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بسمه تعالی
دوباره نسیم محرم وزیدن گرفت، و شمیم عطر افزای محبت جان های محّبان را در بر گرفت. 
که با این درخشش شکوفه های شعر و  پیام ایثار و شهادت بر پیکره انسان و انسانیت است 

شعور و شعار و حماسه را بارور می سازد .
برای  را  کننده ماند، جاودانه شد و جاودانگی  نام محّرم، زنده  به راستی چرا چنین شد و 

پیوستگان به آن رقم زد .
چرا هر آنچه که این عطر را پذیرفت، خود عطر افشانی می کند .

گردونه  گشت و نام و یاد حسین بن علی علیه السالم در  محّرم در تاریخ بشر ، تاریخ ساز 
عالم، مدار حّقانیت شد .

تحّرک پر مغز امام حسین )ع( در سال 61 هجری به سوی فهم اصیل از آنچه بشر برای آن 
که بشر آزاد،  گیتی نهاد و قلم رنگین به خون مقدس او برای ثبت این فهم  پای به عرصه  
که فریاد  گمراهی است، زیباترین شعرهای عاشقانه عالم را، رقم زد  از ظلم و ستم و جهل و 
که زندگی در پرتو جهل، شرافتی ندارد و آنکه سعادت  زنید ) هیهات مّنا الذّله ( آموزش داد 
است، پریدن از قالب تن بی روح جاهالنه به سمت رنگ و طعم آزادی است و تعلیم نمود که 

 برما( 
ّ

 ) اّنی ل اری الموت ال السعادة، و الحیاة مع الظالمین ال
روح انسان های تشنه حق و حقیقت را به بانگ مظلومیت نواخت که هان ای انسانها! زندگی 

در کنار ظالم ، فرهنگ جاهالنه ، طریق گمراهی ارزشی ندارد .
راه پیمود و در این راه عزیزترین عطّیه الهی یعنی جان مقدس خود را فدا نمود تا تلنگری 

برای بیدار باش ذهن خوش و خوابیده بشر باشد . 
کرامت بشر در  که نجات در بانگ آزادی خواهی است و اسالم منادی  بیدار شوید و بدانید 

دالن هوی و هوس ظالمان دستخوش تغییر شده است . 
شعار ماندگار او ، شعر جاودانه او و عمل خالصانه او باعث ماندگاری اش شد.

گام در مسیر رشد و سعادت  روح آسمانی او منادی زنده نگهداشتن ارزش های خدایی و 
که نه، نور، قرار  بود. تالش او برای نورانی نگهداشتن، نور خدا در عرصه فهم بشر، او را نورانی 

کرد . داد و مسیر را برای نجات بازماندگانش روشن 
آنچنان که نبّی مکرم اسالم فرمود :  ) اّنَ الحسین مصباح الهدی و سفینة النجاة ( 

و سرودند شعر ماندگاری او را که 
که آسودگی ما عدم ماست  که آرام نگیریم                              موجیم  ما زنده به آنیم 

                                                                                     
گروه تدوین کتاب ماه زاد
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مناسبت های روز اول ماه محّرم الحرام 

1. آغاز ایام حسینی اولین روز از ماه حزن و اندوه آل محمدعلیهم السالم است، 
که همه انبیاء ومالئکه و شیعیان و دوستان اهل بیت علیهم السالم محزون اند.

که همه ساله از اول محرم تا روز  گفت:ماه حزن واندوه تمام عالم است،چرا  باید 
عاشورا پیراهن پاره پاره سیدالشهداء علیه السالم را از عرش خدا رو به زمین می 

گیرد.۱ آویزند و حزن واندوه عالم را فرا می 
 همچنین آغاز مجالس عزاداری حضرت اباعبداهلل علیه السالم است،که مردم 
کند،ودستورات دین خود را از حسینیه ها و  را به امور اعتقادی خویش آشنا می 
تکایا و مساجد به خانه های فکر ودل خود به ارمغان می برند. شرکت در مراسم 
عزاداری امام حسین علیه السالم واشک بر آن حضرت،از وظایف ما در زمان 

غیبت امام زمان علیه السالم است.

 2.ماجرای شعب ابی طالب علیه السالم 
گرفتن قدرت اسالم پس از بعثت پیامبر صلی اهلل علیه وآله وسلم  در پی بال 
گذاشتند با بنی هاشم تکلم نکنند  قریش پیمان نامه ای نوشتند وطی آن قرار 
گونه ای در  و با آنان هم سفره وهمنشین نشوند و معامله ننمایند؛و آنان را به 

مناسبت ݣݣݣهای ماه 
محرم الحرام
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مناسبت ݣݣݣهای ماه 
محرم الحرام

که پیامبر صلی اهلل علیه وآله وسلم را به قریش تحویل دهند تا  فشار قراردهند 
آن حضرت را به قتل رسانند . حضرت ابوطالب علیه السالم بنی هاشم را به 
برای  و  کرده  را محکم  آن  برد،و اطراف  بود  به آن حضرت  که منتسب  دّره ای 

کمر همت بست. حفظ جان پیامبر صلی اهلل علی وآله وسلم شبانه روز 
گرد شمع وجود پیامبر صلی اهلل علیه   آن حضرت شبها با شمشیر پروانه وار 
گردید ومی فرمود :»تا زنده ام دست از یاری او برنمی دارم.«او در  وآله وسلم می 
هرشب چند بار محل خواب پیامبر صلی اهلل علیه وآله وسلم را تغییر می داد 
را به جای آن حضرت  امیرالمؤمنین علیه السالم  وعزیزترین فرزند خود یعنی 
می خوابانید،و روز، فرزندان خود و فرزندان برادرانش را به حفاظت از آن حضرت 
می گماشت. در مدتی که در ِشعب بودند بر آن حضرت ومسلمانان بسیار سخت 
کنین اطراف  گذشت ،تا آنجا که شبها صدای گریه اطفال گرسنه بنی هاشم را سا

شعب می شنیدند.
کرد،وپیمان نامه آنان را از   پس از دو سال و چند ماه خداوند موریانه را مأمور 
که در آن بود. حضرت ابوطالب علیه السالم این خبر  بین برد به جزء اسماء الهی 
کفار داد،و آنان با دیدن چنین معجزه ای دست از تصمیم خود برداشتند  را به 

وبنی هاشم به خانه های خود بازگشتند.۲

3.جنگ ذات الرقاع 
که اطراف  در سال چهارم هجرت _به تحریک قریش _بین مسلمانان و قبایلی 
گرفت. در  جنگی  داشتند  را  مدینه  محاصره  قصد  و  کردند  می  زندگی  مدینه 

پیامبر صلی اهلل علیه وآله وسلم با ۴۰۰یا۷۹۰ نفر از مدینه بیرون رفتند.در این 
کشید تا شر آنان دفع  غزوه حضرت نماز خوف خواندند و جنگ تا سه روز طول 

شد.این واقعه به قولی در ۱۵جمادی الولی بوده است. ۳

4.اولین جمع آوری زکات 
در روز اول محرم پیامبر صلی اهلل علیه وآله وسلم برای اولین بار مأمورانی را 

برای جمع آوری زکات و صدقات به اطراف مدینه فرستادند.۴

 5.امام حسین علیه السالم در راه کربال 
اجالل  نزول  مقاتل  بنی  قصر  در  السالم  علیه  حسین  محرم،امام  اول  روز 
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فرمودند، و از عبیداهلل بن حر جعفی دعوت به یاری نمودند، ولی او اجابت نکرد 
 پشیمان شد.۵

ً
و بعدا

 6. قیام مردم مدینه برعلیه یزید 
کردند.قضیه  در این روز در سال۶۳ ه مردم مدینه برای قیام علیه یزید حرکت 
که جمعی از اهالی مدینه به رهبری عبداهلل بن حنظله به شام  از آنجا آغاز شد 
را دیدند،وبه  او  رفتند و دستگاه یزید وشراب خواری و قماربازی و سگ بازی 
گاه ساختند.با شنیدن این  مدینه بازگشته ومردم را از وضع فساد دربار اموی آ
اخبار همگان بر خلع یزید اتفاق نمودند،و به سرپرستی عبداهلل علیه یزید قیام 
کردند.لشکر شام پس از اطالع از این  کن مدینه رابیرون  نمودندو افراد اموی سا

کرد و واقعه حّره پیش آمد.۶ قیام به طرف مدینه حرکت 

 7. کالم عاشورایی امام رضا علیه السالم۷ 
در روز اول محرم رّیان بن شبیب خدمت امام رضا علیه السالم رسید.حضرت 
ایام  را در  او فرمودند:ای پسر شبیب ،مردم عرب در زمان جاهلیت جنگ  به 
محرم حرام می دانستند؛ولی این امت احترام این ماه را از بین بردند و حرمت 
پیامبر صلی اهلل علیه وآله وسلم را رعایت نکردند.در این ماه خون ما را حالل 
و  نمودند،  اسیر  را  ما  زنان  و  وفرزندان  کردند  را  ما  حرمت  هتک  و  دانستند، 
کردند و رعایت احترام رسول خدا  سراپردۀ ما را آتش زدند و اموال ما را غارت 

صلی اهلل علیه وآله وسلم را دربارۀ ما ننمودند.
و  کرد  مجروح  را  ما  چشمان  پلک  السالم  علیه  حسین  شهادت  روز  همانا   
کربال ذلیل  اشک های ما را روان ساخت ودل ما را سو زاند؛وعزیز ما را در زمین 
کنندگان باید بر  گریه  گذارد. پس  کرد ونزد ما محنت و بال را تا روز جزا به ارث 

گناهان بزرگ را از بین می برد. گریه بر او  که  حسین علیه السالم بگریند،زیرا 
علیه  علی  بن  برحسین  کنی  گریه  چیزی  بر  خواستی  گر  ،ا شبیب  پسر  ای   
کشند،  گوسفند را می  کشتند چنانکه  کن،چه اینکه آن حضرت را  گریه  السالم 
که روی زمین شبیه ونظیری  کشته شدند  و با آن حضرت ۱۸ نفر از اهل بیت او 
گریستند. نداشتند. آسمان های هفتگانه و زمین ها در شهادت آن حضرت 

چهار هزار ملک روز عاشورا برای نصرت آن حضرت آمده بودند و دیدند حضرت 
شهید شده اند.لذا پریشان وغبار آلود به مجاورت آن قبر مطهر مأمور شدند،تا 



9

تــاریــــخ

کنند و از یاران او باشند و شعارشان »یالثارت  حضرت قائم علیه السالم ظهور 
الحسین«است.

که با ما در درجات عالی بهشت باشی محزون  گر دوست داری   ای پسر شبیب،ا
گر کسی سنگی را  باش برای حزن ما وشاد باش در شادی ما؛وبر تو باد ولیت ما که ا

دوست داشته باشدخداوند متعال او را با همان سنگ محشور می کند….
 

مناسبت های روز دّوم ماه محّرم الحرام 
کربالبنابر مشهور در این روز در سال ۶۱ه آقا  1. ورود امام حسین علیه السالم به 
ومولیمان حضرت اباعبداهلل الحسین سید الشهداء علیه السالم با اهل بیت و 

کربالی معلی شدند.8 اصحابشان وارد 

چیست؟  زمین  این  نام  پرسیدند:  امام  نکرد.  حرکت  حضرت  اسب  آنجا  در   
گفتند: »شاطئ الفرات« اسم دیگری  گفتند:»غاضریه« نام دیگرش را پرسیدند 
گریه  هم دارد؟ گفتند:»کربال«هم می گویند.در این هنگام حضرت آهی کشیدند و 
شدیدی نمودند و فرمودند: »اللهم انی أعوذ بک من الکرب و البالء.«به خدا قسم 
زمین کربال همین است.به خدا قسم اینجا مردان ما را می کشند! بخدا قسم اینجا 
کودکان مارا به اسیری می برند! بخدا قسم اینجا پرده حرمت ما دریده  زنان و 

می شود. ای جوان مردان، فرود آیید که محل قبرهای ما اینجاست….«9

مناسبت های روز سّوم ماه محّرم الحرام 
1. نامه امام حسین علیه السالم برای اهل کوفه: 

کوفه نامه ای نوشتند و آن را  در این روز امام حسین علیه السالم برای بزرگان 
کوفه برساند.مأمورین بین راه قیس  که به  به قیس بن مسّهر صیداوی دادند 
گفت، او را به شهادت  گرفتند،و پس از آنکه او بر ضد یزید وابن زیاد سخن  را 

رساندند.10

 2.ورود عمر بن سعد به کربال 
در این روز عمر بن سعد با با شش یا نه هزار سوار برای قتل پسر پیامبر صلی اهلل 
گاه ساخت و خیمه  کربال شد و در مقابل آن حضرت لشکر  علیه وآله وسلم وارد 

کربال در روز چهارم هم نقل شده است.11 برافروخت.ورود ابن سعد به 
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  مناسبت های روز چهارم ماه محّرم الحرام 
1.فتوای شریح قاضی به قتل امام حسین علیه السالم 

گرفته  که از شریح قاضی  در این روز از سال ۶۱ ه ابن زیاد با استناد به فتوایی 
کشتن امام حسین علیه السالم  کوفه خطبه خواند و مردم را به  بود، در مسجد 

تحریص کرد.12
 

مناسبت های روز ششم ماه محّرم الحرام
 1.یاری طلبیدن حبیب بن مظاهر از بنی سعد

 در شب ششم جناب حبیب بن مظاهر اسدی با اذن امام حسین علیه السالم 
برای آوردن یاور و کمک، به قبیله بنی اسد رفت. اسدیان پذیرفتند وحرکت کردند، 
ولی جاسوسان به عمر سعد خبر دادند و او عده ای را فرستاد تا مانع آنها شوند.لذا 
گزیر به  که در این میان جمعی از بنی اسد شهید و زخمی وبقیه نا درگیری رخ داد 

فرار شدند و حبیب به خدمت حضرت آمد و جریان را عرض کرد.13

2.اولین محاصره فرات در کربال 
با  ک  سفا مرد  هزار  سه  همراه  را  خبیث  ربعی  بن  ،شبث  سعد  عمر  نقلی  به 

که اطراف آن را به محاصره در آوردند.14 کنار فرات فرستاد  کوبیدن طبل و دهل 

3.تراکم لشکر یزید در کربال 
در این روز لشکرزیادی برای جنگ با حضرت اباعبداهلل علیه السالم جمع شدند.15

مناسبت های روز هفتم ماه محّرم الحرام
 1.مالقات امام حسین علیه السالم با ابن سعد:در شب هفتم امام حسین 
کردند. خولی بن یزید اصبحی چون  علیه السالم باعمر سعد مالقات وگفتگو 
عداوت شدیدی با امام حسین علیه السالم داشت ماجرا را به ابن زیادگزارش 
داد و آن ملعون نامه ای برای عمر سعد نوشت و او را از این مالقات ها بر حذر 

کرد.16 داشت و دستور منع آب را صادر 

 ۲ . منع آب از امام حسین علیه السالم 
در این روز آب را بر اهل بیت سید الشهداء علیه السالم بستند، چه اینکه نامه 
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که نگذارید حتی یک قطره آب هم به آنها برسد.  ابن زیاد بدین مضمون رسید 
عمرو بن حجاج زبیدی با چهار هزار تیرانداز مآمور منع آب فرات شدند،که به 

گاه پسر پیامبر صلی اهلل علیه وآله وسلم برده نشود.17  هیچ وجه آبی به خیمه 

مناسبت های روز هشتم ماه محّرم الحرام
 1. قحط آب در خیمه های حسینی

در این روز آب در خیمه های سید الشهداء علیه السالم نایاب شد.18 

مناسبت های روز نهم ماه محّرم الحرام ،تاسوعا
 1. محاصره خیمه ها در کربال:

که حسین علیه السالم  امام صادق علیه السالم فرمودند: تاسوعا روزی بود 
کردند و سپاه شام بر قتل آن حضرت اجتماع  کربال محاصره  و اصحابش را در 
که برای آنها  کثرت سپاه و لشکری  نمودند، و پسر مرجانه و عمر سعد به خاطر 
جمع شده بود خوشحال شدند، و آن حضرت و اصحابش را ضعیف شمردند 
مدد  را  حضرتش  عراق  اهل  و  آمد  نخواهد  او  برای  از  یاوری  که  کردند  ویقین 

نخواهند نمود.19

 2. آمدن امان نامه برای فرزندان ام البنین علیها السالم 
در این روز شمر ملعون برای حضرت عباس علیه السالم و برادرانش امان نامه 
آورد . 20 آن لعین خود را نزدیک خیام با جاللت حضرت اباعبداهلل الحسین علیه 
کجایند«؟ولی  السالم رسانید وبانگ برآورد: »أین بنو اختنا«: »پسران خواهر ما 
را  او  جواب  فرمودند:  السالم  علیه  حسین  ندادند.امام  جواب  بزرگواران  آن 
گر چه فاسق است.حضرت عباس علیه السالم در جواب فرمودند:چه  بدهید ا
می گویی؟شمر گفت:من از جانب امیر برای شما امان نامه آورده ام. شما خود را 

به خاطر حسین علیه السالم به کشتن ندهید.
 حضرت عباس علیه السالم با صدای بلند فرمود:»لعنت خدا بر تو وامیر تو )و 

برامان تو ( باد . ما را امان میدهید در حالیکه پسر رسول خدا را امان نباشد«؟!

 3. در خواست تأخیر جنگ از سوی امام حسین علیه السالم 
در عصر تاسوعا امام علیه السالم برای به تعویق انداختن جنگ یک شب دیگر 
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گرفتتند.21چون عمر سعد لشکر را آمادۀ جنگ با امام علیه السالم نمود  مهلت 
که قصد جنگ دارد،حضرت به برادرش عباس علیه السالم فرمود  ومعلوم شد 
که  تا یک شب دیگر مهلت بگیرد.آنها ابتدا قبول نکردند،ولی بعد قبول نمودند 

کنند.22 شبی را صبر 

 4. آمدن لشکر تازه نفس به کربال 
کربال شد،وشمر نامه  کوفه وارد  در این روز لشکر مجهزی به دستور ابن زیاد از 

ابن زیاد را آورد.23

 5. خطابه امام حسین علیه السالم برای اصحابش 
قرائت  ای  خطبه  یاران  جمع  در  السالم  علیه  حسین  امام  روز  این  عصر  در 

فرمودند، و اصحاب اعالم وفاداری نمودند.
 

مناسبت های شب دهم )عاشورای( ماه محّرم الحرام
 1. سخنان امام علیه السالم با اهل بیت و اصحابش در این شب: امام حسین 
آنان  به  را  کلماتی  و  نمودند  جمع  را  خود  بیت  اهل  و  اصحاب  السالم  علیه 
که من بیعت خود را از شما بر داشتم  کلمات حضرت این بود  فرمودند.خالصه 
کنید. پس  کوچ  که می خواهید  گذاشتم تا به هر جا  و شما را به اختیار خود 
کلماتی در وفاداری و  از فرمایشات حضرت، اهل بیت علیهم السالم و اصحاب 

جان نثاری خود نسبت به آن حضرت ابراز داشتند.24

2. سخنان زینب کبری سالم اهلل علیها با امام حسین علیه السالم 
کبری سالم اهلل علیها اشعار »یا دهر اف لک من  که زینب  در این شب بود 
که متوجه شد فردا روز شهادت  خلیل ..«را از زبان برادرش شنید، و هنگامی 
را ندیده  روز  بود واین  نابود ساخته  کاش مرگ مرا  حضرت است فرمود: »ای 
بودم«. سپس سیلی به صورت زد وبیهوش شد. امام علیه السالم خواهر عزیز 

ومکرمه خود را به هوش آوردند و مطالبی فرمودند.25
 

مناسبت های روز دهم ماه محّرم الحرام ، روز عاشورا
که روز شنبه   1. شهادت امام حسین علیه السالم :در این روز در سال ۶۱ه 
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یا دوشنبه بوده،آقا ومولیمان حضرت اباعبداهلل الحسین علیه السالم در سن 
۵۸ سالگی )ویا ۵۶ویا ۵۷ سالگی(بعد از نماز ظهر،مظلومانه وبا حالت تشنگی 
از  خون  باریدن  روز،روز  این  رسیدند.26  شهادت  به  کربال  زمین  در  وگرسنگی 
که شهادت اهل بیت واصحاب امام حسین علیه السالم  آسمان است، و روزی 

در آن به وقوع پیوسته است.27
آمدند،  حضرت  آن  نصرت  برای  کربال  زمین  به  روز  این  در  ملک  هزار  چهار   
کنان نزد قبر آن  گریه  وچون اجازه نیافتند تا ظهور حضرت مهدی علیه السالم 
حضرت ماندگارند.در این روز ترک خوردن وآشامیدن به خصوص از غذاهای 

لذیذ مناسب است.28
 2. شهادت حبیب بن مظاهر اسدی کوفی . 

3. شهادت مسلم بن عوسجه. 
4. شهادت حربن یزید ریاحی. 

5. شهادت جون مولی ابی ذرالغفاری. 
6. شهادت همسر وهب،به دست رستم غالم شمر 29 

7. شهادت شبیه ترین مردم به رسول خداصلی اهلل علیه وآله و سلم، علی 
مقام  واال  عموی  السالم  سیدالشهداءعلیه  بزرگ  فرزند  علیه السالم  اکبر 

حضرت صاحب االمر علیه السالم .
 8. شهادت قاسم بن الحسن علیه السالم. 

9. شهادت عبداهلل بن الحسن علیه السالم. 
طالب  ابی  بن  علی  بن  عباس  حضرت  هاشم  بنی  منیر  قمر  شهادت   .10

علیه السالم . 
11. شهادت موالنا الرضیع باب الحوائج علی اصغر علیه السالم . 

برای  به سوی خیمه فاطمیات  کل خونین  کا و  یال  با  آمدن ذوالجناح    .12
آوردن خبر شهادت آن حضرت.

 ۱۳. ماتم وناله پردگیان حرم برسید الشهداء علیه السالم و اوالد و وابستگان 
آن حضرت . 

14. غارت اموال از خیام امام حسین علیه السالم. 
سرورشان  و  آقا  شهادت  از  بعد  ها  بیابان  در  وعلویات  فاطمیات  فرار   .15
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اباعبداهلل علیه السالم . 
16. غارت کردن لباس و زره و ..از بدن مطهر شهدای کربال. 

17. جدا شدن سر های مطهر امام حسین علیه السالم واهل بیت واصحاب 
آن حضرت. 

18. به آتش کشیدن خیمه های آل اهلل،فرزندان رسول خدا و علی مرتضی 
و فاطمه زهرا علیهم السالم . 

19. شهادت دختران کوچک در کنار خیمه ها . 
20. گریه وماتم بر سید الشهداء علیه السالم و عزای زمین و عرش و آسمان 

جن و انس و ملک و وحوش بر آن حضرت. 
کشتید،  را  پیامبر خود  که عترت  امت ظالمی  کرد:ای  ندا  روز ملکی  این  در 

خداوند شما را موفق به درک عید فطر وقربان نفرماید.30
 21. رأس مطهر امام حسین علیه السالم در کوفه 

عصر عاشورا رأس مطهر ونورانی امام حسین علیه السالم را توسط خولی بن 
یزید اصبحی ملعون وحمید بن مسلم ازدی به کوفه فرستادند.31

مصیبت  کشیدند،از  می  زمین  از  که  گیاهی  هر  ریشه  شدن  خونین   .22  
عظمای آن روز. 

23. قتل ابن زیاد 
ابن زیاد در روز عاشورای سال ۶۷ه به فرمان مختار به جزای ظاهری اعمالش 
رسید و کشته شد/32حصیر بن نمیر وجمعی از قتله امام حسین علیه السالم نیز 

همراه ابن زیاد به قتل رسیدند.33
و سر  کشته شد،  اشتر نخعی  مالک  پسر  ابراهیم  به دست  ملعون  زیاد  ابن   
العابدین  امام زین  را برای  او  را برای مختار فرستادند.مختار هم سر  نحسش 
کردن سر ابن زیاد حضرت مشغول غذا خوردن  علیه السالم فرستاد. هنگام وارد 
بودند.لذا سجده شکر به جا آورده فرمودند: »روزی که ما را بر ابن زیاد وارد کردند 
که از دنیا نروم تا سر او را در مجلس غذای  غذا می خورد. من از خدا خواستم 
که سر پدر بزرگوارم مقابل او بود و غذا می خورد.  کنم ،همچنان  خود مشاهده 
که خونخواهی مارا نمود«.سپس حضرت به  خداوند به مختار جزای خیر دهد 

کنید. اصحاب خود فرمودند:همه شکر 
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 24. قیام حضرت مهدی علیه السالم 
به روایتی حضرت بقیه اهلل العظم حجه بن الحسن العسکری ارواحنا فداه در 

کرد.34 این روز قیام خواهند 

 25. وفات ام سلمه 
وآله  علیه  اهلل  صلی  پیامبر  همسر  سلمه  ام  ه   ۶۳-۶۲ سال  در  روز  این  در 
وسلم از دنیا رحلت فرمود.35 نام او هند پدرش ابی امیه، مادرش عاتکه دختر 
عبدالمطلب بود. شوهر اول او پسر خاله اش ابو سلمه بن عبدالسد بن مغیره 
بود. چون به شرف اسالم مشرف شد با همسرش ام سلمه به حبشه هجرت 
که در جنگ احد بر او وارد شده  کردندو پس از بازگشت از حبشه بر اثر زخمی 

بود،بعد از مدتی شهید شد.
 سلمه، عمر ، زینب و دره، فرزندان او بودند؛ و عمر در جمیع جنگ های امیر 

کرد و مدتی از طرف آن حضرت والی بحرین بود. المؤمنین علیه السالم شرکت 
گانه به   بعد از اینکه عّده ام سلمه در وفات شوهرش سر آمد، ابوبکر و عمر جدا
خواستگاری او رفتند، ولی ام سلمه اجابت نکرد. در سال چهارم هجری پیامبر 
کرد ، و به فرزند  کرد و ام سلمه قبول  صلی اهلل علیه وآله وسلم از او خواستگاری 

کن . گفت :عقد را جاری  خود عمر بن ابی سلمه 
 عایشه وقتی دید پیامبر صلی اهلل علیه وآله وسلم ام سلمه را به عقد خویش 
کم نظیر بود. عایشه به  در آورد بسیار ناراحت شد، چه اینکه ام سلمه در جمال 
گفت:ام سلمه چقدر زیباست! او باور نکرد تا اینکه ام سلمه را دید.از  حفضه 

همین جهت حسادت این دو با ام سلمه بسیار بود.
وآله  علیه  اهلل  پیامبرصلی  همسران  دیگر  از  را  او  که  دارد  فضایلی  سلمه  ام   

کرده است: کبری علیها السالم  ممتاز  وسلم-به جز خدیجه 
 1. بارها ام سلمه عایشه را نصیحت می کرد در پیروی از علی بن ابی طالب 
علیه السالم ، ولی او نمی پذیرفت. فضایل ومناقب آن حضرت را برای عایشه 
کرد، تا اینکه پسرش عمر بن ابی سلمه را با نامه ای  گفت ولی او قبول نمی  می 
که عایشه به سوی  خدمت امیر المؤمنین علیه السالم فرستاد ودر آن خبر داد 

کرده است… بصره حرکت 
که عایشه دشمن امیر المؤمنین علیه السالم است.  2. ام سلمه شهادت داد 
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که یکی از آزاد شده هایش، امیر المؤمنین علیه السالم را  3.  ام سلمه شنید 
گفته است. آن شخص را فرا خواند و آنقدر از فضایل و مناقب علی علیه  ناسزا 

کرد ، تا او توبه نمود. گو  که از پیامبر شنیده بود برای آن شخص باز  السالم 
 4. ام سلمه حدیث »نحن معاشر النبیاء لنورث ..«را -که ابوبکر آنرا به دروغ به 

کرد. رسول خدا صلی اهلل علیه وآله وسلم نسبت داد-تکذیب 
کردند،  که امیر المؤمنین علیه السالم برای جنگ جمل حرکت   5. هنگامی 
پسرش عمر بن ابی سلمه را برای یاری آن حضرت فرستاد،و به آن حضرت پیغام 
گر پیامبر صلی اهلل علیه وآله وسلم همسرانش را به مالزمت خانه ها امر  داد:«ا

کردم. کوتاهی نمی  نفرموده بود می آمدم ودر نصرت ویاری شما 
کبری سالم اهلل علیها مراقبت حضرت زهرا سالم اهلل   6. بعد از رحلت خدیجه 
علیها با فاطمه بنت اسد علیها السالم بود.بعد از رحلت فاطمه بنت اسد این 
مهم از طرف پیامبر صلی اهلل علیه وآله وسلم به ام سلمه سپرده شد، و عایشه 
کنند  گمان می  گفت:»مردم  ک بود . ام سلمه می  از این ماجرا بسیار خشمنا
من آموزگار فاطمه سالم اهلل علیها هستم ! بخدا سوگند آن حضرت آموزگار من 

است .«
گوسفندی را طلبیدند و   7.  روزی پیامبر صلی اهلل علیه وآله وسلم پوست 
مطالبی را فرمودند و امیر المؤمنین علیه السالم نوشتند. بعد آن پوست را به 
کس بعد از من فالن و فالن نشانه را به تو داد ،  ام سلمه دادند و فرمودند:»هر 
کن «. آن سه نفر آن نشانه را نداشتند ،و ام سلمه آن  این پوست را به او تقدیم 
که همه  پوست را در خالفت ظاهری امیر المؤمنین علیه السالم به آن حضرت  

نشانه ها را دارا بود  تسلیم نمود.
 8. هنگام حرکت امام حسین علیه السالم از مدینه به مکه ام سلمه آمد و 
که از پیامبر صلی اهلل علیه وآله وسلم شنیده بود با  خبر شهادت آن حضرت را 
کرد. امام حسین علیه السالم محل شهادت و موضع دفن  اندوهی فراوان بازگو 
ک بقعه  خود واصحابشان و… را به معجزه نشان دادند. سپس مقداری از آن خا
که ام سلمه  طیبه را به ام سلمه دادند و در نزد آن حضرت بود تا روز عاشورا 
گرد آلود و ژولیده مو در خواب دید،  پیامبر صلی اهلل علیه وآله وسلم را با حالتی 
که در شما می نگرم؟«فرمودند:  کرد: »یا رسول اهلل ، این چه حالت است  وعرض 
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کندم«. کشتند ودیشب برای او و اصحاب او قبر می  »ای ام سلمه، حسین مرا 
که پیامبر صلی اهلل علیه وآله وسلم و امام  کی   وقتی از خواب بیدار شد دید خا

حسین علیه السالم به او داده بودند به خون تازه تبدیل شده است.36
 

مناسبت ها و وقایع شب یازدهم ماه محرم
کربال نخستین شب عزا و سوگ خاندان پیامبر صلی اهلل علیه   1. شام غریبان 
از  تر  تیره  است.                  شبی  السالم  علیه  الشهداء  سید  شهادت  از  پس  سلم  و  وآله 
که در آن تلخ ترین لحظات بر خاندان امام حسین علیه  سیاهی! شبی جانسوز 

السالم گذشت.
کرد   آیا می شود رنج و سوز و مصیبت باز ماندگان حضرت را در آن شب بیان 
که دیدگان خونفشان عمه امام  کند  کسی درک می  ویا حتی تصور نمود؟ آیا 
زمان علیه السالم و اهل بیت چقدر و چگونه برآن حضرت گریستند؟ آیا می تواند 

ک آن عزیزان چگونه بوده است؟ که آه و ناله سوزنا کند  تصویر 
 با چه زبانی و با چه لفظی می توان دل های شکسته، قلبهای جریحه دار ،ناله 
و نوای بلبالن بال و پر سوخته گلستان نبوی و علوی،و سوز دل یتیمان و بانوان 

کرد؟ حسینی را بیان 
 شام غریبان است! کودکان یتیم که دیشب پدر داشتند، و بانوان بی سرپرست 
دلهای  و  سوخته  آشیانه  با  امشب  داشتند؛  کاشانه  و  سرپرست  دیشب  که 

داغدار،بدون سرورشان حضرت اباعبداهلل الحسین علیه السالم چه می کنند؟
یازدهم؟دیشب  شب  و  عاشورا  است:شب  چقدر  شب  دو  این  بین  تفاوت   
کرد؟دیشب  کسی از خیمه ها محافظت می  چه سالری داشتند؟دیشب چه 
کسانی در خیمه ها بودند؟امروز اما بدن مبارکشان بدون سر روی زمین  چه 
است!آن شب چه کسی سرپرستی علویات و فاطمیات را بر عهده داشت؟زینب 
کبری سالم اهلل علیها آن شب چه حالی داشت؟از یک سو مراقبت از حجت خدا 
زین العابدین علیه السالم و همسران و و یتیمان برادر ،واز سوی دیگر به دنبال 
آن  با  و عزیزانش  برادرش  که بدن  اینها در سرزمینی  گمشده!! همه  دختران 

وضع روی زمین افتاده باشند!
 آه چه شبی بود آن شب و چه حالی داشت دختر امیر المؤمنین علیه السالم . 
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»سالم علی قلب زینب الصبور و لسانها الشکور.«37

 2. سر امام حسین علیه السالم در تنور خولی 
که سر مطهر امام حسین علیه السالم در تنور منزل  شب یازدهم شبی است 

که نورانیت آن سر فضا را روشن نموده بود.38 خولی بود در حالی 
 

مناسبت های روز یازدهم ماه محّرم الحرام
 ا. حرکت کاروان اسراء از کربال:

کشتگان خود نماز  کربال ماند،و بر   عمر سعد ملعون روز یازدهم تا وقت ظهر در 
گذشت فرمان داد تا دختران  ک سپرد. وقتی روز از نیمه  گذاردو آنان را به خا
کردند وسید سجاد  پیامبر صلی اهلل علیه وآله وسلم رابر شتران بی جهاز سوار 
که آنان را از قتلگاه  کردند.هنگامی  علیه السالم را نیز با غل جامه بر شتر سوار 
عبور دادند و نظر بانوان بر جسم مبارک امام حسین علیه السالم افتاد ، لطمه ها 

بر صورت زدند و صدا به صیحه وندبه برداشتند.

 2. تشکیل مجلس ابن زیاد 
کوفه آمد .ابن زیاد اذن عمومی داد تا مردم در مجلس  روز یازدهم عمر سعد به 
گذاشتند و او  حاضر شوند. سپس رأس مطهر امام حسین علیه السالم را نزد او 

نگاه می کرد و تبسم می نمود و با چوبی که در دست داشت جسارت می نمود.39

 ۳. حرکت اهل بیت امام حسین علیه السالم به سوی کوفه 
کوفه  طرف  به  اسارت  حالت  با  را  السالم  علیهم  بیت  اهل  یازدهم  روز  عصر 
کوفه رسیدند . لذا آن بزرگواران  کردند و شبانه به  بردند.40 نزدیک غروب حرکت 
کوفه نگه داشتند. هنگام صبح عمر سعد  داغدیده را تا صبح پشت دروازه های 
که از فتوحات خویش خوشحال  ج شد ،و بسان فرمانده ای  کوفه خار ملعون از 

کوفه شد.41 است همراه اسراء وارد 
 

مناسبت های روز دوازدهم ماه محّرم الحرام
1. دفن شهدای کربال: 

روز دفن بدن های مطهر سید الشهداءعلیه السالم و اهل بیت و اصحاب آن 



19

تــاریــــخ

حضرت ،توسط امام سجاد علیه السالم به یاری جمعی از بنی اسد است.42

 2. ورود اهل بیت علیه السالم به کوفه 
کوفه است.43  روز دوازدهم روز ورود اهل بیت علیهم السالم با حالت اسارت به 
بیرون  از خانه  اسلحه  با  ندارد  که احدی حق  فرمان داد  زیاد  ابن  روز  این  در 
که احدی از  گردانید،  کوچه ها و بازارها موکل  آید،و ده هزار سوار و پیاده بر تمام 
شیعیان امیر المؤمنین علیه السالم حرکتی نکنند.سپس فرمان داد سرهایی را 
که در کوفه بود برگردانند و در پیش چشم اهل بیت علیهم السالم حرکت دهند،و 
کوی بازار بگردانند. مردم با دیدن حالت زار ذریه پیامبر  کرده در  با هم وارد شهر 
صلی اهلل علیه وآله وسلم و سر های بر نیزه و بانوان ومخدرات در هودج های 
کلثوم،فاطمه بنت  کبری، ام  گریه بلند نمودند.زینب  بدون پوشش، صدا به 
الحسین و امام زین العابدین علیهم السالم به ترتیب با جگرهای سوزان وقلوب 
کرده خود  ک ایراد خطبه نمودند،که عده ای از لشکربا دیدن این اوضاع از  دردنا

که خیلی دور شده بود!!! 44 پشیمان شدند،اما هنگامی 
 3. روز شهادت حضرت سجاد علیه السالم 

شهادت امام زین العابدین علیه السالم بنابر قولی در این روز در سال ۹۴هجری 
در سن ۵۷ سالگی واقع شده است،45و قول دیگر۲۵محرم است که خواهد آمد.

مناسبت های روز سیزدهم ماه محّرم الحرام
 ا.اسرای اهل بیت علیهم السالم در مجلس ابن زیاد پس از آنکه اسرا و سرهای 
کاخ خود نشست ودستور داد  گردانیدند،ابن زیاد در  کوفه  مقدس شهدا را در 
گذاشتند.آنگاه زنان وکودکان آن  سر مطهر امام حسین علیه السالم را در برابرش 
که به طناب بسته بودند_ حضرت را به همراه امام سجاد علیه السالم در حالی 

وارد مجلس نموده ،در برابر تخت آن ملعون ایستاده نگاه داشتند. در این حال 
درباریان آن ملعون به تماشا ایستاده بودند.46

 2. اسرای اهل بیت علیهم السالم در زندان کوفه 
پس از مجلس شوم ابن زیاد،اهل بیت علیهم السالم را با غل و زنجیر وارد زندان 

کوفه نمودند.47
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 3. خبر شهادت امام حسین علیه السالم در مدینه وشام 
ابن زیاد به مدینه وشام نامه نوشت و خبر شهادت امام حسین علیه السالم 

را منتشر ساخت.48

 4. شهادت عبداهلل بن عفیف 
عبداهلل بن عفیف ازدی بزرگواری از اصحاب امیر المؤمنین علیه السالم بودو 
در جنگ های جمل و صفین دو چشم خود را از دست داده بود. لذا مشغول 

عبادت بود. 
که شنید پسر زیاد ملعون به امیر المؤمنین و امام حسین علیهما  او هنگامی 
کت باش  کذب می دهد، از میان جمعیت بر خاست وگفت: سا السالم نسبت 

ای پسر مرجانه ،دروغگو تویی وپدر توکه به تو این مقام را داد.
کشی و در   ای دشمن خدا! فرزندان پیامبر صلی اهلل علیه وآله وسلم را می 
گویی ؟ مأموران خواستند معترض او شوند  منابر مؤمنین این چنین سخن می 
کردند  کمک قبیله اش به خانه رفت،ولی بعد آمدند و خانه او را محاصره  که با 
که از خدا خواسته  .پس از رشادت های او و دخترش دستگیر شد و همان طور 

بود به دست بدترین خلق یعنی ابن زیاد به شهادت رسید.49
 

مناسبت های روز پانزدهم ماه محّرم الحرام
 1. فرستادن سرهای مطهر شهدا به سوی شام

بیت عصمت وطهارت  اهل  روز سرهای مطهر  این  اقوال، در  بر بعضی  بنا   
علیهم  بیت  اهل  بعدا  البته   50 دادند.  حرکت  شام  سوی  به  را  السالم  علیهم 

کردند. السالم سرهای مطهر را به بدنها ملحق 
 

مناسبت های روز نوزدهم ماه محّرم الحرام
 1. حرکت کاروان کربال به سوی شام

کوفه به سوی شام حرکت  در این روز اهل بیت سید الشهدا علیه السالم را از 
کربال اسیر  که در  دادند. 51 زنهای غیر هاشمیه از انصار امام حسین علیه السالم 
قید اسیری خالص شدند،  از  زیاد  ابن  نزد  اقوام وقبایلشان  با شفاعت  شدند 

وفقط زنهای هاشمیات برای اسارت به شام برده شدند.52
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 مناسبت های روز بیستم ماه محّرم الحرام
 1.  دفن بدن جون در کربال 

بعد از ده روز از واقعه عاشورا جمعی از بنی اسد بدن شریف جون غالم ابی ذر 
که صورتش نورانی و بدنش معطر بود وسپس او  کردند در حالی  غفاری را پیدا 

کردند.53 را دفن 
که امیر المؤمنین علیه السالم او را به ۱۵۰دینار خرید و به ابوذر  کسی بود   جون 
کمک به او به  کردند این غالم برای  که ابوذر را به ربذه تبعید  بخشید. هنگامی 
کرد و در خدمت امیر  ربذه رفت و بعد از رحلت جناب ابوذر به مدینه مراجعت 
المؤمنین علیه السالم بود تا بعد از شهادت آن حضرت به خدمت امام مجتبی 
آن  همراه  و  رسید  السالم  علیه  حسین  امام  خدمت  به  سپس  و  السالم  علیه 
که جنگ در روز عاشورا  کربال آمد. هنگامی  حضرت از مدینه به مکه و از مکه به 
گرفت او خدمت امام حسین علیه السالم آمد و برای میدان رفتن و دفاع  شدت 
از حریم ولیت و امامت اجازه خواست. حضرت فرمودند:در این سفر به امید 

کنون خویشتن را به خاطر ما مبتال مساز. عافیت و سالمتی همراه ما بودی ! ا
 جون خود را به قدم های مبارک امام حسین علیه السالم انداخت و بوسید 
کاسه  که شما در راحتی وآسایش بودید من  گفت: ای پسر رسول خدا ، هنگامی 

کنم؟ گرفتار هستید شما را رها  که به بال  لیس شما بودم ،حال 
کجا؟! لذا عرضه داشت:آقای  کجا و این خاندان  کرد :من   جون با خود فکر 
من،بوی من بد است وشرافت خانوادگی هم ندارم و نیز رنگ من سیاه است.

و شرافت  گردد  بویم خوش  تا  نمایید  مرا بهشتی  فرموده  ،لطف  ابا عبداهلل  یا 
خانوادگی به دست آورم و رو سفید شوم.نه آقای من ،از شما جدا نمی شوم تا 
خون سیاه من با خون خانواده شما مخلوط گردد.جون می گفت وگریه می کرد 

گریستند و اجازه دادند. که امام حسین علیه السالم  به حدی 
فراوانی  انس  او  با  حرم  در  ها  بچه  بود،ولی  ساله  پیرمردی۹۰  جون  آنکه  با   
کنار خیمه ها برای خداحافظی وطلب حاللیت آمد،که صدای  داشتند. او به 
کت و به خیمه ها  گرفتند. هریک را به زبانی سا گریه اطفال بلند شد و اطراف او را 
نمایانی  کرد.او جنگ  ک  ناپا به آن قوم  ک روی  فرستاد ومانند شیری غضبنا
کردند. هنگامی  گرفتند و زخم های فراوانی به او وارد  کرد، تا آنکه اطراف او را 
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گرفت و بلند بلند  که روی زمین افتاد ،امام حسین علیه السالم سر او را به دامن 
کشیدو فرمود:»الهم بیض وجهه  گریست، و دست مبارک بر سر و صورت جون 
و طیب ریحه و احشره مع محمد و آل محمد علیهم السالم.« بارالها رویش را 
سپید و بویش را خوش فرما و با خاندان عصمت علیهم السالم. محشورش نما.

گرفت و بوی عطر   از برکت دعای حضرت روی غالم مانند ماه تمام درخشیدن 
کردند صورتش  از وی به مشام رسید. چنانکه وقتی بدن او را بعد از ده روز پیدا 

منور و بویش معطر بود.54
 

مناسبت های روز بیست وپنجم ماه ماه محّرم الحرام
 1. شهادت امام سجاد علیه السالم

در سال ۹۴بنابر قول مشهور 49یا ۹۵ ه ق 55،امام زین العابدین علیه السالم 
که ولید بن عبد الملک یا هشام لعنهما اهلل به آن  در سن ۵۷ سالگی با زهری 
که ۳۴ یا ۳۵ سال بعد از  حضرت دادند به شهادت رسیدند. این در حالی بود 
کربال در مصائب جانگداز شهادت پدر و برادر ان و عمو وبستگان و اسارت  واقعه 
عمه ها و خواهرانش ،گریان بودند. امام باقر علیه السالم آن حضرت را تجهیز 
ک  نمودند و در بقیع کنار قبر عموی مظلومش حضرت مجتبی علیه السالم به خا
کثرت فوت فقهاء و علماء»سنه  سپردند. سال شهادت آن حضرت را به خاطر 
الفقهاء« گفتند. در شهادت آن حضرت اقوال دیگری نیز وجود دارد :۱۲ محرم ،۱۸ 

محرم،۱۹ محرم،۲ صفر.56 

مناسبت های روز بیست وششم ماه محّرم الحرام
 1. شهادت علی بن الحسن المثلث در سال ۱۴۶ ه علی بن حسن بن حسن 
بن حسن بن علی علیه السالم در سن ۴۵ سالگی در زندان منصور _که شب و 
که غل وزنجیر بر  روز در آن تشخیص داده نمی شد _در حال سجده و در حالی 

دست و پایش بود ، به شهادت رسید.57

مناسبت های روز بیست و هشتم ماه محّرم الحرام
 1. وفات حذیفه بن یمان 
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حذیفه از بزرگان اصحاب پیامبر صلی اهلل علیه وآله وسلم و از خواص اصحاب 
به وسیله  اشتباها  بود.پدر حذیفه در جنگ احد  السالم  المؤمنین علیه  امیر 

مسلمانان کشته شد.
که بر صدیقه طاهره سالم اهلل علیها نماز  که   حذیفه یکی از هفت نفری بود 
که پس از غدیر خم توطئه  خواندند. اوصحابه منافق را می شناخت.منافقینی 
قتل پیامبر صلی اهلل علیه وآله وسلم را چیدند ومی خواستند در بازگشت از غدیر 
خم در راهی که از کوه می گذشت شتر حضرت را بترسانند تا برمد و حضرت به دره 

سقوط کندو به قتل برسد. اما جبرئیل این نقشه را به سمع مبارک نبوی رساند.
 پیامبر صلی اهلل علیه وآله وسلم چون به محل مورد نظر رسیدند، منافقین با 
که داخل آن سنگریزه بود از بال رها نموده و  کدام ظرفی  چهره های بسته هر 
گرفته بود و حذیفه  کردند. اما عمار مهار ناقه را  شروع به داد وفریاد ونعره زدن 

کوردلن نقش بر آب شد. کنار آن حضرت بود وسر انجام نقشه آن  هم در 
که   پیامبر صلی اهلل علیه وآله وسلم آن منافقین را به حذیفه معرفی فرمودند 
عبارت بودند از اولی و دومی سومی و ابو عبیده و معاذ بن جبل و سالم و معاویه 
و عمروعاص و طلحه و سعدبن ابی وقاص و عبد الرحمن بن عوف و ابوموسی 
اشعری و مغیره بن شعبه و ابوهریره،و حذیفه همه را به خاطر سپرد. به همین 
که مبادا  که غاصبین خالفت بعد از آن واقعه از حذیفه می ترسیدند  دلیل بود 
کند. لذا حذیفه بر جنازه هرکس حاضر نمی شد دیگران  آنان را به مردم معرفی 
که دومی  که میت از منافقین بوده است. نکته جالب آنجا بود  می فهمیدند 
گر  گذاشتن برنفاق خویش و تبرئه خود از حذیفه می پرسید:»ا برای سرپوش 

این شخص از منافقین است بگو تا من بر او نماز نخوانم.«58
از دنیا رحلت   این بزرگوار چهل روز پس از خالفت امیر المؤمنین در مدائن 
که  کرد  و سعید وصیت  فرزندش صفوان  به دو  از رحلت  قبل  او   )54( فرمود. 
همیشه مالزم امیر المؤمنین علیه السالم باشند وایشان هم به وصیت پدر عمل 

نمودند تا در جنگ صفین به شهادت رسیدند.

2. تبعید امام جواد علیه السالم به بغداد 
بغداد  به  از مدینه  به دستور معتصم  السالم  امام جوادعلیه  در سال ۲۲۰ه 

تبعید شدند.59 
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3. ورود اسرای اهل بیت علیهم السالم به بعلبک 
بنابر نقلی ورود اسرای اهل بیت علیهم السالم به شهر بعلبک و استقبال مردم 
از نیزه داران با شکر و سویق و آذوقه و علف در این روز بوده است،که  آن شهر 

حضرت ام کلثوم علیها السالم با دیدن این منظره در حق آنان نفرین کردند.60
 

مناسبت های روز بیست و نهم ماه محّرم الحرام
 1. رسیدن کاروان اسرا ی اهل بیت علیهم السالم به شام

 در این روز اسرای اهل بیت علیهم السالم به حوالی شام رسیدند. ابراهیم 
بن طلحه بن عبداهلل جلو آمد و به امام زین العابدین علیه السالم نزدیک شد، 
به  و  بود ظاهر ساخت  کرده  از جنگ جمل در سینه ذخیره  که  کینه هایی  و 
گر می خواهی بدانی  کیست؟حضرت فرمودند: ا گفت: دیدی غلبه با  حضرت 
کن تا هنگام نماز اذان و اقامه بگو، آن وقت میدانی آوازه چه  کیست صبر  غالب 

کسی تا قیامت باقی است.61 
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چــــنـــد
 نـــشــان از 

نــــــور

ــــ ُحر بن یزید ریاحی
کوفیان  شهید والقدر عاشورا . حر از خاندانهای معروف عراق و از رؤسای 
و  شد  فراخوانده  )ع(  حسین  با  مبارزه  برای   ، زیاد  ابن  درخواسِت  به   . بود 
با   ، کوفه  دارالماره  از  وقتی  گفته اند   . گشت  برگزیده  سوار  هزار  سر کردگی  به 
که : ای حر !  مأموریت بستن راه بر امام حسین )ع( بیرون آمد، ندایی شنید 
مژده باد تو را بهشت ... )369( در منزل » قصر بنی مقاتل« یا » شراف« ، راه را بر 
کاروان حسینی را  کوفه شد .  امام بست و مانع از حرکت آن حضرت به سوی 
کار  کربال رسیدند و امام در آنجا فرود آمد. حر وقتی فهمید  کرد تا به  همراهی 
جنگ با حسین بن علی علیهما السالم جدی است ، صبح عاشورا به بهانه 
کاروان حسین )ع(  آب دادن اسب خویش، از اردوگاه عمر سعد جدا شد و به 
کنار خیمه های امام آمد و اظهار پشیمانی  کنان  و جبهه حق پیوست. توبه 

برخی از درخشان ترین چهره ها در کربال
برگرفته از کتاب فرهنگ عاشورا
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کرد ، سپس اذن میدان طلبید . این انتخاب شگفت و برگزیدن راه بهشت بر 
خ ، از حر، چهره ای دوست داشتنی و قهرمان ساخت . حر با اذن امام به  دوز
کوفه را به خاطر جنگیدن با حسین  میدان رفت و در خطابه ای مؤثر ، سپاه 
گروهی از سربازان عمر سعد  که سخنان او ،  کرد . چیزی نمانده بود  )ع( توبیخ 
که سپاه عمر  را تحت تأثیر قرار داده از جنگ با سیدالشهداء منصرف سازد ، 
دوباره  لحظاتی  از  پس  و  بازگشت  امام  نزد   . قرارداد  تیرها  هدف  را  او   ، سعد 
به میدان رفت و با رجزخوانی، به مبارزه پرداخت و پس از نبردی دلیرانه به 

شهادت رسید . رجز او چنین بود :
ِانی َاَنا الُحر َو َمأَوی الضیِف

َاْضِرُب فی َاعناِقکم ِبالسیِف

َعْن َخیِر َمن َحل ِبأرِض الَخیِف
َاْضِرُبکم َو ل َاری ِمن َحیٍف)370(

کی از شجاعت او در شمشیر زنی در دفاع از سیدالشهداء و حق دانستن  که حا
این راه بود . حسین بن علی علیهما السالم بر بالین حر حضور یافت و خطاب 
گذاشته است، حر  که مادرت نامت را » حر «  به آن شهید ، فرمود : تو همانگونه 
کما َسمْتک ُامک  و آزاده ای ، آزاد در دنیا و سعادتمند در آخرت ! » َاْنَت الُحر 
کشید.)371(  ، َو َاْنَت الُحر ِفی الدنیا َو َاْنَت الُحر ِفی ال ِخَرِة « و دست بر چهره اش 
امام حسین )ع( با دستمالی سِر حر را بست . پس از عاشورا بنی تمیم او را در 
کنونی اوست  که قبر  کردند ، همانجا  فاصله یک میلی از امام حسین )ع( دفن 
که در قدیم به آن » نواویس« می گفته اند)372( نقل است  کربال در جایی  ؛ بیروِن 
گشود و پیکرش را سالم یافت، چون خواست  شاه اسماعیل صفوی قبر حر را 
را  آن  کند ، خون جاری شد و دوباره  باز  بود  بر سرش بسته  که  را  پارچه ای 

بستند ، آنگاه بر قبرش قبه ای ساختند . )373(
کربال ، از نخستین بر خوردش  سرگذشتهای مربوط به حر و نقش او در حادثه 
کاروان سیدالشهداء ، سپس توبه اش و پیوستن به جبهه حق و شهادت  با 
کتابهای تاریخ عاشورا نگاشته شده  در رکاب سالر شهیدان، در همه مقتلها و 

است و توبه او شاخص ترین بخش نورانی زندگی اوست .
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ین َبجلی
َ

ــــ  ُزهیر بن ق
از شخصیتهای برجسته کوفه بود که روز عاشورا ، افتخار یافت در رکاب حسین 
بن علی علیهما السالم به شهادت برسد . وی در میدانهای جنگ ، دلوریهای 
بسیاری نشان داده بود . ابتدا نیز هوادار جناح عثمان بود ، اما توفیق یافت 
که  کربال شود . وی در سال 60 هجری )  که نیک فرجام و از شهدای عالی مقام 
سیدالشهداء هم از مکه به قصد کوفه حرکت کرده بود ( از سفر حج بر می گشت و 
کند و هم منزل شود . اما در یکی از منزلگاهها  که با امام برخورد  دوست نداشت 
کسی را نزد او فرستاد .  کاروان حسینی همزمان شد . امام  ناچار با فرود آمدن 
فرستاده حسین )ع( به خیمه او رفت و پیام امام را رساند . ابتدا بی میلی نشان 
کرد تا برود و ببیند خواسته امام چیست .  می داد. اما همسرش او را تشویق 
که از »عثمانی « بودن  کلمات امام آتشی در دل او افروخت  زهیر نزد امام رفت . 
به »حسینی« بودن تبدیل شد . همسرش را نزد قبیله و بستگانش فرستاد و 
کاروان امام پیوست . )538( سپاه حر وقتی راه را بر امام حسین)ع( بستند  خود به 
که با  کرد  گفت و به امام پیشنهاد  ، زهیر با اجازه سیدالشهداء با آنان سخن 
که  کسانی بود  آنان بجنگند ، ولی امام نپذیرفت. )539( شب عاشورا نیز ، از جمله 
با نطقی پرشور ، مراتب اخالص و حمایت و جانبازی خویش را نسبت به امام 
گردم هرگز دست از یاری پسر  کشته شوم و زنده  گر هزار بار هم  گفت : ا کرد و  ابراز 

پیغمبر بر نخواهم داشت . )540(
روز عاشورا ، سیدالشهداء فرماندهی جناح راست یاران خویش را در میدان 
که سواره و غرق  کسی بود  به زهیر سپرد . زهیر ، پس از امام حسین )ع( اولین 
او  به طرف  . شمر  آنان پرداخت  به نصیحت  و  در سالح مقابل دشمن رفت 
گرفت . )541( ظهر عاشورا هم او و  گفتگوهایی بین او و شمر انجام  تیری افکند . 
سعیدبن عبداهلل جلوی امام ایستادند و سپر تیرها شدند تا امام نماز بخواند. 

کرد و  پس از اتمام نماز ، به میدان رفت و شجاعانه نبرد 
چنین رجز می خواند :
َنا ابُن الَقیِن َنا ُزَهیٌر َو اَ اَ

َاُذوُدکم ِبالسیِف َعْن ُحَسیٍن

َحُد الِسبَطیِن ِان ُحَسینا اَ
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ِمن ِعتَرِة الَبر التِقی الزیِن

ک َرُسوُل اهلِل َغیُر الَمیِن ذا

َاْضِرُبکم َو ل َاری ِمن َشیٍن
یا َلیَت َنْفسی ُقسَمْت ِقسَمیِن)542(

کشته شد .  کرد و جنگید و  گفته اش ، با شمشیر از حسین )ع( دفاع  مطابق 
کرد . کشندگانش را نفرین  امام به بالین او آمد و او را دعا و 

ـــــ  حبیب بن ُمظاهر
از طایفه  کربال بود. حبیب بن مظاهر ) مظهر ( اسدی ،  از شهدای والقدر 
کوفی و از اصحاب رسول خدا صلی اهلل علیه و آله بود . در هر سه  بنی اسد ، 
جنگ صفین ، نهروان و جمل، در رکاب علی )ع( شرکت داشت . از اصحاب 
گرد خاص  خاص امیرالمؤ منین و حامالن علم آن حضرت و در علوم قرآنی شا
که از حامالن علوم )ع( بود ، به علم » َمنایا َو َبالیا«  وی بود . حضرت امیر، او را 

گاه ساخته بود . )356( )آنچه بعدها اتفاق خواهد افتاد( آ
که نیروی ضربتی و مطیع علی)ع(  گروِه ویژه » ُشرَطة الخمیس « بود  عضو 
که برای  کسانی بود  کوفه ، وی از  بودند. )357( در نهضت مسلم بن عقیل در 
کوفه  در  شیعه  سران  از  نیز   . کرد  می  کوشش  مسلم،  برای  گرفتن  بیعت 
که به حسین بن علی علیهما السالم دعوت نامه نوشت.  محسوب می شد 
کربال نیز امام ، او را به عنوان  نزد امام حسین )ع( موقعیت والیی داشت . در 
که  کرد . حبیب ، تالش فراوانی داشت  فرمانده جناح چپ سپاه خویش تعیین 
یارانی از بنی اسد را به یاری حسین )ع( بیاورد ، اما سپاه اموی مانع پیوستن 
گفتگوی او با میثم تمار ، هنگام عبور  آنان به یاران سیدالشهداء شدند . )358( 
که هر یک نحوه شهادت دیگری را  از مجلس بنی اسد ، سالها پیش از عاشورا ، 
کرد و مایه شگفتی حاضران بودند ، معروف است ، )359( و این از  پیشگویی می 
که از علی آموخته بودند و جریانات آینده را خبر داشتند  همان علم منایاست 

که در حمله هایش می خواند چنین بود : . روز عاشورا رجزی 
َاَنا َحبیٌب َوَابی ُمظهٌر
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فاِرُس َهیجأ َو َحرٍب َتسُعُر)360(
حبیب بن مظاهر ، روز عاشورا از اینکه با شهادتش به بهشت خواهد رفت، 
کرد . شهادت او بر حسین )ع(  خوشحال بود و با » ُبریربن خضیر « مزاح می 
بسیار سخت بود . هنگام شهادت 75 سال داشت . سر او نیز همراه سرهای 

گردانده شد . کوفه  شهداء در 

ـــــ  مسلم بن َعوَسجه اسدی
پیرمردی   . رسید  شهادت  به  نخست  حمله  در  که  عاشورا  شهید  اولین 
کوفه و هواداران اهل بیت  بزرگوار از طایفه بنی اسد و از چهره های درخشان 
علیهم السالم بود. از اصحاب پیامبر صلی اهلل علیه و آله و مسلمانان باسابقه 
و  شجاع   ، پارسا   . است  کرده  هم  روایت  حضرت  آن  از  و  رفت  می  شمار  به 
کرد و در همه جنگهای  سوارکاری نامی بود و در فتوحات اسالمی شرکت می 
کوفه برای حسین بن علی علیهما السالم  امیرالمؤ منین )ع( حضور داشت . در 
کوتاه مدت نهضت ، او را در رأس  بیعت می گرفت. مسلم بن عقیل در برنامه 
عده ای از طایفه ِمذَحج و اسد قرار داد . )1263( در نهضت مسلم ، نقش دریافت 
پول از هواداران و تهیه سالح برای نهضت را بر عهده داشت . جاسوس » ابن 

زیاد « ، به نام » معقل « از همین طریق به مخفیگاه مسلم پی برد .
یاران  از  امام  که  عاشورا  شب   . بود  امام  کار  فدا و  شجاع  یاران  از  کربال  در 
کسانی  ج شوند ، یکی از  کرده ، از صحنه خار خواست از تاریکی شب استفاده 
گفت : » َواهلِل  که برخاست و ضمن اعالم وفاداری و مقاومت تا شهادت ،  بود 
َلْو َعِلْمُت َانی ُاْقَتُل ثَم ُاْحیی ُثم ُاْحَرُق ُثم ُاذری یْفَعُل بی ذِلک َسبعیَن َمرًة ما 
َتَرکُتک َفکیَف َوِانما ِهی َقْتَلٌة واِحَدٌة ُثم الکراَمُة ِاَلی اَلَبد.« )1264( به خدا قسم 
کسترم بر باد رود ، هرگز تو را رها  کشته شوم ، سوزانده شوم و خا گر هفتاد بار  ا
کشته شدن است، سپس  کنون یک بار  کرد ، تا چه رسد به اینکه ا نخواهم 

کرامت ابدی است. روز عاشورا ، رجز مسلم بن عوسجه در مبارزه چنین بود :

ِان َتْسَئُلوا َعنی َفإ نی ُذوِلَبْد
ِع َقوٍم فی ُذری َبنی َاَسد ِمن َفر

َفَمْن َبغانا حایٌد َعِن الرَشد
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َوکاِفٌر ِبدیِن َجباٍر َصَمد)1265(

کافر دانستن جبهه مخالف  کی از بصیرت دینی و دشمن شناسی او و  که حا
است . سپاه دشمن چون در نبرد تن به تن یاراءی جنگیدن با او را نداشتند، 
که  ، رمقی در تن داشت  افتاد  به زمین  . چون مسلم  کردند  را سنگباران  او 
حسین بن علی علیهما السالم و حبیب بن مظاهر خود را به او رساندند . امام 
که مبادا  کرد و حبیب چون نزدیک او آمد ، مسلم او را توصیه نمود  او را دعا 

گذارد . )1266( حسین )ع( را تنها 

369 - قاموس الرجال ، ج 3 ، ص 103 ، امالی صدوق ، ص 131 .
370 - بحار اال نوار ، ج 45 ، ص 14 .

371 - همان .372 - الحسین فی طریقه الی الشهاده، ص 97 .
373 - سفینة البحار ، ج 1 ، ص 242 به نقل از انوار نعمانیه ، سید نعمت اهلل جزایری . 

538 - بحاراالنوار ، ج 44 ، ص 371 .
539 - اعیان الشیعه ، ج 7 ، ص 71 .

540 - عنصر شجاعت ، ج 1 ، ص 271 .
541 - انصار الحسین ، ص 37 و عنصر شجاعت ، ج 1 ، ص 250 .

542 - اعیان الشیعه ، ج 7 ، ص 72 .
356 - الحسین فی طریقه الی الشهادة ، ص 6 .

ک : » االختصاص « شیخ مفید ، ص 2 ، 3 ، 7 ، و 65 .358 -  357 - درباره شرطة الخمیس ر . 
انصارالحسین ، ص 66 

کمره ای ، ج 2 ، ص 26 . 359 - عنصر شجاعت ، خلیل 
360 - الحسین فی طریقه الی الشهادة ، ص 6

1263 - انصارالحسین ، ص 93 .
1264 - مناقب ، ج 4 ، ص 99 .

1265 - همان ، ص 102 .
1266 - بحاراالنوار ، ج 45 ، ص 20 . 

�ت ݣݣݣها وسژ
ف
ی ݣݣݣ� پ

ݣݣ�
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یزید بن معاویه
کربال به دستور او پدید آمد . وی در سال 25  که فاجعه  خلیفه جنایتکار اموی 
هجری تولد یافت . جوانی میگسار ، سگباز و اهل بوزینه بازی و عیاشی بود . )1471( 
کردند . معاویه پیش از مرگش از  چون معاویه مرد ، با او به عنوان خالفت بیعت 
گرفته بود . یزید اندیشه های الحادی داشت و به  بسیاری بیعت بر ولیعهدی او 
مبدأ و معاد بی عقیده بود . بی بند و بار و اهل عیش و طرب بود . در زمان او فسق 
گسترش یافت و آوازه خوانی در مکه و مدینه آشکار شد و  و فجور به والیان هم 

مردم به شرابخواری علنی پرداختند . )1472(
یزید مواجه شد  با  بیعت  برای  مروان  و  ولید  اصرار  با  وقتی  )ع(  سیدالشهداء 
به فسق او شهادت داد و فرمود : » یزیُد َرُجٌل فاِسٌق شاِرُب الَخمِر قاِتُل النْفِس 
فاسق،  مردی   ، یزید   )1473(  .  » ِمْثَله  یبایُع  ل  ِمْثلی  َو  ِبالِفسِق  ُمْعِلٌن  اُلمحَتَرَمِة 
کسی  کسی همچون من با  کند و  گناه می  که آشکاراء  کش است  شرابخوار و آدم 

مثل او بیعت نخواهد کرد .

تاریک ترین 
چهره ها در 
تاریخ کربال

برگرفته از کتاب فرهنگ عاشورا
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این شناخت سیدالشهداء )ع( از یزید ، سابقه داشت . حتی روزی در یک جلسه 
کرد ، برخاسته ، زشتیها و مفاسد  که از یزید ستایش  ، آن حضرت در پاسخ معاویه 
گرفتن از این و آن برای پسرش یزید ،  یزید را بر شمرد و به معاویه به خاطر بیعت 

کرد . )1474( اعتراض 
یزید نیز همچون پدرش ، به حیف و میل بیت المال و کشتن انسانهای با ایمان 
که  و ایجاد فساد و مفاسد در دستگاه حکومت پرداخت. به والی مدینه نوشت 
برای   . بزند  را  او  گردن  نپذیرفت،  گر  ا و  بگیرد  بیعت  از سیدالشهداء )ع(  زور  به 
کرده  کوفه بیعت  که با مسلم بن عقیل در  سرکوبی هواداران امام حسین )ع( 
کشتن امام فرمان داد . »ابن  گماشت و به  کوفه  بودند ، »ابن زیاد « را به ولیت 
که سه  کنید درباره مردی  گفته است : » چگونه قضاوت می  جوزی « درباره او 
کرد ، در سال اول حسین )ع( را به شهادت رساند و در سال دوم  سال حکومت 
گرداند  مردم مدینه را دچار وحشت ساخت و مدینه را برای لشکریان خود مباح 
که  کرد و ویران ساخت .« )1475(   و در سال سوم، خانه خدا را با منجنیق سنگباران 
اشاره به حادثه کربالست و »واقعه حره « که مردم مدینه در سال 63 هجری بر ضد 
کردند و او و دیگر امویان را از شهر بیرون نمودند و این پس از آن  والی اموی قیام 
که فساد و آلودگی و جنایات یزید بر آنان آشکار شد . یزید هم مسلم بن عقبه  بود 
را با لشکری برای قتل عام مردم فرستاد . در سال 64 هجری نیز همان سپاه برای 
سرکوب قیام عبداهلل بن زبیر به مکه هجوم بردند و به مسجدالحرام و حرم خدا با 
منجنیق حمله کردند . کعبه و مسجدالحرام سوخت و ویران شد و عده ای کشته 
که در این مختصر بگنجد . شدند. )1476(ننگها و آلودگیهای یزید ، بیش از آن است 
)1477( مدت حکومت یزید ، سه سال و هشت ماه بود و در سال 64 در » حوارین« از 

اطراف دمشق مرد)1478( و در » باب الصغیر « دمشق دفن شد . )1479(

ُعَبیداهلل بن زیاد
که شهادت امام حسین )ع( و یارانش به  کوفه در زمان حادثه عاشورا ،  والی 
گویند ، زیرا نام مادرش  گرفت . ابن زیاد را » ابن مرجانه « هم می  دستور او انجام 
که اسرای  کوفه پس از عاشورا  کار و مجوسی به نام » مرجانه « بود . در  کنیزی زنا
کردند، حضرت زینب علیها السالم در خطاب به ابن  اهل بیت را وارد دارالماره 
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کم  گر حا ک او بود و رسوا زیاد، او را » یابن مرجانه « خواند و این اشاره به نسبت ناپا
که در سال 54 هجری از طرف معاویه  کوفه . او از سرداران مشهور اموی بود  مغرور 

به حکومت خراسان منصوب شد. 
گشت . پس از مرگ  در سال 56 از آنجا معزول و به حکمرانی بصره منصوب 
کوفه آغاز شد، با  کار آمدن یزید ، وقتی نهضت مسلم بن عقیل در  معاویه و روی 
کنترل در آورد و مسلم بن عقیل  کوفه نیز شد و اوضاع را تحت  حفظ سمت، والی 

را به شهادت رساند .
پس از حرکت امام حسین )ع( از مکه به سوی عراق ، وی عمر سعد را با لشکری 
گسیل داشت تا با آن حضرت بجنگد یا او را به بیعت با یزید وا دارد . فرمان کشتن 
که فرمانده سپاه  سیدالشهداء و یارانش و اسیرگرفتن اهل بیت او را به عمر سعد ) 
کرد و اهل  کربال بود ( داد . )877( ابن زیاد ، پس از مرگ یزید ، ادعای خالفت  کوفه در 
بصره و کوفه را به بیعت فرا خواند،  ولی کوفیان دعوتگران او را از شهر بیرون کردند ، 
وی سپس از بیم انتقام فراری شد و مدتی به شام رفت ، همزمان با نهضت توابین 
، مأموریت سرکوب توابین را یافت . )878( در سال 65 هجری با لشکری به جنگ 
سلیمان بن صرد رفت و در عین الورده با او درگیر شد . سرانجام در یکی از درگیریها 
با سپاه مختار، در سال 67 هجری خودش و جمعی از همراهانش کشته شدند و 

کنده گشتند .  باقی سپاهیانش پرا
سر ابن زیاد را نزد مختار بردند . مختار هم آن سر را نزد محمد حنفیه و امام 
سجاد )ع( فرستاد . برخی هم گفته اند که سر را پیش عبداهلل زبیر فرستاد . )879(
گرفته است : » َلَعَن اهلُل  که در زیارت عاشورا ، مورد لعن قرار  کسانی است  وی از 

ابَن َمرجاَنة « و » َواْلَعْن ُعَبیَداهلِل بَن ِزیاٍد َوابَن َمرجاَنة « .

عمر بن سعد
معروف به » ابن سعد « ، فرمانده سپاه ابن زیاد در کربال بود که با امام حسین)ع( 
جنگید و دستور داد پس از شهادت آن حضرت ، اسب بر بدن او تاختند و اهل 
کوفه بردند . عمر سعد ، پسر سعدبن وقاص از سرداراءن  کرده به  بیت او را اسیر 
صدر اسالم بود . در زمان پیامبر ) و به قولی در دوران عمر ( به دنیا آمد . همراه 
که علیه » حجربن  کسانی بود  پدرش در فتح عراق شرکت داشت . وی از جمله 
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که حجر در » َمرِج َعذراء  گری داد و سبب شد  عدی « و یارانش ، شهادت به فتنه 
« به شهادت برسد . وی قبل از حادثه عاشورا ، آماده حرکت به سوی » ری « بود 
کوفه ( همراه با  که حکمرانی آنجا را به او داده بودند ، ولی به دستور ابن زیاد ) والی 
کردن او به بیعت  کوفه و وادار  سپاهی مأمور جلوگیری از ورود امام حسین )ع( به 
با یزید و یا جنگ و کشتن او در صورت امتناع شد و برای مقابله با حسین بن علی 

علیهما السالم به کربال رفت .
کوفه دوباره  گریخت . اما وقتی مردم  کوفه ،  عمر سعد ، در ایام قیام مختار در 
گرفت ، ولی باز هم به  کردند ، بازگشت و رهبری را به عهده  بر ضد مختار خروج 
گریخت و سپس دستگیر و نزد مختار آورده شد . در مجلس مختار ،  سوی بصره 
کشتند و سرش را به مدینه نزد محمد حنفیه فرستادند و این  به دستور وی او را 
کرد تا از  گفتگو  کربال ، هر چه امام حسین با او  در سال 66 هجری بود . )953( در 
جنگیدن دست بردارد و دست خویش را به  خون آن حضرت نیالید ، نپذیرفت 
. صبح عاشورا هم اولین کسی بود که به طرف اردوگاه امام حسین )ع( تیر افکند و 
کرد . نامش جزو لعنت شدگان در زیارت عاشورا آمده  فرمان حمله عمومی صادر 
کربال در روز چهارم محرم ، بر امام حسین )ع(  که پس از ورودش به  است . او بود 

گرفت و دستور داد سوارانش آب را به روی یاران حسین )ع( ببندند . سخت 

ِشمر  بن ذی الجوشن
قاتالن  از  و  کربال  حادثه  در  کوفه  سپاه  جنایتکار  و  خشن  فرماندهان  از 
کالب و از رؤ سای هوازن ، و مردی شجاع بود  سیدالشهداء )ع( . وی از طایفه بنی 
کوفه شد  کن  که در جنگ صفین هم در لشکر امیرالمؤ منین )ع( بود ، سپس سا
کنیه اش » ابوالسابغه « بود .  و به روایت حدیث پرداخت . نامش » َشَرْحبیل « و 
کربال بود و پس از سستی ابن سعد در  وی از فرماندهان سپاه عمرسعد در حادثه 
که  کربال آمد  برخورد قاطع با امام حسین )ع( همراه با فرمانی از سوی ابن زیاد به 
کربال ،  گیرد . در  گر عمر سعد حاضر به انجام مأموریت نباشد ، وی آن را بر عهده  ا
فرمانده جناح چپ میدان بود . پس از شهادت امام حسین )ع( ، عبیداهلل سر 
کوفه بازگشت .  امام حسین را همراه او به شام نزد یزید فرستاد. سپس وی به 
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وقتی قیام مختار در کوفه پیش آمد ، شمر از کوفه بیرون رفت . مختار غالم خویش 
کلتانیه« از ُقرای  کشت و به »  گروهی به طلب او فرستاد . شمر غالم مختار را  را با 
خوزستان رفت . جمعی از سپاهیان مختار به سرکردگی » ابوعمره « به جنگ او 
کشته شد و تن او را پیش سگان انداختند . )729( به نقلی  رفتند . شمر در این نبرد 

دیگر ، پس از خروج مختار ، دستگیر و کشته شد . )730(
نشستن او روی سینه امام حسین )ع( برای بریدن سر مطهر ، حمله به خیام 
کند ، از جنایات دیگر  اهل بیت ، امان نامه آوردن برای عباس تا او را از امام جدا 
زنازاده به حساب می  آبله رو و بد سیرت و زشت صورت بود و  اوست . مردی 
آمد. نامش در زیارت عاشورا ، همراه با لعنت آمده است » َوَلَعَن اهلُل ِشمرا « . امام 
حسین)ع( ، سخن پرشور » ِاْن َلْم یکْن َلکم دیٌن ... « را هنگام هجوم شمر به 
سراپرده امامت و خیمه های اهل بیت فرمود . )731( در آخرین لحظات حیات امام 
که بر  کرد  که آن حضرت بر زمین افتاده بود ، باز عده ای را تحریک  حسین )ع( هم 

آن حضرت حمله آوردند . )732(

1471 - سفینة البحار ، ج 1 ، ص 528 .1472 - مروج الذهب ، ج 3 ، ص 67 .
1473 - بحاراالنوار ، ج 44 ، ص 325 .

1474 - الغدیر ، ج 1 ، ص 248 .
1475 - تذکرة الخواص ، ابن جوزی ، ص 164 .

1476 - مروج الذهب ، ج 3 ، ص 69 تا 72 ، العقد الفرید ، ج 5 ، ص 139 .
ک  : حیاة االمام الحسین ج 2 ، ص 180 ، الغدیر ، ج 10 ، ص 248 تا 256.  1477 - از جمله در این باره ر . 

تاریخ مفصل اسالم ، عماد زاده ، ص 267 .
1478 - مروج الذهب ، ج 3 ، ص 53 .1479 - سفینة البحار ، ج 1 ، ص 582 .

877 - سفینة البحار ، ج 1 ، ص 580 .878 - معارف و معاریف ، ج 4 ، ص 1530 .879 - دائرة المعارف 
بزرگ اسالمی ، ج 3 ، ص 640 .

کوفی ، ج 6 ، ص 272 .  953 - دایرة المعارف بزرگ اسالمی ) با تلخیص ( ج 3 ص 682 . الفتوح ، ابن اعثم 
729 - فرهنگ فارسی ، معین . بخش اعالم ، معارف و معاریف ، ج 3 ، ص 1344 .

730 - سفینة البحار ، ج 1 ، ص 714 .731 - مقاتل الطالبیین ، ص 79 .
732 - ارشاد ، ص 242

�ت ݣݣݣها وسژ
ف
ی ݣݣݣ� پ

ݣݣ�





ف
�

ار
ــــ

ع
مــ



40

گاهی داشت، چگونه با  گر امام حسین علیه السالم به تمامی حوادث آینده آ ا
کت انداخت؟ !  پای خود، خویشتن را در هال

آیا شیوه حضرت با آیه »لتلقوا بایدکم الی التهلکة « ; خود را با دستان خویش 
که مصداقی برای خودکشی محسوب  کت نیندازید، سازگار است؟ یا آن  در هال
گاهی امام از غیب و رسالت آن حضرت در استفاده از این  می شود؟ به راستی آ

کربال چگونه بوده است؟  علم در عرصه های مختلف عاشورا و 
واقعه عاشورا رخدادی است که تاریخ اسالم و بلکه تاریخ بشریت مانندی برای 
آن سراغ ندارد . جایگاه بلند این حماسه، آن را به صورت رویدادی جاودانه 
به  است؛  درآورده  بشری  فرهنگ  و  تاریخ  برتارک  درخشانی  خورشید  همانند 
که  که با وجود دستان تحریف گر، از چنان عمق و غنایی برخوردار است  گونه ای 
تا فرجام تاریخ، پیام آور ارزش های والی انسانی و الهام بخش انسان های آزاد 

و خداجو خواهد بود . 
که در آن مظهر عشق به خدا، تسلیم محض در  افزون بر جلوه عاطفی عاشورا 
برابر او و سمبل قیام در راه دین و آزادی خواهی و شهادت طلبی نمایان است، 
گونه ای پیدا و پنهان در سراسر حماسه  جلوه عقالنی و خرد ورزانه ای نیز به 

حسینی می توان به دست آورد . 

شبهه ݣݣݣزدایی از
 قیام امام حسین)ع(
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بی شک با چنین نگرشی عالوه بر چشم دل، با چشم عقل و خرد نیز به این 
گسترده تر به آن داشت .  واقعه می توان نگریست و نگرشی جامع تر و 

و  بها  ُپر  که  اندازه  همان  به  حسینی  نهضت  عقالنی  تحلیل  دیگر،  سوی  از 
ارزشمند است، پرخطر و پیچیده است; زیرا نگاهی جامع و برگرفته از اصول و 
کالمی می طلبد تا نظریه هایی تمام عیار با ایجاد هماهنگی بین عناصر  معارف 

گونه ای در خور و شایسته ارایه شود .  گون پژوهش به  گونا و مؤلفه های 
عاشورا،  رخداد  تحقیق  و  تحلیل  در  کالمی  و  تاریخی  رهیافت  دو  یقین  به 
به  یابی  دست  در  را  ما  هریک،  که  است  تاثیرگذاری  و  مهم  بسیار  عوامل  از 

نظریه های جامع و معرفت آفرین مدد می رساند . 
کامل با یکدیگرند و نتایج  که این دو نگرش در ترابط و تعامل  گفته پیداست  نا

هرکدام می تواند در دیگری مؤثر افتد و به تکمیل و تنقیح آن یاری رساند . 
چنین  آمدن  پدید  موجب  نظران  صاحب  نزد  دو،  این  نارسایی  و  ضعف 
که امام علیه السالم به زمان و مکان شهادت خویش علم  اعتقادی می شود 
کربال و رفتن به سوی شهادت  گزیدن در  تفصیلی نداشته و از ابتدا به قصد منزل 
حرکت نکرده است! این افراد برای تایید سخن خود، مساله اعزام مسلم بن 
گزارش مسلم  کوفه از سوی امام علیه السالم و حرکت حضرت بر اساس  عقیل به 
که بیانگر عزم او  گفت وگوهای امام با اطرافیان  کوفیان و فرازهایی از  را از آمادگی 

کنند .  کوفه است، مطرح می  بر سفر به 
گاهی دارند، معتقد  که از ابعاد کالمی و تاریخی نهضت سرخ حسینی آ اما آنان 
کربال هستند و اعالم زمان  به علم تفصیلی امام علیه السالم نسبت به حوادث 
از سوی پیامبرصلی اهلل علیه وآله وسلم و  السالم  امام علیه  و مکان شهادت 
همچنین علم امام و اهل بیت او به جزئیات حوادث عاشورا را، دلیلی بر این 

مدعا می دانند . 
این دسته از اندیشمندان سخنانی از امام حسین علیه السالم مطرح کرده اند 
گونه ای روشن آشکار شده است;  به  آینده خونبار خود و اصحاب  آنها  که در 

که می فرماید:  همانند این سخن حضرت 
کان باذل فینا مهجته و موطنا علی لقاء اهلل نفسه فلیرحل معنا فانی  »من 

راحل مصبحا ان شاء اهلل « )1( 

مـعـــارف
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و یا در جای دیگری می فرمایند: 
»خط الموت علی ولد آدم فخط القالده علی جید الفتاة « )2( 

که امام قبل از خروج از  از مجموع عبارات این خطبه چنین فهمیده می شود 
مکه، فرجامی برای این سفر جز شهادت خود و یارانش نمی دید . و حتی عبارت 
کربال پاره پاره  گرگ های بیابان اعضای بدنم را میان نواویس و  که  »گویا می بینم 
که امام علیه السالم به خوبی از شهادت خود و محل  گواه آن است  کنند« )3(  می 

آن با خبر بوده است . 
صریح تر از این سخنان، نامه حضرت، هنگام حرکت از مکه است: 

»بسم اهلل الرحمن الرحیم 
من الحسین بن علی الی بنی هاشم; اما بعد فانه من لحق بی منکم استشهد 
و من تخلف عن لم یبلغ الفتح والسالم )4( ; از حسین بن علی به بنی هاشم; 
که به من بپیوندد، شهید خواهد شد و هرکه با من همراه نشود،  هرکس از شما 

به پیروزی نخواهد رسید« . 
گاهی امام از سرانجام حرکت خویش  بی تردید متن این نامه، یکی از دلیل آ
کلی  به شمار می آید و از آن سو، همراهی اهل بیت حضرت نیز جزیی از برنامه 
که طبق مشیت الهی از قبل مشخص شده بود - محسوب  نهضت حسینی - 
که او مظهر  گاهی داشته است و از آنجا  که امام خود از آن آ می شود . تقدیری 
کار، اهل بیت و فرزندان  تسلیم در برابر خواست خداست با علم به سرانجام 
کم در فهم بخشی از فلسفه  گرچه عقل ما دست  خویش را همراه خود ساخت; 
نظام  رسوایی  جمله،  آن  از  که  دارد  گاهی  آ آن،  آثار  و  اهداف  و  همراهی  این 

منحط اموی است! )5( 
کالمی  کردیم، به اصول  که در این باره به آنها اشاره  حال با توجه به سخنانی 

کنیم:  درباره نهضت عاشورا اشاره می 

1 . عصمت امام علیه السالم 
که در تحلیل رخداد عاشورا نقش به سزایی دارد، مساله  کالمی  یکی از اصول 
که به معنای وسیع آن، شامل عصمت در  »عصمت پیامبران و امامان:« است 
که تحلیلگر  خطا و اشتباه و نسیان است . این بینش روشنگر موجب می شود 
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که امام علیه السالم در طول نهضت اختیار  عاشورا، تمامی رفتارها و مواضعی را 
و استثنایی صحیح بداند و هرگونه خرده  کرده است بدون هیچ قید و شرط 

گیری و اعتراض را بر آن به دور شمارد . 
براساس پذیرش اصل عصمت امام در تحلیل و تفسیر افعال حضرت، گاه عقل 
کم بخشی از حکمت و مصلحت اعمال امام را دارد و برای  ما یارای فهم دست 
که حکمت آن بر ما روشن  آن آرمان هایی صحیح و خردپسند می یابد و یا آن 
نمی شود و چرایی اعمال امام - حتی پس از تامل فراوان - در هاله ای از ابهام 

باقی می ماند . 
هردو  در  باشند،  داشته  امام  عصمت  به  نسبت  شایسته  باوری  که  افرادی 
صورت، حقانیت و درستی فعل امام را اجمال مورد تصدیق قرار می دهند و 
گیری های حضرت، عقل  گیری بر تصمیم  به جای تخطئه مواضع امام و خرده 
کنند . اما آنان  کنند و صادقانه به ناتوانی آن اقرار می  محدود خود را محکوم می 
که اصل عصمت امام را نپذیرند، دل به شبهاتی نسبت به حقانیت یا مشروعیت 
که در طول تاریخ از سوی دشمنان اهل  هضت حضرت می سپرند و اشکالتی را 
بیت: همچون بنی امیه، ناصبی ها و وهابی ها تبلیغ می شده است، می پذیرند 

گیری می نمایند; شبهاتی همچون:  و مانند آنان موضع 
1 . امام علیه السالم علیه حکومت اسالمی و خلیفه پیامبر )یعنی یزید!( قیام 
که سرانجام  گناهی است نابخشودنی،  کرد و از بیعت با او سرباز زده است و این، 

کشته شدن او انجامید .  به 
که  کت انداختن خویش است،  2 . نهضت امام علیه السالم از مصادیق به هال
کاری برخالف عقل اوست و به نص قرآن، حرام است . زیرا قرآن با صراحت بسیار 
کت و  می فرماید: »لتلقوا بایدکم الی التهلکة « ؛ خود را با دست خویش به هال

نابودی نیندازید . 
3 . هرچند امام علیه السالم در راه خدا قیام کرد، اما او نسبت به اوضاع سیاسی 

و اجتماعی اشتباه کرد و به خطا بر پیمان های دروغین کوفیان اعتماد ورزید . 
به این شبهات و اشکالتی از این قبیل، به دو شیوه می توان پاسخ داد: 

الف( ارایه پاسخ اجمالی 
که  که با تمسک به ادله عقلی و نقلی عصمت امام علیه السالم -  بدین معنا 

مـعـــارف
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گرفته است - می توان بر ضرورت عصمت  در منابع کالمی شیعی مورد بحث قرار 
کید ورزید و سپس با اثبات امامت امام حسین علیه السالم اصل یاد شده  امام تا

کرد .  را بر افعال او تطبیق 
بدیهی است سرانجام چنین مسیری، اثبات صحت و سالمتی تمامی افعال و 

افکار امام علیه السالم است . 

ب( ارایه پاسخ تفصیلی 
اشکال  قبول  مورد  مقدمات  براساس  که  شود  می  تالش  شیوه  این  در 
از  آن  انگیزه شخصی و مصونیت  از هرگونه  امام  تراشان، خالی بودن نهضت 

خطا و اشتباه و ارتکاب امر غیر مشروع ثابت شود . 
که برخی از بزرگان شیعه مانند سیدمرتضی قدس سره  این شیوه، راهی است 
در »تنزیه النبیاء« و شیخ طوسی قدس سره در »تلخیص الشافی « پیموده اند . 
که مقابله امام با سپاه یزید و امتناع او  به طور مثال در پاسخ به این اشکال 
از بیعت، از مصادیق »القای نفس در تهلکه « بوده است، این دو اندیشمند 
که حرکت امام قبل از برخورد با سپاه ابن سعد،  کنند  کوشند تا ثابت  بزرگ می 
این ظن،  که  آنجا  از  و  بوده است  به پیروزی  السالم  امام علیه  براساس ظن 
کوفیان و( . . . بوده است،  مستند به امارات و شواهد فراوان )مانند نامه های 
قیام امام علیه السالم برای رسیدن به حق خود، نه تنها امری عقالیی است، 
بلکه انجام عملی واجب برای حضرت محسوب می شود . بدین خاطر در این 
مرحله از نهضت، امام علیه السالم جز به وظیفه دینی خود عمل نکرده است 
که امام از پیروزی مایوس می شود،  و پس از برخورد با سپاه عمربن سعد نیز 
که مورد قبول ابن  پیشنهاد بازگشت به حجاز یا به یکی از سرحدات می دهد، 
از خویش نداشته  امام چاره ای جز دفاع  نیز  اینجا  زیاد واقع نمی شود و در 

است . )6( 
برای رفع  السالم  امام علیه  به هرجهت، درصورت نپذیرفتن اصل عصمت 
مواضع  تحلیل  و  تجزیه  با  و  خاص  شواهدی  و  ادله  به  تمسک  با  شبهات 
که  بود  حقیقت  این  اثبات  پی  در  باید  نهضت  مختلف  مراحل  در  امام 
موضع گیری های امام تماما صحیح و مشروع بود و آن حضرت قدمی از جاده 

ج نشده است .  ع خار حکمت و شر
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2 . علم امام علیه السالم 
با  همسان  السالم  علیه  امام  که  باورند  این  بر  همگی  شیعی  دانشمندان 
پیامبرصلی اهلل علیه وآله وسلم دارای علمی وسیع و مافوق علم افراد عادی بشر 
کسب دانش در دست دارد  است; زیرا منابعی ویژه و متفاوت با مجاری عادی 
که در دسترس افراد  گاه است  و از طریق این منابع به اذن خداوند از اموری آ
که ویژگی های علم امام چیست، اختالف نظر  عادی نیست . اما در این مساله 
که علم امام چیست، رای واحدی وجود ندارد .  وجود دارد . برای مثال در این 
برخی از عالمان معتقدند: امام علیه السالم عالوه بر علم به احکام شریعت، 
که از اختصاصات  گذشته، حال و آینده علم دارد; مگر اموری  به تمامی حوادث 
که در دایره بدائات  علم الهی است; همانند زمان فرارسیدن قیامت یا اموری 

گیرد .  قرار می 
که تفاوت اصلی علم غیب پیامبر و امام با علم الهی، در آن  گفته پیداست  نا
و  تعلیم  از  ناشی  امام،  و  پیامبر  علم  ولی  است،  ذاتی  خداوند،  علم  که  است 

اعطای الهی است . 
که: مقتضای ادله بیش از این نیست  گروه دیگری چنین باور دارند  در مقابل، 
که امام باید به تمامی احکام دین و مسائل مورد نیاز مردم علم داشته باشد; 

گذشته و آینده نداریم . )7(  گاهی امام از تمامی حوادث  ولی دلیلی بر آ
که آیا علم امام علیه السالم معلق به شرایطی  سؤال دیگری نیز مطرح است 

که به صورت بالفعل برای امام حاصل است؟  است یا آن 
از  را مشروط به حصول شرایطی  امام  گروهی علم  این پرسش،  به  در پاسخ 

قبیل اراده او یا درخواست )دعای( او از خداوند، می دانند . 
به هر تقدیر، مساله مقدار و وسعت علم امام در تحلیل و تفسیر نهضت حسینی 
کان « و »مایکون «  گر امام معصوم علیه السالم را از جمیع »ما تاثیری تام دارد . ا
گاه بدانیم، در این صورت، زمان و مکان شهادت امام نیز در دایره معلومات او  آ
که حسین علیه السالم از آغاز حرکت  گفت  گیرد . با قبول این اصل باید  قرار می 
که در مکانی به نام »کربال« و در دهم محرم سال 61  خویش از مدینه می دانست 
کیفیت و جزئیات وقایع مربوط به شهادت  به شهادت خواهد رسید و حتی از 

گاهی داشت .  خویش و یاران و اسارت خاندان خود آ

مـعـــارف
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نقش محوری مساله علم امام در یکی از جدی ترین و جنجالی ترین منازعاتی 
وجود  حسینی  نهضت  فلسفه  و  ماهیت  باره  در  اخیر  دهه  چند  در  که  است 

که در این میان، دو نظریه اصلی ابراز شده است:  گونه ای  داشته، به 
ج  کم قبل از خار 1 . مطابق نظریه اول، حسین علیه السالم از ابتدا )و دست 
که سرانجام سفر او، این است  شدن از مدینه( به طور قطع می دانسته است 
کربال و در روز دهم محرم، خود و جمعی از یاران او به شهادت خواهند  که در 
رسید . اما از سوی دیگر، امام به عنوان یک وظیفه و تکلیف الهی، موظف به 
انجام این سفر بوده است تا با تحمل تمامی مصائب و سختی های آن، حتی 
با ریخته شدن خون خود و جمعی از بهترین افراد خاندان و یارانش، حیاتی 
دوباره به دین و آیین بخشیده شود و اسالم مسخ شده سلطنتی یزیدی، محو 

و نابود شود . 
براساس این نظریه، حقیقت قیام امام حسین علیه السالم، انجام یک تکلیف 
که امام به بهای شهادت خود و اسارت خانواده اش، به  الهی است; تکلیفی 
کرد و البته مقتضای مقام امامت هم چیزی  کامل ترین صورت ممکن، آن را ادا 
بر  حجت  »اتمام  همچون:  آثاری  نظریه  این  در  باشد.  توانست  نمی  این  جز 
مردمان « ، »رسوا ساختن حکومت فاسد امویان و اعالم برائت از آن « ، »ابالغ 
پیام اصلی دین برجهانیان و ارایه ماهیت اصلی اسالم « و . . . به عنوان بخشی 
که برای ما قابل درک و فهم و درس آموزی و پیروی است،  از اهداف نهضت امام 

بیان می شود . 
که  2 . براساس نظریه دوم، هرچند امام حسین علیه السالم می دانسته است 
سرانجام، روزی به دست مخالفان دین خدا به شهادت خواهد رسید، اما زمان 

این امر بر او آشکار نبوده است . 
در این دیدگاه، اوضاع و شرایط تاریخی در زمان حکومت یزید )مانند تشکیل 
کوفه و بیعت آنان با مسلم بن عقیل، ضعف حکومت نوپای  نیروی داوطلب در 
کامل  یزید، آمادگی افکار عمومی و لیاقت و شایستگی امام برای قیام به صورت 
برای شروع نهضت( آماده بود و در این موقعیت احتمال پیروزی علیه یزید بیش 

از پنجاه درصد تضمین شده بود . 
گاهی از ابعاد و جلوه های آن، بیانگر  بدون شک آشنایی با مبانی علم امام و آ
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مردودیت نظریه دوم است . زیرا طبق این نظریه، دیدگاه های کسانی چون ابن 
کوفه و اعتماد به دعوت  که حضرت را از حرکت به سوی  عباس و محمد حنفیه 
کوفیان بر حذر می داشتند، معتبر دانسته می شود; به ویژه آن که سرانجام سفر 
امام با آنچه که امثال ابن عباس پیش بینی کرده بودند، موافق در آمد و تشکیل 

حکومت اسالمی برای امام میسر نگشت . 
که حرکت امام حسین علیه السالم  در یک نگاه، به خوبی می توان دریافت 
گرفته است;  براساس انتخاب و اختیار حضرت اما با علم الهی آن امام صورت 
به  اعتماد  اما   . است  خورده  می  رقم  شهادت  با  امام  نهضت  فرجام  هرچند 
کوفه به خاطر »اتمام حجت« به  کوفیان و حرکت به سوی  نامه ها و دعوت های 
که امام و پیشوای  کاری  کنندگان بوده است؛  کنندگان و حمایت  تمامی دعوت 
گاهی از حقایق ماجرا  کسی علم غیب و آ شایسته باید انجام می داد تا امروز 
رو، آن  این  از  نکند.  تلقی  کوفیان  نپذیرفتن دعوت  امام شایسته  فرد  برای  را 
کوفه  کرد; مسلم بن عقیل را به  حضرت طبق ظواهر و امور طبیعی زندگی حرکت 
کرد و  آن دیار حرکت  به طرف  گوی خود  راست  گزارش سفیر  و طبق  فرستاد 

سرانجام سفر او به شهادت ختم شد . 
کشته شدن  گاهی حضرت از لزوم دفع ضرر یا یقین به  به یقین با این نگرش، آ
کوفه نمی شد; زیرا وظیفه امامت امام،  و خبر از اسارت خاندان، مانع رفتن به 
این  در  او  رسالت  و  است  ظاهری  نظر  از  دیدگان  ستم  و  مظلومان  فریادرسی 

عرصه، توجه به خواست امت است. 
کاری بی جبران،  گرچه از دست رفتن امام و اسارت خاندان او  افزون بر این، 
که امام باید خون ارزشمند خود،  است، اما مصلحتی برتر و مهم تر وجود دارد 
کنند و آن، حفظ اسالم از  و خاندان حضرت باید عزت ظاهری خود را فدای آن 
دست فاسدان و طاغیان زمان برای همیشه تاریخ است و این حوادث، مقدمه 
که نه تنها مطلوب، بلکه  ضروری و انحصاری نجات اسالم محسوب می شود 

لزم و واجب است . 
گردد  که رژیم سلطنتی اموی، رسوا  گردید  چنین بینش شایسته ای موجب 
کالبد جامعه دوانده شود )8( و ابالغ پیام  و روح امر به معروف و نهی از منکر در 
کاری  فرداها،  همه  از  فراتر  و  امروز  و  روز  آن  جهان  نقاط  دورترین  به  عاشورا 

مـعـــارف
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معجزه آفرین برای تمامی ملت های دربند نماید و آن، منطق »پیروزی خون بر 
کیان و آیین اسالم « است; سخنی تاثیرگذار  شمشیر« و »فدای جان برای حفظ 
و درس آموز برای آزادی و آزادگی بشریت در تمامی عصرها و برای همه نسل ها . 

1 . بحاراالنوار، ج 44، ص 367 . 
2 و 3 . همان، ص 366 . 

4 - همان، ص 330 و ج 45، ص 87 . 
گاه و رهبر نجات بخش اسالم، لطف اهلل صافی گلپایگانی، ص 387 - 378; مقتل  5 . ر . ک: شهید آ

الحسین )ع(، عبدالرزاق موسوی المقرم، ص 118 - 115 . 
6 . تنزیه االنبیاء، سیدمرتضی، ص 182 - 179; تلخیص الشافی، شیخ طوسی، ج 4، ص 188 - 182 . 

7 - متشابه القرآن و مختلفه، ابن شهرآشوب، ص 211 . 
کنگره بین المللی امام خمینی )ره( و فرهنگ عاشورا، دفتر دوم، ص  8 - مجموعه مقاالت دومین 

کالمی در نهضت عاشورا، محمد سعیدی مهر(. 293 )تحلیل معرفت شناختی مبانی 

كوثر / زمستان 1380، شماره 52 / مجله / فرهنگ 
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درآمد 
های  فرجام  و  عملکردها  ها،  نگرش  با  هایی  چهره  ظهور  صحنه  کربال، 
گون است، »زیانکاران « و در مقابل آن »ره یافتگان « ، دو طیف نمادین  گونا
که با وجود نقطه های مشترک، رفتار مختلفی را در آن  جامعه آن عصر بودند 

حادثه از خود نشان دادند . 
شکستن  ضمن  منفی،  گاه  و  مثبت  چندان  نه  ای  پیشینه  با  یافتگان،  ره 
گفته و در رکاب آن سالر  زنجیرهای شیفتگی دنیا، دعوت امام زمان را لبیک 
نیک بختان، زندگی خویش را با میمنت و مبارکی پیوند دادند . زهیر بن قین، 
بکر بن حی،  نعمان و حالس بن عمرو،  امرءالقیس،  یزید، حارث بن  حر بن 
خ ماندن و رفتن، رفتن  که در برز گروه اند  عمرو بن ضبیعه و . . . در زمره این 

به سمت عشق را پذیرا شدند . 
بام  بر  سعادت  همای  که  همانان  داشتند;  قرار  زیانکاران  سو،  دیگر  از 
اما مستی  باشد،  ایشان به سوی رضوان  تا مرکب عروج  زندگی شان نشست 
گریزی، قدرت خواهی و عوام زدگی، عقل و تفکر  رفاه طلبی، دنیاپرستی، مرگ 
گیری از موقعیت خاص خود، دست رد به بخت  را از آنان ربود و هر یک با بهره 

زرین خویش زده و دعوت امام را اجابت نکردند . 
گاه مرتعی زیبا  گاه سکوی پرش سبک بالن به سوی ملکوت و  آری! دنیا، 
و دلفریب برای دنیا طلبان ظاهر بین است: »زین للناس حب الشهوات من 
المسومة  الخیل  و  والفضة  الذهب  من  المقنطرة  والقناطیر  البنین  و  النساء 

والنعام والحرث ذلک متاع الحیوة الدنیا واهلل عنده حسن الماب « . )1( 
و  نقره  و  طال  از  هنگفت  اموال  و  فرزندان  و  زنان  از  مادی،  امور  محبت 
اسب های ممتاز و چهارپایان و زراعت، در نظر مردم جلوه داده شده است; 
که هدف نهایی  )تا در پرتو آن، آزمایش و تربیت شوند; ولی( اینها )در صورتی 
آدمی را تشکیل دهند،( سرمایه زندگی پست )مادی( است; و سرانجام نیک 

)و زندگی وال و جاویدان(، نزد خداست . 
کربال، ما را به نقطه های  دقت در زندگی هر یک از زیانکاران در جریان حماسه 
آغازین سقوط حیات ایشان رهنمون و فرجام سوء ردکنندگان دعوت امام را 

کنیم:  گروه را مرور می  مبرهن می سازد . حیات این 
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1_ عبداهلل بن عمر: 
گرامی اسالم )ص( است. )2(  عبداهلل فرزند عمر بن خطاب و از صحابی رسول 
عمر او را در اداره حکومت پس از خود ناتوان می دید. ابن عمر بعد از عثمان 
کرد، )4( یاری نکردن حق و خار نکردن باطل دو  از بیعت با علی )ع( سرپیچی 
به رسمیت  را  او خالفت معاویه   )5(  . بود  امیرمؤمنان  نگاه  او در  گی منفی  ویژ
که معاویه برای یزید بیعت می ستاند،  کرد، )6( آن هنگام  شمرد و با وی بیعت 
ک نبود و به وفاداری  گروه مخالفان پیوست، اما معاویه از او بیمنا ابن عمر به 
گفت: »عبداهلل  )7( و در این باره به فرزندش چنین  او در آینده ایمان داشت 
گرچه از بیعت امتناع ورزید، ولی او با توست، قدرش را بدان و او را از  بن عمر 

خود مران .« )8( 
در آغاز خالفت یزید و پس از ورود امام حسین )ع( به مکه »ابن عمر« برای 
گفت: از دشمنی دیرین  ترغیب آن حضرت به بیعت با یزید نزد ایشان رفت و 
گاهی داری، مردم به او )یزید( روی آورده اند و درهم و  این خاندان با شما آ
از  گروهی  کشته می شوی و  با او  دینار در دست اوست، در صورت مخالفت 

که فرمود:  گردند . من از رسول خدا )ص( شنیدم  مسلمانان نیز قربانی می 
گر مردم دست از یاری او بردارند به خواری و  کشته خواهد شد و ا »حسین 
که مانند همه مردم  ذلت ابدی مبتال خواهند شد .« پیشنهاد من این است 

گیری! )9(  راه صلح پیش 
امام در پاسخ پیشنهاد عبداهلل بن عمر چنین فرمود: 

که سر یحیی بن  ابوعبد الرحمان! آیا نمی دانی پستی دنیا به اندازه ای است 
کاران بنی اسرائیل هدیه داده می شود . مگر نمی دانی  کاری از زنا زکریا به زنا
را به  که بنی اسرائیل بین طلوع فجر تا طلوع سپیده خورشید هفتاد پیامبر 
فروش  و  به خرید  و  کار خویش می نشستند  و سپس در محل  رسانده  قتل 
تعجیل  پروردگار  اند،  نشده  مرتکب  را  جنایتی  هیچ  که  گویا   . پرداختند  می 
الهی با شدیدترین  انتقام  آنان مهلت داد و سپس دست  نفرمود و مدتی به 

گرفت و به سزای اعمالشان رساند .  گریبان آنان را  وجه 
»اتق اهلل یا ابا عبدالرحمن و لتدعن نصرتی; اباعبدالرحمن! از خدا بترس و 

از یاریم دست برندار . . .« )10( 
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از شهادت  و پس  راهی مدینه شد  و  کرد  رد  را  ابن عمر دعوت حجت خدا 
کرد . )11(  امام، نامه ای به یزید نگاشت و ضمن پذیرش خالفتش با وی بیعت 
مردم،  شکنی  پیمان  نکوهش  ضمن  او  مدینه،  مردم  شورش  جریان  در 
بیعت  از  دست  شما  از  یک  هر  بدانم  گر  »ا گفت:  خویش  خاندان  به  خطاب 
کرده اید رابطه من با او قطع خواهد  با یزید برداشته و از مخالفان او حمایت 

گردید .« )12( 
در زمان خالفت عبدالملک مروان و پس از ورود حجاج بن یوسف به مدینه، 
بیعت  عبدالملک  با  او  وسیله  به  تا  رفت  حجاج  نزد  شبانه  عمر  بن  عبداهلل 
نماید، او در توجیه شتاب خود این سخن رسول خدا )ص( را یادآور شد »هر 
کس بمیرد و پیشوایی نداشته باشد به مرگ مردان جاهلی مرده است .« و 
برای  حجاج  که  گویند  برسانم!  صبح  به  امام  بدون  را  شب  ترسم  می  گفت: 
گفت: برای بیعت دست  کرد و  تحقیر »ابن عمر« پای خود را از فراش بیرون 

خود را بر روی پایم بگذار! )13( 
روایات  نقل  و  کهنسالی  وجود  با  که  است  شخصیتی  ذلت  اوج  ماجرا  این 
کرم )ص(، توان تمییز صف صالحان از ستمگران را نداشت و  فراوان از پیامبر ا
گرفت،  همواره برای حفظ »آقایی « خویش در جبهه پیشوایان ظالم قرار می 

کردار خود را نیز دید .  اما سرانجام فرجام دنیوی 
عبداهلل بن عمر آخرین صحابی، در اواخر حیات خود بینایی اش را از دست 

داد و در مکه از دنیا رفت . )14( 

2 _ عبیداهلل بن حر جعفی 
گروه پیروان  کوفه بود و در  عبیداهلل، از اشراف، شجاعان و شعرای معروف 
گفت و در  کوفه را به قصد شام ترک  عثمان قرار داشت . پس از قتل عثمان 
گرفت و با سپاه او در جنگ صفین شرکت جست . وی پس  کنار معاویه جای 

کوفه بازگشت . )15(  از شهادت حضرت علی )ع( به 
شد،  مواجه  )ع(  حسین  امام  کاروان  با   )16( مقاتل  بنی  منزل  در  حر،  ابن 
او  نزد  یاری  و  همراهی  منظور  به  را  مسروق«  بن  »حجاج  نخست  حضرت 
گفت: »به خدا  فرستاد، لیکن عبیداهلل بن حر به فرستاده امام جواب رد داد و 
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مهیا  جنگ  برای  را  خود  مردم  کثر  ا که  آن  جز  نیامدم  بیرون  کوفه  از  سوگند 
گردید . من توانایی یاری  کشته شدن حسین )ع( حتمی  می کردند و برای من 

که او مرا ببیند و نه من او را!«  او را ندارم و اصال دوست ندارم 
پس از بازگشت حاجیان از مکه امام خود به همراه چند تن از یارانش به نزد 
عبیداهلل رفت و پس از سخنان آغازین به وی چنین فرمود: »ابن حر! مردم 
که همه آنان به یاری من اتحاد نموده و پیمان  شهرتان به من نامه نوشته اند 
که به شهرشان بیایم، ولی واقع امر بر  کرده اند  بسته اند و از من درخواست 
گناهان زیادی  کرده اند، تو در دوران عمرت  که ادعا  خالف آن چیزی است 
گردد؟ !« ابن حر  ک  گناهانت پا کنی تا  مرتکب شده ای، آیا می خواهی توبه 

گفت: »چگونه؟« 
کن و در رکابش بجنگ .«  امام فرمود: »فرزند دختر پیامبرت را یاری 

کند به سعادت ابدی نائل  که از تو پیروی  کسی  گفت: »به خدا قسم  ابن حر 
که یاری ام به حال تو سودی داشته  گردد، ولی من احتمال نمی دهم  می 
که از  کوفه برای شما یاوری نیست . به خدا سوگندت می دهم  باشد، زیرا در 
کار معافم دار، زیرا نفس من به مرگ راضی نیست و من از مردن سخت  این 
گریزانم . اینک اسب معروف خود »ملحقه « را به حضورت تقدیم می دارم، 
هیچ  و  ام  رسیده  او  به  ام،  کرده  تعقیب  که  را  دشمنی  هر  کنون  تا که  اسبی 
دشمنی نیز نتوانسته است به من دست یابد! شمشیر من را نیز بگیر، همانا 

که مرگ را بر آن شخص چشانیده ام!«  کسی نزدم جز آن  آن را به 
امام در برابر سخن نسنجیده و نابخردانه ابن حر چنین فرمود: 

از نثار جان دریغ می ورزی، ما نیز به تو و به شمشیر و  که در راه ما  »حال 
گیرم . تو را نصیحت می  گمراهان نیرو نمی  که من از  اسب تو نیاز نداریم، زیرا 
که تو مرا نصیحت نمودی، تا می توانی خود را به جای دور  گونه  کنم همان 
کارزار ما را نبینی، فواهلل لیسمع واعیتنا  دستی برسان تا فریاد ما را نشنوی و 
گر صدای استغاثه ما  کبه اهلل فی نار جهنم; به خدا سوگند ا احد و لینصرنا ال ا
کسی برسد و به یاریمان نشتابد خداوند او را در آتش جهنم خواهد  گوش  به 

افکند .« )17( 
گناه  گریزی »ابن حر« ، مانع وزش نسیم سعادت بر زندگی  دنیازدگی و مرگ 

مـعـــارف
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گذشته اش را محو  کردار ناشایست  که می رفت  آلودش شد، نسیم روح افزایی 
و او را در صف صالحان و شهدا قرار دهد . 

گفت، اما حسرت و  را در منزل بنی مقاتل ترک  گرچه عبیداهلل بن حر، امام 
پشیمانی ابدی بر باقی مانده عمرش سایه افکند و زندگی اش را قرین تاسف و 

گشت . )18(  ماتم ساخت حتی در سروده هایش آهنگ ندامت و حسرت پدیدار 
فیالک حسرة ما دمت حیا 
تردد بین صدری و التراقی 

حسین حین یطلب بذل نصری 
علی اهل الضاللة والنفاق 

ولو انی اواسیه بنفسی 
کرامة یوم التالق )19(  لنلت 

گلویم در جریان است .  که تا زنده ام در میان سینه و  - آه از حسرتی 
گمراهی و نفاق از من یاری طلبید .  که حسین برای برانداختن اهل  گاه  - آن 
کرامت و جایگاه  گر آن روز جانم را برای یاری اش می نهادم، روز قیامت به  - ا

وال دست می یافتم . 
کاخ خود فرا خواند و  گاهی از ندامت »ابن حر« ، او را به  ابن زیاد، پس از آ
که بود توانست از دستش بگریزد . او سرانجام خود  »ابن حر« به هر تدبیری 
قصیده  و  ایستاده  )ع(  حسین  امام  مطهر  قبر  مقابل  در  و  رسانید  کربال  به  را 
که بیش از چهارده بیت آن در دست نیست - سرود . بعضی  معروف خود را - 

از ابیات آن از این قرار است: 
یقول امیر قادر و ابن غادر 

کنت قاتلت الحسین بن فاطمه  ال 
و نفسی علی خذلنه واعتزاله 

کث العهد لئمه  و بیعة هذا النا
کون نصرته  فیا ندمی ان ل ا
کل نفس لتسدد نادمه  ال

کن من حماته  و انی لنی لم ا
لذو حسرة ما ان تفارق لزمه )20( 
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عبیداهلل بن حر، پس از مرگ یزید و فرار ابن زیاد، با قیام مختار همصدا شد 
با  زبیر«  کنار »مصعب بن  ، ولی سپس در  گروهی به مدائن رفت  و به همراه 
کرد.  »مختار« جنگید . پس از مدتی »مصعب « به او مظنون شد و او را حبس 
گروهی از قبیله »مذمح « وی را آزاد ساخت . ابن حر،  مدتی بعد با شفاعت 
کوفه آمد شهر را در دست  پس از آزادی به عبدالملک مروان پیوست و چون به 
گرفت و با بدنی مجروح  کارگزاران »ابن زبیر« دید . او مورد تعقیب خصم قرار 
کند، وی برای فرار از اسارت خود را در آب  کشتی سوار شد تا از فرات عبور  بر 

کشته شد .  انداخت و 
که »مصعب بن زبیر«  گویند  مورخان، مرگ او را در سال 68 ه . ق نوشته اند . 

کوفه آویخت . )21(  »عبیداهلل بن حر« را بر دروازه 

3 _ عمرو بن قیس 
عمرو، به همراه پسر عموی خود در منزل بنی مقاتل به محضر امام حسین 
که در محاسن  گفت: »این سیاهی  امام  به  ابتدا عموزاده اش  . در  وارد شد 

شما می بینم از خضاب است یا موی شما بدین رنگ است؟« 
گرایی در پوشش فرینده عائله مندی و امانت داری مردم، ابن  گردباد دنیا
کاروان نور و راه  قیس و عموزاده او را در دام خود نهاد و آن دو را از همراهی با 

کویر نفس سرکش جای داد .  یابی به بهشت جاودان بازداشت و در 
حضرت فرمود: »خضاب است، موی ما بنی هاشم زود سپید می شود . . . 

آیا برای یاری من آمده اید؟« 
گفت: »عایله زیادی دارم، مال بسیاری از مردم نزد من است  عمرو بن قیس 
کجا می انجامد . خوش ندارم امانت مردم از بین برود!«  کار به  و نمی دانم 

پسر عمویش نیز همانند او پاسخ داد . 
امام فرمود: »فانطلقا فالتسمعا لی واعیة، و لتریا لی سوادا، فانه من سمع 
کان حقا علی اهلل عزوجل ان یکبه  واعیتنا او رای سوادنا فلم یجبنا و لم یغثنا 
علی منخریه فی النار; پس از این جا بروید، تا فریاد ما را نشنوید و ما را نبینید، 
یاریمان  ببیند و پاسخ نگوید و به  را  یا ما  و  را بشنود  کس ندای ما  همانا هر 

که خداوند او را به بینی در آتش افکند .« )22(  نشتابد، سزاوار است 

مـعـــارف
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گرایی در پوشش فریبنده عائله مندی و امانت داری مردم، ابن  گردباد دنیا
کاروان نور و راه  قیس و عموزاده او را در دام خود نهاد و آن دو را از همراهی با 
ما  »و   . داد  جای  سرکش  نفس  کویر  در  و  بازداشت  جاودان  بهشت  به  یابی 

الحیوة الدنیا ال متاع الغرور .« )23( 

4 - هرثمة بن ابی مسلم 
کرد . در  هرثمه، به همراه سپاهیان امام علی )ع( در جنگ صفین شرکت 
گوید: پس از برپایی نماز  کربال توقف نمود . هرثمه می  بازگشت، سپاه امام در 
کربال را برداشت و آن را بویید و فرمود:  ک  صبح، حضرت امیر )ع( مشتی از خا
»واها لک ایتها التربة، لیحشرن منک اقوام یدخلون الجنة بغیر حساب؛ ای 
که بدون حسابرسی وارد بهشت  ک! همانا از تو مردمی محشور می شوند  خا

گردند .«  می 
کربال بود، او  ابن ابی مسلم، یکی از نیروهای اعزامی »عبیداهلل بن زیاد« به 
کربال رسیدیم، به یاد آن حدیث افتادم، بر  که به سرزمین  گوید: هنگامی  می 
شترم نشستم و به سمت امام حسین )ع( رفتم . پس از عرض سالم، حدیثی 
کردم، امام فرمود: »با ما هستی یا بر  که از پدر والی ایشان شنیده بودم بازگو 

ضد ما؟« 
گفتم: »نه با شما هستم و نه بر شما! دخترانم را در شهر نهادم و از ابن زیاد 

بر ایشان نگرانم .« 
حضرت در پاسخ فرمود: »فامض حیث لتری لنا مقتال و لتسمع لنا صوتا، 
کبه اهلل  فو الذی نفس حسین بیده لیسمع الیوم واعیتنا احد فالیعیننا ال ا
که قربانگاه ما را نبینی و صدای ما را نشنوی،  بوجهه فی جهنم; )24( برو! تا آن 
گرکسی امروز صدای ما را بشنود  که جان حسین در دست اوست، ا قسم به آن 

خ می افکند .«  و به یاریمان نشتابد، هر آینه خداوند او را با صورت در دوز
و  اندیشه  گردد،  انسان  زندگی  قرین  دنیا  به  دلبستگی  و  توکل  فقدان  گر  ا
که خود شاهد همراهی زن و فرزند  دیدگاهی چون هرثمه خواهد داشت; او 
از  کربالست،  امام حسین و سایر بنی هاشم و حضورشان در صحنه بحرانی 
کند و به بهانه نگرانی حال آنان، از همراهی با حجت خدا  فرزندان خود یاد می 
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گردان است . »انما اموالکم و اولدکم فتنة و اهلل عنده اجر عظیم.« )25( روی 
 

ک بن عبداهلل مشرقی  5 - مالک بن نضر ارحبی و ضحا
ک، به همراه مالک بن نضر ارحبی به حضور امام حسین )ع( رسید،  ضحا
سبب  خوشامدگویی،  از  پس  امام  گرفت،  صورت  کربال  در  ظاهرا  دیدار  این 
خدمت  سالم  عرض  برای  گفتند:  پاسخ  در  آنان  شد،  جویا  را  حضورشان 
با  جنگ  برای  مردم  خواستاریم،  را  شما  سالمت  و  عافیت  خدا  از  و  رسیدیم 

شما جمع شده اند! نظر شما چیست؟ 
کند و چه نیکو  کفایت می  امام پاسخ داد: »حسبی اهلل و نعم الوکیل; خدا مرا 

وکیلی است .« 
کنید؟  گاه حضرت فرمود: چرا مرا یاری نمی  کردند، آن  آن دو برای امام دعا 
که: من مقروض هستم و عیال دارم، دعوت  مالک بن نضر با بیان این جمله 

کرد و رفت .  امام را رد 
گفت و سپس حضور موقت و  ک بن عبداهلل نیز مشابه سخن ابن نضر را  ضحا
گفت: تا آن جا از شما دفاع خواهم  کنار امام پیشنهاد داد و  مشروط خود را در 
که دفاع من به حال شما مفید باشد، در غیر این صورت در جدایی از شما  کرد 

آزاد خواهم بود، امام نیز پذیرفت . 
ج داد و امام بارها او را تشویق و دعا فرمود .  او در روز عاشورا، دلیری به خر
چون جمله یاران امام حسین )ع( - جز سوید بن عمر و بشیر بن عمرو - به 
از  و  شد  یادآور  را  خود  پیشین  شرط  و  آمد  حضرت  نزد  او  رسیدند،  شهادت 

گذاشت .  ایشان اجازه بازگشت خواست، امام هم آزادش 
کرده بود، پس از اذن امام،  که قبال اسب خود را در یکی از خیمه ها پنهان  او 
او  تعقیب  به  سعد«  »ابن  سربازان  از  تعدادی   . کرد  فرار  و  شد  اسب  بر  سوار 
ک چون به روستایی به نام »شفیه « رسید ایستاد، تعقیب  پرداختند، ضحا

کردند . )26(  کنندگان او را شناختند و رهایش 
که تا دقایق  ک بن عبداهلل « در نوع خود بی نظیر است، او  ماجرای »ضحا
کنار امام شمشیر زد و شماری از لشکریان خصم را از  پایانی حماسه عاشورا در 
پای درآورد و از نزدیک شاهد صحنه مظلومیت خاندان رسالت بود، چگونه 

مـعـــارف
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رکاب سالر  در  از فیض شهادت  را  و خود  زد  پا  نیکوی خود پشت  عاقبت  بر 
نیز وسیله  بود و اسبش  او به دنیا دل بسته  آری،  شهیدان محروم ساخت! 
گردید . . . : »ذلک بانهم استحبوا  گذرا  پیوند مجدد او به این زندگی ناپایدار و 

الحیوة الدنیا علی اآلخرة .« )27( 
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8( محمد باقر مجلسی، بحاراالنوار، دارالکتب االسالمیة، ج 44، ص 311 . 
9( خوارزمی، مقتل الحسین، مکتبة المفید، ج 1، ص 190 و 191; سخنان حسین بن علی، محمد صادق 

نجمی، دفتر انتشارات اسالمی، ص 42 . 
10( ابن طاووس، الملهوف علی قتلی الطقوف، دار االسوه، 1414ق، ص 102 . 

11( ابن حجر، فتح الباری، دار احیاء التراث العربی، ج 13، ص 59; تاریخ طبری، ج 5، ص 571 و عبداهلل 
ک: مروج الذهب، ج 2، ص 316 .  کرد . ر .  بن عمر به وسیله ولید با یزید بیعت 

12( محمد بن اسماعیل بخاری جعفی، صحیح بخاری، دارالکتب العلمیه، ج 8، ص 99 . 
للشیخ محمد تقی شوشتری،  الرجال،  البالغه، ج 13، ص 242; قاموس  ح نهج  الحدید، شر ابی  ابن   )13

مؤسسة النشر االسالمی، ج 6، ص 541 . 
14( ابن حجر، االصابه، رقم 4825; الطبقات الکبری، ابن سعد، ج 4، ص 105 - 138 . 
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15( ابن حزم، جمهرة انساب العرب ص 385 ; تاریخ طبری، ج 5، ص 128 . 
ک:  16( این منزل، منسوب به مقاتل به حسان بن ثعلبه است و بین عین التمر و قطقطانیه قرار دارد ر . 

یاقوت حموی، معجم البلدان، ج 4، ص 374 . 
17( ابن اثیر، الکامل فی التاریخ، مؤسسة االعلمی، ج 4، ص 50 و 51; شیخ مفید، االرشاد، موسسة آل البیت، 

ج 2، ص 81 و 82; خوارزمی، مقتل، ج 1، ص 226 و مقرم، مقتل الحسین، ص 189 . 
ک: ادب الطف، جواد شبر، ج 1، ص 93 - 100 .  18( ر . 

19( همان، ص 96 و 97 . 
20( الکامل فی التاریخ، ج 4، ص 288 و 289; وقعة الطف، ص 277; ادب الطف، ص 98 . 

21( تاریخ طبری، ج 5، ص 105، 106، 129، 131، 135; الکامل فی التاریخ، ج 4، 289 و انساب االشراف، 
ج 5، ص 295 . 

22( شیخ صدوق، ثواب االعمال، ص 308; رجال الکشی، شیخ طوسی، ص 113; بحاراالنوار، ج 45، ص 
کلمات االمام الحسین )ع(، ص 369 .  84; ابوعلی حائری، منتهی المقال، ج 5، ص 115 - 117 و موسوعه 

23( آل عمران )3( آیه 185; حدید )57( آیه 20: زندگی دنیا جز متاع و مایه فریبکاری نیست . 
الحسین  االمام  )ترجمه  کر  ابن عسا تاریخ  بیروت، ص 117،  االعلمی،  االمالی، مؤسسه  24( شیخ صدوق، 
علیه السالم(، مؤسسة المحمودی، بیروت، 1389ق، ص 235، بحاراالنوار، ج 44، ص 255، شیخ عبداهلل 
االمام  کلمات  موسوعة   ;147 ص   ،17 ج  ق،   1407 قم،  )ع(،  المهدی  االمام  مدرسة  العوالم،  البحرانی، 

الحسین، ص 379 و 380 . 
25( سوره تغابن )64( آیه 15 : به حقیقت، اموال و فرزندان شما اسباب فتنه و امتحان شما هستند )چندان 

که( پاداش بزرگ پیش خداست .  به آنها دل نبندید( و )بدانید 
26( تاریخ طبری، دارالکتب االسالمیة ، بیروت، ج 3، ص 315 و 329; الکامل فی التاریخ، ج 4، ص 73; 
انساب االشراف، ج 3، ص 197; سماوی، ابصار العین، ص 101; سید مرتضی عسکری، معالم المدرستین، 

کلمات االمام الحسین )ع(، 378 452 و 453 .  مؤسسة البعثه، ج 3، ص 113، موسوعة 
که آنها دنیا را بیشتر دوست داشته و بر آخرت ترجیح  27( سور نحل )16( آیه 107: آن به این جهت است 

a. می دادند
……………………………

مجله / پاسدار اسالم / خرداد 1376، شماره 186 /
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زنان و نقش های پیدا و پنهان 
در کربال 

کربال  زنان و نقش های پیدا و پنهان در 
های  برگ  بردارنده  در  زنان،  برجسته  های  نقش  بشری،  تاریخ  طول  در 
زنان فرهیخته و  . همواره چشم و دست و دامان  تاریخ بوده است  از  زرینی 
بزرگ، نگهبان ارزش ها و آرمان های بلند بشر بوده و هست و هرگز نمی توان 
گونه  کرد و یا به دیده ای ناچیز از آن یاد نمود . البته همان  این واقعیت را انکار 
که زنان مثبت و بزرگ در تعالی و رشد جامعه نقش داشته اند، در برابر آنها، 
که با مکر و پلیدی فکر خویش، زمینه های انحطاط و سقوط  زنانی بوده اند 
کریم از یک سو، زنان برجسته ای  معنوی بشر را فراهم نموده اند . در قرآن 
چون همسر فرعون و حضرت مریم )علیهاالسالم( را الگو و آموزگار مثبت برای 
کند  از مرد و زن اعالم می  رهیافتگان و یا رهپویان معنویت و انسانیت، اعم 
را  نبی  لوط  و  نوح  همسران  همچون  منفی،  و  ناصالح  زنان  دیگر،  سوی  از  و 
بنابراین  می نماید.  معرفی  کافران  جهت  منفی  و  ناصحیح  الگوی  عنوان  به 
گروه و با هر اندیشه ای، مهم و قابل بررسی است. به یقین  نقش زنان در هر 
در مقاطع حساس و مهم تاریخی و وقایع ماندگار، این نقش ها بیش از پیش 
عاشورا،  و  کربال  در  زنان  نقش  که  شدیم  آن  بر  رو،  این  از  شود،  می  نمایان 
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عظمت  برای  گواهی  تا  کنیم،  بررسی  را  بشریت  تاریخ  از  جانسوز  قطعه  این 
 . تاریخ جاودانه بماند  تارک  بر  آنان،  بلند  نام  و  باشد  زنان وارسته  و شرافت 
کربال را می توان در چهار مقطع  به نظر می رسد، نقش آفرینی زنان در واقعه 
گونه حق  زمانی و به عبارتی، از چهار منظر، مورد بحث و بررسی قرار داد تا این 

مطلب بهتر ادا شود: 
کربال و به عبارتی، زمینه سازان  الف( زنان نقش آفرین قبل از وقوع حادثه 

این پدیده عظیم؛ 
کربال و حضور مستقیم زنان در میدان مبارزه؛ ب( نقش آفرینان در واقعه 

ج( زنان اثرگذار در دوران اسارت، قبل از رسیدن به مدینه منوره؛
عبداهلل  ابا  عزیزان  اسارت  و  کربال  واقعه  اتمام  از  پس  آفرین  نقش  زنان  د( 

الحسین )علیه السالم(. 

کربال  زنان نقش آفرین قبل از وقوع حادثه 
حسین  امام  خروج  از  قبل  باید  زنان  گروه  این  بررسی  رسد،  می  نظر  به 
کلی، بانوان  )علیه السالم( از مدینه به سوی مکه مکرمه آغاز شود . در یک نگاه 
که به علت ولیت مداری و عشق به امام زمان خویش، حضرت را  بزرگواری 
کرده و لحظه ای، آن بزرگ مرد عشق و حماسه را تنها نگذاشتند، از  همراهی 
که ورای هر حرکتی، اندیشه ای  جمله این نقش آفرینان هستند . ما معتقدیم 
کوچک امام حسین )علیه السالم( بر اساس  بزرگ نهفته است و حتی دختران 
که حضرت زینب  گونه  کردند. همان  باورهای بزرگ خویش، این سفر را آغاز 
این  بنای  اما  برگزیدند،  را  سفر  این  ساختمند  اعتقاد  یک  با  )علیهاالسالم( 

مقاله بر جزئی نگری و پرداخت به وجهه شخصی افراد می باشد . 
که به  پیش از پرداختن به مبحث اصلی به عنوان مقدمه یادآور می شویم 
کلی، نقش های زنان در هر مقطع ذکر شده، به دو صورت قابل طرح است:  طور 
و پرورش نسل  فرزندان  تربیت صحیح  با  زنان  که  الف( نقش غیر مستقیم 
خودساخته، شجاع و ولیت مدار، نقش خویش را ایفاء می کنند . لیلی، )مادر 
السالم((  ابوالفضل )علیه  البنین، )مادر حضرت  ام  السالم((،  کبر )علیه  ا علی 
کنند.  و مادران دیگر شهدا و جانبازان نیز این نقش غیر مستقیم را ایفاء می 
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غیر  خویش  عمیق  اثرگذاری  با  نیز  خواهران  و  همسران  که  است  بدیهی 
مستقیم، در حرکت ها نقش دارند و به عبارتی، تاریخ ساز هستند . 

ب( نقش مستقیم و حضور اجتماعی و به عبارتی، حضور فیزیکی در حرکت 
که در آینده، به این نقش بانوان خواهیم پرداخت . آمار  کربال  انقالبی و بزرگ 
کربال نمایانگر  زنان رزمنده چون ام وهب، و بانوان شهید و امدادگر در واقعه 

پررنگ بودن این نقش است . 
زمینه  در  اثرگذار  بانوان  از  برخی  بررسی  به  مذکور،  مقدمه  از  پس  کنون  ا
عاشورا  واقعه  با  رابطه  در  مردان  اخروی  و  دنیوی  سعادت  مقدمات  سازی 

می پردازیم. 
از جمله نقش آفرینان پیش از واقعه عاشورا، می توان به ماریه بنت سعد، 
گر چه بانوان دیگری  طوعه، دلهم و بانویی از قبیله بکر بن وائل اشاره نمود، ا

در این زمینه حضور داشته اند . 
کار و از شیعیان مخلص بصره بود. منزل  ماریه بنت سعد بانویی شجاع و فدا
این بانوی با شهامت، محل تجمع شیعیان بصره بود و به عنوان یک پایگاه 
)علیهم  بیت  اهل  فضایل  و  مناقب  و  شیعی  فرهنگ  انتشار  برای  فرهنگی 
که در این  کربال بسیاری از افرادی  السالم( از آن استفاده می شد . در جریان 
به  و  شتافته  السالم(  )علیه  حسین  امام  یاری  به  داشتند،  آمد  و  رفت  منزل 

کوفه رهسپار شدند . )1(  سوی 
که قیام امام حسین یک حرکت فرهنگی بود و برای احیای سنت  از آن جا 
گرفت و تنها یک حماسه احساسی و سیاسی  گرامی او صورت  خدا و رسول 
نبود، می توان به نقش مهم چنین پایگاههای مردمی پی برد; زیرا همیشه 
از  بسترسازی فرهنگی و پی ریزی مبانی و اصول، جهت قیام های جهانی، 
که نقطه آغازین اسالم از منزل  گونه  کوچک آغاز می شود; همان  مکان های 

گسترش جهانی یافت .  زیدبن ارقم بود و بعدها 
کوفه  طوعه )2( از دوستداران اهل بیت )علیهم السالم( و بانویی متدین در 
امام  پسرعموی  و  سفیر  که  هنگام  آن  و  بود  حضرمی  اسید  همسر  او   . بود 
کوفه تنها و بی پناه مانده بود، وی  حسین )علیه السالم(، مسلم بن عقیل، در 
کرد تا ارادت خویش را به  کرام از او پذیرایی  را به خانه خود برد و با احترام و ا
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که اسید  کتب تاریخی آمده است  خاندان عصمت و طهارت نشان دهد . در 
گاه شدند و به ماموران ابن  حضرمی و پسرش بالل، از حضور مسلم بن عقیل آ
با هانی بن  او سرانجام در روز هشتم ذی الحجه، همراه  زیاد اطالع دادند و 

که از یاران مخلص امام حسین )علیه السالم( بود، به شهادت رسید .  عروه 
کوفه  که از شخصیت های برجسته  دلهم )3( دختر عمرو، همسر زهیر بن قین 
گذار خود، همسر خویش را به یاری امام حسین  بود، با سخنان منطقی و تاثیر 
کرده و در واقع، زمینه سعادت در سایه شهادت را برای  )علیه السالم( تشویق 
او فراهم نمود . بنابرآن چه تاریخ نگاران نگاشته اند، زهیر و همسرش و چند 
ای حرکت  گونه  به  مراسم حج،  و  از مکه  بازگشت  او، هنگام  از خویشان  تن 
کاروان امام )علیه السالم( عقب تر بودند .  که همیشه یک منزل از  کردند  می 
که حضرت  در آخرین منزل به علت نیافتن آب، ناچار شدند در همان منزلی 
خیمه زده بودند، با فاصله اندک، شب را به سر برند . امام )علیه السالم( پیکی 
به سوی زهیر فرستاد و او را به یاری طلبید، اما زهیر نپذیرفت و از این دعوت 
که بانویی با درایت و وارسته بود، نزد همسر خود  آشفته و نگران شد . دلهم 
گفت: »آیا فرزند دختر رسول خدا تو را می خواند و پاسخ نمی دهی؟  رفت و 

بهتر نیست نزد او بروی و بعد از دیدار و مالقاتش تصمیم بگیری؟« 
کرد و به همراه پیک امام به سوی خیمه ابا عبداهلل  سخنان او در زهیر اثر 
کرد . هنگام بازگشت، نور ولیت قلب او را روشن نمود و  )علیه السالم( حرکت 

نام او در بین یاران عاشورایی امام حسین )علیه السالم( ثبت شد . 
از  تا  داد  طالق  را  دلهم  همسرش،  خود،  خیمه  به  بازگشت  از  پس  زهیر 
در  پیشه  تقوا  و  وارسته  بانوی  این   . بازگردد  خود  خویشان  نزد  جا  همان 
که روز  گفت: »همسرم! از تو یک تقاضا دارم و آن این است  آخرین لحظات 
قیامت در پیشگاه پیامبر خدا )صلی اهلل علیه و آله(، جد بزرگوار امام حسین 

کنی .« )4(  )علیه السالم(، از من یاد 
کربال  زهیر پذیرفت و از او جدا شده و به خیل جاودانگان تاریخ و شهدای 
کالم و  گذاری و بینش بلند و همت والی این بانوی بزرگ را در  پیوست. اثر 
که برای قیامت خود، شفاعت پیامبر  گاه  رفتار او می توان مشاهده نمود؛ آن 

کند .  گرامی اسالم )صلی اهلل علیه و آله( را درخواست می 
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کربال  نقش آفرینان در صحنه 
آنان در صحنه های حساس عاشورا  از زنان و حضور مستقیم  که  هنگامی 
کربال سخن به میان می آید، نام بلند حضرت زینب )علیهاالسالم( در ابتدا  و 
گیر  به ذهن ها متبادر می شود . نقش این بانوی بزرگ، چنان برجسته و فرا
که پرداختن به آن مجال زیادی می طلبد، از این رو، اشاره ای به برخی  است 

از جانبازی های این بانوی حماسه و عرفان و عاطفه خواهیم داشت . 
نقش  السالم(  )علیه  حسین  امام  با  رابطه  در  )علیهاالسالم(  زینب  حضرت 
زیبا  های  جمله  با  پیوسته  و  داشت  را  صمیمی  همراز  و  همدل  همراه،  یک 
گاه در بخشی  گونه خویش، حقانیت قیام امام را متذکر می شد و هر  و علی 
آفرین  وحدت  های  پیام  با  شد،  می  ایجاد  تحیر  و  تردید  یا  و  تزلزل  سپاه،  از 
کودکان، ایجاد روحیه  کرد . مراقبت از  کم می  خویش، یکدلی را در محیط حا
مقاومت در برابر شهادت عزیزان، در جمع زنان، مدیریت بانوان مضطرب و 
نگران و محافظت از جان امام سجاد )علیه السالم( و دیگر بیماران و جانبازان 
کربال و ایجاد آرامش روانی در بین بازماندگان و . . . از جمله نقش های مهم 

حضرت زینب )علیهاالسالم( است . 
با  شجاعانه  و  داشته  حضور  نوعی  به  کارزار  میدان  در  که  زنانی  جمله  از 
دشمن جنگیدند، همسر مسلم بن عوسجه، ام وهب )که توسط امام حسین 
کلبی، مادر عمرو بن جناده و مادر  )علیه السالم( مسلمان شد(، مادر عبداهلل 

عبداهلل بن عمر را می توان نام برد . 
که عبارتند  کربال و عاشورا یاد شده است  در تاریخ از دو زن به عنوان شهیدان 
بن  عبداهلل  همسر  یعنی  قاسطیه  نمیریه  بانوی  و  وهب(  )همسر  هانیه  از: 

عمیرکلبی )ام وهب(.)5( 

کربال  ام وهب و هانیه دو شمع فروزان 
از  روز  از بیست  کمتر   . بودند  آیین مسیحیت  بر  و عروسش  و پسر  ام وهب 
سبز  سر  صحرای  در  که  گذشت  می  هانیه،  و  وهب  جوان،  دو  این  عروسی 
که امام حسین  کربال خیمه زدند . در تاریخ آمده است  »ثعلبیه « در نزدیکی 
کوفه، به سرزمین »ثعلبیه « رسید و بر  )علیه السالم( هنگام حرکت به سوی 
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گرفته و احوالپرسی نمود .  کرامت و بزرگواری خود از اهل خیمه سراغی  اساس 
گفت و امام )علیه السالم(  کمبود آب  ام وهب از بی آبی و مشکالت مربوط به 
با نیزه خود  )6( بود،  الکرم «  بارز »و عادتکم الحسان و سجیتکم  که مصداق 
گهان آب از دل زمین جوشید و ام وهب  کنار زد . نا ک زمین را  قسمتی از خا
و عروسش متعجبانه به این اعجاز نگریستند . امام )علیه السالم(، سپس به 
گر بخواهد، می تواند ما را یاری  که ا گر پسرت آمد، به او بگو  این بانو فرمود: »ا

کند .« 
امام به حرکت خویش ادامه داد و وهب هنگام بازگشت، با دیدن معجزه پسر 
رسول خدا، مشتاق دیدار او شد و با مادر و نوعروس خود نزد امام رفته و به 
گونه وهب به خیل سربازان سعادت پیوست . ماجرای  گرویدند و این  اسالم 
کتب تاریخی به تفصیل آمده  ک این داماد تازه مسلمان، در  جانسوز و اندوهنا
است . وهب به میدان رفت و با دشمن جنگید تا به فیض شهادت رسید . 
همسرش بر بالین او نشست . پیکر به خون نشسته او را نزد عمر سعد بردند و 
کردند . همسر او بار دیگر خود را نزد پیکر مطهر شهید رساند  سر از تن او جدا 
گریست . در این هنگام، دشمن با عمود آهنین بر فرق  و سر بر سینه او نهاده، 

کرد .  این نوعروس زد و او را به وصال محبوب واقعی و فوز شهادت نائل 
از سوی دیگر، دشمنان سر وهب را برای شکنجه مادر، به سوی آن پیرزن 
گفت:  و  بوسید  را  جوانش  سر  ایثار،  و  صبر  مادر  این   . کردند  پرتاب  شجاع 
که با شهادت تو در رکاب امام حسین )علیه السالم( مرا  »سپاس خداوندی را 
گفت: »آن سر  کرد و  کرد« . سپس سر وهب را به سوی دشمن پرتاب  رو سپید 

که برای دوست داده ایم، باز نمی ستانیم .«  را 
کرد و دو نفر از سپاه سیاه سعد  و ستون خیمه را برداشت و به دشمن حمله 
کت رساند . امام )علیه السالم( او را به خیمه برگرداند و برای او دعا  را به هال
کرد  کرد و مژده بهشت داد . ام وهب با شادی تمام از امر امام خویش اطاعت 

گفت: »خدایا! امید بهشت را از من مگیر .« )7(  و هنگام بازگشت 
که حمله به سوی دشمن، با عمود خیمه در مورد  نکته قابل توجه این است 
اباعبداهلل  تاریخ، حضرت  به نقل  و  نیز نقل شده است  مادر عبداهلل بن عمر 
)علیه السالم( او را به سوی خیمه اش بازگرداند . همچنین در مورد مادر عمرو 

مـعـــارف
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که همچون ام وهب، سر فرزند شهیدش را  گفته شده است  بن جناده )8( نیز 
کت رساند و سپس  گرفته و به وسیله آن، یکی از سپاهیان عمر سعد را به هال
گرفت و با رجزخوانی به میدان رفت، اما امام حسین )علیه السالم(  شمشیری 
با امر ولیی خویش او را به خیمه ها بازگرداند . )9( البته بانوی دیگری به نام 
کتب ذکر شده است، با جریانی مشابه ام وهب و مادر  ام خلف نیز در برخی از 

عمرو بن جناده . 

شهیده ای دیگر از تبار عاشوراییان 
جمله  از  نیز  کربالست،  شهدای  اولین  از  که  کلبی  عمیر  بن  عبداهلل  همسر 
که عشق و وفای خویش را در صفحات تاریخ به اثبات رساند . »ام  بانوانی بود 
که ام وهب، همسر  گرانقدر بود . لزم به ذکر است  بانوی  کنیه این  وهب « 
که در بحث پیشین داشتیم، تفاوت دارد و این دو  کلبی با ام وهب  عبداهلل 
بانو شباهت اسمی با یکدیگر داشته اند و از نظر نسبی و سببی ارتباطی بین 

آن دو نیست . 
کلبی و همسرش، در شب  که عبداهلل بن عمیر  کتب تاریخی آمده است  در 
السالم(  )علیه  امام  کاروان  به  و  رفته  بیرون  کوفه  از  شبانه  محرم،  هشتم 
پیوستند . پس از شهادت عبداهلل، در روز عاشورا، همسر وفادارش خود را به 
کرد . در این هنگام به دستور شمر،  ک  ک را از چهره او پا بالین او رساند و خا
گرزی بر سر این بانوی داغدیده فرود آورد و او را به شهادت  یکی از غالمان، 

رساند . )10( 
بزرگ  حرکت  این  برحقانیت  بود  مهری  مدار،  ولیت  بانوی  این  شهادت 
که بانوان دیگر در نمایاندن عظمت این قیام و مسائل  گونه  تاریخی؛ همان 

مربوط به آن بسیار مؤثر بوده اند . 

دوران اسارت و بانوان نقش آفرین 
در مبحث پیشین بیان کردیم که حضور مستقیم حضرت زینب )علیهاالسالم( 
کرده بود. در این بخش  ک بانو را بسیار پر رنگ  در واقعه عاشورا، نقش آن پا
که سخن از وقایع پس از عاشورا به میان می آید، شخصیت حضرت  گاه  نیز آن 
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گاهی  کاروان اسرا و خطبه های آ زینب )علیهاالسالم( و سرپرستی و مدیریت 
ذهن  در  پیش  از  بیش  طلب،  رفاه  های  نشین  کاخ  کننده  ویران  و  بخش 
ک بانوی حرم اهل بیت )علیهم  آشکار می شود . مضمون خطبه های این پا
که مصیبت های جانکاه  السالم( نمایانگر دانش و بینش بلند اوست. بانویی 
که یادآور  بر او وارد شده است، اما چنان در برابر ستم و ستمگر سخن می گوید 

خطبه ها و سخنان حضرت امیرالمؤمنین )علیه السالم( است . 
گری و پرستاری های حضرت زینب )علیهاالسالم(  افزون بر پیام رسانی، افشا
نیز اشاره نمود . لزم  او  بزرگوار  کلثوم خواهر  ام  توان به نقش  کودکان می  از 
کلثوم مذکور، فرزند حضرت علی )علیه السالم( از یکی دیگر  به ذکر است، ام 
کلثوم،  ام  زیرا  )علیهاالسالم(.  زهرا  فاطمه  از  نه  است؛  ایشان  همسران  از 
دختر حضرت زهرا )علیهاالسالم( در دوران امامت امام حسن مجتبی )علیه 
کلثوم دختر علی ابن ابیطالب  گفت . به هر حال، ام  السالم( دار فانی را وداع 
ک  ناپا مردم  های  نگاه  و  باری  و  بند  بی  که  هنگامی  و  است  )علیه السالم( 
آیا شرم  کوفه به زنان و دختران اسیر را می بیند، با شجاعت فریاد می کشد: 

که برای تماشای اهل بیت پیامبر جمع شده اید؟  نمی کنید 
گرفتن صدقات مردم باز می دارد، تا شان و منزلت خاندان  کودکان را از  و نیز 

رسول خدا را بر همه نمایان سازد . 
و  عشق  که  شاعری  و  نوجوان  دختر  )علیهاالسالم(،  الحسین  بنت  فاطمه 
کربالییان را در قالب شعرهای زیبا و سوزان برای  عاطفه و عرفان و قهرمانی 
گذار در  کرد، از جمله بانوان تاثیر  مردم زمان خود و عصرهای آینده تعریف می 
کتاب های متعدد، از این سه  که در مقالت و  کربال و پس از آن بود . از آن جا 
گذریم و به  بانوی والمقام سخن به میان آمده است . به اختصار از آنها می 
که حقایق بلند و معارف والی  گاه  گفته ها بیشتر می پردازیم . به یقین آن  نا
بشری در قالب هنر و به ویژه شعر درآید، ماناتر و جاودانه تر خواهد ماند و هنر 

فاطمه بنت الحسین همین بود . 
تاریخ آمده  از عاشورا بود . در  اثرگذار پس  بانوان  از  همسر خولی یکی دیگر 
بیت  اهل  دشمنان  و  کوفه  دژخیمان  از  اصبحی،  یزید  بن  خولی  که  است 
امام  مبارک  سر  ازدی،  مسلم  حمیدبن  اتفاق  به  او   . بود  السالم(  )علیهم 
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)علیه السالم( را نزد ابن زیاد برد و به علت بسته بودن در قصر، ناچار شد آن 
کینه  از آن شب،  او  کند . همسر  پنهان  ببرد و  را به خانه خود  گوهر فروزنده 
کرد . همسرش، عیوف دختر  که مختار قیام  گرفت و هنگامی  خولی را به دل 
او به دست  یاران مختار اطالع داد و سرانجام  به  را  او  مالک، محل اختفای 

کشته شد . )11(  آنان 
روز  در  کربال  از شهدای  نفر   9 تاریخی، مادران  کتب  آمار ذکر شده، در  بنابر 
عاشورا، شاهد شهادت فرزندان نوجوان و جوان خویش بودند و پس از واقعه 
کودکان مشغول بودند .  کاروان اسرا به خدمت اسیران و به ویژه  عاشورا، در 
بودند  پرداخته  قیام عظیم  این  بهای سنگینی جهت  که  بانوان  این  حضور 
چونان  بودند،  کرده  السالم(  )علیه  امام  مقدس  راه  تقدیم  را  خود  عزیزان  و 
که خیمه وجود اسرا را نگاه می داشت و آرامش روانی در بین  ستون هایی بود 

کرد .  آنها ایجاد می 

نقش زنان پس از اسارت 
که نقش های سازنده و مهم زنان در سه مقطع قبل از وقوع حادثه  کنون  ا
کربال و در روز عاشورا و دوران اسارت بیان شد، به مهم ترین بخش آن یعنی 

کربال و جهاد فرهنگی و سیاسی زنان می پردازیم .  پس از حادثه 
حضرت زینب )علیهاالسالم( طالیه دار این رسالت مهم )یعنی پیام رسانی 
که نبودند و واقعه عاشورا را ندیدند(، بود . او بنا به نقل مورخان در  به آنها 
که پس از عاشورا زیست،  سال 63 یا 65 ه . ق درگذشت و در مدت 3 یا 5 سال 
گری ظلم و ستم دستگاه اموی  حتی لحظه ای دست از بیدارگری مردم و افشا

برنداشت. )12( 
که پس از واقعه  فاطمه بنت الحسین )علیهاالسالم( نیز از جمله بانوانی بود 
کوفه  در  او   . رساند  پایان  به  را  عاشورا  فرهنگ  رسانی  پیام  رسالت  عاشورا، 
گرانه بر ضد دستگاه اموی، به تحریک  کرد و عالوه بر سخنرانی افشا سخنرانی 
از ورود  . پس  بیداری وجدان مستمعان خود شد  باعث  و  عواطف پرداخته 
کربال و به ویژه  به مدینه نیز با سرودن اشعاری در مجالس سوگواری شهدای 
گوش مردم رساند و تا پایان عمر خود از ذوق و  سید الشهداء، حقایقی را به 
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قریحه خدادادی و اندیشه و فکر بلند خویش برای احیای حق و امر به معروف 
کرد . )13(  و نهی از منکر استفاده 

ام البنین، همسر بزرگوار امام علی بن ابی طالب و مادر حضرت ابوالفضل )علیه 
السالم( نیز عالوه بر نقش غیر مستقیم خود )تربیت فرزندان شجاع، متدین و 
ولیت محوری چون قمر بنی هاشم و سه برادر عزیز او(، مستقیما به روشنگری 
از ابزارهای محرک عاطفه، مردم را با حقیقت عاشورا و  پرداخت و با استفاده 
که: »پس از شهادت  کتب تاریخی می خوانیم  کرد . در  عظمت مصیبت آن آشنا 
)علیه  عباس  فرزند  عبیداهلل  همراه  به  روز  هر  البنین  ام  السالم(  )علیه  عباس 
کربال حضور داشته است(، به بقیع می رفت و نوحه می خواند  السالم( )که در 

کرده و همراه با او می گریستند.« )14(  کرد و مردم اجتماع  وگریه می 
و  است  عمومی  مکان  یک  که  بقیع  در  اصیل  و  شجاع  بانوی  این  حضور 
که  کربال )فرزند ابوالفضل العباس( و روشنگری هایی  کوچک  استفاده از شاهد 
کتب معتبر ذکر شده است، حکایت  در نوحه ها و سخنرانی های او بوده و در 
از عظمت روحی او دارد و جلوه های سیاسی - اجتماعی این بانو را نمایان 

می سازد . 
از واقعه عاشورا، در سال  این بانوی صبر و شکیبایی، حدود ده سال پس 
کثر تالش  گفت، )15( اما در مدت این ده سال، حدا 70 ه . ق، دارفانی را وداع 
خویش را برای احیای فرهنگ غنی عاشورا مبذول داشت . نقش اساسی این 
کربال حضور داشته و به یاری امام پرداختند، نبود;  که در  کسانی  کمتر از  بانو، 
که  اهمیت دارد  اندازه  به همان  آن  کردن  پایدار  و  استمرار یک فرهنگ  زیرا 

ایجاد فرهنگ . 
رباب دختر امرء القیس بن عدی، همسر امام حسین )علیه السالم( و مادر 
کودک شیرخوارش  کربال حضور داشت و شهادت  سکینه و علی اصغر بود . او در 
اسرا  کاروان  میان  در  اسیر  عنوان  به  عاشورا  وقایع  از  پس  و  دید  چشم  به  را 
از بازگشت به مدینه، مدت یکسال برای سید الشهداء  حضور داشت و پس 
کرد و مرثیه هایی در سوگ آن بزرگ مرد سرود و به یاد  )علیه السالم( عزاداری 
از  و سرانجام یک سال پس  آفتاب داغ می نشست  زیر  ظهر عاشورا، همواره 

واقعه عاشورا، از دنیا رفت . )16( 
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همسر دیگر امام حسین )علیه السالم(، لیلی دختر ابو مره ثقفی است . او 
که خبر  که ذکر نشده است، در مدینه بود  کربال حضور نداشت و به عللی  در 
کبر را به او دادند . برخورد این بانو  شهادت همسر عزیز و میوه دلش، علی ا
و  کرد  ایجاد می  اهل مدینه سؤال  برای  که  بود  بزرگ چنان  این مصیبت  با 
به  انگیخت.  برمی  السالم(  )علیه  حسین  امام  یاران  نفع  به  را  مردم  عواطف 
زنان، مادران و خواهران شهدا بسیار  کربال توسط  بار عاطفی قضیه  عبارتی، 
سنگین می شد و همین موجب جاودانگی حرکت امام حسین )علیه السالم( 

و یاران وفادار او شد . 
تنها  او   . بود  سلمه  ام  مدینه  مردم  احترام  مورد  و  برجسته  بانوان  از  یکی 
بود.  زنده  هنوز  زمان  آن  تا  و  داشت  را  پیامبر  همسری  افتخار  که  بود  کسی 
که برخاسته از ارادت به پیامبر بود،  کرام مردم به این بانوی بزرگ  احترام و ا
که پیش از آن، خبر شهادت امام حسین  بیش از حد توصیف است . ام سلمه 
)علیه السالم( را از زبان پیامبر شنیده بود و هنگام شهادت امام و یارانش نیز 
کربال، به سوگواری و عزاداری برای  رؤیای صادقه ای دیده بود، پس از واقعه 
او  نزد  گویی  تسلیت  جهت  مدینه  مردم  و  هاشم  بنی  و  پرداخت  عزیزان  آن 
می آمدند و آن بانو به بیان فضایل اهل بیت و امام حسین )علیهم السالم( 
دهان  به  دهان  و  گذاشت  می  اثر  حاضر  جمع  در  او  سخنان   . پرداخت  می 
بین مردم منتقل می شد و حقانیت امام )علیه السالم( را بیش از پیش اثبات 

می نمود . 
و  ها  حماسه  دریای  از  اندک  ای  قطره  شد،  بیان  مقاله  این  در  چه  آن 
کرده اند . بی  که زنان در دل تاریخ ثبت  نقش های سازنده و ماندگاری است 
شک بسیاری از حقایق - چونان همیشه - بر جای مانده است و مجالی برای 
که مبحث نقش های مستقیم و غیر  گفتنی است  پرداختن به آنها نیست . 
گون اجتماع و به ویژه در مقاطع حساس و  گونا مستقیم زنان در عرصه های 
گستره ای به وسعت همه  کربال  به یادماندنی تاریخ، همچون مبعث، غدیر و 
در  که  ای  ویژه  های  محدودیت  جمله  از  گون  گونا علل  به  ولی  دارد،  تاریخ 
هر زمان از سوی خانواده ها و حکومت ها برای زنان ایجاد می شد و تفاوت 
وظایف اساسی آنان با مردان و اقتضای طبیعی و به عبارتی، وظیفه جنسیتی 
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کمرنگ بوده است . به هر حال، برای  آنان، این نقش ها همواره ناپیدا و یا 
که در پی تحقیق پیرامون جلوه های تاریخی زنان است، منابع  پژوهشگری 
را  ها  جلوه  این  جاذبه  پر  و  متعدد  مصادیق  بیان  با  که  دارد  وجود  فراوانی 
که این مختصر، جرقه ای باشد برای شروع  نمایان می سازد . امید آن داریم 
و  فرهیخته  و  برجسته  زنان  شناساندن  و  شناختن  جهت  در  بزرگ  حرکتی 

گون .  گونا تاریخ ساز در عرصه های 

1( جواد محدثی، فرهنگ عاشورا، ص 396 . 
2( شیخ مفید، االرشاد، ج 2، ص 400 . 

3( دیلم . 
4( شیخ مفید، االرشاد، با ترجمه باقر صاعدی خراسانی، ج 2، ص 421 . 

کتــاب ســخنی از هانیــه بــه میــان نیامــده اســت و نــام  5( فرهنــگ عاشــورا، ص 191 )البتــه در ایــن 
کتــب دیگــر اخــذ شــده اســت(.  آن شــهیده بزرگــوار از 

کبیره .  6( فرازی از زیارت جامعه 
7( ریاحین الشریعه، ج 3، ص 300 . 

8( مناقب ابن شهرآشوب، ج 4، ص 105 . 
9( عمادزاده، زندگانی سید الشهدا، ج 2، ص 124 . 

10( فرهنگ عاشورا، ص 303 . 
11( عالمه مجلسی، بحاراالنوار، ج 45، ص 125 . 

ک: سید نور الدین جزایری، الخصائص الزینبیه .  12( ر . 
ک: هادی االمینی، فاطمه بنت الحسین )علیهاالسالم(، ص 51 .  13( ر . 

14( ریاحین الشریعة، ج 3، ص 294 . 
15( نهال غروی نایینی، محدثات شیعه، ص 25 . 

16( فرهنگ عاشورا، ص 183 . 
.…………………………………………

مجله / شمیم یاس / فروردین 1382، شماره 1 /
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 تحلیل واقعه ی عاشورا 
 قیام عاشورا؛ بایدها و پیامدها 

چکیده
)ع(  حسین  امام  قیام  مطالعاتی  بایدهای  و  ها  ضرورت  از  سخن  مقاله  این  در   
کدام بینش ها و روش های پژوهشی ای باید قیام امام )ع(  که بنا بر  است; و این 

را بررسی نمود؟
از  تاریخی  انسانی -  و  الهی )مابعدالطبیعی(،  این اساس، نخست دو دیدگاه  بر   
یکدیگر تفکیک و مالحظات مربوط به هریک به اختصار بررسی شده است . در 
دیدگاه انسانی - تاریخی نیز هشت بینش و روش مطالعاتی به اهل تحقیق و نظر 

پیشنهاد شده است .
به  تنها  سخن،  شدن  طوالنی  از  پرهیز  منظور  به  نیز  قیام  پیامدهای  بررسی  در   

پیامدها و تاثیرات سیاسی و خصوصا روان شناختی قیام پرداخته شده است .

گزارش ها، بایدها،  کلیدی: قیام عاشورا، بینش ها، روش ها،   واژه های 
پیامدها.
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گفته و نوشته شده است . شاید به  درباره ی قیام عاشورا سخنان بسیاری 
کم تر رخدادی در تاریخ اسالم این همه مورد بحث قرار  که  گفت  جرات بتوان 
کرده اند; اما  گرفته است و اهل اندیشه و نظر و قلم درباره ی آن، قلم فرسایی 
که می شنویم و هر چه می خوانیم حدیث نامکرر است . به راستی  باز از هر 
تعارضاتی  و  »اختالفات  علت  آیا  چیست؟  پیچیدگی  همه  این  رمز  و  علت 
در  جهت  همین  به  و  دارد  وجود  مسئله  این  به  مربوط  مدارک  در  که  است 
تشخیص حقیقت این قیام نظرهای متضادی اظهار شده است؟« )صالحی 

نجف آبادی، ص 4(.
که از این واقعه و رویداد بزرگ و سرنوشت ساز تاریخ   البته جای تردید نیست 
که همه ی زمینه ها، اسباب،  گزارش های موثق و قابل اعتمادی  صدر اسالم 
مقتضیات، علل و نیز تقدم و تاخر زمانی حوادث را به درستی و دقت منعکس 
که به دیده ی  کار پژوهشگر امروزی،  کرده باشند در دست نیست. از این رو 
و  مشکالت  با  نگرد،  می  بدان   - وصفی  و  روایی  و  نقلی  صرفا  نه  و   - تحلیل 
که علت این  موانعی جدی و اساسی مواجه می شود. اما حقیقت آن است 
مدارک  و  اسناد  در  فراوان  جعلیات  و  تحریفات  و  اختالفات  تنها  پیچیدگی 
گر چنین نقص هایی در مدارک مربوط به  برجای مانده از این واقعه نیست. ا
این واقعه وجود نداشت، شاید امروزه ما می توانستیم تنها به واقعیت تاریخی 
ابعاد و زوایای آن; زیرا تاریخ در نگاه نخست بر  آن پی ببریم، نه به همه ی 
لت دارد و این به معنا و مفهوم روایی و نقلی و وصفی است  واقعیات عینی دل

کند . و اتکای صرف به اخبار و روایات افاده ی علم به معنای حقیقی نمی 
این  دارد  تمام  و  تام  اهمیت  انسانی(  )تاریخ  تاریخی  مطالعات  در  آنچه 
که بدانیم با پدیده ای تک بعدی و تک ساحتی به نام انسان مواجه  است 
که  انسانی، آن است  تاریخ  به  نیستیم. مشکل اساسی در مطالعات مربوط 
جدول  محدوده ی  در  اما  است،  محدود  و  مخلوق  موجودی  چه  گر  انسان 
گون است و به همین علت خالف  گونا وجودی اش دارای ابعاد و جنبه های 
کنش هایی ثابت و یک نواخت  کمی با  که از ظاهری مادی و  دیگر پدیده ها 
کشف روابط علت و معلولی و  کمند  در طول حیات خود برخوردارند، به دام و 
قانونمندی های مادی و فیزیکی درنمی آید . تفاوت انسان هوشمند و دارای 
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که  امتیازات هستند آن است  که فاقد این  با دیگر پدیده ها  آزادی  اختیار و 
جریان حوادث و حرکت تاریخی اش قابل پیش بینی نیست و هرگز نمی توان 
اش  تاریخی  حیات  جریان  اسباب  و  علل  ی  درباره  جزمی  و  صریح  طور  به 

کرد . احکام جبری و قطعی صادر 
کنش ها  گذشت، بدون شک شناخت و بررسی تاریخ زندگانی و   بنابر آنچه 
مقتضیات  و  احکام  ی  مرتبه  از  که  روحانی  هایی  شخصیت  های  کنش  وا و 
توانایی ها و استعدادهای مکنون  جبری و غریزی نفس خود فراتر رفته، به 
که هم چنان در بند  اند، نسبت به دیگر انسان ها،  در ضمیر خود پی برده 
غرایزند و به مرتبه ی حیات مادی و موجود طبیعی نزدیک ترند، دشوارتر و 

بسیار پیچیده تر است .
 امام حسین )ع( به دور از هر باور فرقه ای یا وابستگی و تعصب قومی، یکی 
از نخبگان همه ی فصول حیات بشری است . نخبه ای از نخبگان دینی و 
که  را آفرید . واقعه ای  که یکی از صحنه های شگفت تاریخ انسانی  روحانی 

کرده و به زانو نشانده است . عقل را از درک اسرارش عاجز 
که   بنابراین، مهم ترین عامل پیچیدگی شناخت واقعه ی عاشورا آن است 
و  برهان، دیانت  و  عرفان  و عقل،  که عشق  قیام، شخصیتی است  این  رهبر 
سیاست، حقیقت و واقعیت، دنیا و آخرت، شور و شعور، شعر و شمشیر، روح 
و تن، فکر و فقه، همه و همه را درهم آمیخته و منشوروار از هر ضلع و زاویه ای 
کننده ای دارد . پیچیدگی روح و شخصیت او هزاران  گری خیره  تاللؤ و جلوه 
که درباره ی قیام  کسانی  پیچ و تاب در قوه ی عقل و فهم شاهدان و همه ی 

گفته و نوشته اند درافکنده است . او 
گره ای از این  که این مقاله بتواند با قید و بند الفاظ،   نگارنده ادعا ندارد 
کشش مهر آن شهید فرزانه ی  که از  کوششی است  معما را بگشاید، بلکه فقط 
که در آینه ی جمیل جمالش  همیشه جاوید حاصل آمده است . امید است 

به تماشای جلوه های جمال الهی بنشینیم .
ذهن  )ع(  حسین  امام  قیام  ضرورت  ی  زمینه  در  کلی  نگرش  و  دیدگاه  دو   
کلی پژوهشگران عرصه ی تاریخ و به ویژه  پیروان و همه ی مسلمانان و به طور 
کرده است و هر یک طرفداران و مخالفانی دارد . تاریخ اسالم را به خود مشغول 
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 دیدگاه نخست منظر الهی )متافیزیکی( است . بر اساس این دیدگاه خداوند 
که امام با جمعی از پیروان و یاران صدیق و مخلصش  کرده بود  چنین مقدر 
دیدگاه  این  های  مشخصه   . برسند  شهادت  به  اسالم  نجات  و  حفظ  برای 

عبارت اند از:
علم  و خصیصه های  ها  گی  ویژ با  انسان،  مافوق  انسانی است  امام  الف(   

مخصوص و عصمت، یا به تعبیر روش تر، نظرکرده ی الهی است .
 ب( قیام عاشورا رویدادی فراتاریخی است; زیرا امام فراانسان است .

کنکاش عقلی   ج( قیام و شخصیت امام )ع( فراتاریخی و غیرقابل تحلیل و 
است .

 د( تسلیم و توکل و نهایتا نفی الگوگیری از قیام امام )ع(.
کرده است; یعنی  که خداوند تقدیر   ه( امام )ع( مامور عمل به تکلیفی است 

کشته شدن . شهادت و 
که به طور سنتی بر ذهن شیعیان سایه افکنده، عمیق ترین و   این دیدگاه 
ک ترین تحریف را از شخصیت امام )ع( پدید آورده است و آن حضرت  خطرنا
گیرد .  با چنین ذهنیتی فقط و فقط مورد تقدیس و تکریم و مدح و رثا قرار می 
تقدیس و مدح و رثا و عزاداری با این بینش، نه تنها رفتار پیروان آن حضرت، 
گونه می نمایاند . عناصر حقیقت طلبی، معرفت  که شخصیت آن امام را نیز واژ
از سرعشق  گاهی بخشی، ظلم ستیزی، عدالت طلبی، شورآفرینی  آ جویی و 
کج روی و انحراف و زر و زور و تزویر تا مرز شهادت و . . . از  و شعور، مبارزه با 
مراسم و مجالس عزاداری رخت برمی بندد; و درنتیجه قیام و شخصیت امام 
کارآمدی خود را در جنبه های فکری، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، عرفانی و 
گیری انقالب اسالمی در ایران  که با شکل  گفته نماند  . . . از دست می دهد . نا
اندیشمندانی  و  )ره(  خمینی  امام  حضرت  ی  خردمندانه  های  روشنگری  و 
شده  گشوده  عاشورا  قیام  به  رویکرد  و  بررسی  در  نوینی  های  افق   .  .  . دیگر 
که در دیدگاه دوم به اختصار به آنها خواهیم پرداخت. است؛ افق های تازه ای 

که دیدگاه الهی درباره ی قیام عاشورا را مورد انکار و یا   نگارنده قصد ندارد 
بی توجهی قرار دهد. اساسا انکار و حتی بی توجهی به منظر الهی در فهم و 
تحلیل قیام عاشورا خواه ناخواه به نادیده انگاشتن روایات بسیاری خواهد 
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ح و تعدیل  گر صحت آنها به طور یقین مورد تایید قرار نگیرد، جر که، ا انجامید 
و علی  . رسول خدا )ص(  نیز دشوار است  و تحریفشان  اثبات جعل  و  اسناد 
نبوت  مخصوص  علم  بنابر  فقط  نه  متعددی،  روایات  در  )ع(  طالب  ابی  بن 
خود  مکانی  و  زمانی  واقعیات  از  که  عمیقی  درک  اساس  بر  بلکه  امامت،  و 
کالم  کشته شدن امام حسین )ع( خبر می دهند . تنها به ذکر این  داشتند، از 
کوفه  که هنگام برپا شدن هنگامه صفین، وقتی از  کنیم  از علی )ع( بسنده می 
گریست و سپس  کرد و  کربال رسید آن حضرت توقف  کرد و به سرزمین  حرکت 

فرمود:
 هذا واهلل مناخ رکابهم، و موضع منیتهم، فقیل له: یا امیرالمؤمنین ما هذا 
کربالء و یقتل فیه قوم یدخلون الجنة بغیر حساب . ثم  الموضع؟ فقال: هذا 
کان من امر الحسین بن علی  کان الناس لیعرفون تاویل ما قال، حتی  سار و 
کالمه مصداق الخبر فیما  کان، فعرف حینئذ من سمع  )ع( و اصحابه بالطف ما 
انباهم به; )شیخ مفید، ج 1، ص 333( همین جا، به خدا، جای خوابیدن 
امیرمؤمنان  ای  شد:  عرض  او  به   . آنهاست  شدن  کشته  موضع  و  ها  مرکب 
کشته  گروهی در این جا  کربالست و  این جا چه جایی است؟ فرمود: این جا 
که بی حساب وارد بهشت شوند . این سخن را فرمود و به راه  خواهند شد 
کربالی حسین  افتاد و مردم معنای سخن آن حضرت را ندانستند تا جریان 
که سخن امیرالمؤمنین )ع( را شنیده  گاه آنان  )ع( و یارانش پیش آمد.  پس آن 

گفتار آن حضرت را دانستند . بودند صدق 
گاهی هایی تنها محدود به شهادت امام حسین )ع( نیست .   چنین پیش آ
کشته  کشته شدن علی )ع( و یا  گاهی های رسول خدا )ص( درباره ی  پیش آ
کسری در بین النهرین  کاخ های  گروه ستمگر و فتح  شدن عمار یاسر به دست 
لت بر چنین معنایی  کاخ های قیصر در شام و . . . همه حکایت و دل و ایران و 
ک  لت اخبار نبوی و علوی و یا به طریق ادرا که امام حسین )ع( یا به دل دارد 
نه  که  دانست  می  نیک  و  بود  گاه  آ کامال  خود  شهادت  از  اشراقی  و  وجدانی 
و  اسالم  امور  مقدرات  ی  همه  بر  که  اموی  ی  متعصبانه  ی  سلطه  وجود  با 
مسلمین چیرگی یافته اند، امید پیروزی هست و نه می توان به علت روحیات 
کم بر همه ی بالد اسالمی زیر سیطره ی عرب،  و فکر و فرهنگ قبیله ای حا
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کوفه(  آنان )مردم  و عملی  ثبات فکری  و  به دعوت  کوفه، دل  از آن جمله  و 
کوفه شد . صحت این مدعا از آن جا  کرد و صرفا با اتکا به آنان رهسپار  خوش 
که اول، آن حضرت در طول خالفت پنج سال و سه ماهه ی برادرش،  برمی آید 
گاهی داشت؛  کوفه آ به خوبی از اوضاع اجتماعی، فکری، سیاسی و . . . شهر 
ثانیا، چگونه می توان پذیرفت افرادی چون عبداهلل بن عباس و محمد بن 
که به  حنفیه و نیز شخصی شاعر، چون فرزدق، به آن حضرت هشدار دهند 
کوفه نرو )طبری، ج 4، ص 290( و همه ی اهل نظر آن روزگار از اوضاع عراق و 
گاه است؟  کامل دارند و تنها - العیاذ باهلل - امام حسین )ع( ناآ گاهی  کوفه آ
گاه تر بود و مهم تر  امام حسین )ع( خود از همه ی آنان به شرایط آن روزگار آ
از آن غافل بودند و آن  و  آنان نمی دانستند  امام می دانست  را  آنچه  که  آن 
که با  کرد . عمق خطر آن بود  که اسالم و مسلمین را تهدید می  خطر بزرگی بود 
که سمبل و نماد تمام نمای جاهلیت و فرهنگ شرک  به خالفت رسیدن یزید 
کفر عرب پیش از اسالم بود، اسالم و اسالمیت به یک باره رنگ می باخت . و 

کمیت  که مسئله و خطر مهم، نه شخص یزید، بلکه حا  شایان ذکر است 
که سرسخت ترین دشمنان اسالم  یافتن جریانی انحرافی به نام »طلقاء« بود 
ایستادگی  اسالم  برابر  در  مکه  فتح  تا  سال  یک  و  بیست  و  بودند  مسلمین  و 
مکه  بر  )ص(  پیامبر  سیاسی   - نظامی  ی  غلبه  از  پس  نیز  سرانجام  و  کردند 
کفر و اشرافیت  در رمضان سال هشتم هجری، قریش باقی مانده بر شرک و 
درآمدند  اسالم  به  قلوب(  تالیف  )سیاست  طمع  یا  و  ترس  سر  از  قبیله ای، 
تا  نامید،  آزادشدگان  یعنی  طلیق(،  )جمع  طلقاء  را  آنان  )ص(  خدا  رسول  و 
از  و  نشود  گم  اسالمی  ی  جامعه  ی  آینده  در  آنان  واقعی  ی  چهره  و  هویت 
کلیتی به هم پیوسته اند، زمینه های  که تاریخ و رویدادهای تاریخی  آن جا 
که به ناحق  کرد و اصلی  گیری قیام عاشورا را باید از سقیفه جست وجو  شکل 
ی  فاطمه  که  زد  رقم  چنان  را  اسالم  تاریخ  مسیر  و  شد  نهاده  بنا  جا  آن  در 
زهرا )س( غمگینانه از دنیا به جوار رضوان خداوند شتافت. علی )ع( عمرش را 
کرد و سرانجام به دست جریان انحرافی دیگری  سوگمندانه و غریبانه سپری 
تن  اضطرار  و  اجبار  سر  از  )ع(  حسن  امام  رسید;  شهادت  به  ج  خوار نام  به 
و  از چهره ی شرک  نفاق  نقاب  برای دریدن  )ع(  امام حسین  و  به صلح داد 
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که به نام اسالم بر مسند خالفت و جانشینی رسول خدا )ص( تکیه زده  کفری 
گاهانه و آزادانه تن به شهادت داد; بنابراین، خطر اصلی برای اسالم و  بود، آ
که یزید پس  مسلمین شخص یزید نبود، بلکه خطر جریانی به نام طلقاء بود 
کامل آن به شمار می رفت و امام حسین )ع( ضرورت  از پدرش نماد و سمبل 
کشته خواهد شد،  که  قیام برضد این جریان را نیک دریافته بود و می دانست 
گاهی امام به  که از پدر و جدش شنیده بود . ذکر دو روایت زیر در آ هم چنان 

شهادتش تایید بیش تری خواهد بود .
که امام )ع( می خواست از مدینه بیرون رود، ام سلمه، همسر پیامبر   زمانی 

کرد: )ص(، به ایشان عرض 
ج الی العراق فقد سمعت رسول اهلل )ص( یقول: یقتل ابنی الحسین   لتخر

بارض العراق .
 و امام در جوابش فرمود:

ایضا )موسوعة  یقتلونی  العراق  الی  ج  لم اخر ان  و  کذلک  و اهلل مقتول  انی   
کلمات المام الحسین، 293(.

 امام )ع( به برادرش محمد بن حنفیه در مکه فرمود:
ک  ج فان اهلل شاء ان یرا  اتانی رسول اهلل بعد ما فارقتک فقال: یا حسین اخر

قتیال )همان، 329(.
در  را  نخست  دیدگاه  از  دیگری  تفسیر  کالم،  شدن  طولنی  از  پرهیز  برای   

بررسی منظر دوم، یعنی منظر انسانی - طبیعی عرضه خواهیم داشت .
کلیت و مشخصه های این دیدگاه   منظر دوم منظر انسانی - طبیعی است . 

عبارت اند از:
 الف( امام ماهیت و هویتی انسانی دارد، اما انسانی مافوق و در عین حال، 

تاریخی )نظریه ی نخبگی( و قابل بررسی .
 ب( قیام ماهیتا رویدادی تاریخی و قابل مطالعه و تحلیل تاریخی است .

 ج( تحلیل قیام در چهارچوب جدول حیات فردی و جمعی انسانی صورت 
گیرد . می 

 د( شخصیت و قیام امام بر دو محور و دو خصیصه ی ذاتی انسان، یعنی 
گاهی و اختیار قرار دارد . آ
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 ه( از شخصیت و قیام امام می توان الگوگیری نمود; چون از منظر انسانی - 
طبیعی قابل بررسی است .

که نگریستن به شخصیت و قیام امام حسین )ع(   نخست باید یادآور شویم 
کاهد،  از این منظر، نه تنها از شان و مرتبت والی آن حضرت و قیامش نمی 

که شاید سیمای حقیقی امام و حرکت او را بهتر بشناساند .
که شخصیت امام ماهیتی طبیعی و انسانی دارد، قیام آن حضرت   از آن جا 
در  باید  نیز  آن  پیامدهای  و  تاثیرات  و  فرایند  اهداف،  ها،  انگیزه  فلسفه،  و 
قرار  تحلیل  و  بررسی  مورد  انسان  جمعی  و  فردی  حیات  جدول  چهارچوب 
ج ساختن امام از دایره ی بررسی  ج از این چهارچوب; زیرا خار گیرد، نه خار
حیات طبیعی و انسانی بزرگ ترین تحریف را در پی دارد و دریچه ی تجزیه 
و تحلیل علمی و معرفت شناسانه ی آن را می بندد . شاید همین نوع نگاه 
که خود انحرافی در اندیشه و عقل بشری است، سبب شده  مقدس مآبانه، 
کارکردگرایانه به زندگانی انبیا و اولیای الهی نداشته  که ما شیعیان نگاه  باشد 
که به آن بزرگواران داریم - به سبب  باشیم و - با وجود محبت زایدالوصفی 
از آنان الگویی مؤثر و سازنده  فقدان یا ضعف معرفتی به آنان، نتوانسته ایم 

کارآمد در همه ی جنبه های حیات فردی و جمعی خود به دست آوریم . و 
گزیر  گر این منظر را در مطالعه و بررسی قیام امام حسین )ع( بپذیریم، نا  ا
باید تبعات و پیامدهای آن را نیز بپذیریم. نخستین پیامد پذیرش این دیدگاه 
که از نظریه پردازی و فرضیه سازی برای راه بردن به شناخت ابعاد  آن است 

مختلف قیام ابا نکنیم و نظریه را با نظریه و فرضیه را با فرضیه پاسخ دهیم .
 

الگو و طرح مطالعاتی در بررسی قیام عاشورا
نمود.  بررسی  علمی  روش های  و  بینش ها  تنوع  با  باید  را  عاشورا  قیام   
فاقد  )ع(  حسین  امام  قیام  به  مربوط  های  نوشته  از  بسیاری  متاسفانه 
معینی  مجهول  نه  مشخصی،  ی  فرضیه  نه   . اند  علمی  بینش  روشمندی 
است  این  بارتر  مالمت  و  دارند;  نظر  در  را  خصوصی  به  ضرورت  و  هدف  نه  و 
تخصصی  رشته های  و  حوزه ها  به  مربوط  تحقیقاتی  و  مطالعاتی  روش  از  که 
گونه آثار همه چیز به چشم می خورد، جز حرف و سخن  بی بهره اند . در این 
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نو و به قول خواجه حافظ، جز فکرتر . تکرار مکررات در این آثار، رغبت خواندن 
گیرد؛ بنابراین، در بررسی قیام امام حسین )ع( باید از بینش  را از خواننده می 
کرد و به اصول و مبانی اخالق  و روش علمی مشخص و تعریف شده ای پیروی 
علمی پایبند بود; همچون: حقیقت جویی، پرهیز از تعصب و جانب داری، 
تالش برای درک واقع و نه حمل پیش فرض ها و معتقدات خود بر موضوع 
از منابع قدیم و جدید،  گیری  بهره  امانت داری در  و واقعیت مورد تحقیق، 

تحمل نقد علمی دیگران، پرهیز از تنگ نظری و . . . .
در این مطالعات هشت بینش و روش زیر در خور توجه است:

 1- بینش و روش روایی .
 2- بینش و روش فلسفه ی تحلیلی تاریخ .

 3- بینش و روش فلسفه جوهری تاریخ .
 4- بینش و روش دینی )و فقهی(.

 5- بینش و روش سیاسی .
 6- بینش و روش جامعه شناسی تاریخی )مردم شناسی(.

 7- بینش و روش روان شناسی .
 8- بینش و روش عرفانی .

که برشمردیم، فرضیات، پرسش ها،   بنابر هریک از بینش ها و روش هایی 
که در این جا صرفا  گردد .  ح می  روش ها، اهداف و ضرورت های خاصی مطر
گشودن افق هایی تازه به اختصار، به بیان فرضیات و پرسش ها و . . .  برای 

درباب هریک خواهیم پرداخت .
 

1- مطالعه و بررسی قیام بنابر بینش و روش روایی:
کتاب شناسی و نیز ماخذشناسی   بر این اساس باید درباره ی قیام امام )ع( 
و  مطالعات  برای  را  نیرومندی  و  استوار  اساس   . پذیرد  صورت  ای  جدی 
روش  با  ماخذشناسی  و  شناسی  کتاب  آورد.  می  فراهم  بعدی  تحقیقات 
گرفته است . هنوز  که مورد غفلت جدی قرار  نوین از ضروریات مهمی است 
که از حاضران و  روایات و اخبار سره از ناسره تفکیک نشده اند . هنوز روایاتی 
که مآخذ دیگری داشته اند از  شاهدان در جریان قیام اخذ شده اند و روایاتی 
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گزارش  هم متمایز نیستند; خصوصا سهم بازماندگان خاندان امام در نقل و 
صحیح ماوقع روشن نیست .

کتاب های نگاشته شده درباره ی قیام امام )ع( باید از   براین اساس، هریک از 
طرق مختلف رجالی، درایتی، علم علل، مطابقه و مقایسه ی روایات با یکدیگر، 
ارزیابی  تاریخی  مقتضیات  و  طبیعی  عقلی،  شواهد  و  قراین  با  روایات  تطبیق 
کتاب شناسی و  که با فن  کسی قادر به انجام چنین پژوهشی است  شوند; و 

مکاتب و روش ها و بینش ها و نیز انواع تاریخ نگاری آشنایی داشته باشد .

2- مطالعه و بررسی قیام بنابر بینش و روش فلسفه ی تحلیلی تاریخ:
انواع  و  آینده  و  حال  گذشته،  چون  مفاهیمی  روش  و  بینش  این  بنابر   
برداشت ها و تبیین های موجود درباره ی تاریخ، نظیر تبیین های قانونمند، 
عقالنی، عّلی و روایی و مسائلی چون: مورخان چه چیزی را شواهد، مدارک 
کنند و آیا نتایج و دستاوردهای آنان واجد حقیقت عینی  یا تبیین تلقی می 
تاریخی  های  شخصیت  ی  درباره  اخالقی  های  داوری  آیا  و  خیر؟  یا  است 
خ است یا خیر، بررسی می شود )نوذری، ص 23- 25(. به طور  وظیفه ی مور
کرد: یکی  کلی در این بینش و روش دو نوع نگاه و رویکرد را باید از هم تفکیک 
رویکرد ارزشی و یا نگاه باورمندانه به دین و کنش های دینی و از آن جمله قیام 
که منظری درون دینی دارد . دیگری رویکرد معرفت  امام حسین )ع( است . 
که منظری بیرون دینی دارد . بنابر این رویکرد پژوهشگر نه از  شناختی است 
که از موضع معرفت شناختی به قیام امام حسین )ع( می نگرد و  موضع ارزشی 
کند آیا موضوع قیام امام حسین )ع( و  که اثبات  در قدم اول درصدد آن است 
کلی پدیده ی دین، دانش و معرفت است و ارزش معرفتی دارد یا خیر؟ به طور 

با واقع در مطالعات تاریخی اختالف  که در فهم و داوری مطابق  از آن جا   
کارآمد علم تاریخ  کارشناس و متخصص  آرای بسیاری وجود دارد، وظیفه ی 
که بتواند بنا بر مبانی و اصول و روش های علمی، تحلیل و داوری  این است 
خود را از رویدادها قابل دفاع عقلی و علمی )معرفتی( بنماید; به عنوان مثال، 
که چرا امام  ارتباط با قیام عاشورا این است  از پرسش های اساسی در  یکی 
کوفه را برای قیام برگزید و حج را در مکه به عمره تبدیل  حسین )ع( عراق و 
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کرد و رهسپار آن دیار شد؟ چرا در مدینه یا مکه یا بنا به پیشنهاد عبداهلل بن 
که  عباس )دینوری، ص 224( به یمن نرفت؟ سطحی ترین پاسخ این است 
کرد; از این رو رهسپار این شهر شد، زیرا امام  کوفه را اجابت  امام دعوت مردم 
کوفه و نیز در محکمه ی تاریخ حجت را بر همگان تمام  می بایست بر مردم 
پاسخ مثبت می داد  آنان  به ندای  امام  گر  »ا که  تا بعدها مدعی نشوند  کند 
می توانست به تشکیل حکومت ناب دینی امیدوار شود و بنی امیه یا طلقاء و 
کشد« . اما بعد چنین نشد و امام به شهادت  لعناء را از اریکه ی قدرت به زیر 
از  ای  بینانه  واقع  درک  قطعا  که  سطحی  و  ساده  است  پاسخی  این   . رسید 

شخصیت و حرکت امام به ما نمی دهد .
که نمی توان از این   ایراد اساسی به پاسخ ساده و سطحی فوق این است 
که به هرحال امام لاقل چون دیگر مردان سیاست آشنای  معنا غفلت ورزید 
و  فکری  شرایط  و  اوضاع  به  فرزدق،  یا  و  عباس  بن  عبداهلل  مانند  روزگار،  آن 
که  شهری   . بود  گاه  آ و  آشنا  کوفه  سیاسی   - اجتماعی  های  زمینه  و  روحی 
بزرگوارش در آن زیسته بود  برادر  و  کام پدر  نا از پنج سال در خالفت  او بیش 
از نزدیک با فضای فکری، فرهنگی، سیاسی و . . . آن آشنا بود; بنابراین،  و 
که از سر ساده نگری به  نمی توان امام را - العیاذ باهلل - شخصیتی پنداشت 
کرده و بعد هم در دام فریب تذبذب  کوفه دل خوش  دعوت و وعده های مردم 
نیز  و  یاران  و  خود  شدن  کشته  به  لجرم  و  آمده  گرفتار  آنان  روانی  و  فکری 

اسارت خاندانش تن داده باشد .
برای  کوفه  انتخاب عراق و شهر  ترین دلیل  از مهم  یکی  نگارنده،  نظر  به   
و  بود  شده  پاشیده  جا  آن  در  تشیع  های  اندیشه  بذر  اول  که  بود  آن  قیام، 
به  عراق(  )یا  النهرین  بین  ثانیا  و  داشت  قیام  برای  را  شرایط  مناسب ترین 
گردآمدن  کوفه، به تعبیر علی بن ابی طالب )ع(، محل  مرکزیت شهر نوبنیاد 
کوفه مرکز  ک: ابن اعثم، ج 1، ص 447( ؛ یعنی عراق و  رجال و اموال بود )ر . 
برای  اقتصادی  حیات  ثقل  مرکز  نیز  و  قومی  تنوع  و  اجتماعی  حیات  ثقل 
این سرزمین  اقتصادی عراق،  و  از مرکزیت اجتماعی  تر  بود. مهم  مسلمانان 
کانون دیرپای حیات دینی، فرهنگی، علمی و محل تالقی و آمیزش نحله ها 
آرای پیروان مختلف ادیان و مذاهب ومیراث دار فرهنگ و تمدن  و تضارب 
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گیری فرهنگ و تمدن اسالمی سهم شایانی داشت;  که بر شکل  ساسانی بود 
که امام حسین )ع( برخالف دیگران، چشم  بنابراین شاید به این دلیل بود 
که نمی توان  به افق های دور دوخته بود . او خود بهتر از دیگران می دانست 
و  نکته ی عمیق  این  اما  کرد;  کوفه دل خوش  و وعده های مردم  به دعوت 
که به لحاظ شرایط خاص دینی، مذهبی،  دقیق را هم به خوبی می دانست 
پاشیده  عراق  در  بذری  گر  ا  ،  .  .  . و  مدنی  فرهنگی،  اجتماعی،  سیاسی، 
گر امام  می شد، تلف نمی شد و به سرعت رویش و پویش می یافت . حال ا
امنی  محل  گزید،  برمی  قیام  برای  را  دیگری  محل  دیگران  پیشنهاد  به  )ع( 
که در  چون یمن یا مناطقی در حجاز، ایران و . . . ، می توانست به اهدافی 
کربال با درنظر داشتن همه ی  سر داشت برسد؟ آیا به راستی قیام عاشورا در 
که برشمردیم در ترمیم و تعیین سرنوشت اسالم اثرگذارتر از  شرایط و اوضاعی 

دیگر مناطق نبود؟ )فاعتبروا یا اولی البصار(.
 

3- مطالعه و بررسی قیام بنابر بینش و روش فلسفه ی جوهری تاریخ:
 این بینش و روش، ناظر به مفاهیم جوهری، یعنی مسائل و مباحث بنیادی 
که ناظر به زمان و مکان معینی  در اندیشه ی تاریخی است . مسائل و مباحثی 
که از فلسفه ی وجودی انسان، خصلت ها،  نیستند; و درحقیقت بر آن است 
کارکردهایش، آغاز و فرجام تاریخ، ماهیت وجود و موجود تاریخی،  توانایی ها و 
فلسفه و رمز و راز تحول و تغییر و تکامل یا انحطاط انسان تاریخی، جبر و اختیار 
که فلسفه ی  کند . نکته ی حایز اهمیت آن است  و ده ها مسئله ی دیگر بحث 
جوهری تاریخ، قدیمی تر از فلسفه ی تحلیلی است و ادیان آسمانی در طرح و 
که  باروری چنین بینشی نقش و سهم شایانی داشته اند، اما جای تاسف است 
کتب آسمانی توجه شده است و  کم تر به پیامدها و ره نمودهای  از این منظر 
خ( از این منظر به تاریخ و یا مفهوم جوهری  اندیشمندان )خواه فیلسوف یا مور
کریم نوشته شده است  که بر قرآن  آن نپرداخته اند . در میان همه ی تفاسیری 
و  پایه  را  تاریخی  منطق  و  اندیشه  که  برخورد  تفسیری  به  توان  می  ندرت  به 
شالوده ی تفسیر آیات قرار داده باشد; بنابراین، منظر فلسفه ی جوهری تاریخ 
گشوده نشده است; )ما  که هنوز چندان بر ذهن متفکران مسلمان  بابی است 
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کثر العبر واقل العتبار(. ا
 

4- مطالعه و بررسی قیام بنابر بینش و روش دینی )احیاگری(:
گزارشگران و مورخان قدیم و جدید، واقعه ی عاشورا   بنابر دیدگاه بسیاری از 
و قیام امام حسین )ع( غالبا بنابر ماهیت سیاسی مورد مطالعه وبررسی قرار 
که یکی از شخصیت های معتبر و برجسته ی سیاسی آن  گیرد; بدان معنا  می 
عصر بر ضد خلیفه و دستگاه خالفت اموی دست به قیام زده تا به امید مدد 
کوفی خود تحولی در عرصه ی سیاسی و حکومتی پدید آورد  مردم و هواداران 

و خود حکومتی مبتنی بر معیارها و ارزش های دینی تشکیل دهد .
روشنی  به  را  حقیقت  این  )ع(  حسین  امام  شخصیت  با  آشنایی  اندک  اما   
می نمایاند که او سیاست مداری تشنه ی قدرت نبود و بیش و پیش از شخصیت 
و نخبه ای سیاسی، باید نخبه ای دینی ترسیم گردد. نخبه ای که احیای دین و 
اصالح امت جدش از انحرافات فکری، سیاسی و . . . دغدغه ی اصلی اش بود . 
گرانه داشت، اما الزاما نباید در  گرایانه وافشا که قیام او ماهیتی سیاست  هرچند 

گیرد . محدوده و چهارچوب تنگ سیاست و قدرت مورد بررسی قرار 
گواه   سخنان و ره نمودهای آن حضرت در طول قیام، خود بهترین شاهد و 

که در نامه ای خطاب به اشراف بصره نوشت: بر اهداف امام است . آن جا 
سنة  و  اهلل  کتاب  الی  ادعوکم  وانا  الکتاب  بهذا  الیکم  رسولی  بعثت  قد  و   
کلمات المام  نبیه، فان السنة قد امیتت و ان البدعة قد احییت « )موسوعة 
الحسین، ص 315(. همانا نماینده ام را با این نامه به سوی شما فرستادم . 
کنم; زیرا در این  کتاب خدا و سنت پیامبرش )ص( دعوت می  من شما را به 

زمان سنت مرده و بدعت زنده است .
 و یا در وصیت نامه اش به محمد بن حنفیه نوشت:

ج اشرا ولبطرا ولمفسدا ولظالما وانما خرجت لطلب الصالح   وانی لم اخر
فی امة جدی، ارید ان آمر بالمعروف و انهی عن المنکر واسیر بسیرة جدی و 
کشی  گردن  ابی علی بن ابی طالب )همان، ص 291( ; من برای خودخواهی و 
ج نشدم، بلکه به قصد اصالح امت جدم خروج  و فتنه انگیزی و ستمگری خار
کنم و بر سیره ی جدم )ص( و  کردم . می خواهم امر به معروف و نهی از منکر 
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کنم . پدرم علی بن ابی طالب )ع( رفتار 
که در بین راه به فرزدق فرمود:  آن جا هم 

 ان هولء قوم لزموا طاعة الشیطان وترکوا طاعة الرحمن واظهروا الفساد فی 
کین  الرض وابطلوا الحدود وشربوا الخمور واستاثروا فی اموال الفقراء والمسا
کلمة  وانا اولی من قام بنصرة دین اهلل واعزاز شرعه والجهاد فی سبیله لتکون 
شیطان  از  که  هستند  جماعتی  این ها  336(؛  ص  )همان،  العلیا  هی  اهلل 
ابطال  را  را در زمین آشکار و حدود  را ترک و فساد  اطاعت، و طاعت رحمان 
کین طبق میل و هوای خود  کرده اند . خمر می آشامند و در اموال فقرا و مسا
کنند و من شایسته ترین فرد به یاری دین خدا و اعزاز شریعت او و  تصرف می 

جهاد در راه او هستم تا علو و عظمت از نام خدا باشد .
که امام برای هدف قیام خود بیان   در همه ی عبارات فوق اصلی اساسی را 
می دارد، احیای دین خدا و سنت پیامبر خدا )ص( و سیرت پدرش علی )ع( 
کدام از عبارات فوق و یا شاید در سخنان دیگر امام به این معنا  است . در هیچ 
کف آورم و حکومت تشکیل  کنم تا قدرت را به  که من قیام می  برنمی خوریم 
که موفقیت امام  کسانی  که اساسا همه ی  دهم . نکته ی لطیف دیگر آن است 
کم آن  کسب قدرت و تشکیل حکومت - با توجه به شرایط و جو حا )ع( را در 
کردند؛ زیرا  گیری  کناره  روزگار - غیرممکن می دانستند از همراهی و یاری امام 
آنان شرط همراهی و یاری را موفقیت امام در تشکیل حکومت می دیدند و 
و  برای احیای دین  را تالش خالصانه و صادقانه  یاری  و  امام شرط همراهی 

سنت و سیره ی نبوی و علوی می دانست .
خصوصا  و  اسالم  تاریخ  ی  مطالعه  به  مندان  عالقه  گذشت،  آنچه  بنابر   
که انگیزه  کم بر اذهان  که بنا بر غلبه ی فکر حا پژوهشگران باید مراقب باشند 
کسب قدرت و تشکیل حکومت می دانستند به این  و هدف امام )ع( از قیام را 

واقعه ی مهم و شگفت تاریخ صدر اسالم ننگرند و به داوری آن ننشینند .

 5 . مطالعه و بررسی قیام بنابر بینش و روش سیاسی:
امام  هدف  ترین  اصلی  که  شد  اشاره  دینی  منظر  از  قیام  بررسی  روش  در   
از قیام احیای دین خدا و سنت پیامبر )ص( بود; اما این بدان معنا نیست 
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گری  افشا و  ها  روشنگری  ها،  گیری  جهت  از  دور  به  حضرت  آن  قیام  که 
انتها ماهیت سیاسی  تا  آغاز  از  های سیاسی بوده است . حرکت آن حضرت 
و  طلبانه  قدرت  ماهیت  نه  و  گرانه  افشا و  روشنگرانه  ماهیت  اما  داشت;  نیز 

سیاست مدارانه .
بنابر  باید  را  )ع(  امام  قیام  سیاسی  ی  جنبه  که  است  باور  براین  نگارنده   
قدرت  بنابر  نه  داد،  قرار  تامل  و  موردتوجه  سیاسی  گری  افشا و  روشنگری 
خود  خاص  شرایط  و  لوازم  ابزارها،  حکومت  تشکیل  و  قدرت  کسب   . طلبی 
از  بهتر  و آن حضرت خود  نبود  فراهم  امام  برای  زمان  آن  که در  را می طلبد 
که چرا امام به رغم چنین  دیگران به این حقیقت و واقعیت واقف بود; اما این 
سخن  این  در  را  آن  پاسخ  باید  که  است  پرسشی  زد؟  قیام  به  دست  وقوفی 

که به برادرش محمد بن حنفیه فرمود: روشنگرانه ی امام )ع( دید 
 یا اخی واهلل لو لم یکن فی الدنیا ملجا ولماوی لما بایعت یزید بن معاویة 
گر در دنیا پناهگاهی هم نباشد،  )همان، ص 289( ؛ ای برادر به خدا سوگند ا

کنم . هرگز با یزید بن معاویه بیعت نمی 
کند - فرمود: که از او خواست بیعت   آن حضرت در پاسخ مروان نیز - 

 انا هلل وانا الیه راجعون وعلی السالم السالم اذ بلیت المة بوال مثل یزید 
که امت  )همان، ص 284( ; همه از خداییم و به سوی خدا می رویم . زمانی 

گرفتار آیند، باید فاتحه ی اسالم را خواند . اسالم به زمام داری چون یزید 
 در ادامه ی پاسخ به مروان فرمود:

)همان،  سفیان  ابی  آل  علی  محرمة  الخالفة  یقول:  جدی  سمعت  لقد   
خاندان  بر  خالفت  فرمود:  که  شنیدم  )ص(  خدا  رسول  جدم  از   ;  )284 ص 

ابوسفیان حرام است .
گر از منظر تاریخ تحولت اندیشه ی سیاسی در صدر اسالم به موضوع قیام   ا
العین  را نصب  امام حسین )ع( بنگریم و سخنان و رهنمودهای آن حضرت 
آن  سیاسی   - تاریخی  های  ضرورت  و  علل  که  یابیم  درمی  دهیم،  قرار  خود 
که رسول  چه بود; درحقیقت نقطه ی آغاز انحراف در تاریخ اسالم زمانی بود 
گرد آمدند و ، پس  کرد و انصار و سپس مهاجران در سقیفه  خدا )ص( رحلت 
که بنای تاریخی اسالم را  از مشاجرات فراوان، اصلی در سقیفه بنا نهاده شد 



87

مـعـــارف

که »الئمة من  که بر زبان ابوبکر جاری شد  کشاند; اصلی  به اعوجاج و انحراف 
قریش; پیشوایان از قریش اند .« این اصل بر پایه ی تفکر و فرهنگ قبیله ای 
گذشت حدود  و نه اسالمی استوار بود . به نوشته ی مقریزی به تدریج پس از 
به لحاظ سابقه ی عداوت  که  امیه  بنی  پیامبر )ص(  از رحلت  ربع قرن  یک 
از شایستگی برای خالفت و زمام داری برخوردار  با اسالم و مسلمین  کینه  و 
وصایت;  از  نه  و  اسالم  در  سابقه  از  نه  و  )ص(  پیامبر  با  قرابت  از  نه  نبودند، 
که »الئمة من قریش « ،  با تمسک به این اصل وضع شده در سقیفه  تنها 
گرچه در قریشی بودن  گفتند: »نحن من قریش; ما هم از قریش هستیم « . 
ای  خواسته  و  باطل  آنان  داری  زمام  و  پیشوایی  ادعای  نبود،  تردیدی  آنان 
ناحق بود; اما سرانجام با تمسک به همین اصل و نیز خون خواهی عثمان 
گیرند و بر مسند  و دیگر ترفندها و حیله ها توانستند ردای خالفت بر دوش 
که  کار آمدن معاویه، پسر ابوسفیان،  خالفت تکیه زنند . بدین سان با روی 
هر دو از طلقاء بودند، و پس از او تبدیل خالفت به ملوکیت و پادشاهی و به 
به  و قرآن و سنت پیامبر )ص(  برای اسالم  خالفت رسیدن یزید، زنگ خطر 
و  فرهنگ  و  فکر  دیگر  بار  که  )ص(  پیامبر  رحلت  با  حقیقت  در   . درآمد  صدا 
گرا در برابر  ارزش های قبیله ای تجدید حیات خود را به عنوان جریانی واپس 
کرده بود، توانست به تدریج با رخنه در مناصب  جریان تفکر ناب دینی آغاز 
قدرت و مصادر ثروت به تجدید و تحکیم موقعیت از دست رفته ی خود در 
عصر نبوت نایل آید و پس از شهادت امام علی )ع( و صلح اجباری امام حسن 

)ع( معاویه با نام خلیفه ی پیامبر )ص( به حکومت رسید .
بیست سال خالفت معاویه تمامی زمینه های نابودی و تحریف و انحراف 
با  تا  شد  آن  بر  و  شد  پدر  جانشین  یزید  که  آن  تا  بود،  آورده  فراهم  را  اسالم 
اخذ بیعت اجباری از حسین بن علی )ع( آخرین نیرو و سنگر مقاوم در برابر 
که  اشرافیت بدوی قبیله ای را درهم شکند . حقیقت و واقعیت امر نیز آن بود 
حسین بن علی )ع( و یزید سمبل ها و نمادهای دو جریان و دو فکر و فرهنگ 
که در خطر هدم و  بودند . حسین )ع( نماد و پاس دار اسالم و سنت نبوی 
وجاهلی  بدوی  فرهنگ  و  فکر  عیار  تمام  نماد  یزید  و  بود  گرفته  قرار  نابودی 
برابر  در  یکی  تسلیم  و  انقیاد  و  اطاعت  یا  و  دیگری  بر  هریک  ی  غلبه   . عرب 
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دیگری می توانست به معنای نابودی این و پیروزی جبهه ی مقابل باشد; از 
این رو، امام حسین )ع( به هیچ قیمتی حاضر به بیعت با یزید نشد و شهادت 

را پذیرفت تا عزت اسالم شکسته نشود و خود به ذلت نیفتد . همین و بس .
منظر  از  بخواهد  پژوهشگری  گر  ا که  است  آن  فوق  مطالب  بیان  از  غرض   
کارکرد سیاسی قیام را بشناسد  سیاسی به قیام امام بنگرد، باید محدوده ی 
کلیت قیام از انگیزه تا اهداف و روش ها و . . . ماهیت سیاسی »تالش به  و به 
کسب قدرت و تشکیل حکومت « نبخشد، چون این رویکرد افراطی نه  منظور 
که تردیدها، شبهات و ابهامات بسیاری را نیز  تنها ابهامی را روشن نمی سازد 

در اذهان خواهد افکند .
 

6- مطالعه و بررسی قیام بنابر بینش و روش جامعه شناسی تاریخی:
امام  قیام  به  مطالعاتی  رویکردهای  دیگر  از  تاریخی  شناسی  جامعه   
حسین )ع(، خصوصا درباره ی شناخت و بررسی زمینه های اجتماعی و بافت 
گسست درونی  که موجبات تفرقه و انشعاب و  قبیله ای جامعه ی عرب است 
کوفه بودند.  که دعوتگران امام به  کوفه( می شد  جامعه ای )عراق به مرکزیت 
کنون از منظر  گفته ها درباره ی قیام عاشورا، متاسفانه تا با همه ی نوشته ها و 
که مبتنی بر  علم جامعه شناسی تاریخی شرایط و زمینه های اجتماعی قیام، 
بافت و نظام قبیله ای است، مورد توجه و بررسی جدی و دقیق قرار نگرفته 
و بدون چنین رویکردی، هم چنان ابعاد بسیاری از رویداد عاشورا در پرده ی 
که معاویه بیش ترین بهره برداری  ابهام قرار دارد. جالب توجه این جاست 
نیز در  کرد و خود  روزگار می  بر نظام اجتماعی آن  کم  از فضای حا را  سیاسی 
با  و  داشت  مؤثری  نقش  عراقیان  اجتماعی  گسستگی  هم  از  به  زدن  دامن 
ع خود را به مدت  اتخاذ این روش ها و سیاست ها توانست سلطه ی بالمناز

کند . بیست سال بر سراسر قلمرو اسالمی آن روزگار حفظ 
که:  از سفارش های او به فرزندش یزید این بود 

کم  گر عراقیان هر روز عزل عاملی را از تو بخواهند بپذیر; زیرا برداشتن یک حا  »ا
آسان تر از روبه رو شدن با صد هزار شمشیر است « )ابن عبدربه، ج 5، ص 115(.
یزید  به  گزاری های خود در سفارش  ترسیم خطمشی و سیاست  ونیز در   
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گفت:
گزند وی را از  کشتند و برادرش را خوار ساختند  که پدر او را   »امیدوارم آنان 

تو بازدارند« )همانجا(.
 از این رو، شناخت بافت و نظام اجتماعی قبیله ای عرب و اطاعت و انقیاد 
تامین  کوشش شیوخ در حفظ و  نیز، تالش و  از شیوخ و سران و  افراد قبیله 
که به  منافع قبیله ای خود در رقابت با دیگر قبایل، تا اندازه ای ضروری است 
کنون مجهول مانده اند  که تا طور قطع و یقین پاسخ بسیاری از پرسش هایی 
گرو چنین رویکردی است . ضرورت و اهمیت مطلب فوق را زمانی می توان  در 
که  رهبرانی  و  نخبگان  پایگاه  ای،  قبیله  نظام  و  بافت  در  بدانیم  که  دریافت 
اعتبارشان بر اعتقادات و ارزش های دینی استوار است عمال سست و لرزان می 
شود; زیرا عامل مهم همبستگی میان افراد قبیله عصبیت، نسب و حسب و 
حفظ منافع و موقعیت است، نه ارزش های انسانی - اسالمی. به همین علت 
علی بن ابی طالب و فرزندانش )ع( با وجود همه ی احترام و اعتبار معنوی 
که در چشم و دل اعراب مسلمان داشتند، از نفوذ و اشرافیت  و روحانی ای 
که  کسانی  ی  همه  و  یزید  معاویه،  آنان  برخالف  و  بودند  بهره  بی  ای  قبیله 
معتقد و پایبند به حفظ روابط و مناسبات سنتی قبیله ای بودند، هر چند 
از احترام و اعتبار معنوی بی بهره بودند، اقتدار و شوکت قبیله ای داشتند . 
که هم نظام قبیله ای مورد بررسی قرار می گیرد و  امید است با چنین رویکردی 
کارکرد اجتماعی صحابه )مهاجران و انصار( و تابعان عرب و غیرعرب،  هم نقش و 

گشود . بتوان افق های نوینی را در مطالعات تاریخی صدر اسالم 
 

7- مطالعه و بررسی قیام بنابر بینش و روش روان شناسی تاریخی:
گفت; زیرا چنین   از چنین رویکردی باید با حزم و احتیاط بیش تری سخن 

کنون در مطالعات تاریخی به جد مغفول مانده است. رویکردی تا
 روان شناسی تاریخی، هم فرد را متناسب با شرایط و زمینه های عصری و 
که مهم ترین نقش و سهم  انسانی مورد مطالعه قرار می دهد و هم جامعه را، 

کنش های سیاسی، اخالقی، اجتماعی و . . . داراست. کنش ها و وا را در 
که آیا امامان  کرد   در بررسی قیام عاشورا می توان در حد پرسش چنین طرح 
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معصوم شیعه )ع( هریک متناسب با ویژگی ها، حالت، استعدادها و تمایالت 
کالمی - همه نور واحدی بودند؟  کردند، یا - بنابر دیدگاه  خاص خود رفتار می 
آیا به راستی امام حسن مجتبی )ع( روحیه ی مالیم و آشتی جویانه ای داشت 
تاثیرات و پیامدهای  و امام حسین )ع( روحیه ای حماسی و سازش ناپذیر؟ 
که  روحی و روانی این فاجعه ی بزرگ بر دل و جان بازماندگان خاندان امام )ع(، 
به اسارت رفتند و مصایب و نامالیمات بسیاری را متحمل شدند، چه بود؟ آیا 
که مدت بیش از چهل سال بر آن مصیبت جان  اندوه بی پایان امام سجاد )ع(، 
گریست، ناشی از آثار طبیعی آن رویداد بر روح و احساسات و عواطفش  گداز می 
بود و به همین سبب به دعا و نجوا روی آورد و از هرگونه بهره برداری تند و آشکار 

کرد؟ و ده ها پرسش دیگر . سیاسی بر ضد یزید و مروانیان خودداری 
 در بعد روان شناسی اجتماعی و تاریخی نیز بررسی حالت و تمایالت جمعی 
گانی چون پیمان شکنی، بی وفایی،  که در واژ و محرک های رفتار جمعی آنان 
توبه )توابون( و . . . بیان می شود جای تامالت جدی است و نتایج پرباری 

خواهد داشت .
 

8- مطالعه و بررسی قیام بنابر بینش و روش عرفانی:
 رویکرد عرفانی و اشرافی به شخصیت و قیام امام )ع( آخرین بعد مطالعاتی 

که به اهل تحقیق و نظر سفارش می شود . و تحقیقاتی است 
 این بعد از شخصیت و قیام امام )ع( و همه ی یاران و دل شدگان حضرتش 
است،  گرفته  قرار  توجه  مورد  کنده  پرا طور  به  هرچند  سترگ،  رویداد  آن  در 
بعد  زیرا  نشود;  ادا  هرگز  هم  شاید  و  نشده  ادا  حقش  شاید  و  باید  که  چنان 
ترین،  عمیق   . است  آدمی  حیات  باطن  به  مربوط  اشراق  و  عشق  و  عرفان 
همین  آدمی  حیات  ی  مرتبه  ترین  لطیف  حال،  عین  در   ، و  ترین  پیچیده 
که به حیات معنا  حیات اشراقی و به تعبیری عرفانی و روحانی اوست . روحی 
ک سرشت آدمی فضیلت و شایستگی پوشیدن لعت خلیفة  می بخشد و به خا
که در ادای این حق معرفتی امام نمی توان نادیده  اللهی . دشواری دیگری را 
که در این وادی عصای موسی در دست داشته  گرفت، قلت پژوهندگانی است 
که سخن در باب  کنند . پیداست  که به هنگام، خلع نعلین  باشند و بدانند 
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و  سیر  منازل  و  مقامات  و  الفاظ  و  مصطلحات  از  رسمی  و  کالسی  سخنوری 
شوند  وارد  وادی  این  در  کسانی  که  است  آن  از  سخن  بلکه  نیست؛  سلوک 
که بی همرهی خضر قطع طریق به حیله ی قطاع طریق نکرده باشند . صد 

افسوس از قلت چنین سایران و سالکانی .
امام  کننده ی قیام و شخصیت  ابعاد درخشان و خیره  از   به هرحال یکی 
کار او همین بعد عرفانی و اشراقی و روحانی  )ع( و یاران مخلص و صدیق و فدا
یا  وقایع  دیگر  از  را  راز  و  رمز  و  شعور  و  شور  سراسر  تابلوی  این  آنچه  است. 

قیام های مشابه ممتاز و مجزا می سازد همین بعد است . 
در حقیقت قیام امام حسین )ع( از نخستین لحظه ی شروع تا غروب عاشورا 
با رنگ الهی )صبغة اهلل ومن احسن من اهلل صبغة( رنگ آمیزی شده است . 
که دعای عرفه ی امام، مانیفست و دستورالعمل  کرد  شاید بتوان چنین تعبیر 
گشاید،  که پنجره ای از زمین به آسمان می  و جوهر و در نادره ی قیام اوست 

تا انسان به خدا برسد .
کنند به روش علمی و با  که تالش   بنابراین بر اهل ذوق و عرفان فرض است 
که متاسفانه  رویکرد معرفتی، این بعد از قیام امام )ع( را بازشناسانند . بعدی 
کامل ترین و زیباترین  مغفول مانده است . شخصیت و قیام امام حسین )ع( 
که از  کنونی  که می تواند فراروی انسان تشنه و خسته ی  اسوه و الگویی است 

گیرد . خال معنویت و روحانیت رنج می برد قرار 
 

پیامدهای قیام
که   در این مجال و مقال اندک و با این زبان و قلم الکن و . . . در توان نیست 
که خود درآمدی به درازای حدود چهارده  از پیامدهای قیامی سخن بگوییم 
که به جدا شدن  گفت  قرن دارد . نه می توان از پیامدهای علمی آن سخن 
کلی مشرب و جریان علمی - معرفتی تشیع  کالمی و به طور  کامل فقه و منظر 
تنها  رو،  این  از  آن؛  پیامدهای  نه دیگر  و  انجامید  )تسنن(  کثریت  ا ایده ی  از 
به دو پیامد و دستاورد قیام امام )ع( از منظری تازه و نوین و شاید هم بحث 
انگیز به اجمال نظر می افکنیم . یکی پیامدها و درس های سیاسی و دیگری 

پیامدها و تاثیرات روان شناختی .
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 پیامدها و درس های سیاسی
که خط فارقی میان اسالم حکومتی   مهم ترین پیامد قیام امام )ع( آن بود 
اسالم  و  استبداد،  و  مداری  قدرت  توجیه  و  سلطه  ابزار  عنوان  به  اسالم  یا  و 
از  اساس،  این  بر  کشید.  رستگاری  مسلک  عنوان  به  اسالم  یا  و  هدایتی 
گری و به  الگویی ست برای روشنگری و افشا جنبه ی سیاسی، قیام عاشورا 
گرایی صحیح دینی، نه الگویی برای حکومتگری; زیرا قیام  کلی سیاست  طور 
که به  کلیت وضعیت موجود جامعه ی آن روزگار  امام اعتراضی بود نسبت به 
گرفته بود . در حقیقت امام حسین )ع( با قیام  نام دین و حکومت دینی شکل 
خود جوهر ثابت و در عین حال سیال دین را از خطر انجماد و تحجر در صورت 

و زندان تاریخی نجات بخشید. 
)ع(  حسین  چون  شخصیتی  ی  هوشمندانه  اقدام  و  قیام  گر  ا که  خطری 
نبود، سیرت و جوهر وحیانی دین در دهلیز باریک و تنگ و تاریک تاریخ قوم 
از چهره ی  عربی، و به نام اسالم عربی مسخ شده بود; اما قیام امام، نقاب 
همان  دهندگان  ادامه  که  اموی  اسالم  نیرنگ  و  نفاق  و  فریب  کریه  و  زشت 
با  مگر  نیامد  حاصل  این  و  درید  بودند  طلقاء  بداوت  گرای  واپس  جریان 
شهادت و اسارت ناباورانه و غریبانه ی امام حسین )ع( و یاران و خاندانش، 
که به حق نمایندگان و سمبل های شرافت و فضایل انسانی - الهی بودند، 
که داغ جگرسوزی را تا فرجام تاریخ بر قلب جامعه و تاریخ اسالمی و انسانی 

نشاند .
 

پیامدها و تاثیرات روان شناختی
ماندگارترین  و  ترین  گسترده  و  ترین  عمیق  مقاله  این  ی  نگارنده  نظر  به   
که به  کسانی  بر ذهن و وجدان همه ی  امام حسین )ع(  تاثیر قیام  پیامد و 
حقیقت عشق می ورزند، اعم از مسلمان و غیرمسلمان و خاصه بر شیعیان و 
پیروان اعتقادی آن حضرت، بعد روانی و روحی آن بوده است . شاهد روشن 
گیبون نقل شده است: در زمان و محیط  که از ادوارد  این مدعا سخنی است 
دور، صحنه ی غم انگیز مرگ حسین )ع( احساسات خونسردترین خواننده را 

کند )جعفری، ص 232(. هم بیدار می 
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کلی تاریخ تشیع حایز اهمیت فراوان  که در مطالعه ی سیر   پرسشی جدی 
که قیام امام حسین )ع( چه تاثیری در تکوین و روند تاریخی  است این است 
را  فوق  پرسش  پاسخ  ای  اندازه  تا  زیر  نظر  اظهار  دو  شاید  است؟  داشته  آن 

کند . روشن 
)همو،  یافت  تولد  محرم  دهم  روز  در  تشیع  که  است  شده  نقل  فیلیپ  از   

ص250(.
که شهادت حسین )ع( مهر رسمیت بر   هم چنین از فیز )1( نقل شده است 

تشیع زد )همانجا(.
اسارت  و  شهادت  که  است  این  نهفته  فوق  اظهارنظر  دو  در  که  حقیقتی   
امام حسین )ع( و یاران و خاندانش موجبات همبستگی و پیوستگی عاطفی، 

روانی و فکری شیعیان را فراهم ساخت .
به تحقق  امید  و  اعتراض، ظلم ستیزی  روحیه ی  که  بود  قیام  آن  از پس   
کنده  آ را  شیعیان  روان  و  روح  شهادت طلبی،  و  الهی   - انسانی  های  آرمان 
همراه  تاریخ  مسیر  در  تشیع  کتاب  نویسنده ی  نظر  این  با  نگارنده  ساخت . 
کلی، این  کربال، به طور  که مطالعه و تجزیه و تحلیل دقیق حوادث  و موافقم 
که حسین )ع( از همان آغاز نقشه ی ایجاد انقالب  حقیقت را نشان می دهد 

کامل در وجدان مذهبی مسلمین را می کشید . 
کامال از این حقیقت  که وی  کردار حسین )ع( نشان می دهد  تمام اعمال و 
که پیروزی از طریق قدرت و امکانات نظامی همیشه موقتی است;  گاه بود  آ
کند;  که بتواند آن را در جریان زمان نابود  زیرا، قدرت نیرومندتری وجود دارد 
که از طریق رنج و جان بازی به دست آید، ابدی است و در  ولی پیروزی ای 

گذارد )همانجا، ص 240(. وجدان بشری اثری جاودان می 
در  را  تحول  و  انقالب  نخستین  )ع(  امام  قیام  زیرا  بود;  چنین  نیز  حق  به   
وجدان و ضمیر و احساسات درونی حر برانگیخت و از آن پس وجدان و روان 
کوفی امام را سخت برآشفت و سه هزار تن )توابون( را چنان  کنندگان  دعوت 
که خود را به  دست خوش احساسات و عواطف و افسوس و پریشانی ساخت 
کام مرگ انداختند، تا بدین طریق تاوان بی وفایی خود در یاری حسین )ع( 

را بپردازند .
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تایید  تاریخ مهر  کتاب تشیع در مسیر  نویسنده ی  نظر  بر  نگارنده  باز هم   
که تراژدی ]شهادت حسین )ع[(، نقش  که واقعیت صحیح این است  می نهد 
بسیار عظیم و مهمی را در تحکیم هویت تشیع، و نه در خلق و به وجود آوردن 
که سرنوشت حسین )ع( مهم ترین عامل در  . تقدیر این بود  ایفا نمود  آن، 
عامل  کربال  تراژدی  شک  بدون  باشد.  تشیع  سریع  نسبتا  سرعت  و  تبلیغ 
گردید  »اشتیاق و عالقه ی شدید و احساسات عمیق« را به تشیع افزود و باعث 

گیرد )250(. که روان شناسی انسانی بیش از هر چیز دیگر مورد توجه قرار 
ترین  عمیق  کربال  قیام  عاطفی  و  روانی  پیامدهای  گذشت،  آنچه  بنابر   
وماندگارترین دستاوردهای آن در طول تاریخ خصوصا بر شیعیان بوده است 
گشوده ی  و  از همین منظر )روان شناسی تاریخی تشیع( می توان افق های نا
گیری دیگر  گشود و به رمز و راز چگونگی بهره  بسیاری را در مطالعات شیعی 
که از نسل حسین )ع( بودند پی برد؛ برای نمونه، به  امامان معصوم شیعی 
کنیم . امام  کالم اندوهبار زیر از امام سجاد )ع( و امام رضا )ع( بسنده می  دو 
کرد، فرمود: که در بازگشت از شام به مدینه ایراد  چهارم )ع( ضمن خطبه ای 

 ان اهلل قد ابتالنا بمصائب جلیلة وثلمة فی السالم عظیمة، قتل ابوعبداهلل 
الحسین )ابن طاووس، ص 117(.

کشته شدن امام حسین )ع( فرمود:  و امام هشتم )ع( درباره ی 
کرب وبالء  ح جفوننا واسبل دموعنا واذل عزیزنا بارض   ان یوم الحسین اقر
)شیخ صدوق، ص 190( ; شهادت حسین )ع( پلک های دیدگان ما را مجروح 

و اشک های ما را ریزان و عزیز و ارجمند ما را ذلیل ساخت .
تحلیل  روش  با  یقین،  به  )ع(،  حسین  امام  قیام  پیامدهای  از  بعد  این   
که در دام تاریخ نگری محض فرو افتاده اند،  مکانیکی اسالم شناسان غربی، 

قابل درک و فهم نیست .
که چرا اهل علم و تحقیق از چنین منظری به   اما نمی توان حسرت نخورد 
قیام امام حسین )ع( نمی نگرند؟ چرا مراسم سالیانه ی عزاداری ها، تعزیه ها، 

و . . . در مساجد و تکایا را از این دیدگاه بررسی نمی نمایند و چرا . . . ؟
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عوامل پایداری و جاودانگی
 نهضت عاشورا  

محصول  الهی،  لطف  جز  به  تاریخ،  در  عاشورا  واقعه  جاودانگی  و  بقاء 
که این مقاله درصدد برشماری آن است. مجموعه ای از عوامل اختیاری است 
فطرت  و  طبیعت  اساس  بر  و  حق  مطابق  که  ای  پدیده  کلی  دید  یک  در   

بشری باشد اصیل و بادوام بوده، همواره قرین تایید معنوی است .
که نهضت عاشورا نیز با داشتن دو شرط فوق،   نویسنده با تبیین این مطلب 
زوال پذیر نخواهد بود، عوامل مؤثر در پایداری و جاودانگی این نهضت را در 
کرده،  پنج دسته عوامل اعتقادی، اخالقی، تاریخی، عرفانی و سیاسی تقسیم 

با برشمردن زیر مجموعه هر یک به توضیح و تبیین آنها پرداخته است .
 

درآمدی بر طرح موضوع
ذات  کمالت  به  حب  و  ذات  حب  انسان  روانی  گرایشهای  ترین  اصلی   
که یکی حب به  که به دو شعبه اصلی علم و قدرت منشعب می شود  است 
حب  طبیعی  لزمه  بقا  حب   . ذات  به  حب  هم  دیگری  و  است  ابدیت  و  بقا 
ذات است، یعنی وقتی انسان وجود خود را دوست می دارد، نه از آن جهت 
که یک وجود لحظه ای است بلکه وجودش را در زمان بعد هم دوست  است 
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که  گفت  توان  می   . باشد  داشته  دوام  وجود  این  که  دارد  عالقه  و  می دارد 
که بر حب ذات مترتب می شود حب بقاست و هر انسانی  طبیعی ترین اثری 
گرایشهای علم و معرفت،  که در سایر  بالفطره این غریزه را دارد . همان طور 
کند، در اینجا  نقش اساسی را در تعیین مصداق و تعیین جهت آنها بازی می 
گر انسان حقیقت خود و حیاتش را به درستی  گونه است، یعنی ا نیز همین 
گرنه  کند و  گرایش نیز جهت صحیح خود را پیدا می  شناخت، آن وقت این 
گردد . دچار اشتباه در مصداق می شود و منشا انحرافات اخالقی فراوانی می 

حیات  و  است  مادی  غیر  حقیقت  یک  او  حقیقت  که  فهمید  انسان  گر  ا  
انسان منحصر به این حیات دنیوی نیست، حب بقا و خلود، جهت طبیعی 
و فطری خود را می یابد و عالقه انسان متوجه به زندگی ابدی می شود . ولی 
وجود  همین  او  وجود  که  کرد  خیال  و  نشد  حاصل  برایش  معرفت  این  گر  ا
گرایش فطری،  مادی است و حیات او منحصر به همین حیات دنیاست، آن 
گردد و  کوتاه از وجود انسان متوقف می  منحرف می شود و در همین مرحله 

به دنبالش آثار بسیار نامطلوبی به بار می آید .
خیال  منتها  است،  جاودانگی  به  عالقه  دنیا  زندگی  به  انسان  عالقه  علت   
که وجودش همین وجود مادی و زندگی اش نیز همین زندگی دنیوی  می کند 
گر متوجه شود و یقین پیدا  کند . ا است، لذا می خواهد این زندگی ادامه پیدا 
که  که حقیقت زندگی برتر از این حیات مادی است، دیگر با آن چشمی  کند 

کند . قبال به زندگی دنیا می نگریست نمی نگرد و نظرش تغییر می 
لت بر این میل فطری دارد و از این میل  که دل  در قرآن شریف آیاتی هست 
که در فطرت انسان  برای تربیت انسان استفاده شده است . پس معلوم است 
که قرآن در صدد تعیین مصداق آن برمی آید .  میل به بقا و جاودانگی هست 

راجع به این میل جاودانگی قرآن می فرماید:
که در اختیار شماست )از  )1( چیزهایی   »ما عندکم ینفد و ما عند اهلل باق; 

که نزد داست بقا دارد .« نعمتهای دنیا( فانی شدنی است اما آنچه 
وقت  آن  باشد،  بقا  طالب  فطرتا  که  است  مفید  کسی  برای  بیان  این   
که آن مطلوب تو در آنجاست نه در اینجا.  مصداقش را به او نشان می دهند 
گذرد، این واقعه هنوز  که هزار و اندی سال از واقعه جاودانه عاشورا می  اینک 
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به  تاریخ  در  جاودانگی  و  بقا  این   . است  کرده  حفظ  را  خود  تازگی  و  طراوت 
که تمام حماسه ها را تحت الشعاع خود قرار دهد، معلول اراده حتمی  گونه ای 

خداوند می باشد:
 )2( الکافرون;  کره  لو  و  نوره  متم  اهلل  و  بافواههم  اهلل  نور  لیطفؤوا    »یریدون 
بر  خداوند  حتمی  اراده  ولی  کنند  خاموش  را  خدا  نور  خواهند  می  عده ای 

کافران چنین نپسندند .« گرچه  حفظ و حراست از آن می باشد ا
که از سوی دشمنان اهل بیت به قصد محو نام    چه طوفانهای سهمگین 
ولی  کرد،  پا  به  نیز  غباری  و  گرد  زمان  از  ای  برهه  در  و  برخاست  )ع(  حسین 
که در چرخش زمان نه تنها نام حسین )ع( از خاطرها محو نشد،  دیری نپایید 
گرفت و صاحبان آن توطئه های شیطانی نام و ذکرشان  بلکه جالی بیشتری 

گردید . کلی محو  گیتی به  از روی 
 

کهن اما        جانسوز حدیث تو تازه است به دورانها گردیده      بسیار حکایتها 
 

معیار جاودانگی ها
که باقی هستند حتما باید با خواسته های    پدیده های اجتماعی در مدتی 
که یا خود آن پدیده ها خواسته بشر باشند:  کنند . بدین معنی  بشر تطبیق 
کننده خواسته های بشر بوده باشند یعنی یا باید بشر خود آنها را  و یا تامین 
که  بخواهد، از عمق غریزه و فطرتش آنها را بخواهد، و یا باید از اموری باشند 
هرچند انسان از عمق غریزه آنها را نمی خواهد و خودشان مطلوب طبیعت 
بشر و هدف تمایالت بشر نیستند اما وسیله می باشند، یعنی وسیله تامین 

خواسته های اولیه بشر می باشند و حاجتهای او را برمی آورند .
 در میان خواسته های بشر دو جور خواسته داریم . خواسته های طبیعی و 
خواسته های غیرطبیعی، یعنی اعتیادی . خواسته های طبیعی آن چیزهایی 
که هر  امور است  از ساختمان طبیعی بشر است، یک سلسله  که ناشی  است 
بشری به موجب آنکه بشر ست خواهان آنهاست و رمز آنها را هم هنوز کسی مدعی 
کاوش علمی است،  کرده است . مثال بشر عالقه مند به تحقیق و  که کشف  نشده 
همچنین به مظاهر جمال و زیبایی عالقه دارد، به همدردی و خدمت به همنوع 
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عالقه مند است . امور طبیعی مانند امور غیرطبیعی قابل ترک دادن نیست . )3( لذا 
کنند بلکه تنها جریانی  به عقیده حکمای اسالمی امر غیرطبیعی دوام پیدا نمی 
که طبیعی باشد قابل بقا و دوام است . و نهضت امام حسین )ع( چون بر اساس 
کرد . و هرگز در طول تاریخ  گرفته بقا پیدا  فطرت و خواسته حقیقی انسان شکل 

انسانیت گذشت زمان آن را کهنه و بی رنگ نساخته است .
 

اصالت و دوام حق
حسن  با  است،  خیر  با  است،  حق  با  هستی  در  اصالت  الهی  حکمت  در   
امر و در  باطلها، شرور و نقصها و زشتیها در نهایت  زیبایی است و  کمال و  و 
تحلیل نهایی به نیستی ها منتهی می شوند نه به هستی ها . استاد مطهری 

که اهل حق اصالت دارد می نویسد: در اثبات این مطلب 
که  چیزی  آن  دارد،  موقت  وجود  دارد،  طفیلی  و  تبعی  وجود  باطل   ...«  
گرایید  باطل  به  مجموع  در  ای  جامعه  وقت  هر   . است  حق  دارد  استمرار 
نظام هستی، خیر غالب است، حق اصیل  ... در  فنا شده است  به  محکوم 
و  است،  نابودشدنی  و  اصیل  غیر  و  محکوم  شد  پیدا  گر  ا هم  باطل  و  است 
کل شی هالک ال وجهه )4( و یبقی وجه ربک  آنچه پایدار می ماند حق است، 

کرام )5( « . )6( ذوالجالل و ال
 استاد در ادامه می افزاید:

 »در طول تاریخ همیشه حق و باطل با یکدیگر در حال جنگ بوده اند، ولی 
قرآن وعده پیروزی نهایی حق بر باطل را می دهد .« )7(

متناسب  و  طبیعی  جریانی  چون  حق،  جریان  اسالمی  حکمای  اعتقاد  به   
که بر خالف  فطرت خدادادی بشر است امکان بقا و دوام دارد و هر جریانی 
و  حرکت  و   . رود  می  بین  از  و  کند  نمی  پیدا  دوام  باشد  انسان  الهی  فطرت 
کامال هماهنگ با فطرت بشر  جریان امام حسین )ع( چون یک حرکت طبیعی 

کرد . بود، اصالت و دوام پیدا 
 استاد شهید مطهری می نویسد:

که انبیاء از طرف خدا آن را شناسانده، و از طرف خدا   »راه حق چیزی است 
که این راه را برود به نتیجه می رسد . خداوند این  که هر  کرده اند  آن را تضمین 

مـعـــارف
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که حق و حقیقت را حمایت  کسانی  که همواره از  عالم را طوری ساخته است 
کند . حق همواره یک تایید معنوی با خود دارد .« )8( کنند، حمایت می 

که چون حق   بدین جهت امام حسین )ع( و یارانش همواره دریافته بودند 
منتهای  در  گرچه  ا است،  دار  ریشه  و  دوام  لذا  خداست  تایید  مورد  همواره 
کمال اوج و قدرت  گرچه در  تنهایی و عزلت باشد و باطل از میان رفتنی است ا
گاه حق نمی شود و وظیفه مردان خدا در زدودن باطل از  باشد . باطل هیچ 
گر همه مردم بکوشند و بر این  که ا میان رفتنی نیست . آنان دریافته بودند 
و  نیست  پذیر  امکان  امر  این  بنشانند  کرسی حق  بر  را  باطل  که  کنند  اتفاق 
که ریشه حق را بکنند و از میانش بردارند انجام پذیر  کنند  گر همگان تالش  ا
نخواهد بود . در طول مدت حیات بشر این درگیریها بین حق و باطل به زور 
گاهی این و زمانی آن پیروز می شده است، ولی در همه حال  وجود داشته، 
کرده و باطل و  باز  را در دل پیروان خود  از اندک مدتی حق جای خود  پس 

کرده است . طرفداران آن را دچار لعن و نفرت ابدی 
که حق دوام دارد می افزاید:  استاد مطهری )ره( در ادامه مطلب فوق 

گام برمی دارد، در هر شرایطی قرار بگیرد،   »آنکه در طریق حق و حقیقت 
برای او خیر است . مرد حق در هر شرایطی، وظیفه خاص خویش را می شناسد 
و با انجام وظیفه و مسؤولیت هیچ پیش آمدی شر نیست . در طریقت پیش 

سالک هر چه آید خیر او است.
کار یک  گمراه نیست بر در میخانه رفتن  کسی   در صراط المستقیم ای دل 

رنگان بود
کوی می فروشان راه نیست هر چه هست از قامت ناساز   خودفروشان را به 

بی اندام ما است
کوتاه نیست « )9(  کس   ور نه تشریف تو بر بالی 

عوامل مؤثر در تکوین پایداری و جاودانگی نهضت امام حسین )ع(
که در تکوین پایداری و استمرار و جاودانگی نهضت امام   مجموعه عواملی 
که می خوانید می توان  کرده اند را به شرحی  حسین )ع( نقش اساسی ایفا 

کرد: دسته بندی 
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 الف . عوامل اعتقادی
 1 . توحید در عقیده و عمل

 یکی از نکات ماندگار و حساس در شخصیت والی امام حسین )ع( عالقه و 
که خداوند  کسانی  محبت شدید به خداوند تبارک و تعالی بود . ظاهرا تمام 
خدا  داشتن  دوست  مدعی  معتقدند  وی  لیتناهی  وجود  به  و  پذیرفته  را 
از آن دم می زند و  را دارد و  کس دعوی دوستی خداوند  هستند. پس همه 
به آن معترف است و معتقد . البته در مرحله عینیت و عمل باید این ادعا به 
گرنه همچون دیگر ادعاهای تهی از واقعیت بلکه از آنها  منصه اثبات برسد و 
که خود خداوند  این دعوی، مهم آن است  اثبات  هم بدتر خواهد بود و در 
که  گذارد و روشن است  بر آن صحه  و  بپذیرد  را  آن  که محبوب واقعی است 
گامها در راه رضای دوست  که همه  مهم ترین نشانه صدق این ادعا آن است 
و  تکلم  و  سکون  و  حرکت  گونه  هیچ  محب  و  عاشق  انسان  و  شود  برداشته 

سکوت و قیام و قعودی جز آنچه مورد رضای پروردگار است نداشته باشد .
که عقیده به توحید   پس جاودانگی و پایداری نهضت حسینی به این است 
و  شؤون  همه  در  بلکه  نماند،  )ع(  حسین  امام  ذهن  در  تنها  خداباوری،  و 
امام حسین )ع(  از  ابن عباس  . وقتی  افکند  او سایه  زندگی  زوایای  و  شرایط 
درنیفتد  امیه  بنی  با  و  برگزیند  عراق  به  رفتن  جز  دیگری  راه  که  می خواست 

حضرت ضمن تبیین اهداف و نیات امویان، فرمود:
 »انی ماض فی امر رسول اهلل )ص( حیث امرنی و انا هلل و انا الیه راجعون .« )10( 

و تصمیم خود را در پای بندی به فرمان حضرت رسول و بازگشت به جوار 
درستی  و  راه  حقانیت  به  که  چرا  گفت،  باز  آفرین  هستی  خدای  رحمت 
وعده های خدا باور داشت . بدین علت امام حسین )ع( تا پایان عمرش، تا 
گسستنی یعنی توحید  ارتباط نا تا لحظه شهادتش، این  بلکه  روز شهادتش 
در نظر و عمل و آن عشق سوزان به محبوب واقعی خود را به همراه داشت 
که هر چه روز عاشورا زوال ظهر نزدیکتر می شد و ساعات بحرانی  . آورده اند 
کربال فراتر می رسید آن عاشق دل باخته با سپری شدن ساعات فراق  جبهه 
سیمایش  و  تر  برافروخته  او  رنگ  تر،  مصمم  وصل،  وعده  شدن  نزدیک  و 
گردید و وجد و شور مخصوصی  گلگون تر می نمود و چهره اش شکفته تر می 



102

کتــاب مــاه

در امام مشاهده می شد . )11(
که در ساعات آخرین برای یک لحظه، اشراقی   برخی از مقتل نگاران آورده اند 
که وی  گرفت و در آن حالت احساس نمود  بر دل نورانی امام حسین )ع( تابیدن 

از سوی خداوند مجاز است زنده بماند و یا به وصل دوست بار یابد:
 »مخیر بین النصر علی اعدائه و بین لقاء اهلل تعالی .« )12( 

امام   . وصف  و  ح  شر از  برون  است  پیامی  و  گفتنی  نا است  ارتباطی  این 
که در حال و هوای دیگری بود و جز به معبود و معشوق ازلی خود  حسین )ع( 
نمی اندیشید )لقاء اهلل تعالی( دیدار خداوند را بر بقای در این دنیای ناسوتی 
برگزید و آن خدادوستی وی او را به سوی دوست فرا خواند . توحید در نصرت 
آفرینی  از جلوه های دیگر نقش  کردن  اعتماد  بر خدا  و فقط  و فقط  خواهی 
گاهش در بینش و در بعد  عقیده در عمل است . امام حسین )ع( تنها تکیه 
کاروان  عمل خدا بود، نه نامه ها و حمایتها و شعارها . وقتی سپاه حر راه را بر 
که در باره حرکت خویش و  امام حسین )ع( بست، حضرت ضمن خطابه ای 
از  گالیه  پایان، ضمن  کوفیان بود، در  از بیعت و استناد به نامه های  امتناع 

کوفیان فرمود: عهدشکنی 
کند; سیغنی اهلل عنکم .« )13(  گاهم خداست و او مرا از شما بی نیاز می   »تکیه 

کلی باور روشن و عقیده یقینی امام حسین )ع( و خدایی دانستن  به طور 
این راه و انتخاب او سبب شد در مقابل عوامل یاس آفرین و تردیدساز بایستد 
از آمیختن  امر ناشی  بر هر چیز مقدم بدارد این  را  او  الهی و مشیت  و قضای 

توحید در عقیده و عمل می باشد .

 2 . همگامی با فطرت
 هر مبارزه ای پشتوانه پایداری می خواهد تا آن را علی رغم همه مشکالت 
این  اول  پایدار هر مبارزه ای در درجه  ببرد و به ثمر برساند و پشتوانه  پیش 
گر خود مبارزه حق و عادلنه باشد،  که خود مبارزه حق و عادلنه باشد، ا است 
کند و بر ضد ستمگران به حرکت می آورد  بی تردید ضمیر مردم را جذب می 
گردد . مردم، فطرت عدالت خواه  و دیر یا زود به پیروزی عملی هم نایل می 
که به خاطر مظلوم و ضد ظالم اقدام و  و ضد ظلم دارند، بدین علت است 
گردند و  کنند و در جهت پیشبرد حق و سرکوب باطل متحول می  قیام می 
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که همه مکتبهای دینی و ارزشمند  کنند . و باز بدین جهت است  متحول می 
گیرند و آن را مبنای  کار می  گاه فطرت است اساس  که تکیه  عدالت و ظلم را 
دعوتهای خود، چه توحیدی و چه اصالحی قرار می دهند و از سوی دیگر با 
که هر دو  حرکتهای انحرافی و ظالمانه مانند حرکتهای الحادی و شرک آلود، 
که  کنند . با توجه به این فطرت الهی است  مخالف فطرت است مبارزه می 
مردم طرفدار عدالت و حق و ضد ظلم و باطل می باشند . و رمز موفقیت امام 
کرد و چون این  که مردم را به توحید و عدالت دعوت می  حسین )ع( این بود 
انسانهای  از این رو به آسانی توانست  با فطرت مردم هماهنگ بود،  دعوت 
کند . نفس دعوت امام حسین )ع( و حرکت  هدایت پذیری را مانند حر جذب 
که او حرف می زد چنان بود  او همگام و همزمان با فطرت بود . به هنگامی 
گوید . و اصول فطرت خدایی آدمی مخالف  گویی از زبان مردم سخن می  که 
که دعوت  ظلم و خیانت است و حسین )ع( مردم را به همان زمینه فطرت 
و جاودانه  پایدار  او  فرا خواند، بدین سبب نهضت  کی و صداقت است  پا به 

مانده است .
 استاد مطهری در اثبات این مدعا، با عنوان: »دین حق در نهایت امر پیروز 

گوید: است « می 
طالب  است  شده  نهاده  ودیعه  به  او  در  که  فطرتی  حکم  به  انسان  »نوع 
کمال و سعادت حقیقی خود یعنی استیال بر عالی ترین مراتب زندگی مادی و 
که  معنوی به صورت اجتماعی می باشد و روزی به آن خواهد رسید . اسالم 
که در طی پیمودن  دین توحید است برنامه چنین سعادتی است . انحرافاتی 
گردد نباید به حساب بطالن فطرت انسانی  این راه طولنی نصیب انسان می 
انسان همان حکم فطرت  بر  کم اصلی  . همواره حا گذاشته شود  و مرگ آن 
است و بس، انحرافات و اشتباهات از نوع خطای در تطبیق است، آن غایت 
جستجو  را  آن  خود  جوی  کمال  قرار  بی  فطرت  حکم  به  انسان  که  کمالی  و 
آیه 30  از  آیات سوره روم   . یا زود - به آن خواهد رسید  می کند، روزی - دیر 
علیها«  الناس  فطر  التی  اهلل  فطرة  حنیفا  للدین  وجهک  »فاقم  جمله:  با  که 
معنی  همین  یابد،  می  پایان   » یرجعون  »لعلهم  جمله:  با  و  می شود  آغاز 
پس  انسان  و  است  ناپذیر  تخلف  امر  نهایت  در  فطرت  حکم  که  می رساند  را 
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را  یابد و آن  را می  از یک سلسله چپ و راست رفتنها و تجربه ها راه خویش 
که اسالم را همانند یک  گوش فرا داد  کند . به سخن آن عده نباید  رها نمی 
که رسالت خود را انجام داده و به تاریخ تعلق دارد،  مرحله از فرهنگ بشری 
کنیم، عبارت  که ما می شناسیم و بحث می  می نگرند . اسالم، به آن معنی 
که به ضرورت ناموس خلقت روزی به  کمال نهایی خودش  است از انسان در 

آن خواهد رسید .« )14(
 

ب . عوامل اخالقی
که تکمیل ارزشهای اخالقی و   اخالق یکی از ابعاد اصلی دین اسالم است 
جهت خدایی بخشیدن به صفات و رفتار انسانها از اهداف عمده بعثت انبیا 
کمالت اخالقی و خصال  کاشتن بذر  است . تصحیح منش و رفتار انسان و 
متعالی انسانی در نهاد جان انسانها، بخشی مهم از رسالت پیامبر و امامان 
نهضت  در  انسانی  صفات  مظهر  ترین  شایسته  از  یکی  می دهد.  تشکیل  را 
گهربار امام حسین )ع( و ظهور  کربال و سخنان  حسینی تجلی یافت . و حادثه 
روحیات و خلق و خویی خدایی در حماسه عاشورا منبع ارزشمند و ماندگاری 
برای آموزش اخالق و الگوگیری در زمینه خودسازی، سلوک اجتماعی، تربیت 
گوشه ای از این جلوه های اخالقی جاویدان در  کرامت انسانی است .  دینی و 

تاریخ بشریت عبارتند از:

 1 . آزادگی
 آزادی در مقابل بردگی، اصطالحی حقوقی و اجتماعی است، اما آزادگی برتر 
از آزادی است و نوعی حریت انسانی و رهایی انسان از قید و بندهای ذلت آور 
و حقارت بار است . تعلقات و پای بندی های انسان به دنیا، ثروت، اقوام، 
برابر  در  اسارت  کند.  ایجاد می  مانع  روح،  آزادی  ... در مسیر  و  فرزند  مقام، 
تمنیات نفسانی و علقه های مادی، نشانه ضعف اراده بشری است . وقتی 
کمال و ارزش انسان به روح بلند و همت عالی و خصال نیکو است، خود را به 

دنیا و شهوات فروختن، نوعی پذیرش ذلت و حقارت است .
 علی )ع( در این زمینه می فرماید:

الجنة  ال  ثمن  لنفسکم  لیس  انه  لهلها؟  اللماظة  هذه  یدع  حر  »ال   
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که این نیم خورده )دنیا( را برای  فالتبیعوها ال بها; )15( آیا هیچ آزاده ای نیست 
گذارد؟ یقینا بهای وجودی شما چیزی جز بهشت نیست، پس خود  اهلش وا

را جز به بهشت نفروشید!«
به  را بشناسد و تن  کرامت و شرافت خویش  انسان  که  آزادگی در آن است 
و  فراز  و  . در پیچ و خمها  و اسارت دنیا ندهد  پستی و ذلت و حقارت نفس 
خاطر  به  انسانها  که  می آید  پیش  هایی  صحنه  گاهی  زندگی،  نشیب های 
رسیدن به دنیا یا حفظ آنچه دارند یا تامین تمنیات و خواسته ها یا چند روز 
گونه حقارت و اسارت را می پذیرند. اما آزادگان با ایثار جان  زنده ماندن، هر 
هم بهای آزادگی را می پردازند و هرگز تن به ذلت نمی دهند . امام حسین )ع( 

فرمود:
از زندگی ذلیالنه  )16( مرگ باعزت بهتر   »موت فی عز خیر من حیاة فی ذل; 

است .«
و  )ع(  حسین  امام  مورد  در  را  آزادگی  از  بارزی  جلوه  زندگی  به  نگرش  این   
که یکی از آثار و برکات سیاسی  گذاشت به طوری  خاندان و یارانش به جای 
که نه فقط با حرف بلکه در عرصه  - اجتماعی قیام سیدالشهداء )ع( این بود 
کرامت و عزت نفس  عمل هم روح استقامت و پایداری و آزادی خواهی و حفظ 

کالبد بی روح مسلمین در همه اعصار دمید.  را در 
بالترین  امیه  بنی  قاهره  قوه  و  ستم  مهیب  نیروی  برابر  در  شهیدان  سالر 
آنان  مقابل  در  و  داده  ج  خر به  را  شهامت  و  پایداری  ترین  مهم  و  استقامت 
در  حضرت  آن   . آموخت  آزادگی  و  حریت  درس  انسانها  به  و  کرده  مقاومت 
کربال با بدنی مجروح و خونین دشمنان را به آزادگی  آخرین لحظات حماسه 

کرد و فرمود: دعوت 
گر دین ندارید، پس در دنیا آزادمرد باشید .« )17(   »ای پیروان ابوسفیان! ا

نفس  عزت  و  استقامت  و  طلبی  آزادی  شعارهای  سراسر  عاشورا  حماسه 
گرم و آتشین خود فریاد می زد: گفتارهای  است، چنانکه در روز عاشورا ضمن 

کار مخیر ساخت، یا ذلت را بپذیرم  ک، مرا بین دو  ک و فرزند ناپا  »این ناپا
کشته شده و به حکم شمشیر تن دهم!  و در برابر یزید تسلیم شوم و یا اینکه 
اما از خاندان پیغمبر ذلت به دور است، نه خدا برای ما ذلت می خواهد و نه 
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که ما را در میان  کدل و مؤمن و نه آن دامنهای منزهی  پیامبر او و نه مردان پا
خود پرورانده است .« )18(

کسب عزت و ذلت مخیر است .   مرد خدا تن به ذلت نمی دهد و انسان به 
و نیز در اوج عزت چنین فرمود:

مانند  و  داد  نخواهم  کان  ناپا این  به  ذلت  دست  من  سوگند  خدا  به  »نه،   
گردم .« )19( بندگان در برابر آنها تسلیم نمی 

 رمز موفقیت و راز جاودانگی انسان در همیشه تاریخ بستگی به استقامت 
و  استقامت  با  )ع(  حسین  امام  و  دارد  راه  های  سختی  مقابل  در  پایداری  و 
کفر و الحاد و بذل جان و تمام هستی  آزادگی خود در برابر بنای شرک و اساس 
آزادی در میان مردم  پایداری و  راه مقدس، باعث دمیدن روح  خود در این 
از آن حضرت، این امر به خوبی مشهود  که در قیامهای بعد  شد، به طوری 
از ستم  راه استقالل و رهایی  آزادگان جهان، در  آزادی خواهان و  گر  ا  . است 
کربالست، در سایه  و طاغوتها می جنگند و الگویشان قهرمانی های شهدای 

که ارمغان عاشورا برای همیشه تاریخ است . همین درس »آزادگی « است 

 2 . عزت
 عزت چه به عنوان خصلت فردی یا روحیه جمعی، به معنای مقهور عوامل 
کرامت و والیی روح انسانی  بیرونی نشدن، شکست ناپذیری، صالبت نفس، 
و حفظ شخصیت است . ستم پذیری و تحمل سلطه باطل و سکوت در برابر 
کافران  تعدی و زیر بار منت دونان رفتن و تسلیم فرومایگان شدن و اطاعت از 
گیرد.  و فاجران همه و همه از ذلت نفس و زبونی و حقارت روح سرچشمه می 

قرآن در این باره می فرماید:
»و هلل العزة و لرسوله و للمؤمنین; )20( خداوند عزیز است و عزت را برای خود 

و پیامبر و صاحبان ایمان قرار داده است « .
که نباید تن به پستی و فرومایگی و   از امام صادق )ع( در مورد یک مسلمان 

ذلت دهد روایت است:
 )21( ذلیال;  یکون  ان  الیه  یفوض  لم  و  کله  امره  المؤمن  الی  فوض  اهلل  »ان   
گذاشته، ولی اینکه ذلیل باشد،  کارهای مؤمن را به خودش وا  خداوند همه 

گذار نکرده است .« به او وا
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که خدا فرموده است عزت از آن خدا و رسول و مؤمنان است . مؤمن   چرا 
از  امامان  از همه  که بیش  . استاد مطهری معتقد است  عزیز است نه ذلیل 

کرامت و عزت نفس نقل شده است: امام حسین مطالبی در باره مساله 
 »که امام حسین )ع( مرگ باعزت را بهتر از زندگی باذلت می داند یا جمله 
معروف امام حسین )ع( »هیهات منا الذلة « عجیب است و از آن جمله هایی 
کرامت و عزت  که تا دامنه قیامت از آن حرارت و نور می تابد، حماسه و  است 

و شرافت نفس می بارد .« )22(

 3 . غیرت
 یکی از صفات پسندیده انسانهای بزرگ »غیرت « است . غیرت به معنای آن 
که سرشت و طبیعت انسان از مشارکت غیر در امر مورد عالقه اش نفرت  است 
که انسان از هر نوع سوء قصد و  داشته باشد . غیرت دینی نیز سبب می شود 
هجوم مخالفان به دین و ارزشهای مقدس و معتقدات دینی برآشوبد و عکس 

کرم )ص( می فرماید: العمل نشان دهد و در دفع تعرض بکوشد . پیامبر ا
 »الغیرة من الیمان; )23( غیرت از ایمان است .«

یک  شخصیت  والی  نشانه  و  پسندیده  و  ارزشمند  خلقی  ورزیدن  غیرت   
انسان محسوب می شود . و خداوند نیز بندگان غیرتمند خویش را دوست 

می دارد:
 »ان اهلل یحب من عباده الغیور .« )24( 

که  کرد  آن حضرت در روز عاشورا خانواده و دختران و خواهر خود را توصیه 
گریبان ندرند و چهره نخراشند و آه و زاری و واویال سر ندهند  پس از شهادتش 
که در همان  گریه بلند نکنند . از غیرت او بود  و پیش دشمنان صدایشان را به 
کرد و تا زنده بود  کار ناجوانمردانه سپاه دشمن برآشفت و اعتراض  حال هم از 
غیرت   . شوند  نزدیک  او  ناموس  حریم  به  نامردان  که  کند  تحمل  نتوانست 

دینی او و یارانش نیز زمینه ساز آن حماسه بزرگ شد .
گوید:  استاد شهید مطهری می 

 »حسین بن علی درس غیرت به مردم داد، درس تحمل و بردباری به مردم 
داد . درس تحمل شداید و سختی ها به مردم داد، اینها برای ملت مسلمان 
و  کرد  گویند حسین بن علی چه  اینکه می  . پس  بود  بزرگی  درسهای بسیار 
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که حسین بن علی  که دین اسالم زنده شد، جوابش همین است  چطور شد 
کرد، عشق ایده آل  روح تازه دمید، خونها را به جوش آورد، غیرتها را تحریک 

به مردم داد ...« )25(

 4 . عمل به تکلیف
گذاشته   آنچه از سوی خدا و دین به عنوان »تکلیف « بر عهده مسلمانان 
گر  ا  . از »مفاسد« است  به »مصالح « و جلوگیری  برای رسیدن  شده همواره 
کی  پا به  رو  جامعه  مختلف،  ابعاد  در  کنند،  عمل  خویش  تکلیف  به  افراد 
وقتی در جامعه   » تکلیف  به  فرهنگ »عمل   . رفت  تکامل معنوی خواهد  و 
تعبیر  به   . کنند  می  پیروزی  احساس  همواره  شد،  با  کم  حا افرادی  میان  و 
کریم به »احدی الحسنیین « )26( دست می یابند و در مبارزات هم چه  قرآن 
کشته شوند چه به پیروزی نظامی و سیاسی برسند، هر دو صورت برای آنان 
تکلیف  طبق  اجتماعی  مختلف  شرایط  در  شیعه،  امامان   . است  پسندیده 
کردند . حادثه عاشورا نیز یکی از جلوه های عمل به وظیفه بود .  الهی عمل 

امام حسین )ع( بر اساس فرهنگ عمل به تکلیف می فرماید:
بر  را  خدا  شود،  نازل  داریم  می  دوست  که  چه  همان  بر  الهی  قضای  گر  »ا  
گر  کمک می خواهیم و ا گوییم و از او برای ادای شکر،  نعمتهایش سپاس می 
که نیتش حق و  کسی  تقدیر الهی میان ما و آنچه امیدواریم مانع شد، پس 

درونش تقوا باشد، از حق تجاوز نکرده است .« )27(
که امام حسین )ع( خود را بر انجام تکلیف   اینها همه نشان دهنده آن است 

که باشد راضی بود: کرده بود، نتیجه هر چه  الهی مهیا 
»ارجو ان یکون خیرا ما اراد اهلل بنا، قتلنا ام ظفرنا; )28( امیدواریم آنچه خدا 

گردیم .« کشته شویم، چه پیروز  برای ما اراده فرموده است، خیر باشد، چه 
به  »عمل  مبنای  بر  حرکت  حسینی،  نهضت  از  )ره(  خمینی  امام  تحلیل   
 . بود  استوار  فرهنگی  چنین  پایه  بر  ایشان  مبارزاتی  حرکت  بود،   » تکلیف 

حضرت امام )ره( در این زمینه می فرماید:
در  و  کم  عدد  با  کرد،  قیام  و  کرد  نهضت  )ع(  عبداهلل  ابی  حضرت  »اینکه   
نهی  کنم،  استنکار  که  است  این  من  تکلیف  گفتند  اینکه  برای  این  مقابل 
که  )29( »حضرت سیدالشهدا تکلیف برای خودشان دانستند  کنم .«  از منکر 
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کنند آثار معاویه و پسرش را .« )30( »لکن تکلیف  کشته هم بشوند و محو  بروند و 
کند،  که باید قیام بکند و خونش را بدهد، تا اینکه این ملت را اصالح  بود آنجا 

تا اینکه این علم یزید را بخواباند .« )31(
که موقعیت ویژه )خواص( دارند   پیام عاشورا برای همه مردم، بویژه آنان 
به  »عمل  و   » تکلیف  »شناخت  هستند،  الگو  و  خطدهنده  دیگران  برای  و 
گر همه پیروان حق در زمان امام حسین )ع( وظیفه خویش  تکلیف« است . ا
امام  از  حمایت  و  جانبازی  با  حسین  خاص  یاران  مثل  و  دانستند  می  را 
ترسیم می  ای دیگر  گونه  به  تاریخ  به وظیفه عمل می کردند، مسیر  خویش 
عده  متاسفانه  اما   . بود  دیگری  نحو  به  مسلمانان  و  اسالم  سرنوشت  و  شد 
گوار و عواقب وخیمی  ای با بی اعتنایی به تکلیف و ترک وظیفه پیامدهای نا
برای تاریخ اسالم به وجود آوردند . مقام معظم رهبری در تحلیل این مساله، 
پیوسته  عوام،  اینکه  و  عوام  و  خواص  به  جامعه  افراد  بندی  تقسیم  ضمن 
گر خواص به  دنباله رو خواصند و نقش خواص در جامعه بسیار مهم است و ا
گرایی و حفظ موقعیت و جایگاه خود، به وظیفه حساس خویش  خاطر دنیا

گونه ای دیگر پیش می آید، می فرماید: گاهی جریان تاریخ به  عمل نکنند، 
کثریت قاطعشان -  که خواص طرفدار حق در یک جامعه - یا ا  »... وقتی 
از ترس  کند،  برای دنیای خودشان اهمیت پیدا می  که  آنچنان می شوند، 
جان و از ترس از دست دادن مال و از دست دادن مقام و پست، از ترس منفور 
کنند و در مقابل  کمیت باطل را قبول  شدن و تنها ماندن حاضر می شوند حا
به خطر نمی  را  و جانشان  کنند  نمی  از حق طرفداری  و  ایستند  نمی  باطل 
که این طور شد، اولش با شهادت حسین بن علی )ع( با آن  اندازند . وقتی 
بنی  از  بعد  و  عباس  بنی  بعد  و  امیه  بنی  به  هم  آخرش  شود،  می  آغاز  وضع 
آن  وضع   ... رسد  می  امروز  تا  اسالم  دنیای  در  سالطین  سلسله  هم  عباس 
زمان این بوده است، خواص تسلیم بودند و حاضر نبودند حرکتی بکنند ... 
که امام حسین )ع( در جامعه  کرد، با آن عظمتی  وقتی امام حسین )ع( قیام 
اسالمی داشت، خیلی از همین خواص، پیش امام حسین )ع( نیامدند تا به 
کنند . ببینید به وسیله همین خواص چقدر وضعیت در یک جامعه  کمک  او 
که حاضرند دنیای خودشان را به راحتی بر سرنوشت  خراب می شود، خواصی 
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گیری خواص در وقت  دنیای اسالم در قرنهای آینده ترجیح دهند ... تصمیم 
از دنیا در لحظه لزم،  گذشت خواص  لزم، تشخیص خواص در وقت لزم، 
که تاریخ را نجات می دهد،  اقدام خواص برای خدا در لحظه لزم، اینهاست، 
کند . باید در لحظه لزم حرکت  ارزشها را نجات می دهد، ارزشها را حفظ می 

گذشت، دیگر فایده ندارد ...« )32( گر وقت  لزم را انجام داد . ا
 

ج . عوامل عرفانی
 1 . یاد خدا

کید  تا مورد  و  پسندیده  امری  مراحلش،  و  مراتب  همه  در  خدا،  یاد  و  ذکر   
اسالم است . در آیات قرآن توصیه به یاد فراوان خدا شده است . »اذکروا اهلل 
انسان  که  است  آن  است،  عرفانی  بلند  مرتبه  یک  که  یاد،   )33(  ». کثیرا  ذکرا 
پیوسته خدا را در خاطر داشته باشد و او را حاضر و ناظر بر خویش ببیند و در 
تنهاترین حالت هم او را از یاد نبرد و در شداید و مصیبتها و برخورداری ها و 
نعمتها، ربوبیت و ولیت الهی را فراموش نکند . زنده بودن چراغ »یاد خدا« در 
گناه می شود، هم مقاومت انسان را در سختی ها  دل، هم سبب پیشگیری از 
گرفتاری ها می افزاید و هم انسان به سرمستی و غرور نمی افتد و هم زمینه  و 
اغیار  از  دل  خانه  شدن  خالی  و  رذایل  از  اخالق  تصفیه  و  روحی  ارتقاء  ساز 
گفتار و رفتار و حالت  که در  از یاد خدا است  است . عاشورا، مظهری روشن 
امام حسین )ع( و یاران او دیده می شود . این خصلت دست پروردگان مکتب 
که هرگز خدا را در هیچ حالی از یاد نمی برند . امام حسین )ع( در  قرآن است 
بحرانی ترین حالت و پیش آمدها با یاد خدا آرامش می یابد و این اطمینان 
کند . خطبه هایش با نام و یاد  قلبی را به یاران و خانواده اش نیز منتقل می 
ثنا و حمد  با  خداست . وقتی برای اصحابش خطبه می خواند، آغاز خطبه 

خداست:
به  را  خدا   )34( الضراء;  و  السراء  علی  احمده  و  الثناء  احسن  اهلل  علی  »اثنی   
سپاس  راحتی  و  غم  و  سرور  حالت  در  را  او  و  ستایم  می  ستایش،  نیکوترین 

می گویم .«
 در صبح عاشورا، وقتی سپاه دشمن به سوی او می آید، می فرماید:
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گاه منی .« گرفتاری، تو تکیه  کرب; )35( خدایا در هر  کل   »اللهم انت ثقتی فی 
و  نماز  به  تا صبح  گرفتند،  که مهلت  را  او، شب عاشورا  کباز  پا یاران  و  امام 
سختی  اوج  در  عاشورا،  روز  در  )ع(  حسین  امام   . پرداختند  خدا  ذکر  و  قرآن 
گویا خویش  های توان سوز و مدهوش ساز، یک لحظه از یاد خدا غافل نبود و 
بر  را  نام آن محبوب  نگاه پرمهر خدای خود می دید و پیوسته  را در معرض 
اینکه   . ساخت  می  متصل  الهی  دریای  به  را  وجودش  و قطره  راند  می  زبان 
و  کرد  یاد می  را  امام حسین )ع( پیوسته و مداوم، خدا  روز عاشورا  اند  گفته 
گفت: »ل حول و ل قوة ال باهلل العلی العظیم .« )36( شاهد این ارتباط  زیاد می 
قلبی دوستدار با دوست است . به صراحت تاریخ و احادیث، امام حسین )ع( 
بیشترین محبت و شیفتگی را نسبت به خداوند داشت و وجودش سرشار از 

محبت خدا بود .
 2 . فدا شدن در راه خدا

که نعمت وجود را در راه   برای انسانهای موحد، چیزی بالتر از آن نیست 
گردند . آمادگی برای  ج شوند و فدا  گیرند و در راه خدا خر کار  رضای معبود، به 
فدا شدن، نشانه صدق انسان در راه محبت خداست . خدا مشتری جانها و 
مالهاست و در برابر آن بهشت می دهد . )37( اولیای خدا در برابر پروردگار، برای 
و حتی  و جان  نیازمند مال  الهی  گر دین  ا و  نیستند  قایل  خود، هیچ شانی 
آبروی آنان باشد، از نثار آن مضایقه ای ندارند . عزت و عظمت و ارزش دین، 
ک و حجتهای الهی  که برای بقای آن، عزیزترین انسانهای پا تا حدی است 

فدا می شوند و این فدا شدن را ادای حق الهی می شمارند .
که دین خدا در معرض زوال بود و جهالت و غفلت مردم زمینه   در دوره ای 
و  بیداری  برای  امام حسین )ع( حاضر شد  بود،  این اضمحالل مکتب شده 

گاهی مردم قربانی شود . در زیارت اربعین می خوانیم: آ
او   )38( الجهالة و حیرة الضاللة;   »و بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من 
گمراهی  کرد، تا بندگانت را از نادانی و سرگشتگی  خون خویش را در راه تو نثار 

نجات دهد .«
 حفظ دین خدا قربانی می خواهد . حسین بن علی )ع( و یاران و فرزندانش 
قربانی  و  شدن  قربانی  هم  ملتها  برای  بودند.  راه  این  در  بیت  اهل  قربانیان 
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دادن، رمز عزت و پیروزی است . پیام عاشورا این است:
گام برداشته و برمی دارد، باید قربانیان بسیاری  که در راه »آزادی«   »ملتی 
کردن عزیزانش در راه  گر جامعه ای حاضر به فدا  کند و ا تقدیم آستان حریت 
عزت  به  ذلت  از  هرگز  نباشد،  استقالل(  و  آزادی  و  مکتب  و  )آرمان  عزیزانش 

نمی رسند .« )39(
کاری امام حسین )ع( برای احیای دین   امام خمینی )ره( در باره نقش فدا

اسالم می فرماید:
خود  خون  و  کاری  فدا با  و  نمود  برپا  را  عاشورا  نهضت  )ع(  »سیدالشهدا 
و  را محکوم  امیه  بنی  را نجات داد و دستگاه  و عدالت  و عزیزان خود اسالم 
که فرزندان پیغمبر،  پایه های آن را فرو ریخت.« )40( »اسالم، همچو عزیز است 

کردند ...« )41( جان خودشان را فدای اسالم 
گوید:  استاد شهید مطهری )ره( در این زمینه می 

آیا حسین بن علی )ع( بچه های خود  را دوست داریم.   »ما بچه هایمان 
ما  از  که  دلیل  این  به  داشت.  دوست  بیشتر  او  مسلما  نداشت؟  دوست  را 
انسان تر بود و این عواطف، عواطف انسانی است. او انسان تر از ما بود و قهرا 
عواطف انسانی او هم بیشتر بود . حسین بن علی )ع( نیز بیشتر از ما فرزندان 
کس و همه چیز  خود را دوست می داشت اما در عین حال او خدا را از همه 
به  را  کس  هیچ  خدا  راه  در  و  خداوند  مقابل  در  می داشت،  دوست  بیشتر 

حساب نمی آورد.« )42(

 3 . عشق به خدا
کمال مطلق و معبود   از والترین و زلل ترین حالت جان آدمی، عشق به 
بالترین  در  را  عشق  این  الهی  پیشوایان  است.  متعال  خدای  حقیقی، 
گویای آن است . صاحبان  درجه اش داشتند . نحوه حیات و شهادتشان نیز 
لحظه  انتظار  در  پیوسته  و  بینند  نمی  تعینی  خود،  برای  عشقهایی،  چنین 
عشقی  چنین  خداوندند.  به  پیوستن  و  ک  خا زندان  و  تن  قفس  از  رهایی 
که جز  »فنای فی اهلل « را هم در پی دارد و این فنا و جذبه، سبب می شود 
که مانع  ذات احدی و جز رضای خالق، چیزی را به حساب نیاورد و از هر چه 
از جلوه های  از همه چیز برای خدا، یکی  گذشتن  گردد، بگذرد.  این وصال 
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کردن جسم برای تعالی جان، جلوه  همین عشق عرفانی به خدا است . فدا 
دیگر آن است.

گوید برو ... و این هر دو، عقل و عشق را،  گوید بمان و عشق می   »عقل می 
خداوند آفریده است تا وجود انسان در حیرت میان عقل و عشق معنا شود... 
که آن قافله عشق پای در آن نهاد، راه تاریخ است و آن بانگ الرحیل هر  راهی 
گر نه، این راحالن قافله عشق، بعد از هزار و  صبح در همه جا برمی خیزد. و ا
کنون  گفته اند؟ ... ا که لبیک  کدام دعوت است  سیصد و چهل و چند سال به 
بنگر حیرت عقل را و جرات عشق را! بگذار عاقالن ما را به ماندن بخوانند ... 
که ماندن نیز در رفتن است، جاودانه ماندن در  راحالن طریق عشق می دانند 

کشکشانه به خویش می خواند ...« )43( که ما را  جوار رفیق اعلی، و این اوست 
یگانه  آن  به  نسبت  مجذوبیت  و  عشق  همین  ثمره  نیز  رضا  و  سلم  مقام   
که به لحظه  محبوب است. برافروخته تر شدن چهره امام حسین )ع( هر چه 

شهادت نزدیک می شد، نشانه دیگری از این عشق برین است.

 4 . قیام برای خدا
کاری مطلوب و ارزشمند است،   اخالص و خدایی بودن نیت و انگیزه، در هر 
که زمینه هوای نفس و انگیزه های مادی و  به خصوص در مسایل مبارزاتی 
گیری بیشتر است و به عنصر اخالص، نیاز  جاه طلبانه و قدرت جویی یا انتقام 
کسب  کند، همه همتش عمل به تکلیف و  بیشتری است. آنکه برای خدا قیام 
کمی نفرات، در اراده اش خللی ایجاد می کند  رضای الهی است. بنابراین نه 
و نه شکست ظاهری او را مایوس و بدبین می سازد. قیام برای خدا، توصیه 

و موعظه الهی است .
 قرآن در این باره می فرماید:

 »قل انما اعظکم بواحدة ان تقوموا هلل مثنی و فرادی; )44( بگو شما را به یک 
کنید .« کنم: اینکه دو تا دو تا و به تنهایی برای خدا قیام  چیز موعظه می 

ک زیبایی و انگیزه، رنگ خدایی داشتن آن است، هر چه   از نظر اسالم مال
پررنگ تر شود،  و نیت  باشد  بیشتر  آفریدگار هستی  با  انگیزه  پیوند  و  نزدیکی 
بهترین  و  آنها  الهی ترین  انگیزه،  زیباترین  مبنا،  این  بر  و  است  زیباتر  انگیزه 
خدایی  رنگ  تالشها  در  انسان  انگیزه  تا  زیرا   . است  آنها  ترین  خالص  نیتها، 
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کامل و همیشگی  کامیابی  کوششهای او در جهت منافع واقعی و  پیدا نکند، 
خود و جامعه انسانی نخواهد بود .

که   بنابراین آنچه برای خدا باشد ماندگار و پایدار می شود . بدین علت بود 
تا نهایت  را تضمین بیشتری برای ادامه مبارزه  الهی  انگیزه  امام حسین )ع( 

توان و تا پایان عمر می دانست و می فرمود:
بن  یزید  بایعت  لما  ماوی  ل  و  ملجا  الدنیا  فی  یکن  لم  لو  اهلل  و  اخی  »یا   
گر در دنیا هیچ پناهگاهی هم نداشته باشم، هرگز با یزید  معاویة;)45( برادرم! ا

کرد .« بیعت نخواهم 
هرگز  باشد،  خدا  برای  قیام  وقتی  بود  دریافته  خوبی  به  )ع(  حسین  امام   
حسین  امام  قیام  جاودانگی  رمز  نیست.  کار  در  خسارت  و  باختن  احساس 
گشت  که مرزهای زمانی و مکانی را درنوردید و مبدل به نمادی جاودانه  )ع( 

صداقت و اخالص بود .

 ر . عوامل تاریخی
 1 . فرا زمانی و فرا مکانی بودن کربال و عاشورا

که در ظرف  کربال و عاشورا دو چهره دارد . یکی چهره ای   حماسه حسینی، 
گیرد، چهره ای تاریخی و جغرافیایی، چهره ای  زمان و مکانی خاص قرار می 
گیرد، چهره ای  که در ظرف زمان و مکانی خاص قرار نمی  ملکی. دوم چهره ای 
فراتاریخی و فراجغرافیایی، چهره ای ملکوتی، منسلخ از زمان و مکان. )46( در 
کوتاه و در محدوده جغرافیایی  وجه نخست، حماسه ای شکوهمند در زمانی 
یک منطقه روی می دهد . از اواخر رجب سال 60 هجری تا صفر سال 61 )بنا 
که  بر روایت مشهور( ظرف زمانی این حادثه حدود هفت ماه است. از آن زمان 
کسی نزد حسین)ع(  »ولید بن عتبة بن ابی سفیان « والی مدینه از طرف یزید 
کرد تا سخنرانی نیمه  فرستاد و از امام برای یزید بیعت خواست و امام امتناع 
تمام امام زین العابدین )ع( در شام، و سخنرانی حضرت زینب )س( در آنجا. 

)47(

ظرف مکانی این حادثه شامل سه حوزه اسالمی آن روز است: حجاز، عراق 
کربال،  کوفه و تغییر مسیر به  و شام. از مدینه به مکه و از مکه تا عراق، به سوی 
کاروان اسیران حامل: »مصیبت حماسه و  سرزمین »کرب « و »بال« )48( و سیر 
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پیام « )49( تا شام .
زمانها و همه  برای همه   در وجه دوم، حقیقت جاوید »کربال« و »عاشورا« 
خ می نماید . این شان، به تمام انسانها مربوط می شود، باید خویش  مکانها ر
کدام  کدام است، در  کنند . اینکه »قبله « شان  را بیابند و تکلیف خود را روشن 
کنند و یا به »حقیقت«  »صف« می ایستند به »اسفل سافلین« خود میل می 

خویش روی می نمایند. در این وجه است این سخن بلند:
کند .«  »مثلی لیبایع لمثله; )50( همچون منی با چون او )یزید( بیعت نمی 

گوید، نمی فرماید من با یزید بیعت   حسین بن علی )ع( وقتی سخن می 
که مثل من، با مثل  گوید  کنم، بلکه در نوع مواقع حساس چنین می  نمی 
کند . یعنی این قضایا، قضایای شخصی نیست، بلکه تا تاریخ  یزید بیعت نمی 
که  کسی  کند، با  که مثل من فکر  کسی  هست، این مبارزات هم هست . هر 
که چون منی با چون  کند. )51( این سخن  کند بیعت نمی  مثل یزید فکر می 
کند، دعوت همه مردمان است در همه زمانها و مکانها به  یزیدی بیعت نمی 
رویارویی با ستم و ستمگران و عدم مداهنه و سازش با ایشان. این سخن فراتر 
از تاریخ و جغرافیا است. در این وجه »کربال« و »عاشورا« مکتبی سیار است و 
کربال.«)52(  کل ارض  حقیقتی فراتر از »زمین « و »زمان « »کل یوم عاشورا و 
کربالست: مگر همه جا از  هر روز عاشوراست، مگر هر روز قیام است؟ همه جا 
زیبای  های  جلوه  ظهور  یعنی  »عاشورا«  و  »کربال«  آری!  است؟  گلگون  خون 
کی. »کربال« و »عاشورا« دعوت به این امر است. پیام  حقیقت آدمی در عالم خا

ملکوتی »عاشورا« این است . همگان نیازمند »کربال« و »عاشورا« هستند.
که فی حد   اصول از یک نگاه، دو نوع قیام قابل تصور است: نخست قیامی 
پرونده  و  گرفته  انجام  تاریخی  مقطع  یک  در  خود  اهداف  به  توجه  با  نفسه 
آن همان جا بسته می شود، چه موفق باشد چه ناموفق. البته ممکن است 
شود.  تحلیل  و  گیرد  قرار  بازبینی  مورد  و  شود  یاد  آن  از  تاریخی  عبرتهای  در 
که تعدادشان واقعا انگشت شمار است، قیامهایی  دوم، نوعی دیگر از قیامها 
کند . برای نمونه در تاریخ  که حالت اسوه برای دوره های بعد پیدا می  است 
که  کرده است. این تصویری است  کاوه آهنگر چنین حالتی پیدا  ایران، قیام 
کرده و قاعدتا می بایست تا روزگار وی همچنان در  فردوسی از آن برای ما ارائه 
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اذهان پابرجا بوده باشد . در ادبیات اسالمی بویژه ادبیات شیعی، قیام امام 
حسین )ع( حالت نوعی الگو و اسوه را یافته است. یعنی از حالت یک واقعه در 
یک زمان در آمده، تعمیم یافته و نوعی بی زمانی یا فرازمانی در آن لحاظ شده 
است . از این مهمتر، به صورت عاطفی با هویت یک فرد شیعه ممزوج شده 
و به نوعی جزو معتقدات او در آمده است . نهضت امام حسین )ع( به عنوان 
کرد . دلیلش  که حالت فرازمانی پیدا  یک قیام اسوه و به صورت قیامی در آمد 
نبود.  زمانی  ارزشهای  واقعا  شد  ح  مطر آن  در  که  ارزشهایی  که  بود  این  هم 
گیر بوده  کلی و فرا که علیه یزید بود اما به قدری این ارزشها  یعنی درست است 
که در زیارت وارث،  که مربوط به هیچ زمانی نبوده و نیست. لذاست  و هست 
گیر و فرازمانی، در ادامه مسیر انبیا  امام حسین )ع( از زاویه تاریخی و ارزش فرا

گردد. )53( ح می شود و وارث آنان تلقی می  مطر
گرفته از راه انبیا و مبارزات حق جویان تاریخ   بنابراین نهضت عاشورا، الهام 

مهم ترین الگوی مبارزات حق طلبانه بوده است.

 2 . اتمام حجت )حجت کامل(
مورد  که  است  دلیلی  سازان  تاریخ  یا  مردم  استناد  تاریخی،  جریانات  در   
گیرد . مردم در پی حجت و سند برای عمل خویش یا ارزیابی  تمسک قرار می 
 » تاریخ  »محکمه  به  پاسخگویی  برای  نیز  سازان  تاریخ  دیگرانند.  عملکرد 
نیازمند  انسان،  بنابراین  گذارند.  می  جای  بر  حجت  وجدانها  قاضی  برای 
گریزگاه  گری، بهانه آوری و یافتن  حجت، برهان و بهانه شکنی است . توجیه 
کشش ها و  که در اسارت نفس و  آنگاه  انسان است،  کوشش هماره  از حق، 
کشمکش های پست و فرومایه دنیوی فرو می غلتد . همه پیامبران آمده اند 
کسی  کس نگوید: نمی دانستم.  تا فرصت »بهانه« را از انسان بگیرند تا هیچ 

نگوید: چراغی نداشتم . خداوند در هدف بعثت انبیا می فرماید:
از  پس  مردم،  برای  تا   )54( الرسل;  بعد  حجة  اهلل  علی  للناس  یکون  »لئال   

]فرستادن[ پیامبران، در مقابل خدا ]بهانه[ و حجتی نباشد.«
که نتوانستن یا نمی شود را فریاد  کربال، حجت بالغه است، برای همه آنانی   
کربال از نظرگاه سنی »حجت« است و تقریبا هر  می زنند، اتمام حجت است . 
کربال می تواند الگوی سنی خود را بیابد . نوجوانان، قاسم، عبداهلل  کس در 
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پیران،  و جعفر;  کبر، عباس، عبداهلل  ا علی  میانسالن  و  الحسن; جوانان  بن 
کودکان،  حبیب، عابس و مسلم بن عوسجه; زنان، زینب، رباب، و ام وهب; 
کربال از این جهت نیز در جنگهای تاریخ اسالم یک استثنا است.  اصغر و رقیه. 
کربال یافت می شوند، سیاه مانند جون غالم ابوذر و سفید  همه رنگها نیز در 
کربال نماینده دارند،  گویی در  گروههای اجتماعی نیز  مانند اسلم ترکی . همه 
کند، خلع  که بخواهد با تکیه بر بهانه ها صحنه حق را رها  کس را  کربال، هر   ...
باشد.  آفرین  نقش  تواند  می  خویشتن  گریه  با  کودک  حتی   . کند  می  سالح 
کربال، سرزمین  کربال چهره و جلوه نموده است ...  همه حالت انسانی نیز در 
و  تسلیم  گریز،  دلیل  تنهایی،  و  جنگیدن  بهانه  تشنگی،  است،  بهانگی  بی 

ذلت پذیری نیست . )55(
در نهضت عاشورا، امام حسین )ع( و یارانش، پیش از شروع جنگ با دشمن 
تشریح  را  کوفه  سوی  به  آمدنشان  از  هدف  و  خود  هم  کردند.  حجت  اتمام 
کردند  که به استناد دعوت آنها بوده است، هم خود را به روشنی معرفی  کردند 
امام  با  مخاصمه  این  بر  دلیلی  که  گرفتند  آنان  از  را  بهانه ای  گونه  هر  هم  و 
نداشته باشند . امام حسین )ع( قبل از عاشورا با عمر سعد به طور خصوصی 

کرد، بلکه او را از این جنایت بازدارد. به او فرمود: صحبت 
کیستم،   »وای بر تو ای پسر سعد! از خدا نمی هراسی؟ با اینکه می دانی من 
که به قرب خدا نزدیکتر  کن و بیا با من باش  گروه را رها  با من می جنگی؟ این 

است ...«
کت  او سا و  گفت  را  امام جوابش  آورد،  که عمر سعد  را  بهانه ای   هر عذر و 
ماند، ولی نتوانست از مطامع دنیوی دست بکشد . امام مایوس، از هدایتش 

کرد . )56( بازگشت، ولی با او اتمام حجت 
کرد بلکه حجت را، حتی   امام حسین )ع( نه تنها با دشمنان اتمام حجت 
که می مانند، از روی بصیرت  کرد، تا آنان  بر یاران و همراهان خویش نیز تمام 
خبر  آنان  به  کوفه  داخلی  اوضاع  از  راه،  طول  در   . بمانند  گاهانه  آ انتخاب  و 
که می خواهد، برگردد . شب عاشورا نیز به همراهان خود فرمودند: داد، تا هر 

که بماند، فردا کشته خواهد شد . بیم دارم که بعضی از شما از وضع فردا   »هر 
که بروند. نیرنگ نزد ما خاندان  بی خبر باشند، یا بدانند و خجالت بکشند 
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آویخته  ای  پرده  همچون  شب  که  برود،  ندارد،  دوست  که  هر  است.  حرام 
کند،  کند و مواسات  که می خواهد جان خویش را در راه ما فدا  است ... و هر 

که فردا در بهشت با ما است .« )57( بداند 
که در پهنه زمین و زمان پیش می آید،   در همه صحنه های حق و باطل 
ج و ثبت در تاریخ از یک سو برای بستن راه  گاهان و پیشوایان باید برای در آ
آینده  در  تا  بپردازند  هشدارها  و  بینات  اظهار  به  دیگر،  سوی  از  بهانه  و  عذر 

تاریخ، متهم به سکوت و سازش نشوند .

 3 . جامعیت اسالم در نهضت حسینی
گاه همه زیبایی ها، عظمت ها و ارزشهای مکتب اسالم است.  کربال، جلوه   
در   ... و  معرفت  سیاست،  فقه،  عرفان،  اخالق،  آن،  در  که  کامل  مدرسه ای 
کاملترین و عالی ترین شکل ظهور و بروز یافته است . چهره »تمام « و »کمال« 
کدام بعد قرآن و  کربال عرضه نشده است .  قرآن در هیچ صحنه ای همچون 
کربال نمود  کدام زیبایی و دلرایی قرآن در بهترین و درخشان ترین وجه در 
کربال هیچ چیز »کم « ندارد،  کامل است . پس  گاه انسان  کربال جلوه  ندارد؟ 
کامل است برای انسان با همه درسها و آموزه های بزرگ، و شگفتا این  کالسی 
کربال  گرفته است . در  کوتاه ترین زمان شکل  کالس در محدودترین زمین و در 
به جست و جوی هر مصداقی از »دین « بپردازیم، خواهیم یافت، آن هم در 
کربال امتزاج مسایل به ظاهر متضاد، یعنی راندن و  بهترین و زیباترین جلوه . 
خواندن - دعوت به همراهی و پس زدن سست عنصران - خشم و رحمت، 
اشک و لبخند، صالبت و انعطاف و حتی شوخی و جدی است! بی مناسبت 
را در   » »زندگی  گون  گونا تا جلوه های  گفته شود  باز  کربال  از  نکته ای  نیست 

کربال خوب تر دریابیم . )58(
 حقیقت جاوید کربال و عاشورا از این جهت که به شان تمام انسانهایی مربوط 
کی هستند و  که مظهر جلوه های زیبای حقیقت آدمی در عالم خا می شود 
که این واقعه از همه فضایل و شایستگی ها و برتری های چنین  از این جهت 
انسانی برخوردار است، یک نهضت چندمقصدی و چندجانبه و چندبعدی 
این نهضت شده است  تعابیر مختلفی در مورد  و  تفاسیر  اینکه  است و علت 
که از جنبه بعضی عوامل و  محاذی بودن عناصر دخیل در آن است. ما وقتی 
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کنیم، می بینیم صرفا جنبه تمرد و عدم تسلیم  عناصر به این نهضت نگاه می 
کم وقت دارد. از این  در مقابل قدرتهای جابر و تقاضاهای ناصحیح قدرت حا

نظر این نهضت یکی نفی »نه « و عدم تسلیم است.
 استاد مطهری در باره جامعیت اسالم در نهضت حسینی می گوید:

کنیم، باید نگاهی هم به نهضت  که بخواهیم به جامعیت اسالم نظر   »وقتی 
کربال به مرحله  کلیات اسالم را در  حسینی بکنیم. می بینیم امام حسین )ع( 
کرده است، ولی تجسم زنده و جاندار حقیقی واقعی نه  عمل در آورده، مجسم 
کند، اموری را می بیند  کربال تامل می  در تجسم بی روح . انسان وقتی در حادثه 
گوید اینها نمی تواند تصادفی باشد و سر اینکه  که دچار حیرت می شود و می 
کید  ائمه اطهار )ع( این همه به زنده نگه داشتن و احیای این واقعه توصیه و تا
که این حادثه یک  کربال فراموش شود، این است  کرده و نگذاشته اند حادثه 

اسالم مجسم است، نگذارید این اسالم مجسم فراموش شود.« )59(
از تمامی جنبه های اسالمی،  که  از این جهت  کلی حادثه عاشورا   به طور 
اعتقادی  عرفانی،  و  توحیدی  پرخاشگری،  اندرزی،  اجتماعی،  اخالقی، 

کلیه فضیلت های بشری است . برخوردار می باشد، عصاره 
 

ه . عوامل سیاسی
 1 . بصیرت

راه دوست  پیشوا، حجت خدا،  تکلیف،  از دین،  یقینی  و   شناخت روشن 
و دشمن، حق و باطل »بصیرت « نام دارد . بصیرت و روشن بینی از صفات 
باید  خود  اجتماعی  و  فردی  زندگی  در  مسلمان  یک  که  است  ای  شایسته 
و موضع  اجتماعی  و  فعالیتهای سیاسی  و  مبارزات  باشد. در  برخوردار  آن  از 
گیری ها، جایگاه بصیرت روشنتر می شود . حماسه آفرینان عاشورا، بی هدف 
به  نسبت  هم  بودند،  بصیرت  اهل  آنان  بودند،  نیامده  کربال  به  کورکورانه  و 
درستی و حقانیت راه و رهبرشان و هم به اینکه وظیفه شان جهاد و یاری امام 
است و هم شناخت دشمن و حق و باطل. امام حسین )ع( از فرجام شهادت 
گاهی در  گاه بود و از روی بصیرت و آ کامال آ گاهانیدن یاران و همراهان خود  و آ

شب عاشورا در جمع یارانش فرمود:
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که پیش روی من جهاد می کنند.  کسانی را  کشت و همه   »اینان مرا خواهند 
پس از غارت، خانواده مرا به اسارت خواهند برد ...« )60(

که به قیام حسین )ع(  استاد مطهری معتقد است از جمله ارزشهای مهمی 
است.  روشن بینی  است،  بخشیده  همیشگی  جاودانگی  و  پایداری  قوام، 

گوید: ایشان می 
می دهد،  زیاد  ارزش  )ع(  علی  بن  حسین  نهضت  به  که  چیزهایی  از  »یکی   
روشن بینی است. روشن بینی یعنی چه؟ یعنی حسین )ع( در آن روز چیزهایی 
که دیگران در آیینه هم نمی دیدند . ما امروز نشسته  در خشت خام می دید 
که در آن زمان بودند آن  کنیم، ولی مردمی  ایم و اوضاع آن زمان را تشریح می 

چنانکه حسین بن علی )ع( می فهمید می فرماید، نمی فهمیدند .« )61(
باعث  حسینی  نهضت  در  قوی  درک  یک  وجود  مطهری  شهید  اعتقاد  به   
پرده ضد  آن جریان پشت  این درک قوی،  و  این نهضت شده است  تقدس 
که مردم ظاهربین نمی دیدند، می دید ولی مردم ظاهربین و  اسالمی امویان را 
گول ظاهرخور و حمل به ظاهرکن، هیچ گونه توجهی به این امور نداشته اند... 
کرد و دیگران درک نمی کردند. استاد  که حسین )ع( درک می  بود  حقیقتی 
از  را یکی  آنان  مطهری عدم روشن بینی و درک ضعیف عامه و فراموشکاری 

علتهای مهم شهادت امام حسین )ع( می داند. )62(

2 . امر به معروف و نهی از منکر
 حیات و پایداری و قوام جامعه اسالمی منوط به حساسیت مردم نسبت 
عادی  مردم  و  مسؤولن  و  والیان  امور  در  عمومی  نظارت  و  خدا  احکام  به 
از  نهی  و  به معروف  »امر  بعد مکتب،  از  اجتماعی  این مساله مهم  به  است . 
امام  است.  مسلمان  هر  عهده  بر  دینی  واجبات  از  که  شود  می  گفته  منکر« 
اشاره  مهم  عنصر  این  به  خودش،  قیام  های  انگیزه  بیان  ضمن  حسین )ع( 

دارد و می فرماید:
 »ارید ان آمر بالمعروف و انهی عن المنکر .« )63( 

که فریضه امر به معروف و نهی  یکی از درسهای نهفته در این سخن، آن است 
گناهان جزیی از سوی افراد عادی  از منکر، تنها در تذکراتی نسبت به بعضی از 
خالصه نمی شود، بلکه قیام بر ضد حکومت ستم و تالش برای اصالح ساختار 
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سیاسی جامعه و تشکیل حکومتی بر اساس حق و قرآن نیز از مصادیق امر به 
که امام حسین )ع( حماسه عاشورای  گونه  معروف و نهی از منکر است، آن 
خود را عبارت از همان دانست. استاد مطهری در باره ارزش و اهمیت والی 

اصل امر به معروف و نهی از منکر در جامعه اسالمی می گوید:
دهد.  می  حسینی  نهضت  به  زیادی  ارزش  منکر  از  نهی  و  معروف  به  »امر 
برای  که  کرده  پیدا  این نهضت شایستگی  که  به موجب همین عامل است 
همیشه زنده بماند. برای همیشه یادآوری شود و آموزنده باشد. البته همه 

عوامل، آموزنده هستند، ولی این عامل، آموزندگی بیشتری دارد .« )64( 
 استاد مطهری در ادامه می افزاید:

اسالم  بقای  ضامن  که  است  اصلی  یگانه  منکر،  از  نهی  و  معروف  به  »امر   
گر این اصل نباشد، اسالمی نیست  است . به اصطالح علت مبقیه است. اصال ا
... حسین بن علی )ع( در راه امر به معروف و نهی از منکر یعنی در راه اساسی 
کشته شد، در راه آن اصلی  که ضامن بقای اجتماع اسالمی است  ترین اصلی 
گندیدن  گر نباشد، دنبالش متالشی شدن، تفرق، تفکک و از میان رفتن و  که ا
پیکر اجتماع است «. )65( عنصر امر به معروف و نهی از منکر به نهضت حسینی 
ارزش داد، امام حسین هم به امر به معروف و نهی از منکر ارزش داد . امر به 
معروف و نهی از منکر، نهضت حسینی را بال برد، ولی حسین )ع( این اصل را 

که شان این اصل بال رفت .« )66( کرد  به نحوی اجرا 

 3 . اصالح طلبی
فاصله  اسالم  ارزشی  کهای  مال و  دین  اصیل  معیارهای  از  که  ای  جامعه   
بگیرد، فساد در پیکره آن ریشه می دواند و روابط انسانی و ارتباطات اجتماعی 
مستقیم  صراط  از  انحراف  دچار  آید،  می  پیش  ملت  و  کم  حا میان  آنچه  و 
و  حیف  و  پول  کمیت  حا و  ظلم  رواج  و  باری  و  بند  بی  گسترش   . شود  می 
جان  و  مال  و  زندگی  به  نسبت  مورد  بی  تعرض  و  مسلمین  المال  بیت  میل 
گوشه ای از این فساد اجتماعی است.  مسلمانان و نبودن امنیت و عدالت، 
کردن مسؤولن به رفتار  راه فسادزدایی نیز اقدامهای اصالحی برای متقاعد 
کتاب و سنت است . این نوعی حرکت  عادلنه و اجرای دقیق قانون و عمل به 
که امام حسین )ع( نیز در نهضت خویش آن را دنبال می کرد  گرانه است  اصالح 
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و بر اوضاع نابسامان اجتماع، صحه نمی گذاشت و مهر سکوت بر لب نمی زد 
با اشاره به این هدف اصالحی،  . امام حسین )ع( در سخن معروف خویش 
کرده است. امام  خروج خویش را با انگیزه اصالح طلبی در امت پیامبر معرفی 
حسین )ع( هدف از اصالح طلبی خود را در طی نامه ای به عنوان وصیت نامه 

کند: گونه بازگو می  به برادرش محمد حنفیه، به بیان شهید مطهری این 
که خودم  که قیام و انقالبم به خاطر این باشد   »من مثل خیلی افراد نیستم 
کنم، برای اینکه به  به نوایی رسیده باشم، برای اینکه مال و ثروتی تصاحب 
مدینه  در  را  نامه  )این  بدانند  امروز  از  دنیا  مردم  را  این  باشم.  رسیده  ملکی 
هستم.  جدم  امت  در  مصلح  من  است.  مصلحانه  قیام  من  قیام  نوشت( 
که سیره رسول  از منکر است، قصدم این است  امر به معروف و نهی  قصدم 
کنم. سیره پیغمبر مرد، روش علی  کنم، روش علی مرتضی را زنده  خدا را زنده 

کنم .« )67( مرتضی مرد، می خواهم این سیره را و این روش را زنده 
 ایشان همچنین می افزاید:

که موفق شود این چهار اصل را عملی سازد، افکار و اندیشه ها   »هر مصلحی 
را متوجه اسالم راستین سازد و بدعتها و خرافه ها را از مغزها بیرون براند، به 
از نظر تغذیه و مسکن و بهداشت و آموزش و پرورش سامان  زندگی عمومی 
ببخشد، روابط انسانی انسانها را بر اساس برابری و برادری و احساس اخوت و 
کم طبق  همسانی برقرار سازد و ساخت جامعه را از نظر نظامات و مقررات حا

کثر موفقیت نایل آمده است.« )68( الگوی خدایی اسالم قرار دهد به حدا
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عاشورا 
به مثابه 

یک مکتب

جناب  با  سال 1393  در  شفقنا  خبرگزاری  مصاحبه  متن  می خوانید  آنچه 
مقام  نماینده  معزی  عبدالحسین  شیخ  حاج  والمسلمین  االسالم  حجت 

معظم رهبری در جمعیت هالل احمر است.

ـــ   عاشورا به مثابه یک مکتب است ـ 
ــــ   از درس های عاشورا رسیدن انسانها به قله تکامل است

ــــ   هجرت به موقعیت برتر از آموزه های مکتب امام حسین )ع( است
ــــ   مقاومت و صبر برای خدا ازآموزه های عاشوراست

ـ  امام حسین می آموزد که انسان برای هدفی که دارد باید بایستد و مقاومت کند ـــ
ــــ   باید ابزار مناسب برای معرفی عاشورا انتخاب شود

که با تعقل بشری تضاد نداشته باشد  کنیم  ــــ   عزاداری را به شکلی باید انتخاب 
که در این مکتب هم شیعه به احسن وجه و به  عاشورا به مثابه یک مکتب است 
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عنوان اینکه نزدیک ترین افراد به این مکتب هستند می تواند بهره مند شود و هم 
که  غیرشیعه و مسلمانان دیگر می توانند از آن بهره ببرند و هم دیگر انسانهایی 

مسلمان نیستند.
گفت وگو با شفقنا، با بیان   حجت السالم والمسلمین عبدالحسین معزی، در 
اینکه مسئله محرم و عاشورای امام حسین)ع( یکی از وقایع بزرگ تاریخ زندگی 
بشریت است و هرگز فراموش نمی شود و در جهان به عنوان یک واقعه تاثیرگذار 
که در سال 61  کربال  کرد: واقعه  گرفته خواهد شد، تصریح  در زندگی انسانها بکار 
که یکی محتوای حرکت  هجرت به وسیله امام حسین)ع( رخ داد دو بخش دارد 
که ما می خواهیم در یک غالب و فرم این پیام را به  امام حسین است و بخشی 
گر به واقعه عاشورا سال 61  که ما ا کنیم و برسانیم. من معتقدم  دیگران منتقل 
هجرت در کربال با دید صحیح و درست و عمیقانه بنگریم؛ عاشورا یک جریان نبوده 
گروه و یا دو جریان بوده و تمام شده باشد.  که درگیری بین دو فرد و یا دو  است 
کوچک و تمام شدنی نبوده است. لذا  گرچه بین دو جریان است، اما این مسئله 
کربال بین دو جریان و یا دو طرز تفکر و یا دو مکتب  که واقعه  کنیم  گر اینگونه نگاه  ا

بوده است، بهتر می توانیم تحلیل کنیم.
 

عاشورا به مثابه یک مکتب
مثابه  به  عاشورا  کرد:  تصریح  و  دانست  مکتب  یک  مثابه  به  را  عاشورا  وی   
که در این مکتب هم شیعه به احسن وجه و به عنوان اینکه  یک مکتب است 
نزدیک ترین افراد به این مکتب هستند می تواند بهره مند شود و هم غیرشیعه 
که مسلمان  و مسلمانان دیگر می توانند از آن بهره ببرند و هم دیگر انسانهایی 

نیستند.
و  اعتقادی  و  ایدئولوژیک  مبانی  دارای  عاشورا  مکتب  اینکه  بر  کید  تا با  وی   
که در زمینه تکامل انسانها نقش بنیادین دارد،  دستورالعملهای رفتاری است 
کامل  گر یک انسانی بخواهد  که ما معتقد هستیم؛ ا کرد: همانطور  خاطرنشان 
که  است  مکتبی  و  اندیشه  و  تفکر  یک  عنوان  به  اسالم  حقیقت  و  اسالم  شود 
را در  را رشد می دهد و دستورهای عملی آن هم ما  اعتقادی آن ما  جنبه های 
کش حرکت و زندگی آبدیده و آزموده می کند. عاشورا هم چنین مکتبی است.  کشا
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زیرا بلحاظ جنبه های اعتقادی، امام حسین)ع( برای خداوند متعال و نه برای 
کرده است. یعنی منافع مادی را درنظر نگرفته است و هر  انسانها و مردم، حرکت 
آنچه هست خلوص و خدایی محض است و خواسته خداوند متعال و رضایت 
پروردگار متعال برای امام حسین مسئله اول بوده است و به خاطر خداوند این 
کرده است و هیچ چیز بجز خدا برای او مطرح نبوده است. نه خشنودی  حرکت را 
و رضایت قبیله شان و نه مردم عرب در آن روزگار و نه انسانهای دیگر در آینده، 
هیچ کدام نبوده است و فقط و فقط برای خدا بوده است. لذا این اولین مسئله در 

مکتب امام حسین و عاشورا است که فقط خدا را در نظر گرفته اند.

 از درس های عاشورا رسیدن انسانها به قله تکامل است
 وی دومین درس عاشورا را رسیدن انسانها به قله تکامل عنوان کرد و گفت: امام 
کردیم برای قدرت طلبی و  گر حرکت  حسین خطاب به خداوند می فرمایند؛ ما ا
ثروت و مال نیست. بلکه می خواهیم کاری کنیم که این نشانه های راه تو بر سر راه 
انسانها قرار گیرد و از بین نرود تا انسانها بتوانند بسوی تو حرکت کنند. این مکتب 
کنند. زیرا  که می خواهد انسانها به سمت قله تکامل حرکت  امام حسین است 
جاده پر پیچ و خم است و نشانه هایی بر سر این جاده نیاز داریم. امام حسین)ع( 
می فرمایند؛ ما می خواهیم نشانه هایی که از بین رفته و در طی این 50 سال سعی 
گردانیم تا مردم نشانه های حرکت به سوی خدا را پیدا  کردند از بین ببرند را باز 
که مردم در پرتوی عبودیت و بندگی خداوند متعال  کنند. هدف ما این است 
بتوانند، به تضمین اسالم، به سعادت و نیکبختی دست یابند و تنها سعادت این 

دنیا و سعادت جاودانه و ابدی را بدست آورند.
 

هجرت به موقعیت برتر از آموزه های مکتب امام حسین )ع( است
کرد: مسئله سوم این   ایشان با اشاره به درس سوم مکتب عاشورا خاطرنشان 
است؛ حال که می خواهیم این حرکت را انجام دهیم این جاده عاشورا جاده صاف 
کنند لذا از مدینه  و هموار و آماده و بدون زحمت نیست. اول اینکه باید مهاجرت 
کربال آمدند. خود هجرت یکی از مهم ترین اصول در  به مکه و از مکه به سمت 
اسالم است و مهاجرت یکی از ارزشهاست. وقتی ما نمی توانیم در یک محیطی 
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انجام  را  کارمان  کنیم و جایی دیگر  انجام دهیم، حرکت  را  کارمان  که هستیم 
کرد و بعد هم سختیهای مهاجرت را  دهیم. لذا امام حسین حرکت و مهاجرت 
تحمل نمود. به ایشان سفارش کردند که وقتی می روی راه برای تو سخت خواهد 
تو  و  تاریخی هستند  و سابقه  ویژگی  این  دارای  کردند  که دعوت  شد. مردمی 
کردند.  که با پدرت امیرالمومنین)ع( و امام حسن)ع( چگونه رفتار  خود می دانی 
اباعبداهلل با تمام سختیهایی که می دانست تحمل کرد و سختیها را به جان خرید 
که هدف و ایده بزرگی  کسی  که همه هستی خود را از دست داد. این  تا جایی 
دارد، حرکت برای خدا و دیگر انسانها را هم حرکت می دهد و خود هادی و رهنمون 
و پیشروی آنها می شود و ، سختیها را به جان می خرد. بنابراین بعد از مهاجرت 
مسئله جهاد امام حسین مطرح است. ایشان  با بیان اینکه جهاد در اسالم مراتب 
که  کرد: یک نوع جهاد همان است  بسیار بسیار عمیق و متعددی دارد، اظهار 
همه مردم به آن توجه دارند و به معنای جنگیدن با دشمن است. اما جهاد در 
اولین مرحله یعنی اینکه انسان با تمایالت خود بجنگد. امام حسین مانند دیگر 
انسانهاست و تمایالت انسانی دارد و عالقمند به خانواده و فرزند است و آسایش و 
امنیت خانواده و بهره بری از امکانات این جهان را می خواهد. اما کسی که هدف 
کوشش و تالش و جهاد با  کرده است،  کند و هجرت هم  دارد و می خواهد حرکت 
کبر است و آن را به  که بزرگترین جهاد و به تعبیر پیامبر جهاد ا نفس خود می کند 

انسانها  می آموزد.
 ایشان با اشاره به اینکه مکتب عاشورا هجرت کردن از یک موقعیت به موقعیت 
گر انسان می خواهد به  که ا گفت: مکتب عاشورا می گوید  برتر و بهتر را می آموزاند، 
کوشش  کند. اولین مرحله  کوشش  موقعیت برتر در هجرت برسد، باید تالش و 
که  با آنچه تمایالت درونی است درگیر شود و آنها را تحت تاثیر قرار دهد  این است 
و از بین ببرد و میل و خواسته اش فراتر از تمایالت شخصی و نفسانی باشد. مسئله 
اینکه امام  کمترین آن  کردن آسیب های فراوانی دارد و  اینکه این حرکت  دیگر 
که نظیر آن نیست. ما  کربال به رنج های جسمانی درست یافت  حسین در جریان 
در سخنرانیهای عاشورا بیان می کنیم که امام حسین و فرزندانش و یارانش چقدر 
کنند ولو  دچار مشکالت شدند. اولین مشکل اینکه خانواده می خواهند زندگی 
کمتر  چند روز در یک صحرا و با امکانات محدودی چادر زده اند و اولین چیز و 
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که حیات  اولین چیزی  که  که آب می خواهند. لذا آب  آنها این است  تقاضای 
بشری به آن متکی است را به روی آنها می بندند. و آن نوع آب را به روی انسانها 
که شاعر می گوید؛ زان تشنگان هنوز به عیوق می رسد / فریاد العطش ز  می بندند 

بیابان کربال.
که خانواده ایشان نگاه می کنند   دشمنان به نوعی امنیت را بر او تنگ می کنند 
که در برابر آنها ایستاده است 18 هزار نفر است و  که حداقل جمعیتی  و می بینند 
آنها فقط 72 نفر هستند. این چه اضطراب نفسانی و روحانی برای انسان پیش 
می آورد؟ چه اضطرابی در بچه ها و زن ها ایجاد شده است؟ امام حسین هم به 
خانواده و فرزندانش عالقمند است و آنها را دوست دارد و به آنها عشق می ورزد. 
هرچقدر ایمان و خلوص و صفای باطن انسان بیشتر باشد اظهار تعلق به هستی 
را دوست می دارد،  انسانها  و  که پیامبر جهان  آنقدر  هم بیشتر می شود. یعنی 
داشتند  عالقه  خانواده  به  رضا)ع(  امام  کنند.  تصور  نمی توانند  انسانها  دیگر 
گاه به تمام  و امیرالمومنین و دیگر امامان هم هینطور بودند. یک امام عالم و آ
حقایق عالم و انسانی که هستی در اختیار مقام ولیت تکوینی اوست، این انسان 
نسبت تعلقش به این جهان زیاد است و انسانها و موجودات این جهان را دوست 
کربال  که وقتی امام حسین)ع( در بین راه مکه تا  می دارد. نمونه آن این است 
می آمدند، لشگر هزار نفری و تشنه حر جلوی آنها را گرفت. امام گفتند که همه آنها 
کنید و به اسب ها و حیوانات آنها هم آب بدهید تا اذیت و آزار نبینند.  را سیراب 
این از رافت امام است. حال ببینید که نسبت به خانواده چگونه است. این پدری 
که می بیند بچه ها چقدر مضطرب هستند و نگران فردا و پس فردای آنهاست، چه 
گذاشته اند. لذا  که این موجودات انسانیت خود را زیر پا  حالی دارد. زیرا می داند 

امام حسین می ایستد و جهاد می کند.
 

مقاومت و صبر برای خدا از آموزه های عاشوراست
 ایشان  یادآور شد: امام حسین )ع( روز عاشورا هم می ایستد و تمام عزیزانش را به 
جنگ می فرستد. حبیب بن مظاهر از یاران و اصحاب پیامبر بود. چند نفر دیگر هم 
از اصحاب پیامبر در کربال بودند که انسانهای برجسته  ای به لحاظ معرفتی بودند. 
امام حسین می بینند که آنها مانند برگ خزان روی زمین می ریزند. به تعبیر تاریخ 
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وقتی اوج مصیبت را بیان می کنند می گویند آنها قطعه قطعه شدند. امام حسین 
کبر و قاسم بن حسن و خردسالی مانند عبداهلل بن  نگاه می کند جوانی مانند علی ا
که 10 ساله است را به شهادت می رسانند و یا بچه شیرخواره به شهادت  حسن را 
می رسد و به صغیر و کبیر رحم نمی کنند. امام حسین همه اینها را به جان می خرد 
و این مصیبت ها را در راه خدا تحمل می کند و توصیه ایشان این است که می گوید؛ 
حال که هجرت کردی و مجاهدت دارید، اینجا باید صبر و مقاومت کنید و دستور 
کنید ای بزرگ زادگان و انسانهای با  مقاومت می دهد. می گویند مقاومت و صبر 
کنید و مکتب  گرامی داشته شده در تاریخ بشریت، مقاومت  کرامت و انسانهای 
گر موقعیت  کردن لزم است. ا که در مسیر اعتقادی حرکت و تالش  این را می گوید 
با  مبارزه  و  این هجرت جهاد داشتن  و در  کردن  اجازه نمی دهد هجرت  ثابت 
که سد راه تو هستند و در این راه از هر چه داری باید بگذری و  کسانی  تمایالت و 
بایستی و مقاومت کنی و عقب نکشی و جا نزنی و ترس و وحشت و اضطراب به تو 
راه ندهد و در این مسیر عزت و انسانیت خودت را بدان. می خواهم تو را بخرم. به 
چه چیز خودت را ای انسان می خواهی بفروشی؟ به یک جرعه ای آب و یا وعده 
غذا و آینده و مقام و پول؟ این تعبیر بر تارک تاریخ می درخشد که فرمودند؛ هیهات 

من الذله. یعنی هرگز، ما عزیز و محترم و با شخیصیت هستیم.
 یک شیعه با باور اینکه امام حسین امام سوم اوست و حجت خدا بر اوست و 
کردار او برای انسانها حجت است و درسهای بسیار متعددی به عنوان  رفتار و 
گر شیعه هم نباشد یک انسان  یک مکتب از عاشورای امام حسین می گیرد. ا
که برادران  مسلمانی است و باز هم می تواند درس بگیرد. زیرا این چنین نیست 
نهایت  هم  آنها  نباشند.  عالقمند  پیامبر  خاندان  به  نسبت  سنت  اهل  در  ما 
کسی  که در برهه ای از تاریخ  ک است  احترام را می گذارند و برای آنها هم دردنا
که خود را به عنوان خلیفه پیامبر و جانشین پیامبر جا زده است با پسر پیامبر 
چنین رفتاری می کند. قابل توجیه نیست و قبول نمی کنند لذا آنها هم درس 
کسانی  چه  بدانیم  سنت  اهل  دینی  مرجع  و  دینی  منبع  گر  ا چون  می گیرند. 
که در دامن پیامبر بزرگ  کسی  کسی برتر از ولی خدا و حجت خدا و  هستند چه 
که من از حسین و حسین از من است. لذا چه کسی  شده و پیامبر فرموده است 

کنند و از او درس بیاموزند. که از او پیروی  بهتر از امام حسین 
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که دارد  که انسان برای هدفی   امام حسین می آموزد 
کند باید بایستد و مقاومت 

گر شیعه و مسلمان هم  ا گفته حجت السالم والمسلمین معزی، حال   به 
که  که انسان برای هدفی  آنها این است  نباشند و فقط انسان باشند، درس 
که در تاریخ از هر  کند. ما می گوییم انسانهایی بودند  دارد بایستد و مقاومت 
گذشتند و به هدفشان رسیدند و این امر تجربه شده ای است و  چه داشتند 
انسانها  کرامت  که عزت بشری و  این است  لذا  انسانهاست.  برای  این درسی 
بسیار مهم است. زیرا امام حسین در روز عاشورا به سیاهپوستان هم احترام 
که از خانواده های برتر بودند می دانستند  می گذاشتند و مانند جوانان هاشمی 
که برود. اما او می ایستد و به شهادت  و یکی از آنها را آزاد می کنند و می گویند 
احترام  و  می گیرد  آغوش  در  را  او  فرزندش  مانند  هم  حسین  امام  و  می رسد 
که  کند  کند و اینکه می تواند استفاده  می کند. لذا بشر امروز می تواند استفاده 
که  خودش ارزش دارد و زیر بار ذلت نرود و ذلیل و خار نشود و این درسی است 

انسانها می توانند از عاشورا بگیرند.
 

آموزه آزادگی مکتب عاشورا فراتر از مذهب است و 
ویژه همه انسانهاست

کید داشت؛ آنچه ما انجام دادیم  که تا گاندی  گفته   ایشان  با اشاره به این 
گرفتیم تا زیر بار استعمار نرویم و بایستیم و آزاد  که از پسر پیامبر  درسی بود 
را  خود  چرا  که  می کند  خطاب  یزید  لشگریان  به  حسین  امام  گفت:  باشیم، 
از  فراتر  آزادگی  یعنی  باشید.  آزاده  ندارید  هم  دین  گر  ا باشید  آزاد  فروختید، 
که بگوییم اعتقاد و دین ما را به آزادگی می کشاند. البته دین ما را  آن است 
گر دین هم ندارید آزاده  که ا به آزادگی می کشاند، اما امام حسین می فرماید 
که همه آنها از ترس و یا جهل  باشید. خود را نفروشید به مال دنیا و یزید. چرا
که به آنها داده شده بود آمده بودند و امام حسین  و نادانی و یا وعده هایی 
از آنها می خواست تا آزاده باشند و به معرفت و شناخت دعوتشان می کردند. 
می تواند  هم  مسلمانان  غیر  برای  حتی  است  مکتبی  یک  عاشورا  مکتب  لذا 

مفید باشد.
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 محرم دوران معرفت آموزی است
کند تا  کید بر اینکه انسان باید معرفت داشته باشد و شناخت پیدا   ایشان با تا
کنیم  گر حقیقتا به غرب نگاه  کرد: ا معنا و مفهوم زندگی را دریافت نماید، تصریح 
که معنا و مفهوم زندگی را از دست داده است و  آنچه خسارت می بیند، بشر است 
بدون درک از معنای زندگی، زندگی می کند و شب و روزش را می گذراند. بنابراین 
که زندگی چیست. به تعبیر شاعر عرب  عاشورا به ما معنای زندگی را می فهماند 
که گفت؛ انا الحیات عقیدت و جهاد. زندگی عقیده و کوشش در راه عقیده است. 
کن  که زندگی  گر ما امروز این مسئله را توانستیم به انسانها و بشریت بیاموزیم  ا
که هدف داشته باشی و بدانی هدف تو باید مدام و  کن  و معنای زندگی را درک 
مستدام باشد و ابدیت را در نظر بگیری، و باید برنامه ریزی داشته باشی، به زندگی 
واقعی خواهی رسید و ما نیز موفق خواهیم شد. زیرا عقیده و اعتقاد و باورها باید بر 

پایه معرفت و شناخت باشد.
که معرفت ما افزوده شود و آنهم  کنیم  کاری  کرد تا در ایام عاشورا   وی توصیه 
گاهی و آشنایی و شناخت به  ارزش برای زائر امام حسین است. انسانها باید با آ
حق امام حسین و حرکت امام حسین شناخت پیدا کنند و دوم اینکه جنبه عملی 

هم داشته باشند.
 

باید ابزار مناسب برای معرفی عاشورا انتخاب شود
 وی افزود: همانطور که در زیارت امام حسین می خوانیم که گواهی می دهیم تو 
نماز را بپا داشتی و زکات را در جامعه برپا کردی تا به انسانهای ناتوان از لحاظ مالی 
کمک شود و گواهی می دهیم که تو تالش کردی تا در راه خدا و دین خدا با آنچه در 
گر چنین معرفتی پیدا کردیم تبعا باید وسایل  توان داشتی حق تالش را  ادا کردی. ا
که یکی از  که این مفاهیم بلند را نشان دهد. درست است  و ابزاری را بکار بگیریم 
گر 30 سال گریه  اهداف عزاداریها ماندگاری عاشورا بوده است. زیرا امام سجاد)ع( ا
 حوادث بزرگی در تاریخ 

ّ
که عاشورا فراموش نشود.  وال کردند برای این بوده است 

بوده است و تعداد کشتگان آنها هم کم نبوده است و واقعه حره و فخر از این قبیل 
است که کسی آشنایی ندارد و در آن انسانهای باخلوص کشته شدند. اما عاشورا  را 
به وسیله همین شکل عزاداری ها نگذاشتند فراموش شود. حضرت زینب )س( در 
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این مسیر، دختر دیگر امام حسین و همسر امام حسین رباب، تالش کرد و در طول 
تاریخ امامان دیگر کاری کردند که این مسئله بماند و از بین نرود.

 
که با تعقل بشری  کنیم  عزاداری را به شکلی باید انتخاب 

تضاد نداشته باشد
گر می خواهیم عاشورا  ا اینکه  بر  کید  تا با  والمسلمین معزی   حجت السالم 
ماندگار شود باید در دنیای خود تعقل کنیم و یک سلسله از نوع عزاداریها داشته 
گفت: بعضی عزاداریها نه تنها عقل جهان را بیدار  کند،  که جهان را بیدار  باشیم 
نمی کند، بلکه عواطف انسانی و تعقلش را نسبت به یک مکتب از بین می برد. 
بنده قصد نام بردن برخی از انواع عزاداریها را ندارم. مثال وقتی ما راهپیمایی 
می کنیم و می پرسند برای چه منظور است؟ می گوییم واقعه ای بوده است و 
کس  که هیچ  توضیح می دهیم و آنها هم می پسندند. اما برخی رفتارها هست 
کارها را نمی کند. برخی می گویند این نوع  نمی پسندد و هیچ انسان عاقلی این 
عزاداریها مانند عبادت ماست. مثال نماز ما را خیلی ها نمی پسندند و در عین 
که اینگونه  که در ادیان آسمانی یک سلسله عباداتی است  حال همه می دانند 
کنید این را  که عزاداری  گفته شده است  است. اما آنچه از پیامبر نرسیده و فقط 
به شکلی باید انتخاب کنیم که با تعقل بشری تضاد نداشته باشد و بتواند جلب 
که به واقع  کند و نه دفع و موجب این نشود که اسالم را آیین بی خرد بدانند. چرا
اسالم آیین خرد و عقالنیت و معرفت است و جنبه های علمی و عاطفی هر دو 
که یک بال عقالنیت است و دیگری بال  را با هم دارد. عاشورا هم دو بال دارد 
گونی  گونا که هر کس متناسب با فرهنگ خود عزاداریهای  احساسات و عواطف 
که  که در دنیای امروز و دنیای رسانه ها متوجه باشیم  دارد. اما باید تالش شود 

ضربه و خسارتی وارد نشود.
ایام ماه محرم  که در  کرد  امیدواری  ابراز  با شفقنا  گو  و  گفت  پایان    وی در 
کنند و موفق شویم آنگونه به عزای امام  جزو عزاداران امام حسین محسوبمان 
گیرد. سالم می فرستیم و دوردمان را  که مقبول خدا و ائمه اطهار قرار  بپردازیم 
کربال و آنانی که تا تاریخ هست و بشر هست،  به حسین و یاران حسین و شهدای 

کننده هستند، نثار می کنیم. نمی میرند و همواره زنده و زنده 
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در تمام حرکت های بزرگ اصالح طلبانه و انقالب های رهایی بخش حساس 
ترین مسئولیت ها بر عهده نیروهای توانمند جوان قرار داده می شود. در نهضت 
عاشورا نیز مهمترین و سرنوشت سازترین نقش ها را نیروهای جوان عهده دار 

که طی آن هفتاد و دو تن از بهترین مردان شهید شدند . بودند 
 امام رضا ) علیه السالم( به »ریان ابن شبیب « فرمود: »ای پسر شبیب! هجده 
که در روی زمین نظیر نداشتند . این  کربال شهید شدند  نفر از ما بنی هاشم در 
حسین  امام  خود  قدر  عالی  پیشوای  و  لیق  فرمانده  استثنای  به  نفر  هجده 
که پنجاه و هفت ساله بود، همه جوان بودند; جوانان سی و پنج  )علیه السالم( 
کثرا  کربال نیز ا کمتر تا نوجوانان دوازده ساله و ده ساله! سایر جانبازان  ساله و 
کربال را  کاران قهرمان  کثریت فدا گفت ا نسل جوان بودند . در حقیقت می توان 

جوانان تشکیل می دادند« . )1( 
کوب می کرد این جوانان  که یزید بن معاویه شرافت و فضیلت را لگد  هنگامی 
گذشته  کردند . سیمای جوانی این جوانان پر شور و از جان  کار مردانه قیام  فدا
ک آن جوانان  تا همیشه در تاریخ رستاخیز حسینی می درخشد . آری چهره تابنا
که تلؤلؤ خاص قیام تاریخی حسین ) علیه السالم( را در دل قرن ها به یادگار  بود 

باقی نهاد .

جوانان کربال 
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کربال گی های جوانان   ویژ
و  از رهبری  آخرین قطره خون خویش  تا  که  اینجا ویژگی های جوانانی   در 
کار  که این  کردند، اشاره می کنیم . امیدواریم  اهداف والی این نهضت دفاع 
به آشنایی بیشتر نسل جوان جامعه اسالمی با اسوه و الگوهای جاودان نهضت 

عظیم عاشورا کمک نماید .

دامان  در  پرورش  دلیل  به  عاشورا  کباز  پا جوانان  راسخ:  ایمان  الف.   
کامل ترین مراحل ایمان ست یافته و در راه  خانواده های مؤمن و پرهیزکار، به 

کمیت احکام الهی آماده شهادت بودند . حا
کربال در منزل »قصربنی مقاتل « به   وقتی امام حسین ) علیه السالم( در مسیر 
که دیده بودند، جمله »اناهلل و انا الیه راجعون « را بر زبان آوردند .  دنبال خوابی 
کبر« جلو رفت و علت را جویا شد . حضرت فرمود: »اسب سواری جلو  »علی ا
گفت: این قوم شبانگاه در حرکت است و مرکب به  من در خواب ظاهر شد و 
گفت: »پدرم! آیا ما بر حق نیستیم؟« حضرت  کبر  استقبالشان می آید .« علی ا
کی از مرگ  گفت: »پس ما را با کبر  که ما برحقیم .« علی ا فرمود: »سوگند به خدا 

نیست « )2( 
علیه  گین  زهرآ تبلیغات  دلیل  به  اموی،  حکومت  دوران  در  بصیرت:  ب. 
خاندان پیامبر ) صلی اهلل علیه و آله(، تشخیص حقانیت امام حسین ) علیه 
کار آسانی نبود . حتی بسیاری از سیاستمداران بزرگ تحت تاثیر وضع  السالم( 
کم، قیام آن حضرت را مورد انتقاد قرار می دادند . در چنین موقعیتی عده ای  حا
از جوانان با بصیرت نسبت به ضرورت قیام امام حسین ) علیه السالم(، بدون 
علیه   ( صادق  امام   . پرداختند  او  از  حمایت  به  وجود  تمام  با  تردیدی،  هیچ 
»خدا  فرمایند:  می  السالم(  علیه   ( عباس  حضرت  صفات  توصیف  در  السالم( 
از بصیرت و ژرف بینی بسیار نافذ و ایمان  کند عموی ما عباس را، او  رحمت 
بسیار استوار برخوردار بود . به همراه اباعبدا ... به جهاد پرداخت و در نهایت 

هم به فیض شهادت نایل آمد .« )3( 
کامل، دشمن نتوانست راه او را از  آری، به برکت همین بینش ژرف و بصیرت 

امام حسین ) علیه السالم( جدا سازد .
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ج . وفاداری: بارزترین صفت جوانان کربال، وفاداری آنان به امام زمانشان است 
که در سخت ترین شرایط، حاضر نشدند محمد خود را با امام، نقض کنند.

کربال فرمود:  با اشاره به نهایت وفاداری علمدار  السالم(  ) علیه   امام صادق 
که در برابر جانشین رسول خدا ) صلی اهلل علیه و آله( همواره  »شهادت می دهم 
تسلیم بودی ... همیشه به جهت خدا وفادار ماندی و لحظه ای از خیرخواهی 

کوتاهی نکردی ...« )3(  برای او 

د . ادب: از ویژگی های دیگر یاران امام حسین ) علیه السالم( به ویژه جوانان 
کربال، آراستگی به فضیلت ادب است . در این میان،

 قمربنی هاشم دارای منزلی خاص است . حضرت عباس ) علیه السالم( بدون 
که در حضور  کنار امام حسین ) علیه السالم( نمی نشست; هنگامی  اجازه در 
زانو در  بر روی دو  برادر می نشست، همانند یک بنده در مقابل مولی خود 

کمال تواضع می نشست .

از  و  جوانمردی  کربال،  جوانان  های  ویژگی  از  دیگر  یکی  جوانمردی:  ه.   
خودگذشتگی آنان است . در بین این جوانان، حضرت ابوالفضل در جوانمردی 

زبانزد است .
که عباس تنهایی امام را دید، اجازه خواست تا عازم میدان شود.   هنگامی 
و  مشک   . کند  تهیه  آب  کمی  حرم  کودکان  برای  تا  کرد  درخواست  او  از  امام 
نیزه اش را برگرفت و پس از شکستن محاصره فرات، وارد آن شد . برای لحظه ای 
کرد، اما عطش امام و اهل او را از نوشیدن آب  قصد آشامیدن آب جاری فرات 

گفت: گویا می  بازداشت. 

کنت ان تکونی  یا نفس من بعد الحسین هونی   و بعده ل
 هذالحسین شارب المنون   و تشربین بارد المعین؟! )4(

 و . پایبندی به احکام و ارزش ها: ویژگی دیگر اصحاب امام حسین ) علیه 
السالم(، پاسداری از احکام الهی و پافشاری بر ارزش های اصیل دینی است . مثال 
در هنگام ظهر در بحبوبه جنگ، دست از جنگ برداشته و مشغول نماز می شوند .

که بعد از اجازه از امام حسین   ز: رشادت: وهب جوانی بیست و پنج ساله بود 
که  ) علیه السالم(، به میدان تاخت و با رشادت عحیبی می جنگید، به طوری 
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کردند . او  گاه هر دو دست او را قطع  کشت . آن  نوزده سواره و بیست پیاده را 
که صالبت  کرده و نزد عمر سعد آوردند . عمر سعد  هم چنان جنگید تا او را اسیر 
گفت: ما اشد صولتک: »چقدر صولت و رشادت  و دلوری او را دیده بود، به او 

گردنش را زدند . سختی داری؟« . سپس دستور داد 

 ح . صبر واستقامت: مصائب امام سجاد ) علیه السالم( از جمله سه شبانه روز 
کشته شدن پدر و برادر خردسال  تشنگی و شدت تب و التهاب، ناظر شهادت و 
کلیه یاران بودن تاراج خیمه ها و اسارت بانوان اهلبیت  و عموها و عموزادگان و 

نشان دهنده عظمت صبر و استقامت آن امام بزرگوار است .
کاری، شجاعت و شهامت، عفو و بخشش،   عالوه بر موارد مذکور، ایثار و فدا

کربالست . )5(  آزادگی و عزت نفس و اخالص و رافت و ... از دیگر اوصاف جوانان 

کربال جوانان 
السالم(،  علیه   ( امیرالمؤمنین  پدرش  السالم(  )علیه  1 - عباس بن علی   
کنیه اش ابوالفضل است . »عباس « جوانی دلور،  مادرش فاطمه ام البنین و 
که سوار اسب می شد، پاهایش به زمین می رسید.  زیبا و بلند بال بود . وقتی 
از  نیز بعد  کمالت نفسانی  از نظر ملکات روحی و  بر مزایای جسمی،  او عالوه 
بیت  اهل  رجال  و  جوانان  همه  میان  در  السالم(  )علیه  حسین  امام  برادرش 

)علیه السالم( نظیر نداشت .
 در جنگ های صفین و نهروان در رکاب پدر بزرگوارش مشارکت داشت .

 به خاطر سیمای جذاب و نورانیش، او را »قمر بنی هاشم « می خواندند و به 
خاطر آوردن آب به خیمه ها، »سقا« لقب یافت .

که جان  کند عمویم را   امام سجاد ) علیه السالم( می فرماید: »خدا رحمت 
کرد تا آنکه دست هایش قطع شد . خداوند دو بال  خویش را در راه برادرش فدا 
که به وسیله آن با فرشتگان در بهشت پرواز می کند. چنانکه  به او داده است 

خداوند برای جعفر بن ابیطالب قرار داده است .«
که امام حسین ) علیه السالم( بر بالین خون آلود حضرت عباس ) علیه  وقتی 

السالم( حاضر شد، فرمود: الن انکسر ظهری و قّلت حیلتی . )6( 
کربال سی و چهار ساله بود . حضرت ابوالفضل در 
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سجاد  امام  العابدین(:  زین  )امام  السالم(  علیه   ( حسین  بن  علی   -  2 
کربال بیست و دو ساله بود و آن روزها بیمار بود . همین  )علیه السالم( در حادثه 
گردید که وی از خطر کشته شدن نجات یابد و دودمان پیامبر  بیماری نیز باعث 

) صلی اهلل علیه و آله( در روی زمین باقی بماند .
 حضرت امام سجاد ) علیه السالم( مصائب و مشکالت و اذیت های بسیاری 
و  زیاد  عبیداهلل  مجالس  در  گری هایی  افشا و  سخنرانی ها  با  و  کرد  تحمل  را 
یزیدبن معاویه، باعث زنده نگاه داشته شدن عاشورا و به لرزه در آمدن پایه های 

گشت . حکومت اموی 
کرد:  دوران زندگی آن حضرت را می توان به دو بخش خالصه 

 1 . بیست و دو سال مالزمت با پدر بزرگوارش .
 2 . سی و پنج سال دوران امامت، یعنی دشوارترین دوران خفقان حکومت 
و  داد  ادامه  امامت  وظیفه  به  شرایط  ترین  سخت  در  حضرت  آن  که  امویان، 
عالی ترین معارف و اخالقیات و امور سیاسی و اجتماعی را در لباس دعا بیان فرمود .

 حضرت امام سجاد ) علیه السالم( بنابر قول مشهور در بیست و پنج و به قولی 
دوازده محرم سال نودوپنج هجری قمری به وسیله هشام بن عبد الملک در 

سن حدود پنجاه وشش سالگی به شهادت رسید.

کبر ) علیه السالم((، پدرش امام حسین ) علیه  3 . علی بن الحسین )علی ا
السالم(، و مادرش لیلی دختر ابی مره می باشد .

کبر معروف بود و از حیث شجاعت و نبوغ، بهترین یادگار جدش علی   به علی ا
گفتار نغز  بن ابیطالب بود و از لحاظ چهره زیبا و تناسب اندام و خوی نیکو و 
کرم ) صلی اهلل علیه و آله( شبیه تر بود .  کس به جد بزرگوارش رسول ا از همه 
که جسد مبارکش قطعه قطعه  نخستین شهید از بنی هاشم در روز عاشورا بود 
کنار امام حسین ) علیه السالم( دفن  که در  گردید و نزدیکترین شهیدی است 

کرده اند . شده است . سن او را از هیجده سال تا بیست و هفت سال نقل 

 4 . عبداهلل بن علی ) علیه السالم(:
که به توصیه   پدرش، علی ) علیه السالم( و مادرش فاطمه ام البنین می باشد 

کارزار شتافت .  برادرش حضرت عباس ) علیه السالم( به میدان 

که در روز عاشورا به شهادت رسید . سن او در  او اولین فرزند ام النبین است 
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هنگام شهادت بیست و پنج سال بود .

 5 . عثمان بن علی: پدرش علی و مادرش ام البنین است . به خاطر عالقه 
که حضرت علی ) علیه السالم( به »عثمان ابن مظعون « داشت، نام  شدید ی 
که در روز عاشورا  گذاشت . وی دومین فرزند ام البنین است  فرزندش را عثمان 

به شهادت رسید . او به هنگام شهادت نوزده ساله بود . )7( 

و  السالم(  ) علیه  امیرالمؤمنین  السالم(: پدرش  ) علیه  . جعفربن علی   6
مادرش فاطمه ام البنین می باشد . امام علی ) علیه السالم( به واسطه عالقه و 

که به برادرش »جعفر طیار« داشت، نام فرزندش را »جعفر« نهاد . محبتی 
کارزار بشتاب تا تو را مانند دو   امام حسین ) علیه السالم( به وی فرمود: به 
بردارم )عبدا ... و عثمان( شهید ببینم . وی در هنگام شهادت ،  نوزده سال 
داشت . این سه برادر و حضرت عباس ) علیه السالم(، امان نامه شمر )لعنة ا ... 

کردند و امام حسین ) علیه السالم( را تنها نگذاشتند . علیه( را رد 

 7 . ابوبکر بن علی ) علیه السالم(: پدرش علی ) علیه السالم( و مادرش لیلی 
دختر مسعود بن خالد بود . او را »محمد اصغر« و یا »عبدا ...« می خواندند . او 
کارزار با دشمن، به محاصره در آمده و به شهادت رسید .  در روز عاشورا پس از 

کربال یافتند . نوشته اند: جسد بی جان او را در آبراه خشکی در 

 8 . قاسم بن الحسن ) علیه السالم(: پدرش امام حسن مجتبی ) علیه 
السالم( و مادرش »رمله « می باشد .

که فرمود: »مرگ در نظر تو   در شب عاشورا در پاسخ امام حسین ) علیه السالم( 
گفت: »شیرین تر از عسل « . چگونه است؟« 

گرفت   او پس از اصرار زیاد از امام حسین ) علیه السالم( اجازه به میدان رفتن 
و این چنین رجز می خواند:

سبط النبی المصطفی المؤتمن  ان تنکرونی فاناابن الحسن 
کالسیر المرتهن  بین اناس لسقوا صوب الحزن )8(   هذا حسین 

کارزار سختی نمود و با اینکه نوجوانی کم سن و سال بود، پس از کشتن سی  او 
گشت و به  و پنج نفر از دشمنان، در نهایت بر اثر ضربت شمشیر نقش بر زمین 

شهادت رسید . سن او سیزده سال بود .
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) علیه  امام حسن مجتبی  الحسن )علیه السالم(: پدرش  ابوبکر بن   .  9 
کنیز آن حضرت بود . او از مدینه همراه عمویش امام حسین  السالم( و مادرش، 
و  آمد  به میدان  برادرش قاسم،  از شهادت  بعد  و  آمد  کربال  به  السالم(  ) علیه 

گشت . جنگید تا به فیض شهادت نایل 

 10 . عبداهلل بن الحسن )علیه السالم(: پدرش امام حسن مجتبی ) علیه 
کربال نوجوانی  السالم( و مادرش، دختر شلیل بن عبداهلل می باشد . عبداهلل در 
که به سن بلوغ نرسیده بود و چون عمویش حسین ) علیه السالم( را زخمی  بود 
گفت: »به خدا قسم از عمویم جدا  و بی یاور دید، خود را به آن حضرت رسانید و 
نمی شوم « . در آن هنگام شمشیری به طرف امام حسین ) علیه السالم( روانه 
شد . عبداهلل دست خود را سپر شمشیر قرار داد و دستش به پوست آویزان شد 
گرفت و به سینه  و فریاد زد: »عموجان « ! حسین ) علیه السالم( او را در بغل 
کن  که بر تو وارد آمده است، صبر  چسبانید و فرمود: برادرزاده! بر این مصیبت 
و از خداوند طلب خیر نما، زیرا خداوند تو را به پدران صالحت ملحق می کند . 
گاه حرمله بن کاهل تیری بر او زد و او در دامان عمویش حسین ) علیه السالم(،  نا

به شهادت رسید . وی نوجوانی یازده ساله بود .

 11 . عون بن عبداهلل: پدرش، عبداهلل و مادرش حضرت زینب ) علیها السالم( 
است . او در اوائل راه مکه به کربال، در »وادی عقیق « به امام حسین ) علیه السالم( 

پیوست . او در روز عاشورا به میدان نبرد تافت و شمشیر زد تا به شهادت رسید .

گفت: »به خدا قسم،   می نویسند: تا خبر شهادت او به پدرش عبداهلل رسید، 
کند ...« شهادت پسرم در رکاب حسین ) علیه السالم( مصیبت مرا آسان می 

با  او   .  12 . محمدبن عبداهلل: پدرش، عبداهلل و مادرش خوصاء می باشد 
کربال در »وادی عقیق « به امام حسین ) علیه  برادرش »عون « در راه مکه به 
السالم( پیوست و در روز عاشورا قبل از برادرش عون به میدان رفت و به شهادت 
گر چه من توفیق  گفت: »ا رسید . وقتی خبر شهادت او به پدرش عبداهلل رسید، 

کردم .« یاری حسین را نیافتم، ولی با تقدیم پسرانم او را یاری 

دختر  رقیه  مادرش،  و  عقیل  بن  مسلم  پدرش،  مسلم:  بن  عبداهلل   .  13  
حضرت علی ) علیه السالم( می باشد . وی در روز عاشورا در میدان جنگ، سه 
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کرد . کارزار  مرتبه با دشمن 
گذاشت تا  کرد و و عبداهلل دستش را روی صورت   دشمن به سوی او تیری رها 
کند . تیر دستش را به پیشانی دوخت . تیری دیگر، قلب  از اصابت تیر جلوگیری 

گونه بود . گرفت . شهادت او در روز عاشورا این  او را نشانه 
 عبداهلل، چهارده سال داشت .

کنیزان بود . او در   14 . محمد بن مسلم: پدرش مسلم بن عقیل و مادرش از 
روز عاشورا پس از شهادت برادرش »عبداهلل « در حمله دسته جمعی فرزندان 
کرده، سپس به شهادت رسید . او سیزده ساله بود . ابیطالب به دشمن شرکت 

و  السالم(  علیه   ( علی  برادر   » پدرش، »عقیل  . عبدالرحمن بن عقیل:   15 
کنیزان است . وی از عموزادگان امام حسین ) علیه السالم( است .  مادرش از 
امام حسین ) علیه السالم( فریاد زد: »ای عموزادگان من! صبر و مقاومت پیشه 
سازید ... بعد از این دیگر هرگز سختی و مصیبتی نخواهید دید .« وی در روز 
به  و  کرد  به دشمن، شرکت  ابیطالب  فرزندان  عاشورا در حمله دسته جمعی 

شهادت رسید .

 16 . جعفربن عقیل: پدرش »عقیل « و مادرش »خوصاء« می باشد »جعفر« 
خیمه  جلوی  مادرش  که  حالی  در  و  شتافت  جنگ  میدان  به  عاشورا  روز  در 

کرد، به شهادت رسید . ایستاده بود و او را نظاره می 

 17 . سیف بن الحارث »الهمدانی «
18 . مالک بن عبداهلل »الهمدانی «

 19 . شبیب
 »سیف « و »مالک « پسر عموی یکدیگر بودند و به همراه غالمشان »شبیب « 

به سپاه امام حسین ) علیه السالم( پیوستند .
گریستند، به خدمت حضرت رسیدند . امام  که می   روز عاشورا آن دو در حالی 
گفتند: فدایت شویم، برای خودمان  کنید؟« آن دو  گریه می  )7( فرمود: »چرا 
گرفته  که در محاصره دشمن قرار  کنیم  گریه می  کنیم، ولی برای شما  گریه نمی 

کنیم .« اید و ما بیش از جانمان چیزی نداریم تا با آن از تو حمایت 
 حضرت به آن ها فرمود: »خداوند از بابت عالقه و همدردیتان با من به شما 
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پاداش دهد .«
کردند، در جنگ دشمن به شهادت  که یکدیگر را حمایت می   آن ها در حالی 

رسیدند . غالمشان در حمله اول روز عاشورا به شهادت رسید .

 20 . عائذ بن مجمع: او به همراه پدرش مجمع بن عبداهلل در بین راه به امام 
) علیه السالم( ملحق شد و حربن یزید خواست نگذارد . امام ) علیه السالم( 
کار باز داری « آن ها به امام  فرمود: »این ها یاران منند و نباید آن ها را از این 
ملحق شدند و راهنمای آن ها طرماح بود . صاحب حدائق، آن دو را در شمار 
شهدای حمله اول ذکر کرده است . دیگران گفته اند با پدرشان در یک جا شهید 

شدند و این قبل از حمله اول در آغاز جنگ بوده است . )11( 

21 . عمروبن قرظه: پدرش قرظه از اصحاب رسول خدا ) صلی اهلل علیه و آله( 
کربال، به امام  و از یاران علی ) علیه السالم( بود . عمرو قبل از شروع جنگ در 
حسین ) علیه السالم( پیوست . در روز عاشورا به میدان رفت و جنگید، ولی به 
سوی حسین ) علیه السالم( برگشت، تا آن حضرت را از دشمن محافظت کند. او 
کرد تا آسیبی  کرده و تیرها به صورت و سینه اش برخورد می  خود را سپر حضرت 

به امام حسین ) علیه السالم( نرسد .
گفت: »یابن  کرد و  که بدنش پر از جراحت شده بود، رو به حضرت   او در حالی 
کردم؟« حضرت فرمود: »در بهشت جلوی من  رسول اهلل! آیا به عهد خود وفا 
خواهی بود و سالم مرا به رسول خدا برسان .« در همین لحظه عمرو به زمین 

افتاد و به شهادت رسید .
که جوانی بیست و یک ساله بود، پس از شهادت  22 . عمرو بن جناده: عمرو 
با  برابرش  کن و در  امام دفاع  از حریم  برو  گفت: »پسرم  او  به  پدرش، مادرش 
از امام حسین ) علیه السالم( به دشمن  از اجازه  کن .« او بعد  دشمن جنگ 

کرد و چنین می خواند: حمله 

سرور الفؤاد البشیر النذیر  امیری حسین و نعم المیر  
 علی و فاطمة والداه    فهل تعلمون له من نظیر

کرد و   او هم چنان جنگید، تا به شهادت رسید . دشمن سرش را از بدن جدا 
کرد . مادرش، سر فرزند را برداشت و آن را  به طرف حسین ) علیه السالم( پرتاب 
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کت رساند . )12(  بر سر یکی از سپاهیان عمربن سعد زد و او را به هال

23 و 24 . عبداهلل بن عروه و عبدالرحمن بن عروه:
) علیه  یاران علی  از  کوفه بودند و جدشان  از اشراف و دلیران  برادر  این دو   
کربال به امام حسین ) علیه السالم( ملحق شدند و  السالم( بوده است . آن ها در 
که در  گفتند: »دوست داریم  کردند و  در روز عاشورا به نزد حضرت آمده و سالم 
کنیم .« حضرت به آن ها فرمود: »آفرین  کرده و از حریم تو دفاع  برابرت مبارزه 
کردند  بر شما باد .« این دو برادر در نزدیکی امام ) علیه السالم( با دشمن مبارزه 
تا شهید شدند . در زیارت ناحیه مقدسه آمده است: »السالم علی عبداهلل و 

عبدالرحمن ابنا عروه بن حراق الغفاریین «

 25 . وهب
 26 . همسر وهب )هائیه(

که با دیدن معجزه امام حسین  کوفه بود   وهب مردی دلور و از مسیحیان 
)علیه السالم( و با شنیدن پیام امام ) علیه السالم( با همسر و مادر خود به سوی 
کرد و مسلمان شد . او در روز عاشورا با توصیه مادرش و اجازه امام  کربال حرکت 
که  حسین ) علیه السالم( به میدان رفت و با صولت عجیبی جنگید، به طوری 
کردند . وهب  کشت و سپس هردو دستش را قطع  نوزده سوار و بیست پیاده را 
همچنان جنگید تا به شهادت رسید . پس سر بریده او را به سوی لشکر امام 
کشید و سپس آن  حسین ) علیه السالم( انداختند . مادرش سر او را به آغوش 
را به سوی دشمن انداخت . امام حسین )7( فرمود: »ای مادر وهب به خیمه 
کنون با رسول خداست .« وهب هنگام شهادت بیست وپنج  برگرد . پسرت ا
گرویده  که به اسالم  او و خانواده اش در روز عاشورا ده روز بود   . سال داشت 

بودند و در پیکر وهب اثر هفتاد ضربه شمشیر و نیزه و تیر دیده می شد . )13( 
وهب  همسرش  غلتیده  خون  به  جنازه  به  را  خود  وهب،  همسر   » »هانیه 
گوارا باد« . شمر  گفت: »بهشت برتو  کرد و  ک می  رساند، خون های پیکر او را پا
وقتی او را دید، به غالمش رستم دستور داد او را بکشد . رستم با عمود بر آن 
کربال در راه  که در  کشت . این نخستین زن و یگانه زنی بود  نوعروس زد و او را 

دفاع از حریم امام حسین )7( به شهادت رسید )14( 

مـعـــارف
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27 و 28 . عبداهلل بن یزید و عبیداهلل بن یزید
از شیعیان بصره بودند  که   »عبداهلل « و »عبیداهلل « همراه پدرشان »یزید« 
همراه عده ای دیگر از بصره بیرون آمده و در محلی به نام )ابطح( در نزدیکی مکه 

به امام حسین ) علیه السالم( پیوستند .
که دسته جمعی بود، به   در روز عاشورا »عبداهلل « و »عبیداهلل « در حمله اول 

شهادت رسیدند .

بن  مسعود  پدرش  با  همراه  عبدالرحمن  مسعود:  بن  عبدالرحمن   .29  
کوفه  که با لشکر عمربن سعد از  الحجاج، از شیعیان و شجاعان مشهور بودند 

ج شدند، ولی پیش از درگیری به امام حسین ) علیه السالم( پیوستند . خار
 »عبدالرحمن « و پدرش در روز عاشورا و در حمله اول، به شهادت رسیدند .

 30 . عمار بن حسان: از شیعیان مخلص و از شجاعان دلیر و معروف بود . 
پدرش حسان از اصحاب امام علی ) علیه السالم( بود . عمار از مکه در خدمت 
امام ) علیه السالم( بود و از آن حضرت جدا نشد تا در روز عاشورا در حمله اول به 

گشت . فیض عظیم شهادت نائل 

 31 . حبشی بن قیس بن سلمه: جد او از اصحاب رسول خداست و از قبیله 
نهم است . او در ایامی که خبر از جنگ در کربال نبود، خدمت امام بود و به همراه 

کربال آمد و در روز عاشورا به شهادت رسید . آن حضرت به 
کاری این جوانان، آنان را اسوه زندگی   امید آنکه با تامل و تفکر در ایثار و فدا

خویش قرار دهیم .
 با یکی از سخنان امام حسین ) علیه السالم( در عظمت یارانش و اهل بیتش، 

سخن را به پایان می بریم:
 فانی ل اعلم اصحابا اولی و ل خیرا من اصحابی و لاهل بیت ابر و لاوصل من 

کم اهلل جمیعا عنی خیرا اهل بیتی فجزا
 »من یارانی برتر و بهتر از یاران خود ندیده ام و اهل بیت و خاندانی نیکوتر و 
به صله رحم پایبندتر از اهل بیتم نمی شناسم . خدا شما را به خاطر یاری من 

پاداش نیکو عطا فرماید . )15( 
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بینش و نگرش
بصیرت دینی

 ِ
هلِلَّ اْلَحْمُد  َو  ِحیم  الَرّ ْحَمِن  الَرّ  ِ

اهلَلّ ِبْسِم  جیم؛   الَرّ یطاِن 
ّ

الَش ِمَن  ِباهلِل  َاعوُذ     
یبیَن الّطاِهرین َو َلعَنه اهلِل َعلی  ٍد َو آِلِه الَطّ ی اهلُل َعلی ُمَحَمّ

ّ
َرّب  اْلَعَلِمین َو َصَل
َاعداِئِهم َاجَمعین.

ْنیا”.]1[
ّ

ْتُهُم اْلَحیاه الُد َخُذوا دیَنُهْم َلْهوًا َو َلِعبًا َو َغَرّ
ّ
ذیَن اَت

ّ
 "اَل

  امام حسین )علیه السالم(؛ انسان ضّد غرور)۱۰(
گفته شد  که   بحث ما راجع به قیام و حرکت امام حسین )علیه السالم( بود 
گون معرفتی معنوی، فضیلتی انسانی،  گونا صحیفه جامعی است از درس های 
دنیوی، اخروی، فردی و اجتماعی برای ابناء بشر. بالخره عرض کردم امام حسین 
)علیه السالم( مصلحی غیور و انسانی ضد غرور بود و در این حرکت نه خود مغرور 
بود و فریب خورد و نه دیگران را فریب داد. بلکه بالتر از این، می خواست از فریب  

خوردگان دست گیری کند.
به  نسبت  خواهم  می  جلسه  این  در  حضرت،  قیام  و  حرکت  مسأله  باب  در 
مباحث گذشته مان به نوعی جمع بندی کنم. این که حضرت در وصیتنامه اش 
کنم، منظور از اصالح اّمت عرض  می نویسد من می خواهم اّمت جّدم را اصالح 
کردم که هم اصالح ظاهری داریم و هم اصالح باطنی. یعنی حضرت می خواست 
کند. روش از راه امر به معروف و نهی از منکر اصالح  روش و بینش اّمت را اصالح 
می شود اّما بینش مترتب  بر روش است؛ یعنی »بینش« متوّقف بر روش است و 

برگرفته از  کتاب سلوک عاشورایی منزل دهم
مرحوم آیت اهلل حاج شیخ مجتبی تهرانی
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به تعبیری »محصول روش« است. بینش امری باطنی است که وارداتی نیست.
من در جلسه گذشته تقریبًا ساختار وجودی انسان را از نظر قوای درونی توضیح 
کند و می تواند بین  گاه از نظر درونی بینش پیدا می  که انسان آن  گفتم  دادم و 
حق و باطل را تمییز دهد و به تعبیری تعّقلی صحیح و الهی داشته باشد که قوای 
گر آن ها افسارگسیخته باشند، بر عقل  کرده باشد. و ا حیوانی وجودش را مهار 

حکومت می کنند و عقل اسیر می شود؛ به اسارت شهوت و غضب می رود.

نگرانی امیرالمؤمنین برای اّمت
کنم ولی زیاد توضیح نمی   من در اینجا روایتی را از علی )علیه السالم( مطرح می 
که می خوانم، در نهج   گذشته است. این روایتی را  دهم، چون مربوط به بحث 
که شما هم زیاد شنیده اید، ولی من آن را در قالب اصطالحات  البالغه آمده است 
َخاُف َعَلیکُم 

َ
ْخَوَف َما أ

َ
اُس ِإَنّ أ یَها الَنّ

َ
طلبگی در می آورم. علی )علیه السالم( فرمود: »أ

َباُع اْلَهَوى َو  اْثَناِن  « بیم و نگرانی من نسبت به شما فقط درباره دو چیز است؛ »اِتّ
َمِل« یک، تبعیت از هوای نفس یعنی شهوت، غضب و َوهم. 

َ ْ
ُطوُل ال

یعنی اینها به طور گسترده عمل کنند و بر عقل و سراسر وجود شما حکومت کنند؛ 
ا  َمّ

َ
که این، بحثی جدا نیاز دارد و من نمی خواهم وارد آن شوم.»َفأ دو، آرزوی بلند 

« ]2[. این همان مطلبی که اآلن گفتم و در جلسه گذشته   َعِن اْلَحِقّ
ّ

َباُع اْلَهَوى َفیُصُد اِتّ
گر بنا  توضیح دادم. چرا تبعیت از هوای نفس راه حق و حقیقت را می بندد؟ چون ا

شود که این قوای حیوانی افسار گسیخته عمل کنند، مانع حق می شوند.

پیروی از هواهای نفسانی مانع فهم حق
که به »قاعده مقتضی و مانع« معروف است و با این عنوان   ما یک قانون داریم 
کاری  که می خواهد یک  کنید، ما در جایی  کنیم. فرض  پیرامون آن بحث می 
است،  موجود  مقتضی  اصطالح  به  است،  فراهم  هم  چیز  همه  و  شود  انجام 
کار انجام نمی شود.  می بینیم فالنی یا فالن چیز مانع شده است و به خاطر او آن 
مثاًل آتشی آوردیم تا هیزمی را بسوازینم. اّما هر کاری می کنیم هیزم آتش نمی گیرد. 
که هیزم مرطوب است و همین رطوبت مانع است. این  گوید  یک نفر به ما می 
مثال قاعده مقتضی و مانع است که هر جا مقتضی موجود باشد و مانع هم نباشد، 
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گر مانع همراه مقتضی وجود و حضور داشته باشد،  آثار شیئ پدیدار می شود. لذا ا
مقتضی اثر نمی گذارد.]3[

همه هوای نفس دارند، پیروی از آن مذموم است
 در جلسه گذشته این بحث را گفته بودم و می خواستم این روایت را هم توضیح 
داده باشم. لذا این که حضرت می فرماید: متابعت از هوای نفس مانع حق است، 
که دارای هوای  که هر انسانی  « مانعیتش اینجا معلوم می شود   َعِن الَحِقّ

ّ
»یُصُد

که عقل است تأثیر  ک حق   نفس است، پیروی از هوای نفسش در مقتضی ادرا
می گذارد و نمی گذارد او حق را بفهمد. لذا این تعبیر که مسأله تعّقل و تمییز دادن 
حق از باطل، به هیچ وجه وارداتی و تحمیلی نیست، به خاطر این است که انسان 
که او  در درون خود، مقتضی تشخیص را دارد، اّما هوای نفس مانع این می شود 

حق را از باطل تمییز دهد.]4[

اصالح بینش به وسیله امر به معروف
که امام حسین می فرماید: من برای اصالح امت جّدم می خواهم   لذا این 
کنم، یعنی می خواهم به اّمت اسالمی روش دهم؛  امر به معروف و نهی از منکر 
کردن به امر به معروف و نهی از منکر،  که من می خواهم با عمل  به این معنا 
کنم تا اینکه امت اسالمی  افسارگسیختگی های موجود در جامعه اسالمی را مهار 
کار به  سر عقل بیایند؛ خودشان بتوانند حق را از باطل تمییز دهند. من با این 
مردم روش می دهم تا خودشان بینش پیدا کنند؛ نه این که من به آنها بینش می 
کنند و خودشان  گر روش جامعه درست شود، خودشان بینش پیدا می  دهم. ا

حق و باطل را تمییز می دهند.

عباراتی از امام خمینی)رضوان اهلل تعالی علیه(
که میزان در منع حق و صّد آن،  در جلسه گذشته عبارتی را از استادم]5[ همانطور 
اّتباع هوای نفس است، ... « این همان جمله نهج  البالغه است که ایشان آورده اند، 
ع و عقل است ...« یعنی  »... میزان در جلب حق و در پیدایش آن، متابعت از شر
همین روش ظاهری شرعی است که می تواند هوای نفس تو را مهار کند و هر مقدار 
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گر روش شریعت را داشته باشی، به حق می  ع باشی به حق می رسی و ا که متشّر
رسی! این عین جمالت و عبارات ایشان است.]6[ نقل کردم که مربوط به بحث بود. 
کنم. ایشان  حال هم یک عبارت دیگر را از یک بخش فرمایشات ایشان نقل می 
فرمودند که: »همان تنها راه اصالح اّمت، عمل به شریعت امام حسین )علیه السالم( 
که به دنبال اصالح امت است و هم به اصالح ظاهری و هم به  دقیقًا می فرماید 
اصالح باطنی توّجه دارد. اصالح ظاهر از راه امر به معروف و نهی از منکر ایجاد می 
شود و اصالح باطن هم خود به خود مترّتب می شود و دیگر لزم نیست که حضرت 
گر مردم تحت حکومت هواهای نفسانی شان  کند. ا بیاید و حق را از باطل جدا 
گر اّمت اسالمی به تعبیر ما بخواهد اصالح شود،  نباشند، خودشان می فهمند. لذا ا

راهی جز این نیست که احکام شریعت اسالم در جامعه پیاده شود.

قیام امام حسین، علیه »حکومت« بود
 این مطلب مربوط به مباحث گذشته بود؛ اّما امشب مطلب دیگری را می خواهم 
گر  که ا گفتم  عرض کنم. در اّولین جلسه بحثی که در این ایام محرم داشتیم، من 
حرکت ظاهری امام حسین را نگاه کنیم، می بینیم که حرکت و قیام حضرت علیه 
»حکومت« بود؛ یعنی حضرت می خواست رژیمی را برکنار کند و یک رژیم دیگر سر 
که متناسب با  کند  کم  کنار بگذارد و حکومت دیگری را حا کار بیاورد. حکومتی را 
جامعه اسالمی باشد. این قضیه خیلی روشن است و من هم به صورت صریح آن 

را مطرح کردم. حال اصل این مسأله چه بود؟

رابطه »حکومت« و »اسالم«
کنم بعد به فرمایش امام حسین )علیه السالم(  من ابتدا مقّدمه ای را عرض 
خواهم رسید. آن مقّدمه این است گاهی »حکومت« مولود و زاییده شده از اسالم 
که حکومتشان از اسالم متوّلد شده  کرم این طور بود  که حکومت پیغمبر ا است، 
گاهی  »حکومت« زاییده شده از اسالم نیست،  بود و کسی هم در آن تأّمل ندارد. 

بلکه »اسالم« ابزار حکومت است.
1. اسالم اصل است

که اسالم و اجرای  که اصل است چیست؟ اسالم است. چرا   در قسم اّول آن چه 

سـوژه سـخن
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که باعث ایجاد و تشکیل حکومت شده است. هدف  فرامین دین اسالم است 
»خوِد  کند.  می  پیدا  ابزاری  نقش  »حکومت«  و  است  اسالم  هدف  چیست؟ 
گفت »وسیله اجرای دستورات  حکومت« مستقاًل هدف نیست، بلکه می توان 
کردن اسالم« است. استاد ما، امام)رضوان اهلل تعالی علیه( چندین بار در  و پیاده 
که هدف  که حکومت وسیله است و آن چه  سخنانش هم این تعبیر را داشتند 

است، اسالم است.
2. حکومت اصل است

 یک وقت قضیه عکس می شود و حکومت می شود »اصل«؛ در اینجا اسالم 
گر اسالم هدف باشد، باید  می شود »ابزار«. قضیه کاماًل وارونه و جابه جا می شود. ا
گر حکومت هدف باشد، اسالم باید ابزار آن  حکومت در راستای اسالم باشد، ولی ا
باشد و قهرًا در راستای او قرار بگیرد. هرجا که این ابزار با هدف نمی خواند، باید ابزار 

کنار برود. این حرف خیلی روشن است اصاًل پیچیده نیست.

بنی  امیه حکومت را »اصل« قرار داده بودند.
امام حسین )علیه السالم( دید حکومت بنی امیه در آن موقع، جای هدف و 
کردند. پیغمبر هدفش اسالم بود و حکومت از آن و به خاطر آن  وسیله را جابه جا 
متوّلد شده بود، اّما حال بر عکس شده بود و حکومت حرف اّول را می زد. اسالم 
گرفته و حرف  که در رتبه بعد از حکومت قرار  گر اسالم  حرف دوم را می زد. حال ا
گیرد، معلوم  که اصل و هدف شده است در تعارض قرار  دومی است، با حکومت 
گر اسالم حرف  کنار می رود و همان حرف اّولی می ماند. اّما ا که حرف دوم  است 

اّول را زد، آنجا است که حکومت حرف دوم را باید بزند.

نتیجه ابزار شدن »اسالم« برای »حکومت«
کرد.  کنند، لذا قیام  که بنی  امیه دارند اینها را جابه  جا می  امام حسین دید 
گویم نتیجه این جابه جایی چیست. وقتی حکومت اصل و هدف شد  حال می 
و اسالم ابزار تشکیل و بقای حکومت تلّقی شد، به مرور زمان و به تدریج، وقتی 
که ببینند این ابزار دیگر به درد نمی خورد و نمی تواند نیازهای حکومت را برآورده 
سازد، به راحتی آن را دور می اندازند. تمام شد! چون اصل حکومت است و هر 
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که حکومت را نگه دارد، به درد می خورد و باید پای آن ایستاد؛ چون اسالم  چه 
که  گفتیم  کنار می زنند. از طرفی هم  کارایی ندارد اسالم را  دیگر برای حکومت 
ابزار حکومت های غیر الهی، سه چیز بیشتر نیست: تطمیع، تهدید و تحمیق. بنی  
امیه همین ابزار را به کار گرفته بودند و اساسًا ما از همین ابزار می فهمیم که هدف 

آنها، حکومت بود، نه اسالم.

گر اسالم »ابزار« شود، باید فاتحه اش را خواند! ا
که خودش می فرماید: »و علی اإلسالم والسالم« چون  این تعبیر امام حسین 
کرده اند و این جابه جایی بعد  که اینها هدف و وسیله را جابه جا  دارد می بیند 
به تدریج منجر به از بین رفتن اسالم می شود. در نگاه آنها اسالم اصالت نداشت 
و هدف نبود. بی بندوباری رواج داشت و در نتیجه دِر »اصالت اإلباحه ها« باز می 
گری باز می شد و احکام شریعت به دست فراموشی سپرده می  شد. باب لابالی 
شد. قضیه این بود. اّول جابه جایی هدف و وسیله بود، ولی بعد از آن و به تدریج 
تمام احکام شریعت فراموش می شد. اّول اسالم هدف بود و حکومت وسیله بود، 
که حکومت اصل شده و اسالم ابزار است، امام حسین  )علیه السالم(  اّما حال 

قیام می کند.
که اسالم به تدریج از بین  که ...!این طور می شود  کسانی  خدا فرمود: وای بر 

خواهد  رفت.
حال یک روایت می خوانم.

که حضرت  گوید: شنیدم  روایت از امام صادق  )علیه السالم( است. راوی می 
 یُقوُل« 

ّ
می فرمود: »قال رسول اهلل)صلی اهلل علیه وآله وسلم(: ِإَنّ اهلَلَّ َعَزّ َو َجَل

که خداوند تبارک و تعالی عزوجل می فرماید: فرمایش خدا است.  پیغمبر فرمود 
ُمُروَن ِباْلِقْسِط 

ْ
ِذیَن یأ

ّ
ِذیَن یْقُتُلوَن اَل

ّ
یِن َو َویٌل ِلَل ْنیا ِبالِدّ

ّ
ِذیَن یْخِتُلوَن الُد

ّ
»َویٌل ِلَل

ِقیه«]7[ وای بر کسانی که این دین  ِذیَن یِسیُر اْلُمْؤِمُن ِفیِهْم ِبالَتّ
ّ
اِس َو َویٌل ِلَل ِمَن الَنّ

که  کند، یعنی دین  کنند. حال یا جاه  باشد، فرق نمی  را ابزار به دست آوردن دنیا 
کّلی است، برای به دست آوردن مال و جاه نقش ابزار داشته باشد. تنها  یک امر 
بحث حکومت نیست، کّلی است. هر انسانی که دینش ابزار و وسیله باشد برای به 

دست آوردن دنیا، وای بر او است.

سـوژه سـخن
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کسی می خواهد با دین، دیگران را فریب  کاری«؛ یعنی  »َخَتل« یعنی »فریب 
ِذیَن 

ّ
ِذیَن یْقُتُلوَن اَل

ّ
دهد تا دنیا را به دست آورد. جمله دوم، این است: »َو َویٌل ِلَل

که در میان مردم امرکنندگان به  اِس« وای به حال کسانی  ُمُروَن ِباْلِقْسِط ِمَن الَنّ
ْ
یأ

ِذیَن یِسیُر 
ّ
کشند! این عبارت هم به »تهدید« اشاره دارد. »َو َویٌل ِلَل قسط را می 

که مؤمن در آن جامعه باید با  ِقیه« و وای به حال آن جامعه ای  اْلُمْؤِمُن ِفیِهْم ِبالَتّ
تقیه زندگی کند، یعنی نتواند حق را بگوید. یعنی خفقان چنان جّو غالب جامعه را 
که مؤمن نتواند حرف حق را بزند. مثاًل این موجب  بگیرد و چنان جوسازی شود 
که حق را از باطل تشخیص می دهد، از ترسش دیگر نتواند  که مؤمن واقعی  شود 

دهان باز کند و حق را بگوید.

کرد! هدف یزید »حکومت« بود و ظاهر را هم حفظ نمی 
گری و امثال این ها خیلی رواج پیدا  گری و لابالی  که اباحه   امام حسین دید 
که اوضاع را بدتر  کرده است و همه هدف، »حکومت« شده است. آن چیزی هم 
که یزید هم آدم بی بند و باری بود و از فسق علنی ابایی نداشت.  کرد، این بود 
که آمد، خودش یک آدم دریده  کردند، ولی یزید  قبلی ها یک مقدار مالحظه می 
کذایی بود که اصاًل مالحظه این حرف ها را نمی کرد. اصاًل دنبال اسالم و این حرف 
که شنده اید بقای اسالم واقعًا به دست حسین )علیه السالم( بود،  ها نبود. این 
کار را نمی  گر این  واقعًا همین طور است. چون او آمد و این طور جوشکنی کرد که ا

کرد، فاتحه اسالم خوانده می شد. خودش هم فرمود: »و علی اإلسالم والسالم«.

بحث »خالفت و سلطنت« نبود؛ بحث »حکومت و اسالم« بود
گویند: خالفت به سلطنت تبدیل شده بود. این حرف  گاهی به تعبیر روز می   
لفظی  بحث  که  ما  است.  چیز  یک  دو  هر  سلطنت  و  خالفت  نیست!  درست 
نمی کنیم! هر دو حکومت است. این حرف ها یعنی چه؟ هر دو مورد، حکومت 
کشان حکومت است. این حرف ها، لفاّظی است. بحث در  است و وجه اشترا
کند. حضرت  که امام حسین )علیه السالم( می خواست اسالم را حفظ  این بود 
که در  که در خدمت اسالم باشد، نه اسالمی  کار باشد  می خواست حکومتی سر 

خدمت حکومت باشد. امام حسین این را می خواست.
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وقتی »روش« اصالح شود راه اصالح »بینش« باز شده است
کار چه بود؟ راه اساسی آن هم اصالِح بینش مردم، نسبت به این جابه   راه این 
جایی و وسیله شدن اسالم برای حفظ حکومت بود. باید مردم روشن شوند تا 
که بینش دادن به مردم، امر وارداتی و اجباری نیست و  اثرگذار باشد. از آنجا هم 
گر برود از آن طرف بیرون می رود،  گوش نمی رود، یا ا گویی، یا در  گوش  هر چه در 
که امام حسین )علیه السالم(، امر به معروف و نهی از  لذا راه منحصر به این بود 
کند. یعنی با روش دادن به جامعه، بینش پیدا شود. وقتی روش اصالح  منکر 
شد و موانع حق برطرف شد، انسان خودش می تواند حق را از باطل تمیز دهد. 
که  که امام حسین )علیه السالم( می  توانست انجام دهد، فضاشکنی بود،  کاری 
کرد. این فضایی را که بنی امیه با آن ابزارهای شیطانی که در دست داشتند، برای 
جامعه ایجاد کرده بودند را امام حسین شکست. به تعبیر دیگر امام حسین دنبال 
این بود که مردم را از ورطه غرور نجات دهد؛ نه خود مغرور بود و نه دیگران را مغرور 

کرد. گاه  کرد. مهم این بود که آن هایی که فریب خورده بودند را نیز آ

خطبه روز عاشورای امام حسین، »وجدانی« بود!
خواهم  می  حال  و  خواندم  رابطه  این  در  را  روایتی  گذشته  جلسه  در  من 
از  یکی  کنید!  دقت  امام،  عاشورای  روز  خطبه  به  بخوانم.  را  دیگری  روایت 
ْنیا َفَجَعَلَها َداَر َفَناٍء َو َزَواٍل 

ّ
ِذی َخَلَق الُد

ّ
ِ اَل

که: »اْلَحْمُد هلِلَّ تعبیراتش این است 
کرده است.  که خدا این دنیا را خلق   َبْعَد َحاٍل « اّول این 

ً
ْهِلَها َحال

َ
َفه ِبأ ُمَتَصِرّ

که این دنیا، زائل شدنی است. من می روم، تو هم می روی، همه ما  دوم این 
کنند، یا چند روزی پول  که می بینی دارند ریاست می  کسانی را هم  می رویم. 
کنند، مدت اقامتشان در این دنیا تمام می شود و آنها هم می روند.  پیدا می 
که این چیزها  که می بینی! دیگر لزم نیست  این ها را می فهمی! این ها را 
است.  روزمّره  مشاهدات  و  وجدانی  امور  از  همه  اینها  بفهمانم!  تو  به  هم  را 
ْنیا«]8[ فریب خورده 

ّ
کْم َهِذِه الُد

ّ
َن ِقی َمْن َفَتَنْتُه َفاَل َتُغَرّ

ّ
ْتُه َو الَش َفاْلَمْغُروُر َمْن َغَرّ

که به دنبال دنیا برود.  کسی است  که دنیا فریبش دهد و بدبخت   کسی است 
پس این دنیا شما را فریب ندهد! این جمالت برای روز عاشورا است. حضرت 
که به آن ها وعده پول و  کسانی  که فریب خورده اند، چه  کسانی  می خواهد 

سـوژه سـخن
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کت بار  که ترسانیده شده اند، را از این راه هال کسانی  ریاست داده شده و چه 
نجات دهد.

جابه جایی دین و دنیا یعنی »بازیچه شدن دین«
که پول و ریاست هدف شده و دین  گر دین و دنیا جابه جا شود، به این معنا  ا
وسیله شود، معنایش این است که دین به بازیچه گرفته شده است. در آیه ای که 
َخُذوا دیَنُهْم َلْهوًا َو َلِعبًا 

ّ
ذیَن اَت

ّ
کند، می فرماید: »اَل دارد این مطلب را توصیف می 

که به  گرفتند، برای این  که دینشان را بازیچه  کسانی را  ْنیا«]9[ 
ّ

ْتُهُم اْلَحیاه الُد َو َغَرّ
ْنیا« انتهای فریب خوردن دنیا،ـ  نعوذ باهللـ  به ُسخره 

ّ
ْتُهُم اْلَحیاه الُد دنیا برسند. »َغَرّ

گرفتن دین است.

دین برای یزیدیان لقلقه زبان بود
همه  که  گوید  می  را  جمالت  این  شود  می  کربال  وارد  وقتی  حسین،  امام 
 » ْلِسَنِتِهْم 

َ
أ َعَلی  َلِعٌق  یُن  الِدّ َو  ْنیا 

ّ
الُد َعِبیُد  اُس  »الَنّ است:  قرآن  آیه  از  برگرفته 

آیه داشت:  در  آنها است.  زبان  لقلقه  تنها  و دین  دنیا هستند  بندگان  مردم 
گرفتند؛ اینجا دارد دینشان مانند آن چیزی است  »َلهٌو َو َلِعٌب« دین را بازیچه 
سر  فقط  دین  ْلِسَنِتِهْم« 

َ
أ َعَلی  »َلِعٌق  گردانند.  می  و  گذارند  می  دهان  در  که 

ْت َمَعایُشُهْم  زبانشان است. دین چنین چیزی شده است. »یُحوُطوَنُه َما َدَرّ
که به نفعشان باشد و  را هر جا  لذا دین  یاُنون«]10[ 

ّ
الَد  

ّ
َقَل ِباْلَباَلِء  ُصوا  ُمِحّ َفِإَذا 

می  قرار  تنگنا  و  سختی  در  جا  هر  و  برند  می  کار  به  کند  تأمین  را  دنیایشان 
کنند و متدینین بسیار اندک می شوند. گیرند، دینداری را رها می 

که به جامعه »روش« دهد و بر اثر روش دادن به  امام حسین دنبال این بود 
که پیدا شد، مردم خودشان حق را از باطل  جامعه، »بینش« پیدا شود. بینش 
کنند. چون حق یک امر فطری است و این  تمییز می دهند و حق را انتخاب می 

که باید در جای خودش مطرح شود.]11[ خودش یک بحث جدا است 

دلیل وفاداری یاران حسین )علیه السالم(
که می خواهد برود!  گفت هر  لذا امشب امام حسین خطبه خواند و بعد هم 
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کسی نرفت.]12[ توانستند حق را از باطل تمییز بدهند  اجازه مرخصی هم داد، اّما 
کاری  کار دارند، با شماها  و تا آخرین نفس هم بایستند. حضرت گفت اینها با من 
کند، ابالفضل)سالم  که بلند می شود و اظهار وفاداری می  کسی  ندارند. اّولین 
گفت: »َنْفَعْل َذِلک ِلَنْبَقی َبْعَدک « ]13[ ما برویم برای اینکه زنده  اهلل علیه( است. او 
گر مرا بکشند،  بمانیم؟! خدا یک همچنین روزی را نیاورد! آن یکی بلند شد، گفت ا
کسترم را به باد دهند و دوباره زنده شوم و ... دست  بعد هم بدنم را بسوزانند، خا
گفت هزار بار مرا بکشند و.... . این پایداری و انتخاب  از تو برنمی دارم. آن یکی 
حسین، برای این بود که آنها حق را شناختند. یاران حسین، تمامًا کسانی بودند 

که روششان اسالمی بود، لذا بینش داشتند .

جلوگیری از حمله در عصر تاسوعا
که عصر تاسوعا، امام حسین جلوی خیمه ها نشسته بود و   شما شنیده اید 
خواهرش  برد.  خوابش  مختصری  و  بود  گذاشته  شمشیر  قالف  روی  را  سرش 
که چه خبر شده است؟!  زینب)سالم اهلل علیها( آمد و گفت: برادر! مگر نمی بینی 
این ها می خواهند حمله کنند! امام برادرش ابالفضل را خواست و به او گفت: برو 
گویند یا باید بیعت  گفت: این ها می  ببین چه خبر است! اباالفضل رفت و آمد. 
کنید یا این که همین اآلن به شما حمله می کنیم. من جمالت مقتل را می خوانم 
کنید. حضرت به ابالفضل فرمود: »اْرِجْع ِإَلیِهْم َفِإِن  تا شما در این جمالت دقت 
گر می توانی برو و حمله را تا  ا اْلَعِشیه« ا َرُهْم ِإَلی َغٍد َو َتْدَفَعُهْم َعَنّ ْن ُتَؤِخّ

َ
اْسَتَطْعَت أ

فردا عقب بنداز. اینها را دفع کن و امشب را مهلت بگیر!

حسین)علیه  السالم(، به دنبال عمل به شریعت
کند تا بینش  جال  که به »روش« عمل   برای چه امام مهلت خواست؟ برای این 
که بینش را جال می دهد. حضرت فرمود:  کند. چون عمل به روش است  پیدا 
یَله« برای اینکه ما امشب را هم برای خدا نماز بخوانیم و عمل 

ّ
َنا الَل ی ِلَرِبّ َنا ُنَصِلّ

ّ
»َلَعَل

به شریعت کنیم، »َو َنْدُعوُه« امشب را دعا کنیم، »َو َنْسَتْغِفُرُه« استغفار کنیم. »َفُهَو 
اَله َلُه « خدا می داند که من نماز برای او را دوست دارم.  ِحُبّ الَصّ

ُ
ی کْنُت َقْد أ ِنّ

َ
یْعَلُم أ

َعاِء َو اِلْسِتْغَفاِر«]14[ 
ّ

»َو ِتاَلَوه کَتاِبِه« خواندن کتابش را هم دوست دارم، » َو کْثَره الُد
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که من این چیزها را  کردن و استغفار را دوست دارم. خدا می داند  همچنین دعا 
که برادرش امشب را مهلت بگیرد تا  دوست دارم. حسین )علیه السالم( خواست 
کند و »بینش« جال پیدا کند. می خواهد صبح که می آید  دوباره به »روش« عمل 
یک مرد الهی باشد، همه اش برای خدا باشد. همه اش خدا باشد. حسین )علیه 

السالم( مظهر اهلل است. از اّول تا آخر کارش همین بود.

ذکر مصیبت حضرت اباعبداهلل الحسین )علیه السالم(
روز عاشورا شد. اصحاب رفتند و همه شهید شدند. بنی  هاشم هم رفتند و 
که: » َفَنَظَر یِمینًا َو ِشَماًل« یک نگاهی  شهید شدند. جمله  ای در مقتل آمده 
کرد، » َفَلم یَر ِمن أصَحاِبِه أَحدًا« هیچ یک  کرد، یک نگاه به چپش  به راستش 
کردن: »َفَناَدی یا ُمسِلَم بَن َعِقیٍل! یا َهاِنی  کرد صدا  از اصحابش را ندید. شروع 
کرد. سّر آن چه بود؟ ـ یا امام حسین ـ چرا این ها را می  بَن ُعرُوه!« یارانش را صدا 
خواهی؟! برای چه صدایشان می کنی؟ »ُقوُموا َعن َنوَمِتکم« از خواب بیدار شوید، 
که این  خبیث ها، قصد دارند به زن و  چرا؟ چون حسین )علیه السالم( می داند 
ُسوِل« بلند  بچه ها حمله کنند. »ُقوُموا َعن َنوَمِتکم أیَها الکَراُم َفادَفُعوا َعن َحَرِم الَرّ

شوید و از حرم پیغمبر دفاع کنید.

وداع امام با اهل حرم
کرد. صدایش بلند شد، »یا ُسکیَنه یا َفاِطَمه یا   بعد رویش را سمت خیمه  ها 
اَلُم «]15[ خداحافظ! من هم می  خواهم بروم. این  ی الَسّ َمّ کْلُثوٍم َعَلیکَنّ ِمِنّ

ُ
َزیَنُب یا أ

گرفتند. دیگر  زن و بچه از خیمه بیرون ریختند و اطراف حسین )علیه السالم( را 
معلوم است چه خبر می  شود! چون این ها فقط آقا را دارند و ـ به حسب ظاهرـ 
گفت:  کسی را ندارند.در این میان نازدانه سکینه دختر حسین آمد جلو و  دیگر 
َبْه اْسَتْسَلْمَت ِلْلَمْوِت؟« پدر! آیا تو هم تن به مرگ دادی؟ چون دیده است 

َ
»یا أ

که چگونه تن به مرگ  گفت  کنایه  به او  که همه رفتند و نیامدند. امام حسین با 
ندهد، کسی که یار و یاوری ندارد عزیزم؟!

َنا« اّول بیا ما  َنا ِإَلی َحَرِم َجِدّ
ّ

َبْه! ُرَد
َ
دختر به پدر گفت: حال که این طور است، »یا أ

را ببر و مدینه بگذار، بعد خودات بیا و بجنگ! می فهمی یعنی چه؟ یعنی ما بعد 
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کرد به  کنیم؟ سکینه به فکر شب یازدهم بود. سکینه شروع  تو با این دشمن چه 
گرفت و این جمالت را می گفت: گریه کردن. پدر او را به بغلش 

»سیطول بعدی یا سکینه فاعلمی            منک البکاء إذا الحمام دهانی «

ک می  را پا گریه ها داری! اشک چشمش  از من  گریه نکن! تو بعد   سکینه 
کرد و می گفت: »ل تحرقی قلبی بدمعک حسرتًا«]16[با این اشک هایت دل بابا 

را آتش نزن!
من نمی دانم چگونه امام حسین از بین این زن و بچه رفت. بعد از اینجا بود که از 
خواهر چیزی را طلب کرد. گفت: »ایتینی بثوب عتیق« برو آن پیراهن کهنه مرا بیاور!

 

 ]1[. سوره مبارکه اعراف، آیه 51
 ]2[. نهج البالغه، خطبه 42

کــه مقتضــی موجــود باشــد و إال مانعیــت لغــو اســت. از نظــر   ]3[. البّتــه ایــن قاعــده بــرای جایــی اســت 
علمــی، حــرف از  مانــع، بــدون وجــود مقتضــی، لغــو اســت.

کنیــد!   ]4[. مطلــب مــّد نظــر مــن ایــن بــود. بــه نهــج البالغــه و جمــالت علــی  )علیــه الســالم( مراجعــه 
گذشــته ام نیــز  کــه مطلــب  ایــن روایــت را زیــاد شــنیده بودیــد و مــن مــی خواســتم در ایــن قالــب بریــزم 

معلــوم شــود.
 ]5[. امام خمینی)رضوان اهلل تعالی علیه(

کلمات در ذیل حدیث دهم، چهل حدیث ایشان است.  ]6[. این 
کافی، ج 2، ص 299  ]7[. اصول 

 ]8[. بحاراألنوار، ج 45، ص 5
 ]9[. سوره مبارکه اعراف، آیه 51

 ]10[. بحاراألنوار، ج 44، ص 382
کــه حــق در ذائقــه حیوانــی، تلــخ  کــه حــق را مــی پســندد. درســت اســت   ]11[. انســان ایــن طــور اســت 
« ولــی ایــن مربــوط بــه ذائقــه حیوانــی اســت. وگرنــه در ذائقــه الهــی، حــق  گوینــد: »الحــق مــٌرّ اســت و مــی 
کار هــم مــی رود. چــون مــن بحــث حــق  کنــد و تــا آخــر  شــیرین اســت و انســان خــودش آن را انتخــاب مــی 

کــرده ام. کنــم. مفّصــل راجــع بــه حــق صحبــت  کــرده ام دیگــر تکــرار نمــی  را 
کــه از حضــرت  کــه ایــن روایــت از نظــر ســندی معتبــر نیســت  گفتــم   ]12[. ایــن را مــن جلســات قبــل 
کــه ده نفــر، ده نفــر، چنــد نفــر، چنــد نفــر، رفتنــد. ایــن روایــت  کننــد  سکینه)ســالم اهلل علیهــا( نقــل مــی 
کــه رفتنــی بودنــد، در برخــورد بــا حــر، در منــزل زبالــه، رفتــه بودنــد.  ســند درســتی نــدارد. لــذا آن هایــی 

کار نبــوده اســت. در اینجــا رفتنــی در 
 ]13[. بحاراألنوار، ج 44، ص 392
 ]14[. بحاراألنوار، ج 44، ص 391
 ]15[. بحاراألنوار، ج 45، ص 47

 ]16[. المناقب، ج 4، ص 109
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بسم اهلل الرحمن الرحیم
اِدِقین«]1[ ُقوْا اهلَل َوُکوُنوْا َمَع الّصَ

َ
ِذیَن آَمُنوْا اّت

َ
َها اّل ّیُ

َ
»قال اهلل تبارک و تعالی: َیا أ

مقدمه
که منسوب به اباعبداهلل و اصحاب و انصار   شب عاشورای حسینی است، شبی 
و  الرسول«  »ریحانه  اباعبداهلل،  آفتاب عمر  فردایی  اوست. مثل  وفای  با  یاران  و 
»سیدی شباب اهل الجنه« غروب کرد و برای همیشه تاریخ عاشورا را ماندگار نمود.

فضیلت و اعمال شب عاشورا
 شب عاشورا خودش هم قطع نظر از اینکه شب مصیبت است، از نظر عبادی 
موضوعیت دارد. سیره معصوم و روش امام در امشب عبادت بوده و سیره امام 
برای ما حجت است. لذا احیاء امشب ثواب هفتاد سال عبادت را دارد. معلوم 
است که منظور چیست؛ یعنی یک احیای امشب، و بیداری و ارتباط خوب با خدا 
در این شب، می تواند مسیر هفتاد سال زندگی انسان را تغییر دهد، می تواند مسیر 
کند. امشب به نقل از سید ابن طاووس، صد رکعت نماز  زندگی انسان را معین 

بررسی  بعد اخالقی
 عبادی و  عرفانی عاشورا

حجت االسالم و المسلمین رفیعی
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دارد، پنجاه تا دو رکعت، در هر رکعتی یک حمد و یک قل هواهلل. چرا؟ چون امشب 
یاران امام حسین نماز خواندند، امشب بندگی کردند، مثل کندوی زنبور عسل از 
گفتن  گوی با خدا می آمد.]2[ امشب  گفت و  اردوگاهشان صدای مناجات، دعا و 
هفتاد مرتبه لحول ولقوه ال باهلل العلی العظیم مستحب است.  چون این ذکر، 
گشت  ذکر امام حسین بوده، مثل فردا بااین ذکر به قلب دشمن می زد و برمی 
و می فرمود: لحول ولقوه ال باهلل. امشب هفتاد مرتبه سبحان اهلل و الحمدهلل 
کبر وارد است، چون فردا تجلی تسبیح، تکبیر، تحمید و همه  ول اله ال اهلل واهلل ا
ارزش ها و همه صفات الهی در اردوگاه حسین بود. هم تسبیح بود؛ سبحان اهلل، 
که هفتاد  هم تنزیه و هم عظمت الهی. لذا این ذکر، امشب جزو ذکرهایی است 
مرتبه وارد شده است. امشب نماز امیرالمؤمنین وارد است، نمازی که در دو رکعت، 
یک حمد و پنجاه قل هواهلل خوانده می شود و مشهور به نماز امیرالمؤمنین است، 
اما امشب این نماز به صورت خاص وراد شده است. سید ابن طاووس و برخی 
که در اعمال و لیالی؛ این شب ها نوشته اند، این اعمال  دیگر از شخصیت هایی 
کرده اند. پس امشب چهره عبادی هم دارد، جدای از چهره  را برای امشب ذکر 

مصیبت، چهره عزا و چهره تبیین آن حادثه عظیم عاشورا.

سوء استفاده بیگانگان از برخی عزاداری ها
ای  کربال چند جمله  اخالقی  و  عرفانی  بعد  به  راجع  این جلسه می خواهم   
صحبت کنم؛ چون حادثه کربال یک حادثه چند بعدی است: بعد مظلومیت دارد، 
بعد مبارزه و شجاعت دارد، بعد اخالق و عرفان هم دارد. دشمن دلش می خواهد 
ما این بعد را کمتر بیان کنیم. دلش می خواهد عاشورا فقط در بعد مصیبتی و بعد 
حماسی اش به دنیا عرضه شود و گاهی هم از این بعد سوء استفاده کند. او قدرت 

تحلیل ندارد، اما سوء استفاده می کند.
گفت یک روز  گذشته برای تبلیغ در آلمان بود می  که سال  یکی از دوستان من 
کمتر از یک نیم روز، بعد از عاشورا، تلویزیون رسمی و پر بیننده  عاشورا یا حتی 
کستان  آلمان، هشت مرتبه صحنه قمه زنی بعضی از شهرهای هندوستان، پا
که هزینه پخش یک برنامه برای آنها خیلی  کرد، با این  و جاهای دیگر را تکرار 
کار است و  گرفتم، بعد فهمیدم غرض در  گفت من تماس  بالست. ایشان می 

سـوژه سـخن
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که امروز می توانند بعضی از این صحنه ها  نوع صحنه ها را هم _ با روش هایی 
کند. در بعضی  که وهن ایجاد  کرده بودند  گونه ای درست  کنند- به  را درست 
گاهی خون  که  که از مصر و جاهای دیگر آمده تصویرهایی را دیدم  کتاب ها هم 
در دهان بچه ای است و زیر آن هم می نویسند بچه ها را با خونخواری بزرگ می 
که قدرت تحلیل ندارد. و متوجه قصد سوء آنها  کنند، یا تروریسم بار می آورند. او 
نمی شود. من الن نمی خواهم بگویم عزاداری چه بخشی از آن صحیح است و 
که در جای  چه بخشی از آن ناصحیح است، آن موضوع یک بحث دیگری است 
خودش باید تحلیل شود؛ اما امروز این مطلب را به عنوان یک جنبه ای که موجب 
وهن شیعه است- حداقلش ایجاد وهن است- مطرح می کنم. ما در روایات داریم 
گردانشان می گویند انجام ندهید.  کارهای مستحبی را به شا گاهی حتی  که ائمه 
کار زمانی در یک جامعه، وهن و منفوریت دارد. نمی خواهم وارد  چرا؟ چون آن 
کار امروز وهن است و روی آن  مصادیق آن شوم، ولی حداقل آن این است که این 

تبلیغات سوء می کنند.

اهمیت اخالق در قرآن و متون اسالمی
کرامت و عزت انسانی است. من این  کربال تجلی عرفان و اخالق و ارزش های   
کنار اخالق خواسته و اخالق  کنم. قرآن جهاد را در  بحث را ابتدا با قرآن شروع می 

را قبل از جهاد خواسته است. در سوره حدید می فرماید:
»َلَقْد أْرسْلنا ُرُسَلنا ِبالَبّیناِت«؛  ما پیغمبران را با دلیل و معجزه فرستادیم،

اُس ِباْلِقْسِط«؛ نَزْلَنا َمَعُهُم اْلِکَتاَب َواْلِمیَزاَن ِلَیُقوَم الّنَ
َ
َناِت َوأ ْرَسْلَنا ُرُسَلَنا ِباْلَبّیِ

َ
»َلَقْد أ

کتاب؛  کتاب و استدلل و میزان دادیم. ما در درجه نخست انبیا را با   به آنها 
استدلل؛ عدالت و برهان فرستادیم و این سالح نخست نبی است، سالح تبلیغ 

گر جواب نداد؛ است، اما ا
نَزْلَنا اْلَحِدیَد«؛

َ
»َوأ

 آهن هم فرستادیم،
ٌس َشِدیٌد«]3[

ْ
»ِفیِه َبأ

گاهی زبان، پذیرا نداشته باشند، ممکن  شمشیر هم است، چون ممکن است 
است با شما درگیر شوند.
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نَزْلَنا اْلَحِدیَد«
َ
»َوأ

بعد از
َناِت« ْرَسْلَنا ُرُسَلَنا ِباْلَبّیِ

َ
»أ

کنارش به عنوان پشتوانه  است. ما رسل را با »بینه« فرستادیم و حدید هم در 
است. و عرصه جهاد در آن جاهایی است که دین با  عرصه تبلیغ پیش نمی رود.

صفات رزمندگان جبهه دین
 آیات آخر سوره توبه راجع به جهاد است:

ه«]4[ ّنَ َلُهُم الَجّنَ
َ
ْمَواَلُهم ِبأ

َ
نُفَسُهْم َوأ

َ
»ِإّنَ اهلَل اْشَتَرى ِمَن اْلُمْؤِمِنیَن أ

که از جهادگران صحبت می کند، ای کسانی که به شهادت می رسید خدا جان و 
مالتان را می خرد، بهشت جایزه شماست. وعده بهشت در تورات و انجیل و قرآن 
آمده است، ولی بدانید ای رزمندگان جبهه دین باید این صفات را داشته باشید:

اِجدوَن اآلِمُروَن ِباْلَمْعُروِف  ِکُعوَن الّسَ ا اِئُحوَن الّرَ اِئُبوَن اْلَعاِبُدوَن اْلَحاِمُدوَن الّسَ »الّتَ
ِر اْلُمْؤِمِنین«]5[ اُهوَن َعِن اْلُمنَکِر َواْلَحاِفُظوَن ِلُحُدوِد اهلِل َوَبّشِ َوالّنَ

کرده: در جبهه اسالم باید توبه باشد،  نه صفت اخالقی را پشت سر هم ردیف 
کفر، همه  رکوع باشد، سجود باشد، امر به معروف باشد. نمی تواند مثل جبهه 

ارزش ها را نادیده بگیرد.
کع و ساجد و قائم«، بعضی ها رکوع  نوشته اند امشب لشکر اباعبداهلل »بین را
کردند، و بعضی ها ایستاده بودند، برخی نماز  کردند، بعضی ها سجده می  می 
می خواندند و برخی قرآن؛ اما در جبهه کفر لهو و لعب و فریاد و تمسخر بود. دین ما 
جهاد و حماسه اش با اخالق است، با معرفت است و با ارزش است. رزمنده دین 
کنار جهادش باشد. در اینجا دو سه  باید نمازش، رکوعش سجودش و قیامش در 
گر افرادی معرفت، اخالق و زهد را  کمی روشن شوید. ا کنم تا  مثال تاریخی بیان 

بدون جهاد و جنگ خواسته اند، آنها انسان های کاملی نیستند.

عرفان بیهوده و پوشالی
مثال اول: درباره شخصیتی مثل ربیع بن خثیم که قبرش در مشهد مشهور است 
که با خبر شد عده ای  نوشته اند طی بیست سال یک حرف دنیایی نزد.  زمانی 

سـوژه سـخن
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حسین بن علی را به شهادت رسانده اند، در اظهار تأسف از چنین حادثه ای یک 
که فرزند پیامبرشان را  که مضمون آن این است: وای بر این امت  کرد  جمله بیان 
شهید کردند. بعد بر سر خود زد و گفت: وای بر من یک حرف دنیای زدم، من عهد 
کرده بودم حرف دنیا نزنم! چرا پرسیدم که پدرت مرده یا زنده است. همسایه اش 
کردم یک ستون در میان خانه است و این  گاهی در تاریکی فکر می  گفت من  می 
ستون، دیوار یا ستون خیمه است. این قدر می ایستاد، یک شب تا صبح در رکوع 
کنده بود، می رفت داخل می خوابید،  بود، یک شب تا صبح در سجده بود. قبر 

بیرون می آمد و می گفت:
ْعَمُل َصاِلًحا«]6[؛

َ
ی أ »َرّبِ اْرِجُعون. َلَعّلِ

گفت: حال برگشتی،  کار خوب انجام بدهم. بعد می  که من   خدایا مرا برگردان 
کنی؟ من نمی خواهم بگویم نقل های تاریخی صددرصد  کار  می خواهی چه 
درست است یا نه؟ اما بالخره زهدش یک زهد ویژه ای بوده است. اما همین آدم 
کرد: آقا من نمی توانم بجنگم، من شک  در جنگ صفین به امیرالمؤمنین عرض 
کردم، من را از این جنگ معاف کنید همین آدم در کربال امام حسین را یاری نکرد، 
کرد. این عرفان  که خبر شهادت را به او دادند، فقط یک اظهار تأسفی  بعد هم 
منهای حماسه است.]7[ این عرفان اصاًل  »لیس بعرفان« عرفان دین، با جهاد و با 

حماسه اش است، این انسان، کامل نیست.

تبری پیامبر از جهاد بدون اخالق
مثال دوم، عکس این موضوع را بگویم؛ یعنی جهاد بی معرفت و جهاد بی اخالق. 
گر کسی در بدن من یک  خالد ابن ولید، انسان شجاعی است، خودش می  گفت ا
کند، در تمام بدن من آثار جراحت است.  کند، پیدا نمی  جای سالم را جستجو 
گفت من در  وجب به وجب بدنش، جای زخم و تیر و شمشیر بود، خودش می 
100 تا جنگ شرکت کرده ام. در تاریخ »ُاسُدالغابه فی معرفه الصحابه« نوشته است 
او کسی است که در »موته« وقتی جعفر ابن ابیطالب شهید شد، وقتی فرمانده ها 
شهید شدند، با یک شجاعتی لشکر اسالم را عبور داد، و به مدینه رساند. آدمی 
ک، متحمل؛ اما از نظر اخالق، انسان مثبتی نبود. پیغمبر  بود شجاع، قوی، بی با
کرم او را فرستاد که قبیله ابن عامر را به اسالم دعوت کند. او با این ها کینه داشت،  ا
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کشته بودند، دستو داد دست های مردان قبیله را بستند و  چون آنها عمویش را 
کرد. وقتی خبر به  کرد و قبیله را غارت  کرد. بعد حمله  همه را دست بسته اعدام 
گویند تا آنجایی که  رسول اهلل رسید، حضرت دست های مبارکش را بال آورد، می 

زیر بغل پیامبر پیدا شد و فرمود:
»اللهم إّنی أبرأ إلیَک ِمّما َصَنَع خاِلْد بُن الَولیِد«؛

کنم.  کار را تأیید نمی  کار خالد بن ولید برائت می جویم، من این   خدایا من از 
گفت برو این  این جنگ بی اخالق است. بعد پیغمبر، امیرالمؤمنین را فرستاد و 
کاسه  گر  کن. آقا آمدند تک تک خون بهاها را دادند، نوشته اند حتی ا ها را راضی 
ای شکسته بود، حضرت خسارت داد. امیرالمؤمنین، حتی به زن ها و بچه های 
تا راضی شوند. وقتی  بود  از دیه  که بیش  به میزانی  زیادی داد،  داغدیده پول 
که مردم را از من راضی  کرد، فرمود: خدا از تو راضی باشد  برگشتند پیغمبر تشکر 
کردی. و نگذاشتی عملکرد خالد ابن ولید موجب  کسب  کردی. رضایت مردم را 

پشت کردن مردم به دین شود.]8[

اویس قرن، عارف به حق
 دو نمونه ای که ذکر شد یکی مصداق اخالق و زهد بدون جهاد، و دیگری شجاعت 
و جهاد بدون اخالق است. اما جمع بین هر دو در اویس قرن است. اویس هم گاهی 
شب تا صبح در رکوع بود. خود خواجه ربیع به اویس غبطه می خورد، می گفت او 
چه عبادت هایی می کند. اویس شخصیتی است که نسبت به نماز، عبادت، دعا 
و قرآن اهتمام بسیار داشت؛ اما همین آدم در صفین خدمت امیرالمؤمنین آمد و 
کنم.  کنم، آمده ام با شما بیعت  کرد: آقا جان آمده ام بجنگم، و جانم را فدا  عرض 
کرد: آقا، بیعت می  کنی؟ عرض  آقا فرمود: به چه شرطی می خواهی با من بیعت 
کنم.]9[ اویس هم ولیت پذیری  اش  کنم خونم را هستی ام و وجودم را فدای شما 
عالی است و هم زهدش عالی است. به خود اویس گفتند شخصی کفن خریده، آن 
را می پوشد و در قبر می خوابد و زن و بچه اش را رها کرده است، او بالی سرش آمد 
و گفت: بلند شو، این بساط را جمع کن، این قبر و این کفن برای تو بت شده است. 
زهد این نیست که در قبر بخوابی و این راه های ناصحیح را بروی. امیرالمؤمنین زهد 

داشت که با یتیم رئوف، با دشمن شجاع و در مسجد عابد بود.

سـوژه سـخن
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هشدار نسبت به گسترش عرفان های کاذب
ولیت،  منهای  که  شده  باب  جامعه  در  عرفانی  های  شیوه  یک  متأسفانه   
منهای مرجعیت، منهای استاد و مراد اخالقی است. یک روز ادعای نیابت امام 
کنند. این در حالی  کنند، یک روز ادعای رؤیت آقا و پیام آوردن می  زمان می 
که سال ها  کتوم بوده اند  که خدمت آقا رسیده اند، آن قدر  کسانی  که آن  است 
که  کسی متوجه نشد. سید بحرالعلوم و مقدس اردبیلی ها  بعد از مرگشان هم 
کشف شد  خودشان با این ادعاها دکان باز نکردند بلکه از یک طریقی بالخره 
که خدمت آقا می رسیدند. مگر به این سادگی است. دکان های مختلف، در 
کنند. حال یک عده ای از آنها دستگیر می شوند، اما  شهرهای مختلف باز می 
عده ای هم به ترویج عرفان بودایی و عرفان هندی ادامه می دهند. امام )ره( 
گونه عبادت می کرد.  گونه شجاعت داشت و آن  که آن  عرفان اسالمی داشت، 
اسالمی  عرفان  طباطبایی  عالمه  تبریزی،  قاضی  همدانی،  قلی  حسین  مال 
کردن از خود نمی شود  کردن مرید و تعریف  داشتند. با این سر و صداها و جمع 
کرد، شما برای خودتان دارید دست و پا می زنید. یک روز طریقت در  دکان باز 
کنار شریعت بود، اما امروز قطب و پیر و مراد را در مقابل مرجعیت، و عرفان بودا 
که صدای من را می شنوید،  را در مقابل عرفان اسالمی قرار می دهند. عزیزانی 
عرفان دینی با جهاد آمیخته است و نمونه آن اویس قرنی است نه خالد ابن 
ولید و نه ربیع ابن ُخثیم. آن الگوی اول )خالدبن ولید( ناقص است، این الگوی 
گوید  که می   دوم )ربیع ابن خثیم( هم ناقص است. الگوی صحیح اویس است 
کی  علی جان، جانم فدایت، آمده ام جان بدهم، هیچ تردید هم ندارم، با هر 

هم بگوی می جنگم.

موضع گیری همسران و نزدیکان قاتلین کربال
َو  أبًا  أّمًا و  الّناِس  َقَتْلُت َخیَر  اْلُمَحَجبا  الَمِلَک  َقَتْلُت  أنا  َو َذَهبًا  ًه 

َ
ِفّض ِرکاِبی  اْمَل 

َخْیَرُهْم إْذ ُیْنَسُبوَن َنَسبا]10[
گفت: ای ابن زیاد، رکاب مرا پر از طال و نقره کن، زیرا پادشاه محبوب و محترمی را 
که از لحاظ مادر و پدر و نسب بهترین  کشته ام. من شخصیتی را شهید نموده ام 

مردم می باشد.
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بررسی ُبعد اخالقی و عرفانی عاشورا
 پس این ها خودشان هم به عظمت آنها معترفند. برادران عزیز و خواهران گرامی 
بیایید امشب به بعد اخالقی و عرفانی عاشورا بپردازیم. زیارت ناحیه مقدسه را 

ببینید، امام زمان می فرماید: حسین جان،
»ُکْنُت لْلْسالِم َو الُمْسِلمیَن َراِحمًا«؛

 تو به مسلمانان و به اسالم راحم و رحیم بودی. بگذارید امشب بعد رحم، رفق، 
فتوت و جوانمردی اباعبداهلل را توضیح بدهم این مطلب در زیارت ناحیه مقدسه 
که منسوب به امام زمان است. در آن جا خیلی زیبا اوصاف امام را آورده  است 

است.
»ُکْنُت لْلْسالِم َو الُمْسِلمیَن َراِحمًا َوِلْلَحّقِ َناِصرًا َو ِعْنَد الَباَلِء َصاِبرًا«]11[؛

 جد بزرگوارم، حسین، در بال صبور بودی، در دفاع از حق قوی بودی و در برابر 
مسلمانان رئوف و مهربان بودی.

بعد عبادی کربال
امام حسین فردا )روز عاشورا( مکرر فرمود: انا هلل و انا الیه راجعون؛ همه از 
گردیم، )یعنی  معاد(. این عرفان  خداییم، )مبدأ خدا( و به سوی خدا برمی 
همه  سر  بالی  اباعبداهلل   _ رفت  که  شهیدی  هر  سر  بالی  است،  اباعبداهلل 
بالی سر  که حضرت  اند  را نوشته  نفر  نام هفت، هشت  نیامده است، فقط 
این  را شنید،  یا خبر شهادتش  آمد،  بالی سر هر شهیدی   _ رفته است  آنها 

آیه را خواند:
َنْحَبُه  َقَضی  ن  ّمَ َفِمْنُهم  َعَلْیِه  اهلَل  َعاَهُدوا  َما  َصَدُقوا  ِرَجاٌل  اْلُمْؤِمِنیَن  »ِمَن 

ن َینَتِظُر«]12[ َوِمْنُهم ّمَ
است.  شده  ح  مطر چه  با  و  است،  شده  درست  چه  با  عاشورا  کنید  دقت 

کرد در جایی می ایستاد و می فرمود: وقتی به دشمن حمله می 
»لحول ول قوه ال باهلل«.

گرفت، فرمود: وقتی امام سجاد را در آغوش 
»اللهم بحق طه و یاسین«

کربال دعا و قرآن و ذکر و مناجات است؛ وقتی جوانش به میدان می رود  اصاًل 

سـوژه سـخن
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کند و قرآن می خواند: پشت سرش نگاه می 
»ِإّنَ اهلَل اْصَطَفی آَدَم َوُنوًحا«.]13[

گی های نماز ظهر عاشورا ویژ
 آیا این اردوگاه با آن اردوگاه قابل مقایسه است؟

 شما نماز اباعبداهلل را در ظهر عاشورا ببینید، این نماز سه ویژگی دارد. جوان 
های عزیز، به نمازتان اهمیت بدهید، حسین می توانست در خیمه نماز بخواند، 
چون هنوز یاران زیادی داشت، هنوز اصحاب تمام نشده بودند، بنی هاشم به 
گرفت، و رفتن تک تک  کربال بعد از ظهر عاشورا اوج  میدان نیامده بودند. جنگ 
افراد، بیشتر بعد از نماز ظهر بوده، هنوز حبیب زنده است، هنوز آن اخوان ِغفاریان 
که این ها بایستند و  کبر، عباس، قاسم هستند. می شد  هستند، هنوز علی ا
بجنگند و بقیه یکی یکی بروند و نمازشان را بخوانند و بیرون بیایند، دشمن هم 

کار را نکرد؟ متوجه نمی شد. چرا این 
چون نماز امام حسین سه ویژگی دارد:

1. اول وقت
 امام نگفت حال صبر کنید جنگ تمام شود تا غروب وقت است. خیر، نماز باید 

در اول وقت خوانده شود.
2. جماعت

 امام می توانستند این نماز را در خیمه و فرادا بخوانند؛ اما امام چنین نکرد. نماز 
خوف خواند، دو رکعت مثل نمازهای شکسته دیگر. امام جلو ایستاد و دو صف 
پشت سر ایشان ایستادند. یعنی گروه اول یک رکعتش را به امام اقتدا می کند و یک 
رکعتش را هم خودش فرادا می خواند، گروه دوم هم همین شکل، تا هر دو گروه به 

جماعت برسند. دومین ویژگی این نماز این بود که جماعت بود.
3. علنی

گر این نماز داخل خیمه برگزار می شد، شاید دشمن هم متوجه نمی شد، چرا   ا
امام آمده در صحرا میان دشمن؟ شهید هم دادند، سعد ابن عبداهلل شهید شد، 
زهیر تیر خورد. چرا امام وسط صحرا آمده، نماز می خواند، آن هم نماز جماعت 
و اول وقت؟ این نماز امام حسین پیام دارد، »یقیمون الصاله« نه فقط »یقرؤون 
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الّصاله«؛ گفته شده نماز را اقامه کن نه اینکه بخوان. اقامه اش این است که علنی 
باشد، جماعت باشد، نه این که در ظهر عاشورا دسته عزاداری داخل خیابان است 
گروهی و به هر شکلی  کجا هر  صدای اذان هم بلند است و نماز نمی خوانند. هر 
هست باید به نماز بایستد. همین جمله ای که من گفتم بس است برای این که 
کجا هست به نماز بایستد، نه  که در ظهر عاشورا هر  کند  انسان احساس تکلیف 
که هر  کند. همه با وضو بیایند هر  که نهار بدهند، طبل بزنند و دسته حرکت  این 
کجا هست به نماز بایستد یکی هم جلو بایستد، حتمًا نیازی نیست که روحانی در 

دسته ها باشد. یک نفر را که قبول دارند جلو بایستد و نماز بخوانند.
کبرم تو هم بیا نماز بخوان. چرا علنی؟  امام فرمود: عباسم بیا نماز بخوان، علی ا
چرا جماعت؟ آن هم اول وقت، این ها نکته دارد. این عرفان حسین است، این 
معرفت اباعبداهلل و آن جنبه های اخالقی و عبادی عاشوراست. ما از این جنبه 
های عاشورا غافل شدیم، حماسه، جنگ، مبارزه، مظومیت. اشک و آه جای 
خودش را دارد، اما این بعد عبادی عاشورا هم باید ترسیم و تبیین و تحلیل شود.

کربال بعد رأفت و رحمت در 
 اسالم جهادش هم با رحمت آمیخته است، وقتی پیغمبر می جنگیدند، می 
فرمودند: با زن ها کاری نداشته باشید، با بچه ها کاری نداشته باشید، درخت ها 
کرد تعقیبش نکنید از پشت خنجر  گر دشمن فرار  را نکنید، حیوانات را نکشید، ا
نزنید، این فرهنگ دین است. آن سپاه دشمن است، و این سپاه اباعبداهلل به 
میدان آمده، تمیم ابن ُقحطبه یا َقحطبه هم مقابل امام آمد، از امرای شام و 
فرمانده لشکر شامی هاست، فرد شجاعی است، همه اصحاب هم شهید شده 
اند، یاران هم شهید شده اند، خود امام به میدان آمده است. بعضی از مقاتل 
که  کنم  کرد: آقا من شما را نصیحت می  و تاریخ نویسان نوشته اند به امام عرض 
که حریف بیست هزار_  سی هزار نفر نمی شوید. امام فرمود: این  برگردید، شما 
که به قصد جنگ  کرده اند و این جریان را پیش آورده اند، من  ها من را محاصره 
نیامده ام، تو به من می گویی برگرد! مگر می گذارند که حسین از این صحرا برگردد 
گر بیعت شود، فاتحه اسالم خوانده است  ا امام فرمود  که  با یزید  با بیعت  جز 
گفت: آقا پس می جنگیم، وارد جنگ شدند، ابی عبداهلل خیلی شجاع بود.   _

سـوژه سـخن
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کما اینکه  گوید ما در روز عاشورا به حسین پناه می بردیم،  اباالفضل العباس می 
امیرالمؤمنین می فرماید: ما در جنگ ها به پیغمبر پناه می بردیم. امیرالمؤمنین 
کند. تمیم در  که خود در شجاعت بی نظیر است از شجاعت پیغمبر تعریف می 
گونه مواقع دشمن را می  که باشد در این  اولین حمله از اسب به زمین افتاد هر 
کشد، اما امام فرمودند: بلند شو، سوار اسبت شو. به او مهلت دادند، ابن قحطبه 
سوار شد، مجدد وارد جنگ شدند. تمیم از ناحیه دو پا مجروح شد، و به زمین 
افتاد. آقا بالی سرش آمدند، فرمودند: می خواهی قبیله ات را صدا بزنم که بیایند 
زیر بغل هایت را بگیرند؟ گفت: آقا بزرگواری کنید و مرا نکشید. امام فریاد زد: بیایید 
فرمانده شام و امیرتان را ببرید. یک عده از بستگانش آمدند زیر بغل هایش را 
گرفتند و بدن مجروحش را از صحرا بردند. آیا دشمن هم چنین اجازه ای می داد؟

کبر در بین  گرفت و علی ا کبر روی چشم های اسب را فرا   اما وقتی خون علی ا
لشکر افتاد هر که هر چه داشت به بدن او زد،

»فقطعوه بسیوفهم اربا اربا«،]14[
گودی قتلگاه افتاد _  تعبیر بعضی از مقتل ها این است-  وقتی پسر فاطمه در 
حسین برای لحظات طولنی از شدت لطمه بیهوش بود. گاهی چشم باز می کرد و 
می بست، توان بلند شدن نداشت. ببینید چگونه با سنگ و چوب و با آن برخورد 
که  کشیدن و جنایت هایی  گوش  گوشواره از  ناجوانمردانه، با اسب دواندن و یا 

انجام دادند با اهل بیت و یاران امام رفتار کردند.

مقایسه لطف اسالم به دشمن و ناجوانمردی دشمنان
گوید من یک شب امیرالمؤمنین را در خواب دیدم _ این را یکی   شخصی می 
با  گفتم:  ریحانه الدب نوشته است-  گوید، صاحب  از علمای اهل سنت می 
امیرالمؤمنین، بنی امیه با شما بد کردند، شما در فتح مکه فریاد می زدید: »الیوم، 
به  کردید  فتح  را  مکه  وقتی  شما  است.  لطف  و  رحم  روز  امروز  المرحمه«؛  یوم 
ابوسفیان امان دادید، حتی پیغمبر فرمود: خانه ابوسفیان مأمن است؛ یعنی هر 
که ابوسفیان فرمانده جنگ  کاری با او نداریم، با این  کس داخل آن خانه برود 
های زیادی علیه اسالم بوده است؛ در بدر، در احد، در خندق. خیلی پیغمبر را 
آزار داده است، در عین حال رسول خدا به او امنیت داد، خانه اش را مأمن قرار 
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کرد، و او را بخشید. یا امیرالمؤمنین بنی امیه مزد و جایزه آن برخورد  داد، او را آزاد 
گونه شد؟ آقا در عالم رؤیا به این  شما را در فتح مکه در روز عاشورا دادند! چرا این 
گوید. از  عالم اهل سنت فرمود: به خانه ابن سیفی شاعر برو، او جواب تو را می 
خواب پریدم _  دیشب هم عرض کردم نمی گویم خواب تکلیف آور و حجت شرعی 
است، ولی پیام دارد، خواب یوسف پیام داشت، خواب عزیز مصر پیام داشت، در 
گر رؤیا صادقه باشد برای کسی که  حدیث داریم خواب را نزد هر کسی نقل نکنید، ا
آن خواب را دیده است پیام های دقیقی دارد- از خواب پرید از خود می پرسید 
ابن سیفی کیست؟ از این طرف و آن طرف تحقیق کرد _  این قضیه مربوط به قرن 
کردم،  گوید به در خانه ابن سیفی آمدم، در زدم قصه را تعریف  ششم است- می 
دیدم اشک در چشمانش حلقه زد. گفت: من امشب شعری گفته بودم که در آن 
مقایسه کرده بودم بین کربال و بین لطفی که پیغمبر و اهل بیت به ابوسفیان و بنی 
امیه در فتح مکه کرده بودند، هنوز این شعر را برای کسی نخوانده ام و آن را منتشر 
کاغذ و در ذهن خودم بوده است، حال آقا امیرالمؤمنین تو  نکرده ام، فقط روی 
که ترجمه اش این  را این جا فرستاده است. آن شعر این چند بیت معروف است 
است: وقتی ما به قدرت رسیدیم و پیروز شدیم، شما را بخشیدیم، اما وقتی قدرت 
کنم  که عرض می  کودکان و به اطفال ما رحم نکردید. این است  به شما رسید به 
کربال عالوه بر بعد مصیبتی و حماسی اش بعد اخالقی هم دارد.  اردوگاه حسینی و 
بعضی نوشته اند لشکر حّر هزار نفر بودند، لشکر اباعبداهلل به همه آنها آب دادند، 
گشود، بعضی  که معاویه بسته بود  در جنگ صفین امام علی علیه السالم آبی را 
که  که در صفین بود، آمد و از این آب نوشید. آبی  نوشته اند حتی یزیدبن معاویه 
مسیرش به دست اباعبداهلل باز شد. بعد این ها یا گونه با اهل بیت برخورد کردند.

رأفت امام حسین علیه السالم در کربال
گرامی، حادثه عاشورا را از این بعد مورد بررسی قرار   برادران عزیز، جوان های 
بدهید: نماز امام حسین، عفو امام حسین، توجه امام حسین به حق الناس. مثل 
امشب یا فردایی وقتی پیش محمد بن بشیر آمدند و گفتند پسرت اسیر شده، امام 
فرمود می توانی برگردی برای آزادی پسرت تالش کنی. گفت: نه آقا، من نمی روم. 
گران قیمت به ایشان داد _  در تاریخ قیمت  عده ای نوشته اند امام پنج لباس 
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هایش را مختلف نوشته اند- و فرمود این ها را بفرست تا بفروشند و پسرت را آزاد 
کنند. دقت کنید حتی در این لحظات حساس، امام رأفت و مجبتش شامل حال 
کربال را خرید،  اصحاب و اشخاص می شود. حتی بعضی نوشته اند امام سرزمین 
کرد. بعضی  گذار و هدیه  که آنجا بودند این سرزمین را وا بعد هم به همان کسانی 
که به  کرد، و فرمود با زائران من مهربان باشید به کسانی  کرده اند امام شرط  نقل 
کرام و احترام کنید. ما باید این ابعاد را در جریان کربال بررسی کنیم. زیارت می آیند ا

شرط حسینی شدن
گر توانستی از این جلسه نماز اول وقت،   برادران عزیز دهه عاشورا تمام شده ا
گناه، و اصالح نفس را نتیجه بگیری آن وقت  گذاشتن  کنار  رعایت حق الناس، 
حسینی شده ای. حسینی شدن آشنا شدن و متخلق شدن با خلق و خوی و 
صفات حسین است. آشنا شدن با ابهت و عظمت و عبادت و بندگی حسین 
است. امید داریم خداوند به همه ما و شما توفیق بدهد ان شاء اهلل بیش از پیش 
با مکتب اباعبداهلل آشنا شویم و ان شاء اهلل این بعد اخالقی نهضت عاشورا را در 

ک قرار بدهیم. وصلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین. زندگی مان الگو و مال



173

نقش جهاد 
با نفس در

 کربال

پیام های عاشورا
کنترل هوای   برتر و دشوارتر از جهاد با دشمن بیرونی، مبارزه با تمنیات نفس و 
راه  کردن خواسته های خویش در  نفس و خشم و شهوت و حب دنیا و فدا 

»خواسته خدا« است.
این خودساختگی و مجاهده با نفس، زیربنای جهاد با دشمن بیرونی است و 
بدون آن، این هم بی ثمر یا بی ثواب است؛ چون سر از ریا، ُعجب، غرور، ظلم و 

بی تقوایی در می آورد.
که در »جبهه درونی« و غلبه بر هوای نفس، پیروز باشد، در صحنه های  کسی 
لجام  را  خویش  نفس  تمنّیات  که  کسی  و  شود  می   پیروز  نیز  بیرون  مختلف 
گسیخته و بی مهار، برآورده سازد، نفس سرکش انسان را بر زمین می زند و به 

تعبیر حضرت علی )علیه السالم( او را به آتش می افکند. )1(

حجت االسالم جواد محدثی
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که اهل جهاد با نفس بودند و هیچ  کسانی حضور داشتند  در صحنه عاشورا، 
هوا و هوسی در انگیزه آنان دخیل و شریک نبود. از همین رو، بر جاذبه های 
کامیاب شدن  مال، مقام، شهوت، عافیت و رفاه، ماندن و زیستن، نوشیدن و 

و ... پیروز شدند.
کربال، در جبهه امام حسین )علیه السالم(  عمرو بن قرظه انصاری، از شهدای 
بود و برادرش »علی بن قرظه« در جبهه عمر سعد. )2( اما خودساختگی او سبب 
که هرگز محبت برادرش، سبب سستی در حمایت از امام نشود و دلیرانه در  شد 

کند. صف یاران امام، ایستادگی و مبارزه 
محمد بن ُبشر َحضرمی در سپاه امام بود. فرزندش در مرز »ری« اسیر شده 
کردن فرزند  کند و در پی آزاد  کربال را ترک  که  که امام به او رخصت داد  بود. با این 
کرده بود.  که مساله »عالقه به فرزند« را در راه هدفی دینی، حل  اسیرش برود او 

کند« و وفا نشان داد. )3( »حاضر نشد امام را ترک 
نافع بن هالل، شهیدی دیگر از عاشوراییان بود. نامزد داشت و هنوز عروسی 
که می خواست برای نبرد به میدان رود، همسرش  کربال هنگامی  نکرده بود. در 
که هر جوانی را متزلزل  کافی بود  گریست. این صحنه  دست به دامان او شد و 
که امام حسین )علیه السالم( نیز از  کند. با آن  کند، و انگیزه جهاد را از او سلب 
که شادمانی همسرش را بر میدان رفتن ترجیح دهد، بر این محبت  او خواست 
گر امروز تو را یاری نکنم، فردا جواب  گفت: ای پسر پیامبر! ا بشری غلبه یافت و 

پیامبر را چه بدهم؟ آنگاه به میدان رفت و جنگید تا شهید شد. )4(
کربال، نافع بن هالل همراه جمعی برای آوردن  در یکی از شب های عطش در 
گفتند: می توانید  آب برای خیمه های امام، به فرات رفتند. نگهبانان فرات 
خودت آب بخوری ولی حق نداری برای امام، آب ببری. نافع گفت: محال است 

که حسین و یارانش تشنه باشند و من آب بنوشم! )5(
کربال، عبداهلل پسر مسلم بن عقیل، به میدان رفت و جنگید. بنا به نقلی،  در 
او فرمود: شهادت پدرت مسلم برای خانواده شما بس است، دست  امام به 
آنان  از  من  سوگند،  خدا  به  گفت:  روید.  بیرون  معرکه  این  از  و  بگیر  را  مادرت 

که دنیا را بر آخرت برگزینم. )6( نیستم 
عباس بن علی )علیهما السالم( روز عاشورا، وقتی تشنه لب وارد شریعه فرات 
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شد، دست به زیر آب برد اما با یاد آوری تشنگی امام و اهل بیت، آب را بر روی 
آب ریخت و ننوشید و تشنه بیرون آمد. )7(

را در میدان »جهاد  پیروزی عاشوراییان  از  کدام جلوه ای  این نمونه ها هر 
نفس« نشان می دهد. یکی ُعلقه به فرزند یا همسر را در پای عشق به امام، ذبح 
گیرد، دیگری بر  کند، یکی تشنگی خود را در مقابل عطش امام، نادیده می  می 
زندگی خود پس از امام، خط بطالن می کشد، و یکی هم اجازه نمی دهد که درد 

کند. و داغ شهادت پدر بر انجام وظیفه و ادای تکلیف، مانعی ایجاد 
وقتی بر عباس بن علی و برادرانش، پیشنهاد »امان نامه« می دهند و آنان 
نمی پذیرند، وقتی امام به یارانش از شهادت در آینده خبر می دهد ولی آنان 
کوفه، تحت فشار قرار  گذاشتن امام نمی شوند، وقتی هانی را در  حاضر به تنها 
می دهند تا مسلم بن عقیل را تحویل دشمن دهد؛ او شهادت را می پذیرد ولی 
مسلم را تحویل نمی دهد، وقتی امام حسین )علیه السالم( در عاشورا دست 
کند تا آغازگر جنگ نباشد، )8( وقتی مسلم بن  به نبرد نمی زند و مقاومت می 
که از ترور غافلگیرانه و  عقیل در خانه هانی، به خاطر یادآوردن حدیث پیامبر 
کند، از نهانگاه بیرون نمی آید تا ابن زیاد، خانه هانی  از روی نیرنگ منع می 
کبری )علیها السالم( به خاطر دستور برادر، آن  کند، )9( وقتی زینب  را ترک می 
ک نمی  دهد، )10( و بسیاری  گریبان چا کند و  همه داغ و مصیبت را تحمل می 
از اینگونه صحنه ها و حادثه ها، همه نشانه  »جهاد با نفس« یاران و همراهان 

امام حسین )علیه السالم( در نهضت عاشورا است.

درس عاشورا
که  کسانی قدم در میدان مبارزه با ستم بگذارند  که   درس عاشورا این است 
نیت هایشان خالص باشد، هوای نفس نداشته باشند، میل به قدرت طلبی 
و شهرت و ریاست خواهی و تعلقات دنیوی و محبت دنیا را در وجود خود از 
بین برده باشد تا بتوانند در خط مبارزه، ثبات قدم و استقامت داشته باشند، 
کردن مبارزه و هدف و خطر افتادن در دام و دامن نفس اماره  وگرنه، خوف رها 

باقی است.
که  امام حسین )علیه السالم( از ویژگی های پیشوای صالح، این را می داند 

سـوژه سـخن
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کرده باشد؛»الدائُن بدین الحّقِ  پایبند دین حق باشد و خود را وقف خدا و راه او 
و الحابُس نفَسُه علی ذاِت اهلل.« )11(

امام خمینی )ره( می فرماید:
که تبعیت از  کنید، خود ساختن به این  باید خودتان را بسازید تا بتوانید قیام 

کنید. )12( احکام خدا 
تا در بند خویشتن خویش و هواهای نفسانی خود باشید، نمی توانید »جهاد 

فی سبیل اهلل« و دفاع از »حریم اهلل« نمایید. )13(
نیز  آیندگان  به  پیامشان  بودند.  نفس  با  مجاهدان  همه  عاشورا،  شهدای 

همین است.
 

1- نهج البالغه، خطبه 16.
کلمات االمام الحسین، ص 442.  2- موسوعة 

 3- اعیان الشیعه، ج 1، ص 601.
کلمات االمام الحسین، ص 447.  4- موسوعة 

 5- همان، ص 386.
 6- معالی السبطین، ج 2، ص 402.

 7- بحاراالنوار، ج 45، ص 41.
 8- ارشاد، ج 2، ص 96، )چاپ آل البیت(.

9- وقعة الطف، ص 114.
 10- همان، ص 200.

 11- ارشاد، شیخ مفید، ج 2، ص 39 )چاپ آل    البیت(
کلمات قصار، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ص 66.  -12
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عبرت های 
عاشورا  در  
نگاه  بلند 

 رهبری

 مقام معظم رهبری، با اندیشه ای ژرف و دانشی وسیع، درس ها، پیام ها 
و عبرت هایی از مدرسه ی عاشورا مطرح نموده و جان تشنه ی شنوندگان را 
از درس های سازنده و الهام آفرین عاشورا سیراب می نماید. نوآوری، طراوت 
از  گشته، ُدرهای صید شده  گاهی سبب  بیان، خلوص، عامل بودن و زمان آ
کرده  گاهی بدرخشند، چشم ها را خیره  آموزه های عاشورایی زیر نور خورشید آ
و از جان برآمده بر جان نشینند. در دوران سیاه ستم شاهی، که اختناق یزیدی 
کرده بود و ضرورت مبارزه ای حسینی از هر جهت  نفس ها را در سینه ها حبس 
احساس می شد، در مراسم تاسوعا و عاشورای حسینی از سویی غبار تحریف 
از چهره ی مکتب عاشورا می زداید و از دیگر سو پیام عاشورا را چنان ترسیم 
کربال را به آنجا  که راه مبارزه را روشن و فروخفتگان را بیدار و عاشقان  می نماید 
که چون یاران امام حسین )علیه السالم( نه از خیل دشمن می ترسند و  می برد 

نه از قساوت قساوت پیشگان هراسی به خود راه می دهند.
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پس از به بارنشستن آموزه های حسینی در مقطعی از زمان و پیروزی اعجاب 
برانگیز انقالب اسالمی ایران، این آموزه ها و درس ها در قالبی دیگر، به صورتی 
گشا مطرح می شوند و راه زیستن را به پیروان نهضت حسینی، با  متین و راه 
که درس های  بر آموزه های عاشورا می آموزد. در طول جنگ تحمیلی  تکیه 
عاشورا و نهضت حسینی اوج یافته و الهام بخش ملتی بزرگ و حماسه  آفرین 
ایثار،  کاری،  فدا ایمان،  درس  استوار،  هایی  تحلیل  و  ها  خطابه  در  می گردد، 
شهادت طلبی، بصیرت، دشمن شناسی، مقاومت و صبر را فرا روی نسل انقالب 
گشاید. این درس ها اثری شگرف در مردان و زنان این مرز و بوم به  ایران می 
جای می نهد که خود از آن چنین می گویند: در شب هفتم یکی از برادران شهید 
کردم. میان این جوان ها حتی مردان میان سال، وقتی نگاه بر  در اهواز شرکت 
کربال را  که دارم شهدای  کردم با همه ی دل احساس می کردم  چهره ی آنها می 
که  کسانی  زنده در مقابل خود می بینم. این حماسه آفرینان جهان امروز، این 
که به نظرشان خالف  گرسنگی بکشند و مقاومت بکنند و اما آنچه را  حاضرند 

رضای خداست انجام ندهند.]1[
شرایط  آن  در  عاشورا  درس  ترین  بزرگ  طلبی،  شهادت  از  خود  مشاهدات  و 
سرنوشت ساز، را این گونه ترسیم می کند: وقتی ملتی حرفی ندارد که شهید بدهد 
و شهید بشود، هیچ قدرتی در مقابل او تاب مقاومت نخواهد آورد.]2[ ملت ایران با 
گون مبارزه، در جبهه های مقاومت  گرفتن همین درس ها، در صحنه های گونا فرا
و ایثار و در سایر میدان ها، حماسه آفریدند و صحنه هایی افتخارآمیز و ماندنی در 
تاریخ شکوهمند ایران اسالمی ایجاد نمودند. سرانجام در پرتو این مقاومت ها، 
رشادت ها، ایثارها و جان فشانی ها، نظام مقدس جمهوری اسالمی به درختی 
گردید. همه ی  کی نداشت، تبدیل  که از بادها و طوفان ها با تنومند و سترگ، 
ایران زمزمه  که در  یادماندنی و مکرر عاشورا بود  به  به برکت درس های  این ها 
که با  کنونی و در سالی  گردیده و به الگوی بی نظیر مقاومت بدل شد. در شرایط 
درایت رهبر معظم انقالب به نام عّزت و افتخار حسینی نامیده شده، عبرت های 
گران سنگ را در پی دارد. با توجه به  که ره آوردی  گزینه است  عاشورا سازنده ترین 
عبرت هاست که می توان از تکرار تاریخ و سلطه ی جباران و منافقان جلوگیری کرد. 

بدین روی به تبیین این بخش از رهنمودهای رهبر فرزانه ی انقالب می پردازیم.
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عبرت
از  نوع  اسم  عبرت  دهیم.  توضیح  را  عبرت  مفهوم  که  است  لزم  نخست   
گذر از آب و مانند آن و یا اسم مصدر از اعتبار است.  مصدر عبور، به معنای 
غیرقابل  امری  به  ای،  مشاهده  قابل  امر  از  که  است  جایی  در  عبرت  کاربرد 
امر  به  آن  شناخت  برای  بتوانیم  که  ای  گونه  به  یابیم،]3[  دست  مشاهده 
و  آنها  ظاهر  از  عبور  یعنی  تاریخی  حوادث  از  کنیم.عبرت  استدلل  مشاهده 
که در درونشان نهفته است و رسیدن به سنت های  دست یافتن به پیامی 
کار بستن آنها، به عبارت دیگر عبرت یعنی تجربه ی تاریخ  کم بر تاریخ و به  حا

کند.  که حوادث تاریخ از آن حکایت می  گاهی هایی  و دست یافتن به آ
گی هایی مختص  گون ویژ گونا گرچه جوامع بشری در ادوار مختلف و اقوام 
که از  کلی و بنیادی به نقاط مشترکی می رسند  به خود را دارند، ولی در اصول 

کم بر آن یاد می شود.  آن به سنن تاریخی و قوانین حا
قبلکم  من  خلت  »قد  نماید:  می  اشاره  قوانین  همین  به  قرآن  در  خداوند 
از شما  المکذبیَن«]4[ پیش  کان عاقبة  کیف  فانظرُوا  الرض  ِفی  ُسَنٌن فسیرُوا 
کنید، بنگرید  گردش  ملت هایی با روش ها و طریقه هایی بوده اند؛ در زمین 
کردند چه شد؟ و به عبرت و پند  که وعده های خدا را تکذیب  سرانجام آنها 
کم بر تاریخ  کشف سنن حا از تاریخ و تأمل در زندگی پیشینیان برای  گرفتن 
لباب«]5[ در سرگذشت  کان فی قصصهم عبرة ُلوِلی ال ارشاد می فرماید: »لقد 
ایشان برای صاحبان خرد )خردمندان( عبرت است. مقام معظم رهبری به 
گذشته تاریخ  که از  گوید  کید و سفارش می نماید: »قرآن به ما می  همین تأ
که  کنند  بافی  فلسفه  بنشینند،  ها  بعضی  است  ممکن  حال  بگیرید.  درس 
می  ها  بعضی  را  ها  حرف  این  باشد.  سرمشق  تواند  نمی  امروز  برای  گذشته 
ـ   خودشان  خیال  به  ـ  فلسفی  های  شیوه  با  را  ها  این  خواهند  می  گویند. 

کاری به آنها نداریم.  کنند، نمی توانند!  درست 
کند.«]6[  گرفتن از تاریخ دعوت می  قرآن صادق مّصدق است و ما را به عبرت 
گیری  کربال و نهضت امام حسین )علیه السالم( عبرت  در خصوص حادثه ی 
به چه معنا است؟ رهبر انقالب معنای عبرت گیری از عاشورا را چنین تصویر 

می نماید:

سـوژه سـخن
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عاشورا به غیر از درس، یک صحنه عبرت است
»عاشورا به غیر از درس، یک صحنه عبرت است. باید انسان در این صحنه 
کند تا عبرت بگیرد. یعنی چه عبرت بگیرد؟ یعنی خود را با آن وضعیت  نگاه 
کند  کند، بفهمد در چه حال و وضعیتی است. چه چیز او را تهدید می  مقایسه 
گویند. یعنی شما از جاده ای عبور  و چه چیز برای او لزم است. این را عبرت می 
کرده و آسیب دیده  گون شده یا تصادف  که واژ کردید، یک اتومبیلی را دیدید 
کنید،  است، مچاله شده و سرنشینانش نابود شده اند، می ایستید و نگاه می 
که چه جور سرعت و حرکتی، چه جور  برای اینکه عبرت بگیرید. معلوم شود 
رانندگی ای به این وضعیت منتهی می شود. این هم نوع دیگری درس است. 
گیری.«]7[ این رویکرد به عاشورا بیشتر وقتی ثمر بخش  از راه عبرت  اما درس 
باشد و عوامل قهقرایی  آمده  کمیت اسالمی در جامعه به وجود  که حا است 
که به صورت سلول های فاسد و مفسد در آمده اند از درون جامعه شروع به 
که چهره ی این عوامل ترسیم شود تا نحوه ی  کنند. هدف این است  فعالیت 
عملکرد آنها شناخته شود و برای جلوگیری از تکرار تاریخ و از میان رفتن ثمره ی 

مجاهدت ها، فعالیت آنها در نطفه خفه شود.
رهبر انقالب عبرت ها را در همین راستا ارزیابی می فرمایند:

»در مباحث مربوط به عاشورا سه بحث عمده وجود دارد:
یکی بحث علل و انگیزه های قیام امام حسین )علیه السالم( است...

بحث دوم بحث درس های عاشورا است...
که چند سال قبل از این، ما این  بحث سوم درباره عبرت های عاشورا است، 
که عاشورا غیر از درس ها،  عبرت هایی هم دارد. بحث  کردیم  مسأله را مطرح 
باشد.  داشته  کمیت  حا اسالم  که  است  زمانی  مخصوص  عاشورا  های  عبرت 
که بگوییم عمده ی این بحث مخصوص به این زمان است،  حداقل این است 
گیری از هر  که عبرت بگیریم.«]8[ پندآموزی و عبرت  کشور ما،  یعنی زمان ما و 
حادثه ای به میزان اهمیت آن حادثه و آثار آن در حیات اجتماعی انسان، در 
طول تاریخ، بستگی دارد. بعد از واقعه ی بعثت خاتم پیغمبران )صلی اهلل علیه 
و آله و سلم(، حادثه ای به عظمت و آثار عاشورا در جهت احیای بعثت و در 

نتیجه تأثیر در زندگی بشر پدید نیامده.



181

کسی  که چقدر بزرگ است، تا دنبال عللش بگردیم.  اوًل حادثه را باید فهمید 
کشتند. همان  کشتاری بود و چند نفر را  که حادثه ی عاشورا، بالخره  نگوید 
که همه ی ما در زیارت عاشورا می خوانیم: »لقد عظمت الرزّیه و جلت و  طور 
عظمت المصیبه«؛ مصیبت خیلی بزرگ است. »رزّیه«، یعنی حادثه ی بسیار 
بزرگ. این حادثه، خیلی عظیم است. فاجعه، خیلی تکان دهنده و بی نظیر 
امام  شخصیت  که  کرد  خواهیم  درک  بهتر  وقتی  را  حادثه  عظمت  است.«]9[ 
حسین )علیه السالم( را بشناسیم. او در کودکی محبوب پیامبر بود و آن حضرت 
او را سید شباب اهل جنت نامید و در دوران جوانی مورد احترام همگان بود. 
در علم و فضیلت و بزرگواری، همچون برادرش امام حسن )علیه السالم( ، مانند 

خورشید، در میان مسلمانان، می درخشید.]10[

عبرت های عاشورا
های  قرن  و  دراز  سالیان  طول  در  عاشورا،  تعالیم  و  ها  آموزه  ترین  مهم  از   
متمادی، عبرت آموزی این واقعه ی غم بار تاریخی است و باید اذعان داشت 
مهم تر از درس های عاشورا عبرت های عاشوراست.]11[ درس های عاشورا راه 
گیری را، اندیشه های فّعال و ذهن  درمان را نشان می دهد و عبرت ها راه پیش 
ک،  کربال و پدید آمدن این حادثه ی بزرگ و دردنا های هوشیار از مشاهده ی 
که برای انسان  در تاریخ صدر اسالم، به عبرت ها و چرایی ایجاد آن می رسند 
گرفتار در قالب ها قابل دسترسی نمی باشد، زیرا آنها حوادث را  کوتاه بین،  های 
کنند. حضرت آیة اهلل  خامنه ای با طرح  تا ریشه های آن نمی توانند پی جویی 

سؤالی ذهن ها را به عبرت های عاشورا و اعماق ریشه های آن می برد:

چرایی پیدایش حادثه ی عاشورا
»در بخش پیدایش حادثه ی عاشورا، چرایی رخداد حادثه مهم است. اتفاقی 
گر  ا دارد  که جا  گفتم]12[  اسالم است. من یک وقت  افتاده است، در صدر  که 
که چرا پنجاه سال بعد از وفات پیغمبر )صلی اهلل علیه و  کند  ملت اسالم فکر 
که همین مردم مسلمان، از  کشور اسالمی به جایی رسیده باشد  کار  آله و سلم( 
کوفه و  وزیرشان، امیرشان، سردارشان، عالمشان، قاضی شان و قاری شان در 
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گوشه ی همین پیغمبر )صلی اهلل علیه و آله و سلم( را  کربال جمع بشوند و جگر 
که چرا این  ک و خون بکشند!؟ آدم باید به فکر فرو برود  با آن وضع فجیع به خا
گرفته از  که انقالب اسالمی ایران را در همه ی مراحل الگو  طور شد؟]13[ از آنجا 
نهضت حسینی می دانند انگیزه ی طرح این سؤال را یک درس عملی معّرفی 
که  کار به اینجا رسید؟ چرا امت اسالمی  که  گویم چه شد  می نماید: »من می 
یک  در  داشت،  دقت  قرآنی  آیات  و  اسالمی  احکام  جزئیات  به  نسبت  آن قدر 
چنین قضیه ی واضحی، این قدر دچار غفلت و سستی و سهل انگاری بشود که 

چنین فاجعه ای به وجود بیاید؟
و  پیغمبر  زمان  ی  جامعه  از  ما  مگر  کند.  می  نگران  را  انسان  مسأله  این   
که آن طور  کنیم  کار  امیرالمؤمنین )علیهما السالم( قرص تر و محکم تریم؟ چه 
نشود؟«]14[ در عبرت های عاشورا سخن از ارتجاع جامعه است، سخن از انحرافی 
است که هدف بعثت را از میان می برد، سخن از سرنوشتی است که به سراغ همه 
کتاب آنها را تحریف و آئین آنها را بی خاصیت  گذشته و پیامبران آمد و  ی ادیان 
که قرآن  و بلکه در جهت اهداف دشمنان نبّوت قرار داد. سخن از خطری است 
کند: محمد )صلی اهلل علیه و آله و سلم( نیست مگر رسول و  از آن چنین یاد می 
گر او درگذشت یا شهید شد شما به  پیامبری. پیش از او نیز پیامبرانی بودند. آیا ا
که از مسیر برگردد به خدا  کنید؟ هر  عقب برگشته و به جاهلیت خود رجوع می 
کرد.]15[ سخن  کران عطا خواهد  ضرر نخواهد رسانید. خداوند جزای نیک به شا
کام خود فرو  که همه چیز را به  گردابی است  از سقوط ارزش هاست، سخن از 
گرچه سبط پیامبر و سید  می برد و فرزندان راستین انقالب را به قتلگاه می برد. 
کجاست؟  شباب اهل جنت باشد. رهبر معظم انقالب می فرماید: »حال عبرت 
که  گونه نشود. ما باید بفهمیم  کنیم جامعه آن  کار  که چه  عبرت این جاست 

که جامعه به اینجا رسید.«]16[ آنجا چه شد 

تغییراتی در خواص جامعه
 در جستجوی ریشه ی ارتجاع جامعه و ماجراهای بعد از رحلت پیامبر )صلی 
اهلل علیه و آله و سلم( و ضعف تدریجی جامعه ی اسالمی، بار مسؤولیت این 
گناه نابخشودنی را بردوش آن دسته از نخبگان طرفدار حق و فرزندان انقالب 
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گاه دنیاطلبی،  که در پی کسب امتیازات دنیوی برآمده اند و در لغزش  می یابند 
شهوت پرستی، مقام خواهی و مظاهر زندگی دنیا و مادیات لغزیده اند و ساده 
گاه را نیز به دنبال خود کشانده اند: »وقتی خواص طرفدار حق در یک  لوحان ناآ
که دنیای خودشان برایشان  کثریت قاطعشان ـ آنچنان می شوند  جامعه ـ با ا
کند، از ترس جان، از ترس از دست دادن مال و از دست دادن  اهمیت پیدا می 
کمیت  تنها ماندن، حاضر می شوند حا و  از ترس منفور شدن  مقام و پست، 
کنند  باطل را قبول بکنند و در مقابل باطل نمی ایستند و از حق طرفداری نمی 
و جانشان را به خطر نمی اندازند ـ وقتی این طور شد ـ اّولش با شهادت حسین 
بن علی با آن وضع آغار می شود، آخرش هم به بنی امیه و شاخه ی مروانی و 
بعد بنی عباس و بعد از بنی عباس هم، سلسله ی سالطین در دنیای اسالم تا 

امروز می رسد.«]17[
که  گذاری است  گروه اندک اما تأثیر  منشأ انحراف جامعه، انحراف و سقوط 
و  برگزیدگان  همان  که  خواص  ی  چهره  معرفی  در  شوند.  می  نامیده  خواص 
نقش آفرینان هستند چنین می فرمایند: »خواص کسانی هستند که از روی فکر 
کنند، یک راهی را می شناسند و دنبال  گیری می  گاهی تصمیم  و فهمیدگی و آ
گیری می کنند،  کنند. وقتی عملی انجام می دهند، موضع  آن راه حرکت می 
تصمیم  و  فهمند  می  است،  تحلیل  و  فکر  روی  از  کنند،  می  انتخاب  را  راهی 
که  کنند.«]18[ دگردیسی فکری در عوام و چهره ی عوام،  می گیرند و عمل می 
پیروند و در پی انحراف نخبگان و خواص، آنها نیز به انحراف کشیده می شوند را 
که وقتی جو به یکی سمتی می  کسانی هستند  چنین معرفی می نمایند: »عوام 
گویند زنده باد، این  رود اینها هم می روند، تحلیل ندارند. یک وقت مردم می 
گویند مرده باد. این ها  کند و می گوید زنده باد، یک وقتی مردم می  هم نگاه می 
که ببینند چه راهی درست است، چه حرکتی صحیح است،  دنبال این نیستند 

بفهمند، بسنجند، تحلیل کنند، درک کنند.«]19[
که  با برداشت از سوره ی مبارکه ی حمد، در تبیین صراط مستقیم و مصداقی 
کسانی  کنند:  برای مغضوب و ضاّلین آمده، ویژگی خواص و عوام را استفاده می 
که وقتی نعمت الهی را  کسانی  گونه اند: یک عده  که نعمت داده شده اند دو 
کند، و نمی گذارند  که خدای متعال بر آنها غضب  گذارند  کردند، نمی  دریافت 
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گمراه بشوند. این ها همان هایی هستند که شما می گویید خدایا ما را به راه این 
کن. »غیر المغضوب علیهم«، با تعبیر علمی و ادبیش، برای »الّذین  ها هدایت 
المغضوب  »غیر  که  است  این  »الّذین«  صفت  است.  صفت  علیهم«  انعمت 
علیهم و لالضالین«؛ آن کسانی که مورد نعمت قرار گرفتند امام دیگر مورد غضب 
قرار نگرفتند، »ولالضالین«، گمراه هم نشوند. یک دسته هم کسانی هستند که 
کردند و خراب نمودند، لذا مورد  خدا به آنها نعمت داد، اما نعمت خدا را تبدیل 
گمراه شدند. البته در روایات ما  گرفتند، یا دنبال آنها راه افتادند، لذا  غضب قرار 
که این، بیان مصداق است، چون  که »المغضوب علیهم« مراد یهودند،  دارد 
یهود تا زمان حضرت عیسی )علیه السالم(، یا حضرت موسی )علیه السالم( و 

کردند. جانشینانش، عالما و عامدا مبارزه 
گمراه شدند. وضع مسیحیت این  »ضالین« نصاری هستند، چون نصاری 
اما  ـ  بودند  طور  این  کثریتشان  ا لاقل  حال  ـ  شدند  گمراه  اّول  از  که  بود  گونه 
»المغضوب علیهم«  به سمت  این نعمت  کردند.  پیدا  مردم مسلمان نعمت 
و »الّضالین« می رفت. لذا وقتی امام حسین )علیه السالم( به شهادت رسید، 
که فرمود: فلّما ان قتل  در روایتی از امام صادق )علیه السالم( نقل شده است 
الحسین)صلوات اهلل  علیه( اشتد غضب اهلل  تعالی علی اهل الرض]20[ وقتی امام 
کشته شد غضب خدا درباره مردم شدید شد. معصوم  حسین )علیه السالم( 
الهی، به سمت  بنابراین، جامعه ی مورد نعمت  )علیهم السالم( است دیگر، 
کند، این سیر را باید دید. خیلی مهم است، خیلی سخت است،  غضب سیر می 
گمراه شدند شاید »مغضوب علیهم«  که  خیلی دقت لزم دارد. حال خواصی 

باشند، عوام شاید »الضالین« باشند.«]21[

مسؤولیت خواص و عوام
 ویژگی اثرپذیری عوام از خواص بار مسؤولیت خواص را سنگین تر می کند. 
که عاِلم  که: »اذا فسد العاِلم فسد العاَلم«، آنگاه  که در منابع اسالمی آمده  این 
»بزرگ  است.  ویژگی  همین  به  معطوف  شود،  می  فاسد  جهان  شود،  فاسد 
گر انحرافی از آنها سر بزند این است  گناه انسان های ممتاز و برجسته، ا ترین 
که انحراف آنها موجب انحراف بسیاری از مردم می شود. وقتی دیدند سدها 
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گوید، جریان دارد، و  که زبان ها می  کارها بر خالف آنچه  شکست، وقتی دیدند 
که از پیامبر )صلی اهلل علیه و آله و سلم( نقل می شود، رفتار می  برخالف آنچه 
کنند.]22[ سرنوشت عوام بستگی به شرایطی  گردد، آنها هم آن طرف حرکت می 
که بتوان نسبت  که در آن زندگی می کنند و چون سرنوشت چیزی نیست  دارد 
اند،  باید مواظب بود جزو عوام نباشیم: »یک عده عوام  به آن بی تفاوت بود 

تصمیم گیری ندارند. 
که امامی سرکار  گرفت  گر تصادفًا در زمانی قرار  به شانس عوام بستگی دارد، ا
که این ها  استـ  مثل امام امیرالمؤمنین )علیه السالم(،  مثل امام راحل )ره( ماـ  
را به سمت بهشت می برد، خوب، این هم به ضرب دست خوبان، رانده خواهد 
گرفت  که در زمانی قرار  گر اتفاقًا طوری شد  شد و ان شاء اهلل  به بهشت می رود. ا
ُکفرا  که »وجعلناهم ائمة یدعون الی النار«، »الم تر الی الدین بدلوا نعمت اهلل  
گر در یک چنین زمانی  و احّلوا قومهم دارالبوار جهّنم یصلونها و بئس القرار«، ا
باید مواظب باشید جزو عوام  گرفت، به سمت جهنم خواهد رفت. پس  قرار 

نباشید«.]23[
از دیدگاه مقام معظم رهبری معیار تمایز خواص از عوام، بصیرت است. آنچه 
سبب می شود انسان در این تقسیم بندی جزو خواص قرار بگیرد، روشن بینی، 
گویم جزو  گر این نبود جزو عوام خواهد بود: »نمی  روشن دلی و بصیرت است. ا
عوام نباشید یعنی باید حتمًا بروید تحصیالت عالیه بکنید. نه! گفتم که معنای 
کردند و جزو عوامند،  که تحصیالت عالیه هم  کسانی  عوام این نیست. ای بسا 
که  کسانی  کردند و جزو عوامند، ای بسا  کسانی تحصیالت دینی هم  ای بسا 
فقیرند یا غنی اند و جزو عوامند. عوام بودن، دست من و شماست. باید مواظب 
کسی  کنیم از روی بصیرت باشد. آن  کاری می  باشیم عوام نباشیم، یعنی هر 
کند عوام است. لذا می بینید قرآن درباره ی پیغمبر  کار نمی  که از روی بصیرت 
َمِن  َو  َاَنا  الی اهلل  علی بصیرة  فرماید: »أدعو  آله و سلم( می  و  )صلی اهلل علیه 
کنیم و پیش  کنیم و دعوت می  ابتعنی« یعنی من و پیروانم با بصیرت عمل می 
گروه عوامید به  گر جزو  گروه عوامید یا نه. ا می رویم. پس اّول ببینید جزو آن 
ج کنید. سعی کنید قدرت تحلیل پیدا کنید،  سرعت خودتان را از گروه عوام خار

تشخیص بدهید، معرفت پیدا کنید.«]24[

سـوژه سـخن
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عملکرد خواص در صدر اسالم
که سبب شد حادثه ی  انحراف جامعه ی اسالمی،  بررسی زمینه های   در 
کربال برای نجات اسالم پدید آید، به عملکرد خواص می رسیم. به حوادث بعد از 
که  کنیم، از اّولین حادثه  که نگاه می  رحلت پیامبر )صلی اهلل علیه و آله و سلم( 
ماجرای سقیفه بود تا صف بندی سپاه کوفه در برابر امام حسین )علیه السالم(، 
که تحت عنوان اصحاب در صدر اسالم شناخته  می بینیم این قشر از جامعه 
طرفداری  و  لزم  مواقع  در  حقایق  بیان  که  خود،  وظایف  به  عمل  در  شدند، 

کرده اند. کوتاهی  عملی از حق بود، 

و اما ماجراهای بعد از رحلت پیامبر
که در این پنجاه سال جامعه ی اسالمی از آن حالت به این حالت   چه شد 
که متن تاریخ را هم بایستی در این جا نگاه  برگشت؟ این اصل قضیه است، 
گذاشته بود، بنایی نبود  که پیامبر )صلی اهلل علیه و آله و سلم(  کرد. البته بنایی 
که شما نگاه  که به همین زودی خراب شود، لذا در اوایل بعد از رحلت پیامبر 
کنید همه چیز غیر از همین مسأله وصایتـ  سرجای خودش است، عدالت  می 
گر کسی به ترکیب کّلی  خوبی هست، ذکر خوبی هست، عبودیت خوبی هست. ا
جامعه ی اسالمی در آن سال های اّول نگاه کند، می بیند که علی الظاهر چیزی 
اما ظواهر، همان  آمد،  گاهی چیزهایی پیش می  البته  نرفته است.  به قهقرا 
پایه گذاری و شالوده ریزی پیامبر )صلی اهلل علیه و آله و سلم( را نشان می دهد. 
ولی این وضع باقی نمی ماند. هر چه بگذرد جامعه ی اسالمی به تدریج به 

طرف ضعف و تهی شدن پیش می رود.]25[
آغاز سقوط خواص در تاریخ اسالم و خشت اّول این بنای انحطاط با رحلت 
لغزیدن  »دوران  ندارد:  زیادی  ی  فاصله  سلم(  و  آله  و  علیه  اهلل  )صلی  پیامبر 
خواِص طرفدار حق، از حدود هفت، هشت سال بعد از رحلت پیغمبر )صلی اهلل 
کاری ندارم. مسأله ی  علیه و آله و سلم( شروع شد. اصاًل به مسأله ی خالفت 
کی  کار به این جریان دارم. این جریان، جریان بسیار خطرنا خالفت جداست. 
از رحلت پیغمبر شروع شد.  است! همه ی قضایا، از هفت، هشت سال بعد 
ـ  که سابقه دارهای اسالم  گفتند: نمی شود  که  اینجا شروع شد  از  اّولش هم 
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کسانی که جنگ های زمان پیغمبر )صلی اهلل علیه و آله و سلم( را کردند، صحابه 
و یاران پیغمبر )صلی اهلل علیه و آله و سلم(ـ  با مردم دیگر یکسان باشند! این ها 
باید یک امتیازاتی داشته باشند! به این ها امتیازات داده شدـ  امتیازات مالی از 
بیت المالـ  این، خشت اّول بود. حرکت های انحرافی این طوری است، از نقطه 
کمی آغاز می شود، بعدًا همین طور هر قدمی، قدم بعدی را سرعت بیشتری  ی 
می بخشد. انحراف ها از همین جا شروع شد تا به دوران عثمان رسید ـ اواسط 
که برجستگان  گونه شد  دوران عثمان ـ در دوران خلیفه ی سّوم، وضعیت این 
صحابه ی پیغمبر، جزو بزرگ ترین سرمایه دارهای زمان خودشان شدند! توجه 
که اسم هایشان معروف است ـ  کنید! یعنی همین صحابه ی عالی مقام  می 
کدامشان یک  که هر  بزرگان  از  ـ  آنها  امثال  ابی وقاص و  زبیر، سعدبن  طلحه، 
کتاب قطور سابقه ی افتخارات در بدر و حنین و جاهای دیگر داشتند، این ها 

جزو سرمایه دارهای درجه اّول اسالم شدند.«]26[

عوامل سقوط خواص و عوام
 مهم ترین مطلب در عبرت ها شناخت عوامل سقوط و لغزش خواص است. 
با توجه به جایگاه آنها در میان مردم، لغزش آنها سبب لغزش عوام خواهد شد. 

مقام معظم رهبری رؤس این عوامل را در چند چیز معرفی نمایند:

1ـ دور شدن از یاد خدا و پیروی از شهوات
که سر بریده حسین بن علی  »ما باید بفهمیم بر سر آن جامعه چه بالیی آمد 
)علیهما السالم(ـ  آقازاده ی اّول شخص دنیای اسالم و پسر خلیفه ی مسلمین، 
که پدر او بر مسند خالفت می نشسته  پسر علی بن ابی طالبـ  در همان شهری 
کربال  به  افرادی  از همان شهر  تکان نخورد!  از آب  و آب  گردانده بشود  است، 
بیایند، او و اصحابش را با لب تشنه به شهادت برسانند و حرم امیرالمؤمنین را 
به اسارت بگیرند! در این زمینه حرف زیاد است من یک آیه از قرآن را در پاسخ 
کنم. قرآن جواب ما را داده است. آن درد را قرآن به  به این سؤال مطرح می 
که می فرماید: »َفخلف من بعد هم  کند. آن آیه این است  مسلمین معرفی می 
خلف اضاُعوا الصلوة و اّتبعوا الشهوات فسوف یلقون غیا«]27[ عوامل اصلی این 
که مظهر  از ذکر خدا  انحراف عمومی دو چیز است: یکی دور شدن  گمراهی و 
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زندگی  از  را  معنویت  حساب  معنویت،  و  خدا  کردن  فراموش  است  نماز  آن 
کردن، توّجه و ذکر و دعا و توّسل و طلب از خدای متعال و توکل به خدا  جدا 
گذاشتن و دوم »واّتبعوا الشهوات« دنبال  کنار  و محاسبات خدایی را از زندگی 
شهوت رانی ها رفتن، دنبال هوس ها رفتن و  در یک جمله دنیاطلبی، به فکر 
جمع آوری ثروت، مال و التذاد به شهوات دنیا افتادن. این ها را اصل دانستن 

کردن.«]28[ و آرمان ها را فراموش 
2ـ دنیاطلبی

رواج  که  بود  این  شد،  ای  قضیه  چنین  اصلی  عامل  که  چیزهایی  از  »یکی 
گرفت.  دنیاطلبی و فساد و فحشا، غیرت دینی و حساسیت مسؤولیت ایمان را 
این چیزها  و  از منکر  و نهی  و مبارزه  که ما روی مسأله ی فساد و فحشا  این 
کند. همان  که جامعه را تخدیر می  کنیم، علت عمده اش این است  تکیه می 
که اّولین پایگاه تشکیل حکومت اسالمی بود بعد از اندک مدتی، به  مدینه ای 
مرکز بهترین موسیقی دان ها و آوازه خوان ها و معروف ترین رقاص ها تبدیل 
که وقتی در دربار شام می خواستند بهترین مغنیان را خبر  می شود، تاجایی 

بکنند، از مدینه آوازه خوان و نوازنده می آوردند.«]29[

3ـ بی تفاوتی پیروان حق
 بی توجهی و بی تفاوتی پیروان حق نسبت به سرنوشت دنیای اسالم را عامل 
که وضع را به آنجا رسانید و انسان در  دیگر معرفی می فرمایند: »عامل دیگری 
که پیروان  کند، این بود  زندگی ائمه )علیهم السالم( این معنا را مشاهده می 
که ستون های آن اساس واقعی بنای ولیت و تشیع محسوب می شدند،  حق 
کردند و نسبت به آن، بی توجه شدند و به  از سرنوشت دنیای اسالم اعراض 
سرنوشت دنیای اسالم، اهمیت نمی دادند. بعضی ها، مدتی مقداری تحّمس 
به  هجوم  ی  قضیه  مثل  کردند،  گیری  سخت  حکام  که  دادند  نشان  شور  و 
که این ها علیه یزید سر و صدایی به راه انداختند، او هم  مدینه در زمان یزید 
کلی  گروه هم، همه چیز را به  کرد. این  آدم ظالمی را فرستاد و این ها را قتل عام 
که با هم  کار دو جناح حق و باطل  کردند...  گذاشتند و مسائل را فراموش  کنار 
که جناح  کنند و به یکدیگر ضربه می زنند، بدیهی است. همچنان  مبارزه می 
حق به باطل ضربه می زند. باطل هم به حق ضربه می زند، این ضربه تبادل 
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که یکی از این دو جناح خسته  پیدا می کند و آن وقتی سرنوشت معلوم می شود 
کرده است.«]30[ که زودتر خسته شد، او شکست را قبول  شود و هر 

4ـ ترس
 یکی از عوامل بازگشت انسان های ضعیف از مسیر حق ترس است. در واقعه 
کوفه تنها بماند. رهبر  که مسلم بن عقیل در  کربال همین عامل سبب شد  ی 
کرد، یک عده از همین خواص را  که ابن زیاد  معظم انقالب می فرماید: »کاری 
کسی  که مردم را بترسانند، مادرها و پدرها را، تا بگویند با چه  بین مردم فرستاد 
می جنگید؟ چرا می جنگید؟ برگردید، پدرتان را در می آورند، این ها یزیدند، 
این ها ابن زیادند، این ها بنی امیه اند و این ها چه دارند، پول دارند، شمشیر 
همه  مرور  به  ترساندند،  را  مردم  ندارند.  چیزی  آنها  ولی  دارند،  تازیانه  دارند، 
کس همراه حضرت مسلم نبود،  متفرق شدند. آخر شب، وقت نماز عشا، هیچ 

هیچ کس!«]31[

کربال نقش خواص در پیدایش حادثه ی 
 در تاریخ اسالم بدترین شکل عملکرد خواص را در حادثه ی عاشورا مشاهده 
کنیم. آنها پس از مرگ معاویه، با علم به اینکه یزید لیاقت رهبری جامعه  می 
کردند به  ی اسالمی را ندارد، از امام حسین )علیه السالم( برای بیعت دعوت 
کنند. در مرحله نخست به  کوفه بیاید تا در رکاب آن حضرت با یزیدیان نبرد 
کوفه با نماینده ی آن حضرت، مسلم بن عقیل،  گروه زیادی از مردم  کمک آنها 
کردند. اما در پی توطئه های بنی امیه و احساس خطر از جانب شام  بیعت 
کردند. رهبر  که عبیداهلل  زیاد به وجود آورد، صحنه را ترک  و ترس و وحشتی 
گوشه ای از عملکرد خواص در این برهه ی حساس از  معظم انقالب در توضیح 
کنم،  که نگاه می  تاریخ اسالم چنین می فرماید: »خوب، چرا چنین شد؟! من 
می بینم خواص مقصرند! همین خواص طرفدار حق مقصرند! بعضی از این 
که  کردند! مثل شریح قاضی! شریح  خواص طرفدار حق، در نهایت بدی عمل 
کیست! می فهمید اوضاع از  که می فهمید حق با کسی بود  جزو بنی امیه نبود. 
چه قرار است! وقتی هانی بن عروة را به زندان انداختند و سر و رویش را مجروح 
گرفتند. ابن زیاد  کردند، سربازان و افراد قبیله اش اطراف قصر عبید اهلل  زیاد را 

سـوژه سـخن



190

کتــاب مــاه

گفت: برو  کشتید. ابن زیاد به شریح قاضی  که هانی را  گفتند  ترسید! آنها می 
که هانی  ببین هانی زنده است، برو به این ها بگو زنده است. شریح آمد، دید 
گفت: ای مسلمان ها، این  بن عروة زنده است، اما مجروح است. هانی بن عروة 
چه وضعی است!)خطاب به شریح( پس قوم من چه شدند؟ مردند؟ چرا سراغ 
گفت:  من نیامدند؟ چرا نمی آیند مرا از این جا نجات بدهند؟! شریح قاضی 
که اطراف دارالماره  کسانی  می خواستم بروم و این حرف های هانی را به همین 
را گرفته اند، بگویم، اما افسوس که جاسوس عبید اهلل ، آنجا ایستاده بود! جرأت 
گر  گوییم ترجیح دنیا بر دین. شاید ا که ما می  نکردم یعنی چه؟ یعنی همین 

کار را انجام می داد، تاریخ عوض می شد.«]32[ شریح، همین یک 
کوتاهی خواص سبب شد که تاریخ به نفع بنی امیه رقم بخورد. حرکت نابجای 
آنها به خاطر ترجیح دنیا بر دین و ترس از کشته شدن موجب شهادت مسلم بن 
گذاشتند مثاًل صد نفر می شدند،  گر خواص مسلم را تنها نمی  گردید: »ا عقیل 
آنها می آمدند و  از  گرفتند، به خانه ی یکی  را می  نفر اطراف مسلم  این صد 
که بود وقتی می خواستند او را  کردند، مسلم تنها هم  می ایستادند، دفاع می 
کردند مسلم به  کشید! چندین بار حمله  کنند، چندین ساعت طول  دستگیر 
گر  که آمده بودند ـ پس زد ا تنهایی همه ی سربازان ابن زیاد را ـ همان عده ای 
صد نفر مرد با او بودند، مگر می توانستند او را بگیرند؟! باز هم اطرافشان جمع 
که حادثه ی عاشورا، دست مایه و ملقمه  می شدند.«]33[ به همین جهت است 
که امام حسین )علیه السالم( در  گردد، چنان  ای از عملکرد خواص تلقی می 
کربال، به این نکات اشاره  مصاحبه ها، بیانیه ها و خطابه های بین راه از مکه تا 
کامل وضعیت، مسؤولیت امر را متوجه خواص  فرموده و پس از مشخص شدن 

ساخته است.

انقالب اسالمی ایران و عبرت های عاشورا
فرهنگ  عنصر  ایران،  اسالمی  انقالب  یابی  ریشه  در  منصفی  گر  تحلیل  هر   
گر تنها انگیزه انقالب مردم ایران معّرفی نکند، حداقل اساسی ترین و  دینی را ا
پررنگ ترین خواهد دانست. رهبر انقالب، که با اشاره او همه چیز رقم می خورد، 
او  از  و اسالم  ایمان  و  که جز حرف دین  بود  و فقیه وارسته ای  مجتهد عارف 
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شعارهای  بود.  پرستش  و  اسالم  مظهر  مساجد،  انقالب  کانون  نشد.  شنیده 
می کرد  اندام  عرض  که  این  بمحض  یا  و  نداشت  جایگاهی  اصاًل  یا  انحرافی 
می گردید.  محو  و  باخت  می  رنگ  مذهبی  شعارهای  و  دینی  حرکت  موج  در 
کتابی  کارشناس سیاسی نشریه آسیا و آفریقایی)رموز( در  »واسیلی توراجیف. 
که حاوی مقالت جمعی از متفکران روسی پیرامون انقالب اسالمی ایران است 
کلیه برهه های انقالب اسالمی ایران اصل  می نویسد: اعتقاد به دین الهی در 
که مانع ریشه دواندن خواسته های نفسانی در تغییرات اجتماعی  برتری است 

جامعه اسالمی می گردد.]34[
که زیربنای انقالب اسالمی ایران است، رنگ عاشورائی و  این فرهنگ دینی 
حسینی دارد. از محرم شروع می شود و در قتلگاه جنگ تحمیلی و شهادت های 
حسینی وار، به اوج خود می رسد. شعار عاشورائی هیهات منا الّذله از سپیده دم 
کوفه نیستیم علی تنها بماند پیوند خورده  که با شعار ما اهل  انقالب تا امروز 
پر معناترین و زیباترین شعار است که با فشارها و دشمنی های روزافزون استکبار 
گر ما پیام امام حسین )علیه السالم(  کارآتر می شود. »ا جهانی روز به روز زنده تر و 
گر نام امام حسین )علیه السالم( را بزرگ می شماریم،  را زنده نگه می داریم، ا
ج  گر این نهضت را حادثه عظیم انسانی در طول تاریخ می دانیم و برای آن ار ا
که  کرد  خواهد  کمک  ما  به  حادثه  این  یادآوری  که  است  این  برای  می نهیم 
کنیم و جلو برویم و انگشت اشاره امام حسین )علیه السالم( را تعقیب  حرکت 
کنیم و به لطف خدا به آن هدف ها برسیم و ملت ایران ان شاء اهلل  خواهد 

رسید.«]35[
و  یابد  حیات  تجدید  دوباره  اسالم  شد  سبب  که  ایران  اسالمی  انقالب 
گردد در تداومش عبرت های عاشورا را فراروی  کم  ارزش های الهی در جامعه حا
باقی  امامت  نظام  نگه داشتید،  را  ارزش ها  این  گر  ا خود دارد. »خیلی خوب 
می ماند. آن وقت امثال امام حسین بن علی )علیهما السالم( دیگر به مذبح 
گر روحیه بسیجی را از  گر ارزش ها را از دست دادیم چه؟ ا برده نمی شوند. اما ا
گر به جای توجه به تکلیف و وظیفه و آرمان الهی، به فکر  دست دادیم چه؟ ا
گر جوان بسیجی، مؤمن و با اخالص  تجمالت شخصی خودمان افتادیم چه؟ ا
کند  که در راه خدا مجاهدت  که هیچ نمی خواهد جز اینکه یک میدانی باشد  راـ  
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ـ در انزوا انداختیم و آن آدم ُپر روِی افزون خواه پر توقع بی صفایی معنویت را 
گر در صدر اسالم بین رحلت  کردیم چه؟ همه چیز دگرگون خواهد شد. ا مسلط 
گوشه اش، پنجاه سال  کرم )صلی اهلل علیه و آله و سلم( و شهادت جگر  نبی ا
فاصله پیدا کرد، در روزگار ما ممکن است این فاصله خیلی سریع تر بشود و زودتر 
از این حرف ها فضیلت ها و صاحبان فضائل ما به مذبح بروند. باید نگذاریم. 
بایستیم.  باید  بکند  بر ما تحمیل  که ممکن است دشمن  انحرافی  در مقابل 
گیری از عاشورا این است. نگذاریم روح انقالب و فرزندان انقالب در  پس عبرت 

جامعه منزوی بشود.«]36[
از  گیری  پیش  کار  راه  عاشورا  های  عبرت  و  اسالم  صدر  تاریخ  از  تجربه  با 
کنند:  سقوط خواص و رمز بقای انقالب در مسیر واقعی اش  را چنین بیان می 
اینجا  کدامنی،  پا و  پرهیزگاری  اهمیت  و  و معنویت  تقوی  و  به دین  »تمسک 
که  گار  معلوم می شود، اینکه ما مکرر در مکرر، به بهترین جوان های این روز 
گنداب فساد  که مواظب سیل  کنیم  کید می  شما باشید، این همه سفارش و تأ
کسی مثل جوان های پاسدار است؟  باشید به همین خاطر است. امروز چه 
که در میدان علم و  همین پاسدارها و بسیجی ها، واقعًا بهترین جوان هایند 
کجا چنین جوان هایی را سراغ داریم؟ نظیر  دین و جهاد، پیشرو هستند. در 
کثرت نیست بنابراین، باید  کم داریم و در هیچ جای دنیا به این  این ها را خیلی 
مواظب موج فساد بود. امروز بحمداهلل  خدای متعال، قداست و معنویت این 
ک و طاهرند، اما بدانید زیور و عیش و شیرینی  کرده. جوان ها پا انقالب را حفظ 
کی است و دل های سخت و انسان های قوی را می لرزاند.  دنیا، چیز خطرنا
که فرمودند همین  کبری  کرد. جهاد ا باید در مقابل این وسوسه ها، ایستادگی 

است.«]37[
و سرانجام برای جلوگیری از تکرار تاریخ و از دست ندادن فرصت ها همواره 
کربال برای فرزندان انقالب درس اّول باشد و هشدار رهبری  گیری از  باید عبرت 
کشته شد، وقتی فرزند پیغمبر از  مورد توجه: وقتی امام حسین )علیه السالم( 
دست رفت، وقتی فاجعه اتفاق افتاد، وقتی حرکت تاریخ به سمت سراشیب آغاز 
که لزم است،  کاری را  گر خواص در هنگام خودش،  شد، دیگر چه فائده؟... ا
تشخیص دادند و عمل کردند، تاریخ نجات پیدا می کند و حسین بن علی ها به 
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گر خواص بد فهمیدند، دیر فهمیدند، یا نفهمیدند  کشانده نمی شوند. ا کربال 
کربال تکرار خواهد شد.]38[ که در تاریخ  کردند... معلوم است  و با هم اختالف 

  
 

 ]1[. سخنرانی در مشهد مقدس، 1359/8/27.
 ]2[. همان.

 ]3[. مفردات راغب ماّده عبر.
 ]4[. آل عمران، 137.

 ]5[. قسمتی از آیه ی 111 سوره یوسف.
 ]6[. دیدار با فرماندهان لشکر 27 حضرت رسول، 75/3/20.

گروهــان هــا و دســته هــای عاشــورای نیــروی مقاومــت  ــردان هــا و  گ ــا فرماندهــان  ــدار ب  ]7[. دی
بســیج، 71/4/22.

 ]8[. خطبه های نماز جمعه تهران. 77/2/18.
 ]9[. همان.

 ]10[. همان.
 ]11[. سخنرانی در جمع فرماندهان لشکر 27 حضرت رسول، 75/3/20.

 ]12[. همان.

 ]13[. همان.
 ]14[. همان.

کریم، آل عمران، 144.  ]15[. قرآن 
 ]16[. خطبه های نماز جمعه تهران، 77/2/18.

 ]17[. بیانات رهبر معظم انقالب در جمع فرماندهان لشکر 27 حضرت رسول، 75/3/20.
 ]18[. همان.
 ]19[. همان.

کافی، ج 1، ص 368.  ]20[. اصول 
 ]21[. خطبه های نماز جمعه مقام معظم رهبری، 77/2/18.

 ]22[. همان.
 ]23[. بیانــات مقــام معظــم رهبــری در جمــع فرماندهــان لشــکر 27 محمــد رســول اهلل  )صلــی اهلل 

علیــه و آلــه و ســلم( ، 75/3/20.

�ت ݣݣݣها وسژ
ف
ی ݣݣݣ� پ

ݣݣ�

سـوژه سـخن



194

کتــاب مــاه

 ]24[. همان.
 ]25[. خطبه های نماز جمعه، 77/2/18.

 ]26[. بیانــات مقــام معظــم رهبــری در دیــدار بــا فرماندهــان و نیروهــای لشــکر 27 حضــرت رســول، 
.75/3/20

 ]27[. مریم، 59.
گروهــان هــا، دســته هــای عاشــورای نیــروی مقاومــت بســیج،  ــردان هــا،  گ ــا فرماندهــان  ــدار ب  ]28[. دی

.71/4/22
 ]29[. بیانات مقام معظم رهبری به مناسبت روز پاسدار، 74/10/5.
 ]30[. بیانات مقام معظم رهبری به مناسبت روز پاسدار، 74/10/5.

 ]31[. بیانــات مقــام معظــم رهبــری در دیــدار بــا فرماندهــان و نیروهــای لشــکر 27 حضــرت رســول، 
.75/3/20

 ]32[. همان.

 ]33[. همان.
 ]34[. روزنامه جمهوری اسالمی ایران، ششم دی ماه 1374.

 ]35[. از سخنان مقام معظم رهبری، در خطبه های نماز جمعه، 79/1/26.
ــروی  ــورا نی ــای عاش ــته ه ــا و دس ــردان ه گ ــان  ــا فرمانده ــدار ب ــری در دی ــم رهب ــام معظ ــات مق  ]36[. بیان

مقاومــت بســیج، 71/4/22.
 ]37[. بیانات مقام معظم رهبری به مناسبت روز پاسدار، 74/10/5.

 ]38[. ســخنان مقــام معظــم رهبــری در جمــع فرماندهــان و نیروهــای لشــکر 27 محمــد رســول اهلل ، 
.75/3/20

………………………………
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معرفی کتاب 
کامل الزیارات
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کتابی با موضوع زیارت، تالیف ابن قولویه قمی متوفای ۳۶۷ق،  کاِمُل الّزیارات 
پیامبر  زیارت  چگونگی  و  فضیلت  از  کتاب  این  شیعه.  نامدار  عالم  و  محدث 
کرم)ص(، اهل بیت و امامزادگان و مؤمنان سخن می گوید و مجموعه روایاتی را  ا
کامل الزیارات از مهمترین و معتبرترین  از اهل بیت)ع(در این باره نقل می کند. 
منابع روایی و دعایی شیعه است که علما و فقهای شیعه پیوسته به آن مراجعه 
کرده اند. این اثر را »الزیارات«، »جامع الزیارات« و »کامل الزیارة« نیز خوانده اند و 

به زبان فارسی ترجمه شده است. 

کتاب: ابن قولویه قمی مؤلف 
 جعفر بن محمد معروف به ابن قولویه )متوفای ۳۶۷ ق( از راویان برجسته 
گردان محمد بن یعقوب  شیعه در قرن چهارم هجری است. وی از بهترین شا
کلینی و از برجسته ترین مشایخ شیخ مفید به شمار می آید. ابن قولویه از فقهای 
مکتب  و  حدیث  اهل  آرای  میانگین  نظراتش  که  است  کسی  و  فتوا  صاحب 
کامل  کتاب  که  متکلمان بوده است. ابن قولویه دارای تألیفات فراوانی است 

الزیارات مهم ترین آن ها است.
 

کتاب نام های 
با عنوان »جامع  با عنوان »الزیارات«]۱[ و شیخ طوسی  کتاب  این  از   نجاشی 
گر چه  الزیارات« یاد کرده است]۲[ ولی مشهورترین نام آن »کامل الزیارة« است،]۳[ ا

گفته اند.]۴[ به آن »کتاب المزار« نیز 
 

انگیزه نگارش
کتاب، تقرب به درگاه الهی و پیامبر   ابن قولویه انگیزه خود را برای نوشتن این 
نشر  و  معصومین)ع(  ائمه  و  فاطمه)س(  حضرت  و  علی)ع(  امام  و  کرم)ص(  ا
کرده تا با نشر معارف اهل  کرده و تالش  زیارت آنان در میان برادران مؤمنن بیان 
بیت)ع( و نقل ثواب زیارت آن بزرگواران، به جمیع اهل ایمان، هدیه ای تقدیم 

کرده باشد.]۵[
 

کــتــاب
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کتاب ارزش و جایگاه 
مراجع  معتبرترین  از  یکی  و  شیعه  روایی  منابع  مهمترین  از  الزیارات  کامل 
که از زمان نگارش آن  که در طول هزار سال  کتابهای روایی و دعا در شیعه است 
میگذرد پیوسته مورد توجه علما و فقهای شیعه واقع شده و روایات آن در منابع 

مهم روایی شیعه نقل شده و به آنها استناد شده است.
کامل الزیارات از اصول معتبر و مشهور میان   عالمه مجلسی می گوید: »کتاب 

فقهای شیعه است«.]۶[
 

کتاب توثیق راویان نام برده در 
کرده است و  که ابن قولویه همه راویان را توثیق  کتاب این است   از ویژگی های 
کتاب را از معتبرترین منابع و با صحیح ترین  بنا به ادعای خودش احادیث این 

کرده و حتی یک حدیث نادر و ضعیف هم انتخاب نکرده است. سندها نقل 
 این به دانشمندان شیعه کمک می کند تا آن دسته از راویانی که در کتاب های 
کامل الزیارات آمده،  رجالی نامی از آن ها برده نشده و فقط در سلسله سندهای 

اعتماد کنند.]۷[
کتاب به ویژه اینکه از منابع و اصول معتبر حدیثی   با توجه به اعتبار حدیثی 
اصحاب ائمه)ع(نقل شده است، یکی از منابع دست اول حدیث برای مؤلفان و 
کتاب التهذیب شیخ  که منبعی برای  محدثان متأخر به شمار می رود، به طوری 
کتب دعا و زیارات متأخران  کتاب یکی از معتبرترین مراجع  طوسی است. این 

مانند مفاتیح الجنان اثر شیخ عباس قمی است.]نیازمند منبع[
 

کتاب محتوای 
از ثواب، فضیلت،  ابعاد مختلف مسئله زیارت اعم  کتاب   ابن قولویه در این 
کرده است. پاسخ به شبهات و اشکالت  کیفیت آن را بررسی  اعتبار، مشروعیت و 
مطرح شده از طرف مخالفان زیارت از دیگر مضامین کتاب است. این کتاب روایات 

مستند و معتبری در جواز زیارت پیامبر و ائمه)ع(و حتی قبور مؤمنان را دربردارد.
کیفیت زیارت  کتاب، به موضوع امام حسین)ع( و ثواب و   بخش قابل توجه 
آن حضرت اختصاص یافته و مؤلف از موضوعاتی چون پیشگویی واقعه عاشورا، 
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گفته است.  گاهی فرشتگان از آن و عزاداری موجودات برای آن حضرت سخن  آ
کهن برای دستیابی به زندگانی آن امام نیز  کامل الزیارات منبعی  از این رو،کتاب 

به شمار می رود.
 

عناوین فصل ها
که در ۱۰۸ باب آمده  و دارای  کامل الزیارات شامل ۸۴۳ حدیث است  کتاب   

که عبارتند از: عناوینی است 
کرم)ص(.  1. ثواب زیارت حضرت رسول ا
 2. آداب و ثواب زیارت امیر مؤمنان)ع(.
 3. آداب و ثواب زیارت امام حسن)ع(.

گریه و اقامه عزا بر امام حسین)ع( و چگونگی نماز و زیارت در حرم   4. ثواب 
ایشان.

کاظم)ع( و امام جواد)ع(.  5. شیوه زیارت حرم امام 
 6. شیوه زیارت سائر ائمه اطهار)ع(.

 7. زیارت مؤمنین.
 8. زیارت امامزادگان.]۸[]۹[

 
نسخه ها و چاپ ها

کاشف الغطاء در نجف اشرف. کتابخانه   1. نسخه ای در 
کتابخانه آیت اهلل خوانساری.  2. نسخه ای در 

کتاب تأسیس الشیعه. کتابخانه سید حسن صدر، صاحب   3. نسخه ای در 
با  سال ۱۳۵۶ق  در  آن ها  از  یکی  که  شده  چاپ  بارها  الزیارات  کامل  کتاب   

مقدمه عالمه امینی انتشار یافته است.]۱۰[
 

ترجمه ها
 این کتاب دارای ترجمه هایی به فارسی است که یکی از ترجمه ها توسط سید 
کتاب به انگلیسی نیز ترجمه  گرفته است. این  محمدجواد ذهنی تهرانی انجام 

شده است. ]۱۱[ 

کــتــاب
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