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کتــاب مــاه

نمایه مطالب منتشر شده در ماه محرم )3شماره(
در  گذشــته  ســال  ســه  در  محــرم  ماه هــای  شــماره های  در  زیــر  مطالــب 

اســت. رســیده  نشــر  بــه  زاد(  ماهنامه)کتــاب 
ســروران گرامــی بــرای اســتفاده می تواننــد بــه شــماه های 5، 17 و 29 کتــاب 

مــاه)زاد( مراجعــه نماینــد:

شماره 5  کتاب ماه زاد؛ محرم 1439، مهر 1396 
- عاشورا در آینه آمار و ارقام

- فرهنگ عزاداری در سیره پیشوایان
- عاشورا در آینه شعر کهن پارسی

- آسیب شناسی دین از نگاه امام حسین)ع(
- پیوستگان و رها شدگان امام حسین)ع(

- تبیین شناسی تحلیل های عاشورا
- همگرایی عقل و عشق در نهضت حسینی

- سیری در مقتل نویسی و تاریخ نگاری عاشورا از آغاز تا عصر حاضر
- قیام امام حسین)ع(

- نقش آفرینی حضرت عباس در حماسه عاشورا
- تحلیلی بر کالم حضرت زینب که فرمودند: ما رأیت اال جمیال

ه
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نــمــایــه

شماره 17 کتاب ماه زاد؛  محرم 1440، شهریور 1397
- چند نشان از نور 

- تاریک ترین چهره ها در تاریخ کربال
- شبهه زدایی از قیام امام حسین)ع(

- زیانکاران در حماسه کربال
- زنان و نقش های پیدا و پنهان در کربال

- تحلیل واقعه عاشورا
- عوامل پایداری و جاودانگی نهضت عاشورا

- عاشورا به مثابه یک مکتب
- جوانان کربال

- بینش و نگرش بصیرت دینی
- بررسی بعد اخالقی، عبادی، عرفانی عاشورا

- نقش جهاد با نفس در کربال
- عبرت های عاشورا در نگاه بلند رهبری 

شماره 29 کتاب ماه زاد؛ محرم 1441، شهریور 1398 
- تاریخ عزاداری و عزای تاریخی

- تحلیلی از قیام عاشورای حسینی
- عنصر آزادگی در نهضت حسینی

- چهل حدیث عزاداری
- منزلت امام حسین)ع(

- کاهش معنویت و دینداری
- علل ماندگاری حادثه عاشورا

- ثواب زیارت سیدالشهداء
- بالی ترفیعی، بالی تنبیهی

- بعد عرفانی و اخالقی کربال
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مراقبات
اوصاف ماه محرم در بیان آیت الحق مرحوم میرزا جوادآقا ملکی تبریزی 

در کتاب المراقبات فی اعمال السنه

ــاد- بحکــم  ــان ب ــر آن ــه رحمــت خــدا ب ســزاوار اســت حــال دوســتان آل محمــد -ک
دوســتی و وفــا و ایمــان بــه خداونــد بلنــد مرتبــه و بــزرگ و رســول کریــم، در دهــه اول 
محــرم تغییــر نمــوده و در دل و ســیمای خــود، آثــار انــدوه و درد ایــن مصیبت هــای 
بــزرگ و دردنــاک را آشــکار نماینــد. بایــد مقــداری از لذائــذ زندگــی را کــه از خــوردن 
ماننــد  و  نمــوده  تــرک  می آیــد  بدســت  گفتــن  و  خوابیــدن  حتــی  و  نوشــیدن  و 
ــد احتــرام خــود و  ــد خــود را از دســت داده اســت. نبای ــا فرزن ــدر ی ــه پ کســی باشــند ک
کــه خــدا و پیامبــر و امامــش - رحمــت  نزدیکانشــان مقــدم باشــد و الزم اســت 
خداونــد بــر آنــان بــاد - را بیــش از خــود، فرزنــدان و نزدیکانش دوســت داشــته باشــد.
خداونــد متعــال می فرمایــد: »بگــو اگــر پــدران و پســران خــود را بیــش از خــدا و 
رســولش و جهــاد در راه او دوســت داریــد، منتظــر باشــید تــا خداونــد مطلــب مورد 

نظــر خــود را انجــام داده و شــما پشــیمان و زیانــکار شــوید«.
یکــی از فرزنــدان کوچکــم در دهــه اول محــرم فقــط نــان خالــی و بــدون خــورش 
ــام  ــن کار را انج ــه ای ــود ک ــه ب ــه او نگفت ــی ب ــم کس ــه می دان ــی ک ــا جای ــورد و ت می خ

دهــد و گمــان می کنــم سرچشــمه ایــن کار دوســتی باطنــی او بــود.
حــال اگــر کســی نتوانــد در تمــام دهــه اول ایــن کار را انجــام بدهــد، بایــد در روز 
تاســوعا، عاشــورا و شــب یازدهــم نــان خالــی بخــورد و در روز عاشــورا، تــا عصــر 
خــوردن، آشــامیدن و حتــی ســخن گفتــن - مگــر آن کــه الزم باشــد - و دیــدار بــا 

ــد. ــرار ده ــود ق ــدوه خ ــه و ان ــرده و آن روز را روز گری ــرک ک ــی را ت ــرادران دین ب
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پـیـش  درآمـد

برپایی مجالس عزاداری
 و نیــز در دهــه اول، هــر روز امــام حســین)ع( را بــا زیــارت عاشــورا زیــارت نمایــد. 
و اگــر می توانــد مراســم عــزاداری آن حضــرت را در منــزل خــود بــا نیتــی خالــص 
برپــا نمایــد، بایــد همیــن کار را بکنــد و اگــر نمــی توانــد، در مســاجد یــا منــازل 
دوســتانش بــه برپایــی ایــن مراســم کمــک کــرده و ایــن مطلــب را از مردم بپوشــاند 
تــا بــه اخــالص نزدیــک شــده و از خودنمایــی دور شــود و هــر روز مقــداری از اوقــات 

ــه عــزاداری بپــردازد. خــود را در مکان هــای عمومــی ب
مواســات بــا امــام حســین)ع( و اهــل بیــت -رحمــت خــدا بــر آنــان بــاد- نیــز 
بایــد بخاطــر صدمــات ظاهــری کــه بــه آن حضــرت وارد شــد، باشــد. ولــی از ایــن 
ــر آن حضــرت)ع( وارد  ــه ب ــد غافــل شــد کــه صدمــات ظاهــری ک مطلــب هــم نبای
شــد، در مــورد هیچکــدام از پیامبــران و جانشــینان آنــان و حتــی در مــورد هیــچ 
یــک از جهانیــان شــنیده نشــده اســت؛ بخصــوص تشــنگی حضــرت)ع( کــه در 
احادیــث قدســی و غیــر قدســی چیزهایــی دربــاره آن آمــده اســت کــه انســان تــوان 
تصــور آن را نیــز نــدارد. همچنیــن مصیبت هایــی ماننــد شــهید شــدن اهل بیــت 
و اســارت حرمــش، گویــا او بــا محبوبــش پیمــان بســته بــود بخاطــر خوشــنودی 
ــا  ــواع آن از قبیــل ســر بریــدن، کشــتن از زیــر گلــو، کشــتن ب ــا ان او کشــته شــدن را ب
شــکنجه و بــا گرســنگی و تشــنگی و انــدوه و غیــر این هــا، تحمــل کنــد. ولــی بــا ایــن 
همــه شــادمانی و نشــاطی به جهــت آشــکار شــدن نورهــای زیبایــی و عظمــت 
خداونــد و شــوق دیــدار بــا او و رســیدن بــه ذات مقدســش بــه او می رســید کــه 
آن ســختی ها را آســان می نمــود. بلکــه ســختی آن را بــه لــذت تبدیــل می نمــود. 
ــر  ــر امــام)ع( ســخت ت ــد: هــر چــه شــرایط ب ــاران او در ایــن رابطــه می گوی یکــی از ی
می گردیــد، ســیمای او برافروختــه تــر و خوشــحال تــر می شــد. ولــی بهــر حــال درد 
و انــدوه ســختی ها و مصیبت هایــی کــه بــر بــدن مبــارک حضــرت)ع( و بــر دل اهــل 

بیــت محتــرم او وارد شــد و هتــک حرمــت ظاهــری او انســان را می کشــد.
بنابرایــن دوســتانش بایــد کارهایــی را کــه مناســب ایــن مصیبــت بــزرگ اســت، 
ــا آن حضــرت)ع( در ایــن مصیبــت، انجــام دهنــد؛ بگونــه ای  بخاطــر مواســات ب
کــه گویــا ایــن مصیبــت بــر خــود، عزیــزان و فرزنــدان یــا خویشــان آنــان وارده شــده 
اســت. زیــرا امــام)ع( بفرمــوده جــدش)ص( ســزاوارتر از آنــان نســبت بــه خودشــان 
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کتــاب مــاه

می باشــد و بــه ایــن جهــت کــه او ایــن مصیبت هــا را پذیرفــت و وجــود شــریف 
خــود را فــدای پیــروان خــود نمــود تــا آن هــا را از عــذاب دردنــاک رهایــی بخشــد. 
فرزنــدان و عزیــزان خــود را یتیــم نمــوده، بــه اســارت حــرم و زنــان، و زینــب و 
ســکینه - کــه ســالم خــدا بــر آنــان بــاد - رضایــت داده و اصغــر و اکبــر و بــرادران و 
دودمــان خــود را ســر بریــد، تــا پیروانــش را از گمراهــی و پیــروی گمــراه کنندگانــی 
کــه هالکــت شــده و دیگــران را بــه هالکــت می کشــانند نجــات داده و بدیــن وســیله 
آنــان را از گناهــان بــزرگ و آتــش رهایــی بخشــد؛ پیروانــش را از تشــنگی روز قیامــت 
رهانیــده و از نوشــیدنیی کــه ظــرف آن بــا مشــک مهــر شــده اســت، بــه آن هــا 
بنوشــاند. بنابرایــن بحکــم وفــا و مواســات کــه از صفــات عالــی انســانی اســت، الزم 
اســت کــه همــان چیــزی را کــه امــام)ع( بــه آنــان عنایــت کــرده اســت، آنــان نیــز بــه 
امــام)ع( تقدیــم نمــوده و همانگونــه کــه امــام)ع( خــود را فــدای آن هــا نمــود آنــان 
ــاز  ــد ب ــام بدهن ــز انج ــر چنیــن کاری را نی ــی اگ ــد. و حت ــدای او نماین ــود را ف ــز خ نی
هــم بخوبــی بــا او مواســات ننمــوده انــد. زیــرا وجــود شــریف او قابــل مقایســه بــا 
دیگــران نیســت. بایــن جهــت کــه او ماننــد پیامبــر)ص( و ســلم، علــت آفرینــش 
تمــام موجــودات و آقــا و ســرور تمــام مخلوقــات و پیامبــران و فرشــتگان نزدیــک 

بــه خداونــد بــوده و محبــوب خداونــد و محبــوِب محبــوِب اوســت. 
ــه جــای  ــد: »آقــای مــن! کاش ب ــان حــال بگوی ــا زب ــه و ب ــا گفتــاری صادقان نیــز ب
تــو تمــام ایــن بالهــا بــر ســر مــن آمــده و فــدای تــو می شــدم! کاش خویشــان و 
فرزنــدان مــن بــه جــای خویشــان و فرزنــدان تــو کشــته و اســیر می شــدند! کاش 
تیــر حرملــه - کــه لعنــت خــدا بــر او بــاد - ســر شــیرخوار مــرا می بریــد! کاش فرزنــدم، 
علــی بجــای فرزنــد تــو قطعــه قطعــه می شــد! کاش جگــر مــن از شــدت تشــنگی 
ــار می شــد!  تکــه تکــه می شــد! کاش از شــدت تشــنگی دنیــا بــر چشــمم تیــره و ت
کاش مــن درد ایــن جراحت هــا را تحمــل می نمــودم! کاش آن تیــر بــه گلــوی مــن 
می نشســت! و جــان مــرا می گرفــت! کاش خانــواده و خواهــران و دختــران مــن در 
ذلــت اســارت افتــاده و آن هــا را ماننــد کنیــزان در شــهرها گردانــده ولــی خویشــان 
تــو در خــواری و ذلــت نمــی افتادنــد! کاش وارد آتــش شــده و شــکنجه می شــدم 

ولــی ایــن مصیبت هــا بــه شــما وارد نمــی شــد.«
مواســات  بخاطــر  و  پذیرفتــه  را  تــو  بگویــی،  صادقانــه  را  ســخنان  ایــن  اگــر 
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راســتین بــا بزرگوارتریــن ســادات تــو را در جایــگاه راســتگویان بــا آنــان همنشــین 
ــت  ــن اس ــرا ممک ــز زی ــخنان بپرهی ــن س ــا ای ــکاری ب  از فریب

ً
ــدا ــی ج ــد. ول می گردان

وقتــی می گویــی: حاضــرم ایــن بالهــا را بجــای امــام)ع( تحمــل نمایــم، حــال و 
دل تــو بمقــدار کمتــر از یــک صــدم آن را هــم تصدیــق نکــرده و در موقــع امتحــان 
جــز مقــدار کمــی از ایــن ادعاهــا قبــول نشــود و در ایــن صــورت بجــای ایــن کــه بــه 
ــه ذلــت دروغ و پایین تریــن درجــات  ــگاه صــدق و درجــه صدیقیــن برســی ب جای
امــام)ع(  بــا  ایــن گونــه  کــه نمــی توانــی  اگــر می بینــی  منافقیــن می رســی.پس 
مواســات نمایــی، ادعاهــای دروغ را از خــود دور کــرده و خــود را خــوار نکــن و فقــط 
بگــو: کاش بــا تــو بــوده، در مقابــل تــو کشــته شــده و بــه ســعادت بزرگــی می رســیدم 
ــان  ــه هم ــتی، مــرض دل خــود را ک ــد نیس ــم معتق ــدار ه ــی بایــن مق ــر می بین و اگ
دوســتی ایــن دنیــای پســت و میــل و اعتمــاد بــه زندگــی آن و فریــب خــوردن بــه 
زیبایی هــای آن اســت، معالجــه کــرده و ایــن فرمایــش خداونــد متعــال را بخــوان: 
راســت  اگــر  و  فقــط شــما دوســتان خداییــد  گمــان می کنیــد  اگــر  یهــود!  »ای 

می گوییــد، آرزوی مــرگ کنید.«)ســوره جمعــه، آیــه 6(
و در آخــر روز عاشــورا زیــارت تســلیت را بخوانــد، و روز عاشــورا را بــا توســلی کامــل 
بــه حمایــت کننــده و پنــاه آن روز کــه از معصومیــن علیهــم الســالم می باشــند بــه 
پایــان رســانیده و در توســل، اصــالح حــال و پذیــرش عــزاداری را خواســته و از 

کوتاهــی خــود معــذرت بخواهــد.

سایر اعمال دهه اول
1. یکــی از اعمــال مهــم، دعــای اول مــاه اســت. و به جهــت اینکــه اول ایــن 
مــاه اول ســال بــوده و از طــرف دیگــر دعاهــای قبــل از وقــت نیــز تأثیــر خاصــی در 
بــرآورده شــدن حاجــات و رســیدن بــه امــور مهــم دارد، ایــن دعــا تأثیــر زیــادی در 
ســالمتی و دوری از آفــات دینــی و دنیایــی آن ســال و بهبــودی حــال و بدســت 
آوردن نیکی هــا دارد. و دعایــی کــه بــرای اول مــاه در اقبــال روایــت شــده دعــای 

بســیار مفیــدی بــرای مطالــب مذکــور اســت.
2. بهتــر اســت در شــب اول، بعضــی از نمازهایــی را کــه در ایــن شــب وارد 
شــده بــه مقــدار حــال و توانایــی خــود خوانــده -حداقــل دو رکعــت نمــازی را 
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کــه شــامل حمــد و یــازده بــار »قــل هــو اهلل احــد« اســت- بعــد از آن دعایــی را کــه 
پیامبــر اکــرم)ص( بعــد از ایــن نمــاز خوانــده اســت و در کتــاب اقبــال نقــل شــده 
بخوانــد و فــردای آن روز را روزه بگیــرد. در روایــت آمــده اســت: »کســی کــه چنیــن 
عملــی را انجــام دهــد، ماننــد کســی اســت کــه بمــدت یــک ســال کارهــای خــوب 

ــود.« ــا ســال آینــده محفــوظ خواهــد ب انجــام داده و ت
3. روزه روز ســوم در روایــت آمــده اســت: حضــرت یوســف)ع( در ایــن روز از 
چــاه خــارج شــد. و اگــر کســی ایــن روز را روزه بگیــرد، خداونــد مشــکل او را برطــرف 

ــد. ــر او آســان می نمای نمــوده و ســختی ها را ب
4. روایــت شــده مســتحب اســت تمــام مــاه را روزه بگیــرد و در مــورد روزه روز 
تاســوعا و عاشــورا روایــت مخصــوص داریــم امــا احتیــاط ایــن اســت کــه روز عاشــورا 
را روزه نگیــرد ولــی از خــوردن و آشــامیدن تــا عصــر خــودداری نمایــد و آنگاه چیزی 
بخــورد یــا بیاشــامد به جهــت ایــن کــه امــام حســین)ع( و یــاران حضــرت در عصــر از 
غصه هــای ایــن دنیــای پســت رهایــی یافتنــد و در هنــگام عصــر ســعادتمند شــده 
ــزرگ، رســیدند. و شــاید  ــد ب ــدار خداون ــود از دی ــه عبــارت ب ــه مطلــوب خــود ک و ب
به همیــن جهــت اســت کــه دوســتان عــزادار آن حضــرت)ع( در عصــر ایــن روز غــم 

و غصــه آن هــا کاهــش پیــدا کــرده و از بیــن مــی رود.

دو نکته
الــف( در ســایر اعمــال شــب و روز عاشــورا، از قبیــل نمازهــا و دعاهــای آن -غیــر 
ایــن  اســت  ممکــن  و  دارد.  وجــود  اشــکال هایی  آن-  نمازهــای  و  زیارت هــا  از 
اعمــال ســاخته و پرداختــه مخالفیــن شــیعه باشــد. مــواردی ماننــد اســتحباب 
ســرمه کشــیدن و غیــر آن؛ و حتــی اگــر از معصومیــن علیهــم الســالم نیــز روایــت 
ــر امــام)ع( و  ــاز هــم انجــام مراســم عــزاداری و صلــوات فرســتادن ب شــده باشــد، ب
اصحــاب او و لعنــت نمــودن کشــندگان آن هــا بهتــر از انجــام چیزهایــی اســت که در 
آن روایــات وارد شــده اســت. زیــرا در روایــت بــر ایــن اعمــال نیــز تأکیــد شــده اســت.

الزم  حضــرت)ع(  آن  زیــارت  بــا  همــراه  را  آن هــا  عقــل  کــه  چیزهایــی  از  ب( 
ــی  ــا زیارت های ــوص ب ــت؛ بخص ــهید اوس ــاران ش ــت و ی ــل بی ــارت اه ــد، زی می دان

کــه وارد شــده اســت.



11

پـیـش  درآمـد

رعایت اخالص
آنچــه در ایــن بــاب و غیــر آن اهمیــت دارد، ایــن اســت کــه ایــن کارهــا را بخاطــر 
رســم و عــادت انجــام نــداده و ســعی کنیــم ایــن کارهــا را بــا نیتــی خالــص و بــرای 
رضــای خــدا انجــام داده و در خلــوص خــود نیــز صــادق باشــیم. زیــرا کار کوچکــی 
ــه  ــادی اســت ک ــر از کارهــای زی ــه همــراه باشــد بهت ــه صادقان ــا نیــت خالصان ــه ب ک
خلــوص و صداقــت در آن نباشــد؛ حتــی اگــر چندیــن هــزار برابــر باشــد. و ایــن 
ــود،  ــده می ش ــیطان فهمی ــرت آدم)ع( و ش ــای حض ــی از عبادت ه ــب بخوب مطل
زیــرا عبادت هــای چندیــن هــزار ســاله شــیطان او را از جاودانگــی در آتــش نجــات 
ــدن او شــد.  ــه حضــرت آدم)ع( باعــث بخشــش خطــا و برگزی ــی یــک توب ــداد ول ن
صــدق در اخــالص تنهــا بــا لطــف خــاص خداونــد در بندگانــش بــه وجــود می آیــد. 
و اگــر بنــده فقــط ســعی خــود را بــکار گیــرد و بفهمــد کــه نمــی توانــد بــه آن دســت 
یابــد و در پــی آن از خداونــد کمــک خواســته و ایــن آیــه ام مــن یجیــب المضطــر اذا 
دعــاه و یکشــف الســوء؛ ای کســی کــه جــواب مضطــر را می دهــی و مشــکالت او را 
حــل می کنــی. شــامل حــال او شــود، درهــای عنایــت پــروردگار کریــم بــر او گشــوده 
ــه  ــه بنــدگان مضطــری را ک ــم و بخشــنده اســت. بخشــش ب ــرا او کری می شــود. زی

درب او را می کوبنــد دوســت دارد.
در هنــگام انجــام اعمــال نیــز بایــد مواظــب باشــد کــه ریــا و دوســتی ســتایش 
ــا  ــا در نیتــش وارد شــده ی ــرای اینکــه بفهمــد ری مــردم در نیــت او وارد نشــود. و ب
نــه، می توانــد بجــای اینکــه مثــال در خانــه خــود عــزاداری را برپــا کنــد در منــزل 
دوســت خــود ایــن کار را انجــام دهــد بطــوری کــه مــردم نداننــد او مجلــس را برگــزار 
کــرده اســت. آنــگاه ببینــد حــال قلــب او از ایــن کار تغییــر پیــدا می کنــد و حــال او 
در ســنگین بــودن مخــارج عــزاداری و کمــی آن یــا خوشــحالی او از شــکوه مجلــس 
یــا ســادگی آن متفــاوت اســت، در صورتــی کــه مــردم بداننــد کــه او برپــا کننــده 
مجلــس عــزا می باشــد یــا نداننــد. و اگــر در تمــام ایــن مســائل تفاوتــی ندیــد، 
ببینــد کــه آیــا دوســت دارد »ســخنران« یــا »روضــه خوانــی« را کــه بــرای عــزاداری 
دعــوت می کنــد از کســانی باشــد کــه معــروف بــوده و در مجالــس اعیــان و اشــراف 
بــه ذکــر مصایــب امــام)ع( می پردازنــد یــا نــه؛ بخصــوص در صورتیکــه مصایبــی را 
کــه غیــر معروفیــن از امــام)ع( نقــل می کننــد از منابــع معتبــر بــوده و از ایــن جهــت 
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کتــاب مــاه

از لحــاظ شــرعی بهتــر باشــد. و یــا ببینــد آیــا بــرای او فــرق می کنــد کــه اهــل مجلــس 
او از فقــرا یــا ثروتمنــدان باشــند. و اگــر در ایــن مالک هایــی کــه بــرای تشــخیص 
ــا در عزاداریــش بســیار  ــرای ورود ری ــر نمودیــم تأمــل کنــد می بینــد کــه راه ب ــا ذک ری
وســیع می باشــد و بــرای بســتن ایــن راه بایــد عمــل خــود را از دیگــران بپوشــاند 
و آن را مخفــی نمایــد؛ بدیــن شــکل کــه مجلــس عــزاداری را در منــزل دوســتش 
منعقــد نمایــد و بگونــه ای عمــل کنــد کــه کســی ندانــد مجلــس را او برگــزار نمــوده 
اســت. و تــالش کنــد عمــل خــود را از هــر جهــت صحیــح انجــام دهــد بــه ایــن 
ترتیــب کــه کســی را بــرای خوانــدن مصیبــت دعــوت کنــد کــه باتقــوا و در خوانــدن 
مصیبــت راســتگو باشــد. و نیــز در احتــرام بــه شــرکت کننــدگان فقیــر و غنــی بــرای 
او فرقــی نکــرده و بــرای احتــرام گذاشــتن بــه آنــان امتیــازات دینــی را رعایــت کنــد 
نــه امتیــازات دنیــوی را. زیــرا صحــت اعمــال اســرار زیــادی دارد کــه در قبــول و 

افزایــش پــاداش آن هــا مــؤ ثــر اســت.
ــا صبــح  ــه شــب عاشــورا ت ــه تأکیــد شــده ایــن اســت ک ــه چیزهایــی ک 5. از جمل
پیــش قبــر امــام حســین)ع( بمانــد. شــیخ صــدوق و شــیخ طوســی از معصــوم)ع( 
ــارت  ــین)ع( را زی ــام حس ــورا، ام ــب عاش ــه در ش ــی ک ــه: »کس ــد ک ــوده ان ــت نم روای
نمایــد و تــا صبــح در کنــار قبــر او بمانــد خداونــد در روز قیامــت او را برمــی انگیــزد در 
حالیکــه آغشــته بخــون امــام حســین)ع( بــوده یــا خداونــد را در روز قیامــت دیــدار 

می کنــد در حالیکــه آغشــته بخــون خــود می باشــد.«

بیست و یکم محرم
 از شــیخ مفیــد)ره( روایــت شــده کــه شــب بیســت و یکــم محــرم شــب زفــاف 
ســرور تمــام زنــان جهــان حضــرت زهــرا)س( اســت و به همیــن جهــت روزه روز آن 

مســتحب می باشــد.
در اســتحباب روزه ایــن روز علمــاء اختــالف دارنــد کــه آیــا مســتحب می باشــد یــا 
نــه. ولــی کســی کــه می دانــد خداونــد چــه نعمــت بزرگــی در ایــن شــب شــریف بــه 
دوســتان خــود و عمــوم مســلمین عنایــت نمــوده و می دانــد تمــام خیراتــی را کــه 
در عالــم گســترده شــده از برکــت وجــود دوازده امــام علیهــم الســالم و ارشــادات و 
اعمــال و نورهــای مــزار شریفشــان می باشــد، بخصــوص برکــت انــوار امــام قائــم کــه 
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پـیـش  درآمـد

خداونــد متعــال بواســطه او عنایــات دینــی و دنیایــی خــود را بــر متدینیــن ایــن 
ــکار  ــی آش ــدل اله ــور ع ــیله او ن ــد بوس ــوده، و می دان ــام نم ــا تم ــه امته ــت و بقی ام
شــده و هیــچ دیــن باطلــی در روی زمیــن باقــی نخواهــد مانــد؛ و نیــز منشــاء تمــام 
ایــن نعمتهــا در همیــن شــب اســت، بایــد در ایــن روز بــا روزه یــا ســایر عبادت هــا 
و طاعــات از بخشــنده نعمتهــا سپاســگزاری نمایــد. و کســی کــه چنیــن روزهایــی 
را بــزرگ مــی دارد، امیــد اســت از کســانی باشــد کــه خداونــد در ایــن آیــه »رعایــت 
شــعائر الهــی برخاســته از تقــوای دل است.«)ســوره حــج، آیــه 32( بــا تقــوای دل 
ــر و  ــی تأثی ــر جزئ ــور بظاه ــن ام ــت ای ــم رعای ــد بدانی ــت. و بای ــرده اس ــاد ک ــان ی از آن

پــاداش مراقبتهــای انســان را افزایــش می دهــد.

پایان ماه
 با پایان این ماه حرام، انسان نیز از حمایت های الهی بیرون می رود.

به همیــن جهــت بنــدگان حقوقــی پیــدا می کننــد. یکــی از ایــن حقــوق ایــن 
اســت کــه بنــده می توانــد بــا واســطه پنــاه آن روز کــه از معصومیــن علیهــم الســالم 
اســت بــا خداونــد، مناجــات نمایــد. در ایــن مناجــات ابتــدا بــه عــدم شایســتگی 
خــود بــرای ایــن امنیــت الهــی اعتــراف نمــوده و بگویــد: بخاطــر بــدی کــردار و 
ــا لطــف خــود  ــه ب ــودم. اکنــون ک ــو ب ــاک ت اندیشــه، ســزاوار خــواری و عــذاب دردن
مــرا در ایــن مــاه در پنــاه و حمایــت و امــان خــود قــرار دادی بعــد از ایــن مــاه نیــز، 
هیچــگاه مــا را از حمایــت خــود خــارج مفرمــا. بخاطــر کوتاهــی در سپاســگزاری تــو 
آنگونــه کــه ســزاواری، و عــدم رعایــت ادب و احترامــت مــا را مجــازات نکــن. ماننــد 
همیشــه مــا را مشــمول عفــو بــی ماننــد خــودت قــرار بــده تــا گناهــان مــا تبدیــل 
بــه چندیــن برابــر اعمــال شایســته گردیــده و بــه مقــام باالیــی برســیم. و در پایــان 
مناجــات خــود را بــا گفتــن »ان شــاء اهلل« و صلــوات فرســتادن بــه اتمــام برســاند.

ــان اعمــال در آخــر  ــا مراقبــت پای ــرای آخــر مــاه محــرم گفتیــم ب ــه ب مراقبتــی را ک
هــر مــاه فــرق می کنــد. زیــرا در آخــر مــاه محــرم مراقبــات مخصوصــی از قبیــل 
محاســبه، اســتغفار و دعــا بــرای اصــالح حــال وجــود دارد کــه در فصــل محاســبه 

کتاب هــای اخالقــی بیــان شــده اســت.
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آســمانت ابریســت؟ دلتنــگ حســینی؟ گــوش کــن، حدیــث می خوانــد کســی کــه: 
َبــدًا«؛ از 

َ
»قــال رســول اهلل:  إّنَ ِلَقْتــِل اْلُحَســْیِن َحــَراَرٌة ِفــی ُقُلــوِب اْلُمْؤِمِنیــَن َلــْن َتْبــُرَد أ

شــهادت حســین داغــی در دل اهــل ایمــان اســت کــه هرگــز ســردی نگیــرد]1[
ســندش گرمی اشــکی اســت که روی گونه هایت جاریســت، ســندش داغی اســت 

کــه  در دل داری و مقتــل را بهانــه می کنــی بــرای باریدن.
ایــن آتــش دلــت را گلســتان می کنــد. دعــا کــرده برایــت امــام صــادق)ع(: »خدایــا...

آن دیــدگان را کــه اشــک هایش در راه ترحــم وعاطفــه بــر مــا جــاری شــده و دلهایــی را 
کــه بخاطــر مــا نــاالن گشــته و ســوخته و آن فریادهــا و نالــه هایــی را کــه در راه مــا بــوده 

اســت، مــورد رحمــت قــرار بــده« ]2[
 ســرد نمــی شــود ایــن آتــش، مقتــل  بهانــه اســت. َعَلــم نشــانه اســت محــرم قــرار 

عاشــقانه اســت. 
یک جهان روضه و یک ماه محرم داری

آه، آقای غریبم چقدر غم داری
تا ابد هم که بخوانند همه مرثیه ات

باز هم روضه ی نا خوانده به عالم داری
این همه زائر دلسوخته ی خاکت را
از ازل داشته ای تا به ابد هم داری

بهترین نوحه ما هست »غریب مادر«
صاحب روضه بگو، بهتر از این دم داری؟

تا که نومید نگردد ز درت محتاجی
تو هم انگشت هم انگشتر خاتم داری

وقت تدفین تو ای شعر غریبی، پسرت
دید در وزن تنت چند هجا کم داری

محسن عرب خالقی

دا
ــــ

ت ـ�
ــــ
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روز اّول محرم
1. آغاز ایام حسینی

همــه  اســت،که  الســالم  علیهــم  محمــد  آل  و انــدوه  حــزن  مــاه  از  روز  اولیــن 
انبیــاء ومالئکــه و شــیعیان و دوســتان اهل بیــت علیهــم الســالم محزون انــد.
بایــد گفت:مــاه حــزن وانــدوه تمــام عالــم اســت،چرا کــه همــه ســاله از اول محــرم 
ــن  ــه زمی ــدا رو ب ــرش خ ــهداء)ع( را از ع ــاره سیدالش ــاره پ ــن پ ــورا پیراه ــا روز عاش ت

می آویزنــد و حــزن وانــدوه عالــم را فــرا می گیــرد.۱
همچنیــن آغــاز مجالــس عــزاداری حضــرت اباعبــداهلل)ع( اســت،که مــردم را 
به امــور اعتقــادی خویــش آشــنا می کند،ودســتورات دیــن خــود را از حســینیه ها 
و تکایــا و مســاجد بــه خانه هــای فکــر ودل خــود بــه ارمغــان می برنــد. شــرکت در 
مراســم عزاداری امــام حســین)ع( واشــک بــر آن حضــرت،از وظایــف مــا در زمــان 

ــت. ــج( اس ــام زمان)ع غیبت ام
 

2. ماجرای شعب ابی طالب)ع( 
در پــی بــاال گرفتــن قــدرت اســالم پــس از بعثــت پیامبــر)ص( قریــش پیمــان 

وقایع ماه محرم الحرام
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تــاریــخ

ــان  ــا آن ــا بنی هاشــم تکلــم نکننــد و ب نامــه ای نوشــتند وطــی آن قــرار گذاشــتند ب
هــم ســفره وهمنشــین نشــوند و معاملــه ننماینــد؛و آنــان را بــه گونــه ای در فشــار 
قراردهنــد کــه پیامبــر)ص( را بــه قریــش تحویــل دهنــد تــا آن حضــرت را بــه قتــل 
آن  بــه  منتســب  کــه  دره ای  بــه  را  بنی هاشــم  ابوطالــب)ع(  حضــرت  رســانند. 
ــرای حفــظ جــان پیامبــر)ص(  ــرد،و اطــراف آن را محکــم کــرده وب ــود ب حضــرت ب

شــبانه روز کمــر همــت بســت.
آن حضــرت شــب ها بــا شمشــیر پروانــه وار گرد شــمع وجــود پیامبــر)ص( می گردید 
ومی فرمود:»تــا زنــده ام دســت از یــاری او برنمــی دارم.«او در هرشــب چنــد بــار محــل 
خــواب پیامبــر)ص( را تغییــر مــی داد وعزیزتریــن فرزنــد خــود یعنی امیرالمؤمنین)ع( 
را بــه جــای آن حضــرت می خوابانیــد،و روز فرزنــدان خــود و فرزنــدان برادرانــش را بــه 
حفاظــت از آن حضــرت می گماشــت. در مدتــی کــه در شــعب بودنــد بــر آن حضــرت 
ومســلمانان بســیار ســخت گذشــت،تا آنجــا کــه شــب ها صــدای گریــه اطفــال گرســنه 

بنی هاشــم را ســاکنین اطــراف شــعب می شــنیدند.
پــس از دو ســال و چنــد مــاه خداونــد موریانــه را مأمــور کرد،وپیمــان نامــه آنــان را 
از بیــن بــرد بــه جــزء اســماء الهــی کــه در آن بــود. حضــرت ابوطالب)ع( ایــن خبــر را 
بــه کفــار داد،و آنــان بــا دیــدن چنیــن معجــزه ای دســت از تصمیــم خود برداشــتند 

وبنی هاشــم بــه خانه هــای خــود بازگشــتند.۲
 

3.جنگ ذات الرقاع 
ــه  ــی ک ــلمانان و قبایل ــن مس ــش _بی ــک قری ــه تحری ــرت _ب ــارم هج ــال چه در س
اطــراف مدینــه زندگــی می کردنــد و قصــد محاصــره مدینــه را داشــتند جنگــی 
بــا ۴۰۰یــا۷۹۰ نفــر از مدینــه بیــرون رفتند.در ایــن غــزوه  در گرفت.پیامبــر)ص( 
حضــرت نمــاز خــوف خواندنــد و جنــگ تــا ســه روز طــول کشــید تــا شــر آنــان دفــع 

شــد.این واقعــه بــه قولــی در ۱۵جمــادی االولــی بــوده اســت. ۳
 

4. اولین جمع آوری زکات 
ــع آوری  ــرای جم ــی را ب ــار مأموران ــن ب ــرای اولی ــر)ص( ب ــرم پیامب در روز اول مح

ــتادند.۴ ــه فرس ــراف مدین ــه اط ــات ب زکات و صدق
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5. امام حسین)ع( در راه کربال 
روز اول محرم،امــام حســین)ع( در قصــر بنــی مقاتــل نــزول اجــالل فرمودنــد، و 
از عبیــداهلل بــن حــر جعفــی دعــوت بــه یــاری نمودنــد، ولــی او اجابــت نکــرد و بعــدًا 

پشــیمان شــد.۵
 

6. قیام مردم مدینه برعلیه یزید 
ــد. ــت کردن ــد حرک ــه یزی ــام علی ــرای قی ــه ب ــردم مدین ــال۶۳ ه م ــن روز در س در ای
قضیــه از آنجــا آغــاز شــد کــه جمعــی از اهالــی مدینــه بــه رهبــری عبداهلل بــن حنظله 
بــه شــام رفتنــد و دســتگاه یزیــد وشــرابخواری و قماربــازی و ســگ بــازی او را 
دیدند،وبــه مدینــه بازگشــته ومــردم را از وضــع فســاد دربار امــوی آگاه ســاختند.با 
شــنیدن این اخبــار همــگان بــر خلــع یزیــد اتفــاق نمودنــد،و بــه سرپرســتی عبداهلل 
علیــه یزیــد قیــام نمودنــدو افــراد  امــوی ســاکن مدینــه رابیــرون کردند.لشــکر شــام 
پــس از اطــالع از ایــن قیــام بــه طــرف مدینــه حرکــت کــرد و واقعــه حــّره پیــش آمــد.۶

 
7. کالم عاشورایی امام رضا)ع(۷ 

در روز اول محــرم رّیــان بــن شــبیب خدمت امــام رضــا)ع( رســید.حضرت بــه او 
ــرم  ــام مح ــگ را در ای ــت جن ــان جاهلی ــرب در زم ــبیب،مردم ع ــر ش ــد:ای پس فرمودن
حرمــت  و  بردنــد  بیــن  از  را  مــاه  احترام ایــن  می دانســتند؛ولی این امت  حــرام 
پیامبــر)ص( را رعایــت نکردند.در ایــن مــاه خــون مــا را حــالل دانســتند،و هتــک 
حرمــت مــا را کردنــد وفرزنــدان و زنــان مــا را اســیر نمودنــد، و ســراپردۀ مــا را آتــش زدنــد 
و امــوال مــا را غــارت کردنــد و رعایــت احتــرام رســول خــدا)ص( را دربــارۀ مــا ننمودنــد.
همانــا روز شــهادت حســین)ع( پلــک چشــمان مــا را مجــروح کــرد واشــک های 
مــا را روان ســاخت ودل مــا را ســو زاند؛وعزیــز مــا را در زمیــن کربــال ذلیــل کــرد 
ــر  ــد ب ــه کننــدگان بای ــذارد. پــس گری ــه ارث گ ــا روز جــزا ب ــال را ت ــزد مــا محنــت و ب ون

حســین)ع( بگریند،زیــرا کــه گریــه بــر او گناهــان بــزرگ را از بیــن می بــرد.
ای پســر شــبیب،اگر خواســتی بــر چیــزی گریــه کنــی برحســین بــن علــی)ع( 
گریــه کن،چه اینکــه آن حضــرت را کشــتند چنانکــه گوســفند را می کشــند،و بــا 
آن حضــرت ۱۸ نفــر از اهل بیــت او کشــته شــدند کــه روی زمیــن شــبیه ونظیــری 
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نداشــتند. آســمان های هفتگانــه و زمین هــا در شــهادت آن حضــرت گریســتند.
چهــار هــزار ملــک روز عاشــورا بــرای نصــرت آن حضــرت آمــده بودنــد و دیدنــد 
حضــرت شــهید شــده اند.لذا پریشــان وغبــار آلــود بــه مجــاورت آن قبــر مطهــر 
مأمــور شــدند،تا حضــرت قائم)عــج( ظهــور کننــد و از یــاران او باشــند و شعارشــان 

»یالثــارت الحســین« اســت.
ــی  ــت باش ــی بهش ــات عال ــا در درج ــا م ــه ب ــت داری ک ــبیب،اگر دوس ــر ش ای پس
محــزون بــاش بــرای حــزن مــا وشــاد بــاش در شــادی ما؛وبــر تــو بــاد والیــت مــا کــه 
ــا همــان ســنگ  اگــر کســی ســنگی را دوســت داشــته باشــدخداوند متعــال او را ب

محشــور می کنــد….
 

 روز دّوم محّرم 
1. ورود امام حسین)ع( به کربال

اباعبــداهلل  حضــرت  وموالیمــان  آقــا  ۶۱ه  ســال  در  روز  در ایــن  مشــهور  بنابــر 
شــدند.8 معلــی  کربــالی  وارد  اصحابشــان  و  اهل بیــت  بــا  الحســین)ع( 

در آنجــا اســب حضــرت حرکــت نکرد. امــام پرســیدند:نام این زمیــن چیســت؟ 
الفرات«اســم  »شــاطئ  گفتنــد:  پرســیدند  را  دیگــرش  گفتند:»غاضریه«نــام 
آهــی  حضــرت  هنــگام  می گویند.در ایــن  دارد؟گفتند:»کربال«هــم  هــم  دیگــری 
کشــیدند و گریــه شــدیدی نمودنــد و فرمودند:»اللهــم انــی أعــوذ بــک مــن الکــرب 
و البــالء.« به خــدا قســم زمیــن کربــال همیــن اســت.به خدا قســم اینجا مــردان مــا را 
می کشــند! به خــدا قســم اینجا زنــان و کــودکان مــارا بــه اســیری می برنــد! به خــدا 
قســم اینجا پــرده حرمــت مــا دریــده می شــود.ای جــوان مــردان، فــرود آییــد کــه 

محــل قبرهــای مــا  اینجاســت….«9

 روز سّوم محّرم 
1. نامه امام حسین)ع( برای اهل کوفه

در ایــن روز امــام حســین)ع( بــرای بــزرگان کوفــه نامــه ای نوشــتند و آن را بــه قیــس 
بــن مســّهر صیــداوی دادنــد کــه بــه کوفــه برســاند.مأمورین بیــن راه قیــس را گرفتنــد 

و پــس از آنکــه او بــر ضــد یزیــد و ابــن زیــاد ســخن گفــت او را بــه شــهادت رســاندند.10
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2. ورود عمر بن سعد به کربال 
پســر  قتــل  بــرای  ســوار  هــزار  نــه  یــا  شــش  بــا  بــا  ســعد  بــن  عمــر  روز  در ایــن 
پیامبــر)ص( وارد کربــال شــد و در مقابــل آن حضــرت لشــکر گاه ســاخت و خیمــه 

بــه کربــال در روز چهــارم هــم نقــل شــده اســت.11 ابــن ســعد  برافروخــت.ورود 
 

 روز چهارم محّرم 
1. فتوای شریح قاضی به قتل امام حسین)ع(

در ایــن روز از ســال ۶۱ ه ابــن زیــاد بــا اســتناد بــه فتوایــی کــه از شــریح قاضــی گرفتــه بــود، 
در مســجد کوفــه خطبــه خوانــد و مــردم را بــه کشــتن امام حســین)ع( تحریص کــرد.12

 
روز ششم محّرم

1. یاری طلبیدن حبیب بن مظاهر از بنی سعد
جنــاب حبیــب بــن مظاهــر اســدی بــا اذن امــام حســین)ع( بــرای آوردن یــاور 
وکمــک، بــه قبیلــه بنــی اســد رفــت. اســدیان پذیرفتنــد وحرکــت کردنــد، ولــی 
جاسوســان بــه عمــر ســعد خبــر دادنــد و او عــده ای را فرســتاد تــا مانع آن ها شــوند.
لــذا درگیــری رخ داد کــه در ایــن میــان جمعــی از بنــی اســد شــهید و زخمی وبقیــه 
ناگزیــر بــه فــرار شــدند و حبیــب بــه خدمــت حضــرت آمــد و جریــان را عــرض کــرد.13

 
2. اولین محاصره فرات در کربال 

بــه نقلــی عمــر سعد،شــبث بــن ربعــی خبیــث را همــراه ســه هــزار مــرد ســفاک بــا 
کوبیــدن طبــل و دهــل کنــار فــرات فرســتاد کــه اطــراف آن را بــه محاصــره در آوردنــد.14

 
3. تراکم لشکر یزید در کربال 

در این روز لشکرزیادی برای جنگ با حضرت اباعبداهلل)ع( جمع شدند.15

روز هفتم محّرم
1. مالقات امام حسین)ع( با ابن سعد

در شــب هفتم امــام حســین)ع( باعمــر ســعد مالقــات وگفتگــو کردنــد. خولی بــن 
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ــه  ــرا را ب ــت ماج ــین)ع( داش ــام حس ــدیدی با ام ــداوت ش ــون ع ــی چ ــد اصبح یزی
ــرای عمــر ســعد نوشــت و او را از ایــن  ــزارش داد و آن ملعــون نامــه ای ب ابــن زیادگ

مالقات هــا بــر حــذر داشــت و دســتور منــع آب را صــادر کــرد.16
 

۲. منع آب از امام حسین)ع( 
در ایــن روز آب را بــر اهل بیــت سید الشــهداء)ع( بســتند، چه اینکــه نامــه ابــن 
زیــاد بدیــن مضمــون رســید کــه نگذاریــد حتــی یــک قطــره آب هــم بــه آن هــا 
ــرات  ــع آب ف ــور من ــداز مآم ــزار تیران ــار ه ــا جه ــدی ب ــاج زبی ــن حج ــرو ب ــد. عم برس

شــدند،که بــه هیــچ وجــه آبــی بــه خیمــه گاه پســر پیامبــر)ص( بــرده نشــود.17

روز هشتم محّرم
1. قحط آب در خیمه های حسینی 

در این روز آب در خیمه های سید الشهداء)ع( نایاب شد.18 

روز نهم محّرم
1. محاصره خیمه ها در کربال

امــام صــادق)ع( فرمودنــد: تاســوعا روزی بــود کــه حســین)ع( و اصحابــش را در 
ــد،و پســر  ــر قتــل آن حضــرت اجتمــاع نمودن ــد و ســپاه شــام ب ــال محاصــره کردن کرب
مرجانــه و عمــر ســعد بــه خاطرکثرت ســپاه ولشــکری کــه بــرای آن ها جمع شــده بود 
خوشــحال شــدند،وآن حضــرت و اصحابــش را ضعیــف شــمردند ویقیــن کردنــد کــه 

یــاوری از بــرای او نخواهــد آمــد واهــل عــراق حضرتــش را مــدد نخواهنــد نمــود.19 

2. آمدن امان نامه برای فرزندان ام البنین علیها السالم 
در ایــن روز شــمر ملعــون بــرای حضــرت عبــاس)ع( و برادرانش امــان نامــه آورد.20 
آن لعین خود را نزدیک خیام با جاللت حضرت اباعبداهلل الحســین)ع( رســانید 
وبانــگ برآورد:»أیــن بنــو اختنــا«: »پســران خواهــر مــا کجایند«؟ولــی آن بزرگــواران 
جــواب ندادند.امــام حســین)ع( فرمودند:جــواب او را بدهیــد اگــر چــه فاســق 
اســت. حضــرت عبــاس)ع( در جــواب فرمودند:چــه می گویی؟شــمر گفت:مــن از 
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جانب امیــر بــرای شــما امان نامــه آورده ام. شــما خــود را بــه خاطــر حســین)ع( بــه 
ــو  ــر ت ــا صــدای بلنــد فرمود:»لعنــت خــدا ب کشــتن ندهیــد. حضــرت عبــاس)ع( ب
وامیــر تــو)و برامــان تــو ( بــاد. مــا را  امــان میدهیــد در حالیکــه پســر رســول خــدا را 

 امــان نباشــد«؟!
 

3. در خواست تأخیر جنگ از سوی امام حسین)ع( 
در عصــر تاســوعا  امــام)ع( بــرای بــه تعویق انداختــن جنــگ یــک شــب دیگــر مهلت 
گرفتتنــد.21 چــون عمــر ســعد لشــکر را آمــادۀ جنــگ بــا  امــام)ع( نمــود ومعلوم شــد که 
قصــد جنــگ دارد،حضــرت بــه بــرادرش عبــاس)ع( فرمــود تــا یــک شــب دیگــر مهلت 

بگیرد.آن هــا ابتــدا قبــول نکردند،ولــی بعــد قبــول نمودنــد که شــبی را صبر کننــد.22
 

4.آمدن لشکر تازه نفس به کربال 
در ایــن روز لشــکر مجهــزی بــه دســتور ابــن زیــاد از کوفــه وارد کربــال شــد،و شــمر 

ــاد را آورد.23 ــن زی نامــه اب
 

5. خطابه امام حسین)ع( برای اصحابش 
در عصر ایــن روز امــام حســین)ع( در جمــع یــاران خطبــه ای قرائــت فرمودنــد، و 

اصحــاب اعــالم وفــاداری نمودنــد.
 

6. سخنان امام)ع( با اهل بیت و اصحابش 
در ایــن شــب امام حســین)ع( اصحــاب و اهل بیــت خــود را جمــع نمودنــد و 
کلماتــی را بــه آنــان فرمودند.خالصــه کلمــات حضرت ایــن بــود کــه مــن بیعــت خــود 
را از شــما بــر داشــتم و شــما را بــه اختیــار خــود گذاشــتم تــا بــه هــر جــا کــه می خواهیــد 
کــوچ کنیــد. پــس از فرمایشــات حضــرت، اهل بیــت علیهــم الســالم و اصحــاب 
کلماتــی در وفــاداری و جــان نثــاری خــود نســبت بــه آن حضــرت ابــراز داشــتند.24 

7. سخنان زینب کبری)س( با امام حسین)ع( 
در ایــن شــب بــود کــه زینــب کبری)س( اشــعار »یــا دهــر اف لــک مــن خلیــل..«را 
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از زبــان بــرادرش شــنید، و هنگامی کــه متوجــه شــد فــردا روز شــهادت حضــرت 
اســت فرمــود:»ای کاش مــرگ مــرا نابــود ســاخته بــود وایــن روز را ندیــده بــودم«. 
ســپس ســیلی بــه صــورت زد وبیهــوش شــد. امام)ع( خواهــر عزیــز ومکرمــه خــود 

را بــه هــوش آوردنــد و مطالبــی فرمودنــد.25 

روز دهم محّرم 
1. شهادت امام حسین)ع(

در ایــن روز در ســال ۶۱ه کــه روز شــنبه یــا دوشــنبه بوده،آقــا وموالیمــان حضــرت 
ــا ۵۷ ســالگی(بعد از نمــاز  اباعبــداهلل الحســین)ع( در ســن ۵۸ ســالگی)ویا ۵۶وی
شــهادت  بــه  کربــال  زمیــن  در  وگرســنگی  تشــنگی  حالــت  وبــا  ظهر،مظلومانــه 
کــه شــهادت  از آســمان اســت، و روزی  رســیدند.26 این روز،روز باریــدن خــون 

اهل بیــت واصحاب امــام حســین)ع( در آن بــه وقــوع پیوســته اســت.27
چهــار هــزار ملــک در ایــن روز بــه زمیــن کربــال بــرای نصــرت آن حضــرت آمدنــد، 
وچــون اجــازه نیافتنــد تــا ظهــور حضــرت مهــدی)ع( گریــه کنــان نــزد قبــر آن 
حضــرت ماندگارند.در ایــن روز تــرک خــوردن وآشــامیدن بــه خصــوص از غذاهــای 

ــذ مناســب اســت.28 لذی

2. شهادت اصحاب امام حسین)ع( 
صحابــه ای چــون حبیــب بــن مظاهــر اســدی کوفــی، مســلم بــن عوســجه، 
حربــن یزیــد ریاحــی، جــون غــالم ابــی ذرالغفــاری و... پیــش از امــام حســین)ع(

در کربــال بــه شــهادت رســیدند.

3. شهادت خاندان اهل بیت و اسارت اهل خیام امام حسین)ع(
ــزرگ  ــد ب ــه رســول خــدا)ص(، علــی اکبــر)ع( فرزن شــهادت شــبیه تریــن مــردم ب
شــهادت  االمــر)ع(،  صاحــب  حضــرت  مقــام  واال  عمــوی  سیدالشــهداء)ع( 
قاســم بــن الحســن)ع(، شــهادت عبــداهلل بــن الحســن)ع(، شــهادت قمــر منیــر 
موالنــا  شــهادت  طالــب)ع(،  ابــی  بــن  علــی  بــن  عبــاس  حضــرت  بنی هاشــم 

الرضیــع بــاب الحوائــج علــی اصغــر)ع(.
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ســپس آمدن ذوالجناح با یال و کاکل خونین به ســوی خیمه فاطمیات برای 
آوردن خبــر شــهادت آن حضــرت، ماتــم ونالــه پردگیــان حــرم برسیدالشــهداء)ع( 

و اوالد و وابســتگان آن حضرت. 
- غارت اموال از خیام امام حسین)ع( 

- فرار فاطمیات وعلویات در بیابان ها بعد از شهادت اباعبداهلل)ع(. 
- غارت کردن لباس وزره و..از بدن مطهر شهدای کربال. 

-جدا شدن سر های مطهر امام حسین)ع( واهل بیت واصحاب آن حضرت. 
- بــه آتــش کشــیدن خیمه هــای آل اهلل،فرزنــدان رســول خــدا و علــی مرتضــی و 

فاطمــه زهــرا علیهــم الســالم. 
- شهادت دختران کوچک در کنار خیمه ها. 

- عصــر عاشــورا رأس مطهــر ونورانی امــام حســین)ع( را توســط خولــی بــن یزیــد 
اصبحــی ملعــون وحمیــد بــن مســلم ازدی بــه کوفــه فرســتادند.29

مصیبــت  می کشــیدند،از  زمیــن  از  کــه  گیاهــی  هــر  ریشــه  شــدن  خونیــن   -
روز.  آن  عظمــای 

4. گریه وماتم بر سید الشهداء)ع( 
عزای زمین و عرش و آسمان جن و انس و ملک و وحوش بر آن حضرت. 

ــتید،  ــود را کش ــر خ ــرت پیامب ــه عت ــت ظالمی ک ــدا کرد: ای ام ــی ن ــن روز ملک در ای
خداونــد شــما را موفــق بــه درک عیــد فطــر وقربــان نفرمایــد.30

5. شام غریبان کربال
شــهادت  از  پــس  پیامبــر)ص(  خانــدان  ســوگ  و  عــزا  شــب  نخســتین 
سید الشــهداء)ع( است.                  شــبی تیــره تــر از ســیاهی! شــبی جانســوز کــه در آن تلــخ 

گذشــت. حســین)ع(  خاندان امــام  بــر  لحظــات  تریــن 
ــاز مانــدگان حضــرت را در آن شــب بیــان  ــا می شــود رنــج و ســوز و مصیبــت ب آی
کــه دیــدگان خونفشــان  آیــا کســی درک می کنــد  کــرد ویــا حتــی تصــور نمــود؟ 
عمه امــام زمــان)ع( و اهل بیــت چقــدر و چگونــه بــرآن حضــرت گریســتند؟ آیــا 

می توانــد تصویــر کنــد کــه آه و نالــه ســوزناک آن عزیــزان چگونــه بــوده اســت؟
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بــا چــه زبانــی و بــا چــه لفظــی می تــوان دل هــای شکســته، قلب هــای جریحــه 
ــوز دل  ــوی،و س ــوی و عل ــتان نب ــوخته گلس ــر س ــال و پ ــالن ب ــوای بلب ــه و ن دار،نال

یتیمــان و بانــوان حســینی را بیــان کــرد؟
شــام غریبــان اســت! کــودکان یتیــم کــه دیشــب پــدر داشــتند، و بانــوان بــی 
سرپرســت کــه دیشــب سرپرســت و کاشــانه داشتند؛امشــب بــا آشــیانه ســوخته و 
دلهــای داغدار،بــدون سرورشــان حضــرت اباعبــداهلل الحســین)ع( چــه می کنند؟

تفــاوت بین ایــن دو شــب چقــدر است:شــب عاشــورا و شــب یازدهم؟دیشــب 
چــه ســاالری داشتند؟دیشــب چــه کســی از خیمه هــا محافظــت می کرد؟دیشــب 
روی  ســر  بــدون  مبارکشــان  بــدن  بودند؟امروز امــا  خیمه هــا  در  کســانی  چــه 
زمیــن اســت!آن شــب چــه کســی سرپرســتی علویــات و فاطمیــات را بــر عهــده 
داشــت؟زینب کبــری)س( آن شــب چــه حالــی داشــت؟از یــک ســو مراقبــت از 
حجــت خــدا زیــن العابدیــن)ع( و همســران و و یتیمــان بــرادر،واز ســوی دیگــر 
بــه دنبــال دختــران گمشــده!! همه این هــا در ســرزمینی کــه بــدن بــرادرش و 

عزیزانــش بــا آن وضــع روی زمیــن افتــاده باشــند!
المؤمنیــن)ع(.  بــود آن شــب و چــه حالــی داشــت دختر امیــر  آه چــه شــبی 

»ســالم علــی قلــب زینــب الصبــور و لســانها الشــکور.«31
شــب یازدهــم شــبی اســت کــه ســر مطهر امــام حســین)ع( در تنــور منــزل خولــی 

بــود در حالــی کــه نورانیــت آن ســر فضــا را روشــن نمــوده بــود.32

6. قتل ابن زیاد 
ابــن زیــاد در روز عاشــورای ســال ۶۷ه بــه فرمــان مختــار بــه جــزای ظاهــری 
اعمالــش رســید و کشــته شــد.33 حصیــر بــن نمیر وجمعــی از قتله امام حســین)ع( 

نیــز همــراه ابــن زیــاد بــه قتــل رســیدند.34 
ابــن زیــاد ملعــون بــه دســت ابراهیــم پســر مالک اشــتر نخعــی کشــته شــد، و 
زیــن  برای امــام  را  او  بــرای مختــار فرســتادند.مختار هــم ســر  را  ســر نحســش 
ــذا  ــغول غ ــرت مش ــاد حض ــن زی ــر اب ــردن س ــگام وارد ک ــتاد. هن ــن)ع( فرس العابدی
خــوردن بودند.لــذا ســجده شــکر بــه جــا آورده فرمودنــد:»روزی کــه مــا را بــر ابــن 
زیــاد وارد کردنــد غــذا می خــورد. مــن از خــدا خواســتم کــه از دنیــا نــروم تــا ســر او را 
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در مجلــس غــذای خــود مشــاهده کنم،همچنــان کــه ســر پــدر بزرگــوارم مقابــل او 
بــود و غــذا می خــورد. خداونــد بــه مختــار جــزای خیــر دهــد کــه خونخواهــی مــا را 

ــد. ــه شــکر کنی ــود فرمودند:هم ــاب خ ــه اصح ــپس حضــرت ب نمود«.س
 

7.  قیام حضرت مهدی)ع( 
بــه روایتــی حضــرت بقیــة اهلل اعظــم حجــه بــن الحســن العســکری ارواحنــا فــداه 

در ایــن روز قیــام خواهنــد کــرد.35
 

8. وفات ام سلمه 
در ایــن روز در ســال ۶۲-۶۳ ه ام ســلمه همســر پیامبــر)ص( از دنیــا رحلــت 
فرمــود.36 نــام او هنــد پــدرش ابی امیــه، مــادرش عاتکــه دختــر عبدالمطلــب 
بــود. شــوهر اول او پســر خالــه اش ابــو ســلمه بــن عبداالســد بــن مغیــره بــود. 
ــه حبشــه هجــرت  ــا همســرش ام ســلمه ب ــه شــرف اســالم مشــرف شــد ب چــون ب
کردنــدو پــس از بازگشــت از حبشــه بــر اثــر زخمی کــه در جنــگ احــد بــر او وارد شــده 

ــد. ــهید ش ــی ش ــد از مدت بود،بع
ســلمه، عمــر، زینــب و دره، فرزنــدان او بودنــد؛ و عمــر در جمیــع جنگ های امیر 

المؤمنیــن)ع( شــرکت کــرد و مدتــی از طــرف آن حضــرت والــی بحرین بود.
بعــد از اینکــه عــّده ام ســلمه در وفــات شــوهرش ســر آمــد، ابوبکــر و عمــر جداگانــه 
بــه خواســتگاری او رفتنــد، ولــی ام ســلمه اجابــت نکــرد. در ســال چهــارم هجــری 
پیامبــر)ص( از او خواســتگاری کــرد و ام ســلمه قبــول کــرد، و بــه فرزنــد خــود عمــر 

بــن ابــی ســلمه گفت:عقــد را جــاری کــن.
عایشــه وقتــی دیــد پیامبــر)ص( ام ســلمه را بــه عقــد خویــش در آورد بســیار 
ــه حفضــه  ــود. عایشــه ب ناراحــت شــد، چه اینکــه ام ســلمه در جمــال کــم نظیــر ب
گفــت:ام ســلمه چقــدر زیباســت! او بــاور نکــرد تــا  اینکــه ام ســلمه را دیــد.از همیــن 

ــود. ــیار ب ــلمه بس ــا ام س ــادت این دو ب ــت حس جه
ام ســلمه فضایلــی دارد کــه او را از دیگــر همســران پیامبر)ص(-بــه جــز خدیجــه 

کبــری علیهــا الســالم - ممتــاز کــرده اســت:
 1. بار ها  ام ســلمه عایشــه را نصیحت می کرد در پیروی از علی بن ابی طالب)ع(، 
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ولــی او نمی پذیرفــت. فضایــل و مناقــب آن حضــرت را بــرای عایشــه می گفــت 
ولــی او قبــول نمی کــرد، تــا  اینکــه پســرش عمــر بــن ابــی ســلمه را بــا نامــه ای 
خدمت امیــر المؤمنیــن)ع( فرســتاد و در آن خبــر داد کــه عایشــه بــه ســوی بصــره 

حرکــت کــرده اســت…
2. ام سلمه شهادت داد که عایشه دشمن امیر المؤمنین)ع( است. 

ناســزا  را  المؤمنیــن)ع(  آزاد شــده هایش امیر  از  یکــی  کــه  3. ام ســلمه شــنید 
گفتــه اســت. آن شــخص را فــرا خوانــد و آنقــدر از فضایــل و مناقــب علــی)ع( کــه از 

ــا او توبــه نمــود. ــاز گــو کــرد، ت پیامبــر شــنیده بــود بــرای آن شــخص ب
4. ام ســلمه حدیــث »نحــن معاشــر النبیــاء النــورث..«را -کــه ابوبکــر آنــرا بــه 

دروغ بــه رســول خــدا)ص( نســبت داد-تکذیــب کــرد.
5. هنگامی که امیــر المؤمنیــن)ع( بــرای جنــگ جمــل حرکــت کردنــد، پســرش 
عمــر بــن ابــی ســلمه را بــرای یــاری آن حضــرت فرســتاد،و بــه آن حضــرت پیغــام 
بــود  نفرمــوده  خانه هــا  امــر  مالزمــت  بــه  را  همســرانش  پیامبــر)ص(  داد:»اگــر 

می آمــدم ودر نصــرت ویــاری شــما کوتاهــی نمی کــردم.«
6. بعــد از رحلــت خدیجــه کبــری)س( مراقبــت حضــرت زهرا)س( بــا فاطمه بنت 
ــر)ص(  ــرف پیامب ــم از ط ــد این مه ــت اس ــه بن ــت فاطم ــد از رحل ــد)س(  بود.بع اس
بــه ام ســلمه ســپرده شــد، و عایشــه از ایــن ماجــرا بســیار خشــمناک بــود. ام ســلمه 
به خــدا  هســتم!  فاطمــه)س(   آمــوزگار  مــن  می کننــد  گمــان  می گفت:»مــردم 

ســوگند آن حضــرت آمــوزگار مــن اســت.«
7. روزی پیامبــر)ص( پوســت گوســفندی را طلبیدنــد و مطالبــی را فرمودنــد 
و  دادنــد  ســلمه  بــه ام  را  پوســت  آن  بعــد  نوشــتند.  المؤمنیــن)ع(  و امیــر 
فرمودند:»هــر کــس بعــد از مــن فــالن وفــالن نشــانه را بــه تــو داد، ایــن پوســت را 
بــه او تقدیــم کــن«. آن ســه نفــر آن نشــانه را نداشــتند،و ام ســلمه آن پوســت را در 
خالفــت ظاهری امیــر المؤمنیــن)ع( بــه آن حضــرت -کــه همــه نشــانه ها را دارا 

بــود- تســلیم نمــود.
8. هنــگام حرکت امــام حســین)ع( از مدینــه بــه مکــه، ام ســلمه آمــد و خبــر 
ــا  اندوهــی فــراوان بازگــو  شــهادت آن حضــرت را کــه از پیامبــر)ص( شــنیده بــود ب
کرد. امــام حســین)ع( محــل شــهادت و موضــع دفــن خــود واصحابشــان و… 
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را بــه معجــزه نشــان دادنــد. ســپس مقــداری از آن خــاک بقعــه طیبــه را بــه ام 
ســلمه دادنــد و در نــزد آن حضــرت بــود تــا روز عاشــورا کــه ام ســلمه پیامبــر)ص( را 
بــا حالتــی گــرد آلــود و ژولیــده مــو در خــواب دیــد، وعــرض کرد:ـــیا رســول اهلل، این 
ــد:»ای ام ســلمه، حســین مــرا  ــه در شــما می نگرم؟«فرمودن ــت اســت ک چــه حال

کشــتند ودیشــب بــرای او و اصحــاب او قبــر می کنــدم«.
وقتــی از خــواب بیــدار شــد دیــد خاکــی کــه پیامبــر)ص( و امــام حســین)ع( بــه او 

داده بودنــد بــه خــون تــازه تبدیــل شــده اســت.37

روز یازدهم محّرم
 ا. حرکت کاروان اسراء از کربال

عمــر ســعد ملعــون روز یازدهــم تــا وقــت ظهــر در کربــال مانــد،و بــر کشــتگان خــود 
ــا  ــان داد ت ــت فرم ــه گذش ــی روز از نیم ــپرد. وقت ــاک س ــه خ ــان را ب ــذاردو آن ــاز گ نم
دختــران پیامبــر)ص( رابــر شــتران بــی جهــاز ســوار کردنــد وســید ســجاد)ع( را نیــز 
بــا غــل جامــه بــر شــتر ســوار کردند.هنگامی کــه آنــان را از قتلــگاه عبــور دادنــد و نظــر 
بانــوان بــر جســم مبارک امــام حســین)ع( افتــاد، لطمه هــا بــر صــورت زدنــد و صــدا 

بــه صیحــه وندبــه برداشــتند.
 

2. تشکیل مجلس ابن زیاد 
روز یازدهــم عمــر ســعد بــه کوفــه آمد.ابــن زیــاد اذن عمومــی داد تــا مــردم در مجلس 
حاضــر شــوند. ســپس رأس مطهر امــام حســین)ع( را نــزد او گذاشــتند و او نــگاه 
ــه در دســت داشــت جســارت می نمــود.38 ــی ک ــا چوب ــرد و تبســم می نمــود و ب می ک

 
۳. حرکت اهل بیت امام حسین)ع( به سوی کوفه 

عصــر روز یازدهــم اهل بیــت علیهــم الســالم را بــا حالــت اســارت بــه طــرف کوفــه 
بردنــد.39 نزدیــک غــروب حرکــت کردنــد و شــبانه بــه کوفــه رســیدند. لــذا آن 
ــگام  ــتند. هن ــه داش ــه نگ ــای کوف ــت دروازه ه ــح پش ــا صب ــده را ت ــواران داغدی بزرگ
صبــح عمــر ســعد ملعــون از کوفــه خــارج شــد،و بســان فرمانــده ای کــه از فتوحــات 

خویــش خوشــحال اســت همــراه اســراء وارد کوفــه شــد.40 
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روز دوازدهم محّرم
1. دفن شهدای کربال

آن  اصحــاب  و  اهل بیــت  و  سید الشــهداء)ع(  مطهــر  بدن هــای  دفــن  روز 
اســت.41 اســد  بنــی  از  جمعــی  یــاری  بــه  ســجاد)ع(  حضرت،توســط امام 

 
2. ورود اهل بیت)ع( به کوفه 

روز دوازدهــم روز ورود اهل بیــت علیهــم الســالم بــا حالــت اســارت بــه کوفــه 
اســت. 42  در ایــن روز ابــن زیــاد فرمــان داد کــه احــدی حــق نــدارد بــا اســلحه از خانــه 
بیــرون آیــد،و ده هــزار ســوار و پیــاده بــر تمــام کوچه هــا و بازار هــا مــوکل گردانیــد، کــه 
احــدی از شــیعیان امیر المؤمنیــن)ع( حرکتــی نکنــد. ســپس فرمــان داد ســرهایی 
را کــه در کوفــه بــود برگرداننــد ودر پیــش چشــم اهل بیــت علیهم الســالم حرکــت 
ــا دیــدن حالــت  ــازار بگرداننــد. مــردم ب ــا هــم وارد شــهر کــرده در کــوی ب دهنــد،و ب
بانــوان ومخــدرات در هودج هــای  و  نیــزه  بــر  و ســر های  پیامبــر)ص(  ذریــه  زار 
بــدون پوشــش، صــدا بــه گریــه بلنــد نمودند.زینــب کبــری، ام کلثوم،فاطمــه بنــت 
ــوزان  ــای س ــا جگره ــه ترتیــب ب ــالم ب ــم الس ــین و امــام زیــن العابدیــن علیه الحس
وقلــوب دردناک ایــراد خطبــه نمودند،کــه عــده ای از لشــکربا دیدن ایــن اوضــاع از 

کــرده خــود پشــیمان شــدند، اما آن هنــگام خیلــی دیــر شــده بــود! 43 
 

3. روز شهادت حضرت سجاد)ع( 
شــهادت امام زیــن العابدیــن)ع( بنابــر قولــی در این روز در ســال ۹۴هجری در ســن 

۵۷ ســالگی واقــع شــده اســت،44 و قــول دیگر۲۵محــرم اســت که خواهــد آمد.

روز سیزدهم محّرم
1.اسرای اهل بیت علیهم السالم در مجلس ابن زیاد

پــس از آنکــه اســرا و ســرهای مقــدس شــهدا را در کوفــه گردانیدند،ابــن زیــاد در کاخ 
خود نشســت ودســتور داد ســر مطهر امام حســین)ع( را در برابرش گذاشــتند.آنگاه 
زنــان وکــودکان آن حضــرت را بــه همراه امــام ســجاد)ع( در حالــی کــه به طناب بســته 
بودنــد وارد مجلــس نمــوده،در برابــر تخت آن ملعون ایســتاده نگاه داشــتند. در این 
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حــال درباریــان آن ملعــون بــه تماشــا  ایســتاده بودند.45 

2. اسرای اهل بیت علیهم السالم در زندان کوفه 
پــس از مجلــس شــوم ابــن زیاد،اهل بیــت علیهــم الســالم را بــا غــل و زنجیــر وارد 

زنــدان کوفــه نمودنــد.46
 

3. خبر شهادت امام حسین)ع( در مدینه وشام 
ابــن زیــاد بــه مدینــه وشــام نامــه نوشــت و خبــر شــهادت امام حســین)ع( را 

منتشــر ســاخت.47
 

4. شهادت عبداهلل بن عفیف 
بــودو در  المؤمنیــن)ع(  از اصحاب امیــر  بزرگــواری  ازدی  بــن عفیــف  عبــداهلل 
ــذا مشــغول  جنگ هــای جمــل و صفیــن دو چشــم خــود را از دســت داده بود.ل

ــود. ــادت ب عب
او هنگامی کــه شــنید پســر زیــاد ملعــون به امیــر المؤمنیــن و امام حســین علیهما 
بــر خاســت وگفت:ســاکت  کــذب می دهــد،از میــان جمعیــت  الســالم نســبت 
را داد. ای  مقــام  تو ایــن  بــه  توکــه  وپــدر  تویــی  پســر مرجانه،دروغگــو  بــاش ای 
دشــمن خــدا! فرزنــدان پیامبــر)ص( را می کشــی و در منابــر مؤمنین ایــن چنیــن 
ســخن می گویــی ؟ مأمــوران خواســتند معتــرض او شــوند کــه بــا کمــک قبیلــه اش 
بــه خانــه رفت،ولــی بعــد آمدنــد و خانــه او را محاصــره کردند.پــس از رشــادت های 
او و دختــرش دســتگیر شــد و همــان طــور کــه از خــدا خواســته بــود بــه دســت 

بدتریــن خلــق یعنــی ابــن زیــاد بــه شــهادت رســید.48 

روز پانزدهم محّرم
فرستادن سرهای مطهر شهدا به سوی شام 

بنــا بــر بعضــی اقوال،در ایــن روز ســرهای مطهــر اهل بیــت عصمــت وطهــارت 
علیهــم الســالم را بــه ســوی شــام حرکــت دادنــد.49  البتــه بعــدا اهل بیــت علیهــم 

ــه بدن هــا ملحــق کردنــد. الســالم ســرهای مطهــر را ب
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روز نوزدهم محّرم
حرکت کاروان کربال به سوی شام

حرکــت  شــام  ســوی  بــه  کوفــه  از  را  سید الشــهدا)ع(  اهل بیــت  روز  در ایــن 
اســیر  کربــال  در  کــه  حســین)ع(  انصار امــام  از  غیر هاشــمیه  زن هــای  دادنــد.50 
شــدند بــا شــفاعت اقــوام وقبایلشــان نــزد ابــن زیــاد از قیــد اســیری خالص شــدند، 

وفقــط زن های هاشــمیات بــرای اســارت بــه شــام بــرده شــدند.51
 

روز بیستم محّرم
1. دفن بدن جون در کربال بعد از ده روز از واقعه عاشورا 

جمعــی از بنــی اســد بــدن شــریف جــون غــالم ابــی ذر غفــاری را پیــدا کردنــد در 
حالــی کــه صورتــش نورانــی و بدنــش معطــر بــود وســپس او را دفــن کردنــد.52 

جــون کســی بــود که امیــر المؤمنیــن)ع( او را بــه ۱۵۰دینــار خریــد و بــه ابــوذر 
ــه  ــرای کمــک ب ــذه تبعیــد کردند ایــن غــالم ب ــه رب ــوذر را ب ــه اب بخشــید. هنگامی ک
او بــه ربــذه رفــت و بعــد از رحلــت جنــاب ابــوذر بــه مدینــه مراجعــت کــرد و در 
خدمت امیــر المؤمنیــن)ع( بــود تــا بعــد از شــهادت آن حضــرت بــه خدمت امــام 
مجتبــی)ع( و ســپس بــه خدمت امــام حســین)ع( رســید و همــراه آن حضــرت از 

مدینــه بــه مکــه و از مکــه بــه کربــال آمــد.
 هنگامی کــه جنــگ در روز عاشــورا شــدت گرفــت او خدمت امــام حســین)ع( 
آمــد وبــرای میــدان رفتــن و دفــاع از حریــم والیــت و امامــت اجــازه خواســت.
حضــرت فرمودند:در ایــن ســفر به امیــد عافیــت و ســالمتی همــراه مــا بــودی! 

اکنــون خویشــتن را بــه خاطــر مــا مبتــال مســاز.
بوســید  و  حســین)ع( انداخت  مبارک امــام  قدم هــای  بــه  را  خــود  جــون 
گفــت: ای پســر رســول خــدا، هنگامی کــه شــما در راحتــی وآســایش بودیــد مــن 

کاســه لیــس شــما بودم،حــاال کــه بــه بــال گرفتــار هســتید شــما را رهــا کنــم؟
جــون بــا خــود فکــر کرد:مــن کجــا و ایــن خانــدان کجــا؟! لــذا عرضه داشــت:آقای 
من،بــوی مــن بــد اســت وشــرافت خانوادگــی هــم نــدارم و نیــز رنــگ مــن ســیاه 
اســت.یا ابــا عبداهلل،لطــف فرمــوده مــرا بهشــتی نماییــد تــا بویــم خــوش گــردد و 
شــرافت خانوادگــی بــه دســت آورم و رو ســفید شــوم.نه آقــای مــن،از شــما جــدا 
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نمی شــوم تــا خــون ســیاه مــن بــا خــون شــما خانــواده مخلــوط گردد.جــون 
می گفــت وگریــه می کــرد بــه حــدی که امــام حســین)ع( گریســتند و اجــازه دادنــد.
بــا آنکــه جــون پیرمــردی۹۰ ســاله بود،ولــی بچه هــا در حــرم بــا او انــس فراوانــی 
آمد،کــه  حاللیــت  وطلــب  خداحافظــی  بــرای  خیمه هــا  کنــار  بــه  او  داشــتند. 
صــدای گریــه اطفــال بلنــد شــد و اطــراف او را گرفتنــد. هریــک را بــه زبانــی ســاکت 
ــرد. ــاک ک ــه آن قــوم ناپ ــه خیمه هــا فرســتاد وماننــد شــیری غضبنــاک روی ب و ب

او جنــگ نمایانــی کرد،تــا آنکــه اطــراف او را گرفتنــد و زخم هــای فراوانــی بــه او 
ــن  ــه دام ــر او را ب ــین)ع( س ــام حس ــن افتاد،ام ــه روی زمی ــد. هنگامی ک وارد کردن
گرفــت و بلنــد بلنــد گریســت، و دســت مبــارک بــر ســر و صــورت جــون کشــیدو 
فرمود:»الهــم بیــض وجهــه و طیــب ریحــه و احشــره مــع محمــد و آل محمــد 
ــدان  ــا خان علیهــم الســالم.« بارالهــا رویــش را ســپید و بویــش را خــوش فرمــا و ب
عصمــت علیهــم الســالم. محشــورش نمــا. از برکــت دعــای حضــرت روی غــالم 
ماننــد مــاه تمــام درخشــیدن گرفــت و بــوی عطــر از وی بــه مشــام رســید. چنانکه 
وقتــی بــدن او را بعــد از ده روز پیــدا کردنــد صورتــش منــور و بویــش معطــر بــود.53 

روز بیست وپنجم محّرم
شهادت امام سجاد)ع(

در ســال ۹۴بنابــر قــول مشــهور 54 یــا ۹۵ ه ق 55،امــام زیــن العابدیــن)ع( در 
ــه  ــا هشــام لعنهمــا اهلل ب ــن عبــد الملــک ی ــه ولیــد ب ــا زهــری ک ســن ۵۷ ســالگی ب
آن حضــرت دادنــد بــه شــهادت رســیدند. این در حالــی بــود کــه ۳۴ یــا ۳۵ ســال 
بعــد از واقعــه کربــال در مصائــب جانگــداز شــهادت پــدر و بــرادران و عمــو وبســتگان 

و اســارت عمه هــا و خواهرانش،گریــان بودنــد.
عمــوی  قبــر  کنــار  بقیــع  در  و  نمودنــد  تجهیــز  را  حضــرت  آن  باقــر)ع(  امــام 
مظلومــش حضــرت مجتبــی)ع( بــه خــاک ســپردند. ســال شــهادت آن حضــرت را 

بــه خاطــر کثــرت فــوت فقهــاء و علماء»ســنه الفقهــاء« گفتنــد.
در شــهادت آن حضــرت اقــوال دیگــری نیــز وجــود دارد:۱۲ محــرم،۱۸ محــرم،۱۹ 

محــرم،۲ صفر.56



33

تــاریــخ

روز بیست وششم محّرم
شهادت علی بن الحسن المثلث 

در ســال ۱۴۶ ه علــی بــن حســن بــن حســن بــن حســن بــن علــی)ع( در ســن ۴۵ 
ســالگی در زندان منصور _که شــب و روز در آن تشــخیص داده نمی شــد -در حال 

ســجده و در حالــی کــه غــل وزنجیــر بــر دســت و پایــش بــود- بــه شــهادت رســید.57
 

روز بیست و هشتم محّرم
1.  وفات حذیفه بن یمان

حذیفــه از بــزرگان اصحــاب پیامبــر)ص( و از خــواص اصحاب امیــر المؤمنیــن)ع( 
بود.پــدر حذیفــه در جنــگ احد اشــتباها بــه وســیله مســلمانان کشــته شــد.

حذیفــه یکــی از هفــت نفــری بــود کــه کــه بــر صدیقــه طاهــره)س( نمــاز خواندنــد. 
اوصحابــه منافــق را می شــناخت.منافقینی کــه پــس از غدیــر خــم توطئــه قتــل 
پیامبــر)ص( را چیدنــد ومی خواســتند در بازگشــت از غدیــر خــم در راهــی کــه از کــوه 
می گذشــت شــتر حضــرت را بترســانند تــا برمــد و حضــرت بــه دره ســقوط کنــدو بــه 

قتــل برســد. اما جبرئیل ایــن نقشــه را بــه ســمع مبــارک نبــوی رســاند.
پیامبــر)ص( چــون بــه محــل مــورد نظــر رســیدند، منافقیــن بــا چهره هــای 
بســته هــر کــدام ظرفــی کــه داخــل آن ســنگریزه بــود از بــاال رهــا نمــوده و شــروع بــه 
داد وفریــاد ونعــره زدن کردند. امــا عمــار مهــار ناقــه را گرفتــه بــود و حذیفــه هــم در 

کنــار آن حضــرت بــود وســر انجــام نقشــه آن کــوردالن نقــش بــر آب شــد.
پیامبــر)ص( آن منافقیــن را بــه حذیفــه معرفــی فرمودنــد کــه عبــارت بودنــد 
ابــو عبیــده و معــاذ بــن جبــل و ســالم و معاویــه  از اولــی و دومــی  و ســومی  و 
و  عــوف  بــن  الرحمــن  عبــد  و  وقــاص  ابــی  ســعدبن  و  طلحــه  و  عمروعــاص  و 
ابوموسی اشــعری و مغیرهبــن شــعبه و ابوهریــره،و حذیفــه همــه را بــه خاطــر 
ــه غاصبیــن خالفــت بعــد از آن واقعــه از حذیفــه  ــود ک ــه همیــن دلیــل ب ســپرد. ب
می ترســیدند کــه مبــادا آنــان را بــه مــردم معرفــی کنــد. لــذا حذیفــه بــر جنــازه 
هرکــس حاضــر نمی شــد دیگــران می فهمیدنــد کــه میــت از منافقیــن بــوده اســت. 
نکتــه جالــب آنجــا بــود کــه دومی بــرای ســرپوش گذاشــتن برنفــاق خویــش و تبرئــه 
خــود از حذیفــه می پرســید:»اگر این شــخص از منافقیــن اســت بگــو تــا مــن بــر او 
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نمــاز نخوانــم.«58
ایــن بزرگــوار چهــل روز پــس از خالفت امیــر المؤمنیــن در مدائــن از دنیــا رحلــت 
فرمــود.59 او قبــل از رحلــت بــه دو فرزنــدش صفــوان و ســعید وصیــت کــرد کــه 
همیشــه مالزم امیــر المؤمنیــن)ع( باشــند وایشــان هــم بــه وصیــت پــدر عمــل 

ــیدند. ــهادت رس ــه ش ــن ب ــگ صفی ــا در جن ــد ت نمودن
 

2. تبعید امام جواد)ع( به بغداد 
ــد  ــداد تبعی ــه بغ ــه ب ــم از مدین ــتور معتص ــه دس ــواد)ع( ب ــام ج ــال ۲۲۰ه ام در س

شــدند.60

3. ورود اسرای اهل بیت علیهم السالم به بعلبک 
بنابــر نقلــی ورود اســرای اهل بیــت علیهــم الســالم بــه شــهر بعلبــک و اســتقبال 
ــوده  ــا شــکر و ســویق و آذوقــه و علــف در ایــن روز ب مــردم آن شــهر از نیــزه داران ب
اســت،که حضــرت ام کلثــوم علیهــا الســالم بــا دیدن ایــن منظــره در حــق آنــان 

ــد.61 نفریــن کردن
 

روز بیست و نهم محّرم
رسیدن کاروان اسرا ی اهل بیت علیهم السالم به شام

رســیدند. شــام  حوالــی  بــه  الســالم  علیهــم  اهل بیــت  اســرای  روز  در ایــن 
ابراهیم بــن طلحــه بــن عبــداهلل جلــو آمــد و به امــام زیــن العابدیــن)ع( نزدیــک 
شــد،و کینه هایــی کــه از جنــگ جمــل در ســینه ذخیــره کــرده بــود ظاهــر ســاخت 
و بــه حضــرت گفت:دیــدی غلبــه بــا کیســت؟حضرت فرمودند:اگــر می خواهــی 
بدانــی غالــب کیســت صبــر کــن تــا هنــگام نمــاز اذان واقامــه بگــو،آن وقــت میدانــی 

ــا قیامــت باقــی اســت.62  آوازه چــه کســی ت
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فلســفه قیام ابی عبداهلل الحســین)ع( را در ســخنان آن حضرت در آغاز حرکت 
از مدینــه و موضــع گیری هــای ایشــان در برابــر حوادثــی کــه در منزل گاه هــای 

ــوان یافــت. میــان راه روی داده اســت می ت

مدینه؛ نیمه دوم ماه رجب سال 60 هجری
حاکــم وقــت مدینه)ولیــد بــن عتیقــه( پــس از مــرگ معاویــه دســتور یافــت تــا از 
امــام حســین)ع( بــرای یزیــد بیعــت بگیــرد. حضــرت فرمــود: »... یزیــد فــردی 
اســت شــرابخوار وفاســق کــه بــه ناحــق خــون می ریــزد و اشــاعه دهنــده فســاد 
اســت ودســتش بــه خــون افــراد بیگنــاه آلــوده گردیــده وشــخصیتی همچــون مــن 

بــا چنیــن مــرد فاســدی بیعــت نمــی کنــد.«
ــا یزیــد را از حضــرت درخواســت کــرد امــام)ع(  وقتــی مــروان بــن حکــم بیعــت ب
فرمود: ای دشــمن خدا! دور شــو، من از رســول خدا شــنیدم که فرمود:»خالفت 
ــد او را  ــن دیدی ــر م ــراز منب ــر ف ــه را ب ــر معاوی ــت اگ ــرام اس ــفیان ح ــدان ابوس ــر فرزن ب
بکشــید.« و امــت او چنیــن دیدنــد و عمــل نکردنــد و اینــک خداونــد آنــان را بــه 

یزیــد فاســق گرفتــار کــرده اســت.
امــام)ع( در شــب 28 رجــب ســال 60 هجــری همــراه بــا بیشــتر خانــدان خویــش 

از مدینه تا کربال
همراه با سیدالشهداء)ع(

حجت االسالم محمد باقر روشندل
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و بعضــی یــاران، پــس از وداع باجــدش پیامبــر)ص( از مدینــه بــه طــرف مکــه 
ــرد. امــام حســین هــدف خــروج از مدینــه را در وصیتنامــه اش چنیــن  حرکــت ک
بــرای اصــالح در میــان امــت جــدم  بیــان می کنــد:»... وجــز ایــن نیســت کــه 
خــارج شــدم. می خواهــم امــر بــه معــروف ونهــی از منکــر کــرده وبــه راه و روش 

جدم)رســول خــدا( و پــدرم علــی)ع( رفتــار نمایــم.«

مکه؛ از 3 شعبان تا 8 ذی الحجه 60 هجری
امــام)ع( در ســوم شــعبان بــه مکــه رســید و در خانــه عبــاس بــن عبدالمطلــب 
ســکنی گزید.مــردم مکــه و زائــران خانــه خــدا کــه از اطــراف آمــده بودنــد بــه دیــدار 

حضــرت شــرفیاب می شــدند.
امــام)ع( پــس از رســیدن دوازده هــزار نامــه از جانــب کوفیــان، مســلم بــن عقیــل 

را در روز 15 رمضــان بــه عنــوان نماینــده خویــش بــه ســوی کوفــه فرســتاد.
امــام)ع( طــی نامــه هایــی بــه مــردم بصــره و کوفــه، ســزاوارترین مــردم بــرای 

خالفــت و امامــت را اهــل بیــت)ع( معرفــی کــرد و...
حضــرت بــا رســیدن نامــه مســلم بــن عقیــل مبنــی بــر بیعــت مــردم کوفــه بــا 
وی و از ســوی دیگــر بــرای حفــظ حرمــت خانــه خــدا – کــه تصمیــم بــه قتــل آن 
حضــرت، در آنجــا گرفتــه بودنــد – حــج را بــه عمــره تبدیــل کــرد و در هشــتم ذی 

ــه شــد. ــه ســوی عــراق روان ــه رغــم مخالفــت بســیاری از دوســتان ب الحجــه ب
قسمتی از آخرین سخنرانی های حضرت در مکه:

مــا اهــل بیــت بــه رضــای خــدا راضــی و خشــنودیم... هرکــس می خواهــد در 
راه مــا جانبــازی کنــد و خــون خویــش را در راه لقــای پــروردگار نثــار نمایــد، آمــاده 

حرکــت بــا مــا باشــد.

َصّفاح؛ چهارشنبه 9 ذی الحجه 60 هجری
امــام)ع( در پاســخ بــه مخالفیــن حرکــت بــه ســوی عــراق، فرمــود: »رســول خــدا 

را در خــواب دیــدم و بــه امــر مهمــی مأموریــت یافتــم و بایــد آن را تعقیــب کنــم«
در ایــن منطقــه فــرزدق شــاعر بــا آن حضــرت مالقــات کــرد و در جــواب حضــرت 
کــه از احــوال مــردم عــراق جویــا شــده بــود، گفــت: دلهــای مــردم بــا توســت ولیکــن 
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شمشیرشــان بــا بنی امیــه اســت.
سخن امام حسین)ع( خطاب به فرزدق در این منزلگاه:

اگــر پیــش آمدهــا طبــق مــراد باشــد، خــدا را بــر نعمتهایــش شــکر گوییــم. اگــر 
پیــش آمدهــا طبــق مــراد نبــود آنکــس کــه نیتــش حــق و تقــوا بــر دلــش حکومــت 

ــرد. ــد ک ــرر نخواه ــود و ض ــارج نش ــح خ ــیر صحی ــد، از مس می کن

ذات ِعرق؛ دوشنبه 14 ذی الحجه 60 هجری
در ایــن منزلــگاه بــود کــه عبــداهلل بــن جعفــر، همســر زینــب)س( امــان نامــه ای را 
از اســتاندار مدینــه »عمربــن ســعید«که آن ایــام در مکــه بــه ســر می بــرد، گرفــت و 
بــرای حضــرت آورد کــه مضمــون آن چنیــن بــود: مــن تــو را از ایجــاد تفرقــه بــر حــذر 
داشــته و از هــالک تــو می ترســم! لــذا بــه ســوی مــن برگــرد تــا در امــان مــن بمانــی!

کنــد  دعــوت  خــدا  ســوی  بــه  کــه  کســی  فرمــود:  چنیــن  جــواب  در  حضــرت 
ــد از مســلمانان هســتم، از خــدا و رســولش جــدا  عمــل نیــک انجــام دهــد وبگوی
نمی شــود... اگــر در نوشــتن نامــه ات خیــر مــرا آرزو کــرده ای، خــدا پــاداش تــو را 

بدهــد.
عبــداهلل پســران خویش)عــون و محمــد( را بــه خدمــت در کنــار حضــرت و جهــاد 

بــا دشــمنان ســفارش کــرد و خــود بــه ســوی مکــه بازگشــت.
قســمتی از نامــه امــام بــه عمربــن ســعید کــه در ایــن منزلــگاه نوشــت:»بهترین 
امــان، امــان خداونــد اســت. از خداونــد، تــرس از او را در دنیــا خواهانیــم تــا در 

قیامــت بــه مــا امــان بخشــد.«

حاِجر؛ سه شنبه 15 ذی الحجه 60 هجری
حضــرت نامــه ای را بــرای تعــدادی از مــردم کوفــه توســط »َقیــس بــن ُمســِهر« 
فرســتاد و چنیــن نوشــت:»نامه مســلم بــن عقیــل کــه حاکــی از اجتمــاع شــما در 
کمــک و طلــب حــق مــا بــود بــه مــن رســید خداونــد بــه خاطــر نصــرت و یاریتــان 
پــاداش بزرگــی نصیبتــان کنــد... هنگامــی کــه فرســتاده مــن قیــس بــر شــما وارد 

شــد در کارتــان محکــم و کوشــا باشــید، مــن همیــن روزهــا بــه شــما می رســم.«
قیــس را در میــان راه دســتگیر کردنــد. او بــه ناچــار نامــه امــام را پــاره نمــود تــا از 
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مضمــون آن آگاه نشــوند ســپس او را بــه قصــر داراالمــاره نــزد عبیــداهلل بردنــد. از او 
خواســتند نــام افــرادی کــه بــه حســین)ع( نامــه نوشــته انــد افشــا کنــد و یــا در برابــر 
مــردم بــه حســین)ع( و پــدر و بــرادرش دشــنام دهــد. او بــاالی قصــر رفتــه و ضمــن 
ــاد و یارانــش را نفریــن  تمجیــد از علــی)ع( وفرزندانــش ومعرفــی خویــش، ابــن زی
کــرد و خبــر از حرکــت حضــرت بــه ســوی آنــان داد و از مــردم خواســت دعــوت امــام 
حســین)ع( را اجابــت کننــد. لــذا عبیــداهلل دســتور داد او را از بــاالی قصــر بــه پایین 

انداختنــد و بدنــش قطعــه قطعــه گردیــد و ایــن چنیــن بــه شــهادت رســید.
از سخنان امام حسین)ع( در بین راه مکه تا کربال:

 الَحیاَة َمع الّظاِلمیَن ِااّل َبَرمًا«
َ

» َفِاّنی ال َاَری الَموت ِااّل َسعاَدة َوال
من مرگ را جز سعادت نمی بینم و زندگی با ستمگران را جز ننگ نمی دانم.

َزیِمّیه؛  جمعه 18 ذی الحجه 60 هجری
ُ

خ
حضــرت و همراهــان یــک روز و یــک شــب در ایــن منزلــگاه توقــف کردنــد، عــده 

ای پیوســتن » زهیــر بــن قیــن« بــه حســین)ع( را در ایــن منزلــگاه گفتــه انــد.
امام حسین خطاب به زینب کبری در این منزلگاه می فرماید:

خواهرم! آنچه اراده مشّیت خدا بدان تعلق گرفته، همان خواهد شد.

َزُرود؛ دوشنبه 21 ذی الحجه 60 هجری
زهیــر بــن قیــن کــه دارای عقیــده عثمانــی بود، در آن ســال مراســم حــج را بجای 
آورده وبــه کوفــه بــاز می گشــت. ناخوشــایندترین چیــز نــزد او فــرود آمــدن در یــک 
محــل بــا حســین)ع( بــود. هــر دو در ایــن منزلــگاه بــه ناچــار فــرود آمدنــد. در حالی 
کــه زهیــر بــا همراهانــش مشــغول غــذا خــوردن بــود، حضــرت از طریــق نماینــده 
ای،زهیــر را بــه خیمــه اش دعــوت کــرد، امــا او تأملــی کــرد. همســرش بــه او گفــت: 
»ســبحان اهلل پســر رســول خــدا تــرا می خوانــد و تــو اجابــت نمــی کنــی!« زهیــر بــا 
ــار  اکــراه بــه ســوی حضــرت رفــت. امــا هنــگام مراجعــت از خیمــه آن حضــرت، آث
خوشــحالی از چهــره اش نمایــان شــد وبــه همراهــان گفــت: » مــن بــه حســین 
ملحــق خواهــم شــد، هــر کــس میــل دارد در یــاری فرزنــد پیامبــر شــرکت کنــد، بــا ما 
بیایــد وهــر کــس بــا مــا نیســت بــا او وداع می کنــم« لــذا همســرش نیــز او را رهــا نکــرد 
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و تــا واقعــه عاشــورا و شــهادت زهیــر، همــراه کاروان حســینی بــود.
امام حسین)ع( بعد از شهادت زهیر فرمود:

تــو را  از لطــف و رحمــت خویــش دور مــدارد و قاتــالن  را  تــو  ای زهیــر! خــدا 
نمایــد. لعنــت  بوزینــه وخــوک  بــه  لعنــت شــدگان مســخ شــده  هماننــد 

بّیه؛ سه شنبه 22 ذی الحجه 60 هجری
َ
عل

َ
ث

حضــرت شــبانه وارد ایــن منزلــگاه شــد وخبــر شــهادت مســلم بــن عقیــل وهانی 
بــن عــروه را بــه وی دادنــد

ــا هلِلّ َو ِاّناِاَلیــِه راِجعــون...« همــه از خدائیــم  ــد: » ِاّن پــس از آن حضــرت فرمودن
وبــه ســوی او بازمــی گردیــم، پــس از این هــا زندگــی ســودی نــدارد. آنــگاه اشــک بــه 

صورتــش جــاری شــد و همراهــان نیــز گریــه کردنــد.
ــا یارانــش اتمــام حجــت کــرد. امــام گروهــی کــه  نوشــته انــد: امــام حســین)ع( ب
ــد، پــس از ایــن خبــر، از حضــرت  ــا امــام آمــده بودن ــه طمــع مــال ومقــام دنیــا ب ب

جــدا شــدند.
سخن امام حسین)ع ( با مردی از اهل کوفه در این منزلگاه:

بــه خــدا ســوگند کــه اگــر تــو را در مدینــه مالقــات می کــردم، اثــر جبرئیــل را در 
ــرادر!  ــو نشــان مــی دادم. ای ب ــه ت ــرای وحــی بــه جــدم را، ب خانــه مــا، ونــزول او ب

عمــوم مــردم دانــش را از مــا برگرفتنــد...

ُزباله؛ چهارشنبه 23 ذی الحجه 60 هجری
حضــرت)ع( در ایــن منزلــگاه چنیــن فرمودنــد: شــیعیان کوفــه مــا را بی یــار و یاور 
گذاشــته انــد. هــر کــس از شــما بخواهــد، می توانــد بازگــردد واز ســوی مــا حقــی بــر 

گردنش نیســت.
 ُانــاسٍ  َبِأماِمِهــم« 

َ
امــام حســین)ع( در جــواب مــردی کــه از آیــه »َیــوَم َندعــوا ُکّل

پرســیده بــود، فرمــود:
پیشــوایی مــردم را بــه راه راســت دعــوت کــرد وگروهی اجابت کردند، وپیشــوایی 
ــت  ــروه اول در بهش ــد. گ ــت کردن ــی اجاب ــرد وگروه ــوت ک ــی دع ــه گمراه ــردم را ب م

وگــروه دوم در دوزخ خواهنــد بــود.
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َبطُن الَعَقبه؛ جمعه 25 ذی الحجه 60 هجری
از سخنان امام حسین)ع( در این منزلگاه:

بنی امیــه مــرا رهــا نکننــد تــا جــان مــرا بگیرنــد. هــرگاه چنیــن کننــد، خــدا بــر آنــان 
کســانی مســلط خواهــد کــرد کــه آن هــا را ذلیــل وخــوار خواهــد ســاخت.

و ُحَسم (؛ شنبه 26 ذی الحجه 60 هجری
ُ

راف)و ذ
َ

ش
و  برداشــته  فــراوان  آب  کــه  دادنــد  دســتور  شــراف  منزلــگاه  در  حضــرت 
صبحگاهــان حرکــت کننــد. درمیــان راه و هنــگام ظهــر بــه لشــکری برخوردنــد 
وامــام)ع( بــا ســرعت و قبــل از دشــمن در منــزل » ُذو َحَســم« مســتقر شــد. آنــگاه 

امــام)ع( فرمــان داد تــا لشــکر دشــمن و نیــز اســبان آنــان را ســیراب کننــد.
لشــکر امــام)ع( ولشــکر دشــمن بــه فرماندهــی ُحــر، نمــاز ظهر.عصــر را بــه امامــت 

حضــرت خواندند.
امــام)ع( ســپاه ُحــر را چنیــن خطــاب فرمــود: »...مــا اهــل بیــت ســزاوارتر بــه 
والیــت وحکومــت بــر شــما هســتیم از مدعیانــی کــه بــر اســاس عدالــت رفتــار 
ــه ســوی شــما  ــد. ای مــردم! مــن ب نمــی کننــد و در حــق شــما ســتم روا می دارن
ــردم.«  ــنودید، بازگ ــم ناخوش ــر از آمدن ــس اگ ــد. پ ــم کردی ــه دعوت ــر آنک ــدم مگ نیام
تــا حضــرت)ع( خواســت برگــردد، ُحــر مانــع گشــت. حضــرت فرمود:»مــادرت بــه 
عزایــت بنشــیند! چــه می خواهــی ؟ ُحــر گفــت: مأمــورم کــه تــو را بــه نــزد عبیــداهلل 
بــن زیــاد ببــرم. حــال اگــر نمــی پذیــری، حداقــل راهــی را انتخــاب کــن کــه نــه بــه 

کوفــه باشــد ونــه بــه مدینــه.
عمــل  حــق  بــه  کــه  بینیــد  نمــی  منزلگاه:مگــر  ایــن  در  حضــرت  ســخنان  از 
نمی شــود و از باطــل پرهیــز نمــی شــود. در ایــن حــال ســزاوار اســت کــه مؤمــن، 

لقــای پــروردگار را طلــب کنــد.

َبَیضه؛ یکشنبه 27 ذی الحجه 60 هجری
لشــکر امــام حســین و حــر کــه بــه مــوازات و نزدیک همدیگــر حرکــت می کردند در 
ایــن محــل فــرود آمدنــد. حضــرت در ایــن منزلــگاه لشــکریان حــر را مخاطــب قــرار 
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ــه فرمــان شــیطان از اطاعــت خــدا ســرپیچی  داده، چنیــن فرمــود: » بنی امیــه ب
نمــوده و فســاد کردند.حــدود خــدا را اجــرا نکــرده وبیــت المــال را منحصــر بــه 
خــود ســاختند. حــرام خــدا را حــالل وحــالل خــدا را حــرام کردنــد.... شــما بــه مــن 
نامه هــا نوشــتید وگفتیــد کــه بــا مــن بیعــت کــرده ایــد، حــال اگــر بــه بیعــت خویــش 
بــا مــن پایبنــد بمانیــد کار عاقالنــه ای کــرده ایــد کــه مــن فرزنــد دخــت پیامبــر)ص( 
واســوه ای بــرای شــما هســتم. اگــر بیعتتــان را بشــکنید، ســوگند بــه جانــم! کــه از 
شــما هــم بعیــد نیســت،چرا کــه بــا پــدرم علــی)ع( وبــرادرم حســن وپســر عمویــم 
مســلم پیمــان شــکنی کردیــد بدانیــد اگــر چنیــن کنیــد ســعادت خودتــان را از 

دســت داده ایــد.
از ســخنان حضــرت در ایــن منزلــگاه:»ای مــردم! رســول خــدا فرمــود: هرکــس 
ســلطان ســتمگر، پیمــان شــکن، حــالل کننــده حرامهــا ومخالــف با ســنت رســول 

خــدا را ببینــد ودر برابــر او برنخیــزد، جایگاهــش بــا او در جهنــم اســت.«

یُب الِهجانات؛ دوشنبه 28 ذی الحجه 60 هجری
َ

ُعذ
بــا حضــرت مالقــات کــرده و اوضــاع شــهر را چنیــن  چنــد تــن از اهــل کوفــه 
توصیــف کردنــد: » بــه اشــراف کوفــه رشــوه های گــزاف داده انــد واینــک یــک دل 
ــا توســت. امــا فــردا  ــا تــو دشــمنی می ورزنــد وســایر مــردم دلشــان ب ــان ب ویــک زب

شمشیرهایشــان بــه روی تــو کشــیده می شــود.«
امــام در ایــن بــاره آیــه ای را تــالوت فرمودنــد کــه:»از میــان مؤمنــان مردانــی 
هســتند بــر ســر پیمــان خــود بــا خــدا ایســتادگی کــرده و بــه عهــد خویــش وفــا 

بــه شــهادت رســیدند وبرخــی در انتظــار شــهادت اند.« کردنــد و 

قصر بنی ُمقاِتل؛ چهارشنبه اول محرم 61 الحرام هجری
گروهــی از اهــل کوفــه در ایــن منزلــگاه خیمــه زده بودنــد، حضــرت از آن هــا 
پرســید: آیــا بــه یــاری مــن می آییــد ؟ بعضــی گفتنــد دل مــا رضایــت بــه مــرگ 
نمی دهــد وبعضــی گفتنــد: مــا زنــان وفرزنــدان زیــادی داریــم، مــال بســیاری 
از مــردم نــزد ماســت وخبــر از سرنوشــت ایــن جنــگ نداریــم، لــذا از یــاری تــو 

معذوریــم.
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حضرت به جوانان امر کرد که آب بردارند وشبانه حرکت کنند.
ــر  ــه عبیــداهلل جعفــی جنیــن فرمود:»پــس اگ امــام حســین)ع ( در ایــن منــزل ب
ــا  ــا م ــه ب ــی ک ــانی باش ــزو کس ــه ج ــز واز اینک ــدای را بپرهی ــی خ ــی کن ــاری نم ــا را ی م
می جنگنــد. ســوگند بــه خــدا اگــر کســی فریــاد مــا رابشــنود ومــا را یــاری نکنــد، او را 

بــه رو در آتــش می افکنــد.«

نینوا) و کربال(؛ پنج شنبه دوم محرم الحرام 61 هجری
نینــوا جایــی اســت کــه حــر دســتور یافــت حضــرت را در بیابانــی بــی آب وعلــف 
وبــی دژ وقلعــه فــرود آورد. امــام)ع ( بــرای اقامــت در محــل مناســبتری، به حرکت 
خــود ادامــه داد تــا بــه ســرزمینی رســید. اســم آنجــا را ســوال فرمــود؛ تــا نــام کربــال 
ــا  ــون م ــن خ ــل ریخت ــا مح ــوید، اینج ــاده ش ــود: پی ــت وفرم ــس گریس ــنید، پ را ش
ــارت خواهــد شــد، وجــدم رســول  ومحــل قبــور ماســت، وهمیــن جــا قبــور مــا زی

خــدا چنیــن وعــده داد.
عبیــداهلل بــن زیادنامــه ای بدیــن مضمــون بــرای حضــرت نوشــت: خبــر ورود تــو 
بــه کربــال رســید. مــن از جانــب یزیــد بــن معاویــه مأمــورم ســر بــر بالیــن ننهــم تــا تــو را 
بکشــم ویــا بحکــم مــن وحکــم یزیــد بــن معاویــه بــاز آیــی! والســالم. امــام)ع( فرمود: 

ایــن نامــه را جوابــی نیســت! زیــرا بــر عبیــداهلل عــذاب الهــی الزم وثابــت اســت.
امــام حســین)ع( چــون نامــه ابــن زیــاد را خوانــد، فرمــود:»ال َافَلــَح َقــوٌم اشــَتَروا 
َمرضــاِت الَمخلــُوِق ِبَســَخِط الخاِلــق رســتگار نشــوند آن گروهــی کــه خشــنودی 

ــا غضــب پــروردگار خریدنــد.« مــردم را ب

کربال؛ جمعه سوم محرم الحرام 61 هجری
عمر بن سعد با لشکری چهار هزار نفره از اهل کوفه وارد کربال شد.

سخن امام حسین)ع( هنگام ورود به کربال:
نیاَوالّدیــُن َلِعــٌق َعلی َالِســَنِتِهم َیحُوُطوَنُه مــا.... مردم،بندگان 

ُ
َالّنــاُس ُعبیــُد الّد

ــا آنــگاه کا زندگیشــان  دنیــا هســتند ودیــن آن هــا جــز ســخن زبانشــان نیســت. ت
بچرخــد، دنبــال دیــن می رونــد. وهــرگاه بنــای امتحــان وآزمایــش پیــش آیــد، 

دینــداری بســیار انــدک می شــود.
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کربال؛ شنبه چهارم محرم الحرام 61 هجری
عبیــداهلل بــن زیــاد در مســجد مــردم را چنیــن خطــاب کــرد:» ای مــردم! خاندان 
را  ویزیــد  یافتیــد!!  کــه می خواســتید  را چنــان  آن هــا  و  آزمودیــد  را  ابوســفیان 
می شناســید کــه دارای رفتــار و روشــی نیکوســت کــه بــه زیــر دســتان احســان 
می کنــد و بخشــش های او بجاســت! اکنــون یزیــد دســتور داده تــا بیــن شــما 

ــتم.« ــین بفرس ــمنش حس ــا دش ــگ ب ــه جن ــما را ب ــم وش ــیم نمای ــی را تقس پول
شمر بن ذی الجوشن با چهار هزار جنگجو

یزید بن رکاب با دو هزار جنگجو
حصین بن نمیر با چهار هزار جنگجو

مضایر بن رهیه با سه هزار جنگجو
نصــر بــن حرشــه بــا دو هــزار جنگجــو بــرای جنــگ بــا حســین)ع( اعــالم آمادگــی 

کــرده وحرکــت بســوی کربــال را آغــاز کردنــد.
امــام)ع( در پاســخ »قیــس بــن اشــعث« کــه ســفارش بــه بیعــت بــا یزیــد می کــرد، 
ــان نمــی گــذارم، ماننــد  فرمود:»نــه، بــه خــدا ســوگند، دســت ذلــت در دســت آن

بــردگان از صحنــه جنــگ بــا آنــان فــرار نمــی کنــم.«

کربال؛ یکشنبه پنجم محرم الحرام 61 هجری
نیروهــای پراکنــده در ســطح شــهر کوفــه کــم کــم جمــع شــده وبــه لشــکر عمربــن 

ــد. ســعد می پیوندن
عبیــداهلل عــده ای را مأموریــت داد تــا در مســیر بــه ســوی کربــال بایســتند واز 
حرکــت کســانی کــه بــه قصــد یــاری امــام حســین)ع( از کوفــه خــارج می شــوند، 

جلوگیــری کننــد.
چــون گروهــی از مــردم می دانســتند جنــگ بــا امــام حســین)ع( در حکــم جنــگ 
بــا خــدا و پیامبــر اســت در اثنــای راه از لشــکر دشــمن جــدا شــده وفــرار می کردنــد.

از سخنان امام حسین)ع( با لشکر دشمن:
هیهــات مــا بــه ذلــت تــن نخواهیــم داد. خــدا ورســول او ومؤمنــان هرگــز بــرای مــا 
ذلــت را نپســندیدند، دامنهــای پاکــی کــه مــا را پروریــده، وســرهای پر شــور و مردان 

غیرتمنــد هرگــز طاعــت فرومایــگان را برکشــته شــدن مردانه ترجیــح ندهند.
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کربال؛ دوشنبه ششم محرم الحرام 61 هجری
عمــر بــن ســعد نامــه ای را از عبیــداهلل دریافــت مــی دارد کــه مضمــون آن چنیــن 
اســت: مــن از لشــکر ســواره و پیــاده چیــزی را از تــو فــرو گــذار نکردم، وتوجه داشــته 

بــاش کــه مأمورانــی ســپرده ام هــرروز وضعیــت را بــه مــن گــزارش کننــد.
حبیــب بــن مظاهــر از حضــرت اجــازه می گیــرد تــا نــزد طایفــه ای از بنــی اســد _ کــه 
در آن نزدیکــی هــا زندگــی می کردنــد _ رفتــه و آنــان را بــه یــاری فــر خوانــد، حضــرت 
اجــازه دادنــد. حبیــب نــزد آن هــا رفــت وگفــت: » امــروز از مــن فرمــان بریــد و بــه 
یــاری حســین بشــتابید تــا شــرف دنیــا وآخــرت از آِن شــما باشــد« تعــداد 90 نفــر 
بپاخواســتند وحرکــت کردنــد، امــا در میــان راه بــا لشــکر عمر بن ســعد برخــورد کردند 
وچــون تــاب مقاومــت نداشــتند، پراکنــده شــده وبرگشــتند. حبیــب بــه نــزد حضرت 

ــاهلِل« َة ِااّل ِب ــّوَ رســید وجریــان را تعریــف نمــود حســین)ع ( گفــت:» ال َحــوَل َوال ُق
نامه امام حسین)ع( از کربال به برادرش محمد بن حنفّیه وبنی هاشم:

ــود  ــی ارزش وناب ــا ب ــه دنی ــن گون ــته) ای ــود نداش ــاًل وج ــا اص ــه دنی ــل اینک ... مث
شــدنی اســت ( و آخــرت همیشــگی ودائــم بــوده وهســت.

کربال؛ سه شنبه هفتم محرم الحرام 61 هجری
کــه لبــاس و ســالح جنگــی و حقــوق از حکومــت غاصــب  تعــداد نظامیانــی 
ــزار  ــر 30 ه ــغ ب ــد را، بال ــده بودن ــین)ع( آم ــام حس ــگ ام ــه جن ــه و ب ــه گرفت بنی امی

جنگجــو نوشــته انــد.
عمــر بــن ســعد نامــه ای بدیــن مضمــون از عبیــداهلل دریافــت کــرد کــه: ســپاهیان 
خــود بیــن امــام حســین)ع( و اصحابــش و آب فــرات فاصلــه بینــداز بــه طــوری کــه 
حتــی قطــره ای آب بــه امــام)ع( نرســد، همــان گونــه کــه از دادن آب بــه عثمــان 
بــن عّفــان خــودداری شــد! عمــر بــن ســعد 500 ســوار را در کنــار شــریعه فــرات 
ــه قطــره  ــه خــدا ســوگند ک ــا حســین!.... ب ــاد زد ی ــرد. یکــی از آن هــا فری مســتقر ک
ــود: »  ــی! حضــرت فرم ــان ده ــا از عطــش ج ــامید ت ــی آش ای از ایــن آب را نخواه
خدایــا! او را از تشــنگی هــالک کــن و هرگــز او را مشــمول رحمتــت قــرار مــده« حمید 

بــن مســلم می گویــد بــه چشــم خــود دیــدم کــه نفریــن امــام)ع( عملــی گشــت.
امام حسین)ع( سپاه دشمن را اینچنین نفرین کرد:
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بــا خدایــا! بــاران آســمان را از اینــان دریــغ کــن، وبــر ایشــان تنگــی وقحطــی) 
همچــون ســالهای قحطــی یوســف در مصــر ( پدیــد آور، وآن غــالم ثقــی) حجــاج 
بــن یوســف ( را بــر ایشــان بگمــار تــا جــام زهــر بــه ایشــان بچشــاند زیــرا آن هــا بــه مــا 
دروغ گفتنــد ومــا را خــوار ســاختند وخداونــد) بــه توســط آن غــالم( انتقــام مــن و 

اصحــاب واهــل بیــت وشــیعیان مــرا از اینــان بگیــرد.

کربال؛ چهارشنبه هشتم محرم الحرام 61 هجری
هــر لحظــه تــب عطــش در خیمــه هــا افــزون می شــد، امــام)ع( بــرادرش عبــاس 
ــا یــک برنامــه حســاب شــده،  را بــه همــراه عــداه ای شــبانه حرکــت داد. آن هــا ب
صفــوف دشــمن را شکســته و مشــکها را پــر از آب کردنــد و بــه خیمــه هــا برگشــتند.

مالقات امام)ع( با عمر بن سعد 
ــا مــن مقاتلــه می کنــی واز خــدا هراســی  ــا ب حضــرت فرمــود:» ای پســر ســعد! آی
نــداری ؟« ابــن ســعد گفــت: » اگــر از ایــن گــروه جــدا شــوم خانــه ام را خــراب و 
اموالــم را از مــن می گیرنــد و مــن بــر حــال افــراد خانــواده ام ار خشــم ابــن زیــاد 
ــو را بــه زودی در  ــو را چــه می شــود ؟ خــدا جــان ت بیمناکــم« حضــرت فرمــود: » ت
بســتر بگیــرد و تــو را در روز قیامــت نیامــرزد.... گمــان می کنــی کــه بــه حکومــت ری 
و گــرگان خواهــی رســید ؟ بــه خــدا چنیــن نیســت و بــه آرزویــت نخواهــی رســید.«

سخن امام حسین)ع( با یارانش:
ای بــزرگ زادگان! صبــر پیشــه کنیــد کــه مــرگ جر پلی نیســت که شــما را از ســختی 

ورنج عبور داده و به بهشــت پهناور و نعمتهای همیشــگی آن می رســاند.

کربال؛ پنج شنبه نهم محرم الحرام 61 هجری
شــمر خــود را بــه خیــام امــام)ع( رســانده، ضمــن صــدا کــردن حضــرت عبــاس و 
دیگــر فرزنــدان ام البنیــن، می گویــد: » بــرای شــما از عبیــداهلل امــان نامــه گرفتــم« 
آن هــا متفقــًا گفتنــد: » خــدا تــو را وامــان نامــه تــو را لعنــت کنــد، مــا امــان داشــته 

باشــیم و پســر دختــر پیامبــر امــان نداشــته باشــد ؟«
امــام حســین)ع( توســط حضــرت عبــاس از دشــمن یــک شــب را بــرای نمــاز، راز 

و نیــاز بــا خــدا و تــالوت قــرآن مهلــت می گیــرد.
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حفــر خنــدق در اطــراف خیــام بــرای مقابلــه بــا شــبیخون دشــمن و قطــع کــردن 
راه ارتباطــی دشــمن بــا خیــام از ســه طــرف- کــه فقــط از یــک قســمت ارتبــاط 
برقــرار باشــد و یــاران امــام در آنجــا مســتقر بودنــد. ایــن تدبیــر امــام)ع( بــرای 
اصحــاب بســیار ســودمند بــود، گروهــی از لشــکر عمــر بــن ســعد بــه ســپاه امــام)ع( 

می پیوندنــد.
ســخن امــام)ع( خطــاب بــه دشــمن:»وای بــر شــما! چــه زیانــی می بریــد اگــر 
ــما از  ــا ش ــم، ام ــت می خوان ــک راه راس ــه ی ــما را ب ــن ش ــنوید ؟! م ــرا بش ــدای م ص
همــه فرامیــن مــن ســرباز می زنیــد، چــرا کــه شــکمهای شــما از مــال حــرام پــر شــده 

ــر دلهــای شــما مهــر شــقاوت زده شــده اســت.« وب

کربال؛ جمعه دهم محرم الحرام 61 هجری
امــام)ع( بــا یارانــش نمــاز صبــح را بــه جماعــت خوانــد و ســپس بــا آن هــا چنیــن 
ســخن گفــت: »... خــدا بــه شــهادت مــن و شــما فرمــان داده اســت. بــر شــما بــاد 

کــه صبــر وشــکیبایی را پیشــه خــود ســازید.«
حضــرت)ع( زهیــر بــن قیــس را فرمانــده راســت ســپاه، و حبیــب بــن مظاهــر را 
ــرادرش عبــاس ســپرد.گرچه  ــه دســت ب ــده چــپ ســپاه گمــارد و پرچــم را ب فرمان
ســپاه دشــمن بــه خیمــه هــا نزدیــک می شــد، ولــی حضــرت تیــری نینداخــت 

ــروه باشــم« ــا ایــن گ ــر جنــگ ب ــه آغازگ ــدارم ک چــون می فرمــود: دوســت ن
عمــر بــن ســعد تیــر را بــر کمــان نهــاد ه وبــه ســوی یــاران امــام انداخــت و گفــت: 

گــواه باشــید کــه اول کســی بــودم کــه بــه ســوی لشــکر حســین تیــر انداختــم!
ســپس ســپاهیان عمــر بــن ســعد تیــر بــر کمــان نهــاده و از هــر طــرف یــاران 
حســین)ع( را نشــانه رفتنــد. امــام)ع( فرمــود: » یــاران مــن! بپاخیزیــد وبــه ســوی 

مرگ)شــهادت ( بشــتابید، خــدا شــما رابیامــرزد«
در حملــه اول بالــغ بــر چهــار تــن شــهید شــدند و ســپس یــاران باقــی مانــده هــر 
کــدام بــه نوبــت بــه تنهایــی بــه میــدان رزم شــتافته وبــه شــهادت می رســیدند و 
بعــد از آن هــا نوبــت بــه خانــدان بنــی هاشــم رســید و آن هــا نیــز شــربت شــهادت 

را نوشــیدند.
ــه اجســاد مطهــر شــهدا  ــود، نگاهــی ب ــده ب امــام حســین)ع( کــه یکــه وتنهــا مان
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کــرده و آن هــا را صــدا می کــرد. حضــرت)ع( بــرای وداع آخریــن به ســوی خیــام آمد، 
آنــگاه در حالــی کــه شمشــیرش را از غــالف بیــرون آورده بــود در برابــر دشــمن قــرار 
ــاگاه  ــرد. دشــمن از هــر طــرف وی را محاصــره نمــود، ن ــی ک گرفــت و جنــگ نمایان
تیــری ســه شــعبه بــه قلــب مبارکــش اصابــت کــرد ودر حالــی کــه یکصــد و چنــد 
نشــانه تیرونیــزه بــر پیکــرش بــود، نقــش بــر زمیــن گشــت و روح مبارکش بــه ملکوت 

اعلــی پیوســت. امــا شــیون زنان،کــودکان وحتــی فرشــتگان الهــی بلنــد شــد.
ذیَن َظَلموا َاّیَ ُمنَقَلٍب َینَقِلُبوَن

َ
وَسَیعَلُم اّل

کتاب از مدینه تا کربال، همراه سید الشهداء)ع( منبع
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بعد اخالقی-تربیتی
حماسه عاشورا و دستاوردهای آن

آنچــه بیــش از همــه، حادثــه کربــال را پرفــروغ و ســازنده جلــوه می دهــد، توجــه به 
بعــد »اخالقــی و تربیتــی« آن اســت کــه در ضمیــر انســان هــا تاثیــر شــگفت انگیــزی 
داشــته اســت و بســیاری از آن هــا را متحــول و انقالبــی ســاخته و جلــو خودکامگــی 

بســیاری از زمامــداران فاســد را گرفتــه اســت.

سپیده سخن
ماجــرای عاشــورا نمایــش عالــی تریــن و زیباتریــن حماســه هاســت. شــمع 
وجــود امــام حســین)ع( پروانــه هایــی را بــه گــرد خــود جمــع کــرده بــود کــه ســر از پــا 
نمــی شــناختند و در راه عشــق بــه معبــود، هــر نیشــی را نــوش می دانســتند و بــا 
فــداکاری بــی نظیــر و ایمــان بــی بدیــل خــود، جامعــه بشــری را از لحاظ ســازندگی 

ســربلند کردنــد و ملکوتیــان را در برابــر خــود بــه تعظیــم واداشــتند.)۱(
ایــن واقعــه ـ کــه در کــم تریــن زمــان و بــا فــداکاری افــراد معــدودی رخ داد ـ 
همیشــه بــه عنــوان »انقــالب بــزرگ« بــر تــارك تاریــخ بشــر می درخشــد. همــه 
طبقــات تــالش کــرده انــد تــا بــا بررســی و تحلیــل وقایــع، نوعــی بــا آن ارتبــاط برقــرار 
کننــد. اندیشــمندان بســیاری از ادیــان، مکاتــب، فرقــه هــا و نژادهــای مختلــف 

اسماعیل نساجی زواره  
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دربــاره ایــن رخ داد عظیــم ســخن گفتــه انــد و هــر یــك در خــور شــإن و مقــام علمــی 
و اجتماعــی خــود، آمــوزه هایــی از آن را بــرای مخاطبــان بــه ارمغــان آورده اند.)۲(

آنچــه بیــش از همــه، حادثــه کربــال را پرفــروغ و ســازنده جلــوه می دهــد، توجــه به 
بعــد »اخالقــی و تربیتــی« آن اســت کــه در ضمیــر انســان هــا تإثیــر شــگفت انگیــزی 
داشــته اســت و بســیاری از آن هــا را متحــول و انقالبــی ســاخته و جلــو خودکامگــی 

بســیاری از زمامــداران فاســد را گرفتــه اســت.
اگــر حماســه عاشــورا رخ نمــی داد، بــدون شــك هیــچ نهضــت اســالمی دیگــری 
ــد. در  ــر می ش ــزون ت ــد اف ــداران فاس ــی زمام ــت و خودکامگ ــی پیوس ــوع نم ــه وق ب
نتیجــه، رشــد جوامــع اســالمی بــا خطــرات جدیتــری روبــه رو شــده و مکتــب 
»انســان ســاز« اســالم تعطیــل می شــد، امــا تإثیــر حماســه حســینی در بیــداری 
سیاســی و شــور انقالبــی مــردم بــه انــدازه ای عمیــق بــود کــه ســالطین پرقــدرت 
ــرای تحکیــم پایه هــای  و کــم شــعوری ماننــد متــوکل عباســی ناچــار می شــدند ب
حکومتشــان و جلوگیری از رشــد و تعالی جامعه مســلمین، با کشــته آن حضرت 

بجنگنــد و تبلیغــات مســمومی بــر ضــدش بــه راه اندازنــد؛)۳(
چنــان کــه اقدامــات شــدیدی بــرای خامــوش کــردن مشــعل هدایــت کربــال بــه 
ــد، امــا جذابیــت ایــن واقعــه سرنوشــت ســاز در ضمیــر حــق پرســت  عمــل آوردن
مــردم بــه صــورت مقــدس و هدایــت بخــش اســتوار مانــده و به نقش اساســی اش 
ـ کــه هدایــت و نجــات جامعــه بشــری و تربیــت شــاگردان اســت ـ هــم چنــان ادامــه 
ــه بخشــی از دســتاوردهای  ــا ب ــر ایــن اســت ت می دهــد. در ایــن نوشــتار، ســعی ب

اخالقــی وتربیتــی حماســه جاویــدان عاشــورا اشــاره شــود: 

۱. الگو دهی 
گیــری شــخصیت  از عوامــل موثــر در شــکل  یکــی  اســالمی  تربیــت  نظــام  در 
مذهبــی افــراد، الگوپذیــری از اســوه های دینــی اســت. تاریــخ اجتماعــی بشــر 
نشــان داده اســت کــه در صــورت عــدم وجــود الگــو در یــك جامعــه انســانی، افــراد 
ایمانــی خویــش ســرگردان و حیــران می ماننــد.  در زندگــی ظاهــری، عقلــی و 
جامعــه ای کــه می خواهــد نســلی توانمنــد، پویــا، موثــر و پرصالبــت تربیــت کنــد، 

احتیــاج بــه الگوهــای جاویــدان دارد.
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یکــی از جلوه هــای تربیتــی و انســان ســاز حادثــه کربــال »الگودهــی« آن اســت. 
ایــن خصیصــه چنــان عیــان اســت کــه حتــی بزرگان غیــر مســلمان را نیز بــه اعجاب 

و تإثیرپذیــری واداشــته اســت کــه بــه چنــد نمونــه از آن اشــاره می شــود، زیــرا: 
خوش تر آن باشد که سر دلبران 

گفته آید در حدیث دیگران)۴( 
محمــد علــی جنــاح می گویــد: »هیــچ نمونــه ای از شــجاعت، بهتــر از آن کــه امــام 
ــه  ــود. ب ــی ش ــدا نم ــم پی ــان داد در عال ــور نش ــداکاری و ته ــاظ ف ــین)ع( از لح حس
عقیــده مــن تمــام مســلمین بایــد از سرمشــق شــهیدی کــه خــود را در ســرزمین 

عــراق قربانــی کــرده اســت، پیــروی نماینــد«.)۵(
تومــاس کارالیــل می گویــد: »بهتریــن درســی کــه از تــراژدی کربــال می گیریــم ایــن 
ــا  اســت کــه امــام حســین)ع( و یارانــش ایمــان اســتوار بــه خــدا داشــتند، آن هــا ب
عمــل خــود روشــن کردنــد کــه تفــوق عــددی در جایــی کــه حــق و باطــل رو بــه 
ــا وجــود اقلیتــی کــه داشــت  رو می شــود، اهمیــت نــدارد و پیــروزی حســین)ع( ب

باعــث شــگفتی مــن اســت«.)۶(
باالخــره مهاتمــا گانــدی -رهبــر اســتقالل طلــب هندوســتان- می گویــد: »مــن 
زندگــی امــام حســین)ع( -آن شــهید بــزرگ- را بــه دقــت خوانــده ام و توجــه کافــی 
بــه صفحــات کربــال نمــوده ام و بــر مــن روشــن اســت کــه اگــر هندوســتان بخواهــد 

یــك کشــور پیــروز گــردد، بایســتی از سرمشــق حســین)ع( پیــروی کنــد«.)۷( 
انــواع منش هــا و  کــه  المعارفــی بدانیــم  را دایــره  اگــر عاشــورا  ایــن وصــف  بــا 
کنش هــا را در جبهــه حــق و باطــل در خــود جــای داده اســت، ســخن گزافــی 
نگفتــه ایــم. بنابرایــن بررســی حادثــه عاشــورا مــا را بــه ایــن بــاور می رســاند کــه 
ــا توجــه بــه وضعیــت جهــان اســالم ـ حرکتــی را طراحــی کــرده  سیدالشــهدإ)ع( ـ ب

بــود کــه در طــول تاریــخ جاویــدان بمانــد.
ــد،  ــردار امــام حســین)ع( دی ــه روشــنی در گفتــار و ک ــوان ب ایــن حقیقــت را می ت
زیــرا ایشــان حــق و باطــل را در میــدان مبــارزه مقابــل هــم قــرار می دهــد، نــه خــود 
و یزیــد را. از ایــن رو در گفــت و گوهــای خــود از واژه »مثــل« اســتفاده می کنــد 
افــرادی  بــا  مــن  افــرادی همچــون  مثلــه؛)۸(  مثلــی الیبایــع   ...« و می گویــد: 

ــد بیعــت نمــی کننــد«. همچــون یزی
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ایــن نــوع جمــالت نشــان دهنــده ایــن اســت کــه بعــد ملکوتــی و تربیتــی عاشــورا 
را درصــدد نمونــه دهــی و الگوســازی بــوده اســت. بــه ایــن معنــا کــه اختــالف آنــان 
بیــن دو فــرد در موقعیــت جغرافیایــی و تاریخــی خــاص نیســت، بلکــه تقابــل دو 
بــاور و تفکــر در میــان اســت کــه امــکان دارد در هــر مــکان و زمــان دیگــر رخ دهد)۹( 

۲. ارائه مکتب عشق 
حادثــه کربــال از معــدود جریاناتــی اســت کــه موجــب ایجــاد مکتبــی تربیتــی و 
انســان ســاز در جامعــه بشــری شــده اســت؛ مکتبــی شــورآفرین کــه بــه مــردم 
ــای  ــرد و از بنده ــدا می ب ــه راه خ ــا را ب ــد و آن ه ــتین« را می ده ــالم راس درس »اس
مــادی آزاد می کنــد و بــر ضــد حکومت هــای »امــوی گونــه« بــه حرکــت درمــی آورد 

و تعــارض دیــن و دنیــا را حــل می کنــد.)۱۰(
در ایــن مکتــب، آمــوزش بــه طــور رایــگان اســت و ورود بــرای عمــوم مــردم آزاد 
اســت. دفتــر حضــور و غیــاب نــدارد و امتحــان ســال ظاهــرا بــه چشــم نمــی خــورد، 

امــا ضوابطــی دارد کــه فراگیــری فراگیــران را در کارنامــه آنــان ثبــت می کنــد.
برنامــه هایــی کــه در ایــن مکتــب تدریــس می شــود عبــارت اســت از: عشــق 
حقیقــی، معرفــت دیــن، اجــرای عدالــت، حــق شناســی، آزادگــی، پایمــردی، 

شــهامت، صداقــت، صفــای باطــن و... 
را  درس  ایــن  هــا  انســان  بــه  کــه  اســت  مکتــب  عاشــورا  لحظه هــای  لحظــه 
می دهــد. فاجعــه آفرینــان کوفــه و شــام فکــر می کردنــد کــه بــا قتــل عــام اصحــاب 
حــق، خــود را جاودانــه می ســازند، ولــی در نــگاه پیــروان واقعــی مکتــب عاشــورا 
گــور خویــش را کندنــد و چهــره نورانــی اهــل بیــت)ع( را روشــن تــر نمودنــد و کربــال 
ــی انســان و آســتانه  ــه و کامــل شــد و نشــان داد کــه ســقف تعال یــك مکتــب نمون
رفعــت روحــی و تصعیــد وجــودی و ظرفیــت کمــال جویــی و کمــال یابــی او تــا 

کجاســت.
ایــن کــه انســان تــا کجــا می توانــد اوج بگیــرد، زالل شــود و تربیــت شــود، در 
بعــد  در  کــه  داد  نشــان  حماســه  آن  پرونــده  می شــود،  روشــن  عمــل  میــدان 
تهذیــب و تربیــت »تــا چــه حــد اســت مقــام آدمیــت!« ایــن نکتــه بــرای جوینــدگان 

ارزش هــای تربیتــی، بســیار زیباســت!)۱۱( 
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۳. تربیت شدگان انقالبی 
اندیشــه  در  مبلــغ  و  کتــاب  روایــت،  هــزاران  از  بیــش  واقعــا  عاشــورا  حادثــه 
مســلمانان تحــول بنیــادی و انقالبــی بــه وجــود آورد و حقیقــت اســالم را -کــه 
ــا منحرفــان ســتمگر بــود- تجلــی داد و از  فــداکاری در راه حــق و عدالــت و ســتیز ب
طریــق ایــن آمــوزش اصولــی و هدایــت انقالبــی، فــداکاران بســیاری هــم چون:»ابــن 
ــه تربیــت  ــر ضــد حکومت هــای امــوی گون ســکیت«، »دعبــل«، »فــرزدق« و... را ب
کــرد؛ مثــل زندگــی پرافتخــار شــاعری بــه نــام »فــرزدق« کــه از شــعرای کــم جــرإت و 
جایــزه بگیــر امویــان بــود، بــا ایــن حــال نهضــت تحــول آفریــن حســین)ع( او را 
ــه حتــی  نیــز ماننــد بســیاری از مســلمانان دیگــر طــوری بیــدار و فــداکار ســاخت ک
در دوران ســخت عاشــورا را بــه پــا خاســت و برخــالف هشــام)خلیفه خونخــوار 
بــا  یــادگار امــام حســین)ع« تجلیــل نمــود و  امــوی( از امــام زیــن العابدیــن)ع( 
چکامــه دالویــز جاودانــی اش، برتریهــای امــام و خاندانــش و پســتی های هشــام 
و همکارانــش را در برابــر چشــم او بــرای مــردم بازگــو کــرد. او بــه جــرم حــق گویــی بــه 
زنــدان افتــاد و امــام)ع( هدایایــی بــرای او بــه زنــدان فرســتاد. ولــی او بــا عرض تشــکر 
هدایــا را برگردانــد و گفــت: مــن بــرای دفــاع از مکتــب هدایــت و عشــق بــه خانــدان 

پیامبــر)ص( و ســرکوبی مخالفــان ســتمگر، چکامــه روشــنگرم را ســرودم.)۱۲(
پــس از چهــارده قــرن، حضــرت امــام خمینــی)ره( -کــه یکــی از فرزنــدان همیــن 
خانــدان بــود- چــون تمــام اوصــاف و خصوصیــات اخالقــی یزیــد را در عملکــرد و 
قوانیــن حکومت هــای غــرب و شــرق بــه طــور پیچیــده و گســترده مشــاهده نمــود 
و رژیــم شــاه را هــم نوکــر حلقــه بــه گــوش و عامــل اجــرای سیاســت های شــیطانی 
غــرب در ایــران و منطقــه دیــد، هماننــد جــدش اباعبــداهلل)ع( زندگــی در ایــن 
سیســتم و رژیــم را بــر خــود و دیگــران روا ندانســت و بــرای مبــارزه بــا همــه آن هــا، 

شــور حســینی را در جامعــه بــه پــا کــرد. 
او در نخســتین روزهــای نهضــت، ضمــن ســخنرانی هــا و بیانیه هــای متعــدد، 
جنایت هــای آمریــکا، اســرائیل و رژیــم حاکــم بــر ایــران را نســبت بــه اســالم بــرای 
مــردم تشــریح کــرد)۱۳( و بــا اســتناد بــه جملــه معــروف امــام حســین)ع( کــه 
ــا«)۱۴(  ــن اال برم ــع الظالمی ــاه م ــعاده و ال الحی ــوت اال س ــی ال إری الم ــود: »ان فرم
تکلیــف مــردم، علمــا و حوزه هــای علمیــه را در قبــال ایــن جنایــت هــا تبییــن 
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کــرد، ایشــان بــا الهــام از همیــن مکتــب رهایــی بخــش، فرمودنــد: »... بــرای مــن 
جــای شــبهه نیســت کــه ســکوت در مقابــل دســتگاه جبــار، عــالوه بــر هــدم اســالم 
ــا ننــگ اســت. امــروز مســلمین و خصوصــا علمــای  ــودی ب و مذهــب تشــیع، ناب
اســالم در مقابــل خــدای تبــارك و تعالــی مســئولیت بزرگــی دارنــد. مــن بــرای چنــد 

ــا عــار و ننــگ ارزشــی قائــل نیســتم...«)۱۵( روز زندگــی ب
ــاره  ــون درب ــه تاکن ــت ک ــه اس ــا نمون ــون ه ــه از میلی ــن دو نمون ــه، ای ــدون مبالغ ب
همکارانــش،  و  یزیــد  حکومــت  پلیدیهــای  و  عاشــورا  حماســه  گوناگــون  ابعــاد 
هــزاران کتــاب، رســاله، مقالــه، خطابــه و چکامــه بــه همــه زبان هــای اســالمی 
و غیــر اســالمی در همــه زمــان هــا و مــکان هــا بــه خاطــر تإثیرپذیــری از نهضــت 
حســین)ع( نگاشــته شــده اســت. ایــن همــه آثــار انقالبــی و رثایــی، متفقــا عظمــت 
هرچــه بیشــتر حســین)ع( و یارانــش را در راه حــق و حقــارت هرچــه فــزون تــر یزیــد 
و یزیدیــان را در راه باطــل ترســیم می کننــد و بــر طبــق پیــش گویی هــای صریــح آن 
حضــرت، در خــط انقالبــی آن حضــرت بــه حرکــت افتادنــد و بــر ضــد حــکام فاســد 
بــه پــا خاســته و بــا همــه تــوان از مصالــح اســالم و مســلمین پاســداری کردنــد.)۱۶( 

4. تبلور اخالق اسالمی 
وقتــی حادثــه عاشــورا را بررســی می کنیــم، می بینیــم کــه یــك صحنــه زیبــای 

نمایــش اســت؛ نمایــش »مــروت« و »ایثــار«. 
ــام  ــت ورزد. ام ــم محب ــودش ه ــمنان خ ــه دش ــان ب ــه انس ــت ک ــن اس ــروت ای م
حســین)ع( وقتــی دشــمنش را تشــنه می بینــد بــه او آب می دهــد. ایــن معنــای 
»مــروت« اســت و ایــن از شــجاعت باالتــر اســت کــه فرمــود: مــا هرگــز جنــگ را 

شــروع نمــی کنیــم، گرچــه بــه نفــع مــا باشــد. 
ــات  ــن تجلی ــکوه تری ــا ش ــه از ب ــه ـ ک ــن حادث ــود در ای ــی موج ــر اخالق ــر عنص دیگ
عاطفــی روح انســان اســت ـ وفــا و ایثــار اســت. تجلــی دادن ایــن عاطفــه انســانی 
و اســالمی یکــی از وظایــف عاشــورا بــوده اســت وگویــی ایــن نقــش بــه عهــده 

حضــرت ابوالفضــل)ع( گذاشــته شــده بــود.
کنــار می زنــد، وارد آب  را  فــرات  کــه مإمــوران شــریعه  از آن  بعــد  حضــرت)ع( 
می شــود و اســب را داخــل آب می بــرد بــه طــوری کــه آب زیــر شــکم اســب رســیده 
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ــه  ــر از آب کنــد. همیــن ک ــه پیــاده شــود مشــکش را پ ــدون ایــن ک ــد ب و او می توان
مشــك را پــر از آب کــرد بــا دســتش مقــداری آب برداشــت و مقابــل صــورت آورد تــا 
بنوشــد. دیگــران از دور ناظــر بودنــد آن هــا همیــن قــدر گفتــه انــد: مــا دیدیــم کــه 
ننوشــید و آب را ریخــت. یــادش افتــاد کــه بــرادرش تشــنه اســت. گفــت: شایســته 

نیســت کــه حســین)ع( در خیمــه تشــنه باشــد و مــن آب بنوشــم.
حال تاریخ از کجا می گوید؟ 

رجــز  بــه  کــرد  شــروع  آمــد  بیــرون  کــه  وقتــی  چــون  ابوالفضــل)ع(!  اشــعار  از 
قــرار داده و می گویــد: ای نفــس! می خواهــم  خوانــدن. خــودش را مخاطــب 
بعــد از حســین)ع( زنــده نمانــی. تــو می خواهــی آب بخــوری و زنــده بمانــی؟ 
حســین)ع( در خیمــه اش تشــنه اســت. بــه خــدا ســوگند! رســم بــرادری، رســم 

امــام داشــتن و رســم وفــاداری چنیــن نیســت.)۱۷( 
و  ایــن فضایــل اخالقــی  و تجلــی دادن  ایثــار  و  مــروت  بــه  نهــادن  ارج  آری! 

اســت.  بــوده  کربــال  حادثــه  تربیتــی  دســتاوردهای  از  یکــی  حمیــده، 

۵. موعظه و اندرزگویی 
شــهید مطهــری می فرمایــد: حماســه عاشــورا »تجســم اســالم« اســت، ولــی 
تجســم زنــده و حقیقــی از جنبه هــای توحیــدی، عرفانــی و... اســت کــه از مهــم 
تریــن جنبه هــای آن، جنبــه »موعظــه و اندرزگویــی« اســت. از ایــن زاویــه کــه بــه 
عاشــورا نــگاه می کنیــم، یــك مقــام ســازنده می بینیــم، یــك خیرخــواه، یــك واعــظ، 
یــك اندرزگــو را می بینیــم کــه حتــی از سرنوشــت شــوم دشــمنان خــود ناراحــت 
اســت کــه اینهــا چــرا بایــد بــه جهنــم برونــد. در ایــن جــا تحــرك حماســه جــای 

ــد. ــدرز می ده ــکون ان ــه س ــودش را ب خ
ببینیــد در همــان روز عاشــورا و غیــر عاشــورا چــه اندرزهایــی بــه مــردم داده 
اســت! اصحابــش چقــدر انــدرز داده انــد؛ »زهیــر بــن قیــن« چــه اندرزهــا داده؛ 

»حبیــب بــن مظاهــر« چــه اندرزهــا داده اســت! 
وجــود مبــارك اباعبــداهلل)ع( از بدبختــی آن مــردم متإثــر بــود. نمــی خواســت 
ــه هــر  ــرد، بلکــه ب ــج نمــی ک ــا مــردم ل ــد. ب ــه ایــن حــال بمان ــك نفرشــان ب حتــی ی
کــم شــود. او نمونــه  کــه شــده از آن هــا  یــك نفــر هــم  بــود می خواســت  زبانــی 
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جــدش بــود: »لقــد جإکــم رســول مــن انفســکم عزیــز علیــه مــا عنتــم حریــص 
علیکــم بالمومنیــن رووف رحیــم«)۱۸( معنــای »عزیــز علیــه مــا عنتــم«، یعنــی 
بدبختــی شــما بــر او گــران اســت. بدبختــی شــما بــرای اباعبــداهلل)ع( گــران بــود. 
یــك دفعــه ســوار شــتر می شــود و مــی رود. برمــی گــردد، عمامــه پیامبــر)ص( را بــه 
ســر می گــذارد، لبــاس پیامبــر)ص( را می پوشــد، ســوار اســب می شــود و بــه ســوی 
آن هــا مــی رود بلکــه بتوانــد از ایــن گــروه شــقاوت کار، کســی را کــم کنــد. در ایــن جــا 
ــه  ــك پارچ ــت، ی ــواه اس ــت، خیرخ ــت اس ــه محب ــك پارچ ــین)ع( ی ــم حس می بینی

ــت دارد.)۱۹(  ــم دوس ــودش را ه ــمن خ ــی دش ــه حت ــت ک ــتی اس دوس

۶. آموزش شعارهای سازنده 
امــام حســین)ع( در روز عاشــورا، شــعارهای زیــادی داده اســت کــه در آن هــا 
روح نهضــت خــودش را مشــخص کــرده اســت کــه مــن بــرای چــه می جنگــم، چــرا 
تســلیم نمــی شــوم، چــرا آمــده ام کــه تــا آخریــن قطــره خــون خــودم را بریــزم. 
همیــن شــعارها بــود کــه اســالم را زنــده کــرد و پایه هــای دســتگاه خالفــت امــوی 

ــاخت. ــزل س را متزل
متفــاوت  خیلــی  اســت،  خوانــده  عاشــورا  روز  در  اباعبــداهلل)ع(  کــه  اشــعاری 
اســت.)۲۰( یکــی از اشــعاری کــه روز عاشــورا خوانــد و آن را شــعار خــودش قــرار داد 

ایــن بــود: 
الموت اولی من رکوب العار 

والعار اولی من دخول النار)۲۱( 
نزد من مرگ از ننگ، ذلت و پستی عزیزتر و محبوب تر است. 

اســم ایــن شــعار را بایــد شــعار »آزادی« و »عــزت« گذاشــت، یعنــی بــرای یــك 
مســلمان واقعــی، مــرگ همیشــه ســزاوارتر اســت از زیــر بــار ننــگ ذلــت رفتــن.

شــعارهای عاشــورا، شــعار »احیــای اســالم« اســت؛ شــعارهای زنــده کننــده، 
نــه بــی حــس کننــده و مخــدر. شــعارهای عاشــورا انســان را بــه گونــه ای تربیــت 
می کنــد کــه در هــر کاری هــدف عالــی و خدایــی داشــته باشــد و خداونــد را بــزرگ 

ــد.  شــمارد و غیــر او را کوچــك بدان
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۷. ترسیم خط حق و باطل 
از دیگــر جلوه هــای زیبــا و تربیتــی عاشــورا، خــط کشــی میــان حــق و باطــل و 
تبییــن منطقــه حضــور و عمــل انســان های »ددمنــش« و »فرشــته خــو« اســت. 
وقتــی خوبــی و بــدی و حــق و باطــل بــه هــم درآمیــزد، تیرگــی باطــل، حــق را هــم 

غبارآلــود و ناپیــدا جلــوه داده و یــك ظلمــت کــده بــه وجــود میــآورد. 
در ایــن ظلمــت کــده گمراهــی اندیشــه هــا و انســان هــا طبیعــی اســت و کفــر 
نقابــدار، مســلمانان ســاده لــوح و ســطحی نگــر را بــه شــبهه می انــدازد. زیبایــی 
کار امــام حســین)ع( ایــن بــود کــه مشــعلی روشــن کــرد تــا راه روشــن شــود، تیرگــی 
بــاز  گــرگ و میــش، فتنــه و دروغ، نمایــان و  بگریــزد، چهــره هــا در آن هــوای 

ــود.)۲۲( ــر ش ــی اث ــاب ب ــب و نق ــا فری ــود ت ــانده ش شناس
عاشــورا یــك امتحــان بــزرگ بــود کــه در زمــان و مــکان خــود بــی نظیــر بــود. 
نوعــی  بــه  عاشــورا  نمــود.  برمــال  را  مختلفــی  انســان های  جوهــره  و  حقیقــت 
»یــوم الفصــل« بــود، زیــرا فضلــی بیــن دو دســته از انســان هــا باشــد، عــده ای 
فرســنگ ها بــه جلــو رفتنــد و از ســکوت تــا ملکــوت اوج گرفتنــد و گروهــی نیــز 
ســیر قهقرایــی را طــی نمــوده و در ایــن حماســه عظیــم مصــداق آیــه »... اولئــك 

کاالنعــام بــل هــم اضــل«)۲۳( شــدند.
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عاشورا و انتخاب ها

انتخــاب، بخشــی از زندگــی آدمیــان، بلکــه مهــم تریــن ویژگــی آن هاســت. هرگــز 
حیوانــات در طــول زندگــی خــود، در مقابــل گزینه هــای مختلــف، قــرار نمــی گیرنــد؛ 
خــود را همــواره در راهــی از پیــش تعییــن شــده، می بیننــد و ادامــه مســیر زیســتی 
ــر اســاس غریزه هــای ثابــت و  ــا ب ــراز و نشــیب و صرف ــدون ف آن هــا، کامــاًل افقــی و ب
تغییرناپذیــر اســت؛ امــا انســان هــر روز و هــر ســاعت در آســتانه انتخابــی تــازه، قــرار 
می گیــرد. نــوع و ســطح انتخــاب انســان، بهتریــن معیــار ســنجش بــرای داوری 

دربــاره شــخصیت اوســت. در واقعــه کربــال، ســه نــوع انتخــاب صــورت گرفــت:
انتخــاب  آن،  نمونــه  کــه  امــام حســین)ع(  بــی طرفــی در مقابــل دعــوت   .1

اســت؛ جعفــی)1(  بــن  عبــداهلل 
2. لبیک به دعوت آن حضرت)ع( که نمونه آن، انتخاب زهیر بن قین است؛

کــه نمونــه آن،  3. مخالفــت و شمشــیر کشــیدن در مقابــل آن حضــرت)ع( 
انتخــاب عمــر بــن ســعد ابــی وقــاص اســت.
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عبداهلل بن جعفی
عبــداهلل بــن جعفــی نمونــه ای تاریخــی از بــی طرفــی در مقابل مهــم ترین واقعه 
تاریــخ و بــزرگ تریــن درگیــری زشــتیها و زیباییهــا بــود. وقتــی حســین بــن علــی)ع( 
بــه او می فرمایــد: بیــا بــه دشــت کربــال برویــم کــه بهشــِت َبریــِن پیروزمنــدان تاریــخ 
اســت، می گویــد: مــن یــک اســب بســیار عالــی و یــک شمشــیر فــوق العــاده بــّران 
دارم. آن هــا را بــه شــما تقدیــم می کنــم، ولــی نمــی توانــم بیایــم؛ زیــرا زن و بچــه 
دارم! سید الشــهداء)ع( در مقابــل ایــن تعارفــات، روی مبارکــش را از او برگردانیــد 
ــو نیــاز  ــو و اســب ت ــه ت ــا فیــَک و ال فــی َفَرِســَک؛ مــا ب ــَة َلن ــه او فرمــود: »ال حاَج و ب

نداریــم.« و ســپس ایــن آیــه را تــالوت فرمــود:
قــرار  یــاور خــود  را  َعُضــدا«؛)2( مــن گمراهــان  یــَن  اْلُمِضّلِ ِخــَذ  ُمّتَ ُکْنــُت  مــا  »َو 
ــا مــا باشــی  ــه ب ــا ن ــرو ت نمی دهــم.« و بــه او توصیــه فرمــود کــه »از ایــن ســرزمین ب

و نــه بــر مــا...!«)3(
ایــن انســان بــی طــرف، بــا ایــن موضــع گیــری خــود، همــه زیبایی هایــی را کــه 

ــت داد! ــد، از دس ــته باش ــت داش می توانس

ریشه بی تفاوتی
ــه  ــتگی ب ــی و دلبس ــی خاک ــه زندگ ــبیدن ب ــی، چس ــی تفاوت ــه ب ــن ریش ــم تری مه

دنیــا و ظواهــر فریبنــده آن اســت. خداونــد متعــال می فرمایــد:
ذیــَن آَمُنــوا مــا َلُکــْم ِاذا قیــَل َلُکــُم اْنِفــُروا فــی َســبیِل اهلِل اّثاَقْلُتــْم ِاَلــی 

َ
َهــا اّل »یــا َاّیُ

نیــا ِفــی اآلِخــَرِة ااّل 
ُ

نیــا ِمــَن اآلِخــَرِة َفمــا َمتــاُع اْلَحیــاِة الّد
ُ

ْرِض َاَرضیُتــْم ِباْلَحیــاِة الّد
َ
ااْل

َقلیــٌل«؛)4( »ای کســانی کــه ایمــان آورده ایــد! شــما را چــه شــده اســت کــه چــون 
ــر زمیــن ســنگینی می کنیــد ]و  ــوچ کنیــد ب ــه شــما گفتــه می شــود: در راه خــدا ک ب
کنــدی و ســنگینی بــه خــرج می دهیــد؟[ آیــا بــه جــای آخــرت بــه زندگــی دنیــا 

راضــی شــده ایــد؟ متــاع زندگــی دنیــا در برابــر آخــرت جــز اندکــی نیســت.«
و به گفته حافظ:

ندانمت که در این دامگه چه افتاده است
تو را ز کنگره عرش می زنند صفیر

ْبناُؤُکــْم َو ِاْخواُنُکــْم َو  همچنیــن قــرآن کریــم می فرمایــد: »ُقــْل ِاْن کاَن آباُؤُکــْم َو اَ
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ْمــواٌل اْقَتَرْفُتُموهــا َو ِتجــاَرٌة َتْخَشــْوَن َکســاَدها َو َمســاِکُن 
َ
ْزواُجُکــْم َو َعشــیَرُتُکْم َو ا

َ
ا

ــَی  ــی َیأِت ُصــوا َحّت ــَن اهلِل َو َرُســوِلِه َو ِجهــاٍد فــی َســبیِله َفَتَرّبَ ــْم ِم ــّبَ ِاَلْیُک َح
َ
َتْرَضْوَنهــا ا

اهلُل ِبَاْمــِره َو اهلُل ال َیْهــِدی اْلَقــْوَم اْلفاِســفیَن«؛)5( »بگــو: اگــر پــدران و پســران و بــرادران 
و زنــان و خانــدان شــما و اموالــی کــه گــرد آورده ایــد و تجارتــی کــه از کســاد شــدنش 
می ترســید و خانــه هایــی را کــه بــه آن هــا دل خــوش کــرده ایــد، نــزد شــما از خــدا 
و پیامبــرش و جهــاد در راه وی دوســت داشــتنی تــر اســت، پــس منتظــر باشــید تــا 
خــدا فرمانــش را )بــه اجــرا( در آورد و خداونــد گــروه فاســقان را راهنمایــی نمــی کند.«
ایــن گــروه دلبســته بــه دنیــا، ســقف انســانیت را بســیار پاییــن گرفتــه انــد و بــه 

حیــات حیوانــی قانــع شــده انــد.
چون که ظاهرها گرفتند احمقان

وآن دقایق شد از ایشان بس نهان)6(
معمــواًل جــدا کــردن میوه هــای نــارس و خــام از درخــت، مشــکل اســت؛ زیــرا 
بــه ســختی بــه درخــت چســبیده انــد، امــا پــس از آنکــه رســیده و پختــه و شــیرین 
شــدند، وابســتگی آن هــا بــه درخــت، سســت می شــود و هــر لحظــه آمــاده جــدا 
شــدن از درخــت هســتند. انســان های ناقــص و کوتــه بیــن، بــه منزلــه میوه هــای 
نــارس و خــام می باشــند و هنگامــی کــه انســان بــه کمــال رســید، بــه راحتــی از 

ــم خاکــی، جــدا می شــود. درخــت طبیعــت و عال
این جهان همچون درخت است ای ِکرام

ما بر او چون میوه های نیم خام
سخت گیرد خامها، مر شاخ را
زان که در خامی نشاید کاخ را

چون بپخت و گشت شیرین، لب گزان
سست گیرد شاخها را بعد از آن)7(

ایــن انســان های پســت همــت را می تــوان بــه مــوش و مــار تشــبیه کــرد کــه اگــر 
جهــان، باغــی پــر از گل و ریحــان و نعمتهــای گوناگــون باشــد، ســهم مــوش و مــار، 

همــان النه هــای خاکــی اســت!
گر جهان، باغی پر از نعمت شود 
سهم موش و مار هم، خاکی ُبَود
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در میان چوب گوید کرم چوب
مر که را باشد چنین حلوای خوب!

کرم سرگین در میان آن حدث
در جهان ُنقلی نداند جز خبث)8(

ُزَهیر بن قین
منــادی  بــه  لبیــک  روحــی،  تحــول  از  تاریخــی  ای  نمونــه  قیــن«  بــن  »زهیــر 

انتخاب هاســت. زیباتریــن  از  یکــی  نتیجــه  در  و  حــق  حضــرت 
ایــن گونــه تحــوالت در افــراد بشــری در طــول اعصــار بــه طــور بــی شــمار رخ داده 
اســت؛ بــه طــوری کــه انســان از یــک شــخصیت دیگــری تحــول یافتــه و مــس وجود 

او در ســایه کیمیاگرانــی همچــون سیدالشــهداء)ع( بــه زر تبدیــل شــده اســت.
هر ندایی که ترا باال کشید

آن ندا، می دان که از باال رسید
ــا اهــل بیــت پیغمبــر و دودمــان علــی  زهیــر، یکــی از مردانــی بــود کــه نــه تنهــا ب
تقریبــا  کــه  گفــت  بلکــه می تــوان  نداشــته،  رابطــه حســنه ای  الســالم  علیهــم 
منحــرف هــم بــوده اســت؛ امــا تاریــخ می گویــد: هنگامــی کــه امــام حســین)ع( 
رو بــه نینــوا می رفــت، زهیــر کــه در راه کوفــه، چــادر زده بــود، نمــی خواســت در 
قضایــای عاشــورا شــرکت داشــته باشــد. هنگامــی کــه امــام حســین)ع( بــه چــادر 
او رفــت، و نظــری بــه قیافــه او انداخــت و چنــد کلمــه ســخن گفــت، زهیــر، دســت 
از جــان شســته، از ســر غــذا بلنــد شــد و همــراه حضــرت رهســپار دیــار خونیــن 
نینــوا گشــت. و آنجــا کــه امــام حســین)ع( بــه یاورانــش فرمــود: بــر خیزیــد و در 
ــش را  ــون فضای ــم اکن ــون، از ه ــوی خ ــه ب ــرگ زا، ک ــان م ــن بیاب ــب از ای ــی ش تاریک
ــم  ــین! دل ــود: »ای حس ــن ب ــن چنی ــن قی ــر ب ــخ زهی ــد! پاس ــت، بگریزی ــه اس گرفت
می خواهــد در راه تــو کشــته و متالشــی شــوم، بــار دیگــر زنــده گــردم و کشــته و 
ــه  ــد ایــن حادث ــا خداون ــار تلخــی طعــم مــرگ را بچشــم ت متالشــی شــوم و هــزار ب

خونیــن را از وجــود تــو مرتفــع ســازد!«)9(
مولوی درباره این تحوالت روحی چنین می گوید:

دم ای برادر، عقل یک دم با خود آر 
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 به دم در تو خزان است و بهار
هست موجهای تند)تیز( دریاهای روح 

صد چندان که ُبد طوفان نوح
موج لشکرهای احوالت ببین

هر یکی با دیگری در جنگ و کین)10(
بدیــن ترتیــب، زهیــر بــن قیــن بــا پذیــرش دعــوت امام حســین)ع( حیاتــی نوین 
یافــت و بــه ســعادت رســید. و ایــن چیــزی اســت کــه قــرآن کریــم همــه مؤمنــان را 
بــه آن فــرا می خوانــد تــا بــا اجابــت دعــوت خــدا و پیامبــر)ص( کــه در زمــان امامــان 
معصــوم علیهــم الســالم توســط آنــان انجــام می شــود، خــود را بــه رســتگاری 
ــه  ــخ ب ــا بهتریــن پاس ــه ب ــرده اســت ک ــه مؤمنــان توصیــه ک ــرآن ب ــد. ق نزدیــک کنن
ــتقبال  ــه اس ــد و ب ــک بگویی ــا لبی ــه آن ه ــی ب ــردان اله ــن م ــول آفری ــای تح دعوته

حیــات واقعــی برویــد:
ُســوِل ِاذا َدعاُکــْم ِلمــا ُیْحییُکــْم َو اْعَلُمــوا  ذیــَن آَمُنــوا اْســَتِجیُبوا هلِلِّ َو ِللّرَ

َ
َهــا اّل »یــا َاّیُ

ــُه ِاَلْیــِه ُتْحَشــُروَن«؛)11( »ای کســانی کــه ایمان 
َ
َاّنَ اهلَل َیُحــوُل َبْیــَن اْلَمــْرِء َو َقْلِبــِه َو َاّن

آورده ایــد! چــون خــدا و پیامبــر، شــما را بــه چیــزی فــرا می خواننــد کــه بــه شــما 
حیــات می بخشــد، آنــان را اجابــت کنیــد و بدانیــد کــه خــدا میــان آدمــی و دلــش 

حائــل می گــردد و همــه بــه ســوی او محشــور خواهیــد شــد.«

عمربن سعد
عمربــن ســعد نمونــه ای تاریخــی از شمشــیر کشــیدن در مقابــل مظهــر و تجلــی 
حــق و حقیقــت بــود. وقتــی پســر مرجانه)ابــن زیــاد(، فرماندهــی لشــکر را بــه عمــر 
بــن ســعد پیشــنهاد می کنــد، نخســت متحیــر می شــود کــه مگــر امــکان دارد 
کــه بــه جنــگ شــخصیتی الهــی، مثــل: حســین بــن علــی)ع( رفــت؛ اّمــا چــون 
ــه  ــه او می دهــد، شــبی را مهلــت می خواهــد ک ــاد وعــده حکومــت ری را ب ــن زی اب
تکلیفــش را روشــن ســازد. او از لحظــات »انتخــاب« جــز همــان ظاهــر دنیــا کــه 
حکومــت چنــد روزه بــر »ری« اســت، چیــزی نمــی بینــد. حکومتــی کــه بهــای آن 

خــون پــاک فرزنــد رســول خــدا)ص( بــود.
زاغ او را سوی گورستان َبَرد)12( جان که او دنباله زاغان َپَرد 
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ــاالن  ــط پ ــه فق ــتند ک ــی« هس ــد »دراز گوش ــعد همانن ــن س ــون عمرب ــرادی چ اف
خــود را می بیننــد کــه آن هــم بــه راســت و چــپ کــج می شــود و پشــت آنــان را 
ــد. ــوی شــقاوت و پلیــدی رهســپار می گردن ــه س ــد. آری، ایشــان ب ــی می کن زخم
ــُد اْلَحیــاَة  ــْن کاَن ُیری ــاره انســان های دنیاطلــب می فرمایــد: »َم قــرآن کریــم درب
ْنیــا َو زیَنَتهــا ُنــَوّفِ هــر کــس کــه بخواهــد پلهــای شکســته گنــاه را وســیله ترقــی 

ُ
الّد

خــود قــرار دهــد، در واقــع، گام در مســیر خــواری و دوزخ گذاشــته اســت
ــی  ــْم ِف ــَس َلُه ــَن َلْی ذی

َ
ــَک اّل ــْم فیهــا ال ُیْبَخُســوَن ُاولِئ ــْم فیهــا َو ُه ــْم َاْعماَلُه ِاَلْیِه

ــوَن«؛)13( ــُوا َیْعَمُل ــا کان ــٌل م ــا َو باِط ــوا فیه ــا َصَنُع ــَط م ــاُر َو َحِب  الّن
َ
ــَرِة ِااّل ااْلآِخ

»کســانی کــه زندگــی دنیــا و زیــور آن را بخواهنــد، ]جــزای] کارهایشــان را در آنجــا 
بــه طــور کامــل بــه آنــان می دهیــم و بــه آنــان در آنجــا کــم داده نخواهــد شــد. اینــان 
کســانی هســتند کــه در آخــرت جــز آتــش برایشــان نخواهــد بــود، و آنچــه در آنجــا 

کــرده انــد، بــه هــدر رفتــه و آنچــه انجــام می دادنــد، باطــل گردیــده اســت.«
البتــه عمربــن ســعد بــه حکومــت ســرزمین ری نیــز نرســید و ایــن آرزو را بــه گــور 
ُبــرد؛ چــرا کــه او یــک دنیاطلــب عــادی نبــود کــه فقــط دلبســته دنیاباشــد و دنبــال 
آن بــرود، بلکــه حکومــت و عــّزت و اقتــدار را بــه قیمــت ریختــن خــون فرزنــد 

فاطمــه علیهاالســالم طلــب می کــرد!
ــه بخواهــد پلهــای شکســته گنــاه را وســیله ترقــی  ــرآن هــر کــس ک ــه تصریــح ق ب
خــود قــرار دهــد، در واقــع، گام در مســیر خــواری و دوزخ گذاشــته اســت؛»َو ِاذا 
ــُم َو َلِبْئــَس اْلِمهــاُد«؛)14(  ْثــِم َفَحْســُبُه َجَهّنَ ُة ِبااْلِ ــِق اهلَل َاَخَذْتــُه اْلِعــّزَ

َ
قیــَل َلــُه اّت

»هنگامــی کــه بــه او گفتــه شــود: از خــدا بتــرس! ]لجاجــت او بیشــتر می شــود و] 
لجاجــت و تعصــب او را بــه گنــاه می کشــاند. آتــش دوزخ بــرای او کافــی اســت و چــه 

بــد جایگاهی اســت!«
ــاره ایــن آیــه فرمــود: »... حــرام خــدا را مبــاح  امــام ســجاد)ع( در تفســیری درب
می کننــد و حــالل خــدا را حــرام می کننــد. اگــر دینشــان از دســت بــرود، باکــی 
ــار آن هــا باقــی بمانــد!  ندارنــد؛ البتــه بــه شــرط اینکــه ریاســت شــوم و شــقاوت ب
اینــان کســانی هســتند کــه خــدا بــر آن هــا خشــم گرفتــه اســت و عذابــی خــوار کننده 

بــرای آن هــا آمــاده کــرده اســت.«)15(
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هــا  آن  بــه  توســل  معصومیــن)ع(  مقــّدس  و  مطهــر  قبــور  زیــارت  موضــوع 
مقــّدس  حضــرت  مــورد  در  ویــژه  بــه  شــان،  شــهادت  اّیــام  در  ســوگواری  و 
ــگاه رفیعــی  ــه در فرهنــگ اســالمی، جای ــی اســت ک سیدالشــهدا)ع(، از موضوعات
دارد. از ناحیــه ذات اقــدس الهــی در احادیــث قدســی و نیــز از ســوی چهــارده 
معصــوم)ع( ســفارش زیــادی بــه عــزاداری سیدالشــهدا)ع( شــده اســت، کــه ایــن 
مطلــب حاکــی از نقــش عظیــم ایــن امــر در احیــای دیــن و زنــده نگــه داشــتن 
آن اســت.به عبــارت دیگــر می تــوان چنیــن مجالســی را از مهــم تریــن وســایل 
صیانــت از کیــان دیــن و جامعــه اســالمی و نیــز بســط روح دیــن و دینــداری 
دانست.متأســفانه عــزاداری هــا بــا همــه اهمیــت و جایــگاه مهمــی کــه در فرهنگ 
اســالمی دارنــد، در طــول زمــان دچــار آفــات، خطــرات و انحرافاتــی شــده اســت 
کــه نقــش ایــن وســیله مهــم را تــا حــدودی کــم رنــگ کــرده اســت.در ایــن مطلــب، 
نویســنده می کوشــد تــا بعضــی از شــرایط ظاهــری و باطنــی عــزاداری یــک منتظــر 

ــرد. ــرار گی ــتفاده ق ــورد اس ــه م ــد ک ــد. باش ــه نمای را ارائ

عزاداری و انتظار
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وظیفه عزادار در قبال امام زمان)ع(
عــزادار حقیقــی بــه خوبــی می دانــد کــه ســوگواری و برپایــی مجالــس بزرگداشــت 
بــرای اهــل بیــت)ع( فقــط قســمت کوچکــی از وظایــف الهــی او نســبت بــه آنــان 
اســت بلکــه وظیفــه باالتــر، توجــه بــه درس هــا و عبرت هــای عاشــورا و عمــل بــه 
ــه عــزادار حقیقــی  ــه تکالیــف از جملــه درس هایــی اســت ک آن هــا اســت.عمل ب
از عاشــوراییان فــرا گرفتــه اســت. او خــود را نســبت بــه امــام زمانــش مکلــف و 
مســئول می دانــد.1 عــزادار، نیــک می دانــد کــه بایــد بــه تنهایــی در دادگاه عــدل 
ــل  ــرای عم ــذا، ب ــد ل ــخگو باش ــش پاس ــام زمان ــا ام ــود ب ــار خ ــه رفت ــبت ب ــی نس اله
بــه وظیفــه اش منتظــر هیــچ کــس نمــی مانــد؛ او منتظــر ســازمان هــا، نهادهــا و 
ــان)ع( از  ــام زم ــردن ام ــارج ک ــرای خ ــی ب ــه تنهای ــودش ب ــت. او خ ــخاص نیس اش
ــه  ــال ک ــهدای کرب ــد ش ــد. او مانن ــالش می کن ــی ت ــرار و آوارگ ــت، اضط ــی، غیب تنهای
ــه فکــر انجــام  ــد و هــر یــک فقــط و فقــط ب ــه کمــی نفراتشــان توجــه نکردن ــز ب هرگ
تأییــد  و  نتیجــه  بــه  کاری  و  بــود  تنهاییــش  و  مظلــوم  امــام  قبــال  در  وظیفــه 
دیگــران نداشــت، عمــل می کنــد. ماننــد »عبــداهلل بــن حســن)ع(« کــه وقتــی 
دیــد عمویــش تنهــا و مجــروح بــه روی زمیــن افتــاده اســت و دشــمن دور او را 
گرفتــه، خــود را بــه عمویــش رســاند و هنگامــی کــه »ابجربــن کعــب« شمشــیرش 
ــا از  را فــرود آورد کــه امــام را بکشــد، دســت خــود را در مقابــل شمشــیر او گرفــت ت
امامــش دفــاع کنــد و دســتش قطــع شــد و در آغــوش عمویــش حســین)ع( افتــاد 
تــا ایــن کــه »حرملــه« او را بــا تیــر بــه شــهادت رســاند.2عزادار حقیقــی یــا »منتظــر 
حقیقــی« در ایــن مرحلــه می دانــد کــه اگــر بخواهــد رضایــت خــدا را جلــب کنــد و به 
هــدف خلقــت و کمــال نهایــی و غایــی وجــودش نایــل شــود، بایــد بــه ایــن »تنهــا 

موعظــه« خداونــد متعــال در قــرآن کریــم عمــل کنــد کــه فرمــود:
قل إّنما أعظکم بواحدٍة أن تقوموا هلل مثنی و فرادی.3

ــه یــک ســخن شــما را موعظــه می کنــم  ــه مــن ب ــه امــت بگــو ک ای رســول مــا، ب
و آن ســخن ایــن اســت کــه شــما، خالــص دو نفــری، و یــا بــه تنهایــی بــرای خــدا 

قیــام کنیــد.
امام خمینی)ره( درباره این موعظه خداوند چنین می فرمایند:

خــدای تعالــی در ایــن کالم شــریف، از ســر منــزل تاریــک طبیعــت تا منتهای ســیر 
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انســانیت را بیــان کــرده و بهتریــن موعظــه هایــی اســت کــه خــدای عالــم از میانــه 
تمــام مواعــظ انتخــاب فرمــوده و ایــن یــک کلمــه را پیشــنهاد بشــر فرمــوده، ایــن 
کلمــه تنهــا راه اصــالح دو جهــان اســت. قیــام بــرای خــدا اســت کــه ابراهیــم خلیــل 
الرحمــن را بــه منــزل ُخّلــت رســاند و از جلوه هــای گوناگــون عالــم طبیعــت رهانــد.

خلیل آسا در علم الیقین زن
ندای ال ُاحّب اآلفلین زن

قیــام هلل اســت کــه موســای کلیــم را بــا یــک عصــا بــر فرعونیــان چیــره کــرد و تمــام 
تخــت و تــاج آن هــا را بــه بــاد فنــا داد. و نیــز او را بــه میقــات محبــوب رســاند و بــه 
مقــام صعــق و صحــرا کشــاند. قیــام بــرای خــدا اســت کــه خاتــم النبّییــن)ص( را 
یــک تنــه بــر تمــام عــادات و عقایــد جاهلیــت غلبــه داد و بــت هــا را از خانــه خــدا 
بــر انداخــت و بــه جــای آن توحیــد و تقــوا را گذاشــت و نیــز آن ذات مقــدس را بــه 
مقــام »قــاب قوســین او أدنــی« رســاند.خودخواهی و تــرک قیــام بــرای خــدا مــا را 
بــه ایــن روزگار ســیاه رســانده، همــه جهانیــان را بــر مــا چیــره کــرده، و کشــورهای 
ــد و  ــان را بخوانی ــدای جه ــت خ ــران در آورده... موعظ ــوذ دیگ ــر نف ــالمی را زی اس
یگانــه راه اصالحــی را کــه پیشــنهاد فرمــوده بپذیریــد و تــرک نفــع شــخصی کــرده، 
تــا بــه همــه ســعادت های دو جهــان نائــل شــوید و بــا زندگانــی شــرافتمندانه دو 

عالــم دســت در آغــوش شــوید.«4
آری، خودخواهــی مــا و تــرک قیــام بــرای خــدا اســت کــه مــا را بــه روز ســیاه غیبت 
امــام زمــان)ع( و تنهایــی و غربــت حضــرت کشــانده و مســتکبران را بــر کشــورهای 

اســالمی حاکــم کــرده اســت.
همــان طــور کــه خــود آن حضــرت فرمــود: اگــر شــیعیان نســبت بــه مــا وفــادار و 

هــم دل بودنــد، ظهــور مــا بــه تأخیــر نمــی افتــاد5.
راه چــاره همــان اســت کــه امــام خمینــی)ره( فرمــود، یعنــی موعظــه خــدای 
جهــان را بخوانیــم و یگانــه راه اصالحــی را کــه پیشــنهاد فرمــوده، بپذیریــم و 
بــا منتقــم اصلــی حســین)ع( آشــتی کنیــم،  تــرک نفع هــای شــخصی کنیــم و 
و بــا وفــاداری نســبت بــه او، بــرای رفــع موانــع ظهــورش و نبــرد بــا دشــمنانش 
قیــام هلل کنیــم و از ایــن حالــت دنیازدگــی و انفعــال خــارج شــویم و بــا کنــار گذاشــتن 
نفع هــای شــخصی و جیفــه گندیــده دنیــا، بــرای ظهــورش عملیاتــی شــویم.6
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امــام خمینــی)ره( در جــای دیگــر می فرماینــد: نگوییــد تنهــا هســتیم، تنهایــی 
هــم بایــد قیــام بکنیــم، اجتماعــی هــم بایــد قیــام کنیــم، بایــد قیــام کنیــم، بــا هــم 

بایــد قیــام کنیــم، همــه موظفیــم بــه اینکــه بــرای خــدا قیــام کنیــم.7
برای خدا قیام کنید و از تنهایی و غربت نهراسید.8

در زیــارت عاشــورا پــس از اعــالم برائــت از بنیــان گــذاران ظلــم بــه اهــل بیــت)ع( و 
نیــز کســانی کــه آن هــا را از مقامشــان کنــار زدنــد و همچنیــن کســانی کــه مقدمــات 
جنایــات ظالمــان را فراهــم کردنــد. نســبت بــه پیــروان و تابعیــن و دوســتان آن ها 
نیــز اعــالم برائــت می شــود، یعنــی از همــه کســانی کــه در طــول تاریــخ در مصیبــت 
اعظــم، بــه خصــوص در غیبــت امــام زمــان)ع( نقــش داشــته و کار آن هــا بــه 
نحــوی مانعــی بــر ســر راه ظهــور منجــی بشــریت بــوده اســت. بــرای همیــن اســت 

کــه بالفاصلــه خطــاب بــه سیدالشــهدا)ع(چنین عــرض می کنیــم:
ای اباعبــداهلل، مــن تــا قیامــت بــا کســانی کــه بــا شــما در ســلم و صلــح هســتند در 

صلحــم و بــا کســانی کــه بــا شــما در جنــگ هســتند، در جنگــم.9
بــه ایــن ترتیــب نظــام دوســتی و دشــمنی عــزادار حقیقــی بــه طــور کامــل روشــن 
و مشــخص اســت. او بــا همــه کســانی کــه شــیعه و محــّب اهــل بیــت)ع( هســتند و 
بــا آن هــا دشــمنی ندارنــد، در صلــح و دوســتی اســت و بــا همــه کســانی که دشــمن 
اهــل بیــت)ع( و بــه خصــوص امــام زمــان)ع( هســتند، در جنــگ اســت. وایــن 
دوســتی و دشــمنی تــا قیامــت ادامــه دارد. اگــر دشــمنان امــام زمــان تــا قیامــت 
هــم حضــرت مخالفــت و دشــمنی داشــته باشــند، عــزادار حقیقــی هرگــز از مبــارزه 
و جهــاد علیــه آن هــا خســته و ناتــوان نمــی شــود. لــذا پــس از اعــالم جنــگ بــا 
دشــمنان آن هــا، ابتــدا بنیــان گــذاران ظلــم بــر آن هــا را مــورد لعــن قــرار می دهیــم 
و پــس از ایــن کار انتقــام حســین)ع( را بــه همــراه امــام زمــان)ع( آرزو می کنیــم. 
چــرا کــه مبــارزه بــا دشــمنان اهــل بیــت بــدون همراهــی بــا امــام زمــان)ع( فایــده 
عنصــر  بنابرایــن  نیســت.  ممکــن  حضــرت  آن  بــدون  آنــان  از  انتقــام  و  نــدارد 
جهــاد و مبــارزه هرگــز از زندگــی عــزادار حقیقــی حــذف نمــی شــود. او تــا وقتــی کــه 
ــت و  ــت و مظلومی ــم در اوج غرب ــان)ع( آن ه ــام زم ــت ام ــم غیب ــت اعظ ــا مصیب ب
تنهایــی رو بــه روســت، هرگــز آرام و قــرار نــدارد.او تــا لحظــه بــا شــکوه ظهــور و از بین 
رفتــن ایــن مصیبــت اعظــم بــه مبــارزه بــا دّجــال و موانــع ظهــور ادامــه می دهــد. و 
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پــس از ظهــور نیــز بــه جهــاد در راه امامــش بــرای انتقــام امــام حســین)ع( و ســایر 
ــگی و  ــاد همیش ــارزه و جه ــن مب ــه ای ــن ک ــز ای ــد و رم ــه می ده ــت)ع( ادام ــل بی اه
طوالنــی اســت، ایــن اســت کــه قــرآن کریــم بــه همــه مســلمین دســتور داده اســت 
کــه تــا رفــع فتنــه و حاکمیــت دیــن خــدا در سراســر جهــان بــه جهــاد مقــدس خــود 

ادامــه دهنــد:
و قاتلوهم حّتی ال تکون فتنٌة و یکون الّدین کّله هلل. 10

بــا کافــران جهــاد کنیــد کــه دیگــر فتنــه ای باقــی نمانــد و آییــن همــه مــا در دیــن 
خــدا باشــد.

کــدام فتنــه و مصیبــت بــرای جامعــه انســانی باالتــر از غیبــت امــام زمــان)ع( 
ــی از رهبــر معصــوم و متخصــص الهــی و مظهــر خــدا  و محرومیــت جامعــه جهان
ــخیص  ــا تش ــاز ب ــت س ــاس و سرنوش ــع حس ــن مقط ــی در ای ــزادار حقیق ــت. ع اس
وظیفــه الهــی جهــاد، بــدون فــوت وقــت تــا رفــع ایــن بــزرگ تریــن فتنــه، و تــا 
نیــک  او  بــه مبــارزه می پــردازد.  او،  امــام خــود و جهــاد در رکاب  بــه  رســیدن 
امــام  بــه  نســبت  تقــّرب  و  خدمــت  و  ســربازی  بــرای  زمــان  بهتریــن  می دانــد 

زمــان)ع( زمانــی کنونــی اســت. نــه زمــان ظهــور کــه زمــان پیــروزی اســت.
چنان که قرآن کریم می فرماید:

ال یســتوی منکــم مــن أنفــق مــن قبــل الفتــح و قاتــل أولئــک أعظــم درجــًة مــن 
الّذیــن أنفقــوا مــن بعــد و قاتلــو و کاًل وعــداهلل الحســنی و اهلل بمــا تعملــون خبیــٌر.11

آن مســلمانانی کــه پیــش از فتــح مکــه در راه دیــن انفــاق و جهــاد کردنــد بــا 
دیگــران برابــر نیســتند آنــان درجــه ای عظیــم تــر دارنــد، تــا کســانی کــه بعــد از فتــح 
انفــاق و جهــاد کردنــد. البتــه خــدا بــه هــر دو طایفــه وعــده احســان داد. و خــدا بــه 

آنچــه می کنیــد آگاه اســت.
قیــام و جهــاد بــرای برطــرف کــردن موانــع ظهــور ارزش و اهمیــت بیشــتری 
کریــم  قــرآن  زیــرا  دارد،  را  حضــرت  آن  رکاب  در  جهــاد  و  ســربازی  بــه  نســبت 
همراهــی بــا امــام را قبــل از پیــروزی بــا ارزش تــر و مهــم تــر می دانــد. بــزرگ تریــن 
گنــاه بــرای عــزدار در مرتبــه پنجــم، تنهــا گذاشــتن امــام زمــان)ع( اســت. عــزادار کــه 
در ایــن مرتبــه آگاهــی زیــادی نســبت بــه درس هــا و پیام هــای عاشــورا دارد، بــه 
وفــاداری و هــم دلــی نســبت بــه امــام زمانــش بیشــترین توجــه و اهتمــام را دارد. 
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او از اصحــاب عاشــورا درس بــزرگ وفــاداری نســبت بــه امــام زمــان خویــش را بــه 
ــه  ــی ک ــه عهــد و پیمان ــودن ب ــای بنــد ب خوبــی آموختــه اســت. وفــاداری یعنــی پ
بســته ایــم. وفــای بــه عهــد، بــه خصــوص نســبت بــه امــام و رهبــر معصــوم از بــزرگ 
تریــن واجبــات اســت و پیمــان شــکنی و بــی وفایــی از بــزرگ تریــن محرمــات 
می باشــد. قــرآن کریــم و روایــات معتبــر اســالمی مملــّو از توصیــه اکیــد بــه رعایــت 
عهــد و وفــاداری و پرهیــز از عهــد شــکنی و بــی وفایــی اســت. سیدالشــهدا)ع( در 
روز عاشــورا دربــاره دو گــروه دوســتان و دشــمنان ســخن گفــت. دوســتان خویــش 
را بــه وفــاداری ســتود و دشــمنانش را بــه خاطــر بــی وفایــی شــان مــورد نکوهــش 

ــد: ــرار داد. آن حضــرت)ع( در مــورد دوســتان خــود فرمودن و ســرزنش ق
من اصحابی باوفاتر و بهتر از اصحابم نمی شناسم. 12

در روز عاشــورا وقتــی بــر بالیــن »مســلم بــن عوســجه« آمــد، ایــن آیــه شــریفه 
ــوا تبدیــاًل.13 را خوانــد: فهمنهــم مــن قضــی نحبــه و منهــم مــن ینتظــر و مــا بّدل
از مؤمنیــن مردانــی هســتند کــه بــا عهــد خویــش بــا خــدا صــادق بودنــد، برخــی 
ــد و  ــد و عه ــم منتظرن ــی ه ــد، برخ ــان باختن ــرده و ج ــا ک ــود وف ــد خ ــه عه ــان ب ش

پیمــان را هیــچ دگرگــون نســاختند.
امــام)ع( دربــاره دشــمنان خــود نیــز چنیــن فرمودنــد: »اهــل وفــا بــه پیمــان 
نیســتند، عهــد خویــش را شکســته و بیعــت مــرا از گــردن خــود کنــار نهــاده ایــد. بــه 
جانــم ســوگند، بــا پــدرم، بــا بــرادرم و بــا پســر عمویــم مســلم بــن عقیــل نیــز همیــن 

کار را کردیــد«.14
در »زیارت اربعین« خطاب به خود آن حضرت چنین عرض می کنیم:

شــهادت می دهــم کــه تــو بــه عهد خــود وفا کــردی و تا رســیدن به یقین)شــهادت( 
در راه او جهــاد کردی15.
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کتاب: عزادار حقیقی، نوشتة محمد شجاعی. برگرفته از: 
می کنیم.)سورة  دعوت  پیشوایشان  با  را  مردم  از  گروهی  هر  ما  که  روزی  بامامهم؛  اناٍس  کّل  ندعوا  یوم   .1

اسراء)1۷(، آیة ۷1(
۲. مجلسی، بحاراألنوار، ج ۴۵، ص ۵۳.

۳. امام خمینی)ره(، صحیفة نور، ج 1، ص ۳.
۴. سوره سبأ)۳۴(، آیه ۴6.

۵. مجلسی، همان، ج ۵۳، ص 1۷۷.
کتاب آشتی با امام زمان)ع( مراجعه شود. کیفیت عملیاتی شدن به بخش چهارم  6. برای آشنایی بیشتر با 

۷. امام خمینی)ره(، همان، ج 16، ص ۲۰1.
۸. همان، ج ۲۰، ص 1۲۷.

۹. زیارت عاشورا؛ یا اباعبداهلل سلّم لمن سالمكم و حرٌب لمن حاربكم الی یوم القیامة
1۰. سورة انفال)۸(، آیة ۳۹.

11. سورة حدید)۵۷(، آیة 1۰.
کلمات االمام الحسین، ص ۳۹۵؛ فإّنی ال اعلم اصحابًا أوفی و ال خیرًا من اصحابی 1۲. موسوعة 

1۳. سوره احزاب)۳۳(، آیه ۲۳.
کلمات االمام الحسین، ص ۳6۳. 1۴. موسوعة 

1۵. محدث قمی، مفاتیح الجنان، زیارت اربعین. أشهد أّنک وفیت بعهداهلل و جاهدت فی سبیله حّتی أتیـٰک الیقین.
----------------------------

منبع: موعود - بهمن 1۳۸۵، شماره ۷۲
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عزاداری امام حسین)ع( 
رویکردهای نظری و تاریخی

مبانی نظری عزاداران
عــزاداری امــام حســین)ع( مقولــه ای الهــی - انســانی اســت و سرشــتی دوگانــه 
دارد که آمیخته از ســنت الهی و ســنت بشــری اســت. از این رو، باید مبانی آن را 
در ایــن دو امــر یافــت. پــس ناگزیــر از عرضــه عــزاداری بــه منابــع اســتنباط اســالمی 

هســتیم کــه در ایــن مقــال بــدان دســت می یازیــم.

1. عزاداری از نگاه عقل
ــه  ــدگاری، ب ــرای مان ــده ای در کهکشــان دانــش بشــری، ب ــه ای و پدی هــر مقول
ســنجش در تــرازوی عقــل، تحکیــم مبانــی عقالنــی و بــه دیگــر ســخن، توســعه و 
تقویــت ظرفیــت برهــان پذیــری آن نیــاز دارد. حــال آیــا عــزاداری امــام حســین)ع( 
و ائمــه اطهار)علیهــم الســالم( ایــن اســتحکام عقالنــی را دارد یــا نه؟ آیــا می توان با 
برهان هــای عقلــی، بــه تبییــن آن پرداخــت یــا آن کــه تنهــا بــا مقوالتــی فراعقالنــی 
چــون عشــق، قابــل شــرح اســت؟ از نــگاه مــا، اســاس عــزاداری حســینی و هســته 
مرکــزی آن، کامــاًل قابلیــت برهــان پذیــری و تبییــن عقالنــی را دارد. البتــه ذکــر ایــن 
نکتــه الزم اســت کــه منظــور، عقالنیتــی چنــد بعــدی و ناظــر به تمامــی جنبه های 
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حیــات انســانی اســت و نــه فقــط عقالنیــت ابــزاری غــرب بــر ایــن پایــه، جنبه هــای 
توجیــه عقالنــی عــزاداری را بــر می شــماریم:

الف( اصالة االباحة:
ایــن اصــل کــه خاســتگاهی اصولــی دارد، بــه بیــان ایــن نکتــه می پــردازد کــه 
اســاس قضــاوت در خصــوص اشــیاء جایــز بــودن و مبــاح بــودن آن اســت، مگــر آن 
کــه دلیلــی بــر جایــز نبــودن آن یافــت شــود. بنابرایــن، چــون دلیلــی بــر حــرام بودن 
ــه عمــل ناشایســت خــارج از اصــل عــزاداری  ــه ب ــا هنگامــی ک ــم، ت عــزاداری نداری
ــمار  ــه ش ــی ب ــل تبیین ــه دلی ــر چ ــل، اگ ــن اص ــت. ای ــز اس ــری جای ــود، ام ــوده نش آل
نمــی آیــد، ولــی توجیهــی عقالنــی اســت. مرحــوم ســید محســن امیــن، از مطــرح 

کننــدگان و مدافعــان ایــن اصــل اســت.)1(

ب( سوگ جایگاه واالی سیدالشهدا
 از بدیهیــات عقلــی آن اســت کــه انســان در ســوگ عزیزانــش، بــه حــزن و انــدوه 
می نشــیند و در فــراق آنــان، گریــان و نــاالن می شــود. رفتــار هــر انســان آراســته 
بــه اخــالق انســانی، هنــگام از دســت دادن یــار، عزیــز و بزرگــی چنیــن اســت. 
درســت بــه همــان شــکل کــه آدم بــر هابیــل، یعقــوب بــر یوســف، پیامبــر)ص( بــر 
حمــزه و... گریســتند و نالیدنــد کــه مــا شــرح گــزارش ایــن گریــه هــا و عــزاداری هــا 
را در قســمت عــزاداری از دیــدگاه قــرآن و روایــات خواهیــم آورد. حــال هــر چــه 
ــر باشــد، شــیوه های بیــان ایــن  مقــام و عظمــت شــخصیت از دســت رفتــه واالت

ســوگ مندی بیــش تــر و پررنــگ تــر می شــود و صورتــی عقالنــی پیــدا می کنــد.
ــازه از  ــزرگان و نزدیــکان ت ــد کــه در ســوگ ب ممکــن اســت ایــن پرســش پیــش آی
دســت رفتــه نیکوســت، ولــی آیــا ایــن کــه پــس از هــزار و چهارصــد ســال، هنــوز بــر 

کســی چــون حســین بــه علــی)ع( بگرییــم نیــز زیبنــده و رواســت؟
ــر  ــه تشــیع، مکتــب امامــت اســت و امامــت، ب پاســخ ایــن پرســش آن اســت ک
پایــه ارتبــاط قلبــی و عاطفــی امــت و امــام اســتوار شــده اســت. حــال اگــر ایــن 
ارتبــاط قلبــی و عاطفــی، آن گونــه عمیــق اســت کــه پــس از هــزار و چهارصــد ســال 
ــا ذکــر و یــادآوری مظلومیــت امامــی چــون حســین بــن علــی)ع(، اشــک در  نیــز ب
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چشــمان شــیعه پیــرو او حلقــه می زنــد، می تــوان آن را غیــر عقالنــی خوانــد و بــه 
ــت؟ ــش پرداخ مالمت

ج( وجوب شکر منعم
ایــن اســتدالل، اســتداللی کالمــی اســت کــه عــزاداری را بــه دلیــل ســپاس گذاری 
ســپاس  و  قدردانــی  عقلــی،  منظــر  از  می دانــد.  الزم  علــی)ع(،  بــن  حســین  از 
گــذاری از خدمــات دیگــران و کارهــای نیــک آن هــا نیکــو و الزم اســت و چنــان چــه 
ــزوم بیشــتری  ــه هــم باشــد، شــکر و ســپاس، ل ــه و ایثارگران ایــن خدمــت فداکاران
پیــدا می یابــد. از ایــن رو، امــام حســین)ع( کــه در راه عظمــت اســالم، زنــده نگــه 
داشــتن قــرآن و حمایــت از مســلمانان بــه قیــام پرداختــه و همــه چیــز را در ایــن 
راه تقدیــم کــرده، شایســته ســپاس اســت. بنابرایــن، گرامــی داشــت یــاد و راه او و 
ابــراز احساســات بــه ســاحتش، کــم تریــن و کوچــک تریــن کاری اســت کــه می تــوان 
ــاج مهــدی ســراج انصــاری، از روشــنفکران مذهبــی و روحانیــون  انجــام داد. ح
فرهیختــه دهــه هــا ی 20 تــا 30 کــه نقشــی مهــم در تکویــن مطبوعــات دینــی 

داشــته، از مطــرح کننــدگان ایــن اســتدالل اســت. وی می نویســد:
»... حســیِن بــزرگ بــا قیــام خــود بــا مبــارزه اساســی و خونیــن خــود، بــار دیگــر 
اســالم را زنــده نمــود و بدیــن وســیله، حقــی بــر گــردن مســلمانان جهــان گذاشــت 
کــه تــا انقــراض عالــم، وظیفــه هــر فــرد مســلمان اســت کــه در هــر دوره از ادوار 
زندگــی خــود، از آن ســاالر شــهیدان قدردانــی نمایــد. قدردانــی از آن رادمــرد بــزرگ 
آن اســت کــه بــا عــزاداری، بــا تشــکیل مجالــس عــزا، بــا روانــه ســاختن دســته های 
ماتــم، همــه ســاله، فاجعــه خونیــن زنــده نگــه داشــته شــود. ایــن عملــی کــه عقــاًل 
و فطرتــا یــک عمــل بســیار نیــک اســت. نــه تنهــا نبایــد نکوهــش شــود، بلکــه بایــد 

هــر فــرد متفکــری، بــه ترویــج آن اهتمــام نمایــد«.)2(

د( بعد عقالنی
ــر شــمرد و بــه  یکــی دیگــر از دالیلــی کــه می تــوان بــرای بعــد عقالنــی عــزاداری ب
رویکــرد روان شناســانه عــزاداری نظــر دارد، جنبــه تبلیغاتــی و برانگیزاننــده آن 
اســت. حــال چگونــه ایــن موضــوع بــا عقالنــی بــودن عــزاداری پیونــد می خــورد؟ 
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واقعیــت آن اســت کــه منشــأ تحــرک و تکاپــوی آدمــی، بیــش و پیــش از عقــل، 
احساســات اوســت، بــه طــوری کــه بســیاری از دیــن شناســان و روان شناســان 
ــردن آن  ــی ک ــال برهان ــه دنب ــپس ب ــی آورد و س ــان م ــدا ایم ــان ابت ــه انس ــد ک ــر آنن ب
ــاز  ــی نی ــود ب ــات خ ــمندان، از احساس ــان و دانش ــی عالم ــن رو، حت ــی رود. از ای م
نیســتند. بــه طــور معمــول ایــن تبلیغــات و تحریــک احساســات اســت کــه انســان 
را بــه نفــع یــا ضــرر کســی یــا چیــزی بــر می انگیــزد و بــه او شــور و حــال دفــاع و مبــارزه 
می بخشــد. بنابرایــن از آنجــا کــه شــهادت حســین)ع( زنــده کــردن دوبــاره اســالم 
بــود، بــرای اینکــه همــاره ایــن رونــد و مشــعل فــروزان اســالم نــاب جاویــد و پایــدار 
باقــی بمانــد، بــه عامــل برانگیزاننــده نیــاز دارد. در دل ســنت دیرپــای انســان ها، 
ایــن عامــل عــزاداری اســت و بــه همیــن دلیــل در ســنت اســالمی و شــیعی، 

ــد و نقشــی بنیادیــن پیــدا می کنــد. ــژه می یاب مفهومــی وی

2. عزاداری از دیدگاه قرآن و سنت
ایــن بحــث از آن جهــت اهمیــت دارد کــه دریابیم آیا در قرآن و ســنت، نشــانه ای 
بــر تأییــد عــزاداری و صورت هــای آن یافــت می شــود یــا خیــر؟ تنهــا نشــانه ای 
کــه می تــوان در قــرآن کریــم بــر تأییــد ایــن مطلــب یافــت، موضــوع گریــه طوالنــی 
حضــرت یعقــوب در فــراق یوســف و نابینایــی او بــه جهــت بســیاری گریــه اســت؛ 
چنــان کــه در آیــات 84 و 85 ســوره یوســف می خوانیــم: و روی برتافــت از ایشــان 
و گفــت دریــغ بــر یوســف شــد، دیــدگان او از اندوه)پســران او( گفتنــد بــه خــدا تــرک 
نکنــی یــاد کــردن یوســف را تــا بیمــاری فســرده گــردی یــا بشــوی از نابــود شــدگان.

امــا در ســنت، مجموعــه روایــات، رفتارهــا و تقریرهای پیامبــر)ص( و امامان)ع( 
بیــش از آن اســت کــه بتوانیــم همــه شــان را در اینجــا گــرد آوریــم؛ بنابرایــن تنهــا بــه 

گزیــده ای از آن هــا بســنده می کنیــم.
احمــد بــن حنبــل در مســند خــود، روایتــی از ابــن عبــاس نقــل می کنــد کــه 
هنــگام وفــات رقیــه، دختــر رســول خــدا)ص( زنــان بــر او می گریســتند. در همــان 
حــال، خلیفــه دوم، عمــر بــن خطــاب، بــا تازیانــه آن هــا را از ایــن کار نهــی می کــرد، 

ولــی پیامبــر)ص( مانــع او شــد و فرمــود: بگــذار تــا بگرینــد.)3(
هــم چنیــن در چنــد جــای دیگــر، نهــی عمــر از گریســتن بــر شــهیدان و مــردگان و 
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منــع پیامبــر از نهــی او جایــز کــردن آن ذکــر شــده اســت.)4(
هنــگام  کــه  می کنــد  نقــل  انصــاری  عبــداهلل  جابربــن  از  نســایی  همچنیــن 
شــهادت پــدرم در جنــگ احــد، مــن بــر پــدرم می گریســتم و مــردم مــرا از گریســتن 
نیــز  ندیــدم.)5( ســنن نســائی  نهــی ای  پیامبــر)ص(  از  ولــی  نهــی می کردنــد، 
روایتــی را آورده کــه در آن، بــر منــع نکــردن پیامبــر از صیحــه و گریــه زنــان، تصریــح 

شــده اســت.)6(

3. عزاداری امام حسین)ع( در روایات شیعی
در روایــات شــیعی و از زنــان اهــل بیــت)ع(، ســخنان فراوانــی نقــل شــده کــه 
ــر امــام حســین)ع( داللــت دارد. نیــز  ــر گریســتن و عــزاداری ب ــر توصیــه ایشــان ب ب
روایــات بــی شــماری، بــا مضمــون گریســتن چهــارده معصــوم)ع( بــر آن حضــرت، 
حتــی پیــش از شــهادت ایشــان وارد شــده کــه در اینجــا، بــه برخــی از آن هــا اشــاره 

می کنیــم.
حضــرت رســول)ص( در مکان هــای متعــددی بــر فرزنــدش حســین)ع( گریســته 
اســت. در روز والدت حســین)ع(، آن حضــرت در گــوش راســت او اذان و در گــوش 

چپــش اقامــه خوانــد و ســپس فرزنــدش را در دامنــش نهــاد و گریســت.)7(
در روایــت دیگــری اســت کــه »امــام حســین)ع( در هنگامــی کــه رســول خــدا 
در حالــت وحــی بــود، بــر ایشــان وارد و بــر پشــت پیامبــر ســوار شــد و مشــغول 
بــازی گردیــد. در ایــن حــال جبرئیــل عرضــه داشــت: امــت پــس از تــو دچــار فتنــه 
می شــوند و ایــن فرزنــدت کشــته می شــود. پــس دســت بــرد و مقــداری خــاک 
برگرفــت و گفــت در ایــن زمیــن کــه نــام آن »طــّف« اســت. پــس از رفتــن جبرئیــل، 
بــه ســوی  گریــه می کــرد  را در دســت داشــت،  آن خــاک  کــه  پیامبــر در حالــی 
اصحابــش رفــت. آنــان پرســیدند: ای رســول خــدا بــرای چــه گریانــی؟ فرمــود: 
جبرئیــل خبــر داد کــه پــس از مــن فرزنــدم حســین، در زمینــی بــه نــام »طــّف« 

می شــود«.)8( کشــته 
از ایــن دســت روایــات در خصــوص پیامبراکــرم)ص( در مــورد گریســتن بــر امــام 
حســین)ع( فــراوان یافــت می شــود.)9( گریســتن علــی)ع( هنــگام عبــور از کربــال در 

جریــان جنــگ صفیــن نیــز بــه صــورت متواتــر نقــل شــده اســت.)10(
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از امــام صــادق)ع( روایــت شــده اســت کــه حضرت زهــرا)س( بر مصیبــت فرزندش 
ــا داشــتن  ــه پ ــاره گریســتن، عــزاداری و مجلــس ب حســین)ع( می گریســت.)11( درب
امــام صــادق)ع()12( و امــام کاظــم)ع()13( نیــز اخبــار و گــزارش در دســت اســت. 

ایــن همــه روایــات، بیانگــر حــزن و انــدوه امامــان در مصیبــت حســین)ع( اســت.
پــس از آنجــا کــه گفتــار، کــردار و تأییــد عمــل دیگــران از ســوی آن بزرگــواران 
حجــت اســت، تمســک بــه شــیوه رفتــار آن هــا الزم خواهــد بــود. البتــه بــه جــز 
ایــن روایــات، در روایــات بســیار دیگــری، بــه گریســتن و برپایــی مجلــس عــزاداری 
امــام حســین)ع( امــر شــده و ثــواب آن بیــان گردیــده اســت. امــام صــادق)ع( ابــو 
عمــاره را، بــه خوانــدن شــعری در رثــای امــام حســین)ع()14( امــر کردنــد. نیــز 
امــر آن حضــرت بــه جعفربــن عفــان و ســخن آن حضــرت در ایــن بــاره کــه هــر کــه 
در مرثیــه حســین)ع( بگریــد و بگریانــد، خداونــد او را بیامــرزد و بهشــت را بــر او 
واجــب گردانــد،)15( در زمــره ایــن احادیــث قــرار می گیــرد. کالم امــام رضــا)ع( هــم 
کــه فرمــود: »پــس بــه مثــل حســین بایــد بگرینــد گریــه کننــدگان، همانــا گریــه بــر آن 

ــرو ریــزد«.)16( ــزرگ را ف حضــرت، گناهــان ب
و نیــز ســخن ایشــان کــه »هــر کــه مصیبــت مــا را بــه یــاد آورد و پــس از مــا بگریــد یــا 
بگریانــد، هنگامــی کــه همــه چشــم هــا گریــان می شــوند، او نخواهــد گریســت و هــر 
کــه بنشــیند در مجلســی کــه در آن امــر مــا احیــا می شــود، قلــب و دل او هنگامــی 

کــه همــه دل هــا می میرنــد، نخواهــد مــرد«.)17(
از همیــن دســت روایــات اســت. بــه هــر حــال، روایــات بــر پاداشــتن مجالــس و 
گــروه و نوحــه بــر حســین)ع( بســیار اســت کــه در ایــن مجــال، فرصــت ذکــر همــه 

آن هــا نیســت.)18(

4. عزاداری در نگاه اهل سنت
عزاداری در نگاه اهل سنت، از دو منظر قابل تبیین است:

الــف - روایــات متعــدد اهــل ســنت در خصــوص عــزاداری در ســیره پیامبــر)ص( و 
گریســتن آن حضرت بر امام حســین)ع( و مســائلی این چنینی درباره آن حضرت؛

ب - دیدگاه های مختلف عالمان سنی مذهب.
ــه  ــه پیامبــر و صحاب ــات بســیاری از اهــل ســنت وجــود دارد ک ــگاه اول، روای از ن
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در ســوگ عزیزانشــان می گریســته انــد و عــزاداری می کــرده انــد؛ هماننــد گریســتن 
پیامبــر بــر اهــل بیتــش،)19( نیــز گریــه ایشــان بــر حمــزه،)20( جعفــر بــن ابــی 
طالــب، زیــد بــن حارثــه،)21( ابراهیــم و فرزندشــان)22( و عثمــان بــن مظعــون، 
نیــز بایــد بــه مرثیه هــای اصحــاب پیامبــر در ســوگ حمــزه اشــاره کــرد. پــس از 
شــهادت حمــزه کســانی چــون صفیــه، خواهــرش، کعــب مالــک و حســان بــن 

ــد. ــه ان ــا گفت ــت)23( او را رث ثاب
در  مــردگان)24(  بــر  گریــه  و  روایاتــی در مذمــب شــیون  دیگــر ســو،  البتــه در 
احادیــث اهــل ســنت وجــود دارد کــه بیشــتر آن هــا بــه خلیفــه دوم بــاز می گــردد. 

در توضیح این احادیث چند نکته حایز اهمیت است:
اول.  هــم چنــان کــه ابــن عبــاس از قــول عایشــه نقــل می کنــد - در صــورت 
درســتی ایــن نــوع احادیــث از رســول خــدا)ص( - آن حضــرت، ایــن گفتــار را از 
اســاس دربــاره زیــاد شــدن عــذاب کافــران بــا گریــه بستگانشــان فرموده اســت)25(
دوم. در ســیره خلیفــه دوم بــه مــوارد متضــاد و معــارض بــا اینگونــه روایــت بــر 
می خوریــم کــه وی اشــک ریختــن و گریــه کــردن و ســوگواری را بــدون کارهــای 
زایــد اجــازه مــی داده اســت؛ هماننــد اجــازه او بــر گریســتن زنــان بــر مــرگ خالــد بــن 

ــان.)27( ــرگ نعم ــه او در م ــد،)26( و گری ولی
سوم. اصوال این روایات از نظر سند قابل تأمل اند.

از نــگاه دوم، یعنــی از نظــر عالمــان اهــل ســنت و فتــاوای فقهــی، آنــان نیــز، 
تحریــم مطلــق عــزاداری جایــی نــدارد. نیــز آنچــه مکــروه قلمــداد شــده، شــیون، 

زاری، فریــاد زدن اســت. ولــی گریســتن جایــز دانســته شــده اســت.)28(
در مجمــوع، عالمــان اهــل ســنت، گریــه بــدون فریــاد زدن را مبــاح دانســته انــد، 
ولــی در خصــوص گریــه بــا صــدا، دو دیــدگاه وجــود دارد. مالکیان و حنفیــان، گریه 
بــا فریــاد را حــرام می داننــد، ولــی شــافعیان و حنبلــی هــا آن را روا دانســته اند)29(
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مقدمه
در ایــن مختصــر، ابتــدا، توضیحــی در بــاب عــزاداری از دیــدگاه متــون دینــی 
خواهیــم داد. ســپس »عــزاداری و ســوگ)1( واقعــی« و »مراســم عــزاداری«) 2( را 
از دیــدگاه روان شناســی معرفــی می کنیــم؛ بعــد از آن از منظــر یــک روان شــناس 
اجتماعــی)3( آن مراســم را یــک گــروه اجتماعــی)4( تلقی کرده و بــه آثار و پیامدهای 
آن می نگریــم و در انتهــا بــه هیجان هــای روانــی ناشــی از عــزاداری، مثــل غــم و 
انــدوه)5(، افســردگی)6(، شــادی)7(، عــزت نفــس)8( و... پرداختــه از ایــن رهگــذر 
بــه بعضــی اشــکاالت علمــی مطــرح شــده، در ایــن موضــع خواهیــم پرداخــت. در 
نهایــت بــه آســیب شناســی مراســم عــزاداری نیــز اشــاره ای مختصــر خواهیــم کــرد.

مراسم عزاداری از دیدگاه متون دینی
در قــرآن، آیاتــی کــه بــه طــور صریــح و مســتقیم، بیــان کننــده ی حکــم عــزاداری 
باشــد، وجــود نــدارد؛ اّمــا آنچــه اکنــون تحــت عنــوان مراســم عــزاداری انجــام 

ــود دارد: ــر خ ــاالی س ــات را ب ــروه از آی ــد گ ــد چن ــت تأیی ــود، دس می ش
الف( آیاتی که به فریاد کردن علیه ظلم، امر می کند یا مجوز می دهد)9(

روان شناسی عزاداری
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ب( آیاتی که تحکیم والیت را هدف خود قرار داده اند)10(
ج( آیاتی که موّدت اهل بیت را تأیید کرده اند)11(

الهــی  اولیــای  دیگــر  یــا  انبیــا  از  بعضــی  ســوگواری  بــر  داللــت  کــه  آیاتــی  د( 
یوســف)12( حضــرت  فــراق  در  یعقــوب  حضــرت  ســوگواری  مثــل  داشــته اند، 

هـ ( آیاتی که بزرگداشت شعائر الهی را تأکید می کنند.)13(
آیــات بســیار زیــادی از قــرآن نیــز هســت کــه از طریــق روایــات معصومــان، بــه 
گونــه ای دربــاره ی امــام حســین اســت؛ اّمــا از آن جــا کــه در بــاب نیســت، بــه 
آن نمی پردازیــم؛ مثــل آیــه ی مباهلــه، کــه آن حضــرت)ع( یکــی از مصادیــق 
تفســیر  امــام حســین)ع(  بــه  کــه  نفــس مطمئنــه)14(  آیــه ی  یــا  آن هســتند، 
می شــود؛ یــا آیــه ای کــه خداونــد از بندگانــش، دربــاره ی خــون ریــزی و... پیمــان 
می گیــرد)15(، در تفســیر برهــان در ذیــل ایــن آیــه آمــده اســت کــه: وقتــی ایــن آیــه 
نــازل شــد، پیامبــر فرمــود: »یهــود، عهــد خــدا را نقــض و رســوالن او را تکذیــب 
کردنــد و اولیــای الهــی را کشــتند؛ آیــا بــه شــما خبــر بدهــم بــه مشــابه آنــان از یهــود 
ــا رســول اهلل« حضــرت رســول)ع( فرمــود: »قومــی از  ایــن امــت؟« گفتنــد: »بلــه ی
اّمــت مــن کــه خــود را از اهــل مّلــت مــن می داننــد، افاضــل ذرّیــه ی مــرا می کشــند، 
شــریعت و ســنت مــرا عــوض می کننــد، فرزندانــم حســن و حســین را می کشــند، 

ــا و یحیــی راکشــتند.«)16( همــان طــور کــه یهــود، زکری
ــر جــواز گریــه و عــزاداری می کننــد؛ امــام  روایــات زیــادی نیــز داریــم کــه داللــت ب
صــادق)ع( می فرمایــد: »بانــوان در مصیبــت هــا، نیــاز بــه نوحــه ســرایی و شــیون 
ــل و  ــخنان باط ــد س ــا نبای ــود، اّم ــاری ش ــان ج ــک هایش ــد اش ــد و بای و زاری دارن

ــد...«.)17( ــوده بگوین بیه
آن حضــرت در جــای دیگــر می فرماینــد: »گریــه کننــدگان پنــج نفــر بودنــد: آدم 
و یعقــوب و یوســف و فاطمــه بنــت محّمــد و علــی بــن الحســین. گریــه ی آدم بــه 
جهــت خطــا و اخــراج از بهشــت، یعقــوب در فــراق یوســف و یوســف در دوری از 
ــدرش  ــهادت پ ــری ش ــز ب ــجاد)ع( نی ــام س ــدرش و ام ــرای پ ــرا ب ــرت زه ــدر و حض پ
گریــه می کردنــد«.)18( امــام صــادق)ع( بــه فرزنــدش ســفارش می کنــد کــه برایــش 

مجالــس عــزاداری برگــزار نمایــد.)19(
روایاتــی از ایــن نــوع، بســیار فــراوان اســت و مهــم تریــن اهدافــش، مبــارزه بــا 
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ظلــم و ســتم بنی امیــه و بنــی عبــاس بــوده اســت.)20(
البتــه بعضــی از روایــات اهــل ســنت بــا عــزاداری مخالفــت کــرده انــد، اّمــا از خــود 
روایــات اهــل ســنت، پاســخ آن هــا نیــز داده شــده اســت. پاســخ ایــن اســت کــه 
ایــن روایــات جمــع شــدنی هســتند، و وجــه جمــع آن هــا ایــن اســت کــه روایــات 
مختلــف، بــرای نفــی بعضــی از کارهــای ناصحیــح کــه در عــزاداری انجــام می شــود، 
آمــده اســت؛ مثــل داد و فریــاد کــردن، گریبــان دریــدن، ســخن باطــل گفتــن و...، 

اّمــا آن هــا کــه موافــق هســتند، نظــر بــه اصــل عــزاداری دارنــد.)21(
ــابقه  ــزاداری دارای س ــز ع ــلمانان نی ــیره ی مس ــان)ع( و س ــیره ی معصوم در س
ــی  ــد؛ در مدینــه هــر کس ــهید دادن ــد 70 ش ــوده اســت. مســلمانان در جنــگ ُاح ب
ــا دیــدن ایــن  بــرای بســتگان شــهید خــود گریــه می کــرد. چشــمان پیامبــر)ص( ب
صحنــه، پــر از اشــک شــد و فرمودنــد: »اما عمویــم، حمزه، گریه کننده نــدارد«)22(

گریه پیامبر ص بر حمزه سید الشهداء
ابــن مســعود می گویــد: »پیامبــر در ســوگ حمــزه بســیار گریــه کــرد، جنــازه ی 
حمــزه را رو بــه قبلــه نهــاد و ایســتاد و بــا صــدای بلنــد گریــه کــرد و صفــات خــوب 

حمــزه را برشــمرد.)23(
ــا ایمــان و وفــادار صــدر  اســماء همســر جعفــر بــن ابــی طالــب، کــه از زن هــای ب
اســالم بــوده اســت، می گویــد: »جعفــر در جنــگ موتــه بــه شــهادت رســید؛ بــر 
رســول خــدا)ص( وارد شــدم، ایشــان فرمودنــد: ای اســماء، فرزنــدان جعفــر کجــا 
هســتند؟ آنــان را پیــش آن حضــرت آوردم، آنــان را در آغــوش کشــید و گریــه کــرد و 

گفــت: جعفــر امــروز بــه شــهادت رســید .)24(
پیامبــر بــه دفعــات فراوانــی در ســوگ یارانــش گریــه کــرده انــد. از جملــه: در 
عیــادت آخــر و بیمــاری احتضــار ســعد ابــن عبــاده، رئیــس قبیلــه خــزرج، در کنــار 
مــزار دختــر خــود در مدینــه، در ســوگ فرزنــدش ابراهیم،)بــا بیــان ایــن ســخن که، 
قلــب از شــدت انــدوه می ســوزد، اّمــا ســخنی بــر خــالف رضــای حــق نمــی گویــم(، 
در ســوگ عثمــان بــن مظعــون در مدینــه، در کنــار مــزار مادرشــان در ابواء،)پــس 
از گذشــت ســالیان دراز و معبــوث شــدن آن حضــرت بــه نبــوت(، بــه هنــگام 
یــادآوری شــهادت امــام علــی)ع( و امــام حســین)ع( حّتــی در هنــگام والدت امــام 
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حســین)ع( و در مکان هــای مختلــف؛ مثــل منزل هــای ام ســلمه، ام المؤمنیــن 
زینــب، عایشــه، و در خانــه ی امــام علــی)ع( و....

پــس از پیامبــر نیــز، صحابــه عــزاداری می کردنــد، عــالوه بــر گریــه ی مســتمر 
حضــرت زهــرا)س( کســان دیگــری مثــل بــالل، قیــس، امایمــن، خلیفــه ی اول و 

ــد.)25( ــه کردن ــر گری ــوگ پیامب ــز در س دوم نی
زنــان بنــی هاشــم در شــهادت امــام حســن و امــام حســین، عــزاداری و گریــه 
کردنــد؛ ام ســلمه، ام المؤمنیــن، در رؤیــا از شــهادت امــام حســین با خبر می شــود 
ــر  و پــس از بیــداری بــه عــزاداری می پــردازد و زنــان هاشــمی را نیــز بــه عــزاداری ب
ــرات و  ــل در ف ــس از غس ــاری، پ ــداهلل انص ــن عب ــر ب ــد؛ جاب ــوت می کن ــین دع حس
پوشــیدن لبــاس تمیــز، بــه صــورت پابرهنــه و اندوهگیــن بــه ســوی مــزار امــام 
حســین مــی رود و گریــه ی فــراوان می کنــد؛ انــس ابــن مالــک و زیــد ابــن ارقــم، از 
یــاران پیامبــر، در ســوگ امــام حســین گریــه کردنــد؛ مختــار ثقفــی در عــزای امــام 
ــا لثــارات  ــا شــعار »ی حســین گریــه کــرد و قســم خــورد کــه انتقــام بگیــرد؛ تواّبیــن ب
الحســین« بــه رهبــری ســلیمان ابــن صــرد خزاعــی، بــرای انتقــام جمــع شــده، بــر 
مــزار امــام حســین رفتــه، گریــه و نالــه می کننــد؛ مــردم کوفــه و شــام و مدینــه، پــس 
از شــهادت امــام حســین عــزاداری می کننــد؛ شــعرا و ســرایندگان عــرب، اشــعار 

فراوانــی در ســوگواری ســروده انــد.
از ســیره ی معصومــان و  مــوارد ذکــر شــده  از  کــه بعضــی  یــادآوری می شــود 
ــی  ــه مراســم عــزاداری نبــوده اســت بلکــه ســوگ و داغ دیدگ مســلمانان، ناظــر ب
واقعــی بــوده اســت؛ اّمــا مــوارد متعــددی هــم بــوده اســت کــه ســوگ واقعــی 
نبــوده اســت، بلکــه مراســم عــزاداری بــوده و بــا هــدف تبلیغــی و سیاســی انجــام 
می شــده اســت. ائمــه ی پــس از امــام حســین)ع(، همــه ی آنــان، بــرای آن 
حضــرت عــزاداری کــرده انــد و مصیبــت آن حضــرت را تــازه نگــه داشــته انــد؛ بویــژه 
امــام صــادق مجلــس می گرفــت و افــراد جمــع می شــدند و ذکــر مصیبــت می شــد 

گریــه می کردنــد.)26( و 
انجــام  حســین  امــام  عــزاداری  شــیعیان  توســط  نیــز  ائمــه)ع(  زمــان  از  پــس 
می شــد، اّمــا تــا پیــش از قــرن چهــارم بــه صــورت پنهــان بــود، همــان طــور که جشــن 

و ســرور در روز عیــد غدیر)18ذیحجــه( نیــز پنهــان بــود و از آن پــس آشــکار شــد.
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معــز الدولــه ی دیلمــی، از ســالطین بــزرگ و مقتــدر آل بویــه بــود کــه در آشــکار 
ســاختن شــعائر شــیعه، نقــش اساســی داشــت و مــردم بغــداد را بــه عــزاداری 
حســین تشــویق می کــرد. در ســال های بیــن 352تــا اواســط قــرن پنجــم مراســم 
عاشــورا، مهــم تلقــی می شــد و اجــرا می شــد. در همیــن ســال هــا فاطمیــه و 
ــد و مراســم  ــد و شــهر قاهــره را بنــا نهادن ــه تصــرف درآوردن اســماعیلیه، مصــر را ب
کشــورهای  ســایر  بــه  عــزاداری،  مراســم  می شــد.  برگــزار  نیــز  مصــر  در  عاشــورا 
اســالمی، شــمال آفریقــا، ایــران و برخــی کشــورهای عربــی رســوخ کــرد. در ایــران 
از قــرن اول و دوم، تعزیــه رایــج بــود، ولــی گســترش بیشــتر یافــت. اکنــون نیــز نــه 
تنهــا شــیعیان، بلکــه حّتــی بســیاری از غیــر شــیعیان و غیــر مســلمانان نیــز، امــام 
حســین و مراســم عــزاداری حســینی را بــه خوبــی می شناســند و بــرای آن احتــرام 
قائلنــد. امــروزه بــه برکــت جمهــوری اســالمی ایــران، مراســم عــزاداری، بــه همــان 
شــیوه های مرســوم در ایران)ســخنرانی، روضــه خوانــی، مّداحــی و ســینه زنــی 
تشــکیل دادن دســته های عــزاداری و...( بــه زبان هــای مختلــف دیگــری مثــل 

ــی، چینــی، ژاپنــی و...، نیــز رواج یافتــه اســت. انگلیســی، آلمان
ــذاری ایــن مراســم را، در پدیده هــای اجتماعــی و  ملت هــای دیگــر، حضــور و اثرگ
سیاســی شــیعیان مشــاهده کــرده انــد. هــر کــس انــدک تأملــی کــرده باشــد، نقــش 
حســین و عــزاداری حســینی را در دفــاع مقــّدس، بخوبــی می شناســد. حســین 
در انحصــار شــیعیان نیســت؛ رهبــر فقیــد هنــد، گانــدی، از حســین بهــره گرفتــه؛ 
نهضت هــای بوســنی و هرزگویــن، لبنــان، فلســطین و... از حســین بهــره گرفتــه انــد.

کســانی می تواننــد بخوبــی، مراســم عــزاداری را درک کننــد که اواًل شــناخت های 
ــار عاطفــی آن  الزم دربــاره ی آن را داشــته باشــند و ثانیــًا در آن شــرکت کــرده و آث
ــی و  ــده، علــم حصول ــرای شــناخت ایــن پدی ــرده باشــند. ب ــی ک ــه ی درون را تجرب

تحلیــل عقلــی الزم اســت، اّمــا بســنده نیســت.

چیستی عزاداری
عزاداری در عرف عام به دو معنا اطالق می شود:

الف( داغ دیدگی و عزاداری شخصی و بالفعل؛
ب( مراسم عزاداری که به صورت سّنتی برای دیگران برگزار می شود.
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ایــن دو، از دیــدگاه روان شناســی کامــاًل متفــاوت هســتند. داغ دیدگــی واقعــی، 
امــری اســت غیــر اختیــاری و افــراد داغ دار، از مــدار زندگــی عــادی خــارج می شــوند 
و بایــد بــه تدریــج بــه زندگــی عــادی برگردنــد؛ اّمــا مراســم عــزاداری، کامــاًل اختیــاری 
و برنامــه ریــزی شــده اســت و بخشــی از برنامه هــای زندگــی عــادی افــراد محســوب 
می شــود. داغ داری، حالتــی روانــی و درونــی اســت؛ ولــی مراســم عــزاداری معمــواًل 
بــه صــورت اجتماعــی صــورت می گیــرد. بــرای عــادی شــدن زندگــی فــرد داغ دار، 

عواملــی بــه کمــک می آینــد کــه از جملــه ی آن هــا مراســم عــزاداری اســت.
داغ دیدگــی ممکــن اســت بــه صــورت ناگهانــی و بــدون آمادگــی باشــد؛ مثل این 
کــه عزیــزی را در تصــادف اتومبیــل از دســت بدهنــد و ممکــن اســت بــا پیش بینی 
و آمادگــی قبلــی باشــد، مثــل ایــن کــه عزیــزی پــس از یــک دوره ی ســخت بیماری 
العــالج، از دنیــا بــرود. در هــر دو صــورت، داغ دیدگــی صــدق می کنــد، اّمــا ناگهانــی 

بــودن ســخت تر اســت.

داغ دیدگی)27(
مــرگ  دارنــد.)28(  متفــاوت  دیدگی هــای  داغ  بــار  مختلــف،  فقدان هــای 
ــرای  ــان و هــم ب ــرای زن همســر، یکــی از پرفشــارترین وقایــع زندگــی اســت؛ هــم ب
بــا بیــش از  بــر اســاس مصاحبــه هایشــان  مــردان. »بونــل« و »برنــل«)1989( 

فــرد داغ دیــده کردنــد: بــا  را  100خانــواده ی داغ دیــده، راهنمایی هــای زیــر 
1( حداقــل تــا شــش مــاه از تصمیمــات ناگهانــی پــس از فقــدان، خــودداری 
کنند)مانند خرید و فروش خانه و وســایل آن، تغییر شــغل، ازدواج مجدد و...(.

2( فــرد داغ دیــده، بایــد اطمینــان داشــته باشــد کــه تجربــه ی فقــدان، مراحلــی 
دارد و طــی خواهــد شــد.

3( در حالت هــای خیلــی شــدید روحــی در روزهــای اولیــه، اســتفاده از آرام 
نــدارد. بخش هــای ضعیــف در هنــگام خــواب، اشــکال 

4( توســط یــک مشــاور، در یــک فضــای همدالنــه، فراینــد مــرگ بــرای داغ دیــده 
بیان شــود.

5( در مــواردی کــه الزم اســت، از مــددکار اجتماعــی اســتفاده شــود؛ ماننــد 
مــردی کــه همســر خــود را از دســت داده و فرزنــد خردســال دارد.
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فلسفه عزاداری

مقّدمه
در فرهنــگ دینــی مــا، یکــی از برنامــه هایــی کــه نشــان دهنــده پیونــد و دوســتی 
ــاد  ــا اولیــای دیــن و امامــان معصــوم اســت، »عــزاداری« اســت، یعنــی ی شــیعه ب
رحلــت و شــهادت آنــان را گرامــی داشــتن، در ســوگ آنــان ماتــم بــه پاکــردن و در 

عزایشــان گریســتن.
عــزاداری از آغــاز، بــا دســتور و تأکیــد و توصیــه خــود پیامبــر خــدا)ص( و امامــان 
شــکل گرفتــه اســت و رفتــه رفتــه میــان اّمــت وفــادار بــه خانــدان پیامبــر و عالقــه 

منــدان بــه عتــرت بــه صــورت یــک »ســّنت دینــی« درآمــده اســت.
تدبیــر و خواســت الهــی نیــز در ایجــاد شــوق و محبــت نســبت بــه خانــدان 

اســت. داشــته  نقــش  ســّنت  ایــن  تــداوم  سید الشــهدا)ع(در  بویــژه  پیامبــر، 
رســول خــدا)ص( فرمــود: »ِإّن ِلقتــل الحســین)ع(حرارًة فــی قلــوِب المؤمنیــَن 
«. »بــرای شــهادت حســین)ع(حرارت و گرمایــی در دلهــای مؤمنــان  بــداً ــَرُد اَ الَتْب

اســت کــه هرگــز ســرد و خامــوش نمــی شــود.«
ایــن شــوق خــداداد را، در عمــق دل و جــان خویــش حــّس می کنیــم و همچــون 

چشــمه ای در طــول حیــات، از زالل آن می چشــیم و طــراوت می یابیــم.
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مهــر و محّبــت خانــدان پیامبــر)ص( بویــژه حضــرت ابــا عبــداهلل الحســین)ع(را 
همچــون بــذری در زمیــن دل مــا افشــانده انــد. مــا نیــز وظیفــه داریــم کــه ایــن بــذر 
ــار بنشــانیم و در همــه عمــر، از ثمــرات آن  ــرگ و ب ــه ب را برویانیــم و ایــن نهــال را ب
بهــره منــد شــویم. اشــک مــا شــاهد عشــق ماســت. می توانیــم بــه عتــرت رســول 

خــدا)ص( عــرض کنیــم:
اگر از عاشقان دل گشت غمناک   /    اگر در سوگشان شد دیده نمناک        

گواه عشق ما این دیده و دل   /    رساند اشک و غم ما را به منزل     
از ســوی دیگــر، بــر پــا کــردن ســوگواری در ایــام رحلــت و شــهادت معصومیــن 
علیهــم الســالم، زنــده نگهداشــتن نــام و یــاد و خاطــره و تعالیــم آن پاکمــردان 

ــت. ــی اس اله
بــر  آثــار و بــرکات ایــن احیاگــری و تعظیــم شــعائر نیــز بــه خــود امــت اســالم 
می گــردد و از ایــن رهگــذر، ُعلقه هــای دینــی و پیوندهــای عاطفــی بــا اولیــای 
دیــن اســتوارتر می شــود و دینــداری و تعّهــد و پــاک زیســتی شــیعیان اهــل بیــت 

می شــود. تقویــت  علیهم الســالم 
با این حســاب، مناســب اســت که هم فلســفه و انگیزه این شــعائر دینی بیشــتر 
شــناخته شــود، هــم بــه ســابقه و پیشــینه آن اشــاره گــردد و هــم بــه زمینه هــای 

بهــره وری از ایــن ســّنت دیرپــای مذهبــی در عصــر حاضــر اشــاره شــود.

1. خّط احیاگری در عزاداری
پیــش از آنکــه بــه نقــش احیاگرانــه عــزاداری اشــاره شــود، بایــد بــه زمینه هــای 

تاریخــی ایــن برنامــه دینــی اشــاره کــرد.
بــا شــکل گیــری اســالم و قــدرت یافتــن آییــن نبــوی)ص(، دشــمنان دیــن و 
پیامبــر، بــه شــکلهای مختلــف در صــدد برآمدندنــد تــا ایــن نهضــت را خامــوش و 
ایــن حرکــت را نابــود کننــد. برنامــه »برخــورد فیزیکــی« بــا عتــرت پیامبــر و مقابلــه 
صریــح و رویــاروی بــا خانــدان رســول و بــه انــزوا کشــاندن اهــل بیــت پیامبــر، 
یکــی از ایــن برنامــه هــا بــود. ایــن حرکــت تــا آنجــا پیــش رفــت کــه امامــان شــیعه، 
کــه می بایســت پــس از پیامبــر خــدا عهــده دار تــداوم خــّط رســالت بــه صــورت 
امامــت و حاکمّیــت سیاســی »والیــت« باشــند، بــا دشــمنیهای دشــمنان یــا 
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کشــته یــا مســموم شــدند. مظلومّیــت شــدید خانــدان عصمــت، از ســوی دیگــر بــر 
محبوبّیــت قلبــی آنــان می افــزود و پیوســته در مــدار جاذبــه الهــی آنــان، دلهــای 

مشــتاق فراوانــی می تپیــد و می چرخیــد.
ایــن  یــاد  و  نــام  فراموشــاندن  بــا  کــه  داشــتند  ســعی  بیــت  اهــل  دشــمنان 
خانــدان و ایجــاد فاصلــه میــان مــردم و خانــدان پیامبــر، خــط و مــرام آنــان را 
ــت هــا  ــرای پیــروان و وفــاداران هــم پیوســته محدودّی ــزوا بکشــانند. ب ــه ان هــم ب
و ســختگیری های بســیار ِاعمــال می داشــتند. ارتبــاط و رفــت و آمــد بــه خانــه 
امامــان و حّتــی زیــارت قبــور آنــان در ُبرهــه هایــی از تاریــخ بویــژه در عصــر متــوکل 

عّباســی، ممنــوع و یــک جــرم سیاســی تلّقــی می شــد.
در چنیــن شــرایطی، نوشــتن و گفتــن و ســرودن و نشــر تفّکــر و راه آنــان و ترویــج 
خــط فکــری و تعالیمشــان، از اســلوبهای مؤثــر شــیعه در دفــاع از حــق و مبــارزه بــا 
باطــل بــه شــمار می آمــد و حّتــی گریســتن و ســوگواری در عــزای آنــان و بــه زیــارت 
ــرای  ــی و افشــاگرانه و محــوری ب ــان رفتــن، یــک عملــی سیاســی و مبارزات مــزار آن
تجّمــع و تشــّکل شــیعه محســوب می شــد و از ایــن رو نوعــی عبــادت و حرکــت در 
خــّط امامــان نیــز بــه شــمار می رفــت. ایــن گونــه مجالــس حســینی و اهــل بیتــی 
مــورد تشــویق و حمایــت ائّمــه بــود. امــام صــادق)ع(از ُفضیــل پرســید: آیــا دور هم 

می نشــینید وحدیــث و ســخن می گوییــد؟ گفــت: آری. حضــرت فرمــود:
ها، َفَاْحُیوا َاْمَرنا، َفَرِحَم اهللُ  َمْن َاْحیی َاْمَرنا.« »ِاّن ِتلَک المجالَس ُاِحّبُ

»ایــن گونــه مجالــس را دوســت مــی دارم، پــس امِر)امامــِت( مــا را زنــده بداریــد، 
خــدا رحمــت کنــد کســی را کــه امــر)و راه و مــرام( مــارا احیــا می کنــد.«

ــدان رســالت)چه در  ــاد خان ــه ی ــه مقتضــای ایــن حدیــث، برپایــی مجالــس ب ب
غم هــا و شــادی هــا، در توّلدهــا و شهادتهایشــان( احیاگــری نســبت بــه یــاد آنــان 
و مطــرح ســاختن فضایــل آنــان اســت و ایــن گونــه محافــل، محبــوب آنــان اســت.

در حدیث دیگری حضرت رضا)ع(فرموده است:
»َمْن َجَلَس َمْجِلسًا ُیحیی فیه َامُرنا َلم َیُمْت َقْلُبُه َیوَم َتُموُت اْلُقُلوُب.«

احیــا  مــا  مکتــب(  و  خــط  امــر)و  آن،  در  کــه  بنشــنید  مجلســی  در  »هرکــس 
میــرد.« نمــی  می میرنــد،  دل هــا  کــه  روزی  در  دلــش  می شــود، 

ــم و شــعر و مرثیــه و اشــک و عــزاداری در »احیــای  ــان و قل ــا زب ــه، ب پیــروان ائّم
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ــان  ــده نگهداشــتن حماســه هــا و مظلومّیتهــا و بیــان فضایــل آن ــه« و زن امــر ائّم
تــالش می کردنــد. در آن عصــر خفقــان، طــرح »خــّط ائّمــه«، خطرهایــی را هــم در 
پــی داشــت، چــون آن گونــه ذکرهــا و یادهــا، جهــاد بــود. جلســات انــس و دیــدار 
ــرای الهــام گیــری و یافتــن محورهــای »وحــدت مکتبــی«  شــیعیان وســیله ای ب
بــه حســاب می آمــد و شــعر و مرثیــه و مــدح و ســوگواری بــر شــهیدان کربــال و ســّید 
الشــهدا و مظلومّیــت خانــدان رســول خــدا)ص( در آن عصــِر »نتوانســتن«ها، 
ابعــادی از مســأله زنــده نگهداشــتن مشــعل حــق و دعــوت بــه نــور و ایمــان بــود. 
ســروده های موضعــدار شــاعران شــیعی، در دو محــور »مدایــح« و »مراثــی« کــه 
دربــاره ائّمــه و فضایلشــان بــود، همــواره بــه عنــوان اهرمــی در دفــاع از حــق و 
مبــارزه بــا حکومتهــای جــور، مــورد اســتفاده قــرار می گرفــت و بــه همیــن خاطــر، 
برپایــی مراســم ســوگواری بــرای ائّمــه و احیــای خاطــره شهادتشــان، الهام بخش 

و حرکــت آفریــن و بیدارگــر بــود.
ســّنت شــعر گفتــن و مرثیــه ســرودن بــرای خانــدان پیامبــر نیــز، از همیــن رهگــذر 
مــورد تأکیــد اولیــای دیــن بــود و مرثیــه ســرایان، مــورد تقدیــر و حمایــت و تشــویق 
امامــان شــیعه قــرار می گرفتنــد و در دِل شــیعیان هــم جــای داشــتند و در جامعــه 

شــیعی نیــز از مکانــت واالیــی بــه عنــواِن »ذاکــر« ویــادآور برخــوردار بودنــد.
ابــو هــارون مکفــوف گویــد: خدمــت حضــرت صادق)ع(رســیدم. امــام بــه مــن 
فرمــود: »برایــم شــعر بخــوان«. شــعر و مرثیــه خوانــدم. فرمــود: ایــن طــور نــه، 
همانطــوری که)بــرای خودتــان( شــعر خوانــی می کنیــد و همــان گونــه کــه نــزد قبــر 

سید الشــهدا)ع(برای آن حضــرت مرثیــه می خوانــی.
ایــن ســخن، تأکیــدی بــر شــیوه »عــزاداری ســّنتی« و نوحــه خوانــی مردمــی 
ــم  ــت و ه ــته اس ــتری داش ــداز بیش ــوز و گ ــوده و س ــج ب ــردم رای ــان م ــه می ــت ک اس

اســت. ریشــه در عواطــف حاضــران می دوانیــده 
رســاندن  نوعــی  »عــزاداری«  بــه خلفــا،  وابســتگان  غوغــا ســاالریهای  آن  در 
صــدای مظلومّیــت »آل علــی« بــه گــوش مســلمان بــود و رســالتی عظیــم داشــت. 
اقامــه عــزا و بیــان رنجهــای جانــکاه پیشــوایان حــق و خون دلهای ائّمــه عدل، در 
عیــن حــال انتقــال فرهنــگ مبــارزه و شــهادت بــه نســلهای آینــده تّلقــی می شــد. 
ــه کمــک شــعور می آمــد و عاشــورا  ــه مجالــس، احســاس هــا و عواطــف ب در آنگون
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زنــده می مانــد و اشــک، زبــان گویــای احساســهای عمیــق کســانی می شــد کــه 
بــه خــّط حســینی و عاشــورایی، پــای بنــد بودنــد. اشــک، دلیــل عشــق می شــد و 

زبــان دل و شــاهد شــوق.

2. تأکید و تشویق به عزاداری
ســوگواری در فقــدان یــک عزیــز، هــم یــک امــر طبیعــی و عاطفــی اســت و نشــانه 
ــال بــودن احساســها و عواطــف بشــری در یــک انســان و جامعــه اســت، هــم  فّع
در مــورد اهــل بیــت پیامبــر یــک »دســتور دینــی« اســت. هــر چنــد برخــی از کــج 
فهمــان، در اذهــان مــردم شــبهه می آفریننــد و ایــن اصــل را زیــر ســؤال می برنــد، 
ــا عمــل پیامبــر اســالم، و امامــان شــیعه و توصیه هــای مکــّرر آنــان نســبت بــه  اّم
ــرای  ــدان پیامبــر و عــزاداری ب ــردن مصائــب خان ــر سید الشــهدا و یادک گریســتن ب
آنــان و مرثیــه ســرودن برایشــان، زداینــده هــر شــبهه در ایــن زمینــه اســت. رســول 
خــدا)ص( کــه دارای عواطفــی سرشــار بــود، وقتــی پســر کوچکــش ابراهیــم در حال 
جــان دادن بــود، حالــت گریــه یافــت و چشــمانش پــر از اشــک شــد، آنــگاه فرمــود: 
چشــم، اشــکبار می شــود و دل اندوهگیــن می گــردد، ولــی ســخنی نمــی گویــم 
مگــر آنچــه موجــب رضــای خــدا باشــد و مــا بــه خاطــر تــو، ای ابراهیــم، محزونیــم.

بــه فرمــوده امــام صــادق)ع( وقتــی خبــر شــهادت جعفــر بــن ابــی طالــب و زیــد 
بــن حارثــه)در جنــگ موتــه( بــه پیامبــر خــدا)ص( رســید، از آن پــس هــرگاه وارد 
ــر آن دو شــهید بســیار و بشــّدت می گریســت و می فرمــود: ایــن  ــه می شــد، ب خان

دو بــا مــن هــم ســخن و همــدم و انیــس بودنــد و هــر دو رفتنــد.
پــس گریــه بــر شــهید و غــم بــرای فقــدان یــک عزیــز، کاری انســانی و مقــدس و 
ارزشــمند اســت کــه در ســیره پیامبــر اکــرم نیــز وجــود داشــته اســت. گریــه بــر ســاالر 
شــهیدان، حضــرت ابــا عبــداهلل)ع(در ایــن میــان نقــش ویــژه تــری داشــته و ائّمــه 

معصومیــن، بــر آن تأکیــد بســیار می کردنــد.
بــه نقــل امــام باقــر)ع(: امیــر المؤمنین)ع(بــا دو تــن از یارانــش از »کربــال« گــذر 
کــرد. هنــگام عبــور از ایــن ســرزمین، چشــمانش اشــک آلــود و گریــان شــد، ســپس 
فرمــود: اینجــا مرکــب هایشــان بــر زمیــن می خوابــد، اینجــا محــّل بــار افکنــدن 
آنــان اســت و اینجــا خون هایشــان ریختــه می شــود، خوشــا بــه حــال تــو ای خاکــی 
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کــه خــون دوســتان بــر روی تــو ریختــه می شــود.
ایــن در حالــی بــود کــه بیــش از بیســت ســال بــه واقعــه کربــال مانــده بــود و امــام از 

شــهدای ســرزمین نینــوا یــاد کــرد و بــرای آنــان اشــک ریخــت.
حضــرت فاطمــه زهــرا ـ علیهــا الّســالم ـ نیــز قبــر حضــرت حمــزه سید الشــهدا را 
زیــارت می کــرد، اصــالح می نمــود، عالمــت می گذاشــت و هــر دو ســه روز یــک بــار، 
ــارت می کــرد، کنــار مــزار، نمــاز می خوانــد، می گریســت و  قبــور شــهدای ُاحــد را زی
دعــا می کــرد وهــر جمعــه قبــر حضــرت حمــزه را دیــدار کــرده و نــزد آن می گریســت.

امــام باقر)ع(بــه کســانی کــه نمــی تواننــد روز عاشــورا بــه زیــارت سیدالشــهدا 
در کربــال برونــد، دســتور می دهــد کــه در خانــه هــا بــرای امــام حســین)ع(گریه و 
ندبــه کننــد و اهــل خانــه را هــم بــه گریســتن و اقامــه ســوگواری بــرای آن حضــرت 
ســفارش کننــد و چــون بــه یکدیگــر می رســند، بــه هــم تســلیت و تعزیــت در ایــن 

ــد. مصیبــت بگوین
ســابقه عــزاداری و ســوگواری بــر مظلومّیــت خانــدان پیامبــر، بســیار دیرینــه 
اســت. خــود پیامبــر و حضــرت علــی و فاطمــه زهــرا و فرشــتگان و کّروبیــان و جــّن 
و انــس بــر مظلومّیــت »آل اهلل« گریســته و مجلــس عــزا برپــا کــرده انــد. انبیــای 
گذشــته هــم کــه پیــش از بــه وقــوع پیوســتن حادثــه عاشــورا و مصائــب خانــدان 

ــد. ــک ریختن ــدند، اش ــا آگاه ش ــن ماجراه ــون از ای ــتند، چ ــر می زیس پیامب
در شیوه و سیره امام کاظم)ع(به نقل از حضرت رضا)ع(چنین آمده است:

ــُة تغلــُب علیــه  ــِت الِکآب ــری ضاِحــکًا وکاَن ــی ِاذا َدَخــَل شــهُر الُمحــّرم الُی »کاَن اب
حّتــی َیْمضــَی ِمْنــُه عشــرُة اّیــاٍم، فــإذا کاَن الَیــوُم العاشــُر کاَن ذلــَک الیــوُم َیــْوَم 

ُمصیَبِتــِه وبکاِئــِه...«
»چــون مــاه محــّرم وارد می شــد، حضــرت موســی بــن جعفر)ع(دیگــر خنــدان 
ــا آن کــه ده  ــر آن حضــرت غلبــه می یافــت، ت دیــده نمــی شــد و غــم و افســردگی ب
روز از محــّرم می گذشــت. روز دهم)عاشــورا( کــه می شــد، آن روز، روز مصیبــت و 

انــدوه و گریــه وی بــود.«
رســول خــدا)ص( خطــاب بــه دختــرش حضــرت فاطمــه فرمــود: »یــا فاِطمــُة! 
 َعیــٍن باکیــٌة یــومَ القیامــِة ااّل َعْیــٌن َبَکــْت َعلــی ُمصــاِب الُحســیِن، فاّنهــا ضاِحَکــٌة 

ُ
ُکّل

ُمسْتبِشــرٌة ِبَنعیــِم الَجّنــِة.« »دختــرم فاطمــه جــان! روز قیامــت، هــر چشــمی گریــان 
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اســت، مگــر دیــده ای کــه در مصیبــت و عــزای حسین)ع(گریســته باشــد، کــه آن 
چشــم در روز قیامــت خنــدان اســت و بــه نعمت هــای بهشــتی مــژده داده می شــود.
ــاد  ــه ی ــه کارگیــری شــعر و مرثیــه در برپایــی ســوگواری ب امــام صادق)ع(نیــز در ب
ــٍد قــاَل فــی الحســیِن ِشــعرًا  ــن َاَح ــا عبــداهلل الحســین)ع(فرموده اســت: »مــا ِم اب
ــَة وَغَفــَر َلــُه.« هیــچ کــس نیســت کــه دربــاره  َفبکــی وَاْبکــی ِبــِه ِااّل َاْوَجــَب اهللُ  َلــُه الَجّنَ
حســین بــن علی)ع(شــعری بســراید و بگریــد و بــا آن دیگــران را بگریانــد، مگــر آنکه 

ــر او واجــب می کنــد و اورا می آمــرزد.« خداونــد، بهشــت را ب
مرثیــه ســرایی و مدیحــه گویــی در قلمــرو احیــای نــام و یــاد ایــن خانــدان اســت 
و هــر دو امــری ســتوده و مــورد تشــویق ائّمــه اســت و نوعــی نصــرت و یــاری جبهــه 

حــق بــه شــمار می آیــد. امــام صــادق)ع(در ایــن زمینــه فرمــوده اســت:
»الحمُد هلل اّلذی َجَعَل فی الّناِس َمْن َیِفُد ِاَلْینا وَیْمَدُحنا َوَیرثی َلنا.«

ــه ســوی مــا  ــه ب ــرار داد ک ــه در میــان مــردم، کســانی را ق ــد را ســپاس، ک »خداون
می آینــد و بــر مــا وارد می شــوند و مــارا مــدح و مرثیــه می گوینــد.

امــام صادق)ع(ایــن ســخن را بــه عبدالرحمــن حّمــاد فرمــود، پــس از آنکــه وی 
بــه امــام خبــر داد کــه جمعــی از اطــراف کوفــه و جاهــای دیگــر از زن و مــرد بــه 
کوفــه می آینــد و در نیمــه شــعبان امــام حســین)ع(را زیــارت می کننــد و ندبه هــا و 

ــد. ــی هــا دارن ســوگواری ها و مرثیــه خوان
حضــرت رضا)ع(بــه »ِدعبــل« کــه از شــاعران برجســته و متعّهــد شــیعه بــود، در 
زمینــه بهــره گیــری از شــعر بــرای مرثیــه ایــن خانــدان چنیــن توصیــه می فرمایــد: 
ــْر عــن  »یــا ِدعِبــُل! ِاْرِث الحســیَن)ع(َفَاْنَت ناِصُرنــا و ماِدُحنــا ماُدْمــَت َحّیــًا َفالُتَقّصِ
ــا  ــو ت ــا اســَتَطْعَت.« ای دعبــل! بــرای حســین بــن علی)ع(مرثیــه بگــو، ت ــا َم َنْصِرن
زنــده ای، یــاور و ستایشــگر مایــی، پــس تــا می توانــی از یــاری مــا کوتاهــی نکــن.«

شــیعًة  لنــا  ِاختــاَر  اهلل...  »اّن  اســت:  فرمــوده  ســخنی  علــی)ع(در  حضــرت 
َیْنُصروننــا وَیْفَرُحــوَن ِبَفرِحنــا وَیْحَزُنــوَن ِلُحْزِننــا.« »خداونــد متعــال، بــرای مــا 
مــا  شــادی  در  می کننــد.  یــاری  و  نصــرت  مــارا  کــه  اســت  برگزیــده  را  پیروانــی 

می گردنــد.« محــزون  مــا،  غــم  و  انــدوه  در  و  می شــوند  خوشــحال 
عــزای  بــر  کننــدگان  گریــه  و  ســوگواران  از  کــه  »مســمع«  صادق)ع(بــه  امــام 
حســینی بــود، فرمود:»خداونــد، اشــک تــورا مــورد رحمــت قــرار دهــد، آگاه بــاش، 
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تــو از آنانــی کــه از دلســوختگاِن مــا بــه شــمار می آینــد و از آنانــی کــه بــا شــادی مــا 
ــو هنــگام مــرگ،  ــاش! ت ــدوه مــا غمگیــن می شــوند. آگاه ب ــا ان شــاد می شــوند و ب

ــود.« ــی ب ــش خواه ــن خوی ــر بالی ــم ب ــور پدران ــاهد حض ش
در روایــت دیگــری چنیــن آمــده اســت:امام صادق)ع(بــر ســّجاده خــود نشســته 

و بــرای زائــران و ســوگواران اهــل بیــت ـ علیهــم الســالم ـ چنیــن دعــا می کــرد:
بــر مــا  کــه اشــک های آن هــا در راه ترّحــم و عاطفــه  »خدایــا! آن دیــدگان را 
جــاری شــده و دلهایــی را کــه بــه خاطــر مــا ســوخته و نــاالن گشــته و آن فریادهــا و 

ناله هایــی را کــه در راه مــا بــوده اســت، مــورد رحمــت قــرار بــده.«
فــاّن  الباُکــوَن،  َفْلَیْبــِک  الحســیِن  مثــِل  فرمود:»َفَعلــی  صادق)ع(نیــز  امــام 
ــوب الِعظــاَم.« »گریــه کننــدگان، بایــد بــر کســی همچــون  ُن

ُ
البــکاَء علیــِه َیُحــّطُ الّذ

حســین)ع(گریه کننــد، چــرا کــه گریســتن بــرای او، گناهــان بــزرگ را فــرو می ریــزد.«
ــه  ــه همــه تشــویق ب ــع حدیثــی بســیار اســت، ک ــه احادیــث، در مناب از ایــن گون
عــزاداری و گریــه و مرثیــه گویــی، احیــای یــاد، رفتــن بــه زیــارت و غمگینــی در راه 
مصیبت هــای آن مظلومــان اســت و بیــان ثوابهــای بــی شــمار ایــن ســّنت دینــی، 
کــه نقــش مهّمــی در زنــده نگهداشــتن فکــر و فرهنــگ آن خانــدان داشــته و دارد 
و عامــل اســتواری در پیونــد نســل امــروز، بویــژه جوانــان، بــا آن الگوهــای پاکــی و 
پارســایی و جهــاد و شــهادت و فــداکاری در راه حــق اســت، چــرا کــه اشــک، خــون 

می ســازد و مجاهــد و مبــارز و شــهید می پــرورد.
ــی کــه بــه حســین بــن علــی و اهــل بیــت پیامبــر، عشــق ورزد، بــی شــک در  دل
ســوگ آنــان هــم می گویــد و بــا ایــن گریــه، مهــر و عالقــه درونــی خــود را نشــان 
می دهــد و بــا عــزاداری در ســوگ آنــان، تجدیــد بیعــت بــا کربــال و فرهنــگ شــهادت 

ــراز مــی دارد. و امضــای راه خونیــن شــهیدان را اب
بــه تعبیــر شــهید مطهــری: »گریــه بــر شــهید، شــرکت در حماســه او و هماهنگــی 
بــا روح او و موافقــت بــا نشــاط او و حرکــت اوســت... امــام حســین)ع(به واســطه 
شــخصیت عالــی قــدرش، بــه واســطه شــهادت قهرمانــه اش، مالــک قلبهــا و 
احساســات صدهــا میلیــون انســان اســت. اگــر کســانی کــه بــر ایــن مخــزن عظیــم و 
گرانقــدر احساســی و روحــی گمــارده شــدند، یعنــی ســخنرانان مذهبــی، بتوانند از 
ایــن مخــزن عظیــم در جهــت هــم شــکل کــردن و همرنــگ کــردن و هــم احســاس 
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کــردن روحهــا بــا روح عظیــم حســینی بهــره بــرداری صحیــح کننــد، جهانــی اصالح 
خواهــد شــد.«

3. آثار و نتایج اجتماعی و سیاسی
همچنان که اشــاره شــد، عزاداری برای شــهیدان، بخصوص سید الشــهدا)ع(، 
هــم مایــه بقــای نــام و خاطــره و آثــار آن حماســه جاویــد اســت، هــم تأثیــر عاطفــی 
ــی میــان عــزاداران و پیشــوایان حــق ایجــاد می کنــد، و هــم نوعــی  ــد درون و پیون

روح مبــارزه بــا ســتم را در مــردم احیــا می کنــد.
موجــب  و  بخشــیده  غنــا  آن  بــه  خوانــی  مرثیــه  در  ادبّیــات،  و  شــعر  عنصــر 
گســترش ایــن مــوج، میــان توده هــای وفــادار بــه خانــدان پیامبر)ع(شــده اســت. 
»تأثیــر عاطفــی« و »گســترش ســریع«، دو ویژگــی مهــّم در اشــعار مرثیــه اســت. 
مــردم نیــز اشــعار مــدح و مرثیــه را می خواندنــد و حفــظ می کردنــد و مجالــس 
خــود را بــا آن هــا رونــق می بخشــیدند. تعالیــم عاشــورا از خــالل همیــن مجالــس 

بــه نســلهای بعــدی منتقــل می شــد.
ــا  ــا ایــن نوحــه خوانــی، ب ــه، ب ــا ایــن گری امــام خمینــی ـ قــّدس ســّره ـ فرمــود: »ب
ایــن شــعرخوانی، بــا ایــن نثــر خوانــی، مــا می خواهیــم ایــن مکتــب را حفــظ کنیــم، 

چنانچــه تــا حــاال هــم حفــظ شــده.«
پــس می تــوان گفــت: عــزاداری بــرای سید الشــهدا، محــور برنامه هــای حفــظ 

کننــده مکتــب اســت.
»ایــن مجالســی کــه در طــول تاریــخ برپــا بوده اســت و با دســتور ائّمــه این مجالس 
بــوده اســت... ائّمــه ایــن قــدر اصــرار کردنــد بــه اینکــه مجمــع داشــته باشــید، گریــه 

بکنیــد، چــه بکنیــد، بــرای اینکــه ایــن حفــظ می کنــد کیــان مذهــب مــارا.«
حفــظ مکتــب و دســتاوردهای تعالیــم پیامبــر، در ســایه زنــده نگهداشــتن 
»فرهنــگ اهــل بیــت« بــوده اســت و از آنجــا کــه حــّکام جــور، پیوســته تــالش بــرای 
محــو ایــن فرهنــگ داشــتند، عــزاداری خــود بــه خــود رنــگ سیاســی و مبارزاتــی 
پیــدا می کنــد. »ُبعــد سیاســی« در گریــه و عــزاداری، همــان زنــده نگهداشــتن 
روحیــه مبــارزه بــا ســتم و تشــّکل انقالبیــون شــیعه بــا محوریــت کربــالو شــهدای 
عاشــورا اســت. آن همــه ثــواب و اجــر هــم، عــالوه بــر جهــات تربیتــی و اخــروی، بــه 
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ــرکات اجتماعــی نیــز می باشــد. ــار و ب لحــاظ آث
امــام خمینــیـ  قــّدس ســّرهـ  در ایــن بــاره فرموده اســت:»این که بــرای عزاداری، 
بــرای مجالــس عــزا، بــرای نوحــه خوانــی، بــرای این هــا این همــه ثواب داده شــده 
اســت، عــالوه بــر آن امــور عبــادی اش و روحانــی اش، یــک مســأله مهــّم سیاســی 
در کار بــوده اســت. آن روز کــه ایــن روایــات، صــادر شــده اســت، روزی بــوده اســت 
کــه ایــن فرقــه ناجیــه، مبتــال بودنــد بــه حکومــت امــوی و بیشــتر عباســی و یــک 
جمعّیــت بســیار کمــی، یــک اقلّیــت کمــی در مقابــل قدرتهــای بــزرگ. در آن وقت، 
بــرای ســازمان دادن بــه فعالیــت سیاســی ایــن اقلّیــت، یــک راهــی درســت کردنــد 
کــه ایــن راه، خــودش ســازمان ده اســت... شــیعیان بــا اقلّیــت آن وقــت، اجتمــاع 
می کردنــد و شــاید بســیاری از آن هــا هــم نمــی دانســتند مطلــب چــه هســت. ولــی 
مطلــب، ســازماندهی یــک گــروه اقلّیــت در مقابــل آن اکثریــت هــا و در طــول تاریخ 
ایــن مجالــس عــزا کــه یــک ســازماندهی سرتاســری کشــورها هســت، کشــورهای 
اســالمی هســت، و در ایــران کــه مهــد تشــّیع و اســالم و شــیعه هســت، در مقابــل 
حکومتهایــی کــه پیــش می آمدنــد و بنــای بــر ایــن داشــتند کــه اســاس اســالم را 
از بیــن ببرنــد، اســاس روحانیــت را از بیــت ببرنــد، آن چیــزی کــه در مقابــل آن هــا، 

آن هــا را می ترســاند، ایــن مجالــس عــزا و ایــن دســتجات بــود.«
کــه  ایــن بعــد حســاس و مهــّم، وقتــی اســت  ایــن هــدف و نتیجــه و  البتــه 
ــوا«  ــه »محت ــد و ب امــت مســلمان و انبــوه عــزاداران از جنبــه »شــکلی« آن بگذرن
اگــر شــعور، پشــتوانه شــور و  و »جهــت« و حقیقــت عــزاداری برســند. و گرنــه، 
احســاس و عاطفــه نباشــد، ایــن گونــه مجالــس و شــعائر و ســّنتها از محتــوا تهــی 
می شــوند و بــه تشــریفاتی کــم اثــر، یــا بــی اثــر تبدیــل شــده، عاشــوراو اربعیــن بــی 

می گردنــد. خاصیــت 
به یاد کربال دلها غمین است     دال! خون گریه کن چون اربعین است        

مرام شیعه در خون ریشه دارد     نگهبانی زخط خون چنین است     
عــزا اســتفاده  برپایــی مجالــس  گریــه و ســوگواری و  اهــرم  از  امامــان شــیعه، 

نشــود. فرامــوش  عاشــورا  راه  و  حــق  مظلومّیــت  تــا  می کردنــد، 
امــام  عــزای  بــر  کــردن  قــّدس ســّره: »گریــه  ـ  راحــل  امــام  از  بــاز هــم ســخنی 
حســین، زنــده نگهداشــتن نهضــت و زنــده نگهداشــتن همیــن معناســت کــه 
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یــک جمعّیــت کمــی در مقابــل یــک امپراطــور بــزرگ ایســتاد. امــام حســین بــا عــّده 
کــم همــه چیــزش را فــدای اســالم کــرد، مقابــل یــک امپراطــوری بــزرگ ایســتاد و 
ــس  ــد و ایــن مجال ــه« محفــوظ بمان ــد در هــر جــا ایــن »ن ــه« گفــت. هــر روز بای »ن
کــه هســت، مجالســی اســت کــه دنبــال همیــن اســت کــه ایــن »نــه« را محفــوظ 
بــدارد. آن هــا از همیــن گریــه هــا می ترســند، بــرای اینکــه گریــه ای اســت کــه گریــه 

ــم اســت«. ــاد مقابــل ظال ــر مظلــوم اســت، فری ب
هــر تجّمعــی بهانــه و محــور می خواهــد. هــر چــه محــور گردهمایــی مقــدس تــر 
و ژرف تــر و فراگیرتــر باشــد، آن تجّمعــات هــم دیــر پاتــر و پــر بارتــر خواهــد بــود. 
ــه آنــان داشــتند و باســوز و گــدازی  ــا عشــق و محّبتــی کــه ب پیــروان اهــل بیــت، ب
کــه در شهادتشــان داشــتند، بهتریــن زمینــه را بــرای جمــع شــدن، دیــدار و گفتگــو 
کــردن، متشــّکل و منســجم شــدن پیرامــون خطــر فکــری و سیاســی عاشــورا و 
عتــرت داشــتند. ایــن برنامــه هــا بــه توصیــه خــود امامــان بــود و آثــار خــود را نیــز در 

طــول تاریــخ نشــان داد.
کربــال محــور انقالبیــون ضــد ســتم گشــت. ســتمگران حاکــم، بــرای زیــارت کربــال و 
زائــران حســینی و تجّمــع بــر ســر تربــت آن شــهید بــزرگ، محدودّیتهایــی ِاعمــال 
می کردنــد. ایــن برخــورد، بویــژه در عصــر متــوّکل عباســی بــه اوج خــود رســید. پــس 
ــختگیری ها را روا  ــن س ــد« ای ــد« و »راش ــل »مسترش ــری مث ــای دیگ ــم خلف از او ه
می داشــتند. در زمــان هــارون الرشــید، زیــارت حســین)ع(و تجمــع بــر محــور مرقــد 
او چنــان مــورد اســتقبال مــردم، از شــیعه و ســّنی، زن و مــرد، دور و نزدیــک قــرار 
گرفــت و ازدحــام عجیبــی شــد کــه هــارون وحشــت کــرد و بــه والی کوفه نامه نوشــت 
ــه قبــر حســین)ع(را خــراب کنــد. او اطــراف آن را عمــارت ســاخت و زمین هــای  ک
ــز  ــردم هرگ ــه م ــی عالق ــرد. ول ــب ک ــم تخری ــر را ه ــرد و قب ــت ب ــت و زراع ــر کش آن را زی

گسســته نشــد و نــام و یــاد مرقــد حســینی از محورّیــت و مرکزّیــت نیفتــاد.
امــروز اگــر راه و فرهنــگ و تعالیــم اهــل بیــت، زنــده و باقــی اســت، در ســایه 
و  زمینــه  ائّمــه،  توصیه هــای  اســت.  ســاز  زنــده  و  احیاگــر  برنامه هــای  همیــن 
ــواِن  ــا عن ــّده ای ب ــه ع ــد ک ــی ش ــس و محافل ــکیل مجال ــرای تش ــبی ب ــتر مناس بس
»خطیــب«، »واعــظ« و جمعــی بــا عنــواِن »مــّداح«، »مرثیــه خــوان« و »ذاکــر«، 
ــر مصیبــت، نقــل ســخنان، بیــان فضایــل ائمــه و شــهدا  ــه، وعــظ، ذک ــه خطاب ب



102

کتــاب مــاه

بپردازنــد، بــرکات اینگونــه مجالــس همــواره شــامل حــال اّمــت شــده اســت و در 
ایــام و مناســبتهای ویــژه، دلهــا و اندیشــه هــا و تجّمــع هــا و تــن هــا را بــه هــم 
ــا ایــن گســتردگی و عمــق و پایــداری  پیونــد داده اســت. کــدام تشــّکل سیاســی ب

یافــت؟ می تــوان 
بــه قــول شــهید پــاک نــژاد: »بــا نیــم متــر چــوب و نیــم متــر پارچــه ســیاه، می توان 
موجــی از احساســات بــی دریــغ دربــاره بــزرگ ســاالر شــهیدان مشــاهده کــرد که در 
هیــچ جــا نمونــه ای از آن دیــده نمــی شــود. در حالــی کــه بــرای تشــکیل اجتمــاع 
امــالک  از  نظــر  گردیــد. صــرف  زیــادی  بایــد متحمــل زحمــات  کوچکــی  حّتــی 
ــارت  ــا و زی ــا، نذره ــام و اکرامه ــا، اطع ــینّیه ه ــاختمان حس ــینی، س ــه حس موقوف
رفتــن هــا و اجتماعــات مذهبــی و کلّیــه خارجــی کــه طــّی ده مــاه ســال بــه عناویــن 

مختلــف در راه ایــن ســرباز فــداکار بــه مصــرف می رســد.«
منابــر حســینی و جلســات وعــظ دینــی، در همــه شــهرها و بخشــها و روســتاها و 
خانــه هــا، همــه بــه ذکــر مصیبــت و یــادی از عاشــورا ختــم می شــود و بــا گریســتن 
چشــم ها و ســوختن دل هــا، تعالیــم مکتــب در دلهــا بیشــتر نفــوذ و رســوخ می یابــد 
و ایــن ســبب ریشــه دوانــدن حماســه کربــال در عمــق جان هــا و ژرفای تاریخ اســت.

یارب چه چشمه ای است محّبت که من از آن 
یک قطره آب خوردم و دریا گریستم     

همچنــان کــه عــزاداری، نشــان پیونــد اســت، پیوندهــا را نیــز اســتوار و ریشــه دار 
می ســازد.

تا نسوزد دل، نریزد اشک و خون از دیده ها     
آتشی باید که خوناب کباب آید برون        
رشته الفت بود در بین ما، کز قعر چاه     

کی بدون رشته آب بی حساب آید برون؟   
شــهید مطهــری در تبییــن ایــن بعــد سیاســی و حماســی در عــزاداری چنیــن 
می نویســد: »در شــرایط خشــن یزیــدی، در حــزب حســینی هــا شــرکت کــردن و 
تظاهــر بــه گریــه کــردن بــر شــهدا، نوعــی اعــالم وابســته بــودن بــه گــروه اهــل حــق 
و اعــالن جنــگ بــا گــروه باطــل و در حقیقــت، نوعــی از خودگذشــتگی اســت. 
اینجاســت کــه عــزاداری حســین بــن علی)ع(یــک حرکــت اســت، یــک موج اســت، 



103

مــقــاالت

یــک مبــارزه اجتماعــی اســت.«
روضه هــای خانگــی و دســته های عــزاداری و هیئتهــای زنجیرزنــی، پوشــیدن 
لبــاس مشــکی و پرچــم بــه دســت گرفتــن و شــربت و آب دادن و تــالش در برپایــی 
مجالــس و نوحــه خوانــی و ســینه زنــی و مراســم دیگــر بــه هــر شــکلی کــه بــود، هــر 
یــک بــه نوعــی ســربازگیری جبهــه حســینی اســت و ایــن حرکــت و مــوج، در طــول 

زمــان ادامــه داشــته و دارد.

4. عزاداری سّنتی
گاهــی برخــی اصــرار بــر عــوض کــردن شــیوه عــزاداری و بــه هــم زدن قالبهــا و در 
افکنــدن طرحــی نــو در احیــای حادثــه عاشــورا دارنــد. اّمــا اگــر نتوانیــم شــیوه ای 
جدیــد را رواج دهیــم و آن روش ســّنتی را هــم از دســت بدهیــم، ســرمایه عظیمــی 
را از کــف داده ایــم. اقشــار عظیمــی از مــردم، ارتباطشــان بــا تشــکیالت ابــا عبــداهلل 

الحســین)ع(همین دســته هــا، مجالــس و هیئــت هاســت.
ایــن اســت کــه ائّمــه دیــن و بــزرگان اســالم و بویــژه حضــرت امــام خمینــی ـ 
ــا تحــّول بخشــیدن بــه محتــوا  ــر حفــظ شــیوه هــا و قالبها)البتــه ب قــّدس ســّره ـ ب
و غنــی ســاختن شــعارها و شــعرها و پیامهــا( اصــرار ورزیــده انــد و از مســأله ای 
ــد. ایــن شــیوه هــا در میــان مــردم نفــوذ  ــرده ان ــاد ک ــام »عــزاداری ســّنتی« ی ــه ن ب
دارد و تأثیــر گــذاری عاطفــی آن هــم بیشــتر اســت. مجلــس عزاگرفتــن، روضــه و 
مرثیــه خوانــدن، اشــک ریختــن، بــر ســینه زدن، َعَلــم و پرجــم ســیاه برافراشــتن، 
تشــکیل هیئت هــای ســوگواری و مجالــس خانگــی و ســخنرانیهای مذهبــی و 

نوحــه خوانیهــای مرســوم، همــه از نمودهــای »عــزاداری ســّنتی« اســت.
ابــو هــارون مکفــوف گویــد: روزی خدمــت امــام صادق)ع(رســیدم. حضــرت 
فرمــود: برایــم شــعر)در ســوگ سید الشــهدا( بخــوان. مــن نیــز خوانــدم. حضــرت 
ــی  ــان شــعر خوان ــرای خودت ــه ب ــه ای ک ــه، بلکــه همــان گون ــه، اینطــور ن فرمــود: ن
می کنیــد و همــان گونــه کــه نــزد قبــر سید الشــهدا مرثیــه می خوانــی: »ال، کمــا 

ــِرِه«. ــَد قب ُتنِشــدوَن وکمــا َترثیــه عن
امــام خمینــی ـ قــّدس ســّره ـ نیــز در زمینــه حفــظ ســنن و شــیوه های مردمــی 
در عــزاداری چنیــن فرمــوده اســت:»ما بایــد حافــظ ایــن ســّنتهای اســالمی، 



104

کتــاب مــاه

کــه در عاشــورا، در محــّرم و صفــر در  ایــن دســتجات مبــارک اســالمی  حافــظ 
مواقــع مقتضــی بــه راه می افتــد، تأکیــد کنیــم کــه بیشــتر دنبالــش باشــند، زنــده 
نگهداشــتن عاشــورا بــا همــان وضــع ســّنتی خــودش، از طــرف روحانیــون، از 
طــرف خطبــا، بــا همــان وضــع ســابق و از طــرف توده هــای مــردم بــا همــان ترتیــب 
ســابق کــه دســتجات ُمعظــم و منّظــم، دســتجات عــزاداری بــه عنــوان عــزاداری 
راه می افتــاد. بایــد بدانیــد کــه اگــر بخواهیــد نهضــت شــما محفــوظ بمانــد، بایــد 

ایــن ســّنتها را حفــظ کنیــد.«
راه انداختن هیئت ها و دســته ها، نمودی از همان شــیوه ســّنتی در عزاداری 
اســت و اقشــار عظیمتــری را بــه ایــن کاروان وصــل می کند و شــیفتگان اهل بیت، 
از ایــن رهگــذر خــود را بــه نوعــی وابســته بــه »تشــکیالت حســینی« می داننــد و از 
ایــن عشــق، الهــام می گیرنــد. آنچــه در محّله هــای مختلــف و شــهرهای کوچــک 
و بــزرگ و مســاجد و تکایــا و حســینیه هــا، تجمــع هایــی بصــورت »هیئــت« پدیــد 
آمــده و هنــوز هــم ادامــه دارد، بــه نوعــی همبســتگی فکــری و روحــی و جناحــی 
مــردم وفــادار را بــه شــبکه عاشــورایی امــام حسین)ع(نشــان می دهــد و همیــن 

دســته هــا و موکــب هــا، چــه آثــار و بــرکات فراوانــی داشــته اســت.
مرحــوم کاشــف الغطــاء، در تأثیــر ایــن گونــه شــیوه هــا در بقــای فرهنــگ عاشــورا 
آمــدن  بیــرون  آغــاز  می نویســد:»...  چنیــن  حســینی،  قیــام  اهــداف  حفــظ  و 
دســته های عــزاداری بــرای سیدالشــهدا بیــش از هــزار ســال، در زمــان معّزالدولــه 
و رکــن الدولــه بــود، کــه دســته های عــزاداران، در حالــی کــه بــرای حســین)ع(ندبه 
می کردنــد و شــب، مشــعلهایی بــه دســت داشــتند بغــداد و راه هایــش یکبــاره پــر 
از شــیون می شــد. ایــن بــه نقــل ابــن اثیــر در تاریــخ خــودش، اواخــر قــرن چهــارم 
بــود... و اگــر بیــرون آمــدن ایــن موکبهــا در راه هــا نبــود، هــدف و غــرض از یــادآوری 
حســین بــن علــی)ع(از بیــن می رفــت و ثمــره فاســد می شــد و راز شــهادت حســین 

بــن علــی)ع( منتفــی می گشــت.«
شــکوه دســته های عــزاداری و جاذبــه معنــوی آن هــا، بســیار تأثیــر گــذار اســت 
و موجــی از احساســات دامنــه دار را در دل توده هــای عالقــه منــدان بــه اهــل 
بیــت برمی انگیــزد و نتیجــه اش رســوخ بیشــتر ایــن معتقــدات و عواطــف دینــی 

در ذهن هــا و دل هاســت.
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کــه ترســیم  بــه نقلــی از شــهید قاضــی طباطبایــی اشــاره می شــود  بــاز هــم 
جالبــی از تأثیــر گــذاری ایــن شــیوه ســّنتی در عــزاداری اســت: »... در اّیــام اربعیــن 
در عــراق، بیشــتر از یــک میلیــون نفوس)البتــه در حــال حاضــر بــه میلیــون هــا نفــر 
می رســد(، بــا مواکــب حســینی بــرای زیــارت قبــر مطّهــر وارد کربــال می شــوند و 
اجتمــاع عظیــم محّبــت آمیــز، مشــتمل بــر تعارفــات مهرانگیــز و اّتحــادآور و موّدت 
خیــز فراهــم می آیــد و آن شــهر مقــّدس یکپارچــه عــزا و نالــه و ضّجــه و نوحــه و 
ندبــه بــر ســّید مظلومــان می گــردد و مواکــب، از حــرم حضــرت سیدالشــهدا خــارج 
شــده، بــه حــرم حضــرت ابــو الفضــل قمــر بنــی هاشــم هجــوم آور می شــوند. در آن 

ــرات نهضــت حســینی در جلــوی چشــم انســان مجّســم می شــود.« روز اث
ایــن شــیوه، همــان گونــه کــه یــاد شــد، در جــذب توده هــای وســیع تری بــه گرامــی 
داشــت حادثــه کربــال و درس آموختــن از آن موثــر اســت و نقــش هماهنــگ کننــده 
شــیعیان را در سراســر جهــان دارد. حضــرت امــام خمینــی)ره( در بیانــات خویــش، 
ــه تأثیــر آن هــم در حفــظ و بقــای نهضــت عاشــورا، هــم در تأثیــر مثبــت در  مکــّرر ب
ــر  ــه ایــن دو نقــل توجــه کنیــد: »اگ ــرده اســت. از جملــه ب انقــالب اســالمی اشــاره ک
ــد ایــن ســّنت ها را حفــظ کنیــد.«  ــد، بای می خواهیــد نهضــت شــما محفــوظ بمان
»شــما گمــان نکنیــد کــه اگــر ایــن مجالــس عــزا نبــود، و اگــر این دســتجات ســینه زنی 
و نوحــه ســرایی نبــود، 15 خــرداد پیــش می آمــد! هیــچ قدرتــی نمی توانســت 15 

خــرداد را آن طــور کنــد، مگــر قــدرت خــون سید الشــهدا....«
نمودهــای دیگــری هــم از شــاخصه های »عــزاداری ســّنتی« اســت، همچــون: 
»تکیــه و حســینّیه«، »نــذر و وقــف«، »تعزیــه و شــبیه خوانــی«، »مقتــل نویســی و 
واقعــه نــگاری« و... کــه هــر یــک بــه نوعــی بــا بافتهــای اعتقــادی شــیعیان عجیــن 
شــده و مایــه و رمــز دوام ایــن حرکــت اســت. جمــع بســیاری از نویســندگان و 
گوینــدگان)و در دوره هــای اخیــر، هنرمنــدان و فیلمســازان( بــا رویکــردی کــه بــه 
احیــای شــعایر عاشــورایی و تبییــن فلســفه نهضــت حســینی داشــته انــد، از ایــن 
شــیوه های ســّنتی، هــم الهــام گرفتــه انــد و هــم آن هــا را در قالب هــای هنــری 

جدیــد عرضــه کــرده انــد.
از  زدایــی«  بــه »تحریــف  کــه هوشــیارانه  از کســانی  بایــد  نیــز،  در همیــن جــا 
ــام  ــه ن ــد، چــه در تبییــن مــوارد نادرســت از آنچــه ب ــورا پرداختــه ان فرهنــگ عاش
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عاشــورا مطــرح می شــود، و چــه زدودن خطــوط انحرافــی و خرافــی از چهــره ایــن 
ــزاداری  ــد ع ــیده ان ــه کوش ــاد، ک ــان را ارج نه ــرد و تالشش ــاد ک ــدس، ی ــه مق حماس
بــرای امــام حســین)ع(و پیشــوایان معصــوم را از آنچــه مایــه وهــن و بدنامــی و 

دســتمایه اعتــراض و جــّو ســازی دشــمنان اســت، پیراســته ســازند.
کتابهــای  نــگارش  بــا  هــم  ارجمنــدی  محققــان  اخیــر،  دهــه  دو  یکــی  در 
ســومندی در ایــن موضــوع، اقدام هــای شیاســته ای داشــته انــد کــه کارشــان 
ســتودنی اســت. حتــی کســانی همچــون »محــّدث نــوری« بــا نگاشــتن کتــاب 
ــؤ و مرجــان«، در فصلــی بــه لــزوم پرهیــز از دروغ و رعایــت صــدق در ســخن،  »لؤل

بــه واعظــان و اهــل منبــر توصیه هــای ســودمندی کــرده انــد.

5. نقش عزاداری در عصر حاضر
قیــام کربــال درســی بــرای همیشــه تاریــخ و همــه تاریــخ و همــه انســان ها بــود. 
بزرگداشــت آن حماســه و همدلــی و همراهــی بــا آن نیــز تضمیــن کننــده ســعادِت 

شــیعه و مســلمانان متعّهــد در همــه زمانهاســت.
امــروز در عصــر حاکمیــت اســالم و والیــت در کشــور امــام زمان)ع(بــا آنکــه تــالش 
حکومــت و نظــام اســالمی بــرای پیــاده کــردن احــکام دیــن در ســطح جامعــه 
ــزاری پرشــور مراســم ســوگواری و  ــی تکلیــف گرامیداشــت عاشــورا و برگ اســت، ول
تعظیــم شــعائر دینــی و حفــظ هرچــه شــکوهمندتر آیین هــای ســّنتی دربــاره 
کننــده  تربیــت  شــعائر،  و  مراســم  ایــن  پابرجاســت.  سید الشــهدا)ع(همچنان 
نســل بــا ایمــان و شستشــو دهنــده روح و جــان و بــارور کننــده ذهــن و اندیشــه هــا 

ــه تعالیــم مکتبــی اســت. نســبت ب
و  کــودکان  و  امــروز  نســل  احساســات  و  عواطــف  و  جــان  و  دل  زدن  پیونــد 
نوجوانــان بــا اهــل بیــت پیامبــر)ص( و شــهدای کربــال نقــش بازدارنــده آنــان را 
نســبت بــه مفاســد دارد و »چــراغ یــاد« و »مشــعل عــزا«، آنــان را در کــوره راه هــای 

زندگــی، بــه حســین)ع(و کربــال می رســاند.
پیــام عاشــورا در مقولــه »یــاد« و در بســتِر »عــزاداری« بــرای عصــر حاضــر نیــز 
ــهدا را  ــن ش ــزه آفری ــش و انگی ــن و امیدبخ ــه های خونی ــه حماس ــت ک ــن اس همی
زنــده نــگاه داریــم و بــه هــر شــکلی بــا برنامــه ریزی هــای حســاب شــده، موضــوع 
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ــارزات  ــا، مب ــی ه ــرات و راهپیمای ــرد، تظاه ــای نب ــدگان، جبهه ه ــهادت، رزمن ش
پــش از انقــالب، شــهدای عزیــز، شــرح حــال و زندگــی نامــه آنــان، فیلمهــای دفــاع 
مقــّدس و آثــار هنــری، نقاشــی و طراحــی و پوســتر و امثــال ایــن گونــه مظاهــر 
مربــوط بــه جهــاد و شــهادت و ایثــار را کــه همــه الهــام از »عاشــورا« گرفتــه انــد، بــه 
»یــاد« آوریــم و جــزو فرهنــگ عمومــی مــردم ســازیم و درســهای نهضــت کربــال را بــه 

مثابــه یــک درس عمیــق، فراگیــر ســازیم.
عــزاداری، یکــی از گام هــا و اقدام هــای جاودانــه ســاختن درس هــای »قیــام 

عاشــورا« اســت.
بــاز هــم کالمــی از امــام راحــل)ره( بیاوریــم، کــه بیــش از همــه بــه احیــای شــعائر 
عاشــورایی و ترویــج عــزاداری ســّنتی اهتمــام ورزیــد و از ایــن اهــرم مهم، در بســیج 
عمومــی بــرای قیــام و انقــالب در برابــر طاغــوت و حماســه آفرینــی در جبهه هــا بــر 

ضــّد متجــاوزان، بهــره گرفــت.
وی می فرمایــد: »مســأله، مســأله گریــه نیســت، مســأله، مســأله تباکــی نیســت. 
کــه داشــتند،  الهــی  بــا همــان دیــد  ائّمــه  کــه  مســأله، مســأله سیاســی اســت 
می خواســتند کــه ایــن مّلتهــا را بــا هــم بســیج کننــد و یکپارچــه کننــد، از راه هــای 

ــد.« ــر نباش ــیب پذی ــا آس ــد، ت ــا را یکپارچــه کنن مختلــف این ه

منبع: مجله فرهنگ جهاد، زمستان 1۳۸6، شماره ۵۰
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مبارزات سیاسی امام حسین)ع(
در زمان معاویه

امــام حســین)ع(  در اثــر توطئــه ای شــوم کــه از ســوی معاویــه تــدارک دیــده 
شــد بــه شــهادت رســید و جلوه هــای شــکوهمند امامــت در دیگــر یادگارفاطمــه 
امامــت  عــدم  امــوی جهــت  اســتبداد  و علــی علیهماالســالم متجلــی گشــت. 
ارعــاب  و  تهدیــد  بــا  و  کــرد  چنــدان  دو  را  عــزم  آن  دلباختــه  یــاران  و  راســتین 
فرزندانــش  و  علــی  امــام  راه  و  نابــودی مکتــب  بــه  ترفندهــای عوامفریبانــه  و 
علیهم الســالم همــت گماشــت. بدیــن جهــت، رهبــری و هدایــت امــت شــرایط 
دشــوار و طاقــت فرســایی یافــت. دوران دهســاله امامــت ابــی عبــداهلل)ع(  بیانگــر 
مواضــع وبرنامه هــای آن حضــرت در مقابــل ایــن تحــوالت اســت کــه پیام هــا و 
درس هــای ارزشــمندی را فــرا راه عاشــقانش قــرار می دهــد و از ســوی دیگــر، ســیره 
ــر ازرشــمند جهــان اســالم و از بایســته های  ــوار را از ذخائ اخالقــی تربیتــی آن بزرگ
پژوهشــی اســت کــه بخــش مهمــی از آن ظهــور و درخشــش همیــن دوران مبــارک 
اســت. نوشــته حاضــر نگاهــی اســت اجمالــی بــه یکــی از مواضــع و ابعــاد زندگــی 
سیاســی آن حضــرت بــا عنــوان »مبــارزات امــام حســین)ع( در دوران معاویــه کــه 

محورهــای زیــر بیانگــر جوانــب آن می باشــد.
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اعالم منشور والیت در سرزمین منا
ســپری  معاویــه  حکومــت  در  را  ســختی  روزهــای  علــی)ع(  امــام  شــیعیان 
می کردنــد. تعــداد زیــادی از آنــان توســط معاویــه بــه شــهادت رســیده وبســیاری 
یــا منــزوی و در اضطــراب و نگرانــی بــه ســرمی بردنــد. در منابــر  دیگــر فــراری 
و اجتماعــات اهانــت بــه امــام علــی)ع(  بــه صــورت رســمی رواج یافتــه بــود و 
دلهــای عاشــقان و دوســتداران امیرمومنــان راســخت جریحــه دار کــرده بــود. 
اکنــون دیــدگان بــه ســوی امــام حســین)ع( دوختــه شــده و منتظــر رهنمودهــاو 
دســتورهای آن حضــرت اســت تــا ایــن ســکوت مرگبــار را بشــکند و راهــی بــه 
ســوی افقهــای حقیقــت بگشــاید. امــام حســین)ع( همــراه عبــداهلل ابــن عبــاس و 
عبــداهلل ابــن جعفــر حــج می گــذارد. در ســرزمین منــی فرصتــی دســت می دهدتــا 
امــام)ع( از اصحــاب پیامبــرو شــیعیان و نیــک مــردان انصــار دعــوت کنــدو حقایــق 
را بــرای آنــان بازگــو کنــد. بیــش از هفتصــد تــن گــرد امــام اجتمــاع می کننــد کــه 
دویســت نفــر آنــان از اصحــاب پیامبرنــد. حضــرت بپاخاســت و پــس از حمــد 
ــه( برمــا و شــیعیان مــا ســختی ها و  ــر )معاوی وثنــای الهــی، فرمــود: »ایــن تجاوزگ
ــه شــما رســیده  ــا ب ــد ی نامالیماتــی روا داشــته اســت کــه خــود دانســته و دیــده ای
اســت. می خواهــم از شــما دربــاره حقیقتــی جویــا شــوم. اگــر راســت گفتــم، آن 
را تصدیــق کنیــد و در صورتــی کــه خــالف گفتم،مــرا تکذیــب کنیــد. ســخنم را 
ــه ســوی شــهرها و قبایــل  ــه ب بشــنوید و گفتــارم را بنویســید. ســپس هنگامــی ک
خویــش بازگشــتید، هــر آن کــس را کــه مــورد وثــوق و اطمینــان دانســتید بــه آنچــه 
از حقــوق مــا می دانیــد، دعــوت کنیــد. مــن از آن می ترســم کــه حــق والیــت از بیــن 
رود و مغلــوب گردد،اگرچــه خــدا نــور خویــش را بــه رغــم خواســت کافــران، غالــب 

خواهدگردانیــد.«
ــت  ــادرش و اهل بی ــدر و م ــاره پ ــر)ص( درب ــنت پیامب ــرآن و س ــه از ق ــپس آنچ س
ــرای آنــان قرائــت کــرد. همگــی گفتنــد: »اللهــم نعــم قــد  )علیهــم الســالم (بــود، ب
ســمعنا و شــهدنا«؛ همیــن طــور اســت مــا خــود شــنیدیم و افــراد مــورد اعتمــاد 

بــرای مــا آنچــه فرمودیــد، نقــل کردنــد.
ــه  ــد ک ــا می دانی ــم آی ــوگند می ده ــدا س ــه خ ــما را ب ــود: »ش ــرت فرم ــپس حض س
پیامبــر)ص(  علــی)ع( را در غدیــر خــم بــه امامــت منصــوب کــرد و مــردم رابــه 
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والیــت او فــرا خوانــد و دســتور داد کــه ایــن پیــام را حاضران به غایبان برســانند؟« 
همگــی گفتنــد: »بلــی مــا شــنیدیم.)1(«

و  تاکیدورزیــده  امامــت  حقیقــت  بــر  اجتمــاع  آن  در  امــام)ع(  ترتیــب،  بدیــن 
رســالت و مســوولیت خــواص را بــرای ترویــج مکتــب اهــل بیت)علیهــم الســالم(و 
مبــارزه بــا اســتبداد امــوی ترســیم کــرد. ســخنرانی حضــرت در مســجد پیامبــر)ص( 
نیــز در همیــن راســتا اســت. مرحــوم مجلســی می نویســد: بــه معاویــه گفتنــد: 
دیــدگان بــه ســوی حســین)ع( اســت. کاری کــن کــه اومنبــر رود و خطابــه ایــراد 
کنــد؛ از چشــم مــردم خواهــد افتــاد؛ زیراتوانایــی خطابــه نــدارد. معاویــه گفــت: این 

ــرادرش حســن ابــن علــی تجربــه کــردم، بــه رســوایی مامنجــر شــد. ــاره ب را درب
ســرانجام اصــرار زیــاد مــردم باعــث شــد از امــام حســین)ع( بخواهــد بــه منبــر رود و 
بــا مــردم ســخن بگویــد. حضــرت ســخنرانی خــود را بــا حمدوثنــای الهــی آغــاز کــرد. 
درایــن حــال مــردی گفــت: کیســت کــه خطابــه می کنــد؟ حضــرت فرمــود: ماییــم 
حــزب پیــروز الهــی و عتــرت رســول خــدا کــه نزدیکتریــن فــرد بــه او هســتند و اهــل 
بیــت پاکیــزه او ویکــی از دو چیــز گرانبهــا کــه عــدل قرآن قــرار داده شــده، همان کتاب 
کــه باطلــی از پیــش رو و پشــت ســر اوراه نمــی یابــد، آگاه بــه تاویــل قــرآن و روشــنگر 
حقایــق آن هســتیم. مــارا اطاعــت کنیــد کــه اطاعــت مــا واجــب اســت؛ زیرااطاعــت 
مــا مقــرون بــه اطاعــت خــدا و رســول او گشــته اســت. خداونــد متعــال می فرمایــد: 
»اطاعــت کنیــد خــدا و رســول او و صاحــب فرمــان از خودتــان را و هــرگاه در چیــزی 
نــزاع داشــتید، آن را بــه خــدا و پیامبــر بازگردانیــد. اگــر بــه خــدا و روز رســتاخیز ایمــان 

داریــد، ایــن بــرای شــما بهتــر وعاقبــت و پایانــش نیکوتــر اســت.ـ)2(
و فرمــوده: »هنگامــی کــه خبــری از پیــروزی یــا شکســت بــه آن هــا برســد،آن را 
شــایع می ســازند در حالــی کــه اگــر آن را بــه پیامبــر و پیشــوایان کــه قــدرت تشــخیص 
کافــی دارنــد. بازگرداننــد از ریشــه های مســایل آگاه خواهنــد شــد و اگــر فضــل و 
رحمــت خــدا برشــما نبــود، جــز عــده کمــی همگــی از شــیطان پیــروی می کردیــد)3(

شــما را برحــذر مــی دارم ازایــن کــه بــه نــدای شــیطان گــوش فرادهیــد؛ زیــرا 
شــیطان دشــمن آشــکار شــما اســت. و در آن صورت از دوستان شیطان خواهید 
شــد. دوســتانی کــه شــیطان بــه آنــان می گویــد: امــروز هیــچ کــس ازمــردم بــر شــما 
پیــروز نمــی گــردد و مــن همســایه شــما هســتم امــا هنگامــی کــه دوگروه)کافــران و 



111

مــقــاالت

مومنــان مــورد حمایــت فرشــتگان در جنــگ بدر(دربرابــر یکدیگــر قــرار گرفتنــد، بــه 
عقــب برگشــت و گفــت: مــن از شــما بیــزارم.)4( کــه در ایــن صــورت »مثــل کافــران 
جنــگ بدر«مــورد ضربــه شمشــیرها و نیــزه هــا »از ســوی مالئکــه« قــرار خواهیــد 
گرفــت و در آن هنــگام ایمــان فــردی کــه از پیــش ایمــان نیــاورده اســت یاکارنیکــی 

را انجــام نــداده اســت نفعــی بــه او نخواهــد رســاند.
در ایــن موقــع، معاویــه گفــت: »حســبک یــا اباعبــداهلل فقــد ابلغــت«؛ کافــی 

کــردی.)5( ادا  را  اباعبــداهلل، حــق ســخن  اســت ای 

 اعتراض به والیتعهدی یزید
معاویــه تصمیــم بــه والیتعهــدی یزیــد گرفــت. راهــی حــج شــد؛ بــه مدینــه آمــد 
و از مــردم بــرای او بیعــت گرفــت. ســپس منبــر رفــت و یزیــد را ایــن چنیــن ســتود: 
یزیــد دانــا بــه ســنت و قــرآن شــناس اســت و حلــم و بردبــاری اش برســنگهای 
خــدا  ســتایش  از  پــس  و  برخاســت  حســین)ع(  امــام  اســت.  افــزون  ســخت 
تفصیــل  بــه  ســخن  هرچنــد  ســخنوری  هرگــز  فرمــود:  پیامبــر)ص(  بــر  درود  و 
ــد. ای  ــر)ص( را ادا کن ــاز پیامب ــات ممت ــی ازصف ــق اندک ــت ح ــته اس ــد نتوانس گوی
معاویــه! از واقعیــت دورمانــده ای، ســپیده صبــح تاریکــی شــب را رســوا ســاخته 
و نــور خورشــید پرتوروشــنایی چــراغ را بــی فــروغ ســاخته اســت. در برتــری برخــی 
ــردی و از  ــع ک ــده ای حــق دیگــران را ضای ــی و در گزینــش ع ــاده گفت ــه زی ســخن ب
بیــان فضیلــت صاحبــان آن بخــل ورزیــدی و بیــش از حــد ســتم رواداشــتی. 
نشــد کــه اندکــی از فضیلــت صاحبــان حــق را بپــردازی و در همــان حــال شــیطان 
ــد از  ــاره یزی ــراوان و نصیــب کامــل خویــش را برنگیــرد. دانســتم آنچــه درب بهــره ف
سیاســتمداری و کمالــش گفتــی، می خواهــی مــردم را باایــن ســخنان بــه اشــتباه 
انــدازی. گمــان می کنــی انســانی ناشــناس و دوراز چشــم مــردم را تعریــف می کنــی 
و از آنچــه فقــط خــودت بــه آن دســت یافتــه ای، خبــر می دهــی. »فخــذ لیزیــد 
الحمــام  و  عندالتحــادش  المتهادشــته  الــکالب  اســتقرائه  مــن  اخذبــه  فیمــا 
الســبق الترابهــن و القینــاث ذوات المعــازف وضــروب المالهــی تجــده ناصــرا«؛ 
ــارس و  ــه حــال پ ــه ســگان را ب ــرده، بگیــر؛ همیــن ک ــد ک ــه یزی وهمیــن کارهایــی ک
گالویــزی می خوانــد و کبوتــران بــازی را بــه ســوی همقطارانــش و نیــز کنیــزکان 
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آوازه خــوان و انــواع بیهــوده گــری و هــوس بــازی هایــش کافــی اســت کــه تــو را در 
ــرده باشــد. ــاری ک وصــف خویــش ی

ســپس فرمــود: قصــدی را کــه بــرای والیتعهــدی یزیــد داری فروگــذار ورهاکــن، 
چــه نیــازی داری کــه افــزون برهمــه کارهــای بــدی کــه کــرده ای بــا ایــن گنــاه نیــز 

خــدا را مالقــات کنــی.)6(

 افشای جنایات معاویه
ــه درآن  ــه بیانگــر مبــارزات آن حضــرت اســت نامــه ای اســت ک جهــت دیگــری ک
جنایــات معاویــه و ســتمگری هایــش شــمارش کــرده، حکومــت معاویــه را فتنــه ای 
ســهمگین بــر امــت قلمــداد می کنــد. قســمتی از آن چنیــن اســت: مگــر تــو نبــودی 
ــان کــه ازبدعــت هــا نگــران  ــاران عابــد و خاشــع حــق را  کشــتی، همان کــه حجــر و ی
و بــی تــاب می گشــتند و امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر می کردنــد؟ آنــان را پــس 
تجاوزکارانــه  و  ظالمانــه  طــرز  بــه  مطمئــن  تضمین هــای  و  محکــم  تعهــدات  از 
کشــتی، در برابــر خــدا گســتاخی ورزیــدی و عهــدو پیمــان الهــی را ســبک شــمردی. 
مگــر تــو قاتــل عمــرو ابــن الحمــق نیســتی،همان کــه از زیــادی عبــادت صــورت و 
پیشــانی اش پینــه بســته بــود؟ او راپــس از تعهــدات و تضمیــن هایــی کشــتی کــه اگــر 
بــه حفاظــت شــدگان درکوهســاران داده می شــد، از قله هــای آن فــرود می آمدنــد. 
مگــر تونیســتی کــه زیــاد را در دوره اســالم بــه خویشــتن منســوب گردانیــدی و او 
ــه  ــرده ک ــم ک ــدا)ص( حک ــول خ ــه رس ــن ک ــا ای ــردی، ب ــداد ک ــفیان قلم ــر ابی س را پس

ــاکار را ســنگ اســت. ــاداش مــرد زن ــه بســتر)پدر و مادر(اســت و پ فرزندمتعلــق ب
آنــگاه او را برمســلمانان مســلط ســاختی تــا آنــان را بکشــد و دســت وپایشــان 
را قطــع کنــد و بــر تنــه درخــت بــه دارشــان آویــزاد؟ پنــاه برخــدا، ای معاویــه! گویــا 
تــو از ایــن امــت نیســتی و ایشــان از تونیســتند. مگــر تــو آن خضرمــی را نکشــتی 
کــه ابــن زیــاد دربــاره او بــه توگــزارش داده بــود دارای دیــن علــی)ع( اســت؛ و دیــن 
علــی)ع(  همــان دینــی اســت کــه پســر عمویــش)ص( بــرآن بــود؛ همــان دینــی کــه 
تــو بــه نامــش بــه ایــن مقــام نشســته ای؛ و اگــر دیــن او نبــود، باالتریــن افتخــارات 
بــه واســطه  و خــدا  بــود  آنــان  و زمســتانی  تابســتانی  تــو واجــدادت کوچهــای 
مابــرای ایــن کــه نعمتــی گــران ببخشــد، ســختی های آن را از دوشــتان برداشــت. 
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بــه مــن گفتــه ای کــه ایــن امــت را بــه فتنــه مینــداز. مــن فتنــه ای ســهمگین تــر از 
حکومتــت برامــت نمــی یابــم؛ و نیــز گفتــه ای: بــه مصلحــت خویــش و دیــن و امــت 
محمــد)ص( بیندیــش. بــه خــدا قســم، کاری بهتــر ازجهــاد علیــه تو نمی شناســم. 
بنابرایــن، هــرگاه بــه انجــام آن اقــدام کنــم، مایــه تقــرب بــه پــروردگار مــن اســت و در 
صورتــی کــه بــه انجامــش نپــردازم، از خــدا بــرای حفــظ دینــم آمــرزش می طلبــم و از 

او توفیــق انجــام آنچــه او دوســت مــی دارد و می پســندد، خواســتارم.
ســپس حضــرت در ادامــه می فرمایــد: بــدان کــه خــدا را دیوانــی اســت کــه هــرکار 
کوچــک و بــزرگ بــه حســاب می کشــد و شــمارش می کنــد. بــدان کــه خدافرامــوش 
نمــی کنــد کــه تــو بــه مجــرد گمــان افــراد را می کشــی و بــه محــض وارد آمــدن اتهامــی 
دســتگیر می ســازی و پســری را بــه حکومــت نشــانده ای کــه بــاده می نوشــد و 
ســگبازی می کنــد، تــو را می بینــم کــه خویشــتن بــه گنــاه و عــذاب در انداختــه ای و 

دینــت را تبــاه کــرده ای و رعیــت راضایــع ســاخته ای.)7(

یادآوری رسالت ها
اســتبداد امــوی جامعــه اســالمی را دچــار فســردگی و رکــود کــرده، زمینــه تجــاوز 
و ســتمگریهای بیشــتر آنــان گشــته بــود. هشــدار بــه جامعــه ویــادآوری رســالتها 
فــردی  بــود؛ و چــه  آن  فــوری  از ضرورت هــای  آنــان  و مســوولیتهای ســنگین 

ــج. ــر از ح ــی واالت ــه موقعیت ــین)ع( و چ ــداهلل الحس ــی عب ــر از اب ــته ت شایس
منــی  ســرزمین  در  مــردم  شــکوهمند  اجتمــاع  در  حضــرت  اســاس،  برایــن 
بــه ســخنرانی پرداخــت و وظیفــه امــر بــه معــروف ونهــی از منکــر را بــه مــردم و 
ــه معــروف و  ــه امــر ب ــاره اهتمــام ب ــادآور شــد. حضــرت در آغــاز درب دانشــمندان ی
ــد داده،  ــود را پن ــای خ ــدان اولی ــدا ب ــود: ای مــردم! از آنچــه خ ــی از منکــر فرم نه
پندگیریــد ماننــد بدگفتــن او از دانشــمندان یهــود، آنجــا کــه می فرمایــد: چــرا 
ــال  ــوردن م ــز وخ ــاه آمی ــار گن ــان را از گفت ــود آن ــای یه ــاری و علم ــمندان نص دانش
حــرام نهــی نمــی کننــد؟ چــه زشــت اســت عملــی کــه انجــام می دادنــد.)8( و نیــز 
ــم، لعــن و  ــن مری ــان داود وعیســی اب ــر زب ــران بنــی اســرائیل ب فرمــوده اســت: کاف
نفریــن شــدند. ایــن بــه خاطــر آن بــود کــه گنــاه وتجــاوز می کردنــد. تــا آنجــا کــه 

فرمــود: چــه بــدکاری انجــام می دادنــد.)9(
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خداونــد آن هــا را بدیــن خاطــر نکوهــش کــرده کــه از ســتمکارانی کــه میــان آن هــا 
بودنــد، کار زشــت و فســاد می دیدنــد و آن هــا را نهــی نمی کردنــد؛ زیــرا در مــال 
آنــان طمــع داشــته و از قــدرت آنــان می ترســیدند بــا ایــن کــه خداونــد می فرمایــد: 

از مــردم نترســید و از مــن بترســید.)10(
ســپس عالمــان را مــورد خطــاب قــرار داده، می فرمایــد: شــما ای جماعــت کــه 
معــروف بــه دانــش و نامــور بــه خوبــی و معــروف بــه خیرخواهــی هســتید وبــه 
وســیله خــدا در دل مــردم مهابتــی داریــد؛ شــرافتمند از شــما حســاب می بــرد و 

ــوان شــما را گرامــی مــی دارد... نات
مــن می ترســم عذابــی از عذابهــای الهــی برشــما فرودآیــد؛ زیــرا شــماهااز کرامــت 
خــدا بــه منزلتــی رســیدید کــه بردیگــران برتــری یافتــه ایــد. بنــدگان مؤمــن بــه 
خــدا، گرامــی داشــته نمــی شــوند ولــی شــما بــه خاطــر خــدادر میــان بنــدگان الهــی 
ارجمندیــد. ایــن در حالــی اســت کــه می بینیــد کــه پیمانهــای خــدا شکســته 
شــده و هیــچ عکــس العمــل و هراســی بــه خــود راه نمــی دهیــد. بــرای یــک نقــض 
تعهــد پــدران خویــش بــی تابــی می کنیــد بــا ایــن کــه تعهدرســول خــدا خــوار و 
ــت  ــهرها بی سرپرس ــه ش ــا در هم ــن گیره ــا و زمی ــا و الل ه ــده، کوره ــدار ش ــی مق ب
مانــده و بــرآن هــا ترحــم نمــی شــود، شــما بــه انــدازه مقــام و در خــور مســوولیت 
خویــش کار نمــی کنیــد و در مقابــل کســی کــه اقــدام می کنــد خضــوع نمــی کنیــد. 
برعکــس بــه ســازش و مســامحه بــا ظالمــان خــود را آســوده خاطــر می داریدبــا 
ایــن کــه خداونــد شــما را فرمــان داده کــه از کار خــالف بــاز ایســتیدو دیگــران را نیــز 
نهــی کنیــد؛ امــا شــما غافلیــد. مصیبــت شــما از همــه مــردم بزرگتــر اســت؛ زیــرا در 
حفــظ مقــام علمــا و دانشــمندان ناتــوان شــدید. کاش کوشــش می کردیــد. علــت 
ایــن ناتوانــی ایــن اســت کــه جریــان امــور و احــکام بــه دســت دانشــمندان الهــی 
اســت کــه امیــن برحــالل و حــرام اوینــد؛ ولــی ایــن مقــام از شــما گرفته شــده اســت. 
بدیــن جهــت، کــه شــما ازحــق متفــرق شــدید و دربــاره روش پیغمبــر باوجــود 
دلیــل روشــن دچــار اختــالف شــدید. اگــر براذیــت و آزارهــا شــکیبا بودیــد و در راه 
ــت و  ــما برمی گش ــه ش ــی ب ــور اله ــام ام ــدید، زم ــل می ش ــکالت را متحم ــدا مش خ
از طــرف شــما دســتور آن صــادر می گشــت و بــه ســوی شــماباز می گشــت؛ امــا 
برعکــس شــما خودتــان ســتمگران را بــه جــای خویــش جــای دادیــد و امــور الهــی 
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را بــه آن هــا واگذاشــتید تــا بــه شــبهه کارکننــد وبــه شــهوت هــا و میل های نفســانی 
از مــرگ و خــوش  گریــز شــما  خویــش حرکــت کننــد. علــت ســلطه ســتمگران 

بودنتــان بــه زندگــی دنیــا اســت کــه از شــماجدا خواهــد شــد.)11(
ــر  ــل کارگ ــای غاف ــان و قلب ه ــی برج ــهای اله ــا و خروش ــن فریاده ــفانه ای ــا متاس ام
نیفتــاد و دوبــاره هرکــس بــه اندیشــه دنیایــی خویــش مشــغول وکارهــای روزمــره 
خویــش را اســتمرار بخشــید و چنــان شــد کــه بنی امیــه احــکام الهی را تعطیــل کردند؛ 
ــه  ــرای همیش ــخ را ب ــاندند و تاری ــهادت رس ــه ش ــدان را ب ــده می ــا مان ــردان تنه نیکم

ســوگمند از بیــن رفتــن حــق وعدالــت و حاکمیــت امامــت راســتین ســاختند.

تاکید براستمرار برائت
معاویــه بــه مــروان کــه ازکارگــزاران حکومتــی او بــود، نامــه نوشــت واز او خواســت 
دختــر عبــداهلل بــن جعفــر را بــرای یزیــد خواســتگاری کنــد. عبــداهلل تصمیــم 
دربــاره ایــن موضــوع را بــه دائــی فرزنــد خویــش امــام حســین)ع( واگــذار کــرد. 
بــرای  را  محمــد  آل  از  موردپســندی  کــه  خواســتارم  خداونــد  از  فرمــود:  امــام 
دختــر عبــداهلل برگزینــد. همگــی در مســجداجتماع کردنــد. مــروان در حضــور 
مــردم گفــت: امیــر مومنــان معاویــه بــه مــن دســتور داده کــه هرقــدر از مهــر را کــه 
پــدرش بگویــد، قبــول کنــم وتمامــی بدهــکاری پــدرش را بپــردازم. افــزون آن کــه 
صلــح بیــن دو فامیــل نیــز برقــرار خواهــد شــد. امــام حســین)ع( پــس از حمــد و 
ثنــای الهــی وبیــان فضایــل اهــل بیت)علیهــم الســالم( پاســخ داد: ایــن کــه گفتــی 
مهــرش هرقــدر باشــد، معاویــه قبــول کــرده، ســوگند بــه جــان خــود کــه در صــورت 
تصمیــم، مــا برمهــر الســنه چیــزی اضافــه نمــی کنیــم. و ایــن ســخن کــه بدهــکاری 
پــدرش هرچــه باشــد، پرداخــت می کنــد، هیــچ گاه زنــان مابدهکاری هــای مــا را 
نپرداختــه انــد؛ و امــا مصالحــه و ســازش، مــا افــرادی هســتیم کــه بــه خاطــر خــدا 
بــا شــما دشــمنی کردیــم و بــرای دنیــا بــا شــماصلح نخواهیــم کــرد. خویــش نســبی 
نتوانســته اســت مانــع از ایــن کار شــودتا چــه رســد بــه ازدواج و خویشــی ســببی.

ســپس حضــرت دختــر عبــداهلل را بــه عقــد قاســم ابــن محمــد بــن جعفــردرآورد و 
باغــی کــه خــود در مدینــه و بــه نقلــی در ســرزمین عقیــق داشــت. بــه دختــر خواهــر 

خویش بخشــید.)12(
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1- الغدیر، ج 1۰، ص 161 و 16۲.
۲- نساء، آیه ۵۹.

۳- همان، آیه ۸۳.
۴- انفال، آیه ۴۸.

۵- بحاراالنوار، ج ۴۴، ص ۲۰۵ و۲۰6.
6- الغدیر، ج 1۰، ص 161 و 16۲ و استفاده از ترجمه الغدیر، ج 1۹، ص ۲۵۰ و ۲۵1.
۷- الغدیر، ج 1۰، ص 161 و 16۲ و استفاده از ترجمه الغدیر، ج 1۹، ص ۲۵۰ و ۲۵1.

۸- مائده، آیه 6۳.
۹- همان، آیات ۷۸ و۷۹.

1۰- همان، آیه ۴۷.
کلمات امام حسین)ع(. 11- تحف العقول، ص ۲۴۰، 

1۲- بحاراالنوار، ج ۴۴، ص ۲۰۷.
------------------------------

کوثر شماره ۳ کوثری / ماهنامه  منبع: عباس 
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نقش آفرینی زنان 
در حادثه کربال

حادثــه کربــال یکــی از مهمتریــن حوادثــی اســت کــه تاثیــر بســیار شــگرفی در تاریخ 
داشــته اســت. در ایــن حادثــه دردنــاک ســبط نبــی مکرم اســالم؛ امام حســین)ع( 

بــه همــراه یــاران وفــادارش در دشــت کربــال بــه شــهادت رســیدند.
ــان بســیاری  ــر مــردان، زن ــال، عــالوه ب ــه کرب در ســفر امــام حســین)ع( از حجــاز ب
نیــز حضــور داشــتند. ایــن زنــان جــزء اهــل بیــت امــام حســین)ع( و یــا از خانــواده 
ــال هماننــد مــردان، وظیفــه خاصــی  ــه کرب ــان حادث ــد. زن ــاران آن حضــرت بودن ی
بــر عهــده داشــتند. آن هــا در زنــده مانــدن ایــن حادثــه شــگرف و تاثیرگــذار نقــش 
بســیار ارزنــده ای ایفــا کردنــد. طبــق بیــان شــهید مطهــری »تاریــخ کربــال یــک 
تاریــخ و حادثــه مذکــر - مونــث اســت. حادثــه ای کــه مــرد و زن هــر دو در آن نقــش 

ــی مــرد در مــدار خــودش و زن در مــدار خــودش«.]۱[ دارنــد؛ ول
زنــان در حادثــه کربــال وظایــف متعــدد و بســیار مهمــی بــر عهــده داشــتند آن هــا 
ــا  عــالوه بــر محافظــت از کــودکان، بــه حمایــت و تشــویق مــردان جهــت مبــارزه ب
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دشــمن می پرداختنــد. مهمتریــن رســالتی کــه بــر عهــده زنــان خصوصــا بــر عهــده 
حضــرت زینــب)س( و اهــل بیــت امــام حســین)ع( گذاشــته شــده بــود، ایــن بــود 
ــه همــگان  ــو کننــد، پیــام آن حضــرت را ب ــرای دیگــران بازگ ــال را ب ــه حــوادث کرب ک

برســانند و تــالش کننــد کــه حادثــه کربــال بــرای همیشــه زنــده بمانــد.
حضــرت زینــب)س( در ایــن حادثــه وظیفــه پرســتاری از امــام ســجاد)ع( را نیــز 
ــان  ــا ایش ــز ب ــال نی ــرای کرب ــتی کاروان اس ــن سرپرس ــر ای ــالوه ب ــت. ع ــده داش ــر عه ب
بــود. وظیفــه جهادگــری و مبــارزه بــا دشــمن هــر چنــد از دوش زنــان برداشــته 
ــرد و  ــدان نب ــور در می ــا حض ــال ب ــه کرب ــر در صحن ــان حاض ــا زن ــا بعض ــود؛ ام ــده ب ش

ــد. ــرای همیشــه در تاریــخ ثبــت کردن ــام خویــش را ب ــا دشــمن، ن ــارزه ب مب

تالش برای جلوگیری از قتل امام حسین)ع(
عصــر عاشــورا هنگامــی کــه حضــرت زینــب)س( مشــاهده کــرد امــام حســین)ع( 
ــا هــدف  ــت کار اطــراف پیکــر مطهــر وی را ب روی زمیــن افتــاده و دشــمنان جنای
کشــتن ایشــان گرفته انــد، از خیمــه بیــرون آمــد و خطــاب بــه عمــر ســعد بــه عنــوان 
ــُر ِاَلیــِه؟«.]۲[ فرزنــد  ــَت َتنُظ ــُل َاُبوعبــداهلل َو ان ســرزنش فرمــود: یابــن َســعد! َاُیقَت

ــا ابوعبــداهلل کشــته می شــود و تــو تماشــا می کنــی؟! ســعد! آی
در  برگردانــد،  علیهاالســالم  زینــب  حضــرت  از  روی  و  نــداد  جوابــی  هیــچ  او 
ــا شــاید از کشــته شــدن امــام حســین)ع(  ــرد ت ــه دیگــر زینــب تــالش ک یــک مرحل
جلوگیــری نمایــد. از ایــن رو، خطــاب بــه آن مــزدوران نمــود و گفــت: »َامــا فیکــم 

ُمســِلٌم؟«]۳[ آیــا در بیــن شــما یــک نفــر مســلمان نیســت؟
بــاز هیــچ کــس پاســخی نــداد. وقتــی امــام حســین)ع( از روی اســب بــر روی 
زمیــن افتــاد، زینــب کبــری)س( فریــاد بــرآورد: »وا اخــاه، وا ســّیداه، وا اهــل بیتــاه، 
لیــت الســماء انطبقــت علــی االرض...«.]۴[ وای بــرادرم، وای ســرورم، وای اهــل 

بیتــم، ای کاش آســمان بــر زمیــن واژگــون می شــد.

پرستاری حمایت و دلداری
بــا توجــه بــه ایــن کــه امــام ســجاد)ع( در کربــال بــه شــدت مریــض بــود، بنابرایــن 
بــه پرســتار داشــت، حضــرت  نیــاز  و  کنــد]۵[  نمی توانســت در جنــگ شــرکت 
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زینــب)س( پرســتاری آن حضــرت را بــر عهــده داشــت.]۶[
ــوار ایشــان امــام ســجاد)ع( بســیار  ــد بزرگ ــرای فرزن شــهادت امــام حســین)ع( ب
ســخت و طاقــت فرســا بــود. روز یازدهــم محــرم امام ســجاد)ع( کنار گــودال قتلگاه 
ســوار بــر شــتر بــود و بــه بــدن پــاره پــاره پــدر نــگاه می کــرد. حضــرت زینــب)س( دیــد 
االن اســت کــه روح از بــدن مبــارک آن حضــرت خــارج شــود، نــزد فرزنــد بــرادر آمــد 
و صــدا زد:»مالــی اراک تجــود بنفســک یــا بقیــة جــدی و ابــی و اخوتــی«.]۷[ ای 

یــادگار جــد و پــدر و بــرادرم چــه شــده چــرا خــودت را هــالک می کنــی؟
ســپس حضــرت را تســلیت داد و حدیــث ام ایمــن را بــرای امــام ســجاد)ع( 
خوانــد.]۸[ در بخشــی از ایــن حدیــث حضــرت زینــب)س( بــه امــام ســجاد)ع( 
عــرض کــرد: پســر بــرادر! از جــّد مــا چنیــن روایــت شــده اســت کــه حســین)ع( 
همیــن جــا کــه اکنــون جســد او را می بینــی، بــدون ایــن کــه کفنــی داشــته باشــد 

دفــن می شــود و همیــن جــا، قبــر حســین)ع(، زیارتــگاه خواهــد شــد.]۹[
شــیخ جعفــر شوشــتری می نویســد:»ولما قتــل الحســین)ع( کانــت زینــب هــی 
التــی تســلی االمــام زیــن العابدیــن)ع( النــه کان مریضــا و هــذه مرتبــه عظیــم 
امــام  بــه  زینــب  رســید،  شــهادت  بــه  حســین)ع(  امــام  وقتــی  لزینــب«.]۱۰[ 
ســجاد)ع( تســلی مــی داد چــرا کــه امــام ســجاد)ع( مریــض بــود و ایــن مقــام بزرگــی 

بــرای زینــب)س( اســت.
و  حمایــت  ســجاد)ع(  امــام  از  زیــاد  ابــن  مجلــس  در  زینــب)س(  حضــرت 
پشــتیبانی کــرد. وقتــی در مجلــس ابــن زیــاد وی دســتور قتــل امــام ســجاد)ع( 
را صــادر کــرد، »زینــب بــرادرزاده اش را در آغــوش گرفــت و گفــت: ای ابــن زیــاد، 
ــی  ــا باق ــی از م ــا کس ــدی و آی ــیراب نش ــا س ــون م ــا از خ ــت آی ــس اس ــردی ب ــه ک آنچ
ــو را بــه خــدا ســوگند می دهــم اگــر بخواهــی او را بکشــی، مــرا  گذاشــتی؟... مــن ت

هــم بــا او بکــش. ]۱۱[

سرپرستی کاروان اسرای کربال
پــس از شــهادت امــام حســین)ع( وظیفــه قافلــه ســاالری بــر عهــده زینــب)س( 
ــه  ــه مــرد؛ یعنــی زین العابدیــن)ع( در ایــن وقــت ب گذاشــته شــد.]۱۲[ چــون یگان
شــدت مریــض اســت. زینــب)س( عــالوه بــر حفاظــت از جــان امــام ســجاد)ع( 



120

کتــاب مــاه

ــز محافظــت کنــد. ــه اســیران نی ــدان قافل می بایســت از اطفــال و فرزن
آن بانــوی گرامــی از همــان عصــر عاشــورا بــه دســتور امــام ســجاد)ع( مامــور شــد 
زنــان و کــودکان آواره را در خیمــه ای جمــع کنــد. ســعی و تــالش زینــب)س( در 
محافظــت از اســرا بــه حــدی بــود کــه بــه لقــب »امینــة اهلل« ملقــب شــد.]۱۳[ 
چــرا کــه اســرا امانت هایــی بودنــد  کــه بدســت آن حضــرت ســپرده شــده بودنــد. 
ــه  ــداد فاطمــه دختــر امــام حســین)ع( را ب ــد اجــازه ن آن حضــرت در مجلــس یزی

ــا جدیــت جلــوی ایــن کار را گرفــت.]۱۴[ ــد و ب کنیــزی ببرن
امــام ســجاد)ع( در ایــن ســفر در همــه امــور بــا زینــب مشــورت می کــرد، چــرا کــه 

زینــب را غمگســار اســیران و پرســتار یتیمــان می دانســت.]۱۵[

عزاداری برای امام حسین)ع( و پیام رسانی
گریــه  بــه  را  همــگان  خویــش  جانســوز  ســخنان  بــا  زینــب)س(  حضــرت 
می انداخــت و تــالش می کــرد در هــر فرصتــی بــا یــادآوری مصائــب امام حســین)ع( 

در مانــدگاری ایــن حماســه عظیــم نقــش ایفــا کنــد.]۱۶[
پــس از شــهادت امــام حســین)ع( و احتمــااًل در روز یازدهــم محــرم اهــل بیــت 
علیهــم الســالم درخواســت کردنــد کــه آن هــا را از محــل قتــل شــهدا عبــور دهنــد.
]۱۷[ راوی می گویــد: بــه خــدا قســم زینــب دختــر علــی)ع( را فرامــوش نمی کنــم کــه 
بــا صوتــی حزیــن و قلبــی شکســته فریــاد می کــرد ای رســول خــدا درود فرشــتگان 
خــدا بــر تــو بــاد ایــن پیکــر عریــان حســین اســت کــه در خــون آغشــته اســت.]۱۸[ 
عصــر روز یازدهــم محــرم آنچنــان دلســوز گریــه کــرد کــه »فابکــت علیــه کل عــدو و 

صدیــق.«]۱۹[ هــر دوســت و دشــمنی بــه گریــه افتــاد.
در شــام نیــز حضــرت زینــب در محلــه ای بــه نــام »دارالحجــاره« کــه محــل اقامت 
اســرا بــود، مجلــس عــزاداری بــرای امــام حســین)ع( برپــا کــرد بــه گونــه ای کــه 
یزیــد از حضــور اهــل بیــت علیهــم الســالم در شــام احســاس خطــر کــرد و دســتور 

بازگشــت آن هــا را بــه مدینــه صــادر کــرد.]۲۰[
ربــاب دختــر امــری القیــس همســر امــام حســین)ع( در مجلــس ابــن زیــاد وقتــی 
ســر مقــدس امــام حســین)ع( را پیــش ابــن زیــاد نهادنــد از میــان زنــان برخاســت 
و ســر مقــدس را بوســید و در دامــن گذاشــت و گفــت: »واحســینا فــال نســیت 
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غــادروه بکربــالء صریعــا الســقی اهلل جانبــی  حســینا اقصدتــه اســنة االدعیــاء 
کربــال«.]۲۱[ واحســینا مــن هرگــز فرامــوش نمی کنــم و نخواهــم کــرد کــه لشــکر کفــر 
بــا حســین)ع( بــا نیزه هــا چــه کردنــد و از یــاد نمی بــرم کــه جنــازه اش را در کربــال 
روی خــاک رهــا کــرده و دفــن نکردنــد، او را تشــنه کشــتند. خداونــد هیــچ وقــت 

ــال را ســیراب نســازد. کرب
ــعر  ــت ش ــا دو بی ــاد ب ــن زی ــس اب ــین)ع( در مجل ــام حس ــوار ام ــر بزرگ ــاب همس رب
کوتــاه مجــال تحریف هــای نــاروا را از دســت تحریــف کننــدگان تاریــخ گرفــت و 

گفــت: امــام حســین)ع( مبتــال بــه ســل و ســرطان نبــود.]۲۲[
ربــاب همســر امــام حســین)ع( در شــعر دیگــری نیــز بــه شــهادت و مظلومیــت 
امــام حســین)ع( اشــاره دارد: ان الــذی کان نــورا یســتضاء بهبکربــال قتیــل غیــر 
مدفــون...]۲۳[ آن کســی کــه خــود نــور بــود و در کربــال از او روشــنایی می گرفتنــد، 

در کربــال شــهید شــده اســت و پیکــرش بــر خــاک مانــده اســت.
عــالوه بــر زینــب و ام  کلثــوم کــه در کوفــه بــه ایــراد ســخن پرداختنــد، فاطمه دختر 
ــا مــردم ســخن گفــت.]۲۴[  ــازار کوفــه خطبــه خوانــد و ب امــام حســین)ع( نیــز در ب
و آنــان را بــه اشــتباهی کــه کردنــد و بدبختــی و بیچارگــی کــه بــه آن گرفتــار شــدند، 
توجــه داد. مرحــوم آیتــی می نویســد: »آن هــا می دانســتند کــه فــردا دشــمن بــا 
عکس العمــل کارهایــش روبــرو خواهــد شــد و اصــرار خواهــد کــرد بــا هــر قیمتــی کــه 
شــده تاریــخ شــهادت امــام را تحریــف کنــد. بــه همیــن جهــت بــا کمــال هوشــیاری 
در هــر انجمنــی و در هــر بــازار و کوچــه ای در پاســخ هــر پرسشــی در جــواب هــر 
فحــش و ناســزایی فصلــی از آن چــه روی داده بــود، می گفتنــد و گوشــه ای از تاریــخ 
شــهادت امــام را روشــن می ســاختند. بــرای همیــن بــود کــه در همــان روز اول ورود 
بــه کوفــه ســه نفــر از بانــوان اهــل بیــت خطبــه خواندنــد و بــه این فکر هــم نیفتادند 
ــاد  ــا ابــن زی ــا مــردم کوفــه و هــم ب کــه چــون امــام چهــارم در میــان ماســت و هــم ب

ســخن خواهــد گفــت، دیگــر نیــازی بــه ســخن گفتــن مــا نیســت...«.]۲۵[
ــه عنــوان  ــال رفتنــد و پــس از آن ب ــه کرب ــه همــراه امــام حســین)ع( ب ــه ب ــی ک زنان
اســیر بــه کوفــه و شــام رفتنــد، امــام حســین)ع( را در اجــرای هــدف اصالحــی اش 
بــا  آن هــا  بمانــد،  پنهــان  بنی امیــه  آن هــا نگذاشــتند جنایــات  کردنــد.  کمــک 

اقدامــات خویــش نهضــت کربــال را زنــده نگــه داشــتند.
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تشویق
زن زهیــر بــن قیــن بجلــی بــا تشــویق شــوهر خویــش بــه پیوســتن بــه امــام 
حســین)ع( نــام خــود را در تاریــخ پرافتخــار بــرای همیشــه ثبــت کــرد. وقتــی 
ــر؛ یعنــی دلهــم دختــر  ــر آمــد و او را خواســت همســر زهی ــزد زهی فرســتاده امــام ن
عمــرو بــه زهیــر کــه ابتــدا نمی خواســت نــزد حســین)ع( بیایــد، گفــت: ســبحان اهلل 
چه مانعی دارد که نزد وی شــرفیاب شــوی و ســخن او را بشــنوی و بازآیی؟]۲۶[
زهیــر تحــت تاثیــر ســخنان همســرش نــزد امــام حســین)ع( آمــد و آن تحــول 
روحــی در او ایجــاد شــد و ســپس از یــاران باوفــای امــام حســین)ع( شــد و در کربــال 

بــه شــهادت رســید.
عبــداهلل بــن عمیــر کلبــی تصمیــم گرفــت در کربــال بــه امــام حســین)ع( بپیونــدد 
و وقتــی ایــن امــر را بــه همســرش گفــت: ام  وهــب همســر او گفــت: چــه فکــر خوبــی 
کــردی مــرا هــم بــا خــود ببــر. زن و مــرد شــبانه از کوفــه بیــرون آمدنــد و شــب هفتــم 

محــرم وارد کربــال شــدند.]۲۷[
ام  وهــب همســر عبــداهلل بــن عمیــر کلبــی پــس از شــهادت شــوهرش خــود را 
بــه معرکــه رســاند و بــه پــاک کــردن خــون از چهــره او پرداخــت. شــمر غــالم خــود 
را فرســتاد آن غــالم بــا گــرزی کــه بــر ســر آن بانــوی رشــید کوبیــد، او را شــهید کــرد.

ــود. ــال ب ــه کرب ]۲۸[ ام وهــب تنهــا زن شــهید در حادث
ام وهــب فرزنــد خویــش را نیــز تشــویق به جانبازی و فداکاری در راه حســین)ع( 
کــرد.]۲۹[ او پــس از مقــداری جنگیــدن نــزد مــادرش برگشــت و گفــت: آیــا راضــی 
شــدی. ام  وهــب گفــت: »ال مــا رضیــت حتــی تقتــل بیــن یــدی مــوالک الحســین« 
وقتــی از تــو راضــی می شــوم کــه در رکاب حســین)ع( بــه شــهادت برســی. او دوبــاره 

بــه میــدان رفــت و جنگیــد تــا بــه شــهادت رســید.]۳۰[
ــه میــدان رفــت  ــا تشــویق مــادرش ب ــز ب ــاده نوجــوان 11 ســاله نی ــن جن عمــرو ب
و امــام کــه مراعــات مــادرش را می کــرد بــه او اجــازه نمــی داد؛ امــا او گفــت: »امــی 
امرتنــی« مــادرم مــرا فرســتاده اســت.]۳۱[ برخــی از مورخــان بــه نــام ایــن جــوان 
اشــاره نکرده انــد فقــط متذکــر شــده اند کــه وی بــا تشــویق های مــادرش]۳۲[ 
وارد میــدان شــد و ایــن شــعر را می خوانــد: امیــری حســین و نعــم االمیــر...]۳۳[
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جهادگری
طبــری می نویســد: »ام وهب)پــس از ایــن کــه شــوهرش بــه میــدان جنــگ رفتــه 
بــود( چماقــی برگرفــت و ســوی شــوهر خویــش رفــت و می گفــت: »پــدر و مــادرم بــه 
فدایــت! از پــاکان، از باقیمانــدگان محمــد دفــاع کــن. عبــداهلل ســوی وی آمــد کــه او 
را پیــش زنــان ببــرد و زن جامــه وی را گرفتــه بــود، می کشــید و می گفــت: بایــد مــن 
هــم بــا تــو بمیــرم. حســین آن زن را نــدا داد و گفــت: خــدا شــما خانــدان را پــاداش 
نیــک دهــد، ای زن خدایــت رحمــت آرد، پیــش زنــان بازگــرد و بــا آن هــا بنشــین کــه 

بــر زنــان پیکار)واجــب( نیســت و ام وهــب پیــش زنــان بازگشــت.]۳۴[
بــا  کــه  دیــدم  وائــل   بــن   بکــر  قبیلــه  از  را  زنــی   بــن مســلم می گویــد:   حمیــد 
شــوهرش در میــان لشــکر ابــن  ســعد بودنــد. هنگامــی کــه آن گــروه نابــکار بــه طــور 
ناگهانــی وارد خیمه هــای زنــان امــام حســین)ع( شــدند و مشــغول غــارت امــوال 
ــاد زد: ای  ــد و فری ــا گردی ــیری بدســت گرفــت و متوجــه خیمه ه ــد، شمش گردیدن
آل بکــر بــن وائــل! آیــا جــا دارد هســتی دختــران پیغمبــر خــدا بــه یغمــا بــرود؟ 
فرمانروائــی نیســت مگــر بــرای خــدا، ای خونخواهــان پیغمبــر اســالم! شــوهرش 
آن زن را گرفــت و بــه طــرف جایــگاه خــود بازگرداننــد.]۳۵[ همســر جنــاده بــن 
ــود  ــاری حســین)ع( کــرده ب ــه ی کعــب انصــاری کــه شــوهر و فرزنــدش را تشــویق ب
و آن دو در رکاب آن حضــرت بــه شــهادت رســیده بودنــد خــود نیــز روانــه میــدان 
ــة  ــة بالی ــة خاوی ــاء ضعیف ــی النس ــوز ف ــا عج ــد: أن ــز می خوان ــه رج ــن گون ــد. او ای ش

نحیفةأضربکــم بضربــة عنیفــة دون بنــی فاطمــة الشــریفة]۳۶[
مــن پیــر و زنــی ناتــوان و شکســته حالــم. امــا بــا ضربــت خشــن و ســخت شــما را 
ــه  ــم فرزنــد حضــرت فاطمــه)س( حمایــت کنــم. او دو نفــر را ب ــا از حری ــم ت می کوب
قتــل رســاند. امــام حســین)ع( بــه او دســتور داد برگــردد و بــرای او دعــا کــرد.]۳۷[
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�ت ݣݣݣها وسژ
ف
ی ݣݣݣ� پ

ݣݣ�

1- مطهری، مرتضی، حماسه حسینی، تهران، صدرا، 1۳۷۳، بیست ویكم، ج1، ص ۳۳۲.
۲-  ابومخنف، وقعة الطف، تحقیق شیخ محمدهادی یوسفی غروی، قم، مجمع جهانی اهل بیت، 1۴۳1، 
کنگره شیخ مفید، 1۴1۳، اول، ج۲، ص11۲ و طبری، محمد بن  سوم، ص۲۸۷ و شیخ مفید،  االرشاد، قم، 

جریر، تاریخ الطبری، بیروت، موسسه االعلمی، بی تا، ج۵، ص ۴۵۲.
هاشم  سید  عربی(  ترجمه)به  االمال،  منتهی  عباس،  شیخ  قمی،  و  ص11۲  ج۲،  پیشین،  مفید،  شیخ    -۳

میالنی، قم، جامعه مدرسین، 1۴۲۲ پنجم، ج1، ص ۷۰1.
قمی،  عباس  شیخ  و   ۵۴ ص  ج۴۵،   1۴۰۳ الوفاء،  موسسه  بیروت،  بحاراالنوار،  محمدباقر،  مجلسی،   -۴

پیشین، ج1، ص۷۰1 و با عبارتی مشابه در طبری، پیشین، ج۵، ص۴۵۲.
۵-  مازندرانی، ابن شهر آشوب، مناقب آل ابیطالب، نجف، مطبعه الحیدریه، ج۳، ص۲۰6۰ و طبرسی، احمد 
الكامل، بیروت، دار صادر، 1۳۸۵،  اثیر،  ابن  تا، ج۲، ص۲۹ و  بن علی، االحتجاج، بی جا، دارالنعمان، بی 

ج۴، ص ۷۹.
االرشاد،  مفید،  شیخ  و   ۲۴۴ ص  ج۲،  تا،  بی  صادر،  دار  بیروت،  یعقوبی،  تاریخ  واضح،  ابن  یعقوبی،    -6
ج1،  اول،  السالم،  علیهم  البیت  آل  قم،  الوری،  اعالم  حسن،  بن  فضل  طبرسی،  و  ص۹۳  ج۲،  پیشین، 

ص۴۵6 و مجلسی، پیشین، ج۴۵، ص1.
کامل الزیارات، بی جا، موسسه نشر اسالمی،  1۴1۷، اول ص ۴۴۵ و  ۷-  قمی؛ جعفر بن محمد بن قولویه، 

مجلسی، پیشین، ج۲۸، ص ۵۷.
۸-  »حدثتنی ام ایمن ان رسول اهلل زار منزل فاطمه...«. قمی، جعفر بن محمد بن قولویه، پیشین، ص ۴۴۵؛ 

قمی، ص ۴۴۵-۴۴۸ و مجلسی، پیشین، ج۲۸، ص۵۷.
ک تجود بنفسک یا بقیه جدی و اخوتی فواهلل ان هذا عهد من اهلل الی جدک و ابیک«. مجلسی،  ۹- »مالی ارا
للمطبوعات،  الخرسان  موسسه  بیروت،  الحسین،  مقتل  عبدالرزاق،  سید  مقرم،  موسوی  و  ص1۷۹  ج۴۵، 

1۴۲6، ص۳۲۳.
1۰- نقدی، شیخ جعفر، االنوارالعلویه، نجف، الحیدریه، 1۳۸1، ص ۴۳۵ به نقل از الخصائص الحسینیه.

کنت عزمت علی قتله فا قتلنی معه«. سید بن طاووس، اللهوف فی قتلی الطفوف، بی جا، مهر،  11-  »فان 
طبری،  ص۳6۷  ج۴1،  پیشین،  کر،  عسا ابن  و  ص11۷  ج۴۵،  پیشین،  مجلسی،  و  ص۹۵  اول،   ،1۴1۷

پیشین، ج۵، ص۴۵۸.
کرمی، قم، حاذق، 1۳۸۰، ص۲۹۴. 1۲- ابن نما حلی، مثیراالحزان، ترجمه علی 

1۳-  جزایری، نورالدین، الخصائص الزینبیه، قم،  مسجد مقدس جمكران، 1۳۷۹، دوم، ص۷۷.
1۴- بالذری، احمد بن یحیی؛ انساب اشراف، بیروت، دارالفكر، 1۴1۷، اول، ج۳، ص۲1۷ و طبری، پیشین، 
مقرم،  موسوی  و  ص1۳1  ج۵،   ،1۴11 اول،  داراالضواء،  بیروت،  الفتوح،  کوفی،  اعثم  ابن  و  ص۳۹۰  ج۵، 

عبدالرزاق، مقتل الحسین)ع(، بیروت، دارالكتب االسالمیه، 1۳۹۹، ص ۳۵6.
1۵-  جزایری، پیشین، ص ۲۰۹.

کرد«. مطهری، پیشین،  16-  شهید مطهری می نویسد: مجلس عزای حسین)ع( را برای اولین بار زینب برپا 
ج1، ص۳۳۳.

ع الحسین. بحرانی، ص۳۰۲ و سید محسن االمین، پیشین، ص1۹۷  1۷-  قلن بحق اهلل اال مررتم علی مصر
و سید بن طاووس، پیشین، ص1۵۸.

 ،1۳۹۸ نجفی،  مرعشی  کتابخانه  قم،  الحسین،  مقتل  ابومخنف،  و  ص1۸۸  طاووس،  بن  سید    -1۸
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ص۲۰۴-۲۰۳.
1۹- مجلسی، پیشین، ج۴۵، ص ۵۹ و بحرانی، پیشین، ص۳۰۳ و سید بن طاوس، پیشین، ص16۰.

کامل بهایی، تهران، مرتضوی، 1۳۸۳، ص 6۴۴ و الهی، حسن،  ۲۰-  طبری، عمادالدین حسن بن علی، 
کبری، تهران، موسسه فرهنگی آفرینه، 1۳۷۵، اول، ص1۷۰. زینب 

۲1- سبط بن جوزی، تذکرة الخواص، قم، منشورات الشریف الرضی، 1۴1۸، ص۲۳۲.
کرد و از  گفته است امام حسن بر اثر بیماری سل از دنیا رفت. او سینه اش خونریزی  ۲۲-  یكی از مستشرقان 

دنیا رفت. آیتی، محمدابراهیم، بررسی تاریخ عاشورا، تهران، صدوق، 1۳۷۲، هشتم، ص1۵۷.
۲۳-  موسوی مقرم، پیشین، ص۳۴۴ و سبط بن جوزی، پیشین، ج۴، ص۲۵۷.

اسالمیه،  تهران،  نجفی،  محمدجواد  ترجمه  حسین)ع(،  امام  حضرت  زندگی  محمدباقر،  مجلسی،    -۲۴
1۳6۴، ص1۴1.

۲۵-  آیتی، پیشین، ص1۵۸.
۲6-  طبری، پیشین، ج۵، ص۳۹6 و دینوری، ابوحنیفه، اخبارالطوال، تهران، نی، 1۳۷1، چهارم، ص۲۹۴.

۲۷-  طبری، پیشین، ج۵، ص۴۲۹.
۲۸- ابن اثیر، پیشین، ج11، ص1۷۹ و موسوی مقرم، پیشین، ص1۵۷.

بیروت،  الفتوح،  کوفی،  اعثم  ابن  سلم«  و  علیه  اهلل  صلی  محمد  نبیک  بنت  ابن  فانصر  بنی  یا  »قم   -۲۹
دارالضواء 1۴11، اول، ج۵، ص1۰۴.

بحاراالنوار،  مجلسی،  و  ص۴۵  پیشین،  طاووس،  بن  سید  و  ص1۰۴  ج۵،  پیشین،  کوفی،  اعثم  ابن   -۳۰
پیشین، ج۴۵، ص1۷-16.

۳1-  ابن شهر آشوب، پیشین، ج۴، ص11۳ و موسوی مقرم، پیشین، ص۲6۴.
تقتل«  حتی  اهلل  یدی  بین  فقاتل  ج  اخر بنی  یا  فقالت  عنده  امه  کانت  و  المعرکه  فی  ابوه  قتل  شاب    -۳۲
بحاراالنوار،  مجلسی،  و  ص۲۵  ج۲،   ،1۴۲۳ انوارالهدی،  قم،  الحسین،  مقتل  احمد،  بن  موفق  خوارزمی، 

پیشین، ج۴۵، ص۲۷.
۳۳- خوارزمی، پیشین، ج۲، ص۲۵ و مجلسی، بحاراالنوار، پیشین، ج۴۵، ص۲۷.

۳۴-  طبری، پیشین، ج۵، ص۴۳۰.
زندگانی  و مجلسی،  بنات رسول اهلل«. سید بن طاووس، پیشین، ص1۳۲  اتسلب  وائل  بكر بن  آل  یا    -۳۵

حضرت امام حسین)ع(، پیشین، ص۵۰ و موسوی مقرم، پیشین، ص۳1۵.
۳6-  خوارزمی، پیشین، ج۲، ص۲6 و ابن شهرآشوب، پیشنین، ج۴، ص1۰۴.

۳۷-  خوارزمی، پیشین، ج۲، ص۲6 و مجلسی، بحاراالنوار، پیشین، ج۴۵، ص۲۸.

……………………………………………………………………………………………………………
کربال، یداهلل حاجی زاده، سایت پژوهشكده باقرالعلوم)ع( منبع: نقش آفرینی زنان در حادثه 

)بخش فرهنگ علوم انسانی و اسالمی(



126

کتــاب مــاه

سنت الهی، تعمیم در قرآن
و نمود آن در نهضت عاشورا

ســنت تعمیــم بدیــن معنــا اســت کــه اگــر آدمــی خشــنود از کــردار گروهــی باشــد، 
در عملشــان شــریک خواهــد بــود و بــه کســانی ملحــق می شــود کــه دوستدارشــان 
ــدارد و از  ــه دوســت ن ــه خشــم و نارضایتــی، انســان را از کســانی ک اســت چنــان ک
عملشــان ناراضــی اســت، جــدا می کنــد. قــرآن کریــم و روایــات معصومیــن)ع( نیــز 
ــه خاطــر  ــا ناخشــنودی ب ــذا علــت تعمیــم، خشــنودی ی ــت می کننــد ل ــرآن دالل ب
حــب و بغــض می باشــد. در ایــن راســتا، بــا توجــه بــه مفهومــی کــه قــرآن از کلمــه 
امــت ارائــه می دهــد و آن را مقولــه ای کیفــی می دانــد، دســتاوردها و عملکــرد 
نیــک و بــد امــت نیــز تمامــی افــراد امــت را در بــر می گیــرد حتــی آنــان کــه در ایــن کار 
نقشــی نداشــته انــد امــا بــه جهــت رضایــت، شــریک آثــار عمــل امــت انــد بــه خالف 

نتایــج عملکــرد افــراد کــه ویــژه خودشــان می باشــد.
نویســنده ضمــن تبییــن مطالــب فــوق ســنت تعمیــم را فراگیــر بــر دنیــا و آخــرت 
و خیــر و شــر دانســته، در ادامــه بــه برخــی روش هــا و مــوارد ایــن ســنت الهــی در 
زندگــی مــردم همچــون تعمیــم در مســؤولیت و کیفــر، تعمیــم حجــت، تعمیــم در 
ــر  ثــواب و پــاداش پرداختــه و تعمیــم نفریــن و بیــزاری و یکــی از ایــن مصادیــق ب
شــمرده کــه در نصــوص بــه جــا مانــده از اهــل بیــت)ع( در زیــارت امــام حســین)ع( 

نیــز بــه روشــنی شــاهد ایــن تعمیــم هســتیم.
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نویســنده در پایــان نتیجــه می گیــرد عاشــورا خــط معیــار دو جبهــه حــق و باطــل 
ــه  در طــول تاریــخ و در هــر جامعــه ای اســت، موضــع گیــری در ایــن دو جبهــه ب
دوســتی یــا بیــزاری اســت و حســین)ع( جــدا کننــده ایــن دو جبهــه خواهــد بــود.

پیشگفتار
»لقــد ســمع اهلل قــول الذیــن قالــوا ان اهلل فقیــر و نحــن اغنیــاء ســنکتب مــا قالــوا 
و قتلهــم االنبیــاء بغیــر حــق و نقــول ذوقــوا عــذاب الحریــق ذلــک بمــا قدمــت 
ایدیکــم و ان اهلل لیــس بظــالم للعبیــد الذیــن قالــوا ان اهلل عهــد الینــا اال نؤمــن 
لرســول حتــی یاتینــا بقربــان تاکلــه النــار قــل قــد جاءکــم رســل مــن قبلــی بالبینــات 

و بالــذی قلتــم فلــم قتلتموهــم ان کنتــم صادقیــن؛)1(
خداونــد ســخن آنــان را کــه گفتنــد: »خــدا فقیــر اســت و مــا بــی نیازیــم«، شــنید. 
بــه زودی آنچــه را گفتنــد خواهیــم نوشــت، همچنیــن کشــتن بناحــق پیامبــران را 
ــه ســبب  ــان می گوییــم: »بچشــید عــذاب ســوزان را!« ایــن ب ــه آن می نویســیم و ب
و نتیجــه کاری اســت کــه دســتهای شــما از پیــش فرســتاده و خــدا بــه بنــدگان 
ــه  ــه گفتنــد: خــدا از مــا پیمــان گرفتــه ک ــان کســانی هســتند ک ســتم نمــی کنــد. آن
بــه پیامبــری ایمــان نیاوریــم مگــر ایــن کــه یــک قربانــی بیــاورد کــه آتــش ]صاعقــه 
ــل  ــد و دالی ــان آمدن ــن برایت ــش از م ــی پی ــو: پیامبران ــوزاند! بگ ــمانی[ آن را بس آس
روشــن و آنچــه را گفتیــد آوردنــد، پــس چــرا آنــان را کشــتید اگــر راســت می گوییــد؟!«

شان نزول آیات
ــازل  ــه ن ــات گفتــه اســت: وقتــی ایــن آی ــزول ایــن آی ســعید بــن جبیــر در شــان ن
شــد: »مــن ذا الــذی یقــرض اهلل قرضــا حســنا فیضاعفــه لــه اضعافــا کثیــرة...؛)2( 

کیســت کــه بــه خــدا قــرض الحســنه بدهــد تــا آن را بــرای او چنــد برابــر کنــد...«
ــان گفتنــد: ای محمــد! پــروردگارت فقیــر و نیازمنــد شــد و از بندگانــش  یهودی

قــرض خواســت! پــس خــدا آیــات فــوق را فــرو فرســتاد!

داللت آیات بر سنت تعمیم
آیات مزبور یهودیان معاصر رسول اهلل)ص( را به دو سبب محکوم و سرزنش می کند:
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1. این که گفتند: خدا فقیر و نیازمند است و ما ثروتمند و بی نیازیم.
2. بناحق پیامبران را کشتند.

خداونــد گفتــه یهودیــان را شــنید و بــه آنــان هشــدار داد ســخن نادرســت و 
یــاوه ای را کــه گفتــه انــد، در نامــه عملشــان بنویســد و بدیــن ســبب، نیــز بــه خاطــر 

کشــتن بناحــق پیامبــران آنــان را محکــوم و عــذاب کنــد:
حــق  بنــا  کشــتن  همچنیــن  نوشــت،  خواهیــم  گفتنــد  را  آنچــه  زودی  »بــه 

می نویســیم.« را  پیامبــران 
خداونــد عــذاب ســوزناک را بــه یهودیــان خواهد چشــاند، زیرا ســخن نادرســتی 

گفتنــد و بناحــق پیامبران را کشــتند:
»و به آنان می گوییم: بچشید عذاب سوزان را.«

آیــه کریمــه تاکیــد دارد یهودیــان معاصــر رســول خــدا)ص( ســزاوار عقوبــت بــا 
عــذاب ســوزانند، زیــرا مرتکــب گنــاه و معصیــت شــدند و خداونــد بــه بنــدگان ســتم 
نمــی کنــد و تصریــح می نمایــد کــه این)عــذاب( نتیجــه کاری اســت کــه دســتهای 
شــما از پیــش فرســتاده اســت. آیــه کریمــه در ادامــه نقــل می کنــد کــه از رســول خــدا 
خواســتند یــک قربانــی بیــاورد کــه صاعقــه آســمانی آن را بخــورد، تــا بــه رســالتش 
ایمــان بیاورنــد. زیــرا خداونــد از آنــان پیمــان گرفتــه اســت کــه تــا چنیــن آیتــی 
نبیننــد، ایمــان نیاورنــد. بعــد در رد ادعــا و وعــده دروغیــن آنــان بــر ایمــان آوردن، 
می گویــد کــه پیامبــران پیــش از رســول خــدا بــا دالیــل روشــن آمدنــد، حتــی بــا 
ایــن آیتــی کــه آنــان تقاضــا دارنــد، امــا بــه رغــم تمامــی این هــا، ایمــان نیاورنــد و بــر 

لجاجــت و عنــاد خــود اصــرار ورزیدنــد و پیامبــران را بناحــق کشــتند.
شــکی نیســت کــه مخاطبــان ایــن آیــات، یهودیــان معاصــر رســول خداینــد و 
تمامــی ضمایــر بــه آنــان بــر می گــردد. آنــان بودنــد کــه گفتنــد: خــدا نیازمنــد اســت 
و مــا بــی نیــاز؛ آنــان گفتنــد: خــدا از مــا پیمــان گرفتــه اســت. نگاهــی گــذرا بــه آیــات، 
بــر ایــن حقیقــت تاکیــد دارد. خــدای متعــال آنــان را محکــوم کــرده و بــه عــذاب 
ســوزان نویدشــان می دهــد، آن هــم بــه خاطــر ایــن کــه پدرانشــان بــا کشــتن بناحــق 
پیامبــران بنــی اســرائیل، مرتکــب جــرم شــدند. گرچــه بــا نظــر ســطحی و گــذرا بــه 
تاریــخ و جامعــه می فهمیــم، یهودیــان معاصــر پیامبــر نقشــی در ایــن کار نداشــتند، 
امــا آیــات کریمــه بــه صراحــت آنــان را محکــوم کــرده و ســزاوار عقوبت دانســته اســت.
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ــه  ــد و آنچ ــه کردن ــبب آنچ ــه س ــوده و ب ــوم نم ــان را محک ــال یهودی ــدای متع خ
نکردنــد، عذابشــان می کنــد. یهودیــان معاصــر فقــط از پیامبــر خواســتند یــک 
قربانــی بیــاورد کــه صاعقــه آســمانی آن را بســوزاند. آنــان نــه انبیــا را کشــتند و نــه 
ــد -  ــه نکردن ــه کاری ک ــه کریمــه ب ــد، پــس چــرا آی ــوالن بودن ــالن و مقت معاصــر قات

کشــتن پیامبــران - و نقشــی کــه نداشــتند، دلیــل مــی آورد؟!
پاســخ ایــن پرســش، ســنت »تعمیــم« و فراشــمولی اســت. خــدای متعــال 
مســئولیت و نقــش پــدران در کشــتن انبیــا را بــه فرزنــدان تعمیــم و گســترش 
ــه ســبب جرمــی کــه مرتکــب شــدند را شــامل  ــدران ب داده، چنــان کــه عقوبــت پ
فرزنــدان دانســته اســت و دلیلــی را کــه بــر ضــد پــدران آورده، بــرای فرزنــدان هــم 
بازگــو کــرده اســت. »تعمیــم« ســنتی فراگیــر و شــامل اســت و همیــن ســنت الهــی، 
دلیــل محکومیــت یهــود و عقوبــت شــان اســت. معنــای تعمیــم در آیــه آن اســت 
کــه خــدای متعــال فرزنــدان را شــریک مســئولیت و جــرم و کیفــر پــدران دانســته، 

ــد. ــر دو می دان ــامل ه ــم را ش ــل تعمی دلی

علت تعمیم خشنودی و ناخشنودی
ــا ناخشــنودی بــه خاطــر حــب و بغــض اســت. اگــر آدمــی راضــی و  خشــنودی ی
خشــنود از کــردار گروهــی باشــد، در عملشــان شــریک اســت، چــه خیــر باشــد و چــه 
شــر؛ اگرکــردار شــر باشــد، کیفــر و مجــازات خواهــد شــد و اگــر عمــل خیــر باشــد، به او 
ثــواب و پــاداش می دهنــد. اگــر انســان بــر گروهی)بــه ســبب عملکردشــان( خشــم 

گیــرد، از آنــان بیــزاری و تبــری جســته اســت.
ــان  ــه دوستدارش ــد ک ــق می کن ــانی ملح ــه کس ــی را ب ــت، آدم ــنودی و رضای خش
اســت و از کارکردشــان راضــی اســت، چنــان کــه خشــم و نارضایتــی، انســان را 
از کســانی کــه دوســت نــدارد و از عملشــان ناراضــی اســت، جــدا می کنــد. پــس 
رضایــت یــا عــدم رضایــت، عامــل وصــل و فصل)پیونــد و جدایی( اســت، و از آن رو 
ــد،  ــران راضــی بودن ــدران و کشــتن پیامب ــرده پ ــر، از ک ــان معاصــر پیامب ــه یهودی ک
خــدای متعــال، آنــان را در برابــر جــرم پــدران مســئول دانســت و بدیــن ســبب 
محکــوم کــرد و وعیــد کیفرشــان داد و »تعمیــم« را دلیلــی بــر ضدشــان دانســت، به 
رغــم آن کــه هــم عصــر پیامبــران نبــوده، آنــان را ندیدنــد و نقشــی در کشــتن شــان 
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نداشــتند. از ابــی عبــداهلل امــام صــادق)ع( در بــاره همیــن آیــات روایــت اســت:
»میــان آن قاتــالن و ایــن درخواســت کننــدگان از پیامبــر، پانصــد ســال فاصلــه 
بــود، امــا خداونــد از آن رو کــه راضــی بــه کــرده پدرانشــان بودنــد، آنــان را نیــز قاتــل 

دانســت.«)3(
امــام صــادق)ع( رســیدم.  ابوعبــداهلل  ارقــط می گویــد: خدمــت  بــن  محمــد 
فرمــود: بــه کوفــه مــی روی؟ عــرض کــردم: بلــی. فرمــود: قاتــالن حســین را میــان 
مــردم کوفــه دیــده ای؟ پاســخ دادم: فدایــت شــوم! ]از آن زمــان خیلــی گذشــته و 

مــن[ کســی را بدیــن عنــوان نمــی شناســم! فرمــود:
ــی  ــم تســمع ال ــی القتــل؟ ال ــل اال مــن قتــل او مــن ول ــری القات ــاذن انــت ال ت »ف
قــول اهلل: »قــد جاءکــم رســل مــن قبلــی بالبینــات و بالــذی قلتــم، فلــم قتلتموهم 
ان کنتــم صادقیــن.« فــای رســول قتــل الذیــن کان محمــد)ص( بیــن اظهرهم؟ و 
لــم یکــن بینــه و بیــن عیســی)ع( رســول. انمــا رضــوا قتــل اولئــک، فســموا قاتلیــن؛ 
پنداشــته ای قاتــل فقــط کســی اســت کــه کشــته اســت و بــدان مبــادرت کــرده 
ــان  ــن برایت ــش از م ــی پی ــد: »پیامبران ــد می فرمای ــنیده ای خداون ــا نش ــت؟ آی اس
آمدنــد و دالیــل روشــن و آنچــه را گفتیــد آوردنــد، پــس چــرا آنــان را کشــتید اگــر 
راســت می گوییــد؟!« کدامیــن پیامبــر را در زمــان محمــد)ص( کشــتند، در حالــی 
از کشــتن  کــه  نبــود؟ مقصــود آن اســت  کــه میــان وی و عیســی)ع( پیامبــری 

پیامبــران راضــی بودنــد، از ایــن رو جــزء قاتــالن بــه شــمار آمدنــد.«)4(

شراکت به رضایت
گفتیــم اگــر کســی از کــرده خیــر یــا شــر شــخصی راضــی و خشــنود باشــد، شــریک 
عمــل او بــه شــمار می آیــد، چــه خــود نیــز ایــن کار را انجــام دهــد یــا انجــام ندهــد، 
ــر  ــا کیف ــواب ی ــی ث ــل، یعن ــج آن عم ــا و نتای ــئول پیامده ــریک و مس ــه ش ــان ک چن
هــم اســت. ســیدرضی در نهــج البالغــه از امیرمؤمنــان روایــت می کنــد: »ایهــا 
النــاس، انمــا یجمــع النــاس الرضــا و الســخط، و انمــا عقــر ناقــة ثمــود رجــل واحــد، 
ــوا  ــا، فاصبح ــبحانه: »فعقروه ــال س ــا؛ ق ــوه بالرض ــا عم ــذاب، لم ــم اهلل بالع فعمه
نادمیــن«. فمــا کان اال ان خــارت ارضهــم بالخســفة خــوار الســکة المحمــاة فــی 
االرض الخــوارة؛ ای مــردم! خشــنودی و خشــم از چیــزی، همــگان را در پیامد آن 
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شــریک می ســازد، چنــان کــه مــاده شــتر ثمــود را یــک نفــر پــی کــرد، امــا خــدا همــه 
را عــذاب کــرد، زیــرا همگــی آن کار را پســندیدند و خــدای ســبحان فرمــود: »مــاده 
شــتر را پــی کردنــد و ســرانجام پشــیمان شــدند.« دیــری نپاییــد کــه زمینشــان 
صــدا کــرد و فــرو رفــت چنــان کــه آهــن تفتیــده در زمیــن سســت فــرو مــی رود.«)5(
نیــز فرمــود: »الراضــی بفعــل قــوم کالداخــل فیــه معهــم. و علــی کل داخــل فــی 

باطــل اثمــان: اثــم العمــل بــه، و الرضــا بــه«.)6(
امــام در ایــن فرمایــش، جــرم را بــه دو ســبب می دانــد: عمــل و رضایــت بــه گنــاه 
و ســنت تعمیــم فقــط باطــل و گنــاه را در بــر نمــی گیــرد، بلکــه حــق و ثــواب را نیــز 

شــامل می شــود.

مشارکت تاریخی
ــاران  ــور جامعــه آمــده کــه مــا شــریک دوســتداران و ی در برخــی زیارت هــای ماث
و رزمندگانــی هســتیم کــه همــراه شــما امامــان بــه جنــگ بــا ناکثیــن و قاســطین 
ــی  ــنت اله ــه س ــانی ک ــب اســت و جــز کس ــد. ایــن ســخن، غری و مارقیــن پرداختن
»تعمیــم« را می فهمنــد، آن را درک نمــی کننــد. در زیــارت جامعــه ائمــه اهــل 
بیــت)ع( آمــده اســت: شــهادت می دهیــم کــه شــریک دوســتان و یــاران پیشــگام 
تــان بودیــم در ریختــن خــون ناکثیــن و قاســطین و مارقیــن و نیــز قاتــالن ابــی 
ــر  ــی و حســرت ب ــا نیــت و همدل ــان بهشــتی. ایــن عمــل را ب عبــداهلل، ســرور جوان

فرصتــی کــه از کــف رفــت، انجــام دادیــم.
رضایــت و نارضایتــی بــاب گســترده ای در بینــش اســالم دارد و از همیــن بــاب مــا 
شــریک حضــرت ابراهیــم)ع( - پیشــگام دعــوت بــه یگانــه پرســتی - در شکســتن 
ــر طاغــوت زمــان - نمــرود - هســتیم. همچنیــن شــریک  بتهــا و پایــداری در براب
موســی)ع( و عیســی)ع( در تبلیــغ یکتاپرســتی و ســرنگون کــردن طاغوت هــای 
آن عصــر می باشــیم، چنــان کــه در جنــگ و غــزوات رســول خــدا)ص( شــریک 
بــوده ایــم و شــریک صالحــان و اولیــا و رهبــران توحیــد و مبلغــان هدایتیــم. نیــز 
شــریک ذاکــران و تســبیح گویــان خــدای متعــال در طــول تاریــخ بــرای دعــوت بــه 
ســوی خــدا و نصیحــت و ارشــاد بنــدگان خداییــم. مــا شــریک در ذکــر و تســبیح 
و دردهــا و غم هــای آنــان هســتیم. نیــز اگــر خــون ســتمگران را ریختنــد یــا در ایــن 
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راه خونشــان ریختــه شــد پایه هــای ظلــم و شــرک را نابــود کردنــد و رکــن توحیــد و 
عــدل را پــی ریختنــد.

رضایــت و نارضایتــی بــاب وســیعی در بینــش و معرفــت اســت کــه بیــان آن از 
ــت: ــده اس ــت ش ــیار وای ــای بس ــه طریق ه ــت. ب ــرون اس ــث بی ــن بح ــه ای حوصل

»المرء مع من احب؛)7( آدمی با محبوبش قرین است.«

کردار امت و فرد
ــار در تاریــخ فرهنــگ، قــرآن فهــم جدیــدی از »امــت«  ــرای نخســتین ب شــاید ب
ــر ایــن فهــم نــو، امــت بــه معنــای تجمــع کمــی و عــددی  ارائــه داده باشــد. بنــا ب
نیســت بلکــه مقولــه ای کیفــی اســت. از ایــن رو امــت برابــر بــا مجموعــه افــراد 
آثــار و  کــردار،  بــا مجمــوع  کــردار امــت و تاثیــر آن مســاوی  کــه  نیســت، چنــان 
تــوان افــراد نیســت. امــت، مقولــه ای کیفــی اســت. خوانــده ایــم »یــداهلل« بــر ســر 
جماعــت و بــا آن اســت، در اینجــا هــم »یــداهلل« امــری غیــر از مجموعــه کمــی تــوان 

افــراد اســت.
در معنــای امــت، تفاوتــی بیــن امــت مؤمــن و غیــر مؤمــن نیســت. در قــرآن، 

امــت، احــکام و آثــاری غیــر از احــکام و آثــار مجمــوع افــراد دارد.
امــت واحــده، در زمــان و مــکان نمــی گنجــد یــا تعــدد مــکان و زمان، امــت واحد 
را جــدا نمــی کنــد. قــرآن از امــت خجســته و مبارکــی بــه عنــوان »ملــت ابراهیــم« 
یــاد می کنــد: »و مــن احســن دینــا ممــن اســلم وجهــه هلل و هــو محســن واتبــع ملــة 

ابراهیــم حنیفا«)8(
قــرآن ابراهیــم را نخســتین پــدر امــت می دانــد: »ملــة ابیکــم ابراهیــم هــو ســماکم 

المسلمین«)9(
در بــاره امــت واحــد کــه فراتــر از زمــان و مــکان اســت، می فرمایــد: »ان هــذه 

امتکــم امــة واحــدة و انــا ربکــم«)10(
نیز می فرماید: »ان هذه امتکم امة واحدة و انا ربکم فاعبدون.«)11(

بنابــر آنچــه گفتیــم، قــرآن فعــل و کــردار امــت را غیــر از فعــل و عمــل فــرد می دانــد. 
دســتاوردها و عملکــرد نیــک و بــد امــت، تمامــی افــراد امــت را در بــر می گیــرد، 
ــته  ــت داش ــون رضای ــا چ ــد، ام ــته ان ــی نداش ــرد نقش ــن کار ک ــه در ای ــان ک ــی آن حت
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انــد، شــریک آثــار عمــل امتنــد، ولــی نتایــج عملکــرد افــراد، ویــژه خودشــان بــوده، 
دیگــران را در بــر نمــی گیــرد.

ــای  ــنت(، کاره ــم(، عرف)س ــتند: شعائر)مراس ــت هس ــال ام ــل از اعم ــوارد ذی م
گروهــی و نیــز آنچــه مــردم بپذیرنــد و از آن پشــتیبانی کننــد. آثــار و پیامــد ایــن 
کارهــا تمامــی افــراد را در بــر می گیــرد، چــه کســانی کــه در خیــر و شــر نقــش و شــرکت 

داشــته یــا نداشــته باشــند.
شــکل  بــه  و  می زنــد  ســر  اشــخاص  از  کــه  اســت  رفتارهایــی  افــراد،  اعمــال 
محســوس، نقــش و تاثیــری بــر ســاختار اجتماعــی، چــه در دنیــا و چــه آخــرت 
ــه اعمــال اســت: »و ان لیــس لالنســان اال مــا  ــه ذیــل در مــورد ایــن گون ــدارد. آی ن

ســعی، و ان ســعیه ســوف یــری، ثــم یجــزاه الجــزاء االوفــی«.)12(
خداونــد در مــورد عملکــرد امــت کــه تمامــی افــراد را در بــر می گیــرد فرمــود: 
ــوا  ــا کان ــالون عم ــبتم و ال تس ــم ماکس ــبت، و لک ــا کس ــا م ــد خلــت له »تلــک امــة ق

یفعلــون«.)13(
بــاز خواســت  هــر امتــی مســئول خیــر و شــر خویــش اســت و از امتــی دیگــر 
نمی کننــد، چنــان کــه فعــل امــت بــه همــه افــراد نســبت داده می شــود نــه فقــط 
ــز خــاص انجــام دهنــدگان نیســت،  ــردار امــت نی ــه انجــام دهنــدگان، پیامــد ک ب

بلکــه همــگان را فــرا می گیــرد، البتــه اگــر بدیــن کار راضــی باشــند.)14(
خیــر و شــری کــه حاصــل کــردار امــت و گــروه اســت، تمامــی - چــه عمــل کننــده و 
چــه غیــر او - را در بــر می گیرد)البتــه اگــر بــدان راضــی باشــند( و ایــن ســنتی فراگیــر 
ــره  در دنیــا و آخــرت اســت. ایــن ســنت اســت کــه مردمــان را از نقــاط مختلــف ک
خاکــی و در فاصلــه زمان هــای بســیار طوالنــی از تاریــخ گــرد مــی آورد یــا می پراکنــد؛ 
پیونــد می زنــد یــا جــدا می کنــد؛ و اگــر بــه کــرده ای رضایــت یــا عــدم رضایــت، 
ــا دشــمنی داشــته باشــند، از آنــان امــت واحــدی بــه وجــود مــی آورد.  دوســتی ی
حتــی گاه خانــه و خانــواده ای را بــه دو امــت و جبهــه ناهمخــوان می بــرد؛ از آن رو 
کــه معیــار دوســتی و دشــمنی، و خشــنودی و ناخشــنودی آنــان گوناگــون اســت، 
بــا هــم یکجــا جمــع نخواهنــد شــد. ایــن ســنت افــراد را بــه هــم پیونــد می دهــد، 
نــه زبــان، اقلیــم، زمــان یــا نســب هــا را؛ چنــان کــه بــرادر را از بــرادر همخانــه و هــم 

ــواده جــدا می کنــد. خان
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در اعمــال امــت، آدمــی از آن کــه نمــی شناســد و بــا او در یــک خانــه یــا یــک 
مــکان زندگــی نمــی کنــد یــا همزمــان و همزبــان وی نیســت و از یــک رگ و ریشــه 
کــردار  بــدان  را کســب می کنــد، چــون  کــردار  بــد  یــا  نیــک  نمی باشــند، پیامــد 
خشــنود یــا از آن ناخشــنود اســت. امــا در اعمــال فــردی، گاه از یــک خانــه و 
خانــواده، فــردی خوشــبخت و دیگــری بدبخــت اســت؛ بــه یکــی وعــده بهشــت 
داده می شــود و دیگــری بــه ســبب ورود و خلــود در جهنــم، شــقاوتمند می گــردد، 

زیــرا محــک رضــا و خشمشــان متفــاوت اســت.

موارد تعمیم
ســنت تعمیــم، ســنتی عــام و فراگیــر اســت و دنیــا و آخــرت و خیــر و شــر را در بــر 
می گیــرد، چنــان کــه مــوارد و مصداقهــا و راه و روشــهای ســنت تعمیــم در زندگانــی 
مــردم بســیار اســت. در ادامــه برخــی روشــها و مــوارد ایــن ســنت الهــی در زندگانــی 

مــردم را بــا بهــره گیــری از نصــوص اســالمی)کتاب و ســنت( بــر می شــمریم:

1. تعمیم در مسئولیت و کیفر
اگــر گروهــی مرتکــب جرمــی شــدند و دیگــران بدان رضایت داشــتند، مســئولیت 
و مجــازات شــامل آنــان نیــز خواهــد شــد. بدیــن مطلــب در آغــاز بحــث، در تفســیر 
ــدران  ــه جــرم پ ــدان را ب ــد فرزن ــم و دریافتیــم خداون ــات آل عمــران اشــاره کردی آی

محکــوم کــرده، عقوبــت می کنــد و می فرمایــد: عــذاب ســوزان را بچشــید!
نیــز فرمایــش امیرمؤمنــان در نهــج البالغــه را خواندیــم کــه: ناقــه ثمــود را یــک 
ــد. خــدای  ــرا بدیــن کار راضــی بودن ــرد، زی نفــر کشــت، امــا خــدا همــه را عــذاب ک

ــد و همگــی پشــیمان شــدند.« ســبحان فرمــود: »مــاده شــتر را پــی کردن
کثــرت شــمار راضــی شــوندگان، تغییــری در ســنت الهــی و تعمیــم مســئولیت 
و کیفــر نمــی دهــد. هــر قــدر هــم نفــرات زیــاد باشــند، مجــازات خواهنــد شــد و 
مســئول خواهنــد بــود، چــون بدیــن کار نــاروا راضــی بــوده انــد. ابــو ســعید خــدری 
روایــت می کنــد: »و جــد قتیــل علــی عهــد محمــد رســول اهلل)ص( فخــرج مغضبــا، 
فحمــداهلل و اثنــی علیــه، ثــم قــال یقتــل رجــل مــن المســلمین، ال یــدری مــن قتلــه، 
ــو ان اهــل الســماوات و االرض اجتمعــوا علــی قتــل مؤمــن  و الــذی نفســی بیــده ل
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او رضــوا بــه الدخلهــم اهلل فــی النــار؛)15( در زمــان رســول خــدا)ص( کشــته ای را 
یافتنــد. پیامبــر در حالــی کــه خشــمگین بــود، خطبــه خوانــد و پــس از حمــد و ثنای 
الهــی فرمــود: از مســلمانان مــردی کشــته شــده، قاتــل وی معلــوم نیســت. ســوگند 
بــه آن کــه جانــم در دســت اوســت! اگــر اهــل آســمان و زمیــن بــرای کشــتن مؤمنــی 
گــرد آینــد یــا بدیــن کار راضــی باشــند، خداونــد آنــان را داخــل آتــش خواهــد کــرد.« 
ــماوات  ــل الس ــو ان اه ــرده: »ل ــت ک ــادق)ع( روای ــام ص ــد از ام ــن خال ــلیمان ب س
اهــل  مــن  لکانــوا  رســول اهلل)ص(  مــع  شــهدوا  یکونــوا  ان  یحبــوا  لــم  االرض  و 
النــار؛)16( اگــر همــه اهــل آســمان و زمیــن همراهــی بــا رســول اهلل)ص( را دوســت 

نداشــته باشــند نیــز، داخــل در آتــش خواهنــد شــد.«
دوری مــکان، ایــن ســنت الهــی را تغییــر نخواهــد داد. اگــر کســی بناحق دیگری 
را در شــرق بکشــد و کســی کــه درغــرب اســت، بدیــن کار راضــی باشــد، ســزاوار 
ــو ان رجــال قتــل بالمشــرق و  آتــش اســت. از رســول خــدا)ص( روایــت اســت: »ل
آخــر رضــی بــه فــی المغــرب کان کمــن قتلــه و شــرک فــی دمــه؛)17( اگــر کســی در 
مشــرق کشــته شــود و شــخصی در مغــرب بــدان راضــی باشــد، ماننــد قاتــل بــوده، 

شــریک در جــرم اســت.«
گســتره خشــنودی و رضایــت گســترده بــوده، فراتــر از زمــان و مــکان اســت و 
بیــش از آن کــه انســان تصــور کنــد، مــردم را در بــر می گیــرد. روایــت شــده: »ان 
الراضیــن بقتــل الحســین شــرکاء قتلــه. اال و ان قتلتــه و اعوانهــم و اشــیاعهم و 
ــین  ــتن حس ــه کش ــی ب ــه راض ــانی ک ــن اهلل؛)18( کس ــن دی ــراء م ــم ب ــن به المقتدی
بودنــد، شــریک جــرم انــد. بدانیــد قاتــالن و یــاران و پیــروان و دنبالــه روان آنــان از 

ــد.« ــدا دورن دیــن خ
نیــز روایــت اســت: »ان القائم)عــج( یقتــل ذراری قتلــة الحســین)ع( لرضاهــم 
بذلــک؛)19( امــام زمان)عــج( فرزنــدان و نســل قاتــالن امــام حســین را می کشــد 

زیــرا آنــان بــه عمــل پدرانشــان راضــی هســتند.«

2. تعمیم حجت
عمــل  بــا  را  رســول اهلل  معاصــر  یهودیــان  خداونــد  خواندیــم  بحــث  آغــاز  در 
پدرانشــان مرتبــط دانســت و چــون از رســول خــدا خواســتند یــک قربانــی بیــاورد 
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ــه  ــی علی ــدران را حجت ــد، کار پ ــان آورن ــا ایم ــوزاند ت ــمانی آن را بس ــه آس ــه صاعق ک
آنــان آورد و از پیامبرانــی نــام بــرد کــه پیــش از رســول خــدا بــا دالیــل روشــن و 
ایــن گونــه قربانــی آمدنــد، امــا یهودیــان آنــان را کشــتند و ایمــان نیاوردنــد ]یعنــی 
ــز ایمــان  ــد و عــذاب شــدند، شــما نی ــدران ایمــان نیاوردن ــه پ ــه همــان دلیــل ک ب

نمی آوردیــد و عــذاب خواهیــد شــد، و ایــن تعمیــم دلیــل اســت [..
دلیــل  چنیــن  خــدا  رســول  معاصــر  یهودیــان  بــرای  قــرآن  بقــره،   91 آیــه  در 
مــی آورد: وقتــی بــه آنــان گفتــه می شــود کــه بــه آنچــه خــدا بــر پیامبــرش فرســتاده، 
ایمــان آورنــد، می گوینــد: بــه آیاتــی ایمــان می آوریــم کــه بــر مــا نــازل شــده اســت و 
بــه آنچــه خــدا بــر رســولش فــرو فرســتاده، کفــر می ورزنــد. پــس از ایــن خداونــد بــه 
پیامبــر می فرمایــد علیــه آنــان ایــن گونــه احتجــاج کــن: »قــل فلــم تقتلــون انبیــاء 

اهلل مــن قبــل ان کنتــم مؤمنیــن«
ــازل شــده،  ــه آنچــه برایشــان ن ــه ب ــان را پذیرفــت ک ــوان ادعــای آن ــه می ت چگون

ــند؟! ــد، می کش ــده ان ــتاده ش ــان فرس ــه برایش ــی را ک ــا پیامبران ــد، ام ــان دارن ایم
قــرآن علیــه فرزنــدان همــان حجتــی را مــی آورد کــه بــدان باپــدران بــه بحــث و 
ــوا بمــا  ــاد شــده چنیــن اســت: »و اذا قیــل لهــم آمن ــات ی جــدل می پرداخــت. آی
انــزل اهلل قالــوا نؤمــن بمــا انــزل علینــا و یکفــرون بمــا وراءه و هــو الحــق مصدقــا لمــا 
معهــم قــل فلــم تقتلــون انبیــاء اهلل مــن قبــل ان کنتــم مؤمنیــن؛)20( هنگامــی کــه 
بــه آنــان گفتــه شــود بــه آنچــه خــدا نــازل کــرده، ایمــان بیاوریــد می گوینــد: بــه آیاتــی 
کــه بــر مــا نــازل شــده، ایمــان می آوریــم! و بــه غیــر آن کافــر می شــوند، در حالــی کــه 
حــق اســت و آیاتــی را کــه بــر آن هــا نــازل شــده، تصدیــق می کنــد. بگــو: اگــر راســت 
می گوییــد و بــه آیاتــی کــه بــر شــما نــازل شــده ایمــان داریــد، چــرا پیامبــران خــدا را 

پیــش از ایــن، بــه قتــل، می رســاندید؟!«

3. تعمیم در ثواب و پاداش
چنــان کــه ســنت تعمیــم، مســئولیت آفریــن و عــذاب آور بــود، پــاداش و ثــواب را نیز 
ــرای کننــدگان کار و راضــی شــوندگان فراگیــر می کنــد. ایــن ســنت، دری از رحمــت  ب
ــا آنــان را شــریک ثــواب اعمــال و جهــاد صالحــان کنــد؛ نیــز  ــر بنــدگان اســت ت خــدا ب
ثــواب دعــوت بــه یکتاپرســتی و قیــام و رکــوع در پیشــگاه خــدا و ذکــر و تســبیح و عمــل 
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شایســته، شــامل حالشــان شــود. ســنت تعمیــم در فرهنــگ اســالمی یقینــی اســت.
محــدث قمــی در کتــاب ارزشــمند »نفــس المهمــوم« بــه ســند صحیــح از ریــان 
ــی الحســن الرضــا)ع( فــی اول یــوم  ــن شــبیب روایــت می کند:»دخلــت علــی اب ب
مــن محــرم. فقــال: یابــن شــبیب، اصائــم انــت؟ فقلــت: ال. فقــال: ان هــذا الیــوم 
ــی مــن لدنــک  ــه عــز و جــل؛ فقــال: رب هــب ل ــا رب هــو الیــوم الــذی دعــا فیــه زکری
ذریــة طیبــة انــک ســمیع الدعــاء. فاســتجاب اهلل لــه. و امــر المالئکــة فنــادت زکریــا 
و هــو قائــم یصلــی فــی المحــراب: »ان اهلل یبشــرک بیحیــی«. فمــن صــام هــذا 
ــم قــال:  ــا. ث ــه کمــا اســتجاب لزکری ــم دعــا اهلل عــزو جــل، اســتجاب اهلل ل الیــوم، ث
یابــن شــبیب، ان المحــرم هــو الشــهر الــذی کان اهــل الجاهلیــة فیمــا مضــی 
یحرمــون فیــه الظلــم و القتــال لحرمتــه. فمــا عرفــت هــذه االمــة حرمــة شــهرها، و 
ال حرمــة نبیهــا)ص(. فقــد قتلــوا فــی هــذا الشــهر ذریتــه و ســبوا نســاءه، و انتهبــوا 
ثقلــه، فــال غفــر اهلل لهــم ذلــک ابــدا. یابــن شــبیب، ان کنــت باکیــا لشــی ء فابــک 
ــح الکبــش، و قتــل  ــح کمــا یذب ــه ذب ــب)ع(، فان ــی طال ــن اب ــن علــی اب للحســین ب
معــه مــن اهــل بیتــه ثمانیــة عشــر رجــال مــا لهــم شــبیهون فــی االرض.... یابــن 
شــبیب، ان ســرک ان تلقــی اهلل عــز و جــل و ال ذنــب علیــک فــزر الحســین)ع(. 
ــن شــبیب، ان ســرک ان تســکن الغــرف المبنیــة فــی الجنــة مــع النبــی)ص(  یاب
فالعــن قتلــة الحســین)ع(. یابــن شــبیب، ان ســرک ان یکــون لــک مــن الثــواب 
مثــل لمــن استشــهد مــع الحســین)ع( فقــل متــی مــا ذکرتــه: »یــا لیتنــی کنــت 
معهــم فافــوز فــوزا عظیمــا«. یابــن شــبیب، ان ســرک ان تکــون معنــا فــی الدرجات 
العلــی فــی الجنــان فاحــزن لحزننــا و افــرح لفرحنــا و علیــک بوالیتنــا، فلــو ان رجــال 
تولــی حجــرا لحشــره اهلل تعالــی معــه یــوم القیامــه؛)21( در نخســتین روز مــاه 
محــرم خدمــت ابوالحســن الرضــا)ع( رســیدم. فرمــود: روزه ای؟ عــرض کــردم: 
نــه! فرمــود: مثــل امــروز زکریــا از پــروردگار درخواســت کــرد: خدایــا! بــه مــن فرزنــد 
پاکــی عطــا فرمــا، کــه تــو شــنونده دعایــی! و خداونــد خواســته اش را بــرآورد و بــه 
فرشــتگان فرمــان داد بــه زکریــا کــه در محــراب نمــاز می گــذارد، بگوینــد: خداونــد 
بــه یحیــی تــو را بشــارت می دهــد. هــر کــه روز نخســت محــرم را روزه بــدارد و خــدا 
ــا بــرآورده شــد.  را بخوانــد، دعایــش بــرآورده خواهــد شــد، چنــان کــه دعــای زکری
مردمــان زمــان جاهلیــت، ظلــم و جنــگ را در محــرم حــرام می دانســتند، چــون 
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ــد امــا ایــن امــت حرمــت ایــن مــاه  ــرای ایــن مــاه حرمــت و عظمــت قائــل بودن ب
ــتند و  ــدا را کش ــول خ ــدان رس ــاه فرزن ــن م ــناختند و در ای ــر را نش ــت پیامب وعظم
زنــان شــان را بــه اســارت بردنــد و اموالشــان را تــاراج کردنــد. خــدا از ایــن کارشــان 
در نگــذرد! ای فرزنــد شــبیب! اگــر می خواهــی بگریــی، بــرای حســین بــن علــی بــن 
ابــی طالــب)ع( گریــه کــن کــه چــون گوســفند ســر بریــده شــد و هیجــده تــن از اهــل 
ــه مثــل و ماننــدی روی زمیــن نداشــتند. ای  ــه همــراه وی کشــتند ک بیتــش را ب
فرزنــد شــبیب! اگــر خوشــحال می شــوی ثــواب کســانی را داشــته باشــی کــه همــراه 
حســین کشــته شــدند، هــر وقــت یــاد او افتــادی بگــو: »یــا لیتنــی کنــت معهــم 
فافــوز فــوزا عظیمــا.« ای شــبیب! اگــر مســرور می شــوی کــه بــا مــا، در درجــات 
عالــی بهشــت باشــی، در غــم مــا غمنــاک بــاش و بــه هنــگام شــادیمان شــاد بــاش 
ــر کســی ســنگی را دوســت داشــته  و والیــت و محبــت مــا را داشــته بــاش، زیــرا اگ

ــا آن ســنگ محشــور می کنــد.« باشــد، خــدای متعــال روز قیامــت، او را ب
ــد:  ــل می کن ــن نق ــی چنی ــه کوف ــی« از عطی ــارة المصطف ــاب »بش ــه در کت ــان ک چن
همــراه جابــر بــن عبــداهلل انصــاری)ره( بــرای زیــارت قبــر حســین بــن علــی بــن 
ابی طالــب رفتــم. وقتــی بــه کربــال رســیدیم، جابــر نزدیــک رود فــرات غســل کــرد، بعد 
جامــه ای را لنــگ خــود کــرده و جامــه دیگــر را بــر دوش افکنــد، آن گاه کیســه ای را 
کــه در آن دانــه خوشــبوی ســعد بــود، بــاز کــرد و بــر ســرو روی خــود پاشــید. ســپس 
بــه ســوی قبــر رفــت و گامــی بــر می داشــت ذکــر خــدا می گفــت تــا نزدیــک قبــر رســید 
و بــه مــن گفــت: دســتم را بــر قبــر بگــذار! دســتش را بــر قبــر گذاشــتم کــه ناگهــان 
بی هــوش روی قبــر افتــاد. مقــداری آب بــر ســر و رویــش پاشــیدم تــا بــه هــوش 
ــود را  ــت خ ــخ دوس ــت، پاس ــا دوس ــزود:  »آی ــین! و اف ــا حس ــت: ی ــار گف ــه ب ــد و س آم
نمی دهــد؟ امــا چگونــه می توانــی جــواب دهــی و حــال آن کــه رگ هــای گردنــت 
ــدن جــدا شــده اســت. شــهادت می دهــم  ــر شــانه ات آویختــه شــده، ســرت از ب ب
کــه فرزنــد بهتریــن پیامبــر و زاده امیرمؤمنــان هســتی. تــو فرزنــد کســی هســتی کــه 
بــا تقــوا، هــم قســم بــود و سرچشــمه هدایــت و خامــس اصحــاب کســا و پســر ســید 
نقیبــان و اشــرافی، چنــان کــه زاده فاطمــه ســیده زنهایــی، و چــرا چنیــن نباشــی 
و حــال آن کــه دســت ]بــا کفایــت[ سیدالمرســلین تــو را پــرورش داده، در دامــن 
پارســایان پــرورش یافتــه، از پســتان ایمــان شــیر خــورده ای و نافــت را بــا اســالم 
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بریــده انــد. تــو در حیــات و ممــات پــاک بــودی. دلهــای مؤمنــان بــه ســبب فــراق 
تــو خــوش نیســت و در نیکویــی ات شــکی نــدارد. ســالم و رضــوان خــدا بــر تــو بــاد! 
ــود، هســتی.« ــا ب ــرادرت یحیــی بــن زکری ــر آنچــه ب ــر ایمــان و ب شــهادت می دهــم ب

ســپس جابر چشــم خود را دور قبر گرداند و گفت: »درود بر شــما ای کســانی که 
بــا حســین بودیــد و کنــار او ایســتادید! گواهــی می دهــم کــه نمــاز را بــه پــا داشــتید و 
زکات دادیــد و امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر کردیــد و بــا ملحــدان جهــاد کردیــد و 
خــدا را پرســتیدید تــا آن کــه بــه یقیــن رســیدید. ســوگند بــه خدایــی کــه محمــد را 

بحــق بــر انگیخــت کــه مــا در جهــاد و آنچــه انجــام دادیــد شــریکیم.«!
بــه جابــر گفتــم: »چگونــه چنیــن اســت و حــال آن کــه در وادی کربــال نبودیــم و 
بــر فــراز کوهــی نرفتیــم و شمشــیر نزدیــم امــا میــان بــدن و ســر ایــن شــهدا جدایــی 

افتــاده و فرزندانشــان یتیــم شــده و زنانشــان بیــوه شــده انــد؟!«
جابــر پاســخ داد: ای عطیــه! از حبیبــم رســول خــدا شــنیدم کــه فرمــود: »هــر کــه 
ــا آن هــا محشــور می شــود و هــر کــه بــه کــرده گروهــی  مردمانــی را دوســت بــدارد ب

راضــی باشــد، در عملشــان شــریک اســت.«
ســوگند بــه خدایــی کــه بحــق محمــد را بــه پیامبــری بــر انگیخــت، نیــت مــن و 

دوســتم انجــام همــان کاری اســت کــه حســین و اصحابــش کردنــد.
ــر گفــت: مــرا بــه طــرف خانه هــای کوفــه ببریــد! چــون مقــداری راه  ســپس جاب
رفتیــم، بــه مــن گفــت: »ای عطیــه! آیــا بــه تــو سفارشــی بکنــم؟ گمــان نــدارم پــس 
از ایــن ســفر باشــم و تــو را بــاز ببینــم. وصیــت مــن ایــن اســت: با دشــمن آل محمد 
تا وقتی که بغض ایشــان را دارد، دشــمن باش، گرچه روزه دار و نمازگزار باشــد، و 
بــا دوســتدار آل محمــد)ص( رفــق و مــدارا داشــته بــاش زیــرا گرچــه یــک قدمشــان 
بــه ســبب گناهــان بســیار بلــرزد امــا قــدم دیگرشــان بــه محبــت آل محمــد اســتوار 
و ثابــت خواهــد مانــد. همانــا جایــگاه دوســتدار آنــان بهشــت اســت و دشمنشــان 

در آتــش جــای دارد.«)22(

4. تعمیم در نسبت دادن عمل
ــر  ــر پیامب ــودی معاص ــدان یه ــه فرزن ــران( را ب ــتن پیامب ــرم پدران)کش ــد ج خداون
نســبت می دهــد. بنابرایــن فرزنــدان در برابــر جــرم پدران مســئولند و بــدان مجازات 
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می شــوند. خداونــد کار پــدران را مســتقیما بــه فرزنــدان نســبت می دهــد:
بــه  دیگــر  خطابــی  در  و  صادقیــن.)23(«  کنتــم  ان  قتلتموهــم  فلــم  »قــل: 
یهودیــان هــم عصــر پیامبــر تاکیــد دارد: »قــل: فلــم تقتلــون انبیــاء اهلل مــن قبــل 
ان کنتــم مؤمنیــن.«)24( آیــه ای کــه خطــاب بــه یهودیــان زمــان پیامبــر اســت، 

تصریــح دارد: »ذلــک بمــا قدمــت ایدیکــم و ان اهلل لیــس بظــالم للعبیــد.«
بی شک مخاطب این آیه یهودیان هم عصر رسول خدا می باشد.

5. تعمیم در شهود و حضور
ســنت الهــی تعمیــم، از مســئولیت و کیفــر، ثــواب و نســبت فراتــر رفتــه، شــهود و 
ــد.  ــد شــما شــاهد و حاضــر بودی ــه غائبــان می گوی ــر می گیــرد و ب حضــور را نیــز در ب
گرچــه بــه ظاهــر آنــان بــه هنــگام عمــل، حضــور نداشــته، صدهــا ســال فاصلــه 
داشــتند و یــا مســافت طوالنــی، میانشــان بــود. شــاهد و حاضــر بــودن باالتریــن 
مراتــب تعمیــم اســت. ســید رضــی در نهــج البالغــه می گویــد: »لمــا اظفــر اهلل تعالــی 
امیرالمؤمنیــن)ع( باصحــاب الجمــل قــال لــه بعــض اصحابــه: وددت ان اخی فالنا 
کان شــاهدا لیــری مــا نصــرک اهلل بــه علــی اعــداک. فقــال)ع( اهــوی اخیــک معنــا؟ 
قــال: نعــم. قــال: فقــد شــهدنا. و لقــد شــهدنا فــی عســکرنا هــذا اقــوام فــی اصــالب 
بهــم االیمــان؛)25(  یقــوی  بهــم، و  الزمــان  النســاء، ســیرعف  ارحــام  الرجــال و 
هنگامــی کــه خداونــد امیرمؤمنــان)ع( را در جنــگ جمــل پیــروز کــرد، یکــی از 
یارانــش عــرض کــرد: دوســت داشــتم بــرادرم فالنــی شــاهد و حاضــر بــود و می دیــد 
چگونــه خــدا شــما را بــر دشــمنان پیــروز کــرد! فرمــود: بــرادرت دوســت داشــت بــا 
مــا باشــد؟ عــرض کــرد: آری. فرمــود: در ایــن صــورت شــاهد و حاضــر بــود. در ایــن 
جنــگ مردمانــی شــاهد و حاضرنــد کــه در صلــب مــردان و زهــدان زناننــد و زمانــه 

ــوان و قــوت می گیــرد.« ــان جلــو می افتــد و ایمــان از آن هــا ت بواســطه آن
ــان گرفــت و جنــگ فروکــش  ــه فتنــه خــوارج پای در جنــگ نهــروان، پــس از آن ک
کــرد، یکــی از یــاران حضــرت آرزو کــرد کاش بــرادرش در جنــگ حاضــر می بــود. امــام 
فرمــود: »لقــد شــهدنا فــی هــذا الموقــف انــاس لــم یخلــق اهلل آباءهــم؛)26( در ایــن 
نبــرد کســانی حاضــر بودنــد کــه هنــوز خداونــد پدرانشــان را هــم نیافریــده اســت!«.

ســید حمیــری)ره( بینــش عمیــق تاریخــی ســنت تعمیــم را نمایانــده، پســینیان را 
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بــا پیشــینیان)خلف را بــه ســلف( مرتبــط ســاخته، کار تاریخــی پــدران را بــه فرزنــدان 
تعمیــم داده اســت. وی در اشــعاری کــه همگــی آگاهــی و معرفــت اســت می گویــد:

انی ادین بمادان الوصی به
یوم الربیضة من قتل المحلینا
و بالذی دان یوم النهر دنت به
و صافحت کفه کفی ب)صفینا(

تلک الدماء جمیعا رب فی عنقی
و مثلها معها آمین آمینا؛)27(

قتــل آنــان کــه خونشــان توســط امیرمؤمنــان ریخته شــد در جنگ جمل مــورد تایید 
ــروردگارا!  ــد. پ ــه در جنــگ صفیــن و نهــروان ریختــه ش ــز خون هایــی ک مــن اســت، نی

ثــواب آن خون هــای ریختــه و دیگــر مــوارد بــرای مــن هــم باشــد. آمیــن ثــم آمیــن.«
از ابوجعفــر ثانــی، امــام جــواد)ع( روایــت اســت: »مــن شــهد امــرا فکرهــه کان 
ــه در  کمــن غــاب عنــه و مــن غــاب عــن امــر فرضیــه کان کمــن شــهده؛)28( آن ک
کاری باشــد و آن را خــوش نداشــته باشــد، ماننــد کســی اســت کــه آن را انجــام 
ــد  ــود( مانن ــد کاش حاضــر می ب ــد)اما آرزو کن ــب باش ــه از امــری غای ــداده، و آن ک ن

حاضــران اســت.«
ــد و  ــه قرنهــا دور اســت، حاضــر می دان ــه عملــی، شــخص غایبــی را ک ــت ب رضای

نارضایتــی از آن، حاضــر و شــاهد را غایــب می شــمرد. امــام رضــا)ع( فرمــود:
»مــن غــاب عــن امــر فرضــی بــه کان کمــن شــهده و انســاه؛)29( آن کــه در کاری 
غایــب باشــد، امــا بــدان راضــی باشــد، ماننــد شــاهد حاضــری اســت کــه کار را 

ــت.« ــرده اس ــوش ک فرام

6. تعمیم در دستاوردها و سنن الهی، در جامعه و تاریخ
طاعــت و عصیــان الهــی، آثــار و نتایجــی در زندگــی اجتماعــی مردمــان دارد. 
ــرکات  ــا علیهــم ب ــوا و اتقــوا لفتحن ــو ان اهــل القــری آمن ــد: »و ل ــد می فرمای خداون

مــن الســماء و االرض و لکــن کذبــوا فاخذناهــم بمــا کانــوا یکســبون«.)30(
اهلل  بآیــات  کفــروا  قبلهــم  مــن  الذیــن  و  فرعــون  آل  »کــداب  می فرمایــد:  نیــز 
فاخذهــم اهلل بذنوبهــم ان اهلل قــوی شــدید العقــاب، ذلــک بــان اهلل لــم یــک مغیــرا 
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نعمــة انعمهــا علــی قــوم حتــی یغیــروا مــا بانفســهم و ان اهلل ســمیع علیــم«.)31(
االرض  فــی  فســیروا  ســنن  قبلکــم  مــن  خلــت  »قــد  می فرمایــد:  همچنیــن 

المکذبیــن«.)32( عاقبــة  کان  کیــف  فانظــروا 
ایــن نتایــج و آثــار بــه موجــب ســنن خداوند)کــه حتمــی اســت و بــه فرمــان خــدا 
واقــع می شــود( در زندگــی مــردم نقــش دارد و فقــط کننــدگان کار و حاضــران را در 
بــر نمــی گیــرد، بلکــه شــامل غایبــان نیــز می شــود، اگــر بــدان خشــنود یــا ناخشــنود 
باشــند. بــه آیــات مبارکــه 61 بقــره و 112 آل عمــران بنگریــد. خداونــد کیفرهایــی 
را کــه دامنگیــر یهــود شــد، از آن رو کــه جــرم بســیار کردنــد و پیامبــران را کشــتند، 
بیــان نمــوده اســت. کیفــر آنــان ذلــت و خــواری و خشــم خــدا بــود کــه در حیــات 
ــر خــوار و خفیــف  ــرا ســنت الهــی ب ــار شــدند، زی ــدان گرفت سیاســی و اقتصــادی ب
ــه  ــود را ب ــدان یه ــنت فرزن ــن س ــدا بدی ــت. خ ــردان اس ــران و متم ــردن عصیانگ ک
ــه  ــرا گرفــت. ب ــا همــگان را ف ــت الهــی در دنی ــدران کیفــر داد و عقوب ســبب جــرم پ

آیــات مــورد اشــاره توجــه کنیــد:
بــاءوا بغضــب مــن اهلل ذلــک بانهــم  »و ضربــت علیهــم الذلــة و المســکنة و 
کانــوا یکفــرون بآیــات اهلل و یقتلــون النبییــن بغیــر الحــق ذلــک بمــا عصــوا و کانــوا 
یعتــدون؛)33( بــر یهــود خــواری و مذلــت مقــدر گردیــد و بــه خشــم خــدا دوبــاره 
ــر گشــتند و پیامبــران را بناحــق کشــتند  ــات خــدا کاف ــه آی گرفتــار شــدند، چــون ب
ــة اینمــا ثقفــوا  و راه نافرمانــی و ســتمگری پیــش گرفتنــد.« »ضربــت علیهــم الذل
اال بحبــل مــن اهلل و حبــل مــن النــاس و بــاءوا بغضــب مــن اهلل و ضربــت علیهــم 
المســکنة ذلــک بانهــم کانــوا یکفــرون بآیــات اهلل و یقتلــون االنبیــاء بغیــر حــق 
ذلــک بمــا عصــوا و کانــوا یعتــدون؛)34( آنــان محکــوم بــه ذلــت و خــواری انــد بــه 
هــر کجــا کــه متوســل شــوند مگــر بــه دیــن خــدا و عهــد مســلمانان در آینــد. آنــان 
ــر شــده و  ــات خــدا کاف ــه آی ــه ب ــت شــدند، از آن رو ک پیوســته اســیر بدبختــی و ذل
پیامبــران را بــه ناحــق کشــتند، نافرمانــی و ســتمگری، کار همیشــه آن هــا بــود!«

بــدون تردیــد کیفر)کــه ســنت الهــی اســت( ویــژه یهودیانــی نیســت کــه دســت بــه 
قتــل پیامبــران زدنــد بلکــه نســل آنان)هــر کجــا کــه باشــند( بــه دلیــل تعمیــم جــزء 

مصادیــق عذاب شــوندگانند.
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7. تعمیم در نتایج و سنن الهی در وجود انسان
ســنت های الهــی در دو زمینــه محقــق می شــود: جامعــه و تاریــخ، فــرد. پیشــتر 
ســنت تعمیــم در زمینــه جامعــه و تاریــخ را بــر شــمردیم، اینــک ســنت تعمیــم کــه 

در بردارنــده ســنت های الهــی در مــورد فــرد و بشــر اســت، بازگــو می شــود.
ســوره بقــره از عنــاد بنــی اســرائیل، کفــران نعمتهــای الهــی، لجاجــت، تشــکیک 
در آیــات خداونــد، کشــتن پیامبــران، عصیــان و تمــرد ســخن گفتــه اســت. پــس 
از ایــن، ســنت الهــی را بازگــو می کنــد کــه بــه ســبب انــکار و کفــران و عصیــان دچــار 

عقوبــت و کیفــر شــدند:
»ثــم قســت قلوبکــم مــن بعــد ذلــک فهــی کالحجــارة او اشــد قســوة؛)35( پــس بــا 
ایــن همــه ســخت دل گشــتید و دلهایتــان چــون ســنگ یــا ســخت تــر از آن شــد!«.

بــی تردیــد ایــن ســنگدلی کــه خداونــد از آن توصیــف بــه »چــون ســنگ یــا 
ســخت تــر از آن« کــرده، نتیجــه جرمهــا، انکارهــا و معاصــی اســت و قــرآن چنیــن 

تعبیــر می کنــد: »پــس از ایــن...« یعنــی نتیجــه گناهــان ســنگدلی بــود!
شــکی نیســت مخاطبــان ایــن آیــه، بــه دلیــل ضمیــر خطــاب در آیــه کریمــه 
)قســت قلوبکــم( و ســیاق آیــات ســوره بقــره، یهودیانــی انــد کــه در زمــان پیامبــر 

می زیســتند.

8. تعمیم نفرین و بیزاری
از شــمار مصادیــق تعمیــم، لعــن و برائــت از قاتــالن، مجرمــان و کســانی اســت 
کــه بــه کــرده آنــان راضــی باشــند. در نصــوص بــه جــا مانــده از اهــل بیــت در زیــارت 
امــام حســین)ع( بــه روشــنی و صراحــت ایــن تعمیــم را شــاهدیم. در نــص زیــارت 
وارث می خوانیــم: »لعــن اهلل امــة قتلــک و لعــن اهلل امــة ظلمتــک و لعــن اهلل امــة 
ســمعت بذلــک فرضیــت بــه؛ خــدا لعــن کنــد آنــان را کــه تــو را کشــتند و نفریــن بــاد 

بــر امتــی کــه بــه تــو ســتم کــرد و آنــان کــه شــنیدند و بدیــن کــرده راضــی بودنــد!«
ایــن، نــص عجیبــی اســت و آدمــی را بــه تامــل و اندیشــه وا مــی دارد. لعــن و 
برائــت شــامل ســه گــروه اســت: قاتــالن، آنــان کــه بــا پشــتیبانی و کمــک، کار قاتــالن 

را تاییــد کردنــد، ســوم: آنــان کــه بدیــن کار راضــی بودنــد.
نفریــن و بیــزاری جســتن، اعــالم جدایــی و بریــدن کامــل اســت. نمــی تــوان لعن 
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و نفریــن کــرد مگــر آن کــه آخریــن رشــته دوســتی و محبــت میــان امــت ببــرد. اگــر 
ایــن رشــته هــا، یکــی پــس از دیگــری بریــد، آن گاه هــر گروهــی از امــت، از دیگــری 
جــدا و منفصــل می شــود. اگــر گروهــی مــورد رحمــت خــدا و »مرحــوم« باشــد، 
ناگزیــر دیگــری مــورد خشــم خــدا و »ملعــون« اســت، و ایــن، خــط فاصــل و جــدا 

کننــده گــروه هــا اســت.
خــدای متعــال مســلمانان را بــا رشــته دوســتی و محبــت، بــه هــم پیونــد زده، 
فرمــوده اســت: »و المؤمنــون و المؤمنــات بعضهــم اولیــاء بعــض؛)36( مؤمنــان 

یــار و یــاور همدیگرنــد.«
محبــت قــوی تریــن پیونــد متمدنانــه در تاریــخ بشــر اســت و هــر کــه در گســتره 
مؤمنــان،  گســترده  و  بــزرگ  خانــواده  اســت  ســزاوار  درآیــد،  مؤمنــان  دوســتی 
ــاری و ســالمت رســانند و او مصــون باشــد؛ یعنــی جــان و عرض)کرامــت و  ــدو ی ب

بزرگــواری( و مالــش محفــوظ بمانــد.
در فرمایــش رســول خــدا)ص( در مســجد خیــف)در منــا( و در آخریــن حجــی 
کــه گــزارد، حرمــت جــان و مــال و آبــروی مؤمنــان چنیــن تبییــن شــد: »یــا ایهــا 
ــذا  ــی ه ــم ف ــی ال القاک ــی ال ادری لعل ــوه فان ــم و اعقل ــول لک ــا اق ــمعوا م ــاس، اس الن
الموقــف بعــد عامنــا هــذا. ثــم قــال: ای یــوم اعظــم حرمــة؟ قالــوا: هــذا الیــوم. قــال: 
فــای شــهر اعظــم حرمــة؟ قالــوا: هــذا الشــهر. قــال: فــای بلــد اعظــم حرمــة؟ قالــوا: 
هــذا البلــد. قــال: فــان دماءکــم و اموالکــم علیکــم حــرام کحرمــة یومکــم هــذا، فــی 
شــهرکم هــذا، فــی بلدکــم هــذا، الــی یــوم تلقونــه. فیســالکم عــن اعمالکــم. اال هــل 
بلغــت؟ قالــوا: نعــم. قــال: اللهــم اشــهد! اال مــن کانــت عنــده امانــة فلیؤدهــا الــی 
مــن ائتمنــه علیهــا فانــه ال یحــل دم امــری ء مســلم و ال مالــه اال بطیبــة نفســه 
ــه شــما  و ال تظلمــوا انفســکم و ال ترجعــوا بعــدی کفــار؛)37( ای مــردم! آنچــه را ب
می گویــم بشــنوید و در آن بیندیشــید، زیــرا مطمئــن نیســتم ســال بعــد شــما را 
اینجــا ببینــم. کــدام روز حرمتــش بیشــتر اســت؟ گفتنــد: امــروز ]دهــم ذی حجــه[. 
مــاه ]ذی حجــه[.  گفتنــد: همیــن  بیشــتر اســت؟  مــاه  کــدام  پرســید: حرمــت 
پرســید: کــدام شــهر حرمــت افزونتــری دارد؟ گفتنــد: همیــن شــهر ]مکــه[. فرمــود: 
خــون و مــال شــما بــر همدیگــر حــرام اســت و ماننــد امــروز و ایــن مــاه و ایــن شــهر 
حرمــت دارد تــا روزی کــه پروردگارتــان را مالقــات کنیــد و از شــما بپرســد چه کردید! 



145

مــقــاالت

آیــا پیــام الهــی را بــه شــما رســاندم؟ گفتنــد: آری. گفــت: خدایــا! شــاهد بــاش! هــر 
کــه نــزد او امانتــی اســت، بــه صاحبــش برگردانــد. بــه کســی کــه بــه او امانــت داده 
اســت. ریختــن خــون مســلمان روا نیســت و نمــی تــوان مــال او را گرفــت مگــر 
رضایــت داشــته باشــد. و بــه خودتــان ســتم نکنیــد و پــس از مــن کافــر نگردیــد!«.
از رســول خــدا روایــت اســت: »المســلم مــن ســلم المســلمون مــن لســانه و 
یده؛)38( مســلمان کســی اســت که مســلمانان از دســت و زبانش در امان باشــند.«
میــان روابــط متمدنانــه موجــود، رابطــه ای قــوی تــر و محکــم تــر و در عیــن 
حــال، لطیــف تــر از دوســتی و محبــت نمــی شناســیم. هــر کــه بــه خــدا و پیامبــر 
شــهادت و گواهــی دهــد، در گســتره دوســتی مؤمنــان اســت و جــان و مــال و 
عــرض او توســط مســلمانان حفــظ شــده، مصونیــت دارد، امــا اگــر میــان مؤمنان، 
ایــن رشــته بگســلد، هــر کــدام امتــی جداگانــه بــه شــمار خواهنــد آمــد. خــدا 
بیامــرزد »زهیربــن قیــن« را کــه بدیــن حقیقــت آگاه بــود و بــه ســپاهیان بنی امیــه، 
روز عاشــورا گفــت: »ای کوفیــان! از عــذاب خــدا بترســید! مســلمان حــق دارد 
بــرادر مســلمانش را نصیحــت کنــد و مــا اکنــون بــرادر و بــر یــک دینیــم، مگــر آن کــه 
شمشــیر ]و جنــگ[ بینمــان افتــد. در ایــن صــورت مصونیتــی ]در جــان و مــال[ 

ــود.«)39( ــه خواهیــم ب نبــوده، هــر یــک امتــی جداگان
ــر مصونیــت میــان  ــزرگ دینــی اســت. اگ ایــن مطلــب آگاهــی دقیقــی از حقایــق ب
گروه هــای مســلمان از بیــن رفتــه، میانشــان جنــگ و قتل اتفاق افتــد و یکی بر دیگر 

ســتم کنــد، هــر یــک امتــی بــه شــمار آمــده، یکــی مرحــوم و دیگــری ملعــون اســت.

نفرین شدگان در زیارت وارث
و  کننــدگان  تاییــد  قاتــالن،  نفریــن شــده بودنــد:  زیــارت وارث  گــروه در  ســه 

شــوندگان. خشــنود 
متــن زیــارت چنیــن اســت: »لعــن اهلل امــة قتلتکــم، و لعــن اهلل امــة ظلمتکــم، و 
لعــن اهلل امــة ســمعت بذلــک فرضیــت بــه؛ خــدا لعنــت کنــد امتی که شــما را کشــت و 
امتــی کــه بــر شــما ســتم کــرد و امتــی کــه ایــن مطلــب را دانســت و بــدان راضــی شــد.«

گــروه نخســت محــدود بــه حاضــران در کربــال، در محــرم 61هجــری اســت. گــروه 
دوم گســترده تــر از دســته اول، و شــامل کســانی اســت کــه پشــتیبانی کردنــد و کار 
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قاتــالن را تاییــد نمودنــد و بــه امــام ســتم کردنــد؛ چــه در عاشــورای 61 هجــری، در 
کربــال حاضــر باشــند، چــه در ایــن تاریــخ، در کربــال نباشــند.

را شــامل می شــود  تاریــخ  رفتــه، طــول  فراتــر  گــروه  ایــن دو  از  دســته ســوم، 
بــه  زندگــی می کنیــم،  و  کــه هســتیم  امــروز  بــه  تــا  آن  رشــته های  و  و حلقــات 
هــم مرتبــط اســت. شــگفت اســت کــه گــروه ســوم ماننــد نخســتین و دومیــن 
دســته، ســزاوار لعــن و عــذاب و برائــت اســت. اگــر امــام حســین)ع( از کســی یــاری 
می خواســت و وی اجابــت نمــی کــرد، امــام بــه او توصیــه می کــرد دور شــود تــا 

یــاری خواهــی اش را نشــنود. وی فرمــود:
»مــن ســمع و اعیتنــا فلــم یعنــا، کان حقــا علــی اهلل ان یکبــه علــی منخــره فــی 
ــا  ــد حــق دارد او را ب ــاری نکنــد، خداون ــدای مــا را بشــنود و مــا را ی ــه ن النــار؛ هــر ک

ــدازد.« ــش ان ــورت در آت ص
بینــش تاریخــی تعمیــم و فراشــمولی و ربــط حاضــران بــا گذشــتگان و نســلها بــا 
هــم دیگــر، بــه صــورت روشــن و بــا گفتــه هایــی تاثیرگــذار، در زیــارت عاشــورا بازتاب 

دارد. در ادامــه برخــی از ایــن نصــوص را نقــل می کنیــم:
»لعــن اهلل امــة اسســت اســاس الظلــم و الجــور علیکــم اهــل البیــت. و لعــن اهلل 
امــة دفعتکــم عــن مقامکــم و ازالتکــم عــن مراتبکــم التــی رتبکــم اهلل فیهــا و لعــن 
اهلل الممهدیــن لهــم بالتمکیــن مــن قتالکــم. برئــت الــی اهلل و الیکــم منهــم و 
مــن اشــیاعهم و اتباعهــم و اولیائهــم. انــی ســلم لمــن ســالمکم، و حــرب لمــن 
ــر  ــور ب ــم و ج ــاس ظل ــه اس ــی ک ــد امت ــن کن ــدای لع ــه؛ خ ــوم القیام ــی ی ــم ال حاربک
شــما اهــل بیــت را پــی ریخــت. نفریــن خــدا بــر امتــی بــاد کــه شــما را از جایــگاه و 
مقامتان)خالفــت( را نــد و مرتبــه ای را کــه خــدا برایتــان مقــرر داشــته بــود، گرفــت. 
خــدا لعنــت کنــد مردمــی را کــه از امــرای ظلــم و جــور بــرای جنــگ بــا شــما اطاعــت 
پیــروان و دوستانشــان  از آن ظالمــان و  بــرای رضایــت خــدا و شــما،  کردنــد. 
بیــزاری می جویــم و مــن تــا روز قیامــت، در صلحــم بــا هــر کــه بــا شــما در صلــح 

ــا شــما در جنــگ اســت.« ــا هــر کــه ب اســت و در جنــگ و نبــردم ب

عاشورا محک والیت و برائت
زندگــی میــدان مبــارزه اســت و کشــمکش ســتون فقــرات تاریــخ اســت. بهتــر از 
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ایــن نمــی تــوان تاریــخ را تعریــف کــرد. تاریــخ جــز مبــارزه و نبــرد نیســت و هــر چــه 
جــز ایــن می باشــد، در حاشــیه تاریــخ اســت، نــه در صلــب و متــن آن. مقصــود از 
مبــارزه، تضــاد طبقاتــی نیســت)چنان کــه مارکــس می گویــد( یــا همــاوردی نظامــی 
و یــا رقابــت اقتصــادی و سیاســی، بلکــه منظــور، نبــرد میــان توحیــد و شــرک و 
جنــگ میــان حــق و باطــل اســت. ایــن نبــرد جوهــر و ســتون فقــرات تاریــخ اســت و 

هــر مبــارزه دیگــر، در حاشــیه و کنــار تاریــخ بــوده، از دل تاریــخ نیســت.
ابراهیــم)ع( بــا امامــت و رهبــری خویــش، در تاریــخ ایــن نبــرد را آغــاز کــرد و 
ــرد  ــن نب ــد. ای ــه دادن ــح آن را ادام ــته و صال ــدگان شایس ــوالن و بن ــران، رس پیامب
اســت کــه ســاحت حیــات را تقســیم می کنــد و همــگان، بــا درجــات و مراتــب 
و  هــا  جنبــه  گاه  هســتند.  باطــل[  و  ]حــق  نبــرد  جبهــه  دو  میــان  مختلــف، 
طرف هــای درگیــر، در هــم شــده، خــط و خطــوط آمیختــه می شــود، آن چنــان 
کــه شــناخت حــق و باطــل در جبهــه نبــرد ســخت و مشــکل می گــردد و آن کــه 
ــد و  ــته باش ــق داش ــناخت دقی ــت ش ــرد، می بایس ــق را بگی ــب ح ــد جان می خواه
بــرای تشــخیص حــق از باطــل، آگاهــی و بصیــرت یابــد. در ایــن فضــای مــه آلــود و 
مشــوش، انســان نمــی توانــد موضــع درســتی بگیــرد مگــر آن کــه آگاهــی و معرفــت 

ــت: ــایی اس ــوا و پارس ــی، تق ــم آگاه ــل مه ــد. عام ــته باش داش
»اتقــوا اهلل و یعلمکــم اهلل؛)40( از خــدا بترســید تــا شــما را تعلیــم و آگاهــی دهــد.« 
»یــا ایهــا الذیــن آمنــوا اتقــوا اهلل و آمنــوا برســوله یؤتکم کفلین مــن رحمته و یجعل 
لکــم نــورا تمشــون بــه؛)41( ای کســانی کــه ایمــان آورده ایــد! از خــدا بترســید و بــه 
ــما را  ــد و ش ــب ده ــود دو نصی ــت خ ــما را از رحم ــا ش ــد ت ــان بیاوری ــرش ایم پیامب

نــوری عطــا کنــد کــه در روشــنایی آن، راه بجوییــد.«
عاشــورا عامــل دقیقــی بــرای تشــخیص حــق و باطــل اســت هــر چنــد حــق و 
باطــل بــه هــم آمیختــه شــود. کاش می دانســتیم چــه ســر و حکمتــی خــدای 
متعــال در ایــن روز شــگفت قــرار داده اســت! عاشــورای 61 هجری عاملی اساســی 
بــرای تقســیم مــردم در دوجبهــه مشــخص بــود؛ جبهــه حســینی و جبهــه ضــد 
حســینی. جبهــه نخســت در طــول تاریــخ بــا پیامبــران و رســوالن و مردمــان 
صالــح بــوده، جبهــه دوم در برابــر دعــوت پیامبــران ایســتاده و بــا مجرمــان و 

ــت. ــوده اس ــدان ب مفس
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ــداد و  ــوت او در امت ــت، دع ــوالن اس ــران و رس ــین)ع( وارث پیامب ــه حس از آن رو ک
دنبالــه دعــوت انبیاســت و یزیــد چــون وارث طاغیــان تاریــخ و وارث طغیانگــری و 
سرشــت آنــان اســت، از ســردمداران طاغــوت و از خیــل ســپاه آنــان بــه شــمار می آید.

جبهــه حــق و باطــل در طــول تاریــخ امتــداد داشــته، هــر یــک تاریــخ را بــا رنــگ 
و بــوی خــود آراســته انــد. هــر جبهــه کــه یگانــه پرســتی و ارزشــها را بــه ارث بــرده، 
بــا حــق بــوده، از موضــع گیــری امــام خشــنود اســت و کــرده بنی امیــه در عاشــورا 
را نمــی پســندد، بــا حســین و در خــط پیامبــران و رســوالن اســت. امــا آن کــه در 
پــی میــراث بنی امیــه و اســتکبار بــوده، از مــرز الهــی و احــکام خــدا بیــرون رفتــه، در 
برابــر ســبیل اهلل ایســتاده و در عاشــورا بــر حســین خشــم گرفتــه، برضــد وی بــوده، 

در خــط طاغیــان و مســتکبران تاریــخ اســت.
عاشــورا خــط معیــار ایــن دو جبهــه در طــول تاریــخ و در هــر جامعــه ای اســت. 
عاشــورا تاریــخ و جامعــه را بــه قطــب متضــاد حــق و باطــل تقســیم می کنــد. گرچــه 
ــد ایــن دو را در طــول تاریــخ و  تمامــی درگیری هــای میــان حــق و باطــل می توان
در هــر جامعــه ای، از هــم جــدا و مشــخص ســازد، امــا خداونــد از بیــن رخدادهــای 
بســیار بــه عاشــورا چنیــن ویژگــی عظیــم و روشــنی بخشــیده اســت. موضــع گیــری 
در ایــن دو جبهــه، بــه دوســتی یــا بیــزاری اســت. دوســتی نشــانه جبهــه نخســت 
ــان  ــده می ــل و جداکنن ــد فاص ــین ح ــت و حس ــته دوم اس ــانه دس ــمنی نش و دش
جبهــه حــق و باطــل اســت: »انــی ســلم لمــن ســالمکم و حــرب لمــن حاربکــم و 

ولــی لمــن واالکــم و عــدو لمــن عاداکــم.«
گســتره ایــن دو جبهــه در طــول تاریــخ و جوامــع گســترش یافتــه، پهناورتریــن 
گســتره در حیــات آدمــی اســت و خشــنودی یــا ناخشــنودی آن را رنــگ دوســتی 

یــا دشــمنی، والیــت یــا عــداوت زده اســت.

دوستی یا دشمنی، به عمل است
دوســتی و دشــمنی بــدان معنــا نیســت کــه آدمــی فقــط در دل دوســت بــدارد یــا 
دشــمن باشــد و اقبــال و ادبــار قلبــی داشــته باشــد بلکــه بــه معنــای تمــام کلمــه، 
ــر از موضــع  ــرای تعبی موضــع گیــری عملــی اســت. شــاید درســت تریــن ســخن ب
ــارت عاشــورا بــه چشــم  گیــری عملــی، جملــه تاثیرگــذار و رســایی اســت کــه در زی
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می خــورد: »بــا دوســتانتان، در صلــح و ســالمتم و بــا دشــمنانتان، در جنــگ و 
نبــرد. دوســتدار عالقــه منــدان شــمایم و از خصمتــان بیــزارم.«

گســتره صلــح یــا جنــگ بــا دوســتان یــا دشــمنان حســین)ع( فقــط عاشــورا 
نیســت بلکــه در هــر تاریــخ و جامعــه ای اســت ]کل یــوم عاشــورا و کل ارض کربــال[ و 
عامــل گســترش، رضــا یــا ســخط اســت. از زیــارت عاشــورا پــی بــه ایــن بینــش ژرف 
در مــورد تاریــخ و جامعــه می بریــم: »لعــن اهلل امــة قتلتکــم و لعــن اهلل الممهدیــن 

لهــم بالتمکیــن.«
ایــن دو گــروه در گســتره پهنــاوری از جامعــه وجــود داشــته، زیــارت وارث گــروه 
ســوم را نیــز مشــمول لعــن و برائــت می دانــد: »لعنــت خــدا بــر امتــی بــاد کــه ایــن 

ســتم را شــنیدند و بــدان راضــی بودنــد!«.
پــس از ایــن گســتردگی و شــمول، در هــر تاریــخ و جامعــه ای، صلــح و جنــگ، 
دوســتی و دشــمنی جریــان دارد و عاشــورا نقطــه برخــورد دو جبهــه حــق و باطــل، 
ــد و انتســاب و  ــا هــم نبــرد داشــته ان توحیــد و شــرک اســت کــه در طــول تاریــخ ب

انــگ هــر جبهــه را داشــتن، بــه عمــل و رضایــت اســت.

رضایت مندی سطحی و عمقی
آنچــه از تاثیــر رضایتمنــدی گفتیــم، در صورتــی اســت کــه راســتی باشــد، امــا 
ــره والیــت  ــه دای آرزوهــا و خواســته های دروغیــن و دوســتی ســطحی، آدمــی را ب
وارد نکــرده، او را از برائــت بیــرون نمــی بــرد. رضایــت یــا نارضایتــی جــز بــا عمــل و 
عــزم، درســت نخواهــد بــود. اگــر خشــنودی یــا ناخشــنودی، تهــی از عــزم و عمــل 
باشــد، ارزشــی نــدارد. فــرزدق شــاعر)ره( بدیــن حقیقــت آگاه بــود و وقتــی امــام از 
وی از حــال اهالــی عــراق پرســید، پاســخ درســت داد و عــرض کــرد: دلهایشــان بــا 
توســت و شمشیرهایشــان بــر توســت! ایــن واقعــه پــس از آن بــود کــه امــام در ذی 
حجــه ســال شــصت هجــری، حجــاز را بــه ســوی عــراق تــرک کــرد. اگــر دلهــا جــدای 
از شمشــیرها و همــراه حســین)ع( بــود، امــا شمشــیرها در خدمــت بنی امیــه و 
اراده و حکومتشــان بــود، آنــان کــه فقــط بــه دل، حســین را دوســت دارنــد، بیرون 
از گــروه دشــمنان خــدا و جــزء اولیــاء اهلل نیســتند. دوســتی ســطحی و ضعیفــی 
کــه مردمــان عــراق از امــام در دل داشــتند، آنــان را از جبهــه بنی امیــه بیــرون 
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نیــاورد و داخــل در جبهــه حســینی نکــرد. نمــی توانیــم دوســتی را ایــن گونــه، 
ــر رضــا و ســخط، حــب و بغــض در تاریــخ  ضعیــف و ســطحی پــی ریــزی کــرده، اث
ــانی را  ــت کس ــه می بایس ــم، بلک ــل[ بدانی ــه عم ــه ب ــرف و دل ]ن ــه ح ــع را ب و جوام
دوســت بداریــم کــه بــه راســتی رضایــت و والیــت اولیــاء اهلل را داشــتند و صادقانــه 

بــر اعــداءاهلل خشــم و بغــض ورزیدنــد.
از خــدای متعــال درخواســت داریــم روزیمــان کنــد کــه بــه عمــل و کــردار اولیائــش 
راضــی بــوده، آنــان را دوســت بداریــم و بــر دشــمنانش خشــم گرفتــه، آنــان را 

ــم و در رضــا و ســخط، حــب وبغــض خــود صــادق باشــیم. دشــمن بداری

�ت ݣݣݣها وسژ
ف
ی ݣݣݣ� پ
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1( آل عمران، 1۸1 - 1۸۳.
۲( بقره، ۲۴۵.

۳( تفسیر البرهان، ج 1، ص ۳۲۸، چ اسماعیلیان.
۴( همان.

۵( نهج البالغه، خ ۲۰1.
6( همان، حكمت 1۵۴.

که شنیده ایم: »من احب شیئا حشره اهلل معه.«[ ۷( میزان الحكمة، ج ۲، ص ۲1۴ - ۲1۵. ]چنان 
۸( النساء، 1۲۵.

۹( الحج، ۷۸.
1۰( مؤمنون، ۵۲.

11( االنبیاء، ۹۲.
1۲( النجم، ۴1 - ۳۹.

1۳( بقره، 1۴1.
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آیه  آن  است  متفاوت  می کند،  بیان  انفال   ۲۵ آیه  که  دیگری  اجتماعی  و  تاریخی  سنت  با  سنت،  این   )1۴
گرفت.« که تنها به ستمكاران شما نمی رسد، بلكه همه را فرا خواهد  می فرماید: از فتنه ای بپرهیزید 

گر  گرچه راضی ها و ناراضی ها را در بر می گیرد و شامل خیر و شر است، مثال ا این سنت ویژه دنیاست، نه آخرت 
گرفت، حتی آنان  کنند و خدا بر ایشان باران فرستد، خیر دنیوی همه را در بر خواهد  مردمی مؤمن باران طلب 
گر  که مؤمن نباشند و دین و آیین دیگری داشته باشند و در رضایت و نارضایتی با اینان همراه نباشند. نیز ا
گران در رضایت  گروهی آتش فتنه در جامعه بر افروزند، شر آن همه را فرا خواهد گرفت، حتی کسانی که با فتنه 
که از  که سنت تعمیم -  و نارضایتی همراه نباشند. اما آثار این سنت، فقط در دنیاست نه در آخرت، در حالی 
کسانی را  گر در رضا و نارضایی شریک باشند در بر می گیرد و  آن سخن می گوییم - در دنیا و آخرت، همگان را ا

که در رضا و نارضایی با آنان همراه نیستند، شامل نمی شود.
1۵( بحاراالنوار، ج 1۰۴، ص ۳۸۴.
16( همان، ج ۷1، ص ۲6۲، ح 6.

1۷( همان، ج 1۰۴، ص ۳۸۴؛ روضة الواعظین، ص ۴61.
1۸( بحاراالنوار، ج ۸، ص ۳11، ح ۷۹.

1۹( همان، ج ۵۲، ص ۳1۳.
۲۰( بقره، ۹1.

۲1( نفس المهموم، ص ۳6، تحقیق رضا استادی؛ امالی صدوق، ص ۷۹.
۲۲( بحاراالنوار، ج 6۸، ص 1۳۰، ح 6۲ و ج 1۰1، ص 1۹۵، ح ۳1؛ بشارة المصطفی، ص ۷۴، چ 1۳۸۳ه.

۲۳( آل عمران، 1۸۴.
۲۴( البقره، ۹1.

۲۵( نهج البالغه، خطبه 1۲.
۲6( بحاراالنوار، ج ۷1، ص ۲6۲، ح ۵ و 6.

۲۷( اعیان الشیعه، سید محسن امین، ج ۳، ص ۴16.
۲۸( تحف العقول، ص 1۰۰؛ بحاراالنوار، ج 1۰۰، ص ۸1، ح ۳۸.

۲۹( بحاراالنوار، ج 11، ص ۳۲۰؛ ج ۵، ص ۲۸۳.
۳۰( اعراف، ۹6.

۳1( انفال، ۵۲ - ۵۳.
۳۲( آل عمران، 1۳۷.

۳۳( بقره، 61.
۳۴( آل عمران، 11۲.

۳۵( بقره، ۷۴.
۳6( بقره، ۷1.

کافی، ج ۷، ص ۲۷۳.  )۳۷
۳۸( همان، ج ۲، ص ۲۳۵.

۳۹( تاریخ طبری، ج 6، ص ۲۴۳.
۴۰( بقره، ۲۸۲.

۴1( الحدید، ۲۸.
………………………………………………………………………………………………………………
منبع: فصلنامه حكومت اسالمی، شماره ۲۷ ، محمدمهدی آصفی، ترجمه: عبداهلل امینی
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کتاب حماسه حسینی
در یک نگاه

شــهید مرتضــی مطهــری)ره( کــه بــا دغدغــه خــاص بــه بررســی موضوعــات 
اســالمی می پرداخــت، نســبت بــه حادثــه عاشــورا حساســیت و عنایــت فــوق 
العــاده ای داشــت. گــر چــه در ایــن بــاره تألیــف و اثری مکتوب توســط خود اســتاد 
نیســت، امــا گویــا آنچــه در نظــر داشــته بــر قلــم جــاری کنــد، در ســخنرانیهای خــود 
اظهــار نمــوده اســت. »حماســه حســینی« عنــوان ســه جلــد کتــاب از اســتاد 
شــهید اســت. ایــن مجموعــه مشــتمل بــر ســخنرانیها و یادداشــتهای ابتدایــی و 
غیــر تفصیلــی اســتاد مطهــری اســت کــه از حــدود ســال 1347 تــا 1356 شمســی 
ایــراد و نوشــته شــده و تاکنــون بیــش از ســی نوبــت بــه چــاپ رســیده اســت. ایــن 
کتــاب بــا عنــوان »الملحمــُة الحســینیه« بــه عربــی ترجمــه شــده و بــه نــام مترجــم 

تصریــح نشــده اســت)1(.
از آنجــا کــه اســتاد شــهید در البــه الی جلدهــای اول و دوم، و بخــش آخــر جلــد 
ســوم بــر کتــاب شــهید جاویــد ایراداتــی داشــته و دیدگاه هــای آن را رد نمــوده 
اســت، نویســنده شــهید جاویــد در انتقــاد از حماســه حســینی کتابــی بــا عنــوان 
تأییــد  و ضمــن  نوشــته  اســتاد مطهــری«)2(  بــه حماســه حســینی  »نگاهــی 
انتقادهــای اســتاد مطهــری از تحریفــات و خرافــات بســته شــده بــر ایــن نهضــت، 
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ــاره ای از  ــه رّد انتقادهــای شــهید مطهــری پرداختــه و آن گاه پ ــان علمــی ب ــا زب ب
ــرار داده اســت. منقــوالت تاریخــی کتــاب »حماســه حســینی« را مــورد نقــد ق

»حماســه حســینی« تاریــخ نــگاری نیســت، بلکــه تحلیــل تاریــخ اســت و در آن 
بــه جنبــه درس آمــوزی و الگوگیــری از قیــام امــام حســین)ع( و لــزوم پیراســتن آن 

از تحریفــات تکیــه و تأکیــد شــده اســت.
از آنجــا کــه اســتاد مطهــری خــود عهــده دار فراهــم کــردن ایــن کتــاب نشــده و 
فرصــت تجدیــد نظــر در مطالــب آن را نیافتــه و مطالــب آن را بــه تدریــج گفتــه و 
ــد  ــی جدی ــف نکات ــن وص ــا ای ــود. ب ــت می ش ــامحاتی در آن یاف ــود، مس ــته ب نوش
و ارزشــمند در کتــاب وجــود دارد کــه می تــوان آن را در شــمار کتابهــای مهــم 

ــرد)3(. ــداد ک قلم

دو چهره حادثه کربال
حادثه کربال دو صفحه بی نظیر دارد:

 صفحه سفید و نورانی و صفحه تاریک و سیاه و ظلمانی.
ــد  ــی مانن ــت ب ــوع جنای ــتاد مطهــری صفحــه تاریــک آن: »از نظــر تن ــاد اس ــه اعتق ب
کــه حتــی در  نــوع پســتی و لئامــت در آن رخ داده  یــک  اســت. حــدود بیســت و 
آن  پــای  بــه  شــدند  مرتکــب  اندلــس  در  اروپائی هــا  آنچــه  و  صلیبــی  جنگ هــای 
نمی رســد. اگــر فقــط بــه ایــن صفحــه نــگاه کنیم فقــط باید شــعر مرثیه بگوییــم و بس.

صفحــه دیگــر آن حماســه و افتخــار و نورانیــت، تجلــی حقیقــت، انســانیت 
و حــق پرســتی اســت و بشــریت حــق دارد در برابــر آن بــه خــود ببالــد. جنبــه 
حماســی ایــن حادثــه صــد برابــر بــر جنبــه جنایــی آن می چربــد. جنایــت ایــن 
اســت کــه فقــط یــک صفحــه اش ]آن هــم جنایــات آن را[ بخواننــد و آن را از نظــر 
ــش  ــس از مرگ ــت و پ ــب اس ــک مکت ــین)ع( ی ــام حس ــد. ام ــرف نماین ــدف منح ه
زنــده تــر می شــود، بنی امیــه گمــان می کــرد حســین)ع( را کشــت و تمــام شــد، ولــی 
بعــد فهمیــد کــه مــرده حســین مزاحــم تــر اســت. تربــت او کعبــه صاحبــدالن اســت 
و بــاز تصمیــم گرفتنــد قبــرش را خــراب کننــد، امــا هرگــز موفــق نشــدند نــام و یــاد 
و مکتــب او را از بیــن ببرنــد. از نظــر اســالم، شــهادت امــام حســین)ع( از دیــدگاه 

ــود.«)4( فــردی و اجتماعــی موفقیــت آمیــز ب
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حماسه حسینی
از نظــر اســتاد بهتریــن واژه ای کــه بیانگــر عمــق نهضــت حســینی اســت کلمــه 

ــا شــورش و جــز این هــا. ــا قیــام ی حماســه اســت، نــه نهضــت ی
»کلمــه حماســه بــه معنــای شــدت و صالبــت اســت و نیــز بــه معنــای شــجاعت 
و حمیــت. چنــان کــه در ادبیــات فارســی و عربــی شــعر و نثــر حماســی داریــم)5(، 
علــی  بــن  حســین  شــخصیت  هســت.  نیــز  حماســی  شــخصیت  و  حادثــه 
علیهماالســالم صبغه حماســی دارد و باید با وجود و سرگذشــت او یک احســاس 
تــراژدی و مصیبــت، رثــا و نفلــه  حماســی داشــته باشــیم، نــه یــک احســاس 
شــدن. شــخصیتهای حماســی جنبــه نــژادی و قومــی دارنــد؛ یعنــی مخصــوص 
یــک قــوم و نــژاد معیــن و یــک آب و خاکنــد، امــا در مــورد امــام حســین)ع( چنیــن 
ــریت،  ــانیت و بش ــه انس ــا حماس ــت، ام ــی اس ــخصیت حماس ــک ش ــت. او ی نیس
نــه حماســه قومیــت. ســخن، عمــل و روح امــام حســین)ع( هیجــان و حماســه 
مافــوق حماســه هاســت و علــت شــناخته نشــدن ایشــان نیــز همیــن اســت. 
شــخصیت امــام از نظــر شــدت حماســی بــودن و علــو و ارتفــاع جنبــه انســانی بــی 

نظیــر اســت و مــا ایــن حماســه را نشــناخته ایــم)6(.
از ایــن رو »کلیــد شــخصیت امــام حســین)ع( حماســه اســت و عظمــت و شــور 
و صالبــت و شــّدت و ایســتادگی و حــق پرســتی. کلمــات و اشــعاری هــم کــه از آن 
حضــرت نقــل شــده، حاکــی از همیــن روحیــه حماســه و صالبــت، خداپرســتی و 

حماســه الهــی و انســانی اســت«)7(.

تحریف ها در واقعه عاشورا
نهضــت مقــدس عاشــورا نقــش اساســی در زنــده نگهداشــتن اســالم و ســتم 
ســتیزی مســلمانان بــه ویــژه شــیعیان داشــته و دارد. اهمیــت و تأثیرگــذاری 
ــه انگیزه هــای گوناگــون  ــه ســبب شــده برخــی ب احیاگــری و ســازندگی ایــن حادث
ــه  ــه کار شــده، ایــن نهضــت مقــدس را حرکتــی غیــر منطقــی و نابخردان دســت ب
ــی  ــف زده، ول ــه تحری ــد دســت ب ــه عم ــه دشــمن ب ــد. روشــن اســت ک ــوه دهن جل

ــت. ــی اس ــه یک ــه نتیج ــده ک ــدان وارد ش ــن می ــه ای ــل ب ــت از روی جه دوس
اســتاد مطهــری بــا حساســیت و دغدغــه دینــی ایــن انحــراف را نمــی توانســت 
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تحمــل کنــد. در دهــه چهــل کــه خــرده گیری هــا و شــبهه آفرینی هــا افزایــش یافتــه، 
هــر گــروه و فرقــه بــرای خــود نشــان دادن در پــی دســتاویزی می گشــتند که اســالم را از 
جلــوه بیندازنــد، بهتریــن و عــوام فریــب تریــن مستمســک کــه باعــث شــده جوانــان از 
گرایــش بــه اســالم و اظهــار عالقــه بــه آن احســاس شــرم و خجالــت کننــد، پیرایه هایی 
بــود کــه بــر ایــن واقعــه شــورانگیز بســته انــد؛ یعنی همــان چیــزی را که مــوج می آفریند 
و مــردم را بــه اســالم عالقــه منــد می کنــد و بــه ســتم ســتیزی و عدالــت خواهــی وا 

مــی دارد، بــه رخــدادی بــدل کــرده انــد کــه رکــود و سســتی می آفرینــد.
شــهید مطهــری پــس از تقســیم تحریف به لفظــی و معنوی)8( از ایــن گالیه دارد 
کــه هــر دو نــوع تحریــف در حادثــه عاشــورا راه یافتــه اســت. امــا تحریــف معنــوی را 
خطرنــاک تــر از تحریــف لفظــی و نقــل قطعــات تاریخــی نادرســت می دانــد)9(؛ زیــرا 
بــدون اینکــه از لفــظ بکاهــد و آن را کــم یــا زیــاد کنــد، حادثــه و ســخن را بــه گونــه ای 

توجیــه و تفســیر می نمایــد کــه بــر خــالف معنــای واقعــی آن باشــد.

عوامل تحریف
اما عوامل تحریف در حادثه عاشورا چیست؟ 

1. دوستان ناآگاه و دشمنان مغرض
ــدارد. اغــراض دشــمنان همیشــه  ــه عاشــورا ن ــه حادث ایــن عامــل اختصــاص ب
عاملــی بــرای تحریــف حادثه هــای مهــم اســت. در مــورد حادثــه عاشــورا حکومــت 
امــوی کوشــید تــا بــا اقداماتــی نهضــت حســینی را منحــرف کنــد؛ ماننــد خارجــی 
معرفــی کــردن برخــی از عناصــر نهضــت حســینی، و اتهــام آشــوب و اختــالف 
انگیــزی بــه مســلم بــن عقیــل از ســوی ابــن زیــاد. شــگفت اینکــه تــالش دشــمنان 
ــال  ــه کرب ــا کمــال تأســف در حادث ــه جایــی نبــرد و ب ــف واقعــه عاشــورا ره ب در تحری

بیشــتر تحریفــات از ناحیــه دوســتان اســت.

2. افسانه سازی
تمایــل بــه اســطوره ســازی، همــان حــس قهرمــان پرســتی بشــر، ولــی مــا نبایــد 

یــک ســند مقــدس را در اختیــار افســانه ســازان قــرار دهیــم.
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3. کج فهمی از قیام حسینی
برخــی می گوینــد صرفــا گریــه بــر امــام، کفــاره گناهــان اســت و ثمــر دیگــری بــر آن 

مترتــب نیســت)10(
»مــی گوینــد امــام حســین کشــته شــد تــا گناهــان مــا بخشــیده شــود. شــاید 
ایــن مســئله را از دنیــای مســیحیت گرفتــه باشــند و امــام حســین)ع( را »فــادی« 
ماننــد مســیح نامیــده انــد، در حالــی کــه قطعــا ایــن کار خطــا و دروغ اســت و اگــر 
روزه دار در مــاه رمضــان عمــدا ایــن ســخن را بگویــد واهلل روزه اش باطــل اســت؛ 

ــر امــام حســین اســت«)11(. زیــرا دروغ ب
تحریــف معنــوی دیگــر ایــن اســت کــه می گوینــد: »امــام یــک دســتور خصوصــی 
داشــت. بــه او گفتنــد بــرو خــودت را بــه کشــتن بــده. پــس بــه مــا و شــما ارتبــاط 
پیــدا نمــی کنــد؛ یعنــی قابــل پیــروی نیســت. بــه دســتورات کلــی اســالم کــه 
دســتورات کلــی و عمومــی اســت مربــوط نیســت. تفــاوت ایــن ســخن بــا ســخن 

ــام ــت؟ ام ــدر اس ــین)ع( چق ــام حس ــود ام خ
ــر  ــاد کشــیده کــه علــل و انگیــزه قیــام مســائلی اســت کــه منطبــق ب حســین فری
اصــول کلــی اســالم اســت)12(«؛ مثــل اصــالح امــور اجتماعــی امــت اســالم، امــر بــه 
معــروف و نهــی از منکــر. نیــازی نیســت کــه از خودمــان بــرای آن دلیــل ذکــر کنیــم. 
و درســت بــه خاطــر همیــن اهــداف مقــدس بــوده اســت کــه ائمــه اطهــار علیهــم 
الســالم اصــرار داشــتند کــه عــزای امــام حســین)ع( زنــده بمانــد؛ یعنــی خواســتند 

ایــن اهــداف و شــعارها زنــده بمانــد:
»حســین بــن علــی)ع( مکتــب عملــی اســالم را تأســیس کــرد. او نمونــه عملــی 
قیامهــای اســالمی اســت. خواســتند مکتــب حســین زنــده بمانــد و ســالی یک بار 
حســین با آن نداهای شــیرین و عالی و حماســه انگیزش ظهور کند و فریاد کند: 
ــه و َاّن الباطــل ال یتناهــی عنــه، لیرغــب المؤمــن  ــروَن َاّنَ الحــق ال ُیعمــل ب »َاال ت
فــی لقــاء اهلل محّقــا.«)13( خواســتند »المــوت اولــی من رکــوب العــاِر«)14(، مرگ از 
زندگــی ننگیــن بهتــر اســت بــرای همیشــه زنــده بمانــد. خواســتند »ال َاری المــوت 
إاّل ســعادة و الحیــاة َمــَع الظالمیــن ااّل َبَرمــا«)15(، بــرای همیشــه زنــده بمانــد... 
نگذاریــد حادثــه عاشــورا فرامــوش شــود. حیــات شــما، زندگی و انســانّیت و شــرف 
شــما بــه ایــن حادثــه بســتگی دارد. بــه ایــن وســیله می توانیــد اســالم را زنــده نگــه 
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داریــد. پــس ترغیــب کردنــد کــه مجلــس عــزای حســینی را زنــده نگــه داریــد. و 
درســت اســت. عــزاداری حســین بــن علــی واقعــا فلســفه صحیــح و بســیار عالــی 

دارد. امــا متأســفانه عــده ای ایــن را نشــناختند«)16(.

وظیفه ما در برابر تحریف ها
اســتاد مطهــری دو گــروه عــوام و خــواص )تــوده مــردم و آگاهــان( را مســئول 
پدیــد آمــدن ایــن تحریفــات می دانــد و اکنــون نیــز وظیفــه هــر دو گــروه مبــارزه 
ــه نقــاط ضعــف اجتمــاع را می شناســند  ــا ایــن آفــت می باشــد. دانشــمندان ک ب

ــند. ــا بکوش ــع آن ه ــرای رف ــد ب ــه بای ــد، بلک ــی کنن ــم پوش ــا چش ــد از آن ه نبای
ــور  ــس« و »ش ــلوغی مجل ــد: »ش ــف دارن ــه ضع ــورا دو نقط ــه عاش ــوام در حادث ع
و وایــال بــه پــا شــدن«. بــزرگ تریــن وظیفــه علمــا مبــارزه بــا ایــن نقــاط ضعــف 
اجتمــاع اســت، چنــان کــه پیامبــر اکــرم)ص( فرمــود: »اذا ظهــرت الِبــَدُع فــی ُاّمتــی 

ــم علمــه و ااّل فعلیــه لعنــة اهلل «)17(. فلیظهــر العال
و باالتــر از ایــن، قــرآن کریــم می فرمایــد: »ِاّن الذیــن یکتمــوَن مــا انزلنــا مــن 
البّینــات و الُهــدی ِمــن َبعــِد مــا بیّنــاه للنــاس فــی الکتــاب اولئــک َیلَعنهــم اهلل و 

الالعنــون«)18( َیلَعنهــم 
وظیفــه  اســت...  تحریــف  بــا  مبــارزه  نبــوت،  ختــم  دوره  در  علمــا  »وظیفــه 
علماســت کــه در ایــن مــوارد حقایــق را بــدون پــرده بــه مــردم بگوینــد، و لــو مــردم 

نیایــد«)19(. خوششــان 

نهضت حسینی، عامل شخصیت یافتن جامعه اسالمی
در اینکــه شــهادت امــام حســین)ع( اســالم را تجدیــد حیــات نمــود شــکی 
نیســت)20(. ســؤالی کــه مطــرح اســت ایــن اســت کــه چــه رابطــه ای اســت میــان 
شــهادت امــام حســین)ع( و زنــده شــدن اصــول و فــروع دیــن؟ اســتاد مطهــری 
پاســخ می دهــد: »چــون نهضــت او یــک حماســه بــزرگ الهــی و اســالمی بــود، 
حیــات تــازه ای در عالــم اســالم دمیــد. پــس از شــهادت ایشــان رونقــی در اســالم 
پیــدا شــد. امــام حســین بــا حرکــت بــزرگ خــود، روح مســلمانان را زنــده کــرد. 
تــرس را ریخــت و احســاس بردگــی و اســارتی را کــه اواخــر زمان عثمــان و تمام دوره 
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معاویــه بــر روح جامعــه حکمفرمــا بــود، تضعیــف کــرد. بــه عبــارت دیگــر بــه جامعــه 
ــه  ــت ک ــی اس ــیار مهم ــئله بس ــخصیت مس ــاس ش ــخصیت داد. احس ــالمی ش اس
ســرمایه ای باالتــر از آن بــرای اجتمــاع وجــود نــدارد. آنچــه پیغمبــر اســالم بــه 
ــود  ــی ب ــه اوج عــزت رســاند، ایمان ــان را از حضیــض پســتی ب مــردم عــرب داد و آن
کــه بــه آن مــردم شــخصیت داد. اموییــن کاری کردنــد کــه شــخصیت اســالمی را از 

میــان مســلمین میراندنــد و امــام حســین)ع( آن شــخصیت را احیــا کــرد.
ــده آل  ــه آن هــا عشــق و ای ــه ب ــه ایــن اســت ک ــه یــک ملــت ب شــخصیت دادن ب
داده شــود، یــا گــرد و غبــار از روی آن عشــقها پــاک کنــد. بعــد از بیســت، ســی ســال 
کــه تعالیــم اســالم فرامــوش شــده بــود، امــام حســین)ع( فرمــود: »و علــی االســالم 
ــالم ِاْذ قــد ُبلیــت األّمــة بــراِع مثــل یزیــد«)21(. »اّنــی لــم اخــرج َاِشــرا و ال َبطــرا و  الّسَ

ال مفســدا و ال ظالمــا، اّنمــا خرجــت لطلــب االصــالح فــی اّمــة جــدی«)22(.
او حــّس اســتغناء و بــی نیــازی بــه مــردم داد، درس غیــرت، بردبــاری و تحمــل 
شــداید و ســختیها را بــه مــردم داد. پــس اینکــه می گوینــد حســین بــن علــی چــه 
کــرد کــه دیــن اســالم زنــده شــد، جوابــش همیــن اســت کــه روح تــازه ای دمیــد، 
خون هــا را بــه جــوش آورد، تــرس مــردم را ریخــت و همــان مــردم ترســو، تبدیــل 

بــه یــک عــده مــردم دالور شــدند«)23(.

نهضت حسینی، تجسم عملی اسالم
مکتــب مقــدس اســالم جامــع و دارای ابعــاد درهــم تنیــده فــردی، اجتماعــی، 
اخالقــی، سیاســی و فرهنگــی اســت. رفتــار امامــان معصــوم تجلــی ابعــاد مختلــف 

مکتــب اســت.
اوج ایــن تجلــی پــس از دوره کوتــاه صــدر اســالم در حادثــه کربــال وجــود دارد. از 
ایــن رو برداشــت های مــا از ایــن حادثــه بایــد متناســب بــا جامعیــت و فراگیــری آن 
باشــد. بــه گفتــه اســتاد مطهــری: »حادثــه کربــال تجّســم فکــر و ایــده چنــد جانبــه 
و چنــد بعــدی اســالمی اســت. آنچــه در جریــان و عمــل ایــن حادثــه تحقــق پیــدا 
کــرده، اســالم اســت و همــه برداشــتهای صحیــح از حادثــه عاشــورا بــه بخشــی 
ــی ناقــص، کامــل نیســت؛ مثــل برداشــت  ــد ول ــد. صحیــح ان ــرده ان از آن اشــاره ک
اقبــال  دعبــل خزاعــی، کمیــت اســدی، محتشــم کاشــانی، عمــان ســامانی و 
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الهــوری. برداشــت دعبــل خزاعــی از نهضــت ابــا عبــداهلل، بــه تناســب زمــان فقــط 
جنبه هــای  کاشــانی،  محتشــم  برداشــت  اســت.  آن  پرخاشــگری  جنبه هــای 
تأثرآمیــز و رقــت آور، برداشــت عمــان ســامانی یــا صفــی علیشــاه عرفانــی، عشــق 
الهــی و پاکبــازی در راه حــق. و دیگــری از جنبــه حماســی، اخالقــی، پنــد و انــدرز 
و... و همــه درســت گفتــه انــد، ولــی برداشــت هــر یــک از یــک جنبــه ایــن نهضــت 

اســت نــه تمــام آن.
اگــر بخواهیــم بــه جامعیــت اســالم نــگاه کنیــم بایــد بــه نهضــت حســینی نــگاه 
کنیــم. می بینیــم امــام حســین کلیــات اســالم را عمــاًل در کربــال بــه مرحلــه عمــل 
آورده و مجســم کــرده اســت، ولــی تجّســم زنــده، حقیقــی و واقعــی، نــه تجســم بی 
روح؛ چــون اســالم مجّســم اســت. ائمــه اطهــار ایــن همــه بــه زنــده نگهداشــتن و 
ــه مــرد، زن، پیــر و جــوان،  ــد. در ایــن حادث ــرده ان ــه توصیــه ک احیــای ایــن حادث
کــودک، ســیاه و ســفید، عــرب و عجــم نقــش دارنــد. و دارای جنبه هــای عرفانــی 
و توحیــدی، پاکباختگــی در راه خداســت. از یــک ســو امــام)ع( مــرد پرخاشــگری 
اســت کــه در مقابــل دســتگاه جبــار قیــام کــرده و می فرمایــد: »واهلل ال ُاعطیکــم 
بیــدی اعطــاء الذلیــل و ال افــّرُ فــرار العبیــد«)24(. »هیهــات مّنــا الذّلــة«... از ســوی 
دیگــر امــام را در کرســی یــک خیرخــواه، واعــظ و اندرزگــو می بینیــم کــه حتــی از 
بــه  بایــد  کــه این هــا چــرا  سرنوشــت شــوم دشــمنان خــودش ناراحــت اســت 
جهنــم برونــد. او نمونــه جــدش بــود کــه: »َلَقــْد جائکــم رســوٌل ِمــْن انفســکم عزیــز 
علیــه مــا عنّتــم حریــٌص علیکــم بالمؤمنیــن رؤٌف رحیــٌم«)25(. در ایــن مقــام، 
ــود را  ــمن خ ــی دش ــه حت ــت ک ــتی اس ــت و دوس ــه محب ــین)ع( یکپارچ ــام حس ام
هــم واقعــا دوســت دارد کــه نجــات پیــدا کنــد. از جنبــه اخالقــی نیــز حادثــه عاشــورا 
ســرآمد اســت. ارزش هــای اخالقــی ماننــد ایثــار، وفــا و مــروت، مســاوات اســالمی، 

برابــری و بــرادری در آن مــوج می زنــد«)26(.

عنصر امر به معروف و نهی از منکر در نهضت حسینی
در بــاره عامــل اصلــی قیــام عاشــورا تحقیقــات فراوانــی صــورت گرفتــه و هــر کــس 
ــد و  ــد اینکــه قص ــی پرداختــه اســت؛ مانن ــر عوامل ــه ذک ــود ب ــاس نگــرش خ ــر اس ب
هــدف اصلــی آن حضــرت تشــکیل حکومــت اســالمی بــود، یــا اینکــه دســتور 
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خصوصــی داشــت و دیگــران را نشــاید کــه دربــاره آن کاوش کننــد. اگــر بــه ســخنان 
خــود امــام حســین)ع( مراجعــه کنیــم پاســخ روشــنی می یابیــم. در کلمــات آن 
حضــرت عواملــی چــون اصــالح امــت پیامبــر اســالم، امــر بــه معــروف و نهــی از 
ــه مســائل بنیادیــن فــراوان بــه چشــم می خــورد. از  منکــر و در واقــع پرداختــن ب
البــه الی تاریــخ بــر می آیــد کــه عوامــل دیگــری مثــل بیعــت خواهــی یزیــد و اعــالم 
وفــاداری کوفیــان نیــز در کار بــوده انــد. امــا بــه هنــگام بررســی و تحلیــل واقعــه 
عاشــورا، بایــد میــان ایــن عوامــل از نظــر تأثیــر و اهمیــت فــرق نهــاد. اســتاد شــهید 
مطهــری، پــس از ذکــر عوامــل مؤثــر در حادثــه کربــال جایــگاه و اهمیــت هــر یــک را 

بیــان مــی دارد:

عوامل مؤثر در نهضت حسینی
در نهضــت حســینی عوامــل متعــددی دخالــت داشــته و همیــن امــر ســبب 
شــده کــه از نظــر تفســیری و پــی بــردن بــه ماهیــت آن بســیار پیچیــده باشــد. 

عوامــل مؤثــر در نهضــت حســینی را می تــوان ایــن چنــد عامــل دانســت:

الف. بیعت خواستن یزید از امام حسین)ع( و امتناع ایشان از بیعت.
بیعت با یزید که مظهر هر فسادی بود دو مفسده داشت:

1.  تثبیــت خالفــت موروثــی در خانــدان امــوی؛ یعنــی خالفــت فــرد مطــرح نبــود، 
بلکــه خالفــت موروثــی مطــرح بــود؛ زیــرا معاویــه بــر ایــن بــود کــه یزیــد خلیفه شــود.

2. شــخصیت خــاص یزیــد کــه آن زمــان را از هــر زمــان دیگــر متمایــز می کــرد. و 
آن اینکــه او نــه تنهــا فاجــر و فاســق بــود، بلکــه برخــالف خلفــای امــوی شــئون و 
ــرد؛ مثــاًل علنــا شــراب می خــورد  ــح اســالمی را در ظاهــر هــم رعایــت نمــی ک مصال
و... کــه امــام حســین)ع( می فرمایــد در صــورت بیعــت: »و علــی االســالم الّســالم 
اذ قــد بلیــت االمــة بــراٍع مثــل یزیــد«)27(. بیعــت نکــردن یعنــی در مقابــل ایــن 
حکومــت تعهــدی نــدارم و بیعــت نکــردن امــام خطــری بــرای حکومــت بــود. 
وظیفــه امــام در اینجــا بیعــت نکــردن اســت و تســلیم تهدیــد نشــدن، و لــو کشــته 
شــود، ولــی نــه بگویــد. یزیــد در نامــه خصوصــی می نویســد: »خــذا الحســین 
ال  واهلل  »ال  می فرمایــد:  حســین)ع(  امــام  ولــی  شــدیدا«)28(،  ْخــذا  اَ بالبیعــة 
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ــرار العبیــد«)29(. ــّر ف اعطیکــم بیــدی اعطــاء الذلیــل و ال اف

ب. دعوت مردم کوفه
ایــن، عامــل اصلــی نبــوده و حداکثــر تأثیــر آن ایــن بــوده کــه امــام را از مکــه بیرون 
بکشــاند و ایشــان بــه طــرف کوفــه بیاینــد؛ زیــرا نامه هــای مــردم کوفــه بــه مدینــه 
نیامــد، بلکــه در مکــه بــه دســت حضــرت رســید و امــام نهضتــش را از مدینــه 
شــروع کــرده بــود؛ یعنــی وقتــی نامــه هــا بــه ایشــان رســید کــه امــام تصمیــم خــود را 
بــر امتنــاع از بیعــت گرفتــه بــود و همیــن تصمیــم، خطــری بــزرگ بــرای او بــه وجــود 
آورده بــود. بنابرایــن دعــوت مــردم کوفــه عامــل اصلــی در ایــن نهضــت نبــود، بلکه 

عامــل فرعــی بــود.

ج. امر به معروف و نهی از منکر
ایــن َنــّص فرمایــش خــود امــام)ع( اســت کــه هنــگام خــروج از مدینــه بــه محمــد 
ــی  ــن عل ــین ب ــه الحس ــی ب ــا اوص ــتند:»هذا م ــه را نوش ــن وصیتنام ــه ای ــن حنفی ب
اخــاه محمــدا المعــروف بابــن الحنفیــة،.. اّنــی لــم اخــرج اشــرا و ال بطرا و ال مفســدا 
و ال ظالمــا، اّنمــا خرجــت لطلــب االصــالح فــی ُاّمــة جــدی، اریــد ان آُمــَر بالمعــروف 

و َانهــی عــن المنکــر و اســیر بســیرة جــّدی و ابــی علــّی بــن ابــی طالــب)ع( «)30(.
در اینجــا دیگــر مســئله بیعــت و دعــوت اهــل کوفــه وجــود نــدارد؛ یعنــی اگــر از من 
بیعــت هــم نخواهنــد، ســاکت نخواهــم نشســت. بنابرایــن، ایــن عامــل را امــام 

حســین)ع( یــک اصــل مســتقل و یــک عامــل اساســی ذکــر کــرده اســت.

ارزیابی عوامل یاد شده
در میــان عوامــل مزبــور، دعــوت مــردم کوفــه، ارزش بســیار ســاده و عــادی دارد. 
احتمــال موفقیــت آن حــدود پنجــاه درصــد و یــا کمتــر اســت، کــه اگــر شــمار لشــکر 

دشــمن بیشــتر باشــد احتمــال موفقیــت کمتــر خواهــد بــود.
و امــا بیعــت، ارزش آن نســبت بــه دعــوت بیشــتر اســت، چــون نصــرت و یــاری 
مــردم در کار نبــود و ایشــان از پذیــرش بیعــت امتنــاع فرمــود. از ایــن نظــر کــه 
امــام در چنیــن حالتــی بــه تنهایــی و بشــخصه در مقابــل تقاضــای نامشــروع 
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یــک قــدرت بســیار جبــار ایســتاده اســت، بــدون انصــار و اعــوان، و مقاومــت هــم 
صددرصــد خطرنــاک اســت، دارای ارزش اســت.

امــا امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر، ارزش بســیار باالیــی دارد؛ زیــرا نــه متکــی بــه 
دعــوت اســت و نــه تقاضــای بیعــت.

اگــر فقــط عامــل اول مؤثــر بــود، چنانچــه امــام را دعــوت نمــی کردنــد امــام 
بیعــت  حکومــت  چنانچــه  بــود،  مؤثــر  فقــط  دوم  عامــل  اگــر  نمی کــرد.  قیــام 
امــام  ســوم،  عامــل  موجــب  بــه  امــا  کــرد،  نمــی  قیــام  امــام  نمی خواســت، 
حســین)ع( یــک فــرد معتــرض، منتقــد، مثبــت، انقالبــی و قیــام کننــده اســت.

شرایط امر به معروف و نهی از منکر
از آنجــا کــه ایــن عامــل ارزش نهضــت امــام حســین)ع( را بســیار بــاال می بــرد، 
بایــد ایــن اصــل مهــم را بشناســیم کــه چگونــه ایــن اصــل آن قــدر اهمیــت دارد کــه 
شــخصیتی مثــل امــام حســین)ع( را وادار می کنــد تــا جانــش را فــدا کنــد. حســین 
بــن علــی)ع( در راه امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر، یعنــی در راه اساســی تریــن 
اصلــی کــه ضامــن بقــای اجتمــاع اســالمی اســت، کشــته شــد؛ اصلــی کــه اگر نباشــد 
جامعــه متالشــی شــده، از میــان مــی رود. آیــات قــرآن در ایــن زمینــه زیــاد اســت 
و از جوامــع گذشــته کــه یــاد می کنــد، می گویــد این هــا متالشــی و هــالک شــدند؛ 

زیــرا در آن هــا نیــروی اصــالح و امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر نبــود. 

اما برخی از شرایط آن
یکــی ایــن اســت کــه آمــر بــه معــروف و ناهــی از منکــر )یعنــی مصلــح جامعــه 
بشــری( اول بایــد خــود صالــح باشــد تــا بتوانــد اصــالح کنــد: »التائبــون العابــدون 
الحامــدون الســائحون الراکعــوَن الســاجدون اآلمــرون بالمعــروف و الناهــوَن عــن 

المنکــر« )توبــه / 112(.
ــح می توانــد مصلــح  ــه معــروف و ناهــی از منکــر یعنــی مصلــح. مگــر ناصال آمــر ب
باشــد؟ آنــان کــه اول خــود را اصــالح کــرده و تربیــت و تأدیــب نمــوده انــد می تواننــد 
ْن  مصلــح باشــند. علــی)ع( می فرماینــد: »َمــْن نصــب نفســه للّنــاس ِامامــا َفَعلیــه اَ
حــّقُ باالجــالل  ــم َنْفِســِه و مؤّدبهــا اَ ــَل تعلیــم غیــره َو ُمَعّلِ  بتعلیــم َنْفِســه َقْب

َ
ــدأ َیْب
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ِمــْن ُمَعّلــم النــاِس و مؤّدبهــم«)31(.
اگــر آمریــن بــه معــروف و ناهیــن از منکــر خــود آلــوده باشــند، بــه جایــی نخواهنــد 
و  لــه  التارکیــن  بالمعــروف  اآلمریــن   ُ اهلل  »َلَعــن  می فرمایــد:  علــی)ع(  رســید. 

الناهیــن عــن المنکــر العاملیــن بــه«)32(.
بشناســیم،  را  منکــر  و  معــروف  بایــد  اســت.  بصیــرت  و  آگاهــی  رشــد،  دوم 
ــه  ــر ب ــل، ام ــت جاه ــر اس ــد بهت ــوده ان ــه فرم ــم. ائم ــی را بدانی ــر و نه ــی ام چگونگ
معــروف و نهــی از منکــر نکنــد؛ زیــرا: »... مــا یفســده اکثــر مّمــا یصلحــه«)33(. 
وظیفــه جاهــل ابتــدا تحقیــق و کاوش کــردن اســت تــا روشــن بیــن بشــوند و لــذا 

یکــی از ارزشــهای نهضــت حســینی روشــن بینــی اســت.

مراتب و مراحل امر به معروف و نهی از منکر
الف. هجر و اعراض، به شرطی که اثر مثبت داشته باشد.

ب. زبانــی. پنــد، نصیحــت و ارشــاد، چــون گاه بــه خاطر جهــل و نادانی و تبلیغات 
نادرســت مرتکــب منکــری می شــود و نیــاز به راهنمــا و مربی بــرای آگاه ســازی دارد.

ج. مرحلــه عمــل. البتــه عمــل هــا هــم مختلــف اســت. علــی)ع( در مــورد پیامبــر 
می فرماینــد: »طبیــٌب َدّواٌر بطّبــه قــد احکــم مراهمــه و احمــی مواســمه«)34(.

او طبیــب بــود. نهــی از منکــر هــم شــبیه بــه طبابــت اســت؛ هــم مرهــم می نهنــد 
و هــم جراحــی می کننــد. عمــل پیامبــر اول لطــف و مهربانــی بــود، و اگــر مهربانــی 
ســودی نداشــت جراحــی می کــرد. همــان گونــه کــه امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر 
ارزش نهضــت امــام حســین)ع( را بــاال بــرد، نهضــت امــام حســین)ع( هــم ارزش 
امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر را در جهــان اســالم بــاال بــرد. امــام حســین)ع( ثابت 
کــرد کــه بــه خاطــر امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر می تــوان جــان و مــال و عزیــزان 
را داد. امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر مشــروط بــه عــدم مفســده اســت نــه ضــرر 
شــخصی و امــام حســین)ع( بــه ایــن اصــل عمــل کــرد. فرمایشــات آن حضــرت در 

ایــن بــاره بســیار واضــح و روشــن اســت)35(.
هنگامــی کــه اوضــاع صددرصــد مأیــوس کننــده اســت، در مــرز عــراق در مقابــل 
لشــکر حــّر می فرمایــد: »اّیهــا النــاس مــن رأی ســلطانا جائــرا مســتحاًل لحــرام اهلل 
ناکثــا لعهــد اهلل مســتأثرا لفــی ء اهلل، متعّدیــا لحــدود اهلل فلــم ُیغّیــر علیــه بقــوٍل و 
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ــوا  ــا علــی اهلل ان یدخلــه مدخلــه. اال و ِاّن هــوالء القــوم قــد احّل ال فعــٍل، کان حّق
حــرام اهلل و حّرمــوا حاللــه و اســتأثروا فــیءاهلل «.

بنابرایــن هــر کــس در ایــن شــرایط ســاکت بمانــد مانند آن هاســت، آن گاه ایشــان 
فرمــان الهــی را بــر خــود تطبیــق داده و می فرمایــد: »و انــا احــّق مــن غیــره«)36(.

در نهضــت حســینی عمــاًل امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر صــورت گرفتــه اســت. 
وجــود مقــدس امــام حســین)ع( در ایــن نهضــت عمــاًل یــک آمــر بــه معــروف و 
ناهــی از منکــر بــود و از او بیشــتر بعــد از شــهادتش، اهــل بیــت بزرگــوار آن حضــرت 
بعــد از عاشــورا بــه عنــوان یــک گــروه امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر شــروع بــه 

ــد«)37(. ــین)ع( بودن ــدف حس ــال ه ــا دنب ــرده و آن ه ــت ک فعالی

ماهیت قیام حسینی
از آنچــه گذشــت، تــا انــدازه ای ماهیــت قیــام مقــدس حســینی روشــن شــد. 
معمــواًل افــراد در زمــان خــود شــناخته نمــی شــوند، بلکــه پــس از درگذشــت 
آنــان، ارزش ایشــان آشــکار می گــردد؛ چنــان کــه امــام علــی)ع( می فرمایــد: »غــدا 

تعرفوننــی و یکشــف لکــم ســرائری«)38(.
حــوادث و وقایــع نیــز ماننــد افــراد پــس از ســپری شــدن دوره ای شــناخته 
می شــوند. چــه بســا حادثــه ای در زمــان خــودش کوچــک تلقــی شــود، ولــی پــس 
از آن بهتــر شــناخته شــود؛ مثــل حادثــه عاشــورا کــه پــس از قرنهــا ابعــاد و جوانــب 

گوناگــون آن بهتــر شــناخته شــد.
امــام حســین)ع( در پــی زنــده کــردن روش رســول اهلل در شــیوه رهبــری اســت؛ 
ــردن  ــده ک ــر، زن ــی از منک ــروف و نه ــه مع ــر ب ــر ام ــالوه ب ــورا ع ــه عاش ــی در حادث یعن
ســیره رســول اهلل را هــم می بینیــم و آن رهبــری جامعــه و تعییــن رهبــری جامعــه 
اســت. از ایــن رو بــه هنــگام بررســی و تحلیــل ماهیــت قیــام حســینی)ع( بایــد بــه 
میــزان تأثیــر عوامــل دخیــل در آن توجــه کــرد. مهــم تریــن عامــل، امــر بــه معــروف 
و نهــی از منکــر و احیــای ســیره پیامبــر اســت. عوامــل دیگــر هــر چنــد دخیــل 
بوده انــد، ولــی ایــن انــدازه اهمیــت نداشــته انــد؛ ماننــد دعــوت مــردم کوفــه. 
وظیفــه امــام در مقابــل بیعــت، ســر بــاز زدن اســت، در مقابــل دعــوت، رفتــن 

اســت و در مقابــل امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر، یــک مهاجــم اســت.
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موضوعات دیگر
مرحــوم اســتاد شــهید مطهــری در جلــد نخســت کتــاب حماســه حســینی 
مطالــب زیــادی را بــه مناســبت بحــث از ســیره و حماســه و قیــام امــام حســین)ع( 
مطــرح نمــوده اســت؛ از جملــه عنصــر تبلیــغ در نهضــت حســینی)39(. در ایــن 

بخــش، موضوعــات زیــر مــورد بررســی قــرار گرفتــه انــد:
تبلیــغ در اســالم، مفهــوم تبلیــغ، شــرایط موفقیــت یــک پیــام )ماننــد عقالنــی 
بــا احساســات بشــر(،  بــودن آن، قــدرت و نیرومنــدی محتــوای آن، انطبــاق 

وســائل و ابــزار پیــام رســانی. 
چهار عاملی که در موفقیت یا شکست یک پیام مؤثرند: 

1. ماهیت پیام )حقانیت و غنی بودن محتوای آن(
2. شخصیت خاص پیام رسان

3. ابزار پیام رسانی
4. کیفیت و متد و اســلوب رســاندن پیام. روشــهای تبلیغی نهضت حســینی، 
نقــش اهــل بیــت سیدالشــهدا در تبلیــغ نهضــت حســینی، شــرایط مبلــغ و تأثیــر 

تبلیغــی اهــل بیــت امــام حســین)ع( در مــدت اسارتشــان.
در جلــد دوم کتــاب نیــز اســتاد مســئله امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر را در 
نهضــت حســینی مــورد بررســی قــرار داده، در همیــن ارتبــاط چندیــن مســئله را 
بــه بحــث گذاشــته انــد؛ از جملــه: ارزش امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر از نظــر 
علمــای اســالم)40(، کارنامــه مــا در امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر و گالیــه از 
اینکــه کار درخشــانی در بــاره ایــن وظیفــه مهــم انجــام نــداده ایــم)41(. و مبحــث 
شــعارهای عاشــورا)42(، کــه در ایــن بحــث بــه دو موضــوع پرداختــه شــده: یکــی 
ــورا  ــان در روز عاش ــاب ایش ــت و اصح ــل بی ــین)ع( و اه ــام حس ــه ام ــعارهایی ک ش
ابــراز کردنــد و دیگــر شــعار بــودن عاشــورا بــرای مــردم شــیعه. در ضمــن ایــن بحــث 
از شــعارهایی کــه برخــی ابــراز کــرده و در واقــع بــا روح حماســه حســینی ارتباطــی 
نــدارد، انتقــاد نمــوده و گفتــه انــد شــعارهای مــا در مجالــس، در تکیــه هــا و در 
دســته هــا بایــد ُمحیــی باشــد نــه مخــّدر، بایــد زنــده کننــده باشــد نــه بــی حــس 
ــه تنهــا اجــر و پاداشــی نخواهیــم داشــت،  ــی حــس کننــده باشــد ن ــر ب کننــده. اگ

بلکــه مــا را از حســین)ع( دور می کنــد.
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جلــد ســوم حماســه حســینی حــاوی مطالبــی اســت کــه اســتاد شــهید بــه 
مــرور ایــام نگاشــته انــد و هــدف از ایــن نــگارش یادداشــت مطالــب مهــم جهــت 
مراجعــه بعــدی یــا آمادگــی بــرای ســخنرانی بــوده اســت. از ایــن رو کتــاب بــه ده 

ــت: ــده اس ــیم ش ــش تقس بخ
ایــن  در  اســتاد  نوشــته های  کربــال.  حادثــه  تاریخــی  ریشــه های  اول:  بخــش 
بخــش متفــاوت می باشــد، بعضــی کوتــاه و در چنــد ســطر و بخشــی دیگــر طوالنــی 
در حــد یــک مقالــه اســت. بخــش دوم یادداشــت هایی اســت در بــاره ماهیــت 
قیــام حســینی و عوامــل مؤثــر در آن، ماننــد بیعــت، دعــوت مــردم کوفــه و امــر 
بــه معــروف و نهــی از منکــر. تفصیــل ایــن یادداشــتها در جلــد دوم بــه صــورت 
ســخنرانی آمــده اســت. بخــش ســوم: امــام حســین)ع( و عیســی مســیح)ع(. 
بخــش چهــارم یادداشــتهایی در بــاره عنصــر امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر کــه در 
جلــد دوم بــه تفصیــل در بــاره آن بحــث شــده اســت. بخــش پنجــم یادداشــتهایی 
در بــاره تحریفــات در واقعــه تاریخــی عاشــورا )ماننــد تحریــف لفظــی، معنــوی، 
عوامــل تحریــف، تقصیــر عــوام و وظیفــه آن هــا و وظیفــه علمــا(. بخــش ششــم 
نقــد اســتاد بــر کتــاب »حســین وارث آدم« نوشــته دکتــر علــی شــریعتی اســت. 
اســتاد نوشــته انــد: آنچــه در ایــن جــزوه )حســین وارث آدم( بــه چشــم نمــی خــورد 
ــر ایــن اســت  ــار نهضــت اوســت. مبنــای جــزوه ب شــخصیت امــام حســین)ع( و آث
کــه در جامعــه طبقاتــی همــه تالشــها بــی حاصــل اســت. انقالبیــون تاریــخ، وارث 
آدم یعنــی انســان اشــتراکی می باشــند و قیامشــان بــرای حــق بــوده و حــق یعنــی 
عدالــت، برابــری و اشــتراکیت. امــام حســیِن ایــن جــزوه همــان امــام حســیِن 
ــش  ــدارد. بخ ــخ ن ــی در تاری ــچ نقش ــه هی ــت ک ــه خوانهاس ــوم روض ــوم و محک مظل
هفتــم یادداشــت حماســه حســینی، بیــان مفهــوم حماســه و ایــن اســت کــه 
بهتریــن تعبیــر بــرای قیــام عاشــورا لفــظ حماســه اســت. بخــش هشــتم یادداشــت 
عنصــر تبلیــغ در نهضــت حســینی. بخــش نهــم یادداشــتهای پراکنــده. بخــش 
دهــم حواشــی مختصــر اســتاد بــر کتــاب شــهید جاویــد. اســتاد نقــدی مســتقل بــر 
ایــن کتــاب ندارنــد، بلکــه بــر چــاپ نخســت آن حواشــی کوتاهــی نگاشــته انــد. گویــا 
اســتاد تنهــا تــا صفحــه 215 آن کتــاب را نقــد نمــوده انــد؛ امــا البــه الی جلــد دوم و 
ســوم، بــا اشــاره یــا بــا تصریــح بــه نقــد محتــوای کتــاب شــهید جاویــد پرداختــه اند.
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۲۰- مفاتیح الجنان، زیارت امام حسین)ع( در عید فطر و قربان
۲1- اللهوف، ص 11؛ فی رحاب ائمة اهل البیت، ج ۳، ص ۷۴.

۲۲- مقّرم، مقتل الحسین، ص 1۵6؛ مناقب ابن شهر آشوب، ص ۸۹.
۲۳- حماسه حسینی، ج 1، ص 161-1۷۴.

۲۴- شیخ مفید، االرشاد، ص ۲۳۵؛ مقّرم، مقتل الحسین، ص ۲۸۰.
۲۵- توبه / 1۲۸.

۲6- حماسه حسینی، ج 1، ص ۲۸۹-۳1۲.
۲۷و۲۸- مقّرم، مقتل الحسین، ص 1۴6.

۲۹- االرشاد، ص ۲۳۵.
۳۰- خوارزمی، المقتل، ج 1، ص 1۸۸.

۳۲- همان، خطبه 1۲۹. ۳1- نهج البالغه، حكمت ۷۰.   
کافی، ج 1، ص ۴6. ۳۳- اصول 

۳۴- نهج البالغه، خطبه 1۰۷.
۳۵- مقتل خوارزمی، ج 1، ص 1۸۸؛ تحف العقول، ص ۲۴۵.

۳6- تاریخ طبری، ج ۴، ص ۳۰۴.
۳۷- حماسه حسینی، ج ۲، ص 1۳-1۴۹.

۳۸- نهج البالغه، خطبه 1۴۷.
۴۰- همان، ج ۲، ص 11۹. ۳۹- حماسه حسینی، ج 1، ص ۲۸۵-1۸۵ و ۳۴1-۳6۵. 

۴۲- همان، ص ۲۰۷. ۴1- همان، ص 1۵۳.   
.........................................................................

منبع: فصلنامه مشكوة، شماره ۷6 و ۷۷،سال 1۳۸1 ، حق پناه، رضا
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محرم در کالم امام خمینی)ره(

محرم دیباچه سرخ شهادت
مــاه محــرم، مــاه حماســه و شــجاعت و فــداکاری آغــاز شــد. ماهــی کــه خــون بــر 
شمشــیر پیــروز شــد. ماهــی کــه قــدرت حــق، باطــل را تــا ابــد محکــوم و داغ باطلــه 
ــا در  ــل ه ــه نس ــه ب ــی ک ــیطانی زد. ماه ــای ش ــتمکاران و حکومت ه ــه س ــر جبه ب
طــول تاریــخ، راه پیــروزی بــر ســر نیــزه را آموخــت. ماهــی کــه شکســت ابرقــدرت هــا 
را در مقابــل کلمــه حــق بــه ثبــت رســاند. ماهــی کــه امــام مســلمین راه مبــارزه بــا 
ســتمکاران تاریــخ را بــه مــا آموخــت. ماهــی کــه باید مشــت گــره کــرده آزادیخواهان 
و اســتقالل طلبــان و حــق گویــان بــر تانــک هــا و مسلســل هــا و جنــود ابلیــس غلبه 

کنــد و کلمــه حــق باطــل را محــو نمایــد. )1(
محــرم ماهــی اســت کــه عدالــت در مقابــل ظلــم و حــق در مقابــل باطــل قیــام 
کــرده و بــه اثبــات رســانده اســت کــه در طــول تاریــخ، همیشــه حــق بــر باطــل پیروز 

شــده اســت. )2(
محــرم ماهــی اســت کــه بــه وســیله مجاهــدان و مظلومــان اســالم زنــده شــده 
و از توطئــه فاســد و رژیــم بنی امیــه، کــه اســالم را تــا لــب پرتــگاه بــرده بودنــد، 
رهایــی بخشــید. اســالم از اول پیدایــش، بــا خــون شــهیدان و مجاهــدان آبیــاری 
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شــد و بــه ثمــر رســید. )3(
مــاه محــرم بــرای مذهــب تشــیع ماهــی اســت کــه پیــروزی در متــن فــداکاری و 

خــون بــه دســت آمــده اســت. )4(
محــرم چــه مــاه مصیبــت زا و چــه مــاه ســازنده و کوبنــده ای اســت. محــرم 
ــود  ــام خ ــا قی ــه ب ــت ک ــای خداس ــرور اولی ــهیدان و س ــید ش ــزرگ س ــت ب ــاه نهض م
در مقابــل طاغــوت، تعلیــم ســازندگی و کوبندگــی بــه بشــر داد و راه فنــای ظالــم 
ــه خــود ســر  ــه فدایــی دادن و فدایــی شــدن دانســت ک و شکســتن ســتمکار را ب

ــا آخــر دهــر. )5( ــرای ملــت مــا ت لوحــه تعلیمــات اســالم اســت ب
محرم و صفر است که اسالم را زنده نگه داشته است. )6(

ــر  ــا ذک ــر مصائــب اهــل بیــت کــه ب ــه ذک ــم ب ــد محــرم و صفــر را زنــده نگــه داری بای
ــاال. )7( ــا ح ــب ت ــن مذه ــت ای ــده اس ــده مان ــت زن ــل بی ــب اه مصائ

علل و عوامل قیام عاشورا
در صــدر اســالم، پــس از رحلــت پیامبــر پایــه گــذار عدالــت و آزادی، می رفــت کــه 
بــا کجروی هــای بنی امیــه اســالم در حلقــوم ســتم کاران فــرو رود و عدالــت در زیــر 
پــای تبهــکاران نابــود شــود کــه سید الشــهداء)ع(، نهضــت عظیــم عاشــورا را بــر پــا 

نمــود. )8(
مکتبــی کــه می رفــت بــا کجروی هــای تفالــه جاهلیــت و برنامه هــای حســاب 
شــده احیــای ملــی گرایــی و عروبــت بــا شــعار »ال خیــر و الوحــی نــزل « )9( محــو و 
نابــود شــود و از حکومــت عــدل اســالمی یــک رژیــم شاهنشــاهی بســازد و اســالم و 
وحــی را بــه انــزوا کشــاند کــه ناگهــان شــخصیت عظیمــی کــه از عصــاره وحــی الهــی 
ــی  ــی مرتض ــا عل ــید اولی ــی و س ــد مصطف ــل، محم ــید رس ــدان س ــه و در خان تغذی
تربیــت و در دامــان صدیقــه طاهــره بــزرگ شــده بــود قیــام کــرد و بــا فــداکاری بــی 

نظیــر الهــی خــود واقعــه بزرگــی را بــه وجــود آورد. )10(
ســلطنت و والیتعهــدی، همــان طــرز حکومــت شــوم و باطلی اســت که حضرت 
سید الشــهدا بــرای جلوگیــری از برقــراری آن قیــام کردنــد و شــهید شــدند. بــرای 
ایــن کــه زیــر بــار والیتعهــدی یزیــد نــرود و ســلطنت او را بــه رســمیت نشناســد 

قیــام فرمــود و همــه مســلمانان را بــه قیــام دعــوت کــرد. )11(
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بــا  آلــوده می کننــد  را  اســالم  این هــا دارنــد مکتــب  سیدالشــهدا چــون دیــد 
اســم خالفــت اســالم، خالفــکاری می کننــد و ظلــم می کننــد و ایــن منعکــس 
می شــود در دنیــا کــه خلیفــه رســول اهلل اســت دارد ایــن کارهــا را می کنــد، حضــرت 
سید الشــهدا تکلیــف بــرای خودشــان دانســتند کــه برونــد و کشــته هــم بشــوند و 

ــه و پســرش را. )12( ــار معاوی محــو کننــد آث

اهداف قیام عاشورا
سیدالشــهدا)ع(، از همــان روز اول کــه قیــام کردنــد بــرای ایــن امــر، انگیــزه شــان 
ــر  ــود و منک ــی ش ــل نم ــروف عم ــه مع ــی ک ــه می بین ــد ک ــود. فرمودن ــدل ب ــه ع اقام

عمــل می شــود. انگیــزه ایــن اســت کــه معــروف را اقامــه و منکــر را از بیــن ببــرد.
انحرافــات همــه از منکــرات اســت، جــز خــط مســتقیم توحیــد هــر چــه هســت 
منکــرات اســت. این هــا بایــد از بیــن بــرود و مــا کــه تابــع حضــرت سیدالشــهدا 
قیامــش،  داشــت.  زندگــی  در  وضعــی  چــه  ایشــان  کــه  ببینیــم  بایــد  هســتیم 

انگیــزه اش نهــی از منکــر بــود کــه هــر منکــری بایــد از بیــن بــرود. )12(
سیدالشــهدا دیدنــد کــه مکتــب دارد از بیــن مــی رود. قضیــه قیــام سیدالشــهدا 
ــدان و  ــل قدرتمن ــاء در مقاب ــام انبی ــه، قی ــل معاوی ــام امیرالمؤمنیــن در مقاب و قی
کفــار، مســاله ایــن نیســت کــه بخواهنــد یــک مملکــت را بگیرنــد، همــه عالم پیش 

آن هــا هیــچ اســت. مکتــب آن هــا ایــن نیســت کــه کشــور گشــایی بکننــد. )13(
ایــن کــه سید الشــهدا را کشــاند بــه آنجــا، مکتــب بــود کــه کشــاند بــه آنجــا، عقیــده 
بــود کــه کشــاند بــه آنجــا و همــه چیــزش را داد در مقابــل عقیــده، در مقابل ایمان، 

و کشــته شــد و شکســت داد، طرف را شکســت داد. )14(
آن حضــرت در فکــر آینــده اســالم و مســلمین بــود. بــه خاطــر ایــن کــه اســالم در 
آینــده و در نتیجــه جهــاد مقــدس و فــداکاری او در میــان انســان هــا نشــر پیــدا کند 
و نظــام سیاســی اجتماعــی آن در جامعــه مــا برقــرار شــود مخالفــت نمــود مبــارزه 
کــرد و فــداکاری کــرد. )15( بــرای سیدالشــهدا تکلیــف بــود آنجــا کــه بایــد قیــام بکند 
و خونــش را بدهــد تــا ایــن کــه ایــن ملــت را اصــالح کنــد، تــا ایــن کــه ایــن علــم یزیــد 
را بخوابانــد و همیــن طــور هــم کــرد و تمــام شــد. خونــش را داد و خون پســرهایش 

را داد و اوالدش را داد و همــه چیــز خــودش را داد بــرای اســالم. )16(
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انتخاب آگاهانه شهدای کربال
هــر چــه روز عاشــورا سید الشــهدا )ســالم اهلل علیــه( بــه شــهادت نزدیــک تــر 
می شــد، افروختــه تــر می شــد و جوانــان او مســابقه می کردنــد بــرای ایــن کــه 
شــهید بشــوند. همــه هــم می دانســتند کــه بعــد از چنــد ســاعت دیگــر شــهیدند. 
مســابقه می کردنــد آن هــا، بــرای ایــن کــه آن هــا می فهمیدنــد کجــا می رونــد، 
آن هــا می فهمیدنــد بــرای چــه آمدنــد، آگاه بودنــد کــه مــا آمدیــم ادای وظیفــه 

خدایــی را بکنیــم، آمدیــم اســالم را حفــظ بکنیــم. )17(
ــه هــر  ــان را بنــده خــدا بدانیــد ک رضــای خــدا را در نظــر داشــته باشــید و خودت
طــور پیــش بیــاورد آن طــور راضــی هســتید، همــان طــور کــه بنــدگان خالــص خــدا، 
اولیــای معظــم خــدا ایــن طــور بودنــد. هــر چــه بــرای سید الشــهدا نزدیــک می شــد 
ظهــر عاشــورا و جــوان هایــش یــک یــک از بیــن می رفتنــد، صورتــش افروختــه تــر 

می شــد، بــرای ایــن کــه می دیــد رو بــه مقصــد دارد مــی رود. )18(

نتایج و آثار قیام اباعبداهلل
اگــر عاشــورا و فــداکاری خانــدان پیامبــر نبــود، بعثــت و زحمــات جــان فرســای 
نبــی اکــرم را طاغوتیــان آن زمــان بــه نابــودی کشــانده بودنــد و لکــن اراده خداونــد 
ــروز را  ــت اف ــرآن هدای ــش و ق ــی بخ ــالم رهای ــه اس ــت ک ــوده و هس ــرآن ب ــال، ب متع
ــا خــون شــهیدانی چــون فرزنــدان وحــی احیــا و پشــتیبانی  ــد نگــه دارد و ب جاوی
فرمایــد و از آســیب دهــر نگــه دارد و حســین بــن علــی آن عصــاره نبــوت و یــادگار 
والیــت را برانگیــزد، تــا جــان خــود و عزیزانــش را فــدای عقیــدت خویــش و امــت 
ــن  ــد و دی ــاک او بجوش ــون پ ــخ، خ ــداد تاری ــا در امت ــد ت ــرم نمای ــر اک ــم پیامب معظ

ــد. )19( ــداری نمای ــای آن پاس ــی و از ره آورده ــد و از وح ــاری فرمای ــدا را آبی خ
اگــر نبــود ایــن نهضــت حســین)ع(، یزیــد و اتبــاع یزیــد اســالم را وارونــه بــه مــردم 
بــه  نســبت  و  نداشــتند  اســالم  بــه  اعتقــاد  این هــا  اول،  از  و  نشــان می دادنــد 
اولیــای اســالم حقــد و حســادت داشــتند. سیدالشــهدا بــا ایــن فــداکاری کــه کــرد، 
ــه  ــردم متوج ــت م ــه گذش ــی ک ــاند اندک ــت رس ــه شکس ــا را ب ــه آن ه ــر آن ک ــه ب عالن
شــدند کــه چــه غائلــه ای و چــه مصیبتــی وارد شــد و همیــن مصیبــت موجــب بــه 

هــم خــوردن اوضــاع بنی امیــه شــد. )20(
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شــخصیت عظیمــی کــه از عصــاره وحــی الهــی تغذیــه و در خانــدان ســید رســل 
محمــد مصطفــی و ســید اولیــای علــی مرتضــی و در دامــن صدیقــه طاهــره بــزرگ 
شــده بــود، قیــام کــرد و بــا فــداکاری بــی نظیــر و نهضــت الهــی خــود، واقعــه بزرگــی 
را بــه وجــود آورد کــه کاخ ســتمکاران را فــرو ریخــت و مکتــب اســالم را نجــات 

بخشــید. )21(
اگــر فــداکاری پاســداران عظیــم الشــان اســالم و شــهادت جوانمردانــه پاســداران 
و اصحــاب فــداکار او نبــود، اســالم در خفقــان رژیــم بنی امیــه و رژیــم خالصانــه 
آن وارونــه معرفــی می شــد و زحمــات نبــی اکــرم و اصحــاب فــداکارش بــه هــدر 

)22( می رفــت. 
اگــر سیدالشــهدا نبــود، ایــن رژیــم طاغوتــی را این هــا تقویــت می کردنــد و بــه 
ــو هــم مســلم بودیــم مســلم طاغوتــی  ــر حــاال مــن و ت ــد، اگ جاهلیــت برمــی گردان

بودیــم، نــه مســلم امــام حســینی، امــام حســین نجــات داد اســالم را. )23(
کســی کــه بــرای خــدا کار می کنــد شکســت در آن نیســت ولــو کشــته بشــویم 
شکســت نداریــم. حضــرت سیدالشــهدا هــم کشــته شــد لکــن شکســت خــورد؟ 

االن بیــرق او بلنــد اســت و یزیــدی تــو کار نیســت. )24(

قیام عاشورا، اسوه آزادگان
در حالــی کــه شــهادت حضــرت سیدالشــهدا از همــه خســارت هــا باالتــر بــود ولــی 
چــون او می دانســت کــه چــه می کنــد و کجــا مــی رود و هدفــش چیســت، فــداکاری 
کــرد و شــهید شــد. مــا هــم بایــد روی آن فــداکاری هــا حســاب کنیــم که سیدالشــهدا 

چــه کــرد و چــه بســاط ظلمــی را بــه هــم زد و مــا هــم چــه کــرده ایــم.)25(
امــام حســین)ع( بــا خــون خــود اســالم را زنــده کــرده، شــما بــه تبعیــت از او 

انقــالب و اســالم را ضمانــت نماییــد. )26(

فلسفه عزاداری و روضه خوانی
ایــن کــه در روایــات هســت کــه کســی کــه گریــه بکنــد یــا بگریانــد یــا بــه صــورت گریــه 
ــه ایــن  ــرای ایــن اســت ک دار خــودش را بکنــد ایــن جزایــش »بهشــت اســت «، ب

ــد. )27( ــظ می کن ــت را دارد حف نهض
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ایــن مطلبــی کــه االن القــاء کــرده انــد بــه جوان هــای مــا کــه تــا کــی گریــه و تــا 
کــی روضــه و این هــا، این هــا نمــی فهمنــد روضــه چیســت و ایــن اســاس تــا حــاال 
چطــور نگــه داشــته شــده اســت. ایــن را نمــی داننــد و نمــی شــود هــم بهشــان 
بفهماننــد. این هــا نمــی فهمنــد کــه ایــن روضه و این گریه آدم ســاز اســت. انســان 
درســت می کنــد ایــن مجالــس روضــه. ایــن مجالــس عــزاداری سید الشــهدا و آن 
تبلیغــات بــر ضــد ظلــم ایــن تبلیــغ بــر ضــد طاغــوت اســت. بیــان ظلمــی کــه بــه 

مظلــوم شــده تــا آخــر بایدباشــد. )28(

اهمیت و نقش عزاداری در احیای اسالم
همــه بایــد بدانیــم کــه آنچــه موجــب وحــدت بین مســلمین اســت، این مراســم 
سیاســی عــزاداری ائمــه اطهــار و بویــژه مظلومــان و ســرور شــهیدان حضــرت ابــی 
ــه  ــیعیان ائم ــژه ش ــلمین بوی ــت مس ــظ ملی ــه حاف ــت ک ــین)ع( اس ــداهلل الحس عب

اثنــی عشــر می باشــد. )29(
ایــن خــون سید الشــهدا اســت کــه خون هــای همــه ملت هــای اســالم را بــه 
جــوش مــی آورد و ایــن دســتجاب عزیــز عاشوراســت کــه مــردم را بــه هیجــان 
مــی آورد و بــرای اســالم و بــرای حفــظ مقاصــد اســالمی مهیــا می کنــد، در ایــن امــر 

ــرد. )31( ــد ک ــتی نبای سس
عاشــورا را زنــده نگهداریــد کــه در صــورت نگه داشــتن عاشــورا کشــور شــما آســیب 

نخواهد خــورد. )32(
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1. صحیفه نور، ج ۲، ص ۲۲۵.
۲ همان، ج ۴، ص ۲۷.

۳. همان، ج 1۰، ص ۲۴۲.
۴. همان، ج ۴، ص 1۰۰.

۵. همان، ج ۲، ص 11.
6. همان، ج 1۵، ص ۲۰۴.

۷. همان، ج ۴، ص 1.
۸. همان، ج ۴، ص 1۰۰.

کردند با چوب بر دندان های سر مطهر  که اهل بیت عصمت را در شام بر وی وارد  که یزید آنگاه  ۹. آمده است 
ابا عبداهلل می زد و این شعر را بر زبان می راند

لعبت هاشم بالحلک فال
کردند، پس نه خبری آمد و نه وحیی نازل شد( خبر جاء وال وحی شمال )قبیله بنی هاشم با سلطنت بازی 

1۰. صحیفه نور، ج 1۲، ص 1۸1.
11. والیت فقیه، ص 11.

1۲. صحیفه نور، ج ۸، ص 1۲.
1۳. همان، ج ۲۰، ص 1۹۰.
1۴. همان، ج ۷، ص ۲۳۰.
1۵. همان، ج ۹، ص 1۹۴.
16. والیت فقیه، ص 161.

1۷. صحیفه نور، ج ۲، ص ۲۰۸.
1۸. همان، ج 1۵، ص ۵۵.
1۹. همان، ج 1۹، ص 1۳.

۲۰. همان، ج 1۴، ص ۲6۵.
۲1. همان، ج 1۷، ص ۸۵.

۲۲. همان، ج 1۲، ص 1۸1.
۲۳. همان، ج ۷، ص ۲۳6.

۲۴. همان، ج ۸، ص ۷۰.
۲۵. همان، ج 11، ص 1۵۰.
۲6. همان، ج 1۷، ص ۵۴.

۲۷. همان، ج 1۷، ص ۲۵۵.
۲۸. همان، ج 1۰، ص ۳1.
۲۹. همان، ج ۹، ص ۲۰1.

۳۰. همان، ج ۲1، ص 1۷۳.

۳1. همان، ج 1۵، ص ۲۰۴.
۳۲. همان، ج 1۵، ص ۲۰۵.

-------------------
منبع: دیدار آشنا - اسفند 1۳۸1، شماره ۳۳
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عظمت واقعۀ عاشورا

در تاریــخ بشــریت بــه طــور عــام و تاریــخ اســالم بــه طــور خــاص وقایــع مختلفــی 
روی داده اســت و در  آینــده هــم وقایــع جدیــدی اتفــاق خواهــد افتــاد. برخــی 
وقایــع کوچک تــر و برخــی بزرگ تــر هســتند؛ امــا در واقــع میــزان عظمــت یــک 
واقعــه را چــه چیزهایــی تعییــن می کنــد؟ در نوشــتار حاضــر بــه بررســی میــزان 
عظمــت واقعــۀ عاشــورا می پردازیــم کــه ببینیــم چــه چیزهایــی   ایــن واقعــه را بــه 

یــک رخــداد عظیــم تبدیــل کــرد.
در عالــم، وقایــع خــرد و کالن مختلفــی از ابتــدای خلقــت روی داده اســت و تــا 
قیامــت نیــز رخ خواهــد داد. میــزان بزرگــی یــا کوچکــی وقایــع مختلــف بــه نســبت 
صاحبــان آن واقعــه متفــاوت می شــود؛ بــه عبــارت دیگــر هرچــه شــخصی بزرگ تــر 
و محتشــم تر باشــد، وقایعــی کــه بــه او منســوب اســت نیــز بزرگ تــر می شــود. مثــال 

والدت یــا فــوت همــۀ افــراد در عالــم خلقــت یکســان نیســت.
از ســوی دیگــر میــزان بزرگــی یــا کوچکــی یــک واقعــه را بــه نســبت شــخص 
توصیف کننــده می تــوان ســنجید؛ یعنــی مــا انســان ها گاه یــک واقعــه را واقعــۀ 
بزرگــی می دانیــم و از آن بــا عبــارات خــاص کــه نشــانگر عظمــت آن اســت یــاد 
می کنیــم؛ گاه یــک واقعــه را خــدای متعــال یــا برتریــن فرســتادۀ او خــاص و بــزرگ 
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می داننــد و معرفــی می کننــد. ببیــن تفــاوت ره از کجاســت تــا بــه کجــا!
در تاریــخ اســالم وقایــع مختلفــی روی داده کــه یکــی از آن هــا، واقعــۀ عاشــورا و 
شــهادت سیدالشــهدا علیه الســالم اســت. در مــورد   ایــن واقعــه بــر اســاس مقدمــۀ 

پیشــین می تــوان گفــت کــه هــم شــرط اول را داراســت و هــم شــرط دوم را.
ــا شــخص صاحــب  شــرط نخســت را داراســت، چــون وقتــی واقعــۀ عاشــورا را ب
آن- سیدالشــهدا)ع(- می ســنجیم آن را بــزرگ و عظیــم می یابیــم؛ چــرا کــه در 

روایــات مــا آمــده اســت:
َحَب  ُحَسْینًا]۱[

َ
َحَب  اهلُل  َمْن  أ

َ
أ

او محبــوب و حبیــب خــدای متعــال اســت و هرکس او را دوســت داشــته باشــد، 
ــه خــدای  ــی ک ــار اهلل اســت یعنــی خون خــدای متعــال نیــز او را دوســت دارد. او ث

متعــال بــه خــودش منســوب کــرده اســت.
اَلُم َعَلْیَک َیا َثاَر اهلِل  َو اْبَن َثاِره ]۲[ الّسَ

 افــرادی کــه در   ایــن دنیــا زندگــی می کننــد، بــه فراخــور حــال و عقلشــان تمــام 
تــالش و هــم و غــم خــود را در زندگانــی صــرف بــه دســت آوردن چیزهــای مختلفی 
ــه  ــده ای ب ــام و ع ــال مق ــه دنب ــده ای ب ــهرت و ع ــال ش ــه دنب ــده ای ب ــد. ع می کنن
دنبــال مــال و...انــد. البتــه کــه شــکی در    ایــن نیســت کــه تــا خــدا نخواهــد آدمــی 
 بــه هیــچ یــک از    ایــن مــوارد نخواهــد رســید؛ امــا عــده ای نیــز بــه دنبــال تمامــی 
 خیــر موجــود در    ایــن عالــم می گردنــد و عقــل بــه آن هــا می گویــد تمــام خیــر در 
  ایــن عالــم را کســی می توانــد بــه شــما بدهــد کــه خالــق عالــم و خالــق خیــرات 
اســت؛ لــذا بــه ســراغ خــدای متعــال می رونــد و از او تمــام خیــر را طلــب می کننــد.
ُحــّبَ  َقْلِبــِه   ِفــی   َقــَذَف   اْلَخْیــَر  ِبــِه  اهلُل  َراَد 

َ
أ َمــْن  َقــاَل:  عبــداهلل)ع(  ِبــی 

َ
أ َعــْن 

ُبْغــَض  َقْلِبــِه   ِفــی   َقــَذَف   ــوَء  الّسُ ِبــِه  َراَد اهلُل 
َ
أ َمــْن  َو  ِزَیاَرِتــِه  ُحــّبَ  َو  اْلُحَســْیِن)ع( 

ِزَیاَرِتــِه.]۳[ ُبْغــَض  َو  اْلُحَســْیِن 
محبــت  بخواهــد،  بنــده ای  بــرای  را  خیــر  تمــام  متعــال  خــدای  اگــر  آری 

می انــدازد. او  دل  در  را  ایشــان  زیــارت    محبــت  و  سیدالشــهدا)ع( 
امــام حســن)ع( خطــاب بــه برادرشــان: آنچــه موجــب قتــل مــن می  شــود زهــری 
اســت کــه بــا دسیســه بــه مــن داده  انــد؛ و لکــن ال یــوم کیومــک یــا ابــا عبــداهلل؛  ولــی 

هیــچ روزی مثــل روز )عاشــورای( تــو نخواهــد بــود 



178

کتــاب مــاه

ــاری  ــاری و س ــال ج ــام و کم ــه، تم ــن واقع ــت   ای ــورد عظم ــرط اول در م ــس ش پ
می باشــد؛ یعنــی نســبت    ایشــان بــا خــدا بزرگ تریــن نســبت اســت. پــس واقعه ای 

کــه منســوب بــه   ایشــان باشــد نیــز جایــگاه واال و باالیــی پیــدا می کنــد.
 امــا شــرط دوم را نیــز داراســت؛ چــون هــم خــدای متعــال و هــم باالتریــن 
افــراد در عالــم خلقــت یعنــی رســول خاتــم و وصــی او امیــر مؤمنــان و کفــو   ایشــان 
ــهدا  ــود سیدالش ــی خ ــی و حت ــام مجتب ــن ام ــره و همچنی ــۀ طاه ــرت صدیق حض

علیهم الســالم همگــی بــه عظمــت  ایــن واقعــه اذعــان داشــته  اند.

عظمت   عاشورا نزد خدای متعال
خــدای متعــال در مــورد   ایــن واقعــه در زیــارت عاشــورا کــه حدیــث قدســی اســت 
ــِت اْلُمِصیَبــُه ِبــَک 

َ
ــُه َو َجّل ِزّیَ َبــا عبــداهلل َلَقــْد َعُظَمــِت  الّرَ

َ
چنیــن فرموده  انــد: َیــا أ

ْرض ]۴[
َ ْ
ــَماَواِت َو األ ــِل الّسَ ْه

َ
ــی َجِمیــِع أ ــا َو َعَل َعَلْیَن

نــه فقــط بــر آدمیــان کــه بــر تمــام اهــل آســمان و زمیــن   ایــن مصیبــت مصیبــت 
ســترگ و عظیمــی  اســت.

 عظمت   عاشورا نزد رسول اکرم)ص(
امــا   ایــن واقعــه و   ایــن مصیبــت نــزد رســول اکــرم هــم مصیبــت عظمایــی بــود؛ 

ــه آمــده اســت: ــارت حضرتــش   اینگون چنانچــه در زی
ــَک   ــَم ُمِصیَبَت ْعَظ

َ
ــا أ ــوَن  َم ــِه راِجُع ــا ِإَلْی

َ
ِ َو ِإّن

ــا هلِلَّ
َ
ــِداهلِل  ِإّن ــا َعْب َب

َ
ــا أ ــَک َی ــاَلُم َعَلْی  الّسَ

ِبیــَک َرُســوِل اهلِل ]۵[
َ
ِعْنــَد أ

 عظمت   عاشورا نزد امیرمومنان)ع(
بــزرگ می داننــد و شــدت آن مصیبــت  امیرالمؤمنیــن)ع( نیــز   ایــن واقعــه را 
اشــک   ایشــان را بــر گونه هایشــان جــاری می کنــد. در بازگشــت از صفیــن وقتــی از 
محــل ســرزمین کربــال می گذرنــد، حضــرت توقفــی می کننــد و گریــان می شــوند و 
فرزندشــان را در   ایــن مصیبــت دعــوت بــه صبــر می کننــد و   اندکــی از شــدت ماجــرا 

بیــان می فرماینــد:
ــُدوا 

َ
ــْد َتَقّل ْعــاَلٌم ِبیــٌض َق

َ
ــَماِء َمَعُهــْم أ ــوا ِمــَن الّسَ ــْد َنَزُل ــی ِبِرَجــاٍل َق ّنِ

َ
ــُت َکأ ْی

َ
ــاَل َرأ  َق
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ّنَ 
َ
ْیــُت َکأ

َ
ــًه ُثــّمَ َرأ ْرِض َخّطَ

َ ْ
ــوا َحــْوَل َهــِذِه األ ُســُیوَفُهْم َو ِهــَی ِبیــٌض َتْلَمــُع َو َقــْد َخّطُ

ّنِی ِباْلُحَســْیِن 
َ
ْرَض َتْضَطِرُب ِبَدٍم َعِبیٍط َو َکأ

َ ْ
ْغَصاِنَهــا األ

َ
ِخیــَل َقــْد َضَرَبــْت ِبأ َهــِذِه الّنَ

ّنَ 
َ
ــی َقــْد َغــِرَق ِفیــِه َیْســَتِغیُث ِفیــِه َفــاَل ُیَغــاُث َو َکأ َســْخِلی َو َفْرِخــی َو ُمْضَغِتــی َو ُمّخِ

ُکــْم 
َ
ُســوِل َفِإّن ــَماِء ُیَناُدوَنــُه َو َیُقوُلــوَن َصْبــرًا آَل الّرَ َجــاَل اْلِبیــَض َقــْد َنَزُلــوا ِمــَن الّسَ الّرِ

َبــا عبــداهلل ِإَلْیــَک ُمْشــَتاَقٌه ُثــّمَ 
َ
ــُه َیــا أ ــاِس َو َهــِذِه اْلَجّنَ ْیــِدی ِشــَراِر الّنَ

َ
ُتْقَتُلــوَن َعَلــی أ

َقــّرَ اهلُل ِبــِه َعْیَنــک ]۶[
َ
ْبِشــْر َفَقــْد أ

َ
َبــا اْلَحَســِن أ

َ
وَنِنــی َو َیُقوُلــوَن َیــا أ ُیَعّزُ

گویــا، دیــدم مردانــی از آســمان فــرود آمدنــد کــه پرچم هــای ســفیدی  همــراه 
داشــتند و شمشــیرهای خــود را کــه ســفید و درخشــنده بودنــد حمایــل کــرده 
ــدم ایــن  ــا، دی ــگاه در اطــراف ایــن زمیــن خطــی کشــیدند. ســپس گوی ــد؛ آن بودن
نخل هــا شــاخه های خــود را بــه زمیــن می زدنــد و ایــن زمیــن غــرق خــون تــازه 
شــد! آنــگاه حســین کــه جوجــه و فرزنــد و چــون مــخ مــن می باشــد، در میــان 
دریــای خــون غــرق شــده و هــر چــه اســتغاثه می کنــد، کســی نیســت بــه فریــادش 
برســد. پــس از ایــن ماجــرا دیــدم مردانــی کــه ســفید و نورانــی بودنــد، از آســمان 
ــازل شــدند و گفتنــد: ای آل رســول! صبــور باشــید! زیــرا شــما بــه دســت اشــرار  ن
مــردم کشــته خواهیــد شــد. یــا ابــا عبــداهلل! ایــن بهشــت اســت کــه مشــتاق 
توســت. آنــگاه ایشــان بــه مــن تعزیــت می دادنــد و می گفتنــد: یــا ابــا الحســن! 
مــژده بــاد تــو را؛  زیــرا در آن روزی کــه مــردم در محضــر عــدل خــدا قیــام می کننــد، 

ــرد. ــد ک ــن خواه ــین روش ــیلۀ حس ــو را به وس ــم ت ــدا چش خ

 عظمت   عاشورا نزد حضرت صدیقۀ طاهره)س(
ایــن واقعــه بــر مــادر گرامیــش صدیقــۀ طاهــره نیــز بســیار عظیــم و گرانبــار اســت؛ 
تــا حــدی کــه حضــرت زکریــا بــر حــال   ایشــان ترحــم می کنــد و   ایــن مصیبــت را بــرای   

ایشــان بــزرگ می دانــد و فاجعــه می خوانــد.
 ُکْرَبــَه َهــِذِه 

ُ
 ُتِحــّل

َ
 ُتْلِبــُس َعِلّیــًا َو َفاِطَمــَه ِثَیــاَب َهــِذِه اْلُمِصیَبــِه ِإَلِهــی أ

َ
 ِإَلِهــی أ

]۷[ ِبَســاَحِتِهَما  اْلَفِجیَعــِه 
شــدت   ایــن مصیبــت بــرای مــادر   ایشــان فاطمــۀ زهــرا بــه حــدی اســت کــه وقتی 
در  ایــام حمــل   ایشــان متوجــه مصیبت هــا و وقایــع شــهادت   ایــن فرزنــد خــود 

ــا کراهــت شــدید طــی می کننــد. می گردنــد، دوران حمــل را ب
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ُه  ُکْرهًا َو َوَضَعْتُه ُکْرهًا ]۸[ ّمُ
ُ
َحَمَلْتُه أ

و وقتــی از آن چیزهایــی کــه بــه عــوض شــهادت بــه   ایشــان داده می شــود مطلــع 
می شــوند، بــه آن رضایــت می دهنــد و آرام می شــوند.]۹[

 عظمت عاشورا نزد امام حسن مجتبی)ع(
ــه  امــام مجتبــی)ع( نیــز   ایــن مصیبــت را بــزرگ می داننــد. مظلومیــت آن حضــرت ب
حدی اســت که   ایشــان به دســت همسرشــان در داخل خانۀ خود مســموم می شــوند؛ 

بــا   ایــن حــال وقتــی سیدالشــهدا)ع( گریــان بــه بالیــن   ایشــان می آینــد می فرماینــد:
ــُه اْلَحَســُن ع ِإّنَ  ــاَل َل ــَک َفَق ــُع ِب ــا ُیْصَن ْبِکــی ِلَم

َ
ــاَل أ ــا عبــداهلل َق َب

َ
ــا أ ــا ُیْبِکیــَک َی َم

َبــا عبــداهلل 
َ
 َیــْوَم َکَیْوِمــَک  َیــا أ

َ
ْقَتــُل ِبــِه َو َلِکــْن ال

ُ
ــِذی ُیْؤَتــی ِإَلــّیَ َســّمٌ ُیــَدّسُ ِإَلــّیَ َفأ

َ
اّل

ــٍد ص َو  َنــا ُمَحّمَ ــِه َجّدِ ّمَ
ُ
ُهــْم ِمــْن أ

َ
ّن

َ
ُعــوَن أ

َ
ْلــَف َرُجــٍل َیّد

َ
َیْزَدِلــُف ِإَلْیــَک َثاَلُثــوَن أ

ْســاَلِم َفَیْجَتِمُعــوَن َعَلــی َقْتِلــَک َو َســْفِک َدِمــَک َو اْنِتَهــاِک  ِ
ْ

َیْنَتِحُلــوَن ِدیــَن ال
ــَه  َمّیَ

ُ
 ِبَبِنــی أ

ُ
ــَک َو ِنَســاِئَک َو اْنِتَهــاِب ِثْقِلــَک َفِعْنَدَهــا َتِحــّل ُحْرَمِتــَک َو َســْبِی َذَراِرّیِ

ــی اْلُوُحــوُش ِفــی   َشــْی ٍء َحّتَ
ُ

ــَماُء َرَمــادًا َو َدمــًا َو َیْبِکــی َعَلْیــَک ُکّل ْعَنــُه َو ُتْمِطــُر الّسَ
َ
الّل

ــاِر]۱۰[ ــی اْلِبَح ــاُن ِف ــَواِت َو اْلِحیَت اْلَفَل
یــا حســین! بــرای چــه گریــان شــدی؟ فرمــود: بــرای آن ظلمــی کــه در حــق تــو 
خواهــد شــد. امــام حســن)ع( فرمــود: آنچــه موجــب قتــل مــن می  شــود زهــری 
اســت کــه بــا دسیســه بــه مــن داده  انــد؛ و لکــن ال یــوم کیومــک یــا ابــا عبــداهلل؛  ولــی 
هیــچ روزی مثــل روز )عاشــورای( تــو نخواهــد بــود یــا ابــا عبــداهلل! زیــرا ســی هــزار 
نفــر در اطــراف تــو اجتمــاع می کننــد کــه گمــان می  نماینــد از امــت جــد مــا خواهنــد 
ــرای کشــتن،  ریختــن خــون،  ــان ب ــد. آن ــه دیــن اســالم مــی  بندن ــود و خــود را ب ب
هتــک حرمــت، اســیر کــردن فرزنــدان و زنــان و تــاراج امــوال تــو ازدحــام خواهنــد 
کــرد! در چنیــن موقــع اســت کــه لعنــت خــدا دامنگیــر بنی امیــه می  شــود. آســمان 
خاکســتر و خــون می بــارد. هــر چیــزی بــرای مظلومیــت تــو گریــان می  شــود؛ حتــی 

وحشــیان صحــرا و ماهیــان دریاهــا.
و  عظیــم  مجتبــی)ع(  امــام  نــزد  این قــدر  مصیبــت    ایــن  و    واقعــه  ایــن  آری   
  اندوهنــاک می آیــد کــه حتــی فرزنــد خــود قاســم را نیــز بــه آن ســفارش می فرمایند.

وقتــی قاســم بــن الحســن تنهایــی عمــو را در روز عاشــورا مشــاهده کــرد، خدمــت 
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آن حضــرت آمــد و اجــازۀ میــدان طلبیــد. حضرتــش فرمودنــد: تــو یــادگار بــرادرم 
ــد. چــون قاســم   ایــن را شــنید  ــده بمانــی و اجــازه ندادن هســتی و می خواهــم زن
گریــان شــد و در گوشــه ای نشســت. ناگهــان یــادش آمــد کــه پــدر تعویــذی بــه 
بــازوی او بســته و از او خواســته اســت کــه هــرگاه هــم و غمــی  بــه او رســید آن تعویــذ 

را بــاز کنــد و بخوانــد. آن تعویــذ را گشــود:
امــام صــادق)ع(:  اگــر خــدای متعــال تمــام خیــر را بــرای بنــده ای بخواهــد، 

او می انــدازد را در دل  ایشــان  زیــارت    محبــت سیدالشــهدا)ع( و محبــت 
یــا ولــدی یــا قاســم اوصیــک إّنــک إذا رأیــت عّمــک الحســین ع فــی کربــالء و قــد 
أحاطــت بــه األعــداء فــال تتــرک البــراز و الجهــاد ألعــداء )اهلل و اعــداء(  رســوله و 
ال تبخــل علیــه بروحــک و کلمــا نهــاک عــن البــراز عــاوده لیــأذن لــک فــی البــراز 

ــه. ــعاده األبدّی ــی الس ــی ف لتحظ
و قاســم بــن الحســن بــا نشــان دادن   ایــن تعویــذ کــه وصیــت پــدرش بــود راهــی 

میــدان شــد و بــه ســعادت ابــدی رســید. ]۱۱[

 عظمت  عاشورا نزد سیدالشهدا)ع(
ســخن گفتــن در   ایــن بــاب و از زبــان خــود صاحــب مصیبت بســی دشــوار اســت. 
ــرم جنــگ،  ــه در روز عاشــورا در گرماگ ــه همیــن جملــه بســنده می شــود ک فقــط ب
پــس از   اینکــه تمامــی  عزیــزان و بســتگان خــود را در میــدان کشــته دیدنــد، دســت 

خــود را از خــون خویــش پــر کردنــد و رو بــه آســمان فرمودنــد:
ــُه ِبَعْیــِن اهلِل آنچــه مصیبــت وارده را بــر مــن آســان 

َ
ّن

َ
َن  َعَلــَی  َمــا َنــَزَل ِبــی أ َهــّوَ

کــه خداونــد می  بینــد. ایــن اســت  می کنــد 
ــرای   اینکــه بزرگ تریــن مصیبــت و واقعــه  پــس واقعــه عاشــورا هــر دو شــرط را ب
ْعَظــَم 

َ
معرفــی شــود، دارد. در لســان روایــات نیــز   این گونــه اســت و َصــاَر َیْوُمــُه أ

ــاِم ُمِصیَبــه.]۱۳[ ّیَ
َ ْ
األ

 فلــذا مــا نیــز همــگام بــا عالــم خلقــت و بــزرگان   ایــن عالــم و همــۀ جنبنــدگان و همــۀ 
مخلوقــات آســمان ها و زمیــن می شــویم و   ایــن روز را روز مصیبت خــود قرار می دهیم؛ 
آن را اعظــم مصیبت هــا می دانیــم و خــدای متعــال را شــاکریم کــه مــا را در زمــرۀ کســانی 

قــرار داد کــه   ایــن روز، روز مصیبــت و حزنشــان اســت نــه شــادی و سرورشــان.
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شب عاشورا 
شب بالی عظیم

ِإّنَ هذا َلُهَو اْلَبالُء اْلُمِبیُن * َو َفَدْیناُه ِبِذْبٍح َعِظیم «  1
قــرآن می فرمایــد ایــن بــال، بــالی ســنگینی بــود، »ِإّنَ هــذا َلُهــَو اْلَبــالُء اْلُمِبیــُن« 
واژه »مبیــن« بــرای جایــی بــه کار بــرده می شــود کــه خیلــی از عظیــم اســت خیلــی 
بــزرگ اســت خیلــی ســنگین هســت. قــرآن می فرمایــد بــال بــالی خیلــی ســنگینی 
بــود. بــه امــام صــادق )ع( گفتنــد کــدام ســنگین بــود. حضــرت فرمود بالیــی که روز 

عاشــورا بــر جــدم حســین وارد شــد خیلــی ســنگین بــود.
ــال،  ــد ب ــرآن می گوی ــرا ق ــه چ ــم ک ــان می گوی ــش را برایت ــد جهت ــب چن ــاال امش   ح

ــود. بــالی ســنگینی ب

  جهت اول 
حملــه  هــم  بــه  طایفــه  تــا  دو  اگــر  بــود  رســم  جاهلیــت  در  کــه  اســت  ایــن    
می کردنــد کاری بــه هــم داشــتند مردهــا بــا مردهــا می جنگیدنــد دیگــه بــه زن 
ــد  ــد و می گفتن ــد می رفتن ــام می ش ــه تم ــان ک ــتند کارش ــتند. می کش و بچــه نداش
پیــروز شــد و تمــام شــد دیگــه متعــرض زن و بچــه نمی شــدند. امــا کربــال کشــتند و 

ــل. ــک دلی ــن ی ــدند ای ــم ش ــه ه ــرض زن و بچ متع
  »ِإّنَ هذا َلُهَو اْلَبالُء اْلُمبیُن« 

حجت االسالم و المسلمین عدالت
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  جهت دوم
  در جاهلیــت رســم بــود وقتــی دو تــا طایفــه بــه هــم می رســیدند بــزرگان قــوم را 
اگــر می کشــتند غارتــش نمی کردنــد می گفتنــد بــزرگ قــوم احتــرام دارد وســائلش 
خیلــی گــرون اســت مثــاًل شــما در جنــگ امیــر المؤمنیــن)ع( بــا عمــرو بــن عبــدود 
وقتــی کــه عمــر را کشــت خــب ســپر عمــر بــه انــدازه هــزار تــا ســپر ســرباز عــادی هــم 
قــدرت داره هــم قیمــت داشــت. کالهخــودش خیلــی قیمتــی اســت شمشــیرش 
خیلــی قیمتــی اســت زره اش خیلــی قیمتــی اســت مرکبــش خیلــی بایــد چابــک 
ــد  ــو ســپاه بودن ــه عمــر را کشــت کســانی ت باشــد. امــا امیــر المؤمنیــن)ع( وقتــی ک
ــه  ــی ک ــرام دارد. وقت ــود احت ــوم ب ــزرگ ق ــه. ب ــود ن ــا فرم ــد؟ آق ــا نمی بری ــد آق و گفتن
خواهــرش بعــد از جنــگ آمــد کنــار بدنــش یــک نــگاه کــرد بــه بــدن عمــر دیــد غــارت 
نشــده. گفــت کــدام جوانمــرد بــرادرم را کشــته اســت؟ گفتنــد چطــور؟ گفــت کســی 
ــزده. گفتنــد  ــه اموالــش ن ــوده کــه دســت ب ــرادرم را کشــته خیلــی جوانمــرد ب کــه ب
علــی کشــت؟ گفــت اگــر کســی غیــر از علــی کشــته بــود ایــن بــدن را غــارت می کــرد و 
مــن بــرای همیــن ناراحــت نیســتم و گریــه ام نمی آیــد. امــا در کربــال بــزرگ را غــارت 
کردنــد، »ِإّنَ هــذا َلُهــَو اْلَبــالُء اْلُمبیــُن« بــال خیلــی ســنگین اســت. چــرا؟ بــرای 
اینکــه در جاهلیــت رســم بــود جاهلیــت وقتــی دو تــا طایفــه بــه هــم می رســیدند 
و جنــگ می کردنــد بعــد از کشــتن حریــف دیگــه کاری بــه خــود بــدن نداشــتند 
دیگــه دســت بــه بــدن نمی زدنــد حتــی شــما نــگاه کنیــد وقتــی کــه وحشــی بــدن 
حمــزه را پــاره کــرد جگــر حمــزه را بیــرون آورد همســر ابوســفیان دســتور داده بــود و 
می دیــد. ابوســفیان اطــالع نداشــت کــه ایــن بــدن را پــاره کردنــد وقتــی کــه جمــع 
و جــور کردنــد آمــد کنــار بــدن حمــزه یــک نــگاه بــه بــدن حمــزه کــرد گفــت کــی ایــن 
بــدن را پــاره پــاره کــرده؟ رســم نبــوده در جاهلیــت رســم نیســت در بیــن مــا بــدن 
را پــاره کنــد، بعــد فهمیــد. بعــد خطــاب بــه مســلمانان کــرد بــه پیغمبــر گفــت ایــن 
خــود اصحــاب و یــاران خــودت ایــن کار را انجــام دادنــد کــه ایــن قبیــح را بیاندازنــد 
بــه گــردن مــا کار زشــت را بیاندازنــد بــه گــردن مــا. بــد می دانســتند کســی دســت 
ــد می دانســتند. امــا  ــدن جــدا کننــد ب قطــع کنــد و انگشــت قطــع کنــد ســر را از ب
کربــال ایــن کار را انجــام دادنــد. »ِإّنَ هــذا َلُهــَو اْلَبــالُء اْلُمبیــُن« بــال خیلــی ســنگین 
بــه هــم  تــا طایفــه  اگــر دو  نبــود.  اینکــه در جاهلیــت رســم  بــرای  بــود. چــرا؟ 
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می رســیدند و حریــف را از پــا در می آوردنــد و می کشــتند دیگــه دســت بــه ســر 
نمی زدنــد ســر را از بــدن جــدا نمی کردنــد بــاالی نیــزه بزنــن. اولیــن کســی کــه ایــن 

کار را کــرد معاویــه بــود.
  تاریــخ معاویــه علیــه هاویــه را بخوانیــد ایــن کتــاب را. اولیــن کســی کــه در اســالم 
ســر را از بــدن جــدا کــرد بــر خــالف عمــل جاهلیــت حتــی معاویــه بــود. ســر عمــر بــن 
حمــق خزاعــی را از تــن جــدا کــرد روی نیــزه کــرد اول ســری کــه بــه نیــزه کــرد ایــن ســر 
بــود و معاویــه کــرد و بعــد امیــر المؤمنیــن برایــش نامــه نوشــت کــه بــرای رفتــن بــه 

جهنــم تــو کشــتن عمــر بــن حمــق خزاعــی کافــی اســت.
  امــا در کربــال کردنــد ایــن کار را نــه یــک ســر را 18 ســر را جــدا کردنــد. 18 ســر را 
ــداهلل  ــی عب ــی اصغــر اب ــاب از ســر عل ــی نزدیــک غــروب آفت ــزه کردند.حت ــاالی نی ب
نگذشــتند. آمدنــد نیــزه می زدنــد بــه زمیــن چهــار نفــر آمــده بودنــد جلــو نیزه هــا 
ــدن  ــازه ریختــه شــده بعــد هــم موفــق شــدند ب ــد کجــا ایــن خــاک ت را می کوبیدن
بــاالی  بــدن جــدا کردنــد  از  علــی قنداقــه علــی را از خــاک بیــرون آوردنــد ســر 
ــدام یــک از  ــه ک ــد ک ــا هــم دعــوا می کردن ــود ایــن چهــار نفــر ب ایــن ســر هــم دعــوا ب
مــا پیــدا کردیــم بعــد بــرای فرســتادن ایــن ســر بــه ســمت کوفــه و شــام دعــوا بــود 
آخــر کار هــم بعضــی از تواریــخ می نویســند ســر را کنــار ســر مبــارک سید الشــهداء در 
طشــت طــال گذاشــتند. ســر کوچــک شــش ماهــه ابــی عبــد اهلل. رســم نبــود. در 
جاهلیــت رســم نبــود امــا اینهــا فــردا کربــال ایــن کار را کردنــد. »ِإّنَ هــذا َلُهــَو اْلَبــالُء 
اْلُمبیــُن« بــال خیلــی ســنگین بــود. چــرا؟ بــرای اینکــه در جاهلیــت رســم بــود اگــر 
کســی بــا حریفــش مقابلــه می کــرد دیگــه کاری بــا بچه هایــش نداشــت هیــچ کاری 
نداشــتند بــا بچه هــا. پیــروز می شــدند، بشــه. می جنگیدنــد بــا بزرگ ترهایــی کــه 
شمشــیر بــه دســت داشــتند کار داشــتند. جاهلیــت عــرب بــا بچــه کاری نداشــت. 
رد می شــدند و می رفتنــد از کنــار بچه هــا بچه گناهــی نــدارد امــا مثــل فــردا اینهــا بــا 
بچــه کاری داشــتند. کــه وقتــی ابــی عبــد اهلل دشــمن خــودش را دنبــال کــرد فریــاد 
مــی زد کــه بــه دادم برســید کــه اآلن حســین مــن را می کشــه. ابــی عبــد اهلل گفــت 
وایســتا کارت دارم نمی خواهــم بکشــمت. چــون امــام حســین چنــد کار می کــرد. 
1. کســی کــه فــرار می کــرد را هیــچ کاری نداشــت. اصــاًل دنبــال نمی کــرد فراری هــا را. 
ــع  ــیرش را دف ــد شمش ــم رّد می ش ــا ه ــار بعضی ه ــجاد)ع(می فرماید از کن ــام س ام
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ــرای اینکــه در  ــد ب ــا می فرمای ــرد امــا نمی کشــت آن هــا را چــرا نمی کشــت؟ آق می ک
نســل اینهــا صاحبــان هدایــت را می دیــد. خــودش بــه خاطــر پــول ابــن زیــاد یــا بــه 
ــان های  ــخص انس ــن ش ــل ای ــان نس ــا در می ــده ام ــرس آم ــدرت و ت ــر زور و ق خاط
هدایــت یافتــه را می دیــد کاری بــا اون نداشــت می گذاشــت برونــد. امــام حســین 
ایــن را دنبــال کــرد و فرمــود وایســتا و ایســتاد و گفــت کاری بــا مــن نداشــته بــاش 
آقــا فرمــود کاری نــداردم امــا شــما کــه وقتــی می خواســتید از کوفــه بیــرون بیاییــد 
بــه دختــر کوچکــت قــول نــدادی یــک جفــت گوشــواره از کربالبرایــش ببــری؟ گفــت 
چــرا. دختــرم اومــد دم در گفتــم مــی آورم برایــت. امــام حســین)ع( دســت کــرد 
یــک جفــت گوشــواره بــه او دارد و فرمــود ایــن گوشــواره ها را بــردار بــرای دختــر ببــر 
امــا امــروز بعــد از کشــته شــدن مــن کاری بــا گــوش بچه هــای مــن نداشــته بــاش.
ــه در  ــرای اینک ــرا؟ ب ــود چ ــنگین ب ــی س ــال خیل ــُن« ب ــالُء اْلُمبی ــَو اْلَب ــذا َلُه   »ِإّنَ ه
و خانــه اش  بیــت  بــه  کاری  دیگــه  کســی می کشــتند  اگــر  بــود  رســم  جاهلیــت 
نداشــتند هیــچ کاری نداشــتند. طــرف را می کشــتند می رفتنــد دیگــه خانــه اش 
ــه  ــود دیگ ــود ب ــادر ب ــه و 10 چ ــا خیم ــار ت ــه چه ــر در آن طایف ــد. اگ ــش نمی زدن را آت
خیمــه و چادرهــا را آتــش نمی زدنــد اصــاًل بــد می دانســتند. خــب طــرف را کشــتیم 
دیگــه آمــد بــه تعــرض کــرد و تجــاوز کــرد مــا هــم کشــتیمش. اآلن پیــروز میــدان مــا 

هســتیم و خداحافــظ می رفتنــد.
  امــا در کربــال ایــن کار را نکردنــد. یــک جــا زینــب کبــری )ســالم اهلل علیهــا( فریــاد 
ــر هــر  ــد اگ ــا داری ــه پ ــی ب ــر خلخال ــد اگ ــر دیگــه بری زد بــه خانم هــا و بچه هــا. حــاال اگ
چیــزی داریــد همــه اینهــا را از پــا دربیاوریــد دیگــه عبــاس کشــته شــد. ســاعاتی کــه 
ــی برگشــت زینــب صــدا زد  عبــاس روی زمیــن افتــاد و سید الشــهداء دســت خال
ــد ایــن وســائل تان هــر  ــه بعــد امــان از اســیری. حــاال بری واضیعتــا یعنــی از اآلن ب
چیــزی هســت بریزیــد چــون اآلن می آینــد بــرای غــارت و آتــش زدن. آتــش زدن 
ســوزوندن مثــل فــردا شــب تاریــخ را ببینیــد زینــب کبــری )ســالم اهلل علیها(اینها را 
در خیمــه نیــم ســوخته نــه خیمــه ســالم خیمــه نیــم ســوخته اینهــا را جمــع کــرد.

ــرا  ــد. چ ــرآن می گوی ــود. ق ــنگین ب ــی س ــال خیل ــُن« ب ــالُء اْلُمبی ــَو اْلَب ــذا َلُه   »ِإّنَ ه
ســنگین بــود. چــون در جاهلیــت رســم بــود اگــر دو تــا طایفــه بــا هــم می جنگیدنــد 
ــه  ــیر را ب ــرب شمش ــم ض ــا می خواهی ــب م ــت. خ ــه آب نداش ــی کاری ب ــه کس دیگ
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هــم نشــان بدهیــم دیگــه کاری بــه خانــه و خانــواده و بچــه و زن و بســتن آب 
نبایــد داشــته باشــیم. می جنگیــم بــا هــم بــا تمــام قــدرت. اولیــن کســی آب را 
بســت در ســپاه صفیــن بــود معاویــه بــود آب را بســت. چــون زودتــر اینهــا رســیدن 
ــرات آب را بســتند. تاریــخ را بخوانیــد مرحــوم عالمــه شوشــتری و  ــه نزدیکــی ف ب
مرحــوم شــیخ عبــاس قمــی هــم در منتهــی اآلمــال هــم در کتاب هــای دیگــر هــم 
در ناســخ می نویســند ابــی عبــد اهلل چنــد جــا مــردم کوفــه را آب داد یکــی در 
صفیــن بــود. حســین آب را آزاد کــرد کــه وقتــی خبــر آزادی آب را بــه امیــر المؤمنیــن 
رســاندند امیــر المؤمنیــن گریــه کــرد گفتنــد آقــا آب را آزاد کــرد خوشــحال بــاش. آقــا 
فرمودنــد می دانــم کــی آب را آزاد کــرد گفتنــد حســین. آقــا فرمونــد امــروز حســین 
بــه مــردم کوفــه آب داد ولــی یــک روز بیــاد ایــن مــردم کوفــه بــه فرزنــدم حســین 

نمی دهنــد. آب 
ــاز  ــد ب ــالی ش ــد خشکس ــارون نیام ــه ب ــی ک ــار داره وقت ــی در بح ــوم مجلس   مرح
هــم ابــی عبــد اهلل بــا نمــاز و دعــا بــرای مــردم کوفــه از خــدا آب گرفــت. بــاز هــم امــام 
حســین اینجــا آب داد. لشــکر حــر بــن یزیــد ریاحــی وقتــی رســید نزدیک هــای 
کربــال کــه راه سید الشــهداء را ببنــدد از چنــد تــا منــزل قبــل از یــک منــزل قبــل 
ــد  ــر از آب کنی ــک ها را پ ــام مش ــود تم ــداهلل فرم ــی عب ــد اب ــر برس ــپاه ح ــن س ــه ای ک
ــا منــزل  ــن رســول اهلل از ایــن منــزل ت ــر از آب کنیــد. گفتنــد یاب تمــام ظرف هــا را پ
بعــد راهــی نیســت همــه مشــک ها. فرمــود همــه مشــک ها را پــر کنیــد همــه 
ظرف هــا را پــر کنیــد منتهــی نمی دانســتند چــرا امــام حســین)ع( ایــن دســتور 
را می دهــد. وقتــی کــه پــر آب کردنــد میــان ایــن دو تــا منــزل ســپاه حــر رســید 
ابــی عبــد اهلل فرمــود حــاال اینهــا تشــنه هســتند بــه همــه اینهــا آب بدهیــد. یــک 
ــام علــی بــن طحــان، علــی بــن طحــان، حــاال همــه اینهــا  ــه ن شــخصی هســت ب
آب خــورد تمــام مشــک هایی کــه پــر آب کردنــد ســپاه حــر را ابــی عبــد اهلل آب داد 
همینطــور وایســتاده حــر بــا سید الشــهداء صحبــت می کنــه. علــی بــن طحــان از 
ــرای حــر آورد.همــان لحظــه. یــک نامــه برداشــته از  ــه یــک نامــه برداشــت ب کوف
ــود  ــود اصــال وارفتــه ب ــا رســید ابــی عبــداهلل ایســتاده ب ــرای حــر آورد. ت عبیــداهلل ب
علــی بــن طحــان از بــس کــه تشــنه و خســتگی کشــیده بــود از اســب افتــاد پاییــن. 
اتفاقــًا نزدیــک ایــن ظرف هــای آب و مشــک ها افتــاد. سید الشــهداء از بــاالی 
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مرکــب بهــش گفتنــد علــی بــن طحــان »انــخ الراویــه« یعنــی مرکبــی کــه مخصــوص 
شــتری کــه مخصــوص مشــک هســت افســارش کنــارت هســت بگیــر بخوابان شــتر 
را.منتهــی علــی بــن طحــان کوفــی بــود امــام حســین)ع( حجــازی ســخن گفــت. 
»انــخ الراویــه« حجازی هــا می گوینــد. حضــرت دیــد متوجــه نشــد فرمــود »انــخ 
الجمــل« شــتر را بخوابــان. شــتر را گرفــت خوابانیــد. یــک مشــک را برداشــت علــی 
بــن طحــان. می خواســت بخــوره امــا دســتش می لرزیــد و نتوانســت آب بخــورد. 
دیــدن وجــود مقــدس سید الشــهداء از مرکــب پیــاده شــد فرمــود ایــن مشــک را 
ــد آب  ــاز کــن دســتت را بگیــر سید الشــهداء شــروع کردن ــه مــن دهانــت را ب ــده ب ب
ریختــن تــو دســت علــی بــن طحــان. علــی بــن طحــان را آب دادنــد. خــب امــا 
ــورا یــک  ــان روز عاش ــن طح ــی ب ــد عل ــن مســلم می گوی ــد ب ــد حمی ــخ را ببینی تاری
ظــرف آبــی برداشــت ریخــت روی زمیــن گفــت حســین تــو ایــن فــرات آب داریــم و 

ــم. ــو نمی دهی ــه ت ــا ب ــم ام ــم می ریزی ــن ه آب روی زمی
  اصــاًل جنــگ یــک جنــگ نوینــی بــود کــه تــا آن عصــر از اول آدم ابوالبشــر تــا آن روز 
جنگــی اینطــور بــر ســر آب نداشــتیم مــا. همــه تاریخ هــا را بریزیــد بــه هــم. تاریــخ 
حجــاز و عــراق را بریــز بــه هــم ببینید حرفشــان اصاًل مســاله مســاله آب بوده نقشــه 
ــد اهلل  ــی عب ــد. اب ــهید کنن ــهدا را ش ــد سید الش ــوری بیاین ــه اینط ــد ک کشــیده بودن
ْنُشــُدُکُم 

َ
چنــد تــا خطبــه دارد. یــک خطبــه دارد ده تــا قســم می دهــد دشــمن را »أ

اهلل «2 شــما را بــه خــدا قســم می دهــم همــه شــما را بــه خــدا قســم می دهــم »َهــْل 
ــوا  ــه جــد مــن پیغمبــر اســت؟ »َقاُل ی َرُســوُل اهلِل«3 می دانیــد ک ــّدِ ّنَ َج

َ
ــوَن أ َتْعَلُم

ُهــّمَ َنَعــْم«4 خــدا می دانــد کــه می دانیــم کــه جــد شــما پیغمبــر اســت.
َ
الّل

ده تا قسم داره حاال چند تا را ببینید. 
ــُة«5 می دانیــد مــادر مــن فاطمــه  ــی َفاِطَم ّمِ

ُ
ّنَ أ

َ
ــوَن أ ــْل َتْعَلُم ــُدُکُم اهلَل َه ْنُش

َ
  »أ

ُهــّمَ َنَعــْم«.
َ
ــوا الّل اســت. »َقاُل

ُهّمَ َنَعْم.6
َ
ِبی َطاِلٍب« »َقاُلوا الّل

َ
ِبی َعِلّیُ ْبُن أ

َ
ّنَ أ

َ
  »َهْل َتْعَلُموَن أ

ُهّمَ َنَعْم«.7
َ
ِتی َخِدیَجُة« »َقاُلوا الّل

َ
ّنَ َجّد

َ
  »َهْل َتْعَلُموَن أ

  هــی آقــا قســم داد و هــی اینهــا گفتنــد بلــه خــدا می دانیــم کــه جــده ات خدیجــه 
اســت. بعــد اشــاره کــرد بــه نشــانی ها. تــا اآلن آدرس داد بــه جــدت و آبــا.

ّنَ َهــَذا َســْیُف َرُســوِل اهلِل«8 
َ
  امــا حــاال نشــانی ها را: فرمــود: »َهــْل َتْعَلُمــوَن أ
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ــه می داننــد ایــن شمشــیر را  می دانیــد ایــن شمشــیر پیغمبــر اســت. آن هایــی ک
از پیغمبــر نمی شناســند؟ ایــن شمشــیر مــال پیغمبــر اســت. شمشــیری کــه مــال 
ــّمَ  ُه

َ
ــوا الّل پیغمبــر اســت دســت مــن اســت یعنــی مــن پســر پیغمبــر هســتم. »َقاُل

ــم. ــه می دانی ــْم« بل َنَع
ّنَ َهــِذِه ِعَماَمــُة َرُســوِل اهلِل«9 می دانیــد ایــن 

َ
  نشــانی دوم: »َهــْل َتْعَلُمــوَن أ

« می دانیــم ایــن عمامــه پیغمبــر اســت. ُهــّمَ
َ
عمامــه پیغمبــر اســت؟ » َقاُلــوا الّل

  ده تــا قســم کــه سید الشــهداء داد بعــد ایــن جملــه را فرمودنــد: »َقــاَل َفِبــَم 
وَن َدِمــی«10 شــما کــه می دانیــد جــدم پیغمبــر اســت پــدرم علــی اول 

ُ
َتْســَتِحّل

مســلمان اســت مــادرم زهراســت دختــر پیغمبــره و جــده ام خدیجــه اول زن 
مســلمان اســت ایــن عمامــه پیغمبــره ایــن شمشــیر و عبــای پیامبــر اســت چــرا 

خــون مــن را حــالل کردیــد امــروز؟
  یــک جملــه گفــت دقــت کنیــد کــه می گویــم ظرافــت در مقتــل را خیلــی آدم 
ــی دربیــاورد ایــن ظرافت هایــی داره چــرا خــون مــن را حــالل دانســتید؟  ــا زیرک ب
ــُه«11 همــه اینهایــی کــه گفتــی می دانیــم. امــا »َو 

َ
گفتنــد »َقــْد َعِلْمَنــا َذِلــَک ُکّل

َنْحــُن َغْیــُر َتاِرِکیــَک«12 حســین ترکــت نمی کنیــم دســت از شــما بــر نمی داریــم 
ــُذوَق اْلَمــْوَت َعَطشــًا«13 یعنــی چــه؟ عــرب جایــی کــه ذره ذره طــرف را  ــی َت »َحّتَ
ــذوق. ذره ذره می چشــونه یعنــی یــک دفعــه راحتــش  ــد ت ــاورد می گوی ــا دربی از پ
َتــُذوَق اْلَمــْوَت َعَطشــًا« بعــد ابــی عبــد اهلل  ــی  نمی کنــه. ولــت نمی کنیــم »َحّتَ

ــد. ــه را خوان ــن خطب ــنید ای ــواب را ش ــن ج ــه ای ــی ک وقت
اْلُخْطَبــَة«14  َهــِذِه  َخَطــَب  ــا  »َفَلّمَ بخوانیــد  را  طــاووس  بــن  ســید  مقتــل 
سید الشــهداء وقتــی ایــن خطبــه را خوانــد اینهــا اینطــوری جــواب دادنــد کــه 
می خواهنــد بــا لــب تشــنه بکشــیمت عالمــت ایــن اســت کــه ســه روز آب را بریدیــم 
ــُه«15 بچه هــا  ــَة َو َســِمَع َبَناُت ــِذِه اْلُخْطَب ــا َخَطــَب َه از شــما و خیمه هایتــان »َفَلّمَ
ْخُتــُه َزْیَنــُب« زینــب 

ُ
و دختــران و اهل بیتــش تــو خیمه هــا اینهــا را شــنیدن »َو أ

هــم شــنید کالم حســین را »َبَکْیــَن« گریــه کردنــد »َو َنَدْبــَن« و اشــک ریختــن. 
جملــه بعــد ســید ایــن اســت کــه »َو َلَطْمــَن« و بــه صورت هایشــان زدنــد می زدنــد 
« صدایشــان بــه گریــه بلنــد شــد کــه آنــی  ْصَواُتُهــّنَ

َ
بــه خودشــان »َو اْرَتَفَعــْت أ

کــه شــنیده بودیــم از جدمــان پیغمبــر و بابایمــان علــی در رابطــه بــا حســین 
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ــی َتــُذوَق اْلَمــْوَت َعَطشــًا« می خواهنــد امــام  حــاال اینهــا بــه زبــان آوردند.»َحّتَ
حســین)ع( را اینطــوری بکشــند. ولــذا وقتــی کــه عبــاس )ع( آمــد گفــت اجــازه 
بــده بــرم، سید الشــهداء اولیــن جملــه ای کــه بــه عبــاس فرمــود می دانیــد چــه 
بــود؟ گفــت »امــا تســمع صــوت العطــش« عبــاس نمی شــنوی صــدای العطــش 
بچه هــا بلنــد اســت. اگــه بــروی لشــکرم شکســت خــورده صــدای العطــش اینهــا 
بلنــد اســت. درســت. اینجــا را داشــته باشــید در تاریــخ بعــد می گویــد وقتــی 
سید الشــهدا در قتلــگاه قــرار گرفــت یــک جملــه دیگــه در رابطــه بــا عطــش. البتــه 
مرحــوم شــیخ جعفــر شوشــتری در خصائــص داره آن وقتــی کــه انســان تشــنه 
می شــود اول ایــن لب هاخشــک می شــود بعــد دهــان خشــک می شــود بعــد 
اینکــه صــورت زرد شــد انســان بی حــال  از  صــورت زرد می شــود بعــد صــورت 
می شــود. مرحلــه بعــدش زبــان خشــک می شــود مرحلــه بعــدش کبــد خشــکیده 
می شــود. کبــد کــه خشــک شــد چشــم »کالدخــان« عبــارت مرحــوم شــیخ جعفــر 
ایــن اســت سید الشــهداء وقتــی نــگاه می کــرد دیگــه همــه جــا را دیگــه آخــر کار کــه 
داشــت می افتــاد زمیــن همــه جــا را دود ماننــد می دیــد. فرمــود یــک یــک جرعــه 
ــَت َلَهــا َکِبــِدی«16 جگــرم داره می ســوزه. یــک  آب بــه پســر زهــرا بدهیــد. »َقــْد َتَفّتَ
جرعــه آب بــه مــن بدهیــد. کاری بــه آب نداشــتند در جاهلیــت امــا اینجــا تــا آخــر 

حســین واهل بیــت سید الشــهداء را اینطــوری بــا لــب تشــنه.
ــه  ــا طایفــه ب ــر دو ت ــود اگ ــالُء اْلُمِبیــُن «17 در جاهلیــت رســم ب ــَو اْلَب   »ِإّنَ هــذا َلُه
جــان هــم می افتادنــد دیگــه زن و بچــه را اســیر نمی بردنــد. اســارت اینطــوری 
معنــی نداشــت. شــما در تاریــخ ببینیــد در کــدام یــک از جنگ هــا اینطــوری اســیر 
گرفتنــد، زن و بچــه و بــا ایــن مهمــل هــا و کجاوه هــا و بــا کتــک ایــن همــه راه از کربــال 

تــا کوفــه و شــام. امــا در کربــال ایــن کار را کردنــد.
اینکــه  بــرای  چــرا  بــود  بــال خیلــی ســنگین  اْلُمِبیــُن «  اْلَبــالُء  َلُهــَو  هــذا  »ِإّنَ    
کار  کســی  دیگــه  می افتــاد  زمیــن  روی  وقتــی  بــدن  بــود  رســم  جاهلیــت  در 
بهــش نداشــت رد می شــدند می رفتنــد. امــا مثــل فــردا ایــن چنــد نفــر آمدنــد 

لشــهداء. ا  ســید  بــدن  بــر  زدن  تــازه  نعــل  را  اسب هایشــان 
  »ِإّنَ هــذا َلُهــَو اْلَبــالُء اْلُمِبیــُن« هــر چــه بخواهیــد بگوییــد بــال ســنگین اســت بــاز 
هــم در کربــال می شــه بــراش گفــت. خیلــی بــال ســنگین بــوده خیلــی بــال ســنگین 
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ــه »لقــد عجبــت مــن صبــره مالئکــة الســموات واالرض« از صبــر حســین  ــوده ک ب
مالئکــه آســمان ها و زمیــن تعجــب کردنــد یــا از صبــر زینــب »لقــد عجبــت مــن 
صبرهــا مالئکــة الســماء« از صبــر زینــب مالئکــه آســمان هــا تعجــب کــرده خیلــی 

بــال ســنگین بــوده. بــالی عــادی کــه تعجــب مالئکــه نــداره. 
  »ِإّنَ هــذا َلُهــَو اْلَبــالُء اْلُمِبیــُن« آیــه بعــدی را هــم برایتــان بخوانــم »َو َفَدْینــاُه 
می کنــم.  خالصــه  بشــنوید  امــا  شــد  تمــام  زود  وقــت  َعِظیم «18خیلــی  ِبِذْبــٍح 
»َو َفَدْینــاُه ِبِذْبــٍح َعِظیــم « فــدا شــد بــه یــک ذبــح عظیــم. آمــد خدمــت امــام 

صــادق)ع( گفــت آقــا »َو َفَدْینــاُه ِبِذْبــٍح َعِظیــم « یعنــی کــی؟ یعنــی چــی؟
ــرای ابراهیــم  ــه ب ــی ک ــا همــان قربان ــه نظــرت یعنــی چــی؟ گفــت آق ــا فرمــود ب آق
خلیــل الرحمــن از بهشــت جبرئیــل آورد همــان قربانــی ذبــح عظیــم نیســت! آقــا 
فرمونــد کــی می شــود کــه یــک گوســفندی ذبــح عظیمــی بشــود؟ گوســفند کــه 
ذبــح عظیــم نیســت. ذبــح بزرگ تــر از گوســفند هــم هســت. گفــت آقــا »َو َفَدْینــاُه 
ِبِذْبــٍح َعِظیــم « پــس مــال کــی هســت؟ امــام صــادق )ع( گریــه کــرد. گفــت چــرا گریــه 
می کنیــد آقــا؟ ترجمــه و تفســیر ایــن آیــه را برایــم بگوییــد. حضــرت فرمــود »َو 
َفَدْینــاُه ِبِذْبــٍح َعِظیــم « ذبــح عظیــم جــدم حســین )ع( اســت. بعــد داســتانش را 
شــروع کــرد شــیخ طوســی داره کــه وقتــی ابراهیــم اســماعیل را خوابانــد که ذبحش 
کنــد اینجــا مالئکــه صدایشــان بلنــد شــد ایــن روایــت شــنیدنی اســت خــوب گوش 
ــم. صــدا زد آمــاده ای پســرم، آمــاده ام. خواســت  کنیــد می خواهــم روضــه بخوان
ذبــح بشــه صــدای ضجــه مالئکــه بلنــد شــد خدایــا مگــر تــو نگفتــی کــه فرزنــدان 
ــی  ــو نگفت ــر ت ــتند؟ مگ ــر هس ــدان آل پیغمب ــته اش فرزن ــک دس ــماعیل ی ــن اس ای
اهل بیــت از فرزنــدان ایــن اســماعیل اســت چــرا. ایــن کــه دیگــه قربانــی می شــود. 
اگــر قربانــی شــود دیگــه آن هــا روی زمیــن نمی آیــد. خطــاب رســید مــن اعــالم کنید 
در میــان ارواح انبیــاء و اوصیــا و اولیــا بگوییــد کــه اینجــا یــک فدایــی می خواهــد 
کــی حاضــر اســت فدایــی بشــه تــا آن اهل بیــت بیاید؟امــا ایــن فدایــی هــم بایــد 
همینطــوری بیایــد یــک پیامبــر گفــت مــن گفــت نمی خواهــم یــک پیغمبــر گفــت 
مــن بــا اموالــم، گفــت نمی خواهــم. در آن عالــم امــام صــادق )ع( می فرمایــد: 
سید الشــهداء )ع( حاضــر شــد بیایــد خــودش اموالــش فرزندانــش خانــواده و 

اهل بیتــش را همــه را فدایــی کنــه. قبــول قبــول.
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  ابــی عبــد اهلل کــه حاضــر شــد فــدا بشــود در آن عالــم خــدا فرمــود حــاال دســت از 
اســماعیل برداریــد یــک گوســفندی از بهشــت بیاوریــد تــا بــه جایــش قربانــی کنــه.

ــی َعْبــُد اهلِل«19    لــذا شــما در رابطــه بــا عیســی بــن مریــم می خوانیــد کــه »قــاَل ِإّنِ
عیســی )ع( در گهــواره می گویــد مــن عبــد اهلل هســتم امــا بــه امــام حســین )ع( 
ــا عبــداهلل  ــا عبــد اهلل« ایــن عبــد اهلل هســت ایــن اب ــا اب کــه می رســیم می گوییــم ی
هســت چــرا چــون اگــر حســین حاضــر بــه فــدا شــدن نمی شــد عیســی هــم روی 
حســین  بــه  ورســوله  عبــده  می گوییــم  نمــاز  در  پیغمبــر  بــه  نمی آمــد.  زمیــن 
می گوییــم یــا ابــا عبــداهلل. آنجایــی کــه پیغمبــر می فرمایــد حســین منــی و انــا 
مــن حســین مــن از حســینم یعنــی ایــن. یعنــی اگــر حســین حاضــر بــه فــدا شــدن 

نمی شــد منــم روی زمیــن نمی آمــدم.

روضه
 زیــارت عاشــورا را داشــته باشــید اینجــا هــم ســخن از ســنگین تر از بــال و فدایــی 

حســین اســت.  گــوش کنیــد بــه روایــت از شــیخ طوســی از امــام صــادق:
  وقتــی کــه زهرا)ســالم اهلل علیها(آمــد آمدنــد گفتنــد آیــا رســول اهلل فاطمــه داره 
ــا ایــن  گریــه می کنــه؟ پیغمبــر آمدنــد گفتنــد چــرا گریــه می کنیــد عــرض کردنــد باب

طفلــی کــه در رحــم دارم از صبــح تــا حــاال داره بــرام روضــه می خونــه.
  می گویــد الشــهید. بــاز روز دوم پیغمبــر هــم گریــه کــرد دختــرش را آرام کــرد روز 
دوم آمدنــد یــا رســول اهلل داره گریــه می کنــه زهــرا دوبــاره پیغمبــر آمدنــد زهــرا 
جــان چــرا گریــه می کنیــد؟ عــرض کــرد بابــا از صبــح تــا حــاال ایــن فرزنــد داره بــرام 
روضــه می خوانــد می گــه یــا امــا انــا مظلــوم. مــن مظلومــم. روز ســوم آمدندگفتنــد 
یــا رســول اهلل گریــه می کنــه اآلن هســت کــه از بیــن بــرود. پیامبــر وقتــی کــه آمدنــد 
ــم را  ــا حــاال امان ــا از صبــح ت ــه می کنــی؟ گفــت باب شــنیدند گفــت دختــرم چــرا گری
بریــده می گــه یــا امــا انــا عطشــان. عطشــان. تــا اینجــا همه شــما شــنیدید. پیغمبر 
هــم خیلــی گریــه کــرد. دیگــه پیغمبــر آرام نمی شــد. انــا العطشــان اینجــا جبرئیــل 
نــازل شــد یــا رســول اهلل خــدا می گویــد صبــر کــن بــه فاطمــه بگــو صبــر کــن هــر وقــت 
ایــن طفــل در رحــم برایــت روضــه خوانــد تــو هــم بگــو الســالم علیــک یــا ابــا عبــد 
ــا خیــرة اهلل وابــن خیــره.  اهلل. الســالم علیــک یابــن رســول اهلل. الســالم علیــک ی
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ایــن زیــارت عاشــورا را جبرئیــل آورد بــه خاطــر روضــه عطــش حســین.
  السالم علیک یا مظلوم یا ابا عبد اهلل.

  شــبث وقتــی جریــان کربــال تمــام شــد و رفــت مختــار گفــت پیدایــش کنیــد هــر جــا 
هســت بیاوریــدش خیلــی گشــتند شــبث را پیــدا کردنــد و آوردنــد گفــت مــن کاری 
نکــردم گفــت ملعــون چــه بگــی چــه نگــی می کشــم تــو را بگــو چــه کار کــردی؟ گفــت 

حــاال کــه می خواهــی بکشــی برایــت می گویــم چــه کــردم جگــرت را آتــش می زنــم.
  صــدا زد مختــار رفتــم کنــار گــودال قتلــگاه دیــدم حســین صــورت بــه خــاک 
ــداد.  ــم را ن ــه قضائــک، حســین را صــدا زدم جواب ــد الهــی رضــًا ب گذاشــته می گوی
بــاز حســین را صــدا زدم. حســین بــاز هــم جوابــم را نــداد. داره مناجــات می کنــه. 
پهلــوی  بــه  لگــد  یــک  کــردم  بلنــد  را  پایــم  نــداد.  بــرای مرحلــه ســوم جوابــم 
حســین... مختــار غــش کــرد او را بــه هوشــش آوردنــد گفــت ملعــون حســین را 

ــرد؟ ــه ک ــم چ ــو ببین ــاال بگ زدی ح
ــه پهلــو گرفــت  ــرد ب  صــدا زد امیــر وقتــی لگــد را زدم حســین دســتش را بلنــد ک

ــا حســین. ــا فاطمــه. همگــی بگیــد ی صــدا زد ی
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درس هایی از 
اسارت خاندان امام حسین)ع(

مــن از ماجــرای اســارت 15 درس اینجــا یادداشــت کــردم کــه بگویــم هنرمنــد این 
کار زینــب کبــری بــود. اهلل اکبــر! کــه چقــدر ایــن زینــب قهرمــان اســت. حــاال بحــث 

امــروز مــا درســهایی اســت  کــه از اســرای کربــال گرفتــه می شــود.

1. دل اسیر را نسوزانید
در یکــی از جنگ هــا مســلمان ها پیــروز شــدند. مــرد فاســدی را کشــتند. ایــن 
مــرد یــک خانمــی داشــت. مــرد کــه کشــته شــد، ایــن خانمــش را اســیر گرفتنــد. 
ــیر  ــم اس ــم ه ــد خان ــته ش ــردش کش ــول اهلل! م ــا رس ــه ی ــد ک ــر بردن ــزد پیغمب او را ن
ــزد  ــاف او را ن ــاورد، ص ــم را بی ــن خان ــت ای ــه می خواس ــی ک ــی آن کس ــت. منته اس
پیغمبــر نبــرد. مســیر ایــن خانــم را کــج کــرد. از یــک راهــی او را بــرد کــه بــدن بــرادر 
یــا شــوهرش را ببینــد جیــغ بزنــد. یعنــی دل ایــن زن را بســوزاند. وقتــی آمــد بــه 
پیغمبــر گفــت: مــردش را کشــتیم و زنــش را اســیر کردیــم. ایــن خانــم را اســیر 
کردیــم. ضمنــًا یــک شــیرین کاری کــردم، چــه کــردی؟ راهــش را گردانــدم، بــدن را 
دیــد جیــغ زد. پیغمبــر عصبانــی شــد! فرمــود: مــا جنــگ می کنیــم امــا چــرا دل زن 
اســیر را ســوزاندی؟ ببینیــد زینــب کبــری را از یــک مســیری آوردنــد کــه بــدن قطعه 

حجت االسالم و المسلمین قرائتی
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قطعــه امــام حســین را ببینــد و بســوزد. پیغمبــر فرمــود: دل زن کافــر را نســوزانید. 
و اینهــا دل نــوه ی خــودش را ســوزاندند. خدایــا آن بــه آن بــر عذابشــان، بــر عــذاب 

کســانی کــه اهــل بیــت را ســوزاندند، بیافــزا.

2. جایگاه نماز در قیام عاشورا
الــف. درس اول حتــی از مســتحبات صــرف نظــر نکــرد. کــه در جلســه ی قبــل 
ــو در  ــروم. ت ــت ب ــی مهــم اســت. خــوب امــام حســین قربان هــم گفتــم. ایــن خیل
مقابــل تیــر هســتی. دیگــر حــاال نمی خواهــد اذان بگویــی. نــه! می گوینــد: علــی 
اکبــر اذان گفــت. یعنــی اذان هــم گفتــه شــد. اقامــه هــم گفتــه شــد. جماعــت، اول 
وقــت، یعنــی نــه امــام حســین از نمــازش نگذشــت. از مســتحبات هــم نگذشــت. 
شــما ایــن را حســاب کنیــد، یــک  کســی اینقــدر عاشــق خداســت کــه همــه چیــز را 
بــرای خــدا می دهــد، از آن طــرف هــم مثــاًل خانــم، دختــر می گویــد: مــن الک زدم 
نمی توانــم وضــو بگیــرم. حــاال فعــاًل نمــاز نمی خوانــم. بعــدًا کــه الک هایــم پــاک 
شــد نمــاز می خوانــم. یــک امشــب شــب عروســی اســت، حــاال باشــد بعــد قضایش 
را می خوانــم. یــا اآلن دارد اتوبــوس مــی رود. بگــذار بــرود زودتــر بــه مقصــد برســیم. 
بعــد نمازمــان را قضــا می خوانیــم. یعنــی از اتوبــوس پیــاده نمی شــود. وقــت نمــاز 
هــم هســت، کنــار مســجد هــم هســت، یعنــی ده دقیقــه حاضــر نیســت، بــا خــدا 

حــرف بزنــد. البتــه خــدا هــم انتقــام می گیــرد.
انتقــام  اْنِتقــاٍم« )آل عمــران/4( اســت.  از اســم های خــدا »ُذو  قــرآن یکــی  در 
می گیــرد. یعنــی در صــف جماعــت نمی آیــد، بعــد مــی رود در صــف تخــم مــرغ 
می ایســتد. نمــازش را می خوانــد. بــه جــای اینکــه دو تــا دعــا کنــد، حدیــث داریــم 
ــف  ــش تل ــه وقت ــوای اینک ــه ه ــن ب ــت. ای ــتجاب اس ــا مس ــب، دع ــاز واج ــد از نم بع
نشــود مــی دود.  پشــت چــراغ قرمــز می ایســتد. اینطــور نیســت کــه اینهایــی کــه 
می دونــد بــه دنیــا برســند. خیلی هــا می دونــد یکجــای دیگــر گیــر می کننــد. منتهی 

نمی دانــد کــه از کجــا ســیلی می خــورد. نمــی دانیــم از کجــا ســیلی می خــورد.
ب. حفــظ فقــه؛ اهلل اکبــر! وقتــی بــه اهــل بیــت صدقــه دادنــد، فرمــود: »ِإّنَ 
َدَقــَة َعَلْیَنــا َحــَرام « )بحاراالنــوار/ج45/ص114( صدقــه بــر مــا حــرام اســت. مــا  الّصَ

ــر ســادات حــرام اســت. ســادات هســتیم. صدقــه ب
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3. صالبت و قاطعیت در برابر دشمن
مســأله ی دیگــر، گریــه همــراه بــا قــدرت اســت. زینــب کبــری گریــه کــرد، امــام 
حســین گریــه کــرد. امــا گریــه ضعــف نبــود. بــه دلیــل اینکــه بــه یزیــد گفــت: »انــی 
ــی آدم پســتی هســتی.  ــم. یعنــی خیل ــو را کوچــک می دان ــی ت الســتصغرک« خیل
اینطــور نبــود کــه آی ننــه غریبــم! آی ننــه اســیرم! رحمــم کنیــد! آی وای! بیــداد! 

ــا... ــه، اشــک می ریخــت ام ــداد! ن بی
یــک لنگــه کفــش آن خبرنــگار در صــورت بــوش زد. همــه ی دنیــا او را تحســین کردند. 

جانــم بــه ایــن جگــر! لنگــه کفشــش را پــرت کــرد به صــورت رییــس جمهــور آمریکا.
زینــب کبــری چنــد ســاعت بــه صــورت یزیــد لنگــه کفــش پــرت کــرد. ســخنرانی 

نبــود، نارنجــک بــود.
این کلمه ی »انی الستصغرک« را یکبار دیگر معنا کنم.

»انی« به درستی که من زینب،
»الســتصغر«، صغیــر، صغیــر یعنــی کوچــک. مــن خیلــی تــو را کوچــک می دانــم. 

تــو آدم نیســتی کــه بــا تــو حــرف بزنــم. خیلــی پســت هســتی.
می خواســت دل زینــب را بســوزاند گفــت: وضــع چطــور اســت؟ گفــت: »َمــا 
 َجِمیــال« )بحاراالنــوار/ج45/ص115( هرچــه از خداســت زیباســت. فکــر 

َّ
ْیــُت ِإال

َ
َرأ

نکــن اگــر مــا را کشــتی، کشــتن ها بــرای مــا تلــخ نیســت. افتخــار می کنیــم بــه ایــن 
شــهادت ها.

 َجِمیال«
َّ

ْیُت ِإال
َ
توضیح »َما َرأ

 َجِمیــال« را توضیــح دادم. 
َّ

ِإال ْیــُت 
َ
َرأ ایــن »َمــا  یــک مثلــی زدم.  مــن یکوقــت 

اجــازه بدهیــد ایــن مثــل را یکبــار دیگــر بزنــم. ببینیــد بچــه ســر ســفره فلفــل را دور 
می انــدازد، ترشــی را دور می انــدازد، امــا حلــوا را دوســت دارد. امــا مــادر بچــه وقتــی 
ســفره می چینــد، بــه ســفره کــه نــگاه می کنــد، از ســفره لــذت می بــرد. چــه فنجــان 
ــوا و ترشــی زیباســت. امــا  ــرای مــادر بچــه حل ــوا، چــه فنجــان ترشــی. یعنــی ب حل
ــدازد.  ــه می کنــد، دور می ان ــد، گری ــب می زن ــوا را دوســت دارد، ترشــی را ل بچــه حل
بچه هــا حلــوا را دوســت دارنــد، از فلفــل و ترشــی فــرار می کننــد. مــادر بچــه همــه 
را یکجــا می بینــد. مــا کــه می بینــی از خوشــی ها خوشــمان می آیــد، از تلخی هــا 
یــْرُ َمُنوًعــا« )معــارج/20 و21( 

َ
ــُه الْخ ــّرُ َجُزوًعــا،َو ِإَذا َمّسَ

َ
ــُه الّش جیــغ می زنیــم، »ِإَذا َمّسَ
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قــرآن می گویــد: افــرادی هســتند شــر کــه بــه آن هــا برســد، »َجُزوعــا«، »َجــَزع« جیــغ 
می زنــد. خیــر کــه بــه او رســید، بخــل می کنــد. بــه دیگــران نمی دهــد. ایــن مــا 

هســتیم. اولیــای خــدا هرچــه می بیننــد زیبایــی می بیننــد.
ــتان  ــران، بیمارس ــه ته ــراق ب ــود. از ع ــار ب ــر بیم ــب الغدی ــی صاح ــه ی امین عالم
آمــده بــود. رفتــم دســتش را بوســیدم. جــوان بــودم. گفتــم: شــما کــه یــار باوفــای 
امیرالمؤمنیــن هســتید! شــما چــرا بایــد در بیمارســتان باشــید؟ گفــت: علــی علــی 
آقــا آقــا آقــا...! اصــاًل دیــدم عاشــق اســت. بــه هــر حــال  تلخی هــا هــم نــزد اولیــای 
خــدا شــیرین اســت. خــدای هســتی لیموتــرش را هــم شــیرین آفریــده اســت. 
یعنــی بــه همــان مقــداری کــه لیمــوی شــیرین نــزد خــدا ارزش دارد، لیمــو تــرش 

هــم نــزد خــدا همانطــور ارزش دارد.

4. غم خواری و دلسوزی برای دیگران
غــرق در غــم اســت. ولــی بــاز هــم دیگــران را از غــم نجــات می دهــد. یکــی از 
مشــکالت مــا ایــن اســت کــه وقتــی بــه یــک کســی مراجعــه می کنیــم، بــرو بابــا 
خــودم هــم قــرض دارم، چــک مــن دارد برمی گــردد. بــرو بابــا، همیــن کــه خودمان 
ــرو دنبــال کارت. مــن خــودم هــم گرفتــار  ــه مــا مراجعــه کنــد، ب ــه ب ــم، هرک گرفتاری
هســتم. امــا اســرای کربــال بــه مــا گفتنــد: ضمــن اینکــه غــرق در غــم هســتید، 
دیگــران را از غــم نجــات بدهیــد. چطــور؟ زینــب کبــری خــودش داغ دیــده اســت. 
نــزد امــام ســجاد آمــد و گفــت: ای امــام زین العابدیــن! غصــه نخــور. »َو َیْنِصُبــوَن 
 َیْعُفــو َرْســُمُه 

َ
ــُرُه َو ال َث

َ
ــْدُرُس أ  َی

َ
ــَهَداِء)ع( ال

ُ
ِد الّش ِبیــَک َســّیِ

َ
ــّفِ َعَلمــًا ِلَقْبــِر أ ِلَهــَذا اْلّطَ

ــوار/ج28/ص55( ای امــام ســجاد! غصــه  ــاِم« )بحاراالن ّیَ
َ ْ
ــی َو األ َیاِل

َ
ــُروِر الّل ــی ُک َعَل

نخــور اینهــا را شــهید کردنــد. در ایــن ســرزمین پرچمــی بــاال خواهــد رفــت، کــه 
ــا آخــر تاریــخ محــو شــدنی نیســت. غصــه نخــور. یعنــی خــود زینــب کبــری، »ُام  ت
از غصــه در  را  المصائــب« نمایشــگاه همــه ی غصه هــا در عیــن حــال دیگــران 
مــی آورد. گاهــی آدم خــودش هــم مقــروض اســت، بایــد ســعی کنــد قــرض دیگــران 
را کمــک کنــد بدهــد. نگویــد: آقــا خــودم هــم مقــروض هســتم. این هــا را بنویســم. 

ــت: ــود گرف ــال می ش ــه از کرب ــهایی را ک درس
ــت، اول  ــا جماع ــازش را ب ــین نم ــام حس ــتند. ام ــتحبات نگذش ــی از مس 1. حت
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ــا اقامــه. زینــب کبــری نمــاز شــبش را... ــا اذان، ب وقــت، ب
2. حتی در حال رنج، دیگران را از رنج... یعنی دلداری می دادند.

ــود،  ــوم ب ــرد. مظل ــه می ک 3. حتــی در حــال اشــک، محکــم ســخن گفتنــد. گری
ــا صالبــت. ــرد منتهــی مظلــوم ب ــه می ک گری

اســرا نشــان دادنــد، زن می توانــد مدیریــت بحــران داشــته باشــد. مدیریــت 
بحــران! هــر زنــی ضعیــف نیســت. هــر مــردی هــم قــوی نیســت. یــک زن توانســت 
دوره ی اســارت را... ببینیــد امــام حســین از صبــح تــا ظهــر بــود. زینــب کبــری 
چندیــن مــاه و چندیــن ســال بــود. یعنــی زن می توانــد یــک مدیریــت بحــران 

داشــته باشــد. یعنــی در ســخت ترین شــرایط می توانــد مدیریــت کنــد.
بصیرت دهــی، افشــاگری، ســرکوبی ظالــم، ســخنرانی هایی کــه زینــب کبــری در 
ــود.  ــی ب ــای مهم ــاگری، کاره ــی، افش ــوم یاب ــی، مظل ــرد، ظالم کوب ــام ک ــه و ش کوف

خیلــی کارهــای مهمــی بــود.

5. افشاگری امام سجاد)ع( در مسجد شام
ــد  ــد دی ــرد، یزی ــد را ب ــروی یزی در مســجد شــام وقتــی امــام ســجاد روی منبــر آب
همــان  در  و  یزیــد  ســر  بریزنــد  اســت  ممکــن  می شــود،  منفجــر  مســجد  اآلن 
محــراب او را بکشــند. بــه مــؤذن گفــت: اذان بگــو. تــا مــؤذن اذان گفــت، امــام 
ــر  ــن اهلل اکب ــت. ای ــؤذن بایس ــت: م ــرد. گف ــت ک ــه فرص ــل ب ــد را تبدی ــجاد تهدی س
اســت مــن هــم شــهادت می دهــم. بعــد گفــت: »اشــهد ان محمــدًا رســول اهلل« 
ــا هــر اهرمــی  ــا جــّد تــو؟! یعنــی ب )صلــوات حضــار( ایــن محمــد جــّد مــن اســت ی
خواســتند امــام ســجاد را ســاکت کننــد، نشــد. اینهــا دینامیــت بودنــد. قــرآن 

می گویــد: مــن دینامیــت هســتم. یعنــی مــواد منفجــره هســتم.
ــود،  ــازل ش ــوه ن ــر ک ــرآن ب ــر ق ــر/21( اگ ــل « )حش ــی  َجَب ــْرآَن َعل ــَذا اْلُق ــا ه ْنَزْلن

َ
ــْو أ »َل

کــوه تکــه تکــه می شــود یعنــی چــه؟ یعنــی مــن دینامیــت هســتم. از عایشــه 
می پرســند: پیغمبــر چطــور بــود؟ می گویــد: پیغمبــر قــرآن بــود. مؤمــن بایــد هرجــا 

ــم: ــرود. مــا ســه رقــم آدم داری ــد وا ب باشــد پیــدا باشــد مؤمــن اســت. نبای
آدم هایی که در جامعه فاســد آب می شــوند. یعنی مثل هوا شــل هســتند. مثل آب 
شــل هســتند. آب و هــوا چــون شــل اســت، در هر ظرفی شــکل همــان ظــرف درمی آید.



199

سـوژه سـخـن

آدم هایــی هســتند در جامعــه هضــم نمی شــوند. مثــل اصحــاب کهــف، رفتنــد 
در غــار زندگــی کردنــد ولــی نگذاشــتند فکرشــان از بیــن بــرود. آدم هایــی هســتند 
َلــُه  ُیقــاُل  َیْذُکُرُهــْم  »َفًتــی  ابراهیــم.  مثــل  می کننــد.  عــوض  را  جامعــه  حتــی 

ِإْبراهیــُم« )انبیــاء/60(
ــی  ــود. جوان ــم می ش ــه هض ــه در جامع ــی ک ــم. جوان ــوان داری ــم ج ــه رق ــس س پ
کــه در جامعــه ی فاســد هضــم نمی شــود. کســانی کــه اصــاًل جامعــه را عــوض 

می کننــد. مــا بایــد خودمــان را نشــان بدهیــم. از کــدام دســته هســتیم.
خیلی از آداب و رسوم ها را باید عوض کنیم.

دهــم  پیغمبــر  بــود.  ایــن  اســالم  خــط  ببینیــد.  اســت  مدیریتــی  یــک  ایــن 
هجــری از دنیــا رفــت. راه کــج شــد. تــا شــصتم هجــری کــه یزیــد روی کار آمــد. 50 
ســال انحــراف. امــام حســین می خواهــد ایــن انحــراف را برگردانــد در جــاده ی 
صحیــح. می خواهــد 50 ســال انحــراف را عــوض کنــد. بایــد ببینــد چطــوری؟ ایــن 
فرمــول دارد. از نظــر علمــی، روانشناســی اش، جامعه شناســی اش، تبلیغاتــش، 
مدیریتــش فرمــول دارد. کســی خواســته باشــد یــک رژیمــی را عــوض کنــد بــه 
ــه ایــن وقایــع  ــرد. ک ــال ب ــه کرب ــگار ب ــا خــودش خبرن همیــن خاطــر امــام حســین ب
همــه ثبــت شــود. یــک خبرنــگار مــرد بــرد، امــام زین العابدیــن. یــک خبرنــگار 
زن بــرد... هرچــه ضبــط صــوت داشــت بــرد. بچه هــای کوچولــو ضبــط صــوت 
را شــنیدند،  کردنــد، حرف هــا  فیلم بــرداری  بــا چشم هایشــان  آمدنــد  بودنــد. 
هــر بچــه ای هرجــا می گفتنــد: تــو هــم کربــال بــودی. می گفــت: بلــه بــودم. آنوقــت 
تاریــخ می گفــت. آن روز کــه صــدا و ســیما نبــود. قــدم بــه قــدم، بچــه و بــزرگ، زن 
و مــرد از حماســه ی کربــال اســتفاده کردنــد. تغییــر یــک رژیــم بنی امیــه و انحــراف 

ــردن ایــن مهــم اســت. 50ســاله را دنبــال ک

6. اسارت، ادامه دهنده ی راه شهادت
اســرا بــه مــا گفتنــد، یکــی از درس هــا ایــن اســت کــه جنــگ همیشــه بــا شمشــیر 
ــا  ــی ب ــرش، گاه ــا تدبی ــی ب ــش، گاه ــا قلم ــی ب ــش، گاه ــا بیان ــی آدم ب ــت. گاه نیس
صبــرش، گاهــی بــا هجرتــش، گاهــی بــا تــالوت قــرآن، امــام حســین، ســر امــام 
حســین کــه روی نــی قــرآن می خوانــد می دانــی چقــدر چیزهــا را خنثــی می کــرد. 
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ــم  ــا گفتنــد: اینهــا نمی دان ــه م ــه اینهــا مســلمان نیســتند. ب ــا گفتنــد: ک ــه م ِا... ب
از دیــن برگشــتند. ایــن دارد قــرآن می خوانــد. وقتــی بــه زینــب کبــری صدقــه 
ــل  ــا نس ــی م ــه؟ یعن ــی چ ــت. یعن ــرام اس ــن ح ــر م ــه ب ــد: صدق ــد، می گوی می دهن
پیغمبــر هســتیم. بــه شــما چــه گفتنــد؟ گفتنــد: مــا چــه کســی هســتیم؟ یعنــی هــر 
کلمــه اش یــک برنامــه را خنثــی می کــرد. اصــاًل همــه ی کارهایشــان نارنجــک بــود. 
قــرآن خوانــدن امــام حســین افشــاگری بــود. صدقــه را برمی گردانــد می گفــت: 
مــن ســید هســتم. ســید هســتی؟ حتــی در خرابــه ی شــام کــه اینهــا را جــا دادنــد، 
ــد. یعنــی  ــرای تماشــاچی ها ســخنرانی می کردن ــد، اینهــا ب مــردم تماشــا می آمدن

همــان تهدید هــا را تبدیــل بــه فرصــت می کردنــد.
ــوری  ــت. ط ــد رف ــم یزی ــزد خان ــری ن ــب کب ــد. زین ــد بردن ــه ی یزی ــا را در خان اینه
حــرف زد کــه خانــم یزیــد منقلــب شــد. امــام ســجاد ســمت مردهــا بــود. بــا پســر 
یزیــد طــوری حــرف زد کــه یــک روز یزیــد خانــه آمــد دیــد زنــش بــه او فحــش 
می دهــد. بچــه اش هــم بــه او فحــش می دهــد. یعنــی انقــالب از داخــل خانــه ی 
ــد شــروع شــد. ایــن را می گوینــد... حزب اللهــی ایــن اســت. در هــر شــرایطی  یزی
از ســخت تریــن شــرایط بــه نفــع اســالم اســتفاده کــرد. مــا گاهــی وقت هــا یــک 
متلکــی می شــنویم، واهلل فایــده نــدارد. مــا رفتیــم اقــدام کردیــم یــک متلــک 
شــنیدیم. مــن دیگــر حالــش را نــدارم. مــا گفتیــم گــوش ندادنــد. خیلــی از مــا 
مثــل مّقــوا هســتیم. بــا دو تــا قطــره بــاران شــل می شــویم. اینهــا ُچــدن بودنــد. 
البتــه بــه اینهــا توهیــن نباشــد. مــن نمی دانــم مقاومــت را چــه بگویــم. خیلــی از 
مــا یکبــار حــرف بزنیــم، گــوش ندهنــد، بچه مــان را رهــا می کنیــم. می گوییــم: آقــا 
ــوش  ــم گ ــه او گفت ــن ب ــد: واهلل م ــود. می گوی ــل می ش ــما دارد نااه ــه ی ش ــن بچ ای

ــداد. دیگــر مــن او را رهــا کــردم. ن

7. پایداری در دعوت به حق و امر به معروف
ــی؟ »َو  ــش کن ــد ول ــداد بای ــوش ن ــرف زدی گ ــه ات ح ــه بچ ــر ب ــد: اگ ــرآن می گوی ق
ــالِة َو اْصَطِبــر« )طــه/132( یعنــی بــا بچــه ات حــرف می زنــی بایــد  ْهَلــَک ِبالّصَ

َ
ُمــْر أ

ْ
أ

مقاومــت کنــی. نبایــد بگویــی: گفتــم گــوش نــداد، دیگــر ولــش کــردم. بــه دختــرم 
گفتــم: بــا ایــن حجــاب بیــرون نــرو. گــوش نــداد. من هــم او را رهــا کــردم. ِا... گفتم: 
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بــا فالنــی رابطــه نداشــته بــاش، دیــدم گــوش نمی دهــد، او را رهــا کــردم. همیــن!
 شــما یــک شیشــه ی آب لیمــو را اگــر دیــدی درش بــاز نمی شــود دور می انــدازی؟ 
ــن  ــد. ممک ــاز کن ــن را ب ــی در ای ــره یک ــا باالخ ــی ت ــت می گردان ــه دس ــت ب ــدر دس آنق
اســت گــوش بــه حــرف شــما ندهــد. گــوش بــه حــرف دبیــرش بدهــد. گــوش 
بــه حــرف اســتاد دانشــگاهش بدهــد. گــوش بــه حــرف یکــی دیگــر بدهــد. بــرو 
ــن  ــی ای ــد. منته ــر نمی کن ــن در او اث ــرف م ــر دارم. ح ــک دخت ــن ی ــان م ــو: آقاج بگ
دختــر مــن چــون بــه شــما عالقــه دارد، بــه یــک اســتاد دانشــگاهی بــه یــک دبیــر 
دانشــمندی، دلســوزی، بــه عمویــی، دایــی، ممکــن اســت حــرف شــما اثــر نکنــد.

امــام )ره( در امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر می فرمایــد کــه: اگــر دیــدی حرفــت 
اثــر نمی کنــد ولــی بــه دیگــری بگویــی، حــرف او اثــر می کنــد، واجــب اســت بــه 
دیگــری بگویــی کــه او... مثــل اینکــه لــب چــاه بــروی. بگویــی: واهلل دســت مــن 
بــه آب نمی رســد. آب تــه چــاه اســت. خــوب حــاال کــه دســتم بــه آب نمی رســد. 
نمی خواهــد وضــو نمی گیــرم. اهلل اکبــر! یــک تّیمــم. بابــا دســتت بــه آب نمی رســد 
طنــاب هــم نبــود. ســطل هــم نبــود. یعنــی روی  کــره ی زمیــن هیچ کــس نبــود کــه 
ــر نکــرد. خــوب محبــت  ــر بگــذارد؟ کتکــش زدم اث حــرف ایــن در بچــه ی شــما اث
چــه؟ ممکــن اســت بــا کتــک بدتــر شــود. بــا محبــت در راه بیایــد. ممکــن اســت 

یــک نفــری بگویــی اثــر نکنــد. اصــاًل ممکــن اســت در شــهر اثــر نکنــد.
مــا یــک جمعــی بودنــد. حــاال اســم نبــرم چــه کســانی بودنــد و کجــا بودنــد. بــه 
مــا گفتنــد: اینهــا گــوش بــه حــرف نمی دهنــد. مــا می رویــم موعظه شــان هــم 
می کنیــم... گفتــم: آقاجــان حاضــری بــرای هدایــت اینهــا خــرج کنــی؟ گفــت: بلــه! 
گفتــم: یــک پــرواز بگیــر، همــه ی اینهــا را مشــهد در یــک هتــل مهمــان کــن. بنــده 
هــم بــا اینهــا مــی روم، ایــن دو ســه روزه کــه بــا اینهــا هســتم بــا اینهــا کار می کنــم. 
ایــن یــک راهــش اســت. بنشــیند او را نصیحــت کنــم ممکــن اســت گــوش ندهــد. 
فرهیختــگان  از  جمعــی  یعنــی  می دانســت.  دانشــمند  را  خــودش  او  چــون 
بودنــد. اینطــور نبــود کــه حــاال تســلیم هــم نمی شــدند. گاهــی وقت هــا افــرادی بــا 

مهمانــی، بــا زبــان دیگــری، بــا مقالــه، بــا خواهــش.
عــرض کــردم اگــر تبــر شــکن، اگــر تبــر دار، چــوب شــکن، تبــر را زد دیــد چــوب 
را دور می انــدازد؟ هرگــز!  را دور می انــدازد. هرگــز! چــوب  تبــرش  نمی شــکند، 
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ــار تبــر زدم نشکســت. اصــاًل مؤمــن  ــد: دوب ــد بگوی ــا بشــکند. نبای ــد ت آنقــدر می زن
ارض  ایــن  عــزاز«  »ارض  می گوینــد:  ســفت  زمیــن  بــه  عرب هــا  اســت.  نشــکن 
عزیــز اســت. یعنــی هرچــه بیــل می زنــی فــرو نمــی رود. هرچــه کلنــگ می زنــی فــرو 
نمــی رود. مؤمــن عزیــز اســت. دســتی کــه چــرب اســت آب می ریــزی چربــی دســت 

را پــس می زنــد. می گوینــد: دســت عزیــز اســت. یعنــی آب را پــس می زنــد.
اینهــا امــام حســین را کشــتند بلکــه اینهــا شکســت بخورنــد. امــا اینهــا بــه قــدری 
از درون قــوی بودنــد، کــه تمــام تهدید هــا کشــتن ها، اســارت ها را هــی پــس زدنــد 

بعــد رابطــه اینهــا بــا خــدا... خیلــی عجیــب اســت.

8. شکر خدا در همه حال و به بهترین شکل
گفــت:  اســت؟  چطــور  وضــع  پرســیدند  او  از  اســیر،  بچه هــای  ایــن  از  یکــی 
الحمــدهلل!  اســت؟  چطــور  حالتــان  الحمــدهلل!  می گوییــم:  مــا  الحمــدهلل... 
حالتــان چطــور اســت؟ الحمــدهلل! ایــن بچــه ی داغ دیــده ی کربــال دیــده ی اســیر، 
ــوار/ج45/ ــی « )بحاراالن ــِل َو اْلَحَص ْم ــَدَد الّرَ ِ َع

ــُد هلِلَّ ــت: »اْلَحْم ــده گف ــکنجه ش ش
ص110( »رمــل« یعنــی شــن. بــه عــدد دانه هــای شــن خــدا را شــکر. نــه صــد هــزار 
مرتبــه شــکر. پیرمردهــا و پدربزرگ هــای مــا می گوینــد: ای خــدا صــد هــزار بــار 
شــکر. فکــر می کنــد خیلــی شــکر کــرد. صــد هــزار تــا یعنــی یــک مشــت ریــگ! خدایــا 
صــد هــزار تومــان یعنــی الســتیک یــک موتــور. خدایــا بــه انــدازه ی الســتیک 
یــک موتــور شــکر. بــه انــدازه ی یــک مشــت شــن شــکر. آخــر شــکر بزرگ هــای مــا 
ــه عــدد  ــد: خــدا را شــکر ب ــو می گوی ــم اســت. آنوقــت ایــن بچــه ی کوچول چقــدر ک
دانه هــای شــن. شــما شــکر می کنیــد نگوییــد صــد هــزار بــار! صــد هــزار بــار زشــت 
اســت. اینطــوری شــکر کنیــد. بــه عــدد هــر ســلول، بــه عــدد هــر اتــم، بــه عــدد هــر 
بــرگ درخــت، دانــه ی شــن، قطــره ی بــاران، قطــره ی بــرف، هــر نفــس، هــر مــو، 
ــر آن علــم داری شــکر! نــه صــد هــزار مرتبــه شــکر. زشــت  ــا بــه عــدد آنچــه ب خدای
اســت. یــک کســی آمــد گفــت: صــد هــزار مرتبــه شــکر، مــا هــم می گوییــم: صــد هــزار 
مرتبــه شــکر. یــک اصطالحاتــی را آوردنــد، و ایــن اصطالحــات همینطــور نــزد مــا 
مانــده اســت.  متأســفانه در حــوزه ی علمیــه هــم همینطــور اســت. در حــوزه ی 
علمیــه قــم یــک کســی آمــد گفــت: »َضــرَب زیــٌد عمــروًا« گفــت: زیــد عمــرو را زد. حاال 
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»
ً
بیخــود کــرد ایــن را گفــت. حــاال شــما بگــو: »رحــم اهلل عبــدا

اســارت بــه مــا می گویــد کــه: حتــی در ســخت ترین حــاالت در کام ظالــم زهــر 
بریــز. بــا اینکــه یزیــد ظالــم اســت، زینــب مظلــوم، گفــت: »یابــن الطلقــا« ای کســی 
ــْدُروَن   َت

َ
کــه پــدرت اســیر پــدرم بــوده، آزاد شــده اســت. می دانــی چــه کردیــد؟ »أ

ّیَ َدٍم 
َ
ــٍد َفَرْیُتــم« می دانیــد چــه جگرگوشــه ای را دریدیــد؟ »َو أ ّیَ َکِبــٍد ِلُمَحّمَ

َ
أ

ــم  «  ْبَرْزُت
َ
ــُه أ ّیَ َکِریَمــٍة َل

َ
ــُه َســَفْکُتم « می دانیــد چــه پیمانــی را قیچــی کردیــد؟ »َو أ َل

)بحاراالنــوار/ج45/ص162( می دانیــد چــه کرامت هایــی را، چــه قداســت هایی 
را  عبــارت  ریتــم  نیســتید.  عــرب  ادبیــات، شــما  نظــر  از  آنوقــت  را شکســتید؟ 
ْبَرْزُتــم «، 

َ
ّیَ َکِریَمــٍة َلــُه أ

َ
ّیَ َعْهــٍد َنَکْثُتــم « »َو أ

َ
ــٍد َفَرْیُتــم«، »أ ّیَ َکِبــٍد ِلُمَحّمَ

َ
ببینیــد. »أ

ْبَرْزُتــم «، »َســَفْکُتم «، ریتــم دارد. 
َ
ّیَ َدٍم َلــُه َســَفْکُتم «، »َفَرْیُتــم«، »َنَکْثُتــم «، »أ

َ
»َو أ

آخــر یــک زن اســیر بــا کلماتــش... مثــل یــک آدم شــاعر که شــعرهایش قافیــه دارد. 
یعنــی ســخنرانی بــا قافیــه و محتــوا نارنجــک.

خدایــا بــه آبــروی محمــد و آل محمــد، ایمــان کامــل، از ایــن ایمان هــای کامــل، 
از ایــن صالبت هــا، از ایــن شــجاعت ها، از ایــن عزت هــا، از ایــن نشــکن ها بــه 

همــه مــا مرحمــت بفرمــا.
ــا از ایمــان حســین، از معرفتــش، از اشــکش، از علمــش، از اخالصــش، از  خدای
تربیــت بچــه اش، از ســوزش، از شــورش، از زیارتــش، از معرفتــش، از شــفاعتش 
همــه ی مــا را برخــوردار بفرمــا. ظهــور فرزنــدش حضــرت مهــدی را نزدیــک و مــا 
ــت  ــاران رحمت ــده. ب ــرار ب ــادار ق ــص وف ــار مخل ــادار، ی ــان وف ــام زم ــه ام ــبت ب را نس
ــازل بفرمــا.  ــر مــا ن ــاران رحمتــت را ب ــازل و مشــکالت را حــل بفرمــا.... ب ــر مــا ن را ب
ــود بفرمــا.  ــران نااهــل را ناب توطئه هــا علیــه اســالم و مســلمین خنثــی و توطئه گ
ــالص  ــل و اخ ــم و عم ــل و عل ــان و عق ــه ایم ــی ب ــه می کن ــا اضاف ــر م ــه عم ــه ب هرچ
و عمــق و برکــت کار مــا بیفــزا. زیــارت بــا معرفــت در محیــط امــن عــراق، زیــارت بــا 

معرفــت و شــفاعت در قیامــت نصیــب مــا بفرمــا.

منبع:
https://www.menbarha.ir/content/1044
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علم امام حسین)ع(
 به شهادت خودشان 

آیــا حضــرت ســید الشــهدا)ع( در مســافرتی کــه از مکــه بــه ســوی کوفــه می کــرد 
می دانســت کــه شــهید خواهــد شــد یــا نــه؟ و بــه عبــارت دیگــر آیــا آن حضــرت بــه 
ــۀ  ــه قصــد تشــکیل یــك حکومــت عادالن ــا ب قصــد شــهادت رهســپار عــراق شــد ی

صددرصــد اســالمی؟
ســید الشــهدا)ع(-به عقیــدۀ شــیعۀ امامیه-امــام مفتــرض الطاعــة و ســومین 
جانشــین از جانشــینان پیغمبــر اکــرم)ص( و صاحــب والیــت کلیــه می باشــد و 
علــم امــام، بــه اعیــان خارجیــه و حــوادث و وقایــع، طبــق آنچــه از ادلــۀ نقلیــه و 

براهیــن عقلیــه برمی آیــد دو قســم، و از دو راه اســت.

قسم اول از علم امام
امــام)ع( بــه حقایــق جهــان هســتی، در هرگونه شــرایطی وجود داشــته باشــند، 
بــه اذن خــدا واقــف اســت، اعــم از آن هــا کــه تحــت حــس قــرار دارنــد، و آن هــا کــه 
بیــرون از دایــرۀ حــس می باشــند؛ ماننــد موجــودات آســمانی و حــوادث گذشــته 

و وقایــع آینــده.

در بیان مرحوم عالمه طباطبائی
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دلیــل ایــن مطلــب: از راه نقــل، روایــات متواتــره ای اســت کــه در جوامــع حدیــث 
شــیعه ماننــد کتــاب کافــی و بصایــر و کتــب صــدوق و کتــاب بحــار و غیــر آن هــا 
ضبــط شــده. بــه موجــب ایــن روایــات کــه بــه حــد و حصــر نمی آیــد، امــام)ع( از راه 
موهبــت الهــی، نــه از راه اکتســاب، بــه همه چیــز واقــف و از همه چیــز آگاه اســت و 

هرچــه را بخواهــد بــه اذن خــدا، بــه ادنــی 20۵ توجهــی می دانــد.
البتــه در قــرآن کریــم آیاتــی داریــم کــه علــم غیــب را مخصــوص ذات خــدای تعالی 
و منحصــر در ســاحت مقــدس او قــرار می دهــد، ولــی اســتثنایی کــه در آیــه کریمــۀ: 
ــْن َرُســوٍل«جن/26  ــِن ِاْرَتضــٰی ِم  َم

ٰ
َحــدًا ِإاّل

َ
ــِه أ ــٰی َغْیِب ــُر َعل ــاٰل ُیْظِه ــِب َف ــُم َاْلَغْی »ٰعاِل

وجــود دارد، نشــان می دهــد کــه اختصــاص علــم غیــب بــه خــدای متعــال بــه 
ایــن معنــی اســت کــه غیــب را مســتقال و از پیــش خــود )بالــذات( کســی جــز خــدای 
ندانــد، ولــی ممکــن اســت پیغمبــران پســندیده بــه تعلیــم خدایــی بداننــد و 
ــد، چنانکــه  ــر آن را بدانن ــم پیغمب ــه تعلی ــز ب ــندیدگان دیگــر نی ممکــن اســت پس
در بســیاری از ایــن روایــات وارد اســت کــه پیغمبــر و نیــز هــر امامــی در آخریــن 

ــه امــام پــس از خــود می ســپارند. لحظــات زندگــی خــود علــم امامــت را ب
و از راه عقــل، براهینــی اســت کــه بــه موجــب آن هــا امــام)ع( بــه حســب مقــام 
نورانیــت خــود کامل تریــن انســان عهــد خــود و مظهــر تــام اســما و صفــات خدایــی 
ــه حســب  ــه هــر واقعــۀ شــخصی آشــنا اســت و ب ــم و ب ــه همه چیــز عال و بالفعــل ب
وجــود عنصــری خــود، بــه هرســوی توجــه کنــد برای وی حقایق روشــن می شــود. 
)مــا تقریــر ایــن براهیــن را نظــر بــه اینکــه بــه یــك سلســله مســایل عقلــی پیچیــده 
ــر اســت، بــه محــل مخصــوص  ــه باالت متوقــف و ســطح آن هــا از ســطح ایــن مقال

ــه می دهیــم(. آن هــا احال

تأثیر علم امام در عمل و ارتباط آن با تکلیف
نکتــه ای کــه بایــد بــه ســوی آن عطــف توجــه کــرد ایــن اســت کــه این گونــه 
علــم موهبتــی، بــه موجــب ادلــۀ عقلــی و نقلــی کــه آن را اثبــات می کنــد، قابــل 
هیچ گونــه تخلــف نیســت و تغییــر نمی پذیــرد و ســر مویــی بــه خطــا نمــی رود و بــه 
اصطــالح علــم اســت بــه آنچــه در لــوح محفــوظ ثبــت شــده اســت، و آگاهــی اســت 

از آنچــه قضــای حتمــی خداونــدی بــه آن تعلــق گرفتــه اســت.
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الزمــۀ ایــن مطلــب ایــن اســت کــه هیچ گونــه تکلیفــی بــه متعلــق این گونــه علــم 
)از آن جهــت کــه متعلــق این گونــه علــم اســت و حتمــی الوقــوع می باشــد( تعلــق 
ــا او ارتبــاط پیــدا نمی کنــد، زیــرا  نمی گیــرد و همچنیــن قصــد و طلبــی از انســان ب
تکلیــف همــواره از راه امــکان بــه فعــل تعلــق می گیــرد و از راه این کــه فعــل و تــرك هــر 
ــرك خواســته می شــود. امــا از جهــت ضــروری  ــا ت ــد، فعــل ی دو در اختیــار مکلف ان
الوقــوع و متعلــق قضــای حتمــی بــودن آن محــال اســت مــورد تکلیــف قــرار گیــرد.

مثــال صحیــح اســت خــدا بــه بندۀ خود بفرماید فــالن کاری که فعل و تــرك آن برای 
تــو ممکــن اســت و در اختیــار توســت بکــن، ولــی محــال اســت بفرمایــد فــالن کاری را 
کــه بــه موجــب مشــّیت تکوینــی و قضــای حتمــی مــن، البتــه تحقــق خواهــد یافت و 

بــرو برگــرد نــدارد بکــن یــا مکــن، زیــرا چنیــن امــر و نهیــی لغــو و بی اثــر می باشــد.
ــدن دارد، اراده  ــدن و نش ــکان ش ــه ام ــری را ک ــد ام ــان می توان ــن انس و همچنی
ــالش  ــه ت ــق دادن آن ب ــرای تحق ــرار داده، ب ــدف ق ــد و ه ــود مقص ــرای خ ــرده، ب ک
ــر و  ــور یقیــن )بی تغیی ــه به ط ــد امــری را ک ــز نمی توان ــی هرگ ــردازد، ول و کوشــش بپ
ــود  ــد خ ــد و آن را مقص ــدنی اســت اراده کن ــی، ش ــای حتم ــور قض تخلــف( و به ط
قــرار داده، تعقیــب کنــد، زیــرا اراده و عــدم اراده و قصــد و عــدم قصــد انســان 
کمتریــن تأثیــری کــه در امــری کــه به هرحــال شــدنی اســت و از آن جهــت کــه 

شــدنی اســت نــدارد )دقــت شــود(  از ایــن بیــان روشــن می شــود:
نکتــه اول: ایــن علــم موهبتــی امــام)ع( اثــری در اعمــال او و ارتباطــی بــا تکالیــف 
خاصــۀ او نــدارد و اصــوال هــر امــر مفــروض از آن جهــت کــه متعلــق قضــای حتمــی و 
حتمــی الوقــوع اســت، متعلــق امــر یــا نهــی یــا اراده و قصــد انســانی نمی شــود. آری 
ــه قضــا اســت؛  متعلــق قضــای حتمــی و مشــّیت قاطعــۀ حــق متعــال مــورد رضــا ب
چنانکه ســید الشــهدا)ع( در آخرین ســاعت زندگی در میان خاك و خون می گفت: 
»رضــا بقضــاءك و تســلیما المــرك ال معبــود ســواك« و همچنیــن در خطبــه ای کــه 

هنــگام بیــرون آمــدن از مکــه خوانــد فرمــود: »رضــا اهلل رضانــا اهــل البیــت.«
نکتــه دوم: حتمــی بــودن فعــل انســان از نظــر تعلــق قضــای الهــی منافــات بــا 
اختیــاری بــودن آن از نظــر فعالیــت اختیــاری انســان نــدارد؛ زیــرا قضــای آســمانی 
بــه فعــل بــا همــۀ چگونگی هــای آن تعلــق گرفتــه اســت، نــه بــه مطلــق فعــل؛ مثــال 
خداونــد خواســته اســت کــه انســان فــالن فعــل اختیــاری را، بــه اختیــار خــود 
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انجــام دهــد و در ایــن صــورت تحقــق خارجــی ایــن فعــل اختیــاری از آن جهــت 
کــه متعلــق خواســت خداســت حتمــی و غیــر قابــل اجتنــاب اســت و در عیــن حال 

اختیــاری و نســبت بــه انســان صفــت امــکان دارد »دقــت شــود«.
نکتــه ســوم:  اینکــه ظواهــر اعمــال امــام)ع( را کــه قابــل تطبیق به علل و اســباب 
ظاهــری اســت نبایــد دلیــل نداشــتن ایــن علــم موهبتــی و شــاهد جهــل بــه واقــع 
گرفــت، ماننــد اینکــه گفتــه شــود: اگــر ســید الشــهدا)ع( علــم بــه واقــع داشــت چــرا 

مســلم را بــه نمایندگــی خــود بــه کوفــه فرســتاد؟ چــرا207
توســط صیــداوی نامــه بــه اهــل کوفــه نوشــت و فرســتاد؟ چــرا خــود را بــه هالکت 
ْهُلَکــِة.« 1چرا؟  ْیِدیُکــْم ِإَلــی َالّتَ

َ
انداخــت و حــال آنکــه خــدا می فرمایــد: »َو اٰل ُتْلُقــوا ِبأ

چــرا؟... پاســخ همــۀ ایــن پرســش ها از نکتــه ای کــه تذکــر دادیــم روشــن اســت، و 
نیــازی بــه تکرار نیســت.

قسم دوم از علم امام، علم عادی
پیغمبــر)ص( بــه نــص قــرآن کریــم و همچنیــن امــام)ع( »از عترت پاك او« بشــری 
اســت هماننــد ســایر افــراد بشــر و اعمالــی کــه در مســیر زندگــی انجــام می دهــد، 
ماننــد اعمــال ســایر افــراد بشــر در مجــرای اختیــار و براســاس علــم عــادی قــرار 
ــم  ــا را از روی عل ــرر کاره ــع و ض ــر و نف ــر و ش ــران خی ــد دیگ ــز مانن ــام)ع( نی دارد. ام
عــادی تشــخیص داده و آنچــه را شایســتۀ اقــدام می بینــد اراده کــرده، در انجــام 

ــردازد. ــالش و کوشــش می پ ــه ت آن ب
در جایــی کــه علــل و عوامــل و اوضــاع و احــوال خارجــی موافــق می باشــد، 
ــد  ــاعدت نکنن ــرایط مس ــباب و ش ــه اس ــی ک ــد و در جای ــت می کن ــدف اصاب ــه ه ب
از پیــش نمــی رود، و اینکــه امــام)ع( بــه اذن خــدا بــه جزئیــات همــۀ حــوادث 
چنانکــه شــده و خواهــد شــد واقــف اســت، تأثیــری در ایــن اعمــال اختیــاری 

نــدارد، چنانکــه گذشــت.
امــام)ع( ماننــد ســایر افــراد انســانی بنــدۀ خــدا و بــه تکالیــف و مقــررات دینــی 
مکلــف و موظــف می باشــد و طبــق سرپرســتی و پیشــوایی کــه از جانــب خــدا 
دارد، بــا موازیــن عــادی انســانی بایــد انجــام دهــد و آخریــن تــالش و کوشــش را در 

احیــای کلمــۀ حــق و ســرپا نگهداشــتن دیــن و آییــن بنمایــد.
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نهضت سید الشهدا)ع( و هدف آن
ــم و  ــه تصمی ــبت ب ــوان نس ــی آن روز می ت ــع عموم ــی در وض ــیر اجمال ــك س ــا ی ب
اقــدام ســید الشــهدا روشــن شــد: تیره تریــن و تاریك تریــن روزگاری کــه در جریــان 
حکومــت  دورۀ  گذشــته،  شیعیان شــان  و  رســالت  خانــوادۀ  بــه  اســالم  تاریــخ 
بیســت ســالۀ معاویــه بــود. معاویــه پــس از آنکــه خالفــت اســالمی را بــا هــر نیرنــگ 
بــود بــه دســت آورد و فرمانــروای بی قیــد و شــرط کشــور پهنــاور اســالمی شــد، 
همــۀ نیــروی شــگرف خــود را صــرف تحکیــم و تقویــت فرمانروایــی خــود و نابــود 
ســاختن اهــل بیــت رســالت می نمــود، نه تنهــا در اینکــه آنــان را نابــود کنــد، بلکــه 
ــاد مــردم محــو کنــد. ــان را از ی ــان مــردم و نشــان آن ــان را از زب ــام آن می خواســت ن

ــد  ــردم بودن ــاد م ــرام و اعتم ــورد احت ــه م ــر)ص( را ک ــۀ پیغمب ــی از صحاب جماعت
از هــر راه بــود بــا خــود همــراه و بــا ســاختن احادیــث بــه نفــع صحابــه و ضــرر اهــل 
بیــت بــه کار انداخــت. و بــه دســتور او در منابــر اســالمی در سرتاســر بــالد اســالمی 

بــه امیــر المؤمنیــن)ع( )ماننــد یــك فریضــۀ دینــی( ســب و لعــن می شــد.
ــن جنــدب« و »بســر  ــن ابیــه« و »ســمرة ب ــاد ب ــادی خــود ماننــد »زی بوســیلۀ ای
بــن ارطــاة« و امثــال ایشــان هرجــا از دوســتان اهــل بیــت ســراغ می کــرد، بــه 
ــب، از  ــع، از ترغی ــا از زر، از زور، از تطمی ــن راه ه ــی داد و در ای ــه م ــی اش خاتم زندگ
ــا آخریــن حــد توانایــی اســتفاده می کــرد. در چنیــن محیطــی طبعــا کار  ــد ت تهدی
ــام علــی و آل علــی نفــرت کننــد و  ــردن ن ــه این جــا می کشــد کــه عامــۀ مــردم از ب ب
کســانی کــه از دوســتی اهــل بیــت رگــی در دل دارنــد از تــرس جــان و مــال و عــرض 

ــا اهــل بیــت قطــع کننــد. خــود هرگونــه رابطــۀ خــود را ب
واقــع امــر را از این جــا می تــوان بــه دســت آورد کــه امامــت ســید الشــهدا)ع( تقریبــا 
ده ســال طــول کشــید کــه در همــۀ ایــن مدت-جــز چنــد مــاه اخیر-معاصــر معاویــه 
ــن معــارف و احــکام  ــه امــام وقــت و مبّی ــود، در طــول ایــن مــدت، از آن حضــرت ک ب
دیــن بــود، در تمــام فقــه اســالمی حتــی یــك حدیــث نقــل نشــده اســت )منظــور 
روایتــی اســت کــه مــردم از آن حضــرت نقــل کــرده باشــند کــه شــاهد مراجعــه و اقبــال 
مــردم اســت، نــه روایتــی کــه از داخــل خانــدان آن حضــرت ماننــد ائمۀ بعدی رســیده 
باشــد(. و از این جــا معلــوم می شــود کــه آن روز، درب خانــۀ اهــل بیــت علیهــم الّســالم 

به کلــی بســته شــده و اقبــال مــردم بــه حــد صفــر رســیده بــوده اســت.
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اختنــاق و فشــار روزافــزون کــه محیــط اســالمی را فراگرفتــه بــود، بــه حضــرت 
امــام حســن)ع( اجــازۀ ادامــۀ جنــگ یــا قیــام علیــه معاویــه را نــداد و کمتریــن 

فایــده ای هــم نداشــت.زیرا 
اوال معاویه از وی بیعت گرفته بود و با وجود بیعت کسی با وی همراهی نمی کرد.

ــه کبــار پیغمبــر)ص( و کاتــب وحــی و مــورد  ــه خــود را یکــی از صحاب ثانیــا معاوی
اعتمــاد و دســت راســت ســه نفــر از خلفــای راشــدین بــه مــردم شناســانیده بــود و 

نــام »خــال المؤمنیــن« را به عنــوان لقبــی مقــدس بــر خــود گذاشــته بــود.
بــه خــود، به آســانی می توانســت حضــرت امــام  بــا نیرنــگ مخصــوص  ثالثــا 
حســن)ع( را بــه دســت کســان خــودش بکشــد و بعــد بــه خونخواهــی وی برخیــزد 
و از قاتلیــن وی انتقــام بکشــد و مجلــس عــزا نیــز برایــش برپــا کنــد و عــزادار شــود!
معاویــه وضــع زندگــی امــام حســن)ع( را بــه جایــی کشــانیده بــود کــه کمتریــن 
امنیتــی حتــی در داخــل خانــۀ شــخصی خــودش نداشــت، و باالخــره نیــز وقتــی 
کــه می خواســت »بــرای یزیــد از مــردم بیعــت گیــرد« آن حضــرت را بــه دســت 

همســر خــودش مســموم کــرده و شــهید ســاخت.
همــان ســید الشــهدا)ع( کــه پــس از درگذشــت معاویــه بی درنــگ علیــه یزید قیام 
کــرد و خــود و کســان خــود، حتــی بچــۀ شــیرخواره خــود را در ایــن راه فــدا کــرد، در 
همــۀ مــدت امامــت خــود کــه معاصــر بــا معاویــه بــود، بــه ایــن فــداکاری نیــز قــادر 
ــه و بیعتــی کــه از وی  ــا حق به جانــب معاوی ــر نیرنگ هــای صورت نشــد، زیــرا در براب
گرفتــه شــده بــود، قیــام و شــهادت او کمتریــن اثــری نداشــت. ایــن بــود خالصــۀ 
وضــع ناگــواری کــه معاویــه در محیــط اســالمی بــه وجــود آورد و درب خانــۀ پیغمبــر 

اکــرم را به کلــی بســته، اهــل بیــت را از هرگونــه اثــر و خاصیــت انداخــت.

درگذشت معاویه و خالفت یزید
آخریــن ضربــت کاری معاویــه کــه بــه پیکــر اســالم و مســلمین وارد ســاخت ایــن 
بــود کــه خالفــت اســالمی را بــه ســلطنت اســتبدادی موروثــی تبدیــل نمــود و پســر 
خــود یزیــد را بــه جــای خــود نشــانید، درحالی کــه یزیــد هیچ گونــه شــخصیت دینی 
»حتــی به طــور تزویــر و تظاهــر« نداشــت و همــۀ وقــت خــود را علنــا بــا ســاز و نــواز و 
باده گســاری و شــاهد بــازی و میمون رقصانــی می گذرانیــد و احترامــی بــه مقــررات 
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دینــی نمی گذاشــت و گذشــته از همــۀ اینهــا اعتقــادی بــه دیــن و آییــن نداشــت، 
چنانکــه وقتــی کــه اســیران اهــل بیــت و ســرهای شــهدای کربــال را وارد دمشــق 
می کردنــد و بــه تماشــای آن هــا بیــرون آمــده بــود، بانــك کالغــی بــه گوشــش رســید 

گفــت:  نعــب الغــراب فقلــت صــح اوال تصحفقــد اقتضیــت مــن الرســول دیونــی 1
و همچنیــن هنگامــی کــه اســیران اهــل بیــت و ســر مقــدس ســید الشــهدا را بــه 

حضــورش آوردنــد، ابیاتــی ســرود کــه یکــی از آن هــا ایــن بیــت بــود:
لعبت هاشم بالملك فالخبر جاء و ال وحی نزل 

بــود، تکلیــف اســالم  بــا ادامــۀ سیاســت معاویــه  تــوأم  کــه  زمامــداری یزیــد 
و مســلمین را روشــن می کــرد و از جملــه وضــع رابطــۀ اهــل بیــت رســالت را بــا 
مســلمانان و شیعیان شــان )کــه می بایســت بــه دســت فراموشــی مطلــق ســپرده 
شــود و بــس( معلــوم می ســاخت. در چنیــن شــرایطی یگانــه وســیله و مؤثرتریــن 
عاملــی بــرای قطعیــت یافتــن ســقوط اهــل بیــت و در هــم ریختــن بنیــان حــق و 
حقیقــت ایــن بــود کــه ســید الشــهدا بــا یزیــد بیعــت کنــد و او را خلیفــه و جانشــین 

مفتــرض الطاعــۀ پیغمبــر بشناســد.
ســید الشــهدا)ع( نظــر بــه پیشــوایی و رهبــری واقعــی کــه داشــت نمی توانســت 
بــا یزیــد بیعــت کنــد و چنیــن قــدم مؤثــری در پایمــال ســاختن دیــن و آییــن بردارد 
و تکلیفــی جــز امتنــاع از بیعــت نداشــت و خــدا نیــز جــز ایــن از وی نمی خواســت.

از آن طــرف امتنــاع از بیعــت اثــری تلــخ و ناگــوار داشــت، زیــرا قــدرت هولنــاك 
و مقاومت ناپذیــر وقــت؛ بــا تمــام هســتی خــود بیعــت می خواســت »یــا بیعــت 
می خواســت یــا ســر« و بــه هیچ چیــز دیگــر قانــع نبــود، و ازایــن رو کشــته شــدن 

امــام)ع( در صــورت امتنــاع در بیعــت قطعــی و الزم الینفــك امتنــاع بــود.
ســید الشــهدا)ع( نظــر بــه رعایــت مصلحــت اســالم و مســلمین تصمیــم قطعــی 
بــر امتنــاع از بیعــت و کشــته شــدن گرفــت و بی محابــا مــرگ را بــه زندگــی ترجیــح 
داد و تکلیــف خدایــی وی نیــز امتنــاع از بیعــت و کشــته شــدن بــود. و ایــن اســت 
معنــی آنچــه در برخــی از روایــات وارد اســت کــه رســول خــدا در خــواب بــه او 
فرمــود: خــدا می خواهــد تــو را کشــته ببینــد و نیــز آن حضــرت بــه بعضــی از کســانی 
کــه از نهضــت منعــش می کردنــد، فرمــود: خــدا می خواهــد مــرا کشــته ببینــد و 
به هرحــال مــراد مشــیت تشــریعی اســت نــه مشــیت تکوینــی، زیــرا چنانکــه ســابقا 
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بیــان کردیــم مشــیت تکوینــی خــدا تأثیــری در اراده و فعــل نــدارد.

زندگی ننگین نه، مرگ سرخ آری
آری ســید الشــهدا)ع( تصمیــم بــه امتنــاع از بیعــت و درنتیجــه کشــته شــدن 
نظــر  نیــز اصابــت  ترجیــح داد و جریــان حــوادث  زندگــی  بــه  را  مــرگ  و  گرفــت 
بــا آن وضــع دلخــراش،  زیــرا شــهادت وی  ثبــوت رســانید،  بــه  را  آن حضــرت 
مظلومیــت و حقانیــت اهــل بیــت را مســجل ســاخت و پــس از شــهادت تــا دوازده 
ســال نهضت هــا و خونریزی هــا ادامــه یافــت و پــس از آن همــان خانــه ای کــه در 
زمــان حیــات آن حضــرت کســی درب آن را نمی شــناخت بــا مختصــر آرامــش کــه 
در زمــان امــام پنجــم بــه وجــود آمــد، شــیعه از اطــراف و اکنــاف ماننــد ســیل بــه در 
همــان خانــه می ریختنــد و پــس از آن روزبــه روز بــه آمــار شــیعیان اهــل بیــت افــزود 
و حقانیــت و نورانیت شــان در هــر گوشــه و کنــار جهــان بــه تابــش و تأللــؤ پرداخــت 
و پایــۀ  اســتوار آن حقانیــت تــوأم بــا مظلومیــت اهــل بیــت می باشــد و پیشــتاز 

ایــن میــدان ســید الشــهدا)ع( بــود.
حــاال مقایســۀ وضــع خانــدان رســالت و اقبــال مــردم بــه آنــان در زمــان حیــات 
آن حضــرت بــا وضعــی کــه پــس از شــهادت وی در مــدت چهــارده قــرن پیش آمده 
ــر و عمیق تــر می شــود، اصابــت نظــر آن حضــرت را آفتابــی  و ســال بــه ســال تازه ت
می کنــد و بیتــی کــه آن حضــرت »بنــا بــه بعضــی از روایــات« انشــاد فرمــوده، اشــاره 

بــه همیــن معنــی اســت: و مــا ان طبنــا جبــن و لکنمنایانــا و دولــت آخرینــا 
و بــه همیــن نظــر بــود کــه معاویــه بــه یزیــد اکیــدا وصیــت کــرده بــود کــه اگــر حســین 
بــن علــی از بیعــت بــا وی خــودداری کنــد او را بــه حــال خــود رهــا کنــد و هیچ گونــه 
متعــرض وی نشــود. معاویــه نــه از راه اخــالص و محبــت ایــن وصیــت را می کــرد، 
بلکــه می دانســت کــه حســین بــن علــی بیعت کننــده نیســت و اگــر بــه دســت یزیــد 
کشــته شــود، اهــل بیــت مــارك مظلومیــت بــه خــود می گیرنــد و این برای ســلطنت 

امــوی خطرنــاك و بــرای اهــل بیــت بهتریــن وســیلۀ تبلیــغ و پیشــرفت اســت.

امام به وظیفۀ خود اشاره می کند
ســید الشــهدا)ع( بــه وظیفــۀ خدایــی خــود کــه امتنــاع از بیعــت بــود آشــنا بــود و 
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بهتــر از همــه بــه قــدرت بی کــران و مقاومت ناپذیــر بنی امیــه و روحیــۀ یزیــد پــی بــرده 
و می دانســت کــه الزم الینفــك خــودداری از بیعت،کشــته شــدن اوســت و انجــام 
وظیفــۀ خدایــی شــهادت در بــردارد، و از ایــن معنــی در مقامات مختلف با تعبیرات 
گوناگــون کشــف می فرمــود. در مجلــس حاکــم مدینــه کــه از وی بیعــت می خواســت، 
فرمــود: »مثــل مــن بــا مثــل یزیــد بیعــت نمی کنــد.« هنگامــی کــه شــبانه از مدینــه 
بیــرون می رفــت، از جــدش رســول اکــرم)ص( نقــل فرمــود کــه در خــواب بــه وی 

فرمــوده: »خــدا خواســته-یعنی به عنــوان تکلیف-کــه کشــته شــوی.«
امــام در خطبــه ای کــه هنــگام حرکــت از مکــه خوانــد و در پاســخ کســانی کــه 
می خواســتند آن حضــرت را از حرکــت بــه ســوی عــراق منصــرف ســازند، همــان 

ــود. ــرار فرم ــب را تک مطل
در پاســخ یکــی از شــخصیت های اعــراب کــه در راه اصــرار داشــت کــه آن حضــرت 
از رفتــن بــه کوفــه منصــرف شــود وگرنــه قطعــا کشــته خواهــد شــد، فرمــود: »ایــن 
رأی بــر مــن پوشــیده نیســت، ولــی اینــان از مــن دســت بردار نیســتند و هرجــا 

باشــم مــرا خواهنــد کشــت«.
برخــی ازاین روایــات اگرچــه معــارض دارد یــا از جهــت ســند خالــی از ضعــف 
نیســت، ولــی مالحظــۀ اوضــاع و احــوال روز و تجزیــه و تحلیــل قضایــا آن هــا را کامال 

تأییــد می کنــد.

اختالف روش امام در مدت قیام
ــود و  البتــه مــراد از اینکــه می گوییــم: مقصــد امــام)ع( از قیــام خــود شــهادت ب
خــدا شــهادت او را خواســته بــود، ایــن نیســت کــه خــدا از وی خواســته بــود کــه از 
بیعــت یزیــد خــودداری نمایــد، آن گاه دســت روی دســت گذاشــته بــه کســان یزید 

اطــالع دهــد کــه بیاییــد مــرا بکشــید.
او بدیــن طریــق خنــده دار وظیفــۀ خــود را انجــام دهــد و نــام قیــام روی آن 
بگــذارد، بلکــه وظیفــۀ امــام)ع( ایــن بــود کــه علیــه خالفــت شــوم یزیــد قیــام کرده، 
از بیعــت بــا او امتنــاع ورزد و امتنــاع خــود را کــه بــه شــهادت منتهــی خواهــد شــد، 

از هــر راه ممکــن بــه پایــان رســاند.
ــب  ــه حس ــام ب ــدت قی ــالل م ــام)ع( در خ ــم روش ام ــه می بینی ــت ک از این جاس
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اختــالف اوضــاع و احــوال مختلــف بــوده، در آغــاز کار کــه تحــت فشــار حاکــم مدینــه 
قــرار گرفــت، شــبانه از مدینــه حرکــت کــرده، بــه مکه-کــه حــرم خــدا و مأمــن دینــی 

بود-پناهنــده شــد و چنــد ماهــی در مکــه در حــال پناهندگــی گذرانیــد.
در مکــه تحــت مراقبــت ســّری مأموریــن آگاهــی خالفــت بــود تــا تصمیــم گرفتــه 
شــد توســط گروهــی اعزامــی در موســم حــج کشــته شــود یــا گرفتــه شــده بــه شــام 
فرســتاده شــود و از طــرف دیگــر ســیل نامــه از جانــب عــراق بــه ســوی آن حضــرت 
ــه عــراق  ــاری و نصــرت داده، او را ب ــاز شــده، در صدهــا و هزارهــا نامــه، وعــدۀ ی ب
ــه  ــت »چنانک ــام حج ــوان اتم ــا به عن ــه صریح ــه ک ــن نام ــد و در آخری ــوت کردن دع
بعضــی از مورخیــن نوشــته اند« از اهــل کوفــه رســید، آن حضــرت تصمیــم بــه 
حرکــت و قیــام خونیــن گرفــت. اول به عنــوان اتمــام حجــت، مســلم بــن عقیــل را 
به عنــوان نماینــدۀ خــود فرســتاد و پــس از چنــدی نامــۀ مســلم مبنــی بــر مســاعد 

بــودن اوضــاع نســبت بــه قیــام بــه آن حضــرت رســید.
امــام)ع( بــه مالحظــۀ دو عامــل کــه گفتــه شــد، یعنــی ورود مأموریــن ســّری شــام بــه 
منظــور کشــتن یــا گرفتــن وی و حفــظ حرمــت خانــۀ خــدا و مهیــا بــودن عــراق بــرای 
قیــام، بــه ســوی کوفــه رهســپار شــد، ســپس در اثنــای راه کــه خبــر قتــل فجیــع مســلم 
و هانــی رســید، روش قیــام و جنــگ تهاجمــی را بــه قیــام دفاعــی تبدیــل فرمــوده، بــه 
تصفیــۀ جماعــت خــود پرداخــت و تنهــا کســانی را کــه تــا آخریــن قطــرۀ خــون از یــاری 

وی دســت بردار نبودنــد نگهداشــته و رهســپار مصــرع خــود شــد.
ســوال: علــم امــام)ع( چیســت و تــا چــه حــد اســت؟ آیــا امــام علــم بــه مــرگ خــود 
ــه ســاعت و  ــه چــه طریــق کشــته خواهــد شــد، حتــی علــم ب ــه و ب ــه چگون دارد ک

شــب یــا روز مــرگ خــود دارد؟
پاســخ: امــام)ع( بــه موجــب اخبــار کثیــره، مقامــی از قــرب دارد کــه هرچــه را 
بخواهــد بــه اذن خــدا می توانــد بدانــد و از آن جملــه اســت علــم بــه تفصیــل مــرگ 
و شــهادت خــود، بــا جمیــع جزئیــات آن. و ایــن مســئله هیچ گونــه محظــوری از 
راه عقــل نــدارد و از راه شــرع نیــز روایاتــی اســت کــه هریــك از ائمــه لوحــی از جانــب 
خــدا دارد کــه وظایــف خاصــۀ وی در آن ثبــت شــده اســت و در عیــن حــال بــه 

حفــظ ظواهــر حــال و راه و رســم زندگــی مأموریــت دارنــد.
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پاسخ به یک شبهه 
و از این جــا پاســخ شــبهه ای کــه گاهــی وارد می کننــد روشــن می شــود و آن ایــن 
اســت کــه اقــدام نمــودن بــه خطــر قطعــی عقالیــی نیســت، انســان بــه کاری کــه 
می دانــد خطــر قطعــی و خاصــه خطــر جانــی قطعــی بــرای وی دارد، بــه حکــم 
عقــل خــود هرگــز اقــدام نمی کنــد، پــس چگونــه متصــور اســت امــام)ع( کــه اعقــل 
عقــال اســت بــه کاری کــه می دانــد مــرگ و شــهادت او را دربــردارد اقــدام کنــد؟ 
اصــوال انســان بــه کاری کــه خطــر قطعــی او را می دانــد بــه اختیــار خــود اقــدام 
نمی کنــد، عــالوه بــر ایــن امــام چگونــه می توانــد راضــی شــود کــه خــود را بــه اختیــار 
خــود بــه دهــان مــرگ و نابــودی انــدازد و عالــم انســانیت را از بــرکات وجــود خــود 

محــروم ســازد؟
پاســخ: عقالیــی نبــودن اقــدام اختیــاری بــه خطــر قطعــی و معلــوم بــرای ایــن 
انجــام می دهــد  بــرای بهره بــرداری خــود  را  انســان هــر کاری  کــه غالبــا  اســت 
و درنتیجــه کاری را کــه مســتلزم از بیــن رفتــن و نابــودی خــود او اســت انجــام 
ــر انجــام گرفتــن کار را مهمتــر از بقــای زندگــی خــود تشــخیص  ــی اگ نمی دهــد، ول
دهــد، حتمــا دســت بــه کار زده، از نابــودی خــود بــاك نخواهــد داشــت و بــرای 
ــرد،  ــوان پیــدا ک ــات، صدهــا مثــال می ت اثبــات ایــن مطلــب از نهضت هــا و انقالب
شــاهد زنــدۀ ایــن مطلــب واقعــۀ کربــال و نهضــت حســینی اســت، حــاال فــرض 
کنیــد اقــدام ســید الشــهدا شــهادت اختیــاری نبــود، ولــی اقــدام هریــك از شــهدای 
کربــال بــه مــرگ قطعــی کــه هیــچ تردیــد نیســت کــه آنــان چنــد ســاعت زنــده مانــدن 
امــام)ع( را بــه زنــده مانــدن خــود ترجیــح می دادنــد و مهمتــر می دانســتند و لــذا 

یکــی پــس از دیگــری خــود را بــه دهــان مــرگ انداختنــد و کشــته شــدند.
ــه  ــان ب ــوال انس ــد )اص ــبهه گفتــه ش ــه آنچــه در ش ــود ک ــا روشــن می ش و از این ج
ــخنی  ــد( س ــدام نمی کن ــود اق ــار خ ــه اختی ــد ب ــی او را می دان ــر قطع ــه  خط کاری ک
اســت بی پایــه. خــدای متعــال در کالم خــود در وصــف حــال فرعــون و فرعونیــان 
ْنُفُســُهْم« نمــل/14 معجــزات و دعــوت 

َ
می فرمایــد: »َو َجَحــُدوا ِبٰهــا َو ِاْســَتْیَقَنْتٰها أ

آن هــا  حقانیــت  و  صحــت  بــه  یقیــن  درحالی کــه  کردنــد،  انــکار  را  موســی)ع( 
داشــتند. آنــان بــه نــص قــرآن کریــم بــه هالکــت قطعــی خــود در صــورت کفــر و انــکار 

یقیــن داشــتند بــا ایــن همــه اقــدام کردنــد.



217

تــأمــل

ــام)ع(  ــه ام ــده ک ــه ش ــبهه گفت ــه در ش ــه آنچ ــود ک ــن می ش ــا روش ــم از این ج و ه
چگونــه راضــی می شــود کــه خــود را اختیــارا تســلیم مــرگ کنــد و عالــم انســانیت را 
از بــرکات وجــود خــود محــروم ســازد؟ گفتــاری اســت بی ســر و تــه، زیــرا چنانچــه 
اشــاره شــد امــام)ع( اهمیــت شــهادت خــود را نســبت بــه ادامــۀ زندگــی خــود 
ــه  ــلمان، بلک ــر مس ــك نف ــه ی ــیعه، بلک ــر ش ــك نف ــی داد، ی ــح م ــت و ترجی می دانس
یــك نفــر انســان باشــعور و هــوش نبایــد از آثــار حیرت انگیــز شــهادت حســینی در 
ــم اســالم و باالخــص در جهــان تشــیع در ایــن مــدت چهــارده قــرن )تقریبــا(  عال

غفلــت ورزد.
در سرتاســر فقــه پهنــاور اســالمی کــه بــه موجــب حدیــث متواتــر ثقلیــن، معلــم 
مســایل آن، خانــدان پیغمبــر اکــرم)ص( می باشــند، از حضــرت ســید الشــهدا 

حدیثــی منقــول نیســت. 2
آری از بعــض دانشــمندان نقــل کردنــد کــه یــك حدیــث پیــدا کــرده، ایــن اســت 
محصــول ده ســال امامــت ســید الشــهدا)ع( و از این جــا معلــوم می شــود کــه 
ــه بــه وجــود آورده بــود، خانــدان  ــر وقعــی کــه حکومــت بیســت ســالۀ معاوی در اث
پیغمبــر اکــرم)ص( در چــه وضــع ناگــواری قــرار داشــتند و اعــراض عامــۀ مــردم از آن 

ــد. ــی می گذرانیده ان ــه روزگار تاریک ــوده و چ ــد ب ــه ح ــه چ ــرت ب حض
زنــدۀ  آثــار حیرت انگیــز و  بــا  را  امــام)ع(  ایــن زندگــی چنــد ســالۀ  بهــرۀ  حــاال 
ــه ظهــور  هــزار و ســیصد ســاله )تقریبــا( شــهادت امــام)ع( کــه در جهــان اســالم ب
ــا صحــت و ســقم ایــن شــبهه کــه )چــرا امــام)ع(  ــروز پیوســته مقایســه کنیــد ت و ب
بــرکات وجــودی خــود محــروم  از  را  اســالم  اســتقبال شــهادت خــود عالــم  بــا 
می ســازد( معلــوم شــود.عالوه  بــر آنچــه گذشــت اگــر ایــن شــبهه ای داشــته باشــد، 
پیــش از آنکــه مثــال بــه ســید الشــهدا وارد شــود، بــه تقدیــر خداونــدی وارد اســت 
کــه چــرا خــدای تعالــی بــرای امامــی کــه دنیــا بایــد از زندگــی او بهره منــد شــود، 

ــد؟ ــه ش ــن ریخت ــه زمی ــش ب ــون پاک ــود و خ ــدر فرم ــهادت مق ش
آیــا ایــن شــبهه )در صورتــی کــه پاســخ گذشــته را ندانیم یا نپســندیم( پاســخی جز 
ایــن دارد کــه بگوییــم خــدای تعالــی حکیــم علــی االطــالق اســت و کار بی حکمت و 
مصلحــت نمی کنــد؟ تقدیــر شــهادت امــام)ع( نیــز ماننــد ســایر تقدیــرات او خالــی 

از حکمــت نیســت، اگرچــه مــا حکمــت و مصلحــت آن را ندانیم.



218

کتــاب مــاه

حــاال در صورتــی کــه شــبهه را متوجــه امــام)ع( کننــد باز هم این پاســخ جاری اســت، 
زیــرا امــام)ع( مظهــر حکمــت خــدا اســت و هرگــز کار بی حکمت و مصلحت نمی کند.

�ت ݣݣݣها وسژ
ف
ی ݣݣݣ� پ

ݣݣ�

کتاب وافی الوفیات.  ١(. به نقل آلوسی در جزء ٢6 تفسیر روح المعانی، ص 66 از تاریخ ابن الوردی و 
٢(. از حضرت سید الشهدا)ع( روایاتی در مسایل فقهی از طرق شیعه نقل شده است، ولی آن ها روایاتی است 
که به روایت ائمۀ دیگر مانند حضرت صادق و حضرت موسی بن جعفر و حضرت رضا علیهم الّسالم رسیده 
که  کردیم روایتی است  مثال: »عن الصادق عن ابیه عن آبائهم عن علی)ع( و عن النبی)ص(« و آنچه ما نفی 

که دلیل مراجعۀ مردم باشد. کرده باشد  غیر امام از آن حضرت نقل 
---------------------------------------- 

منبع: معنویت تشیع، عالمه سید محمد حسین طباطبایی



219

مــقــاالت

پاسخ 
ــَدر یعنــی 

َ
 قبــل از پاســخ، ابتــدا الزم اســت معنــای قضــا و قــدر را بیــان کنیــم. َق

انــدازه و انــدازه گیــری و تعییــن حــّد و حــدود چیــزی. تقدیــر در اصطــالح بــه ایــن 
ــر اســاس  ــرار داده، آن را ب ــدازه ای ق ــرای هــر چیــزی ان ــد ب معنــا اســت کــه خداون

انــدازه گیــری و محاســبه و ســنجش قــرار داده اســت.
قضــا یعنــی حکــم و حتمیــت. در نظــام آفرینــش،  موجــودات از چندیــن راه 
ممکــن اســت بــه وجــود بیاینــد، مثــاًل اگــر بــه خانــه شــما از چنــد کوچــه راه باشــد، 
ورود بــه آن جــا از چنــد راه ممکــن اســت. حــال اگــر از میــان چندیــن راه ممکــن، 
علــل و اســباب یکــی از آن هــا فراهــم شــد و تنهــا همــان تحقــق یافــت،  ایــن مرحلــه 

را قضــا می نامنــد.
خداونــد بــرای هــر موجــودی، اســباب هایــی قــرار داده کــه هســتی و ویژگی های 
موجــود بســتگی بــه آن علت  هــا دارد. هــر چــه در جهــان پدیــد می آیــد، بــدون 
ــا قبــل و بعــد و فقــط اتفاقــی و بــی حســاب نیســت. همــان گونــه کــه در  رابطــه ب
بــارش بــرف و بــاران عواملــی دخالــت دارد و هرگــز چنیــن کاری بــی علــل و اســباب 
انجــام نمــی پذیــرد، کارهــای بشــر از روی تصــادف و اتفــاق ســر نمــی زنــد، بلکــه 

پرسش
 شهادت امام حسین)ع( عمل اختیاری بود یا مقّدر شده بود؟



220

کتــاب مــاه

نخســت چیــزی را تصــور می کنــد، ســپس بــه آن می اندیشــد و پــس از آن کــه 
فایــده واقعــی یــا پنــداری آن را پذیرفــت،  بــه انجــام آن می کوشــد. پــس هــر حادثــه 
ای در جهــان علــت و ســببی دارد و ایــن نظامــی اســت تخلــف ناپذیــر و خداونــد 

چنیــن مقــّرر کــرده اســت.
ایــن مســئله بــا اصــل آزادی و اختیــار انســان ناهمگونــی ندارد، زیــرا اختیــار 
ــّدر  ــته و مق ــد خواس ــی خداون ــت؛ یعن ــان اس ــل جه ــباب و عل ــی از اس و آزادی یک
کــرده کــه بشــر کارهــای خــود را بــه اراده و انتخــاب خــود انجــام دهــد، و سرنوشــت 
خویــش را رقــم زنــد. ایــن کــه می گوییــم کارهــای انســان هــم بــه اختیــار او اســت 
و هــم قضــا و قــدر الهــی دخالــت دارد، بــه همیــن معنــی اســت کــه خــدا اراده 
ــر باشــد. خداونــد  فرمــوده و مقــّدر کــرده کــه بشــر در تعییــن سرنوشــت خــود مؤث
بــرای حــوادث جهــان، علــل و اســبابی مقــّدر کــرده، در مــورد افعــال انســانی، عقل 
و اراده و اختیــار از جملــه آن اســباب اســت امــا آنچــه کــه انســان بــا اختیــار خــود از 

میــان تقدیرهــای مختلــف برگزینــد، قضــای الهــی اســت.
بشــر در کارهــای ارادی خــود ماننــد ســنگ نیســت کــه او را از بــاال بــه پاییــن رهــا 
کــرده باشــند و تحــت تأثیــر جاذبــه زمیــن خــواه نــا خــواه بــه طــرف زمیــن ســقوط 
کنــد. نیــز ماننــد گیــاه نیســت کــه فقــط یــک راه دارد و همیــن کــه در وضــع رشــد 
و نمــو قــرار گرفــت، خــواه ناخــواه مــواد غذایــی را جــذب و راه رشــد و نمــو را طــی 
 کنــد. هــم چنیــن ماننــد حیــوان نیســت کــه بــه حکــم غریــزه کارهایی انجــام دهد. 
بشــر همیشــه خــود را بــر ســر چهــار راه هایــی می بینــد و هیــچ گونــه اجبــاری کــه 
فقــط یکــی از آن هــا را انتخــاب کنــد نــدارد و ســایر راه هــا بــر او بســته نیســت. 
ــه نظــر و فکــر و اراده او مربــوط اســت؛ یعنــی طــرز فکــر و  انتخــاب یکــی از آن هــا ب
انتخــاب او اســت کــه یــک راه خــاص را معّیــن می کنــد، و ایــن همــان قضــا و قــدر 

الهــی خواهــد بــود،)1(
در ایــن جــا شــخصیت و صفــات اخالقــی و روحــی و پیشــینه تربیتــی و موروثــی 
و میــزان عقــل و دور اندیشــی بشــر بــه میــان می آیــد و معلــوم می شــود کــه آینــده 
ــا چــه انــدازه مربــوط بــه شــخصیت و  ــار هــر کــس ت ــا شــقاوت ب ســعادت بخــش ی
صفــات روحــی و ملــکات اخالقــی و قــدرت عقلــی و علمــی او اســت،  و باالخــره بــه 

راهــی کــه انتخــاب می کنــد.
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تفاوتــی کــه میــان بشــر و آتــش کــه می ســوزاند و آب کــه غــرق می کنــد و گیــاه کــه 
می رویــد و حیــوان کــه راه مــی رود وجــود دارد، ایــن اســت کــه انســان انتخــاب 
می کنــد. او همیشــه در برابــر چنــد کار و چنــد راه قــرار گرفتــه، در قطعیــت یافتــن 

ــر اســت. یــک راه و یــک کار، خواســت او مؤث
ــچ  ــی او هماهنــگ اســت و هی ــی و حیوان ــزه طبیع ــا غری ــه ب ــی را ک ــان، عمل انس
اندیشــی  مصلحــت  و  تشــخیص  حکــم  بــه  نــدارد،  وجــود  آن  بــرای  مانعــی 
کــه مخالــف  را  کاری  گناهــان( همچنیــن  تــرک  )ماننــد  کنــد  تــرک  اســت  قــادر 
ــدارد،  ــی وجــود ن ــه عامــل اجبــار کننــده بیرون خواســته های او اســت و هیــچ گون
بــه حکــم مصلحــت اندیشــی و نیــروی خــرد می توانــد انجــام دهــد ماننــد خــوردن 

دارو و حاضــر شــدن بــرای عمــل جراحــی.
پــس تقدیــر خداونــدی ایــن اســت کــه بشــر افعــال خــود را از روی اختیــار انجــام 

دهــد، نــه ایــن کــه تقدیــر او را مجبــور ســازد.
انســان فقــط یــک سرنوشــت حتمــی نــدارد، بلکــه سرنوشــت های گوناگونــی 
در پیــش دارد کــه ممکــن اســت هــر کــدام از آن هــا جانشــین دیگــری گــردد. در 
تعییــن و حتمــی شــدن یکــی از آن هــا، اراده شــخص تأثیــر جــدی دارد، مثــاًل اگــر 
بیمــار شــود، سرنوشــت او بســتگی بــه درمــان دارد. اگــر اقــدام کنــد، ممکــن اســت 
معالجــه شــود و اگــر اقــدام نکنــد، از بیــن مــی رود. حتمــی شــدن یکــی از آن دو، بــه 

ــار خــودش می باشــد. اختی
امــام علــی)ع( از پــای دیــوار کجــی برخاســت و کنــار دیــوار دیگــری نشســت. 
گفتنــد: آیــا از قضــای الهــی فــرار می کنــی؟ پاســخ داد: »از قضــای خــدا بــه َقــَدر وی 
و قضــای دیگــری فــرار می کنــم«.)2( یعنــی قضــا و قــدر معّیــن کــرده کــه هــر چیــزی 
اثــر خــود را داشــته باشــد و مــن بــا آگاهــی کــه دارم، راهــی را انتخــاب می کنــم کــه 

اثــر خــوب داشــته باشــد.
امــا امــام حســین)ع(، بــا علــم و آگاهــی و بــه خاطــر رســوا کــردن بنی امیــه و عمــل 
ــذار را  ــتمگِر بدعت گ ــم س ــل حاک ــکوت در مقاب ــه س ــوارش )ک ــّد بزرگ ــتور ج ــه دس ب
جایــز ندانســته بــود()3( حاضــر نشــد بــا یزیــد بیعــت کنــد و بــه جــوار خانــه خــدا 
پناهنــده شــد. در آن جــا نامه هــای بی شــمار کوفیــان را دریافــت کــرد و وقتــی 
مکــه را نــا امــن دیــد، در جــواب دعــوت مــردم کوفــه، بــه ســوی آن شــهر رهســپار 
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شــد، ولــی ســپاه »عبیــداهلل« مانــع ورود ایشــان بــه کوفــه گشــت و بــه اجبــار ایشــان 
را بــه کربــال بــرد. در آن جــا امــام را بیــن دو راه آزاد گذاشــت: بیعــت ذلیالنــه بــا یزید، 
یــا رو بــه رو شــدن بــا شمشــیرهای ســپاه عبیــدااهلل. امــام راه دوم را انتخــاب 
کــرد.)4( بنابرایــن راهــی کــه امــام برمی گزینــد، هــم اختیــاری اســت و هــم تقدیــر 
ــه  ــت، بلک ــادی نیس ــا تض ــه تنه ــاب او ن ــی و انتخ ــر اله ــان تقدی ــت و می ــی اس اله

همخوانــی دارنــد.
ــًا؛  ــد: »قــد شــاءاهلل أن یرانــی مقتــواًل مذبوحــًا ظلمــًا و عدوان حضــرت می فرمای

خداونــد می خواهــد مــرا کشته ســربریده، بناحــق و ســتمدیده ببینــد«.)5(
کالم حضــرت بیانگــر اراده و مشــیت خداونــد در مــورد بنــدگان اوســت. خداونــد 
بــه  را  آنــان  خــدا  باشــند.  مســتقیم  صــراط  رهــرو  بنــدگان  همــه  می خواهــد 
پیمــودن ایــن راه امــر کــرده، از آن هــا پیمــان گرفتــه کــه رهــرو ایــن راه باشــید،)6( 
ولــی انســان ها را آزاد گــذارده کــه بــه خواســت خــدا عمــل کننــد یــا عصیــان کــرده و 

ــد. راه دیگــری در پیــش گیرن
در مــورد امــام حســین)ع( هــم خداونــد می خواســت بهتریــن راه را برگزینــد کــه 
نتیجــه و عاقبــت آن کشــته شــدن مظلومانــه بــود، ولــی امــام حســین در انتخــاب 

آن راه مجبــور نبــود.
را  خــدا  خواســت  و  اراده  فقــط  ولــی  می دانســت،  آزاد  را  خــود  حضــرت 
می پســندید، زیــرا خواســت خــدا را بهتریــن سرنوشــت و عاقبــت می دانســت. 
متأســفانه کافــران و مشــرکان هســتند کــه بــا اســتناد بــه تقدیــر و جبــر می خواهنــد 

گمراهــی خــود را توجیــه کننــد و می گوینــد:
»لــو شــاء اهلل مــا أشــرکنا و ال آباؤنــا...؛ اگــر خــدا می خواســت، مــا و پدرانمــان 

نمی شــدیم«!)7( مشــرک 
منظــور آنــان ایــن اســت کــه مشــرک شــدن مــا بــه تقدیــر الهــی و بــدون اختیــار 
ــا  ــا عبدن ــاء اهلل م ــو ش ــد: »ل ــل می  کن ــان نق ــرآن از آن ــه ق ــان ک ــت، هم چن ــوده اس ب
مــن دونــه مــن شــیء نحــن و ال آباؤنــا و ال حّرمنــا مــن دونــه مــن شــیء؛ اگــر خــدا 
ــازه  ــدون اج ــم و ب ــادت نمی کردی ــدا را عب ــر از خ ــان غی ــا و پدرانم ــت، م می خواس
او چیــزی را حــرام نمی شــمردیم«)8(، یعنــی عبــادت بت هــا توســط مــا تقدیــر و 
قضــای حتمــی بــوده، قــدرت ســرپیچی نداشــته ایم، ولــی خداونــد چنیــن اراده 
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و مشــیتی را از خــود نفــی کــرده و می فرمایــد: »لــو شــاء اهلل لهداکــم اجمعیــن؛ اگــر 
خــدا می خواســت، همــه شــما را هدایــت می کــرد«.)9(

اگــر خداونــد بخواهــد بــه صــورت اجبــار انســان ها را بــه راهــی ببــرد،  مطمئنــًا بــه 
راه ایمــان و بندگــی اجبــار می کــرد، نــه بــه ســوی کفــر و گمراهــی در عیــن حــال خــدا 
ایمــان اجبــاری را نمی پســندد و ایمانــی را می خواهــد کــه از روی اراده و انتخــاب 

باشــد و ایــن ارزشــمند اســت، نه ایمــان اجبــاری.
پــس خداونــد وقتــی ایمــان جبــری نخواهــد و اراده قطعــی و تخلــف ناپذیــرش 
ــر کفــر کافــران و  ــر هدایــت شــدن اجبــاری مــردم تعلــق نگیــرد، اراده قطعــی او ب ب
شــرک مشــرکان تعلــق نخواهــد گرفــت، زیــرا چنیــن اراده ای عــالوه بــر آن کــه جبــر 
ــرده اســت(  ــه ایمــان امــر ک ــه ب را حاکــم می کنــد و مخالــف دســتور الهــی اســت )ک
و فرســتادن پیامبــران را بــی فایــده می کنــد و...، ظلــم می باشــد امــا خداونــد از 
ظلــم و ســتم پیراســته اســت. پــس نــه کفــر کافــران بــه تقدیــر حتمــی اســت )کــه 
اراده انســان در آن نباشــد( و نــه ایمــان مؤمنــان، چــون در ایــن صــورت نــه کفــر 

آنــان گنــاه بــود و نــه ایمــان ایشــان ارزش داشــت.
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پاسخ 
 در میــان اقــوال مورخــان دربــاره چگونگــی دفــن حضــرت ســید الشــهداء)ع( و 
یــاران باوفــای آن حضــرت انــدك تفاوتــی، دیــده می شــود؛ جهــت روشــن شــدن 

موضــوع بــه تشــریح بعضــی از آن هــا می پردازیــم:
الــف. مرحــوم مفیــد پــس از ذکــر اســامی هفــده نفــر از شــهیدان بنی هاشــم 
بودنــد،  امــام حســین)ع(  عمــوزادگان  و  بــرادرزادگان  و  بــرادران  از  کــه همگــی 
می فرمایــد: آنــان پاییــن پــای آن حضــرت در یــك قبــر )گــودی بــزرگ( دفــن شــدند 
و هیــچ اثــری از قبــر آنــان نیســت و فقــط زائــران بــا اشــاره بــه زمیــن در طــرف پــای 
امــام)ع( آنــان را زیــارت می کننــد و علــی بــن الحســینـ  علیهــم الّســالمـ  )علــی اکبــر( 
از جملــه آنــان اســت، برخــی گفته انــد: محــل دفــن علــی اکبــر نســبت بــه قبــر امــام 

ــت.]1[ ــل اس ــن مح ــین)ع( نزدیك تری حس
ب. و نیــز می گویــد:  پــس از بازگشــت عمــر بــن ســعد از کربــال، جماعتی از بنی اســد 
کــه در غاضریــه ســکونت داشــتند، آمــده و بــر پیکــر امــام حســین)ع( و یارانــش 
نمــاز گذاردنــد و آن حضــرت را همــان جایــی کــه اآلن قبــر اوســت دفــن کردنــد 
و علــی ابــن الحســین )علــی اکبــر()ع( را در پاییــن پــای پــدر بــه خــاك ســپردند، 

پرسش
چرا قبر امام حسین)علیه الّسالم( شش گوشه دارد؟
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ســپس بــرای دیگــر شــهیدان از اهــل بیــت و اصحــاب، حفیــره ای کندنــد و همــه 
آنــان را در آن حفیــره بــه صــورت دســته جمعــی دفــن کردنــد و عبــاس بــن علــی)ع( 
را در راه غاضرّیــه، در همــان محلــی کــه بــه شــهادت رســید و اکنــون قبــر اوســت بــه 

خــاك ســپردند.]2[
ج. در بعضــی از روایــات آمــده اســت: امــام ســجاد)ع( )بــا قــدرت امامــت و 
والیــت( بــه کربــال آمــد و بنی اســد را ســرگردان یافــت، چــون کــه میــان ســرها و 
بدن هــا جدایــی افتــاده بــود و آن هــا راهــی بــرای شــناخت نداشــتند، امــام زیــن 
العابدیــن)ع( از تصمیــم خــود بــرای دفــن شــهیدان خبــر داد، آن گاه بــه جانــب 
جســم پــدر رفــت، بــا وی معانقــه کــرد و بــا صــدای بلنــد گریســت، ســپس بــه 
ســویی رفــت و بــا کنــار زدن مقــداری کمــی خــاك قبــری آمــاده ظاهــر شــد، بــه 
تنهایــی پــدر را در قبــر گذاشــت و فرمــود: بــا مــن کســی هســت کــه مــرا کمــك کنــد و 
بعــد از همــوار کــردن قبــر، روی آن نوشــت: »هــذا قبــر الحســین بــن علــی بــن ابــی 
طالــب اّلــذی قتلــوه عطشــانًا غریبــًا«؛ ایــن قبــر حســین بــن علــی بــن ابــی طالــب 
اســت، آن حســینی کــه او را بــا لــب تشــنه و غریبانــه کشــتند. پــس از فراغــت از 
دفــن پــدر بــه ســراغ عمویــش عبــاس)ع( رفــت و آن بزرگــوار را نیــز بــه تنهایــی بــه 

خــاك ســپرد.
ســپس بــه بنی اســد دســتور داد تــا دو حفــره آمــاده کننــد، در یکــی از آن هــا 
نزدیك تریــن  ســپردند،  خــاك  بــه  را  شــهیدان  ســایر  دیگــری  در  و  بنی هاشــم 
شــهیدان بــه امــام حســین)ع( فرزنــدش علــی اکبــر)ع( اســت؛]3[ امــام صــادق)ع( 
در اینبــاره بــه عبــداهلل بــن حّمــاد بصــری فرمــوده اســت: امــام حســین)ع( را 
غریبانــه کشــتند، بــر او می گریــد کســی کــه او را زیــارت کنــد غمگیــن می شــود و 
کســی کــه نمی توانــد او را زیــارت کنــد دلــش می ســوزد بــرای کســی کــه قبــر پســرش 

را در پاییــن پایــش مشــاهده کنــد.]4[
گــر چــه بعضــی از مطالــب در کیفیــت بــه خــاك ســپاری امــام حســین)ع( و ایــن 
کــه چــه کســی امــام حســین)ع( را دفــن کــرده، در ایــن نقل هــا متفــاوت اســت، 
ولــی از مجمــوع آن هــا یــك نکتــه قابــل اســتفاده اســت کــه بــه عنــوان نتیجــه ارائــه 
می گــردد و آن ایــن کــه: قبــر علــی اکبــر)ع( در پاییــن پــای امام حســین)ع( قــرار دارد.
نتیجــه: بنابرایــن می تــوان ادعــا کــرد کــه ضریــح کوچکــی کــه بــر ضریــح حضــرت 
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سیدالشــهدا)ع( متصــل اســت و در طــرف پاییــن پــای آن حضــرت قــرار دارد و 
از مجمــوع دو ضریــح یــك ضریــح شــش گوشــه درســت شــده بــه احتــرام علــی 

ــام آن حضــرت اســت. ــه ن اکبــر)ع( و ب
عبدالّرزاق حسنی ضریح امام حسین)ع( را چنین توصیف کرده است:

»ضریــح امــام حســین)ع( عبــارت اســت از: یــك بلنــدی )صندوق ماننــد( چوبی 
کــه بــه عــاج زینــت شــده و روی آن دو مشــبك]5[ قــرار دارد،  مشــبك داخلــی از 
فــوالد گــران قیمــت و مشــبك خارجــی از نقــره  روشــن ســفید اســت... بــه مشــبك 
خارجــی مشــبك دیگــری بــدون ایــن کــه مانعــی بیــن آن دو باشــد، متصــل اســت 
و فقــط از هــر طــرف بــه انــدازه  یــك متــر کوتاه تــر از مشــبك خارجــی متعلــق بــه امــام 
حســین)ع( اســت و زیــر آن مشــّبك قبــر علــی بــن الحســینـ  علیهــم الّســالمـ  اســت 

کــه همــراه پــدر در یــك روز شــهید شــده و در کنــار پــدر دفــن گردیــده اســت.]6[

�ت ݣݣݣها وسژ
ف
ی ݣݣݣ� پ
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]1[. مفید، االرشاد، سلسلة مؤلفات شیخ مفید، دار المفید للطباعة و النصر و التوزیع، ج11، صص 1۲۵ـ  1۲6، جزء ۲.
بیروت، منشورات مؤسسه  المقدسه قم-کربال،  العتبات  مفید، همان، ص 11۴؛ خلیلی،  جعفر، موسوعة   .]۲[

االعلمی للمطبوعات، چاپ دوم، 1۴۰۷ ق، ص ۷۳، جزء۸.
]۳[. عبدالرزاق الموسوی، المقرم، مقتل الحسین)ع(، تهران، قسم الدراسات االسالمیه، مؤسسه البعثة، ص۳۲۰ ـ ۳۲1.

کامل الزیارات، مؤسسه نشر الفقاهه، چاپ اول، 1۴1۷ ق، صص ۵۳۷  ]۴[. قمی، جعفر بن محمد، ابن قولویه، 
ـ ۵۳۸، المقرم، همان، ص۳۲1.

]۵[. هر چیز سوراخ، سوراخ پنجره مانند را مشبك  گویند.
االعلمی  مؤسسه  منشورات  بیروت،   ،۸ جزء  کربال،  قسم  المقدسه،  العتبات  موسوعة  جعفر،  خلیلی،   .]6[

للمطبوعات، ص 1۸۲، به نقل از حسنی، عبدالرزاق، موجز تاریخ البلدان العراقّیه.
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پاسخ 
 »ثــار« در لغــت هــم بــه معنــی خــون آمــده اســت و هــم بــه معنــی طلــب و انتقــام 

گرفتــن از خــون کســی کــه بــه دســت دیگــران کشــته شــده اســت.]1[
ثــار اهلل از دو واژه ثــار و اهلل تشــکیل یافتــه و یکــی از القــاب امــام حســین)ع( 
زیــارت می کنیــم.  را  لقــب آن حضــرت  ایــن  بــا  زیــارت عاشــورا  می باشــدکه در 
ــام از  ــت و انتق ــون او خداس ــب خ ــه طال ــی ک ــه اهلل( کس ــب دم ــی )طل ــاراهلل: یعن ث

قاتلیــن او را خداونــد خواهــد گرفــت.]2[
یکــی دیگــر از معانــی آن یعنــی کســی کــه در راه خــدا کشــته شــود و خویشــاوندان 

و خاندانــش در ایــن راه کشــته شــود.
مرحــوم مجلســی در شــرح جملــه الوتــر الموتــور چنین نوشــته اســت: وتــر اهلل ای 
الفــرد المتفــرد فــی الکمــال مــن نــوع البشــر فــی عصــره الشــریف او المراد ثــار اهلل ای 
الــذی اهلل تعالــی طالــُب َدِمــه و الموتــور قتیــُل لــه، قتیــُل فلــم یــدرك بدمــِه؛ یعنــی 
فــردی کــه در راه خــدا بــه شــهادت می رســد بــا ایــن کیفیــت از تمــام بشــر و در 
عصــرش منحصــرًا اوســت و یــا مــراد از آن همــان ثــار اهلل اســت کــه بــه معنــی کســی 
اســت کــه طالــب خــون او خداونــد اســت، و موتــور بــه معنــای کشــته شــدن در راه 

پرسش
چرا به امام حسین)ع( ثار اهلل می گویند و چه کسی این لقب را به ایشان 

داده است؟
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خداونــد و کشــته  شــده ای اســت کــه خونــش را انتقــام نگرفتــه باشــند، بلکــه فقــط 
خداونــد اســت کــه انتقــام خونــش را از قاتلیــن می گیــرد.]3[

ــاراهلل چنیــن باشــد، خونــی کــه صاحــب آن خداونــد  و احتمــال دارد معنــای ث
اســت و ولــی دم او خداونــد اســت. چنــان کــه در بحــث قتــل عمــد و غیــر آن از آن 
ــارش  ــین و انص ــون حس ــی دم خ ــز ول ــا نی ــد. در اینج ــر می آورن ــاء دم تعبی ــه اولی ب
خداونــد اســت. چــون خــون حســین در راه خــدا و بــرای حفــظ قــرآن و تمامیــت 
اســالم ریختــه شــده و خالصــًا و مخلصــًاهلل بــوده اســت و در نهایــت درجــه اخالص 
بــا تمــام وجــود بــرای خداونــد بــوده اســت. لــذا این خــون و این شــهیدان خدائی 
ــا اینکــه چــون  هســتند. بنابرایــن انتقــام آن نیــز بایــد از طــرف خداونــد باشــد ، ی
امــام حســین)ع( حجــت خداونــد بــر زمیــن و ولــی مطلــق حــق بــود و مــردم او را 
کشــتند و زمیــن را از حجــت حــق خالــی کردنــد بنابرایــن خداونــد انتقــام حجتــش 
را از قاتلیــن او خواهــد گرفــت. اّمــا دربــاره اینکــه ایــن لقــب را چــه کســی بــه امــام 
حســین)ع( داده اســت بایــد عــرض شــود کــه چــون ســند زیــارت عاشــورا قدســی 
اســت، یعنــی زیــارت عاشــورا کــه زیــارت امــام حســین)ع( اســت از طــرف خداونــد 
بــه ائمــه رســیده اســت و  آنــرا پیامبــر اکــرم از جبرئیــل گرفتــه و جبرئیــل آن را از 
خداونــد یــاد گرفتــه اســت و از طریــق معصومیــن بــه مــا آموخته انــد تــا آن حضــرت 
را زیــارت کنیــم،]4[ بــر ایــن اســاس ایــن لقــب را خداونــد بــه امــام حســین)ع( داده 

اســت و چــه لقــب زیبایــی اســت.
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]1[. عبدالسالم محمد هارون، مقابیس اللغه، ج1.
]۲[. ابن المنظور، لسان العرب، ج۴، واژه ثار.

]۳[. مجلسی، محمدباقر، بحاراالنوار، بیروت، موسسه الوفا، چاپ دوم، 1۴۰۳، ج۹۸، ص1۵۴.
]۴[. ر.ك: قمی، عباس، مفاتیح الجنان، و سید بن طاووس، اقبال، قم، مرکز نشر تبلیغات اسالمی، 1۴16، ج۳، ص 

۵۵؛ و دریایی، محمدرسول، حماسه سیاسی تاریخی زیارت عاشورا، تهران، انتشارات جعفری، 1۳۷1، ص1۲ـ  1۳.
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پرسش هایی از جنس عاشورا

پــر  و  جــذاب  همــواره  علــی)ع(  بــن  حســین  مکتــب  و  نهضــت  شــخصیت، 
تولیــد  و  گیــری  شــکل  ناشــدنی،  وصــف  اقبــال  ایــن  و  اســت  بــوده  مخاطــب 
آثــار متنــوع و متعــددی را بــه همــراه داشــته اســت. در ایــن میــان، نــوع نــگاه 
عالمــه شــهید، مرتضــی مطهــری در ترویــج فرهنــگ عاشــورا و تبییــن صحیــح 
شــخصیت و رفتــار امــام حســین)ع( ممتــاز و ویــژه اســت. چهــار پرســش و پاســخ 
ــم شــما  ــه تقدی ــدگار آن شــهید می باشــد ک ــه ای از تــالش مبــارک و مان ــر، نمون زی

می شــود. محتــرم  خواننــدگان 

چگونگی رفتار امام در زمان معاویه
چرا امام حسین)ع( در زمان معاویه قیام نکرد؟

بعضــی جــواب می دهنــد چــون در آن وقــت، موضــوع صلــح امــام حســن)ع( در 
بیــن بــود و امــام نمــی خواســت بــر خــالف عهــد بــرادرش رفتــار کنــد.

ــرده  ــه خــودش آن پیمــان را نقــض ک ــرا معاوی ایــن ســخن، درســت نیســت؛ زی
تــا وقتــی کــه دیگــری  بــود. قــرآن کریــم عهــد و پیمــان را محتــرم می شــمارد؛ 

محتــرم بشــمارد.
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قــرآن نمــی گویــد اگــر طــرف نقــض کــرد، تــو بــاز هــم وفــادار بمــان؛ بلکــه می گویــد: 
»فمــا اســتقاموا لکــم فاســتقیموا لهــم«؛1 البتــه عهــد بــا کافــر هــم محتــرم اســت. 
پیغمبــر اکــرم)ص( بــا قریــش در حدیبیــه قــرارداد بســت و چــون نقــض از ناحیــه 
آن هــا شــروع شــد، پیغمبــر اکــرم)ص( هــم آن را ورق پــاره ای بیــش نشــمرد؛ 
بلکــه ســر عــدم قیــام سید الشــهدا، ایــن بــود کــه انتظــار فرصــت بهتــر و بیشــتری 
واجــب  بلکــه  جایــز،  را  بهتــر  فرصــت  انتظــار  و  تاکتیــک  اســالم،  می کشــید.  را 

ــود. ــر ب ــه، بهت ــان معاوی ــه، از زم ــردن معاوی ــد از م ــت بع ــلما فرص ــد. مس می دان
امــام)ع( در زمــان خــود معاویــه نیــز ســاکت نبــود؛ دائمــا اعتــراض می کــرد ]و[ بــه 
وســیله نامــه کــه بــه معاویــه نوشــت، حضــورا بــا او محاجــه کــرد. اکابــر مســلمین را 
جمــع کــرد و بــا آن هــا صحبــت کــرد؛ بــرای قیــام بــه ســیف، بهتریــن وقــت را ایــن 
دانســت کــه صبــر کنــد معاویــه بمیــرد. امــام)ع( قطــع داشــت کــه معاویــه یزیــد را 
نصــب کــرده، بعــد از مــردن معاویــه، مــردم را بــه اطاعــت از یزیــد، دعــوت خواهنــد 

کــرد؛ علــی هــذا از نظــر امــام)ع( خالفــت یزیــد، چیــز تــازه و غیــر مترقبــی نبــود.2

علت همراهی خاندان امام حسین)ع(
چرا اباعبداهلل)ع( در این سفر پر خطر، اهل بیتش را همراه خود برد؟

تقریبــًا بــه اتفــاق آرا بــه ایشــان می گفتنــد: آقــا! رفتــن خودتــان، خطرنــاک اســت 
و مصلحــت نیســت؛ یعنــی جانتــان در خطــر اســت؛ تــا چــه رســد کــه بخواهیــد اهل 
بیتتــان را هــم بــا خودتــان ببریــد. اباعبــداهلل)ع( جــواب داد: نــه، مــن بایــد آن هــا 
را ببــرم. بــه آن هــا جوابــی مــی داد کــه دیگــر نتواننــد در ایــن زمینــه حــرف بزننــد. 
بــه ایــن ترتیــب کــه جنبــه معنــوی مطلــب را بیــان می کــرد کــه مکــرر شــنیده ایــد 
کــه ایشــان بــه رؤیایــی اســتناد کردنــد کــه البتــه در حکــم یــک وحــی قاطــع اســت؛ 
فرمــود: در عالــم رؤیــا جــدم بــه مــن فرمــوده اســت: »ان اهلل شــاء ان یــراک قتیــال«. 
گفتنــد: پــس اگــر ایــن طــور اســت، چــرا اهــل بیــت و بچــه هــا را همراهتــان می برید؟ 

پاســخ دادنــد: ایــن را هــم جــدم فرمــود: »ان اهلل شــاء ان یراهــن ســبایا«.3
ــده اســت،  ــرده ش ــه کار ب ــرآن ب ــود ق ــه در خ ــدا ک ــا اراده خ ــدا ی ــیت خ کلمــه مش
ــه یکــی را اصطالحــًا اراده تکوینــی و دیگــری را اراده  ــه کار مــی رود ک در دو مــورد ب
تشــریعی می گوینــد. اراده تکوینــی، یعنــی قضــا و قــدر الهــی اســت کــه اگــر چیــزی 
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قضــا و قــدر حتمــی الهــی بــه آن تعلــق گرفــت، معنایــش ایــن اســت کــه در مقابــل 
قضــا و قــدر الهــی، دیگــر کاری نمــی شــود کــرد. معنــای اراده تشــریعی، ایــن اســت 
کــه خــدا ایــن طــور راضــی اســت؛ خــدا ایــن چنیــن می خواهــد؛ مثــال اگــر در مــورد 
مــورد  یــا در  العســر«4  بکــم  یریــد  الیســر و ال  بکــم  روزه می فرمایــد: »یریــد اهلل 
ــن  ــه ای ــدا ک ــه خ ــت ک ــن اس ــود ای ــم«،5 مقص ــد لیطهرک ــد: »یری ــری می فرمای دیگ
چنیــن دســتوری داده اســت، ایــن طــور می خواهــد؛ یعنــی رضــای حــق در ایــن 
اســت؛ خــدا خواســته اســت اینهــا اســیر باشــند؛ یعنــی اســارت اینهــا، رضــای حــق 
اســت؛ مصلحــت اســت و رضــای حــق، همیشــه در مصلحــت اســت و مصلحــت، 

یعنــی آن جهــت کمــال فــرد و بشــریت.
در مقابــل ایــن ســخن، دیگــر کســی چیــزی نگفــت؛ یعنــی نمــی توانســت حرفــی 
بزنــد. پــس اگــر چنیــن اســت کــه جــد شــما در عالــم معنــی بــه شــما تفهیــم کــرده 
انــد کــه مصلحــت در ایــن اســت کــه شــما کشــته بشــوید، مــا دیگــر در مقابــل 
ایشــان، حرفــی نداریــم. همــه کســانی هــم کــه از اباعبــداهلل)ع( ایــن جملــه هــا را 
می شــنیدند، ایــن جــور نمــی شــنیدند کــه آقــا ایــن مقــدر اســت و مــن نمــی توانــم 

ســرپیچی بکنــم.
اباعبــداهلل)ع(، هیــچ وقــت بــه ایــن شــکل تلقــی نمــی کــرد. ایــن طــور نبــود کــه 
وقتــی از ایشــان می پرســیدند؛ چــرا زن هــا را می بریــد، بفرمایــد: اصــال مــن در ایــن 
قضیــه بــی اختیــارم؛ بلکــه بــه ایــن صــورت می شــنیدند کــه بــا الهامــی کــه از عالــم 
معنــا بــه مــن شــده اســت، مــن چنیــن تشــخیص داده ام کــه مصلحــت در ایــن 
اســت و ایــن، کاری اســت کــه مــن از روی اختیــار، انجــام می دهــم؛ ولــی براســاس 

آن چیــزی کــه آن را مصلحــت تشــخیص می دهــم.6

حکمت برپایی مجلس عزا
چرا ائمه علیهم السالم این همه تأکید کردند که مجلس عزا به پا دارید؟

تکالیــف شــرعی، بــدون حکمــت نیســت؛ منظــور ایــن نبــوده کــه بــرای خانــدان 
پیغمبــر)ص(، همــدردی و تســلیتی باشــد؛ بلکــه مقصــود ایــن اســت کــه داســتان 

کربــال، بــه صــورت یــک مکتــب تعلیمــی و تربیتــی، همیشــه زنــده بمانــد.
امــام حســین)ع( بــرای منفعــت شــخصی کشــته نشــد. امــام بــرای ایــن کــه 



232

کتــاب مــاه

خــودش را فــدای گناهــان امــت کــرده باشــد، کشــته نشــد. امــام حســین)ع( 
ــم  ــن علیه ــه دی ــد. ائم ــته ش ــل کش ــا باط ــارزه ب ــد؛ در راه مب ــته ش ــق کش در راه ح
شــهادت  بمانــد؛  باقــی  دنیــا  در  حســین)ع(  امــام  مکتــب  خواســتند  الســالم 
امــام حســین)ع(، بــه صــورت یــک مکتــب، مکتــب مبــارزه حــق بــا باطــل، بــرای 
همیشــه باقــی بمانــد و اال چــه فایــده بــه حــال امــام حســین)ع( کــه ما گریــه بکنیم 
یــا نکنیــم و چــه فایــده بــه حــال خــود مــا دارد کــه صرفــًا بنشــینیم یــک گریــه ای 

ــم. ــویم و بروی ــد ش ــم و بلن بکنی
محــدث نــوری7 از کامــل الزیــاره نقــل می کنــد که حضــرت صادق)ع( بــه عبداهلل 
بــن حمــاد بصــری فرمــود: »بــه مــن خبــر رســیده کــه در نیمــه شــعبان، گروهــی از 
نواحــی کوفــه و مردمــی دیگــر، بــر ســر مــزار امــام حســین)ع( می آینــد و نیــز زنانــی 
کــه بــرای آن حضــرت نوحــه گــری می کننــد و عــده ای قــرآن می خواننــد و پــاره ای 
حــوادث کربــال را بیــان می کننــد و دســته ای نوحــه گــری می کننــد و گروهــی دیگــر 
مرثیــه می خواننــد. عــرض کــردم: فدایــت شــوم! آری، مــن نیــز پــاره ای از آن چــه 
فرمــودی، دیــده ام. فرمــود: ســپاس خــدای را کــه در میــان مــردم گروهــی را قــرار 
داد کــه بــه نــزد مــا می آینــد و مــا را می ســتایند و بــرای مــا مرثیــه می خواننــد و 
ــد؛ از خویشــان مــا  ــر ایشــان خــرده می گیرن ــه ب ــرار داد ک دشــمنان مــا را کســانی ق

یــا غیــر آن هــا ]و[ آنــان را تهدیــد می کننــد و اعمــال ایشــان را زشــت می شــمرند.
کارهــای  تقبیــح  و  دشــمن  تهدیــد  کار،  ایــن  فلســفه  می شــود  معلــوم  پــس 
آن هاســت؛ تحســین ایــن دســته و تشــویق بــه ایــن نــوع کار و تقبیــح آن دســته و 

ایجــاد نفــرت نســبت بــه آن نــوع کار.8
ائمــه دینعلیهــم الســالم خواســتند قیــام امــام حســین)ع( بــه صــورت یــک 
مکتــب و بــه صــورت یــک مشــعل فــروزان، همیشــه باقــی بمانــد. ایــن یــک 
چراغــی اســت از حــق؛ از حقیقــت دوســتی؛ از حقیقــت خواهــی. ایــن یــک ندایــی 
اســت از حــق طلبــی؛ از حریــت؛ از آزادی. ایــن مکتــب حریــت و ایــن مکتــب 
آزادی و ایــن مکتــب مبــارزه بــا ظلــم را خواســتند بــرای همیشــه باقــی بمانــد. در 
زمــان خــود ائمــه اطهــار علیهــم الســالم کــه ایــن دســتور صــادر شــد، ســبب شــد 
کــه جریانــی زنــده و فعــال و انقالبــی، بــه وجــود آیــد. نــام امــام حســین)ع( شــعار 

انقــالب علیــه ظلــم گشــت.9
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پــس اگــر از مــا بپرســند شــما در روز عاشــورا کــه حســین حســین می کنیــد و بــه 
ســر خودتــان می زنیــد، چــه می خواهیــد بگوییــد؟ بایــد بگوئیــم: مــا می خواهیــم 
ــم؛  ــات بکنی ــد حی ــم تجدی ــال، می خواهی ــر س ــا ه ــم. م ــان را بگویی ــرف آقایم ح
بایــد بگوییــم عاشــورا، روز تجدیــد حیــات ماســت. در ایــن روز، می خواهیــم در 
کوثــر حســینی، شســت وشــو بکنیــم؛ تجدیــد حیــات بکنیــم؛ روح خودمــان را 
ــی اســالم را  ــو مبــادی و مبان ــده کنیــم؛ از ن شســت وشــو بدهیــم؛ خودمــان را زن
بیاموزیــم ]و[ روح اســالم را از نــو، بــه خودمــان تزریــق بکنیــم. مــا نمی خواهیــم 
حــس امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر، احســاس شــهادت، احســاس جهــاد، 
روح  نمی خواهیــم  بشــود.  فرامــوش  مــا  در  حــق،  راه  در  فــداکاری  احســاس 

فــداکاری در راه حــق، در مــا بمیــرد.

علت ذکر مصیبت
ســؤال: بیشــتر اوقــات، بــه ویــژه در ایــام مصیبــت، ولــو بــه طــور اشــاره هــم شــده 
اســت، ذکــر مصیبــت می کنــم. جوانــی از مــن پرســید کــه آیــا ایــن کار، ضرورتــی یــا 
ــر  ــا ذک ــر بناســت مکتــب امــام حســین)ع( احیــا بشــود، آی ــه؟ اگ ــا ن حســنی دارد ی

مصیبــت امــام حســین)ع( هــم ضرورتــی دارد؟
بلــه، دســتوری اســت کــه ائمــه اطهارعلیهــم الســالم بــه مــا داده انــد و ایــن 
دســتور، فلســفه ای دارد و آن ایــن کــه هــر مکتبــی، اگــر چاشــنی از عاطفه نداشــته 
ــدارد  ــًا مکتــب و فلســفه و فکــر باشــد، آن قدرهــا در روح هــا نفــوذ ن باشــد و صرف
و شــانس بقــا نــدارد؛ ولــی اگــر یــک مکتــب چاشــنی ای از عاطفــه داشــته باشــد، 
ایــن عاطفــه، بــه آن، حــرارت می دهــد. معنــا و فلســفه یــک مکتــب، آن مکتــب را 
روشــن می کنــد؛ بــه آن مکتــب، منطــق می دهــد؛ آن مکتــب را منطقــی می کنــد. 
بــدون شــک، مکتــب امــام حســین)ع( منطــق و فلســفه دارد؛ درس اســت و بایــد 
ــه صــورت یــک مکتــب فکــری  ــا ب ــر مــا دائمــا ایــن مکتــب را صرف آموخــت؛ امــا اگ
بازگــو بکنیــم، حــرارت و جوشــش، گرفتــه می شــود و اساســًا کهنــه می گــردد. 
ایــن، بســیار نظــر بــزرگ و عمیقانــه ای بــوده اســت. یــک دوراندیشــی فــوق العــاده 
عجیــب و معصومانــه ای بــوده اســت کــه گفتــه انــد بــرای همیشــه، ایــن چاشــنی 
را شــما از دســت ندهیــد؛ چاشــنی عاطفــه، ذکــر مصیبــت حســین بــن علــی)ع( یــا 
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ــا حضــرت زهــرا  ــا ائمــه دیگــر علیهــم الســالم و ی ــا امــام حســن، ی امیرالمؤمنیــن ی
ســالم اهلل علیهــا. ایــن چاشــنی عاطفــه را مــا ]بایــد[ حفــظ و نگــه داری بکنیــم.10
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پاسخ 
 بوعلی  سینا)ره( در تعریف عرفان گفته است:

»توجــه مســتمر درونــی و انصــراف فکــری بــه طــرف قــدس جبــروت بــه منظــور 
ــور حــق، عرفان اســت.«)1( تابــش ن

رســیدن بــه چنیــن حالتــی، آرزوی همــه ســالکان راه حــق اســت. همــت عالــی 
آنــان ایــن اســت کــه همــه حجاب هــای ظلمانــی و نورانــی عالــم ملــک و ملکــوت 
را پشــت ســر نهنــد و بــا چشــم دل، بــدون واســطه، رخ زیبــای یــار را ببیننــد و خود 

را فــدای او کننــد.
ایــن جــان عاریــت کــه بــه حافــظ ســپرده دوســت  روزی ُرَخــش ببینــم و تســلیم 

وی کنــم 
در مناجات شعبانیه، که زمزمه همه امامان بوده است، آمده است:

ــَک عاِرفــًا َو َعــْن ِســواَک ُمْنَحِرفــًا َو  ْبَهــِج َفَاُکــوَن َل َ ْ
َک اال ــّزِ »ِالهــی  َو َاْلِحْقنــی  ِبُنــوِر ِع

ْکــراِم؛)2( معبــودا، مــرا بــه نــور گرانقــدر خویش  ِ
ْ

ِمْنــَک خاِئفــًا ُمراِقبــًا یــا َذاْالَجــالِل َو اال
رســان تــا نســبت بــه تــو عــارف گــردم و از جــز تــو رخ برتابــم و از تــو ترســم و فرمانــت 

بــرم، ای دارنــده جاللــت و کرامــت.«

پرسش
جلوه های عرفان در قیام عاشورا چیست؟
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ایــن حالــت عالــی روحــی در اثــر تقــوای الهــی، پرهیــز از گناهــان، انجــام وظایــف 
ــای  ــهیدان در دع ــاالر ش ــد. س ــد می آی ــی پدی ــلوک اخالق ــیر و س ــرفت درس و پیش

ــه از خــدا  می خواهــد: عرف
ُهــّمَ اْجَعْلنــی  َاْخشــاَک َکَاّنــی  َاراَک؛)3( خدایــا مــرا در مرتبــه ای از خــوف از 

َ
»َالّل

خــودت قــرار ده کــه گویــا تــو را می بینــم.«

جلوه های عرفان در کربال
1. وصال به حق

ــه از  ــی ک ــا جای ــد ت ــک می دیدن ــدا نزدی ــه خ ــود را ب ــاران او خ ــام و ی ــام هم آن ام
همــه هســتی خویــش گذشــتند و هــر ســختی و تلخــی را بــه جــان خریدنــد. هــر 
چــه در راه جانبــازی و جهــاد جلوتــر می رفتنــد، آثــار شــیرین ایــن حالــت عرفانــی 
برایشــان بیشــتر جلوه گــر می شــد. در شــب عاشــورا پــس از ســخنان امــام و اعــالم 
وفــاداری اصحــاب، امــام آنــان را دعــا کــرد، ســپس پــرده از چشمانشــان برداشــت 
و آنــان نعمتهــای بهشــتی را کــه خــدا عطایشــان کــرده بــود دیدنــد و جایــگاه 

خویــش را شــناختند.«)4(
ــُة  همچنیــن پــس از نمــاز ظهــر عاشــورا بــه آنــان فرمــود: »یــا ِکــراُم هــِذِه اْلَجّنَ
ــَهداُء 

ُ
َعــْت ِثماُرهــا َو َهــذا َرُســوُل اهلِل َو الّش َصَلــْت َاْنهاُرهــا َوایَنَ

َ
ُفِتَحــْت َاْبواُبهــا َو اّت

ــْن  ــُوا َع ــْم َفحام ــرُوَن ِبُک ــْم َو َیَتباَش ــوَن ُقُدوَمُک ُع
َ
ــبیِل اهلِل َیَتَوّق ــُوا فــی  َس ــَن ُقِتل ذی

َ
اّل

ُســوِل؛ ای بزرگــواران! ایــن بهشــت  ــوا َعــْن َحــَرِم الّرَ دیــِن اهلِل َو دیــِن َنبّیــِه َو ُذّبُ
اســت کــه دروازه هایــش بــه رویتــان گشــوده شــده و رودهایــش بــه هــم پیوســته و 
میوه هایــش شــیرین گشــته اســت. رســول خــدا)ص( و شــهدایی کــه در راه خــدا 
کشــته شــده اند، منتظــر ورود شــما هســتند تــا خوش آمــد گوینــد، بنابرایــن از دیــن 

ــد.«)5( ــداری نمایی ــر پاس ــوس پیامب ــد و از نام ــاع کنی ــرش دف ــدا و پیامب خ
حماسه ســازان عــارف کربــال آنچــه را کــه دیگــران در آینــه نمی دیدنــد، در خشــت 
ــده  ــان را درنوردی ــن و زم ــای زمی ــان پرده ه ــرت و عرفانش ــد و بصی ــام می دیدن خ
بــود و بــر بــام دنیــا گام نهاده،چنیــن مقــام ارجمنــدی را در پرتــو همراهــی بــا 

ــد. ــه دســت آورده بودن حضــرت اباعبــداهلل)ع( ب
زهیر بن قین آن گاه که آهنگ میدان کرد، دست بر دوش امام نهاد و گفت؛
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ــه قــدم بــه میــدان می نهــم و  ــه نیکــی یافتــه ام و عارفان »اینــک راه خویــش را ب
ــن و  ــی و حس ــر و عل ــی پیامب ــو یعن ــر ت ــاکان بی نظی ــات نی ــه مالق ــه ب ــن دارم ک یقی

جعفــر طیــار و حمــزه علیهم الســالم می شــتابم.«)6(
ــار از میــدان برگشــت و در ظاهــر از امــام طلــب  حضــرت علی اکبــر)ع( نیــز یــک ب

ــه او فرمــود: ــی در واقــع آب حیــات می طلبیــد، امــام ب آب نمــود ول
»پســرم، بــه میــدان بــاز گــرد کــه پــس از اندکــی جنگیــدن، جــدت محمــد)ص( 
را مالقــات خواهــی کــرد و او چنــان تــو را ســیراب خواهــد کــرد کــه پــس از آن، هرگــز 

تشــنه نخواهــی شــد!«
پــس از ســخنان امــام)ع( آن مجاهــد عــارف بــه صــف دشــمن زد و حماســه 
افکنــد،  زمیــن  بــر  و  داد  قــرار  هــدف  را  او  بن عــروه،  میان منقــذ  آن  در  آفریــد. 

فریادبــرآورد: خــون،  و  خــاک  میــان  در  علی اکبــر 
»پــدر عزیــزم، درود بــر تــو، ایــن، جــدم پیامبــر اســت کــه بــر تــو ســالم می فرســتد 

و پیــام می دهــد کــه هــر چــه زودتــر بــه ســوی مــا بشــتاب!«)7(
راســتی در عرفانــگاه کربــال چــه رخ داده اســت کــه پــدر از پســر، پســر از پــدر، بــرادر 
از بــرادر و خواهــر از بــرادر،دل می کنــد و خــود را تســلیم امــواج بــال می نمایــد؟ جــز 
ــر  ــی« پ

َ
ــی َفَتدّل ــارگاه »َدن ــه ب ــوا ب ــد از آوردگاه نین ــم گرفته ان ــی تصمی ــه جملگ اینک

ــُت  ــّرًا فــی  ِرضــاکا َو َاْیَتْم ــَق ُط ــُت اْلَخل ــان حــال و قــال بگوینــد: َتَرْک ــا زب بکشــند و ب
ْعَتنــی  ِاْربــًا َفِاربــا َلمــا َحــّنَ اْلُفــؤاُد ِالــی  ِســواکا! اْلَعیــاَل ِلَکنــی َاراکا َفَلــْو َقّطَ

ــو را  ــا ت ــم یتیــم گشــت ت ــرک گفتــم و عیال ــو ت تمامــی مردمــان را در راه رضایــت ت
ــو را نمی خواهــد.)8( ــر ار ت ــم غی ــر مــرا قطعــه قطعــه کنــی، دل ببینــم اگ

همــه عاشــوراییان، مســت جمــال حســینی شــدند و زیباتریــن ســرود عاشــقانه 
را پیــام آور کربــال، حضــرت زینــب)س(، در کوفــه ابــراز داشــت. وقتــی اهــل بیــت)ع( 
بــه عنــوان اســرای جنگــی وارد مجلــس عبیــداهلل شــدند، او بــا نخــوت و غــرور 
از حضــرت زینــب)ع( پرســید: خــدا بــا خانــدان تــو چــه کــرد؟ دختــر پیامبــر بــا 
َکَتــَب اهلُل  َقــْوٌم   َجمیــاًل، هــُؤالِء 

َ
إاّل ْیــُت 

َ
َرأ اطمینــان و صالبــت پاســخ داد: »مــا 

َعَلْیِهــُم اْلَقْتــَل َفَبــرزُوا ِالــی  َمضاِجِعِهــْم...؛)9( جــز زیبایــی ندیــدم! ایــن خیــل 
)شــهدا( کســانی هســتند کــه خــدا شــهادت را برایشــان مقــرر کــرده بــود و آنــان بــه 

مشــهد خویــش شــتافتند.«
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2. راز و نیاز با خدا
ــه انســان پیــدا می کنــد و در خلــوت  دعــا و عبــادت، زیباتریــن حالتــی اســت ک
انــس خــدای خویــش می نشــیند. از نظــر قــرآن مجیــد، هــدف نهایــی آفرینــش 

 ِلَیْعُبــدُوِن؛)10(
َ
ْنــَس ِااّل ِ

ْ
محســوب می شــود؛»َو مــا َخَلْقــُت اْلِجــّنَ َو اال

جن و انسان را نیافریدم جز آنکه مرا بپرستند.«
و  )ع(  حســین  امــام  دایمــی  ویژگی هــای  از  خالصانــه  پرســتش  و  نیایــش 
بــود. امــام ســجاد)ع(فرمود:»پدرم در شــبانه  روز هــزار رکعــت  یــاران فــداکار او 

)11 نمازمی خوانــد.«)
حضــرت، در طــول ســفر، حتــی در صبــح و ظهــر روز عاشــورا نمازهــای واجــب 
را همــراه اصحابــش بــه جماعــت برگــزار  کــرد. عصــر تاســوعا وقتــی جنــب و جــوش 
ــا از آنــان خبــر بیــاورد،  دشــمن را مالحظــه کــرد، حضــرت عبــاس)ع( را فرســتاد ت
بــه او گفتنــد، قصــد حملــه دارنــد، امــام بــرادر را بــه ســوی عمــر ســعد فرســتاد تــا از 
او مهلــت بگیــرد جنــگ را بــه فــردا موکــول کنــد تــا یــک شــب دیگــر بــه درگاه خــدا 

عبــادت کننــد، آنــگاه فرمــود:
»خدا می داند که نماز، قرائت قرآن و دعا و استغفار را دوست  دارم.«)12(

شــب عاشــورا تــا صبــح، مشــغول نمــاز و دعــا و اســتغفار و مناجــات و تــالوت 
قــرآن بودنــد.)13(

حضــرت مســلم)ع( هنــگام عزیمــت بــه ســوی کوفــه، بــرای وداع بــه مســجد 
النبــی رفــت و دورکعــت نمــاز بــه جــای آورد.)14( در بــاره یکــی دیگــر از شــهدا بــه 
نــام »ســوید بن عمــر« نوشته اند:»انســانی شــریف و پرنمــاز بــود.«)15( حبیــب 
بن مظاهــر عصــر تاســوعا خطــاب بــه نیروهــای یزیــد گفــت: »چــه بــد گروهــی 
هســتید؛ فــردای رســتاخیز در حالــی بــه پیشــگاه خــدا حضــور می یابیــد کــه نســل 
و عتــرت پیامبــرش را کشــته اید؛ کســانی کــه عابــدان ایــن دیــار و نمازشــب خوان 

ــد.«)16( ــدا بودن ــر خ و ذاک
بــه شــهادت تاریــخ و احادیــث، امــام حســین)ع( بیشــترین محبــت و شــیفتگی 
را نســبت بــه خداونــد داشــت. وجــودش سرشــار از محبــت خــدا بــود. از میــان آن 
همــه حــاالت، داســتان هــا و روایــات و اخبــار، یــک جملــه بــرای مــا کافــی اســت، 
کــه از مهــم تریــن قســمت های مناجــات او در عصــر عرفــه در صحــرای عرفــات 
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 علیــک و 
ُ

ــدّل ــی دلیــل ی ــا خــدای خویــش اســت: »متــی غبــَت حتــی تحتــاج ال ب
ــراک  ــار هــی التــی توصــل الیــک، عمیــت عیــٌن ال ت متــی بعــدَت حتــی تکــون االث
ــو کــی از  ــُه مــن حبــک نصیبــا؛ ت ــم تجعــل َل علیهــا رقیبــًا و خســرت صفقــة عبــد ل
ــار  ــا آث ــی از مــا دور شــدی ت ــه دلیــل و برهــان محتــاج باشــی و ک ــا ب ــی ت نظــر پنهان
و مخلوقــات، مــا را بــه تــو نزدیــک ســازد؟! کــور بــاد چشــمی کــه تــو را نمی بینــد، 
ــه  ــده ای ک ــاد بن ــان ب ــتی. در زی ــین او هس ــو مراقــب و همنش ــه همیشــه ت ــا آن ک ب

نصیبــی از عشــق و محبــت نیافــت.)17(
کی رفته ای ز دل که تمنا کنم تورا

 کی رفته ای ز دیده که پیدا کنم تو را
امــام حســین)ع( همچــون دیگــر پیشــوایان اســالم، بــا آن همــه عشــق و محبــت 
بــه ذات اقــدس ربوبــی، بیشــترین احســاس ابهــت و جــالل و جمــال و عظمــت 
نســبت بــه پــروردگار متعــال را در وجــود خــود داشــت کــه در مــوارد گونه گــون تجلی 
و بــروز می کــرد. امــام تالحظــه شــهادت، ارتبــاط ناگسســتنی و عشــق ســوزان بــه 

محبــوب واقعــی خــود را بــه همــراه داشــت.
در روز شــهادت هــر چــه بــه زوال ظهــر نزدیــک می گردیــد و ســاعات بحرانــی 
ــاعات  ــدن س ــپری ش ــا س ــه ب ــق دلباخت ــد، آن عاش ــر می ش ــال نزدیک ت ــه کرب جبه
فــراق و نزدیــک شــدن وعــدة وصــل، قیافــه اش مصمم تــر، رنــگ او برافروخته تــر، 
ســیمایش گلگون تــر و چهــره اش شــکفته تر می گردیــد و شــور مخصوصــی در امــام 

دیــده می شــد. )18(
امــام حســین در لحظــه شــهادت تبســم بــر لبــان خــود داشــت و خنــدان و 
شــاداب بــود. او آرام و شــاد و بشــاش و متبســم و خنــدان بــود. شــمر ســراو را 
ــام  ــه انج ــود را ب ــه خ ــه وظیف ــرا ک ــود )19(چ ــکفته ب ــون گل ش ــا وی چ ــد ام می بری
رســانیده و اینــک در آســتانه وصــال بــا معبــود و معشــوق ومحبــوب خویــش 
اســت. آری ایــن اســت نتیجــه عشــق و معرفــت بــه پــروردگار، و ایــن اســت نتیجــه 
ادای تکلیــف و انجــام مســؤولیت و وظیفــه. آرامــش خاطــر و ســکون و طمأنینــه، 

ــمندتر. ــن ارزش ــی از ای ــه موهبت ــت، و چ ــف اس ــام تکلی ــمند انج ــل ارزش حاص
پیامبر اســالم)ص( درباره اصحاب امام حســین)ع(، آن عاشــقان کوی دوســت 
ــان  ــد؛)20( آن ــم مــس الحدی ــود:» ال یجــدون ال ــار فرمــوده ب و شــیفتگان وصــال ی
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درد و رنــج اصابــت اســلحه آهــن را نمی یابنــد«. چگونــه می شــود نیــزه و خنجــر بــه 
بدنــی فــرو رود و بیــرون کشــیده شــود و خــون جــاری گــردد امــا احســاس ســوزش و 
درد در میــان نباشــد؟ پاســخ ایــن اســت کــه اینــان چنــان شــیفته و دلباختــه کوی 
دوســت و راهــی بــه ســوی آن دیــار بودنــد کــه ســر از پــا نمی شــناخته، برخــورد 
بــا ســالح های گوناگــون را بــه چیــزی نمی گرفتنــد و کوچک تریــن اعتنائی بــه آن 
نداشــتند. چنــان در راه ادای تکلیــف و انجــام وظیفــه اســالمی و انســانی خــود 
سرمســت موفقیــت و کامیابــی بودنــد کــه بــه هیــچ چیــز دیگــر نمی اندیشــیدند. 
وقتــی یــاران و اصحــاب امــام)ع( چنیــن بودنــد، خــود آن وجــود سرشــار و آن 

مصــداق بــارز »والذیــن آمنــوا اشــد حبــا )21( هلل« چگونــه بــود؟

3. تجلی رضا به قضا
در مقامــات و مراحــل عرفانــی و ســلوک، رســیدن بــه مقــام »رضــا« دشــوار و 

ارجمنــد اســت.
بــه راســتی کــه حســین بــن علــی)ع( در میــان آنــان - کــه یکــی بــه درد یــا درمــان 
ــان  ــا هجــران میاندیشــید و آن را میپســندید - »آنچــه را جان ــه وصــل ی و یکــی ب
بــود.  خــدا  قضــای  بــه  انســان  رضــای  تجلیــگاه  کربــال  میپســندید.  پســندد« 
حضــرت در واپســین لحظــات حیــات در قتلــگاه، زمزمــه میکــرد: »الهــی رضــی 

بقضائــک«.
ایــن مرحلــه از عرفــان؛ یعنــی خــود را هیــچ ندیــدن و جــز خــدا ندیــدن و در 
مقابــل پســند خــدا اصــال پســندی نداشــتن. در آغــاز حرکــت از مکــه بــه ســوی 
کوفــه نیــز فرمــوده: »رضــا اهلل رضانــا اهــل البیت؛رضــا و پســند مــا خانــدان، همــان 

پســند خــدا اســت«. )22(
ــه مقــام رضــا رســیده  ــه ب ــا مجاهــدت، ریاضــت و زهــدورزی خالصان حضــرت ب
ــروز پیــدا  ــا دشــمن ظهــور و ب ــود. ایــن مقــام درتمامــی برخوردهــای حضــرت ب ب
و  رضایــت  کــه  هســتید  کســانی  شــما  کــه  مــی زد  نهیــب  را  کوفیــان  و  می کــرد 
خواســته های دل خویــش را بــر رضــای الهــی ترجیح داده ایــد: »ال افلــح قــوم آثــروا 
مرضــاة انفســهم علــی مرضــاة الخالــق؛ )23( رســتگار نخواهنــد شــد قومــی کــه 

رضایــت خــود را بــر رضایــت خداونــد ترجیــح دهنــد«.
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... هیــچ یــک از پیشــامدهای تلــخ ظاهــری، خللــی در ارادۀ مصمــم حضــرت در 
ادامــه حرکــت پدیــد نیــاورد و بــا دلــی راضــی بــه پیشــواز حــوادث می رفــت. آن گاه 

کــه فــرزدق ایشــان را از اوضــاع کوفــه خبــرداد در جــواب فرمــود:
»همــواره کار دســت خــدا بــوده و هســت. اگــر قضــای الهــی بــر چیــزی نــازل شــود 
کــه دوســت داریــم و می پســندیم، خــدا را بــر نعمت هایــش ســپاس می گوییــم امــا 
ــاز از کســی کــه نیتــش  اگــر قضــای الهــی میــان مــا و امیدمــان فاصلــه انداخــت، ب

حــق و شــیوه اش تقــوا باشــد دور نیســت«. )24(
ایــن کالم امــام)ع( در مدینــه در وقــت وداع بــا قبــر جــدش رســول خــدا هــم 
اعــالم شــد: »اســئلک...ما اختــرَت ِمــن أمــری هــذا مــا هــو لــک رضــی؛ خدایــا! از 

تــو درخواســت دارم آنچــه را مایــة خشــنودی توســت، برایــم برگزینــی.«)25(
ایــن خصلــت حضــرت در همراهانــش نیــز ظهــور و بــروز کامــل داشــت. حضــرت 
زینــب در مجلــس ابــن زیــاد آن گاه کــه والــی مغــرور کوفــه او را مــورد طعــن و خطاب 
ــرادرت نمود؟«فرمود:»مــا  ــا ب قــرار داد کــه: »چگونــه دیــدی رفتــاری را کــه خــدا ب

رأیــُت اال جمیــاًل؛ غیــر از خوبــی و جمــال چیــزی ندیــدم«. )26(
ایــن برخــورد از ســر رضایــت و عاشــقانه، فضــای مجلــس را علیــه ابــن زیــاد 

کــرد. را زمین گیــر  او  و  نمــود  دگرگــون 
وقتــی انســان بــه عظمــت صفــات و اســمای الهــی پــی ببــرد، بهــت زده می شــود 
ــه  ــی تماشــا ب ــا و خیرگ ــده، در حــرارت تمن ــای عقــل را چوبیــن دی و در آن وادی، پ
یکبــاره می ســوزد، پــس طبعــًا اراده ای کــه در ایــن آتــش صیقلی می شــود، شکســت 
 ناپذیــر اســت. نــه رهبــر عاشــورا و نــه هیــچ یــک از اهل بیــت و اصحــاب بــا آن همــه 
صحنه هــای دلخــراش و فشــارهای ســخت درونــی و بیرونــی از پــای در نیامدنــد و 
زبــان اعتــراض نگشــودند. درک ایــن حقیقــت و ایــن حالــت،درک مشــکلی اســت، 
از آن جهــت کــه عقــل آدمــی جــز حیــرت و شــگفتی در ایــن بــاره بــه چیزی نمی رســد 
و در مقابــل حــرکات اعجاب آمیــز سیدالشــهدا زانــوی تســلیم و عجــز بــر زمیــن 
می زنــد. امــام زین العابدیــن در وصــف ایــن ویژگــی در عمــه خویــش می فرمایــد: 
»در ســفر اســارت از کوفــه تــا شــام، بارهــا شــاهد بــودم کــه عمــه ام زینــب غــذای خــود 
را بیــن کــودکان تقســیم می نمــود و خــود از شــدت گرســنگی و ضعــف نمــاز شــب را 

نشســته می خوانــد، در ایــام ســفر هیــچ گاه نمــاز شــب او تــرک نشــد«. )27(



242

کتــاب مــاه

�ت ݣݣݣها وسژ
ف
ی ݣݣݣ� پ

ݣݣ�

1. عرفان و حماسه، آیت اهلل جوادی آملی، ص ۳۵، نشر رجاء، 1۳۷۲، به نقل از نمط نهم اشارات و تنبیهات.
۲. مفاتیح الجنان، مناجات شعبانیه.

۳. همان، دعای عرفه.
۴. مقتل الحسین، مقّرم، ص ۲61، بصیرتی، قم، 1۳۹۴ق.

۵. همان، ص ۳۰۴.

6. همان، ص ۳۰6.
۷. لهوف، ص 166، 16۷.

۸. جامع االسرار و منبع االنوار، سید حیدر آملی، ص 11 مقدمه، تهران، 1۳۴۷. )همه مردم را در راه خشنودی تو 
کنی، باز هم دلم به سوی دیگری مشتاق  گر مرا قطعه قطعه  کردم تا تو را بینم، ا گفتم، و خانواده ام را رها  ترک 

نخواهد شد.(
۹. نفس المهموم، ص ۳۷1.

1۰. سوره ذاریات، آیه ۵6.
11. بحاراالنوار، مجلسی، ج ۴۴، ص 1۹6.

1۲. مقتل، ابومخنف، ص 1۰6.
1۳. همان، ص 11۲.
1۴. الفتوح، ص ۵۳.
1۵. لهوف، ص 16۵.

16. مقتل، ابومخنف، ص 1۰۵.
1۷. مفاتیح الجنان، بخشی از دعای امام حسین)ع( در روز عرفه.

1۸. بحاراالنوار، ج ۴۴، ص ۲۹۷
کنوز السعادة و رموز الشهاده، تألیف عالمه حاج میرزا محمد رفیع نظام العلماء، چاپ 1۳۲۲ ه.ق، تبریز،   .1۹

ص 1۵۰ 1۵1.
۲۰. بحار االنوار، ج۴۵، ص ۸۰

۲1. بقره)۲( آیه 16۵
کلمات االمام الحسین، ص ۳۲۸. ۲۲. موسوعة 

۲۳. مقتل الحسین، خوارزمی، ج 1، ص ۲۳۹، بحاراالنوار، ج ۴۴، ص ۳۸۳.
کلمات االمام الحسین، ص ۳۳6. ۲۴. موسوعة 

۲۵. همان، ص ۳۲۸.
۲6. بحاراالنوار، ج ۴۵، ص 116.

کبرا، اسماعیل منصوری، نشر آیه، ص ۳۸. ۲۷. زینب 


