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 چکيده
مطابق با آيات قران کريم، رنج ها و سختي ها از سنت هاي قطعي پروردگار در زمين 

هستند. چه اينکه خلقت و آفرينش ما خاکيان در سختي و دشواري است. رنج ها، سختي 

ها و دشواري هايي که به انسان مي رسند هر چند که بي هدف و بي معنا نيستند و 

تقدير الهي و مبتني بر حکمت و مصلحت انسان ها شکل مي گيرند، اما  جزء براساس 

اجتناب ناپذير زندگي دنيايي هستند. يکي از ضرورت هاي زندگي، فراگرفتن شيوه هاي 

رويارويي و نحوه مديريت رنج ها و سختي هاي زندگيست لذا براي آنکه زندگي موفق و 

آن اين است که هنگام قرار گرفتن در يک  رضايتمندي داشته باشيم؛ يکي از راه هاي

موقعيت ناخوشايند، با انتخاب واکنش صحيح و خردمندانه، گذر سالمي از آن موقعيت 

داشته باشيم. مقاله حاضر بر اساس دوران پرتالطم زندگي امام حسين)ع(،که شامل 

مي مصائب و سختي هاي دوران زندگي پدر و برادر خويش تا  واقعه دردناك عاشورا 

باشد؛ به ارائه راهکارهاي امام حسين)ع( در مديريت رنج مي پردازد. از طرفي ديگر با 

توجه به ارتباط تنگاتنگي که بين نوع مديريت رنج و معناي زندگي انسان وجود دارد به 

 تاثير اين نوع مديريت بر معناداري زندگي انسان نيز اشاره مي نمايد.

 السالم، مديريت رنج، زندگي معنادارامام حسين عليه : يديکل واژگان 
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 3 اکبرخانی علی حسين، 2 غفاري ابوالفضل،  1  رستمی حسن محمد

 مشهد فردوسي دانشگاه حديث و قران علوم گروه دانشيار 1
 مشهد فردوسي دانشگاه تربيتي علوم گروه دانشيار 2
 مشهد فردوسي دانشگاه الهيات ارشد کارشناسي اموخته دانش 3
 

 نام نويسنده مسئول:
 حسين علی اکبرخانی

 

ر معناداري زندگی در باورها مديريت رنج و تأثير آن ب

 السالمو سيره ي امام حسين عليه
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 مقدمه
از جمله مسائلي که از ديرباز افکار انسان و به ويژه انديشمندان علوم انساني همچون فالسفه، متکلمان و روانشناسان را به خود مشغول 

د و در لباس باطنش محبوب و معشوق هر است که در لباس ظاهرش دل هر انسان را رنجور و آزرده مي کن 1داشته است واژه ي آشناي رنج

انساني است، چرا که باطنش چيزي جز وسيله اي در جهت تعالي و کمال نيست و لذا هميشه زبان حال و قال عارفان پاك سيرت آن است که 

د، دقيقي وجود ندار رنج شايد بتوان گفت که تعريف مشخص وو  2درددرخصوص »الهي سينه درد آشنا ده، غم هر کس که بستاني به ما ده. 

گفت که انسان هر وقت احساس کند از وضع مطلوبش دور افتاده،  توان اند. اما ميکردهنارائه  بارههاي مشخصي در اين روانشناسان هم تعريف

سان در يک و به هر حال چه در ساحت جسم و بدن و چه در ساحت روان و نفس، وقتي ان مي شود و دچار رنج خواهد شد؛آرامش از او سلب 

از نگاهي ديگر مي توان گفت  .شوددهد که از آن تعبير به رنج ميوضعيت نامطلوب قرار گيرد و يا از آنها دور افتد، احساسي به انسان دست مي

 [54(]1381ملکيان،  «)درد و رنج، حاصل تعارض باورها و تصورات انسان با واقعيت هاي موجود است

به آساني امکان  رگش با انواع معضالت و دشواري ها مواجه مي شود و رهايي از آسيب ها و عوارض آنهر کس از لحظه تولد تا موعد م

ان مشکل حل و فصل براي هموار شدن مسير زندگي و رسيدن به کمال بايد اين سختيها و مشکالت را با ابزار متناسب با هم پذير نيست. لذا

اشند که با ابزار رخي ديگر از اين مشکالت، معنوي، و يا ترکيبي از معنوي و مادي مي بکرد. بعضي از مشکالت ما انسانها مادي است و ب

 آن از حتي زندگي انسان از آغاز»چنانکه در تفسير نمونه پيرامون اين موضوع آمده است که:  مخصوص به خودشان بايد با آنها روبرو شد.

 تولد در از بعد و ودش متولد تا کند مي طي را ها رنج و درد و مشکالت از زياديمراحل  شود، مي واقع رحم قرارگاه در او نطفة که اي لحظه

 انتظار و دنيا گيزند طبيعت است اين و هاست رنج و ها مشقت با انواع مواجه پيري، دوران تر مشکل همه از و جواني سپس و طفوليت دوران

 [53(]1383شيرازي، مکارم«) است اشتباه آن داشتن غير

شکل را از ميان ممشقّتي براي اينکه آسان شود نياز به وسيله و روش برخورد متناسب با خود دارد تا بتوان به کمک آن، هر رنج و 

با همان پيچ و مهره ساخته  برداشت. شما براي اينکه بتوانيد پيچ يا مهره اي را باز کنيد بايد آچاري را به کار گيريد که متناسب و هم اندازه

 .ار متناسب نباشد، عالوه بر اينکه پيچ باز نمي شود ممکن است مشکالتتان را نيز دوچندان کندشده است. اگر آچ

يح و خردمندانه بدون ترديد، همه انسان ها به موقعيت هاي ناخوشايند، واکنش نشان مي دهند؛ اما مهم اين است که اين واکنش، صح

وضعگيري انسان در برابر ل، سطح ناکامي و نارضايتي او در زندگي، به نوع واکنش و مباشد. ميزان موفقيت، کاميابي و رضايت هر فرد و در مقاب

اگرفتن شيوه هاي رنج ها و رويدادهاي تنش زايي که در زندگي با آن مواجه مي شود بستگي دارد. بنابراين يکي از ضرورت هاي زندگي، فر

اه هاي آن اين است رآنکه زندگي موفق و رضايتمندي داشته باشيم؛ يکي از  رويارويي و نحوه مديريت رنج ها و سختي هاي زندگيست لذا براي

 باشيم. که هنگام قرار گرفتن در يک موقعيت ناخوشايند، با انتخاب واکنش صحيح و خردمندانه، گذر سالمي از آن موقعيت داشته

)ع( مي باشد که شامل وران پرتالطم زندگي امام حسيندر اين بين يکي از نمونه ها و الگوهايي را که در اين زمينه مي توان نام برد د

سرشار از  )ع(حسينمجموعه جريان قيام اماممصائب و سختي هاي دوران زندگي پدر و برادر خويش گرفته تا واقعه دردناك عاشورا مي باشد. 

انبوه سپاه  تابى کودکان،آبى و بىسپاه حُر، بى هاى مهم و خطر خيز بود؛ دعوت شدن به کاخ استاندارى مدينه، حرکت از مکّه، برخورد بالحظه

گيرى دچار ر تصميمدلرزانند و انسان را هايى هستند که پاى اراده را مىها و صحنهدشمن، غربت و تنهايى، شهادت ياران، همه و همه، لحظه

کرد و به بهترين نحو اوضاع ترين برنامه را طرّاحىقدر تمام اين شرايط بهترين تصميم و دقي )ع(د، لکن امامنسازبحران و دشوارى و تنگنا مى

 را مديريت نمود.

ندگي روزمره خود با زبنابراين با توجه به اهميت موضوع و عدم وجود برنامه اي مناسب براي برخورد با مصائب و مشکالتي که انسان در 

ايشان با رنج ها و  ره امام حسين)ع( و نحوه مديريت و برخوردآن مواجه است چه در حيطه فردي و چه اجتماعي؛ برآن شديم  تا با بررسي سي

 يم.مصائبي که با آن مواجه بودند؛ چارچوب و برنامه ي مشخصي براي برخورد و واکنش نسبت به رنج ها و سختي ها ارائه ده

ين نوع مديريت، بر اتأثير گذاري  از طرفي ديگر با توجه به ارتباط تنگاتنگ رنج ها و سختي ها با معنا داري زندگي به دنبال تبيين

 نگرش معنا بخشي به زندگي هستيم.

 

 

 

 

                                                           
1 - suffering 
2 - Pain 
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 مفهوم رنج 

 وغم و اندوه  رنج واژه اي فارسي است که در لغت به معناي زحمت، مشقت، کوشش، درد، محنت، ازار،، ازردگي، ايذا، سختي، تعب،»

؛  703، ص5، ج1379حسيني دشتي، «))که به پارسي رنگ گويند(مالمت، پشيماني، بيماري، خشم، اضطراب، زيان، اسيب و صدمه  و لون 

 [ است.16[]38[]12(]12248، ص8، ج1377؛ دهخدا،  1253، ص2، ج1374عميد، 

درد، اندوه، ازردگي  [ و حالتي که بر اثر11(]1386همچنين گفته شده که رنج به معناي اندوه يا دردي است که مايه ازار باشد)جاللي، 

ر اثر درد، ازردگي، [؛ درد ديرپا)رنج زندگي()همان(؛ حالتي است در انسان يا حيوان که ب31(]1381د مي ايد)صدري افشار، يا کار سخت پدي

راي کار يا در ب[؛ وهمچنين زحمت و سختي اي که در تالش 7(]1381خستگي، برخوردهاي ناخوشايند و مانند انها به وجود مي ايد)انوري، 

 يزي تحمل مي شود.)همان(کوشش براي به دست اوردن چ

عنايي امده است معادل م 21مطالعات انجام شده در زمينه معناي لغوي رنج، چنين نشان مي دهد که براي اين واژه در فرهنگ لغات، 

 مود.رنگ ذکر ن معناي سختي، کوش، درد، ازار، صدمه، اندوه، پشيماني، بيماري، کُلفَت و 10معادل معنايي را در  21که مي توان اين 

انيم که با درد يا پريشان يکي دانسته اند، اما بهتر است که آن را نوعي حالت هيجاني بسيار ناخوشايند بد« درد»را گاهي با « رنج»گرچه ا

يا بر حسب  خاطري قابل مالحظه اي همراه است. رنج بردن و ميزان آن بر حسب معنايي که شخص به درد يا پريشان خاطري خود مي دهد

 .تي که از آينده دارد، متفاوت استانتظارا

يکي است، اما بي گمان دردي که با يک نيشگون عادي از دست  2با درد 1گاهي کاربرد سرسري و سطحي حاکي از آن است که رنج

مي توان  ايجاد مي شود، هر چند بسيار خفيف است اما رنج محسوب مي شود. افزون بر اين، درد، و نه رنج را در قسمت هاي معيني از بدن

 .يافت. در حالي که درد و رنج از يکديگر تمايز دارند، امکان اين هست که درباره تفاوت هاي آنها اغراق و مبالغه شود

ي شويم، وقتي که مزماني که رفتار ديگران مطابق ميلمان نيست و يا پيش امدها موافق طبع ما اتّفاق نمي افتند، ناراحت و افسرده 

ود مي ايد، ديگر تنش و آيند، دچار تنش مي شويم و زماني که خواسته ها اتفاق نمي افتند و موانعي بر سر راه ما به وجناخواسته ها پيش مي 

ق مي افتند. خواسته هيجان وجودمان را در خود مي گيرد و درونمان بسته و گره خورده مي شود. در سراسر زندگي، همواره ناخواسته ها اتفا

ي آورد و اين گره ها، و گاه پيش نمي آيند. جريان واکنش دائمي انسان به اين مسائل، گره هاي عصبي را به وجود م ها نيز گاه روي مي دهند

وان گفت اکثر اين موارد کل ساختارِ جسماني و ذهني انسان را تحت فشار قرار مي دهند و ذهن را از عوامل منفي لبريز مي کنند. در واقع مي ت

 در پي دارد. پديده اي به نام رنج را

د و رنجش را به انگاه که شخص بر اثر آشفتگي و اضطراب، دچار رنج است، نمي تواند اين رنج را به خويشتن محدود نمايد، بلکه در

نج و آشفتگي خواهد رديگران نيز منتقل مي کند و اين اضطراب در فضاي پيرامون او منتشر مي شود. و هر کس که با او در تماس باشد، دچار 

ش برسد و در تمام د. در نتيجه، زندگي به عذاب و مصيبت تبديل مي شود. هيچ کس در اين جهان وجود ندارد که بتواند به تمامي آرزوهايش

 [54(]1381)ملکيان، "طول عمر، همه رويدادها، مطابق ميل او باشد و هرگز ناخواسته اي برايش اتفاق نيفتد.

ر احساسي )يا ج بردن و رنج نبردنمان هر دو ممکن است. اما براساس الگوي نگرش، درد هما حتي هنگامي که درد شديدي داريم، رن

رد و رنج دشاهد هر حس کردني( است که ما از خصايص محسوسش متنفريم و اين نگرش حاکي از اين است که فاصله ادراکي کمتري ميان 

اتاً و نوعاً )چه ذ اين وصف، منطقي است که بپذيريم که دست کم درد، هست. هر الگويي درباره درد با برخي چالش هاي نظري مواجه است. با

، دگرازيا ).ترك با رنج اندخصيصه اي مش -چه غير آن( ناخوشايند است که در اين مورد، دردناك ترين تجارب حداقل متضمن درجه اي تأثر 

1386[)15] 

 

 انواع رنج
 .است اخالقي، متافيزيکي و عاطفيداراي انواع طبيعي، ها رنج بنديطبق يکي از تقسيم

گويند که فاعل و عاملش انسان نيست. رنج طبيعي  مي ،هاي حاصل از اتفاقاتي مانند سيل، زلزله، قحطي و بيماريبه رنج، 3رنج طبيعي

اني است. مثل سيل که از البته بهتر آن است که از نقش انسان در اين حوادث نيز غافل نباشيم. چون بسياري از اين حوادث، نتيجه افعال انس

ها و استفاده کند يا قحطي و بيماري و جنين ناقص که غالباً از تغيير سبک زندگي انسانآيد و خسارت وارد ميتخريب محيط زيست پديد مي

 شوند.آور ناشي مياز مواد زيان

                                                           
1 - suffering 
2- Pain 
3 - natural suffering 
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دهد. به هنگام جنگ، قتل عمد، تجاوز به رخ مي شود و با قصد و نيتها حاصل ميرنجي است که از عملکرد آگاهانه انسان 1رنج اخالقي

هاي اي از رنجشوند. بخش عمدهها از چارچوب اخالق و وجدان دروني خارج شده، مرتکب شرور اخالقي ميعنف، شکنجه، سرقت و ... انسان

 است؛ داشته دنبال به تاريخ طول در بشري معجوا براي فراواني عواقب اخالق، گذاشتن پا زير. است انسان خود هاي اخالقيبي دنيايي نتيجهاين

 [28(]1394، نياصادق )کشاند.ها نفر را به کام مرگ مياخالقي و فساد يک نفر، ميليونه بيکچنان

 موجودي تنها خداوند،. گيردمي بر در را خداوند جز موجودات اند که همهناميده 2نقص انسان و شناخت نادرست هستي را رنج متافيزيکي

الوجود و محدودالوجود يعني ناقص و محدودالوجود يعني الوجودممکن و هستند ممکن همه موجودات او از غير نيست، الوجودممکن که ستا

 الوجود يعني شريرالوجود.ناقص

 را انسان که ستا باطني احساس نوعي و دارد دروني آزارد. اين نوع از شر جنبهدرد و رنجي است که قلب انسان را مي 3رنج عاطفياما 

ديدن مرگ ديگري يا کودك يتيم يا فقر همنوعش دچار اندوه و غم شود. اين شرور چيزي نيستند جز  با انساني اينکه مثل کند،مي ناراحت

 احساس درد.

 ممکن هامصيبت اين، شوندهايي مواجه ميشان با مصيبتها به صورت فردي يا گروهي در زندگياصل سخن بر سر اين است که انسان

 هر به. باشند احساسي رنج يا انساني نقص حاصل يا شوند، ناشي ديگر هايانسان ار غيراخالقيرفت از يا باشند طبيعي هايپديده نتيجه است

 .)همان(کشندمي اند و در اثر آنها رنجمواجه خود زندگي در هاييصحنه چنين با زياد يا کم هاانسان همه حال،

 

 مصاديق درد و رنج
ختي، شر و...، اين بدبدرد، مصيبت، بال، الم، مي توان اختصاص داد همچون: ها و مفاهيم متعددي را ر حوزه مصاديق مختلف رنج، واژهد

خاص انساني از موضوع کلي  واژه ها از جمله مفاهيمي هستند که اشتراکات زيادي با حوزه معنايي رنج دارند و هرکدام بيانگر بخشي از تجربه

 درد( پرداخته شده است.مصيبت، بال، الم، در ادامه به بررسي چند نمونه از مصاديق رنج)يعني . رنج است

گر چيزي از به معناي رسيدن است، ولي رسيدن چيزي از باال. ا "اصاب يصيب"اصل اين لغت يعني ماده  "مصيبه"و  "اصاب"کلمات 

 "اصاب"ست. پس ماده هم در مورد خوبي و هم در مورد بدي به کار رفته ا "صابا"کلمه  .مي گويند "صوب"باال به پايين بيايد، به اين امر 

است و اسم  "اصاب"که از همين ماده  "مصيبت"به معناي فرود آمدن چيزي از باال است، اعم از آنکه آن چيز خوب باشد و يا بد. ولي لغت 

الح حادثه اي سوء ادثه اي که براي انسان ناراحت کننده و به اصطفاعل مفرد مونث از باب افعال است بيشتر اختصاص پيدا کرده است به ح

در مورد خوبي  "اصاب و يصيب"باشد، حادثه اي که در آن سختي و رنج و ناراحتي باشد، ديگر به حادثه خوب مصيبت گفته نمي شود. ماده 

 ).حت کننده استه انسان مي رسد و رنج آور و نارااختصاص پيدا کرده است به حادثه هايي که ب "مصيبت"ها هم اطالق مي شود ولي کلمه 

 [50(]1386، مطهري

و در [ 5(]1408، منظور ابن)بال غالباً به معناي اختبار و امتحان است و اهل لغت آن را با اختبار، امتحان و تجربه مترادف دانسته اند

اهي در معناي رنج، سختي به معناي امتحان و اختبار نيست، بلکه گ اما واژه بال هميشه [51(]1363معين، ؛)فارسي آن را آزمايش معنا کرده اند

. نقمت و 1ه وجه است: و نقمت که ضد نعمت است نيز به کار مي رود و به هر چيز مکروه و ناپسند نيز بال گفته مي شود. بنابراين، بال بر س

 [33(]1408طريحي،  .). مکروه و ناپسند3. امتحان و آزمايش؛ 2رنج؛ 

ادي، مصيبت و آفت است )سج [43](328ص ، 1367گوهرين، )ه فتح اول، در لغت به معني آزمايش، سختي، غم، اندوه، بالء ب

ه بال بر بنده چو هر  [25](1403و در اصطالح صوفيان ظهور امتحان حق است بنده را در تحقق حالش هنگام ابتالء. )شرتوني،  [20](1379

 [43](1367گوهرين، .)باشدافتد شقا ميشود، و آنچه کافران اتفاق مياو با حق تعالي زيادتر مي و نزديکي قوت بيشتري پيدا کند، قرب

ست با بال از خوف و امتحان نيز به کسر اول، در لغت به معني آزمودن و در محنت و بليه افتادن است و در اصطالح، آزمايش اولياء ا 

 )آيد. )هماندرگاهش فرود ميحزن و قبض و هيبت و مانند آن که بر دل مقبوالن 

)ابن منظور،  دردو جمع آن آالم به معناي  عربي، واژهشود. اين وارد مي حيوانو  انسانبر  آخرتو  دنيا، دردي که در لذتالم در مقابل 

 [17(]1373)راغب اصفهاني، است شديدد و يا در[ 5(]1408

طوسي، )ودشمي متنفرامري است که موجود زنده آن را احساس و در پي آن طبعش از آن گريزان و  فيلسوفانو  متکلمانالم در اصطالح 

1425[)34] 

 

                                                           
1 - moral suffering 
2- metaphysical suffering 
3- emotional suffering 
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 درد
واژه درد در فرهنگ لغات به معناي ناراحتي جسمي يا روحي است که به دشواري بتوان وجودش را تاب آورد؛ گاه مترادف با بيماري، 

جهت قرب ناتواني و رنجوري است و زماني به معناي بال و مصيبتي که از بُعد و دوري به حق ناشي مي شود و ان خذالن محض است و اگر از 

 به حق باشد، موجب تطهير از معاصي است؛

مراد از واژه درد، عذاب جسمي يا روحي است که کم و بيش همه ما با نوعي از ان سروکار داشته ايم. طبيبان با اين واژه بيشتر از همه 

يزيولوژي و روانشناختي ارتباطي تنگاتنگ اشنايند، سيطره درد بر گستره زندگي با شرايط متعددي از جمله فقر و تنگدستي، عوامل فيزيکي، ف

 دارد. اين لغت تا بدانجا در زندگي انسان ها ريشه دوانيده که وارد فرهنگ مردم شده است.

گاهي درد را با ويژگي هاي گزنده اش مي توان احساس کرد و گزيري چون پذيرفتن آن نيست؛ بايد تاب آورد و دم فروبست. چاره 

 ن مناسب را به همراه نخواهد داشت. گرچه گفته اند:انديشي نيز همواره درما

 درد در عالم ار فراوان است                                   هر يکي را هزار درمان است

 [6(]1371)انابل بروم، 

 

 ديدگاه اسالم در مورد رنج
دين اسالم، مشقت و سختي، در زندگي انسان زندگي انسانم با مصيبت ها و رنج هاي بسياري همراه است و از آن گريزي نيست. در 

 (4بلد: «)ما انسان را در رنج افريديدم»؛ « لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي کَبَدٍ »پذيرفته شده و خداوند به عنوان خالق انسان مي فرمايد: 

براي کسب روحيه تحمل، راهکارهاي عملي بسياري را اسالم بر اساس جهان بيني خويش، جهت رهايي از رنج حاصل از ناکامي ها و 

خي ارائه نموده است که در صورت به کار بستن انها، مصيبت ها نه تنها رنج اور نخواهد بود، بلکه مي تواند نشاط آور نيز باشد. به گفته بر

رد است و رنج، در ساحت و اليه اي ژرف تر و نويسندگان، معناي مصيبت و تحمل آن، چنين است: آنچه در ساحت و اليه اي از وجود انسان د

[ نکته ديگر آنکه، مصيبت هنگامي قابل تحمل و حتي نشاط اور مي گردد 55(]1381واالتر متعلق رضا و حتي رغبت، واقع مي گردد.)ملکيان، 

مي کشد و کسي که از روي ناچاري  که هدف از درد و رنج مشخص شود. به عنوان نمونه: تفاوت کسي که در ماه رمضان از روي اختيار گرسنگي

تن به گرسنگي مي دهد، اين است که فرد نخست براي گرسنگي خود معنايي يافته است، بر خالف فرد دوم؛ لذا تحمل پذيري بيشتري در 

 دفمند مي داند. مقابل گرسنگي دارد. اسالم به مصيبت ها و مشکالتي که در دنيا فراروي انسان قرار مي گيرد، معنا بخشيده و آنها را ه

از جمله اهداف تربيتي توحيدي اسالم، اينکه نگرش افراد از وقايع رنج آور را عمق مي بخشد و آنها را به کارکردهاي مثبت آن آشنا مي 

دنبال  سازد. اگر اعتقاد به خداوند نباشد، سطح ارزيابي انسان از مشکالت، سطحي و ظاهري بوده و نتيجه آن جز ناخرسندي و نارضايتي به

ندارد. در اسالم، خمير مايه مصائب، خير و خوبي است؛ به اين معنا که منطومه آفرينش، آسايش و سختي ها زمينه ساز رشد و تکامل انسان 

 [24(]1394هستند.)شجاعي، 

ن است خوشايند باشد به ديگر سخن، خداوند براي انسان شرايط مختلفي را فراهم مي کند تا او به قله کمال خود برسد. اين شرايط ممک

، از قبيل ثروت مانند قارون يا حکومت نظير سليمان و يا ناخوشايند نظير فقر، گرسنگي، نرسيدن به خواسته ها و از دست دادن نزديکان)طوسي

هر نفسى چشنده  »؛ « الْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَکُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوکُمْ بِالشَّرِّ وَ »[ چنانکه خداوند در اين باره مي فرمايد: 35بي تا(]

 (35انبياء : «)شويدمرگ است و شما را از راه آزمايش به بد و نيک خواهيم آزمود و به سوى ما بازگردانيده مى 

ها را پلي براي ساختن فردايي که اما آنچه با واقعبت عالم هستي سازگار است. نگاه گذرا و موقتي به مصائب و مشکالت است و اينکه آن

در پيش داريم، قرار دهيم، نه ماندن در آن و رنج کشيدن از آن، زيرا خالف واقعيت هستي عمل کرده ايم. همانگونه که در مباحث پيش بيان 

ه، هرگز نبايد بر انسان مسلط شد، عالم هستي ماهيتي گذرا دارد و بر اساس نگاه واقع بينانه، در همه شرايط زندگي، خواه دشوار و خواه رفا

وت، شود؛ چه اينکه انسان در اين هنگام رنج مي کشد و شريعت نيز راهکارهاي نگاه گذرا به شرايط را بيان مي کند، به عنوان نمونه: هنگام ثر

يشنهاد مي [ و در نهايت هنگام خوشي شکر را پ44(]1401[ هنگام بيماري تحمل و صبر؛)متقي هندي، 42(]1391بخشش؛)کليني، 

 [59(]1422کند)هيثمي نور الدين، 

 

 امام حسين عليه السالمرنج ها و مصائب 

( نيست. کسي که در ماتمش زمين و آسمان گريسته است. عبايد اعتراف نمود که ما را توان شرح رنج ها و مصايب حضرت سيدالشهدا )

( بر او ندبه خوانده اند و عيتي که آدم، نوح، ابراهيم، عيسي و موسي )کسي که در عزايش مرغان هوا و ماهيان دريا به سوگ نشسته اند. شخص

کسي که پيش از تولدش بر او گريه هاي بسيار کرده و پس از شهادت او نيز جمع زيادي جامه عزا بر تن . ( داغدار اوستصپيامبر خاتم )
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کربال؛ يعني عظيم ترين رنج ها و مصايب؛ . و رنج و عزا [52(]1399)المقرم، حسين؛ يعني کربال و کربال؛ يعني سرزمين کرب و بال. پوشيده اند

 .يعني بزرگ ترين آزمون تاريخ

ضمن سفارش خواهرش زينب و ديگران به صبر و شکيبايي، به آنان  )ع(،در حادثه جانگداز عاشورا بارها لفظ بال به چشم مي خورد. امام

( از عمويش مي پرسيد: آيا من هم فردا عورا وقتي قاسم بن الحسن پسر امام حسين )شب عاش .مي فرمايد: خودتان را براي بال آماده کنيد

مرگ در کام من از عسل شيرين »؛ « أَحلي مِنَ العَسَل  »کشته مي شوم؟! امام در پاسخ او مي فرمايد: مرگ در نزد تو چگونه است؟ عرض کرد: 

  .يز به شهادت مي رسي، ولي پس از آن که به بالي سختي گرفتار مي شويآري پسر برادر، تو ن :آن گاه امام به او فرمود. «تر است

پدرم در حالي که شمشيرش  .امام سجاد )عليه السالم( مي فرمايد: من شب عاشورا نشسته بودم، عمه ام زينب از من پرستاري مي کرد

 [27(]1364شيخ مفيد، )افتم که بال نازل شده استرا آماده مي نمود اشعاري نيز زمزمه مي کرد من از حالت امام و آنچه مي گفت دري

تشنگي، گرسنگي،  به شرح ذيل است:آن  اوينگرچه بيان مصايب و حوادث روز عاشورا مقدور نيست، ولي به طور خالصه مهم ترين عن 

برادر زادگان، برهنه  شنيدن حرف هاي رکيک از دشمن، کشته شدن اطفال بي گناه، کشته شدن برادران، کشته شدن فرزندان، کشته شدن

کردن اجساد شهدا، غارت خيمه ها و زيور آالت زنان و کودکان، سنگباران نمودن خيمه ها، سر شهيد به گردن اسب آويختن، اسب تاختن بر 

هاي مقدس،  بدن هاي شهدا، به غل و زنجير بستن بيمار، روبه رو نمودن سرهاي شهدا و اسرا، جاي بد به اسرا دادن، جسارت به سر و دندان

کشتن زن، آتش زدن خيمه ها، غارت لباس و پوشش زنان، آزار رسانيدن به بيمار، بر شتر بي جهاز سوار کردن زنان و کودکان، آزار رسانيدن 

 [48(]1377، مطهري)و تازيانه زدن بر اطفال، پاره کردن گوش کودکان براي غارت گوشواره ها و

 

 امصيبت عظم
از هر طرف ضربات  )ع(ي عبداهلل ارازل و اوباش کوفه که مرد ميدان ابي عبداهلل نبودند در حالت ضعف حسيندر آخرين دقايق زندگي اب

حمله مي کرد، عده اي با شمشير و عده  )ع(مهلک بر پيکر آن حضرت وارد مي ساختند، هرکس با هر وسيله اي که در اختيار داشت به حسين

، سنان بن امام)ع( وارد آوردبر دست چپ حضرت وارد ساخت، نانجيب ديگري ضربه اي به شانه  ايزرعة بن شريک تميمي ضربه ؛ اي با نيزه

افتخار  يچنين حرکت شرم آوره گاهي با نيزه و بار ديگر با شمشير ضرباتي بر حضرت وارد ساخت و ب ،انس پليد با دو سالح: نيزه و شمشير

  .سي جرئت نمي کرد حضرت را شهيد کندمدتي روي زمين افتاده بود مع ذلک ک )ع(حسين. مي کرد

زينب دختر اميرالمؤمنين از خيمه خارج شد و فرياد مي کشيد، آه برادرم! آه سيد و سرورم! اي کاش آسمان بر : حميد بن مسلم گويد

ي عمر سعد از مظلوميت زمين فرود مي آمد، آنگاه به عمر سعد خطاب کرد و فرمود: عمر سعد، حسين را مي کشند و تو تماشا مي کني؟! اشکها

 .زينب جاري شد و صورت را از او برگردانيد

نکته: راستي زينب دختر امير عرب چقدر تنها و بيکس شده که به دشمن متوسل مي گردد شمر ملعون به لشکر خطاب کرد و گفت:  

که در کنارش بود دستور داد فرود آي و حسين عمر سعد به مردي . واي بر شما چه انتظار مي کشيد مادر به عزايتان بنشيند حسين را بکشيد

سنان بن انس نزديک . را خالص کن خولي بن يزيد اصبحي پيش رفت تا سر از بدن حسين جدا سازد لرزه بر اندامش افتاد و به عقب برگشت

دانم تو پسر رسول خدايي و پدر شد و شمشيري حواله گلوي ابي عبداهلل کرد و گفت: ترا مي کشم و سر از بدنت جدا مي کنم در حالي که مي 

 [40(]1392)قمي، .را از بدن جدا کرد )ع(و مادرت بهترين خلق خدايند سپس سر حسين
 

 راهکارهاي مديريت رنج براساس باورها و سيره امام حسين)ع(

که اين موارد را در سه  و شيوه هاي برخورد امام حسين)ع( با سختي ها ومشکالت، سعي نگارنده بر اين مبناست  در زمينه راهکار ها

شناختي، شيوه هايي است که با شناخت  منظور از روش هايمعنوي در باورها و سيره امام)ع( بررسي نمايد. -بعد شناختي، رفتاري و عاطفي

بر مي آيد و به کمک  يفشارهاي روانشناخت ها در صدد مقابله با  روش، فرد با استفاده ازنوع ها، افکار و عقايد افراد سر و کار دارد. در اين 

مي کند. اگر چه شناخت ها و اعتقادات در رفتار جلوه گر مي شوند، ولي نحوه اثر گذاري آنها با  توانايي فکري و ذهني خود با مشکل برخورد

متقابل و تأثير آنها  رفتار در روشهاي رفتاري، دستورات و توصيه هاي علمي، از جمله آداب برخورد و. شناختي افراد مربوط مي شود ساز و کار

فرد نوعي ارتباط عاطفي با خدا و اولياي دين نيز ، (عبادات)معنوي-در مقابله با سختي ها مورد بررسي قرار مي گيرد. در روش هاي عاطفي

 مواجهه با مشکالت و حل آنها مساعدت کند، برقرار مي کند. اين روابط مي تواند انسان را در

افل شد که در مديريت رنج، وضعيت مطلوب لزوما به معناي رسيدن به خواسته خويش در هر مشکلي نيست؛ البته نبايد از اين حقيقت غ

 بلکه وضعيت مطلوب، وضعيتي است که مورد رضاي خداوند است، هرچند با خواسته انسان متفاوت باشد.

با بهره رنج آوري که انسان ها دچار آن مي شوند راهکارهاي مورد نظر در مقابله با فشارهاي رواني و شرايط در نماي زير، طرح کلي  

 .ارائه گرديده استاز باورها وسيره امام حسين)ع( مخصوصا وقايع عاشورا  گيري
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 :روش هاي شناختی
 حسين خدا، توجه به حضور در محضر خداوند، امام از غير شمردن کوچک را چيز ها مشتمل بر توجه به مالکيت خداوند، همهاين روش

، اشتياق ديدار ديدن جايگاه خويش در بهشت، نهراسيدن از مرگ و اسارت)آرامش(، توجه به جاودانگي آخرت، بر خدا توکلالهي،  رضايت و

دنيا)عدم دلبستگي به دنيا(، توجه به پاداش خداوند و توجه به آزمون بودن مصيبت ها  اجداد، شناخت و آگاهي نسبت به هدف، شناخت

 باشد.مي
 

 يت خداوندتوجه به مالک 
توجه به مالکيت خداوند راهي ميانبر در تغيير نگاه به سختي ها و ناماليمات زندگي است راهي که زمينه رهايي از رنج را با کمترين 

 [56(]1392تمرين ها براي انسان به ارمغان مي آورد) موسوي، 

يابد که مالک اصلى و قوانين و سنن الهى آشنا گردد درمىاگر کسى در تعاليم کتاب خدا و نيز در کلمات معصومان نيک تأمل کند، و با 

 [9(]1383تاجيک،  )ها و زمين است آفريده و متعلق به اوست.حقيقى، فقط خداست. هر آنچه در آسمان

سوي امام)ع( هنگامي که خبر شهادت هاني و مسلم را شنيد، بي آنکه در قصدش تغييري ايجاد شود فرمود: براستي هر چه پيش آيد از 

 خداست و او آنچه را بخواهد به انجام مي رساند و پروردگار ما براي هر روز چيزي را مناسب مي داند. سپس اشعاري به اين مضمون سرود: 

 دنيا اگر به چشم لئيمان گرانبهاست                          پاداش حق گرانتر و برتر به نزد ماست

 [3(]1379در راه دوست کشته شدن افتخار ماست)ابن شهرآشوب،                    گر بهر مرگ پيکر مار ا سرشته اند    

در تمام لحظات اين سفر پرحادثه و پرماجرا، انسان از کلمات و گفتار حسين بن علي)ع( به خوبي احساس مي کند اين حرکات و سکنات 

شک و تشنه اش به هم مي خورد و مناحات مي کرد و با خدا در راه خدا و براي خداست. در آخرين لحظات هم امام حسين)ع( لب هاي خ

 حرف مي زد.

 

 خدا از غير شمردن کوچک را چيز همه

 به هدف رسيدن براي را چيز همه و ميشمرد کوچک خدا جز را چيزي است. هر انگيز شگفت هم )ع( حسين امام عظمت از جنبه اين

 اسالم کاخ دومين سازنده را او ميتوان جرات به علت همين باشد. به کارها رينمشکلت که چند ميداند. هر سهل خداست، همان که نهايي

 تلخترين به پي در پي و فرزندانش ميرفتند مرگ کام به چشمش جلوي در يارانش که بود نمود. او بازسازي را توحيد کاخ که بود او و ناميد،

 را حسين جز کس هيچ اينها وجود مي پيچند. با خود تشنگي به شدت از و ندمشغول بيتابي و ناله به او برابر در شيوه سوزناکترين و منظره

 به خدا براي را مشکالت و نياورده ابرو به خم خدا به رسيدن و براي خدا برابر در و داند مقدس را مکتب اصول موقعيتي چنين در نديده ايم

 [21محمدي، بي تا(] بخرد.)سلطان دل و جان

 

 داوندتوجه به حضور در محضر خ
کار شوق و عشق  ب،توجه به اين حقيقت که همه آزمايش ها و بالها در پيشگاه خداوند مهربان رخ مي دهد و او از همه چيز آگاه است

پس آن حقيقتي که ما را مي بيند و کوشش هاي ما را در صحنه هاي آزمايش مي سنجد، چه عشق و شوري درکار مي مي دهد. بيشتري 

د: مي فرماي، اما آن حضرت مي رسانندشهادت  به با فجيع ترين حالترا علي اصغر)ع( حضرت کوچک امام حسين)ع( و آفريند. فرزند عزيز 

شادي، نشاط، رنج و اندوه، همه صحنه هايي از عالَم  همين که اين امور در برابر ديدگان خداوند انجام مي گيرد تحمل آن بر من آسان است.

پنهان نيست؛ خداوندي که جزا و پاداش مي دهد. در نتيجه بايد گفت: در مقابل موال تحمل مصائب زيبا است؛ است که هيچ يک از نگاه خداوند 

(براساس همين رويکرد است که امام 40توبه : «.)غم مخور خدا با ماست»؛  «ال تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا»فراتر از آن، مصيبت، مصيبت نيست: 

 [1(]1348فرزند شيرخوارشان را آسان مي بيند زيرا که آن در منظر الهي است)ابن طاووس،  حسين)ع( تحمل شهادت جانسوز

 

 الهی رضايت و حسين امام

 الهي مسير و در حق رضايت طبق کردارش و رفتار و گفتار زندگي، تمام در که است اين حسين)ع( امام اوصاف و ويژگيها بارزترين از

  بود. الهي سراپا تسليم بنده يک معني تمام به او که راستي و نشنيد خدا سخن جز و نديد خدا جز و نزد دم خدا رضاي از جز بود.

 مکه از حرکت بود. به هنگام خدا از خشنودي مرحله ترين رفيع در و حق برابر در تسليم و رضا درجات از درجه واالترين در حضرت آن

 شکم و قطعه قطعه را پيکرم هاي اندام و اعضا کربال و نواويس سرزمين بين ها، ندرندگان بيابا که نگرم مي خويش ديدگان با فرمود: گويا
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 خواهيم خوشنود رسالت و وحي خاندان ما گردد راضي و خشنود خدا آنچه بر کنند. مي پر شان را تهي هاي انبان و سير را خود گرسنه هاي

 پايمال و شدن قطعه قطعه که خود نشيب و فراز پر زندگي غمبار رخداد ترين بزرگ او به که نگريم مي [ بدينگونه45(]1403)مجلسي،  بود.

 بود. خشنود است، اموي جاهليت هاي بدعت نابودي و الهي ارزش هاي احياي خدا راه در پاکش پيکر شدن

ي امام پيام رضايت و تسليم در مقابل حوادث و مصيبت ها و آزمون هاي سختي چون قتل و آتش سوزي و شکنجه و اسارت از سو

لبيک گفته است و ديگر خاندان پاك و مطهرش در روز « راضية مرضية»را با مقام بلند « ارجعي»که نداي « نفس مطمئنه اي» حسين)ع( آن

ن عاشورا بيانگر توحيد افعالي ايشان است. در همه صحنه هاي عاشورا انسان با توحيد و مظاهر آن آشنا مي شود. آنان همانند پدر بزرگوارشا

در ميدان جنگ صفين به پرسش هاي توحيدي مردم پاسخ مي دهد و اصل را روشنگري و آگاهي قرار مي دهد، مي کوشند تا همه جا  که

نگامه مظاهر توحيد عبادي و افعالي و ذاتي را نشان دهند و با بينش ها و نگرش هاي انحرافي مبارزه کنند. از اين رو هنگامي که ابن زياد در ه

وَ  رَأَيْتِ صُنْعَ اللَّهِ بِأَخِيکِکَيْفَ »زيرترين اعضاي خاندان و اسارت بخشي ديگر، به حضرت زينب سالم اهلل عليها مي گويد: مصيبت شهادت ع

يبايي جز ز« إِلَّا جَمِيلًا رَأَيْتُمَا »جواب مي دهد:  )س(زينبحضرت معامله خدا را با برادرت حسين و اهل بيتت چگونه ديدي؟ «: ؟ أَهْلِ بَيْتِکِ

 .چيزي نديدم

 

 بر خدا  توکل

 (3)طالق : ُ(ِ فَهُوَ حَسْبُهاللّه ْ عَلَييَتوکُّل وَ مَن» :فرمود ؛ کهقرآن وعده بر خدا طبق توکل آيد کهبرمي خوبي )ع( بهاز گفتار و کردار امام

 شناخترا نمي قدرتي هيچ الهي اليزال بود و جز قدرت مطمئنه نفس داراي هک جايي )ع( از آنبزرگواربود. امام آن روح و عظمت عزّت از موجبات

 او را در رسيدن بلکه داشتباز نمي تنها او را از حرکت ها نهباز دارد و شدائد وسختي مقدسش او را از هدف توانستنمي کس چيز و هيچ هيچ

 کرد. ترميمصمم هدف به

شود؛ خدا، بر ما آشکار مي )ع( بهامام توکل معنايخوبي به دشمن سپاه عظيم خيل روز عاشورا در مقابل )ع( در صبحماما از مناجات

  :او فرمود .داندخود نمي گاهتکيه چيز راشايستة و هيچ کس جز او، هيچ که چنان

! و در هر هستي ّ اميد من، تو محلو شدّت هر گرفتاري و در باشيمي کا واعتماد منّ اتّها، تو محلها و اندوهغصّه بار پروردگارا! در تمام»

 براي و چاره و حيله شد؛مي ناتوان در آن دل خود را که و غموم بسيار از هموم ! چهباشيمي من ّ اطمينانفرود آيد، تومحل بر من که ايحادثه

 تو آوردم سوي را به و هموم حوادث بار آن گشود؛ منمي شماتت به زبان ،؛ و دشمنگذاشترا تنها مي ، انسانو دوستآمد؛ مي کوتاه آن رفع

و امر مرا  نمودي آنها را برطرف خداوندا! توهمة ؛ پسغير از تو نداشتم ؛ و بهتو داشتم به که و رغبتي ميل جهت ؛ بهتو نمودمرا به آن و شِکوة

 [27(]1364شيخ مفيد، «!)کردي کفايت

 

 نهراسيدن از مرگ و اسارت)آرامش(
يکى از عوامل نگرانى انسان و دغدغه خاطر او مساله مرگ است و گاه در برخورد با عوامل مرگ آفرين آن چنان تعادل خويش را از دست 

يدان کربال بر اين نگرانى پيروز شدند و خود با آرامش خاطر به استقبال اما شه ،شوددهد که قدرت تفکر و انديشه صحيح از او سلب مىمى

 .مرگ شتافتند

 )ع(دارد که: چون کارزار به سختى انجاميد به امام حسينالعابدين)ع( اين چنين بيان مىحاالت سيدالشهداء را از امام زين( امام جواد)ع

يافت و اعضاى بدنشان شد، رنگهاى آنان تغيير مىتر مىبه هر مقدار که کار جنگ سخت شود زيرانگاه کردند ديدند که برخالف آنان مشاهده مى

شد اما بر عکس آنها امام حسين)ع( و بعضى از اصحاب آن حضرت رنگ صورتشان درخشان و اعضايشان آرام و مضطرب و دلهاشان ترسان مى

 از مرگ باك و هراسى به دل نداريد.  ;نگاه کنيد [45](1403مجلسي، تند: )گفيافت. در اين زمان بود که به يکديگر مىدلهاشان اطمينان مى

در جريان حرکت امام)ع( عده ي زيادي همچون: برادر، پسرعمو، دوستان و نزديکان، حضرت را از حرکت باز مي داشتند که مرو؛ چراکه 

ها و کشته شدن و شهادت مي ترساندند. آنها گويا خون گرم هم خود کشته مي شوي و هم خاندان پيغمبر را تباه مي کني يعني او را از خطر

حسين)ع( را بر روي خاك ها و زمينهاي داغ و سوزان کربال مي ديدند؛ به حسين نصيحت مي کردند که مرو؛ اما امام حسين)ع( در پاسخ مي 

ين عظيمتر، پرشکوهتر و خاضع کننده تر است. [ جمله بعدي از ا1(]1348ابن طاووس، «)خدا مي خواهد مرا در راه خود شهيد ببيند»گويد: 

ود آنها مي گويند: اي حسين عزيز! حاال که شما آماده فداکاري هستي، اين زنها و اين دختران خردسال، اين کودکان معصوم و بي دفاع را با خ

مي گويد؟ خداوند مي خواهد زينب را اسير  مبر؛ يعني دشمنان وقتي تو را کشتند، زنها و حرم تو را اسير خواهند کرد. حسين)ع( در جواب چه

 [14(]1391ببيند.)خامنه اي، 
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  توجه به جاودانگی اخرت

توجه به جاودانگي آخرت، خود عامل تحمل مصائب و دوري از رنج است. آري! اگر مقايسه آخرت با دنيا را صحيح بدانيم، بايد گفت: اين 

ن به راحتي ماندگار اخروي است. تحمل مصيبت اين دنيا را آسان و زيبا مي کند، بلکه انسان نگاه که تحملِ مصائبِ ناپايدار دنيوي براي رسيد

را به تحمل مشکالت فاني جهت بهره مندي از راحتي جاوداني، تشويق مي نمايد. خداوند، با همين دو ويژگي انسان را متوجه پاداش ها  و 

 نعمت هاي بي پايان اخرت مي کند.

پايدارى کنيد بدانيد که مرگ براى شما  :در سخنانى که براى ياران در لحظات حساس مبارزه ايراد کرد فرمود ع()سيد الشهداء حضرت 

هاى وسيع الهى و نعمتهاى جاودانه او خواهيد شد. کداميک از شما خوش ندارد  ها نيست. پس از آن راهى بهشتجز پلى براى رهايى از سختى

مجلسي، به زندان و عذاب الهى.) ود و اين در حالى است که مرگ براى دشمنان شما انتقال از قصر استکه از زندان به سوى قصر منتقل ش

1403[)45] 
 

 ديدن جايگاه خويش در بهشت 

فرمود: براى آنان حضرت شتافتند؟ شود که چگونه اصحاب امام حسين به سوى مرگ مىدر يکى از روايات از امام صادق)ع( سؤال مى

آورد تا اين که ر رفت تا اين که مقامات خويش را در بهشت مشاهده کردند اين چنين بود که مردى از آنان به کشته شدن روى مىها کنا پرده

  ت.( البته اين يقين مرتبه وااليى است که براى هر فرد رسيدن به آن ميسر نيسهمانبرسد. ) به حورالعين و جايگاه خويش در بهشت

 

 اشتياق ديدار اجداد
 رسالت انجام رساندن به و سو يک از  همان( کعبه) حريم و خويش جان حفظ جهت به ترويه، روز الحجه، ذي هشتم در حسين)ع( امام

 رسول بر درود و الهي و سپاس حمد از بعد اي خطبه ضمن و کرده حرکت کوفه سوي به عمره به خود حج تبديل با ديگر، سوي از خود

 اکرم)ص( فرمود:

 يوسف به ديدار يعقوب شوق چون خود، اجداد ديدار مشتاق چقدر اند؛ نموده مقدر دختران گردن بر گردنبند همچو انسان براي را مرگ

 و ها مشک و کرده جدا را بند پيکرم بند که بينم مي را کربال و نواويس دشت هاي گرگ گويا اند؛ برگزيده را شهادتگاهي من براي! هستم

 کنند. مي انباشته آن از را خود خالي هاي شکمبه

 را صبر پيشگان پاداش خداوند که شکيباييم او بالي بر است؛ پيامبر خاندان ما خرسندي خدا، خشنودي نيست؛ گريزي الهي تقدير از

 خويش وعده و شده روشن ديدارشان به الهي، قدس حريم در حضرت چشم شد؛ نخواهند جدا او خدا)ص( از رسول ذريه کند. مي عطا ما براي

 . نمايد مي حقشان وفا در را

صبح رهسپاريم،)المقرم،  خداوند، اميد کند، به آغاز سفر ما با بايد  است متعال خداوند ديدار آماده و کرده بذل ما راه در را جانش که کسي

 و دل درد از عدب و خدا)ص آمد رسول مقبره سر بر مدينه در و شد مدينه راه از کوفه سيدالشهداء)ع( رهسپار حضرت [ سپس52(]1399

 : فرمايد مي که ديد اکرم)ص( را پيامبر خواب در و رفت خواب خدا)ص( به رسول ريحانه گريستن،

بشتاب.)صافي گلپايگاني،  ما سوي به تواند؛ مشتاق همه کبري، خديجه ات، جده و برادر و مادر و پدر که کن! بشتاب فرزندم! عجله

1390[)30] 

 

 شناخت و آگاهی نسبت به هدف
نسان نيز از اين امر استثنا نشده و در نظام هستي، داراي هدفي خاص است و رسيدن به اين هدف نيازمند تالش و رفتار خالصانه است. ا

بنابراين بايد آزمايش شوند تا در محک ازمايش، خالص از ناخالص بازشناسي گردند؛ بينش قوي امام حسين)ع( در مورد تقدس نهضت اين  

 که مي بيند را چيزي کننده قيام که است مقدس جهت آن از حماسه و قيام اين يعني دارد. وجود نيرومند بينش و رشد يک آن در که است

 منطقي بيند، را مي خودش کار بيند. اثر مي خام خشت در او بينند نمي آينه در ديگران که را آنچه معروف؛ مثل همان بينند، نمي ديگران

 خلوص کمال در عده ي زيادي و عمر ابن حنفيه، ابن عباس، هستند. ابن اجتماع در که عقالني منطق مافوق عادي، افراد منطق مافوق دارد

 توانستند مي نه و مي کردند احساس را خطر علي بن حسين اندازه به آنها نه کردند، مي نهي کربال به رفتن از را علي)ع( بن حسين نيت،

 کشت، خواهند مرا اينها قسم خدا به گفت: بار چندين ديد: مي واضح طور به امام)ع( اما دارد. زرگيب آثار چه آينده در قيامي چنين که بفهمند

 [36(]1386شد.)عزيزي،  خواهد رو و زير اينها اوضاع من، شدن کشته با که قسم، خدا به و
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 دنيا)عدم دلبستگی به دنيا( شناخت

 ياران و برادران، اصحاب جوانان، خود، جان الشهداء)ع( از سيد گذشت و ريفداکا همان دنيا، شمردن خوار و کامل زهد نشانه بهترين

 و حق راه در گونه اين نميتواند نباشد ارزش و بيقدر کسي نظر در دنيوي نعمتهاي و مال و دنيا اگر .بود بال و مصيبت همه آن به دادن تن و

 کودکانش ناله صداي ببيند، را عزيزانش قطعه قطعه بدن که حدي به تا ورزد استقامت و پايداري خود عالي هدف و بزرگداشت خدا دين ياري

 در ياري اما آيد وارد کاري زخمهاي همه آن بر پيکرش و آورد درد به را او عاطفه و مهر پر دل فرزند، و زن گريه بشنود، تشنگي از زحمت را

حسين)ع(  آري! به .بماند استوار مصائب اين تمام برابر در کوه چون و ندهد نشان نرمش باطل، مقابل در بماند، برجا پا و ثابت خدا دين

 بيايد کنار او با نشود شمرده او و شرف شأن خالف دنيا اهل عرف در که نحوي به و آيد در سازش و مسامحه در از يزيد با که کردند پيشنهاد

 خوشگذراني، و دنيا زندگي که براي نبود حسين)ع( کسي اما شوند؛ بهره مند و متمتع دنيا از خويشانش و فاميل خاندان، خود، عوض، در و

 و تکليف اداي در و نمايد را امضا کفر و سراسر ظلم و فاسد دستگاه آن برقراري السکوت، حق گرفتن با و انگاشته ناديده را اسالمي مصالح

 [29(]1390جمال،  آيينه صافي گلپايگاني، ).نمايد کوتاهي و مسامحه شده عهده دار خدا سوي از که مهمي وظيفه

 برنخواهم بردارم، دعوت: از دست که بگذارند چپم دست در را ماه و راست، دست در را آفتاب فرمود اگر که است کسي حسين)ع( پسر

 [32(]1372داشت.)طبري، 

 (3است.)نهج البالغه، خطبه خوارتر زکامي بز يک بيني آب از من نزد شما ميگفت دنياي که است کسي پسر او

انسان با بصيرت ضمن توجه به ناپايداري دنيا و مصائبي که جزئي از زندگي است و نيز با مالحظه پاداش هاي بسياري که خداوند براي 

افت تحمل آنها قرار داده از مشکالت راضي بوده و حتي آنها را نشاط آور مي داند. آري! دنيا با مشکالت و باليا تنيده شده و آسايشِ مطلق ي

است. بلکه در هر آسايش سختي نهفته است؛ ولي در پي هر سختي آساني است. آساني که مخصوص اين دنيا نبوده، بلکه آرامش و نشدني 

 آسايش اخروي را نيز به همراه دارد. از اين رو، انسان مصيبت زده، بايد بداند که اين اوضاع، ناپايدار است

 

 توجه به پاداش خداوند 
هي خود زمينه اي براي ناديده گرفتن هر نوع مصيبت و سختي است و نيرويي دروني به انسان مي دهد که راهي توجه به پاداش و اجر ال

موثر در جهت مديريت رنج باشد؛ پاداشي که در انتظار صابران است: بي ترديد صبر واقعي در سايه تغيير نگاه حاصل مي شود؛ حتي در سايه 

ت مي رود و آغوش گشوده و بالها را پذيرا مي گردد: در اميت اين موضوع از امام صادق)ع( روايت شده اين تغيير نگاه، فرد به استقبال مصيب

در است که مي فرمايند عن ابي عبداهلل: قال لو يعلم المومن..اگر مومن مي دانست که در برابر مصيبت ها چه پاداشي دارد. با توجه به آنچه 

امام حسين)ع( و ياران ايشان با مصائب و سختي ها گذشت، مي توان گفت با شناخت اين مورد که چه  نمونه ها و موارد قبلي از نحوه برخورد

 پاداش بزرگي نزد خداوند دارند تحمل اين همه سختي ها براي امام و يارانشان آسان مي شد. 

 

  توجه به آزمون بودن مصيبت ها
الهي مي داند. اين اعتقاد نيز تغيير نگاهي است که رهايي از رنج را به دنبال  انسان معتقد به مالکيت مطلق خداوند، مصائب را نيز آزمون

 ياد شده است؛ آزموني که خود زمينه ساز رشد و تکامل است. « آزمون»دارد. در آزمون هاي اسالمي از گرفتاري ها با عنوان 

سختي ها، آزمون اند و به تناسب و تشنگي است:  هايي که خداوند در زندگي مقرّر کرده، سختي و مصيبت و گرسنگييکي از آزمون

اگر انسان به سختي ها و مشکالت زندگي با ديد بال و آزمون از جانب الهي نگاه جايگاه و رشد يافتگي انسان، پيچيده تر و سخت تر مي شوند؛ 

 کند تحمل آن مصيبت براي او کامال آسان شد و در نتيجه دچار رنج کمتري مي شود.

اي بايد ابزار آزمايش صحنة آزمون الهي است. آزمون حسين و ياران او از يک طرف و دشمنان از طرف ديگر. براي چنين صحنهکربال نيز 

به پاداش عظيم  با صبر و شکيبايي در مقابل اين مصيبت و آزمون الهي، انو يارانش )ع(حسينامام آنها تشنگي بود،  آماده باشد، که از جملة

. امام حسين)ع( هم با اين که مستجاب الدعوه و داراي اسم نمودنددر راه خدا را دريافت  نو اجر و پاداش مصيبت ديدگا دفتنصابران دست يا

مان اعظم الهي بود، و مي توانست به اذن الهي همه دشمنان را از اين طريق نابود کند، نيز مي توانست از زمين چشمه گوارا بجوشاند يا از آس

اذن خدا( و خود و اصحابش را سيراب نمايد، ولي اين کار را نکرد، چون مشيت الهي بر اين نبود که در حادثه کربال، معجزه  باران بباراند )با

 .جريان يابد و حضرت طبق مشيت الهي عمل کند

 

 روش هاي رفتاري
 باشد.سختيها مي از بردباري و استقبال و ها مشتمل بر صبراين روش
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 بردباري و صبر

 برسد انسان خود اعالي حدّ به اگر که نفساني است حالتي صبر است، بردباري و صبر صفت انسان، کليدي و نيکو صفات از ديگر يکي

 ميکند پيدا را آن و خواسته هاي نفس مقابل در ايستادگي قدرت و ميدارد باز حوادث برابر در الهي قضاي از شکايت و اضطراب و بيقراري از را

 ماند. خواهد پايدار طاعات و واجبات انجام بر و

صبر امام حسين)ع( با تمام صبرها فرق مي کند. صبر فقط اين نيست که انسان را زير شکنجه بيندازند يا فرزندان انسان را جلوِ انسان 

را با وسوسه ها و  شکنجه کنند يا بکشند و انسان ايستادگي کند، البته اين مرحله مهمي از صبر است؛ اما از اين مهم تر اين است که انسان

آقا! اظهاراتي که علي الظاهر ممکن است در نظر بعضي منطقي بيايد، از ادامه اين راه باز بدارند؛ همان کاري که با امام حسين)ع( مي کردند: 

خود، جان عده اي شما کجا مي رويد، خود را در معرض خطر قرار مي دهيد؛ خانواده خود را در معرض خطر قرار مي دهيد؛ شما با اين اقدام 

 [14(]1391را به خطر مي اندازيد و دشمن را مسلط تر مي کنيد و اينها را وادار مي کنيد تا به خون شما دست بيااليند.)خامنه اي، 

 از مقدسه نيز ناحيه زيارت حسب بر فرشتگان و شدند زده شگفت آن از دشمن و دوست که داد صبر امتحاني مقام در )ع( حسين امام

 [21محمدي، بي تا(] السماء()سلطان مالئکه صبركَ مِن عجبت لقد ماندند )و تعجب در يباييشک آن

 با را صبر است که )ع( علي بن حسين شهيدان، سرور آنها از يکي نمود، معرّفي جامعي و کامل الگوي صابران و صبر براي است بنا اگر

 دنيا در را آن شيرين تمام ثمرات بردباري، و صبر تلخ جام سرکشيدن با و داد اننش بشريّت به خويش رفتار و زندگي در ابعادش و اقسام تمام

 کربال، تا مدينه از آوارگي ستمگران، برادر، ظلمهاي و پدر و مادر مصائب نداري، و فقر مقابل در کودکي از او .نمود خويش نصيب آخرت و

 بردباري و تحمل از نيز را صبر که آنجا تا نمود و شکيبايي صبر ديگر يبتمص صدها و ياران و فرزندان و برادران شهادت گرسنگي، و تشنگي

 [13(]1382کرد.)حسيني،  خجل خود

 

 سختيها از استقبال

 است نفسگير و سخت روشنايي اش و وضوح همه با ايمان نمودن مسير  طي که بود آموخته بزرگوارش پدر محضر در )ع( حسين امام

اند، بنابراين او  بوده سربلند الهي امتحانات در که حقند حضرت عنايت مشموالن و خاصّان مي يابند را پيمودن قتوفي که آنان ميان، در اين و

را  دنيايي تمام حرمانهاي و ياران قلّت تبعيدها، غربتها، سختيها، مستقيمند بايد صراط و وسط جاده بر که خدا رسول بيت اهل که ميدانست

 [45(]1403دوست کنند)مجلسي،  حضرت فداي نيز را جان و سر الهي، مقررّ موعد در و کنند تجربه جان به

 و شيرين ميرفت و تلخ حوادث استقبال به خاطر اطمينان با و نداشت کار عاقبت از نگراني هيچ )ع( علي بن حسين اساس، همين بر 

 حضرتش نصيحت به مختلف لب اغراض دليل به بعضي و گاهي ازسردلسوزي و نفهميده اند را امامتش واالي مقام حقيقت، در که را آنان

 در را وحياني گفت هاي )ع( علي از پدرش چون نداشت، باکي نيز، ياران کمي از او ميداد. جواب يک، هر حال و شأن فراخور به ميگشودند،

 که اکثر مردم چرا نشويد يمناكب رهروان، کمي خاطر به هدايت طريق در (201بود )نهج البالغه، خ فرموده که داشت محفوظ جانش ضمير

 [18(]1387بود.)رحماني،  خواهد طوالني گرسنگي اش و کم سيري اش که نشسته اند سفرهاي برگرد
 

 :معنوي روش هاي عاطفی
سيدالشهداء و  حضرت روح (، توجه به عنايت الهي، عظمتآخرين مناجات، نماز عشقها مشتمل بر معنويت و عبوديت)دعا، اين روش

 باشد.ل به الهامات معنوي ميروح متص
 

 معنويت و عبوديت
از نظر قران، معنويت پايه تکامل انسان است و روح عبادت تذکر است؛ يعني به ياد خدا بودن و از غفلت الهي خارج شدن، معنويت عامل 

اهل صبر و بصيرت، شکر و شکيبايي و شرح  مهمي در تفسير منطقي رنج ها و تحليل معقول دردهاست و انسان را در برابر آنها مقام و با ثبات و

 [19(]1389صدر مي گرداند.) رودگر، 

هاى بارز بندگان خاص عشق به مناجات و عبادت است و اين يکى ديگر از نشانه)ع( هاى وجود مقدس حضرت سيدالشهداء از ويژگي

 .الهى است

 )قمى،.معرفت رسيد که مدال نفس مطمئنه به نامش ثبت گرديداى از در عبادت و عرفان و کسب مقامات معنوى به درجه)ع( امام حسين

1363[)40] 

  :کندآنجا که به درگاه خداوند عرض مى ؛اى ديگر از عرفان آن سيماى ملکوتى استنمونه)ع( دعاى عرفه امام حسين
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م کرده است؟ مطمئنا آن کسى که به ]پروردگارا! چه يافت آنکه تو را گم کرد؟ و آنکه تو را يافت ديگر چه گ [2](1376ابن طاووس، ) 

 [8(]1382پاك نيا، «!)ديگرى به جاى تو راضى شد زيانکار است و آنکه از تو روى گرداند در خسران خواهد بود

 به چند مورد از نمونه هاي مرتبط با معنويت و عبوديت در سيره امام حسين)ع( اشاره مي نماييم:

 دعا
. بدان آرام بخشد ه ببرد ودرون پر اضطراب خود راارنج ها به تکيه گاهي نيازمند است که به آن پنانسان در امواج زندگي ودر کش وقوس 

 . نشيبهاي زندگي است و دعا ونيايش تسلّي بخش دلهاي خسته وماية روشني وصفاي جان ونيروبخش انسان در برابر مشکالت وفراز

ن مي داند که خداوند، اجابت کردن ماضطراب مي شود، زيرا مؤ کاهش شدّت وتضرّع به درگاه خداوند، باعث  بايد توجّه داشت که دعا و

براي برآورده شدن حاجاتش دست به دعا بر مي دارد، به رفع آنها اميد وار  وقتي که براي رفع مشکالتش و را تضمين فرموده است و دعاي او

 [37(]1394)عسکري، .است

ا دعا کسب قدرت مي کند؛ نيروي قلبي و روحي خودش را که پشتوانه نيروي جسمي دعا عالمت ضعف نيست؛ عالمت قوت است. انسان ب

 است، افزايش مي دهد. دعا براي انسان راه را روشن مي کند و انسان را از سردگمي و حيرت نجات مي دهد.

هاي گرم کربال افتاده بود و  امام حسين)ع( از هنگامي که به اين حرکت عظيم و تاريخ ساز دست زد، تا آن لحظه ي آخر که روي خاك

لبان خشکش به هم مي خورد، دعا مي کرد. حسين بن علي)ع( در تمام مقاطع، دعا کرد. دعاي حسين)ع( در ماجراي عاشورا، براي ما آموزنده 

ني که اين حرکت ما، اين است. هنگامي که خطري او را تهديد نمي کرد، دست به دعا بلند کرد. امام)ع( اينگونه دعا مي کند: خدايا! تو مي دا

 سفر ما براي قدرت طلبي نبود، براي کسب جاه و مقام نبود؛ براي تو بود! ظاهر اين دعاست، حقيقتاً هم دعاست. دعاهاي امام حسين)ع( دعاي

 [14(]1391جدي است، دعاي حقيقي است، اما در عين حال چيزهاي ديگري هم در اين دعاها هست که براي ما مهم است.)خامنه اي، 

بعضي از دعاهاي امام حسين)ع( هم عرض نياز به پروردگار عالم است. انسان در همه حاالت به گفت و گوي با خدا احتياج دارد و با 

سخن گفتن با خدا قوت قلب پيدا مي کند و ضعفها  از انسان دور مي شود. حسين بن علي)ع( در آن سراي دشوار به حرف زدن با خدا احتياج 

خدا حرف مي زد، راز و نياز مي کرد و قوت قلب مي گرفت. اين در همه احوال وجود داشت. البته تسالي ديگران هم بود؛ يعني دعاي داشت؛ با 

ي که امام حسين)ع( فقط خود را تسال نمي داد، بلکه اطرافيان او را هم تسال مي داد. صبح روز عاشورا زماني که امام حسين)ع( با تعداد معدود

بيش از پنجاه يا شصت نفر نبودند در مقابل دريايي از لشکر قرار گرفت؛ دست به دعا برداشت و فرمود: خدايا تو مايه اطمينان و  در ان روز

آسايش دل و خاطر من هستي در همه احوال؛ يعني وقتي من به تو متکي هستم، هجوم دشمن من را تکان نمي دهد. هموم و غمهاي مرگ 

ون، وقتي که به تو دل بستم، در من اثري نمي گذارد؛ يعني پروردگارا! من در سخت ترين حاالت هم که دشمنان عزيزان و سختي هاي گوناگ

در اطراف من دوزخي از کينه ها و خباثت ها و قساوت هاي خودشان به وجود آوردند؛ بهشتي از ياد تو براي خودم درست مي کنم، امام 

کرد. لذا هر چه عاشورا به ظهر نزديک  مي شد يا به عصر، آن طوري که در بعضي از نوشته حسين)ع( اين بهشت را پيرامون خودش درست 

 [27(]1364ها هست، امام حسين)ع( شادمانتر مي شد.)شيخ مفيد، 

 

 نماز عشق 

ورا ابوثمامه هنگامى که در ظهر عاش .، برگزارى نماز ظهر عاشورا است)ع(هاى عبادت و عرفان در سيره حضرت حسيناز بارزترين نشانه

شوم، گرچه اين مردم با حمالت و هجومهاى فدايت !صيداوى به حضور آن حضرت آمده و در اوج جنگ با دشمن عرضه داشت: يااباعبداهلل

. انندتوانند به تو آسيبى برساند نمىخواهند تو را به شهادت برسانند، اما به خدا سوگند! تا مرا نکشتهدرپى خود به تو نزديک شده و مىپى

با شنيدن سخنان ابوثمامه، امام به . شما خوانده باشم مامتادوست دارم در حالى به مالقات پروردگارم بشتابم که اين آخرين نمازم را هم به 

 «وقت نماز است بلى االن اول. نماز را ياد کردى، خداوند متعال تو را از نمازگزارانى که به ياد خدا هستند قرار دهد»آسمان نگاه کرده و فرمود: 

ساالر شهيدان در مقابل  بس بخواهيد! ولى هنگامى که دشمن آتش بس موقتى را نپذيرفتسپس امام فرمود: لحظاتى از دشمن آتش

 [57(]1390.)نجمي، باران تير دشمن به نماز ايستاد

 

 آخرين مناجات 

بس اى خدايى که مقامت» کرد: ار خود عاشقانه نجوا مىدر گودال قتلگاه بود که آن حضرت با پروردگ)ع( آخرين مناجات امام حسين

اى پروردگارى که بجز تو خدايى نيست! اى فريادرس دادخواهان! مرا جز تو پروردگارى و معبودى . در مقابل قضاى تو شکيبا هستم. بلند است

 «اى فريادرس آنکه فرياد رسى ندارد. بر حکم تو صابر و شکيبا هستم. نيست
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.« بسم اهلل وباهلل وفى سبيل اهلل وعلى ملة رسول اهلل »اش را بجا آورد، فرمود: ورت خونين به خاك گذاشت و آخرين سجدهو آنگاه که ص

 [1(]1348ابن طاووس، )

 

 توجه به عنايت الهی 
ز قواي انسان براي نجات انسان به رغم داشتن امکانات، به تنهايي نمي تواند نجات يابد، بلکه بايد از خدا مدد جويد و بدون کمک او هرگ

اين او کافي نخواهد بود. انسان خود را نسبت به نجات خود حتي از گناهان نيز ناتوان مي بيند از اين جهت از خداوند مي خواهد که او را از 

 ود، مخمصه نجات دهد و اگر خداوند چنين عنايتي را از انسان دريغ کند کوشش هاي انسان براي نجات خود بيهوده خواهد ب

عنايت الهي شرط الزم و کافي براي دوري انسان از درد و رنج و نجات از زندان دنيا و تن مي باشد، چرا که بدون عنايت و لطف پروردگار 

ن هيچ امري صورت نمي گيرد و هيچ يک از عواملي که در باال گفته شد تحقق نمي يابد. با توجه به نمونه هايي که ذکر شد و با توجه به سخنا

و عملکرد امام حسين)ع( در طول زندگي و مخصوصا در لحظه لحظه واقعه عاشورا به خوبي مي توان برداشت نمود که ايشان اوج ارتباط با 

خداوند را نمايان کردند و در تمام راز و نيازهاي خود با خالق خويش پيوسته طلب ياري و کمک در تحمل اين مصيبت ها را داشتند و شايد 

 مام چشم داشتشان به عنايت الهي بود.بتوان گفت ت

 

 سيدالشهداء حضرت روح عظمت
 خالصه جسماني هاي خواسته در هايشان هدف و دردها همه ندارند هدف و ندارند  درد خود از چون کوچک هاي روحيه کلي طور به

 و شکافته فرقشان دهند. مي قرار بال و تزحم در و دارند مي حرکت وا به را تن هميشه بزرگ هاي روحيه اما ندارند آل ايده شود و مي

 بدن کار است تر بزرگ جسمشان از روحشان که اشخاص اينگونه در افتخار است، آنها براي شهادت جهت همين به شود.  مي بريده سرشان

 باشد )عزيزي، رفتن، اسب مس زير باشد، آماده اندازه بي تشنگي آماده بايد باشد، همدم حسين روح با بخواهد اگر حسي)ع(  تن است. دشوار

1386[)36] 

 مي شکر را خدا شود، مي شکافته فرقش شود کشته خودش بزرگ هاي و هدف الهي هاي هدف راه در که کند مي آرزو بزرگ روح

 مي دماللگ ها اسب سم زير در که تني آن شود. وارد بدنش به زخم سيصد عاشورا در روز بايد خواه نا خواه شد، بزرگ که وقتي کند. روح

 وقتي دهد. مي را شهيد روح جريمه دهد، مي را پرستي حق جريمه دهد، مي را حماسه يک دهد، جريمه مي را بزرگ روح يک جريمه شود،

 [48(]1377)مطهري،  بدهم. ارزش خون اين به خواهم مي من گويد مي تن به شد بزرگ روح که

 تن شد، که کوچک روح و افتد؛ مي زحمت به تن شد، بزرگ که روح ااست. اساس مقدس روح يک و بزرگ روح علي)ع( يک بن حسين

 سر اين گويد: مي تن به بيند، مي خود وظيفه در کوتاهي ترين کوچک که وقتي بزرگ است روح حسابي يک خود کند. اين مي پيدا آسايش

  )همان( نکني وتاهيک زنان بيوه و يتيمان کار در ديگر و کني احساس را آن حرارت تا ببر تنور اين توي را

 

 روح متصل به الهامات معنوي
صّ روح انسان بايد وصل به الهامات معنوي باشد. غالباً انسان ها از نوعي الهام يا نداي دروني بهره مي برند. الهام بعد از معجزه که مخت

 ندان بيش از عموم مردم به چشم مي خورد.پيامبران است مربوط به انسان مي شود. اين معموالً در مورد بزرگان دين، شاعران، و هنرم

روح انسان بايد وصل به الهامات معنوي و سرچشمه جهان هستي باشد تا با مدد از نيروي فراجهاني از درد و رنج جهاني گسستگي و 

رش امام)ع( مي باشد که در رهايي يابد. چنانکه مي توان گفت زندگي امام حسين)ع( و مخصوصا واقعه کربال به روشني نمايانگر اين بعد از نگ

تمام لحظات روح ايشان در ارتباط با معنويات بود آن جايي که مصيبت و سختي بر امام تنگ مي شد دست به دعا بر مي داشت و با خالق خود 

 راز و نياز مي گرد و از اين طريق ياري و مدد مي گرفت و اين خود اوج اتصال به معنويات است.

 

 السالمن با توجه به نگرش دينی امام حسين عليهمعناداري زندگی انسا

با توجه به راهکارهايي که در شيوه مديريتي امام حسين)ع( در برابر سختي ها و مصائب وارده بر حضرت اشاره شد اينگونه برداشت مي 

ور ديني و مذهبي است لذا با توجه به شود که اساس ديدگاه و عملکرد امام حسين)ع( بر اساس مبناي خداباورانه و اصل اعتقاد به معاد و ام

 اين ديدگاه به بررسي تاثير آن بر معناداري زندگي مي پردازيم:

هاي ديني در رابطه با معناي زندگي انسان عبارت است از تأکيد روي اين نکته که بدون وجود خداوند و فناناپذيري جوهر اساسي نظريه

هاي رايج تأکيد بر وجود خداست. بر  يز در رابطه با مبناي خوب و بد اعمال از جمله نظريهزندگي معنايي نخواهد داشت. در حوزة اخالق ن
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اساس اين نظر اگر خدا وجود نداشته باشد هر عملي مجاز است؛ زيرا  در صورت عدم وجود خداوند ديگر خوب و بد فاقد مبنا خواهد بود و از 

 خواهد بودبين رفتن مبناي خوب و بد برابر با تجويز هر عملي 

هايي سعي دارد با مديريت حيات بشر، بشر را به معناي  بنابراين معنادهي دين به زندگي بدين نحو قابل بيان است که دين با ارائه برنامه

د. فقدان باشزندگي خود، يعني خالقيت برساند. زهد، تقوي و مناسک عملي همچون نماز و ... همه اينها عواملي در ايجاد خالقيت در انسان مي

 خالقيت با رنج، يأس، دلسردي و... برابر است. البته ممکن است کسي خالقيت را از دست بدهد، ولي نتايج آن را احساس نکند و علت اين امر

ا به خاطر اشتغال و دلخوشي کاذب به برخي امور باشد. اگرچه دين و به عبارت ديگر، تعاليم وحياني راهي براي رسيدن به خالقيت است ام

تواند سبب اسارت، بردگي و... شود. انبيا به عنوان مبلغان تعاليم وحياني، طرق همين وسيلة مقدس به جاي رساندن انسان به غايت زندگي مي

ن دهند، آنگاه که مبلغاکنند تا انسان به معناي زندگي خود نايل گردد. پيامبران خود را وصي و وکيل انسانها قرار نميمختلفي را ترسيم مي

دادن و کنند وکيل و وصي مخاطبان خود شوند و از رابطة خالق و مخلوق چنان ارتباطي طراحي کنند که به جاي نشانديني سعي مي

شوند؛ در واقع يک اقدام غيرديني انجام دادند و به هدفي که دين به دنبال تحقق آن براي کردن در يافتن معناي حيات، وکيل آنها ميکمک

کنند. استاد مطهري نيز در آثار خود از برخي تالشهاي نادرست در تبيين مفاهيم ديني و اخالقي اظهار ناخرسندي وارد مي انسانهاست آسيب

 مندي و گله

از کند که آنگاه که امري مغاير و ناسازگار با توانمندي انسان باشد، از دين و برخاسته کند و اساساً وي اين نکته را به عنوان مبنا معرفي ميمي

  [49(]1361تعاليم ناب اسالمي نيست. )مطهري، 

جامعه شناسان و روان شناسان امور متعددي مانند رنج کشيدن ها، ناکامي ها، شکست ها و ناتواني تفسير آنها را از جمله عوامل دروني 

ن ناشي از نبود ايمان و دست برداشتن از و اجتماعي مهم پوچ انگاري مي دانند. مطابق اين ديدگاه، آشفتگي و سرگرداني انسان در جهان مدر

[ به اعتقاد اين عده، براي رسيدن به پاسخي مناسب براي مسئله معني زندگي راهي به جز 58(]1382خدا و دين است.) والتر. تي. استيس، 

خشي از يک هدف بزرگ تر که اغلب مالزم است با اين پرسش که آيا انسان ها ب« معناي زندگي چيست؟»رجوع به دين وجود ندارد؛ پرسش 

[ بدون اعتقاد به وجود خدا نمي توان از معناي 23(]37-28، ص1382)سوزان ولف،   «يا هدف الهي اند يا نه، پاسخي ديني طلب مي کند.

ف زندگي سخن گفت. تنها در صورتي مي توان گفت زندگي دنيوي ما معنادار است که زندگي اخروي وجود داشته باشد. آفرينش بدون هد

نمي تواند بامعنا باشد. انسان موجودي هدفمند است و تنها در صورتي مي تواند زندگي معناداري داشته باشد که به سوي هدف واقعي خود 

حرکت کند. دين مي گويد؛ هدف واقعي انسان تنها خداوند است. بنابراين، تنها با پذيرش حيات پس از مرگ و رستگاري ابدي مي توان به 

زندگي پرداخت. مفاهيم و گزاره هاي ديني مي توانند بر تمامي ابعاد زندگي ما سايه افکنده و آن را معنادار کنند. بنابراين پذيرش  مسئله معناي

 .موجود ابدي و حيات ابدي در اين مسئله اساسي ترين موضوع است

دادهاي خود را در بعد انسانيت شکوفا کرده و به انسان موجودي است داراي استعداد فراوان که با کارهاي اختياري خود مي تواند استع

 منصه ظهور برساند و بالفعل داراي کماالتي شود که نداشته است. انسان بالفطره خواهان چنين کماالت انساني است

طالق است؛ يعني اما چرا خداوند مي تواند نقش معناداري زندگي انسان را به عهده بگيرد؟ مطابق آموزه هاي ديني، خداوند کامل علي اال

 دانا و تواناي مطلق است. از هر عيب و نقصي مبرّاست. همه به او نيازمند و او بي نياز از همه است. در مقابل، انسان موجودي است که با

اد فراوان که با بطور ناقص، در پي کمال است. انسان موجودي است داراي استعد  برخورداري از برخي صفات الهي، مثل علم، اراده، اختيار و ...،

کارهاي اختياري خود مي تواند استعدادهاي خود را در بعد انسانيت شکوفا کرده و به منصه ظهور برساند و بالفعل داراي کماالتي شود که 

ندگي خود نداشته است. انسان بالفطره خواهان چنين کماالت انساني است. به دليل فطرت کمال جوي انسان، تنها در صورتي او مي تواند به ز

 [ 22](1382سليماني اميري،  معنا ببخشد که اهداف الهي را به عنوان اهداف زندگي خود برگزيند.)

بسياري از فيلسوفان دين و متکلمين جديد معتقدند ربط و نسبت با خداوند، شرط الزم و کافى براى اين است که زندگى شخص معنادار 

نسبت معنادارى است و معنا در زندگى ما از راه تحقّق بخشيدن به هدفى که خداوند براى آدمى باشد. از ديدگاه اين عده، خود همين ربط و 

 ).مقرّر کرده است، حاصل مى آيد. با اين وجود، يک زندگى بدان اندازه که به تحقّق هدف الهى ]از خلقت آدمى[ مدد مى رساند، معنادار است

حثي که مطرح شد مي توان گفت نوع نگاه امام حسين)ع(،  نحوه عملکرد ايشان در برخورد با [ بنابراين با توجه به مبا10](1382تديوس متز، 

مصائب و نوع مديريت ايشان همه در جهت تحقق هدف الهي است و اينچنين مي توان تاثير عملکرد امام حسين)ع( را بر معناداري زندگي 

و رنج هاي آن داشتند و نحوه برخودي که در سير زندگي و مخصوصا واقعا سنجيد و اينکه حضرت سيد الشهدا با نگرشي که نسبت به دنيا 

 عاشورا از خود نشان دادند زندگي را معنادار تلقي مي کردند. 

البته نکته قابل تامل اينجاست که صرف حذف نمودن رنج و سختي از زندگي را نمي توان معناداري از زندگي تلقي کرد به اين معنا که 

ها بدون ترديد، همه انسانردن رنج براي انسان کاري را از پيش نمي برد جز اينکه مدت کوتاهي انسان را از مساله دور مي کند حذف و پنهان ک

ردمندانه باشد. رضامندي يا نارضايتي، به خ دهند؛ امّا مهم اين است که اين واکنش، صحيح و هاي ناخوشايند، واکنش نشان ميبه موقعيت
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بنابراين مقابله اي  توان صحيح و کارآمد دانست. مقابله، يا مثبت است و يا منفي.اي را نميهر مقابله ها بستگي دارد.ا سختيشيوه مقابله او ب

مثبت و کارامد است که به زندگي معنا مي بخشد نه صرف حذف کردن رنج از زندگي. لذا با مديريت صحيح و درست در مقابل رنج ها مي 

را رقم زد و اين مديريت صحيح و مناسب تاثير مثبت و بسزايي در معناداري زندگي دارد و بدون شک مي توان تاثير  توان زندگي معنا داري

 مثبت نوع مديريت امام حسين)ع( را  بر معناداري زندگي به روشني اذعان نمود.
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 نتيجه گيري
ت مديريت رنج در زندگي روزمره انسان و ارائه راهکارهاي مناسب با آن مسائل، تدوين گرديده است؛ نوشتار حاضر در راستاي بيان اهمي

ت با توجه به موضوع پژوهش، با استفاده از سخنان امام حسين)ع( در قالب خطبه ها، نامه ها، نيايش ها و کلمات قصار، و سيره زندگي و شهاد

 بشر، نتايج زير به دست آمد:  ايشان، به عنوان يک منبع اصيل براي هدايت

رنج، واقعيت جداناپذير زندگي است و هيچ وقت نمي توان آن را از واقعيت زندگي حذف کرد. اما آموزش نحوه ي موضع گيري در برابر 

يست؛ به شرطي نبار  رنج ها وظيفه اي است که انسان بايد در جهت آن تالش کند. با اين رويکرد مي توان نتيجه گرفت که هيچ چيزي زيان

  د.که انسان در برابر آن موضعي صحيح اتخاذ کند و هيچ چيزي سودمند نيست؛ اگر انسان در برابر آن موضعي نادرست اتخاذ کن

رنجها را معطوف به ارزشهـا و کمـاالت  هـاي رنـج را تبيـين و آنگـاه ريـشهنگاه خداباورانه و دين باورانه به رنج ها و سختي ها، 

عوامل شناختي)توجه به رنــجهــا در تفکــر دينــي و جهــانبينــي اســالمي عبارتنــد از  هـاي رهـايي از د. عوامـل و ريـشهمـينمايـ

مالکيت خداوند، توجه به حضور در محضر الهي، کسب رضايت خداوند، توکل به خدا، اعتقاد به مرگ و جهان پس از آن، شناخت هدف، شناخت 

معنوي)معنويت و عبوديت، دعا، توجه به -اش الهي(، عوامل رفتاري)صبر و بردباري، استقبال از سختي ها( و عوامل عاطفيدنيا، توجه به پاد

  عنايت الهي، عظمت و بزرگي روح، ارتباط روح با الهامات معنوي(.

رش ديني به رنج ها و سختي ها دهد که امام)ع( با نگدوران زندگي پرتالطم حضرت سيدالشهدا)ع( و مخصوصا واقعه کربال نشان مي

بهترين و مناسب ترين برخورد و مقابله با مصائب را داشتند و اين خود الگويي صحيح در جهت زندگي انسان ها مخصوصا نسل جوان امروز که 

 ادار را رقم زد.بيش از هر منبع ديگري به اين ميراث گرانبها نيازمند هستند مي باشد و حتي مي توان با اين عملکرد يک زندگي معن
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 راجعممنابع و 
 ازيقرآن کريم، ترجمه ايت اهلل مکارم شير [1]

 ، قم: مشهور.دشتيمحمد ترجمه ترجمه: نهج البالغه، ش(؛ 1379سيد رضي، محمدبن حسن) [2]

 .انتشارات جهانترجمه احمد فهري زنجاني، تهران: ، اللهوف علي قتلي الطفوف ؛ق(1348)علي بن موسي بن طاوس،ا [3]

؛ مصحح: جواد قيومي اصفهاني، قم: االقبال باالعمال الحسنه فيما يعمل مره في السنهش(؛ 1376)---------------------- [4]

 التابع لمکتب االعالم االسالمي.

 .، موسسه انتشارات عالمهابى طالب مناقب آل ق(؛1379)محمد ،بن شهرآشوب مازندرانىا [5]

 بيروت: دار احياء التراث العربي. لسان العرب(؛ ق1408ابن منظور، محمدبن مکرم) [6]

 ،حمد عطاالمحقق: محمد عبد القادر أ ؛مجمع الزوائد ومنبع الفوائد؛ ق(1422)الهيثمي نور الدين علي بن أبي بکر بن سليمان [7]

 االولي. ، طبعهدار الکتب العلمية

 ،.ر دکتر حسين فوده، مرکز نشر سمر، ترجمه و ويرايش زير نظسازش رواني با درد ش(؛1371هلم جليکو) -انابل بروم [8]

 .تهران: سخن، چاپ اول ج(،8رگ سخن)فرهنگ بز ش(؛1381انوري، حسن) [9]

 .45-28: 51،مبلغاننشريه  ؛(2)امام حسين )ع( الگوي زندگي؛ ش(1382)عبد الکريم پاك نيا، [10]

ترويجي -نشريه علمي م :ق؛ ن عليه السالمل و پيوند آن با معرفت الهي از منظر امام حسيتوک ؛ش(1383)تاجيک، عليرضا _ [11]

  63-52: 81، وسسه آموزشي و پژوهشي امام خمينيمعرفت نشر م

مجله نقد و  سعيدي مهر،محمد مترجم؛  "؟آيا هدف خداوند مي تواند سرچشمه معناي زندگي باشد" ش(؛1382)تديوس متز [12]

 .183-149 :29-30،نظر

 ول.، تهران: اختران، چاپ اگ جالليفرهن ش(؛1386جاللي، تهمورس) [13]

يه تهران، موسسه فرهنگي ارا ج(،10معارف و معاريف: دائره المعارف جامع اسالمي) ش(؛1382حسيني دشتي سيد مصطفي) [14]

 ها.

 27-11:   51؛ نشريه مبلغان،زندگي الگوي )ع( حسين امامجواد؛  حسيني، [15]

 سالمي، چاپ دوم.انتشارات انقالب اتهران:  ،درس هاي عاشور(آفتاب در مصاف) ش(؛1391خامنه اي، سيد علي) [16]

  87-86:  22،اطالعات حکمت و معرفت مسعود فريامنش، ، ترجمه:«در باب رنج»؛ ش(1386)دگرازيا، ديويد [17]

 ج(، تهران: دانشگاه تهران.50)لغت نامه دهخدا ش(؛1377دهخدا، علي اکبر) [18]

 هوري مصطفوي. بي چا.تبة البوذر جم. طهران: مکمفردات في غرايب القرآن ق(؛1373راغب اصفهاني، حسين بن محمد) [19]

 ؛ قم: بي نا کربال تا مکه از بحران رهبري و )ع( حسين امام ؛ش(1387)رحماني، جعفر [20]

 جلهميکردي به اراي استاد شهيد مطهري(، )با رونقش دين در رنج زدايي و کاهش االم بشري؛ ش(1389)رودگر، محمد جواد [21]

 140 -114: 8، قبسات

 ، بي جاات عرفانيحات و تعبيرفرهنگ اصطال ش(؛1379)سجادي، سيد جعفر [22]

(، اصفهان، انتشارات ديجيتال: مرکز تحقيقات رايانه اي قائميه ويژگي هاي شخصيت امام حسين)عسلطان محمدي، فاطمه،  [23]

 اصفهان.

 144-95:  31-32،نقد و نظرمجله ، خدا و معناي زندگي (؛1382)سليماني اميري، عسگري [24]

 .37-28 : 30و 29، نقدونظرمجله : محمد علي عبداللهي، ، ترجمهمعناي زندگي ش(؛1382ف)سوزان ول [25]

سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم ؛ بهداشت رواني با نگرش به منابع اسالمي؛ محمدصادق، محمدرضا ساالري فر ،شجاعي [26]

 ، بي تاانساني دانشگاهها )سمت(، مرکز تحقيق و توسعه علوم انساني، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

 .آيت اهلل مرعشي نجفى منشورات مکتب ؛ قم:و الشوارديه ب الموارد في فصح العرباقر (؛ق1403لخوري)، سعيداشرتوني [27]

 محمدباقر کمره اي، تهران: کتابچي.؛ ترجمه امالي شيخ صدوق ش(؛1376يخ صدوق)ابن بابويه(، محمدبن علي)ش [28]

ج شيخ محمد باقر ساعدي خراساني. تهران: مترجم: حا ،االرشاد(؛ ش1364حمد النعمان)ابوعبداللّه محمد بن مشيخ مفيد،  [29]

 کتابفروشي اسالميه.

فصلنامه پژوهش هاي  ،کارکردهاي تربيتي و اخالقي رنج در الهيات يهودي ؛ش(1394)محمدباقر ،نائيجي ؛هراب ، منياصادق [30]

 116-89:  6 ،ادياني

 جمکران. مقدس قم، مسجد (؛عليهالسالم ينحس امام اخالق مکارم بر جمال)نگرشي آيينه ؛ش(1390)صافي گلپايگاني، لطف اهلل [31]

http://www.؟.ir/
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http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%D9%88%D9%81_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%82%D8%AA%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%88%D9%81_%28%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%29
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/101903/%d8%b9%d8%a8%d8%af_%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%b1%db%8c%d9%85_%d9%be%d8%a7%da%a9_%d9%86%db%8c%d8%a7
http://www.noormags.ir/view/fa/publisher/index/175?title=%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://www.noormags.ir/view/fa/publisher/index/175?title=%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
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 جمکران. مقدس ؛ قم، مسجدعليهالسالم حسين امام عظمت از پرتوي ؛ش(1390)--------------------- [32]

، تهران: فرهنگ معاصر، چاپ فرهنگ معاصر فارسي ش(؛1381سترن حکمي)صدري افشار، غالمحسين و نسرين حکمي و ن [33]

 سوم.

 ر، چاپ پنجم.تهران: اساطي ترجمه ابوالقاسم پاينده ،(تاريخ الرسل و الملوك)اريخ طبريت؛ ش(1372)محمدبن جرير ،طبري [34]

 ن: دفترنشرفرهنگ اسالمي. بي چا.؛ تهرامجمع البحرين؛ ق(1408)طريحي، فخرالدين [35]

يغات دفتر تبل محقق: حسن زاده آملي، قم: انتشارات، شرح االشارات والتنبيهات ق(؛1425صرالدين محمدبن محمد)ن طوسي، [36]

 اسالمي حوزه علميه.

 ، مصحح: عاملي، احمد حبيب، بيروت، دار احياء التراث العربي، بي تاالتبيان في تفسير القرآن، محمد بن حسن؛ ------- [37]

 .اسالمي مدارك و اطالعات مرکز : ؛ قممطهري شهيد زبان از )ع( حسين امام  (؛ش1386عزيزي، عباس) [38]

، اولين همايش ملي اسالم و سالمت روان، بندرعباس، آرامش رواني از نگاه قرآن راههاي رسيدن به(؛ ش1394)عسکري, حسن [39]

 http://www.civilica.com/Paper-CIMH01-CIMH01_005.htmlدانشگاهي هرمزگان،  جهاد

 ج( تهران : اميرکبير، چاپ سوم.3،)فرهنگ عميد ش(؛1374ن)عميد، حسي [40]

وزارت فرهنگ و ارشاد ، تهران:  مترجم: ابوالحسن شعراني؛ لمهمومدمع السجوم ترجمه کتاب نفس ا ش(؛1386قمي، عباس) [41]

 .اسالمي، سازمان چاپ و انتشارات

، چاپ اسماء الزهرا نشر، ابوالحسن شعراني؛ ترجمه : ترجمه کتاب نفس المهمومآنچه در کربال گذشت ؛(ش1392) ---------- [42]

 اول.

 طيب؛ قم: دارالکتب، چاپ چهارم.؛ محقق: موسوي جزايري، تفسير القمي؛ ش(1363)، علي بن ابراهيم------ [43]

 . تهران:  مکتبةاالسالمية. بي چا.لدين اآلمليتصحيح الشيخ نجم ا ،اصول کافيق(؛ 1391کليني، محمدبن يعقوب) [44]

 .حات تصوفشرح اصطال ش(؛1367)دقگوهرين، سيدصا [45]

صفوة  -بکري حياني  :المحقق  ،کنز العمال في سنن األقوال واألفعال؛ ق(1401)عالء الدين علي بن حسام الدينمتقي هندي،  [46]

 .الطبعة الخامسة، مؤسسة الرسالة، السقا

 ق(؛ بحاراالنوار؛ بيروت: مؤسسة الوفاء. دوم.1403مجلسي، محمدباقر) [47]

 .سسه انتشارات عالمهموقم: ، مناقب آل ابى طالب (؛ق1379ص)محمدبن شهرآشوب مازندرانى، ا [48]

سازمان مطالعه و تدوين کتب ؛ بهداشت رواني با نگرش به منابع اسالمي؛ (ش1394)محمدصادق شجاعي، محمدرضا ساالري فر [49]

 . ت(، مرکز تحقيق و توسعه علوم انساني، پژوهشگاه حوزه و دانشگاهعلوم انساني دانشگاهها )سم

 ، تهران: صدرا.حماسه حسينيش(؛ 1377مرتضي)مطهري،  [50]

 ، دفتر انتشارات اسالمي.علل گرايش به ماديگري ش(؛1361)------------- [51]

 ؛ تهران: انتشارات صدرا، چاپ دهم.(7)جشنايي با قرآنآش(؛ 1386)------------- [52]

 .چاپ ششم، امير کبير :، تهرانفرهنگ معين ؛ش(1363)مدمح، معين [53]

 .الطبعة الخامسة، دار الکتاب اإلسالمي: بيروت ـ لبنان ؛مقتل الحسين )ع( ؛ق(1399)عبد الرزاق ،المقرَّم [54]

 .تهران: دارالکتب االسالميه؛ نمونهتفسير؛ (ش1383)مکارم شيرازي، ناصر [55]

   19-13:  144، مجله آبان ،دين معنويت وعقالنيت ش(؛1381)ملکيان، مصطفي [56]

 ه معاصر، چاپ اول: نگا، تهرانراهي به رهايي: جستارهايي در باب عقالنيت و معنويت؛ ش(1381)------------- [57]

؛ رنج و شادي در اسالم و بودا؛ رساله دکترا رشته مدرسي معارف اسالمي، دانشگاه ش(1392)موسوي، سيد محمد حسين [58]

شاور: )دکتر سيد حسين دکتر فياض قرائتي( استاد م-حجت االسالم دکتر محمد حسن رستميفردوسي مشهد، اساتيد راهنما: )

 سيد موسوي(.

 قم: بوستان کتاب، چاپ نوزدهم.ال، سخنان حسين بن علي از مدينه تا کرب؛ ش(1390)نجمي، محمدصادق [59]

 123-108:  30و  29 ،نقدونظرمجله ، ترجمه: اعظم پويا، در بيمعنايي معنا هست ش(؛1382)والتر. تي. استيس [60]
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