
شکست ب جاي ميآورند و رو ه ر رطار ميکنند.

24

در این رویکرد ،افرادي ک در رمضران ،روزه خرود را بر دلیرل وجرود عرذري افطرار
ميکنند ،نسبت ب کساني ک در هر شرایطي روزه ميگیرند ،مقربتر هستند .جامع برودن
در رفتار و سلوک معنوي ،ب معناي در نظر گرفتن هم جنب ها و شرایط کما و سرعادت
است .این جامع بودن در جزئيترین رفتارها و کردارهاي شخصي و اجتماعي جاري است.
براي مثا  ،در سیره علوي همبستري با همسر در شب او رمضان ،ن تنها امري منرافي
روح عبادت و بندگي دانست نشده ،بلک از موارد توصی شده است.

25

 .5هدفگذاري معنوي در زندگی مادي

در سبک زندگي اهل بیت

بهرهمندي از نعمتهاي دنیروي خرانواده و لرذتهراي

مادي ،مانعي در تعالي و سعادت معنوي نخواهد بود و با مدیریت و برنام ریزي مريتروان،

08
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آنها را مقدم اي براي دستیابي ب سعادت پایدار آخرت قرار داد .بدین ترتیب مناسبتها و
موسمهاي دیني ميتوانند تعیینکننده مسیر زندگي مادي باشند .در ایرن سربک ،امروري
چون تشکیل خانواده ،انعقاد نطف و حتي رابط زناشرویي نر تنهرا تهدیرد نیسرت ،بلکر
فرصتي براي رسیدن ب کما معنوي شناخت ميشود.
با بررسي اجمالي سیره معصومان

و براي نمون امیرالمؤمنین حضرت علي

در

موسمها و مراسم دیني ،در ميیابیم ک ایام و مناسک مذهبي ب معناي دوري گزیردن از
جامع و زندگي عادي نیست ،بلک ب اموري چون دیرد و بازدیرد ،اطعرام ،صرل ارحرام و
رسیدگي ب همسر و فرزندان با دقت و حساسریتي بیشرتر از دیگرر ایرام توجر و توصری
ميشود.
یکي از رفتارهایي ک ب خوبي مبریّن ایرن رویکررد اسرت ،نکراح و ازدواج در موسرم
رمضان است .براي مثا  ،رسو گرامي اسالم

در مراه رمضران ،پیونردي را کر برر

اساس آداب و سنن اسالمي با جشن ،شادي و اطعام همراه است ،برگزار کررد 26و بنرا بر
نقل برخي از منابع ،ازدواج امیرالمؤمنین حضرت علي

و حضررت فاطمر

رمضان اتفراق افتراده اسرت 27.بنرابراین ،موسرم رمضران در سریره معصرومان

در مراه
مراه

بهرهمندي ،نشاط و ساختن زندگي دنیا بر اساس باورهاي معنوي است.
تکی افراطگون بر جاذب ها و دافع هاي معنوي و غفلت از تدبیر در زندگي مادي براي
بهرهمندي بهتر از فضایل معنوي ،موجب ميشود ک بستر بروز عُجب در مؤمنران فرراهم
آید و یا تدبیر زندگي معنوي در تعارض با تدبیر در زندگي مادي معرفري گرردد .از ایرنرو
ميتوان با ب کارگیري تدابیر و رویکردهراي مرادي ،شررایط جسرمي ،روحري و محیطري
مناسرربي را بررراي بهرررهمنرردي بیشررتر از فضررایل و برکررات معنرروي فررراهم سرراخت.
البت باید توج داشت ،دوري از اموري ک ممکن است زمین ساز محرروم مانردن از رشرد
معنوي شود از رویکردهاي اهل بیت

در نظام زنردگي مرادي اسرت .سربک زنردگي
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امیرالمؤمنین علي

03

در رمضان ،متأثر از این رویکرد است؛ زیرا وي روزهدار را از اموري

منع ميکند ک او را دچار ضعف ،سستي جسمي و روحي و یا وسوس ب تررک روزه کنرد.
در حدیثي در این باره ميفرماید:

حضرت

س چيز ست که رو هد ر بايهد
[همسر] يبا.

آن دوري گزينهد حمها ،،حاامهت و ن

28

سيره اجتماعی اميرالمؤمنين حضرت علی

انواع شرایط اجتماعي ک امیرالمؤمنین حضرت علي
کرده بود ،عبارت بودند از :محیط خانوادگي پیرامبر

در طرو عمرر خرود تجربر
پریش از بعثرت ،دوره سر سرال

دعوت مخفیان و دهسال دعوت آشکار در مک  ،معادالت داخلري قرریش در رویرارویي برا
پیامبر

 ،تحریم اقتصادي شعب ابيطالب ،هجرت پیرامبر

بر طرائف و مدینر ،

جنگهاي متعدد با قریشیان مک و یهودیان مدین  ،فرماندهي سری ها ،رقابتهاي مهاجر
و انصار ،رقابتهاي داخلي مهاجر ،جریان نفاق ،مهجور ماندن و خان نشیني امیرالمرؤمنین
حضرت علي

 ،مشاوره دادن ب خلفا ،خلیف شدن امیرالمؤمنین حضررت علري

برر

جهان اسالم و برخورد ایشان با جریانهاي افراطي و التقاطي.
این تنوع در نقشآفریني و شرایط اجتماعي ،موجرب مريشرود کر در بیشرتر شررایط
اجتماعي و سیاسي ،چ در نقش حاکم و چ محکوم ،چ پیروز و چ شکست خورده ،چر
مشاور و چ ناقد ،چ در رویارویي با دشمن نظامي و چ دشمن عقیدتي ،چ جنگ نررم و
چ جنگ سخت ،چ تحریم اجتماعي و چ اقتصادي ب سنت و سیرهاي جرامع از ایشران
دست یافت .با وجود فقر منابع تاریخي و حدیثي در خصوص دورههاي متعددي از زنردگي
امیرالمؤمنین حضرت علي
شکل زیر ترسیم کرد.

 ،ميتوان محورهاي سیره اجتماعي حضرت را در رمضان ب
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14
 .1همگرايی و تعامل

در مواردي ،دوري گزیدن از برخي فعالیتهاي اجتمراعي ،از توصری هراي الزامري یرا
ارشادي دست اي از عبادتها است .بنابراین ،ممکن است محدود شدن فعالیتها و نشراط
اجتماعي ب دلیل وجود برخي احکام تکلیفي در رمضان ،از لوازم چنرین موسرمي دانسرت
شود .در حاليک با مراجع ب سیره معصومان

و دیگر منابع دیني ،گاه ب عنوان یک

آسیب تلقي ميشود ،ن یک لزوم طبیعي .در این میان ،سریره و رویکررد اهرل بیرت
ميتواند تبیینکننده روح حاکم بر تکالیف عبادي باشد و سالکان را از افراط و تفرریط دور
سازد.
امیرالمؤمنین حضرت علري

در رمضران برر صرل رحرم ،سرکشري بر خرانواده و

بستگان 29و حضور در اجتماع مرردم تأکیرد مريکررد .بنرابر گرزارش شریخ مفیرد ،سریره
حضرت

در رمضان ،سر زدن ب فرزندان خود در هم شبهاي رمضان بروده اسرت.

دید و بازدید و احوا پرسي از دیگران ،براي آن حضرت
داشت ک ایشان با استناد ب خاطرهاي از رسو خدا
درخواست دعوتکنندگان را مقدّم بر اقام نماز ميدانست.

30

در مرتبر اي از اولویرت قررار
شرکت در سفره افطار و اجابت
31

 .2اهتمام به تبليغ و مسئوليت اجتماعی

محدود کردن تکالیف و وظایف ب مناسک دیني و عبادات روزان و غفلت از نقشها و
مسئولیتهاي اجتماعي ،از مشکالت برخي جوامع اسالمي است ،درحاليک جامع انساني،
تنها با مسئولیتپذیري و نقشآفریني سودمند و هدفمند ميتواند مراتب کما و سرعادت
دیني و دنیایي را بپیماید .یکي از مسرئولیتهراي مهرم اجتمراعي ،اهتمرام بر تقویرت و
گسترش عوامل تعاليبخش و پیشگیري از اثرگذاري زمین هاي افو و انحطاط است .این
اهتمام در موارد زیادي در قالب هجرت ،تبلیغ و امرر بر معرروف و نهري از منکرر شرکل
ميگیرد.
هجرت چ با هدفِ یافتن محیطهاي مساعدتر براي ایجاد نظام کامرل اجتمراعي کر
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مبتني بر مباني دیني باشد و چ با هردف گسرترش قلمررو جغرافیرایي اندیشر دینري ،از
نخستین سا هاي تاریخ اسالم ،در اندیش رسو گرامي اسالم
گروهي از مسلمانان ب حبش و هجرت رسو خدا
هجرت پیامبر اسالم

بوده است .هجررتِ

از مک ب مدین  ،از نوع نخست و

ب طائف ،هجرت مصعب بن عمیر ب مدینر و هجررت دیگرر

مبلّغان دیني بر شرهرها و منراطق دور دسرت ،از نروع دوم هسرتند .برا مطالعر زنردگي
امیرالمؤمنین حضرت علي

هر دو نوع از هجرت را ميتوان یافت .هجرت از مکر بر

مدین براي یافتن محیط مساعدتري جهت سلوک و زندگي بر اساس آموزههراي دینري و
هجرت ب یمن براي تبلیغ و گسترش معارف اسالمي ،نمون هایي از آنها هستند.
باید یادآور شد ک تبلیغ و برخي دیگر از محورهاي یاد شده در سیره و سربک زنردگي
حضرت

 ،تنها مخصوص رمضان نبوده است و در دیگر ایام سرا نیرز کراربرد داشرت

است .اهمیت و اهتمرام امیرالمرؤمنین حضررت علري

بر ایرن مسرئولیت اجتمراعي،

ب گون اي بوده ک سنتها و مناسک متداو ماه رمضان ،مانع از انجام این رسرالت نبروده
است.
هجرت امیرالمؤمنین حضرت علي

ب یمن در رمضان سا دهم هجري ،یکري از

این رویدادها است .وي در این هجرت ،سرپرسرتي گروهري تبلیغري ر نظرامي را برعهرده
داشت .همراهي نیروهاي نظامي ب آن جهت بود ک در سفرهاي مشاب  ،قبایرل مختلرف،
گروههاي متعددي از مبلّغان را قتل و غارت کرده بودند .هجررت بر یمرن از جنبر هراي
گوناگون اهمیت داشت؛ زیرا یمن از دیرباز شاهد حضور مبلّغان و دولرتمرردان یهرودي و
مسیحي بود .هجرت ب یمن داراي حساسیتهاي مذهبي ،سیاسي و اجتماعي بود و رسو
خدا

پیش از حرکت ،لوایي را براي ایشان در نظر گرفت و با دست خرود ،عمامر اي

براي امام
کرد و فرمود:

آماده ساخت 32و دستورالعمل و اولویتهاي تبلیغي ر سیاسي خرود را بیران
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11

با آنها ب جنگ مپرد  ،مگر مانيک با تن ب جنگ پرد خت و خنني شما
ريخت شد .نخستين درخن ست تن

آنها شهاد ب وحهد نيت خد ونهد باشهد و

گر پذيررتند ،برپا د شتن نما و گر پذيررتنهد ،پرد خهت دهد به ر ير نهي
خندشان و گر پذيررتند ،ديگر چيزي

آنها نخن ه .ب خد سنگند! گر يک نفهر

ب دست تن هد يت شند ،بر ي تن بهتر ست آنچ خنرشهيد بهر آن مهيتابهد و
غروب ميکند.

33

در این سفر ،امیرالمؤمنین حضرت علريبرنابريطالرب

را سیصرد سروار همراهري

مي کردند 34.یکي از نتایج مهم هجرت امیرالمؤمنین حضرت علري
آوردن دست جمعي قبیل هَمدان در یک روز بود 35.رسو خدا

بر یمرن ،اسرالم
با شرنیدن ایرن خبرر،

سجده شکر ب جا آورد و در نام اي ،س مرتب بر قبیل همدان و دیگر یمنیانِ تازهمسلمان،
سالم فرستاد 36.این در حالي بود ک در همان سا  ،خالد بن ولید در سفر خرود بر یمرن
نتوانست بود توفیقي ب دست آورد.

37

 .3توجه به مساجد به عنوان يک نهاد مؤثر اجتماعی ـ سياسی

در عهد نبوي و علوي کارکرد اصلي مساجد ،ب عنوان مکاني همچون پادگان ،دادگراه،
محل اجراي حد ،آموزشگاه قاضیان و دانشمندان و دیگرر اصرناف و یرا خوابگراهي برراي
نظامیان نبود ،بلک محلي جهت اجتماع هم مؤثران اجتماعي ،سیاسي و فرهنگري برود و
بخشنام ها و تصمیمها پ

از بررسي و تصویب در مسجد ،در نهادها و مراکز مرتبط اجرا

ميشدند .ب هرحا  ،مأنوس برودن رسرو گرامري اسرالم
علي

با مساجد در طو سا و ب ویراه در موسرم رمضران ،تنهرا کرارکردي عبرادي

نداشت .با اینک خوارج و هواداران معاوی جان امیرالمؤمنین
حضرت

و امیرالمرؤمنین حضررت

را تهدید ميکردنرد ،آن

در موسم رمضان بدون همراهري محافظران ،وارد مسرجد مريشرد و همرین
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موضوع ،خوارج را بر توطئ ترور امیرالمؤمنین حضرت علي
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در مسجد جسور ساخت.

38

حضور حاکمان و مؤثران اجتماعي و سیاسي در مساجد و ارتباط مستقیم با جماعتي ک
نمایندگان مطمئن و واقعي هم طبق ها و اصناف جامع در هرر سرطح و سرن و جنسري
هستند داراي دو کارکرد مهم است؛ یکي برداشت واقعي از شررایط اقتصرادي ،اجتمراعي،
سیاسرري و عقیرردتي مررردم بررراي تصررمیمگیررريهرراي صررحیح و واقررعبینانر و دیگررري،
اطالعرساني شفاف ب مردم درباره اندیش  ،سیاستها و رویکردهاي مختلف دولتمرردان.
این نتایج و آثار زماني رو ب زوا و نابودي رفت ک یا دولتمردان بر مسراجد بريتوجر
شدند و یا مساجد ،پذیراي حاکمان و دولتمردان نبودند.
حضور در مساجد در سیره علوي ،ن یک عادت و توصی دینري ،بلکر رفتراري تأکیرد
شده بود .حضرت

در رمضان ب هنگام پیمودن مسیر خود ب مسجد ،با نداي «الصالۀ،

الصالۀ» مردم را ب حضور در مساجد دعوت ميکرد 39و در این ماه ب مسجد جامع و دیگر
مساجد سرکشي ميکرد 40.در این سرکشيها ،حضرت
چراغاني و تالوت قرآن را تشویق و تأیید ميکرد.

سنتهاي حسن اي هرمچرون

41

باید یادآور شد ک تقویت نهاد عبادي ر اجتماعي مسجد و تشویق مردم ب حضرور در
آن ،از سفارش معصومان

در طو سا است ،اما اهتمام ویراه بر ایرن امرر در مراه

رمضان ،از برنام ها و سلوک عبادي ر اجتماعي امیرالمؤمنین حضررت علري
معصومان

بوده است .امیرالمؤمنین حضرت علي

و دیگرر

رونق و نقشآفرینري مسراجد را

تنها در گرو بیان ثواب و آثار اخروي و معنوي مسجد نميدید ،بلک بر موقعیرتهرا و آثرار
مادي و طبیعي آن نیز تأکید ميکرد .تشویق ب چراغاني مساجد 42و سنتهراي حسرن اي
چون محفلهاي قرائت قرآن 43،توصی ب در نظر گرفتن محلي براي تطهیرر 44و فرراهم
آوردن لوازم حضور زنان و کودکان در مسجد ،برخي از آنها است .عرفج ثقفري ،یکري از
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اصحاب آن حضرت
علي

نقل ميکند ک در ماه رمضان ،از سروي امیرالمرؤمنین حضررت

ب امام جماعت زنان منصوب شده بود.

45

 .4جانمايی شعائر مذهبی در حقوق اجتماعی

موسمها ،مراسم و مشاهد دیني و مذهبي ب عنوان نمادها و شعائري با محتوا و مفاهیم
تأکید شده دیني ميتواننرد در محردودههراي زمراني و مکراني ،نقرش مهمري در تقویرت
بنیانهاي فکري و فرهنگي جامع ایفرا کننرد و آسریبهراي روزمرگري و دیگرر عوامرل
تنشزاي اجتماعي را جبران نمایند .محدودههاي زماني و مکاني ک تعاریف و حدود و ثغور
منصوص و معیّني دارند ،ب دلیل تعیین مناسک ،آداب و تکالیفي شرعي و معرفتي ،حرمتي
دیني و اجتماعي یافت اند و مردم ،متناسب با باورهاي دیني و مذهبي ب آنها وفادار هستند.
حتي ممکن است پیروان دیگر ادیان و مذاهب نیرز بر جهرت محررکهراي اجتمراعي و
فرهنگي ،خود را ملزم ب رعایت و حرمت نهادن ب آنها بدانند .از اینرو ميتوان انسجام و
اتحاد ملي و اجتماعي را یکي از پيآمدهاي این کارکرد اجتماعي ر سیاسري موسرمهراي
دیني دانست.
در سیره و رویکرد ائم

درباره حرمت نهادن این ایام و موسرمهرا ،مصرداقهراي

متعددي مي توان یافت .با مطالع منابع حدیثي و تاریخي ب مواردي برميخروریم کر برا
تسامح ميتوان از آنها ب عنوان سیره امیرالمؤمنین حضرت علي
موسم رمضان در عرص اجتماعي یاد کرد .حضرت

در حرمت نهرادن بر

در احادیثي ،خوردن و آشامیدن را

در ماه رمضان ،حتي براي مسافري ک بعد از ظهر ب شهر خود باز ميگردد 46و زناني ک
ب جهت احکام شرعي ،معذور از روزه گرفتن هستند ،سزاوار نميداند.
از دیگر مصداقهاي رویکرد امیرالمؤمنین حضرت علي

47

در حفظ قداست رمضران،

تشدید مجازات کساني است ک رمضان را حرمت نميدارند .قی بن عمرو حارثي ،مشهور
ب نجاشي ،از شاعران کوف و یاران امیرالمؤمنین حضرت علي

در صفّین بود .وي بر
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سبب مهارت در سرودن شعر و شرافت قومي و عربي ،نقش مهمي در رقابرت فرهنگري و
اجتماعي شام و عراق داشت و حضورش در کوف مغتنم دانست مريشرد 48.آنچر موجرب
پیوستن وي ب معاوی شرد و او را بر هجرو امیرالمرؤمنین حضررت علري

و جایگراه

اجتماعي و فرهنگي کوف و عراق واداشت 49،تأکیرد امیرالمرؤمنین حضررت علري

برر

ضرورت حفظ شأن و حرمت رمضان بود .بدینترتیب ک وي در ماه رمضران و در اطرراف
کوف  ،شرب خمر کرد و حضرت

بیسرت ضررب شرالق را بر دلیرل شکسرتن حرمرت

رمضان ،بر مجازات شرعي او افزود 50.امیرالمؤمنین حضرت علري

در مقابرل پرسرش

نجاشي در خصوص تشدید مجازات ،جسارت وي در برابرر خداونرد و حرمرت ننهرادن برر
رمضان را علت این تصمیم خود خواند و فرمود:
رر ند ن ما رو ه ند ،در حالي ک تن رمضان ر حرمت نميد ري.

51

 .5تأکيد بر نتايج اعتقادي ،عرفانی و اخالقی تکاليف دينی

موسم رمضان ،صرفنظر از تکالیف و ضوابط شرعي و فقهي ،داراي اهداف و مقاصرد
عرفاني ،کالمي و اخالقي است .پرداختن ب شرایط درستي و بطالن تکالیفي چون نماز و
روزه و مستحباتي چون ذکر و تالوت قررآن ،نبایرد سرالکان را از دسرتیرابي بر مراترب
اعتقادي ،عرفاني و اخالقي باز دارد .این گروه از موضوعها را با مراجع ب نف

ميتروان

سنجید ،اما در رفتارها و شعائر عمومي ،کمتر ميتوان آنها را راستآزمایي کرد و حتي شاید
بیش از تکالیف و ضوابط فقهي ،آسیبپذیر هستند و فراموش ميشوند.
امیرالمؤمنین حضرت علي

در خطب اي ،ماه رمضان را ماه باز شدن درهاي آسمان

و دربند شدن شیاطین ميداند 52و با تکی برر سریره پیرامبر

 ،دهر آخرر رمضران را

فرصتي براي اعتکاف در مساجد و شبزندهداري اعالم مريدارد 53.امیرالمرؤمنین حضررت
علي

تحمل گرسنگي و تشنگي را کمترین و سادهترین تکالیف این ماه 54و خرودداري

از خوردن و آشامیدن را زماني ک منجرر بر پرهیرز از حررامهراي دیگرر شرود ،سرودمند
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ميدانست.

55

در روایتي دیگر امیرالمؤمنین حضرت علي

با تکی بر سخنان پیامبر

 ،روزه را

از نخستین عبادات و میراث آن را حکمت و میراث حکمت را معرفت و میرراث معرفرت را
یقین معرفي ميکند .در این حدی  ،یقین ب عنوان باالترین مراترب کمرا و قررب الهري
تعریف شده است ،ب گون اي ک پ

از مرگ در مرتب اي قرار ميگیرد ک دیگر ،میان او و

خداوند حجابي نیست و در آن حا  ،خداوند مشتاق وي خواهد بود.

56

حضرت در احادی دیگري ،عموم مردم را ب مراقبت بر اعضا ،جوارح ،رفتار و کردار در
ماه رمضان سفارش ميکند و عبادات و تکالیفي را در هر شرب و روز رمضران 57و یرا برر
برخي از مناسبتهاي این ماه مانند شب قدر 58،شب او رمضان یا شب عید فطر 59تأکیرد
مينماید .همچنین ،حضرت

 ،مردم را در ماه رمضان ب استغفار و دعا ک دفعکننده بال

و از بین برنده گناهان است ،فرا ميخواند.

60

 .6مبارزه با بدعتها

مراسم و موسمهاي فراگیر با خاستگاههاي متنوع ملي ،فرهنگي ،اقتصادي ،سیاسري و
مذهبي ،هر کدام اثر و هدف خاصي را پيگیري ميکنند ،اما عرواملي چرون مررور زمران،
اثرگذاري عوامل پیراموني ،خراف ها ،انحرافها و مصلحتاندیشري موجرب مريشرود کر
اهداف و پيآمدهاي اصلي و اولی این مناسبتها و مراسم فراموش شرود و حتري نتیجر
عک

دهد .ب گون اي ک ممکن است مراسمي ملي ،تهدیدي ملي باشد و آییني فرهنگي

ب معضلي فرهنگي تبدیل گردد.
نکت دیگر اینک امروزه برخي آیینها و مناسک دیني و مذهبي ،چنان دچار تحریف و
انحراف شدهاند ک ن تنها عالمان ،بلک عموم متدینان از آن بیرزاري مريجوینرد .در ایرن
میان ،مصلحتاندیشي ،اجتهاد در مقابل نص ،عرفريزدگري و سرهلگیرري در احادیر و
دالیل سنن ،همگي بسترساز ظهور و بروز بدعتها و انحرافها در آیینها و شعائر دینري
خواهند بود.
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ب ویاه دوره پ

از تشرکیل حکومرت،

با مطالع سیره حضرت امیرالمؤمنین علي

درميیابیم ک ب دلیل فراهم آمدن برخي لوازم و زمنی هاي امر ب معروف و نهي از منکر،
پررارهاي اصررالحات در امررور اجتمرراعي ،سیاسرري ،فرهنگ ري و قررومیتي در کوف ر و دیگررر
سرزمینهاي اسالمي رخ داده است اما در امور و موسمهاي اجتماعي ،اصالحات کمترري
صورت گرفت است .شیخ طوسي در نقل حدیثي از امام صادق
آن هنگا ،ک مير لمؤمنين حضر علهي
حسههن

ر ررمههان د د که مههرد ،ر

ميگوید:

به کنره و رد شهد ،رر نهد

نمهها مسههت بي به دههنر جماعههت

(تر ويح) 61در ماه رمضان نهي کند ،ما مرد ،م اومت کردند و ررياد و عمر ه سر
د دند.

62

چنانک از اعتراض مردم برداشت ميشود ،نماز تراویح را عمر بن خطاب بنیان نهراده
بود 63و ب منابع دیني مستند نیست .از اینرو امیرالمؤمنین حضررت علري

در ابترداي

ورود ب کوف و در آغاز ماه رمضان ،پیش از هر اقدامي ،مردم را از استمرار این بدعت نهي
فرمود .پیش از این ،رسو خدا

در برخورد با بدعتي مانند آنچ خلیف دوم بنیان نهاد،

فرموده بود:
ينگنن منر معصيت هستند .آگاه باشيد ک هر بدعتي ه هرچند در عبهاد
ه گمر هي ست و هر گمر هي ي ب آتش ختم ميشند .سنتي کم ه سهل و آسان ه
بهتر ست بر ي شما بدعتي ياد ،طنالني و سخت.

64

 .7توجه به جنبههاي اقتصادي شعائر مذهبی

رویکرد برخي مبني بر نکوهش دنیا و تقابل دنیا و آخرت ،آنها را بر آن داشت است ک
کمتر از منظر دین ب لوازم و قوانین زندگي مادي بنگرند و از آن جا کر درصردد تعریرف
فرهنگ ،تمدن ،هنر ،صنعت ،علوم انساني و تجربي و اقتصاد برنیامدهاند یا رویکرد انرزوا و
تحجر را در پیش ميگیرند و یا ناچار ب پذیرش موضوعهاي یاد شده از منظر مکاتب غیر
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دیني و یا جدا انگاري حیات مادي و معنوي و پذیرش زندگي در چنین محیطي ميشوند.
موضوعهاي اقتصادي از مؤلف هاي مهم اجتماعي هستند و بيتوجهي ب آنهرا ممکرن
است با وجود هم تدابیر و فعالیتهاي دیني ،ب نابودي جامع منجر شود .توجر بر ایرن
رکن از قوانین اجتماعي در بسیاري از دستورها و توصی هاي تکلیفي ،اخالقي ،اعتقرادي و
عرفاني مشاهده ميشود .یکي از این موارد ،سیره امیرالمؤمنین حضرت علري
رمضان است .براي نمون  ،حضرت

با تکی بر حدیثي از پیامبر

در مراه

این دعا را پیش از

افطار درباره رعایت حقوق مادي در رمضان سفارش ميکند:
خد يا! بر ي تن رو ه گررتيم و بر ر ي ک بر ي مها م هرر ررمهندي ،رطهار
نمنديم .پس،

ما بپذير ،گرسنگيمان مرتفع شد و رگهايمان پر خهنن و بهر ي

ما جر با ي ماند .نشاء هلل.

65

در این دعا روزهداران بیان ميدارند ک بهرهمندي مادي ب خواسرت خداونرد اسرت و
افزودن بر آن از هر راهي روا نیست .همچنین رعایت حقوق و قوانین فردي و اجتماعي از
اسباب تقرب ب خداوند است.
یکيدیگر از رفتارهایيک امیرالمؤمنین حضرت علي

در رمضران تأکیرد مريکنرد،

افطار بر غذایي منزه از هرگون شبه است .در گزارشي مشاهده ميشود ک حضررت
بر منزه بودن افطار خود در رمضان اصرار داشت و آن را در کیس مخصوص و بست نگر
ميداشت ،ب گون اي ک برخري بر اشرتباه ،آن را نشران بخرل مريپنداشرتند 66.تمررین
روزهداران بر استفاده از منابع مالي مشروع و ب دور از هرگون تخلرف و حقروق دیگرران،
ميتواند ب کاهش معامل هاي غیرمشروع و تجراوز نکرردن بر حقروق مرادي و معنروي
دیگران کمک کند .این اهتمام موجب ميشود افرادي ک در روابرط اقتصرادي خرود ،بر
حقوق دیگران و ضوابط قانوني و شرعي چندان پايبند نیستند ،جایگاه خویش را در میان
مردم از دست دهند و ب نوعي گرفتار انزوا شوند.
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امیرالمؤمنین حضرت علي

13

ضمن تأکید بر رعایت حقوق قانوني و شرعي در کسب

ما و سرمای  ،رویکردهایي اخالقي ر اقتصادي چون قناعت را سرفارش مريکررد .برراي
مثا  ،حضرت

در پاسخ ب عدي بن حاتم ک درباره علت سادگي سفره افطرار ایشران

پرسیده بود ،قناعت را مقصود خود از این سیره بیان ميدارد 67.هرمچنرین ،صرل ارحرام و
رسیدگي ب آنها و توصی ب اطعام نیازمندان 68،از دیگر رفتارهایي است کر امیرالمرؤمنین
حضرت علي

در رمضان بر آنها تأکید مينمود و در سای این حرکت ،مسئولیتپذیري

اجتماعي و رسیدگي ب گرفتاريهاي اقتصادي مردم تحقق ميیافت.
سيره سياسی اميرالمؤمنين حضرت علی
 .1توجه به جهاد و مسئوليت پذيري سياسی

در میان صاحبنظران اسالمي ،فعالیتها و اقدامهاي سیاسي ،تعاریف و مراتب مختلف
دارد .برخي ،آن را از امور دنیا و آثار آن را منحصر در اقتدار و حکومت مريبیننرد و برخري
دیگر ،آن را هدف نهایي اندیش و رسالت دینري و مررتبط برا اجرراي دسرتورهاي دینري
ميدانند .با این توصیف ،ممکن است از یکسو اقدامات عملي و تهدیدآمیزي چون جهاد و
درگیريهاي نظامي ،در مناسبتها و موسمهاي دیني امرري پسرندیده نباشرد و از سروي
دیگر ،برخي از سر خیرخواهي ،این موسم را فرصتي براي زهرد ،تقروا و بنردگي بداننرد و
عابدان و ذاکران را بهرهمندان راستین این ماه بخوانند.
بررااینحررا  ،س ریره امیرالمررؤمنین حضرررت علرري

در مرراه رمضرران در رفتارهررا و

موضعگیريهاي عبادي ،اخالقري و عرفراني منحصرر نمريشرود بلکر نقرشآفرینري در
بحرانيترین تنشهاي سیاسي مانند جنگ بردر کر از نخسرتین ،معارضر هراي مسرتقیم
حکومت پیامبر اسالم
امیرالمؤمنین حضرت علي

با مشرکان مک بود ،یکي از رفتارهاي تأکیردشرده از دیردگاه
و افتخاري براي ایشان است .این جنگ پ

از نرزو آیر

وجرروب روزه رمضرران 69و در هفرردهم رمضرران سررا دوم هجررري رخ داد 70و حضرررت
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عليبنابيطالب
ب نام عقاب بود.

همراه پیامبر

در طو سفر ،71عهدهدار حمل پرچم سیاه رنگري

72

همچنین در رمضان سا هفتم هجري ،امیرالمرؤمنین حضررت علري
گروهي صدنفره را براي فتح فدک عهدهدار شد .امام

 ،فرمانردهي

در این لشکرکشي ،سرپاهیان را

شب هنگام حرکت ميداد تا دشمن از هدف ایشان آگاهي نیابد 73.عملیات نظامي فدک با
تدبیر و درایت ،بدون خونریزي ب پیروزي رسید و این منطق یهودينشین فتح شد.
یکيدیگر از نقشآفرینيهاي سیاسي ر نظامي امیرالمؤمنین حضرت علري
رمضان ،فرماندهي و حمل لواي رسو خدا

در مراه

در فتح مک است 74.این فرتح بر دلیرل

جایگاه معنوي مک و رویارویي با قریشیان ک خویشان رسو خدا

و مهاجران بودند،

اهمیت خاصي داشت .فتح مک در رمضان سا هشتم هجري رخ داد .علت واگرذاري لروا
ب حضرت علي

 ،پیشگیري از هرگون خشونت و زیادهروي فاتحان مسلمان بود.

بدینترتیب دیگر ائم

و علویان ب سیره امیرالمؤمنین حضرت علي

75

در اجراي

نقشهاي مهم سیاسي ر نظامي در موسمهاي عبادي و مرذهبي ماننرد رمضران تمسرک
جستند .چنانک بالذري در کتاب خود یادآور ميشود ،هنگاميکر امیرالمرؤمنین حضررت
عليبنابيطالب

در رمضان سا چهلم هجري در مسجد ،ب وسریل عبردالرحمن برن

ملجم ترور شد ،حضرت حسین بن علي

در مدائن بود و فرمانردهي سرپاهي را برراي

مبارزه با شامیان بر عهده داشت 76.دیگر علویاني کر جهراد و قیرام مسرلحان خرود را از
رمضان آغاز کردند و یا در رمضان ب شهادت رسیدند ،عبارت هستند از:
الف) حسن بن زید بن محمد بن اسماعیل بن حسن بن زید بن حسن بن علي
ب) ابراهیم بن عبداهلل بن حسن بن حسن بن علي

77؛

 ،مشهور ب ابراهیم باخمري78؛
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 ،مشهور ب نف

زکی .

79

 .2استفاده از عوامل و محرکهاي معنوي در تدابير سياسی

در مکتب اهل بیت

تشکیل حکومت بر اساس مبراني و آمروزههراي اسرالمي ،از

اهداف اصلي و همیشگي بود ،هرچند ک رخدادهاي گوناگون ،دسترسي بر ایرن امرر را
دشوار یا محا ميساخت و ایشان را وادار ب تقی ميکرد ک نروعي تردبیر سیاسري برود.
یکي از مباني اصیل در سیره اهل بیت

 ،ارائ رویکردي جامع با در نظر گرفتن مصالح

و مفاسد دیني و دنیایي است .چنانک پیروي از سیره آنان ،تأمینکننده کمرا و سرعادت
دیني و دنیایي بود .پیوند ،مرتبط ساختن و درهم تنیدن نمادها و شعائر سیاسي و مرذهبي،
یکي از ابزارهاي مهم ایجاد این رویکرد است .ازاینرو ،شاید نخستین اقردامات نظرامي و
سیاسي پیامبر

در جنگ بدر و سپ

فتح مک در رمضان ،تأکیدي بر این رویکرد است.

در حیات سیاسي ر اجتماعي امیرالمؤمنین حضرت علي

مواردي مشاهده ميشرود

ک یک موسم و شعار دیني و معنوي ،ب عنوان محور و مرکز یک تحو سیاسي قرار داده
شده است .یکي از آنها ،ماجراي حکمیت میان نمایندگان امیرالمؤمنین حضرت علي

و

معاوی است .این رخداد سیاسي پیشنهاد و خواست اولی امیرالمرؤمنین حضررت علري
نبود اما شرایط و تعهدهاي دیني مانند استناد ب آیات و آموزههراي قررآن کرریم و سرنت
نبوي و تعیین ماه رمضان ب عنوان زمان شروع و پایان داوري 80ميتوانسرت ترا حردودي
مباني و معیارهاي دیني را یادآور شود .در عصر حاضر نیز ميتوان با قررار دادن برخري از
تحوالت سیاسي و اجتماعي فراگیر و مؤثر مانند انتخابات ،در مناسربتهرا و موسرمهرایي
چون محرّم یا رمضان ،شرایط و زمین اثرگذاري باورها و مباني دیني را در ایرن تحروالت
فراهم کرد.
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در جوامعي با عوامل و بنیانهاي فعا دیني و مذهبي ،آموزههاي دیني و سرمای هاي
تاریخي از عوامل مهم شکلگیري و رونق مراسم و موسمها هستند .این آیینها و مراسم
ميتوانند صرفنظر از درستي یا بطالن ،منبعي جهت سنجش علل ،عوامل و محرکهاي
واقعي در رفتارهاي پذیرفتر شرده عمرومي باشرند و تعامرل ،تقابرل و تقردم هرر یرک از
مؤلف هاي ملي ،فرهنگي ،سیاسي ،اقتصادي و مذهبي جامع را بازگو کنند.
با مطالع سبک زندگي امیرالمؤمنین حضرت علي
نتیج رسید ک نظام توصی شده از نظر اهل بیت

در رمضان ،مريتروان بر ایرن
 ،نظامي جامع ،متناسرب برا حیرات

مادي و معنوي انسانها است و تضمینکننده نیازها و بسترهاي رشد و کما دنیا و آخرت
انسان خواهد بود .در این نظام ب روابط فردي ،خانوادگي ،اجتماعي ،سیاسري ،فرهنگري و
اقتصادي توج شده است.
موسم رمضان در سبک زندگي امیرالمؤمنین حضرت علي

 ،بر عنروان محردودهاي

زماني براي تمرین و تبیین تربیرت دینري و دنیرایي ،برازخواني مسرئولیتهراي فرردي و
اجتماعي مؤمنان ،توج ب هم ابعاد کما مادي و معنوي ،توج ب پیشنیازهراي مرادي
براي حیات معنوي و توج ب پیشنیازهاي معنوي براي سعادت در حیات مادي اسرت .در
این گفتمان ،در کنار توج ب ضرورتهاي تأمین هم نیازهاي مادي و معنوي ،از هرگون
افراط ،تفریط ،یکجانب گرایي و محدود شدن حیات اجتماعي ب واسط آیینهاي مذهبي،
پرهیز شده است.
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پینوشتها:
 .1احزاب ( )33آيه 33؛ محمد بن يعقوب کليني ،لکاري ،تحقيق علي أکبر غفاري ،تهلران :دار
الکتب اإلسالميه ،1331 ،ج ،2ص.511
 . 2يعقوبي ،تاريخ يع نبي ،بيروت :دار صادر ،بيتا ،ج ،2ص.232
 . 3دينوري ،إلمامه و لسياسه لمعهروت بتهاريخ لخلفهاء ،تحقيلق عللي شليري ،بيلروت:
داراألضواء 1512 ،هل  .ق ،ج ،1ص.123
 . 5همان ،ج ،2ص.333
 . 1محمد بن حسن طوسي ،تهذيب ألحکا ،،تهران :اسالميه 1331 ،هل  .ق ،ج ،3ص.02
 . 3عبداهلل بن جعفر حميري قمي ،رب السناد ،تحقيق مؤسسۀ آل البيت

إلحياء التلرا،،

قم :مهر 1513 ،هل .ق ،ص.98
 . 0همان؛ بيهقي ،لسنن لکبري ،بيروت :دار الفکر ،بيتا ،ج ،5ص.205
 . 9حميري قمي ،پيشين ،ص.98
 . 8قاضي نعمان ،دعائم إلسال ،،تحقيق آصف بن عليأصغر فيضي ،قاهره :دار المعارف1393 ،
هل .ق ،ج ،1ص.201
 . 12محمد بن نعمان مفيد ،لم نع  ،تحقيق مؤسسۀ نشر اسالمي ،قلم :مؤسسةۀ نشلر اسلالمي،
1512هل .ق310 ،؛ محمدبن حسن فتال نيسابوري ،روض لن عظين ،تحقيلق تقلديم سليد محملد
مهدي سيد حسن خرسان ،قم :منشورات شريف رضي ،بيتا ،ص.351
 . 11شيخ صدوق ،پيشين ،ج ،2ص.133
 . 12حميري قمي ،پيشين ،ص.98
 . 13قاضي نعمان ،پيشين ،ج ،1ص.292
 . 15همان.
 . 11محمدباقر مجلسي ،ب ار ألنن ر ،تحقيق محمد الباقر البهبودي و ديگران ،بيروت :مؤسسۀ
الوفاء ،ج ،52ص.321
 . 13أحمد بن محمد بن خالد برقي ،لم اسهن ،تحقيلق سليد جلاللاللدين حسليني ،تهلران:
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دارالکتب اإلسالمية 1332 ،هل .ق ،ج ،2ص.581
 . 10مجلسي ،پيشين ،ج ،52ص.321

 . 19قاضي نعمان ،پيشين ،ج ،1ص .292

 . 18سيد حسن قبانجي ،مسند إلما ،علي

 ،تحقيق شيخ طاهر سلالمي ،بيلروت :مؤسسةۀ

األعلمي للمطبوعات 1521 ،هل  .ق ،ج ،3ص.325
 . 22شيخ صدوق ،رضائل ألشهر لثالث  ،تحقيق ميرزا غالمرضا عرفانيان ،بيروت :دار المحجة
البيضاء للطباعة والنشر والتوزيع 1512 ،هل .ق ،ص.03
 . 21احمد بن يحيي بالذري ،نساب ألشر ت ،تحقيق سهيل زکار و رياض زرکلي ،بيروت :دار
الفکر 1510 ،هل .ق ،ج ،2ص.581
 . 22جاللالدين سيوطي ،لدر لمنثهنر ،بيلروت :دار المعرفلة للطباعلة والنشلر ،بليتلا ،ج،3
ص.303
 . 23قاضي نعمان ،پيشين ،ج ،1ص.292
 . 25شيخ صدوق ،ثن ب العمال ،ترجمه حسن زاده ،تهران :ارمغان طوبي ،1392 ،ص.89
 . 21کليني ،پيشين ،ج ،5ص.192
 . 23محمد بن جرير طبري ،تاريخ طبري ،ترجمه ابوالقاسم پاينده ،تهران :اساطير 1301 ،هلل
.ق ،ج ،3ص.1212
 . 20علي بن ابي الفتح اربلي ،کشف لغم ري معرر ألئم  ،تبريز :بني هاشمي 1391 ،هل .ق،
ج ،1ص.335

 . 29محمد بن علي صدوق ،عينن أخبار لرضا

 ،تحقيق شيخ حسين اعلمي ،بيروت :مطابع

مؤسسة األعلمي 1525 ،هل .ق ،ج ،2ص.52
 . 28شيخ مفيد ،إلرشاد ،قم :کنگره شيخ مفيد ،1513 ،ج ،1ص.15
 . 32همان.
 . 31قاضي نعمان ،پيشين ،ج ،1ص.292

 . 32محمد بن سعد ،لطب ا
 1512هل .ق ،ج ،2ص.129

لکبري ،تحقيق محمد عبدالقادر عطا ،بيروت :دار الکتب العلمية،
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 . 33تقي الدين احمد بن علي بن عبدالقادر مقريزي ،إمتاع ألسهماع ،تحقيق محمد عبد الحميد
النميسي ،بيروت :دار الکتب العلمية 1522 ،هل .ق ،ج ،2ص 81ل .122
 . 35همان.
 . 31طبري ،پيشين ،ج ،3ص.132
 . 33مقريزي ،پيشين ،ج ،2ص.122
 . 30طبري ،پيشين ،ج ،3ص.132
 . 39ابنجوزي ،لمنتظم ري تاريخ ألمم و لملنک ،تحقيق محمد عبد القادر عطلا و مصلطفي

عبد القادر عطا ،بيروت :دار الکتب العلمية 1512 ،هل .ق ،ج ،1ص .109
 . 38بالذري ،پيشين ،ج ،2ص.581

 . 52ابناثير ،أسد لغاب  ،بيروت :دار الفکر 1528 ،هل .ق ،ج ،3ص.338
 . 51همان؛ ابنجوزي ،پيشين ،ج ،5ص.192
 . 52ابناثير ،أسد لغاب  ،بيروت :دار الفکر 1528 ،هل .ق ،ج ،3ص.338
 . 53ابنجوزي ،پيشين ،ج ،5ص.192
 . 55قاضي نعمان ،پيشين ،ج ،1ص158؛ مجلسي ،پيشين ،ج ،92ص.391
 . 51عبد الرزاق صنعاني ،لمصنف ،تحقيق حبيب الرحمن األعظمي ،بيجا :منشورات المجلس
العلمي ،بيتا ،ج ،3ص112؛ بيهقي ،السنن الکبري ،بيروت :دار الفکر ،بيتا ،ج ،2ص.585
 . 53فضل اهلل راوندي ،لنن در ،تحقيق سعيد رضا علي عسلکري ،قلم :مؤسسلة دار الحلدي
الثقافية ،بيتا ،ص.191
 . 50محمد بن اشع

کوفي ،لاعفريا  ،تصحيح محمد صادقي اردستاني ،قم :مؤسسه الثقافلة

االسالمية لکوشانپور ،1301 ،ص.123
 . 59ابواسحاق ابراهيم بن محمد ثقفي کوفي ،لغار  ،تحقيق جلاللاللدين حسليني ارملوي،

تهران :انجمن آثار ملي ،1313 ،ج ،2ص 821ل  .823
 . 58همان ،ص .822
 . 12همان ،ص.821
 . 11همان ،ص.823
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 . 12شيخ صدوق ،ثن ب العمال ،ترجمه حسن زاده ،تهران :ارمغان طوبي ،1393 ،ص.118
 . 13سيوطي ،پيشين ،ج ،3ص.303
 . 15قبانجي ،پيشين ،ج ،3ص.333
 . 11مجلسي ،پيشين ،ج ،83ص.285
 . 13الحسن بن محمد ديلمي ،إرشاد ل لهنب ،قم :انتشارات شريف رضي 1511 ،هلل .ق ،ج،1
ص.188

 . 10قبانجي ،پيشين ،ج ،3ص .325
 . 19همان ،ص321؛ أحمد بن الحسين بيهقي ،شعب إليمان ،تحقيق أبي هاجر محملد السلعيد

بن بسيوني زغلول ،بيروت :دار الکتب العلمية 1512 ،هل .ق ،ج ،3ص.330
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