قرائتی تربیتی از حدیث کساء با روش تحلیل محتوا

رﺳﺎﻟﺖ اﺧﻼﻗﻲ و تربیتــی دیــن مبیــن اﺳـﻼم اﻳﺠـﺎب ﻣﻲﻛﻨﺪ ﺑﺮای
چکیده ﺗـﺄﻣﻦﻴ ﻧﻴـﺎز اﻧﺴـﺎنﻫـﺎ و ﺗﺤﻘﻖ ﻫﺪف ﻏﺎﻳﻲ ﺧﻠﻘﺖ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی
ﻣﻨﺎﺳﺐ و روﺷﻤﻨﺪ اراﺋﻪ دﻫﺪ .ﻳﻲﻜ از راﻫﻜﺎرﻫﺎی آن ،اﻟﮕﻮﺳﺎزی
و ﺗﺠﺴﻢ ﻋﻴﻨﻲ و ﻋﻤﻲﻠ اﺧﻼق و آمــوزه هــای تربیتــی در اﻟﮕﻮﻫﺎی اﻧﺴﺎﻲﻧ اﺳﺖ.
حدیــث کســاء ،حدیثــی اســت دربیــان فضیلــت پنــج تــن آل عبــا(ع) کــه حــاوی
نــکات برجســته تربیتــی و اخالقــی اســت .پژوهــش پیــش رو بــر آن اســت تــا بــا
اســتمداد از روش «تحلیــل محتــوا» مــن ایــن حدیــث را مــورد واکاوی قـرار دهــد
و پــس از بررســی کمــی داده هــا ،فراوانــی واژگان کلیــدی ،مضامیــن اصلــی و
مضامیــن فرعــی یــا نقــاط مترکــز حدیــث را اســتخراج منایــد .نتایــج بــه دســت
آمــده گــواه بــر آن اســت کــه مباحثــی ماننــد «اســتفاده از القــاب و کنیــه هــا»،
«ســام و پاســخ آن»« ،اذن و اجابــت» و تاکیــد بــر «صمیمیــت اعضــای خانــواده»
در مــن حدیــث از کمیــت بیشــری برخــوردار هســتند .کــه مــی تــوان آن هــا را
محــوری تریــن اصــول تربیتــی حاکــم بــر حدیــث کســاء قلمــداد منــود.
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مقدمه

بــر همــواره در دورهی زندگــی خــود ،پیگیــر کــم و كیــف تعلیــم و تربیت بوده اســـت .تأ ّمـــل و دقّـــت
در آموزههــای دینــی نیــز نشــان میدهــد کــه اصــول تعلـــیم و تربیـــت بـــا هـــدف و فلســفهی آفرینــش
منطبــق اســت و انبیــا و اهلبیــت معصومیــن(ع) همــواره بهعنــوان الگــو و رسمشــق در معــارف دینــی
معرفــی شــدهاند.
(ع)
ازجملـه راهکارهـای تبییـن دیدگاههـا و مبانـی نظـری سـیره و روش امامـان معصـوم بهمنظـور تبییـن
الگـوی تربیتـی معرفیشـدهی ایشـان و عرضـهی آن به جامعه اسلامی ،مطالعـهی علمی آثـار برجایمانده از
ایـن بزرگـواران ،بـا روشهـای تحقیـق میانرشـتهای و جدیـد ازجملـه «روش تحلیل محتوا» اسـت.
روش «تحلیــل محتــوا» ،یــا «تحلیــل محتــوای مضمونــی» کــه روشــی علمــی بـرای تفســیر «مــن» اســت،
ازجملــه روشهــای پژوهشــی اســت کــه در حــوزهی علــوم انســانی کاربــرد دارد و بــه علــت اینکــه نتایــج
بهدســتآمده از طریــق آن ،از اعتبــار باالیــی برخــوردار اســت ،محققــان و پژوهشــگران عرصههــای
گوناگــون علمــی بــه آن بســیار توجــه کردهانــد.
روبــرت فیلیــپ وبــر 1در تعریــف ایــن روش چنیــن آورده اســت« :روش تحقیقــی اســت ب ـرای گرفــن
نتایــج معتــر و قابــل تکــرار از دادههــای استخراجشــده از مــن» (.)Weber , 1991,p23
پژوهشهایــی بــه ایــن شــیوه ،در متــون دینــی مشــابه ماننــد «دعــای مکارماالخــاق» و «احادیــث
صحیفــه رضویــه» انجامشــده اســت کــه عبارتانــد از« :اســتخراج الگــوی تربیــت اخــاق اســامی از منظــر
امــام ســجاد(ع) بــر مبنــای تحلیــل مضمونــی دعــای مکارماالخــاق» نوشــتهی اکــرم ســلیمی و دیگـران ()1397
و «تبییــن شــیوههای تربیتــی امــام رضــا(ع) در راســتای ایجــاد ســبک زندگــی اســامی بــر مبنــای تحلیــل
محتــوای دعاهــای صحیفــه رضویــه» از محمــد جانیپــور (عــرت دوســت) و علــی رسوریمجــد (.)1393
متأســفانه تاکنــون ،تحقیقــی جامــع و دقیــق دربــارهی حدیــث کســاء کــه حدیثــی مهــم در فضیلــت
پنجتــن آلعبــا(ع) اســت ،صــورت نگرفتــه و کارهــای انجامشــده بیشــر جنبـهی وعــظ و منــری داشــته اســت؛
ازایـنرو ،پژوهــش حــارض درصــدد اســت مضامیــن اصلــی ایــن حدیــث رشیــف را اســتخراج کنــد و الگــوی
(ع)
نظاممنــد تربیتــی آن را بــر اســاس شــاخص و فراوانــی منــودار کمــی بــه عالقهمنــدان بــه ســیرهی اهلبیــت
و جامعـهی اســامی ارائــه منایــد.
گفتنــی اســت کــه پیــش از پرداخــت بــه ایــن مهــم ،رضوری اســت بهاجــال بــه جایــگاه مهــم ایــن
حدیــث رشیــف در متــون روایــی و تفســیری شــیعه و اهــل ســنت اشــاره شــود.
حدیــث کســاء دو مــن دارد :مــن کوتــاه و نیــز مــن مشــهوری کــه برخــی علــا بــه قرائــت آن الت ـزام
داشــتهاند .مــن کوتــاه حدیــث کســاء ،از مشــهورترین روایــات شــیعه و اهــل ســنت اســت کــه از حــدود
هفتــاد و انــدی طریــق اعــم از منابــع تفســیری و حدیثــی شــیعه (بهعنــوان منونــه نــک :قمــی ،1404 ،ج ،2
ص 193؛ کلینــی ،1429 ،ج  ،2ص  )8و اهــل ســنت (نــک :مســلم ،1423 ،ج  ،15ص 190؛ ابنحنبــل،1412 ،
ج  ،7ص 415؛ طــری ،1412 ،ج  ،5ص  )22نقلشــده و دانشــمندان اســامی آن را مســتفیض و در حــد تواتــر
1- Robert Philip Weber
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دانســتهاند (ریشــهری ،1379 ،ج  ،1ص .)38
طبری در کتـاب دالئـل االمامـه چنیـن آورده اسـت :همزمـان بـا نـزول آیـهی تطهیـر ،پیامبر اکـرم
امیراملؤمنیـن(ع) ،فاطمـه(س) ،امـام حسـن(ع) و امـام حسـین(ع) را فراخواندنـد و بـا کسـاء ایشـان را پوشـاندند و
چنیـن دعـا کردنـد« :اللهـم ان هوالء اهلی فاذهـب عنهم الرجس و طهرهـم تطهیرا» (طبری ،1413 ،ص .)21
عــاوه بــر ایــن مــن کوتــاه ،حدیــث کســائی کــه امــروزه مشــهور شــده و متنــی طوالنــی دارد ،در کتــاب
املنتخــب فــی جمیــع املراثــی و الخطــب (طریحــی ،1424 ،ص  253و  )254و در کتــاب عــوامل العلــوم و
املعــارف و االحــوال مــن اآلیــات و االخبــار و االقــوال (بحرانــی اصفهانــی ، 1413 ،ج  ،11ص  )930نقلشــده
اســت .ایــن مــن را غیــر از صاحــب عــوامل ،برخــی از علــای شــیعه نقــل و بــر آن تکیــه کردهانــد؛ ماننــد
حس ـنبنمحمد دیلمــی در کتــاب غــرر االخبــار و درر اآلثــار نوشــتهی حس ـنبن علیبــن محمــد معــروف
بــه واعــظ دیلمــی ،در قــرن هشــتم هجــری (تربتــی کربالیــی ،1391 ،ص  .)14مترکــز پژوهــش حــارض بــر
نســخهی طوالنــی و مشــهور حدیــث رشیــف کســاء اســت کــه دربردارنــدهی مطالــب ارزشــمندی در حــوزهی
تربیــت اســامی و روابــط افـراد خانــواده اســت.
(ص)

 .1بیان مسئله

پژوهش حارض درصدد است به پرسشهای زیر پاسخ دهد:
 .1واژگان کلیدی و مضامین اصلی حدیث کساء کدامند؟
 .2مضامین فرعی یا نقاط مترکز حدیث کساء شامل چه موضوعاتی است؟
 .3الگوی تربیتی حدیث کساء بر اساس روش تحلیل محتوا چگونه تحلیل و تبیین میگردد؟

 .2تحلیل محتوای حدیث کساء

در رابطــه بــا فــن تحلیــل محتــوای احادیــث در اینگونــه پژوهشهــا ،از فــن «تحلیــل محتــوای
مضمونــی» بــر مبنــای واحــد «جمــات» بــر اســاس «گوینــدهی» آن انتخابشــده اســت .ابتــدا بــا نــگاه بــه
واژههــای کلیــدی حدیــث ،مفاهیــم اولیـهی تشــکیلدهندهی مضامیــن و نقــاط مترکــز آن اســتخراج شــد .در
مرحلــهی دوم ،بــا درج عبارتهــای حدیــث در جدولهــای تحلیــل محتــوا ،بــه اســتخراج جهتگیریهــا
و نقــاط مترکــز هرکــدام از جمــات تقطیــع شــده پرداختهشــده اســت .در ادامــه ،تحلیــل محتــوای حدیــث
رشیــف کســاء بــر اســاس نســخهی مشــهور انجــام گرفتــه کــه بهتناســب جــدول ترسیمشــده و بــر اســاس
کدهــای تخصیصیافتــه ،واژههــای کلیــدی مضامیــن اصلــی و مضامیــن فرعــی یــا نقــاط مترکــز حدیــث مدنظر
اســتخراج گردیــده اســت کــه در قالــب جــداول کمــی ،بــه تحلیــل آنهــا پرداختــه خواهــد شــد.
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جدول تحلیل حدیث کساء
راهنامی کد جدول :الله َع َّز َو َج َّل -A :رسولالله(ص) -R :علی(ع) -B :حسن  -H :حسین  -S :فاطمه( F :
کد
مضمون فرعی
واژههای کلیدی مضمون
منت حدیث
ردیف
اصلی
(ع)

1

2

3

4

5

6

7

8
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َع ْن ِ
السال ُم ِب ْن ِت
فاط َم َة ال َّز ْهرا َّ ِء َعلَی َها َّ
َر ُسو ِل اللَّ ِه َصلَّی اللَّ ُه َعلَی ِه َوآلِ ِه َ
قال
ِ
فاط َم َة ()6َس ِم ْع ُت ِ
فاط َم َة اَنَّها قال َْت َدخ ََل َعلَی ا َبی
 َر ُس ُول اللَّ ِه ()14ِ
ِ
َّ
ُ
َر ُسول الله فی بَ ْعض االْیامِ
السال ُم ()21َّ
الْکساَّ ِء ()23السال ُم َعلَیک یا ِ
ف َ
فاط َم ُة فَ ُقل ُْت
َقال َّ
الله)12( :
السال ُم َ
قال اِنّی ا َ ِج ُد فی بَدَنی
َیک
َعل
َّ
ضُ ْعفاً

نبوت

فَ ُقل ُْت لَ ُه ا ُعیذُک بِاللَّ ِه یا اَبَتا ُه ِم َن
الضُّ ْع ِف
الْ َح َسنِ ()1فَق ََال یا ِ
فاط َم ُة ایتینی بِالْکساَّ ِء الْیامنی
ریشه اذن ()12فَ َغطّینی ِب ِه
الْ ُح َسینِ ()1 َعلِی ()7فَاَت َیتُ ُه بِالْکساَّ ِء الْیامنی فَ َغطَّیتُ ُه ِب ِه
و ِصتُ اَنْظُر اِلَی ِه واِذا وجه ُه یت َاللَ ُؤ کاَنَّ ُه -اَبَا الْ َح َسنِ ()2
َ َ ُْ َ
َ
الْب ْد ْر فی لَیلَ ُ ِة تَ ا ِم ِه وکاملِ ِه فَام کان َْت اِالّ  -ا َمی َر الْ ُم ْؤ ِمنی َن
ُ
َ
َ
()1
سا َع ًة َواِذا ِب َول َِدی الْ َح َسنِ اَقْ َب َل
اهلبیت ()3ال ِّر ْج َس ()2
تَطْهیرا ً ()2َو َ
السال ُم َعلَیک یا ا ُ ّما ُه
قال َّ
ریشهی َح َّب()6
َّئیل ()4
السال ُم یا قُر َة َعینی َوثَ َر َة -ج ِْبا ُ
فَ ُقل ُْت َو َعلَیک َّ
َ
َّ
ال َّنبِی ()2فُؤادی
شَ ی َع ِتنا ()2ف َ
َقال یا ا ُ ّما ُه اِنّی ا َشَ ُّم ِع ْندَک راَّئِ َح ًة طَیبَ ًة
کاَنَّها راَّئِ َح ُة َجدّی َر ُسو ِل اللَّ ِه
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نبوت

(ع)

س)

 استفاده از کنیه برای تکریماستفاده از القاب برای تکریماهدای سالمبیان مشکل نزد فرزندنشانهی صمیمیت خانواده
پاسخ سالم استفاده از کنیه برای تکریمپناه بردن به خدادلسوزی فرزند نسبت بهپدر
درخواست از فرزندنشانهی صمیمیت در
خانواده
 اطاعت امر والدینپوشاندن پدر نشانهیصمیمیت خانواده
نگاه بهصورت والدیننشانهی صمیمیت خانواده
 اهدای سالم استفاده از کنیه برایتکریم
 پاسخ سالماستفاده از القاب برای تکریم محبت مادر و صمیمیت درخانواده
 استفاده از کنیه برای تکریمنظافت و خوشبویی(ص)
پیامرب
-استفاده از القاب برای تکریم

F1

R1

F2

R2

F3

H1

F4

H2

جدول تحلیل حدیث کساء
راهنامی کد جدول :الله َع َّز َو َج َّل -A :رسولالله(ص) -R :علی(ع) -B :حسن  -H :حسین  -S :فاطمه( F :
کد
مضمون فرعی
واژههای کلیدی مضمون
منت حدیث
ردیف
اصلی
(ع)

9

فَ ُقل ُْت نَ َع ْم اِ َّن َجدَّک ت َ ْح َت الْکساَّ ِء فَاَقْ َب َل
الْ َح َس ُن نَ ْح َو الْکساَّ ِء

10

َو َ
السال ُم َعلَیک یا َجدّا ُه یا َر ُس َول اللَّ ِه
قال َّ
اَتَاْ َذ ُن لی ا َ ْن ا َ ْدخ َُل َم َعک ت َ ْح َت الْکساَّ ِء

نبوت

11

السال ُم یا َولَدی َویا ِ
ف َ
صاح َب
َقال َو َعلَیک َّ
َح ْوضی قَ ْد ا َ ِذن ُْت لَک

معاد

12
13
14

15
16
17
18

الْ َح َسنِ ()1ریشه اذن ()12فَ َدخ ََل َم َع ُه ت َ ْح َت الْکساَّ ِء فَام کان َْت اِالّ -الْ ُح َسینِ ()1
 َعلِی ()7سا َع ًة َواِذا ِب َول َِدی الْ ُح َسینِ قَ ْد اَقْبَل
اَبَا الْ َح َسنِ ()2 ا َمی َر الْ ُم ْؤ ِمنی َنَو َ
السال ُم َعلَیک یا ا ُ ّما ُه
قال َّ
()1
اهلبیت ()3ال ِّر ْج َس ()2
السال ُم یا َولَدی َویا قُ َّر َة
فَ ُقل ُْت َو َعلَیک َّ
تَطْهیرا ً ()2َعینی َوثَ َ َر َة فُؤ ادی
ریشهی َح َّب()6
ف َ
َقال لی یا ا ُ ّما ُه اِنّی ا َشَ ُّم ِع ْندَک راَّئِ َح ًة
َّئیل ()4
ج ِْبا ُِ
ِ
ِ
ُ
طَی َب ً
َّ
َّ
َ
َّی
ل
ص
ه
ل
ال
ل
و
س
ر
ّی
د
ج
ة
ح
ئ
ا
ر
َّها
ن
ا
ک
ة
َ
َ َ َُ
ال َّنبِی ()2اللَّ ُه َعلَی ِه َوآلِ ِه
شَ ی َع ِتنا ()2فَ ُقل ُْت نَ َع ْم اِ َّن َجدَّک َوا َخاک ت َ ْح َت
الْکساَّ ِء فَ َدنَی الْ ُح َسی ُن نَ ْح َو الْکساَّ ِء
َو َ
السال ُم َعلَیک یا َجدّا ُه ا ََّلسال ُم َعلَیک
قال َّ
یا َمنِ اخْتا َر ُه اللَّ ُه اَتَاْ َذ ُن لی ا َ ْن ا َکو َن
َم َعکام ت َ ْح َت الْکساَّ ِء
ف َ
السال ُم یا َولَدی َویا شا ِف َع
َقال َو َعلَیک َّ
ا ُ َّمتی قَ ْد ا َ ِذن ُْت لَک

نبوت

(ع)

س)

استفاده از لفظ «جدک» برایتکریموتحریکعواطف
 اهدای سالم اجازه گرفنت در اموراستفاده از القاب برای تکریم پاسخ سالماستفاده از کنیه برای تکریماجابت در پاسخ اذن حوض کوثراستفاده از لفظ (ولدی)برای بیان عواطف مادر
نسبت به فرزند
 اهدای سالماستفاده از کنیه برای تکریم پاسخ سالماستفاده از القاب برای تکریم محبت مادر و ایجادصمیمیت درخانواده
 استفاده از کنیه برای تکریمنظافت و خوشبویی(ص)
پیامرب
استفاده از القاب برای تکریماستفاده از کنیه برای تکریم

توحید
نبوت
معاد

 اهدای سالم اجازه گرفنت در اموراستفاده از القاب برای تکریمپاسخ سالماجابت در پاسخ اذن-شفاعت

F5
H3

R3

F6
S1
F7

S2
F8
S3
R4

قرائتی تربیتی از حدیث کساء با روش تحلیل محتوا

209

جدول تحلیل حدیث کساء
راهنامی کد جدول :الله َع َّز َو َج َّل -A :رسولالله(ص) -R :علی(ع) -B :حسن  -H :حسین  -S :فاطمه( F :
کد
مضمون فرعی
واژههای کلیدی مضمون
منت حدیث
ردیف
اصلی
(ع)

19

فَ َدخ ََل َم َع ُهام ت َ ْح َت الْکساَّ ِء فَاَقْبَ َل ِع ْن َد
ذلِک اَبُوالْ َح َسنِ َعلِیبنا َبی طالِ ٍب

20

َو َ
السال ُم َعلَیک یا ِب ْن َت َر ُسو ِل اللَّ ِه
قال َّ

نبوت

21

السال ُم یا اَبَا الْ َح َسنِ َو یا
فَ ُقل ُْت َو َعلَیک َّ
ِ
ْ
ا َمی َر ال ُم ْؤمنی َن

والیت

22

َقال یا ِ
ف َ
فاط َم ُة اِنّی ا َشَ ُّم ِع ْندَک رائِ َح ًة
طَی َب ًة کاَنَّها راَّئِ َح ُة ا َخی َوابْنِ َع ّمی َر ُسو ِل
اللَّ ِه

نبوت

23
24

25

26

210

الْ َح َسنِ ()1ریشه اذن ()12فَ ُقل ُْت نَ َع ْم ها ُه َو َم َع َولَدَیک ت َ ْح َت
الْ ُح َسینِ ()1الْکساَّ ِء فَاَقْبَ َل َعلِی نَ ْح َو الْکساَّ ِء
 َعلِی ()7اَبَا الْ َح َسنِ ()2ِ
َو َ
قال َّ
السال ُم َعلَیک یا َر ُس َول اللَّه اَتَاْ َذ ُن  -ا َمی َر الْ ُم ْؤ ِمنی َن
لی ا َ ْن ا َکو َن َم َعک ْم ت َ ْح َت الْکساَّءِ
()1
اهلبیت ()3ال ِّر ْج َس ()2
َ
السال ُم یا ا َخی یا َو ِصیی
قال لَ ُه َو َعلَیک َّ
تَطْهیرا ً ()2َوخَلیفَتی َو ِ
صاح َب لِوا َّئی قَ ْد ا َ ِذن ُْت لَک
ریشهی َح َّب()6
َیت نَ ْح َو
فَ َدخ ََل َعلِ ٌّی ت َ ْح َت الْکساَّ ِء ث ُ َّم اَت ُ
َّئیل ()4
ج ِْبا ُالْکساَّ ِء َوقُل ُْت ا ََّلسال ُم َعلَیک یا اَبَتا ُه یا
ال َّنبِی ()2َر ُس َول اللَّ ِه اَتَاْ َذ ُن لی ا َن ا َکو َن َم َعک ْم
شَ ی َع ِتنا ()2ت َ ْح َت الْکساَّ ِء

27

َ
السال ُم یا ِب ْنتی َویا بَضْ َعتی
قال َو َعلَیک َّ
قَ ْد ا َ ِذن ُْت لَک فَ َد َخل ُْت ت َ ْح َت الْکساَّ ِء

28

فَل ََّم اکتَ َملْنا َجمیعاً تَ ْح َت الْکساَّ ِء ا َ َخ َذ
ا َبی َر ُس ُول اللَّ ِه ِبطَ َرفَی الْکساَّ ِء َوا َ ْو َم َئ
السامَّء
ب ِِید ِه الْی ْمنی اِلَی َّ
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(ع)

س)

 استفاده از کنیه برای تکریماستفاده از القاب برای تکریماهدای سالماستفاده از القاب برای تکریم پاسخ سالم استفاده از القاب برای تکریم استفاده از کنیه برای تکریمنظافت و خوشبویی برای(ص)
پیامرب
استفاده از القاب برای تکریم -استفاده از کنیه برای تکریم

نبوت

والیت

نبوت

نبوت

 اهدای سالم اجازه گرفنت در اموراستفاده از القاب برای تکریم پاسخ سالماستفاده از کنیه برای تکریماستفاده از القاب برای تکریماجابت در پاسخ اذن اهدای سالماستفاده از کنیه برای تکریماستفاده از القاب برای تکریم اجازه گرفنت در امور پاسخ سالممحبت پدر نسبت به فرزنداستفاده از کنیه برای تکریماستفاده از القاب برای تکریماجابت در پاسخ اذناستفاده از کنیه برای تکریماستفاده از القاب برایتکریم

F9
B1
F10
B2
F11
B3

R5

F12

R6

F13

جدول تحلیل حدیث کساء
راهنامی کد جدول :الله َع َّز َو َج َّل -A :رسولالله(ص) -R :علی(ع) -B :حسن  -H :حسین  -S :فاطمه( F :
کد
مضمون فرعی
واژههای کلیدی مضمون
منت حدیث
ردیف
اصلی
(ع)

29

30

31
32
33
34
35
36

37

(ع)

س)

َو َ
قال ا َللّ ُه َّم اِ َّن ه ُؤالَّ ِء ا َ ْه ُل بَیتی َوخا ََّّصتی
َوحاَّ َّمتی لَ ْح ُم ُه ْم لَ ْحمی َو َد ُم ُه ْم دَمی
دعا برای خانواده نشانی ْؤلِ ُمنی ما ی ْؤلِ ُم ُه ْم َوی ْح ُزنُنی ما ی ْح ُزنُ ُه ْم
از صمیمیت خانواده و
توحید
اَنَا َح ْر ٌب لِ َم ْن حا َربَ ُه ْم َو ِسلْ ٌم لِ َم ْن
یگانگی دارد.
اهلبیت
سالَ َم ُه ْم َو َع ُد ُّو لِ َم ْن عادا ُه ْم َو ُم ِح ُّب
(ع)
طهارت اهلبیتعصمت
لِ َم ْن ا َ َح َّب ُه ْم اِنَّ ُه ْم ِم ّنی َوا َ نَا ِم ْن ُه ْم فَا ْج َع ْل
 صلوات بر محمد وَصلَواتِک َوبَ َرکاتِک َو َر ْح َمتَک َو ُغ ْفرانَک
آلمحمد
َورِضْ وانَک َعلَی َو َعلَی ِه ْم َوا َ ْذ ِه ْب َع ْن ُه ُم
ال ِّر ْج َس َوطَ ِّه ْر ُه ْم تَطْهیرا ً
الْ َح َسنِ ()1ف َ
َقال اللَّ ُه َع َّز َو َج َّل یا َمالَّئِکتی َویا ُسکا َن
ْت سامَّء مب ِنی ًة وال -ریشه اذن ()12
ِ
َ
ق
ل
خ
ما
ّی
ن
ا
مواتی
َس
َ
ُ
َ ً َْ َ
استفاده از القاب برایالْ ُح َسینِ ()1ِ
ا َ ْرضاً َمدْحی ًة َوال قَ َمرا ً ُمنیرا ً َوال شَ ْمساً
تکریم مالئکه
توحید
 َعلِی ()7ُم ِضیئَ ًة َوال فَلَکاً یدُو ُر َوال بَ ْحرا ً ی ْجری َوال
 فلسفه وجودی خلقتفُلْکاً یسی اِالّ فی محب ِة ه ُؤالَّ ِء الْ َخمس ِة -اَبَا الْ َح َسنِ ()2
ْ َ
ْ
َ َ َّ
 ا َمی َر الْ ُم ْؤ ِمنی َنالَّذی َن ُه ْم ت َ ْح َت الْکساَّ ِء
()1
ِ
ف َ
استفاده از القاب برای تکریم
َقال االمی ُن ج ِْب ُ
ائیل یا َر ِّب َو َم ْن تَ ْح َت الْکساَّء -اهلبیت ()3
َقال َع َّز َو َج َّل ُه ْم اهل ِ
ف َ
 جایگاه زن در خانوادهنبوت
بیت ال ُّنبُ َّو ِة َو َم ْع ِد ُن ال ِّر ْج َس ()2
ال ِّرسالَة ُه ْم ِ
تَطْهیرا ً ( )2اهلبیت  -استفاده از کنیه برای تکریمفاط َم ُة َواَبُوها َوبَ ْعلُها َوبَ ُنوها
ف َ
ائیل یا َر ِّب اَتَاْ َذ ُن لی ا َ ْن ا َ ْه ِب َط -ریشهی َح َّب
َقال ج ِْب ُ
اجازه گرفنت در امورتوحید
اِلَی اال ْر ِض الِکو َن َم َع ُه ْم سا ِدساً
()6
َّئیل ()4
ج ِْبا ُف َ
اجابت در پاسخ اذنتوحید
َقال اللَّ ُه نَ َع ْم قَ ْد ا َ ِذن ُْت لَک
()2
ِی
ب
ن
الَّ
استفاده از القاب برای تکریم
ائیل
فَ َه َب َط االمی ُن ج ِْب ُ
شَ ی َع ِتنا ()2اهدای سالمَو َ
نبوت
السال ُم َعلَیک یا َر ُس َول اللَّ ِه
قال َّ
استفاده از القاب برای تکریمالسال َم َویخ ُُّصک
الْ َعلِی اال ْعلی یُ ْق ِرئُک َّ
ِ
بِالتَّ ِحی ِة َواالکرامِ َویق ُ
ُول لَک َوع َّزتی َو َجاللی
ابالغ سالمْت َسامَّ ًء َم ْب ِنی ًة َوال ا َ ْرضاً َمد ِْحی ًة
اِنّی ما َخلَق ُ
َوال قَ َمرا ً ُمنیرا ً َوال شَ ْمساً ُمضَّ یئَ ًة َوال فَلَکاً
نبوت  -فلسفهی وجودی خلقت
 اجازه گرفنت در اموریسی اِال
یدُو ُر َوال بَ ْحرا ً ی ْجری َوال فُلْکاً ْ
الَ ْجلِک ْم َو َم َحبَّ ِتک ْم َوقَ ْد ا َ ِذ َن لی ا َ ْن ا َ ْدخ َُل
َم َعک ْم فَ َه ْل تَاْ َذ ُن لی یا َر ُس َول اللَّ ِه

R7

A1

G1
A2
G2
A3
F14
G3

A4
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ف َ
السال ُم یا ا َمی َن
َقال َر ُس ُول اللَّ ِه َو َعلَیک َّ
َو ْحی اللَّ ِه اِنَّ ُه نَ َع ْم قَ ْد ا َ ِذن ُْت لَک
ائیل َم َعنا ت َ ْح َت الْکساَّ ِء
فَ َدخ ََل ج ِْب ُ
ِ
َقال الَبی اِ َّن اللَّ َه قَ ْد ا َ ْوحی الَیک ْم یق ُ
ف َ
ُول
اِنَّ ا یری ُد اللَّ ُه لِی ْذ ِه َب َع ْنک ُم ال ِّر ْج َس ا َ ْه َل
الْ َب ِ
یت َویطَ ِّه َرک ْم تَطْهیرا ً

نبوت

(ع)

س)

پاسخ سالم وحیامانت داریاستفاده از القاب برای تکریم-اجابت در پاسخ اذن

توحید  -استفاده از کنیه برای تکریم
وحیاهلبیت
(ع)
 طهارت اهلبیتالْ َح َسنِ ( )1عصمتاستفاده از کنیه برای تکریمَقال علِی َآلبی یا رس َول اللَّ ِه اَخ ِْبنی ما -ریشه اذن ()12
ف َ َ
َُ
ْ
توحید -استفاده از القاب برای تکریم
الْ ُح َسینِ ()1لِ ُجل ِ
ُوسنا هذا ت َ ْح َت الْکساَّ ِء ِم َن الْفَضْ لِ
 فضیلت اجتامع اعضاینبوت
 َع ِلی ()7ِع ْن َد اللَّهِ
خانواده نزد خداوند متعال
اَبَا الْ َح َسنِ ()2َقال ال َّنبِی َوالَّذی بَ َعثَنی بِالْ َح ِّق نَبِیاً  -ا َمی َر الْ ُم ْؤ ِمنی َن
ف َ
فضیلت قرائت حدیث کساء()1
ِ
 جایگاه دعای جمعی دراصطَفانی بِال ِّرسالَة نَجِیاً ما ذُک َر خ َ َُبنا
َو ْ
جلب رحمت الهی
هذا فی َم ْح ِفلٍ ِم ْن َمحا ِفلِ ا َ ْهلِ ا َآل ْر ِض -اهلبیت ( )3توحید
َوفی ِه َج ْم ٌع ِم ْن شَ ی َع ِتنا َو ُم ِح ّبینا اِالّ َونَ َزل َْت ال ِّر ْج َس ()2
نبوت  -ترویج مفاهیم تربیتی با
تَطْهیرا ً()2
ایجاد روابط صمیمی در
َّت ِب ِه ُم الْ َم َّالئِک ُة
َعلَی ِه ُم ال َّر ْح َم ُة َو َحف ْ
ب
ح
ی
ه

ریشاجتامع اعضای خانواده
َو ْاستَ ْغ َف َرتْ لَ ُه ْم اِلی ا َ ْن یتَ َف َّرقُوا
َ َّ
()6
ف َ
رستگاری شیعیان دنبالهی
َقال َعلِی اِذا ً َواللَّ ِه فُ ْزنا َو فا َز شی َعتُنا
توحید
()4
َّئیل
ُ
ا
ِب
ج
(ع)
ْ
رستگاری اهلبیت
َو َر ِّب الْک ْع َب ِة
ال َّنبِی ()2ف َ
َقال ال َّنبِی ثانِیاً یا َعلِی َوالَّذی بَ َعثَنی
شَ ی َع ِتنا ()2ً
اصطَفانی بِال ِّرسالَ ِة نَجِیاً ما
و
ا
ِی
ب
ن
ق
بِالْ َح ِّ َ َ ْ
فضیلت قرائت حدیث کساءذُک َر خ َ َُبنا هذا فی َم ْح ِفلٍ ِم ْن َمحافلِِ
توحید  -نقش اجتامع خانواده در
ا َ ْهلِ االَ ْر ِض َوفی ِه َج ْم ٌع ِم ْن شی َع ِتنا
رفع غم و ایجاد رسور
نبوت
َو ُم ِح ّبینا َوفی ِه ْم َم ْه ُمو ٌم اِالّ َوفَ َّر َج اللَّ ُه
توجه به مشکالت دیگرانَه َّم ُه َوال َم ْغ ُمو ٌم اِالّ َوکشَ َف اللَّ ُه َغ َّم ُه َوال
طالِ ُب حا َج ٍة اِالّ َوقَضَ ی اللّ ُه حا َجتَ ُه
ف َ
َقال َعلِی اِذا ً َواللَّ ِه فُ ْزنا َو ُس ِعدْنا َوکذلِک
رستگاری شیعیان دنبالهی
ِ
ِ
ِ
ِ
توحید
ة
ر
ْخ
ال
ا
و
ْیا
ن
د
ال
ی
ف
ُوا
د
ع
س
و
ُوا
ز
فا
نا
ت
ع
شی
ُّ
َ
ُ
َُ
َ َ
(ع)
رستگاری اهلبیت
َو َر ِّب الْک ْعبَة.
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 .3فراوانی واژگان کلیدی حدیث کساء

کاربــرد شناســایی واژگان یــک مــن مکتــوب یــا گفتــار بــر ایــن اصــل روانشناســی مبتنــی اســت کــه
هرکــس در ارتبــاط و مکاملــهی خــود بــا دیگــران ،بیشــر از کلــات و پیامهایــی اســتفاده میکنــد کــه
ذهنــش بــر روی آنهــا متمرکــز اســت و بهعنــوان پیامهــای اصلــی در ذهــن متکلــم یــا نویســنده جــوالن
دارنــد؛ بهعبارتدیگــر ،فراوانــی کاربــرد یــک واژه یــا یــک پیــام در مکاملــات و مکاتبــات یــک فــرد بیانگــر
ایــن مطلــب اســت کــه آن پیــام در ســطوح عالــی ذهــن متکلــم یــا نویســنده جــای داشــته و بیشــرین توجــه
را بــه خــود اختصــاص داده اســت؛ لــذا ترصیــح بــر مطلبــی و تأکیــد مجــدد بــر آن و حتــی اســتفاده از
اصطالحاتــی خــاص و تکـرار آنهــا بســیار مهــم اســت؛ و بــه عبارتــی بایــد گفــت در اینگونــه مکاتبــات ،هــر
واژهای رضیــب خــاص خــود را دارد .بــا ایــن توضیــح منظــور از ســنجش واژگان کلیــدی ،شــارش و فراوانــی
واژگان کلیــدی اســت کــه در مــن حدیــث خودمنایــی میکننــد و بهعنــوان اج ـزای اصلــی مــن جلوهگــر
میشــوند .گفتنــی اســت کــه ایــن واژههــا از پیــش تعیینشــده نیســتند و در مطالعــات تحلیــل محتــوا،
بهتدریــج خــود را بــرای محقــق منایــان میســازند (جانیپــور ،1392،ص .)39
بنابرایــن ،بـرای تحلیــل محتــوا ،جــدا کــردن واژگان کلیــدی و میـزان فراوانــی آنهــا در مــن حدیــث در
ســتون دوم جــدول مشــخص گردیــد.

 .4فراوانی مضامین اصلی و کلی حدیث کساء

در بررســی مضامیــن اصلــی و کلــی حدیــث بــر اســاس جــدول شــارهی  ،1بــه اســتخراج عناویــن کلیــدی
و کلــی حدیــث پرداختهشــده اســت .موضــوع اصلــی ،بیانگــر «مقصــود اصلــی» حدیــث اســت .موضــوع
کلــی ،چارچــوب اصلــی مــن حدیــث را تشــکیل داده کــه بــا نــگاه اجاملــی بــه فهرســت آنهــا و بررســی
فراوانــی هــر عنــوان میتــوان تشــخیص داد کــه حدیــث یادشــده در چــه حــوزهای و دربــارهی چــه مــواردی
ســخن گفتــه اســت.

.5منودار فراوانی مضامین فرعی و نقطهی مترکز حدیث کساء

در ایــن مرحلــه ،بــه اســتخراج و درج مضامیــن فرعــی یــا هــان نقــاط مترکــز در هــر جملــه از حدیــث
پرداختهشــده اســت؛ بهعبارتدیگــر ،بــرای ســهولت بررســی مــن حدیــث ،موضوعــات استخراجشــده
در مرحلــه پیــش (مضامیــن اصلــی) ،در قالــب عناوینــی جزئیتــر در ج شــدهاند .منظــور از موضوعــات
فرعــی یــا نقــاط مترکــز ،عناوینــی اســت کــه هرچنــد بهصــورت مســتقل در حدیــث مطــرح نشــدهاند؛ امــا
تشــکیلدهندهی مفهــوم اصلــی حدیــث هســتند .ایــن موضوعــات الیههــای درونــی مــن حدیــث را آشــکار
ســاختهاند.
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 .6الگوی تربیتی اخالقمحور حدیث کساء

پــس از ترســیم و بررســی محتوایــی حدیــث رشیــف کســاء ،در ادامــه ب ـرای روشــن شــدن بحــث بــه
تحلیــل کیفــی بهتناســب فراوانــی مضامیــن فرعــی پرداختــه میشــود.
 .6-1نقش تربیتی کاربرد «القاب» و «کنیههای» نیکو در خانواده
هامنگونــه کــه شــاخصها نشــان میدهــد فراوانــی مضامیــن فرعــی حدیــث رشیــف کســاء را «القــاب»
و «کنیههــا» ی زیبــای بهکاررفتــه در مــن حدیــث ،بــا کاربــرد « 42مــورد» بــه خــود اختصــاص داده اســت.
ایــن فراوانــی ،گــواه روشــنی بــر اهمیــت جایــگاه القــاب و کنیههــا در نظــام تربیتــی اهلبیــت(ع) اســت کــه
میتــوان منون ـهی آن را در ایــن حدیــث رشیــف مشــاهده کــرد .در ادامــه ،پیــش از تحلیــل ایــن شــاخص،
مقدماتــی دربــارهی مفهومشناســی «لقــب» و «کنیــه» ،جایــگاه و اهمیــت کاربــرد آن در زبــان عــرب و
دیــدگاه روایــات اســامی دربــارهی اســتحباب کاربــرد آنهــا بـرای افـراد بیــان میشــود.
«لقب» عبارت است از اسمی که برای انسان ،پس از نام َعلَم او به کار میرود که بهتناسب معنایی که
در آن نهفته است ،بر مدح یا ذم فرد داللت دارد (جرجانی ،1405 ،ص 247؛ تهانوی ،1967 ،ج  ،2ص .)1288
ایــن تعریفهــا مناینــدهی ایــن واقعیــت اســت کــه بایــد لقــب را هامننــد نــام ،شناس ـهای مهــم در
معرفــی اف ـراد ،مشــاغل و غیــر آنهــا دانســت (دراینبــاره نــک :دهخــدا ذیــل واژهی لقــب و القــاب)؛ زی ـرا
بیشــر بــر پایــهی مناســبتهای کســبی و اعطایــی یــا جنبههــای گوناگــون توصیفــیـ تضــاد ،مقارنــه و
رفتــاریـ اســت کــه برجســتگی یافتــه و مبنــای نــام نهــادن افـراد و نســبت دادن صفــت یــا صفتهایــی بــه
ایشــان شــده اســت.
ب ـرای غــرض و وجــه کاربــرد «لقــب» در ســخن و ادبیــات ،دانشــمندان دیدگاههــای مختلفــی دارنــد.
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برخــی معتقدنــد :غــرض از کاربــرد لقــب «شناســایی افـراد» اســت کــه بــه یــاری آن میتــوان افـرادی را کــه
نــام مشــابه دارنــد ،از یکدیگــر بازشــناخت (طوســی ،1347 ،ص  .)211برخــی دیگــر ،کاربــرد لقــب بـرای افـراد
را بــه علــت «انگیــزهی عاطفــی» میداننــد؛ بــه ایــن معنــی کــه ســتایش افـراد نســبت بــه بــزرگان و گزینــش
لقبهــا و عنوانهــای ستایشــی یــا تعبیرهــای ادبــیِ گاه مبالغهآمیــز بــرای ایشــان ،در حقیقــت بیانــی
صمیمــی برخاســته از احساســی خــاص یــا احیانـاً غرضــی مشــخص اســت .ایــن احســاس بیــش از هــر چیــز،
بــه انگیــزهی ســپاسداری ،اقنــاع نفــس ،رضایــت خاطــر یــا جلــب منفعــت ابـراز میشــود و بهعنــوان پــاداش
بزرگواریهــا و خصلتهــای انســانی اف ـراد یــا اندیشــههای نــاب و نظ ـرات ابتــکاری آنــان رواج مییابــد
(راشــد محصــل ،1397 ،ص .)3
تردیــدی نیســت کــه قدمــت لقبهــا کمــر از قدمــت نامهــا نیســت ،حتــی گونههایــی از آن ،منشــأ الهی
دارد ،چنانکــه برخــی از آیههــای قــرآن در حکــم منشــور اعطــای لقبهــای توصیفــی از ســوی پــروردگار بــه
پیامـران و برگزیــدگان اوســت کــه هــم گواهــی بــر قدمــت لقببخشــی و هــم گویــای مناســبتی الهی اســت؛
ماننــد «واتّخــذ اللــه ابراهیــم خلی ـاً» (نســاء« ،)125 :انّ اللــه اصطفــی آدم » (آلعم ـران )33 :کــه منشــور
بخشــش لقــب «خلیــل» بــه حــرت ابراهیــم(ع) و «صفــی» بــه آدم(ع) اســت .بخــش دیگــری نیــز در ارتبــاط
بــا اصطالحــات دینــی یــا دریافتهــای تفســیری اســت؛ چــون «ذبیحاللــه» بـرای اســاعیل(ع) یــا اســحاق(ع)،
«کلیماللــه» بـرای موســی(ع)« ،روحاللــه» بـرای عیســی(ع) و( ...راشــد محصــل ،1397،ص .)2
بــا ایــن مقدمــات و بــر اســاس کاربــرد لقــب در تعالیــم دینــی ،بــه نظــر میرســد از وجهــه نظــر اخالقــی
و تربیتــی ،لقــب در افـراد جنبـهی ســتایش و تکریــم داشــته و قــرآن کریــم نیــز اشــخاص را از کاربــرد القــاب
زشــت و ناپســند منــع کــرده اســت« :و ال تنابــزوا بااللقــاب» (حجـرات.)11:
«کنیــه» در فرهنــگ عربــی ،اســمی اســت غیــر از اســم اصلــی شــخص کــه در اول آن ،لفــظ «أب» یــا
«إبــن» یــا «أُ ّم» میآیــد و بــرای تعظیــم و تکریــم بــهکار مــیرود (عمیــد ،1371 ،ج  ،۲ص  .)۱۶۵۹البتــه
گاهــی کلامتــی را کــه بــا پیشــوند «بنــت ،أخ ،أخــت ،عــم ،عمــة ،خــال ،خالــة» ،آغــاز میشــوند ،نیــز کنیــه
مینامنــد (بدیــع یعقــوب ،۲۰۰۶ ،ج  ،۷ص  .)۴۳۱گاهــی کنیــه بــر اســم اصلــی شــخص غلبــه پیــدا میکنــد
(مجلســی ،۱۴۰۳ ،ج ،۳۵ص .)۵۲
از دیــد اســام ،نامگــذاری بــا کنیــه ،امــری مســتحب اســت و شــیخ حــر عاملــی در کتــاب وســائل الشــیعه،
بابــی بــا همیــن عنــوان ایجاد کــرده اســت (حــر عاملــی ،1409 ،ج  ،۲۱ص .)۳۹۷
در روایتــی آمــده اســت« :پیامــر(ص) اصحــاب خــود را از روی احـرام و بـرای به دســت آوردن دلهایشــان،
بــه کنیــه صــدا مـیزد و آنــان کــه کنیــه نداشــتند ،کنیـهای برایشــان انتخــاب میمنــود و ســپس آنــان را بــدان
میخوانــد .مــردم نیــز از آن پــس ،آن شــخص را بــه هــان کنیــه میخواندنــد .حتــی آنــان کــه فرزنــدی
نداشــتند تــا کنیـهای داشــته باشــند ،بـرای آنــان کنیـهای انتخــاب میکــرد .پیامــر اکــرم(ص) رســم داشــت حتــی
ب ـرای کــودکان نیــز کنیــه انتخــاب میمنــود و آنــان را مث ـاً ابافــان صــدا م ـیزد تــا دل کــودکان را نیــز بــه
دســت آورد» (غزالــی ،بیتــا ،ج  ،2ص  .)366در روایتــی از امــام باقــر(ع) آمــده اســت« :مــا بـرای اوالدمــان در
کودکــی کنیــه میگذاریــم تــا مبــادا در آینــده ،بــا القــاب بــد خطــاب شــوند» (حــر عاملــی ،1414 ،ج  ،۷ص
 )۳۱۶و نیــز دراینبــاره از امــام رضــا(ع) روایتشــده اســت« :اگــر کســی را در حضــورش نــام میبــری ،او را
قرائتی تربیتی از حدیث کساء با روش تحلیل محتوا
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بــه کنیــه بخــوان و اگــر غایــب بــود ،نامــش را بگــو» (طربســی ،1385 ،ص .)۳۲۴
ب ـرای علــت نامیــدن اف ـراد بــه کنیــه ،دالیلــی ذکــر کردهانــد کــه عبارتانــد از :الــف .تعظیــم :بیشــر
کنیههــای اشــخاص از ایــن نــوع اســت (مــرد ،۱۳۸۸ ،ج  ،۲ص )۱۰۴؛ ب .فــال خــوب زدن :هنــگام تولــد
کــودک ،کنی ـهای نیکــو انتخــاب میکردنــد ،بــه امیــد آنکــه بــزرگ شــود و دارای خانــواده و فرزنــد گــردد
(هــان)؛ ماننــد ابوالفضــل ،گرچــه ایــن فرزنــد هنــوز نــوزاد بــود و فرزنــدی بــه نــام فضــل نداشــت کــه بــدان
کنیــه پذیــرد؛ ج .تحقیــر و متســخر :گاهــی کنیــه ب ـرای تحقیــر و متســخر شــخص بــه کار م ـیرود .خداونــد
در ســورهی تبــت ،یکــی از عموهــای پیامــر(ص) را ابیلهــب نــام نهــاد؛ همچنیــن پیامــر(ص) عمروبنهشــام
را ابوجهــل نــام نهــاد (مجلســی ،۱۴۰۳ ،ج  ،۱۸ص )۲۳۷؛ د .تقیــه و حفــظ جــان :در دورههایــی از تاریــخ،
حــرت علــی(ع) و دیگــر امامــان را بــا کنیـهای خــاص خطــاب میکردنــد؛ بهعنوانمثــال ،علــی(ع) را بــا کنیــه
ابازینــب خطــاب میکردنــد .ابنابیالحدیــد میگویــد :بنیامیــه از اظهــار فضایــل علــی(ع) منــع کــرده
بودنــد تــا آنجــا کــه حتــی اگــر شــخصی میخواســت حدیثــی ،بلکــه در مســائل دینــی از ایشــان نقــل کنــد،
بــا کنیــهی «ابوزینــب» از او حدیــث نقــل میکــرد (ابنابیالحدیــد ،۱۴۲۶ ،ج  ،۴ص .)۵۴
 .6-1-1تحلیل جایگاه استفاده از «القاب» و «کنیهها» در حدیث کساء
مســائل اخالقــی و تربیتــی بهکاررفتــه ،در دو بخــش فــردی و اجتامعــی ،بــا بهرهگیــری از القــاب و
کنیههــای نیکــو در حدیــث یادشــده کــه در  ۴۲مــورد از آن استفادهشــده ،بیانگــر رابط ـهای اســت کــه بــر
اســاس مقدمــات مطرحشــده ،وجــوه اخالقــی و اح ـرام را نشــان میدهــد.
بیــان مصادیقــی ازجملــه کاربــرد لقــب «رســولالله» در  ۱۴مــورد ،از قــول ســایر اعضــای خانــواده کــه
ضمــن اقـرار بــه پیامــری و فرســتاده بــودن آن حــرت و پیونــد ایــن مطلــب بــا القابــی کــه خداونــد متعــال
ـم َولَ ِكـ ْن
در قــرآن کریــم نســبت بــه آن حــرت نــازل فرمــوده ،ماننــد « َمــا كَانَ ُم َح َّمــدٌ أَ َبــا أَ َحـ ٍد ِمـ ْن ِر َجالِكُـ ْ
َر ُسـ َ
ـول اللَّـ ِه( »...احـزاب )40:و ســایر انبیــا ،از اوج تعظیــم و تکریــم نشــان دارد.
البتــه ایــن موضــوع -اســتفاده از القــاب -دوجانبــه و بلکــه چندجانبــه نیــز هســت .القابــی ماننــد «قُـ َّر َة
ِ
ــب َح ْوضــی» و «ا َمیــ َر الْ ُم ْؤ ِمنیــ َن» ،ضمــن بــار معنایــی
َعینــی َوثَ َــ َر َة فُــؤ ادی» و «شــا ِف َع ا ُ َّمتــی»،
«صاح َ
اعتقــادی ،نشــانی از صمیمیــت بــاال و بیانگــر ویژگیهــا و خصلتهــای مختــص بــه آن حـرات اســت کــه
خــود میتوانــد الگــوی تربیتــی دربــارهی بیــان شــاخصهای مثبــت افـراد و ارتقــای رفتــار اعضــای خانــواده
در خطــاب قـرار دادن همدیگــر در مــن و بطــن خانــه باشــد؛
همچنیــن اســتفاده از کنیههــا نیــز در فرازهایــی از حدیث رشیف ،مانند «ابوالحســن»« ،بنترســولالله»
و غیــره از ســوی همـهی اعضــای خانــواده نســبت بــه هــم ،بهویــژه در خطــاب قـرار دادن زوجین ،بهتناســب
رشایــط و شــخصیت هریــک از ایشــان میتوانــد ضمــن تعظیــم طــرف مقابــل ،نشــان از تکریــم شــخص در
نــزد دیگـران ،بهویــژه فرزنــدان دارد کــه ایــن نیــز خــود بــار روانــی -عاطفــی و تربیتــی بـرای افـراد خانــواده
و تربیــت فرزنــدان بــه همـراه خواهد داشــت.
بیــان فضائــل اخالقــی و تکریــم و تعظیــم هرکــدام از اعضــا خانــواده کــه در مــن ایــن حدیــث رشیــف
مطرحشــده اســت ،نشــانگر نــوع رفتــار خانوادگــی بـرای بهبــود روابــط اجتامعــی و نــوع برخــورد بــا دیگـران
اســت .البتــه بــا توجــه بــه فراوانــی ایــن موضــوع در مــن حدیــث و نقطـهی مترکــز ایــن دعــا بــر روی احـرام
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و تعظیــم و تکریــم اف ـراد بــه نظــر میرســد ایــن روابــط قطع ـاً بیتأثیــر و بیارتبــاط در اســتجابت دعــا و
رفــع حوائــج مطرحشــده در قرائــت ایــن حدیــث رشیــف نیســت.
 .6-2بررسی نقش «سالم» در شکلگیری الگوی تربیتی:
بــا نگاهــی بــه فراوانــی واژهی «ســام» در  ۲۱مــورد و می ـزان کاربــرد و تک ـرار آن در حدیــث کســاء،
میتــوان یکــی از شــاخصها و اســتوانههای تربیتــی در شــکلگیری الگــوی تربیتــی خانــواده بــر اســاس
ایــن حدیــث رشیــف را ترســیم کــرد.
گذشـته از کاربـرد اصطالحـی واژهی «سلام» در ادبیـات روزمـرهی انسـانها کـه میتوانـد عاملـی بـرای
ایجـاد تعاملات اجتامعـی ایشـان باشـد ،ایـن واژه در فرهنـگ دینـی و تعالیـم قرآن کریـم ،بار معنایـی واال و
مهمـی دارد کـه سـطح معنایـی ایـن واژه ،آن را از معنـای تکـراری و روزمـره فراتـر مینهـد .در فرهنگ عرب،
بیشترین کاربرد مادهی «سلام» در «صحت» و «عافیت» اسـت .بر اسـاس این ،سلامت این اسـت که انسـان
از هـر نـوع آفـت و ناراحتـی بـه دور باشـد .سلام از صفـات خدا (حشر ،)23:به این معناسـت کـه از عیب و
نقـص و فنـا مرباسـت کـه بـر مخلوقـات عارض میشـود( .ابنفارس ،بیتـا ،ج  ،3ص  .)90به بهشـت نیـز از آن
جهـت دارالسلام (انعـام )127:گفتهانـد که سلامت و عافیت در آن همیشـگی اسـت.
در آیـهی  61ســورهی نــور نیــز بــر رضورت ســام گفــن هنــگام ورود بــه خانههــا تأکیــد شــده اســت.
ـى أَنف ُِسـك ُْم تَ ِح َّیـ ًة ِّمـ ْن ِعنـ ِد
خداونــد در آداب ورود بــه خانههــا میفرمایــدَ « :فـإِ َذا َد َخلْ ُتــم بُ ُیوتـاً ف ََسـلِّ ُموا َعـ َ 
اللَّـ ِه ُم َبا َركَـ ًة طَ ِّی َبـ ًة (نــور)61:؛ هنگامیکــه داخــل خانـهای شــدید ،بــر خویشــن ســام کنیــد ،ســام و تحیتــی
«ســل ُِّموا
از ســوی خداونــد ،ســامی پربرکــت و پاکیــزه ».در روایتــی از امــام باقر(ع) نقلشــده اســت :مقصود از َ
ـى أَنف ُِسـ ُك ْم» ،ســام دادن بــه اهــل خانــه و پاســخ آنــان اســت و ایــن هــان ســام کــردن بــر خــود اســت
َعـ َ 
(حویــزی ،1415،ج  ،3ص  ،627ح .)258
ـم
و نیــز در آیـهی  27ســورهی نــور فرمــوده اســتَ « :یــا أَ ُّی َهــا الَّ ِذیـ َن آ َم ُنــوا َل تَدْ ُخلُــوا ُب ُیوتًــا َغ ْیـ َر ُب ُیوتِكُـ ْ
ـم تَ َذكَّـ ُرونَ ؛ اى کســاىن کــه ایــان آوردهایــد!
ـم لَ َعلَّكُـ ْ
ـم َخ ْیـ ٌر لَكُـ ْ
َح َّتــى ت َْس َتأْنِ ُســوا َوت َُسـلِّ ُموا َعـ َـى أَ ْهلِ َهــا َذلِكُـ ْ
بــه خانههایــى کــه خانههــاى شــا نیســت ،داخــل مشــوید تــا اجــازه بگیریــد و بــر اهــل آن ســام گوییــد.
ایــن بـراى شــا بهــر اســت ،باشــد کــه پنــد گیریــد».
همچنیــن دربــارهی نقــش و ارتبــاط واژهی «ســام» در ایجــاد امنیــت و آرامــش میتــوان بــه روایتــی از
رســول گرامــى اســام(ص) اشــاره کــرد کــه بــه انــس فرمودنــد« :اى انــس! هرکــس را مالقــات کــردى ،ســام کــن
کــه خــدا بــر حســنات تــو مىافزایــد و [هروقــت] بــه خانـهی خــود وارد شــدى ،ســام کــن کــه خــدا برکــت
خان ـهات را بیشــر مىکنــد» (مجلســی ،1403 ،ج  ،76ص .)3
 .6-2-1تحلیل جایگاه «سالم» در حدیث کساء
دربــارهی جایــگاه و میـزان اســتفاده از واژهی «ســام» کــه شــاید در برخــی خانوادههــا بــه علــت تکـرار
و عــادی شــدن روابــط حذفشــده؛ امــا در ایــن نظــام و الگــوی تربیتــی برگرفتــه از منشــأ وحــی ،بــا الفاظــی
بســیار زیبــا و همـراه القــاب و کنیههــا بــه ابـراز ایــن مهــم پرداختهشــده اســت کــه قطعـاً نقــش مؤثــری در
ایجــاد روابــط عاطفــی در میــان اعضــای خانــواده بهویــژه زوجیــن دارد.
دربــارهی کاربــرد ســام در بطــن خانــواده ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﻜﻪ ﻫﺮﻳﻚ از زوﺟﻦﻴ ،ﺑﻴﺸﺮﺘﻳﻦ ﺗﻌﺎﻣﻞ را در ایــن
قرائتی تربیتی از حدیث کساء با روش تحلیل محتوا
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ﺣﻮزه دارﻧﺪ ،ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ رواﺑﻂ آﻧﺎن بهمرور ،ﻋﺎدی ﺷـﻮد و ﺑـﻪ ﺳـﺮدی ﮔـﺮاﻳﺶ ﭘﻴـﺪا ﻛﻨـﺪ .ﻳﻜـﻲ از راﻫﻜﺎرﻫﺎی
ﻧﻈﺎم تربیتــی اﺳﻼم ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﺮﻴی از اﻳﻦ ﺮﺳدی و ﺗﻘﻮﻳﺖ راﺑﻄﻪی زوﺟﻦﻴ ،ﻣﻬﺎرت «ﺳـﻼم ﻛـﺮدن» اﺳﺖ .ﺳـﻼم
از ﻣﻜﺎرم اﺧﻼق دﻳﻨﻲ و ســبب اﻧﺲ و اﻟﻔﺖ و ﻋﺎﻣﻞ رﻓﻊ ﻛﺪورت اﺳﺖ .بــدﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﺮﺿورت بــهﻛﺎرﮔﺮﻴی
اﻳـﻦ ﻣﻬـﻢ ،بهویــژه در خانــواده ،ﺑﺴـﻴﺎر ﺟـﺪی اﺳـﺖ و ﺑﺎﻋـﺚ ارﺿـﺎی ﻧﻴﺎزﻫﺎی رواﻲﻧ و ﺗﻜﺮﻳﻢ اﻓﺮاد و اﻳﺠﺎد
ﻋﻠﻘﻪﻫﺎی ﻋـﺎﻃﻔﻲ ﺑﻴﺸﺮﺘ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.عــاوه بــر ایــن ،ﺳﻼم ﻛﺮدن ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم اﻋـﻼم ﺣﻀﻮر ﻓﺮد در ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ.
ﻻزﻣﻪی بهکارگیری اﻳـﻦ مهارتهای ارﺗﺒـﺎﻃﻲ ،داﺷـﻦﺘ ﻋﻄﻮﻓﺖ و ﻏﺮﻴﺗﺼـﻨﻌﻲ ﺑـﻮدن اﻓﻌـﺎل و ﺣـﺎﻻت اﻋﻀـﺎی
ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺸﺎﺷﻴﺖ و ﻧﺸﺎط ،ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎی ﻣﺜﺒﺘـﻲ در ﺧﺎﻧﻮاده اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺪ (سعیدیان جزی ،1393 ،ص .)68
مطلبــی کــه در اینجــا بســیار جلبتوجــه میکنــد و مــورد تأکیــد آیــات و روایــات اســت ،اعــام ســام
بـرای ورود بــه منــزل و آمادگــی اعضــای خانــواده اســت کــه دربــارهی منــزل خــود انســان نیــز صــدق میکند:
ـم َخ ْیـ ٌر لَك ُْم
ـم َح َّتــى ت َْس َتأْنِ ُســوا َوت َُسـلِّ ُموا َعـ َـى أَ ْهلِ َهــا َذلِكُـ ْ
«یَــا أَیُّ َهــا الَّ ِذیـ َن آ َم ُنــوا َل تَدْ ُخلُــوا بُ ُیوتًــا َغ ْیـ َر بُ ُیوتِكُـ ْ
ـم تَ َذكَّ ُرونَ»(نــور )27:کــه رفتــار اهــل کســاء قطعـاً تحلیــل قرآنــی و تفســیر عینــی و عملــی از ایــن آیات
لَ َعلَّكُـ ْ
اســت .از نــکات قابلتوجــه و تأمــل و جــذاب بــه «ســام» و فراوانــی ایــن موضــوع بــر اســاس شــاخصهای
کمــی ،روشــن شــدن کیفیــت پاســخ و جــواب ســام اســت.
بــر اســاس جــدول تحلیــل محتــوا و تقطیــع مضامیــن حدیــث رشیــف بــر اســاس گوینــدگان میتــوان
بهروشــنی بــه نقــش و اهمیــت واژهی «ســام» پــی بــرد کــه در ابتــدای حدیــث از جانــب شــخص رســول
اکــرم(ص) آغــاز میشــود و بــا پاســخهای دقیــق و مبتنــی بــر تعالیــم قرآنــی در مــن حدیــث ادامــه مییابــد.
دادههــا نشــان میدهــد کــه پاســخها و جوابهــای «ســام» ،تفســیر شــفاف و دقیقــی از آی ـهی ۸۶
ـم ِب َت ِح َّیـ ٍة َف َح ُّیــوا ِبأَ ْح َسـ َن ِم ْن َهــا أَ ْو ُردُّو َهــا...؛ و هنگامیکــه بــه شــا درود
ســورهی نســاء اســتَ « :وإِ َذا ُح ِّیی ُتـ ْ
گوینــد ،شــا درودی نیکوتــر از آن ،یــا هامننــدش را پاســخ دهیــد »...کــه نهتنهــا پاســخ ســام ،بلکــه بــا بهرت از
آن پاســخ ســام بازگردانــده شــده اســت؛ ماننــد ادای ســام امــام حســن(ع) بــه مــادر بــا عبــارت «الســام علیک
یــا امــاه» و پاســخ حــرت زهـرا(س) بــه ایشــان بــا بیــان« :و علیکالســام یــا قــره عینــی و مثــره فــوادی»؛ و
یــا ادای ســام امــام حســن(ع) بــه رســولالله(ص) بــا عبــارت« :الســام علیــک یــا جــداه یــا رســولالله» و پاســخ
پیامــر(ص) بــه ایشــان بــا عبــارت« :و علیکالســام یــا ولــدی و یــا صاحــب حوضــی» و ...کــه میــان پیامــر(ص) و
اصحــاب کســاء ادامــه مییابــد تــا ســام جربئیــل(ع) کــه بــه عبــارت« :الســام علیــک یــا رســولالله» و پاســخ
پیامــر(ص) بــا بیــان« :و علیکالســام یــا امیــن وحــی اللــه» منتهــی میگــردد .ایــن نکتـهی تربیتــی در زندگــی،
ضمــن ایجــاد روابــط عاطفــی میــان متکلــم و مخاطــب ،عمــل کــردن بــه مــن آیـهی رشیفــه و معنــای واژهی
«تحیــت» اســت کــه توضیــح آن در ســابق گذشــت.
 .6-3نقش «اذن و اجابت» در شکلگیری الگوی تربیتی
واژهی «إذن» یکـی دیگـر از مؤلفههـای محوری حدیث کسـاء اسـت که پس از کاربـرد «القاب و کنیهها»
و «سلام» ،بیشترین فراوانی را دارد .در این بخش ،منایش زیبایی از آداب معارشت و تعامل بیانشـده اسـت
کـه عبارت اسـت از شـیوهی ورود بـه حریم دیگران و چگونگى اجـازهی ورود و اجابت اذن.
«اذن» در لغــت بــه معنــای علــم ،رخصــت ،اباحــه ،اســتامع و فرمــان آمــده اســت .ایــذان نیــز بــه معنــای
اذن دادن و اســتیذان بــه معنــای اذن گرفــن اســت (جوهــری فارابــی ،1369،ص 2068؛ ابنمنظــور،1375 ،
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ج  ،1ص 105؛ مصطفــوی ،1385،ج  ،1ص  .)61خداونــد متعــال بهرصاحــت در آیــات  27و  28ســورهی
مبارکـهی نــور ،رضورت «اذن» و «اجابــت» در روابــط خانوادگــی را بیــان کــرده اســت .در آیـهی  27ســورهی
ـم َح َّتــى ت َْس َتأْنِ ُســوا َوت َُسـلِّ ُموا َعـ َـى أَ ْهلِ َهــا
نــور میفرمایــد« :یَــا أَیُّ َهــا الَّ ِذیـ َن آ َم ُنــوا َل تَدْ ُخلُــوا بُ ُیوتًــا َغ ْیـ َر بُ ُیوتِكُـ ْ
ـم تَ َذكَّـ ُرونَ» .شــاهد و مؤیــد مفهومــی موجــود در آیـهی رشیفــه ،عبارت «تستأنســوا»
ـم لَ َعلَّكُـ ْ
ـم َخ ْیـ ٌر لَكُـ ْ
َذلِكُـ ْ
اســت کــه از دیــدگاه مفـران« ،تستأنســوا» به معنــی «تســتاذنوا» اســت (طربســی 1372 ،ش ،ج  ،7ص .)213
عالمــه طباطبایــی(ره) معنــای «اســتیناس» را عبــارت از هــر عملــی میدانــد کــه به موجــب آن ،الفــت و آرامش
حاصــل میشــود؛ ماننــد اســتیناس بـراى داخــل شــدن بــه خانــه بهوســیلهی نــام خــدا بــردن ،یــا اللَّــه گفــن،
تنحنــح كــردن و امثــال آن تــا صاحبخانــه بفهمــد كــه شــخىص مىخواهــد وارد شــود و خــود را بـراى ورود
او آمــاده كنــد .چهبســا كــه صاحبخانــه در حــاىل قـرار دارد كــه منىخواهــد كــى او را بــه آن حــال ببینــد
و یــا از وضعــى كــه دارد باخــر شــود (طباطبایــی ،1374،ج ،15ص .)153
پیامهــای تربیتــی ،اخالقــی و حتــی فقهــی مهمــی از ایــن آی ـهی رشیفــه قابــل اســتنباط اســت؛ ماننــد
اح ـرام بــه مالکیــت ،امنیــت و آزادی اف ـراد ،تقویــت محبــت میــان اعضــا ،حفــظ حریــم حیــا و حجــاب،
مراعــات ادب و ضامــن بــودن فــرد ب ـرای ورود بــدون اجــازه بــه حریــم خصوصــی اف ـراد از ســوی حاکــم
اســامی (قرائتــی ،1388 ،ج ،6ص )169-170؛ همچنیــن در روایــات اســامی نیــز بــر رضورت «اذن» در روابط
خانوادگــی تأکیــد شــده اســت.
(ص)
در روایتـى آمـده اسـت كـه مردى از پیامرب پرسـید :آیا هنگامیکـه مىخواهم وارد خانهی مادرم شـوم،
بایـد اجـازه بگیـرم؟ فرمـود :آرى .عـرض كـرد :مـادرم غیر از من خدمتگـزارى نـدارد ،بازهم باید اجـازه بگیرم؟!
فرمـود« :اتحـب ان تراهـا عریانة؛ آیا دوسـت دارى مادرت را برهنه ببینى؟!» عرض كرد :نه .فرمود« :فاسـتاذن
علیهـا؛ اكنـون كه چنین اسـت از او اجازه بگیر» (عروسـی حویـزی ،1415،ج  ،3ص .)586
ـم َوإِنْ
ـم تَجِ ــدُوا ِفی َهــا أَ َحــدًا َفـ َـا تَدْ ُخلُو َهــا َح َّتــى ُیـ ْؤ َذنَ لَكُـ ْ
آیـهی  28ســورهی مبارکـهی نــورَ « ،فـإِنْ لَـ ْ
ـم؛ نهایتـاً اگــر کســی را در آنهــا نیافتیــد،
ـم َواللَّــهُ بِ َــا تَ ْع َملُــونَ َعلِیـ ٌ
ـم ا ْرجِ ُعــوا فَا ْرجِ ُعــوا ُهـ َو أَز َْك لَكُـ ْ
ِقیـ َـل لَكُـ ُ
پــس وارد آن نشــوید تــا بــه شــا اجــازه دهنــد و اگــر بــه شــا گوینــد :برگردیــد؛ پــس برگردیــد کــه ایــن بـرای
شــا پاکیزهتــر اســت و خــدا بــه آنچــه انجــام میدهیــد ،داناســت» ،بهرصاحــت تأییــدی اســت بــر آنچــه در
حدیــث مشــاهده میشــود و آن اینکــه تنهــا در صــورت یافــن و مشــاهدهی پاســخ میتــوان وارد شــد و در
صــورت نداشــن اذن ،حــق ورود بـرای شــخص وجــود نــدارد.
 .6-3-1تحلیل جایگاه «اذن و اجابت» در حدیث کساء
بــا گــذر از اقســام و قواعــد فقهــی «اذن» کــه پرداخــت بــه آن ،مجالــی دیگــر میطلبــد ،تنهــا اذنــی کــه
در مــن حدیــث رشیــف بهکاررفتــه ،هــان اذن رصیحــی اســت کــه بــا پاســخها و اجابتهــای روشــن بـرای
قـرار گرفــن در زیــر کســای رشیــف یامنــی بیانشــده اســت .پرســش آن اســت کــه اذن و اجابتهــای مکــرر
در حدیــث رشیــف کســاء نشــانگر چیســت؟ بــه نظــر میرســد کــه پاســخ روشــن و قابلتأملــی ب ـرای ایــن
موضــوع میتــوان بیــان کــرد و مبنــی بــر اینکــه ورود افـراد یــک خانــواده ،بــا آن عقبـهی روشــن و متصــل
بــه منشــأ وحــی ،چیــزی جــز ارائـهی یــک الگــوی تربیتــی و رسمشــقی عینــی بـرای ســایرین منیتوانــد باشــد؛
موضوعــی کــه تأمــل در ســیرهی عملــی شــخص رســولالله(ص) بهعنــوان اســوهی حســنهی امــت (احـزاب،)21:
قرائتی تربیتی از حدیث کساء با روش تحلیل محتوا
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هنــگام ورود بــه منــزل حــرت زهــرا(س) گزارششــده اســت .نقــل اســت کــه پیامــر(ص) هنگامیکــه
مىخواســت وارد خانـهی دخــرش فاطمــه(س) شــود ،نخســت بــر در خانــهآمــد .دســت بــه روى در گذاشــت
(ص)
و در را كمــى عقــب زد؛ ســپسفرمــود :الســام علیكــم! فاطمــه(س) پاســخ ســام پــدر را داد؛ ســپس پیامــر
فرمــود :اجــازه دارم وارد شــوم؟ عــرض كــرد :وارد شــو اى رســول خــدا! پیامــر(ص) فرمــود :كــى كــه همـراه مــن
اســت نیــز اجــازه دارد وارد شــود؟ فاطمــه عــرض كــرد :مقنعــه بــر رس مــن نیســت و هنگامیکــه خــود را بــا
حجــاب اســامى پوشــاند ،پیامــر(ص) دوبــاره ســام كــرد و فاطمــه(ع) جــواب داد و دوباره اجــازه دوبــارهی ورود
ب ـراى خــودش گرفــت و پــس از پاســخ موافــق فاطمــه(س) ،اجــازهی ورود ب ـراى همراهــش جابربنعبداللَّــه
گرفــت(عروســی حویــزی ، 1415 ،ج  ،3ص  .)587ایــن نــکات بهظاهــر ســاده ،امــا کلیــدی در مــوارد متعــددی
میتوانــد راهگشــای مشــکالت جــدی در حــوزهی تربیتــی میــان افـراد جامعــه در ســطح کالن و خانــواده در
ســطح خــرد باشــد کــه ایــن تکرارهــا ،خــود اهمیــت موضــوع را نشــان میدهــد.
اذن و اجابتهــای بهکاررفتــه در تحلیــل قرآنــی آیــات مرتبــط بــا بحــث میتوانــد ضمــن بیــان ســیرهی
قرآنــی اهلبیــت(ع) ،بیانگــر نکت ـهی تربیتــی بســیار مهمــی ماننــد ایجــاد امنیــت و آرامــش ب ـرای خانــواده
باشــد .نکتـهی جالــب اینکــه در مــن حدیــث ،بــا وجــود اینکــه افـراد میتوانســتند بیاجــازه تحــت کســاء
قـرار بگیرنــد؛ امــا بــا کســب اجــازه ،بــه زیــر کســاء وارد میشــدند و ایــن موضــوع بیانگــر آن اســت کــه حتــی
«ل
در صــورت فراهــم بــودن رشایــط ،بــدون اجــازه منیتــوان وارد مکانــی شــد کــه ایــن اشــارهای بــه تفســیر َ
تَ ْد ُخلُــوا» در آیـهی  ۲۷ســورهی نــور اســت .ایــن تکـرار اذن و اجازههــا در مــن حدیــث ،حتــی بـرای جربئیــل
امیــن بــا آن مقــام «یــا َمالَّئِکتــی َویــا ُســکا َن َســمواتی» و «ا َمیـ َن َو ْحــی اللَّـ ِه» هــم وجــود دارد و او دوبــاره
اجــازه میگیــرد :یکبــار از خداونــد متعــال« ،فَقـ َ
ـال ج ِْبائیـ ُـل یــا َر ِّب اَتَـاْ َذ ُن لــی ا َ ْن ا َ ْه ِبـ َط اِلَــی اال ْر ِض الِکــو َن
َم َع ُه ـ ْم سا ِدس ـاً» و بــار دیگــر از پیغمــر اکــرم(ص)« ،فَ َهـ ْـل تَـاْ َذ ُن لــی یــا َر ُسـ َ
ـول اللَّ ـ ِه ».بــا مشــاهدهی می ـزان
فراوانــی ایــن واژههــای کلیــدی و اســتفادهی مکــرر کــه تفســیری از آیـهی  ۲۸ســورهی نــور نیــز اســت ،در
همـهی فرازهــای حدیــث مشــاهده میشــود کــه تنهــا پــس از هــر اذنــی ،پاســخ و اجابتــی ذکرشــده اســت
«ل
و ایــن نکتـهی تربیتــی مهــم بـرای زندگــی شــخصی و تربیــت خانوادگــی اســت کــه البتــه بــا بیــان عبــارت َ
ت َ ْد ُخلُــوا» در مــن آیــه میتــوان بــه حرمــت ورود بــدون اذن نیــز اشــاره کــرد.
 .6-4عوامل تأثیرگذار در ارتقای تربیتی خانواده
اســام بهعنــوان مکتبــی انسانســاز ،بیشــرین توجــه را بــه واالیــی خانــواده دارد؛ ازای ـنرو ،ایــن نهــاد
مقــدس را کانــون تربیــت میشــمرد .نیکبختــی و بدبختــی جامعـهی انســانی را نیــز بــه صــاح و فســاد ایــن
بنــا وابســته میدانــد و هــدف از تشــکیل خانــواده را تأمیــن نیازهــای عاطفــی و معنــوی انســان ،ازجملــه
دســتیابی بــه آرامــش برمیشــارد.
اﺻﻮل و ارزشهــای تربیتــی ﺧـﺎﻧﻮاده از مهمتریــن ،بنیادیتریــن و ﭘﺮﻛﺎرﺑﺮدﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﻮﻻت در آﻣﻮزههﺎی
اﺳﻼﻣﻲ ﺑﻪﺷﺎﻤر مـیرود؛ زیـرا ﺳﺒﺐ ﻗﻮام و ﺗﻘﻮﻳــــﺖ ﺑﻨﻴــﺎن ﺧــﺎﻧﻮاده و ﺿــــﺎﻤﻧﺖ اﺟــﺮای ﻗــﻮاﻧﻦﻴ و ﻣﻘﺮرات
دﻳﻨﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؛ ﻫﻤﭽﻨﻦﻴ ﺑﻪ بهــر شــدن رواﺑـﻂ و اســتحکام خانــواده ،بهمنظــور رشــد ﺟﺎﻣﻌﻪی اﻧﺴﺎﻲﻧ و
ق ـرار گرفــن در ﻣﺴـﺮﻴ ﻛﻤـﺎل ﺣﻘﻴﻘﻲ کمــک میکنــد.
با بررسی محتوای حدیث رشیف و فراوانی مضامین خانواده بهصورت کلی ،به نقاط مترکز دوگانهای
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رسیدیم که هرکدام نقش مؤثر و تأثیرگذاری در قوام تربیتی خانواده و شاخص مهمی در نشان دادن یک نهاد
اجتامعی کوچک ،برای رسیدن به اهداف بزرگ و متعالی هستند که در ذیل به آن دو اشاره میشود:
 .6-4-1صمیمیت اعضای خانواده
اولیـن کارکـرد خانـه ،تأمیـن آرامـش جسـم و تسـکین جـان اعضـای آن اسـت کـه البتـه مرهـون امنیـت
همهجانبـهی ایـن محیـط بـرای اعضاسـت .فضـای محدود و امـن خانـه ،حریمی برای ابـراز احساسـات ،بیان
ارسار ،ارضای غرایز و تأمین نیازهای جسـمی و روحی انسـان اسـت .این سـکون و امنیت را خداوند به خود
نسـبت میدهـد و میفرمایـد« :واللـه جعل لکم من بیوتکم سـکنا (نحل)80:؛ خداوند خانههای شما را محل
سـکونت و آرامـش برایتـان قـرار داد ».واژهی «سـکن» بـه معنـای هـر چیزی اسـت که انسـان بهوسـیلهی آن
تسـکین یابـد (مفـردات راغـب ،مـادهی سـکن) .در ﻧﻈﺎم اﺧﻼﻗﻲ اﺳﻼم ،بهرصاحـت بـر اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ تأکیـد ﺷﺪه
ُـم ِمـ ْن أَنْف ُِسـك ُْم أَ ْز َوا ًجـا لِ َت ْسـكُ ُنوا إِلَ ْی َها َو َج َع َـل بَ ْی َنك ُْم َمـ َو َّد ًة َو َر ْح َمـ ًة إِنَّ ِفی
اسـتَ « :و ِمـ ْن آیَاتِـ ِه أَنْ َخل ََـق لَك ْ
َذلِـكَ َلیَ ٍ
ـات لِقَـ ْو ٍم یَ َت َفكَّ ُرونَ» (روم)21:؛ و بهعنوان ﻳﻲﻜ از اصولیتریـن ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ و گزارههای اﺧﻼﻗـﻲ دﻳﻨـﻲ در
اﻧﺪﻳﺸﻪی اﺳﻼﻣﻲ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ .ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ اﻇﻬﺎر ﻋﻼﻗﻪ و ﻣﺤﺒﺖ دوﺳﻮﻳﻪی ﻫﺮﻳﻚ از اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺑـﻪ ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ،
ﺑﺮای آن اﺳﺖ ﻛﻪ سـبب ﺗﻌﺎون و ﭘﺎﻳﺪاری در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑـﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ گوناگـون میشـود .هنگامـیﻛـﻪ ﻣﺤﺒـﺖ ﺑـﺮ
ﻓﻀـﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﺎﻳﻪ بگستراﻧﺪ ،زﻣﻴﻨﻪی ﺗﺰﻛﻴـﻪ و ﺗﺮﺑﻴـﺖ و ﺗﻘﻮﻳـﺖ ﻓﻀﺎﻳﻞ و رﺷﺪ اﺧﻼﻗﻲ را ﻓﺮاﻫﻢ میکنـد.
اهلبیـت(ع) توصیههـای ﺟـﺪی و ﻣﺆﺛﺮی ﺑﺮای بهکارگیـری ﻋﻨﺼـﺮ ﻣﺤﺒـﺖ و ﻣـﻮدت در ﺧﺎﻧﻮاده دارﻧـﺪ .آﻧـﺎن ﺑـﻪ
ارﺗﺒـﺎط میـان اﻇﻬـﺎر ﻋﻼﻗـﻪ و ﻋﻄﻮﻓﺖ ﺑﺎ ﺗﻌـﺪﻳﻞ رواﺑـﻂ اﻧﺴـﺎﻲﻧ و ﻗـﻮام ﺧـﺎﻧﻮاده و ﺟﻠﻮﮔﺮﻴی از آسـیبهایی
ﺗﺄﻛﻴـﺪ میورزنـد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ارﺿﺎ ﻧﺸﺪن ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﻋﺎﻃﻔﻲ اﻧﺴـﺎن ،در ﺧـﺎﻧﻮاده ﺑـﻪ وﺟـﻮد میآیـد (سـعیدیان
جـزی ،1393 ،ص  .)67مهـر و محبـت اعضـای خانـواده بـه هـم سـبب جلب رضایـت و رحمت خدا میشـود
کـه بدیهـی اسـت چنیـن خانـوادهای پایـدار و سـعادمتند اسـت .امـام سـجاد(ع) دربـارهی رضورت مهـرورزی
وجـل او را مایـهی سـکون و
«حـق همسرت آن اسـت کـه بدانـی خداونـد ع ّز ّ
بـه همسران چنیـن فرمودنـدّ :
همنشـینی تـو قـرار داده اسـت و بایـد بدانـی کـه او نعمـت خداونـد بـر توسـت؛ پـس او را گرامی بـدار و با
حـق او بر تو این اسـت کـه با او
حـق تـو بـر او بیشتر اسـت؛ ا ّمـا ّ
او بـا رفـق و مـدارا برخـورد کـن و هرچنـد ّ
مهربانـی کنی» (ح ّرانـی ،1363 ،ص .)۲۶2
 .6-4-1-1تحلیل «صمیمیت اعضای خانواده» در حدیث کساء
در بحــث صمیمیــت اعضــای خانــواده در حدیــث رشیــف کســاء ،بــه موضــوع دیگــری از ســبک زندگــی
دینــی پرداختهشــده اســت :احرتامهــای میــان اعضــای خانــواده کــه منشــأ ایجــاد آرامــش و صمیمیــت در
میــان اعضــای آن اســت .فراوانــی ایــن موضــوع در شــاخصهای کمــی ،خــود از اهمیــت موضــوع نشــان دارد
و بیانگــر ارائـهی رسمشــق و الگــوی تربیتــی و رفتــاری بـرای امــت اســامی اســت .موضوعــی کــه موردتوجــه
آیــات قــرآن کریــم نیــز بــوده و در نــوع ارتبــاط حــرت یعقــوب(ع) بــا فرزنــدش یوســف(ع) (یوســف )5:و
نیــز در رابطــهی لقــان و فرزنــدش (لقــان 16:و  )17مشــاهده میشــود .در مــن حدیــث نیــز ،اهــل کســاء
در اوج صمیمیــت و عطوفــت ،بــا کاربســت تعابیــری ماننــد «یــا ا ُ ّمــاه»« ،یــا َولَــدی»« ،یــا َوصیّــی و خلیفتــی
و صاحــب لوائــی» و ...بــا یکدیگــر در حــال صحبــت کــردن هســتند .ســکوت و بیروحــی بــر ایــن فضــا
حاکــم نیســت؛ زی ـرا ســکوت یکــی از عوامــل آســیبزا در حــوزهی مباحــث عاطفــی در خانــواده بهشــار
قرائتی تربیتی از حدیث کساء با روش تحلیل محتوا
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میآیــد .در بخشــی از حدیــث کــه بــه ارتبــاط میــان مــادر و فرزنــدان اختصاصیافتــه اســت ،نــکات تربیتــی
قابلتأملــی وجــود دار .در ایــن بخــش ،اســتفاده از الفاظــی کمنظیــری ماننــد «قُ ـ َّر َة َعینــی َوثَ َـ َر َة فُــؤادی»
و عبــارات دیگــر دیــده میشــود کــه نــکات حیــرتآوری بـرای ابـراز صمیمیــت در میــان اعضــای خانــواده
و بهویــژه روابــط میــان مــادر و فرزنــدان اســت؛ همچنیــن ســخن پیامــر مبنــی بــر اینکــه اصحــاب کســاء
را «اهلبیــت» و «خاصــان» خویــش خوانــده« :ا َللّ ُهـ َّم اِ َّن هـ ُؤالَّ ِء ا َ ْهـ ُـل بَیتــی و خا ََّّصتــی» و گوشــت و خــون
ایشــان را گوشــت و خــون خــود دانســته« :لَ ْح ُم ُه ـ ْم لَ ْحمــی َو َد ُم ُه ـ ْم َدمــی» و درد و انــدوه ایشــان را درد و
انــدوه خــود خوانــده« :ی ْؤلِ ُمنــی مــا ی ْؤلِ ُم ُهـ ْم َوی ْح ُزنُنــی مــا ی ْح ُزنُ ُهـ ْم» و در حــق آن بزرگــواران دعــا فرمــوده
ـس
ـب َع ْن ُهـ ُم ال ِّر ْجـ َ
اســت« :فَا ْج َعـ ْـل َصلَواتِــک َوبَ َرکاتِــک َو َر ْح َمتَــک َو ُغ ْفرانَــک َو ِرضْ وانَــک َعلَــی َو َعلَی ِهـ ْم َوا َ ْذ ِهـ ْ
َوطَ ِّه ْر ُهـ ْم تَطْهیـرا ً» ،اوج اهمیــت دادن بــه افـراد خانــواده و صمیمیــت میــان اعضــا اســت؛ زیـرا بیــان و گفــن
همیــن مطالــب و دعــا در حــق همدیگــر ،رسآغــازی تربیتــی بـرای تحکیــم صمیمیــت میــان اعضــا و توجــه
نســبت بــه یکدیگــر اســت و ســبب ارتقــای روابــط میشــود.
 .6-4-2اهمیت اجتامع و جمع خانواده
در آخریــن بخــش تربیتــی حدیــث رشیــف کســاء ،اهمیــت امــور جمعــی و نقــش اجتــاع بــه معنــای
عــام و میــزان ارتبــاط صمیمــی در افــراد خانــواده بهصــورت خــاص ،نقــش خــود را نشــان داده اســت.
اهمیــت روابــط میــان اف ـراد خانــواده در منــزل ،بهعنــوان مهمتریــن رکــن اجتامعــی و آثــار آن در فضــای
کالن جامعــه مــورد تأکیــد آیــات و روایــات ق ـرار دارد.
از دیربـاز ،فالسـفه ،اندیشـمندان و دانشـمندان ،بـه خانواده بهعنـوان مهمترین هسـتهی اجتامعی توجه
داشـته و همـواره نسـبت بـه اهمیـت آن تأکیـد کردهاند .قدمای فالسـفه ،زندگی خانوادگی را بخش مسـتقلی
از «حکمـت عملـی» میشـمردند (ابنسـینا ،1383،ج  ،1ص  2و  .)3البتـه دربارهی تعامل میـان افراد خانواده
بایـد گفـت :اعضـای یـک خانـواده با یکدیگـر روابط متقابل دارنـد و رفتار هر عضـو میتواند تأثیـر بالقوهای
بـر سـایر اعضـای خانـواده داشـته باشـد و آنـان را بـه واکنـش مناسـب وادارد کـه البتـه ایـن نتیجـهی تعامـل
جمعـی اسـت کـه میتوانـد بهعنـوان بازخـورد و ارائـهی الگـوی مثبـت و یـا منفـی نشـان داده شـود .ویـل
ق شـدهایم كـه از درک ایــن حقیقــت بیخبر
دورانـت میگویـد :در میـان جنگهـا و ماشـینها چنـان غـر 
ماندهایم كه در زندگی ،واقعیت اساسـی ،صنعت و سیاسـت نیسـت ،بلکه مناسـبتهای انسـانی و همکاری
افـراد خانـه از زن و شـوهر ،پـدر و مـادر و فرزنـدان اسـت (دورانـت ،1371 ،ص  65ـ .)81
 .6-4-2-1تحلیل «اهمیت اجتامع و جمع خانواده» در حدیث کساء
ـر
در قــرآن کریــم بــر ارزش دعــای دســتهجمعی تأکیــد شــده اســت .خداونــد متعــال مىفرمایــدَ « :و ْاصـ ِ ْ
ـم (کهــف)28:؛ در كنــار كســاىن كــه پروردگارشــان را مىخواننــد ،صــر كــن».
نَف َْســكَ َمـ َـع الَّ ِذیـ َن یَدْ ُعــونَ َربَّ ُهـ ْ
عــاوه بــر ایــن ،ب ـراى مباهلــه (آلعم ـران( )61:كــه خــود یــك دعاســت) ،بــه اجتــاع فرمــان داده اســت؛
همچنیــن در روایــات اســامی نیــز بــر نقــش و اهمیــت اجتــاع در اســتجابت دعــا تأکیــد شــده اســت.
ابوخالــد از امــام صــادق(ع) نقــل میکنــد کــه ایشــان فرمودنــد« :رخ نــداده اســت كــه چهــل نفــر در یــك جــا
جمــع شــوند و خداونــد متعــال را در كارى بخواننــد ،مگــر آنكــه ذات اقــدس الهــى آنــان را اجابــت فرمــود.
اگــر چهــل نفــر نشــدند ،مىشــود چهــار نفــر جمــع شــوند و ده بــار خــداى را بخواننــد تــا اجابتشــان كنــد و
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اگــر چهــار نفــر هــم نبودنــد ،حتــى یــك نفــر هــم مىتوانــد خداونــد را چهــل مرتبــه بخوانــد و دعــا كنــد تــا
آن ذات عزیــز و جبــار ،اجابتــش کنــد» (ابنفهــد حلــی ،1375 ،ص .)265
در متن حدیـث کسـاء بـه مطالبی برخورد میکنیم کـه بهوضوح ،ارزش دعای دسـتهجمعی بـرای برآورده
شـدن حاجـات را نشـان میدهـد« :ف َ
اصطَفانی بِال ِّرسـالَ ِة نَجِیاً مـا ذُک َر
َقـال ال َّنبِـی َوالَّـذی بَ َعثَنـی بِالْ َح ِّـق نَبِیـاً َو ْ
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خ َ َُبنـا هـذا فـی َم ْح ِفـلٍ ِمـ ْن َمحا ِفـلِ ا َ ْه
َََ ْ
ْ َ
َْ ٌ ْ َ َُ ّ
َّـت ِبهِـ ُم الْ َمالَّئِکـ ُة َو ْاسـتَ ْغ َف َرتْ لَ ُهـ ْم اِلـی ا َ ْن یتَ َف َّرقُوا» .البته روشـن اسـت که القا و تبییـن فضای تربیتی و
َو َحف ْ
رشـد معنـوی فرزنـدان و خانـواده ،معلـول فضای صمیمـی میان والدین اسـت و میتوانیـم در فضای جمعی،
قابلیت انتقال معانی و مفاهیم رشـدمحور را داشـته باشـیم؛ و درنهایت در فراز  ۴۴آمده اسـت« :ف َ
َقال ال َّنبِی
اصطَفانـی بِال ِّرسـالَ ِة نَجِیاً ما ذُکـ َر خ َ َُبنا هذا فـی َم ْح ِفلٍ ِمـ ْن َمحا ِفلِ
ثانِیـاً یـا َعلِـی َوالَّـذی بَ َعثَنـی بِالْ َح ِّـق نَبِیـاً َو ْ
ِ
ِ
ا َ ْهـلِ االَ ْر ِض َوفیـ ِه َج ْمـ ٌع ِمـ ْن شـی َع ِتنا َو ُم ِحبّینـا َوفیهِـ ْم َم ْه ُمـو ٌم االّ َوفَ َّر َج اللَّـ ُه َه َّمـ ُه َوال َم ْغ ُمو ٌم االّ َوکشَ َـف اللَّ ُه
ـب حا َجـ ٍة اِالّ َوقَضَ ـی اللّـ ُه حا َجتَـ ُه ».این فراز ،نقش اجتماع خانواده را حتی در رفـع غم و اندوه
َغ َّمـ ُه َوال طالِ ُ
بیـان کـرده اسـت کـه ایـن موضوع نیـز ،قطعـاً یکی از اصـول مهم تربیتـی بـرای هامهنگـی و یکصدایی در
رفـع مشـکالت خانـواده و میـزان همـت اعضـای بـرای رفع غـم و اندوه اسـت .در پایـان این حدیـث رشیف،
بـه سـوگند پیامبر اکـرم(ص) بـرای اثبـات و اجـرای این موضوع میرسـیم کـه آن را تضمین کردهانـد .در محافل
و مجامـع محبیـن اهلبیـت(ع) ،ایـن موضـوع یعنـی رفع انـدوه محبین در صـورت قرائت ایـن حدیث رشیف،
انجامشـدنی است.

نتیجهگیری

هامنگونـه کـه در ایـن مختصر مشـاهده شـد ،بـا تقطیـع معنـادار حدیث رشیف کسـاء بر اسـاس روش
تحقیـق علمـی تحلیـل محتـوا ،مشـاهدات نشـان داد کـه قرائت مشـهور ایـن حدیث ،گویـای وجـود ارتباطی
منطقـی تربیتـی میـان اجـزا و بخشهـای گوناگـون آن اسـت؛ بـه ایـن معنا کـه فراوانـی واژگان کلیـدی و نیز
مضامیـن فرعـی یـا همان نقـاط مترکـز حدیـث بر مباحثـی چـون «القاب و کنیهها»« ،سلام و پاسـخ سلام»،
«اذن و اجابـت» اسـتوار اسـت و همچنیـن روابـط میـان افـراد خانـواده کـه عبـارت اسـت از« :صمیمیـت» و
«اجتماع اعضـا» ،الگـوی تربیتـی روابـط صحیـح میـان اعضـای خانواده را بهدرسـتی ترسـیم کرده اسـت.
از بررســی خــواص و آثــاری کــه در قرائــت حدیــث در مــن آن بیانشــده اســت ،مبنــی بــر اینکــه قرائــت
آن در محافــل شــیعیان و محبیــن اهلبیــت(ع) بــه نــزول رحمــت الهــی منجــر میشــود و غــم و انــدوه و
حاجــت تالوتکننــدگان آن را مرتفــع میســازد و همچنیــن توصیههــای مکــرر علــا و بــزرگان دیــن نســبت
بــه قرائــت و فضیلــت ایــن حدیــث رشیــف ،بــه نظــر میرســد کــه ایــن امــور بــا مباحــث تربیتــی موجــود در
مــن روایــت بیارتبــاط نیســت و در یــک فضــای جمعــی بــا رعایــت ادب و احـرام و ســایر شــئون ،در میــان
اجتــاع بهصــورت عــام و خانــواده بهصــورت خــاص ،میتــوان بــه نقــش فضائــل اخالقــی و آموزههــای
تربیتــی در اســتجابت دعــا و رفــع حوائــج اذعــان کــرد.
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