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د
ا ب� ـ ـ تـ� ـ ـ ا
نخستین اقدام ماندگار در حرکت عاشورا
عبدالحسین معزی

اولیــن اقــدام در حرکــت عاشــورا هجــرت اســت.امام حســین(ع) در نخســتین
اقــدام مانــدگار خــود بــرای تاریــخ ،اقــدام بــه هجــرت میکنــد .لــذا از مدینــه بــه
مکــه و از مکــه بــه ســمت کربــا آمدنــد.
هجــرت یکــی از مهمتریــن اصــول در اســام اســت و مهاجــرت یکــی از
ارزشهاســت .وقتــی مــا نمیتوانیــم در یــک محیطــی کــه هســتیم کارمــان را انجام
دهیــم ،حرکــت کنیــم و جایــی دیگــر کارمــان را انجــام دهیــم .لذاامــام حســین(ع)
حرکــت و مهاجــرت کــرد و بعــد هــم ســختیهای مهاجــرت را تحمــل نمــود.
بهایشــان ســفارش کردنــد کــه وقتــی م ـیروی راه بــرای تــو ســخت خواهــد شــد.
مردمیکــه دعــوت کردنــد دارایایــن ویژگــی و ســابقه تاریخــی هســتند و تــو خــود
میدانــی کــه بــا پدرتامیرالمؤمنیــن(ع) وامــام حســن(ع) چگونــه رفتــار کردنــد.
اباعبــداهلل بــا تمــام ســختیهایی کــه میدانســت تحمــل کــرد و ســختیها را
بــه جــان خریــد تــا جایــی کــه همــه هســتی خــود را از دســت داد.ایــن کســی کــه
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هــدف وایــده بزرگــی دارد ،حرکــت بــرای خــدا و دیگــر انســانها را هــم حرکــت
میدهــد و خودهــادی و رهنمــون و پیشــروی آنهــا میشــود و ســختیها را
بــه جــان میخــرد؛ بنابرایــن بعــد از مهاجــرت مســئله جهادامــام حســین(ع)
مطــرح اســت .یــک نــوع جهــاد همــان اســت کــه همــه مــردم بــه آن توجــه دارنــد
و بــه معنــای جنگیــدن بــا دشــمن اســت؛اما جهــاد در اولیــن مرحلــه یعنیاینکــه
انســان بــا تمایــات خــود بجنگد.امــام حســین(ع) ماننــد دیگــر انسانهاســت و
تمایــات انســانی دارد و عالقهمنــد بــه خانــواده و فرزنــد اســت و آســایش وامنیــت
خانــواده و بهــره بــری ازامکاناتایــن جهــان را میخواهد؛امــا کســی کــه هــدف
دارد و میخواهــد حرکــت کنــد و هجــرت هــم کــرده اســت ،کوشــش و تــاش و
جهــاد بــا نفــس خــود میکنــد کــه بزرگتریــن جهــاد و بــه تعبیــر پیامبــر جهــاد اکبــر
اســت؛ و آن را بــه انســانها میآمــوزد.
مکتــب عاشــورا هجــرت کــردن از یــک موقعیــت بــه موقعیــت برتــر و بهتــر را
میآموزانــد .مکتــب عاشــورا میگویــد کــه اگــر انســان میخواهــد بــه موقعیــت
برتــر در هجــرت برســد ،بایــد تــاش و کوشــش کنــد .اولیــن مرحلــه کوش ـشاین
اســت کــه بــا آنچــه تمایــات درونــی اســت درگیــر شــود و آنهــا را تحــت تأثیــر قــرار
دهــد و از بیــن ببــرد و میــل و خواســتهاش فراتــر از تمایــات شــخصی و نفســانی
باشــد .مســئله دیگــر اینکــه ایــن حرکــت کــردن آســیبهای فراوانــی دارد و
کمتریــن آناینکهامــام حســین(ع) در جریــان کربــا بــه رنجهــای جســمانی
درســت یافــت کــه نظیــر آن نیســت .مــا در ســخنرانیهای عاشــورا بیــان میکنیــم
کهامــام حســین(ع) و فرزندانــش ویارانــش چقــدر دچــار مشــکالت شــدند .اولیــن
مشــکلاینکه خانــواده میخواهنــد زندگــی کننــد ولــو چنــد روز در یــک صحــرا و
باامکانــات محــدودی چــادر زدهانــد و اولیــن چیــز و کمتــر تقاضــای آنهــاایــن
اســت کــه آب میخواهنــد .لــذا آب کــه اولیــن چیــزی کــه حیــات بشــری بــه آن
متکــی اســت را بــه روی آنهــا میبندنــد.
و آن نــوع آب را بــه روی انســانها میبندنــد کــه شــاعر میگویــد :زان تشــنگان
هنــوز بــه عیــوق میرســد فریــاد العطــش ز بیابــان کربــا
دشــمنان بهنوعیامنیــت را بــر او تنــگ میکننــد کــه خانوادهایشــان نــگاه
میکننــد و میبیننــد کــه حداقــل جمعیتــی کــه در برابــر آنه ـ ا ایســتاده اســت
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 18هــزار نفــر اســت و آنهــا فقــط  72نفــر هســتند.این چــه اضطــراب نفســانی
و روحانــی بــرای انســان پیــش م ـیآورد؟ چــه اضطرابــی در بچههــا وزنهــا
ایجادشــده اســت؟امام حســین(ع) هــم بــه خانــواده و فرزندانــش عالقهمنــد
اســت و آنهــا را دوســت دارد و بــه آنهــا عشــق مــیورزد .هرچقدرایمــان و
خلــوص و صفــای باطــن انســان بیشــتر باشــد اظهــار تعلــق بــه هســتی هــم بیشــتر
میشــود؛ یعنــی آنقــدر کــه پیامبــر(ص) جهــان و انســانها را دوســت م ـیدارد،
دیگــر انســانها نمیتواننــد تصــور کنند.امــام رضــا(ع) بــه خانــواده عالقــه داشــتند
وامیرالمؤمنیــن و دیگرامامــان هــم همینطــور بودنــد .یکامــام عالــم و آگاه بــه
تمــام حقایــق عالــم و انســانی کــه هســتی در اختیــار مقــام والیــت تکوینــی اوســت.
ایــن انســان نســبت تعلقــش بهایــن جهــان زیــاد اســت و انســانها و
موجوداتایــن جهــان را دوســت م ـیدارد .نمونــه آنایــن اســت کــه وقتیامــام
حســین(ع) در بیــن راه مکــه تــا کربــا میآمدنــد ،لشــگر هزارنفــری و تشــنه حــر
جلــوی آنهــا را گرفت.امــام گفتنــد کــه همــه آنهــا را ســیراب کنیــد و بــه اسـبها
و حیوانــات آنهــا هــم آب بدهیــد تــا اذیــت و آزار نبینند.ایــن از رأفتامــام اســت.
حــاال ببینیــد کــه نســبت بــه خانــواده چگونــه اســت.این پــدری کــه میبینــد
سفــردای آنهاســت ،چــه
بچههــا چقــدر مضطــرب هســتند و نگــران فــردا و پ 
حالــی دارد؛ زیــرا میدانــد کهایــن موجــودات انســانیت خــود را زیــر پــا گذاشــتهاند.
لذاامــام حســین(ع) میایســتد و جهــاد میکنــد.
امــام حســین(ع) روز عاشــورا هــم میایســتد و تمــام عزیزانــش را بــه جنــگ
میفرســتد .حبیــب بــن مظاهــر از یــاران و اصحــاب پیامبــر بــود .چنــد نفــر دیگــر
هــم از اصحــاب پیامبــر در کربــا بودنــد کــه انســانهای برجســتهای بــه لحــاظ
معرفتــی بودند.امــام حســین(ع) میبیننــد کــه آنهــا ماننــد بــرگ خــزان روی
زمیــن میریزنــد .بــه تعبیــر تاریــخ وقتــی اوج مصیبــت را بیــان میکننــد میگوینــد
آنهــا قطعهقطعــه شــدند.امام حســین(ع) نــگاه میکنــد جوانــی ماننــد علیاکبــر
و قاســم بــن حســن و خردســالی ماننــد عبــداهلل بــن حســن را کــه  10ســاله اســت
را بــه شــهادت میرســانند و یــا بچــه شــیرخواره بــه شــهادت میرســد و بــه صغیــر
و کبیــر رحــم نمیکنند.امــام حســین(ع) همهاینهــا را بــه جــان میخــرد وایــن
مصیبتهــا را درراه خــدا تحمــل میکنــد و توصیهایشــاناین اســت کــه میگویــد؛
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حــاال کــه هجــرت کــردی و مجاهــدت دارید،اینجــا بایــد صبــر و مقاومــت کنیــد و
دســتور مقاومــت میدهــد .میگوینــد مقاومــت و صبــر کنیــدای بــزرگزادگان
و انســانهای باکرامــت و انســانهای گرامیداشــته شــده در تاریــخ بشــریت،
مقاومــت کنیــد و مکتبایــن را میگویــد کــه در مســیر اعتقــادی حرکــت و تــاش
کــردن الزم اســت.
اگــر موقعیــت ثابــت اجــازه نمیدهــد هجــرت کــردن و درایــن هجــرت جهــاد
داشــتن و مبــارزه بــا تمایــات و کســانی کــه ســد راه تــو هســتند و درایــن راه از هــر
چــه داری بایــد بگــذری و بایســتی و مقاومــت کنــی و عقــب نکشــی و جــا نزنــی و
تــرس و وحشــت و اضطــراب بــه تــو راه ندهــد و درایــن مســیر عــزت و انســانیت
خــودت را بــدان .میخواهــم تــو را بخــرم .بــه چــه چیــز خــودت راای انســان
میخواهــی بفروشــی؟ بــه یــک جرع ـهای آب و یــا وعدهغــذا و آینــده و مقــام و
پول؟ایــن تعبیــر بــر تــارک تاریــخ میدرخشــد کــه فرمودنــد؛ هیهــات منــا الذلــه؛
یعنــی هرگــز ،مــا عزیــز و محتــرم و باشــخصیت هســتیم.
یــک شــیعه بــا باوراینکهامــام حســین(ع)امام ســوم اوســت و حجــت خــدا
بــر اوســت و رفتــار و کــردار او بــرای انســانها حجــت اســت و درسهــای بســیار
متعــددی بهعنــوان یــک مکتــب از عاشــورایامام حســین(ع) میگیــرد .اگــر
شــیعه هــم نباشــد یــک انســان مســلمانی اســت و بازهــم میتوانــد درس بگیــرد؛
زیــرااینچنیــن نیســت کــه بــرادران مــا در اهــل ســنت نســبت بــه خانــدان پیامبــر
عالقهمنــد نباشــند .آنهــا هــم نهایــت احتــرام را میگذارنــد و بــرای آنهــا هــم
دردنــاک اســت کــه در برهـهای از تاریــخ کســی کــه خــود را بهعنــوان خلیفــه پیامبــر
و جانشــین پیامبــر جــا زده اســت بــا پســر پیامبــر چنیــن رفتــاری میکنــد .قابــل
توجیــه نیســت و قبــول نمیکننــد لــذا آنهــا هـمدرس میگیرنــد .چــون اگــر منبــع
دینــی و مرجــع دینــی اهــل ســنت بدانیــم چــه کســانی هســتند چــه کســی برتــر
از ولــی خــدا و حجــت خــدا و کســی کــه در دامــن پیامبــر بزرگشــده و پیامبــر
فرمــوده اســت کــه مــن از حســین و حســین از مــن اســت .لــذا چــه کســی بهتــر
ازامــام حســین(ع) کــه از او پیــروی کننــد و از او درس بیاموزند.امــام حســین(ع)
میآمــوزد کــه انســان بــرای هدفــی کــه دارد بایــد بایســتد و مقاومــت کنــد.
حــاال اگــر شــیعه و مســلمان هــم نباشــند و فقــط انســان باشــند ،درس
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آنهاایــن اســت کــه انســان بــرای هدفــی کــه دارد بایســتد و مهاجــرت کنــدو
مقاومــت کنــد .مــا میگوییــم انســانهایی بودنــد کــه در تاریــخ از هــر چــه
داشــتند گذشــتند و بــه هدفشــان رســیدند واینامــر تجربهشــدهای اســت وایــن
درســی بــرای انسانهاســت .لذاایــن اســت کــه عــزت بشــری و کرامــت انســانها
بســیار مهــم اســت؛ زیراامــام حســین(ع) در روز عاشــورا بــه سیاهپوســتان
هــم احتــرام میگذاشــتند و ماننــد جوانانهاشــمیکه از خانوادههــای برتــر
بودنــد میدانســتند و یکــی از آنهــا را آزاد میکننــد و میگوینــد کــه برود؛امــا او
میایســتد و بــه شــهادت میرســد وامــام حســین(ع) هــم ماننــد فرزنــدش او را
در آغــوش میگیــرد و احتــرام میکنــد .لــذا بش ـرامروز میتوانــد اســتفاده کنــد کــه
خــودش ارزش دارد و زیــر بــار ذلــت نــرود و ذلیــل و خــار نشــود وایــن درســی اســت
کــه انســانها میتواننــد از عاشــورا بگیرنــد
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وقایع ماه محرم الحرام

روز ّاول محرم

 .1آغازایام حسینی
اولیــن روز از مــاه حــزن وانــدوه آل محمــد علیهــم الســام اســت،که همــه
انبیــاء ومالئکــه و شــیعیان و دوســتان اهلبیــت علیهــم الســام محزونانــد.
بایــد گفت:مــاه حــزن وانــدوه تمــام عالــم اســت،چرا کــه همــه ســاله از اول محــرم
تــا روز عاشــورا پیراهــن پــاره پــاره سیدالشــهداء(ع) را از عــرش خــدا رو بــه زمیــن
۱
میآویزنــد و حــزن وانــدوه عالــم را فــرا میگیــرد.
همچنیــن آغــاز مجالــس عــزاداری حضــرت اباعبــداهلل(ع) اســت،که مــردم را
بهامــور اعتقــادی خویــش آشــنا میکند،ودســتورات دیــن خــود را از حســینیهها
و تکایــا و مســاجد بــه خانههــای فکــر ودل خــود بــه ارمغــان میبرنــد .شــرکت در
مراســم عزاداریامــام حســین(ع) واشــک بــر آن حضــرت،از وظایــف مــا در زمــان
غیبتامــام زمان(عــج) اســت.

 .2ماجرای شعب ابی طالب(ع)
در پــی بــاال گرفتــن قــدرت اســام پــس از بعثــت پیامبــر(ص) قریــش پیمــان
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نام ـهای نوشــتند وطــی آن قــرار گذاشــتند بــا بنیهاشــم تکلــم نکننــد و بــا آنــان
هــم ســفره وهمنشــین نشــوند و معاملــه ننماینــد؛و آنــان را بــه گونـهای در فشــار
قراردهنــد کــه پیامبــر(ص) را بــه قریــش تحویــل دهنــد تــا آن حضــرت را بــه قتــل
رســانند .حضــرت ابوطالــب(ع) بنیهاشــم را بــه درهای کــه منتســب بــه آن
حضــرت بــود بــرد،و اطــراف آن را محکــم کــرده وبــرای حفــظ جــان پیامبــر(ص)
شــبانه روز کمــر همــت بســت.
آن حضــرت ش ـبها بــا شمشــیر پروانــه وار گــرد شــمع وجــود پیامبــر(ص)
میگردیــد ومیفرمود«:تــا زنــدهام دســت از یــاری او برنم ـیدارم».او در هرشــب
چنــد بــار محــل خــواب پیامبــر(ص) را تغییــر م ـیداد وعزیزتریــن فرزنــد خــود
یعنیامیرالمؤمنیــن(ع) را بــه جــای آن حضــرت میخوابانیــد،و روز فرزنــدان خــود
و فرزنــدان برادرانــش را بــه حفاظــت از آن حضــرت میگماشــت .در مدتــی کــه در
شــعب بودنــد بــر آن حضــرت ومســلمانان بســیار ســخت گذشــت،تا آنجــا که شـبها
یشــنیدند.
صــدای گریــه اطفــال گرســنه بنیهاشــم را ســاکنین اطــراف شــعب م 
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 معجــزهای دســت از تصمیــم خــود
۲
برداشــتند وبنیهاشــم بــه خانههــای خــود بازگشــتند.

.3جنگ ذات الرقاع
در ســال چهــارم هجــرت _بــه تحریــک قریــش _بیــن مســلمانان و قبایلــی کــه
اطــراف مدینــه زندگــی میکردنــد و قصــد محاصــره مدینــه را داشــتند جنگــی
در گرفت.پیامبــر(ص) بــا ۴۰۰یــا ۷۹۰نفــر از مدینــه بیــرون رفتند.درایــن غــزوه
حضــرت نمــاز خــوف خواندنــد و جنــگ تــا ســه روز طــول کشــید تــا شــر آنــان دفــع
۳
شــد.این واقعــه بــه قولــی در ۱۵جمــادی االولــی بــوده اســت.

 .4اولین جمع آوری زکات
در روز اول محــرم پیامبــر(ص) بــرای اولیــن بــار مأمورانــی را بــرای جمــع آوری
۴
زکات و صدقــات بــه اطــراف مدینــه فرســتادند.
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.5امام حسین(ع) در راه کربال
روز اول محرم،امــام حســین(ع) در قصــر بنــی مقاتــل نــزول اجــال فرمودنــد ،و
ً
از عبیــداهلل بــن حــر جعفــی دعــوت بــه یــاری نمودنــد ،ولــی او اجابــت نکــرد و بعــدا
۵
پشــیمان شد.

 .6قیام مردم مدینه برعلیه یزید
درایــن روز در ســال ۶۳ه مــردم مدینــه بــرای قیــام علیــه یزیــد حرکــت کردنــد.
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 دربارامــوی آگاه ســاختند.با
شــنیدناین اخبــار همــگان بــر خلــع یزیــد اتفــاق نمودنــد،و بــه سرپرســتی عبداهلل
علیــه یزیــد قیــام نمودنــدو افرادامــوی ســاکن مدینــه رابیــرون کردند.لشــکر شــام
۶
پــس از اطــاع ازایــن قیــام بــه طــرف مدینــه حرکــت کــرد و واقعــه حـ ّـره پیــش آمــد.

 .7کالم عاشوراییامام رضا(ع)

۷

در روز اول محــرم ّریــان بــن شــبیب خدمتامــام رضــا(ع) رســید.حضرت بــه او
فرمودنــد:ای پســر شــبیب،مردم عــرب در زمــان جاهلیــت جنــگ را درایــام محــرم
حــرام میدانســتند؛ولیاینامت احترامایــن مــاه را از بیــن بردنــد و حرمــت
پیامبــر(ص) را رعایــت نکردند.درایــن مــاه خــون مــا را حــال دانســتند،و هتــک
حرمــت مــا را کردنــد وفرزنــدان و زنــان مــا را اســیر نمودنــد ،و ســراپردۀ مــا را آتــش زدنــد
وامــوال 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 واشـکهای
مــا را روان ســاخت ودل مــا را ســو زاند؛وعزیــز مــا را در زمیــن کربــا ذلیــل کــرد
ونــزد مــا محنــت و بــا را تــا روز جــزا بــه ارث گــذارد .پــس گریــه کننــدگان بایــد بــر
حســین(ع) بگریند،زیــرا کــه گریــه بــر او گناهــان بــزرگ را از بیــن میبــرد.
ای پســر شــبیب،اگر خواســتی بــر چیــزی گریــه کنــی برحســین بــن علــی(ع)
گریــه کن،چهاینکــه آن حضــرت را کشــتند چنانکــه گوســفند را میکشــند،و بــا
آن حضــرت  ۱۸نفــر از اهلبیــت او کشــته شــدند کــه روی زمیــن شــبیه ونظیــری
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نداشــتند .آســمانهای هفتگانــه و زمینهــا در شــهادت آن حضــرت گریســتند.
چهــار هــزار ملــک روز عاشــورا بــرای نصــرت آن حضــرت آمــده بودنــد و دیدنــد
حضــرت شــهید شــدهاند.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.
ای پســر شــبیب،اگر دوســت داری کــه بــا مــا در درجــات عالــی بهشــت باشــی
محــزون بــاش بــرای حــزن مــا وشــاد بــاش در شــادی ما؛وبــر تــو بــاد والیــت مــا کــه
اگــر کســی ســنگی را دوســت داشــته باشــدخداوند متعــال او را بــا همــان ســنگ
محشــور میکنــد….

روز ّ
دوم ّ
محرم

 .1ورودامام حسین(ع) به کربال
بنابــر مشــهور درایــن روز در ســال ۶۱ه آقــا وموالیمــان حضــرت اباعبــداهلل
8
الحســین(ع) بــا اهلبیــت و اصحابشــان وارد کربــای معلــی شــدند.
در آنجــا اســب حضــرت حرکــت نکرد.امــام پرســیدند:ناماین زمیــن چیســت؟
گفتند«:غاضریه»نــام دیگــرش را پرســیدند گفتنــد« :شــاطئ الفرات»اســم
دیگــری هــم دارد؟گفتند«:کربال»هــم میگویند.درایــن هنــگام حضــرت آهــی
کشــیدند و گریــه شــدیدی نمودنــد و فرمودند«:اللهــم انــی أعــوذ بــک مــن الکــرب
و البــاء ».بهخــدا قســم زمیــن کربــا همیــن اســت.بهخدا قسـماینجا مــردان مــا را
میکشــند! بهخــدا قسـماینجا زنــان و کــودکان مــارا بــه اســیری میبرنــد! بهخــدا
قس ـماینجا پــرده حرمــت مــا دریــده میشــود.ای جــوان مــردان ،فــرود آییــد کــه
9
محــل قبرهــای مــااینجاســت…».

روز ّ
سوم ّ
محرم

 .1نامهامام حسین(ع) برای اهل کوفه
درایــن روزامــام حســین(ع) بــرای بــزرگان کوفــه نامـهای نوشــتند و آن را بــه قیــس
بــن مسـ ّـهر صیــداوی دادنــد کــه بــه کوفــه برســاند.مأمورین بیــن راه قیــس را گرفتنــد
10
و پــس از آنکــه او بــر ضــد یزیــد و ابــن زیــاد ســخن گفــت او را بــه شــهادت رســاندند.
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 .2ورود عمر بن سعد به کربال
درایــن روز عمــر بــن ســعد بــا بــا شــش یــا نــه هــزار ســوار بــرای قتــل پســر
پیامبــر(ص) وارد کربــا شــد و در مقابــل آن حضــرت لشــکر گاه ســاخت و خیمــه
11
برافروخــت.ورود ابــن ســعد بــه کربــا در روز چهــارم هــم نقــل شــده اســت.

روز چهارم ّ
محرم

 .1فتوای شریح قاضی به قتلامام حسین(ع)
درایــن روز از ســال  ۶۱ه ابــن زیــاد بــا اســتناد بــه فتوایــی که از شــریح قاضــی گرفته بود،
12
در مســجد کوفــه خطبــه خواند و مردم را به کشــتنامام حســین(ع) تحریــص کرد.

روز ششم ّ
محرم

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

 .2اولین محاصره فرات در کربال
بــه نقلــی عمــر سعد،شــبث بــن ربعــی خبیــث را همــراه ســه هــزار مــرد ســفاک بــا
14
کوبیــدن طبــل و دهــل کنــار فــرات فرســتاد کــه اطــراف آن را بــه محاصــره در آوردنــد.

 .3تراکم لشکر یزید در کربال
دراین روز لشکرزیادی برای جنگ با حضرت اباعبداهلل(ع) جمع شدند.

15

روز هفتم ّ
محرم

 .1مالقاتامام حسین(ع) با ابن سعد
در شــب هفتمامــام حســین(ع) باعمــر ســعد مالقــات وگفتگــو کردنــد.

14
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خولیبــن یزیــد اصبحــی چــون عــداوت شــدیدی باامــام حســین(ع) داشــت
ماجــرا را بــه ابــن زیادگــزارش داد و آن ملعــون نامـهای بــرای عمــر ســعد نوشــت و
16
او را ازایــن مالقاتهــا بــر حــذر داشــت و دســتور منــع آب را صــادر کــرد.

 .۲منع آب ازامام حسین(ع)
درایــن روز آب را بــر اهلبیــت ســید الشــهداء(ع) بســتند ،چهاینکــه نامــه
ابــن زیــاد بدیــن مضمــون رســید کــه نگذاریــد حتــی یــک قطــره آب هــم بــه آنهــا
برســد .عمــرو بــن حجــاج زبیــدی بــا جهــار هــزار تیرانــداز مآمــور منــع آب فــرات
17
شــدند،که بــه هیــچ وجــه آبــی بــه خیمــه گاه پســر پیامبــر(ص) بــرده نشــود.

روز هشتم ّ
محرم

 .1قحط آب در خیمههای حسینی
دراین روز آب در خیمههای سید الشهداء(ع) نایاب شد.

18

روز نهم ّ
محرم

 .1محاصره خیمهها در کربال

امــام صــادق(ع) فرمودنــد :تاســوعا روزی بــود کــه حســین(ع) و اصحابــش را در
کربــا محاصــره کردنــد و ســپاه شــام بــر قتــل آن حضــرت اجتمــاع نمودنــد،و پســر
مرجانــه و عمــر ســعد بــه خاطرکثرت ســپاه ولشــکری کــه بــرای آنها جمع شــده بود
خوشــحال شــدند،وآن حضــرت و اصحابــش را ضعیــف شــمردند ویقیــن کردنــد کــه
19
یــاوری از بــرای او نخواهــد آمــد واهــل عــراق حضرتــش را مــدد نخواهنــد نمــود.

 .2آمدنامان نامه برای فرزندانام البنین علیها السالم
درایــن روز شــمر ملعــون بــرای حضــرت عبــاس(ع) و برادرانشامــان
نامــه آورد 20.آن لعیــن خــود را نزدیــک خیــام بــا جاللــت حضــرت اباعبــداهلل
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
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میگویی؟شــمر گفت:مــن از جانبامیــر بــرای شــماامان نامــه آوردهام .شــما
خــود را بــه خاطــر حســین(ع) بــه کشــتن ندهیــد .حضــرت عبــاس(ع) بــا صــدای
بلنــد فرمود«:لعنــت خــدا بــر تــو وامیــر تــو (و برامــان تــو ) بــاد .مــا راامــان میدهیــد
در حالیکــه پســر رســول خــدا راامــان نباشــد»؟!

 .3در خواست تأخیر جنگ از سویامام حسین(ع)
در عصــر تاســوعاامام(ع) بــرای بــه تعویقانداختــن جنــگ یــک شــب دیگر مهلت
گرفتتنــد 21.چــون عمــر ســعد لشــکر را آمــادۀ جنــگ باامــام(ع) نمــود ومعلــوم شــد کــه
قصــد جنــگ دارد،حضــرت بــه بــرادرش عبــاس(ع) فرمــود تــا یــک شــب دیگــر مهلت
22
بگیرد.آنهــا ابتــدا قبــول نکردند،ولــی بعــد قبــول نمودنــد که شــبی را صبر کننــد.

.4آمدن لشکر تازه نفس به کربال
درایــن روز لشــکر مجهــزی بــه دســتور ابــن زیــاد از کوفــه وارد کربــا شــد،و شــمر
نامــه ابــن زیــاد را آورد23.

 .5خطابهامام حسین(ع) برای اصحابش
در عصرایــن روزامــام حســین(ع) در جمــع یــاران خطبـهای قرائــت فرمودنــد ،و
اصحــاب اعــام وفــاداری نمودند.

 .6سخنانامام(ع) با اهلبیت و اصحابش
درایــن ش ـبامام حســین(ع) اصحــاب و اهلبیــت خــود را جمــع نمودنــد و
کلماتــی را بــه آنــان فرمودند.خالصــه کلمــات حضرتایــن بــود کــه مــن بیعــت خــود
را از شــما بــر داشــتم و شــما را بــه اختیــار خــود گذاشــتم تــا بــه هــر جــا کــه میخواهیــد
کــوچ کنیــد .پــس از فرمایشــات حضــرت ،اهلبیــت علیهــم الســام و اصحــاب
24
کلماتــی در وفــاداری و جــان نثــاری خــود نســبت بــه آن حضــرت ابــراز داشــتند.

 .7سخنان زینب کبری(س) باامام حسین(ع)
درایــن شــب بــود کــه زینــب کبری(س)اشــعار «یــا دهــر اف لــک مــن خلیــل»..را
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یکــه متوجــه شــد فــردا روز شــهادت حضــرت
از زبــان بــرادرش شــنید ،و هنگام 
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
25
را بــه هــوش آوردنــد و مطالبــی فرمودنــد.

روز دهم ّ
محرم

 .1شهادتامام حسین(ع)
درایــن روز در ســال ۶۱ه کــه روز شــنبه یــا دوشــنبه بوده،آقــا وموالیمــان حضرت
اباعبــداهلل الحســین(ع) در ســن  ۵۸ســالگی (ویــا ۵۶ویــا  ۵۷ســالگی)بعد از نمــاز
ظهر،مظلومانــه وبــا حالــت تشــنگی وگرســنگی در زمیــن کربــا بــه شــهادت
رســیدند26.این روز،روز باریــدن خــون از آســمان اســت ،و روزی کــه شــهادت
27
اهلبیــت واصحابامــام حســین(ع) در آن بــه وقــوع پیوســته اســت.
چهــار هــزار ملــک درایــن روز بــه زمیــن کربــا بــرای نصــرت آن حضــرت آمدنــد،
وچــون اجــازه نیافتنــد تــا ظهــور حضــرت مهــدی(ع) گریــه کنــان نــزد قبــر آن
حضــرت ماندگارند.درایــن روز تــرک خــوردن وآشــامیدن بــه خصــوص از غذاهــای
28
لذیــذ مناســب اســت.

 .2شهادت اصحابامام حسین(ع)
صحابــهای چــون حبیــب بــن مظاهــر اســدی کوفــی ،مســلم بــن عوســجه،
حربــن یزیــد ریاحــی ،جــون غــام ابــی ذرالغفــاری و ...پیــش ازامــام حســین(ع)
در کربــا بــه شــهادت رســیدند.

 .3شهادت خاندان اهلبیت و اسارت اهل خیامامام حسین(ع)
شــهادت شــبیه تریــن مــردم بــه رســول خــدا(ص) ،علــی اکبــر(ع) فرزنــد
بــزرگ سیدالشــهداء(ع) عمــوی واال مقــام حضــرت صاحــب االمــر(ع) ،شــهادت
قاســم بــن الحســن(ع) ،شــهادت عبــداهلل بــن الحســن(ع) ،شــهادت قمــر منیــر
بنیهاشــم حضــرت عبــاس بــن علــی بــن ابــی طالــب(ع) ،شــهادت موالنــا
الرضیــع بــاب الحوائــج علــی اصغــر(ع).
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ســپس آمــدن ذوالجنــاح بــا یــال و کاکل خونیــن بــه ســوی خیمــه
فاطمیــات بــرای آوردن خبــر شــهادت آن حضــرت ،ماتــم ونالــه پردگیــان حــرم
برسیدالشــهداء(ع) و اوالد و وابســتگان آن حضــرت.
 غارتاموال از خیامامام حسین(ع) فرار فاطمیات وعلویات در بیابانها بعد از شهادت اباعبداهلل(ع). غارت کردن لباس وزره و..از بدن مطهر شهدای کربال.جدا شدن سرهای مطهرامام حسین(ع) واهلبیت واصحاب آن حضرت. بــه آتــش کشــیدن خیمههــای آل اهلل،فرزنــدان رســول خــدا و علــی مرتضــیو فاطمــه زهــرا علیهــم الســام.
 شهادت دختران کوچک در کنار خیمهها. عصــر عاشــورا رأس مطهــر ونورانیامــام حســین(ع) را توســط خولــی بــن یزیــد29
اصبحــی ملعــون وحمیــد بــن مســلم ازدی بــه کوفــه فرســتادند.
 خونیــن شــدن ریشــه هــر گیاهــی کــه از زمیــن میکشــیدند،از مصیبــتعظمــای آن روز.

 .4گریه وماتم بر سید الشهداء(ع)
عزای زمین و عرش و آسمان جن و انس و ملک و وحوش بر آن حضرت.
یکــه عتــرت پیامبــر خــود را کشــتید،
درایــن روز ملکــی نــدا کرد:ایامــت ظالم 
30
خداونــد شــما را موفــق بــه درک عیــد فطــر وقربــان نفرمایــد.

 .5شام غریبان کربال
نخســتین شــب عــزا و ســوگ خانــدان پیامبــر(ص) پــس از شــهادت ســید
الشــهداء(ع) است.شــبی تیــره تــر از ســیاهی! شــبی جانســوز کــه در آن تلــخ تریــن
لحظــات بــر خاندانامــام حســین(ع) گذشــت.
آیــا میشــود رنــج و ســوز و مصیبــت بــاز مانــدگان حضــرت را در آن شــب بیــان
کــرد ویــا حتــی تصــور نمــود؟ آیــا کســی درک میکنــد کــه دیــدگان خونفشــان
عمهامــام زمــان(ع) و اهلبیــت چقــدر و چگونــه بــرآن حضــرت گریســتند؟ آیــا
میتوانــد تصویــر کنــد کــه آه و نالــه ســوزناک آن عزیــزان چگونــه بــوده اســت؟
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بــا چــه زبانــی و بــا چــه لفظــی میتــوان دلهــای شکســته ،قلبهــای جریحــه
دار،نالــه و نــوای بلبــان بــال و پــر ســوخته گلســتان نبــوی و علــوی،و ســوز دل
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 میکنند؟
تفــاوت بینایــن دو شــب چقــدر است:شــب عاشــورا و شــب یازدهم؟دیشــب
چــه ســاالری داشتند؟دیشــب چــه کســی از خیمههــا محافظــت میکرد؟دیشــب
چــه کســانی در خیمههــا بودند؟امروزامــا بــدن مبارکشــان بــدون ســر روی
زمیــن اســت!آن شــب چــه کســی سرپرســتی علویــات و فاطمیــات را بــر عهــده
داشــت؟زینب کبــری ســام اهلل علیهــا 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!! همهاینهــا در ســرزمینی کــه بــدن
بــرادرش و عزیزانــش بــا آن وضــع روی زمیــن افتــاده باشــند!
آه چــه شــبی بــود آن شــب و چــه حالــی داشــت دخترامیــر المؤمنیــن(ع).
31
«ســام علــی قلــب زینــب الصبــور و لســانها الشــکور».
شــب یازدهــم شــبی اســت کــه ســر مطهرامــام حســین(ع) در تنــور منــزل خولــی
32
بــود در حالــی کــه نورانیــت آن ســر فضــا را روشــن نمــوده بــود.

 .6قتل 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 قتلهامام حســین(ع)
34
نیــز همــراه ابــن زیــاد بــه قتــل رســیدند.
ابــن زیــاد ملعــون بــه دســت ابراهیــم پســر مالکاشــتر نخعــی کشــته شــد،
و ســر نحســش را بــرای مختــار فرســتادند.مختار هــم ســر او را برایامــام زیــن
العابدیــن(ع) فرســتاد .هنــگام وارد کــردن ســر ابــن زیــاد حضــرت مشــغول غــذا
خــوردن بودند.لــذا ســجده شــکر بــه جــا آورده فرمودنــد«:روزی کــه مــا را بــر ابــن
زیــاد وارد کردنــد غــذا میخــورد .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 میخــورد .خداونــد بــه مختــار جــزای خیــر دهــد کــه خونخواهــی مــارا
نمود».ســپس حضــرت بــه اصحــاب خــود فرمودند:همــه شــکر کنیــد.

 .7قیام حضرت مهدی(ع)
بــه روایتــی حضــرت بقیــة اهلل اعظــم حجــه بــن الحســن العســکری ارواحنــا
35
فــداه درایــن روز قیــام خواهنــد کــرد.

 .8وفاتام سلمه
درایــن روز در ســال  ۶۳-۶۲هام ســلمه همســر پیامبــر(ص) از دنیــا رحلــت
فرمــود 36.نــام او هنــد پــدرش ابیامیــه ،مــادرش عاتکــه دختــر عبدالمطلــب
بــود .شــوهر اول او پســر خال ـهاش ابــو ســلمه بــن عبداالســد بــن مغیــره بــود.
چــون بــه شــرف اســام مشــرف شــد بــا همســرشام ســلمه بــه حبشــه هجــرت
یکــه در جنــگ احــد بــر او وارد شــده
کردنــدو پــس از بازگشــت از حبشــه بــر اثــر زخم 
بود،بعــد از مدتــی شــهید شــد.
ســلمه ،عمــر ،زینــب و دره ،فرزنــدان او بودنــد؛ و عمر در جمیع جنگهایامیر
المؤمنیــن(ع) شــرکت کــرد و مدتی از طــرف آن حضرت والی بحرین بود.
بعــد ازاینکــه عـ ّـدهام ســلمه در وفــات شــوهرش ســر آمــد ،ابوبکــر و عمــر جداگانه
بــه خواســتگاری او رفتنــد ،ولـیام ســلمه اجابــت نکــرد .در ســال چهــارم هجــری
پیامبــر(ص) از او خواســتگاری کــرد وام 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
ناراحــت شــد ،چهاینک ـهام ســلمه در جمــال کــم نظیــر بــود .عایشــه بــه حفضــه
گفــت:ام ســلمه چقــدر زیباســت! او بــاور نکــرد تااینکـهام ســلمه را دیــد.از همیــن
جهــت حســادتاین دو ب ـاام ســلمه بســیار بــود.
ام ســلمه فضایلــی دارد کــه او را از دیگــر همســران پیامبر(ص)-بــه جــز خدیجــه
کبــری علیهــا الســام  -ممتــاز کــرده اســت:
یکــرد در پیــروی از
 .1بارهــا ا مســلمه عایشــه را نصیحــت م 
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علیبنابیطالــب(ع) ،ولــی او نمیپذیرفــت .فضایــل و مناقــب آن حضــرت را
یکــرد ،تــااینکــه پســرش عمــر بــن ابــی
بــرای عایشــه میگفــت ولــی او قبــول نم 
ســلمه را بــا نامــهای خدمتامیــر المؤمنیــن(ع) فرســتاد و در آن خبــر داد کــه
عایشــه بــه ســوی بصــره حرکــت کــرده اســت…
.2ام سلمه شهادت داد که عایشه دشمنامیر المؤمنین(ع) است.
.3ام ســلمه شــنید کــه یکــی از آزاد شــدههایشامیر المؤمنیــن(ع) را ناســزا
گفتــه اســت .آن شــخص را فــرا خوانــد و آنقــدر از فضایــل و مناقــب علــی(ع) کــه از
پیامبــر شــنیده بــود بــرای آن شــخص بــاز گــو کــرد ،تــا او توبــه نمــود.
.4ام ســلمه حدیــث «نحــن معاشــر النبیــاء النــورث»..را -کــه ابوبکــر آنــرا بــه
دروغ بــه رســول خــدا(ص) نســبت داد-تکذیــب کــرد.
 .5هنگامیکهامیــر المؤمنیــن(ع) بــرای جنــگ جمــل حرکــت کردنــد ،پســرش
عمــر بــن ابــی ســلمه را بــرای یــاری آن حضــرت فرســتاد،و بــه آن حضــرت پیغــام
داد«:اگــر پیامبــر(ص) همســرانش را بــه مالزمــت خانههاامــر نفرمــوده بــود
یکــردم».
میآمــدم ودر نصــرت ویــاری شــما کوتاهــی نم 
 .6بعــد از رحلــت خدیجــه کبــری(س) مراقبــت حضــرت زهــرا(س) بــا فاطمــه
بنــت اســد(س) بود.بعــد از رحلــت فاطمــه بنــت اس ـداین مهــم از طــرف
پیامبــر(ص) ب ـهام ســلمه ســپرده شــد ،و عایشــه ازایــن ماجــرا بســیار خشــمناک
بــود.ام ســلمه میگفت«:مــردم گمــان میکننــد مــن آمــوزگار فاطمــه(س) هســتم!
ب هخــدا ســوگند آن حضــرت آمــوزگار مــن اســت».
 .7روزی پیامبــر(ص) پوســت گوســفندی را طلبیدنــد و مطالبــی را فرمودنــد
وامیــر المؤمنیــن(ع) نوشــتند .بعــد آن پوســت را ب ـهام ســلمه دادنــد و
فرمودند«:هــر کــس بعــد از مــن فــان وفــان نشــانه را بــه تــو داد،ایــن پوســت را
بــه او تقدیــم کــن» .آن ســه نفــر آن نشــانه را نداشــتند،وام ســلمه آن پوســت را در
خالفــت ظاهریامیــر المؤمنیــن(ع) بــه آن حضــرت -کــه همــه نشــانهها را دارا
بــود -تســلیم نمــود.
 .8هنــگام حرکتامــام حســین(ع) از مدینــه بــه مکــه،ام ســلمه آمــد و خبــر
شــهادت آن حضــرت را کــه از پیامبــر(ص) شــنیده بــود بااندوهــی فــراوان بازگــو
کرد.امــام حســین(ع) محــل شــهادت و موضــع دفــن خــود واصحابشــان و… را
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بــه معجــزه نشــان دادنــد .ســپس مقــداری از آن خــاک بقعــه طیبــه را بـهام ســلمه
دادنــد و در نــزد آن حضــرت بــود تــا روز عاشــورا ک ـهام ســلمه پیامبــر(ص) را بــا
حالتــی گــرد آلــود و ژولیــده مــو در خــواب دیــد ،وعــرض کرد:ـــیا رســول اهلل،ایــن
چــه حالــت اســت کــه در شــما مینگرم؟»فرمودنــد«:ایام ســلمه ،حســین مــرا
کشــتند ودیشــب بــرای او و اصحــاب او قبــر میکنــدم».
وقتــی از خــواب بیــدار شــد دیــد خاکــی کــه پیامبــر(ص) وامــام حســین(ع) بــه او
37
داده بودنــد بــه خــون تــازه تبدیــل شــده اســت.

روز یازدهم ّ
محرم

ا .حرکت کاروان اسراء از کربال

عمــر ســعد ملعــون روز یازدهــم تــا وقــت ظهــر در کربــا مانــد،و بــر کشــتگان خــود
نمــاز گــذاردو آنــان را بــه خــاک ســپرد .وقتــی روز از نیمــه گذشــت فرمــان داد تــا
دختــران پیامبــر(ص) رابــر شــتران بــی جهــاز ســوار کردنــد وســید ســجاد(ع) را نیــز
یکــه آنــان را از قتلــگاه عبــور دادنــد و نظــر
بــا غــل جامــه بــر شــتر ســوار کردند.هنگام 
بانــوان بــر جســم مبارکامــام حســین(ع) افتــاد ،لطمههــا بــر صــورت زدنــد و صــدا
بــه صیحــه وندبــه برداشــتند.

 .2تشکیل مجلس ابن زیاد
روز یازدهــم عمــر ســعد بــه کوفــه آمد.ابــن زیــاد اذن عمومیداد تا مــردم در مجلس
حاضــر شــوند .ســپس رأس مطهرامــام حســین(ع) را نــزد او گذاشــتند و او نــگاه
38
یکــرد و تبســم مینمــود و بــا چوبــی کــه در دســت داشــت جســارت مینمــود.
م 

 .۳حرکت اهلبیتامام حسین(ع) به سوی کوفه
عصــر روز یازدهــم اهلبیــت علیهــم الســام را بــا حالــت اســارت بــه طــرف
کوفــه بردنــد 39.نزدیــک غــروب حرکــت کردنــد و شــبانه بــه کوفــه رســیدند .لــذا
آن بزرگــواران داغدیــده را تــا صبــح پشــت دروازههــای کوفــه نگــه داشــتند .هنــگام
صبــح عمــر ســعد ملعــون از کوفــه خــارج شــد،و بســان فرمانــدهای کــه از فتوحــات
40
خویــش خوشــحال اســت همــراه اســراء وارد کوفــه شــد.
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روز دوازدهم ّ
محرم
 .1دفن شهدای کربال

روز دفــن بدنهــای مطهــر ســید الشــهداء(ع) و اهلبیــت و اصحــاب آن
41
حضرت،توســطامام ســجاد(ع) بــه یــاری جمعــی از بنــی اســد اســت.

 .2ورود اهلبیت(ع) به کوفه
روز دوازدهــم روز ورود اهلبیــت علیهــم الســام بــا حالــت اســارت بــه کوفــه
اســت 42 .درایــن روز ابــن زیــاد فرمــان داد کــه احــدی حــق نــدارد بــا اســلحه از خانــه
بیــرون آیــد،و ده هــزار ســوار و پیــاده بــر تمــام کوچههــا و بازارهــا مــوکل گردانیــد ،کــه
احــدی از شــیعیانامیر المؤمنیــن(ع) حرکتــی نکنــد .ســپس فرمــان داد ســرهایی
را کــه در کوفــه بــود برگرداننــد ودر پیــش چشــم اهلبیــت علیهمالســام حرکــت
دهنــد،و بــا هــم وارد شــهر کــرده در کــوی بــازار بگرداننــد .مــردم بــا دیــدن حالــت
زار ذریــه پیامبــر(ص) و ســرهای بــر نیــزه و بانــوان ومخــدرات در هودجهــای
بــدون پوشــش ،صــدا بــه گریــه بلنــد نمودند.زینــب کبــری،ام کلثوم،فاطمــه بنــت
الحســین وامــام زیــن العابدیــن علیهــم الســام بــه ترتیــب بــا جگرهــای ســوزان
وقلــوب دردناکایــراد خطبــه نمودند،کــه عــدهای از لشــکربا دیدنایــن اوضــاع از
43
کــرده خــود پشــیمان شــدند،اما آن هنــگام خیلــی دیــر شــده بــود!

 .3روز شهادت حضرت سجاد(ع)
شــهادتامام زیــن العابدیــن(ع) بنابــر قولــی درایــن روز در ســال ۹۴هجــری در
ســن  ۵۷ســالگی واقــع شــده اســت 44،و قــول دیگر۲۵محــرم اســت کــه خواهــد آمــد.

روز سیزدهم ّ
محرم

.1اسرای اهلبیت علیهم السالم در مجلس ابن زیاد
پــس از آنکــه اســرا و ســرهای مقــدس شــهدا را در کوفــه گردانیدند،ابن زیــاد در کاخ
خود نشســت ودســتور داد ســر مطهرامام حســین(ع) را در برابرش گذاشــتند.آنگاه
زنــان وکــودکان آن حضــرت را بــه همراهامــام ســجاد(ع) در حالــی کــه به طناب بســته
بودنــد وارد مجلــس نمــوده،در برابــر تخت آن ملعونایســتاده نگاه داشــتند .دراین
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حــال درباریــان آن ملعــون بــه تماشاایســتاده بودند.

45

 .2اسرای اهلبیت علیهم السالم در زندان کوفه
پــس از مجلــس شــوم ابــن زیاد،اهلبیــت علیهــم الســام را بــا غــل و زنجیــر وارد
46
زنــدان کوفــه نمودند.

 .3خبر شهادتامام حسین(ع) در مدینه وشام
ابــن زیــاد بــه مدینــه وشــام نامــه نوشــت و خبــر شــهادتامام حســین(ع) را
47
منتشــر ســاخت.

 .4شهادت عبداهلل بن عفیف
عبــداهلل بــن عفیــف ازدی بزرگــواری از اصحابامیــر المؤمنیــن(ع) بــودو در
جنگهــای جمــل و صفیــن دو چشــم خــود را از دســت داده بود.لــذا مشــغول
عبــادت بــود.
او هنگامیکــه شــنید پســر زیــاد ملعــون بهامیــر المؤمنیــن وامــام حســین
علیهمــا الســام نســبت کــذب میدهــد،از میــان جمعیــت بــر خاســت
وگفت:ســاکت بــاشای پســر مرجانه،دروغگــو تویــی وپــدر توکــه بــه توایــن مقــام را
داد.ای دشــمن خــدا! فرزنــدان پیامبــر(ص) را میکشــی و در منابــر مؤمنینایــن
چنیــن ســخن میگویــی ؟ مأمــوران خواســتند معتــرض او شــوند کــه بــا کمــک
قبیل ـهاش بــه خانــه رفت،ولــی بعــد آمدنــد و خانــه او را محاصــره کردند.پــس از
رشــادتهای او و دختــرش دســتگیر شــد و همــان طــور کــه از خــدا خواســته بــود
48
بــه دســت بدتریــن خلــق یعنــی ابــن زیــاد بــه شــهادت رســید.

روز پانزدهم ّ
محرم

فرستادن سرهای مطهر شهدا به سوی شام
بنــا بــر بعضــی اقوال،درایــن روز ســرهای مطهــر اهلبیــت عصمــت وطهــارت
علیهــم الســام را بــه ســوی شــام حرکــت دادنــد 49.البتــه بعــدا اهلبیــت علیهــم
الســام ســرهای مطهــر را بــه بدنهــا ملحــق کردنــد.
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روز نوزدهم ّ
محرم

حرکت کاروان کربال به سوی شام
درایــن روز اهلبیــت ســید الشــهدا(ع) را از کوفــه بــه ســوی شــام حرکــت
دادنــد 50.زنهــای غیرهاشــمیه از انصارامــام حســین(ع) کــه در کربــا اســیر
شــدند بــا شــفاعت اقــوام وقبایلشــان نــزد ابــن زیــاد از قیــد اســیری خالص شــدند،
51
وفقــط زنهایهاشــمیات بــرای اســارت بــه شــام بــرده شــدند.

روز بیستم ّ
محرم

 .1دفن بدن جون در کربال بعد از ده روز از واقعه عاشورا
جمعــی از بنــی اســد بــدن شــریف جــون غــام ابــی ذر غفــاری را پیــدا کردنــد
در حالــی کــه صورتــش نورانــی و بدنــش معطــر بــود وســپس او را دفــن کردنــد.
جــون کســی بــود کهامیــر المؤمنیــن(ع) او را بــه ۱۵۰دینــار خریــد و بــه ابــوذر
بخشــید .هنگامیکــه ابــوذر را بــه ربــذه تبعیــد کردندایــن غــام بــرای کمــک بــه
او بــه ربــذه رفــت و بعــد از رحلــت جنــاب ابــوذر بــه مدینــه مراجعــت کــرد و در
خدمتامیــر المؤمنیــن(ع) بــود تــا بعــد از شــهادت آن حضــرت بــه خدمتامــام
مجتبــی(ع) و ســپس بــه خدمتامــام حســین(ع) رســید و همــراه آن حضــرت از
مدینــه بــه مکــه و از مکــه بــه کربــا آمــد.
هنگامیکــه جنــگ در روز عاشــورا شــدت گرفــت او خدمتامــام حســین(ع)
آمــد وبــرای میــدان رفتــن و دفــاع از حریــم والیــت وامامــت اجــازه خواســت.
حضــرت فرمودند:درایــن ســفر بهامیــد عافیــت و ســامتی همــراه مــا بــودی !
اکنــون خویشــتن را بــه خاطــر مــا مبتــا مســاز.
جــون خــود را بــه قدمهــای مبارکامــام حســین(ع)انداخت و بوســید
یکــه شــما در راحتــی وآســایش بودیــد مــن
گفــت:ای پســر رســول خــدا ،هنگام 
کاســه لیــس شــما بودم،حــاال کــه بــه بــا گرفتــار هســتید شــما را رهــا کنــم؟
جــون بــا خــود فکــر کرد:مــن کجا واین خانــدان کجــا؟! لذا 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
52
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نمیشــوم تــا خــون ســیاه مــن بــا خــون شــما خانــواده مخلــوط گردد.جــون
یکــرد بــه حــدی کهامــام حســین(ع) گریســتند و اجــازه دادنــد.
میگفــت وگریــه م 
بــا آنکــه جــون پیرمــردی ۹۰ســاله بود،ولــی بچههــا در حــرم بــا او انــس فراوانــی
داشــتند .او بــه کنــار خیمههــا بــرای خداحافظــی وطلــب حاللیــت آمد،کــه
صــدای گریــه اطفــال بلنــد شــد و اطــراف او را گرفتنــد .هریــک را بــه زبانــی ســاکت
و بــه خیمههــا فرســتاد وماننــد شــیری غضبنــاک روی بــه آن قــوم ناپــاک کــرد.
او جنــگ نمایانــی کرد،تــا آنکــه اطــراف او را گرفتنــد و زخمهــای فراوانــی بــه او
یکــه روی زمیــن افتاد،امــام حســین(ع) ســر او را بــه دامــن
وارد کردنــد .هنگام 
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
علیهــم الســام ».بارالهــا رویــش را ســپید و بویــش را خــوش فرمــا و بــا خانــدان
عصمــت علیهــم الســام .محشــورش نمــا .از برکــت دعــای حضــرت روی غــام
ماننــد مــاه تمــام درخشــیدن گرفــت و بــوی عطــر از وی بــه مشــام رســید .چنانکه
53
وقتــی بــدن او را بعــد از ده روز پیــدا کردنــد صورتــش منــور و بویــش معطــر بــود.

روز بیست وپنجم ّ
محرم

شهادتامام سجاد(ع)

در ســال ۹۴بنابــر قــول مشــهور یــا  ۹۵ه ق ،امــام زیــن العابدیــن(ع) در
ســن  ۵۷ســالگی بــا زهــری کــه ولیــد بــن عبــد الملــک یــا هشــام لعنهمــا اهلل بــه آن
حضــرت دادنــد بــه شــهادت رســیدند.این در حالــی بــود کــه  ۳۴یــا  ۳۵ســال بعــد
از واقعــه کربــا در مصائــب جانگــداز شــهادت پــدر و بــرادران و عمــو وبســتگان و
اســارت عمههــا و خواهرانش،گریــان بودنــد.
امــام باقــر(ع) آن حضــرت را تجهیــز نمودنــد و در بقیــع کنــار قبــر عمــوی
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 نیز وجــود دارد ۱۲:محــرم ۱۸،محرم۱۹،
56
محــرم ۲،صفر.
54
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روز بیست وششم ّ
محرم

شهادت علی بن الحسن المثلث
در ســال  ۱۴۶ه 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 نمیشــد -در حال
57
ســجده و در حالــی کــه غــل وزنجیــر بــر دســت و پایــش بــود -بــه شــهادت رســید.

روز بیست و هشتم ّ
محرم

 .1وفات حذیفه بن یمان

حذیفــه از بــزرگان اصحــاب پیامبر(ص) و از خــواص اصحابامیر المؤمنین(ع)
بود.پدر حذیفه در جنگ احداشــتباها به وســیله مســلمانان کشــته شــد.
حذیفــه یکــی از هفــت نفــری بــود کــه کــه بــر صدیقــه طاهــره ســام اهلل علیهــا نمــاز
خواندنــد .اوصحابــه منافــق را میشــناخت.منافقینی کــه پــس از غدیــر خــم توطئه
قتــل پیامبــر(ص) را چیدنــد ومیخواســتند در بازگشــت از غدیــر خــم در راهــی کــه از
کــوه میگذشــت شــتر حضــرت را بترســانند تــا برمــد و حضــرت بــه دره ســقوط کنــدو
بــه قتــل برســد.اما جبرئیلایــن نقشــه را بــه ســمع مبــارک نبــوی رســاند.
پیامبــر(ص) چــون بــه محــل مــورد نظــر رســیدند ،منافقیــن بــا چهرههــای
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
از اولــی و دومــی و ســومی و ابــو عبیــده و معــاذ بــن جبــل و ســالم و معاویــه
و عمروعــاص و طلحــه و ســعدبن ابــی وقــاص و عبــد الرحمــن بــن عــوف و
ابوموسیاشــعری و مغیرهبــن شــعبه و ابوهریــره،و حذیفــه همــه را بــه خاطــر
ســپرد .بــه همیــن دلیــل بــود کــه غاصبیــن خالفــت بعــد از آن واقعــه از حذیفــه
میترســیدند کــه مبــادا آنــان را بــه مــردم معرفــی کنــد .لــذا حذیفــه بــر جنــازه
هرکــس حاضــر نمیشــد دیگــران میفهمیدنــد کــه میــت از منافقیــن بــوده اســت.
یبــرای ســرپوش گذاشــتن برنفــاق خویــش و تبرئــه
نکتــه جالــب آنجــا بــود کــه دوم 
خــود از حذیفــه میپرســید«:اگراین شــخص از منافقیــن اســت بگــو تــا مــن بــر او
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نمــاز نخوانــم».
ایــن بزرگــوار چهــل روز پــس از خالفتامیــر المؤمنیــن در مدائــن از دنیــا رحلــت
فرمــود 59.او قبــل از رحلــت بــه دو فرزنــدش صفــوان و ســعید وصیــت کــرد کــه
همیشــه مالزمامیــر المؤمنیــن(ع) باشــند وایشــان هــم بــه وصیــت پــدر عمــل
نمودنــد تــا در جنــگ صفیــن بــه شــهادت رســیدند.
58

 .2تبعیدامام جواد(ع) به بغداد
در ســال ۲۲۰هامــام جــواد(ع) بــه دســتور معتصــم از مدینــه بــه بغــداد تبعیــد
60
شــدند.

 .3ورود اسرای اهلبیت علیهم السالم به بعلبک
بنابــر نقلــی ورود اســرای اهلبیــت علیهــم الســام بــه شــهر بعلبــک و اســتقبال
مــردم آن شــهر از نیــزه داران بــا شــکر و ســویق و آذوقــه و علــف درایــن روز بــوده
اســت،که حضــرتام کلثــوم علیهــا الســام بــا دیدنایــن منظــره در حــق آنــان
61
نفریــن کردنــد.

روز بیست و نهم ّ
محرم

رسیدن کاروان اسرا ی اهلبیت علیهم السالم به شام

درایــن روز اســرای اهلبیــت علیهــم الســام بــه حوالــی شــام رســیدند.
ابراهیمبــن طلحــه بــن عبــداهلل جلــو آمــد و بهامــام زیــن العابدیــن(ع) نزدیــک
شــد،و کینههایــی کــه از جنــگ جمــل در ســینه ذخیــره کــرده بــود ظاهــر ســاخت
و بــه حضــرت گفت:دیــدی غلبــه بــا کیســت؟حضرت فرمودند:اگــر میخواهــی
بدانــی غالــب کیســت صبــر کــن تــا هنــگام نمــاز اذان واقامــه بگــو،آن وقــت میدانــی
62
آوازه چــه کســی تــا قیامــت باقــی اســت.
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شــهادت حســین بــن علــی(ع) جانــی دوبــاره و هویتــی تــازه بــه تشــیع بخشــید.
تشــیع چنــان بــا حادثــه عاشــورا عجیــن گشــته اســت کهامــروزه قســمت اعظمـیاز
بنیــان و بنیادهــای شــیعی را ،آموز ههــا و مســایل مرتبــط بــا عاشــورا و حرکتامــام
یســازد .ازایــن رو اســت کــه در نــگاه شــیعی،این نــه فقــط شــیعیان،
حســین(ع) م 
کــه همــه عالــم ،گیاهــان و بــی جانــان و حیوانــات تــا انســانها ،و نهامــروز کــه
از ابتــدای آفرینــش انســان ،برامــام حســین(ع) گریســتهاند و همــه چیــز بــا نــام
او پیونــد خــورده اســت .درایــن گفتــار ،تاریــخ عــزاداری آن حضــرت را از جریــان
حضــرت آدم(ع) تــا شهادتایشــان ،از دیــدگاه روایــات شــیعی بازگــو میکنیــم.
امــام صــادق در روایتــی میفرماینــد :گریــه پیامبــران ،صدیقــان ،شــهیدان و
مالئکــه آســمان بــر حســین(ع) ،طوالنــی شــده اســت1.
هــم چنیــن در کامــل الزیــارات و بحــار االنــوار روایتــی آمــده کــه میگویــد :هیــچ
پیامبــری نبــوده ،مگراینکــه بــه زیــارت کربــا آمــده و در آن جــا توقــف کــرده
اســت 2.ازایــن رو در روایــات شــیعی ،ســابقه عــزاداری برامــام حســین(ع) بــه
حضــرت آدم(ع) میرســد.
در روایتــی وارد شــده اســت کــه وقتــی خداونــد در خواســت توبــه آدم(ع) را
پذیرفــت ،جبرئیــل اســامیپنج تــن آل عبــا را بــه او تلقیــن کــرد .هنگامیکــه بــه
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نــام سیدالشــهدا رســید ،گریــه راه گلویــش را بســت .آدم علــت آن را جویــا شــد و
جبرئیــل واقعــه عاشــورا را بــرای او شــرح داد .درایــن هنــگام ،آدم و جبرئیــل هــردو
گریــه میکردنــد 3.در روایــت دیگــری آمــده اســت کــه حضــرت آدم هنــگام عبــور از
کربــا یزیــد را لعــن نمــوده اســت 4.هنگامیکــه کشــتی حضــرت نــوح نیــز بــه کربــا
رســید ،بــه تالطــم افتــاد .وقتــی آن حضــرت علــت را پرســید ،جبرئیــل داســتان
یکــه در
کربــا را بــرای وی بازگــو کــرد 5.همیــن مســأله دربــاره ابراهیــم ،هنگام 
صــدد ذبــح اســماعیل برآمــده بــود ،روی میدهــد و پــس از شــنیدن داســتان
عاشورا،اشــک از چشــمانش ســرازیر میشــود 6.بــرای اســماعیل نیــز همیــن
مســأله هنــگام آب نیاشــامیدن گوســفندانش در کربــا اتفــاق میافتــد 7.نیــز
هنگامیکــه بــه موســی خطــاب شــد همــه گناهــکاران توبــه کار را میبخشــم ،جــز
کشــنده حســین(ع) را و آن گاه داســتان کربــا بیــان گردیــد ،گریــه کــرد و از قاتــان
حســین(ع) بیــزاری جســت8.
هــم چنیــن در روایتــی ،گریســتن حضــرت موســی وحضــرت خضــر(ع) در
مجمــع البحریــن 9،حضــرت زکریــا در بیــت المقــدس 10و حضــرت عیســی در
کربــا 11بــر حضرتامــام حســین(ع) ذکــر شــده اســت .نیــز گریســتن حضــرت
رســول اهلل(ص) پــس از والدتامــام حســین(ع)  12یــا هنــگام رحلــت شــان13
و ،...گریســتنامیرموءمنان هنــگام عبــور از کربــا 14و گریســتن حضــرت زهــرا(س)
 15خــط ســیر دنبالــه دار تاریــخ عــزاداری نــزد شــیعیان ،از ابتــدا تاهنــگام
شــهادتامام حســین(ع) اســت .هــم چنیــن عالمــه مجلســی در بحاراالنــوار
ازامــام باقــر(ع) روایــت میکنــد کــه هنــگام خروجامــام حســین(ع) از مدینــه
بــه طــرف مکــه ،بانــوان بنــی عبدالمطلــب جمــع شــدند و بــر آن حضــرت گریــه
کردنــد16.

تاریخ عزاداری شیعه پس از عاشورا

شــهادت حســین بــن علــی(ع) ،شــوکی عاطفــی در میــان مــردم ،به ویــژه حلقه
پیــروان و دوســت داران اهلبیــت و شــیعیان آن حضــرت پدیــد آورد .همچنیــن
عظمــت شــخصیت حســین بــن علــی(ع) و یارانــش و پســتی عمــل جنایــت
کاران در چگونگیامــام(ع) ،بــر ابعــادایــن مســأله میافــزود .عــزاداری از همــان
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لحظههــای نخســتین پــس از شــهادتامام حســین(ع) ،افــزون بــر بــار عاطفــی
نیرومنــدی کــه داشــت ،بــا ویژگیهــای سیاســی و اجتماعــی نیــز همــراه بــود.
درایــن جــا ،ســیر تاریخــی عزاداریامــام حســین را پــس از شــهادت آن حضــرت
بــه اختصــار بررســی میکنیــم .البتــه ذکرایــن نکتــه نیــز خالــی از فایــده نیســت کــه
حتــی دشــمنان و قاتالنامــام(ع) چــون عمــر ســعد 17،لشــکر کوفیــان 18،و اهــل
شــام 19،نیــز بــر مظلومیــت و فــداکاری جانبازانهامــام حســین(ع) گریســتهاند.
تاریــخ عــزاداری شــیعه پــس از عاشــورا ،از اولیــن لحظ ههــای شــهادتامام
یکــه ذوالجنــاح بــا زیــن واژگــون و یــال غرقــه
یشــود ،هنگام 
حســین(ع) شــروع م 
بــه خــون از مقتــل بازگشــت 20.پــس از آن نیــز در مــواردی متعــدد ،حضــرت زینــب،
زنــان حرمامــام(ع) و نیــز دیگــران بــه عــزاداری پرداختنــد؛ مــواردی چــون عــزاداری
اهلبیــت هنــگام چپــاول و آتــش زدن خیم ههــا 21و وقــت عبــور از میــان شــهدا22،
عــزاداری زنــان بنــی اســد هنــگام رفتــن شــهدا 23،عــزاداری اهلبیــت در شــام24،
عــزاداری اهلبیــت و اهــل مدینــه در هنــگام ورود بــه مدینــه  25و عــزاداریام
یهــای اهلبیــت پــس از شــهادتامام
البنیــن در بقیــع 26.بــه جــز عزادار 
یهــای دوســت داران و شــیعیان خانــدان
حســین(ع) و اصحابــش ،شــاهد عزادار 
عتــرت بــه صــورت فــردی و جمعــی هســتیم کــه بــه آنهااشــاره میکنیــم.
 .1عبیــداهلل بــن حــر جعفــی ،کــه گفتــه شــده پــس از شــهادتامام حســین(ع)
از منــزل خــود در قصــر بنــی مقاتــل بــه کربــا رفــت و درآنجــا گریســت و قصــده
ی بلنــدی در رثایامــام حســین(ع) ســرود 27.او را نخســتین زیــارت کننــده
قبرامــام(ع) دانســتهاند28.
 .2جابربــن عبــداهلل انصــاری ،کــه بــر اســاس گفتــه لهــوف در اربعیــن بــه کربــا
رســیده اســت29.
ّ .3توابیــن کــه پــس از شــهادتامام حســین(ع) از یــاری نکــردن آن حضــرت
پشــیمان گشــته و توبــه کردنــد و بــه قیــام بــر ضــد دســتگاه شــام و جبــران گذشــته
همــت گماردنــد .آنهــا بدیــن منظــور ،بــه کربــا رفتنــد و در آن جــا بــه عــزاداری
پرداختنــد و آن جــا بــرای خونخواهیامــام(ع) هــم قســم شــدند30.
 .4عزاداریامامــان معصــوم ،کــه در برخــی از فصلهــای پیشــین نیــز ذکــری از
آن بــه میــان آمــد.
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امــام باقــر(ع) بــه منظــور عــزاداری بــر ّ
جدشــان ،مجلــس تشــکیل میدادنــد و از
کمیــت خواســتند تااشــعاری درایــن بــاره بخوانــد31.
امــام صــادق(ع) نیــز به تشــکیل مجلــس عــزاداری میپرداختند 32وشــیعیان
را بــه عــزاداری و مرثیــه ســرایی بــا حــزن وانــدوه و ســوزامر مینمودنــد 33و خــود
در مصیبــت جدشــان میگریســتند34.
در همیــن زمینــه ،روایاتــی ازامــام کاظــم(ع)  35وامــام رضــا(ع)  36نقــل شــده
اســت .بنابرایــن ،آن چــه از ســیره اهلبیــت بــر میآید ،تشــکیل مجالــس عزاداری
و گرامیداشــت عاشــورا ،بــه ویــژه دهــه محــرم 37اســت .بــه یقیــن شــیعیان
هماینامــر را تــا حدامــکان در آن شــرایط خفقــان بــه انجــام میرســاندند و
هــرگاه شــرایط مهایــا میشــد آشــکارا بــه عــزاداری میپرداختنــد.
ایــن شــرایط در زمــان بنی ّ
امیــه بــه شــدت ســخت و دهشــتناک بود.امویــان
میکوشــیدند تــا یــاد حســین و اهلبیــت(ع) از ذهنهــا پــاک شــود .ازایــن رو،
بــه هیــچ وجــه اجــازه عــزاداری و رفــت و آمــد و زیــارت قبــر مطهــر آن حضــرت را
نمیدادند.ایــن موضــوع پــس از قیــام زیــد ابــن علــی بــن حســین(ع) در زمان هشــام
بــن عبدالملــک شــدت یافــت .آن شــرایط خفقــان بــار ،در گفــت وگــوی میانامــام
ً
صــادق(ع) و یکــی از اصحابشــان بــه نــام مســمع 38کامــا مشــهود اســت.
ً
امــا در زمــان عباســیان ،شــرایط همــواره در حــال نوســان وتغییــر بــود و دائمــا
دچــار قبــض و بســط میشــد .در زمــان ســفاح اولیــن خلیفــه عباســی ،شــاهد
فراهــم شــدن زمینــه بــرای زیــارت مرقــد مطهــر هســتیم ،ولــی در زمــان منصــور،
شــاهد منــع زائــران و تخریــب مرقــد مطهــر بودیــم کــه شــاید یکــی از علتهــای
آن ،قیــام ســادات حســینی باشــد .پــس از منصــور و در زمــان مهدی،مأمــون،
معتصــم ،واثــق ،منتصــر و ناصرالدیــن بــاهلل ،شــیعیان از جهــت عــزاداری و
ّ
زیــارت قبرامــام حســین(ع) آزادی داشــتند ،ولــی در زمانهــارون و متــوکل ،بــه
شــدت در آزار و اذیــت قــرار گرفتنــد و دســتور تخریــب قبــر مطهــر و منــع زایــران
صــادر شــد 39.شــدیدتریناین آزارهــا و اذیتهــا ،در زمــان متــوکل بــود کــه
َ
دســتور کشــت زمینهــای اطــراف قبــر مطهــر و زندانــی کــردن زایــران را در ســال
 236ه.ق صادرکــرد .علــی بــن محمــد بســامی ،شــاعر بغــدادی ،شــعری ســرود
و در آن ،بنــی عبــاس و متــوکل را هجــو و مذمــت کــرد 40.بــا ایــن حــال ،کســانی
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از قــرن اول هجــری تــا زمــان آل بویــه ،بــه طــور فــردی و جمعــی بــه کربــا رفتــه
و در آن جــا عــزاداری میکردنــد ،ولــی پرشــکوه تریــن عــزاداری شــیعه در ســوگ
سیدالشــهدا(ع) ،در دوارن آل بویــه کــه خــود شــیعه و دوســت دار اهلبیــت
بودنــد ،اتفــاق افتــاد .احمــد معزالدولــه ،یکی از ســه بــرادران بویهای ،پــس از فتح
بغــداد در ســال 334ه.ق در زمــان مســتکفی بــاهلل ،بــا توجــه بــه روحیــه تشــیع
خــود ،بــه آبادانــی مزارامامــان معصــوم ،بــه ویژهامــام حســین(ع) پرداخــت .او
در محــرم ســال  352دســتور داد کــه بازارهــا تعطیــل و خریــد و فــروش ممنــوع
شــود و ســقاخانههایی در بازارهــا بــرای آب دادن بــه مــردم دایــر گــردد .هــم
چنیــن زنــان در حالــی کــه برایامــام حســین(ع) نوحــه میخواندنــد و بــر صــورت
لطمــه میزدنــد ،از خانههــا خــارج شــوند41.این نخســتین بــاری بــود کــه چنیــن
مراســمیدر عزایامــام حســین(ع) و زیــر پرچــم حکومتــی برپــا میگردیــد و ســنت
عــزاداری دهــه اول محــرم ،از آن زمــان تــا کنــون بــه یــادگار مانــده اســت .پــس
ازایــن دوران نیــز عزاداریامــام حســین(ع) همــواره انجــام میگرفــت و بــا توجــه
بــه برخــورد حاکمــان ،دچــار قبــض و بســط میگردیــد.
پــس از دوران آل بویــه ،دوران تیموریــان ازایــن جهــت بســیار پراهمیــت
اســت .و شــاهد گســترش تدریجــی تشــیع ،بــه ویــژه در خراســان و مــاوراء النهــر
(مرکــز حکومــت تیموریــان) هســتیم ،بــه طــوری کــه برخــی از پژوهــش گــران ،از
تســنن دوازدهامامیدرایــن دوره نــام بردهانــد 42و نوشــتهاند درایــن زمــان در
ماوراءالنهــر ،همــه ســاله در ســالروز قیــام عاشــورا ،مراسمیبرپامیشــد43.
مــا حســین کاشــفی ،چهــره شــاخصاین دوره و نگارنــده کتاب روضة الشــهداء
اســت .برخــی گفتهانــد درایــن دوره ،گریــه برامــام حســین(ع) در هــرات ،جانشــین
ذکــر صوفیانــه شــده بــود کــه نقشــبندیه آن را ملغــی کــرده بودنــد 44.بــا روی کار
آمــدن صفویــه و رســمیت یافتــن مذهــب شــیعه و فزونــی گرفتــن شــمار شــیعیان،
بــر کمیــت و گســتره مراســم عــزاداری افــزوده شــد و از آن پــس نیز با توجه به شــیعی
بــودن همــه حاکمانایرانــی ،همیــن رونــد بــا ابعــاد وســیع تــری ادامــه یافــت.

ّ
تاریخ عزاداریامام حسین(ع) در میان اهل سنت

اهــل ســنتامروزه ،شــمار فراوانــی از جمعیــت مســلمانان را تشــکیل
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میدهنــد .ازایــن رو ،بــه دســت آمــدن نظــرگاه آنــان در خصــوص مســألهای چــون
عزاداریامــام حســین(ع) مهــم تلقــی میشــود و میتوانــد بــه وحــدت نظــری و
عملــی مســلمانان کمــک کنــد .از ســویی دیگــر ،بــا توجه بــه تبلیغ وســیع وهابیت
در نفــی عــزاداری و بــه ویــژه عــزاداری ســید الشــهداء ،بــه دســت آوردن ســیره
عالمــان و بــزرگان اهــل ســنت و گذشــته تاریخیایــن موضــوع در میانایشــان،
جایــگاه واالیــی مییابــد.
نخســتین گزارشــی کــه از اعتــراض و گریــه یکــی از بــزرگان صحابــه پــس از
شــهادتامام حســین(ع) و اســارت اهلبیــت(ع) ثبــت شــده ،اعتــراض و
یکــه ابــن زیــاد بــا چــوب
گریســتن زیدبــن ارقــم در مجلــس ابــن زیــاد اســت .هنگام 
دســتی بــر لــب و دندانامــام(ع) م ـیزد ،زیــد بــا اعتــراض گفــت :چــوب دســتی
ات را بــردار ،بــه خــدا شــاهد بــودم کــه رســول خــدا مابیــن دو لــب حســین را
میبوســید و ســپس گریســت .ابــن زیــاد او را تهدیــد بــه مــرگ کــرد .پــس زیــد فریــاد
زد:ای مــردم! شــما ازایــن پــس جــزو بردگانیــد؛ پســر فاطمــه را کشــتهاید و پســر
مرجانــه راامــارت دادهایــد45....
بــه جــز زیدبــن ارقــم ،از کســانی کــه گریســتن و عزاداریایشــان بــر حســین بــن
یتــوان بــه حســن بصریاشــاره کــرد کــه پــس از شــنیدن خبــر
علــی(ع) ذکــر شــده م 
شــهادتامام حســین(ع) بــه شــدت گریســت و گفت:امــت ذلیل،امتــی اســت
یتــوان
کــه پســر دختــر پیامبــرش را میکشــد 46.هــم چنیــن ازامــام شــافعی م 
نــام بــرد .شــافعی بــا وجــود طعــن مخالفــان ،از ابــراز محبــت بــه اهلبیــت(ع)
ابــا نمیورزیــد 47.وی در قصیــدهای ،بــه مــدح اهلبیــت(ع) و ابرازانــدوه از
یتــوان از رثــای خالدبــن معــران ،یکــی
یپــردازد .نیــز م 
شــهادتامام حســین(ع) م 
از تابعیــن و مرثیــه احمــد بــن منصــور بــن علــی قطیعــی دربارهامــام حســین(ع) یــاد
کــرد 48.بایــد بهایــن نکتهاشــاره کــرد کــه بســیاری از فقهــای ســنی مذهــب اهــل
کوفــه ،بــه ویــژه ابــو حنیفــه از سرســخت تریــن طرفــداران قیا مهــای علویــان بودند.
ابوحنیفــه و بســیاری دیگــر از فقهــا هــم در جریــان قیــام زیدبــن علی بن حســین(ع)
 49و هــم در جریــان قیــام حســنیان بــه رهبــری محمــد نفــس زکیــه و ابراهیــم ابــن
محمــد ،بــه حمایــت آنــان برخاســتند و بــه نفــع آنــان فتــوا صــادر کردنــد50.
احمــد بــن حنبــل ،عالــم بلنــد پایــه اهــل حدیــث ،در تعدیــل مذهــب عثمانیــه و
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یهــا کــه بــه ســختی با مراســم
پذیــرش فضایــل علــی(ع) نقــش موءثــری دارد و حنبل 
عاشــورای حســینی مبــارزه میکردنــد ،بــا نشــر فضایــل اهلبیــت(ع) از شــدت
یتــوان از ســبط ابــن جــوزی و یحیــی بــن
تعصبشــان کاســته شــد .درایــن راســتا م 
ســامه حفصکــی کــه قصیــدهای در مــدح دوازدهامــام و قصیــدهای دیگــر در رثــای
یتــوان بــه کســانی چــون
اباعبــداهلل الحســین(ع) دارد ،نــام بــرد 51.هــم چنیــن م 
ابــن صبــاغ مالکــی ،شــمس الدیــن محمــد بن طولــون ،قنــدوزی حنفــی و فضلاهلل
بــن روزبهــان کــه همگــی آنــان ســنیهای معتدلــی هستند،اشــاره کــرد.
عبدالجلیــل رازی ،از عالمــان قــرن ششــم و صاحــب کتــاب النقــض ،در
مقابــل نویســنده ســنی مذهــب دیگــری کــه بــه عزاداریامــام حســین(ع) خــرده
گرفتــه بــود ،بــه دفــاع از آن برمیخیــزد و مینویســد «:بــزرگان و معتبــران ائمــه
ّ
از اصحابامــام مقــرم بوحنیفــه وامــام مکــرم شــافعی و علمــا و فقهــای طوایــف
ً
فریقیــن ،خلفــا عــن ســلف،این ســنت را رعایــت کردهانــد» 52.اطالعاتــی کــه وی از
عزاداریامــام حســین(ع) در میــان اهــل ســنت میدهد ،بســیار ارزش مند اســت.
وی از شــخصیتهای برجســته زیــادی از اهــل ســنت چــون خواجــه بــو منصــور در
اصفهــان و خواجــه علــی غزنــوی حنفــی در بغــداد نــام میبــرد کــه ،در روز عاشــورا
بــا شــور و هیجــان فراوانــی بــه ســوگواریامام حســین(ع) میپرداختهانــد 53.وی
هــم چنیــن بــه مجلــس «شــهاب ّ
مشــاط» در بغداداشــاره میکنــد.
در همیــن دوره بایــد از عبدالرحمــن جامــی( 898 817ه.ق) حنفــی مذهب یاد
کــرد کــه عالقــه بســیاری بــه خانــدان عتــرت داشــته واشــعاری درایــن بــاره ســروده
یســراید:
اســت 54.او هنــگام دیــدار از کربالاشــعاری در وصفامــام حســین(ع) م 
کردم زدیده ،پای سوی مشهد حسین
هستاین سفر به مذهب عشاق فرض عین 55
بــه جزایــن مــوارد میتــوان از برخــی عالمــان حنفــی نــام بــرد کــه کتابهایــی در
رثایامــام حســین(ع) نگاشــتهاند :محمــود بــن عثمــان حنفــی رومینویســنده
مقتــل االمــام الحســین ابــن علــی ابــن ابیطالــب رضــی اهلل عنهمــا فــی کربــا56،
قــادر بخــش بــن حســن علــی حفنــی نگارنــده جــور االشــقیا ،علــی ریحانــة ســید
االنبیــاء 57و شــیخ علــی انــور بــن علــی اکبــر حنفــی نویســنده کتابــی بــا عنــوان
شــهادة الکونیــن فــی مقتــل ســیدنا الحســین الســبط58.امروزه نیــز اهــل ســنت،
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یــا خــود بــه عزاداریامــام حســین(ع) میپردازنــد و یــا بــا شــیعیان در عــزاداری
شــرکت میکننــد؛ چنانچــه دکتــر علــی الــوردی در کتــاب خــود بــا عنوان دراســة فی
طبیعــة المجتمــع العراقــی بهایناشــتراک شــیعه و ســنی در عــزای حسینیاشــاره
میکنــد و مینویســد« :کــم دیــده نمیشــود کــه محلــه ســنی نشــین بــا محلــه
شــیعه نشــین در بعضــی مجالــس حســینی مشــارکت میکننــد و گاهــی نیــز در
تقدیــس مراقــد وامامــان شــیعهاین مشــارکت دیــده میشــود59».

عزاداریامام حسین(ع) درایران

ایرانیــان از دیربــاز دوســت دار خانــدان عتــرت و مفتخــر بــه والیــت آنــان
بودهانــد .آنهــا بــه اهلبیــت(ع) حساســیت ویــژهای داشــته و همــواره یــار و
حامیآنــان بــه شــمار رفتهانــد.
قبیلــه بنــی حمــراء از قبایلایرانــی تبــار شــیعی مذهــب کوفــه ،نخســتین
کســانی بودنــد کــه پــس از واقعــه کربــا ،آشــکارا مجالــس عــزاداری عاشــورا بــه پــا
کردنــد و بــرای خونخواهــی ســید الشــهداء بــه مختــار پیوســتند 60.آنهــا کــه
بالــغ بــر بیســت هــزار جنگجــو بودنــد ،بیشــتر ســپاه مختــار را تشــکیل میدادنــد61
ً
و مســجدی نیــز در کوفــه بــه نــام آنهــا موجــود بــوده اســت 62.اصوالایرانیــان
شتــر تحــت عنــوان موالــی خوانــده میشــدند ،بــه اهلبیــت
کــه در آن زمــان بی 
پیامبــر ،ارادت خاصــی داشــتند.
ایرانیــان بــه ویــژه پــس از شــهادتامام رضــا(ع) بــه عزاداریامــام حســین(ع)
حــال و رنــگ دیگــری بخشــیدند و بــه طــور مــداوم بــه آن میپرداختنــد63.
البتهایــن مســأله در طــول زمــان دچــار فــراز و فرودهایــی میگردیــد .بــرای مثــال،
بــا روی کار آمــدن آل بویــه درایــران و عــراق و ترویــج تشــیع در مناطــق مختلــف،
شتــری بــرای عــزاداری
شــیعیان و دوســت دارانامــام حســین(ع) ،مجــال بی 
پیــدا کردنــد .آل بویــه کــه خودایرانــی و شــیعه بودنــد ،بنیــاد عــزاداری علنــی و
پرشــکوه را در بغــداد گذاشــتند.
پــس از آنــان نیزایــن حرکــت بــا شــدت و ضعــف ادامــه یافت .تــا زمــان تیموریان
کــه رونقــی وســیع و جـ ّـدی گرفــت ،بــه طــوری کــه اهــل تســنن نیــز بــا شــیعیان
همنــوا میشــوند .پــس از تیموریــان ،بــا روی کار آمــدن صفویــه و حمایــت
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رســمیآنان از تشــیع ،برپایــی عــزاداری گســترده و دامنــه بیشتــری یافــت و در
اقصــی نقاطایــران متــداول شــد.این مراســم هــم چنــان تــا زمــان قاجاریــه ادامــه
یافــت .در دوره رضاشــاه پهلــوی ،بــا آن کــه خــود او بــا تظاهــر شــدید بــه حمایــت
از تشــیع و علمــا و مظاهــر تشــیع و بــه راهانداختــن دســته و همراهــی بــا عــزاداران
توانســته بــود حکومــت را بدســت گیــرد ،ولــی در نیمــه دوم حکومتــش بــه شــدت
را عــزاداری مبــارزه کــرد و آن را ممنــوع ســاخت .در زمــان پهلــوی دوم ،ممنوعیت
عــزاداری برداشــته شــد و مــردم توانســتند آزادانــه بــه عــزاداری بپردازنــد.
پــس از ســقوط ســلطنت  57ســال پهلــوی و بــا آغــاز انقــاب اســامیایران،
ســوگواری ســید الشــهدا منزلــت واالیــی یافــت و یکــی از اساســی تریــن پایههــای
مذهبــی حکومــت را نیــز تشــکیل داد .گفتنــی اســت کهایرانیــان ،عــزاداری را
در مســاجد ،تکیههــا ،حســینیهها ،منــازل و بــه صــورت دســته عــزا در معابــر
عمومـیو نیــز در بیــوت مراجــع تقلیــد بــر پــا میکردند.ایــن مراســم ،در شــهرهای
مذهبــی چــون قــم ،مشــهد ،کاشــان ،اصفهــان ،اردبیــل ،و ...بســیار پرشــکوه
انجــام میکیــرد .نخــل بــرداری ،هیأتهــای ســقایی ،تعزیــه خوانیــف زنجیــر زنــی
و قمــه زنــی از رس ـمهای متــداول آییــن عــزاداری بــه شــمار میآیــد64.

تاریخ عزاداری در جهان

عــزاداری در نقــاط مختلــف جهــان ،بــه میــزان حضــور شــیعیان بــا هــر گرایــش و
فرقـهای پررنــگ تــر برگــزار میشــود.
 .1عــراق :در عــراق در حکومــت عباســیان در زمــان ســفاح و زمــان مامــون
و نیــز بــه ویــژه در عهــد آل بویــه ،عــزاداری رونقــی خــاص یافــت .پــس از آن نیــز
بــه نســبت نــوع برخــورد حاکمــان ،هــر ســاله مراســم عاشــورا و محــرم برگــزار
میگردیــد ،بــه ویــژه در کربــا کــه ورود هیأتهــای عــزادار بــا شــمایل خــاص ،شــور
و وجــد دیگــری بــدان میدهــد و برخــی از علمــا نیــز بــا آنــان همراهــی میکننــد؛
هماننــد عالمــه ســید محمــد مهــدی بحــر العلــوم کــه بــا عــزاداران در مراســم
همــراه میشــده اســت65.
 .2ســوریه :بــا توجــه بهایــن کــه دمشــق مرکــز خالفتامویــان بــوده و بــه
طــور کلــی مــردم آن جــا نیــز بهامــوی بــودن شــهرت داشــتهاند ،در ابتــدا مراســم
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عــزاداری چنــدان رونقــی نداشــت ولــی بعدهــا ،بــا توجــه بــه نزدیکــی آنــان بــه
کشــور لبنــان کــه شــیعه درآنجــا گرایشــی قــوی بــود و نیــز وجــود مرقــد حضــرت
زینــب(س) و حضــرت رقیــه(س) ،عزاداریامــام حســین(ع) شــور خاصــی یافــت
وامــروز نیــز چنیــن اســت؛ البتــه در عهــد حمدانیــان وضعیــت بــه مراتــب بهتــر
گــزارش شــده اســت66.
 .3لبنــان :ســابقه شــیعه گــری ،در لبنــان ،تــا زمــان ابوذرامتــداد دارد.امــروزه
لبنــان شــیعیان معتقــدی دارد ،ولــی در زمانامویــان ،بــه ســختی تحــت فشــار
بودند.اندکانــدک بــا بــاز شــدن فضــا اجتماعــی سیاســی ،عــزاداری نیــز رونــق
یافتــه وامــروزه عزاداریهــای بســیار خوبــی در آن جــا ،بــه ویــژه در مناطــق جبــل
عامــل کــه ســابقه طوالنــی درایــن بــاره دارنــد ،انجــام میشــود.
 .4افغانســتان :مراســم عــزاداری در افغانســتان همــه ســاله در نقــاط
مختلفایــن کشــور بــه ویــژه در مناطــق مرکــزی کــه شــیعیان در آن جــا ســاکنند
(منطقــه هزارســتان) و نیــز مناطــق مرکــزی کــه شــیعیان در آن جــا ســاکنند
(منطقــه هزارســتان) و نیــز شــهرمزار شــریف (درشــمال کشــور) بــه خوبــی برگــزار
میشــود67.
 .5بحریــن :در بحریــن ،از قدیــم روز عاشــورا تعطیــل و حســینیههای آن کــه
ماتــم نامیــده میشــود ،درایــام محــرم بــه شــدت فعالنــد68.
 .6هندوســتان :تاریــخ عــزاداری در هنــد ،بــه پیــش از اســتیالی ســلطان
محمــود غزنــوی میرســد .شــیعیان و سـ ّـنیهای معتقــد بهامــام حســین(ع)
و حتــی دیگــر فرقههــا ،در روزهــای محــرم در مکانهایــی بــه نامامــام بــاره کــه
ضریــح ائمــه اســت ،جمــع میشــوند و بــه عــزاداری میپردازنــد .تعزیــه و شــور
خــاص هندیــان بــه حـ ّـدی اســت کــه گاه عزاداریایشــان ،تــا اربعیــن سیدالشــهدا
ادامــه مییابــد69.
 .7پاکســتان :در پاکســتان ،روز عاشــورا یکــی از تعطیــات رسمیاســت .در
اســتقالل پاکســتان ،توجــه بــه عاشــورا نقــش ویــژهای داشــت 70و اقبــال الهــوری
نیزاشــعاری در بارهامــام حســین و کربــا ســروده و اســتقالل پاکســتان را مرهــون
آن دانســته اســت .شــبیه کوچکــی از مقبرهامــام حســین(ع) کــه بــدان تعزیــه یــا
ضریــح میگوینــد ،افــزون بــر زنجیــر زنــی ،ســینه زنــی و نیــز قمــه زنــی در پاکســتان
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مرســوم اســت71.
 .8بنــگالدش :در بنــگالدش نیزامــام بارههــا ،مرکــز عــزاداری بــوده و احساســات
مــردم در خصــوص عاشــورا ،در ادبیــات آنهــا نیــز منعکــس شــده اســت.
.9اندونــزی :دراندونــزی کــه اســام توســط شــیعیان و جمعــی از ســادات بــدان
راه یافتــه ،مــاه محــرم را «ســورا» میخواننــد و آن را بــا شــکوه برگــزار میکننــد.
 .10فیلیپیــن :در فیلیپیــن نیــز عاشــورا بــه شــکل پرشــکوهی برگــزار میگــردد.
در ســال  1310ه.ق ،عــدهای از نوادگانامــام صــادق(ع) بــرای تبلیــغ از عــراق وارد
ســوماترا شــدند .نیــز در اوایــل قــرن پانزدهــم ،یکــی از ســادات ،بــه مــاالکا رفــت و
پــس از ازدواج بــا دختــر حاکــم آن دیــار ،بــه خالفــت رســید و بازماندگانــش تــا چهار
قــرن در آن جــا حکومــت کردنــد.
 .11تایلنــد :در تایلنــد نیــز کــه اســام و تشــیع بــه وســیله یــک تاجــر قمیبــه
نــام شــیخ احمــد بــه آنجــا وارد شــد ،مراســم عاشــورا هــر ســاله برگــزار میگــردد.
هــم چنیــن عاشــورا در جمهــوری آذربایجــان کــه هفتــاد درصــد آن شــیعهاند،
آفریقــای شــرقی ،برونــدی ،الجزایــر ،کانــادا ،آمریــکا و آلبانــی برگــزار میشــود 72.در
آلبانــی «نعیــم بیــک» دیــوان شــعری در مــورد شــهادتامام حســین(ع) ســروده
و «دالیــب فراشــری» 65هــزار بیــت درایــن بــاره گفتــه اســت 73.شــیعیان در
مــدت ده روز محــرم ،آب نمینوشــند تــا خــود را شــبیه قهرمانــان کربــا گرداننــد،
آن گاه بــه تکایــا میرونــد تــا بــه ذکــر مصیبــت بپردازنــد و در راه یاامــام یاامــام
میگوینــد74.
در شــهرهای ترکســتان ،قفقــاز ،تبــت و چیــن نیــز همانندایــن مــوارد وجــود
دارد75.
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تحلیلی از قیام عاشورای حسینی
در بیان مقام معظم رهبری حضرت آیت اهلل خامنهای

ماجرای عاشورا

بحثــی دربــاره ماجــرای عاشــورا عــرض میکنــم .اگرچــه درایــن زمینــه ،بســیار
ســخن گفتــه شــده اســت و مــا هــم عرایضــی کردهایم؛اما هرچــه اطــراف و جوانباین
ّ
حادثــه عظیــم و مؤثــر و جاودانــه بررســی میشــود ،ابعــاد تاز هتــر و روشــنگریهای
بیشــتری از آن حادثــه آشــکار میشــود و نــوری بــر زندگــی مــا میتابانــد.
بحث عمده وجود دارد:
در مباحث مربوط به عاشورا ،سه ِ
یکــی بحــث علــل و انگیزههــای قیامامــام حســین(ع) اســت ،کــه چراامــام
حســین(ع) قیــام کــرد؛ یعنــی تحلیــل دینــی و علمـیو سیاسـیاین قیــام .درایــن
ً
ً
زمینــه ،مــا قبــا تفصیــا عرایضــی عــرض کردهایــم؛ فضــا و بــزرگان هــم بحثهــای
خوبــی کردهاند.امــروز وارد آن بحــث نمیشــویم.
بحــث دوم ،بحــث درسهــای عاشوراســت کــه یــک بحــث زنــده و جاودانــه
و همیشــگی اســت و مخصــوص زمــان ّ
معینــی نیســت .درس عاشــورا ،درس
فــداکاری و دینــداری و شــجاعت و مواســات و درس قیــام هَّلل و درس ّ
محبــت و
عشــق اســت .یکــی از درسهــای عاشــورا ،همیــن انقــاب عظیــم و کبیــری اســت
کــه شــما ملتایــران پشــت ســر حســین زمــان و فرزنــد ابیعبــداهَّلل الحســین(ع)
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انجــام دادیــد .خودایــن ،یکــی از درسهــای عاشــورا بــود .درایــن زمینــه هــم
منامــروز هیــچ بحثــی نمیکنــم.
بحــث ســوم ،دربــارهی عبرتهــای عاشوراســت کــه چنــد ســال قبــل ازایــن،
ماایــن مســأله را مطــرح کردیــم کــه عاشــورا غیــر از درسهــا ،عبرتهایــی هــم
دارد .بحــث عبرتهــای عاشــورا مخصــوص زمانــی اســت کــه اســام حاکمیــت
داشــته باشــد .حداقلایــن اســت کــه بگوییــم عمدهایــن بحــث ،مخصــوص
بهایــن زمــان اســت؛ یعنــی زمــان مــا و کشــور مــا ،کــه عبــرت بگیریــم.
ّ
مــا قضیــه رااینگونــه طــرح کردیــم کــه چطــور شــد جامعــه اســامیبه محوریــت
پیامبــر عظیم ّ
الشــأن(ص) ،آن عشــق مــردم بــه او ،آنایمــان عمیــق مــردم بــه او،
ً
یکــه بعــدا مقــداری دربــاره
آن جامعــه ســرتاپا حماســه و شــور دینــی و آن احکام 
ّ
آن عــرض خواهــم کــرد ،همیــن جامعــه ســاخته و پرداختــه ،همــان مــردم ،حتــی
بعضــی همــان کســانی کــه دورههــای نزدیــک بــه پیامبــر(ص) را دیــده بودنــد،
بعــد از پنجــاه ســال کارشــان بــه آنجــا رســید کــه جمــع شــدند ،فرزنــد همیــن
پیامبــر(ص) را بــا فجیعتریــن وضعــی کشــتند!؟ انحــراف ،عقبگــرد ،برگشــتن بــه
پشــت ســر ،ازایــن بیشــتر چــه میشــود!؟
ً
زینــب کبــری ســاماهَّللعلیها در بــازار کوفــه ،آن خطبــه عظیــم را اساســا بــر
همیــن محورایــراد کــرد« :یــا اهــل الکوفــه ،یــا اهــل الختــل و الغــدر ،أتبکــون!؟»()۱
مــردم کوفــه وقتــی کــه سـ ِـر مبارکامــام حســین(ع) را بــر روی نیــزه مشــاهده کردنــد
و دختــر علــی را اســیر دیدنــد و فاجعــه را از نزدیــک لمــس کردنــد ،بنــا بــه ّ
ضجــه و
گریــه کردنــد .فرمــود« :أتبکــون!؟»؛ گریــه میکنیــد!؟ «فــا رقــات الدمعــه والهدئــت
ّ
الرنــه»؛( )۲گریهتــان تمامینداشــته باشــد .بعــد فرمــود« :انمــا مثلکــم کمثــل التــی
ً
نقضــت غزلهــا مــن بعــد قــوة انکاثــا ّتتخذونایمانکــم دخــا بینکــم»( ) ۳ایــن،
بگــرد .شــما مثــل زنــی هســتید کــه
همــان برگشــت اســت؛ برگشــت بــه قهقــرا و عق 
پشــمها یــا پنبههــا را بــا مغــزل( )۴نــخ میکنــد؛ بعــد از آن کهایــن نخهــا آمــاده شــد،
دوبــاره شــروع میکنــد نخهــا را از نــو بــاز کــردن و پنبــه نمــودن! شــما در حقیقــت
نخهــای رشــته خــود را پنبــه کردید.ایــن ،همــان برگشــت اســت.این ،عبــرت
اســت .هــر جامعــه اســامی ،در معــرض همیــن خطــر هســت.
خمینــى عزیــز بــزرگ مــا ،افتخــار بزرگشایــن بــود کــه یک ّامــت بتوانــد
امــام
ِ
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عامــل بــه ســخن آن پیامبــر(ص) باشــد .شــخصیت انســانهای غیــر پیامبــر و
غیــر معصــوم ،مگــر بــا آن شــخصیت عظیــم قابــل مقایســه اســت؟ او ،آن جامعــه
را بــه وجــود آورد و آن ســرانجام دنبالــش آمــد .آیــا هــر جامعــه اســامی ،همیــن
عاقبــت را دارد؟ اگــر عبــرت بگیرنــد ،نــه؛ اگــر عبــرت نگیرنــد ،بلــه .عبرتهــای
عاشور ااینجاســت.
مــا مردمایــن زمــان ،بحمــداهَّلل بــه فضــل پروردگار،ایــن توفیــق را پیــدا کردهایــم
ً
کــه آن راه را مجـ ّـددا برویــم و اســم اســام را در دنیــا زنــده کنیــم و پرچــم اســام و
قــرآن را برافراشــته نماییــم .در دنیاایــن افتخــار نصیــب شــما ملــت شــد.این ملت
ً
تاامــروز هــم کــه تقریبــا بیســت ســال از انقالبــش گذشــته اســت ،قــرص و محکــم
ّ
درایــن راهایســتاده و رفتــه اســت.اما اگــر دقــت نکنیــد ،اگــر مواظــب نباشــیم ،اگــر
خودمــان را آنچنــان کــه بایــد و شــاید ،درایــن راه نگــه نداریــم ،ممکــن اســت آن
سرنوشــت پیــش بیایــد .عبــرت عاشورا،اینجاســت.
حــال مــن میخواهــم مقــداری دربــاره موضوعــی کــه چنــد ســال پیــش آن را
مطــرح کــردم و بحمــداهَّلل دیــدم فضــا دربــاره آن بحــث کردنــد ،تحقیــق کردنــد،
ســخنرانی کردنــد و مطلــب نوشــتند ،بــا ّ
توســع صحبــت کنــم .البتــه بحــث کامــل
درایــن مــورد ،بحــث نمازجمعــه نیســت؛ چــون طوالنــی اســت و انشــاءاهَّلل اگــر
عمــری داشــته باشــم و توفیقــی پیــدا کنــم ،در جلس ـهای غیــر نمازجمعه،ایــن
موضــوع را ّ
ّ
خصوصیاتــش بحــث خواهــم کرد.امــروز میخواهــم یــک
مفصــل بــا
گــذر اجمالــی بهایــن مســأله بکنــم و اگــر خــدا توفیــق دهــد ،در واقــع یــک کتــاب را
در قالــب یــک خطبــه بریــزم و بــه شــما عــرض کنــم.

حادثه عظیم عاشورا

ً
ّاوال حادثــه را بایــد فهمیــد کــه چقــدر بــزرگ اســت ،تــا دنبــال عللــش بگردیــم.
کســی نگویــد کــه حادثــه عاشــورا ،باالخــره کشــتاری بــود و چنــد نفــر را کشــتند.
همانطــور کــه همــه مــا در زیــارت عاشــورا میخوانیــم« :لقــد عظمــت ّالر ّزیــه و
ّ
جلــت و عظمــت المصیبــة»( ،)۵مصیبــت ،خیلــی بــزرگ اســتّ .
رزیــه ،یعنــی
حادثــه بســیار بزرگ.ایــن حادثــه ،خیلــی عظیــم اســت .فاجعــه ،خیلــی تــکان
دهنــده و بینظیــر اســت.

47

کتــاب مــاه

برایایــن کــه قــدری معلــوم شــود کهایــن حادثــه چقــدر عظیــم اســت ،مــن
ً
ســه دوره کوتــاه را از دورههــای زندگــی حضــرت ابیعبداهَّللالحســین(ع) اجمــاال
مطــرح میکنــم .شــما ببینیدایــن شــخصیتی کــه انســان درایــن ســه دوره
میشناســد ،آیــا میتــوان حــدس زد کــه کارش بــه آنجــا برســد کــه در روز عاشــورا
یــک عــده از ّامــت جـ ّـدش او را محاصــره کننــد و بــا ایــن وضعیــت فجیــع ،او و همــه
یــاران و اصحــاب و اهلبیتــش را قتلعــام کننــد و زنانشــان را اســیر بگیرنــد؟

دوران زندگانیامام حسین

(ع)

این ســه دوره ،یکی دوران حیات پیامبر اکرم(ص) اســت .دوم ،دوران جوانی
آن حضــرت ،یعنــی دوران بیستوپنجســاله تــا حکومتامیرالمؤمنیــن(ع) اســت.
ســوم ،دوران بیســت ســاله بعد از شــهادتامیرالمؤمنین تا حادثه کربالســت.
در دوران حیــات پیامبــر اکرم(ص)،امــام حســین(ع) عبــارت اســت از کــودک
نــور دیــده ســوگلی پیامبــر(ص) .پیامبــر اکــرم(ص) دختــری بــه نــام فاطمــه(س)
دارد کــه همــه مــردم مســلمان در آن روز میداننــد کــه پیامبــر(ص) فرمــودّ :
«ان
اهَّلل لیغضــب لغضــب فاطمــة» ()۶؛ اگــر کســی فاطمــه(س) را خشــمگین کنــد،
خــدا را خشــمگین کــرده اســت« .و یرضــی لرضاهــا»؛ ( )۷اگــر کســی او را خشــنود
کنــد ،خــدا را خشــنود کــرده اســت .ببینید،ایــن دختــر چقــدر عظیمالمنزلــه
اســت کــه پیامبــر اکــرم(ص) در مقابــل مــردم و در مــأ عــام ،راجــع بــه اواینگونــه
حــرف میزند.ایــن مســألهای عـ ّ
ـادی نیســت.
پیامبــر اکــرم(ص) ایــن دختــر را در جامعــه اســامیبه کســی داده اســت کــه از
لحــاظ افتخــارات ،در درجــه اعالســت؛ یعنــی علــی بــنابــی طالــب(ع) .او جــوان،
نتــر ،از همــه باســابقهتر ،از همــه شــجاعتر و در
شــجاع ،شــریف ،از همــه مؤم 
یگــردد؛
همــه میدانهــا حاضــر اســت .کســی اســت کــه اســام بــه شمشــیر او م 
هــر جایــی کــه همــه در میمانند،ایــن جــوان جلــو میآیــد ،گرههــا را بــاز میکنــد
و بنبســتها را میشــکند.این دامــاد محبــوب عزیــزی کــه محبوبیــت او
نــه بــه خاطــر خویشــاوندی ،بلکــه بــه خاطــر عظمــت شــخصیت اوســت،
ّ
همســر نودیــده پیامبــر(ص) اســت .کودکــی ا ز اینهــا متولــد شــده اســت و او
حســینبنعلی(ع) اســت.
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فهــا دربارهامــام حســن(ع) هــم هســت؛اما مــن حــاال بحثــم
البتــه همهایــن حر 
راجــع بهامــام حســین(ع) اســت؛ عزیزتریــن عزیــزان پیامبــر(ص)؛ کســی کــه رئیــس
دنیــای اســام ،حاکــم جامعــه اســامیو محبــوب دل همــه مــردم ،او را در آغــوش
دلایــن
میگیــرد و بــه مســجد م 
یبــرد .همــه میداننــد کهایــن کــودک ،محبــوب ِ
ـوب همــه اســت .او روی منبــر مشــغول خطبــه خوانــدن اســت کهایــن کودک،
محبـ ِ
پایــش بــه مانعــی میگیــرد و بــه زمیــن میافتــد .پیامبــر(ص) از منبــر پاییــن میآیــد،
او را در بغــل میگیــرد و آرامــش میکنــد .ببینیــد؛ مســألهاین اســت.
ـین(ع) شــش ،هفــت ســاله
پیامبــر(ص) دربارهامــام حســن(ع) وامــام حسـ ِ
فرمــود« :سـ ّـیدی شــباب اهــل ّ
الجنــه»؛ ()۸اینهــا ســرور جوانان بهشــتند.اینها
کــه هنــوز کودکنــد ،جــوان نیســتند؛اما پیامبــر(ص) میفرمایــد ســرور جوانــان
اهــل بهشــتند .یعنــی در دوران شــش ،هفــت ســالگی هــم در حـ ّـد یــک جــوان
اســت؛ میفهمــد ،درک میکنــد ،عمــل میکنــد ،اقــدام میکنــد ،ادب میــورزد
و شــرافت در همــه وجــودش مــوج میزنــد .اگــر آن روز کســی میگفــت کهایــن
ّ
کــودک بــه دس ـت ّامت همیــن پیامبــر(ص) ،بــدون هیچگونــه جــرم و تخلفــی بــه
قتــل خواهــد رســید ،بــرای مــردم غیرقابــل بــاور بــود؛ همچنــان کــه پیامبــر(ص)
فرمــود و گریــه کــرد و همــه ّ
تعجــب کردنــد کــه یعنــی چــه؛ مگــر میشــود!؟
دوره دوم ،دوره بیستوپنجســاله بعــد از وفــات پیامبــر(ص) تــا
ـین(ع) جــوان ،بالنــده ،عالــم و شــجاع
حکومتامیرالمؤمنیــن(ع) اســت .حسـ ِ
اســت .در جنگهــا شــرکت میجویــد ،در کارهــای بــزرگ دخالــت میکنــد ،همــه
او را بــه عظمــت میشناســند؛ نــام بخشــندگان کــه میآیــد ،همــه چش ـمها بــه
ســوی او برمیگــردد .در هــر فضیلتــی ،در میــان مســلمانان مدینــه و مکــه ،هــر
جایــی کــه مــوج اســام رفتــه اســت ،مثــل خورشــیدی میدرخشــد .همــه بــرای او
احتــرام قائلنــد .خلفــای زمــان ،بــرای او و بــرادرش احتــرام قائلنــد و در مقابــل او،
تعظیــم و تجلیــل میکننــد و نامــش را بــه عظمــت میآورنــد .جــوان نمونــه دوران
و محتــرم پیــش همــه .اگــر آن روز کســی میگفــت کــه همیــن جــوان ،بــه دســت
یکــرد.
همیــن مــردم کشــته خواهــد شــد ،هیــچ کــس بــاور نم 
دوره ســوم ،دوره بعــد از شــهادتامیرالمؤمنین(ع) اســت؛ یعنــی دوره غربــت
ّ
علیهماالســام بــاز در مدینهاند.امــام
اهلبیت.امــام حســن وامــام حســین
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حســین(ع) ،بیســت ســال بعــد ازایــن مــدت ،بــه صورتامــام معنــوی همــه
مســلمان ،مفتــی بــزرگ همــه مســلمانان ،مــورد احتــرام همــه مســلمانان،
تمســک و ّ
محــل ورود و تحصیــل علــم همــه ،محــل ّ
توســل همــه کســانی کــه
میخواهنــد بــه اهلبیــت اظهــار ارادتــی بکننــد ،در مدینــه زندگــی کــرده اســت.
شــخصیت محبــوب ،بــزرگ ،شــریف ،نجیــب ،اصیــل و عالــم .او بــه معاویــه
نامــه مینویســد؛ نام ـهای کــه اگــر هــر کســی بــه هــر حاکمیبنویســد ،جزایــش
کشــته شــدن اســت .معاویــه باعظمـ ِـت تمامایــن نامــه را میگیــرد ،میخوانــد،
ّ
تحمــل میکنــد و چیــزی نمیگویــد .اگــر در همــان اوقــات هــم کســی میگفــت
ـریف عزیــز نجیــب  -کــه ّ
مجسـمکننده
کــه در آینــده نزدیکی،ایــن مــرد محتــرم شـ ِ
ِ
اســام و قــرآن در نظــر هــر بیننــده اســت  -ممکــن اســت بــه دســت همین ّامــت
چکــس تصـ ّـور هــم
قــرآن و اســام کشــته شــود  -آن هــم بــا آن وضــع  -هی 
نمیکرد؛امــا همیــن حادثــه باورنکردنــی ،همیــن حادثــه عجیــب و حیرتانگیــز،
ّاتفــاق افتــاد .چــه کســانی کردنــد؟ همانهایــی کــه بــه خدمتــش میآمدنــد
و ســام و عــرض اخــاص هــم میکردند.ایــن یعنــی چــه؟ معنایشایــن اســت
کــه جامعــه اســامیدر طولایــن پنجــاه ســال ،از معنویــت و حقیقــت اســام
تهــی شــده اســت .ظاهــرش اسالمیاســت؛اما باطنــش پــوک شــده اســت.
خطراینجاســت .نمازهــا برقــرار اســت ،نمــاز جماعــت برقــرار اســت ،مــردم هــم
اسمشــان مســلمان اســت و عـ ّـدهای هــم طرفــدار اهلبیتنــد!

حب اهلبیت در عالم اسالم

البتــه مــن بــه شــما بگویــم کــه در همــه عالــم اســام ،اهلبیــت را قبــول
داشــتند؛امروز هــم قبــول دارنــد و هیــچ کــس در آن تردیــد نــدارد .حـ ّـب اهلبیــت
در همــه عالــم اســام ،عمومیاســت؛ االن هــم همینطــور اســت .االن هــم هــر
جــای دنیــای اســام برویــد ،اهلبیــت را دوســت میدارنــد .آن مســجدی کــه
منتســب بهامــام حســین(ع) اســت و مســجد دیگــری کــه در قاهــره منتســب بــه
حضــرت زینــب(س) اســت ،ولولــه ّزوار و جمعیــت اســت .مــردم میرونــد قبــر را
زیــارت میکننــد ،میبوســند و ّ
توســل میجوینــد.
همیــن یکــی ،دو ســال قبــل ازایــن ،کتابــی جدیــد  -نــه قدیمــی؛ چــون در
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کتابهــای قدیمیخیلــی هســت  -بــرای مــن آوردنــد ،کهایــن کتــاب دربــاره
معنــای اهلبیــت نوشــته شــده اســت .یکــی از نویســندگان فعلــی حجــاز تحقیــق
کــرده و درایــن کتــاب اثبــات میکنــد کــه اهلبیــت ،یعنــی علــی ،فاطمــه ،حســن
و حســین .حــاال مــا شــیعیان کهایــن حرفهــا جــزو جانمــان اســت؛اما آن بــرادر
مســلمان غیرشــیعهاین را نوشــته و نشــر کــرده اســت.این کتــاب هــم هســت ،مــن
هــم آن را دارم و البــد هــزاران نســخه از آن چــاپ شــده و پخــش گردیــده اســت.
بنابرایــن ،اهلبیــت محترمنــد؛ آن روز هــم در نهایــت احتــرام بودند؛امــا در
عیــن حــال وقتــی جامعــه تهــی و پــوک شــد،این ّاتفــاق میافتــد .حــاال عبــرت
کجاســت؟ عبرتاینجاســت کــه چــه کار کنیــم جامعــه آنگونــه نشــود .مــا بایــد
بفهمیــم کــه آنجــا چــه شــد کــه جامعــه بهاینجــا رســید.این ،آن بحــث مشــروح
و ّ
مفصلــی اســت کــه مــن مختصــرش را میخواهــم عــرض کنــم.

خطوط اصلی ناظام پیامبر

(ص)

ابتــدا بــه عنــوان ّ
مقدمــه عــرض کنــم :پیامبــر اکــرم(ص) نظامـیرا بــه وجــود آورد
کــه خطــوط اصلــی آن چنــد چیــز بــود .مــن درمیانایــن خطــوط اصلــی ،چهــار
چیــز را عمــده یافتــم:
ّ
ّ
خــط اصلــی ّاول ،معرفــت شــفاف و بیابهــام؛ معرفــت نســبت بــه دیــن،
معرفــت نســبت بــه احــکام ،معرفــت نســبت بــه جامعــه ،معرفــت نســبت بــه
تکلیــف ،معرفــت نســبت بــه خــدا ،معرفــت نســبت بــه پیامبــر(ص) ،معرفــت
نســبت بــه طبیعــت .همیــن معرفــت بــود کــه بــه علــم و علمانــدوزی منتهــی
شــد و جامعــه اســامیرا در قــرن چهــارم هجــری بــه اوج تمـ ّـدن علمیرســاند.
پیامبــر(ص) نمیگذاشــت ابهــام باشــد .درایــن زمینــه ،آیــات عجیبــی از قــرآن
هســت کــه مجــال نیســت االن عــرض کنــم .در هــر جایــی کــه ابهامیبــه وجــود
میآمــد ،یــک آیــه نــازل میشــد تــا ابهــام را برطــرف کنــد.
ّ
خــط اصلــی دوم ،عدالــت مطلــق و بیاغمــاض بــود .عدالــت در قضــاوت،
ّ
عدالــت در برخورداریهــای عموم ـیو نــه خصوصــی -امکاناتــی کــه متعلــق بــه
همــه مــردم اســت و بایــد بیــن آنهــا باعدالــت تقســیم شــود  -عدالــت در اجــرای
حــدود الهــی ،عدالــت در مناصــب و مســوؤلیتدهی و مســؤولیت پذیــری .البتــه
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عدالــت ،غیــر از مســاوات است؛اشــتباه نشــود .گاهــی مســاوات ،ظلــم اســت.
عدالــت ،یعنــی هــر چیــزی را بــه جــای خــود گذاشــتن و بــه هــر کســی حـ ّـق او را
دادن .آن عــدل مطلــق و بیاغمــاض بــود .در زمــان پیامبــر(ص) ،هیــچ کــس در
جامعــه اســامیاز چارچــوب عدالــت خــارج نبــود
ّ
عبودیــت کامــل و بیشــریک در مقابــل پــروردگار؛ یعنــی
خـ ّـط اصلــی ســوم،
ّ
ّ
عبودیــت در نمــاز کــه بایــد قصــد قربــت
عبودیــت خــدا در کار و عمــل فــردی،
ّ
عبودیــت در ســاخت جامعــه ،در نظــام حکومــت ،نظــام زندگــی
داشــته باشــد ،تــا
ّ
مــردم و مناســبات اجتماعــی میــان مــردم بــر مبنــای عبودیــت خــدا کهایــن هــم
تفصیــل و شــرح فراوانــی دارد.
ّ
خصوصیــات اصلی
خـ ّـط اصلــی چهــارم ،عشــق و عاطفــه جوشــان.این هــم از
«یحبهــم و ّ
جامعــه اسالمیاســت؛ عشــق بــه خــدا ،عشــق خــدا بــه مــردم؛ ّ
یحبونه»
ّ
المتطهریــن» (« ،)۱۰قــل ان کنتــم ّ
تحبــون
(« ،)۹ان اهَّلل یحـ ّـب ّالتوابیــن و یحـ ّـب
اهَّلل ّ
فاتبعونــی یحببکــم اهَّلل» ( .)۱۱محبــت ،عشــق ،محبــت بــه همســرّ ،
محبــت به
ـتحب اســت فرزنــد را ببوســی؛ مسـ ّ
فرزنــد ،کــه مسـ ّ
ـتحب اســت کــه به فرزنــد ّ
محبت
محبــت کنــی؛ مسـ ّ
کنــی؛ مسـ ّ
ـتحب اســت کــه بــه همســرت عشــق بــورزی و ّ
ـتحب
محبــت داشــته باشــی؛ ّ
محبــت کنــی و ّ
اســت کــه بــه بــرادران مســلمان ّ
محبــت بــه
ّ
ّ
پیامبــر(ص)ّ ،
محبــت بــه اهلبیــت؛ «اال المــودة فــی القربــی»)۱۲(.
پیامبــر(ص)ایــن خطــوط را ترســیم کــرد و جامعــه را بــر اســاساین خطــوط بنــا
نمــود .پیامبــر(ص) حکومــت را ده ســال همینطــور کشــاند .البتــه پیداســت کــه
تربیــت انســانها کار تدریجــی اســت؛ کار دفعــی نیســت .پیامبــر(ص) در تمامایــن
یکــرد کهایــن پایههــا اســتوار و محکــم شــود و ریشــه بدواند؛امــا
ده ســال تــاش م 
ّ
ّ
خصوصیــات
ایــن ده ســال ،برایایــن کــه بتوانــد مردمـیرا کــه درســت برضــدایــن
بــار آمدنــد ،متحـ ّـول کنــد ،زمــان خیلــی کمیاســت .جامعــه جاهلــی ،در همــه
چیــزش عکسایــن چهــار مــورد بــود؛ مــردم معرفتــی نداشــتند ،در حیــرت و
ّ
عبودیــت هــم نداشــتند؛ طاغــوت بــود ،طغیــان
جهالــت زندگــی میکردنــد،
بــود ،عدالتــی هــم وجــود نداشــت؛ همـهاش ظلــم بــود ،همـهاش تبعیــض بــود -
کهامیرالمؤمنیــن(ع) در نهجالبالغــه در تصویــر ظلــم و تبعیــض دوران جاهلیــت،
ً
بیانــات عجیــب و شــیوایی دارد ،کــه واقعــا یــک تابلـ ِـو هنــری اســت؛ «فــی فتــن
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داســتهم باخفافهــا و وطئتهــم باظالفهــا» (ّ - )۱۳
محبــت هــم نبــود ،دختــران
خــود را زیــر خــاک میکردنــد ،کســی را از فــان قبیلــه بــدون جــرم میکشــتند -
«تــو از قبیلــه مــا یکــی را کشــتی ،مــا هــم بایــد از قبیلــه شــما یکــی را بکشــیم!» -
حــاال قاتــل باشــد ،یــا نباشــد؛ بیگنــاه باشــد ،یــا بیخبــر باشــد؛ جفــای مطلــق،
بیرحمیمطلــق ،بی ّ
محبتــی و بیعاطفگــی مطلــق.
ّ
مردم ـیرا کــه در آن جــو بــار آمدنــد ،میشــود در طــول ده ســال تربیــت کــرد،
آنهــا را انســان کــرد ،آنهــا را مســلمان کرد؛امــا نمیشــوداین را در اعمــاق جــان
آنهــا نفــوذ داد؛ بخصــوص آنچنــان نفــوذ داد کــه بتواننــد بــه نوبــه خــود در
دیگــران هــم همیــن تأثیــر را بگذارنــد.
مــردم پیدرپــی مســلمان میشــدند .مردمیبودنــد کــه پیامبــر(ص) را
ندیــده بودنــد .مردمیبودنــد کــه آن ده ســال را درک نکــرده بودند.ایــن مســأله
«وصایــت» ی کــه شــیعه بــه آن معتقــد اســت ،دراینجــا شــکل میگیــرد.
وصایــت ،جانشــینی و نصــب الهــی ،سرمنشأشاینجاســت؛ بــرای تــداوم آن
ّ
تربیــت اســت ،وال معلــوم اســت کهایــن وصایــت ،از قبیــل وصایتهایــی کــه در
دنیــا معمــول اســت ،نیســت ،کــه هــر کســی میمیــرد ،بــرای پســر خــودش وصیــت
میکنــد .قضیهایــن اســت کــه بعــد از پیامبــر(ص) ،برنامههــای او بایــد ادامــه
پیــدا کنــد.
حــاال نمیخواهیــم وارد بحثهــای کالمیشــویم .مــن میخواهــم تاریــخ را
بگویــم و کمیتاریــخ را تحلیــل کنــم ،و بیشــترش را شــما تحلیــل کنید.ایــن بحــث
ّ
ّ
ً
هــم متعلــق بــه همــه اســت؛ صرفــا مخصــوص شــیعه نیســت.این بحــث ،متعلــق
بــه شــیعه و سـ ّـنی و همــه ِفـ َـرق اسالمیاســت .همــه بایــد بهایــن بحــث ّ
توجــه
کننــد؛ چونایــن بحــث بــرای همــه مهــم اســت.
وامــا ماجراهــای بعــد از رحلــت پیامبــر(ص) .چــه شــد کــه درایــن پنجــاه ســال،
جامعــه اســامیاز آن حالــت بهایــن حالــت برگشــت؟این اصــل قضیــه اســت،
کــه متــن تاریــخ را هــم بایســتی دراینجــا نــگاه کــرد .البتــه بنایــی کــه پیامبــر(ص)
گذاشــته بــود ،بنایــی نبــود کــه بــه زودی خــراب شــود؛ لــذا در اوایـ ِـل بعــد از رحلــت
پیامبــر(ص) کــه شــما نــگاه میکنیــد ،همــه چیــز  -غیــر از همــان مســأله وصایــت
ْ
ّ
عبودیــت
 -ســرجای خــودش اســت :عدالـ ِـت خوبــی هســت ،ذکـ ِـر خوبــی هســت،
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خوبــی هســت .اگــر کســی بــه ترکیــب کلــی جامعــه اســامیدر آن ســالهای
ّ
ّاول نــگاه کنــد ،میبینــد کــه علیالظاهــر چیــزی بــه قهقــرا نرفتــه اســت .البتــه
گاهــی چیزهایــی پیــش میآمد؛امــا ظواهــر ،همــان پایهگــذاری و شــالودهریزی
پیامبــر(ص) را نشــان میدهــد .ولیایــن وضــع باقــی نمیمانــد .هــر چــه بگــذرد،
جامعــه اســامیبتدریج بــه طــرف ضعــف و تهیشــدن پیــش م ـیرود.
ببینیــد ،نکت ـهای در ســوره مبارکــه حمــد هســت کــه مــن مکـ ّـرر در جلســات
مختلــف آن را عــرض کــردهام .وقتــی کــه انســان بــه پــروردگار عالــم عــرض میکنــد
«اهدنــا ّ
الصــراط المســتقیم» ( - )۱۴مــا را بــه راه راســت و صــراط مســتقیم
ّ
هدایــت کــن  -بعدایــن صــراط مســتقیم را معنــا میکنــد« :صــراط الذیــن انعمــت
علیهــم» ()۱۵؛ راه کســانی کــه بــه آنهــا نعمــت دادی .خــدا بــه خیلیهــا نعمــت
داده اســت؛ بــه بنــی اســرائیل هــم نعمــت داده اســت« :یــا بنــی اســرائیل اذکــروا
ّ
نعمتــی التــی انعمــت علیکــم» )۱۶(.نعمــت الهــی کــه مخصــوص انبیــا و صلحــا و
شــهدا نیســت« :فاولئــک مــع ّالذیــن انعـماهَّلل علیهــم مــن ّالن ّبییــن ّ
والص ّدیقیــن
ّ
والشــهداء ّ
والصالحیــن» ( .)۱۷آنهــا هــم نعمــت داده شــدهاند؛اما بنــی اســرائیل
هــم نعمــت داده شــدهاند.
کسانی که نعمت داده شدهاند ،دوگونهاند:
یــک ّ
عــده کســانی کــه وقتــی نعمــت الهــی را دریافــت کردنــد ،نمیگذارنــد
کــه خــدای متعــال بــر آنهــا غضــب کنــد و نمیگذارنــد گمــراه شــوند.اینها
همانهایــی هســتند کــه شــما میگوییــد خدایــا راهاینهــا را بــه مــا هدایــت
ّ
کــن« .غیرالمغضــوب علیهــم» ،بــا تعبیــر علمـیو ادبیــش ،بــرای «الذیــن انعمــت
ّ
علیهــم» صفــت اســت؛ کــه صفــت «الذین»،ایــن اســت کــه «غیرالمغضــوب
ّ ّ
الالضالیــن» ()۱۸؛ آن کســانی کــه مــورد نعمــت قــرار گرفتند،امــا دیگــر
علیهــم و
ّ ّ
مــورد غضــب قــرار نگرفتنــد؛ «و الالضالیــن» ،گمــراه هــم نشــدند.
یــک دســته هــم کســانی هســتند کــه خــدا بــه آنهــا نعمــت داد،امــا نعمــت
خــدا را تبدیــل کردنــد و خــراب نمودنــد .لــذا مــورد غضــب قــرار گرفتنــد؛ یــا دنبــال
آنهــا راه افتادنــد ،گمــراه شــدند .البتــه در روایــات مــا دارد کــه «المغضــوب
علیهــم» ،مــراد یهودنــد ،کهایــن ،بیــان مصــداق اســت؛ چــون یهــود تــا زمــان
ً
ً
حضــرت عیســی ،بــا حضــرت موســی و جانشــینانش ،عالمــا و عامــدا مبــارزه
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ّ
کردنــد« .ضالیــن» ،نصــاری هســتند؛ چــون نصــاری گمــراه شــدند .وضــع
مسـ ّ
ـیحیتاینگونه بــود کــه از ّاول گمــراه شــدند  -یــا الاقــل اکثریتشــاناینطور
بودنــد -امــا مــردم مســلمان نعمــت پیــدا کردند.ایــن نعمــت ،بــه ســمت
ّ
«المغضــوب علیهــم» و «الضالیــن» میرفــت؛ لــذا وقتــی کهامــام حســین(ع) بــه
شــهادت رســید ،در روایتــی ازامــام صــادق(ع) نقــل شــده اســت کــه فرمــود« :فلمــا
ان قتــل الحســین صلواتاهَّللعلیهاشـ ّ
ـتد غضــب اهَّلل تعالــی علــی اهــل االرض»؛
( )۱۹وقتــی کــه حســین(ع) کشــته شــد ،غضــب خــدا دربــاره مــردم شــدید شــد.
معصــوم اســت دیگــر .بنابرایــن ،جامعــه مــورد نعمــت الهــی ،بــه ســمت غضــب
ســیر میکند؛ایــن ســیر را بایــد دیــد .خیلــی مهـ ّـم اســت ،خیلــی ســخت اســت،
ّ
خیلــی دقــت نظــر الزم دارد.
مــن حــاال فقــط چنــد مثــال بیــاورم .خــواص و عــوام ،هــر کــدام وضعــی پیــدا
کردنــد .حــاال خواصــی کــه گمــراه شــدند ،شــاید «مغضــوب علیهــم» باشــند؛ عــوام
ّ
شــاید «ضالیــن» باشــند .البتــه در کتابهــای تاریــخُ ،پــر از مثــال اســت .مــن
ازاینجــا بــه بعــد ،از تاریــخ «ابناثیــر» نقــل میکنــم؛ هیــچ از مــدارک شــیعه نقــل
نمیکنــم؛ حتــی از مــدارک ّ
مورخــان اهــل سـ ّـنتی کــه روایتشــان در نظــر خــود اهــل
سـ ّـنت ،مــورد تردیــد اســت  -مثــل ابنقتیبــه  -هــم نقــل نمیکنــم« .ابنقتیبــه
ّ
والسیاســة» ،چیزهــای عجیبــی نقــل میکنــد کــه
دینــوری» در کتــاب «االمامــة
مــن همــه آنهــا را کنــار میگــذارم.
وقتــی آدم بــه کتــاب «کامــل التواریــخ» ابناثیــر مینگــرد ،حــس میکنــد کــه
ّ
عصبیتامــوی و عثمانــی اســت .البتــه احتمــال میدهــم کــه
کتــاب او دارای
ّ
یکــرده اســت .در قضایــای «یــوم الــدار» ( )۲۰کــه جنــاب
بــه جهتــی مالحظــه م 
«عثمــان» را مــردم مصــر و کوفــه و بصــره و مدینــه و غیــره کشــتند ،بعــد از نقــل
ّ
روایــات مختلــف ،میگویــد علتایــن حادثــه چیزهایــی بــود کــه مــن آنهــا را ذکــر
ّ
نمیکنــم« :لعلــل»؛ علتهایــی دارد کــه نمیخواهــم بگویــم .وقتــی قضیــه جنــاب
«ابــاذر» را نقــل میکنــد و میگویــد معاویــه جنــاب ابــاذر را ســوار آن شــتر بــدون
جهــاز کــرد و آنطــور او را تــا مدینــه فرســتاد و بعــد هــم بــه «ربــذه» تبعیــد شــد،
مینویســد چیزهایــی ّاتفــاق افتــاده اســت کــه مــن نمیتوانــم بنویســم( .)۲۱حــاال
ً
یاایــن اســت کــه او واقعــا  -بــه قولامــروز مــا  -خودسانســوری داشــته و یااینکــه
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ّ
تعصــب داشــته اســت .باالخــره او نــه شــیعه اســت و نــه هــوای تشـ ّـیع دارد؛ فردی
ً
اســت کــه احتمــاال هوایامــوی و عثمانــی هــم دارد .همــه آنچــه کــه مــن از حــاال
بــه بعــد نقــل میکنــم ،از ابناثیــر اســت.

خواص

چنــد مثــال از خــواص :خــواص درایــن پنجــاه ســال چگونــه شــدند کــه کار
ّ
بهاینجــا رســید؟ مــن دقــت کــه میکنــم ،میبینــم همــه آن چهــار چیــز تــکان
ّ
عبودیــت ،هــم معرفــت ،هــم عدالــت ،هــم ّ
محبت.ایــن چنــد مثــال را
خــورد :هــم
عــرض میکنــم کــه عیــن تاریــخ اســت.
«ســعیدبن عــاص» یکــی از بنی ّ
امیــه و قــوم و خویــش عثمــان بــود .بعــد از
«ولیدبنعقبةبنابیمعیــط»  -همــان کســی کــه شــما فیلمــش را در ســریالامام
علــی دیدیــد؛ همــان ماجــرای کشــتن جادوگــر در حضــور او « -ســعیدبن عــاص»
روی کار آمــد ،تــا کارهــای او را اصــاح کنــد .در مجلــس او ،فــردی گفــت کــه «مــا
اجــود طلحــة؟»؛ «طلحةبنعبــداهَّلل» ،چقــدر جــواد و بخشــنده اســت؟ البد پولی
بــه کســی داده بــود ،یــا بــه کســانی ّ
محبتــی کــرده بــود کــه او دانســته بــود« .فقــال
ســعید ان مــن لــه مثــل النشاســتج لحقیــق ان یکــون جــوادا» ( .)۲۲یــک مزرعــه
خیلــی بــزرگ بــه نــام «نشاســتج» در نزدیکــی کوفــه بــوده اســت  -شــاید همیــن
نشاســته خودمــان هــم از همیــن کلمــه باشــد  -در نزدیکــی کوفــه ،ســرزمینهای
آبــاد و حاصلخیــزی وجــود داشــته اســت کهایــن مزرعــه بــزرگ کوفــه ،ملــک طلحــه
صحابــی پیامبــر(ص) در مدینــه بــوده اســت .ســعیدبن عــاص گفــت :کســی کــه
چنیــن ملکــی دارد ،بایــد هــم بخشــنده باشــد! «واهَّلل لــو ان لــی مثلــه» ( - )۲۳اگــر
ً
مــن مثــل نشاســتج را داشــتم « -العاشــکم اهَّلل بــه عیشــا رغــدا» ( ،)۲۴گشــایش
مهمــیدر زندگــی شــما پدیــد م ـیآوردم؛ چیــزی نیســت کــه میگوییــد او جــواد
اســت! حــال شــماایــن را بــا زهــد زمــان پیامبــر(ص) و زهــد اوایــل بعــد از رحلــت
پیامبــر(ص) مقایســه کنیــد و ببینیــد کــه بــزرگان وامــرا و صحابــه در آن چنــد ســال،
چگونــه زندگیهایــی داشــتند و بــه دنیــا را بــا چــه چشــمینگاه میکردنــد .حــاال
بعــد از گذشــت ده ،پانــزده ســال ،وضــع بهاینجــا رســیده اســت.
نمونــه بعــدی ،جنــاب «ابوموسیاشــعری» حاکــم بصــره بــود؛ همیــن
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ّ
حکمیــت .مــردم میخواســتند بــه جهــاد برونــد ،او بــاالی
ابوموســای معــروف
منبــر رفــت و مــردم را بــه جهــاد تحریــض کــرد .در فضیلــت جهــاد و فــداکاری،
ســخنها گفــت .خیلــی از مــردم اســب نداشــتند کــه ســوار شــوند برونــد؛ هــر
نکــه پیادههــا هــم
کســی بایــد ســوار اســب خــودش میشــد و میرفــت .برایای 
ـاد پیــاده
ـاد پیــاده گفــت؛ کــه آقــا جهـ ِ
برونــد ،مبالغــی هــم دربــارهی فضیلــت جهـ ِ
چقــدر فضیلــت دارد ،چقــدر چنیــن اســت ،چنــان اســت! آنقــدر دهان و نفســش
درایــن ســخن گــرم بــود کــه یــک عـ ّـده از آنهایــی کــه اســب هــم داشــتند ،گفتنــد
مــا هــم پیــاده میرویــم؛ اســب چیســت! «فحملــوا الــی فرســهم» ()۲۵؛ بــه
اسبهایشــان حملــه کردنــد ،آنهــا را راندنــد و گفتنــد برویــد ،شــما اس ـبها مــا
را از ثــواب زیــادی محــروم میکنیــد؛ مــا میخواهیــم پیــاده برویــم بجنگیــم تــا
بهایــن ثوابهــا برســیم! عـ ّـدهای هــم بودنــد کــه یــک خــرده اهــل ّ
تأمــل بیشــتری
بودنــد؛ گفتنــد صبــر کنیــم ،عجلــه نکنیــم ،ببینیــم حاکمیکهاینطــور دربــاره
جهــاد پیــاده حــرف زد ،خــودش چگونــه بیــرون میآیــد؟ ببینیــم آیــا در عمــل هــم
مثــل قولــش هســت ،یــا نــه؛ بعــد تصمیــم میگیریــم کــه پیــاده برویم یــا ســواره.این
عیــن عبــارت ابناثیــر اســت .او میگویــد :وقتــی کــه ابوموســی از قصــرش خــارج
ً
شــد« ،اخــرج ثقلــه مــن قصــره علــی اربعیــن بغــا» ()۲۶؛اشــیای قیمتــی کــه بــا خود
داشــت ،ســوار بــر چهــل اســتر بــا خــودش خــارج کــرد و بــه طــرف میــدان جهــاد
رفــت! آن روز بانــک نبــود و حکومتهــا هــم اعتبــاری نداشــت .یــک وقــت دیدیــد
کــه در وســط میــدان جنــگ ،از خلیفــه خبــر رســید کــه شــما از حکومــت بصــره عــزل
شــدهاید.این همهاشــیای قیمتــی را کــه دیگــر نمیتوانــد بیایــد و از داخــل قصــر
بــردارد؛ راهــش نمیدهنــد .هــر جــا مـیرود ،مجبــور اســت بــا خــودش ببــرد .چهــل
استر،اشــیای قیمتــی او بــود ،کــه ســوار کــرد و بــا خــودش از قصــر بیــرون آورد و بــه
طــرف میــدان جهــاد بــرد! ّ
«فلمــا خــرج تتعلــه بعنانــه» ()۲۷؛ آنهایــی کــه پیــاده
شــده بودنــد ،آمدنــد و زمــام اســب جنــاب ابوموســی را گرفتنــد« .و قالــو احملنــا
علــی بعــض هــذا الفضــول» ()۲۸؛ مــا را هــم ســوار همیــن زیادیهــا کن!اینهــا
چیســت کــه بــا خــودت بــه میــدان جنــگ میبــری؟ مــا پیــاده میرویــم؛ مــا را هــم
ســوار کــن« .وارغــب فــی المشــی کمــا رغبتنــا» ()۲۹؛ همــان گونــه کــه بــه مــا گفتــی
پیــاده راه بیفتیــد ،خــودت هــم قــدری پیــاده شــو و پیــاده راه بــرو« .فضــرب القــوم
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بســوطه» ()۳۰؛ تازیان ـهاش را کشــید و بــه ســر و صــورت آنهــا زد و گفــت برویــد،
بیخــودی حــرف میزنیــد! «فترکــوا دابــة فمضــی» ( ،)۳۱از اطرافــش پراکنــده و
متفـ ّـرق شــدند؛اما البتــه ّ
تحمــل نکردنــد .بــه مدینــه پیــش جنــاب عثمــان آمدنــد
و شــکایت کردنــد؛ او هــم ابوموســی را عــزل کرد.امــا ابوموســی یکــی از اصحــاب
پیامبــر(ص) و یکــی از خــواص و یکــی از بــزرگان اســت؛این وضــع اوســت!
ّ
مثــال ســوم« :ســعدبن ابیوقــاص» حاکــم کوفــه شــد .او از بیتالمــال قــرض
کــرد .در آن وقــت ،بیتالمــال دســت حاکــم نبــود .یــک نفــر را بــرای حکومــت و
ادارهامــور مــردم میگذاشــتند ،یــک نفــر را هــم رئیــس دارایــی میگذاشــتند کــه او
ّ
ـود خلیفــه جــواب مـیداد .در کوفه ،حاکــم «ســعدبن ابیوقاص»
مســتقیم بــه خـ ِ
بــود؛ رئیــس بیتالمــال« ،عبداهَّللبــن مســعود» کــه از صحابــه خیلــی بــزرگ و
عالــی مقــام محســوب میشــد .او از بیتالمــال مقــداری قــرض کــرد  -حــاال چنــد
هــزار دینــار ،نمیدانــم  -بعــد هــم ادا نکــرد و نــداد« .عبداهَّللبنمســعود» آمــد
ّ
مطالبــه کــرد؛ گفــت پــول بیتالمــال را بــده« .ســعدبن ابیوقــاص» گفــت نــدارم.
بینشــان حــرف شــد؛ بنــا کردنــد بــا هــم جــار و جنجــال کــردن .جنــاب «هاشـمبن
ّ
عتبةبنابیوقــاص»  -کــه از اصحابامیرالمؤمنیــن(ع) و مــرد خیلــی بزرگــواری
بــود  -جلــو آمــد و گفــت بــد اســت ،شــما هــر دو از اصحــاب پیامبریــد ،مــردم بــه
شــما نــگاه میکننــد .جنجــال نکنیــد؛ برویــد قضیــه را بــه گون ـهای حــل کنیــد.
«عبــداهَّلل مســعود» کــه دیــد نشــد ،بیــرون آمــد .او بــه هــر حــال مردامینــی اســت.
رفــت ّ
عــدهای از مــردم را دیــد و گفــت برویداینامــوال را از داخــل خانــهاش
بیــرون بکشــید  -معلــوم میشــود کهامــوال بــوده اســت  -بــه «ســعد» خبــر
دادنــد؛ او هــم یــک عـ ّـده دیگــر را فرســتاد و گفــت برویــد و نگذاریــد .بــه خاطرایــن
ّ
کــه «ســعدبنابیوقاص» ،قــرض خــودش بــه بیتالمــال را نم ـیداد ،جنجــال
ّ
بزرگــی بــه وجــود آمــد .حــاال «ســعدبن ابیوقــاص» از اصحــاب شوراســت؛ در
شــورای شــش نفــره ،یکــی از آنهاســت؛ بعــد از چنــد ســال ،کارش بهاینجــا
رســید .ابناثیــر میگویــد« :فــکان اول مانــزغ بــه بیــن اهــل الکوفــه» ()۳۲؛ایــن
ّاول حادث ـهای بــود کــه در آن ،بیــن مــردم کوفــه اختــاف شــد؛ بــه خاطراینکــه
یکــی از خــواص ،در دنیاطلبیاینطــور پیــش رفتــه اســت و از خــود بیاختیــاری
نشــان میدهــد!

58

مــعــارف

ماجــرای دیگــر :مســلمانان رفتنــد ،افریقیــه  -یعنــی همیــن منطقــه تونــس
و مغــرب  -را فتــح کردنــد و غنایــم را بیــن مــردم و نظامیــان تقســیم نمودنــد.
خمــس غنایــم را بایــد بــه مدینــه بفرســتند .در تاریــخ ابناثیــر دارد کــه خمــس
زیــادی بــوده اســت .البتــه دراینجایــی کهایــن را نقــل میکنــد ،آن نیســت؛اما
در جــای دیگــری کــه داســتان همیــن فتــح را میگویــد ،خمــس مفصلــی بــوده
کــه بــه مدینــه فرســتادهاند .خمــس کــه بــه مدینــه رســید« ،مــروان بــن حکــم»
یخــرم؛ بــه او فروختنــد! ()۳۳
آمــد و گفــت هم ـهاش را بــه پانصدهــزار درهــم م 
پانصدهــزار درهــم ،پــول کمینبــود؛ ولــی آنامــوال ،خیلــی بیــش ازاینهــا ارزش
داشــت .یکــی از مــواردی کــه بعدهــا بــه خلیفهایــراد میگرفتنــد ،همیــن حادثــه
بــود .البتــه خلیفــه عــذر م ـیآورد و میگفتایــن َر ِحــم مــن اســت؛ مــن «صلــه
َر ِحــم» میکنــم و چــون وضــع زندگیــش هــم خــوب نیســت ،میخواهــم بــه او
کمــک کنــم! بنابرایــن ،خــواص در ّ
مادیــات غــرق شــدند.
ماجــرای بعــدی« :اســتعمل الولیــد بــن عقبةبنابیمعیــط علــی الکوفــه»()۳۴؛
«ولیدبــن عقبــة» را  -همــان ولیــدی کــه بــاز شــما او میشناســیدش کــه حاکــم
ّ
کوفــه بــود  -بعــد از «ســعدبن ابــی وقــاص» بــه حکومــت کوفــه گذاشــت .او هــم از
امیــه و از خویشــاوندان خلیفــه بــود .وقتــی کــه وارد شــد ،همــه ّ
بنی ّ
تعجــب کردنــد؛
یعنــی چــه؟ آخرایــن آدم ،آدمیاســت کــه حکومــت بــه او بدهنــد!؟ چــون ولیــد،
هــم بــه حماقــت معــروف بــود ،هــم بــه فســاد!این ولیــد ،همــان کســی اســت کــه
آیـهی شــریفه «ان جاءکــم فاســق بنبــأ ّ
فتبینــوا» ( )۳۵دربــاره اوســت .قــرآن اســم
ّ
او را «فاســق» گذاشــته اســت؛ چــون خبــری آورد و عــدهای در خطــر افتادنــد
و بعــد آیــه آمــد کــه «ان جاءکــم فاســق بنبــأ ّ
فتبینــوا»؛ اگــر فاســقی خبــری آورد،
برویــد بــه تحقیــق بپردازیــد؛ بــه حرفــش گــوش نکنیــد .آن فاســق ،همیــن «ولیــد»
ّ
بود.ایــن ،متعلــق بــه زمــان پیامبــر(ص) اســت .معیارهــا و ارزشهــا و جابهجایــی
یکــه در زمــان پیامبــر ،در قــرآن بــه نــام «فاســق» آمــده
آدمهــا را ببینید!ایــن آدم 
بــود و همــان قــرآن را هــم مــردم هــر روز میخواندنــد ،در کوفــه حاکــم شــده
اســت! هــم «ســعدبن ابــی ّوقــاص» و هــم «عبــداهَّلل بــن مســعود» .هــر دو ّ
تعجــب
کردنــد! «عبداهَّللبــن مســعود» وقتــی چشــمش بــه او افتــاد ،گفــت مــن نمیدانــم
تــو بعــد ازایــن کــه مــا از مدینــه آمدیــم ،آدم صالحــی شــدی یــا نــه! عبارتشایــن
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اســت« :مــاادری اصلحــت بعدنــاام فســد ّالنــاس» ()۳۶؛ تــو صالــح نشــدی،
مــردم فاســد شــدند کــه مثــل تویــی را بــه عنوانامیــر بــه شــهری فرســتادند!
ّ
وقاص» هــم ّ
تعجــب کــرد؛ منتهــا از ُبعــد دیگــری .گفــت« :اکســت
«ســعدبنابی
بعدن ـاام حمقنــا بعــدک» ()۳۷؛ تــو کــه آدم احمقــی بــودی ،حــاال آدم باهوشــی
شــدهای ،یــا مــااینقــدر احمــق شــدهایم کــه تــو بــر ما ترجیــح پیــدا کــردهای!؟ ولید
در جوابــش برگشــت گفــت« :التجــز عـ ّـن ابااســحق» ()۳۸؛ ناراحــت نشــو «ســعدبن
ّ
ابــی وقــاص»« ،کل ذلــک لــم یکــن» ()۳۹؛ نــه مــا زیــرک شــدهایم ،نــه تــو احمــق
ّ
شــدهای؛ «وانمــا هوالملــک» ()۴۰؛ مســأله ،مســأله پادشــاهی اســت!  -تبدیــل
حکومــت الهــی ،خالفــت و والیــت بــه پادشــاهی ،خــودش داســتان عجیبــی
ّ
ّ
«یتغــداه قــوم و یتعشــاه اخــرون» ()۴۱؛ یکیامــروز متعلــق بــه اوســت،
اســت -
ّ
ّ
یکــی فــردا متعلــق بــه اوســت؛ دســت بــه دســت میگــردد« .ســعدبنابیوقاص»،
شخــراش بــود
باألخــره صحابــی پیامبــر(ص) بود.ایــن حــرف بــرای او خیلــی گو 
ً
کــه مســأله ،پادشــاهی اســت« .فقــال ســعد :اراکــم جعلتموهــا ملــکا» ()۴۲؛ گفــت:
میبینیــم کــه شــما قضیــه خالفــت را بــه پادشــاهی تبدیــل کردهایــد!
یــک وقــت جنــاب عمــر ،بــه جنــاب ســلمان گفــت« :أملــک ان ـاام
خلیفــه؟»()۴۳؛ بــه نظــر تــو ،مــن پادشــاهم یــا خلیفــه؟ ســلمان ،شــخص بــزرگ
و بســیار معتبــری بــود؛ از صحابــه عالیمقــام بــود؛ نظــر و قضــاوت او خیلــی مهــم
بــود .لــذا عمــر در زمــان خالفــت ،بــه اوایــن حــرف را گفــت« .قــال لــه ســلمان»
ً
( ،)۴۴ســلمان در جــواب گفــت« :ان انــت جبیــت مــن ارض المســلمین درهمــا
ّ
او اقــل او اکثــر» ()۴۵؛ اگــر تــو ازامــوال مــردم یــک درهــم ،یــا کمتــر از یــک درهــم ،یــا
ّ
نکــه بــرای
بیشــتر از یــک درهــم بــرداری« ،و وضعتــه فــی غیــر حقــه» ()۴۶؛ نهای 
خــودت بــرداری؛ در جایــی کــه حـ ّـق آن نیســت ،آن را بگــذاری« ،فانــت ملــک ال
خلیفــة» ( ،)۴۷در آن صــورت تــو پادشــاه خواهــی بــود و دیگــر خلیفــه نیســتی .او
معیــار را بیــان کــرد .در روایــت «ابــن اثیــر» دارد کــه «فبــکا عمــر» ()۴۸؛ عمــر گریــه
کــرد .موعظــه عجیبــی اســت .مســأله ،مســأله خالفــت اســت .والیــت ،یعنــی
حکومتــی کــه همــراه بــا ّ
محبــت ،همــراه بــا پیوســتگی بــا مــردم اســت ،همــراه بــا
عاطفــه نســبت بــه آحــاد مــردم اســت ،فقــط فرمانروایــی و حکمرانــی نیســت؛اما
پادشــاهی معنایشایــن نیســت و بــه مــردم کاری نــدارد .پادشــاه ،یعنــی حاکــم و
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فرمانــروا؛ هــر کار خــودش بخواهــد ،میکنــد.
ّ
اینهــا مــال خــواص بــود .خــواص در مدتایــن چنــد ســال ،کارشــان
بهاینجــا رســید .البتهایــن مربــوط بــه زمــان «خلفــای راشــدین» اســت کــه
مواظــب بودنــدّ ،
مقیــد بودنــد ،اهمیــت میدادنــد ،پیامبــر(ص) را ســالهای
متمــادی درک کــرده بودنــد ،فریــاد پیامبــر هنــوز در مدینــه طنینانــداز بــود و
کســی مثــل علــی بــنابــی طالــب در آن جامعــه حاضــر بــود .بعــد کــه قضیــه بــه
شــام منتقــل شــد ،مســأله ازایــن حرفهــا بســیار گذشــت.این نمونههــای کوچکــی
از خــواص اســت .البتــه اگــر کســی در همیــن تاریــخ «ابــن اثیــر» ،یــا در بقیــه تواریـ ِـخ
معتبــر در نــزد همــه بــرادران مســلمان مــا جســتجو کنــد ،نــه صدهــا نمونــه کــه
هــزاران نمونــه ازایــن قبیــل هســت.
ّ
طبیعــی اســت کــه وقتــی عدالــت نباشــد ،وقتــی عبودیــت خــدا نباشــد ،جامعه
پــوک میشــود؛ آن وقــت ذهنهــا هــم خــراب میشــود .یعنــی در آن جامع ـهای
کــه مســأله ثروتانــدوزی و گرایــش بــه مــال دنیــا و دل بســتن بــه ُحطــام دنیــا
بهاینجاهــا میرســد ،در آن جامعــه کســی هــم کــه بــرای مــردم معــارف میگویــد
«کعــب االحبــار» اســت؛ یهــودی تــازه مســلمانی کــه پیامبــر(ص) را هــم ندیــده
اســت! او در زمــان پیامبــر(ص) مســلمان نشــده اســت ،زمــان ابیبکــر هــم
مســلمان نشــده اســت؛ زمــان عمــر مســلمان شــد ،و زمــان عثمــان هــم از دنیــا
ّ
رفــت! بعضــی «کعــب االخبــار» تلفــظ میکننــد کــه غلــط اســت؛ «کعــب االحبــار»
درســت اســت .احبــار ،جمــع حبــر اســت .حبــر ،یعنــی عالـ ِـم یهود.ایــن کعــب،
قطــب علمــای یهــود بــود ،کــه آمــد مســلمان شــد؛ بعــد بنــا کــرد راجــع بــه مســائل
اســامیحرف زدن! او در مجلــس جنــاب عثمــان نشســته بــود کــه جنــاب ابــاذر
وارد شــد؛ چیــزی گفــت کــه ابــاذر عصبانــی شــد و گفــت کــه تــو حــاال داری بــرای
یســخن میگویــی!؟ ماایــن احــکام را خودمــان از
مــا از اســام و احــکام اسالم 
پیامبــر(ص) شــنیدهایم(.)۴۹
وقتــی معیارهــا از دســت رفــت ،وقتــی ارزشها ضعیف شــد ،وقتــی ظواهر پوک
شــد ،وقتــی دنیاطلبــی و مالدوســتی بــر انســانهایی حاکــم شــد کــه عمــری را بــا
عظمــت گذرانــده و ســالهایی را بــی اعتنــا بــه زخــارف دنیــا ســپری کــرده بودنــد
و توانســته بودنــد آن پرچــم عظیــم را بلنــد کننــد ،آن وقــت در عالــم فرهنــگ و
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معــارف هــم چنیــن کســی سررشــتهدارامور معــارف الهــی و اسالمیمیشــود؛
کســی کــه تــازه مســلمان اســت و هرچــه خــودش بفهمــد ،میگویــد؛ نــه آنچــه کــه
اســام گفتــه اســت؛ آن وقــت بعضــی میخواهنــد حــرف او را بــر حــرف مســلمانان
ســابقهدار مقـ ّـدم کننــد!

عوام دنباله رو خواص

ایــن مربــوط بــه خــواص اســت .آن وقــت عــوام هــم کــه دنبال ـهرو خواصنــد،
وقتــی خــواص بــه َســمتی رفتنــد ،دنبــال آنهــا حرکــت میکننــد .بزرگتریــن گنــاه
انســانهای ممتــاز و برجســته ،اگــر انحرافــی از آنهــا ســر بزند،ایــن اســت کــه
انحرافشــان موجــب انحــراف بســیاری از مــردم میشــود .وقتــی دیدنــد ســدها
شکســت ،وقتــی دیدنــد کارهــا برخــاف آنچــه کــه زبانهــا میگوینــد ،جریــان دارد
یگــردد ،آنهــا هــم آن
و برخــاف آنچــه کــه از پیامبــر(ص) نقــل میشــود ،رفتــار م 
طــرف حرکــت میکننــد.
وامــا یــک ماجــرا هــم از ّ
عامــه مــردم :حاکــم بصــره بــه خلیفــه در مدینــه نامــه
نوشــت مالیاتــی کــه از شــهرهای مفتــوح میگیریــم ،بیــن مــردم خودمــان تقســیم
میکنیم؛امــا در بصــره کــم اســت ،مــردم زیــاد شــدهاند؛ اجــازه میدهیــد کــه دو
شــهر اضافــه کنیــم؟ مــردم کوفــه کــه شــنیدند حاکــم بصــره بــرای مــردم خــودش
خــراج دو شــهر را از خلیفــه گرفتــه اســت ،ســراغ حاکمشــان آمدنــد .حاکمشــان کــه
بــود؟ ّ
نکــه مثــل کــوه ،استوارایســتاده بــود .البتــه
«عمــار بــن یاســر»؛ مــرد ارزشــی ،آ 
ازایــن قبیــل هــم بودنــد  -کســانی کــه تــکان نخورنــد -امــا زیــاد نبودنــد .پیــش
ّ
عمــار یاســر آمدنــد و گفتنــد تــو هــم بــرای مااینطــور بخــواه و دو شــهر هــم تــو بــرای
عمــار گفــت :منایــن کار را نمیکنــم .بنــا کردنــد بــه ّ
مــا بگیــرّ .
عمــار حملــه کــردن و
بدگویــی کــردن .نامــه نوشــتند ،باالخــره خلیفــه او را عــزل کــرد! ()۵۰
شــبیهاین ماجــرا بــرای ابــاذر و دیگــران هــم ّاتفــاق افتــاد .شــاید خــود
«عبداهَّللبنمســعود» یکــی از همیــن افــراد بــود .وقتــی کــه رعایتایــن سررشــتهها
نشــود ،جامعــه از لحــاظ ارزشهــا پــوک میشــود .عبرت،اینجاســت.
عزیــزان مــن! انســاناین تحـ ّـوالت اجتماعــی را دیــر میفهمــد؛ بایــد مراقــب
بــود .تقــوا یعنیایــن .تقــوا یعنــی آن کســانی کــه حــوزه حاکمیتشــان شــخص
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خودشــان اســت ،مواظــب خودشــان باشــند .آن کســانی هــم کــه حــوزه
حاکمیتشــان از شــخص خودشــان وســیعتر اســت ،هــم مواظــب خودشــان
باشــند ،هــم مواظــب دیگــران باشــند .آن کســانی کــه در رأســند ،هــم مواظــب
ّ
خودشــان باشــند ،هــم مواظــب کل جامعــه باشــند کــه بــه ســمت دنیاطلبــی،
بــه ســمت دل بســتن بــه زخــارف دنیــا و بــه ســمت خودخواهــی نروند.ایــن
معنایــش آبــاد نکــردن جامعــه نیســت؛ جامعــه را آبــاد کننــد و ثروتهــای فــراوان
بــه وجــود آورند؛امــا بــرای شــخص خودشــان نخواهند؛ایــن بــد اســت .هــر کــس
بتوانــد جامعــه اســامیرا ثروتمنــد کنــد و کارهــای بزرگــی انجــام دهــد ،ثــواب
بزرگــی کــرده اســت.این کســانی کــه بحمــداهَّلل توانســتند درایــن چنــد ســال کشــور
را بســازند ،پرچــم ســازندگی را درایــن کشــور بلنــد کننــد ،کارهــای بزرگــی را انجــام
دهند،اینهــا کارهــای خیلــی خوبــی کردهاند؛اینهــا دنیاطلبــی نیســت.
دنیاطلبــی آن اســت کــه کســی بــرای خــود بخواهــد؛ بــرای خــود حرکــت کنــد؛ از
بیتالمــال یــا غیــر بیتالمــال ،بــه فکــر جمــع کــردن بــرای خــود بیفتد؛ایــن بــد
اســت .بایــد مراقــب باشــیم .همــه بایــد مراقــب باشــند کهاینطــور نشــود .اگــر
مراقبــت نباشــد ،آن وقــت جامعــه همینطــور بتدریــج از ارزشهــا تهیدســت
میشــود و بــه نقط ـهای میرســد کــه فقــط یــک پوســته ظاهــری باقــی میمانــد.
ناگهــان یکامتحــان بــزرگ پیــش میآیــد -امتحــان قیــام ابیعبــداهَّلل  -آن
وقتایــن جامعــه دراینامتحــان مــردود میشــود!
رى آن وقــت ،یــک
گفتنــد بــه تــو حکومــت ری را میخواهیــم بدهیــم(ِ .)۵۱
شــهر بســیار بــزرگ ُپرفایــده بــود .حاکمیــت هــم مثــل اســتانداریامروز نبود.امــروز
اســتانداران مــا یــک مأمــور اداری هســتند؛ حقوقــی میگیرنــد و همـهاش زحمــت
میکشــند .آن زماناینگونــه نبــود .کســی کــه میآمــد حاکــم شــهری میشــد،
یعنــی تمــام منابــع درآمــد آن شــهر در اختیــارش بــود؛ یــک مقــدار هــم بایــد
بــرای مرکــز بفرســتد ،بقیـهاش هــم در اختیــار خــودش بــود؛ هــر کار میخواســت،
میتوانســت بکنــد؛ لــذا خیلــی برایشــان اهمیــت داشــت .بعــد گفتنــد اگــر بــه
جنــگ حســینبنعلی نــروی ،از حاکمیــت ری خبــری نیســت.اینجا یــک
آدم ارزشــی ،یــک لحظــه فکــر نمیکنــد؛ میگویــد مردهشــوی ری را ببرنــد؛
ری چیســت؟ همــه دنیــا را هــم بــه مــن بدهیــد ،مــن بــه حســینبنعلی اخــم
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هــم نمیکنــم؛ مــن بــه عزیــز زهــرا ،چهــره هــم درهــم نمیکشــم؛ مــن بــروم
حســینبنعلی و فرزندانــش را بکشــم کــه میخواهیــد بــه مــن ری بدهیــد!؟
آدمیکــه ارزشــی باشــد،اینطور اســت؛اما وقتــی کــه درون تهــی اســت ،وقتــی
کــه جامعــه ،جامعــه دور از ارزشهاســت ،وقتــی کــه آن خطــوط اصلــی در جامعــه
ضعیــف شــده اســت ،دســت و پــا میلغــزد؛ حــاال ّ
حداکثــر یــک شــب هــم فکــر
میکنــد؛ خیلــی ِحـ ّـدت کردنــد ،یــک شــب تــا صبــح مهلــت گرفتنــد کــه فکــر کننــد!
اگــر یــک ســال هــم فکــر کــرده بــود ،بــاز همایــن تصمیــم را گرفتــه بود.ایــن ،فکــر
کردنــش ارزشــی نداشــت .یــک شــب فکــر کــرد ،باالخــره گفــت بلــه ،مــن ملــک ری
را میخواهــم! البتــه خــدای متعــال همــان را هــم بــه او نــداد .آن وقــت عزیــزان
مــن! فاجعــه کربــا پیــش میآیــد.

تحلیل حادثه عاشورا

دراینجــا یــک کلمــه راجــع بــه تحلیــل حادثــه عاشــورا بگویــم و فقطاشــارهای
بکنــم .کســی مثــل حســینبنعلی(ع) کــه خــودش ّ
تجســم ارزشهاســت ،قیــام
نکــه جلـ ِـوایــن انحطــاط را بگیــرد؛ چونایــن انحطــاط میرفــت
میکنــد ،برایای 
تــا بــه آنجــا برســد کــه هیــچ چیــز باقــی نمانــد؛ کــه اگــر یــک وقــت مردمیهــم
خواســتند خــوب زندگــی کننــد و مســلمان زندگــی کننــد ،چیــزی در دستشــان
نباشــد.امام حســین(ع) میایســتد ،قیــام میکنــد ،حرکــت میکنــد و یکتنــه در
مقابلایــن ســرعت سراشــیب ســقوط قــرار میگیــرد .البتــه درایــن زمینــه ،جــان
خــودش را ،جــان عزیزانــش را ،جــان علــی اصغــرش را ،جــان علــی اکبــرش را و
جــان عباســش را فــدا میکند؛امــا نتیجــه میگیــرد.
«و انــا مــن حســین»؛ یعنــی دیــن پیامبــر(ص) ،زنــده شــده حســینبنعلی(ع)
اســت .آن روی قضیه،ایــن بود؛ایــن روی ســکه ،حادثــه عظیــم و حماســه
ً
ُپرشــور و ماجــرای عاشــقانه عاشوراســت کــه واقعــا جــز بــا منطــق عشــق و بــا چشــم
عاشــقانه ،نمیشــود قضایــای کربــا را فهمیــد .بایــد بــا چشــم عاشــقانه نــگاه کــرد
ً
تــا فهمیــد حســینبنعلی(ع) درایــن تقریبــا یــک شــب و نصــف روز ،یــا حــدود
یــک شــبانهروز  -از عصــر تاســوعا تــا عصــر عاشــورا  -چــه کــرده و چــه عظمتــی
آفریــده اســت! لذاســت کــه در دنیــا باقــی مانــده و تــا ابــد هــم خواهــد مانــد .خیلی
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تــاش کردنــد کــه حادثــه عاشــورا را بــه فراموشــی بســپارند؛اما نتوانســتند.
منامــروز میخواهــم از روی مقتـ ِـل «ابنطــاووس» -کــه کتــاب «لهــوف»
اســت -یــک چنــد جملــه ذکــر مصیبــت کنــم و چنــد صحنــه ازایــن صحنههــای
عظیــم را بــرای شــما عزیــزان بخوانــم .البتهایــن مقتــل ،مقتــل بســیار معتبــری
اســت.این ســیدبنطاووس  -کــه علیبنطــاووس باشــد  -فقیــه اســت ،عــارف
ّ
اســت ،بــزرگ اســت ،صــدوق اســت ،موثــق اســت ،مــورد احتــرام همــه اســت،
اســتاد فقهــای بســیار بزرگــی اســت؛ خــودش ادیــب و شــاعر و شــخصیت خیلــی
برجســتهای است.ایشــان ّاولیــن مقتــل بســیار معتبــر و موجــز را نوشــت .البتــه
َ
قبــل ازایشــان مقاتــل زیــادی اســت .استادشــان  -ابــن نمــا( - )۵۲مقتــل دارد،
«شــیخ طوســی» مقتــل دارد ،دیگــران هــم دارند .مقتلهــای زیادی قبل ازایشــان
نوشــته شــد؛اما وقتــی «لهــوف» آمــد ،تقریبـ ًـا همــه آن مقاتــل ،تحت ّ
الشــعاع قــرار
گرفت.ایــن مقتـ ِـل بســیار خوبــی اســت؛ چــون عبــارات ،خیلــی خــوب و دقیــق و
خالصــه انتخــاب شــده اســت .مــن حــاال چنــد جملــه ازاینهــا را میخوانــم.

قاسم بن الحسن

(ع)

یکــی ازایــن قضایــا ،قضیــه بــه میــدان رفتــن «قاسمبنالحســن» اســت که صحنه
بســیار عجیبــی اســت .قاسمبنالحســن علیه ّ
ّ
الةوالســام یکــی از جوانــان کــم
الص
ـتگاهامام حســین(ع) اســت .نوجوانــی اســت کــه «لــم یبلــغ الحلــم» ()۵۳؛
ـال دسـ ِ
سـ ِ
ّ
هنــوز بــه حــد بلــوغ و تکلیــف نرســیده بــوده اســت .در شــب عاشــورا ،وقتــی کهامــام
حســین(ع) فرمــود کهایــن حادثــه ّاتفــاق خواهــد افتــاد و همــه کشــته خواهنــد شــد
و گفــت شــما برویــد و اصحــاب قبــول نکردنــد کــه برونــد،ایــن نوجــوان ســیزده-
چهــاردهســاله عــرض کــرد :عمــو جــان! آیــا مــن هــم در میــدان بــه شــهادت خواهــم
رســید؟امام حســین(ع) خواســت کهایــن نوجــوان را آزمایــش کنــد -بــه تعبیــر
مــا -فرمــود :عزیــزم! کشت هشــدن در ذائقــه تــو چگونــه اســت؟ گفت«:احلــی مــن
ـرى ارزشــی
العســل» ()۵۴؛ از عســل شــیرینتر اســت .ببینیــد؛ایــن ،آن جهتگیـ ِ
تشــدههای اهلبیــت اینگونهانــد .ایــن
در خانــدان پیامبــر(ص) اســت .تربی 
ً
نوجــوان از کودکــی در آغوشامــام حســین(ع) بــزرگ شــده اســت؛ یعنــی تقریبــا ســه-
ً
چهــار ســاله بــوده کــه پــدرش از دنیــا رفتــه وامــام حســین(ع) تقریبــاایــن نوجــوان
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را بــزرگ کــرده اســت؛ ّ
تربیتامــام حســین(ع) اســت .حــاال روز عاشــورا کــه
مربــی بــه ِ
شــد،این نوجــوان پیــش عمــو آمــد .درایــن مقتلاینگونــه ذکــر میکنــد« :قــال
الـ ّـراوی :و خــرج غــام» ( .)۵۵آنجــا راویانــی بودنــد کــه ماجراهــا را مینوشــتند و ثبــت
نهــا
یشــود .از قــول یکــی از آ 
نهــا نقــل م 
میکردنــد .چنــد نفرنــد کــه قضایــا از قــول آ 
نطــور کــه نــگاه میکردیــم ،ناگهــان دیدیــم از طــرف
نقــل میکنــد و میگویــد :همی 
ّ
ّ
خیم ههــای ابیعبــداهَّلل ،پســر نوجوانــی بیــرون آمــد« :کان وجهــه شــقة قمــر» ()۵۶؛
چهــرهاش مثــل پــاره مــاه میدرخشــید« .فجعــل یقاتــل» ()۵۷؛ آمــد و مشــغول
جنگیــدن شــد.
ایــن را هــم بدانیــد کــه جزئیــات حادثــه کربــا هــم ثبــت شــده اســت؛ چــه کســی
کــدام ضربــه را زد ،چــه کســی ّاول زد ،چــه کســی فــان چیــز را دزدیــد؛ همهاینهــا ذکر
ً
ً
شــده اســت .آن کســی کــه مثــا قطیفــه حضــرت را دزدیــد و بــه غــارت بــرد ،بعدا بــه او
میگفتنــد« :ســرق القطیفــه»! بنابرایــن ،جزئیــات ثبــت شــده و معلوم اســت؛ یعنی
خانــدان پیامبــر(ص) و دوستانشــان نگذاشــتند کهایــن حادثــه در تاریــخ گــم شــود.
«فضربــه ابــن فضیــل العضــدی علــی رأســه فطلقــه» ()۵۸؛ ضربــه ،فرقایــن
جــوان را شــکافت« .فوقــع الغــام لوجهــه»؛ پســرک بــا صــورت روی زمیــن افتــاد.
«وصــاح یــا ّ
عمــاه»؛ فریــادش بلنــد شــد کــه عموجــان« .فجــل الحســین(ع) کمــا
ّ
یجــل الصقــر» .بهایــن خصوصیــات و زیباییهــای تعبیــر دقــت کنیــد! صقــر ،یعنــی
بـ ِـاز شــکاری .میگویــد حســین(ع) مثــل بـ ِـاز شــکاری ،خــودش را بــاالی س ـراین
نوجــوان رســاند« .ثـ ّـم شـ ّـد شـ ّـدة لیــث اغضــب» .شـ ّـد ،بــه معنــای حملــه کــردن
اســت .میگویــد مثل شــیر خشــمگین حملــه کرد« .فضــرب ابنفضیل بالســیف»؛
ّاول کــه آن قاتــل را بــا یــک شمشــیر زد و بــه زمینانداخــت .عـ ّـدهای آمدنــد تاایــن
قاتــل را نجــات دهند؛امــا حضــرت بــه همــه آنهــا حملــه کــرد .جنــگ عظیمـیدر
بــر بــدن «قاسمبنالحســن» ،بــه راه افتــاد .آمدنــد جنگیدند؛امــا
همــان دور و ِ
حضــرت آنهــا را پــس زد .تمــام محوطــه را گــرد و غبــار میــدان فراگرفــت .راوی
میگویــد« :وانجلــت الغبــر»؛ بعــد از لحظاتــی گــرد و غبــار فــرو نشســت.این منظــره
را کــه تصویــر میکنــد ،قلــب انســان را خیلــی میســوزاند« :فرأیــت الحســین(ع)»:
ً
مــن نــگاه کــردم ،حســینبن علــی(ع) را در آنجــا دیــدم« .قائمــا علــی رأس
الغالم»؛امــام حســین(ع) بــاالی سـراین نوجوانایســتاده اســت و دارد بــا حســرت
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بــه او نــگاه میکنــد« .و هــو یبحــث برجلیــه»؛ آن نوجــوان هــم بــا پاهایــش زمیــن را
میشــکافد؛ یعنــی در حــال جــان دادن اســت و پــا را تــکان میدهــد .والحســین(ع)
ُ ً
یقول«:بعــدا لقــوم قتلــوک»؛ کســانی کــه تــو را بــه قتل رســاندند ،از رحمت خــدا دور
باشــند.این یــک منظــره ،کــه منظــره بســیار عجیبــی اســت و نشــاندهنده عاطفه
و عشــقامام حســین(ع) بهایــن نوجــوان اســت ،و درعینحــال فــداکاری او و
فرســتادناین نوجــوان بــه میــدان جنــگ و عظمــت روحیایــن جــوان و جفــای
آن مردمیکــه بــا ایــن نوجــوان هماینگونــه رفتــار کردنــد.

علی اکبرامام حسین

(ع)

یــک منظــره دیگــر ،منظــره میــدان رفتــن علــی اکبــر(ع) اســت کــه یکــی از آن
ً
مناظــر بســیار ُپرماجــرا و عجیــب اســت .واقعا عجیب اســت؛ از همــه طرف عجیب
اســت .از جهــت خودامــام حســین(ع) ،عجیــب اســت؛ از جهــتایــن جــوان
علــی اکبــر -عجیــب اســت؛ از جهــت زنــان و بخصــوص جنــاب زینــب کبــری،ً
عجیــب اســت .راوی میگویدایــن جــوان پیــش پــدر آمــدّ .اوال علــی اکبــر را هجــده
ســاله تــا بیســت و پنجســاله نوشــتهاند؛ یعنــی حداقــل هجــده ســال و حداکثــر
بیســت و پنــج ســال .میگویــد« :خــرج علــی بنالحســین»؛ علــی بنالحســین
بــرای جنگیــدن ،از خیمهگاهامــام حســین(ع) خــارج شــد .بــاز دراینجــا راوی
ً
میگویــد« :و کان مناشــبه ّالنــاس خلقا»؛ایــن جــوان ،جــزو زیباتریــن جوانــان
عالــم بــود؛ زیبــا ،رشــید ،شــجاع« .فاســتأذن ابــاه فــی القتــال»؛ از پــدر اجــازه
گرفــت کــه بــرود بجنگــد« .فــأذن لــه»؛ حضــرت بــدون مالحظــه اذن داد .در مــورد
«قاس ـمبن الحســن» ،حضــرت ّاول اذن نم ـیداد ،و بعــد مقــداری التمــاس کــرد،
تــا حضــرت اذن داد؛امــا «علیبنالحســین» کــه آمــد ،چــون فرزنــد خــودش اســت،
تــا اذن خواســت ،حضــرت فرمــود کــه بــرو« .ثـ ّـم نظــر الیــه نظــر یائــس منــه»؛ نــگاه
نومیدان ـهای بهایــن جــوان کــرد کــه بــه میــدان م ـیرود و دیگــر برنخواهــد گشــت.
«وارخــی(ع) عینــه و بکــی»؛ چشــمش را رهــا کــرد و بنــا کــرد بهاشــک ریختــن.

اشک ریختن در پدیدههای عاطفی

ّ
خصوصیــات عاطفــی دنیــای اســام همیــن است؛اشــک ریختــن در
یکــی از
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حــوادث و پدیدههــای عاطفــی .شــما در قضایــا زیــاد میبینیــد کــه حضــرت گریــه
کــرد.ایــن گریــه ،گریــه جــزع نیســت؛ایــن همــان شـ ّـدت عاطفــه اســت؛ چــون
اســامایــن عاطفــه را در فــرد رشــد میدهــد .حضــرت بنــا کــرد بــه گریهکــردن .بعــد
ّ
ایــن جملــه را فرمــود کــه همــه شــنیدهاید« :اللهماشــهد»؛ خدایــا خــودت گــواه
بــاش« .فقــد بــرز الیهــم غــام»؛ جوانــی بــه ســمتاینها بــرای جنــگ رفتــه اســت
ً
ُ ً َ ً
کــه «اشــبه ّالنــاس خلقــا و خلقــا و منطقــا برســولک».
یــک نکتــه در اینجــا هســت کــه مــن بــه شــما عــرض کنــم .ببینید؛امــام
حســین(ع) در دوران کودکــی ،محبــوب پیامبــر(ص) بــود؛ خــود او هــم
پیامبــر(ص) را بینهایــت دوســت میداشــت .حضــرت شــش ،هفــت ســاله بــود
کــه پیامبــر(ص) از دنیــا رفــت .چهــره پیامبــر(ص) ،بــه صــورت خاطــره بیزوالــی
در ذهنامــام حســین(ع) مانــده اســت و عشــق بــه پیامبــر(ص) در دل او هســت.
بعــد خــدای متعــال ،علیاکبــر را بهامــام حســین(ع) میدهــد .وقتیایــن جــوان
کمیبــزرگ میشــود ،یــا بــه حـ ّـد بلــوغ میرســد ،حضــرت میبینــد کــه چهــره،
درســت چهــره پیامبــر(ص) اســت؛ همــان قیاف ـهای کهایــن قــدر بــه او عالقــه
داشــت وایــن قــدر عاشــق او بــود ،حاالایــن بــه جـ ّـد خــودش شــبیه شــده اســت.
حــرف میزنــد ،صــدا شــبیه صــدای پیامبــر(ص) اســت .حــرف زدن ،شــبیه
حــرف زدن پیامبــر(ص) اســت .اخــاق ،شــبیه اخــاق پیامبــر(ص) اســت؛ همــان
بزرگــواری ،همــان کــرم و همــان شــرف.
بعداینگونــه میفرمایــدّ :
«کنــا اذااشــتقنا الــی ّ
نبیــک نظرنــا الیــه»؛ هــر وقــت کــه
دلمــان بــرای پیامبــر(ص) تنــگ میشــد ،بهایــن جــوان نــگاه میکردیم؛اماایــن
جــوان هــم بــه میــدان رفــت« .فصــاح و قــال یابــن ســعد قطــع اهَّلل رحمــک کمــا
قطعــت رحمــی» .بعــد نقــل میکنــد کــه حضــرت بــه میــدان رفــت و جنــگ بســیار
شــجاعانهای کــرد و عـ ّـده زیــادی از افــراد دشــمن را تارومــار نمــود؛ بعــد برگشــت
و گفــت تشــنهام .دوبــاره بــه طــرف میــدان رفــت .وقتــی کــه اظهــار عطــش کــرد،
حضــرت بــه او فرمودنــد :عزیــزم! یــک مقــدار دیگــر بجنــگ؛ طولــی نخواهد کشــید
کــه از دســت جـ ّـدت پیامبــر(ص) ســیراب خواهــی شــد .وقتیامــام حســین(ع)
ایــن جملــه را بــه علیاکبــر فرمــود ،علیاکبــر در آن لحظــه آخــر ،صدایــش بلنــد
شــد و عــرض کــرد« :یــا ابتــا علیــک ّ
الســام»؛ پــدرم! خداحافــظ« .هــذا جـ ّـدی
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رســولاهَّلل یقرئــک ّ
الســام»؛این جــدم پیامبــر(ص) اســت کــه بــه تــو ســام
میفرســتد« .و یقــول عجــل القــدوم علینــا»؛ میگویــد بیــا بــه ســمت مــا.
عجیبایــن ماجــرای عظیــم اســت .وامــروز هــم کــه
اینهــا منظرههــای
ِ
روز جنــاب زینــب کبــری(س) اســت .آن بزرگــوار هــم ماجراهــای عجیبــی دارد.
حضــرت زینــب(س) ،آن کســی اســت کــه از لحظــه شــهادتامام حســین(ع)،این
بارامانــت را بــر دوش گرفــت و شــجاعانه و بــا کمــال اقتــدار؛ آنچنــان کــه شایســته
دخترامیرالمؤمنیــن(ع) اســت ،درایــن راه حرکــت کرد.اینهــا توانســتند اســام را
جاودانــه کننــد و دیــن مــردم را حفــظ نماینــد .ماجرایامــام حســین(ع) ،نجــات
بخشـ ِـى یــک ملــت نبــود ،نجاتبخشـ ِـى یک ّامــت نبــود؛ نجــات بخشــی یــک تاریــخ
بود.امــام حســین(ع) ،خواهــرش زینــب(س) و اصحــاب و دوســتانش ،بــا ایــن
حرکــت ،تاریــخ را نجــات دادنــد.
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ݣ پ�ی ݣن�و�ش ت� ݣݣها
 ۱و  ۲و  )۳لهوف ،سیدبنطاووس ص ۸۸و  ،۶۷معالیالسبطین ،ج  ،۲ص ۶۰
 )۴مغزل :دوک ،وسیلهای که با آن نخ یا ریسمان ریسند.
 )۵االقبال سیدبن طاووس ،ص ۳۳۳
)۶امالی شیخ صدوق ،ص ۳۱۴
)۷امالی شیخ صدوق ،ص ۳۱۴
 )۸بحاراالنوار ،ج  ،۳۷ص ۷۸
 )۹مائده۵۴ :
 )۱۰بقره۲۲۲ :
 )۱۱آلعمران۳۱ :
 )۱۲شوری۲۳ :
 )۱۳نهجالبالغه ،خطبهی دوم
 )۱۴فاتحةالکتاب۶ :
 )۱۵همان۷ :
 )۱۶بقره۴۰ :
 )۱۷نساء۶۹ :
 )۱۸فاتحةالکتاب۷ :
 )۱۹الکافی ،ج  ،۱ص ۳۶۸
 )۲۰ابناثیر ،ج  ،۳ص  ۱۷۰تا ۱۶۷
 )۲۱ابناثیر ،جلد سوم ،ص  ۱۱۳تا ۱۱۶
۲۲و23و )24ابناثیر ،جلد سوم ،ص  ۱۳۷تا ۱۴۰
 )۲۵ابناثیر ،ج  ،۳ص  ۹۹تا ۱۰۰
۲۶و  27و  28و  29و 30و )31ابناثیر ،ج  ،۳ص  ۹۹تا ۱۰۰
 )۳۲ابناثیر ،ج  ،۳ص  ۸۲تا ۸۳
 )۳۳ابناثیر ،ج  ،۳ص  ۸۸تا ۹۱
 )۳۴ابناثیر ،ج  ،۳ص  ۸۲تا ۸۳
 )۳۵حجرات۶ :
 )۳۶الی  .۹ابناثیر ،ج  ،۳ص  ۸۲تا ۸۳
۳۷و  38و  39و 40و  41و 42و  )43ابناثیر ،ج  ،۳ص ۵۹
۴۴و  45و  46و  47و  48و  )49تاریخ ابناثیر ،ج  ،۳ص ۱۱۵
 )۵۰تاریخ ابناثیر ،ج  ،۳ص  ۳۰تا ۳۱
ّ
ّ
)۵۱اشاره به ماجرای خفتیار «عمربنسعد ابیوقاص»
 )۵۲شیخ نجمالدین جعفربن َنما.
۵۳و  )54زندگانی حضرت ابیعبداهَّللالحسین سیدالشهدا(ع) ،تألیف ابوالقاسم سحاب ،ص ۴۸۴
۵۵و 56و 57و )58الی .۶لهوف ،ابنطاووس ،ترجمه سید احمد زنجانی( ،با نام آهی سوزان بر مزار شهیدان) ،ص۱۱۵
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عنصر آزادگی
در نهضت حسینی

قیــام ســاالر شــهیدان ،حســین بــن علــی(ع) حادث ـهای اســت کــه از ابعــاد
گوناگــون قابــل بحــث ،تحقیــق و پژوهــش اســت ،چنــان کــه حجــم زیــادی از
میــراث ارزشــمند اســامیدر قالبهــای گوناگــون بهایــن موضــوع اختصــاص دارد.
یکــی از محورهایــی کــه در بارهایــن حماســه بــی نظیــر تاریــخ بشــری قابــل توجــه و
پیگیــری اســت ،بعــد «ضــد اســتبدادی و آزادی خواهانه»ایــن قیــام الهــی اســت.
نویســنده درایــن مقالــه ســعی کــرده اســت ضمــن ارائــه نگاهامــام حســین(ع)
بــه مقولــه «آزادی» و شــئون مختلــف آن در زندگــی فــردی و اجتماعــی ،تصویــری
از فضــای اســتبدادی و جــو خفقــان حکومتامویــان را ترســیم نمایــد تــا روشــن
شــود کــه قیــام حســینی در چــه فضــا و شــرائط دشــواری بــر پــا شــد و چــه عواملــی
موجــب گردیــد تاامــام(ع) بــرای رویارویــی بــا حکومــت ســتم پیشـهاموی ،نهضتــی
خونیــن را ســازماندهی کنــد .وی ســپس جایگاهامــام حســین(ع) از جهــات فــردی
و اجتماعــی در جهــان اســام ،مظاهــر عــزت و آزادگــی از مدینــه تــا کربال را برشــمرده،
نتیجــه میگیردایــن قیــام آزادی بخــش را نبایــد تنهــا الهــام بخــش یــک ملــت
بــرای رهایــی از ظلــم و بیــداد حاکمــان مســتبد در کشــور خودشــان دانســت ،بلکــه
آنچهامــروز بیــش از آن بشــریت بــدان نیــاز دارد ،الهــام از نهضــت حســینی بــرای در
هــم شکســتن جــو اســتبدادی در عرصــه جهانــی و بیــن المللــی اســت.
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آزادی حقیقی در فرهنگ حسینی

در مکتــب انبیــای الهــی اوج کمــال و ســعادت انســان رســیدن بــه مقــام
عبودیــت و بندگــی خــدا اســت .همــه پیامبــران بــر انگیختــه شــدند تــا بــه مــردم
بگوینــد :خــدا را عبــادت کنیــد و از اطاعــت غیــر او بپرهیزیــد« :ان اعبــدواهلل و
اجتنبــوا الطاغــوت»)1( .
درایــن بینــش همــه انســانها بــا خداونــد خالــق هســتی نســبت یکســان دارند
و لــذا بــا یکدیگــر برابــر بــوده و هیــچ انســانی حقامــر و نهــی و والیــت و ســلطه بــر
دیگــری نــدارد .چهاینکــه هیــچ انســانی مجــاز بــه ســلطه پذیــری انســان دیگــر و
اطاعــت و تســلیم در برابــر او نیســت .تنهــا موجــودی کــه در نظــام هســتی حقامــر
و نهــی داشــته و میتوانــد نســبت بــه دیگــران تصمیــم بگیــرد ،خداونــد متعــال
اســت کــه واجــد همــه کمــاالت و منــزه از هــر عیــب و نقصــی اســت .اوســت کــه
خالــق نظــام هســتی اســت و بــر همــه موجــودات و از آن جملــه انســان والیــت
دارد.امــام جعفــر صــادق(ع) از جــد بزرگــوارش حســین بــن علــی(ع) نقــل کــرده کــه
آن حضــرت فرمــود:
«ایهــا النــاس! ان اهلل عــز و جــل ذکــره مــا خلــق العبــاد اال لیعرفــوه ،فــاذا عرفــوه
عبــدوه ،فــاذا عبــدوه اســتغنوا بعبادتــه عــن عبــادة ماســواه; ()2ای مــردم!
خداونــد  -عــز و جــل  -بنــدگان را جــز برایاینکــه بــه او معرفــت پیــدا کننــد،
نیافریــد ،پــس وقتــی او را شــناختند ،عبادتــش کردنــد و هنگامیکــه او را عبــادت
کردنــد ،بــه ســبب پرســتش او از عبــادت غیــر او بــی نیــاز گشــتند».
درایــن کالم نورانــی ،غایــت خلقــت و کمــال آدمی«معرفــت خــدا» شــمرده
شــده کــه ثمــره نیــل بــدان بندگــی او و رهایــی از بندگــی دیگــران اســت .چهاینکــه
راه رســیدن بــه معرفــت نهایــی او نیــز از همیــن مســیر میگــذرد ،بندگــی خــدا و
رهایــی از بندگــی غیــر او.
در میــان انســانها و روابــط بیــن آنهــا نیــز تنهــا کســانی حقامــر و نهــی بــر
دیگــران دارنــد و میتواننــد در بارهایشــان تصمیــم بگیرنــد کــه از ســوی صاحــب
اصلــی والیــت و ســلطان حقیقــی مجــاز باشــند .اگــر پیامبــر یــا جانشــین او حقامــر
و نهــی بــر مــردم دارنــد و متقابــا مــردم موظــف بــه پیــروی از دستوراتایشــانند،
بهامــر الهــی اســت ،و اگــر دســتور خــدا نبــود ،آنــان نیــز دارای چنیــن شــان و
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موقعیتــی نبودنــد و البتــه الزمــه جعــل مقــام نبــوت یاامامــت برایایشــان،
برخــورداری از چنیــن موقعیــت و حقامــر و نهــی اســت.
در مکتــب حســینی پیــروی ازامــام چــون در راســتای اطاعــت از خداســت،
مشــروعیت دارد.امــام حســین(ع) در پاســخ مــردی کــه از حضرتــش پرســید:ای
پســر رســول خــدا! پــدر و مــادرم فدایــت بــاد ،معرفــت خــدا چیســت؟ فرمــود:
ی کــه پیــرویاش بــر
«معرفــت اهــل هــر زمانــی نســبت بهامامشــان اســت ،کسـ 
مــردم واجــب اســت»)3( .
بدیهــی اســت شــناخت و پیــروی ازامامیمیتوانــد «معرفــت خــدا» تلقــی
شــود کــه آنامــام جانشــین خــدا در زمیــن باشــد و از ســوی او بهایــن مقــام و
منصــب برگزیــده شــده باشــد:
«انی جاعلک للناساماما قال و من ذریتی قال ال ینال عهدی الظالمین»)4( .
درایــن مکتــب «رهایــی از بندگــی غیــر خــدا» اوج آزادی روحــی و معنــوی
انســان اســت و اساســا آزادی حقیقــی انســان جزایــن نیســت.
در محفل دوستان به جز یاد تو نیست
آزاده نباشد آن که آزاد تو نیست ()5
اگــر آزادی بهایــن معنــا تامیــن شــود ،در پرتــو آن آزادیهــای اجتماعــی -
سیاســی نیــز تامیــن خواهــد شــد .نمونه بــارز آن پیامبر اکــرم(ص) وامــام علی(ع)،
هســتند کــه چــون بــه معنــای واقعــی وارســته و آزاد بودنــد ،در زمــان حاکمیــت
خــود بیشــترین تــاش را در جهــت تامیــن حقــوق و آزادیهــای اجتماعــی مــردم
داشــتند .در نظــام سیاســی اســام آزادیهــای سیاســی  -اجتماعــی در چارچــوب
قوانیــن الهــی بــه رســمیت شــناخته شــده و اهمیتــی فــراوان دارد،امــاایــن همــه
مقدمــهای بــرای رهایــی انســان از هواهــای نفســانی و بریــدن از غیــر خــدا و
رســیدن بــه مقــام بندگــی خداســت .بــه تعبیــر متفکــر شــهید اســتاد مطهــری:
«آزادیهــای اجتماعــی مقــدس اســت،اما آزادی معنــوی بیــش از هــر چیــزی
ارزش دارد و دردامــروز بشــر آن اســت کــه بــه دنبــال آزادی اجتماعــی اســت،اما
بــرای آزادی معنــوی تــاش نمیکنــد ،چــون بــدون اتــکای بــه دیــن و پیامبــران
نمیتــوان بهایــن آزادی رســید)6( ».
پیامبــر اکــرم(ص) در پاســخ یکــی از اصحــاب صفــه کــه عــرض کــرد :خــود را از دنیــا
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رهــا کــردهام و طــا و ســنگ برایــم یکســان اســت ،فرمود« :اکنــون آزاد شــدی)7( ».
امــام علــی(ع) نیــز در سفارشــی بــه فرزندشامــام حســن مجتبــی(ع) همیــن
واقعیــت را گوشــزد کــرد:
«یــا بنــی! ال تکــن عبــد غیــرک و قــد جعلــک اهلل حــرا; ( )8پســرم ،در حالــی کــه
خــدا تــو را آزاد آفریــده ،بنــده دیگــری مبــاش».
رهایــی از خــود یــا بندگــی و اســارت انســانهایی چــون خــود نعمتــی
گرانبهاســت کــه خالــق انســان بــه او عطــا کــرده و بــا هیــچ نعمــت دیگــری همســان
نیســت ،چــرا کــه بندگــی خــود یــا دیگــری جــز اســارت انســان و از کــف دادن
بزرگتریــن ســرمایه آدمییعنــی «آزادی» نیســت.
محمــود عقــاد ،نویســنده شــهیر عــرب ،ســخنانامام حســین(ع) را در ســن
ســی ســالگی حضــرت ،هنــگام بدرقــه ابوذرغفــاری کــه راهــی تبعیدگاهــش در
«ربــذه» بــود ،نقــل کــرده و میافزایــد :گویــا آن حضــرت شــعار زندگــی خــود را از
روزی کــه قــدم بــه دنیــا نهــاد تــا پایــان عمــر کــه بــه درجــه شــهادت رســید ،درایــن
چنــد جملــه خالصــه کــرده اســت; ( )9آن جمــات چنیــن اســت:
«یــا عمــاه ،ان اهلل تعالــی قــادر ان یغیــر مــا قدتــری و اهلل کل یــوم فــی شــان و قــد
منعــک القــوم دنیاهــم و منعتهــم دینــک فمــا اغنــاک عمــا منعــوک و احوجهــم الی
مــا منعتهــم! فاســئل اهلل الصبــر و النصــر و اســتعذ بــه مــن الجشــع و الجــزع ،فــان
الصبــر مــن الدیــن و الکــرم و ان الجشــع ال یقــدم رزقــا و الجــزع ال یؤخــر اجــا; ()10
عمــو جــان! خداونــد تعالــی قــادر اســت کــه وضــع کنونــی را کــه مشــاهده میکنــی،
تغییــر دهــد و خداونــد هــر روزی بــه کاری دســت میزنــد ،وایــن قــوم دنیــای خــود
را از تــو بــاز داشــتند و تــو نیــز دیــن خــود را از آنــان بازداشــتی بــه راســتی تــو چقــدر از
آنچــه آنــان محرومــت کردنــد ،بــی نیــازی و آنــان چقــدر بــه آنچــه که تو محرومشــان
ســاختی ،نیازمندنــد .پــس از خداونــد صبــر و پیــروزی بخــواه و از حــرص و بی تابی
بــه او پنــاه ببــر کــه صبــر از دیــن و کرامــت و بزرگــواری اســت و نــه حــرص روزی را جلــو
میانــدازد و نــه بــی تابــی اجــل انســان را بــه تاخیــر میافکنــد».
همیــن معنــای ارزشــمند راامــام کاظــم(ع) نیــز در وصیــت خــود بــه هشــام از
جدشامــام حســین(ع) نقــل کــرده کــه آن حضــرت ضمــن بیــان نگــرش اولیــای
خــدا و اهــل معرفــت مبنــی بــر ظــل و ســایه بــودن همــه آنچــه کــه خورشــید در
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شــرق و غــرب زمیــن بــر آن میتابــد ،نســبت بــه وجــود خداونــد فرمــود:
«االحــر یــدع هــذه اللماظــة الهلهــا ،لیــس النفســکم ثمــن اال الجنــة فــا
تبیعوهــا بغیرهــا فانــه مــن رضــی مــن اهلل بالدنیــا فقــد رضــی بالخســیس; ( )11آیــا
آزادهای پیــدا میشــود کــه دســت ازایــن لقمــه جویــده شــده (دنیــا) بــردارد و آن را
بــه اهلــش ســپارد؟ ،بــرای شــما جــز بهشــت بهایــی نیســت ،پــس خــود را بــه غیــر
از آن نفروشــید ،چــون هــر کــس از خــدا بــه دنیــا رضایــت دهــد ،بــه چیــز پســت و
ناچیــزی راضــی شــده اســت».
بــه هــر تقدیرامــام حســین(ع) بــا چنیــن نگرشــی بــه جایــگاه انســان ،علیــه
حکومــت اســتبدادی و ســتم پیش ـهاموی قیــام کــرد .او نــه تنهــا خــود آزاد
یکــرد مــردم را نیــز از یــوغ بندگــی
و وارســته ازغیــر حــق بــود ،بلکــه تــاش م 
حکومتامویــان و بردگــی دنیــا برهانــد; حکومتــی کــه جــز بــه بردگــی و اســارت
مــردم نمیاندیشــید و بــه کمتــر از آن راضــی نبــود.
مــردم در عصــر آن حضــرت هــم نیازمنــد رهایــی از دنیــا و دلبســتگیهای خــود
بودنــد و هــم آزادی از اســارت بنیامیــه ،و بــدون وارســتگی از هواهــای نفســانی
و گذشــتن از دلبســتگیهای دنیویامــکان نجــات از اســارتهای اجتماعــی
یکــرد ارزش زندگــی و مــرگ را بــرای آنــان
نبود.امــام حســین(ع) نیــز تــاش م 
ترســیم کنــد تــا بتواننــد بــرای رســیدن بــه حیــات واقعــی و ارزشهــای واالی
انســانی در برابــر اســتبدادامویان بایســتند و آزادی خــود را بســتانند.

اصول و مبانی سیاست بنیامیه

بــرای آنکــه عظمــت «عنصــر آزادی خواهــی در نهضــت حســینی» بیــش از
پیــش آشــکار شــود ،گــذری کوتــاه بــر اوضــاع و شــرائط دورانامامــت آن حضــرت،
کــه مقــارن بــا تســلطامویان بــود ،ضــرورت دارد .پیامبــر اکــرم(ص) در جمل ـهای
کوتــاه وضعیــت حکومتامــوی راایــن چنیــن ترســیم نمــوده اســت:
«اذا بلــغ بنــو ابــی العــاص ثالثیــن رجــا اتخــذوا دیــن اهلل دخــا و عبــاد اهلل
یکــه شــماره فرزنــدان ابــی العــاص بــه ســی نفــر
خــوال و مــال اهلل دوال; ( )12هنگام 
برســد ،در دیــن خــدا دخالــت میکننــد (یــا دیــن خــدا را بازیچــه قــرار میدهنــد)
و بنــدگان خــدا را مملــوک و بــرده خــود قــرار میدهنــد و مــال خــدا را دســت بــه
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دســت بیــن خــود میگرداننــد».
ایــن حقیقــت راامویــان بــا گفتــار و کــردار خویــش نمایــان ســاختند .معاویــه و
کارگزارانــش جــز بــه تســلیم مــردم در برابــر خواســتهای خــود نمیاندیشــیدند و بــه
هــر قیمتــی آن را محقــق ســاختند.
معاویــة بــن ابــی ســفیان و همفکــران او سیاســت خــود را بــر اســاس ســه محــور
یــاد شــده در کالم گهربــار پیامبــر(ص) ،کــه نوعــی اخبــار غیبــی آن حضــرت بــه
شــمار م ـیرود ،بنــا کردنــد و فضایــی بــه وجــود آوردنــد کــه حســین بــن علــی(ع)
ناچــار شــد نهضتــی را علیــه آنــان بــر پــا کنــد.

 .1دستاندازی به حریم دین و فریب افکار عمومی
یکــی از مشــخصات بــارز حکومتامویــان دس ـتاندازی بــه حریــم دیــن بــود.
بدعــت گــذاری در دیــن ،حــال کــردن حرامهــا و حــرام کــردن حاللهــا ،اســتخدام
روحانیــان دربــاری بــه منظــور جعــل حدیــث بــه نفــع حاکمــان و علیــه علویــان،
ســب و لعــن علــی بــن ابــی طالــب(ع) در منابــر و محافــل عمومـیو در یــک جملــه
«اســتخدام دیــن بــرای کســب و نگهــداری قــدرت» از مهمتریــن ویژگیهایایــن
دوره اســت .تاریــخ اســام نمونههــای فراوانــی را درایــن زمینــه ثبــت کــرده و
روشــنتر از آن اســت کــه نیازمنــد ذکــر شــواهد باشــد .تنهــا روایاتــی کــه از جاعــل
معــروف حدیــث  -ابوهریــره  -نقــل کردهانــد ،بیــش از همــه روایاتــی اســت کــه از
خلفــای راشــدین ،حضــرت زهرا(س)،امــام حســن(ع) وامــام حســین(ع) و همــه
همســران پیغمبــر نقــل شــده اســت )13( .ابــن ابــی الحدیــد معتزلــی مینویســد:
«روایــات جعلــی فراوانــی را در کتــب آن روز گنجاندنــد و بــه بچههــای مــدارس و
غالمــان و کنیــزان آموختنــد و ماننــد قــرآن آنهــا را فــرا میگرفتنــد)14( ».
ابوهریــره ،عمــرو عــاص ،و مغیــرة بــن شــعبه ،از اصحــاب و عــروة بــن زبیــر از
تابعیــن ،نامهــای مشــهور بــه جعــل حدیــث درایــن دورهانــد.
اما چند نمونه از فریبکاریهایامویان،
الــف .مــروان بــن حکــم بهامــام ســجاد(ع) گفــت :علــی بیــش از معاویــه از
عثمــان دفــاع کرد.امــام فرمــود :پــس چــرا بــاالی منبــر او را ســب میکنیــد و قتــل
عثمــان را بــه او نســبت میدهیــد؟ گفــت :پایههــای حکومــت مــا جــز بــا ســب و
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لعــن علــی بــن ابــی طالــب اســتوار نمیباشــد! ()15
ب .روزی عمروعــاص بــه عایشــه گفــت :دوســت داشــتم تــو در روز جمــل کشــته
میشــدی؟ عایشــه پاســخ داد:ای بــی پــدر! چــرا؟ گفــت :زیــرا تــو بــه اجــل خــود
از دنیــا میرفتــی و وارد بهشــت میشــدی و مــا بزرگتریــن بهانــه را بــر ضــد علــی
بــن ابــی طالــب پیــدا میکردیــم و مــردن تــو را وســیله طعــن و مبــارزه بــا او قــرار
میدادیــم)16( .
ج .معاویــه بخشــنامهای صــادر کــرد و بــه کارگزارانــش ابالغ نمــود ،بااین مضمون
«ذمــه مــن از کســی کــه در فضیلــت ابوتــراب و خانــدان او ســخن بگویــد بــری اســت،
شــهادت دوســتان علــی و خانــدان وی در محاکــم پذیرفتــه نیســت ،دوســتی هــر
کــس نســبت بــه علــی آشــکار شــود ،ســهمش را از بیتالمــال قطــع کنیــد)17( .»...
امــام حســین(ع) در یکــی از نامههایــش بــه معاویــه او را توبیــخ کــرد کــه «آیــا
تــو نبــودی کــه حضرمـیرا کشــتی؟ کســی کــه زیــاد بــن ابیــه بــه تــو نوشــت کــه او بــر
دیــن علــی  -کــرم اهلل وجــه  -اســت؟» ســپس بــه او یــاد آور میشــود:
دیــن علــی همــان دیــن پیامبــر اســت کــه خداونــد بــه برکــت آن بــه تــو منــت
نهــاد ،چــرا کــه اگرایــن دیــن نبــود برتریــن هنــر و شــرافت تــو و پدرانــت ،همــان کــوچ
کــردن پــر دردســر زمســتانی و تابســتانی بــود» (.)18
د .و باالخــره ســالیانی بعــد وقتــی کــه عبدالعزیــز حاکــم مدینــه شــد ،روزی
فرزنــدش عمــر از وی پرســید :چــرا در خطبــه نمــاز جمعــه وقتــی بــه ســب و لعــن
علــی بــن ابــی طالــب میرســی ،لکنــت زبــان میگیــری؟ گفــت :چــون کســی را کــه
یکــه
مــا بــر منابــر دشــنام میدهیــم ،افضــل اصحــاب پیغمبــر اســت .و هنگام 
فرزنــدش علــت آن را جــو یــا شــد ،پاســخ داد:
«سیاســت ،چنیــن اقتضــا میکنــد کــه بــرای منــزوی ســاختن علویــان ،علــی
بــن ابــی طالــب را ســب و لعــن کنیــم تــا آنــان مدعــی برتــری بــر خالفــت و حکومــت
نشــوند».
و همیــن جــا بــود کــه عمــر بــن عبدالعزیــز تصمیــم گرفــت اگــر روزی بــه قــدرت
رســید،این ســنت زشــت را ممنــوع کنــد ولــی فضــای مســموم جامعــه بــه گونـهای
بــود کــه بــا نقش ـهای از پیــش طراحــی شــده آن را عملــی کــرد )19( .ولــی مــردم
گمــان میکردنــد کــه او بــا ایــن تصمیــم مرتکــب گنــاه بزرگــی شــده اســت! ()20
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 .2به بردگی کشیدن مردم
خصوصیــت دیگرایــن دوره بــه بردگــی کشــیدن عمــوم مــردم بــود( .عبــاداهلل
خوال)امــام حســین(ع) نیــز وضعیــت جامعــه را در عصرامویــان بــا تعبیــری
همســان بــا کالم پیغمبــر بــرای خــواص جامعــه تشــریح فرمود.امــام بــا ســرزنش
رجــال و شــخصیتهای حاضــر در جلســه کــه در ســرزمین منــا و ســالهای آخــر
عمــر معاویــه برگــزار شــد ،فرمــود:
«...فاســلمتم الضعفــاء فیایدیهــم فمــن بیــن مســتعبد مقهــور و بیــن
مســتضعف علــی معیشــة مغلــوب...و النــاس لهــم خــول ال یدفعــون یــد المــس،
فمــن جبــار عنیــد و ذی ســطوة علــی الضعفــة شــدید ،و مطــاع ال یعــرف المبــدی
ء و المعیــد; ( )21ضعیفــان را بــه آنــان ســپردید کــه برخــی را بــرده و مقهــور خــود
ســاخته و برخــی را ناتــوان و مغلــوب زندگــی روز مــره ســاختند...،و مــردم بــردگان
آنهاینــد کــه دســت هیــچ متجــاوزی را از خــود نمیراننــد .آنهــا کــه برخــی زورگــو
و معاندنــد و برخــی هــم بــر ناتوانــان ســتمگر و تندخوینــد ،فرمانروایانــی کــه نــه
خــدا شناســند و نــه معــاد شــناس».
و حتــی بعضــی از لغــت شناســان بــه معنــای «چارپایــان» معنــا کردهانــد)23( .
توجــه بــه معنایایــن واژه ،عمــق فاجعــه را نمایــان میســازد.امویان بــه تعبیــر
پیامبــر(ص) وامــام حســین(ع) مــردم را بــرده و بنــده و حتــی مثــل حیوانــات
دانســته و بــه ماننــد بــردگان و حیوانــات بــا آنــان رفتــار میکردند.ایــن واقعیــت
دراشــعاری منســوب بهامــام حســین(ع) نیــز آمــده اســت:
«وقعنا فی الخطایا و البالیا  /و فی زمن انتقاض واشتباه
تفانی الخیر و الصلحاء ذلوا  /و عز بذلهم اهل السفاه
و باء اآلمرون بکل عرف  /فما من منکر فی الناس فاه
فصار الحر للمملوک عبدا  /فما للحر من مدر و جاه
فهذا شغله طمع و جمع  /و هذا غافل سکران اله; ()24
مــا در عصــر خطاهــا و گرفتاریهــا و در زمــان شکســتن (پیمانهــا و مقــررات
الهــی) واشــتباه (و ســردرگمیها) واقــع شــدهایم .خیــر و نیکــی نابــود شــده و
صالحــان خــوار و ذلیــل گشــتند و بــا ذلــت آنــان ،نابخــردان حاکــم و عزیز شــدند.امر
بــه معــروف کننــدگان از تصمیــم خــود برگشــتند ،ازایــن رو در میــان مــردم کســی
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نیســت کــه نهــی از منکــر نمایــد .آزادگان بــرده بــردگان شــدند ،لــذا بــرای آزادمــردان
هیــچ قــدر و منزلتــی باقــی نمانــده اســت.این پیشــه و سرگرمیاوســت ،آزمنــدی و
مالانــدوزی و چنیــن کســی بــی خبــر و مســت و هوســباز اســت.
عــاوه بــر عالمــان شــیعه و اهــل ســنت ،بعضــی از مستشــرقان هــم کــه
رفتارامویــان را بــا مــردم در تاریــخ مطالعــه کردهانــد ،برایــن باورنــد کــه مــردم
در نظــر بنیامیــه ســه گــروه بودنــد :اول فرمانروایــان کــه عربهــا هســتند ،دوم
موالــی و آزادشــدگان کــه بندگاننــد و ســوم ذمیهــا و اهــل کتــاب کــه معاویــه
ذمیهــا و قبطیهــا را در مصــر جانــور میدانســت)25( .
سیاســتهای تبعیــض آمیــز معاویــه  -بــر خــاف تعالــم حیــات بخــش
اســام مبنــی بــر عدالــت و مســاوات  -از اصــول مملک ـتداری وی بــود .او در
دســتورالعملی بــه زیــاد بــن ابیــه حاکــم کوفــه نوشــت:
«عربهــا از عجمهــا زن بگیرنــد و لــی بــه آنهــا زن ندهنــد ،آنهــا از عجــم ارث
ببرنــد ولــی عجــم از آنهــا ارث نبــرد ،ســهم آنــان را از عطــا و بیتالمــال بســیار کــم
قــرار بــده ،آنــان را در جنگهــا در صــف مقــدم بگــذار ،کارهــای پســت را بهایشــان
بســپار ،راههــا را اصــاح کننــد و درختــان را قطــع نماینــد ،هیــچ یــک از عجمهــا
بــر عربامامــت نکنــد و تــا عــرب در مســجد هســت عجمهــا را در صــف اول قــرار
ندهیــد ،آنهــا را در مرزهــا ماموریــت مــده و فرمانــروای هیــچ یــک از شــهرها
مگــردان ،آنــان را در پســت قضــاوت قــرار نده...وقتــی نامــه مــن بــه تــو رســید
عجمهــا را خــوار کــن و آنهــا را مــورد اهانــت قــرار ده و هیــچ حاجتــی از آنــان بــرآورده
مســاز)26( ».
رفتــار معاویــه ،جانشــینان و کارگــزاران وی بــا مردمایــن واقعیــت را آشــکار
میکنــد کــه آنهــا کمتریــن ارزشــی بــرای مــردم قائــل نبــوده و تنهــا در فکــر قــدرت
و ثــروت و رفــاه و آســایش خــود و اطرافیــان و دوســتان خــود بودنــد .و اگــر از
بیتالمــال بــه کســی یــا گروهــی میپرداختنــد یــا بــرای ســاکت نــگاه داشــتن آنــان
از راه تطمیــع بودنــد یــا بــه مقــداری کــه زندگــی شــان بگــذرد و بــه فکــر حکومــت
و سیاســت نیفتنــد.
امویــان شــرائطی فراهــم کــرده بودنــد کــه اگــر کســی فریــب آنــان را نمیخــورد
یکــرد ،جــرات ســخن گفتــن ،اعتــراض کــردن
و بــا تطمیــع یــا تهدیــد ســکوت نم 
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وامــر بــه معــروف و نهــی از منکــر را نداشــت .تنهــا شــخصیتهای از جــان
گذشــته و آزادهای چــون ابوذرغفــاری ،حجربــن عــدی ،مقــداد ،مالکاشــتر و
نیــز شــخصیتهای ســابقه داری چــون ســعد بــن ابــی وقــاص بودنــد کــه لــب
بــه اعتــراض میگشــودند و چونامویــان از بیــداری مــردم بــه شــدت هــراس
داشــتند ،آنــان را تبعیــد ،زنــدان و یــا شــهید میکردنــد.
کشتن منتقدان و مخالفان
 ابــوذر کــه بــه بدعتهایامویــان در دیــن ،حیــف و میــل بیتالمــال،مخالفــتایشــان بــا ســنت پیغمبــر ،تهمت زدن به حــق گویان و منزوی ســاختن
یکــرد ،بــه مدینــه احضــار شــد و
شایســتگان معتــرض بــود و حتــی آرزوی مــرگ م 
توســط خلیفــه ســوم بــه صحــرای ربــذه تبعیــد گشــت و در غربــت و مظلومیــت از
دنیــا رفــت )27( .او بــه مــردم هشــدار مـیداد کــه در برابــر بدعتهــا بایســتند ،هــر
چنــد بــه شــکنجه ،محرومیــت و تبعیدشــان بیانجامــد)28( .
 حجــر بــن عــدی کنــدی و یارانــش تنهــا بــه جــرم مخالفــت بــابدعتهایامویــان وامــر بــه معــروف و نهــی از منکــر بــه قتــل رســیدند.امام
حســین(ع) در یکــی از نامههایــش بــه معاویــه او را مخاطــب ســاخته و میفرماید:
«الســت قاتــل حجــر و اصحابــه العابدیــن المخبتیــن الذیــن کانــوا یســتفظعون
البــدع و یامــرون بالمعــروف و ینهــون عــن المنکــر؟ فقتلتهــم ظلمــا و عدوانــا
مــن بعــد مــا اعطیتهــم المواثیــق الغلیظــة و العهــود المؤکــدة جــراة علــی اهلل و
اســتخفافا بعهــده; ( )29آیــا تــو نبــودی کــه حجــر و یارانــش را کــه عابــد و خاشــع در
برابــر خــدا بودنــد ،کســانی کــه بدعتهــا را خطرنــاک خوانــده وامــر بــه معــروف و
نهــی از منکــر میکردنــد ،کشــتی؟ تــو پــس از آنکــه پیمانهــای محکــم و مؤکــد (بــه
درامــان بــودن) آنــان دادی ،بــه خاطــر جــرات و گســتاخی در برابــر خــدا و ناچیــز
شــمردن عهــد و پیمــان الهــی ،ظالمانــه و متجاوزانــه آنــان را بــه قتــل رســاندی».
بیعت بر بردگی یزید
 در پایانایــن بخــش یــک نمونــه نیــز از رفتارامویــان در زمــان حاکمیــتیزیــد بــن معاویــه نقــل میکنیــم تــا عمــق اعتقــاد ســخیف آنــان و برخوردشــان
یکــه مــردم مدینــه پــس از حادثــه عاشــورا بــه
بــا مــردم نمایــان تــر شــود .هنگام 
ســال  63هجــری دســت بــه شــورش زدنــد ،لشــکر شــام بــه فرماندهــی مســلم
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بــن عقبــه مامــور ســرکوبی شــورش شــد .مــردم در منطقــه «حــرة واقــم» نزدیــک
مدینــه بــا شــامیان درگیــر شــده و شکســت خوردنــد .فرمانــده شــام جــان و مــال و
نامــوس مــردم را تــا ســه روز بــر ســربازان خــود مبــاح کــرد و فجایعــی رخ داد کــه قلــم
از نــگارش آن شــرم دارد .مورخــان از تولــد صدهــا کــودک نامشــروع در ماههــای
پــس ازایــن واقعــه ســخن گفتهانــد .بــه دنبــال وقوعایــن فاجعــه انســانی ،اعیــان
مدینــه از تــرس جــان خــود بــرای بیعــت بــا یزیــد نــزد مســلم بــن عقبــه آمدنــد ولــی
او بدینامــر رضایــت نــداد و مقــرر کــرد کــه بایــد بهایــن مضمــون بــا او بیعــت کنیــد:
«ما همگی به عنوان بردگان یزید بن معاویه با او بیعت میکنیم».
هــر کــه ازایــن نــوع بیعــت ســر بــاز زد ،جانــش را از دســت داد و ســرش را از
بدنــش جــدا کردنــد )30( .بدیــن ســان حکومــت از مــردم پیمــان بــر شــهروندی
و ادای حقــوق حکومــت و اطاعــت از قوانیــن و مقــررات حکومتــی نمیگرفــت،
بلکــه بــر بندگــی و بردگــی یزیــد بیعــت میگرفــت.

 .3حاکمیتاشرار و غارت بیتالمال
ســومین خصوصیتایــن دوره منــزوی شــدن شایســتگان و حاکمیتاشــرار
و جنایتــکاران بــر جــان و مــال و نامــوس مــردم بــود .طبعــا بــا حاکمیــت
چنیــن افــرادی بیتالمــال مســلمین غــارت میشــد و صــرف عیاش ـیها و
خوشــگذارانیها میگشــت و وســیلهای بــرای تثبیــت پایههــای حکومتامویــان
بــود و بــس .بســیاری از ســرداران و صاحــب منصبــان را بــا طــا و نقره تحت ســلطه
گرفتنــد ،برخــی را بــا اعطــای پســت و مقــام و ریاســت مطیــع خــود ســاختند،
بســیاری از مــردم نیــز بــا حاتــم بخشـیهای بــی حســاب حاکمــان ســرگرم زندگــی و
زخــارف دنیــا شــدند.امام حســین(ع) بارهاامویــان را بــه خاطــر پیــش گرفتنایــن
سیاســت زشــت مــورد نکوهــش قــرار داد .در یکــی از نامههــای خــود بــه معاویــه،
نمونــهای از کارگــزاران جنایــت پیشــه او را نــام میبــرد و میفرمایــد:
«آیــا تــو نبــودی کــه ادعــای زیــاد بــن ابیــه را کــردی و او را فرزنــد ابوســفیان
پنداشــتی; بــا اینکــه رســول خــدا حکــم کــرده بــود فرزنــد از آن شــوهر اســت و زنــاکار
باید سنگســار شــود؟ ســپس او را بر مســلمانان مســلط کردی که آنان را میکشــت
یکــرد و بــر شــاخههای درخــت
و دســت و پایایشــان را در خــاف یکدیگــر قطــع م 
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خرمــا میآویخــت؟ ســبحان اهللای معاویــه ،گویــا تــو ازاینامــت نیســتی و آنــان از
تــو نیســتند!»()31
معاویــه از زمــان حکومــت علــی(ع) بــرای ناامــن کــردن جامعــه عــدهای را بــرای
غارتامــوال مــردم و فتنــه و آشــوب بــه شــهرها گســیل میداشــت ،در زمــان
حکومــت خــود نیــز عــاوه بــر آنکــه مخالفــان را ســرکوب میکــرد ،خــود و کارگزارانــش
بــه حیــف و میــل بیتالمــال و عیاشــی و خوشــگذرانی بــا آن میپرداختنــد)32(.

امام در مصاف با استبداداموی

حــال کــه نمایــی از شــرائط عصــر حاکمیــت معاویــه ارائــه شــد ،مشــخص
یبــرد ،شــرائطی کــه تنهــا
میشــود کهامــام حســین(ع) در چــه شــرائطی بــه ســر م 
شــخصیت آزادهای چــون او ،کــه جــز بــه اعتــای دیــن خــدا و نجات ســتمدیدگان
نمیاندیشــید ،بــا بیــان و قلــم خویــش اعتــراض کــرده و بــرای قیــام و نهضــت
علنــی منتظــر فرصــت بــود و انتظــار لحظــه موعــود را میکشــید.
شــخصیت وارســتهای چــون فرزنــد پیغمبــر دراندیشــه ســلطه و ریاســت بــر
مــردم نبــود ،روح بلنــد و متعالــی او برتــر از آن بــود کــه دراندیشــه ریاســت باشــد.
هنگامیکهامویــان بــه زعــم باطــل خویــش در صفیــن در هــوای رهایــی از عدالــت و
قاطعیــت علــی بــن ابــی طالــب بودنــد ،بــه ســراغ فرزنــدش حســین بــن علــی رفتند
و بــه او پیشــنهاد کردنــد کــه پــدرش را از قــدرت کنــار بزنــد تــا بــا او بــه عنــوان خلیفــه
مســلمین بیعــت کننــد ،کاری کــه در دنیــای سیاســت بــازان و قــدرت طلبان ســکه
رایــج اســت،اماامام بــا قاطعیــت دســت رد بــر ســینه آنــان زد )33(،وایــن فــارغ از
مقــام عصمــت ،از یــک ســو از وارســتگی آن حضــرت حکایــت دارد و از ســوی دیگــر
ذکاوت و هوشــیاری و دشــمن شناس ـیامام را نشــان میدهــد.
امــام ازاینکهامویــان جــان و مــال و مهــم تــر از آن روح و روان واندیشــه مــردم را
یبــرد میفرمــود:
بــه اســارت گرفتهانــد ،رنــج م 
«بــار الهــا! تــو میدانــی آنچــه کــه از مــا ســر میزنــد بــرای رقابــت در حکومــت
و ســلطه بــر مــردم و نیــز رســیدن بــه مــال بــی ارزش دنیــا نیســت ،بلکــه ب ـ ا ایــن
هــدف اســت کــه نشــانههای دیــن تــو را آشــکار ســازیم و ســرزمینهای تــو را اصــاح
کنیــم تــا بنــدگان مظلــوم تــو آســوده شــوند و بــه فرائــض و ســنتها و احــکام تو عمل
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کننــد .و شــما (ای شــخصیتهای موجــه جامعــه!) اگــر مــا را یــاری نرســانید و در
خدمــت مــا نباشــید ،ســتمگران بیــش ازایــن بــر شــما مســلط شــوند و در خاموش
کــردن نــور پیامبــر شــما بکوشــند .خــدا مــا را بــس اســت و بــر او تــوکل میکنیــم و
بــه ســوی او بــاز میگردیــم و ســرانجام کار بــه ســوی اوســت»)34( .
امــام(ع) علــی رغمانــدوه عمیقــی کــه در ماجــرای صلحامــام مجتبــی بــا معاویــه
و واگــذاری حکومــت بــه او در دل داشــت ،تصمیــم بــرادر وامــام زمانــش را کــه
ناشــی از واقــع نگریامــام مجتبــی(ع) بــود و از ســر چــاره جویــی بــه آن تــن داده
بــود پذیرفــت و بــه مفــاد عهدنامــه پــای بنــد بــود .بــه کســانی کــه پــس از قــرارداد
صلــح نیــز نــزد او آمــده و بــه چنیــن عهدنامـهای معتــرض بودنــد ،توصیــه کــرد تــا
وقتــی کهایــن مــرد (معاویــه) زنــده اســت ،بایــد منتظــر بــود )35( .هنگامیهــم
کــه کوفیــان شــهادتامام مجتبــی(ع) را بهایشــان تســلیت گفتــه و آمادگــی خــود
را بــرای قیــام و مبــارزه علیــه معاویــه اعــام کردند،امــام آنــان را از هرگونــه حرکــت
و تــاش علنــی و اقــدام نابجــا و زود هنــگام تــا زمانــی کــه فرزنــد هنــد زنــده اســت،
برحــذر داشــت و اظهارامیــدواری کــرد کــه اگــر پــس از معاویــه زنــده بــود ،نظــرش را
بــه اطــاع آنــان برســاند)36( .
فرزنــد پیغمبــر از یــک ســو نگــران فرامــوش شــدن «حــق حاکمیــت اهلبیــت
پیغمبــر» بــه عنــوان شایســته ســاالری ،در جامعــه بــود کــه نتیج ـهای جــز
مشــروعیت یافتــن حکومتهــای غاصــب و ســتمگر در میــان نســلهای آینــده
نداشــت و از ســوی دیگــر شــاهد دس ـتاندازیامویان بــه احــکام و قوانیــن دیــن
و نابودیایــن آییــن نــو پــا بودنــد .دیــن تنهــا پوششــی بــرای کســب قــدرت و
حفــظ آن و موروثــی نمودنــش در خاندانامیــه بود.اینــان بــرای آنکــه مــردم را
بفریبنــد ،بــه دنبــال آن بودنــد کــه بــر حاکمیــت غاصبانــه و ظالمانــه خــود لبــاس
شــروعیت بپوشــانند واینامــر جــز بــا بیعــت گرفتــن از اهلبیــت پیغمبــر و یــاران بــا
ســابقه آن حضــرت میســر نبــود .تــاش فــراوان معاویــه در مــدت ده ســال پــس از
شــهادتامام مجتبــی(ع) بــرای گرفتــن بیعــت از رجــال و شــخصیتهای معــروف
مدینــه بــرای جانشــینی یزیــد ،بــا همیــن تحلیــل قابــل ارزیابــی اســت .تحت فشــار
قــرار دادن عبــداهلل بــن عمــر  -فرزنــد خلیفــه دوم  ،-عبــداهلل بــن زبیــر  -فرزنــد یکــی
از اصحــاب قدیمیپیغمبــر  -و مهمتــر از همهامــام حســین(ع) فرزنــد پیغمبــر کــه
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حکومــت را حــق خــود میدانــد ،همگــی بــرای کســب مشــروعیت خالفــت یزیــد
بــود ،چــرا کــه بیعــت نکــردن آنــان بــه معنــای فقــدان مشــروعیت حکومتامــوی
بــود معاویــه پــس از نــاکام مانــدن از جلــب نظــر بــزرگان مدینــه ،باالخــره ،بــه فریــب
و شمشــیر متوســل شــد و بــا احضــار شــخصیتهای یــاد شــده در مســجد و
گمــاردن مأمورانــی بــر هــر کــدام ،بــه دروغ از رضایــت و موافقتایشــان بــا خالفــت
یزیــد ســخن گفــت ( )37و بدیــن وســیله بــا مکــر و حیلــه بــه زعــم خویــش برامــت
خالفــت فرزنــد بــی کفایــت و فاســقش لبــاس مشــروعیت پوشــانید.
امــام(ع) بــا آنکــه حکومــت معاویــه را بزرگتریــن فتنــه و منکــر در جهــان اســام
میدانســت و در پاســخ بــه نامــه معاویــه بــه صراحــت آن را ابــراز نمــود:
«و انی ال اعلم فتنة اعظم علی هذه االمة من والیتک علیها»
و حتی بهترین عمل را «جهاد بر ضد معاویه» میشمارد:
«و ال اعلــم نظــرا لنفســی و لدینــی و المــة محمــد(ص) علینــا افضــل مــن ان
اجاهــدک ،فــان فعلــت فانــه قربــة الــی اهلل» (.)38
امــا قیــام و مبــارزه بــر ضــد حکومــت فریــب و نیرنــگ معاویــه را در زمــان حیــات
او ثمــر بخــش نمیدانســت.
در عیــن حــال حســین بــن علــی(ع) شــخصیتی نبــود کــه نابــودی اســام را
در پرتــو انحرافــی کــه درامــر خالفــت در شــرف وقــوع بــود ،تحمــل کنــد« :و علــی
االســام الســام اذ قــد بلیــت االمــة بــراع مثــل یزیــد»)39( .
خالفت یزید دو آفت بسیار خطرناک به همراه داشت:
اول شخصیت فاسد و ناالیق یزید بن معاویه:
«یزید رجل فاسق شارب خمر ،قاتل النفس المحرمة ،معلن بالفسق»)40( .
دوم تبدیــل شــدن خالفــت اســامیبه ســلطنت موروثــی کــه بســیار خطرنــاک
تــر از آفــت نخســت بــود.
حتــی شــخصیتهایی مانــد عبدالرحمــن بــن ابــی بکــر نیزایــن خطــر را
احســاس کــرده و بــه معاویــه وایــادی او اعتــراض کردنــد کــه شــما بــه دروغ ادعــای
دلســوزیامت پیغمبــر را داریــد:
«کذبــت و اهلل یــا مــروان و کــذب معاویــة ،مــا الخیــار اردتمــا المــة محمــد و
لکنکــم تریــدون ان تجعلوهــا هرقلیــة کلمــا مــات هرقــل قــام هرقــل»)41( .
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مقصــود اوایــن بــود کــه شــما قصــد داریــد ماننــد رومیــان حکومــت و خالفــت
اســامیرا بــه ســلطنت موروثــی تبدیــل کنیــد .بســیاری از شــخصیتها و مهمتــر
از همــه حســین بــن علــی(ع) بهایــن درخواســت نامشــروع معاویــه پاســخ رد داده
و بــا ایــن بدعــت خطرنــاک بــه مخالفــت برخاســتند .گرچــه همــه آنــان انگیــزه
یکســانی درایــن مخالفــت نداشــتند .قصــد بررســی انگیزههــای متفــاوت همــه
رجــال و شــخصیتهای مخالــف را درایــن نوشــته کوتــاه نداریــم ،و تنهــا بــه
بررســی انگیــزه مخالفتامــام حســین(ع) میپردازیــم واینکهامــام در زمــان خــود
در چــه جایــگاه و موقعیتــی قــرار داشــت وایــن جایــگاه و موقعیــت چــه رفتــار و
یکــرد.
عملکــردی را ایجــاب م 

 .1خالفت ،حق حسین بن علی(ع)
نکتــه نخســت آنکــه خالفــت پیغمبــر هــم بــه حکــم شــرع و هــم بــه حکــم
عقــل از آن حســین بــن علــی(ع) بــود .بنابــر روایاتــی کــه از رســول خــدا(ص) نقــل
شــده خالفــت پــس ازامــام حســن مجتبــی ،بــه برادرشامــام حســین میرســد.
چهاینکــه شایســتگیهای علمــی ،اخالقــی و برتــری آن حضــرت بــر رجــال و
شــخصیتهای وارســته آن عصــر مقبــول همــگان بــود ،چــه رســد بهامویــان
کــه اصــا قابــل قیــاس بــا اهلبیــت پیامبــر نبودنــد .مراجعــه گروهــی از شــیعیان
علــی(ع) بــه آن حضــرت پــس از قراردادامــام مجتبــی(ع) و معاویــه و نیــز مراجعــه
کوفیــان بهامــام پــس از شــهادتامام حســن و اعــام آمادگــی بــرای بیعــت بــا
ایشــان ،همچنیــن ارســال نامههــای متعــدد از کوفــه و دعوتامــام بــه منظــور
ســفر بــه کوفــه و پذیــرش رهبــری آنــان ( )42همگــی برخاســته از همیــن حقیقــت
اســت و کســی در فضیلــت و برتــری حســین بــن علــی(ع) در عصــر خویــش تردیدی
نداشــت.امام نیــز از وقتــی کــه از تصمیــم معاویــه مطلــع شــد کــه قصــد دارد
فرزنــدش را بــه جانشــینی خــود نصــب کنــد ،بهایــن مطلــب اعتــراض کــرده و آن را
یشــمرد.
حــق مســلم خــود م 
 بارهــا در حضــور معاویــه بــر منبــر خطابــه از برتــری خــود و ضــرورت پیــروی ازخانــدان پیغمبــر ســخن گفــت)43( .
 -در نامــه مفصلــی کــه بــه او نوشــت ،جنایــات وی را در حــق شــیعیان پــدرش
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علــی(ع) بــر شــمرده و علــت آن راایــن چنیــن تشــریح فرمــود:
«تــو آنــان را بــه قتــل نرســاندی مگــر بدیــن خاطــر کــه آنــان فضائــل مــا را
یــادآوری کــرده و در بزرگداشــت حــق مــا تــاش میکردنــد)44( ».
اگــر خلیفــه دوم پــس از رســول خــدا(ص) از خــروج اصحــاب پیغمبــر از مدینــه
جلوگیــری نمیکــرد ( )45تــا مبــادا بــه شــهرهای مختلــف ســفر کــرده و از فضائــل
اهلبیــت پیغمبــر ســخن بگوینــد و مــردم را از غصــب حــق مســلم علــی بــن ابــی
طالــب آگاه ســازند ،معاویــه جــرات نمییافــت کــه شــیعیان علــی(ع) را بــه چنیــن
یکــرد رفتــار ناپســند او بــا
جرمیبــه قتــل رســاند .شــاید خلیفــه دوم گمــان نم 
اصحــاب پیغمبــر بهانــه و مستمســکی برایامویــان خواهــد شــد کــه بــا اصحــاب
پیغمبــر و شــیعیان اهلبیــت آن حضــرت چنیــن رفتــاری داشــته باشــند.
 هنگامیکــه معاویــه در جمــع مــردم مدینــه ســخنرانی کــرده و از جانشــینییزیــد ســخن گفت،امــام برخاســت و بــه او اعتــراض کــرد:
«به خدا سوگند کسی را که پدر و مادر و خود او بهتر از یزید است ،ترک کردی».
و وقتــی معاویــه پرســید :گویــا خــودت را در نظــر داری؟ فرمــود :آری خــدا
اصالحــت کنــد! معاویــه بــا بیــان مطالــب سفســطه آمیــز گفــت :یزیــد برایامــت
پیغمبــر از تــو بهتــر اســت .و درایــن هنگامامــام پاســخ داد:
«چه کسی برایامت محمد بهتر است؟ یزید شرابخوار بی بند و بار؟ !» ()46
امــام در ســخنرانی مهــم خــود در ســرزمین منــا و در جمــع رجــال وشــخصیتهای معــروف آن زمــان از اصحــاب و تابعیــن ،حــق اهلبیــت پیامبــر را
درامــر خالفــت یــاد آورشــد و آنــان را بــه خاطــر اســتخفاف حــق ائمــه ســرزنش کــرد و
از آنــان خواســت بــرای آنکهایــن حقیقــت در بیــن مــردم فرامــوش نشــود ،آن را در
شــهر و دیــار خــود مطــرح کــرده و بــه افــراد مــورد وثــوق خــود منتقــل نماینــد)47( .
 وقتــی نامــه درخواســت بیعــت بــرای حکومــت یزیــد بــه حاکــم مدینــه رســیدو اوامــام را احضــار کــرد ،عبــداهلل بــن زبیــر ازامــام پرســید :اگــر از شــما درخواســت
بیعــت کننــد ،چــه میکنیــد؟ فرمــود:
«مــن هرگــز بــا او بیعــت نخواهــم کــرد ،زیــرا پــس از بــرادرم حس ـنامر (والیــت)
بــا مــن اســت .معاویــه کار خــود را کــرد ،او بــرای بــرادرم ســوگند یــاد کــرد کــه پــس
از خــود خالفــت را در هیــچ یــک از فرزندانــش قــرار ندهــد و آن را  -اگــر مــن زنــده
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بــودم  -بــه مــن واگــذار کنــد ،اکنــون او مــرد و بــه ســوگند خــود وفــا نکــرد)48( »...
دومین ماده قرارداد بینامام حسن مجتبی و معاویه چنین بود:
«پــس از معاویــه حکومــت متعلــق بــه حســن اســت و اگــر بــرای او حادث ـهای
پیــش آمــد ،متعلــق بــه حســین اســت و معاویــه حــق نــدارد و کســی را بــه
جانشــینی خــود انتخــاب کنــد»)49( .
چنانکــه معاویــه بارهــا بــه خاطــر آنکــه خــود را دارای تجربــه بیشــتر ،سیاســت
مدارتــر ،بــا تدبیرتــر و حیلــه گرتــر در مصــاف بــا دشــمن میدانســت ازامــام
مجتبــی(ع) میخواســت کــه بــه نفــع او کنــاره گیــری کنــد مشــروط براینکــه
خالفــت پــس از معاویــه از آن حســن بــن علــی باشــد)50( .
 هنگامیکهامــام حســین(ع) در حضــور حاکــم مدینــه تصمیــم خــود را بــربیعــت نکــردن بــا یزیــد بــا صراحــت اعــام کــرد ،افــزود:
«مــا انتظــار میکشــیم و شــما نیــز انتظــار بکشــید تــا ببینیــم کــدام یــک بــه
جانشــینی رســول خــدا(ص) بــه بیعــت ســزاوارتریم»)51( .
 کوفیــان بهامــام نامــه نوشــتند کــه «ماامــام و پیشــوایی نداریــم ،بــه ســویمــا بیــا ،شــاید خداونــد بــه برکــت وجــود تــو مــا را بــر هدایــت و حقیقــت جمــع
نماید».امــام(ع) نیــز در پاســخ نوشــت:
«بــه جانــم ســوگند کهامــام و پیشــوا جــز کســی کــه بــه کتــاب خــدا عمل کنــد ،عدل
را برپــا دارد و حــق را اجــرا کنــد و خــود را وقــف در راه خــدا نمایــد ،نیســت»)52( .
امــام در نامــه دعــوت اهــل بصــره بــرای یــاری خــود ،پــس ازاشــاره بــه رســالتپیغمبــر و جایــگاه اهلبیــت آن حضــرت ،نوشــتند:
«مــا خانــدان و اولیــا و اوصیــا و وارثــان او (پیامبــر) و ســزاوارترین مــردم بــه
جانشــینی او هســتیم کــه دیگــران بــر مــا ســبقت جســتند و مــا تســلیم شــدیم ،مــا
تفرقــه نخواســتیم و بــه وحــدت پاســخ گفیم،ایــن در حالــی بــود کــه میدانســتیم
کــه مــا بــر حــق والیــت بــر متولیــان آن ســزاوارتریم»)53( .
 وقتــی نامــه مســلم بــن عقیــل بهامــام رســید و از بیعــت مــردم کوفــه بــاخــود خبــر داد،امــام نام ـهای بــه کوفیــان نوشــت و بــه وســیله قیــس بــن مصهــر
صیــداوی ارســال کــرد .درایــن نامــه آمــده اســت.
«نامــه مســلم بــن عقیــل بــه دســتم رســید و از حســن نیــت شــما و هماهنگــی
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بــزرگان شــما در راه یــاری و حــق خواهــی مــا خبــر یافتیــم)54( »...
مــوارد یــاد شــده تنهــا نمونههایــی از شــواهد تاریخــی اســت کهامــام حســین(ع)
بــا صراحــت از حــق خــود درامــر حکومــت و والیــت ســخن گفتــه اســت.امام در
ادامــه ســفر و حتــی در روز عاشــورا نیــز در ســخنان خــود بــا کوفیــان بــار دیگرایــن
واقعیــت را مطــرح نمــود )55( .بــا وجــود چنیــن حقیقتیامــام چگونه میتوانســت
آن را نادیــده بگیــرد و بــا یزیــد بیعــت کنــد و ســلطنت موروثــی و اســتبدادی او را بــه
رســمیت بشناســد؟ بخصــوص کــه حکومــت او را بــه معنــای نابــودی کامــل اســام
میدانســت و نزاعامــام بــا وی تنهــا بــر ســر غصــب حقامــام در مســئله حکومــت
نبــود ،بلکــه حقامــام یکــی از عوامــل بــه شــمار میرفــت.

 .2موقعیت خانوادگیامام حسین(ع)
بخــش وســیعی از میــراث گرانقــدر نهضــت حســینی بــه معرفــی شــخصیتامام
حســین(ع) و موقعیــت خانوادگــی او اختصــاص دارد.ایــن همــه تاکیــد برایــن
جایــگاه نشــانه اهمیــت آن اســت.امام در مکتــب و دامانــی تربیــت و رشــد کــرده
بــود کــه نمیتوانســت وضــع زمانــه را مشــاهده کــرده و ســکوت اختیــار کنــد.
همچنــان کــه نمیتوانســت بــه ســهولت از کنــار پایمــال شــدن ارزشهــا بگــذرد.
امــام در خانــدان وحــی و رســالت رشــد یافتــه و در دامــان پــاک دختــر رســول
خــدا(ص) تربیــت یافتــه بــود و همــه ارزشهــا و کمــاالت انســانی در وجــودش
متبلــور بــود .حضــرت بارهــا ازایــن حقیقــت ســخن گفــت و بــا دشــمنان و قــدرت
طلبــان محاجــه نمــود.
در پاسخ به حاکم مدینه که خواستار بیعتامام با یزید بود ،فرمود:
«انــا اهلبیــت النبــوه و معــدن الرســالة و مختلــف المالئکــة و محــل الرحمــة و
بنــا فتــح اهلل و بنــا ختــم»)56( .
در پاسخ کوفیان نیز فرمود:
«هیهــات منــا الذلــة ابــی اهلل ذلــک و رســوله و المؤمنــون و جــدود طابــت
و حجــور طهــرت و انــوف حمیــة و نفــوس ابیــة مــن ان تؤثــر طاعــة اللئــام علــی
مصــارع الکــرام; ()57
هرگــز زیــر بــار ذلــت نمـیروم .خداونــد و رســول او و مؤمنــان و نیــاکان وارســته و
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نهــای پــاک و بــزرگان غیــور و انســانهای بزرگــوار آن را بــرای مــا نمیپســندند،
دام 
آری نمیپســندند کــه پیــروی فرومایــگان بــه قتلــگاه بزرگــواران ترجیح داده شــود».
امــام درا یــن کالم گهربــار پذیرفتــن ذلــت بیعــت بــا یزیــد را بــا موقعیــت خانوادگــی
خــود در تعــارض میبینیــد و مــرگ بــا عــزت را بــا وقعیــت خویش متناســب میداند.
ما نیز در زیارت وارث خدمت آن حضرت عرض میکنیم:
«یــا اباعبداهلل،اشــهد انــک کنــت نــورا فــی االصــاب الشــامخة و االرحــام المطهــرة
لــم تنجســک الجاهلیــة بانجاســها و لــم تلبســک من مدلهمــات ثیابها».
چنیــن شــخصیتی از خانــدان وحــی و رســالت حتــی اگــر از حق خــود در خالفت
نیــز چشــم میپوشــید ،نمیتوانســت حاکمیــت شــخصی چــون یزیــد را بــه
رســمیت شناســد و بــا ســکوت خــود بــدان مشــروعیت بخشــد.

 .3جایگاه اجتماعی و سیاسیامام حسین(ع)
عــاوه براینکــه خالفــت حــق حســین بــن علــی(ع) بــوده و از موقعیــت ممتــاز
خانوادگــی نیــز برخــوردار بــود ،نکتــه حائــز اهمیــت دیگــری در بارهامــام وجــود
دارد کــه مســئولیتی مضاعــف را بــر عهــده آن بزرگــوار مینهــد و در تحلیــل درســت
و جامــع حرکــت آزادی بخشامــام در جامعــه نقــش حیاتــی دارد.
بــی شــک حســین بــن علــی(ع) پــس از شــهادت برادرشامــام حســن
مجتبــی(ع) تنهــا شــخصیت ممتــاز مذهبــی ،معنــوی و سیاســی عصــر خویــش بــه
شــمار میرفــت .آن بزرگــوار عــاوه بــر موقعیــت خانوادگــی خــود ،شــخصیتی مــورد
توجــه در زمــان خــود بــود .هــر چنــد انتســاب آن حضــرت بــه رســول خدا(ص)ایــن
موقعیــت را مضاعــف ســاخته بود.امــا نمیتــوان تمــام شــخصیت اجتماعــی
و سیاســی ،همچنیــن مقــام و منزلــت علم ـیو مذهبــی آن بزرگــوار را در رابطــه
نســبی وی بــا پیامبــر خالصــه کــرد ،بلکــه رجــال و شــخصیتهای موجــه آن روز
بــرای فرزنــد علــی بــن ابــی طالب(ع) شــخصیتی مســتقل قائــل بودنــد ،در تصمیم
گیریهــا منتظــر موضــع گیــری او بودنــد .اگرامــام  -بــه فــرض محــال  -تــن بــه
بیعــت بــا یزیــد بــن معاویــه مـیداد ،حکومــت بــا افــرادی چــون عبــداهلل بــن عمــر
و عبــداهلل بــن زبیــر مشــکل چندانــی نداشــت ولیایســتادگیامام بهایشــان نیــز
یبــرد،
جــرات میبخشــید .چنــد ماهــی کــه حســین بــن علــی(ع) در مکــه بــه ســر م 
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عبــداهلل بــن زبیــر ،شــخصیت درجــه اول آن شــهر تحــت الشــعاع شــخصیتامام
قــرار داشــت و آرزو داشــت کهامــام هــر چــه زودتــر مکــه را تــرک کنــد ،هــر چنــد در
ظاهــر ازامــام میخواســت در حــرم الهــی بمانــد! ()58ایــن واقعیــت را غیــر ازامــام،
شــخصیتهای آگاه از مســائل و جریانــات روز نیــز درک میکردنــد)59( .
صــرف نظــر از جهــات پیــش گفته،امــام بــه لحــاظ موقعیــت اجتماعــی و
سیاســی خــود نیــز نمیتوانســت در برابــر انحرافــات بزرگــی کــه کیــان اســام را
تهدیــد میکــرد ،ســکوت کنــد .و خــود نیــز بارهــاایــن واقعیــت را بــه گــوش مــردم
رســاند .در پاســخ بــه فــرزدق کــه علــت حرکتامــام را پرســید ،فرمــود:
«ای فرزدق!ایــن جماعــت قومیهســتند کــه در پیــروی شــیطان پابرجاینــد
و خــدای مهربــان را پیــروی نمیکننــد و در زمیــن فســاد را رواج داده و حــدود
الهــی را تعطیــل کردهانــد ،شــراب مینوشــند وامــوال فقــرا و مســاکین را
تصاحــب کردهانــد و مــن ســزاوارترم کــه بــه یــاری دیــن خــدا برخیــزم و آییــن
او را گرامیداشــته ،در راهــش جهــاد نمایــم تــا کلمــه خــدا حاکمیــت و برتــری
یابــد)60(».
افــراد مختلفــی کــه از روی دلســوزیامام را از رفتــن بــه ســوی عــراق بــر حــذر
میداشــتند ،برایــن اعتقــاد بودنــد کــه شــما رئیــس عــرب ،رئیــس قریــش و ملجــا و
پناهــگاه مردمیــد ،اگــر آســیبی بــه شــما برســد و حرکــت شــما هتــک شــود ،دیگران
نیــز در معــرض هتــک حرمــت قــرار خواهنــد گرفــت)61( .
یکــی از ســخنانامام بــا رجــال و شــخصیتهای معاصــر خودایــن بــود کــه
مقــام و موقعیــت اجتماعــی شــما نعمتــی اســت از جانــب خــدا ،بــه منظــور
تحمــل مســئولیت ســنگینی کــه خــواص بایــد در جامعــه بــر عهــده بگیرنــد .گمــان
نکنیــد کــه شــما بــی جهــت مــورد توجــه مــردم هســتید و فقــط مــردم موظفنــد
بــه شــما احتــرام گــزارده و در نــزد آنــان دارای ارج و قــرب اجتماعــی باشــید ،ولــی
در برابــر سرنوشتایشــان و دیــن و زندگــی شــان تکلیفــی نداشــته باشــید،امام
در ســخنرانی خــود در ســرزمین منــا فرمــود« :شــماای گــروه نیرومنــد! گروهــی
هســتید کــه بــه دانــش و نیکــی و خیرخواهــی معروفیــد و بــه وســیله خــدا در
یبــرد و ناتــوان ،شــما
دل مــردم ابهتــی داریــد کــه شــرافتمند از شــما حســاب م 
را گرامیم ـیدارد و کســانی کــه هــم ردیــف شــما هســتند و بــر آنــان حــق نعمتــی
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نداریــد ،شــما را بــر خــود مقــدم میدارنــد ،شــما وســیله بــرآورده شــدن حاجاتــی
یگــردد
هســتید کــه از خواســتاران آن حاجــات دریــغ میشــود و بــرآورده نم 
و بــه هیبــت ســاطین و کرامــت بــزرگان راه میرویــد .آیــا همهاینهــا بدیــن
خاطــر نیســت کــه مــردم بــه شــماامیدوارند کــه بــه حــق خــدا برخیزیــد؟ ! گرچــه
از بیشــتر حقــوق خداونــد کوتاهــی کردهایــد و حقامامــان را ســبک شــمرده،
حقــوق ضعیفــان را تبــاه ســاختهاید و بــه گمــان خــود حــق خــود را گرفتهایــد.
شــما درایــن راه نــه مالــی خــرج کردهایــد و نــه جانــی را بــرای خــدای خالــق خــود بــه
خطــر افکندهایــد و نــه بــرای رضــای خــدا بــا قبیلــه و عشــیرهای درافتادهایــد ،آیــا
شــما از درگاه خــدا بهشــت و همنشــینی بــا پیامبــران وایمنــی از عــذاب او را انتظــار
داریــد؟» ()62
آیاامــام کــه «برخــورداری از مقــام و موقعیــت اجتماعــی» را وســیلهای بــرای
انجــام تکالیــف الهــی میدانــد و بــزرگان قــوم را بــه خاطــر تــرک وظیفــه ســرزنش
میکنــد ،بــا توجــه بــه مقــام و موقعیتــی کــه خــود دارد ،میتوانــد نســبت بــه
تکالیــف خــود احســاس مســئولیت نکنــد؟ قطعــا مســئولیتامام از همــه آنــان
در جهــت یــاری دیــن خــدا و دفــاع از حقــوق محرومــان و ســتمدیدگان بیشــتر
اســت.امام خودایــن حقیقــت را بارهــا بــر زبــان آورد و بــرای انجــام وظیفــه قــدم
در راه پرمخاطــره مبــارزه بــا حکومتامــوی نهــاد.
 هنــگام برخــورد بــا ســپاه حــر بــن یزیــد ریاحــی در ســخنان خــود در جمــعاصحــاب خویــش و لشــکریان حــر (یــا در نامـهای بــه کوفیــان بنابــر بعضــی از نقلهــا)
بااشــاره بــه کالمـیاز رســول خــدا(ص) کــه «هــر کــس ســلطان ســتمگری را ببینــد
کــه حرامهــای خــدا را حــال کــرده ،پیمانهــای او را نقــض نمــوده ،بــا ســنت رســول
خــدا مخالفــت کــرده و در بیــن بنــدگان خــدا بــه گنــاه و تجــاوز رفتــار میکنــد و بــا
رفتــار و کــردار و گفتــار خــود بــه مخالفــت بــر نخیــزد ،شایســته اســت کــه خداونــد او
را نیــز بــا آن ســلطان ســتمگر در یــک مــکان عــذاب کنــد» هشــدار داد:
«هــانای مردم!اینــان (امویــان) بــه پیــروی شــیطان درآمــده و اطاعــت خــدا
را تــرک کردهانــد ،فســاد را علنــی و حــدود را تعطیــل کرده،امــوال مــردم را حیــف و
میــل نمــوده و حــرام خــدا را حــال و حــال او را حــرام کردهانــد».
ســپس افــزود« :و انــا احــق مــن غیــر; و مــن ســزاوارترم بــر مخالفــت بــاایــن
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وضعیــت»)63(.

 .4آزادگی و عزت نفسامام حسین(ع)
ویژگــی ممتــاز دیگــری کــه شــخصیتامام حســین(ع) را از دیگرانامتیــاز
میبخشــید« ،حریــت ،آزادگــی ،عظمــت روح و عــزت نفــس» آن حضــرت بــود.
روح بــزرگ و بزرگــوار او مانــع میشــد کــه در برابــر ظلــم و ســتم بــه بنــدگان خــدا
تنهــا نظــاره گــر باشــد ،بدعتهــا را در دیــن خــدا مشــاهده کنــد ،حاکمیتاشــرار را
بــر سرنوشــت جامعــه ببینــد و تحمــل نمایــد.
روح آزاده و تــوام بــا شــجاعت ،از آن حضــرت شــخصیتی ســاخته بــود کــه در
برابــر ظلــم و بــی عدالتــی قیــام کنــد ،شــجاعتی کــه سرســخت تریــن دشــمنانامام
نیــز بــدان معتــرف بودند.امــام هیــچ گاه در برابــر اهانتهایامویــان بــه پــدر
یکــرد .بارهــا مــروان بــن حکــم را بــه خاطــر بدگویی
بزرگــوارش علــی(ع) ســکوت نم 
بــه علــی(ع) در خلــوت و جلــوت توبیــخ کــرد:
«یابــن الزرقــاء و یــا بــن آکلــة القمــل انــت الواقــع فــی علــی;ای فرزنــد زن
بــدکاره،ای فرزنــد شــپش خــوار! آیــا تــو از علــی بدگویــی میکنــی؟» ()64
شــجاعت و آزاد منش ـیامام ســبب میشــد کــه اجــازه ندهــد هیــچ زورگــو و
ســتمگری حــق او یــا دیگــری را تضعیــف کنــد .ولیــد بــن عقبــة بــن ابــی ســفیان
والــی مدینــه در خصــوص مالــی در «ذی مــروة» باامــام درگیــری و قصــد پایمــال
کــردن حقامــام را داشــت،امام بــه او فرمــود:
یپــردازی یــا شمشــیرم را گرفتــه و در
«بــه خــدا ســوگند! یــا حقــم را عادالنــه م 
مســجد رســول خــدا میایســتم و مــردم را بــه حلــف الفضــول فــرا میخوانــم».
بــا شــنیدن ســخنانامام عــدهای بــه کمکامــام شــتافتند و حاکــم مجبــور
شــد حــق آن حضــرت را بپــردازد)65( .
معاویــة ابــی ســفیان هیــچ گاه بــه خــود جــرات نــداد کــه بــه ســخنان تنــد و
انتقادآمیزامــام پاســخ متقابــل دهــد .هــر چنــد اطرافیــان و جوانــان ناپخت ـهای
چــون مــروان و یزیــد او را تحریــک کردنــد کــه پاس ـخامام را بــه تنــدی بدهد،امــا
او کــه حســین بــن علــی(ع) را خــوب میشــناخت ،همــواره از برخــورد تنــد بــا آن
حضــرت پرهیــز داشــت.
معاویــه پــس از کشــتن حجــر بــن عــدی و شــیعیان علــی(ع) در ســفر حــج باامــام
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حســین(ع) روبــه رو شــد و بهامــام گفــت« :آیــا خبــرداری کــه مــا بــا حجــر و شــیعیان
پــدرت چــه کردیــم؟ آنــان را کشــتیم و کفــن پوشــانیدیم و بــر آنــان نمــاز گزاردیــم».
او کــه گمــان میکــرد ب ـ ا ایــن ســخن ضرب ـهای برامــام وارد کــرده وامــام را از هرگونــه
حرکــت و قیامیبــاز م ـیدارد ،بــی درنگایــن پاســخ را ازامــام دریافــت کــرد:
«ولــی اگــر مــا پیــروان تــو را بکشــیم ،آنــان را کفــن نمیپوشــانیم ،بــر آنــان نمــاز
نمیگذاریــم و دفــن نمیکنیــم»)66( ،
یعنی تو و پیروانت را کافر میدانیم.
معاویــه معتــرف بــود کــه در حســین بــن علــی جــز شــجاعت ندیــده اســت)67( .
یکــرد.
او را بــه پــدرش علــی بــن ابــی طالــب تشــبیه م 
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مجمــوع ویژگیهــای یــاد شــده ســبب گردیــد کهامــام در برابــر در خواســت نابــه
جــای حکومــت بایســتد و تــن بــه بیعــت ندهــد و بــا قیــام خونیــن خــود درس
ابــدی حریــت ،آزادگــی ،مــروت و مردانگــی را بــه بشــریت بیاموزد .گریــز از تن دادن
بــه ذلــت و پســتی از خصوصیــات انســانهای آزاده اســت .پیــام نهضتامــام
حرکــت و رفتارهایامــام ،برخــورد او بــا دوســتان و دشــمنان و زندگــی و مــرگ او
بــا ذلــت و پســتی بیگانــه بــود .وایــن پیــام در نهضــت حســینی آن قــدر واضــح و
روشــن اســت کــه او را «ســرور آزادگان» لقــب دادهانــد .و قیامــش نــه تنهــا الگــوی
شــیعیان و مســلمانان گشــته ،بلکــه مســتضعفان عالــم از هــر مکتــب و آئینــی او را
اســوه و الگــوی خــود میشناســند .وقتــی کــه معاویــة ابــی ســفیان بــا آن فراســت
و کیاســت کــم نظیــر خــود نتوانسـتامام حســین(ع) را بــه بیعــت بــا یزیــد متقاعــد
ســازد ،و آن حضــرت را بــه بیعــت وادار کنــد ،دیگــران بــه طریــق اولــی از عهدهایــن
مهــم بــر نمیآمدنــد.
هنگامیکــه عبــداهلل بــن زبیــر ازامــام جویــا شــد در برابــر درخواســت بیعــت یزیــد
چــه خواهــی کــرد ،فرمود:
«از بیعــت بــا یزیدامتنــاع خواهــم ورزیــد و زیــر بــار بردگــی و ذلــت نخواهــم
رفــت»)68( .
و هنگامیکــه در حضــور حاکــم مدینــه بــا تهدیــد مــروان مبنــی بــر بیعــت بــا یزیــد
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مواجــه شــد ،عکــس العمــل تنــدی نشــان داده و پــس از معرفــی خود و یزیــد فرمود:
«شخصیتی چون من با شخصی چون یزید هرگز بیعت نمیکند»)69( .
امــام مصمــم بــود بــا یزیــد بــن معاویــه بیعــت نکنــد و علیــه حکومــت نامشــروع
وی قیــام نمایــد .نــه تنهــا یزیــد را برایایــن منصــب خطیــر شایســته نمیدانســت
و آن را بــا صراحــت بــه معاویــه نوشــت کــه انســان ازامیــن شــمردن شــارب الخمــر
بــر یــک درهمامتنــاع م ـیورزد ،پــس چگونــه میتوانامانتــی چــون حکومتــی
اســامیرا بــه یزیــد ســپرد؟ !
«...فکیــف تولــی علیامــة محمــد مــن یشــرب المســکر؟ و شــارب الخمــر مــن
الفاســقین و شــارب المســکر مــن االشــرار و لیــس شــارب الخمــر بامیــن علــی درهم
فکیــف علــی االمــة»)70( .
اگــر شــخصیت یزیــد و رفتــار اجتماعــی او قابــل تحمــل بــود ،چــه بسـاامام نیــز
همچــون برادرشامــام مجتبــی(ع) از حــق شــخصی خــود بــرای مصالــح اســام و
مســلمین میگذشــت،اما درایــن مرحلــه قــرار گرفتــن یزیــد در مســند خالفــت بــه
معنــای نابــودی اســام بود.امــام بارهــا از شــهادت خــود درایــن راه خبــر داد و بــه
کســانی کــه حضــرت را پنــد میدادنــد کــه از قیــام و مخالفــت بــر ضدامویــان صــرف
نظــر کنــد ،میفرمــود :هرگــز بیعــت نخواهــم کــرد و تــن بــه پســتی و رذالــت نخواهــم
داد« :وال اعطــی الدنیــة مــن نفســی ابــدا»)71( .
اصــوال گرفتــار شــدنامت اســامیبه حاکمیــت شــخصی چــون یزیــد معلــول
ســکوت و بــی تفاوتــی و ذلــت پذیــری مــردم در برابــر معاویــة بــن ابــی ســفیان
بــود .ازاینکــه علــی رغــم دســتور پیغمبــر مبنــی براینکــه خالفــت بــر فرزنــدان ابــی
ســفیان حــرام اســت ،مــردم زیــر بــار حکومــت معاویــه رفتنــد واینــک بایــد ذلــت
و اســارت حکومــت یزیــد را تحمــل میکردنــد .کســی کــه از مــردم بــر «بردگــی و
بندگــی خویــش» بیعــت میخواســت ،نــه بیعــت بــا حکومتــی کــه پاســدار حقــوق
اجتماعــی و سیاســی مــردم باشــد .نمونــه بــارز آن ماموریــت مســلم بــن عقبــه در
ســرکوب کــردن مــردم مدینــه بــود کــه پیشــتر بداناشــاره کردیــم.
بــا توجــه بــه شــواهد فراوانــی کــه در گفتــار و کردارامــام در طــول قیــام بــر
ضدامویــان وجــود دارد ،اگــر گفتــه شــودامام در صــدد بــود تــا جامعــه خفتــه و بــی
تفــاوت نســبت بــه پایمــال شــدن ارزشهــای انســانی را از خــواب غفلــت بیــدار
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کنــد و بــه همــگان بفهمانــد کــه بهــای آدمیبیــش از آن اســت کــه بــرای زندگــی
چنــد روزه دنیــا تــن بــه ذلــت و پســتی دهــد و «زندگــی ذلــت بــار» را بــر «مــرگ بــا
عــزت» ترجیــح دهد.ایــن حقیقــت هــم در شــعارهایامام متبلــور بــود ،هــم در
ســخنانامام بــا رجــال و شــخصیتها و مــردم ،و هــم در عمــل آن بزرگوار.اینــک
بــه نمونههاییاشــاره میشــود.

سودای بیداری مردم

هنگامیکهامــام از مدینــه آهنــگ مکــه کــرد ،مســلم بــن عقیــل بــه حضــرت
پیشــنهاد کــرد تــا ماننــد عبــداهلل بــن زبیــر کــه بــا یزیــد بیعــت نکــرده و از بیراهــه
بــه مکــه شــتافته ،بــه صــورت مخفیانــه و دور از چشــم مامــوران حکومتــی و
مــردم از بیراهــه ســفر کند،اماامــام نپذیرفــت و از شــاهراه حرکــت کــرد ( )72و هــر
جــا بــا شــخصی یــا گروهــی روبــه رو شــد ،هدفــش را از خــروج از شــهر پیغمبــر بــه
طــور آشــکار بــه اطــاع آنــان رســاند زیراامــام یــک شورشــی نبــود تــا بــا مامــوران
حکومتــی بــه تعقیــب و گریــز بپــردازد ،بلکهامــام حامــل «پیــام رهایــی بخــش
یکامــت از تحــت ســلطه ظلــم و اســتبداد بنیامیــه» بــود وایــن هــدف بــا حرکــت
مخفیانــه تامیــن نمیشــد.

قداست ارزشها

امــام(ع) علــی رغــم میلــش روز هشــتم ذی حجــه کــه همــه مســلمانان بــرای
اعمــال حــج راهــی عرفــات میشــدند ،از مکــه خــارج شــد تــا مبــادا بــه دســت
مــزدوران حکومــت تــرور شــود و بــا ریختــه شــدن خونــش در مکــه ،حرمــت
حرمامــن الهــی شکســته شــود .چقــدر تفــاوت وجــوددارد بیــن او و بیــن کســی
کــه در ماجــرای محاصــره شــهر مکــه توســط لشــکر شــام بــرای حفــظ جانــش بــه
درون کعبــه پنــاه بــرد و لشــکر شــام بــرای ســرکوب کــردن شــورش خانــه خــدا را بــا
منجنیــق ســنگ بــاران و بخشــی از خانــه خــدا را تخریــب کــرد و آتــش بــه خانــه
کعبــه افتــاد؟ ! ()73
بــرای یکــی «حفــظ حرمــت حــرم الهــی» اصــل اســت ،هــر چنــد بهایــش آوارگــی
در بیابــان و شــهادت در صحــرای کربــا و اســارت اهلبیتــش باشــد و دیگــری
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حفــظ جانــش را اصــل میدانــد هــر چنــد بــه قیمــت هتــک حرمــت خانــه خــدا.
آیــاایــن تفــاوت جــز بــه خاطــر وجــود عنصــر «حریــت و آزادگــی» و اصــل شــمردن
ارزشهــا درامــام و فقــدان آن در دیگــری نیســت؟

برداشتن بیعت از یاران

هنگامیکــه شــهادت مســلم بــن عقیــل و هانــی بــن عــروة و عبــداهلل بــن
یقطــر بهامــام رســید ،بیعتــش را از مــردم برداشــت تــا مبــادا کســانی کــه بــه
خاطــر دعــوت مــردم کوفــه وامیــد تشــکیل حکومــت درایــن شــهر بــه همراهامــام
آمدهانــد ،بــاایــن تصــور ســفر را ادامــه دهنــد یــا اگــر از پیــروزی مایــوس شــدهاند،
تعهــد بــه بیعتامــام مانــع از بازگشتشــان شــود .لــذا در جمــع همراهــان حضــور
یافــت و فرمــود« :خبــر دردنــاک قتــل مســلم بــن عقیــل وهانــی بــن عــروة و عبداهلل
بــن یقطــر بــه مــا رســید ،و شــیعیان مــا بــا ایــن کار مــا را رهــا کردنــد و پیمــان شــکنی
نمودنــد .پــس هــر کــس مایــل اســت بــاز گــردد ،میتوانــد برگــردد و از ناحیــه مــا
تعهــدی بــر او نیســت)74( ».
برداشــتن بیعــت در شــرائط دشــوار مبــارزه کــه هــر رهبــری بــه دنبــال حفــظ نیرو
اســت ،چــه معنــا و مفهومـیدارد؟ جــز اصــل بــودن «ارزشهــای اخالقــی» و زیــر پــا
نگذاشــتن آنهــا در هــر شــرائطی؟ و آیاایــن خصلــت جــز از شــخصیتهای آزاده
یافــت میشــود؟
بــار دیگــر همیــن مطلــب را در شــب عاشــورا در جمــع یارانــش بــه صــورت آشــکار
و بــا بیــان حکمــت آن تکــرار فرمــود:
«شــما بــا مــن همــراه شــدید ،چون میدانســتید کــه من به ســوی قومیحرکت
میکنــم کــه بــا زبانهــا و قلبهاشــان بــا مــن بیعــت کردهانــد ،و حــال مطلــب بــه
عکــس شــده زیــرا شــیطان بــر آنهــا مســلط شــده و یــاد خــدا را فرامــوش کردهانــد
و اکنــون هیــچ قصــدی جــز کشــتن مــن و مجاهــدان همــراه مــن و پــس از آن غارت
و اســارت حریــم مــن ندارنــد و مــن بیــم دارم کــه شــماایــن واقعیــت را ندانیــد و
یــا بدانیــد و حیــا کنیــد (و از گفتــن آن خجالــت بکشــید) .نــزد مــا خانــدان پیامبــر
مکــر حــرام اســت پــس هــر کــس کشــته شــدن بــا مــا را نمیپســندد از تاریکــی شــب
اســتفاده کنــد و برگــردد)75( »...
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نیازی بهاموال تو نداریم!

معــروف اسـتامام در مســیر مکــه تــا کوفــه عبیــداهلل بــن حــر جعفــی را بــه یــاری
طلبیــد و هنگامیکــه شــخصا بــه چــادر وی رفــت ،پســر حــر جعفــی بهامــام گفــت:
د ای پســر دختــر پیغمبــر! اگــر تــو در کوفــه یارانــی داشــتی کــه همــراه
بــه خــدا ســوگن 
تــو بــا دشــمن بجنگنــد ،مــن در همراهــی تــو و مبــارزه بــا دشــمن پیشــتاز بــودم و
بــه شــدت بــا ایشــان میجنگیــدم ،ولــی شــیعیان تــو را در کوفــه دیــدم کــه از تــرس
بنیامیــه و شمشــیرهای آنــان در خانههــای خــود خزیدهانــد ،تــو را بــه خــدا
همراهــی خــود را از مــن مخــواه ،ولــی هــر قــدر بتوانــم بــا تــو همراهــی میکنم،ایــن
اســب لــگام دار مــن اســت ،بــه خــدا بــا آن بــه دنبــال کســی نتاختــم مگراینکــه آثــار
مــرگ را بــر او چشــاندم وایــن هــم شمشــیر مــن اســت .بــه خــدا بــا آن بــر چیــزی
ضربــه نــزدم مگراینکــه آن را قطــع کــرد.
امــام بــه عبیــداهلل بــن حــر پاســخی داد کــه از اوج مناعــت طبــع ،روح آزاده،
آزادی خــواه و عــزت نفــس او حکایــت دارد ،فرمــود:
«ای پســر حــر! مــا بــرای اســب و شمشــیر تــو بــه ســراغت نیامدیــم ،فقــط بدیــن
خاطــر آمدیــم کــه از تــو یــاری بطلبیــم .اگرنســبت بــه بــذل جانــت در راه مــا بخــل
مـیورزی ،نیــازی بــه چیــزی ازامــوال تــو نداریــم)76( ».

پای بندی به اصول

وقتــی کهامــام بــا لشــکر کوفــه بــه فرماندهــی حــر بــن یزیــد ریاحــی برخــورد کــرد و
بــه خاطــر دســتور شــدید عبیــداهلل بــن زیادامــام را تحــت فشــار قــرار داد ،زهیــر بــن
قیــن از یــاران بــا وفایامــام عــرض کــرد« :ای فرزنــد رســول خــدا! آینــده دشــوارتر
ازایــن اســت ،اکنــون جنــگ بــا اینــان بــه مراتــب آســانتر از جنــگ بــا ســپاهیان بــی
شــماری اســت کــه پــس ازایــن خواهنــد رســید».
امــام بــر خــاف سیاســتمداران و فرماندهــان جنگــی کــه از فرصتهــای بــه
دســت آمــده حداکثــر اســتفاده را میکننــد تــا ضرب ـهای بــر دشــمن وارد ســازند،
چــون بــه اصــول و ارزشهــای دینــی پــای بنــد بــود ،حاضــر نبــود بــه هــر قیمتــی از
آن اصــول دســت بشــوید ،ازایــن رو فرمــود:
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«من آغاز گر جنگ نخواهم بود»)77( .
یکــه شــمر بهامام جســارت
چهاینکــه در کربــا نیــز قبــل از شــروع جنــگ ،هنگام 
کــرد ،یکــی از یــاران اجــازه خواســت تــا او را بــه ســزای عملــش برســاند،امام بــا
همیــن اســتدالل او را ازایــن عمــل برحــذر داشــت)78( .
بخــش دیگــری ازایــن بخــش را بــه نقــل جمالتــی کوتــاه ازامــام اختصــاص
میدهیــم کــه از روح آزاده آن حضــرت برخاســته و حکایــت از هــدف مقــدس
او در دمیــدن «روح عــزت نفــس و آزادگــی در مــردم» دارد ،مردمیکــه بــه ذلــت
و اســارت رضایــت دادهانــد ،و نجــات آنــان بهایــی چــون شــهادت حســین بــن
علــی(ع) و اصحــاب و اهلبیتــش را میطلبــد.

مرگ رهایی بخش یا زندگی اسارت بار؟

امــام در دیــدار بــا فــرزدق پــس از طلــب رحمــت بــرای مســلم بــنعقیلایناشــعار را ســرود:
فان تکن الدنیا تعد نفیسة
فان ثواب اهلل اعلی و انبل
فان تکن االبدان للموت انشات
فقتلامرئ بالسیف فی اهلل افضل; ()79
اگــر دنیــا ارزش داشــته باشــد ،پــاداش خداونــدی ارزشــی بــه مراتــب بیشــتر و
بهتــر خواهــد داشــت .اگــر بدنهــا بــرای مــرگ آفریــده شــدهاند ،پــس در راه خــدا
بــا شمشــیر کشــته شــدن بهتریــن مــردن اســت».
 در سخنرانی خود در جمع اصحاب و سپاهیان حر بن یزید ریاحی:«اال تــرون ان الحــق ال یعمــل بــه و ان الباطــل ال یتناهــی عنــه لیرغــب المؤمــن
فــی لقــاء اهلل محقــا فانــی ال اری المــوت اال ســعادة و ال الحیــاة مــع الظالمیــن
اال برمــا» ; ( )80آیــا نمیبینیــد کــه بــه حــق عمــل نمیشــود و از باطــل نهــی
نمیشــود؟ در چنیــن شــرائطی مؤمنــان بایــد آرزوی مــرگ و شــهادت کننــد کــه
مــن چنیــن مرگــی را جــز ســعادت (و شــهادت) و زندگــی در کنــار ظالمــان را جــز
ننــگ و ذلــت نمیدانــم».
 -ابن شعبه حرانیاین جمله را نیز دراین خطبهامام ،نقل کرده:
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«ان النــاس عبیــد الدنیــا و الدیــن لعــق علــی الســنتهم یحوطونــه مــادرت
معایشــهم فــاذا محصــوا بالبــاء قــل الدیانــون» ; ( )81حقــا کــه مردم بنــده دنیایند
و دینامــر بــی ارزشــی اســت کــه بــر زبانشــان جــاری اســت و تــا وقتــی بــر گــردش
حلقــه میزننــد کــه دنیایشــان در آســایش باشــد و هــرگاه بــه بــا گرفتــار شــده و در
معــرض آزمایــش قــرار گرفتنــد ،دیندارانانــدک میشــوند.
ایــن جملــه طالیــی بیانگــر همــان واقعیتــی اســت کــه پیشــتر بــر آن تاکیــد شــد
کــه تــا آدم ـیاز بنــد هــوای نفــس و زخــارف دنیــا رهــا نشــود ،نمیتوانــد خــود را از
اســارت صاحبــان قــدرت و ثــروت برهانــد .مــردم در زمانامــام حســین(ع) چــون
بنــده دنیــا شــده بودنــد ،نتوانســتند از فرصــت اســتثناییای کــه فرزنــد پیغمبــر
بــا برافراشــتن پرچــم قیــام و مبــارزه علیهامویــان فراهــم ســاخت ،اســتفاده کــرده
و خــود را از اســارت ســلطنت اســتبدادیامویان نجــات دهنــد .بهرهمنــدی از
آزادی اجتماعــی بــدون آنکــه انســان شایســتگی آن را در خودایجــاد کــرده باشــد و
بتوانــد بــا رهایــی از دلبســتگیهای دنیــوی آن را از زورگویــان اســتیفا کنــد ،ممکن
نیســت ،چنانکــه برخــوردار شــدن مــردم از آزادیهــای اجتماعــی زمینــه رهــا شــدن
هرچــه بیشــتر از وابســتگیهای مــادی را فراهــم میســازد.
بــه هــر حــال ،آزادی از بردگــی و اســارتامویان نعمــت ارزشــمندی بــود کــه
مــردم از آن محــروم بودنــد و بــرای رســیدن بــدان بایــد بهایــش را میپرداختنــد
ولــی مــردم آن زمــان کــه یــا مرعــوب قدرتمنــدان بودنــد یــا مفتــون ثروتمنــدان،
حاضــر بــه پرداخــت بهــای آن نشــدند ،ازایــن رو بــر اســاس پیــش بینیامــام
حســین(ع) گرفتــار ذلتــی فراتــر از دوران حاکمیــت معاویــه شــدند:
«واهلل ال یدعونــی حتــی یســتخرجوا هــذه العلقــه مــن جوفــی و اذا فعلــوا ذلــک
ســلط اهلل علیهــم مــن یذلهــم حتــی یکونــوا اذل فــرق االمــم; ( )82بــه خــدا
ســوگنداین مــردم مــرا رهــا نمیکننــد تــا وقتــی کــه خونــم را بــر زمیــن بریزنــد و
هنگامیکــه مرتکبایــن جنایــت شــدند ،خداونــد کســانی را بــر آنهــا مســلط
خواهــد کــرد کــه خوارتریــن گــروه در میــان اقــوام و ملــل خواهنــد شــد».
نمونههایی ازاین ذلت را نقل خواهیم کرد.
الــف .هنگامیکــه حربــن یزیــد ریاحیامــام را بــه مــرگ تهدیــد کــرد ،حضــرت
اشــعاری را بدیــن مضمــون خواندنــد :جوانمــرد آن اســت کــه آهنــگ حــق کنــد
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و در راه اســام پیــکار نمایــد و نیــز در راه مــردان صالــح جانبــازی کنــد و از هــر فعــل
ناشایســتی دوری کــرده ،بــا تبهــکاری ســازش نکنــد .مــن خــود را آمــاده کــردهام
در حالــی کــه قصــد مانــدن نــدارم -تــا در کــوران جنــگ بــا هــر بخــش لشــکر دیــدارکنــم .اگــر زنــده مانــدم مالمتــی بــر مــن نیســت و اگــر جــان باختــم سرزنشــی نــدارم.
تــو را در ذلــت و خــواری همیــن بــس کــه ناخواســته و از روی ناچــاری زنده بمانی».
ب .قتــی کــه نامــه تهدیدآمیــز ابــن زیــاد بــه عمــر ســعد رســید کــه بــا حســین
ســخت گیــری کــن ،یــا بایــد بیعــت کنــد یــا ســرش را از بــدن جــدا کــرده و بــرای مــن
بفرســت،امام بــا قاطعیــت پاســخ داد:
«ال اجیــب ابــن زیــاد بذلــک ابــدا فهــل هــو اال المــوت فمرحبــا بــه; ( )84هرگــز
خواســته پســر زیــاد را اجابــت نخواهــم کــرد ،آیــا جــز مــرگ چیــزی پیــش خواهــد
آمــد ،پــس خوشــا چنیــن مرگــی!»
ج .هنگامیکــه قیــس بناشــعث (بــرادر محمــد بناشــعث کــه بــا فریــب وامــان
دادن مســلم بــن عقیــل را در کوفــه دســتگیر کــرده و بــه ابــن زیــاد تســلیم کــرد)
ازامــام خواســت تــا باامویــان بیعــت کند،امــام پاســخ داد:
«ال و اهلل ال اعطیهــم بیــدی اعطــاء الذلیــل و ال اقــر اقــرار عبیــد; ( )85نــه بــه خــدا
ســوگند هرگــز دســت ذلــت و خــواری بهایشــان نمیدهــم و ماننــد بــردگان تســلیم
نمیشــوم».
عالمــه محمــد حســین نائینــی کــه در رد حکومــت اســتبدادی قاجــار اثــر نفیــس
«تنبیــه االمــه و تنزیــه الملــه» را نگاشــته تــا نشــان دهــد حکومــت اســتبدادی و
ســتمگرانه در اســام محکــوم بــوده و حکومــت در اســام مشــروط و محــدود
بــه رعایــت حــدود الهــی و حقــوق مردمیاســت ،و دولتمــردان بایدایــن حــدود
و حقــوق را مراعــات کننــد ،بــه مــوارد متعــددی از آیــات قــرآن  -ماننــد ماجــرای
فرعــون و بنــی اســرائیل  -و کلمــات پیامبــر اکــرم(ص) وامــام علــی(ع) استشــهاد
کــرده ،در ادامــه بــه گفتــار و ســیرهامام حســین(ع) اســتناد جســته و نوشــته اســت:
«ســرور مظلومــان(ع) تمکیــن از حکــم بنیامیــه را ذلــت عبودیتــش میشــمارد
و در جــواب ارجــاس و اراذل کوفــه کــه «انــزل علــی حکــم ابــن عمــک» بــه حضرتش
عرضــه داشــتند ،چنیــن میفرمایــد« :ال اعطیکــم بیــدی اعطــاء الذلیــل و الاقــر
اقــرار العبیــد» و هــم میفرمایــد« :هیهــات منــا الذلــة ابــی اهلل ذلــک لنــا و رســوله و
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المؤمنــون و جــدود طابــت »...طاعــت فجــره و تــن در دادن بــه حکــم لئیمــان را
عبودیتشــان دانســت ...نفــس قدســیه حضرتــش از آن ابــاء فرمــود از بــرای حفــظ
حریــت خــود و توحیــد پــروردگارش تمــام هســتی و دارایــی را فــدا وایــن ســنت
کریمانــه را بــرای احرارامــت اســتوار و از شــوائب عصبیــت مذمومــه تنزیهــش
فرمــود و ازایــن جهــت اســت کــه در تواریــخ اســامیه صاحبــان نفــوس ابیــه را
کــه بهایــن ســنت مبارکــه اقتــدا و چنیــن فداکاریهــا نمودنــد« ،ابــاة الضیــم» و
احرارشــان نامنــد ،همــه را خوشــه چیــن آن خرمــن و از قطــرات دریــای آن ابــا
و حریــت شــمردند....امام حربــن یزیــد ریاحــی را بــه خاطــر خلــع طــوق رقیــت
و خــروج از ربقــه عبودیــت آل ابــی ســفیان و ادراک شــرف حریــت و فــوز بــه فنــا
و شــهادت در آن رکاب مبــارک بــه منقبــت علیــای حریتــش ســتود و بــه خلعــت
واالی «انــت الحــر کمــا ســمتکامک ،انــت الحــر فــی الدنیــا و انــت الحــر فــی
اآلخــرة» ســرافرازش فرمــود)86( ».
د .هنگامیکهامــام در روز عاشــورا در برابــر لشــکر ابــن ســعد قــرار گرفــت ،بــه
منظــور اتمــام حجــت بــا کوفیــان ســخن گفــت .آنــان را در بــروز وضعیــت ناهنجــار
جامعــه و حاکمیــت طاغوتهــا ،بازمانــدگان مشــرکین و مخالفــان قــرآن و ســنت
پیغمبــر و پــاره پــاره کننــدگان قــرآن و شورشــگران برامــام و نســب ســازان بــرای
زنــازادگان شــریک شــمرد ،ســپس ضمــن ســرزنش کوفیــان کــه چــرا مــا را بــه کوفــه
فــرا خواندیــد و پیمــان شکســتید ،تصمیــم خــود را مبنــی برایســتادگی در برابــر
حکومــت نامشــروع و مســتبد بنیامیــه اعــام کــرد و فرمــود:
«اال ان الدعــی ابــن الدعــی قــد رکــز بیــن اثنتیــن بیــن القتلــة و الذلــة و هیهــات
منــا الذلــة)87( »....
ه .زمانــی کهامــام از مــرگ و شــهادت بــا عــزت ســخن میگفــت و یــاران را بــه
بهشــت جاویــدان الهــی بشــارت م ـیداد ،چهــره حضــرت و یارانــش برافروختــه
یکــرد:
میشــد و بــرای رســیدن بــه آن لحظــه شــماری م 
«صبــرا بنــی الکــرام ،فمــا المــوت اال قنطــرة تعبــر بکــم عــن البئــوس و الضــراء
الــی الجنــان الواســعة و النعیــم الدائمــة فایکــم یکــره ان ینتقــل مــن ســجن
الــی قصــر)88( ;....ای بــزرگ زادگان! صبــر پیشــه کنیــد کــه مــرگ پلــی بیــش
نیســت کــه شــما را از فشــارها و تنگناهــا بــه بهشــتهای پهنــاور و نعمتهــای ابــدی
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میرســاند ،کــدام یــک از شــما دوســت نــدارد از زنــدان بــه کاخ منتقــل شــود؟»...
و .چهاینکــه شــعارهایامام در روز عاشــورا همگــی از آزادگــی و وارســتگی او از
دنیــا و عشــق بــه شــهادت حکایــت دارد:
«مــوت فــی عــز خیــر مــن حیــاة فــی ذل المــوت اولــی مــن رکــوب العــار و العــار
اولــی مــن دخــول النــار و اهلل مــا هــذا و هــذا جــاری» ()89

احترام به اصول انسانی

 از واپســین کلمــات گهربــاری کــه ازامــام در شــرائطی کــه در اثــر جراحــاتبــی شــمار در گــودال قتلــگاه افتــاده بــود ،جمل ـهای اســت کــه میتوانــد منشــور
یکــه آن بزرگــوار بــر زمیــن افتــاد و تــوان
جاویــد انســان تــا روز قیامــت باشــد .هنگام 
جنگیــدن را از دســت داد نامردمــان آهنــگ خیمههایامــام را کردند،امــام در
حالــی کــه بــر اثــر یــک روز جنــگ بیامــان و تشــنگی فــراوان و جراحــات ســخت
رمقــی در بــدن نداشــت ،فریــاد زد:
«یــا شــیعة آل ابــی ســفیان! ان لــم یکــن لکــم دیــن و کنتــم ال تخافــون المعــاد
فکونــوا احــرارا فــی دنیاکــم هــذه فارجعــوا الــی احســابکم ان کنتــم عربــا کمــا
تزعمــون»)90( .
امــام بــا ایــن جملــه وجدانهــای خفتــه و مدفــون آنــان را در زیــر خروارهــا
عــادت جاهلــی مخاطــب قــرار داد کـهای پیــروان خانــدان ابــی ســفیان ،اگــر دیــن
نداریــد و از روز قیامــت نمیترســید ،ال اقــل در زندگــی دنیــای خــود آزاده باشــید
و اگــر گمــان میکنیــد کــه عــرب هســتید ،بــه آییــن عروبــت خــود وفــادار باشــید.
ایــن ســخن بدیــن ســبب بــود کــه حتــی در میــان اعــراب جاهلیــت نیــز جنــگ
یکــرد .در عصــر جاهلیــت نیــز بــه زنــان و فرزنــدان و
از اصــول و قواعــدی پیــروی م 
کــودکان و کســانی کــه در کارزار حضــور نداشــتند ،متعــرض نمیشــدند ،پیکرهــای
شــخصیتها و رؤســای اقــوام و قبائــل را پــس از کشــته شــدن مــورد هتــک قــرار
نمیدادنــد و مثلــه نمیکردنــد .حتــی در جنــگ احــد وقتــی کــه ابوســفیان پــس
از جنــگ بــا پیکــر مثلــه شــده حمــزه عمــوی پیامبــر روبــه رو شــد ،بــا صــدای بلنــد
خطــاب بــه پیامــر گفــت:ای محمــد! مــن دســتور نــداده بــودم کــه بــا پیکــر حمــزه
چنیــن کننــد و بــدون اطــاع مــن بــا پیکــر او چنیــن رفتــاری شــده اســت)91( .
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او در حقیقــت بــه خاطــر عــدم رعایــت رســوم متــداول و پذیرفته شــده در میان
اعــراب در عصــر جاهلیــت بــه طــور تلویحــی عــذر بــه پیشــگاه پیامبــر میبرد.امــا
در روز عاشــورا لشــکریان عمــر ســعد بــه دســتور مســتقیم عبیــداهلل بــن زیــاد همــه
اصــول و قواعــد جنــگ را  -حتــی بــر اســاس قوانیــن جاهلیــت  -زیــر پــا نهــاد تــا
شــاید بــا چنیــن رفتــاری ،آن هــم بــا فرزنــد دختــر پیغمبــر و بــزرگان بنیهاشــم
و بــزرگان اقــوام و قبائــل رعــب و وحشــتی را در دلهــا بیفکنــد کــه کســی جــرات
مخالفــت بــا حکومــت را بــه خــود ندهــد و بــا خــود بیندیشــد کــه وقتــی بــا فرزنــد
پیغمبــر و خانــدان او چنیــن رفتــاری کننــد ،وضــع آنــان معلــوم اســت.
ایــن سیاســت تــا حــد زیــادی توانســت جــو خفقــان و اســتبداداموی را بــه اوج
رســاند ،هــر چنــد قیــام حســینی بــه بعضــی از مــردم جــرات داد و قیامهایــی پــس
از عاشــورا اتفــاق افتاد،امــا قســاوتامویان نیــز مضاعــف گشــت .ذلــت مــردم را
میتــوان در رفتــار لشــکر شــام بــا مــردم مدینــه در واقعــه معــروف بــه حــره و بــا
مــردم مکــه در ماجــرای شــورش عبــداهلل بــن زبیــر و ســلطه بیســت ســاله حجــاج
بــن یوســف ثقفــی بــر کوفــه مشــاهده کــرد .تنهــا بــا ذکــر یــک نمونــه از رفتارامویــان
بــا یکــی از رجــال موجــه آن روزایــن بخــش را بــه پایــان میبریــم.
هنگامیکــه قیــام عبــداهلل بــن زبیــر در مکــه بــه وســیله حجــاج ســرکوب شــد،
پیکــر او را بــر درختــی آویــزان کردنــد تــا مــردم بــا دیــدن پیکــر او کــه رهبــر شــورش
بــود ،فکــر مقابلــه را از ســر بیــرون کننــد .در همینایــام عبــداهلل بــن عمر شــخصیت
مــورد توجــه آن زمــان کــه نــه بــا حکومــت یزیــد بیعــت کــرد و نــه باامــام حســین(ع)
همراهــی نمــود ،بــا عجلــه نــزد حجــاج آمــد و گفــت« :از رســول خــدا شــنیدم:
مــن مــات و لــم یعرفامــام زمانــه مــات میتــة جاهلیــة» ،ازایــن رو آمــدهام تــا بــا
تــو بــه نمایندگــی از عبدالملــک مــروان (امــام زمانــم) بیعــت کنــم!» حجــاج کــه
میدانســت ابــن عمــر از تــرس جانشایــن ســخنان را بــر زبــان جــاری میکنــد،
بــه جــای دســت ،پایــش را دراز کــرد و گفــت :بــا پایــم بیعــت کــن .عبــداهلل ناراحــت
شــد و گفــت :آیــا مســخرهام میکنــی؟ حجــاج بــر آشــفت و گفــت:ای ابــن عمــر!
تــو بــا علــی بــن ابــی طالــب خلیفــه زمــان خــود بیعــت نکــردی و حــال بــرای مــن
حدیــث از پیغمبــر میخوانــی کــه هــر کسامــام زمانــش را نشناســد و بمیــرد ،بــه
مــرگ جاهلیــت مــرده اســت؟ ! میدانــم کــه تــو دروغ میگویــی .آنچــه کــه باعــث
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شــده تــو را سراســیمه بهاینجــا بیــاورد ،درختــی اســت کــه پیکــر پســر زبیــر بــر آن
آویختــه شــده اســت! ()92

الهام از نهضت حسینی و رهایی از استبداد جهانی

بــی شــک انقــاب اســامیایران بــا الهــام از نهضــت حســین بــن علــی(ع) بــه
رهبــری حضرتامــام خمینــی (ره) بــا انگیــزه «احیــای دیــن خــدا» و نیــز «بــر
چیــدن بســاط نظــام اســتبدادی رژیــم پهلــوی و اســتعمار غــرب بــه ویژهامریــکا»
بــه وقــوع پیوســت .هــر کســی کــه کمتریــن حضــوری درایــن نهضــت داشــت،این
حقیقــت را بــه خوبــی درک کــرده اســت ،حماســه عاشــورا و حرکــت آزادی
خواهانهامــام حســین(ع) بــرکات فراوانــی در تاریــخ مســلمین و حتــی ملــل دیگــر
عالــم داشــته و یکــی از بــرکات آن در عصــر اخیــر نهضــت اســامیملتایران و
اســتقرار نظــام اســامیدراین کشــور اســت .بــی شــک راز و رمــز تــداوم نظــام
مقــدس جمهــوری اســامیدر داخــل و نشــر وگســترش پیــام آن در عرصــه بیــن
المللــی نیــز در گــرو الهــام گرفتــن از قیــام آزادی بخــش حســینی اســت.
در بعــد داخلــی زنــده نــگاه داشــتن اهــداف قیــام حســینی (یعنــی احیــای دیــن
و حاکمیــت قوانیــن اســامی ،شایســته ســاالری بــه معنــای واقعــی در همــه شــئون
حکومــت ،تــاش بــرای تامیــن حقــوق و آزادیهــای اجتماعــی مــردم ،حرکــت بــه
ســمت عدالــت اجتماعــی و کوتــاه شــدن دســت غارتگرانامــوال عموم ـیو مبــارزه
پیگیــر بــا تبعیــض و بــی عدالتــی و .)..تنهــا راه بقــای نظــام اسالمیاســت .در بعــد
جهانــی نیزامــروزه تحــت پوشــش عناویــن فریبنــده دموکراســی ،جهانــی شــدن،
مبــارزه بــا تروریســم ،حقــوق بشــر وامثال آن اســتبدادی بســیار خشــن حاکم گشــته
یشــود.
و هیــچ حــد و مــرزی بــرای تضییــع حقــوق ملتهــا بــه رســمیت شــناخته نم 
«اگــر در گذشــته اســتعمار کهنــه ،ســرزمینها را تســخیر و منابــع و ثروتهــای
یکــرد و خــود آنــان را بــه بیــگاری وا میداشــت و در مرحلــه بعــد
ملتهــا را غــارت م 
اســتعمار نــو بــدون تســخیر ســرزمینها بــا صــدور فرهنــگ وایدئولــوژی و تربیــت
دولتمــردان دســت نشــانده و تســلط بــر افــکار نخبــگان و روشــنفکران ،ملتهــا را
بــه انقیــاد در میآورد،امــروزه ازایــن مراحــل گذشــته و بــا ارائهاندیشــه جهانــی
ســازی ،هــم ســرزمینها و ثروتهــای ملــی و هــم افــکار و مغزهــا را بــا دســتهای
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نامرئــی در اختیــار میگیــرد»)93( .
گرچهایــن واقعیــت بــه قــدری عریــان و آشــکار اســت کــه نیــازی بــه ذکــر شــواهد
و قرائنــی نیســت،اما فقــط بــه عنــوان نمونــه ،اظهــار نظــر دبیــرکل ســابق ســازمان
ملــل متحــد را درایــن بــاره نقــل میکنیــم کــه بــی نیــاز از هرگونــه توضیحــی اســت.
مربــوط بــه ســالها پیــش اســت .وی میگویــد:
بزرگتریــن دل مشــغولی مــن آینــده دموکراســی اســت .خطــر واقعــی کــه
جهــان را تهدیــد میکنــد ،همیــن اســت .آیــا ســکان هدایــت جهانــی شــدن را
نظامیمطلقگــرا بــه دســت خواهــد گرفــت یــا نظامیدموکراســی؟ مــا بــه منشــور و
طرحــی جهانــی بــرای پیشــرفت دموکراســی نیازمندیم.اینامــر تمــام کشــورهای
عضــو ســازمان ملــل و روابــط درونــی آنهــا را بــا یکدیگــر در بــر میگیرد....چــه
ســودی خواهــد داشــت اگــر در بعضــی از کشــورها از دموکراســی دفــاع گــردد ولــی
نظــم جهانــی بــه وســیله سیســتم اقتدارگــرا کــه معمــوال تکنــو کراتهــا در راس آن
قــرار دارنــد ،رهبــری شــود؟» ()94
در دو ســال اخیــر پــس از واقعــه یازدهــم ســپتامبر درامریــکا حرکــت جهــان بــه
ســمت حاکمیت اســتبدادی بســیار خشــن و ســلب هرگونه اســتقالل و حاکمیت
از دولتهــا و ملتهــا و فرهنگهــای دیگــر شــتاب مضاعفــی پیــدا کــرده اســت.
راهــی کهامــام خمینــی بــا الهــام از نهضــت حســینی در پیــش گرفــت و کارآمــدی
آن درایــران بــه اثبــات رســید ،تنهــا راه بــرون رفــت از وضعیــت اســفبار جهانــی
اســت.امروز اســتبدادی کــه در عرصــه جهانــی درتعامــل بــا کشــورها ،ملتهــا و
فرهنگهــای دیگــر اعمــال میشــود ،بــه مراتــب گســترده تــر ،وحشــیانه تــر از
اســتبدادی اســت کــه حاکمــان مســتبد بــر یــک ملــت و کشــور تحمیــل کــرده و
میکننــد .اگــر اســتبداد در درون کشــوری بــه زنجیــر کشــیدن یــک ملــت در داخــل
مرزهــای آن کشــور اســت ،اســتبداد در عرصــه جهانــی بــه زنجیــر کشــیدن و ســلب
آزادی و اســتقالل از همــه ملتهاســت .حاکمیــت اقلیتــی صاحــب نفــوذ ،قــدرت و
ثــروت در جهــان در عرصههــای مختلــف ،اکثریــت مــردم جهــان را تحــت ســلطه
خــود دارد ،ســلطهای بــه معنــای واقعــی کلمــه اســتبدادی ،بــدون آنکــه کمتریــن
حقــی بــرای اکثریــت بــه رســمیت شــناخته شــود .شــاید س ـراینکه دراینایــام
«دموکراســی و حاکمیــت اکثریــت» توســط مدافعــان ســر ســخت آن مــورد نقــد قرار
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میگیــرد و بیــش از آنکــه بــر آن اصــرار شــود ،بــر مبانــی لیبرالیســم تاکیــد میشــود،
در همیــن نکتــه نهفتــه باشــد .بــه هــر حــال درایــن وضعیــت بیشــترین فشــار بــر
گــرده مســلمانان ســنگینی میکنــد ،چــرا کــه از مکتبــی برخوردارنــد کــه بــا تمســک
بــه تعالیــم آن میتــوان در برابرایــن استبدادایســتاد .بــه نظــر میرســد کــه تنهــا
راه مقابلــه بــا اســتبداد جهانــی پیــروی از ســرور آزادگان ،حســین بــن علــی(ع)
اســت و بــس ،و چــه کســانی بیــش از مســلمانان بــه الهــام گیــری ازایــن نهضــت
رهایــی بخــش ســزاوارترند؟

ݣ پ�ی ݣن�و�ش ت� ݣݣها
 )1سوره نحل ،آیه .36
 )2موسوعة کلمات االمام الحسین(ع) ،ص  ،540منظمة االعالم االسالمی.
 )3همان ،ص .540
 )4سوره بقره ،آیه .124
 )5دیوانامام «مجموعهاشعارامام خمینی(س)» ،ص  ،200مؤسسه تنظیم و نشر آثارامام.
 )6شهید مرتضی مطهری ،گفتارهای معنوی ،ص  ،19انتشارات صدرا.
 )7ابن ابی الحدید ،شرح نهج البالغه ،ج  ،3ص .104
 )8نهج البالغه ،نامه .31
 )9عباس محمود عقاد ،ابوالشهدا (واقعه کربال) ،ترجمه مسعود انصاری ،ص  ،52نشر پردیس.
 )10موسوعة کلمات االمام الحسین ،ص  .124 - 123در موارد زیادی از ترجمه آقای علی مؤیدی در «فرهنگ
سخنانامام حسین» با تغییراتی استفاده شده است.
 )11شیخ عباس قمی ،االنوار البهیه فی تواریخ الحجج االلهیة ،ص  ،45چاپ سنگی.
 )12عالمه محمد باقر مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،22ص  ،398داراالحیاء للتراث العربی.
 )13عالمه سید محمد حسین شرف الدین ،ابوهریرة ،ص .48
 )14شرح نهج البالغه ،ج  ،3ص .16
 )15شرح نهج البالغه ،ج  ،2ص  ;258بالذری ،انساب االشراف ،ج  ،1ص .184
 )16شیخ عباس قمی ،سفینة البحار ،ج  ،2ص .261
 )17شرح نهج البالغه ،ج  ،3ص .16
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 )18موسوعة کلمات االمام الحسین ،ص .254
 )19ابن اثیر ،الکامل ،ج  ،5ص  ،42مؤسسة التراث العربی; شرح نهج البالغه ،ج  ،4ص .59
 )20ر.ک :ماجده فیصل زکریا ،عمربن عبدالعزیز و سیاسة رد المظالم; عالمهامینی ،الغدیر ،ج  ،10ص .266
 )21موسوعه ،ص ;276امام علی(ع) درباره بنیامیه همین تعابیر را دارند «..فیتخذوا مال اهلل دوال و عباده خوال
و الصالحین حربا و الفاسقین حزبا» نهج البالغه ،نامه ;62امام مجتبی(ع) نیز با صراحت به معاویه گفت :تو
کسی هستی که...بندگان خدا را برده و بنده خود گرفتی و دین خدا را بازیچه قراردادی» (ر.ک :بحاراالنوار ،ج
 ،44ص )42
 )22طریحی ،مجمع البحرین ،ماده خول.
 )23فیروز آبادی ،القاموس المحیط ،ج  ،3ص .372
 )24موسوعه ،ص .844
 )25برای آشنایی با رفتارامویان با موالی و اهل کتاب رجوع کنید به جرج جرداق،امام علی ،صدای عدالت
انسانی ،ترجمه سیدهادی خسروشاهی ،ج  ،5فصل استبداد ،آفت قومیت ،نشر دارالشروق; شهید مرتضی
مطهری ،حماسه حسینی ،ج  ،3ص  78به نقل از جرجی زیدان ،تمدن اسالم ،ج  ،4ص .131
 )26سفینة البحار ،ج  ،2ص .165
 )27شیخ مفید،امالی ترجمه حسین استاد ولی ،ص  ،134 - 133بنیاد پژوهشهای اسالمی.
 )28همان ،ص .182 - 181
 )29موسوعة ،ص .253
 )30ر.ک :طریحی ،مجمع البحرین ،و یاقوت حموی ،معجم البلدان ،ماده «حره» ; ابن ابی الحدید ،شرح نهج
البالغه ،ج  ،3ص .259
 )31موسوعة ،ص .254
 )32ر.ک :لبیب بیضون ،تصنیف نهج البالغه ،ص  ;559 - 544عالمهامینی ،الغدیر ،ج .11
 )33همان ،ص « 142عبداهلل بن عمر به معاویه گفت :خواستم با این پیشنهاد حسین را فریب دهم ،ولی
نتوانستم .معاویه پاسخ داد :او فریب نمیخورد ،فرزند پدرش علی است».
 )36همان ،ص .239 - 238
 )35همان ،ص .205
 )34همان ،ص .276
 )39همان ،ص .285
 )38همان ،ص .256
 )37همان ،ص .269
 )42همان ،ص .238
 )41همان ،ص .252
 )40همان ،ص .283
 )43همان ،ص  )44 .241 - 240همان ،ص .256
 )45طبری ،تاریخ طبری ،ج  ،3ص .427 - 426
 )46موسوعة ،ص .264 - 263
 )47همان ،ص  276 - 274در منابع حدیثی سخنرانیهایی ازامام حسین(ع) در سرزمین منا نقل شده ،ظاهرا
دو سخنرانی است که یکی توسط سلیم بن قیس هاللی از اصحاب جلیل القدر ائمه اطهار(ع) تا زمانامام باقر(ع)
نقل شده است .کتاب او تحت عنوان «اصل سلیم بن قیس» مورد توجه علماو دانشمندان بوده است( .ر.ک:
کتاب سلیم بن قیس ،تحقیق محمد باقر انصاری زنجانی ،ج  ،2ص  )788سخنرانی دیگری ازامام در منابعی
چون احتجاج ،ج  ،2ص  ،87تحف العقول ،بحاراالنوار ،ج  ،100ص  79و وافی ،باب االمر بالمعروف و النهی عن
المنکر نقل شده است .با اینکه در منابع حدیثی محلایراداین سخنرانی ذکر نشده،اما حضرتامام خمینی و
بعضی از حدیث شناسان محل آن را منا دانستهاند چونامکانایراد آن در زمان بنیامیه در محل دیگری با حضور
صدها تن از رجال و شخصیتهای مذهبی و سیاسی آن روز مقدور نبوده است( .ر.ک :والیت فقیه ،ص ;112
علی اکبر غفاری ،تحف العقول ،ترجمه بهزاد جعفری ،ج  ،1پاورقی ،ص  .)422همچنین چون ابن شعبه حرانی
برای اختصار اسناد روایات تحف العقول را حذف کرده ،واین سخنرانی هم بدون سند نقل شده،اما حضرتامام
خمینی متن آن را بهترین گواه بر صدور آن ازامام میداند .ناگفته نماند که بعضی از محققان معاصر دو سخنرانی
یاد شده را که در منابع مختلف به صورت مجزا نقل شده ،یک سخنرانی دانستهاند که در هر منبعی بخشی از آن
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نقل شده است (ر.ک :محمد صادق نجمی ،سخنانامام حسین ،ص  302به بعد) بخش اول آن در کتاب سلیم
بن قیس و احتجاج و بخش دیگر آن در تحف العقول که منابع بعدی نیز ازاین کتاب نقل کردهاند .گرچهاین
احتمال بعید نبوده و میتوان شواهد و قرائنی هم برای آن ذکر کرد،اما از طرف دیگر در منابع آمده است که سلیم
بن قیس در آن جلسه حضور داشته و متن کامل سخنرانیامام را نقل کرده است .با این توصیف چرا فقط بخش
نخست آن در کتاب او ثبت شده است؟
 )48همان ،ص .278
 )49ر.ک :شیخ راضی آل یاسین ،صلحامام حسن ،ترجمه سید علی [آیة اهلل] خامنهای ،ص .357 - 355
 )50بحاراالنوار ،ج  ،44ص  40و .55
 )52همان ،ص  )53 .313 - 312همان ،ص .315
 )51موسوعة ،ص 		.283
 )55همان ،ص  )56 .425 - 422همان ،ص .283
 )54همان ،ص  ،339نیز ص .357
 )59همان ،ص .320
 )58همان ،ص .319
 )57همان ،ص 		.425
 )61همان ،ص  331و  )62 .341همان ،ص .275
 )60همان ،ص 		.336
 )64همان ،ص .284 ،213 ،211
 )63همان ،ص 		.361 - 360
 )67همان ،ص .258
 )66همان ،ص 		.251 - 250
 )65همان ،ص .213
 )70همان ،ص .258
 )69همان ،ص 		.283
 )68همان ،ص .278
 )72همان ،ص .338 - 337
 )71همان ،ص .291
 )73طبری ،تاریخ طبری ،ج  ،4ص  ،446 - 444مؤسسة االعلمیللمطبوعات.
 )75همان ،ص 		.399
 )74موسوعه ،ص .348
 )78همان ،ص .415
 )76همان ،ص  )77 .367 - 366همان ،ص 		.373
 )81همان.
 )80همان ،ص 		.356
 )79همان ،ص .350
 )84همان ،ص .382
 )83همان ،ص 		.359 - 358
 )82همان ،ص .351
 )85بحاراالنوار ،ج  ،45ص .7
 )86محمد حسین نائینی ،تنبیه االمة و تنزیه الملة ،تصحیح و تحقیق سید جواد ورعی ،ص  ،56 - 55مرکز
انتشارات اسالمی; در باره اباة الضیم» ر.ک :شرح نهج البالغه ،ج  ،3ص .312 - 249
 )87موسوعة ،ص .423
 )90همان ،ص .504
 )89همان ،ص 		.499
 )88همان ،ص .496
 )91ر.ک :شیخ جعفر شوشتری ،الخصائص الحسینیه ،تحریر و تحقیق از سید جعفر حسینی ،ص ،64 - 61
داراالعتصام للطباعة و النشر.
 )92سفینة البحار ،ج  ،2ص .136
)93هانس پیتر مارتین وهارلدشومن ،دام جهانی شدن ،تهاجم بر دموکراسی و رفاه ،ترجمه ،حمید رضا
شهمیرزادی ،مقدمه ،ص  ،31 - 30مؤسسه دانش واندیشه معاصر.
 )94همان ،ص .327
.....................................................................
 3منبع :فصلنامه حکومت اسالمی ،شماره  , 25سید جواد ورعی
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متــن ســخنرانی پی ـشرو بــه همــان ســیاق
محــاورهای ارایــه میشــود .حفــظ قالــب گفتــاری از
ایــن روســت کــه نمونـهای باشــد بــرای ایراد ســخن.

شرح حدیث ازامام حسین
الناس عبید الدنیا

(ع)

سخنرانی آیت اهلل مظاهری

یــک روایتــی تحــف العقــول ازامــام حســین(ع) نقــل میکنــد ،وقتیامــام
حســین(ع) آمدنــد رو بــه کربــا ،اوضــاع را وخیــم دیدنــد؛ شــهادت حضــرت
مســلم و متفــرق شــدن مــردم،ایــن روایــت راامــام حســین(ع) فرمودنــد ،روایــت
ً
ً
خیلــی روایــت حساســی اســت انصافــا .معمــوال همایــن جــوری اســت کــه ازامــام
حســین(ع) روایــات کــم داریمامــا هــر چــه داریــم از یــک لطافــت خاصــی برخــوردار
اســت ،از یــک دقــت خاصــی برخــوردار اســت.
فرمودهانــد که«:النــاس عبیــد الدنیــا و الدیــن لعــق علــی الســنتهم یحومونــه
علــی مــا درت معایشــهم فــاذا محصــوا بالبــاء قـ ّـل ّ
الدیانــون» مــردم یعنــی
ب ایــن جــا خیلــی بــاال هــم هســت -بندههــای دنیــا
غالباینها-غالــ 
هســتند .یعنــی هــم و غمشــان دنیاســت و دیــن لقلقــه لســان بیــش نیســت.
یعنیایمانشــان همایمــان تقلیــدی اســت .تــا مشــکلی اســتثنایی بالیــی جلــو
نیایــد متدیــن هســتند .نمــاز هــم میخواننــد .حــج هــم میرونــد و عــزاداری
هــم میکنند.امــا اگرامتحانــی جلــو آمــد ،دیگــر رفــوزه میشــوند .یعنــی تــوی
بــا ،تویامتحــان یــک کســی بتوانــد نمــره بیــاورد ،ولــو نمــره کــم( .نمــره  10مثــا
خیلــی کــم اســت ،فــاذا محصــوا بالبــا قـ ّـل ّ
الدیانــون) خالصــه فرمایشامــام
حســین(ع)این اســت  90درصــد مــردم دینشــان تقلیــدی اســت بیشــتر ،تــا در
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حــال عــادی هســتند متدیــن هســتند .همیــن جــوری کــه جامعــه کار میکنــد
اینهــا هــم میکننــد .همیــن جــور کــه آبــاء و اجدادشــان شــیعه بودنــداینهــا
هــم شــیعه هســتنداما اگرامتحــان جلــو بیایــد رفــوزه هســتند .دیگــر کــم پیــدا
میشــود کــه نمــره بیــاورد الاقــل نمــره  10بــه بــاال  ،ایــن روایــت را از دو ســه جهــت
بایــد بررســی بکنیــم.
یــکایــن کــه از نظــر اســام دیــن تقلیــدی غلــط اســت .قــرآن بارهــا و بارهــا
میفرمایــد دیــن نمیتوانــد تقلیــدی باشــد .مذمــت میکنــد آن کســانی کــه
دینشــان تقلیــدی اســت (انــا و جدنــا آبائنــا علیامــه) .در یــک آیــه دیگــر میگویــد
علــی آثارهــم،اینهــا مقتــدون( ،انــا وجدنــا آبائنــا علیامــه و انــا علــی آثارهــم
لمقتــدون) ،مســخره میکنــد اســام ،قــرآن.
دیــن نبایــد تقلیــدی باشــد .پــس چــه جــوری بایــد باشــد؟ بایــد رســوخی
باشــد .رســوخی بــه دو معنــا کــه قــرآن دارد؛ زیــاد هــم اصــرار روی آن دارد.
یــک رســوخی در عقــل ،اســتدالل کــه اســمش را میگذارنــد علــم الیقیــن.
ً
وقتــی بــه او بگوینــد کهامــام حســین(ع) بــه چــه دلیــل حــق اســت؟ فــورا جــواب
ً
بدهــد.یــا وقتــی بــه او بگوینــد ایــن عزاداریهــا بــه چــه دلیــل عالــی اســت؟ فــورا
بایــد بتوانــد جــواب بدهــد .معــاد داریــم؟ معــاد هــم جســمانی؛ بــه چــه دلیــل؟
ً
فــورا بایــد یــک دلیــل بیــاورد و باالخــره راجــع بــه اصــول دیــن و شــیعه چهــل تــا
ً
اصــل دارد وایــن چهــل تــا اصــل را همــه مــا بایــد ،همــه ،مخصوصــا مــا طلبههــا
بایــد بــا دلیــل و برهــان بدانیــم .میشــود همــان (والدیــن لعــق علــی الســنتهم)
همــان اســت کــه بــه آن میگوینــد تقلیــد .ممکــن اســت یقیــن هــم داشــته باشــد
یقیــن تقلیــدی کــه تــا یــک شــبهه بــه او میکننــد یقیــن از بیــن م ـیرود .همــان
کــه معنــای لعــق آن غذایــی کــه میچشــند .خانــم غذایــش را میچشــد ببینــد
شــور اســت یــا نــه؟ درســت اســت یــا نــه؟ آن چیــزی کــه ســر زبــان میآیــدایــن
را میگوینــد لعــق و اگــر راســتی بــا یــک شــبهه از بیــن بــرود خــب میشــود دیــن
تقلیــدی .لــذا از نظــر عقلــی مثــا اســام بیــش ازاینهــا ،بیــش از  100تــا اصــل دارد.
ً
حــاال تشــیع؛ تشــیع عــاوه بــر آن چیزهایــی کــه بــرای اســام هســت خصوصــا 40
تــا اصــل داریــم ،منحصــر بــه اصــول دیــن نیســت کــه  5تــا باشــد یــا  5تــا از نظــر
شــیعه باشــد  3تــا از نظــر ســنی باشــد ،اصــول دیــن و اصــول مذهــب ،نــه ،شــیعه
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 40تــا اصــل دارد .شــیعه شــفاعت دارد بــه چــه دلیــل؟ شــفاعت یعنــی چــه؟
خــب رجعــت یعنــی چــه؟  40تاایــن جــوری شــیعه اصــل دارد .همهایــن  40تــا
اصــل بایــد الاقــل علــم الیقیــن باشــد بــرای مــا (ســنریهم آیاتنــا فــی االفــاق و فــی
انفســهم حتــی یتبیــن لهــم انــه الحــق) .دلیــل میخواهــد ،برهــان میخواهــد،
فقــط مربــوط بــه خداشناســی کــه نیســت .مربــوط بــه همــه اصــول اســام اســت.
مربــوط بــه همــه اصــول تشــیع اســت.ایــن بــرای همــه بایــد باشــد .نگوییــد هــم
ً
نمیشــود ،نــه ،همــان کــه ســواد نــدارد ،اصالایــن قــدر کــه اهمیــت بــه تلویزیــون
میدهــد ،بعضــی اوقــات یــک فیلمهــای مزخــرف ،غیــر مزخــرف پخــش
میکنــد یــک ســالاین فیــل طــول میکشــدایــن بایدایــن فیلــم را ببینــد اگــر
یــک شــب نبینــد ناراحــت میشــود ،ازایــن و از آن بپــرس دیشــب چــه گذشــت،
همینانــدازه راجــع بــه اصــول دیــن راجــع بــه اصــول مذهبایــن اهمیــت بدهــد
حســابی میشــود مــا و از اوجــب واجبــات هــم هســت .از اوجــب واجبــات
ً
تحصیــل علــم راجــع بــه اصــول دیــن راجــع بــه فــروع دیــن راجــع بــه اخــاق .اصــا
دیــن یعنیایــن .اگــر از شــما بپرســند دیــن چیســت؟ دیــن یعنــی اعتقــادات راجــع
بــه اصــول .یعنــی احــکام راجــع بــه رســاله مرجــع تقلیــد .یعنــی اخــاق راجــع بــه
زندگــی کــردن بــا مــردم یــا در خانــه یــا بــا خــدا ،حتــی در شــبانه روز یــک ســاعت.
همچنیــن مــا طلبههــا واجــب اســت الزم اسـتاین علــم الیقین را داشــته باشــیم
بهایــن میگوینــد علــم اســتداللی و بهایــن میگوینــد علــم الیقین،ایــن یــک راه
اســت کــه لعــق بالســنتهم نباشــد بلکــه رســوخ کنــد در عقــل.
متــر ازایــن اســت در مقابــل لعقایــن اســت کــه رســوخ کنــد
دوم کــه خیلــی مه 
در دل یعنــی بــاور آن صــورت اول را اســمش را میگذاریــم علــم همــه مــا بایــد
راجــع بــه اصــول دیــن عالــم باشــیم یعنــی بدانیماماایــن بدانیــم غیــر ازایــن اســت
کــه بــاور داشــته باشــیم آن مشــکل اســت یعنــی دلایــن  40اصــل شــیعه را بــاور
داشــته باشــد اســمش را میگذارنــد عیــن الیقیــن حــق الیقیــن و در ســوره الهیکــم
التکاثــر هــر ســه تایــش هســت هــم علــم الیقیــن هســت هــم عیــن الیقیــن اســت
هــم حــق الیقیــن آن عیــن الیقیــن و حــق الیقیــن مربــوط بــه دل اســت دل بــاور
ً
کنــد آن وقــت دل مراتــب بــاور میکنــد یــک وقــت شــهودی اســت انصافــا بهایــن
میگوینــد کــه حــق الیقیــن گاهــی شــهودی نیس ـتاما دل بــاور کــرده بــه آن

112

شـرح حـدیـث

میگوینــد عیــن الیقیــن خبایــن از کجــا پیــدا میشــوداین دیگــر اســتداللی
نیســت بــه قــول آن آقــا پــای اســتداللیان چوبیــن بــود پــای چوبیــن ســخت بــی
تمکیــن بــود بایــد بــاور باشــد ،آن اســتدالل کاربــرد ندارداماایــن حــق الیقیــن،
عیــن الیقیــن کار بــرد دارد کاربــردش بهانــدازهای اســت کــه دنیــا را شــیطان بــه او
بدهــد بگویــد یــک گنــاه بکــن نمیکنــد دیگــر حســابی کنتــرل اســت خبایــن از
کجــا پیــدا میشــود؟ قــرآن میگویــد عبــادت (و اعبــد ربــک حتــی یأتیــک الیقیــن)
نمــاز شــب میخواهــد اجتنــاب از گنــاه میخواهــد نمــاز اول وقــت بــا جماعــت
میخواهــد و باالخــره اهمیــت بــه واجبــات همــه همــه اهمیــت بــه مســتحبات
حســابی اجتنــاب از گنــاه جــدی و اگــر یــک دفعــه گناهــی از دســتش در رفــت دیگــر
تضــرع زاری ،نــه تضــرع و زاری آخ و آه آه ،نــه ،دل دیگــر شکســته اســت ،دل دیگــر
متالطــم اسـتاین حالــت بــه مــرور زمــان بــه انســان بــاور میدهــد دیگــر (النــاس
عبیــد الدنیــا و الدیــن لعــق علــی الســنتهم) نیســت وایــن کهامــام حســین(ع)
میفرمایــد یــک درصــد پیــدا نمیشــود در میــان عمــوم مــردم لــذا عمــوم
مردمایمانشــان دینشــان لعــق اســت تقلیــدی اســت آبــاء و اجــدادی اســت در
حالــی کــه مســلم از اوجــب واجباتایــن اســت کــه دیــن هــم اســتداللی باشــد هــم
رســوخی قلبــی باشــد هــم اســتداللی باشــد هــم عاطفــی بــه عبــارت دیگــر هــم
بتوانــد اســتدالل بکنــد هــم بــاور کــرده باشــد و متأســفانه در مــا طلبههــا خیلی کم
اســت خیلــی کــم اســت و نقــص اســت و نقصــش هــم خیلــی باالســت گناهــش هم
ً
خیلــی باالســت معمــوال هــم دیگــر تویامتحانهــا رفــوزه میشــود حــاال ولوایــن
کهامتحانــش گنــاه باشــد ،العیــاذ بــاهلل چشــم چرانــی باشــد العیــاذ بــاهلل غیبــت
باشــد خــب مــا طلبههــا غیبــت میکنیــم دیگــر حــاال شــماها نــه ،غیبــت بچــه
بــازی کــه نیســت مــرده خــوری اســت دیگــر ،اگــر رســوخی باشــد بــوی گنــدش را
میشــنود آتشــش را میبینــد اگــر اســتداللی باشــد بــوی گنــدش را نمیشــنوداما
خــب عقــل بــه او میگویــد بابــا مــرده میخــوری دیگــر ،دیگــر بــرو تــا برســد بــه آن
جــا ناگهــان بــرای خاطــر ریاســت بــرای خاطــر پــول بــی دیــن میشــود خیــال هــم
نکنیــد آســان اســت ،نقــل میکننــد از آن آیــت اهلل العظمیآقــای حــاج آقــا حســین
قمــی ،حــاج آقــا حســین قمیخیلــی بــاال بــوده هــم از نظــر علمیهــم از نظــر تقــوی
هــم از نظــرایــن کــه رک حــرف م ـیزد حســابی در مقابــل رضــا شــاه حســابی

113

کتــاب مــاه

ایســتادگی میکرد،تبعیــدش کردنــد.ایــن روی منبــر بــرای طلبههــا میگوینــد کــه
میگفــت مــن  1000تومــان عادلــم  10تومــان عادلــم 1000 ،تومــان آن وقتهــا 100
میلیــون حــاال ،میگفــت یقیــن دارم اگــر صــد میلیــون بــه مــن بدهنــد بگوینــد
دیــن بــده یقیــن دارم نمیدهمامــا اگــر  200میلیــون بــه مــن بدهنــد بگوینــد
دینــت را بــده نمیدانــم میدهــم یــا نمیدهم؟اینهــا همــه آقــاایــن حرفهــا را
میزنــد نــه میخواهــد تنقیــص خــودش را بکنــد نــه میخواهــد تعریــف خــودش
را بکنــد میخواهــد مــا طلبههــا را بیــدار کنــد کــه یــک دفعــه العیــاذ بــاهلل ریاســتی
ً
پولــی و احساســاتیاینها نتوانــد ضربــه بــه دینمــان بزنــد و بدانیــد کــه معمــوال
تویامتحانهــا همیــن کهامــام حســین(ع) میفرمایــد (فــاذا محصــوا بالبــاء
قــل الدیــا نــون) ،اگرامتحــان بیایــد جلــو دیگــر تویامتحــان مــردم رفــوزه هســتند
وایــن تجربــه هــم بــه مــا همیــن را میگویــد شــما هیــچ فکــر کردهایــد  120هــزار نامــه
بهامــام حســین(ع) بنویســند آقــا بیــا ،آن نامههــا هــم یــک خورجیــن شــده بــود
بعضــی نامــه شــخصی بــود از رؤســا از مشــهورها بعضــی هــم شــخصی نبــود
طومــاری بــود یــک طائفــه ،یــک خورجیــن آقــا بیــا ،مــا مهیــا صــد در صــد مهیــا،
آقاامــام حســین(ع) حضــرت مســلم را فرســتادند بــرو ببیناینهــا چــه
میگوینــد؟ حضــرت مســلم هــم آمــد یــک بحــران  18هــزار نفــر گفــت کــه جونــی
هســتیم بــا تــو هــر چــه بگویــی چشــم راســتی یــک لشــکر آن هــم  18هــزار نفــر خــب
اطــراف داراالمــاره را گرفتنــد بــه قــول آن آقــا اگــر همــه آنهــا یــک خشــت از
داراالمــاره بــرده بودنــد قضیــه تمــام میشــد هــر کدامشــان یــک خشــت،اما
ناگهــان احساســات ،تــرس ،ریاســت ،رفتنــد کــه رفتنــد همیــن  120هــزار نامــه
همینهــا بودنــد دیگــر ،رفتنــد بهانــدازهای رفتنــد کــه خودتــان منبرهایــش را
گفتهایــد ،فکــرش را نکردهایــد بهانــدازهای رفتنــد کــه حضــرت مســلم نمــاز
عشــایش را کــه خوانــد آمــد بیــرون ،آن مریــد نمــره اول کــه همیشــه میدویــد
دنبــال اســب و دهنــه اســب را میگرفــت دهنــه اســب را بســته بــود بــه حلقــه در
مســجد و رفتــه بــود ،چــه جــور میشــود درســتش کــرد؟ اگــر آن اســتدالل
ً
مخصوصــا باالتــر از اســتدالل آن پایــش چوبیــن اســت اگــر آن دیــن رســوخی دیــن
قلبــی نباشــد دیگــر همــه میرونــد همــان کهامــام حســین(ع) میفرماینــد چقــدر
عالــی میفرماینــد کــه (النــاس عبیــد الدنیــا و الدیــن لعــق علــی الســنتهم
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یحوطونــه مــا درت معایشــهم) تاامتحــان جلــو نیامــده متدیــن هســتنداما (فــاذا
محصــوا بالبــاء قــل الدیانــون) در قضیــه حضــرت مســلم قــل الدیانــون هــم نشــد
همــه رفتنــد رفتنــد فقــط آن پیــر زن حضــرت مســلم را راه داد نتوانســت هم کاری
بکنــد ،چــه جــور میشــود؟ خودامــام حســین(ع) حــاال آمده،امــام حســین(ع)
کــه بچــه بــازی نیســت ،جاذبــه داردامــام حســین(ع) ،جاذبهامــام حســین(ع)
خیلــی باالســت از هــر کهربائــی از هــر آهــن ربائــی جاذبهامــام حســین(ع) خیلــی
باالســت آقاامــام حســین(ع) خیلــی برایایــن کار کردنــد جــذب بکننــد خــب
نشــد هــر چــه کردنــد نشــد ،نشــد دیگــر در آن آخــر کار کــه هیــچ کــس نبــود آمدنــد
یــک روضــه خواندنــد مثــل ما،ایــن جاذبــه چــه جــور نمیگیــرد؟ تصــرف والیــی
هــم کردنــد تصــرف والیــی کردنــد برایایــن کــه همــه خفــه شــوند همــه ســاکت
بشــوند زنگهــا از کار بیفتــد ،نشــد تصــرف والیــی را برداشــتند دیــد نــه ،همــان
اســت کــه بــوده ،دو دفعــه تصــرف والیــی کردنــد نصیحــت کردنـدای مردماشــتباه
میکنیــدای مــردم طــول نمیکشــد میفهمیــد چــه غلطــی کردیــد چهاشــتباه
بــزرگ ،هــی گفتنــد ،تصــرف والیــی را برداشــتند ببیننــد خبــری اســت؟ دیدنــد
همــان کــه بودنــد هســتند همــان جســارتها حتــی بهامــام حســین(ع) ،خیلــی
ً
از آنهــا مخصوصــا شــمر خیلــی جســارت بهامــام حســین(ع) کــرد همــان وقــت
آقاامــام حســین(ع) قــرآن را بــاز کــرده بودنــد روی ســر مبــارک گذاشــته بودنــد،
بزمیهــم بــود جنگــی نبــود بــا عمامــه آمــده بودنــد بــا شــتر آمــده بودنــد قــرآن هــم
روی ســر مبارکشــان ،نشــد ،در آخــر کار دیگــر بــاز تصــرف والیــی تمــام شــد ،دفعــه
ســوم روضــه خواندن ـدای مــردم مــن تقصیــر دارم زن و بچ ـهام چــه؟ چــرا آب
بهاینهــا نمیدهیــد؟ صــدای العطــش العطشاینهــا بلنــد اســت ،نشــد،
نشــد ،نــه نشــد مالــک بــن یســر جلــو آمــد شــمر هــم نزدیــک بــود جســارت کــرد
مالــک بــن یســر جلــو آمــد اول جســارت کــرد بعــد هــم ســنگی بــه پیشــانی آقــا،
پیشــانی شکســته شــد مثلایــن کــه غمهــای عالــم بــه دلامــام حســین(ع)
آمــده ،چراایــن جور؟امــا چنــد روز قبلــش گفتــه (و الدیــن لعــق علــی الســنتهم)
بعــد آمدنــد پیــش حضــرت زینــب کــه زینبــم عیــال نیایــد خــودت بیــا ،دســتمال
بیــاور پیشــانیام را ببنــد زینــب مظلومــه ســؤال کــرد چــه جــور شــد؟ گفــت ملئــت
بطونهــم مــن الحــرام ،نمیشــود ،جاذبــه ،نمیشــود (اســتحوذ علیهــم الشــیطان

115

کتــاب مــاه

فانســیهم ذکــر اهلل)ایــن فانســیهم ذکــر اهلل خــب معنایــش همیــن اســت کــه
میداننــد مــن کــی هســتم میدانســتندامام حســین(ع) کیســت میداننــد چــه
خبرهاسـتاما وقتــی اســتحوذ علیهــم الشــیطان دیگــر فایــدهای نــدارد چــرا؟ آن
دیــن رســوخی نیســت آن بــاور نیســت واال اگــر آن بــاور باشــد دیگــر یــک ریاســت
مختصــر کــه راســتی مختصــر اســت هــر چــه باشــد دیگــر نمیتوانــد کار بکنــد
نیــروی کنتــرل کننــده صــد در صــد بــرای انســان ،تالــی تلــو عصمــت میشــود،
ً
اصــا اســتاد بزرگــوار مــا حضرتامــام مدعــی بودنــد کــه شــاید مرحــوم شــیخ
ً
انصــاری هــم در کتــاب عدالــت همیــن را بگوینــد کــه اصــا مرتبــه عالــی تقــوی
عصمــت اســت یعنــی بــه عبــارت دیگــر مرتبــه بــاالی باورایــن عصمــت اســت بــه
قــول حضرتامــام میگفتنــد کــه خــب حــاال بهامیرالمؤمنیــن ســام اهلل علیــه
دنیــا را بدهنــد بگوینــد یــک گنــاه بکــن نمیکنــد چــرا؟ چــون بــاور دارد بــاور بــه
چــه؟ همــه جــا محضــر خداس ـتاین در محضــر خداســت ادب حضــور بایــد
مراعــات بشــود میرســد بهایــن جــا کــه (واهلل لــو اعطیــت االقالیــم الســبعه و مــا
تحــت افالکهــا علــی ان اعصــی فــی نملــه اســلبها جلــب شــعیره مــا فعلــت بــه) خــدا
قســم جهــان هســتی را بــه مــن بدهنــد بگوینــد ظلــم کــن بــه یــک مورچه ،پوســت
جــو را بــی جــا از دهانایــن مورچــه بگیــر ،نمیکنمایــن را میگویندایمــان
رســوخی ،همیــن کــه حضرتامــام فرمودنــد خیلــی خــوب اســت باالیایــن بــاور
آن مرتبــه چهاردهــم تقــوی همــان همیــن عصمــت اســت کــه راســتی واهلل لــو
اعطیــت االقالیــم الســبعه عالــم هســتی را بــه او بدهنــد یــک گنــاه بکنــد مســلم
نمیکنــد و تجربــه ثابــت کــرده نــه حــاال قضیهامــام حســین(ع) نــه ،حضــرت
موســی خــب خیلــی کار کــرد انصافــا خیلــی کار کــرد برایایــن بنــی اســرائیل از ذلــت
نجاتشــان داد آن هــم معجزههــا مثلایــن کــه خــب میدانیــد دیگــر عصــا را
میانداخــت اژدهــا میش ـداینها را دیــده بودنــد ،حضــرت موســی رفتنــد
تــورات برایشــان بیاورنــد وقتــی برگشــتند گوســاله پرســت شــده بودنــد چــرا؟
والدیــن لعــق علــی الســنتهم ،بیــا دیگــر تاریــخ را وقتــی نــگاه میکنیمایــن فســیروا
فــی االرض کــه  11جــا در قرآنامــر بــه تاریــخ داردامــر بــه خوانــدن تاریــخ دارد
(فســیروا فــی االرض) یعنــی تاریــخ بخــوان البتــه بــا لــم تاریــخ بــا علــت تاریــخ بــا
تاریــخ سیاســی ،تاریــخ بخــوان ببیــن کــه چــه خبرهاســت ازایــن تاریــخ پنــد
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بگیر،ایــن روایتامــام حســین(ع)این جملــه درد و دلامــام حســین(ع) بــه مــا
رســیده خیلــی جملــه باالســت کــه مــا بایــد بدانیــم اگــر آنایمــان رســوخیایمان
قلبــی بــاور باشــد رســتگاریم و اال نمیشــود هــم کهامتحــان جلــو بیایــد ،نــه،
(احســب النــاس ان یترکــوا ان یقولــوا آمنــا و هــم الیفتنــون) (و لقــد فتنــا)،
دیگرامتحان هر کسی جوری استامتحان هر کسی رنگی است.
اگرایمان لقلقهای باشد رفوزه هستیم.
اگــر نهایمــان اســتداللی باشــد خــب کنتــرل میکندامــا کار بــردش کــم اســت
اگرایمــان قلبــی باشــد میتوانــد نیــروی کنتــرل کننــده ،خدایــا بــه حقامــام
حســین(ع) قســمت میدهیــم درامتحانهــا آقاامــام حســین(ع) را بــه فریــاد
همــه مــا برســان.
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آتش عشق حسینى

ْ
ُُ
ُِ
َ
َ ًَ
َّ َ ْ ْ ُ َ ْ
ـوب ال ُمــؤ منیـ َـن ال
قــال َر ُســول ِ
اهّلل(ص)ِ :ان ِلقتـ ِـل الحســی ِن(ع) حــرارة فــى قلـ ِ
َ ً
َت ْبـ َـر ُد ا َبــدا.
پیامبــر اکــرم(ص) فرمود:بــراى شــهادت حســین(ع) ،حــرارت و گرمایــى در
دلهــاى مــؤ منــان اســت کــه هرگــز ســرد و خامــوش نمىشــود.
(جامع احادیث الشیعه ،ج  ،12ص )556

عاشورا ،روز غم

صیب ِتـ ِـه َو ُح ْز ِنـ ِـه َو ُبکا ِئـ ِـه َج َعـ َـل ُ
قــال ّالرضــا(ع)َ :مـ ْـن َ
کان َیـ ْـو ُم عاشــورا َیـ ْـو َم ُم َ
اهّلل
ّ
َ
َ
القیامـ ِـة َیـ ْـو َم ف َر ِحـ ِـه َو ُسـ ُـر ِور ِه.
َع ّز َو َجــل َیـ ْـو َم
امــام رضــا(ع) فرمــود :هــر کــس کــه عاشــورا ،روز مصیبــت وانــدوه و گریــهاش
باشــد ،خداونــد روز قیامــت را بــراى او روز شــادى و ســرور قــرار مىدهــد.
(بحاراالنوار ،ج  ،44ص )284
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ّ
محرم ،ماه سوگوارى

َ
ً َ ْ َّ ُ
َ َ َ َ ْ ْ َ
ضاحــکا َو کانـ ِـت ال ِکا َبــة
قــال ّالرضــا(ع)َ :ان ابــى ِاذا دخــل شــه ُر ال ُم َحـ ّـر ِم ال ُیــرى ِ
َ ْ
َ
کان ذلـ َ
ْ ُ َ ْ َُ َّ
َْ ُ ََْ َّ َ ْ
ـک
ـام ،فـ ِـاذا
کان ال َیـ ْـو ُم ْالع ِاشـ ُـر َ ِ
تغ ِلــب علیـ ِـه حتــى یم ِضـ َـى ِمنــه عشــرة ایـ ٍ
ْال َیـ ْـو ُم َیـ ْـو َم ُم َ
صیب ِتـ ِـه َو ُح ْز ِنـ ِـه َو ُبکا ِئـ ِـه...
امــام رضــا(ع) فرمــود :هــرگاه مــاه محـ ّـرم فــرا مىرســید ،پــدرم (موســى بــن
جعفــر(ع) ) دیگــر خنــدان دیــده نمىشــد و غــم و افســردگى بــر او غلبــه مىیافــت
تــا آن کــه ده روز از محـ ّـرم مىگذشــت ،روز دهــم محـ ّـرم کــه مىشــد ،آن روز ،روز
مصیبــت وانــدوه و گریــه پــدرم بــود( .امالــى صــدوق ،ص )111

دیدههاى خندان

ُ
ُ
َ
ّ
َ
فاط َمـ ُـة! ُک ّل َع ْیــن با ِک َیـ ٌـه َیـ ْـو َم ْال َ
قیامـ ِـة ِاال َع ْیـ ٌـن َبکـ ْـت
قــال رســول اهّلل(ص):یــا ِ
ٍ
ْ
َ ٌ
ٌ
َ ّ
َعلــى ُمصـ ْ ُ َ
ضاحکــة ُم ْس َت ْب ِشـ َـرة ِب َنعیـ ِـم ال َج ّنـ ِـة.
ـین ف ِا ِنهــا ِ
ِ
ـاب الحسـ ِ
پیامبــر اکــرم(ص) فرمود:فاطمــه جــان !روز قیامــت هــر چشــمىگریان اســت
؛ مگــر چشــمىکه در مصیبــت و عــزاى حســین گریســته باشــد ،کــه آن چشــم در
قیامــت خنــدان اســت و بــه نعمتهــاى بهشــتى مــژده داده مىشــود.
(بحاراالنوار ،ج  ،44ص )293

سالگرد سوگ حسین

(ع)

َ َ
ُّ
ً
َ
َعــن ّ
َ ََ ُْ َ
ـین ْبـ ِـن َعلــی َسـ َـنة فــى ک ِل َیـ ْـو ٍم َو ل ْیلـ ٍـة َو ثــاث
الص
ادق(ع):نیــح ُعلــى الحسـ ِ
ِ
َّ
ْ
ِسـ َ
فیه.
ـنین ِمـ َـن ال َیـ ْـو ِم الــذى اصیـ َـب ِ
حضــرت صــادق(ع) فرمود:یــک ســال تمــام ،هــر شــب و روز بــر حســین بــن
علــى(ع) نوحــه خوانــى شــد و ســه ســال ،در روز شــهادتش ســوگوارى برپــا گشــت.
(بحاراالنــوار ،ج  ،79ص )102

بودجه عزادارى

َ
َ
َ
َ
َ َ ْ
قــال ّ
الصادق(ع):قــال لــى ابــى :یــا َج ْعفـ ُـر! ا ْو ِقــف لــى ِمـ ْـن مالــى کــذا وکــذا
ـنین بمنــى َا ّیـ َ
ــواد َب َت ْن ُد ُبنــى َع ْشـ َـر ِسـ َ
ـام ِمنــى.
ّالن ِ
ِ
امــام صــادق(ع) مىفرمایــد :پدرمامــام باقــر(ع) بــه مــن فرمــود:اى جعفــر! از
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کتــاب مــاه

مــال خــودم فــان مقــدار وقــف نوحــه خوانــان کــن کــه بــه مـ ّـدت ده ســال در (منــا)
درایــام حـ ّـج ،بــر مــن نوحــه خوانــى و ســوگوارى کننــد .بحاراالنــوار ،ج  ،46ص 220

ّ
نوحه خوانى سنتى

َ
َ َ
َْ
َ
ـوف قــالَ :دخلـ ُـت َعلــى ابــى َع ْبـ ِـداهّلل(ع) فقــال لــى:
َعــن ا
بىهــارون المکفـ ِ
َ
َ
َا ْن ِش ْــدنىَ ،ف َاء ْن َش ْــد ُت ُه َفقـ َـال :الَ ،کمــا ُت ْن ِشـ ُ
ـدو َن َو کمــا َت ْرثیـ ِـه ِع ْنـ َـد ق ْبـ ِـره...
ابوهــارون مکفــوف مىگویــد :خدمــت حضــرت صــادق(ع) رســیدم.امام بــه
مــن فرمــود( :برایــم شــعر بخــوان ) .پــس برایشاشــعارى خوانــدم .فرمود:اینطــور
نــه ،همــان طــور کــه (بــراى خودتــان) شــعرخوانى مىکنیــد و همانگونــه کــه نــزد
قبــر حضــرت سیدالشــهدا مرثیــه مىخوانــى( .بحاراالنــوار ،ج  ،44ص )287

پاداش شعر گفتن براى حسین

(ع)

َ
ّ
ً َ
َ ْ
الصــادق(ع) :مــا ِمـ ْ َ َ
قــال ّ
ُ َ
ـین ِشـ ْـعرا ف َبکــى َو ابکــى ِبـ ِـه ِاال
ـن احـ ٍـد قــال فــى الحسـ ِ
َْ َ َ ُ َ ْ ً َ َ َ
اهّلل لـ ُـه ال َج ّنــة َو غفـ َـر لـ ُـه.
اوجــب
امــام صــادق(ع) بــه جعفربــن عفــان فرمــود :هیــچ کــس نیســت کــه دربــاره
حســین(ع) شــعرى بســراید و بگریــد و بــا آن بگریانــد مگــر آن کــه خداونــد ،بهشــت
را بــر او واجــب مىکنــد و او را مىآمــرزد( .رجــال شــیخ طوســى ،ص )289

سرودن براى اهل بیت علیهم ّ
السالم

َ ْ َ
ُ َُ َْ ً ْ َ
َْ َ ْ ََ
ّ
فى ال َج ّن ِة.
قال الصادق(ع) :من قال فینا بیت ِشع ٍر بنى اهّلل له بیتا ِ
امــام صــادق(ع) فرمــود :هرکــس در راه مــا و بــراى مــا یــک بیــت شــعر بســراید،
خداونــد بــراى او خانــهاى در بهشــت ،بنــا مىکنــد.
(وسائل الشیعه ،ج ،10ص)467

اصحاب مدح و مرثیه

َ ْ َ ُ ّ َّ
َ
ََ َ
ّ
ّ
ْ
ـاس َمـ ْـن َی ِفـ ُـد ِال ْینــا َو َی ْم َد ُحنــا
قــال َالصــادق(ع) :الحمــد ِل الــذى جعــل فـ ِـى النـ ِ
َو َی ْرثــى لنــا.
امــام صــادق(ع) فرمود:خــدا را ســپاس کــه در میــان مــردم ،کســانى را قــرار داد
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کــه بــه ســوى مــا مىآینــد و بــر مــا وارد مىشــوند و مــا را مــدح و مرثیــه مىگوینــد.
(وسائل الشیعه ،ج  ،10ص )469

شعر خوانى در ّایام عزا

ـام َا ّیـ ُ
قـ َـال ّالرضا(ع):یــا ِد ْعبـ ُـل! ُا ِحـ ُّـب َا ْن ُت ْن ِشـ َـدنى ِشـ ْـع ًرا َفـ ِـا َّن هـ ِـذ ِه اال ّیـ َ
ـام ُحـ ْـز ٍن
ِ
کانـ ْـت َع َلینــا َا ْهــل ْال َب ْی ِتعلیهم ّ
الســام.
ِ
امــام رضــا(ع) بــه دعبــل (شــاعر اهــل بیــت ) فرمــود.اى دعبــل ! دوســت دارم
کــه برایــم شــعرى بســرایى و بخوانــى ،چــرا کهایــن روزهــا (ایــام عاشــورا) روزانــدوه و
غمىاســت کــه بــر مــا خانــدان رفتــه اســت.
(جامع احادیث الشیعه ،ج  ،12ص )567

مرثیه ،نصرت اهل بیت علیهم ّ
السالم

َ َْ َ
َعــن ّالرضا(ع):یــا ِدعبـ ُـل! ِا ْر ِث ُ
ماد ُحنــا مــا ُد ْمـ َـت
ناص ُرنــا َو ِ
الح َسـ ْـی َن(ع) فانــت ِ
ِ
َ
ً َ ُ
قصـ ْـر َعـ ْـن ن ْص ِرنــا َمــا ْاسـ َـت َط ْع َت.
َح ّیــا فــا ت ِ
امــام رضــا(ع) فرمــود:اى دعبــل ! بــراى حســین بــن علــى(ع) مرثیــه بگــو ،تــو تــا
زنــدهاى ،یــاور و ستایشــگر مایــى ،پــى تــا مىتوانــى ،از یــارى مــا کوتاهــى مکــن.
(جامع احادیث الشیعه ،ج  ،12ص )567
علــى(ع)ِ :ا َّن َ
ـیع ًة َی ْن ُص ُر َوننــا َو َی ْف َر ُحـ َ
اهّللِ ...ا ْختـ َـار َلنــا شـ َ
ـون ب َف َر ِحنــا وَ
قــال ُّ
ِ
ْ
َی ْح َز ُن َ
ــون ِل ُحز ِننــا.
علــى(ع) فرمود:خداونــد بــراى مــا ،شــیعیان و پیروانــى برگزیــده اســت کــه مــا
را یــارى مىکننــد ،بــا خوشــحالى مــا خوشــحال مىشــوند و درانــدوه و غــم مــا،
محــزون مىگردنــد( .غررالحکــم ،ج  ،1ص )235

ُ
کشتهاشک

َ َ ُ ْ
ّ
ُْ
ُ
الحسین(ع) :انا قتیل ال َع ْب َر ِة ال َیذک ُرنى مؤ ِم ٌن ِاال َبکى.
قال
ُ
حســین بــن علــى(ع) فرمود:مــن کشتهاشــکم .هیــچ مــؤ منــى مــرا یــاد نمىکنــد
مگــر آنکــه (بخاطــر مصیبتهایــم ) گریــه مىکنــد.
(بحاراالنوار ،ج  ،44ص )279
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یک قطرهاشک

َ
َ ْ َ ً َ َّ ُ ُ َ َّ َ َ ّ َ َ َ
(ع):م ْن َد ِم َع ْت َع ُ
ُ
الحسین َ
الج ّنة.
یناه فینا قطرة بواءه اهّلل عزوجل
قال
حســین بــن علــى(ع) فرمــود :چشــمان هــر کــس کــه در مصیبتهــاى مــا
قطرهاىاشــک بریــزد ،خداونــد او را در بهشــت جــاى مىدهــد.
(احقاق الحق ،ج  ،5ص )523

بهشت ،پاداش عزادارى

َُ
َ
قــال علــى بــن الحســین السـ ّـجاد(ع) :ا ّیمــا ُمــؤ ِمـ ٍـن َد ِم َعـ ْـت َع ْینـ ُـاه ِلق ْتـ ِـل
ُْ َ ْ َ َ ْ َ َ َّ َ َ
ْ َ ُ ً
ـیل َعلــى َخ َّد ْیـ ِـه َبـ َّـو َاء ُه ُ
اهّلل فـ ِـى ال َج ّنـ ِـة غ َرفــا.
الحســی ِن و مــن معــه حتــى یسـ
امــام سـ ّـجاد(ع) فرمــود :هــر مــؤ منــى کــه چشــمانش براى کشــته شــدن حســین
بــن علــى(ع) و همراهانشاشــکبار شــود واشــک بــر صورتش جــارى گــردد ،خداوند
او را در غرفههــاى بهشــتى جــاى مىدهــد( .ینابیــع المــوده ،ص )429

به یاد فرزندان فاطمه علیها ّ
السالم

َ
ٌ
السج ُاد(ع):ا ّنى َل ْم َا ْذ ُک ْر َم ْص َر َع َبنى فاط َم َة ا ّال َخ َن َق ْتنى لذل َ
قال ّ
ک َع ْب َرة.
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ـهادت فرزنــدان فاطمــه علیهــا ّ
الســام را به
امــام ســجاد(ع) فرمود:مــن هرگــز شـ ِ
یــاد نیــاوردم ،مگــر آنکــه بخاطــر آن ،چشمانماشــکبار گشــت.
(بحاراالنوار ،ج  ،46ص )109

اشک على(ع) در سوگ شهداى کربال

َ
َ َ
ْ َ
َ
ْ َ ْ
َْْ
حابـ ِـه قــال :ف ّلمــا َم َّر ِبهــا َت َرق َرقـ ْـت َع ْینـ ُـاه
قــال الباقــر(ع) :بــا فــى ِاثنیـ ِـن ِمــن اص ِ
ُ َّ َ
ْ
ُ
ُ
َ ُ
ـاخ رکابهـ ْـم َو هــذا ُم ْلقــى رحاله ْم َو ُ
هیهنــا ُت ْهــراق ِدماؤ ُه ْم،
ِلل ُبـ ِ
ِ ِِ
ـکاء َثــم قــال :هــذا من َـ ِ ِ ِ
ُ
ُ
َ
ـک ُت ْهــراق ِدمـ ُـاء اال ِح َّبـ ِـة.
ـک ِمـ ْـن ت ْر َبـ ٍـة عل ْیـ ِ
طوبــى لـ ِ
امــام باقــر(ع) فرمود:امیرالمؤمنیــن(ع) بــا دو تــن از یارانــش از (کربــا) گــذر
کردنــد ،حضــرت ،هنــگام عبــور از آنجــا ،چشمهایشاشــک آلــود شــد ،ســپس
ّ
فرمود:اینجــا مرکبهایشــان بــر زمیــن مىخوابد،اینجــا محــل بارافکندنشــان
اســت واینجــا خونهایشــان ریختــه مىشــود ،خوشــا بــه حــال ت ـواى خاکــى کــه
خــون دوســتان بــرروى تــو ریختــه مىشــود! (بحاراالنــوار ،ج  ،44ص )258
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سوگوارى در خانهها

الباقــر(ع) ْ :کیـ ِـه َو َی ْاء ُمـ ُـر َمـ ْـن فــى دار ِه ب ْال ُبـ ِ َ َ ْ َ ُ ُ
ُ
دار ِه
قــال
ِ ِ
ـکاء علیـ ِـه و یقیــم فــى ِ
َ
ْ
ً
ُ
ُ ََ ُ ْ
ُ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ـوت وَ
َ
ْ
ُ
ُ
ُ
ْ
ـکاء بعضهــم بعضــا ِفــى البیـ ِ
مصیبتــه ِب ِاظهـ ِـار الجــز ِع علیـ ِـه و یتالقــون ِبالبـ ِ
ْ
َُ ّ َْ ُ ُ ْ َْ ً ُ
ـاب ال ُح َسـ ْـی ِن(ع).
ِلیع ِــز بعضهــم بعضــا ِبمصـ ِ
امــام باقــر(ع) نســبت بــه کســانى کــه در روز عاشــورا نمىتواننــد بــه زیــارت آن
حضــرت بروند،اینگونــه دســتور عــزادارى دادنــد و فرمودنــد(:ع) ندبــه و عــزادارى
و گریــه کنــد و بــه اهــل خانــه خــود دســتور دهــد کــه بــر او بگرینــد و در خانـهاش بــا
اظهــار گریــه و نالــه بــر حســین(ع) ،مراســم عــزادارى برپــا کنــد و یکدیگــر را بــا گریــه و
تعزیــت و تســلیت گویــى در ســوگ حســین(ع) در خانههایشــان مالقــات کننــد.
(کامل الزیارات ،ص )175

اشک ،حجاب دوزخ

َ
َ َ ُ
ْ
قــال الباقر(ع):مــا ِمـ ْـن َر ُجـ ٍـل ذک َرنــا ا ْو ذ ِک ْرنــا ِع ْنـ َـد ُه َیخـ ُـر ُج ِمـ ْـن َع ْی َن ْیـ ِـه مـ ٌـاء ولـ ْـو
َ َّ
َ
ُ َ
ّ
ً
ً
ْ َ
م ْثـ َـل َجنــاح ْال َب َ
الد ْمـ َـع ِحجابــا
اهّلل لـ ُـه َب ْیتــا فــى ال َج ّنـ ِـة َو َج َعــل ذ ِلــک
عوضـ ِـة ِاال َب َنــى
ِ
ِ
ُ
ّ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َبینــه و بیــن النـ ِـار.
امــام باقــر(ع) پــس از شــنیدن ســرودههاى (کمیــت) دربــاره اهــل بیــت،
گریســت و ســپس فرمــود :هیــچ کــس نیســت کــه مــا را یــاد کنــد ،یــا نــزد او از مــا
یــاد شــود و از چشــمانش هــر چنــد بهانــدازه بــال پشهاىاشــک آیــد ،مگــر آنکــه
خداونــد برایــش در بهشــت ،خان ـهاى بنــا کنــد و آناشــک را حجــاب میــان او و
آتــش دوزخ قــرار دهــد( .الغدیــر ،ج  ،2ص )202

مجالس حسینى

الصــادق(ع) ل ُلف َض َ
ـون؟ َفقـ َـالَ :ن َعـ ْـم ،قـ َـال :ا َّن ت ْلـ َ
ـون َو ُت َح ّ ِد ُثـ َ
یل:ت ْج ِل ُسـ َ
قــال ّ
ـک
ِ ِ
ِ
َ
َ
َ
ُ
َ
فاء ْح ُیــوا ا ْم َرنــا ،ف َر ِحـ َـم ُ
ْال َمجا ِلـ َـس ا ِح ُّبهــا َ
اهّلل َمـ ْـن ا ْحیــى ا ْم َرنــا.
ُ
امــام صــادق(ع) از (فضیــل ) پرســید :آیــا (دور هــم ) مىنشــینید و حدیــث و
ســخن مىگوییــد؟ گفــت :آرى فرمود:اینگونــه مجالــس را دوســت دارم ،پسامـ ِـر
(امامــت ) مــا را زنــده بداریــد .خــداى رحمــت کنــد کســى را کهامــر و راه مــا را احیــا
کنــد( .وســائل الشــیعه ،ج  ،10ص )392
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بیست سال گریه

ً
َ ّ ُ
ـادق(ع)َ :بکــى َعلـ ُّـى ْبـ ُـن ُ
الح َســین(ع) ِع ْشـ َ
ـرین َسـ َـنة َو مــا ُو ِضـ َـع َب ْیـ َـن
قــال الصـ
ِ
ََْ َ ٌ ّ
َ
یدیـ ِـه طعــام ِاالبکــى.
امــام صــادق(ع) فرمود:امــام زیــن العابدیــن(ع) بیســت ســاله (بــه یــاد عاشــورا)
گریســت و هرگــز طعامىپیــش روى او نمىگذاشــتند مگراینکــه گریــه مىکــرد.
(بحاراالنوار ،ج  ،46ص )108

چشمهاىاشکبار

َ
َ ّ ُ
(ع):م ْن ُذک ْرنا ع ْن َد ُه َف َ
ناه َح َّر َم ُ
فاض ْت َع ْی ُ
ادق َ
اهّلل َو ْج َه ُه َعلى ّالن ِار.
قال الص
ِ ِ
امــام صــادق(ع) فرمــود :نــزد هــر کــس کــه از مــا (و مظلومیــت مــا) یــاد شــود و
چشــمانش پــر ازاشــک گــردد ،خداونــد چهــرهاش را بــر آتــش دوزخ حــرام مىکنــد.
(بحاراالنوار ،ج  ،44ص )285

احیاء خط اهل بیت علیهم ّ
السالم

َ
َ
ُ
َ
الصادق(ع)َ :ت َ
قال ّ
زاو ُروا َو َتالقوا َو َتذاک ُروا و ا ْح ُیوا ا ْم َرنا.
امــام صــادق(ع) فرمود:بــه زیــارت و دیــدار یکدیگــر برویــد ،بــا هــم بــه ســخن و
مذاکــره بنشــینید وامــر مــا را (:کنایــه از حکومــت و رهبــرى ) زنــده کنیــد.
(بحاراالنوار ،ج  ،71ص )352

اشکهاى ارزشمند

ـکَ ،امــا ا َّنـ َ
اهّلل َد ْم َع َتـ َ
الصــادق(ع)َ ...:ر ِحـ َـم ُ
ـک ِمـ َـن َّالذیـ َـن ُی َعـ ُّـد َ
قــال ّ
ون ِمـ ْـن
ِ
َ
َ
ّ
َ
َ
ْ
ُ
ـون ل ُح ْزننــا ،امــا ا ّنـ َ
َا ْهــل ْال َجـ َـزع لنــا َوالذیـ َـن َیف َر ُحـ َ
ـک َسـ َـترى ِع ْن َد
ِ
ـون ِلف َر ِحنــا و َی ْح َزنـ َ ِ ِ
ِ
ِ
ـور آبائــى َلـ َ
َم ْوتـ َ
ـک ُح ُضـ َ
ـک....
ِ
امــام صــادق(ع) ،بــه (مســمع ) کــه از ســوگواران و گریــه کننــدگان بــر عــزاى
حســینى بــود ،فرمــود :خداى،اشــک تــو را مــورد رحمــت قــرار دهــد .آگاه بــاش ،تــو
از آنانــى کــه از دلســوختگان مــا بــه شــمار مىآینــد ،و از آنانــى کــه بــا شــادى مــا شــاد
مىشــوند و باانــدوه مــا غمگیــن مىگردنــد.آگاه بــاش ! تــو هنــگام مــرگ ،شــاهد
حضــور پدرانــم بــر بالیــن خویــش خواهــى بــود( .وســائل الشــیعه ،ج  ،10ص )397
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َ
َ ّ ُ
(ع):ل ّمــا مـ َ
اهّلل(ص) َ َ َ ْ َ ْ ُ َ ُ
ـول
ـات ِابراهیـ ُـم ْبـ ُـن َر ُسـ
الصادق
قــال
ـول ِ
حملــت عیــن ر ُسـ ِ
ِ
ُّ
ُ َّ َ
َْ َ ُ َْْ ُ َ َ ْ َ ُ َْْ ُ َ َُ
ّ
ُ
ُ
ــوع ثمقــال الن ّ
بى(ص):تدمــع العیــن و یحــزن القلــب و ال نقــول مــا
الدم
اهّلل ِب
ِ
ِ
ُ ََ ْ ُ ُ
ُ ْ ُ َّ َّ َ ّ
َ
َ
یسـ ِـخط الــرب و ِانــا ِبــک یــا ِابراهیــم لمحزونــون.
امــام صــادق(ع) فرمود:چــون ابراهیــم  -پســر رســول خــدا  -از دنیــا رفــت،
چشــم پیامبــر پــر ازاشــک شــد .ســپس پیامبــر فرمود:چشم،اشــکبار مىشــود و
دل غمگیــن مىگــردد ،ولــى چیــزى نمىگوییــم کــه خــدا را بــه خشــم آورد ،و مــا در
ســوگ تــو -اى ابراهیــم -اندوهناکیــم( .بحاراالنــوار ،ج  ،22ص )157

دلهاى سوخته

ً َ
َّ
َ ْ َ ْ ْ َ َ
اال ْع ُیـ َـن َّالتــى َجـ َـر ْت ُد ُم ُ
قــال ّ
وعهــا َر ْح َمــة لنــا
الصــادق(ع) :اللهــم ...و ارحــم ِتلــک
َّ
َ ْ َ
َ ََ ْ َ ْ َََ ْ َ َ ْ َ ّ َ ْ َ َ ّ
ُ
ْ
ُ
َو ْار َحـ ْـم ت ْلـ َ
ـک القلـ َ
ـوب التــى جزعــت و احترقــت لنــا و ارحـ ِـم الصرخــة التــى کانــت لنــا.
ِ
ّ
امــام صــادق(ع) بــر ســجاده خــود نشســته و بــر زائــران و ســوگواران اهــل بیــت،
چنیــن دعــا مىکــرد و مىفرمــود :خدایــا ...آن دیــدگان را کهاش ـکهایش در راه
ّ
ترحــم و عاطفــه بــر مــا جــارى شــده و دلهایــى را کــه بخاطــر ما ناالن گشــته و ســوخته
و آن فریادهــا و نالههایــى را کــه در راه مــا بــوده اســت ،مــورد رحمــت قــرار بــده.
(بحاراالنوار ،ج  ،98ص )8

کوثر واشک

ْ َ ْ َ َ ْ َ ّ ُ ّ َ ْ َ َّ َ َ ْ َ َ
َ ّ ُ
النظ ِر ِالى الک ْوث ِر َو ُس ِق َی ْت ِم ْن ُه.
الصادق(ع) :ما ِمن عی ٍن بکت لنا ِاال ن ِعمت ب
قال
امــام صــادق(ع) فرمــود :هیــچ چشمىنیســت کــه بــراى مــا بگریــد ،مگــراینکــه
برخــوردار از نعمـ ِـت نــگاه بــه (کوثــر) مىشــود و از آن ســیرابش مىکننــد.
(جامع احادیث الشیعه ،ج  ،12ص )554

ّ
برمظلومیت شیعه
گریه

َ ّ ُ
فینــا َد ْم َعـ ًـة لـ َـدم ُســف َ
ک َلنــا َا ْو َح ّق َلنــا ُن ِق ْص ُ
ـادق(ع)َ :مـ ْـن َد ِم َعـ ْـت َع ْی ُنـ ُـه َ
ناه
قــال الصـ
ِ ٍ ِ
ٍ
َْ ْ ُْ ُ َ َ َْ َ
ْ َ َّ ُ ُ ً
َ َ َّ
َ
ُ
ُ
َ
ْ
ض انت ِهــک لنــا او ِالحـ ٍـد ِمــن شــیع ِتنا بــواءه اهّلل تعالــى ِبهــا ِفــى الجنـ ِـة حقبا.
او ِعــر ٍ
امــام صــادق(ع) فرمــود :هــر کــس کــه چشــمش در راه مــا گریــان شــود ،بخاطــر
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خونــى کــه از مــا ریختــه شــده اســت ،یــا حقــى کــه از مــا گرفتهانــد ،یــا آبرویــى کــه
از مــا یــا یکــى از شــیعیان مــا بــرده و هتــک حرمــت کردهانــد ،خــداى متعــال بــه
همیــن ســبب ،او را در بهشــت جــاودان ،بــراى ابــد جــاى مىدهــد.
(امالى شیخ مفید ،ص )175

ثواب بى حساب

َ ٌ
َ ّ ُ
ادق(ع)ِ :ل ُک ّل َش ْیئ َث ٌ
الد ْم َعة فینا.
واب ِاال
قال الص
ٍ
امــام صــادق(ع) فرمــود :هــر چیــزى پــاداش و مــزدى دارد ،مگراشــکى کــه بــراى
مــا ریختــه شــود (کــه چیــزى بــا آن برابــرى نمىکنــد و مــزد بىانــدازه دارد).
(جامع احادیث الشیعه ،ج  ،12ص )548

گریه آسمان

ً
ّ ُ
رار ُة! ا َّن َّ
ُ
ماء َب َک ْت َع َلى ْال ُح َس ْین َا ْر َب َ
الس َ
عین َصباحا.
َع ِن
الصادق(ع) :یا ز َ ِ
ِ
امــام صــادق(ع) فرمــود:اى زراره ! آســمان چهــل روز ،در ســوگ حســین بــن
علــى(ع) گریــه کــرد( .جامــع احادیــث الشــیعه ،ج  ،12ص )552

گریه واندوه مطلوب

َ ْ ُ ٌ َ ْ َ َُ َ ُْ ُ َ
ْ
ُ ُّ ْ
َ ّ ُ
ـکاء َعلــى
ـکاء مکــروه ِســوى الجــزع و البـ
قــال
الصــادق(ع) :کل ال َجـ َـز ِع َو ال ُبـ ِ
ُ َ
ــین (ع)
الحس ِ
امــام صــادق(ع) فرمــود :هــر نالیــدن و گریـهاى مکــروه اســت ،مگــر نالــه و گریــه
بــر حســین(ع)( .بحاراالنــوار ،ج  ،45ص )313

پیامبر(ص) و گریه بر شهید

َ
َ َ َ
َ
ُ َ
َ ّ ُ
الصــادق(ع)ِ :ا ّن ّالنبـ َّـى ل ّمــا جائ ْتـ ُـه َوفــاة َج ْعفـ ِـر بـ ِـن ابــى طالـ ٍـب َو َز ْیـ ِـد بـ ِـن
قــال
ًَّ َ ُ
َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ ُ َ ُ َ ُ ُ ُ َ َْ
ّ
َ
ُ
ُ
َ
حارثــة کان اذا دخــل بیتــه کثــر بکائــه علی ِهمــا ِجــدا و یقــول :کانــا یح ِدثانــى و یــؤ
ِ
ً
ََ
ا ِنســانى فذ َهبــا َجمیعــا.
امــام صــادق(ع) فرمــود :وقتــى خبــر شــهادت جعفــر بــن ابــى طالــب و زیــد بــن
حارثــه بــه پیامبــر خــدا رســید ،از آن پــس هــرگاه وارد خانــه مىشــد ،بــر آن دو
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شــهید ّ
بشــدت مىگریســت و مىفرمــود :آن دو شــهید ،بــا مــن هــم ســخن و
همــدم و انیــس بودنــد ،و هــر دو رفتنــد! (مــن الیحضــره الفقیــه ،ج  ،1ص )177

ََ
نفسهاى تسبیح

َ ّ ُ
ـبیح َو َه ُّمـ ُـه َلنــا عبـ َ
ـاد ٌة َو ِک ْتمـ ُ
ـادق(ع)َ :ن َفـ ُـس ْال َم ْه ُمــوم ِل ُظ ْل ِمنــا َت ْسـ ٌ
ـان
قــال الصـ
ِ
ِ
َ
َ
َ
ْ
َ
ٌ
َ
َ
َ
ْ
ُ
َ
ُ
َ
ّ
اهّلل(ع) :ی ِجـ ُـب ان یکتـ َـب هــذا
اهّلل .ثـ ّـم قــال ابــو عبـ ِـد ِ
ـبیل ِ
ِْســرنا ِجهــاد َّ فــى سـ ِ
ُ
َ
ال َحدیــث ِبالذهـ ِـب.
ََ
ّ
مظلومیــت مااندوهگیــن
امــام صــادق(ع) فرمــود :نفــس کســى کــه بخاطــر
شــود ،تســبیح اســت واندوهــش بــراى مــا ،عبــادت اســت و پوشــاندن راز مــا
جهــاد در راه خداســت .ســپسامام صــادق(ع) افزود:ایــن حدیــث را بایــد بــا طــا
نوشــت ! (امالــى شــیخ مفیــد ،ص )338

فرشتگان سوگوار

َ ْ
َ
َ ُ
ٌ ُ
َ ّ ُ
ُ َ
ـک ِع ْنـ َـد ق ْبـ ِـر ال ُح َسـ ْـی ِن(ع) ُشـ ْـعث غ ْب ٌر َی ْبکونـ ُـه
قــال
الصــادق(ع) :ا ْر َب َعــة اال ِف َملـ ٍ
َ
ِالــى َیـ ْـو ِم ِالقیامـ ِـة.
امــام صــادق(ع) فرمــود :چهــار هــزار فرشــته نــزد قبــر سیدالشــهدا(ع) ژولیــده
و غبارآلــود ،تــا روز قیامــت بــر آن حضــرت مىگرینــد( .کامــل الزیــارات ،ص )119

گریه بر حسین

(ع)

ْ
ً َ َْ
َ َ َ
ُ َ
َ ّ
ـک ِلل ُح َسـ ْـی ِن ْبـ ِـن َعلـ ّـى
ـبیب! ِا ْن ک ْنــت با ِکیــا ِلشـ ٍـئ فابـ ِ
قــال الرضــا(ع) :یــا ا َبــن شـ ٍ
َ
ْ
ْ َ
َ ّ ُ َ
ْبـ ِـن ابــى طالـ ٍـب(ع) ف ِانـ ُـه ذ ِبـ َـح کمــا ُیذ َبـ ُـح الک ْبـ ُـش.
امــام رضــا(ع) بــه ّ
(ریــان بــن شــبیب ) فرمــود:اى پســر شــبیب ! اگــر بــر چیــزى
گریــه مىکنــى ،بــر حســین بــن علــى بــن ابــى طالــب(ع) گریــه کــن ،چــرا کــه او را
ماننــد گوســفند ســر بریدنــد( .بحاراالنــوار ،ج  ،44ص )286

مجالسى به یاد َا ّئمه علیهم ّ
السالم

َ
َْ
َ
َ
َ
ً
قــال ّالرضــا(ع)َ :مـ ْـن َجلـ َـس َم ْج ِلســا ُی ْحیــى فیـ ِـه ا ْم ُرنــا لـ ْـم َی ُمـ ْـت قل ُبـ ُـه َیـ ْـو َم
َت ُم ُ
ــوت ْال ُق ُل ُ
ــوب.
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امــام رضــا(ع) فرمــود :هــر کــس در مجلســى بنشــیند کــه در آن،امــر (و خـ ّـط و
مــرام مــا) احیــا مىشــود ،دلــش در روزى کــه دلهــا مىمیرنــد ،نمىمیــرد.
بحاراالنوار ،ج  ،44ص 278

آثار گریستن بر حسین(ع)

ْ ُ َ َ َّ ُ َ َ
َْ
ُ
ََ
ْ ُْ َ
َ ّ
ـکاء َعلیـ ِـه َی ُحـ ّـط
ـک الباکــون فـ ِـان البـ
ـین فل َی ْبـ ِ
ُّ قــال ْالرضــا(ع) :فعلــى ِمثـ ِـل الحسـ ِ
ـوب ال ِعظـ َ
الذ ُنـ َ
ـام.
امــام رضــا(ع) فرمــود :گریــه کننــدگان بایــد بــر کســى همچــون حســین(ع) گریــه
کننــد ،چــرا کــه گریســتن بــراى او ،گناهــان بــزرگ را فــرو مىریــزد.
بحاراالنوار ،ج  ،44ص 284

اشگ و آمرزش گناه

َ
قــال ّالرضــا(ع)َ :یــا ْبـ َـن َشــبیب! ِا ْن َب َک ْیـ َـت َع َلــى ُ
ـین(ع) َح ّتــى َتصیـ َـر
الح َسـ
ٍ
ِ
َ
َ
َ َ َ ً َ
َ ّ ْ َ ََ َ ُ َ َ ُّ َْ ََْ
ُد ُم ُ
وعـ َ
کان ا ْو کبیــرا قلیــا
ـک کل ذنـ ٍـب اذن ْب َتـ ُـه َصغیــرا
ـک َعلــى خدیــک غفــر اهّلل لـ
ً
َ َ
کان ا ْو کثیــرا.
امــام رضــا(ع) فرمــود:اى پســر شــبیب ! اگــر بــر حســین(ع) آن قــدر گریــه کنــى
کهاشــگهایت بــر چهــره ات جــارى شــود ،خداونــد همــه گناهانــت را کــه مرتکــب
شــدهاى مىآمــرزد؛ کوچــک باشــد یــا بــزرگ ،کــم باشــد یــا زیــاد.
امالى صدوق ،ص 112

همدلى با عترت

َّ
قـ َـال ّالرضــا(ع)ِ :ا ْن َسـ َّـر َک َا ْن َت ُکـ َ
الد َرجـ ِ ْ ُ
َ
ـان
ـون َم َعنــا فـ ِـى
ـات العلــى ِمــن ِ
الجنـ ِ
ْ
َ
َف ْ
احـ َـز ْن ِل ُح ْز ِننــا َو افـ َـر ْح ِلف َر ِحنــا.
امــام رضــا(ع) بــه ّریــان بــن شــبیب فرمــود :اگــر تــو را خوشــحال مىکنــد کــه در
درجــات واالى بهشــت بــا مــا باشــى ،پــس درانــدوه مــا غمگیــن بــاش و در شــادى
مــا خوشــحال بــاش .جامــع احادیــث الشــیعه ،ج  ،12ص 549
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منزلتامام حسین

(ع)

حجت االسالم و المسلمین انصاریان

خونایــن بزرگوارامــام حســین(ع) ،خونــی ویــژه اســت.امام زمان(عــج) ازایــن خون
تعبیــر بــه خــون زنــده كــرده و میفرماینــد :بهایــن خــون زنــده مــن ســام میکنم.

نامهامام زمان(عج) به قاسم بن عالء همدانی

وجــود مبارکامــام زمان(عــج) ،در نام ـهای بــه قاســم بــن عــاء همدانــی کــه
اهــل یمــن بــود و وکیــل وجــود مبارکامــام عســگری(ع) درامــور دیــن و دنیــای
مــردم ،مینویســد :قاســم بــن عــاء! پنجشــنبه روز ســوم شــعبان روز ،والدت
مــوالی مــا ،حضــرت حســین بــن علی(ع)اســت]1[.اینکهامام زمان(عــج)
میفرمایــد« :مــوالی مــا» و نمیفرمایــد« :مــوالی مــن» ،آیــا منظــور از «مــوالی
مــا» ،همــه اهــل بیت(علیهــم الســام) ازامــام ســجاد(ع) بــه بعــد و همــه شــیعیان
هســتند؟این قابــل تحقیــق اســت؛ چونامــام جمــع را درایــن نامــه در نظــر
داشــته اســت ،عبــارت« :مــوالی مــا» بــه كار میبرنــد تــا خودشــان را هــم درایــن
نامــه جــزو جمــع بــه حســاب آورنــد .آن وقــت بایــد ســراغ عنوانایــن جمعــی رفــت
کــه وجــود مبــارک حضــرت ابــا عبــداهلل حســین(ع) مــوالی آنهاســت.
در برابر کلمه «موال» در قرآن ،روایات و فقه ،کلمه «عبد» آمده است.
در دعــای کمیــل ،چنــد بارامیرمؤمنــان خطــاب بــه پــروردگار دارد« ،الهــی»،
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«ســیدی» و «مــوالی» .آنــی کــه در برابــر مــوال اســت ،عبــد میباشــد .البتــه،
مقــام عبودیــت در برابــر مولویــت حــق ،مســأله ویــژهای اســت .در آنجــا« ،مــوال»،
خالــق عبــد ،رازق عبــد ،و رب عبــد اســت .دنیــا و آخــرت عبــد ،در اختیــار مــوالی
آن عبــد اســت ،ولــی مســأله مــوال و عبــد در غیــر خــدا ،معنایشایــن اســت كــه
ســرمایهداری آمــده و افــرادی را بــا هزینــه کــردن و ســرمایه دادن ،خریــده اســت
و آنهــا در خدمــت او هســتند؛ آنهــا بــرای او کار كــرده و زحمــت میکشــند ،و
مــوال هــم در مقابــل زحماتشــان ،بــه آنــان نظــرّ ،
توجــه و لطــف دارد و زمانــی هــم
ْ
َْ
میرســد کــه مــوال بــرای خــدا رو بــه عبــدش كــرده و میگویــد« :انـ َـت ُحـ ٌـر ِل َو ْجـ ِـه
اهلل».مــن بــه خاطــر خــدا ،تــو را از آن زحمــت ،از آن رنــج ،از آن مرارتــی کــه بــرای
ِ
مــن میكشــی ،آزاد کــردم و اكنــون تــو آزادی ،پــس راحــت بــاش!
آیــا وجــود مبارکامــام عصر(عــج) میخواهــد بگویــد :حســین بــن علــی(ع) بعــد
ازاینکــه بــه دنیــا آمــده ،بــا آن هزینـهای کــه کــرده ،همــه مــا را از دســت کفــر ،ظلــم،
بدبختــی ،تیرگــی و تاریکــی خریــده اســت و ما عبــد او شــدیم ،و باید منتظر بمانیم
تــا خدمــات مــا مــورد قبــول او قــرار بگیــرد و در روز قیامتایشــان بــه پــروردگار بگوید
مــن میخواهــم هــر کــس در مــدار عبــد بــودن مولویــت مــن قــرار گرفتــه ،آزاد کنــم
ّ
متوجــه او نشــود؛ چــون
تــا مصایــب قیامــت ،مشــکالت قیامــت ،دوزخ قیامــت،
ً
پــروردگار عالــم هــم بنــا دارد خواســته اباعبــداهلل(ع) را مطلقــا رد نکنــد.

مردود نشدن دعایامام حسین(ع) به صورت مطلق

البتــه ،خداونــد متعالایــن وعــده مــردود نشــدن دعــا بــه صــورت مطلــق را بــه
هیــچ پیغمبــر وامامیضمانــت نــداد .در متــن قــرآن ،در ســوره مبارکــه توبه اســت.
البتــه ،داســتانی اتفــاق افتــاد کهایــن آیــه شــریفه نــازل شــد .داســتانش همایــن
طــور کــه شــیعه و ســنی نوشــتهاند:این بــود کــه جوانــی كــه بــه عنــوان شــأن
نزولایــن آیــه اســت و جوانــی پــاک ،مؤمــن و متدیــن بــود کــه در جنــگ احــد هــم
شــهید شــد و شــهادتش هــم مربــوط بــه صبــح عروس ـیاش بــود ،آمــد خدمــت
رســول خــدا(ص) ،و بــه پیغمبرعظیــم الشــأن اســام كــه بــه خاطرایمانایــن
جــوان و ارزشــش ،خیلــی بهایــن جــوان عالقــه داشــت ،عــرض کــرد :پــدرم از دنیــا
رفتــه و مــن هــم میدانــم کــه شــما نظــری بهایــن پــدر مــن نداشــتید؛چون پــدرم
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باطــن خبیــث ،آلــوده و زشــتی داشــت .شــما اگــر بــر جنــازه او حاضــر نشــوید و نمــاز
نخوانیــد ،مــن میترســم خانــواده مــا انگشــت نمــا شــوند ،وایــن مســأله هــم بــرای
مــن ســنگین و ســخت اســت.
حضــرت فرمــود :برویــد جنــازهاش را بیاوریــد تــا مــن بــر او نمــاز بخوانــم .آن
جنــازه را تشــییع کردنــد و بــه کنــار مســجد آورنــد .رســول خــدا(ص) بیــرون
آمــد و بــر آن نمــاز خوانــد .دیگــر مــا نمــازی باالتــر از نمــاز رســول خــدا(ص) کــه
کمیــت نمــاز مــا بــا رســول خــدا(ص) یکــی اســت .مــا در نمــاز ّ
نداریــم؟ ّ
میــت
پنــج تکبیــر میگوییــم ،و رســول خــدا(ص) هــم پنــج تکبیــر میگفــت؛ همــان
طــور كــه رســول خــدا(ص) صبــح دو رکعــت نمــاز میخوانــد ،مــا همایــن نمــاز را
دو رکعــت میخوانیــم و هــر چیــزی کــه رســول خــدا(ص) درایــن دو رکعــت نمــاز
صبــح میخوانــد ،مــا هــم میخوانیــم؛ ّ
کمیــت نمازهــای مــا بــا نمازهــای رســول
خــدا(ص) مســاوی اســت .دیگــر مــا نمــازی باالتــر از نمــاز رســول خــدا(ص) کــه
نداریــم؟ فــرق بیــن نمازهــای مــا و پیغمبــر عظیــم الشــأن اســام(ص) ،در کیفیــت
اســت؛ یعنــی دو رکعــت نمــاز صبــح او را پــروردگار عالــم در یــک کفــه بگــذارد ،و کل
نمازهــای جــن و انــس را در یــک کفــه دیگــر بگــذارد ،كفــه نمازایشــان ســنگین
ترخواهــد بــود ،بــه خاطــر باطــن نمــازش کــه بــرای مــا هــم روشــن نیســت.بعد از
ّ
تکبیــر چهــارم ،ضرورتـ ًـا و بــه صــورت واجــب ،نمازگــزار ّ
میــت بایــد بگویــد« :الل ُهـ ّـم
َ ْ
ْ
اغ ِفـ ْـر ِل َهــذا ال َم ِّی ِت»ایــن دعــا درحالــی كــه دعاکننــده هــم پیغمبــر(ص) اســت و در
نتیجــه ،کیفیــت دعــا هــم بــی نظیــر میباشــد ،بــه محضاینکــه پیغمبــر(ص)
ْ
شد«:اسـ َـت ْغ ِف ْر
تکبیــر پنجــم را گفــت و نمــاز تمــام شــد ،جبرئیــل بــا ایــن آیــه نــازل
َ
ََ
اهَّلل َل ُهـ ْـم ذلــكَ
ُ
َل ُهـ ْـم أ ْو َال َت ْسـ َـت ْغ ِف ْر َل ُهـ ْـم إن َت ْسـ َـت ْغ ِف ْر َل ُهـ ْـم َسـ ْـب ِع َ
ین َمـ َّـره فلــن َی ْغ ِفـ َـر
ِ
ِ
َ َّ ُ َ َ
ـاهَّلل َو َر ُســو ِل ِه َو ُ
اهَّلل َال َی ْهـ ِـدی ْال َقـ ْـو َم ْال َف ِاسـ ِـق َ
ین»[ ]2حبیــب مــن! چــه
ِبأنهـ ْـم كفـ ُـروا ِبـ ِ
تــو بــه جانــب مــن دســت بــه دعــا بــرداری و از مــن بخواهیایــن جــور مردههــا را
بیامــرزم ،و چــه چنیــن درخواســتی را از مــن نكنــی ،خواســتنت یــا نخواســتنت
بــرای مــن مســاوی اســت ،مــن تــا بــه ابــد چنیــن افــرادی را نمیآمــرزم؛ یعنیایــن
دعــای تــو در مــورد چنیــن افــرادی مــردود اســت]3[.
ّامــا نســبت بــه حضــرت سیدالشــهداء(ع) ،اراده حقایــن اســت کــه هرگــز
دعــای او را رد نکنــد.
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ایــن یکامتیــاز و یــک ویژگــی حضــرت سیدالشــهداء(ع) اســت .البتــه،
ً
حضــرت سیدالشــهداء(ع) مــورد دعــا را میداند،امــا اگــر اتفاقــا در مــوردی كــه
بــه نظــر میآیــد قابــل اجابــت نیســت وایشــان وارد دعــا بشــوند ،اجابــت قطعــی
میشــود .آن وقــت مقــام روحــی ،محبــت ،عشــق ،نرم ـیو کرامتشــان تــا جایــی
اســت کــه مرحــوم مالآقــای دربنــدی کــه از مراجــع شــیعه بــود و در زمــان حیاتــش،
یبــرد و شــش مــاه هــم در کربــا ،در زمانــی
ســالی شــش مــاه در تهــران بــه ســر م 
یبــرد ،بعــد از نمــاز صبــح تــا اذان ظهــر بــه حــرم آمــده و فقــط
كــه در كربــا بــه ســر م 
ُ
گریــه میکــرد در حالــی كــه هیــچ کتــاب دعایــی را هــم بــا خــودش نمیبــرد .بعــد
از خوانــدن نمــاز ظهــر و عصــر ناهــار میخــورد و کمیاســتراحت ،و بعــد دوبــاره
یکــرد وایــن گریــه بنــد هــم
بــه حــرم کنــار ضریــح میرفــت و تــا اذان مغــرب گریــه م 
نمیآمــد .درایــن شــش مــاه هــم فقــط یــک درخواســت از ابــا عبــداهلل(ع) داشــت
و شــش مــاه بــرای اجابتــش گریــه میكــرد و درخواســتش همایــن بــود :حســین
جــان! بــرای دل خوشــی مــا ،بــه حــق مــادرت زهــرا ،از تــو میخواهــم در قیامــت
از شــمر نگــذری؛ چــون آن چیــزی کــه مــن دربــاره تــو میدانــمایــن اســت كــه تــو در
عفــو نمــودن چــه كســی هســتی .ترسـماین اســت کــه همیــن كــه در قیامــت وارد
بشــوی ،بگویــی ،خدایــا! از قاتــل مــن بگــذر.
امــروز در بارهایــن میگفتیــم كــه مــوال یعنــی چــی؟ وایــن كــه عبــد یعنــی چــه؟
وایــن كــه روز آزادی عبــد بااشــاره مــوال یعنــی چه؟ایــن را بایــد از متخصصــان
شتــر
خیلــی متخصــص پرســید .مــن ســوادم در حـ ّـد طلبگــی معمولــی اســت و بی 
ً
از آن را نمیدانــم و اصــا نمیفهمــم.

ارزش خونامام حسین

(ع)

مطلــب دیگــری كــه بایــد بگویم،ایــن اســت كــه رســول خــدا(ص) میفرمایــد:
هیــچ کار نیکــی در تمــام عالــم وجــود ،باالتــر از شــهادت در راه خــدا نیســت ،هیــچ
کار نیکــی[ .]4درروایــت دیگــری كــه هــم اهــل ســنت و هــم شــیعه آن را از رســول
َّ
خــدا(ص) نقــل کردهانــد :حضــرت چنیــن فرمــودُ :مرکبــی کــه عالمــان دیــن
بــرای رســاندن دیــن بــه مــردم بــه کار میگیرنــد و بــا آن کتابــی ،تفســیری ،فقهــی
شتــر اســت]5[.اما حــاال بایــد دیــد
مینویســند ،قیمتــش از خــون شــهدا بی 
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َّ
شتــر از خــون کــدام شــهدا اســت؟ چــون در عالــم خونــی
قیمتایــن ُمرکــب ،بی 
َّ
ســت كــه خــون ویــژه میباشــد و میلیاردهــا قلــم و دریاهــا َمرکــب ،نمیتواننــد بــا
ایــن خــون ویــژه نســبت برقــرار کننــد.
خونایــن بزرگوارامــام حســین(ع) ،خونــی ویــژه اســت.امام زمان(عــج) ازایــن
خــون تعبیــر بــه خــون زنــده كــرده و میفرماینــد :بهایــن خــون زنــده مــن ســام
میکنــم ]6[.مــا تــا حــاال نشــنیده بودیــم .خــون زنــده خــون پــاک اســت تــا وقتــی
کــه پنهــان اســت .بــه محضاینکــه از پنهانــی در آمــد ،نجــس میشــود و نمــازش
بــا آن باطــل اســت؛ طــواف بــا آن باطــل اســت؛ شــاید حكمــت آنایــن باشــد کــه
خــون در پنهــان ،دارای گلبولهــای قرمــز و ســفید متحـ ّـرک اســت .وقتــی خــون
ً
بیــرون میآیــد ،گلبولهــا از حرکــت میافتنــد و فــورا زمینــه ظهــور میکــروب پیــش
آمــده و آن خــون نجــس میشــود.
ّاماامــام زمــان اهلل(عــج) میگویــد :ســام برایــن خونهــای زنــده ،نــه
خونهــای آدمهــای زنــده .خــود خــون را میگویــد ،خــون زنــده .ســام برایــن
خونهــای زنده؛ایــن خونــی کــه در کربــا ریختــه شــده و صاحبــش اعلــم علمــای
اولیــن و آخریــن بــود.
ُ َّ
یعنیاینجــا نبایــد پــای مرکــب و قلــم فقهــا ،مفســرین و حکمــای الهــی را بــه
میــان کشــید .علــم کل در کنــار علــم ابــا عبــداهلل ،جهــل اســت.اینجا بحــث علــم
َّ
عالمــان و مرکــب و دواتشــان قابــل طــرح نیســت .خودایــن خــونُ ،مرکبــی شــد
بــرای نوشــتن همــه حقایــق تــا بــه قیامــت .خودایــن خــون ،کتابــی اســت بــه
پهنــای آفرینــش.
امــروز کــه حضرتامــام حســین(ع) بــه دنیــا آمــد ،جبرئیــل(ع) نــازل شــد و
عــرض کــرد :یــا رســول اهلل! خــدا میفرماید:ایــن فرزنــدی کــه بــه تــو دادم ،خزانــه
علــم مــن اســت ،نــه خزانــه علــم گذشــتگان و آینــدگان .یــک وقــت انســان بــه ده
م ـیرود تــا اســتادی را انتخــاب کنــد ،و ســپس ســی ســال پــای درس آن اســتاد
مینشــیند وایــن گونــه علــم آنهــا را بــه خــودش منتقــل مینماید.اینجــا
پــروردگار میگوید:ایــن مولــود کــه همیــن االن بــه دنیــا آمــده ،خزانــه علــم مــن
اســت .منظــور آن نیســت کــه مولــدی کــه در آینــده متولــد میشــود خزانــه علــم
مــن باشــد بلکــه مولــدی کــه االن متولــد شــده خزانــه علــم مــن اســت.
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بنابرایــن ،آن حضــرت ،شــهید عالــم اســت؛ شــهید بــا معرفــت اســت؛ شــهید
بصیــر اســت ،و علــم و دانایــی او و خبیــری و بصیرتــش ،از اهلل اســت ،نــه از
معلمــان بشــری.دراینجا پروندهایــن روایــت هــم بســته شــد و معلــوم ش ـداین
َّ
كــه پیغمبــر(ص) میگویــدُ :مرکــب علمــا از خــون شــهدا افضــل اســت ،منظــور
خــون کــدام شــهید اســت.

بزرگیامام حسین(ع) در کالم پیامبر

(ص)

مطلــب دیگــری كــه شایســته اســت بگویــم ،مطلبــی اســت كــه خوانــدن پرونــده
آن و فهمــش بــرای شــما ،نیــاز بهایــن دارد کــه انســان قاعــده بســیار بســیار علمـیو
قابــل بحــث اتحــاد عاقــل ،عقــل و معقــول را هضــم کــرده باشــد.این بحــث ،بحثــی
اســت کــه بیــش از ســه هــزار ســال اســت مــورد ّ
توجــه حکمــای الهــی میباشــد.
نتیجهایــن بحــث چنیــن اســت كــه :وجــود انســانها در حــركات عقلــی كــه بــرای
خــدا دارنــد ،بــا عاقــل ،بــا عقــل و بــا معقــول؛ یعنــی آنچــه از معرفــت و معلومــات كــه
عقــل آن را گرفتــه ،متحــد میشــود.
ایــن روایتــی كــه میخواهــم بخوانــم ،بــا ایــن پرونــده و بــا ایــن قاعــده قابــل
حــل اســت کــه البتــه ،توضیحایــن قاعــده ،از دســت مــن بــر نمیآیــد ،بلكــه آن
مقــداری را هــم کــه بلــد هســتم و خوانــدهام ،اگــر بخواهــم بیــان كنــم ،تنهــا خــودم
و شــما را فقــط خســته میکنــم.
ایــن روایــت را كــه از رســول گرامــی(ص) نقــل شــده ،در کتــب ســنی دیــدهام و
شــیعه هــم آن را نقــل کــرده اســت .دربــاره احــدی هــم چنیــن متنــی ازایشــان
َْ ُ َ َ
ـک ل ْح ِمــی،
نیامــده اســت ،جزاینكــه آن حضــرت بهامیرمؤمنان(ع)گفت«:لحمـ
ُْ َ ْ
ــک َدمــیَ ،ح ْر ُب َ
َد ُم َ
ک ِســل ِمی»[ّ ]7اما شــگفت آورتــر ســخنی
ــک َح ْر ِبــیِ ،ســلم
ِ
ُ
فرمودند«:ح َسـ ْـی ٌن ِم ِّنــی
اســت كــه رســول گرامــی(ص) دربــاره ابــا عبــداهلل(ع) چــه
ََ
َو انــا ِمـ ْـن ُح َسـ ْـی ٍن»[]8این بحــث خیلــی ســنگینی اســت .یــک رباعــی میخوانــم
تــا شــاید فهمایــن روایــت را آســان کنــد:
داند آن عقلی که او دل روشنی است /در میان لیلی و من فرق نیست
من کیم لیلی و لیلی کیست  /ما یکی روحیماندر دو بدن
یــک خطایــن رباعــی را حــاال مــن بــه نقــل از پیامبــر میگویــمُ :
«ح َسـ ْـی ٌن ِم ِّنــی وَ
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ََ
انــا ِمـ ْـن ُح َسـ ْـی ٍن»رفتیم ســراغ پیامبــر و ببینیــم پیغمبــر کیســت؟ بــزرگان دیــن بــا
دلیــل و بــا برهــان ،نــه بــا چــوبانــدرز ،ثابــت کردنــد كــه وجــود مبــارک رســول خــدا
درایــن عالــم ،مقــام جمــع الجمعــی اســت؛ یعنــی آنچــه خــدا در بیــرون عالــم و در
باطــن عالــم دارد ،همــه را در او خالصــه کــرده اســت؛ یعنــی اگــر بگوییــم پیغمبــر
همــه فرشــتگان اســت ،خواهــم گفــت :او چنیــن اســت.
اگــر بگوییــم :پیغمبــر همــه انسانهاســت ،خواهــم گفــت :چنیــن اســت؛ اگــر
بگوییــم :پیغمبــر همــه زنــدگان بــا ارزش عالــم اســت ،خواهــم گفــت :چنیــن
اســت؛ اگــر بگوییــم :پیغمبــر همــه ارزشهاســت ،خواهــم گفــت :چنیــن اســت،
َ ْ َ َ َّ
ْ َ
َ
اك ِإل َر ْح َمــه ِلل َعال ِمیـ َـن»[ ]9نبــود ،محــال بودایــن آیــه نــازل
اگــر«و َمــا أ ْر َســلن
و
َ
َ
ْ
ْ
ُ
ّ
َ
َ
بشــود«:الح ْمد ِل َر ّب العال ِمیــن»[ ]10خــدا میگویــد :مــن ّ
رب جهانیــان هســتم،
ِ
همیــن خــدا میگویــد :پیغمبــر ،رحمــت بــرای جهانیــان اســت؛ یعنیایــن قــدر بــه
ّ
او بخشــیدهام کــه اگــر کل موجــودات از ســفرهاش بخورنــد ،سیرشــان میکنــد و از
او کــم هــم نمیشــود .آن وقــت ،پیغمبــر میگویــد ،حســین نیــزاینگونــه هســت.

ارزش شهادتامام حسین

(ع)

مطلــب دیگــری كــه شایســته اســت بگویــم،ایــن اســت كــه شــهادت چنیــن
انســانی ،واینکــه بیایــد جانــش را بــرای خــدا بدهــد ،آن هــم در زمانــی کــه
بــرای هیــچ پیغمبــر وامامیچنیــن ماجرایــی پیــش نیامــده اســت ،حتــی
برا یامیرمؤمنــان(ع).
زمانــی كــه حســین جانــش را بــرای خــدا داد ،زمانــی بــود کــه اگــر او جانــش
را هزینــه نمیکــرد ،چــراغ نبــوت همــه انبیــا ،چــراغ توحیــد و چــراغ ارزشهــا
بــرای ابــد خامــوش میشــد .او از طریــق شــهادت ،حلقــه اتصــال بیــن توحیــد،
نبــوت ،ارزشهــا و انسانهاســت .نمیدانــم قیمتایــن شــهادت را گرفتهایــد.
شخص،شــهادتش ویــژه اســت حــاال اگــر درایــن دنیــا بخواهنــد عوضایــن
شــهادت را بــه او بدهنــد ،فکــر میکنیــد چــه بایــد بدهنــد .میگوینــد در مثــل
مناقشــه نیســت .چــارهای نیســت جــز مثــل زدنَ .بــر مــكان اصلــی شــهر ،زمینــی
هــزار متــری اســت کــه قیمتــش از همــه زمینهــای شــهر بیشــتر اســت .شــهرداری
صاحــب زمیــن را دعــوت میکنــد و میگویــد :بــه ّ
مقدســات ســوگند ،نمیخواهیــم
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ظلــم کنیــم ،و نمیخواهیــم حقــی را از بیــن ببریــم ،حــاال ماایــن زمیــن را بــه نفــع
مــردم شــهر الزم داریــم .میدانیــم قیمــت آن هــم متــری دو میلیــون تومــان
ً
اســت ،مــا واقعــا برابــر ارزشایــن زمیــن معـ ّـوض میدهیــم و کــم هــم نمیگذاریــم.
االن هــم پولــش را میدهیــم و بــه صــورت نقــد .حاالایــن ُمعـ ّـوض را پــول بدهیــم
یــا نــه ،پنــج هــزار متــر زمیــن را در بهتریــن نقطــه شــهر بدهیــم کــه جبرانایــن هــزار
متــر را بکنــد؟ انتخــاب بــا شــما اســت.من تــا حــاال در روایــات و آیات ،کلمــه ُم ّ
عوض
و عــوض را در چنیــن مســأله ویــژهای ندیــدم .فقــط دربــاره اباعبــداهلل حســین(ع)
َ ّ
َْ َ
اســت کهامــام زمــان (عــج) میفرماید«:ال ُم َعـ ّـو ُض ِمـ ْـن ق ْت ِلـ ِـه»[ُ ]11معـ ّـوض نــه
نســبت بــه خــود ابــا عبــداهلل(ع)ُ ،معـ ّـوض نــه نســبت بــه نمازهایــش و روزههایــش،
نــه نســبت بهاینکــه فرزنــدی مثــل زیــن العابدیــن و علــی اکبر(علیهمــا الســام) را
تربیــت کــرده اســت ،نــه چنیــن نیســت.این ُمعـ ّـوض ،فقــط قیمــت خونــش در
ََ َ
َ
َْ َ
دنیــا اســت و بــه قیمــت آخــرت آن کاری ندارند«:ال ُم َعـ ّـو ُض ِمـ ْـن ق ْت ِلـ ِـه ا ّن األ ِئ َمــه
َْ
ْ َ ْ َ َّ َ
الشــف ُاء ِفــی ُت ْر َب ِتـ ِـه َو الفـ ْـو ُز َم َعـ ُـه»[]12
ِمــن نسـ ِـل ِه و
وقتــی کــه ابــا عبــداهلل(ع) خونــش را هزینــه کــرد ،عجیــب اســت کهامــام
صــادق(ع) میفرمایــد :در کربــا حضــرت ابــا عبداهلل،امــام حســین(ع) خونــش
را ،نــه بــه خــدا صدقــه داد؛ نــه آن را انفــاق کــرد؛ نــه آن را عطــا کــرد و نــه بــا آن
ـان«ب َذ َل ُم َه َج َتـ ُـه فیـ َ
معاملــه کــرد؛ بلكهایشـ َ
ـک»[ ]13دربارهایــن خــون میگویــد:
ِ
ایــن خــون را بــه رایــگان بــه تــو داد و گفــت :مــن در مقابلایــن خــون ،هیــچ نظــری
جــز رضایــت تــو ندارم.امــام زمان(عج)میگویــد :وقتــی خــدا ایــن خــون را گرفــت،
گفــت :مــن قیمتــی تریــن شــیء را از حســین بــن علــی(ع) گرفتــم؛ بــرای همیــن
عدالتــم اقتضــا میکنــدّ ،
معوضــش را بــه او بدهــم.
ُ
امــام زمان(عــج) میگویــد :هــر یــك از مــا نهامــام بعــد از حســین(ع) ،ازامــام زیــن
العابدیــن(ع) ،بــا وزنــی کــه دارد،امــام باقــر(ع) ،بــا وزنــی کــه دارد،امــام صــادق(ع)،
موســی بــن جعفــر(ع) ،حضــرت رضــا(ع) ،حضــرت جواد(ع)،امامهادی(ع)،امــام
عســکری(ع) و مــن ،هــر کــدام یــك بیســت و هفتــم ُمعـ ّـوض خونــش هســتیم.
ّ
مــن فکــر نمیکنــم آســمانها و زمیــن طاقــت حلایــن مســأله را اصــا ً داشــته
باشــند .حــل آن بــرای مــا خیلــی مشــکل اســت،این مســأله از قبیلایــن ســخن
َ َ
َ
َ َ ْ
ً
ً
َ ُْ
َ
حــق تعالــی هســت«:ل ْو أ َنزل َنــا هــذا القـ ْـر َآن َعلــى َج َبـ ٍـل ل َرأ ْی َتـ ُـه خ ِاشــعا ُم َت َص ّ ِدعــا ِمـ ْـن
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ُ
َ ْ
یکــه داریــم ،در مجمــوع ،تنهــا یــک ســوم
اهَّلل»[ ]14مــا نــه تــن بــا هــر مقام 
خشـ َـیه ِ
عــوض آن خونیــم.
ً
مــن از ســنگینیاین مســایل ،واقعــا قلبــم در فشــار قــرار گرفتــه اســت.
ً
نمیدانیمامــام حســین کیســت؟ واقعــا نمیدانیــم .پــس خدایــا! بــه مــا محبــت
کــن و او را بــه مــا بشناســان؛ مــا نســبت بهایشــان جاهلیــم و نمیدانیــم او
كیســت.و ّاما ُم ّ
عــوض دوم کــه یــک ســوم دیگــر ُمعـ ّـوض خونامــام حســین(ع)
میباشــد،این اســت کــه شــخص پــروردگار خــوردن هــر خاکــی را از زمــان آدم تــا
قیامــت ،و بــه طــور كلــی ،خــوردن همــه خاكهــا را حــرام کــرده اســت؛ چنانچــه
خــدای ناکــرده ،اگــر زلزلــه پیــش بیایــد و قبــر پیغمبــر(ص) خــراب بشــود و دوبــاره
َ
بخواهنــد ل َحدایشــان را بچیننــد ،اگــر بگوینــد :مقــداری خــاک زیــر صورتایشــان
را یــا خــاک زیــر صــورت زهرا(علیهــا الســام) را برداریــم و بــه مریضمــان بدهیــم،
ّ
حــرام اســتّ ،اما اراده خــدا بهایــن تعلــق گرفــت کــه یکــی از داروهایایــن عالــم
هســتی را ،نــه خــاک زیــر صورتــش را؛ چــون صورتــش آنجــا نیســت ،و نــه خــاک زیــر
گلــوی بریــده او را ،بلكــه خــاک قبــرش را قــرار دهد.امــام زمان(عج)میگوید:ایــن
هــم یــک ســوم عــوض کــه خــدا از حرمــت حرامــش دســت برداشــت و گفــت :خــاک
حســینم ،حــال اســت ،آن هــم بــرای آن جایــی کــه هیــچ کلیــدی نتوانســت
مشــکلتان را حــل کنــد .آن کلیــدی را کــه مشــکل غیــر قابــل حــل را حــل میکنــد،
خــاک حســین مــن اســت.
قافله غافل به گذرگاه عشق آمد و پرسید همیشاه عشق
گفت چه نام است براین سرزمین از چه دراین جاست دلاندوهگین
گفت یكی نام زمین ارض طف طوفگه عرش برین از شرف
گفت یکی نام زمین نینواست زان دل عشاق از آن در نواست
گفت یکی کرب و بال زد فغان شاه که این قاف غیر عاشقان
بار گشایید که منزل رسید کشتی عشاق به ساحل رسید
بار گشایید شهیدان عشق کعبه همین جاست درایمان عشق
جلوه باغ ارم از کربالست رونق دیر و حرم ،از کربالست
ّ
هر که زده جامه جام بال بار گشاید به صف کربال
کرب و بال درس وفا میدهد تربت عشق است و شفا میدهد
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َْ
ّاماامــام زمــان (عــج) میفرماییــد :یــک ســوم دیگــر عوضایــن اســت َ«و الفـ ْـو ُز
َم َعـ ُـه الشــریف» میگویــد :هــر کــس در دنیــا وآخــرت ،باطنــش ،ظاهــرش و عملــش
بــوی حســین را بدهــد ،بــه طــور یقیــن ،اهــل نجــات اســت و شــکی در آن وجــود
نــدارد .خــدا نــگاه دیگــری بــه اباعبــداهلل(ع) دارد.

بزرگی و منزلتامام حسین

(ع)

عالمهامینــی در جلــد ششــم الغدیــر نقــل میکنــد :پــدر و مــادری ناصبــی،
دشــمن اهــل بیــت ،در بحریــن زندگــی میکردنــد كــه بچــه دار نمیشــدند .آنهــا
پنــج یــا ده ســال بــود كــه ازدواج کــرده بودنــد .یــک شــب آن زن و شــوهر بــرای
خــدا نــذر كردنــد کــه اگــر خداونــد متعــال فرزنــدی بــه آنهــا بدهــد ،هجــده و نــوزده
ســالش کــه شــد ،او را غــرق اســلحه کننــد تــا در راه کربــا بــرود و بــه غارتامــوال ّزوار
حســین و کشــتن زایرانــش بپــردازد .خــدا همایــن نــذر را قبــول کــرد .چــه بایــد کــرد
پــای اباعبــداهلل در میــان اســت .آنهــا بچــه دار شــدند.
آن پســر ،هجــده و نــوزده ســالش کــه شــد ،پــدر و مــادرش او را صــدا کردنــد و بــه
او گفتنــد :مــا چنیــن نــذری کردیــم .او هــم كــه خــودش ناصبــی شــده بــود ،قبــول
کــرد .او را مســلح کردنــد و نشــانی راه کربــا را بــه او دادنــد .او بــه راه كربــا رفــت و
بــرای انجــام مقصــودش درگودالــی پنهــان شــد .گاهــی از آن گــودال ســر میکشــید
تــا ببینــد آیــا جمــع ّزواری بــه كربــا میرونــد تــا او از آن گــودال بیــرون بجهــد و
پــس از كشتنشان،اموالشــان را ببــرد .چــون روز اول بــود ،كمیكــه منتظــر مانــد،
خســته شــد و درون همــان گــودال بــه خــواب ســنگینی رفــت .در خــواب دیــد كــه
قیامــت هســت و افــرادی آمدنــد و مــچ او را گرفتنــد و گفتنــد :بــه دادگاه بیــا ،هــم
قاتلــی و هــم دزدی .در قیامــت راه فــراری هــم بــرای کســی نیســت .وقتــی او را
داخــل آن دادگاه میکننــد ،میگویند:ایــن فــرد محاکمــه نــدارد؛ پرونــدهاش را
بــاز کنیــد و او را خجالــت ندهیــد .او هنــوز کســی را نکشــته اســت ،هــر چنــد نیــت
آن را داشــته ،و مالــی را هــم نبــرده ،هــر چنــد نیــت آن را داشــته اســت .او اهــل
نجــات اســت؛ چــون عــدهای از زایــران حســین(ع) هنگامیكــه او خــواب بــود،
آمدنــد و رد شــدند و گــرد و غبارشــان ،بــر روی لباسهایایــن فــرد ریختــه و او
اكنــون بــوی حســین(ع) را میدهــد .او نبایــد بــه جهنــم بــرود .كــه ناگهــان بیــدار
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میشــود و اســلحهاش را دور میانــدازد و شمشــیر و خنجــرش را پــرت میکنــد
و بــا پــای پیــاده بــه طــرف کربــا م ـیدود و وارد حــرم ابــا عبــداهلل(ع) میشــود.
عالمهامینــی میگویــد :گــرد و غبــار زایــرت کــه آدم را از جهنــم نجــات بدهــد ،دیگــر
بــودن بــا خــودت بــا آدم چــه میکنــد؟
و ّامــا چگونــه مــا موقعیتامــام حســین(ع)در قیامــت را بفهمیــم؟ وقتــی در
دنیــا نتوانســتیماین موقعیــت را بفهمیــم ،آیــا در قیامــت خواهیــم توانســت آن را
بفهمیــم؟ بــه راســتی ،مــا ورود و نــگاه او را بــه قیامــت و محشــر نمیدانیم.امــروز
والدت مولــودی اســت کــه همــه انبیــا منتظــر او بودنــد؛ مولــودی کــه همــه انبیــا
در گرفتاریهــا بــه او ّ
متوســل شــدند.

خبر پیامبر(ص) از شهادتامام حسین

(ع)

ّ
وقتــی حســین متولــد شــد ،پیامبــر(ص) دو بــار به خانــه فاطمه(علیها الســام)
رفــت كــه نورســیده را زیــارت كنــد .یكبــار در همــان آغــاز والدت بــه نــزد صفیــه بــن
عبــد المطلــب ،عم ـهاش و قابلــه حســین ،رفــت و گفــت:ای عمــه! فرزنــدم را
بیــاور .صفیــه گفــت :فــدای تــو پــدران و مــادران! چگونــه او را بــه تــو بدهــم ،و مــن
هنــوز او را تمیــز و پاكیــزه نكــردهام.
حضــرت گفــت :بــه كســی كــه جــان ّ
محمــد در دســت اوســت ،او را خداونــد از
بــاالی عــرش پاكیــزه نمــوده اســت ،بعــد دسـتهایش را گشــود و بــا كف دســتانش
او را از مــن گرفــت ،پــس ســر نــوزاد را بــه زیــر آورد و شــروع كــرد بــه بوســیدن
شــاهرگها و گونههایــش و مكیــدن زبانــش؛ ّ
كان كــه دارد عســل و شــیر میمكــد.
ســپس حضــرت گری ـهای طوالنــی نمــود .بعــد كــه هشــیار شــد ،گفــت :خداونــد
بكشــد قومــیرا كــه تــو را میكشــد .صفیــه گفــت :حبیبــم محمــد! چــه كســی
عتــرت رســول اهلل(ص) را میكشــد؟ حضــرت گفــت:ای عمــه! گــروه ســتمگری از
بنیامیــه[ .]15كمیبعدتــر ،پیامبــر(ص) چــون عاشــق مشــتاقی كــه بــی صبرانــه
منتظــر دیــدار معشــوق خــود اســت ،بــاز بــه دیــدار حســین شــتافت .بــه اســماء،
خدمتــكار حضــرت فاطمه(علیهــا الســام) گفــت :پســرم را بیــاور .اســماء نــور
ســیده را در تكــه پارچــه ســفیدی گذاشــت و بــه نــزد پیامبــر آورد .ســپس حضــرت
در گــوش راسـتاین نــوزاد اذان گفــت و در گــوش چپــش هــم اقامــه خوانــد و بعــد
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او را در دامنــش گذاشــت و گریســت.
اســماء گفــت :پــدر و مــادرم فــدای تــو بــاد ،از چــه چیــز میگریــی؟ پیامبــر(ص)
گفــت :بــر پســرم گریانــم .اســماء گفــت :او كــه اكنــون تــازه بــه دنیــا آمــده؟ حضــرت كه
جبرئیــل((ع)) او را باخبــر كــرده بــود ،گفــت :گــروه ســتمكاری او را خواهنــد كشــت.
خداونــد شــفاعتم را بــه آنــان نرســاند .ســپس فرمــود:ای اســماء! فاطمــه علیهــا
ّ
الســام را ازایــن خبــر آگاه نكــن؛ چــون او قریــب العهــد بــه تولــد او هســت]16[.

ݣ پ�ی ݣن�و�ش ت� ݣݣها
[ .]1سید بن طاووس حسنی ،اقبال االعمال ،ج ،2ص33
[ .]2توبه80 :
[ .]3علی بن ابراهیم قمی ،تفسیر قمی ،ج ،1ص302
[ .]4شیخ كلینی ،كافی ،ج ،2ص248
[ .]5شیخ صدوق ،من الیحضره الفقیه ،ج ،4ص 399ـ جالل الدین سیوطی ،در المنثور ،ج ،3ص72
[ .]6شیخ حر عاملی،امل اآلمل ،ج ،2ص257
[ .]7بحاراالنوار،ج ،99ص106
[ .]8جعفر بن ّ
محمد بن قولویه،كامل الزیارات ،ص 116ـ جالل الدین سیوطی ،جامع صغیر ،ج ،1ص575
[ .]9انبیاء107 :
[ .]10فاتحه1 :
ّ
المتهجد ،ص826
[ .]11شیخ طوسی ،مصباح
[.]12همان
[ .]13شیخ جعفر بن ّ
محمد بن قولویه ،كامل الزیارات ،ص401
[ .]14حشر21 :
[ّ .]15
محمد بن سلیمان كوفی ،مناقبامیر المؤمنین(ع) ،ج ،2ص234
[ .]16شیخ صدوق ،عیون اخبار الرضا(ع) ،ج ،1ص29
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متــن ســخنرانی پی ـشرو بــه همــان ســیاق
محــاورهای ارایــه میشــود .حفــظ قالــب گفتــاری از
ایــن روســت کــه نمونـهای باشــد بــرای ایراد ســخن.

کاهش معنویت و دینداری
حجت االسالم و المسلمین رفیعی

بحــث مــا بــا عنــوان هشــدارهای حســینی اســت .یعنــی تذکــرات ،نهیبهــا و
خطراتــی کــه اباعبــداهلل(ع) قبــل از حادثــه کربــا یــا روز عاشــورا بیــان کردنداینهــا
خیلــی مهــم اســت .برایامــروز مــا همــه روز مــا کــه بدانیــم از تکرارایــن قصــه
حداقــل بپرهیزیــم .از مبتــا شــدن بهایــن مــواردی کــه ابیعبــداهلل هشــدار
دادنــد دوری کنیــم.

هشدار قبل از واقعه

عــرض کــردم هشــدار همیشــه قبــل از واقعــه اســت .در جــادهای کــه پیــچ
خطرناکــی دارد ،ســر پیــچ هشــدار نمیدهنــد ،هــزار متــر ،دو هــزار متــر قبــل تابلــو
میزننــداینجــا پیــچ خطرنــاک اســت.ایــن تابلــو ،ایــن هشــدار بــرای تصــادف
ً
نکــردن اســت .در جاهایــی کــه پــر خطــر هســت غالبــا هشــدار میدهنــد یــا در
ماشــین شــما میبینیــد بعضــی از چراغهــا یــا المپهــا وقتــی روشــن میشــود
یــا از یــک مرحلــه باالتــر میــرودایــن هشــدار بــه راننــده اســت قبــل ازاینکــه موتــور
بســوزد ،ماشــین متوقف بشــود .هشــدار نســبت به خطر در این ماشــین هســت،
ی اوقــات یــک دردی در ناحیــه ســینه
در بــدن مــا هــم همینطــور اســت .بعض ـ 
یــک دردی در جــای دیگــر بــدن ممکــن اســت هشــدار بــه یــک بیمــاری قلبــی،
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مغــزی یــا فشــار باشــد و لــذا انســان اگــر دقــت کنــد منجــر بــه حادثــه نمیشــود .در
مباحــث اخالقــی و دینــی هــم همینطــور اســت.اینکــه شــما میبینیــد مرتــب مــا
ً
در قــرآن هشــدار داریــم ،مرتــب خــدا در ســورههای مختلــف بیــان میکنــد ،مثــا
بــه خطــر شــیطان هشــدار میدهــد .چــرا اینقــدر در قــرآن هشــدار آمــده اســت؟
یکــرد و تمــام میشـداما در هــر ســورهای شــما بــه هــر
خــب یــک بــار خــدا بیــان م 
شــکلی میبینیــد.

کاهش معنویت و دینداری

در ســورههای مختلفــی خداوندایــن خطــر را متذکــر میشــه یــادآوری میکنــه
حــاال ابیعبــداهلل(ع) ـ در نامههاشــون فرمایاتشــون روی یکســری محورهایــی
دســت گذاشــته کــه مشــکل جامعهایــن اســت کــه داره یــک حادث ـهای اتفــاق
میافتــه بــه نــام کربــا کشــتن پســر پیامبــر و حادث ـهای کــه بــه هــر حــال عواملــی
دســت به دســت هم داده و اونایجاد کرده یکی از اون هشــدارها را دیشــب گفتم
بدعــت بــود کــه توضیــح دادم فرمودنــد جامعــه دچــار بدعــت شــده البدعــه قــد
احییــت کــه بدعتهــا را توضیــح دادم کــه چــی بــود دومیــن هشــداری کهامشــب
عــرض میکنــم و ابیعبــداهلل صریــح در کالمــش فرمــوده کاهــش معنویــت ،کاهــش
دینــداری ،کاهــش توجــه بــه ارزشهــای معنــوی اســت ببینیــد.

نیازهای مادی و معنوی

آقایــان مــن یــک توضیــح بدهــم مــا دو ُبعــد داریــم .یــک ُبعــد جســم داریــم یــک
ُبعــد روح .بــه صــورت ســاده یکســری نیازهــای مــادی داریــم ،یکســری نیازهــای
معنــوی .نیازهــای مــادی مــا بــا حیوانــات مشــترک اســت میــل بــه غــذا مــا داریــم
حیوانــات هــم دارد میــل بــه آب مــا داریــم حیــوان هــم داره میــل جنســی مــا داریــم
حیــوان هــم داره میــل بــه خــواب نیــاز بــه خــواب مــا داریــم حیــوان هــم داره میــل
بــه ســکنی مــا داریــم حیــوان هــم دلــش میخــواد یــک جایــی ســاکن باشــه در یــک
ً
محلــی مثــا محــل زندگیــش باشــه محــل اســتراحتشاینها چیزهایــی اســت کــه
چیــز خیلــی در واقــع ضــروری و در عیــن حــال عــادی اســت اگــر یــک کســی تمــام
زندگیــش شــد همیــن کمــا اینکــه کمونیس ـتها همینــو گفتــه آخرتــی نیســت
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خدایــی نیســت و همینــه خــوردن و خوابیــدن إطفــای غریــزه جنســی خبایــن
انســان مســاوی میشــه بــا حیوانــات یعنــی همــه زندگیــش شــد همیــن خــوردن،
خوابیــدن ،مســکن ،ازدواج ،کار ،تــاش و در واقــع ازایــن دایــره کــه االن بعضــی
دنیااینطــور دارنــد زندگــی میکنندایــن زندگــی الزم اس ـتاما کافــی نیس ـتاین
زندگــی ُبعــد حیوانــی اسـتاما بــه خودمــون نــگاه میکنیــم یــک نیــروی داریــم بــه
نــام عقــل خــب عقــل در مــا بــرا چــی نهــاده شــده فطــرت حــس پرســتش حــس
دوســتی حــس محبــت حسایــن احســاسهایی کهاینهــا فــوق مــادی اســت
مــا بهاینهــا میگوئیــم احســاسهای معنــوی نیازهــای فــوق مــادی کــه نیــازی
هــم بــه دلیــل نــداره بگیــم آقــا بهایــن دلیــل نــه شــما بــه گذشــته تاریــخ مراجعــه
میکنــی هــزاران ســال پیــش تــو غارهــا االن عالمتهایــی کــه بــه دســت میــاد
نشــان میــده مــردم نقاشــی میکشــیدند خــدا داشــتند ولــو بــت میپرســتیدند
ولــی حســن پرســتش حــس زیبایــی حــس بــا هــم بــودن حــس خالقیــت درشــون
بــوده حــاال اگــر یــک کســی گفــت نــه آقــا همــون اولیامیرالمؤمنیــن میفرماید:ایــن
دیگــه انســان نیسـتاین حیــوان اســت چهــرهاش چهــر ه انســانی اسـتاین کالم
نهجالبالغــه اســت الصــوره صــوره اإلنســان بعضــی از انســانیت فقــط قیافــه انســان
دارد و القلــب قلــب الحیــوان قلــب قلــب حیــوان اســت و ذلــک میــت الحیاء؛اینــا
انســان نیســتنداینا مــرده متحــرک هســتند کســی میتونــه بگــه نتانیاهــو انســان
یبــره حجــاج
اســت آدمیکهاینطــور داره جنایــت میکنــه آدم میکشــه لــذت م 
انســانه صــدام انســان بودایــن کســانی کهامــروز دارنــد در صعــودی مــردم یمــن
رااینطــور بــه خــاک و خــون میکشــند کودککشــی میکننــد خبایــن همــه
هدفشاینــه حکومتــش حفــظ بشــه ریاســتش حفــظ بشــه ولــو بــه قیمــت
کشــتن نزدیــکان خــودش فرزنــدان خــودش خــب چقــدر تــو تاریــخ شــما شــاهان
قدرتمنــدان فرزنــدان خودشــون از بیــن بــردن مأمــون برادرشامیــن را کشــت
برایاینکــه بــه قــدرت برســه تــو شــاههای دیگــه نــگاه کنیــد چقــدر جنایــت صــورت
گرفتــه برایایــن ریاســت پــس اگــر یــک کســی گفت همــه چیــز همینهامیرالمؤمنین
میفرماید:ایــن اسمشــو انســان نذاریــد قــرآن هــم میفرماید:ایــن مــرده اســت
َّ َ
ْ
ِ«إنــک ل ُت ْسـ ِـم ُع ال َم ْو َتــي» (ســوره نمــل ،آیــه )80؛ایــن یــک قصــه.
امــا اگــر قــرار ش ـداین دومیهــم باشــه جامع ـهای کــه اون دومیتــوش کاهــش
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پیــدا کنــه یــا تعطیــل بشــه یــا فروکــش کهایــن جامعــه خطــرات درشایجــاد
میشـهامیرالمؤمنین(ع) ـایــن داســتان را مــن عــرض کنــم بعــد نتیجهگیــری کنــم
در جنــگ صفیــن وقتــی رســیدند بــه منطقــه صفیــن کــه در ســوریه فعلــی واقــع
شــده منطقــه رقــه کــه شــهدای صفیــن اونجــا دفــن هســتند انشــاءاهلل خداونــد
ً
بــا نابودیایــن ســلفیها ،داعش ـیها ،تکفیریهــا ،مجــددا راه زیــارت بــه قبــور
ســوریه و دمشــق را ســایر اون زیارتگاههــا را بــرا مــا بــاز کنــه حضــور پیــدا کنیــم یکــی
ً
از محلهــای زیارتــی کــه گاهــی عزیــزان قبــا میرفتنــد همیــن منطقــه رقــه قبــر
عمــار یاســر و قبــر اویــس قــرن شــهدای صفیــن اســت وقتــی حضــرت رســید بهایــن
منطقــه دیــد ســپاه معاویــه زودتــر رســیدند وقتــی زودتــر رســیدند آب را محاصــره
کردنــد چنــد هــزار لشــکر همراهامیرالمؤمنیــن از کوفــه آمــده تــا صفیــن آب بســته
ً
خباینــا از تشــنگی میمیرنــد اصــا نیــازی بــه جنــگ نیســت آب وقتــی تعطیــل
بشــه آب خــودش یکــی از عوامــل اصلــی حیــات اســت َطعـ ُـم المـ ِـاء َطعـ ُـم َ
ـاة؛
الحيـ ِ
ازامــام صــادق پرســیدند آقــا طعــم آب چیــه فرمــود :طعــم آب طعــم زندگــی اســت
َطعـ ُـم المـ ِـاء َطعـ ُـم َ
ـاة؛ (کافــی ،ج ،6ص )381مــاء حیــات زندگــی اســت
الحيـ ِ

زنده بودن و ذلیل بودن؛ مرگ است

قــرآن میفرمایــد :همــه چیــز از آب حــی زنــده اســت یــک ســخنرانی
کردامیرالمؤمنیــن خیلــی کوتــاه خــدا رحمــت کنــه همــه گذشــتگان مرحــوم شــهید
مطهــری میفرماید:ایــن یــک خــط کالم یــک ســخنرانی کوتــاه غوغاییایجــاد کــرد در
ً
ســپاهامیرالمؤمنین بــه گونـهای کــه فــورا حملــه کردنــد آب را آزاد کردنــد چــی فرمــود:
َ ْ
َ ْ
ُ
ُ
ت فــي َح َيات ُكـ ْ  َ ْ ُ
ـن َو ال َح َيــاة ِفــي
وريـ 
ِ
ایــن تعبیــر را ببینیــد فرمــود :فال َمـ ْـو  ِ
ـم مقه ِ
ُ َ
َم ْو ِتك ْــم ق ِاه ِريــن؛ (بحــار األنــوار ،ج ،32ص )442فرمــود :شــما زنــده باشــیداما
َ ْ
ت ِفــي
ذلیــل باشــید بدبخــت باشــیداین مــرگ اســت زندگــی نیســت فال َمـ ْـو ُ 
َح َيات ُكـ ْ  َ ْ ُ
وريـ َـن؛ زنــده باشــیداما مثــل یــک آدم میــت مثــل یــک آدم ذلیــل کــه
ِ
ـم مقه ِ
ْ
ُ
معاویــه بــه شــما زور بگــه حاکــم باشــه بریــد بــرا آب التمــاس کنیدامــا َو ال َح َيــاة ِفــي
ُ َ
َم ْو ِتكـ ْـم ق ِاه ِريـن؛ بمیریدامــا بــا عــزت باشــید بــا کرامــت باشــید پیروزیدایــن جملــه
یــک موجیایجــاد کــرد بعــد هــم فرمــود :آب نمینوشــید مگراینکــه شمشــیرهای
شــما از خوناینهــا بنوشــه اول بایــد شمشــیرهاتون از خوناینهــا ســیراب

145

کتــاب مــاه

کنیــد بعــد خودتــون آب بنوشــید کــه حملــه کردنــد آب را آزاد کردنــد خیلــی بــا
َّ
َ ْ
ً
َ ّ
ســرعتاین همــون کالم ابیعبــداهلل اســت کــه ف ِإ ِنــي ال أ َرى ال َمـ ْـو َت ِإل َسـ َـع َادة
َّ
َّ
ْ
ً
َ
َو ال َح َيــاة َم َــع الظا ِل ِميـ َـن ِإل َب َرمــا؛ (بحــار األنــوار ،ج ،44ص )381حیــات و زنــده
بــودن هــر زنــده بودنــی کــه تــو اســام ارزش نــداره هــر زنــده بودنــی کــه تــو اســام
نمــره نــداره زنــده بــودن بــا ننــگ و عارایــن بــه اصطــاح حیــات نیســت و لذاایــن
هشــدار راامــام حســین(ع) ـ داد آقایــان عزیــز ،خواهــران گرامیهمینــی کــه پیغمبــر
هــم میفرمــود ،میفرمــود :إنــی أخــاف علیکــم اســتخاف بالدیــن؛ مــن یــک چیــز
خیلــی میترســم بعــد از خــودم و اون خفــی شــدن دیــن اســت یعنــی آدمهــا بــرا
تحصیــل بچهاشــون بــرا خرابــی خونهاشــون بــرا بیماریشــون بــرای خــراب شــدن
ماشینشــون بــرای همــه چیــز اهمیــت قائــل بشــنداما بــرا دینشــون اهمیــت قائــل
ً
نشــن واقعــا اگــر یــک نمــاز صبــح قضــاء بشــه یــا فــوت بشــه بهانــدازه یــه بچــه بیمــار
ً
ً
بشــه آدم ناراحــت میشــه واقعــا تــو زندگیاینقــدی کــه مثــا انســان نتوانــه نیازهــای
مادیشــو ناهارشــو شامشــو لباسشــو خونهاشــو فراهــم کنهاینقــدم دغدغــه روزه
مــاه رمضــان دارهاینقــد دغدغــه خمــس دارهاینقــدم دغدغــه در واقــع دینــداری
داره لقمــه حــرام تــو زندگیــش نیــاد لقمــه حــرام تــو زندگیــش نیادامــا از اون زمانــی
نتــر از دنیــاداری
کــه دینــداری در زندگــی انســان اهمیــت رتبــهاش بیــاد پایی 
یعنیایــن آقــا بــرای ســرماخوردگی بچ ـهاش تــو دو نیمــه شــب بلنــد میشــه
بــره بیمارســتان بچــه تــب کــرده حقــم داره الزمــم هســت پولــم نداشــته باشــه
انگشــترش میفروشــه عــرض میکنــم کــه ساعتشــو گــرو میــذاره هــر جــوری کــه
شــدهاین بچهامشــب ســرم بخــوره آمپــول بخــوره نیــازش رفــع بشــه تبــش پاییــن
ً
بیادامــا واقعاایــن دغدغ ـهرو بــرا دیــن خــودش بــرا دیــن بچ ـهاش بــرا مســائل
اعتقادیاشایــن هســت یــا نیس ـتاین خیلــی مهمــه و لــذا اونقــد دیــن آقایــون
خواهــرا اونقــد دیــن کمرنــگ میشــه در طــول تاریــخ حجــاب کمتــر دینــداری
کمرنــگ لقمــه حــال هــی توجیهاتاینقــد تــو دیــن هــی توجیهــات تزریــق میشــه

کتاب و سنت جدید

روایــت داریمامــام صــادق فرمــود :وقتیامــام زمــان ظهــور میکنــه مــردم
میگــن یأتــی بالدیــن جدیــد و کتــاب جدیــد و ســنت جدیــده و قضــاء جدیــد؛
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ُ
میگنامــام زمــان چهــار تــا چیــز جدیــد اوردهامــام زمــان چیــز جدیــد نمیــاره
ُ
همونــی کــه پیغمبــر فرمــوده میگــن دیــن نــو اورده قــرآن نــو اورده ســنت جدیــد
اورده و قضــاء یعنــی قضــای بــا قــاف و صــاد ضــاد یعنــی قضــاوت حــاال چقــدر
انحــراف مــا تــو برداشــت ازایــن چهــار تــا نــه تــو اصلشامــام زمــان قــرآن غیــر ازایــن
قــرآن نمیــاره همیــن قــرآن اســت ولــی میگــن کتــاب جدیــد اورده دیــن جدیــد
ســنت جدیــد قضــاوت جدیدایــن همــان خطــری اســت کــه در واقــع تذکــرش را
داد مــن یــک عبارتیامــروز دیــدم خیلــی جالــب بــود کــه بــه نظــرم شــیخ صــدوق
نقــل کردهایــن را وقتــی اباعبــداهلل(ع) ـ را بــه شــهادت رســاندند یــک منــادی
نــدا داد تــو آســماناینم از اون چیزهایــی بــود کــه مــن جدیــد بــاز دیــدم ندیــده
ً
بــودم قبــا یــک منــادی تــو آســمان نــدا داد بعــد از شــهادت ابیعبداهللاینــو تــو
منابــع آمــده فریــاد زد کهایــن فریــاد را همــه شــنیدن لشــکر دشــمن شــنید اون
نداایــن بــود أیتهــا القــوم الظالمــه؛ ببینیــد عبــارت را آیامتــی کــه ظلــم کــردی
القاتلــه کشــتی عتــرت نبیهــا؛ فرزنــدان پیغمبــر را کشــتی أیتهاامتــه الظالمــه
القاتلــه عتــرت نبیکــم ال وفقکــم اهلل لفطــر و ال أضحــی؛ (مــن ال یحضــره الفقــه،
ج ،2ص)89امیدواریــم دیگــه نــه روی عیــد فطــر را ببینیــد نــه روی عیــد قربــان
فطــر یعنــی عیــد فطــر کــه بعــد مــاه رمضــان هســت أضحــی یعنــی قربانایــن یعنــی
چــی چــرا یــک منــادی بعــد از حادثــه عاشــورا تــو آســمان نــدا میــده آی قــوم ظالــم
قاتــل کــه پســر پیغمبــر کشــتید ال وفقکــم اهلل لفطــر و ال أضحــی؛ میدونیــد یعنــی
چــی؟ یعنــی دیگــه روزهای باقــی نذاشــتی فطــر مــال مسلمانهاســت شــما
مســلمان نیســتید دو تــا عیــد مهــم همــه مســلمانها عیــد قربــان و فطــر اســت
ال وفقکــم اهلل لفطــر و ال أضحــی؛ یعنــی نــه شــما فطــر و نــه أضحــی دیگــه از شــما
خــدا توفیقــش بگیــره یعنــی شــما چــون قربــان راجــع حــج اســت فطــر راجــع روزه
اســت دو تــا رکــن مهــم و دو تــا از مبانــی کــه اســام داره یکیــش روزه اســت یکیــش
ً
حــج اس ـتاین میخــواد بگــه یعنــی شــما اصــا مســلمان نیســتید چــون فطــر و
قربــان مــال مسلمانهاس ـتاین هشــداری بــود کــه اباعبــداهلل(ع) ـ داد و قــرآن
کریــم مکــرر خطراینکــه دیــن لهــو و لعــب بشــه دیــن بازیچــه بشــه غلــو در دیــن
بشــه سســت مــردم بــه دیــن نــگاه کنندامانامــان از اون زمانــی کــه دیــن نــگاه
بهــش نــگاه حاشــیهای بشــه فصلــی بشــه اصلــی نشــه اگــه دینــداری فصلــی شــد
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نــه اصلــی اگــر دینــداری فرعــی شــد نــه مبنایــی اگــر دیــن هــم یــه گوش ـهای مثــل
دیدیــد گاهــی تــو حاشــیه کتــاب یــه چیــزی مینویســند اومــد یعنــی نمــاز ،روزه،
حــج ،جهــاد  ،خمــس دیــن یعنــی همینــا دیگــه دیــن توحیــد  ،اعتقــادات و فــروع
َْ
َ
َّ ّ َ َ ُ ُّ ْ
ّ
الديـ ُـن ل ْعـ ٌـق َعلــى ال ِسـ َـن ِت ِه ْم
اســت ابیعبــداهلل فرمــودِ :ان النـ
ـاس عبيــد الدنيــا َو ِ
ْ َ َ َّ َّ
ُ ُ َ
َ ُ
ََ ْ
َ
ّ
ّ
ـاء قــل الديانــون؛ (بحــار األنــوار،
َيحوطونــه مــا د ّرت َمعا ِئشــه ْم فـ ِـاذا ُم ِحصــوا ِبالبـ ِ
ّ
الدي ُ
ــن
ج ،44ص )383مــردم شــدن تــو اون ُبعــد اول قــوی شــدند بــرا دنیــا َو ِ
َْ
َ
ل ْعـ ٌـق َعلــى ال ِسـ َـن ِت ِه ْم؛ دیــن بــه زبانشــون هســت بعــد حضــرت فرمــود :بعضیهــا
َ
دیــن را بــرا دنیــا میخواهنــد َيحوطونـ ُـه مــا َد َّر ْت َمعا ِئ ُشـ ُـه ْم؛ هــر چقــدر از دیــن
کــه بــا دنیاشــون منافــات نداشــته باشــه لــذا شــما ببینیــد درصــدی کــه خمــس
میپردازنــد بــا درصــدی کــه فــرض کنیــد نمــاز میخواننــد بــا درصــدی کــه روزه
میگیرنــد بــا درصــدی کــه عــزاداری میکننــد مســاوی اســت؟ نــه یعنــی دینــداری
َ
کــه خالصــه میزانــش هزینــه نداشــته باشــه بــه دنیاشــون لطمــه نزنــه فـ ِـاذا ُم ِّحصوا
ْ َ َ َّ َّ
الد ّيانـ َ
ـون؛ تــا یــک آزمایشــی پیــش میــاد جهــادی ،مبــارزهای ،فرزنــد
ـاء قــل
ِبالبـ ِ
دادنــی ،دیانــون و دینــداران کــم میشــوند خبایــن دومیــن هشــدار ابیعبــداهلل
کهامشــب عــرض کردیــم هشــدار بــه معنویــت کاهــش دینــداری فصلــی و فرعــی
شــدن اعتقــادات.

کاهش معنویت

امــا اجــازه بفرمائیــد یــک حدیثــی بخوانمایــن حدیــث معنــا کنــم کــه در روایــت
داریــم اگــر چهــار گــروه وظیفهاشــون خــوب انجــام بــدن دیــن حفــظ میشــه خیلــی
َ َ
ْ َْ
ّ
َ
الدیـ ِـن
اهَّلل الن َصـ ِـار ِ ّی َی َــا َج ِابـ ُـر ِقـ َـو ُام ِ
روایــت قشــنگی اســت َو قــال ِل َج ِابـ ِـر ْبـ ِـن ع ْبـ ِـد ِ
ُّ ْ َ
َ
َ
َ
ّ
ُ
ْ ُ
َ
اهـ ٍـل ل َی ْسـ َـت ْن ِکف أ ْن َی َت َعلـ َـم َو َجـ َـو ٍاد ل
َو الدن َیــا ِبأ ْر َب َعـ ٍـة عا ِلـ ٍـم ُم ْسـ َـت ْع ِم ٍل ِعل َمــه َو َج ِ
َ َ
ْ
ْ
َ ُ
ْ َ َ
ََ
َی ْبخــل ِب َم ْع ُر ِوفـ ِـه َو ف ِقیـ ٍـر ل َی ِبیـ ُـع ِآخ َر َتـ ُـه ِب ُدن َیـ ُـاه فـ ِـإذا َض َّیـ َـع ال َعا ِلـ ُـم ِعل َمـ ُـه ْاسـ َـت ْنکف
َ
َ
َ ْ
ّ
َْ ُ
َ
َ َ َْ
ْ
ـاع الف ِقیـ ُـر ِآخ َر َتـ ُـه ِب ُدن َیـ ُـاه؛ ِقـ َـو ُام
اهــل أ ْن َی َت َعلـ َـم َو ِإذا َب ِخــل ال َغ ِنـ ُّـی ِب َم ْع ُر ِوفـ ِـه بـ
الج ِ
ُ
َ ّ َْ
ّ
الدیـ ِـن و الدنیــا؛ (بحــار األنــوار ،ج ،2ص )36جالباینجاســت حدیــث دنیــا هــم
ِ
َ
ُ
َ ّْ
ّ
الدن َیــا ِبأ ْر َب َعـ ٍـة؛ پایههــا و اســتواری دیــن و دنیــای مــردم بــه
الدیـ ِـن و
داره ِقـ َـو ُام ِ
چهــار چیــز اســت اگــر چهــار گــروه وظیفهاشــون خــوب انجــام بدهنــد دیــن حفــظ
میشــه مــن بیهیــچ حاشــیهایاین بحثامشــب عــرض میکنــم بــه عنــوان
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تبیینایــن روایــت خــوب عنایــت کننــد عزیزانــی کــه صــدای مــا را میشــنوند
میبیننــد گــوش میدهنــد ببینیــد چقدرایــن روایــت زیبــا بــرا حفــظ دینــداری
وظائــف هــر بخشــی تعییــن کــرده مــا تــو جامعــه یــک عالــم داریــم یــک جاهــل
خــواص و عــوام افــرادی بــه هــر حــال اطالعــات دینــی دارنــد تحصیــل کردنــد
آگاهــی دارنــد کار علمیازشــون میــاد جاهــل هــم بــه معنــای بیســواد نیســت
یعنــی افــرادی هــم نــه عمــوم مــردم هــم ممکنــه تحصیــات دیگــر هــم داشــته
باش ـهاما تــو بحــث دینــی مطالعاتــی نداردایــن دو تــو جامعــه یــک فقیــر داریــم
یــک غنــی همیشــه هــم بــوده پــس عالــم داریــم جاهــل فقیــر داریــم غنــی شــد
چهار گروهی که به وظیفه خودشون عمل کنن دین حفظ میشود
چهــار گــروه درایــن روایــت میفرمایــد :اگرایــن چهــار گــروه وظیفــه خودشــون را
انجــام بدهنــد دیــن حفــظ میشــه چیهایــن چهــار وظیفــه اون چهــار اساســی کــه
دیــن نگهــداری میشــه
یکــه علمــش بــه کار ببــره از علمــش
یــک :عالــم مســتعمل لعلمــه؛ عالم 
اســتفاده کنــه اســتفاده برســونه فریــاد بزنــه ســکوت نکنه آقایــون خواهــران اولین
دلیلــی کــه قضیــه کربالایجــاد شــد یعنــی یکــی از ادلــه ســکوت عالــم بــود عبــداهلل
بــن عمــری کــه نفــوذ داره تأثیــر داره اگــه تــو مکــه فریــاد بزنــه خودشــم بیفتــه جلــو
دههــا نفــر آدم پشــت ســرش راه میافتنــد همامــام حســین میشناســه هــم
جایــگاه آقــا را میدانــه هــم خــودش دیــده پیغمبــر چــون از اصحــاب پیغمبــر
اســت یعنــی زمــان پیغمبــر درک کــرده اصحــاب بهایــن معنــا ســینه ابیعبــداهلل
را بوســید گفــت یــا رســول اهللاینجــا جایــی کــه یابنالرســولاهللاینجا جایــی اســت
کــه جــدت بوســیده خبایــن آدم ســکوت کــرده خــب وقتــی عبــداهلل بــن عمــر
ســکوت کــرد چنــد صــد نفــر چند هــزار نفــر ســکوت میکننداینها خطرناک اســت
ســلیمانبن صــرد خزاعــی عالــم تــو کوفــه فریــاد او اثــر داره ســکوت او هــم عــدهای
را کنــار میکشــه شــما چــرا جنــگ جمــل آفریــده شــد جنــگ جملامیرالمؤمیــن
فرمــود :زبیــر منــا اهــل البیــت؛ کــم حرفــی نیســت منــا اهــل البیــت تعبیــر منــا اهــل
البیــت را هــر کجــا بــه کار نمیبردنــد اهلبیــت فرمــود :زبیــر از مــا اهلبیــت بــود
حــاال چــی شــد یــک مرتبــه رفــت تــو جبهــه مقابلامیرالمؤمنیــن میدونیــد چقــد
آدم بخاطــر زبیــر از علــی جــدا شــد چــون نــگاه میکننــد میبیننــد همینکــه مقــام
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معظــم رهبــری فرمــود ،فرمــود :ســکوت خــواص اثــرش خیلــی اســت حــاال حرفــم
کــه نزنــه گاهــی خــود ســکوت عالــم مســتعمل لعلمــه.
خــدا رحمــت کنــه همــه گذشــتگان از مرحــوم آی ـتاهلل العظمیبهجــت یــک
کتابــی چــاپ شــده بــه نــام رحمــت واســعه؛ دیشـباین کتــاب را یــه آقایــی بــرا مــن
آورد کتــاب خوبیــه راجعامــام حســین البتــه نوشتهایشــون نیســت فرمایشــاتی
کهایشــون تــو جلســات مختلــف ازشــون ســؤال شــده یــا گفتنــد جمـعآوری شــده
یــک جلــد کتــاب بــه نــام رحمــت واســعه خیلــی خواندنــی اســت یــک وقتــی
بگیریــد مطالعــه کنیــد ســاده و روان و پــر داســتان پــر مطلبایشــون در اون کتــاب
نقــل میکنــد کــه مرحــوم آیـتاهلل آســید مهــدی قزوینــی در حلــه یــک منبــر رفــت
یــک منبــر چهــار هــزار نفــر را مســتبصر کــرد یعنــی چهــار هــزار نفــر شــیعه شــدند
برگشــتند مــن االن خدمــت آی ـتاهلل شــبیری زنجانــی کــه نمــاز محضرشــون
بودیــد و بودیــم ســؤال کردمایشــون فرمودنــد :باالتــر ازاینــه آشــیخ عبــاس قمـیدر
منتهــی اآلمــال میگــه صــد هــزار نفــر در حلــه بــه واســطه حضــور آســید مهــدی
قزوینــی شــیعه شــده یــک آدمیبــا یــک منبــر چهــار هــزار نفرایــن خیلــی مهمهایــن
عالــم بایــد تأییــد بشــه بایــد حمایــت بشــه بایــد فریــاد زد بشــه کــه مرحــوم عراقــی
یــک کتابــی دارد بــه نــام دارالســام دارالســام مرحــوم نــوری هــم داره منتهــی
دارالســام مرحــوم عراقــی اســت مرحــوم عراقــی در دارالســامش میگویــد کــه
یــک کســی آســید مهــدی قزوینــی ســؤال کــرد گفــت شــما خدمــت حضــرت حجــت
رســیدید خــب خیلــی مــرد بزرگــی بودهایشــون شــما خدمــت حضــرت حجــت
ارواحنــا فــدا رســیدید فرمودنداینکــه مشــرف بشــم و بشناســم نــه متوجــه بشــم
ولــی ســه جــا یقیــن دارم حضــرت حجــت تشــریف آوردنــد و مــن نشــناختم البتــه
میدانیدایــن آدمهــا اهــل دفتــر و دســتک و دکان نبودنــد کــه حــاال کــه در روایــات
داریــم تکذیــب کنیــد اگــر کســی ادعــای رؤیــت کــرد منظوراینهــا نیســت اوناییکــه
میخواهنــد بــرا خودشــون یــک اعتبــاری یــک دکانــی بــاز کننــد یــا ازایــن طریــق
یــک پولــی بــه جیــب بزننــد یــا یــک اعتبــاری کســب کننــد نــه راه خدمتامــام
زمــان رســیدن بــدون تردیــد مفتــوح اسـتاما بــرا همــه کــس هــم نــه بعــد اون ســه
تــا قصــه رااینجــا نقــل میکنــه حــاال مــن دیگــه وقــت نیســت االن بگــم بــرا شــما تــو
همیــن دارالســام مرحــوم عراقیایشــون آســید مهــدی نقــل میکنــه خبایــن
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عالمیاســت کــه مســتعمل لعمــه؛ تأثیــر داره مرحــوم آشــیخ غالمرضــای یــزدی
کــه بــاز هــم تــو همیــن کتــاب آیـتاهلل بهجــت نقــل میکنهایشــون میگــه مــن یــک
منبــر آشــیخ غالمرضــای یــزدی را دیــده بــودم آشــیخ غالمرضــا یــزدی از علمــای به
اصطــاح یــزد هســت کــه عکسشــم تــو یــزد مــن دو ســه تــا دیــدم نصــب کردنــد یک
خیابونــی هــم بــه اسمشــه خیلی مــرد زاهد و عابــد و متدین و عالمیبودهایشــون
میگویــد یــک مقــداری نــان جــو و ماســت بــا خــودش برمیداشــت ازایــن روســتا
بهایــن روســتا بــرا تبلیــغ میرفــت حمــد و ســوره مــردم درســت کنــه قرائــت مــردم
درســت کنــه احــکام مــردم مــا االن در جامعهامــون خیلــی جــای تأســفه بــا ایــن
همــه تبلیغــات دینــی بــا ایــن همــه تبلیغــات مذهبــی گاهــی انســان میبینــه
بعضیهــا ابتدائیــات نمــاز بلــد نیســتند ابتدائیــات دیــن را بلــد نیســتنداین
یکــه علــم خــودش را بیــان کنــه ذکــر کنــه وایــن در
نکتــه مهمیاســت کــه عالم 
ً
واقــع وظیفــه اول وقتــی هــم میگــم عالــم فــورا ذهنتــون روحانــی و مرجــع و نــه آقــا
شــما معلــم هســتید تــو فامیــل خــودت تدریــس میکنیــد تــو مدرســه کتــاب دینــی
درســت میــدی فرهنگــی هســتی لیســانس الهیــات داری میتونــی بچههــای
ً
فامیــل جمــع کنیایــن هیئتهاایــن گروههایــی کــه قبــا بــود خیلــی کــم شــده
متأســفانه همــه وقــت جوانهــا راایــن فضاهــای مجــازی گرفتــه یعنــی هــر کســی
گوشــه خونــه مثلاینکــه بــا هــم قهــر هســتند یــک موبایــل دستشــه مشــغوله
حــاال آثــار تخریب ـیاش بمانــه آثــار روان ـیاش بمانــه محرومیتایــن هیئتهــای
ً
ً
خانگــی الزامــا الزم نیســت حتمــا یــک کســی در ســلک روحانیــت باشــه نــه افرادی
هســتند گاهــی مطالعــات دینــی دارنــد میتوننــد قرائــت قــرآن جلســه بگذارنــد
قرائــت قــرآن بچههــا را درســت کننــد حمــد و ســورهها را درســت کننــد احــکام
دیــن را بــرا مــردم بگنــدایــن یــک.
عالــم مســتعمل بعلمــه؛ یکــی از قصههایــی کــه موجــب شــد عواملــی کــه
موجــب شــد کربــا آفریــده بشــه ســکوت خــواص بــود نــه هنــگام کربــا بعدشــم
بعضیهــا ســکوت کردندامــا نقطــه مقابلــش اونجاهائیکــه فریــاد زده شــد ببینیــد
چقــدر اثــر داره عبــداهلل بــن ...یــک تنــه تــو مجلــس ابنزیــاد بلنــد شــد دفــاع کــرد
ازامــام حســین اثــر گذاشــت تأثیــر گذاشــت تــو مجلــس یزیــد ابــو بــرزه از اصحــاب
پیغمبــر اســت یــک تنــه بلنــد شــد فریــاد زد وقتــی دیــد ســر مقــدس اباعبــداهلل
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دارنــد جســارت میکننــد دفــاع کــرد اثــر گذاشــت مــن در روایــت دیــدم اونقــد
ســخنان تــو مجلــس یزیــد همــان خطبـهای کهامــام ســجاد خوانــد و چنــد نفــری
هــم گوشــه و کنــار مطالبــی گفتنــد اثــر گذاشــت کــه خانــواده یزیــد خانــواده یزیــد
ملعــون یعنــی همســرش دختــراش ســر اباعبــداهلل را بردنــد شستشــو دادنــد معطر
کردنــد در یــک جــای مناســبی قــرار دادنــد یعنــی بعد از قصــه شــام و اون قضایایی
کــه بــرای ابیعبــداهلل پیــش اومدایــن متــن تاریــخ اســت کــه ســر را شستشــو
دادنــد معطــر کردنــد نگهــداری کردنــد حــاال یــا بالفاصلــه اونجــا یــا اجــازه داده شــد
بــه کربــا برگــرده بــه خــاک ســپرده شـداین اثــرش بــود شــما کاروان ابیعبــداهلل از
شــام خروجــش غیــر از خــروج از کربالســت ببینیــد حســابی براشــون محمــل آماده
کردنــد وســائل آمــاده کردنــد محافــظ گذاشــتناینا اثــر ســخن یــک عالــم اسـتاین
اولیــن وظیف ـهای کــه دیــن را حفــظ میکنــه
دوم :جاهــل ال لیســتنکف أن یتعلــم؛ دومیــن عاملــی کــه دیــن را حفــظ
میکنــه افــراد جاهــل گفتــم جاهــل یعنــی بیســواد نــه جاهــل یعنــی کســی کــه تــو
دیــن متخصــص نیســت بابــا هــر کســی مــا االن تــو پزشــکی جاهلیــم تــو مهندســی
جاهلیــم مــن خودمــو عــرض میکنــم تــو علــم فیزیــک و شــیمیو مدیریــت
جاهلــم بنــده مــن مطالعــه نکــردم رشــته مــن نیســت خــب حــاال مــن اگــه
مریضشــم انســتنکاف کنــم بــه یــک پزشــک مراجعــه کنــم خــودم دارو تجویــز کنــم
درســت میشــه خــودم بیــام در واقــع بــرا خــودم برنامهریــزی کنــم صحیــح اســت
یــا خــودم بیــام بــدون یــک نقشــه راهــی ســاختمان منزلــم را بســازم نــه جاهــل
تــو هــر رشــتهای بــه عالــم بایــد مراجعــه کنــه عزیزانــی کــه گاهــی شــبهه براتــون
پیــدا میشــه تواینترنــت ماهوارههــا تــو فضاهــای مجــازی یــا نــه االن متأســفانه
بــازار تشــکیک در دیــن بــازار پــر رونقــی اســت هــر کســی ســعی میکنــه یــا توایــن
دعــا یــا توایــن روضــه یــا توایــن ســند همــه مثلاینکــه حملههــا و هجمههــا
همــه جــای عالــم اومــده روایــن ُبعــد عیــب نــداره شــبهه اگــه بــا غــرض و مــرض
نباشــه عیــب نــداره بپرســند جــواب بگیرندامــا بعضیهــا نمیآینــد بپرســند بــا
دو تــا شــبهه نمــاز میــذاره کنــار بــا دو تــا شــبهه مجلــس اباعبــداهلل را میــذاره کنــار إ
فالنیاینطــور گفتــه خــب بیــا جوابشــم بشــنو از بعــد از قضیــه عاشــورا شــبهه علیــه
عاشــورا شــروع شــد خــود یزیــد شــروع کــرد یزیــد ملعــون ســر مقــدس اباعبــداهلل
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جلــوش گفتایــن قضیــه جبــری اســت خــدا خواســته مــا پیروز بشــیم شــما کشــته
بشــید یعنــی بالفاصلــه اولیــن شــبهه را اوانداخــت کــه قصــه کربــا جبــر اســت
همیــن حرفــی کــه گفتــم بعضــی جاهــا توایــن کشــتار منــی ســردمداران بیکفایــت
ً
صعــودی گفتنــد قضــا و قــدر الهــی اســت اصــا قضــا و قــدر بیــا معنــا کنیــد همهامــور
ً
عالــم بــه قضــاء و قــدر اســت اصــا قضــا و قــدر یعنــی در واقــع علــم الهــی بــه حوادث
حکــم الهیامــا حکــم الهــی بــه ظلــم نیســت بــه کشــتن مــردم نیســت کــی گفتــه
شــما بــا بیکفایتــی مــردم رااینطــور خونشاینگونــه جانشــون از دســت رفــت
ً
ً
فــورا بــه جبــر انتصابایــن اصــا جبــر نظرامویهــا بــود چــون پشتوانهاشــون بــود
لــذا معروفــه کــه جبــر یــک دیدگاهامــوی اســت نــه یــک دیــدگاه علــوی نــه یــک
دیــدگاه اســامیاینم دومیــن گروهــی کــه میتواننــد دیــن را حفــظ کننــد یعنــی
افــرادی کــه بلــد نیســتند بــه خــودش زحمــت بــده متخصــص مراجعــه کننــد بابــا
یــه رســاله عالــم دینــی تقلیــد مثــل ســایر علــوم مثــل ســایر کارهــا چطور تو پزشــکی
شــما مقلدیــد تــو دیــن خــودت متخصصــی
َ
ُ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
ســومین گروهی که با کارشــون دین را حفظ میکنند و جو ٍاد ل ي ْبخل ِب َمع ُر ِوف ِه؛
یــا غنــی هــم داره تــو بعضــی روایــات ثروتمنــدی کــه بخــل نــورزه بابــا هزینــه کــن تواین
محلــه شــما پولــداری میتونــی بــرا ابیعبــداهلل روضــه بگیــری میتونــی کالس بــذاری
میتونــی برنامــه دینــی بــذاری خیلــی مهمــه مــن یکبارایــن مطلباینجــا گفتــم
تتــر بــوده
منتهیایــن جمعیــت نبــوده چهارشــنب ه ش ـبها کــه یــه قــدری خلو 
عــرض کــردم مــن اراک رفتــم یــک جایــی یــک بــاغ بســیار بزرگــی یــک زمیــن مزرعــه
بســیار بزرگــی کــه دامــداری داشــت مزرعــه داشــت و نمیدونــم چنــد هکتــار بــود ولــی
گفتنــد ســالی ده میلیــارد تومــان هزینــه درآمداینجاســت ســالی ده میلیــارد تومــان
درآمــد اون گنــدم و جــو درختهــای گردویــی کــه داشــت و دامهایــی کــه گوســفند
و گاو خیلــی نزدیــک شــاید  150ـ 200نفــر اونجــا کار میکردنــد مــن پرســیدماین بــرا
کیــه زیرنظــر اوقــاف بــود رئیــس اوقــاف اراک گفتاینجــا مــال یکــی از افراد قاجــار بوده
قبــل از پهلــوی آخرآیــی کــه دیگــه رضاخــان آمــد سرکارایشــوناین بــاغ را کلــش وقــف
کــرده بــرا کارهــای فرهنگــی نجفاشــرف ببینیدایــن پولــدار ارزش داره میگفــت
االن در نجفاشــرف مــا ازاینجــا مدرســه ســاختیم حــوزه را تقویــت کردیــم کمــک
بــه عــرض میکنــم مســائل مالــی نجــف الحمــدهلل بــه برکــت خــون شــهداء بــه برکــت
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ً
عنایتامــام زمــان منامســال کــه نجــف بــودم دیــدم اصــا مــدارس ،حوزهها ،خیلی
شــیک ســاخته شــده رونــق گرفتــه حــوزه نجــف خــب یکــی از افــرادی کــه حــاال اومده
پولشــو باغشــو خانهاشــو زندگیاشــو بــا ده میلیــارد تومــان در مــاه درآمــد اومــده
اون زمــان کهاینقــد نبودهایــن یــواش یــواش بهایــن درآمــد رســیده وقــف کارهــای
فرهنگــی نجفاشــرفاین فکــر بلنــد اگــر افــراد صاحــب ثــروت کمــک نکننــد بهایــن
هیئتهــا بهایــن مجلسهــا آقایــون جوانهایــی کــه تــو محلههاتــون هیئــت
میگیرنــد بیســت تــا پانــزده تــا تــو دانشــگاهها تــو دبیرســتانهااینها را تقویــت کنیــد
خــدا میدانــد مــن یــه وقتــی بازایــن قصــه را گفتــم یــه جاهایــی یکــی ازایــن عزیزانــی
یبــرم ازایشــون شــاید راضــی نباشــه
کــه از مســئولین نظــام هــم هســت حــاال اســم نم 
میگفــت مــن یــه وقتــی در تهــران خانــه میســاختم یــه زمینــی گرفتــه بودیــم اون
ً
بــاالی تهــران آپارتمــان بسازیمایشــون میگفــت تعــدادی کارگــر اوردم مثــا 30تــا 40
کارگــر کــه درایــن ســاختمان کار کننــد گفتیم دیگه شــما ثابت بمونید ما هــر روز صبح
نیــام کارگــر از ســر چهــار راه بیاریــم پنــج مــاه شــش مــاه کــه مــا کار داریــم کارگراینجــا
باشــید خیالتــون راحــت باشــه کــه بــه هــر حالاینجــا کار داریــد همیــن جــا دعــا
میکنیــم بــه آبرویامــام حســین انشــاءاهلل خداوندایــن رکــود را ازایــن کشــور مرتفــع
ً
بگردانــد زمینــه شــغل ،ازدواج ،کار ،بــرا همــه جوانها مخصوصااین کارگرهــا افرادی
کــه روزآمــد هســتند صبــح بایــد تــا شــب کار کنــه شــب خــرج کنــه مــن خیلــی غصــه
میخــورم گاهــی میبینمایــن عزیــزان صبــح میــان شــب برمیگردنــد منــزل از خــدا
میخواهیــم بــه آبرویامــام حســین انشــاءاهلل زمینــه کســب و کار واشــتغال رونــق
اقتصــادی درایــن کشــور فراهــم بفرمایدایشــون میگفــت :خــود بــه اول محرمایــن
کارگرهــا بــه مــن گفتنــد کــه اجــازه میــدی مــا توایــن زمیــن شــما یــه روضـهای بگیریــم
گفتــم باشــه مــن کاری بــا شــما نــدارم دورایــن زمین یــه پرچمیزدنــد و  30ـ 40تــا کارگر
ً
اونــم مــال شهرســتاناند غالبــا تــو تهران کار میکننــد اول محرم یــه روضهای گرفتند
کــه خودشــون شـبها دور هــم توایــن زمینایــن برنامــه را داشــته باشــند میفرمــود
ً
مــن شــب چهــارم پنجــم بــود گفتــم بــرم شــرکت کنــم ببینــم روضــه اینا چیــه واقعــا به
چــه شــکلیه روضــه ســاده بــدون شــام بدون حســینیه تــو یه زمیــن ســاده میفرمود
رفتــم و نشســتم و دیــدم یــک صندلــی گذاشــتند گفتــم مگــه شــما ســخنران هــم
داریــد؟ گفتنــد بلــه مــا یــه آقایــی پیــدا کردیماینجــا شـبها برامــون منبــر میــره گفتــم
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کــی هســت؟ گفتنــد نمیشناســیمش ولــی خــوب حــرف میزنــه خیلــی قشــنگ
صحبــت میکنــه گفتــم خــب حــاال ماامشــب نیــت میکنیم تو مجلس شــما شــرکت
کنیــم همینطــور کــه نشســته بودیــم گفتنــد آقــا آمــد نــگاه کــردم میفرمــود :دیــدم کــه
مرحــوم عالمــه محمدتقــی جعفــری(ره) اون شــخصیتی کــه مــن خــودم یــه وقــت
حــاال دانشــگاه پنــج شــش مــاه قبــل از مراســم زنــگ زدم فرمــود :مــن نمیتونــم بیــام
یکــرد خیلــی تعجــب کــردم یــک جلسـهای بهایــن ســادگی
یعنــی فرصــت اقتضــاء نم 
بهایــن آالیشــی آقــای عالمــه جعفری(ره)ایشــون میشــناختم منبــر کــه تمــام شــد
مــن ســوار کــردم بــا ماشــین ببــرم ســؤال کــردم گفتــم شــمااینجا گفــت راســتش مــن
میرفتــم دانشــگاه تــو مســیر بودمایــن کارگــرآ اومــدن ســراغ ما گفتــن ما یه همچنین
جلسـهای داریــم بانــی هــم نــداره کســی هم نیســت خودمونم هســتیم میخواهیم
شــما بیائیــد شــبی نیــم ســاعت بــرا مــا صحبــت کنیــد گفتــم باشــه گفتمایــن جلســه
بــرا خداســت قــول دادم بیخــود کســی عالمــه جعفــری نمیشــه مــن عرضــم روایــن
قســمتش اســت آقایونایــن هیئتهــای بچههــا را دبیرســتانیها را دانشآمــوزان
را محلههــا را حضــور پیــدا کنیــد کمــک کنیــد پشــتوانه مالــی بدهیــد گرههــای زندگــی
ً
شــما گاهــی از همیــن راههــا گشــوده میشــه حتمــا نبایــد بــه هیئتهــای بــزرگ شــهر
کمــک بشــه نــه اونــم بایــد بشــه هیــچ چیــزی جــای دیگــه نمیذاریــم ولــی ســومین
گروهــی کــه دیــن را حفظ میکنند ثروتمندها هســتند پول داشــته باشــند مســجد،
حســینیه ،عــرض میکنــم کــه کمــک بــه فقــرا بــه جهیزیــه دختــرآ کــه فقــر اگر جامعــه را
بگیــره دینــداری کاهــش پیــدا میکنــه
چهــارم فقیـ ٍـر ال یبیــع آخرتــه بالدنیــا؛ چهارمیــن گروهــی کــه دیــن را حفــظ
میکننــد فقیــری اســت کــه دینــش بــه دنیــا نفروشــه بخاطــر فقــر دینــش کنــار نــذاره
بخاطــر فقــر کار حــرام نکنــه بخاطــر نــداری دســت بــه ربــا نزنــه رشــوه نزنــه کــم کار
نــذاره دزدی نکنــه حــاال ببینیــد چقدایــن حدیــث قشــنگه عالــم داد بزنــه جاهــل
بــه عالــم مراجعــه کنــه غنــی هزینــه کنــه فقیــر خــودش حفــظ کنــه قناعــت کنــه قوام
الدیــن و الدنیــا باربعــه؛ اســتواری دیــن و دنیــا فرمــود بهایــن چهــار گــروه هســت
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آیت اهلل حسینی بوشهری
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َّ َ ْ ْ ُ َ ْ َ َ َ ً
ـن ل
ـوب ال ُمؤ ِم ِنيـ 
قــال رســول اهلل(ص)ِ « :إن ِلقتـ ِـل الحســي ِن حــرارة ِف ـي قلـ ِ
َ
َت ْبـ ُـر ُد أ َبــد»[]1
موضــوع ســخن مــا پیرامــون علــل مانــدگاری حادثــه عاشــورا اســت .قیــام و
نهضــت عاشــورا در ســاعاتی محــدود و در ســرزمین و مکانــی تعییــن شــده اتفــاق
افتــاد اس ـتاما نــه درایــن محــدوده از نظــر زمــان باقــی مانــد و نــه از نظــر مــکان
درایــن ســرزمین باقــی مانــد بلکــه آوازه آن تمــام تاریــخ بشــریت را پــر کــرد .قبــل از
بحــث در رابطــه بــا عوامــل مانــدگاری حادثــه عاشــورا شــوم ،ابتــدا از زبــان دوامــام
معصــوم در رابطــه بــا ســید و ســاالر شــهیدان ســخن میگویــم.
اولاینکــه وجــود مقــدس ثامــن الحجــج علــی بــن موســی الرضــا(ع) میفرماید:
«کلنــا ســفینة النجاةامــا ســفینة الحســین اوســع و اســرع».همه مــا اهــل بیــت(ع)
کشــتی نجــات هســتیماما کشــتی حســین(ع)هم گســترده تــر و هــم تنــد تــر و پــر
تحــرک تــر از کشــتی مــا اهــل بیــت(ع) اســت .حــال زمانــی کــه شــخصیتی مثــل
علــی بــن موســی الرضــا(ع) در رابطــه بــا ســید و ســاالر شــهیداناین گونــه قضــاوت
میکنــد دیگــر تــو خــود حدیــث مفصــل بخــوان ازایــن مجمــل.
ســخن دوم ازامامهادی(ع)،امــام دهــم مــا شــیعیان اســت .نقــل شــده
اســت کهامامهــادی(ع) بیمــار شــدند ،چنــد نفــر را فــرا خواندنــد و فرمودنــد:
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بــه کربــا برویــد و زیــر قبــة الحســین بــرای شــفای مــن دعــا کنیــد .وقتــی آنهــا
ازامامهادی(ع)علتایــن کار را جویــا شــدند آقــا فرمــود :زیــرا خداونــد حســاب
دیگــری بــرای حســین بــاز کــرده اســت.
اگــر یــک ســری مطالــب را انســان از مــردم عــادی بشــنود ممکــن اســت پرونــده
خاصــی برایــش بــاز نکنــد ولــی زمانــی کــه گوینــده علــی بــن موســی الرضــا(ع)
وامامهــادی(ع) اســت ،دیگــر انســان میدانــد کــه ماجــرا از چــه قــرار اســت.
عواملــی همچــون مشــیت الهــی ،حــق طلبــی حســین(ع) ،عدالــت خواهــی
حســین(ع) ،ظلــم ســتیزی حســین(ع) ،رمــز مانــدگاری اســت.
عامــل ســوم عبــارت از عمــل صالــح اســت و قــرآن وعــده داده اســت کــه
انســانهای مؤمــن و کســانی کــه اهــل عمــل صالحانــد جایشــان در دلهــا اســت
َ َّ
و اگــر کســی در دلهــا جــا شــد نــام او در تاریــخ مانــدگار اســتِ « .إ ّن ال ِذيـ َـن َآم ُنــوا َو
ً
ُ َ
ُ
َّ
ــات َسـ َـي ْج َعل ل ُهـ ُـم َّالر ْحمـ ُـن ُو ّدا »[]2
َع ِملــوا
الصا ِل َح ِ
عامــل چهارمایــن بــود کــه دعــوت حســین بــن علی(ع)بخاطــر احیــاء فطــرت
خــدادای بــود .او آمــد تــا گــرد و غبارهایــی کــه توســط حکومتهــای جائرایجــاد
شــده بــود ،را بزدایــد .وجــود نازنیــن ابــا عبداهللاینهــا را کنــار زد و بــا زبــان فطــرت
بــا جهانیــان و بــا بشــریت ســخن گفــت لــذا طرفــداران ســید و ســاالر شــهیدان،
فقــط شــیعیان نیســتند ،بلکــه بودایــی و مســیحی و زرتشــتی و دیگــر صاحبــان
مکاتــب هــم پیــرو نــام حســین بــن علــی ع) هســتند.
نکتــه پنجمایــن بــود کــه رهبــری قیــام توسـطامام معصوم(ع)بــود .ظرفیتهــا
و قابلیتهــا ،توانمنــدی بــرای تأثیــر گــذاری در فضــای آن روز و فضــای بعــد از آن
از کســی غیــر ازامــام معصــوم ســاخته نبــود.

جامعیت نهضت عاشورا

عامــل ششــم جامعیــت نهضــت عاشــورا اســت .انقالبهــا گاهــی یــک بخــش
و یــک ُبعــد را شــامل میشــوند ولــی ابعــاد دیگــر را کاری ندارنــد .انقالبهــای
زیــادی در طــول تاریــخ اتفــاق افتــاده کــه بعضــی از آنهــا انقالبهــای کارگــری و
ً
بعضــی صرفــا ُبعــد سیاســی داشــته اســت .کســانی کــه درایــن انقالبهــا شــرکت
کردهانــد طبقــه خاصــی از جامعــه بودند.امــا انقــاب ابــا عبــداهلل و نهضتایشــان
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یــک نهضــت فراگیــر اســت .گویــا بــه تعبیــر آن نویســنده عــرب عبــاس عقــد
میگویــد گویــا حســین بــن علــی یــک نمایشــگاه ترتیــب داده اســت کــه درایــن
نمایشــگاه همــه ویژگیهــا و ارزشهــای عالــی انســانیت مشــاهده میشــود و
میگویــد صحنــه کربــا دو نمایشــگاه اســت کــه در یــک نمایشــگاه ســپاه حســین
بــن علــی اســت کــه درآن ویژگیهــای اخالقــی را مشــاهده میکنیــم و نمایشــگاه
دیگــر ســپاه یزیدیــان و عبیــداهلل زیــاد اســت کــه در آن رزائــل اخالقــی را میبینیــم.
حادثــه کربــا بــرای همــه اقشــار جامعــه پیــام و درس دارد وایــن عظمــت یــک
نهضــت بزرگــی را میرســاند کــه توانســته اســت جامعیــت الزم را پیــدا کنــد و همــه
اقشــار جامعــه را تحــت پوشــش خــود قــرار دهــد .بنــده درایــن جلســه بــه دو عنصر
اخالقــی در رابطــه بــا حادثــه عاشــورا و نهضــت کربالاشــاره میکنــم.

عناصر اخالقی در رابطه با نهضت کربال

مــورد اول آزادگــی و جلــوه آزادگــی در کربــا اســت .حســین(ع)بر خــوردار از روح
آزادگــی اســت .مــا یــک واژه آزادگــی داریــم و یــک واژه آزادی .تفاوتایــن دوایــن
اســت کــه آزادی در مقابــل بردگــی مطــرح میشــود یعنــی مــا تحــت تســلط یــک
کشــور و یــک جامعــه نیســتیماما آزادگــی معنایــی فراتــر از آزادی دارد .آزادگــی یعنــی
حریــت انســان و رهایــی انســان از تمــام قیــودات ذلــت آور و حقــارت آور در زندگــی.
ســید و ســاالر شــهیدان نیــز آزادگــی و شــرافت انســانی و کرامــت انســانی اســت .لــذا
در تعبیــرات رســای ابــا عبــداهلل آمــده اســت کــه « :مـ ٌ
ـوت فــی عـ ّ ِـز خیـ ٌـر مــن حیـ ٍـاة فــی
ّ
ذل»[ ]3مــرگ بــا عــزت بهتــر از حیــات بــا ذلــت اســت.این همیــن شــعاری اســت
ٍ
کــه وجــود مقدسامیــر مؤمنــان علــی در مراحــل مختلفــی مطــرح کــرده اســت و نــه
تنهــا شــیعیان بلکــه جامعــه بشــری بــه اســتقبالاین شــعار میآیــد
و همچنیــن در کالم دیگــری از ابــا عبداهلل(ع)آمــده اســت کــه فرمودنــد« :ال
واهلل ال أعطنیهــم بیــدی اعطــاء الدلیــل و ال افــر فــرار العبیــد» ]4[.زمانــی کــه او
را مجبــور کردنــد بــه بیعــت بــا یزیــد ،حضــرت فرمودنــد :بــه خــدا قســم دســت
ذلــت بهاینهــا نمیدهــم و ماننــد بــردگان کــه فــرار میکننــد و صحنــه را تــرک
میکننــد ،اهــل تــرک کــردن صحنــه نیســتم و تــا آخــر خــط میمانــم ولــو بــه قیمــت
کشــته شــدن و شــهادت باشــد.
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ایــن ادبیــات اســت کــه عالــم هســتی را تــکان داده اســت و اگرایــن
جمــات حســین بــن علــی راامــروز ترجمــه کننــد و در اختیــار آزادی خواهــان
عالــم قــرار دهنــد ،آنهــا هــم متأثــر میشــوند وایــن برگرفتــه از کالم مــوالی
ََ
متقیانامیرالمؤمنین(ع)اســت کــه خیلــی تعبیــر بلنــدی میباشــد «أل ُحـ ٌّـر
ُّ َ
َيـ َـد ُ ع َهـ ِـذ ِ ه الل َماظــة»[ ]5آیــا آزادهای پیــدا نمیشــود کهایــن نیــم مانــده دنیــا را
َّ ُ َ ْ َ َ ْ ُ ُ ْ َ َ ٌ َّ ْ َ َ َ َ
ــن ِإل ال َج ّنــة فــا
واگــذارد؟ بعــد حضــرت میفرماینــد«ِ :إنــه ليــس ِلنف ِســكم ثم
َ َّ
وهــا ِإل ِب َهــا»[ ]6چــرا خودتــان را کوچــک میبینیــد؟ چــرا بــرای خودتــان
َت ِب ُيع
ارزش قائــل نیســتید؟ ارزش جــان شــما بهشــت اســت وایــن جانتــان را جــز بــا
بهشــت بــه چیــز دیگــری نفروشــید.این شــعارهای بــزرگ منشــی یــک شــخصیت
تأثیــر گــذار در فضــای جامعــه دینــی و جامعــه اسالمیاســت و لذا شــخصیتهایی
مثــل زهیــر بــن غیــن بجلــی و حربــن یزیــد ریاحــی کــه در کربــا آمدنــد و بــه کاروان
حســین بــن علی(ع)پیوســتند ،میبینیــم کــه برخــوردار از یــک آزادیانــد یعنــی
بــه پســت و مقــام و بــه جایگاههــای اعتبــاری دنیــا ،پشــت میکننــد و آنچــه را کــه
میپذیرنــد بــر اســاس کالمامیرالمؤمنیــن جانشــان را همیــن گونــه نمیدهنــد و
ثمــن جانشــان را بهشــت قــرار میدهنــد.
امــا عــدهای آن آزادگــی الزم را ندارنــد .در مســیر راه زهیــر بــن غیــن
تصمیمشایــن اســت کــه هــر جــا حســین(ع)خیمه میزنــد از آنجــا حرکــت کنــد و
هــر جــا حســین حرکــت کنــد آنجــا خیمــه بزنــد و نمیخواهــد در آغــاز راه بــا حســین
بــن علــی روبــرو و شــوداما بــه یــک جایــی رســید کــه چــارهای جزایــن نداشــت کــه
در آنجــا خیمــه بزنــد .وجــود مقــدس ابــا عبــداهلل هــم در همــان جــا فــرود آمــد.
از آنجایــی کــه وجــود مقــدس ابــا عبــداهلل دنبالایــن اســت کــه بــا مــردم اتمــام
حجــت کنــد و افــراد را بــه ســعادت ابــدی برســاند لــذا بــرای زهیــر پیــام فرســتاد
کــه مــا عــازم کربالییــم اگــر میخواهــی اهــل ســعادت شــوی بــه کاروان مــا بپیونــد.
یکــی از یــاران زهیــر میگویــد مــا ســر ســفره صبحانــه نشســته بودیــم تـ ا ایــن پیــام
ً
رســید ،زهیربــن غیــن خشــکش زد و اصــا نتوانســت حــرف بزنــد .همســر زهیــر بــه
زهیــر گفــت چــرا حــرف نمیزنــی؟ مگــر نمیبینیایــن پیــام رســان ســید و ســاالر
شــهیدان ،فرزنــد پیامبــر خــدا اســت؟ تاایــن جملــه را از همســرش شــنید ،بــه
ســمت خیمــه گاه ابــا عبــداهلل رفــت .میگویــد مــن نشســته بــودم کــه دیــدم زهیــر
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بــا حالتــی متبســم و شــاداب برگشــت و بــه همســر و همراهانــش گفــت خیمههــا
را از جــا برکنیــد و کنــار خیمههــای اباعبــداهلل خیمــه بزنیــد.
ایــن معنــای آن آزادگــی اســت و آنچنــان در کنــار اباعبــداهلل مانــد تــا در روز
عاشــورا بــه شــهادت رســید.
شــخصیت دیگــری بــه نــام عبیــداهلل حــر جعفــی داریــم کــه تفــاوت زیــادی بــا
زهیــر دارد .آقــا ابــا عبداهلل(ع)بــرای زهیــر پیــام میفرســتداما آقــا خودشــان نــزد
عبیــداهلل حــر جعفــی مـیرود تــا او را دعــوت .آقــا بــه او فرمود :ســعادت تــو را تأمین
میکنــم و بــا مــا بیــا؛ بــه آقــا خطــاب کــرد و گفــت مــن از ســرزمینم بیــرون نیامــدم
مگراینکــه خواســتهام بــا شــما مواجــه نشــوم - .چگونــه میشــود کــه کســی آنقــدر
ً
پســت و مقــام برایــش مهــم شــود کــه کســی مثــل ابــا عبداهلل(ع)شــخصا او را
دعــوت کنــد ولــی دعــوت او را اجابــت نکنــد -عبیــداهلل بــه آقــا میگویــد حــال کــه
بهاینجــا آمــدی یــک اســبی دارم کــه آن را بــه تــو میبخش ـمامام فرمــود نــه تــو را
میخواهــم و نــه اســبت را.
یکــی آزادگــی را انتخــاب میکنــد و یکــی اســارت و بردگــی را چــون کســی کــه بــه
دنیــا وابســته میشــود ،بــرده نفــس و دنیــا و مــال اســت.
دومیــن ویژگــی ،ویژگیایثــار اســت .سراســر صحنــه نهضــت کربــا ماالمــال
ازایثــار اســت .مــا دو واژه داریــم یکــی واژهایثــار و دیگــری واژه اســتیثار .تفــاوت
بینایــن دو خیلــی زیــاد اســت.
ایثــار یعنــی دیگــران را بــر خــود مقــدم داشــتن و اســتیثار یعنــی دیگــران را بــرای
خــود خواســتن .آن چیــزی کــه رمــز مانــدگاری حادثــه عاشــورا بود،ایثــار بــود .در
جــای جــای حادثــه عاشــورا مــا میبینیمایثــار و فــداکاری و گذشــت وجــود دارد.
اولینایثارگــر خــود ســید الشهدا(ع)اســت .جمل ـهای منصــوب بــه حضــرت
اســت کــه فرمودنــد« :ان کان دیــن محمــد لــم یســتقم اال بقتلــی فیاســیوف
خذینــی» .یعنــی اگــر دیــن پیامبــر اســتقامت پیــدا نمیکنــد و نمیتوانــد در
جامعــه مطــرح شــود و بــرد پیــدا کنــد مگــر در ســایه کشــته شــدن مــن .یعنــی
دیــن پیامبــر اگــر فدایــی میخواهــد اولیــن فدایــی مــن هســتم ،اولینایثارگــر
مــن هســتم .در جــای جــای حادثــه عاشــورا انســانهایایثارگر را میبینیــم
ً
کــه دیگــران را بــر خودشــان مقــدم میدارنــد .حتمــا جریانهانــی بــن عــروة
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را شــنیدهاید .مســلم بــن عقیــل در کوفــه مهمــان اوســت .دســتگاه جبــار
عبیــداهلل زیــاد مطلــع شــده اســت کــه مســلم بــن عقیــل مهمانهانــی بــن عــروة
اســت.هانی بــن عــروة را احضــار میکننــد و میگوینــد مســلم را تســلیم مــا
کنید.هانــی میگویــد :اگــر تنهــای تنهــا بمانــم و اگــر هیــچ یــار و یــاوری نداشــته
باشــم حاضــر نیســتم مســلم را تســلیم شــما کنــم .میگویــد مــن حاضــرم بمیــرم
تــا مســلم بماند.ایــن معنایایثــار اســت کــه دیگــران را بــر خــود مقــدم بدانیــم.
ســعید بــن عبــداهلل در روز عاشــورا از چهرههــای بزرگایثارگــر اســت کــه ســید و
ســاالر شــهیدان دعــای بســیار مهمـیدر حــق او کــرد .روز عاشــورا وجــود مقــدس
اباعبداهلل(ع)بــه نمازایســتاده اســت - .در پرانتــز یــک جملــه عــرض کنــم .هــم
در زندگــی همامیرالمؤمنیــن(ع) و هــم در زندگیامــام حســین(ع)وجود دارد.
ابــن عبــاس میگویــد در جنــگ صفیــن ،نزدیــک ظهــر دیدمامیرالمؤمنین(ع)بــه
آســمان نــگاه میکنــد .گفتــم آقــا چــرا بــه آســمان نــگاه میکنیــد در وســط جنــگ؟
َّ ُ َ ُ
َُ ُ
َ
م
آقــا فرمــود منتظــرم ظهــر شــود تــا بــه نمــاز بایســتم« َعلــى َمــا نقا ِتل ُهـ ْـم ِإن َمــا نقا ِتل ُه ْ 
َ
َّ َ
الصــاة»[ ]7ابــن عبــاس میدانــی مــا بــرای چــه میجنگیــم؟ مــا بخاطــر نمــاز
َعلــى
میجنگیــم -.ســعید بــن عبــداهلل عــرض میکنــد یــا اباعبداهللایــن جــان ناقابــل
مــن ســپر شــما بــاد؛ جانــم را ســپر میکنــم تــا شــما بــه نمــاز بایســتید.
پیامیکــه میخواهــم بــه شــما عــرض کنمایــن اســت کــه عــزاداری ارزشــمند
اســت ولــی بدانیــم کــه حســین بــن علی(ع)کــه برایــش ســینه میزنیــم دقدقــه
نمــاز داشــت .نکنــد تــا نزدیــک صبــح بــه ســر و ســینه بزنیــم بــه عنــوان عــزاداری
بــرای حســین بــن علی(ع)،امــا خــدای ناخواســته در فضــای کارمــان دغدغــه
نمــاز نباشــد! .ســعید بــن عبــداهلل ســیزده تیــر خــورد و روی زمیــن افتــاد و بــه
شــهادت رســید .حضــرت فرمــود همــان گونــه کــه االن جلــوی مــا هســتی ،فــردای
قیامــت هــم همــراه مــا خواهــی بــود.

نکاتی درباره قمر بنیهاشم

چند نکته از عباس(ع)هم بگویم و بعد عرض ادب و احترام کنم.
نکتــه اول) از لحظـهای کــه از مدینــه حرکــت کردند ســقای کاروان اســت .یعنی
آب آور کاروان حســین اســت .آب را تقســیم میکنــد بیــن بچههــا و کاروانیــان و
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ً
تبعــا یــک ســهمیهم خــودش داردامــا از همــه ســهم خــودش اســتفاده نمیکنــد
و میگویــد شــایداین بچههــا و نازدانههــا طلــب آب کننــد و آب نباشــد و آنوقــت
عبــاس ســهمیه خــودش را بــه بچههــا بدهــد .میدانیــد روز عاشــورا چــرا بچههــا
صــدا میزننــد عمــو جــان العطــش چــون از مدینــه یــاد گرفتهانــد کــه عبــاس آن
ســهمیه آب خــودش را بــه بچههــا مـیداد.
نکتــه دوم) در رابطــه باایثــار گــری قمــر بنیهاشــم اســت .شــمرامان نامــه
َ
ـن
آورد بــرای قمــر بنیهاشــم(ع)و بــرای بــرادران قمــر بنیهاشــم(ع) .صــدا زد «أ ْيـ َ 
ُ ْ
َب ُنــو أخ ِت َنــا»[ .]8مقصــودش عبــاس و برادرانــش بــود .دو ســه بــار صــدا زد عبــاس
جــواب نــداد .اباعبــداهلل فرمــود بــرو جوابــش را بــده ولواینکــه دشــمن مــا اســت.
عبــاس رفــت گفــت منامــان نامــه برایتــان آوردم .عبــاس ســر بــه زیرانداخــت و
شــمر و عبیــداهلل زیــاد را لعــن کــرد .برگشــت و ســر را بــه زیرانداخــت و آمــد خدمــت
ابــا عبــداهلل .آقــا فرمود دشــمن چه کاری با شــما داشــت؟ عباس ســکوت کــرد .آقا
اصــرار کــرد ،پاســخ داد :آمــده بودنــد کــه مــا را از شــما جــدا کننــد ولیامــکان نــدارد.
شــب عاشــورا هــم اظهــار وفــاداری کــرد و روز عاشــورا برایاینکــه بنمایانــد عبــاس
و برادرانــش فداییــان ابــا عبداهللانــد ،اول برادرانــش را فرســتاد بــه شــهادت
رســیدند و بعــد عباس(ع)مانــد .عبــاس یــک دفعــه نــگاه کــرد در بیــن جنــگاوران
کســی جــز او و حســین باقــی نمانــده اســت .خطــاب کــرد بــه ابــی عبــداهلل(ع)و
عــرض کــرد ســینهام تنــگ شــده اســت .دیگــر ازایــن دنیــا خســته شــدهام .اجــازه
بــده تــا روانــه میــدان شــوم .آقــا ابــا عبــداهلل فرمــود حــاال کــه میخواهــی بــروی،
بــرای بچههــا آب بیــاور .آمــد در خیمــه گاه و کــودکان اطرافــش را گرفتنــد و بــا
یــک صحنــه عجیبــی روبــرو شــد .زیــر مش ـکهایی کــه در خیمــه گذاشــته شــده
بودنــد ،رطوبــت بــود ولــی مش ـکها خالــی بــود .دیدایــن بچههــا شکمشــان را
رویایــن رطوبتهــای زیــر مشــک گذاشــتهاند.
عبــاس روانــه میــدان شــد و یــک لشــکر چهــار هــزار نفــری را درهــم ریخــت و وارد
شــریعه فــرات شــد .دســت بــرد زیــر آب تــا آب بنوشــد کــه یــاد بــرادرش حســین
افتــاد «فذکــر عطــش اخیــه الحســین» عبــاس تــو آب بخــوری و حســین تشــنه
باشــد؟ تــو آب بخــوری و بچههــا تشــنه باشــند؟ آب را روی آب ریخــت .مشــک
را پــر از آب کــرد بهامیــدی کــه بــه خیمــه گاه ببــرد .در بیــن راه دشــمن کمیــن کــرد

162

سـوژه سـخـن

و دســت راســت عبــاس را قطــع کــرد بعــد دســت چــپ عبــاس را قطــع کــرد ،بنــد
مشــک را بــه دنــدان گرفتــه بودامــا تیــر آمــد بــه مشــک اصابــت کــرد وامیــد عبــاس
ناامیــد شــد .ســپس تیــری بــه چشــم عبــاس اصابــت کــرد و بعــد عمــود آهنیــن بــر
فــرق عبــاس فــرود آمــد ...یــک نکتــه میخواهــم بگویــم و آناینکــه تیــر در چشــم
عبــاس اســت و دســت در بــدن نــدارد .اکثــر شــهدای کربــا زمانــی کــه از اســب بــر
زمیــن میافتادنــد دس ـتها را ســپر قــرار میدادندامــا نمیدانــم عباســی کــه
دســت در بــدن نــدارد چگونــه روی زمیــن قــرار گرفــت.
نسئلک اللهم و ندعوک....
پروردگارا ما را بیامرز .به عظمت باب الحوائج ،حوائج را برآورده بگردان...
«والحمد هلل رب العالمین»

ݣ پ�ی ݣن�و�ش ت� ݣݣها
[ .]1مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ،ج ،10ص.318
[« .]2مریم».96:
[ .]3نفس المهموم ،ص.562
[ .]4الکامل فی التاریخ ،ابن اثیر ،ج  ،4ص .63
[ .]5شرح نهج البالغة البن أبي الحديد ،ج ،20ص.173
[ .]6همان.
[ .]7وسائل الشيعة ،ج ،4ص.246
[ .]8وقعة الطف ،ص190
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یکــی از راههایــی کــه در معــارف شــیعه و روایــات اهــل بیــت علیهــم الســام بــرای
ً
نزدیــک شــدن راه بــه ســوی خــدای متعــال بیــان شــده اســت و حقیقتــا کار را بســیار
آســان کــرده اســت و از راههایــی اســت کــه در معــارف اهــل بیــت هم بیشــتر به اواشــاره
شــده اســت زیــارت معصومیــن علیهــم الســام بویــژه زیــارت سیدالشــهداء(ع) اســت
چــون همهایــن عباداتــی کــه مــا میکنیــم از نمــاز و حــج و صــوم و انفــاق در راه خــدا
تــا جهــاد و شــهادت در راه خــدا برایایــن اســت کــه انســان راهــی بــه ســوی خــدای
متعــال پیــدا بکنــد؛ واال غــرض بازیگــری و مشــغول شــدن بــه خودایــن عبــادات
نهــا را ههــا و ســبلی هســتند کــه مــا را
نیســت نمــاز و جهــاد کــه مقصــد نیســت همهای 
بــه خــدای متعــال برســانند تــا بــه معرفــت برســیم و بــه محبــت برســیم.
از روایــات ائمــه علیهــم الســام پیــدا میشــود کــه یــک مســیری کــه بــرای
رســیدن بــه خــدای متعــال گشــوده شــده کــه یــک مســیر بســیار جامــع و میــان
بــر هــم هســت ،مســیر زیــارت معصــوم(ع) اســت .حــاال شــما آثــاری کــه در روایــات
بــرای زیــارت سیدالشــهداء(ع) نقــل شــده اســت ببینیــد؛ دههــا و بلکــه صدهــا اثــر
و ثــواب هســت؛ گاهــی بــا جهــاد در راه خــدا و شــهادت ثوابــش بیــان شــده اســت:
یکــه بــر میداریــد ثوابایــن اســت کــه در راه خــدا بــه شــهادت
فرمودنــد هــر قدم 
برســید گاهــی بــا انفــاق مقایســه شــده اســت فرمــوده اســت مثلایــن میمانــد
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کــه هــر قدمیکــه بــر میداریــد در راه خــدا بنــدهای را آزاد میکنیــد گاهــی بــا حــج
مقایســه شــده اســت :گاهــی فرمودنــد از ثــواب یــک حــج عمــره دارد؛ تــا میرســد
یکــه بــر میداریــد ثــواب یــک حــج عمــره هســت.
بــه جایــی کــه فرمــود در هــر قدم 
نســبت بــه طهــارت نفــس در روایــات فرمودنــد :کســی کــه کربــا م ـیرود و زیــارت
میکنــد وقتــی میخواهــد از کربــا بیــرون بیایــد ملکــی میآیــد از طــرف رســول
گرامیاســام (ص) و ســلم و پیغــام بــرای او مـیآورد کــه خــدای متعــال همــه گذشــته
تــو را پــاک کــرد فکــر آینــده ات باش.ایــن خیلــی مقــام مهمیاســت کــه آدم بــه یــک
جایــی برســد کــه همــه گناهــان گذشــتهاش یــک جــا پــاک شــود و احســاس کنــد بــه
طهــارت نفــس رســیده اســت.این مقــام توب ههــای طوالنــی میخواهــد؛ یــا حتــی
باالتــر ازایــن بیــان شــده کــه رســولی از طــرف خــدای متعــال میآیــد و ســام خــدای
متعــال را میرســاند و همیــن پیغــام را بــه بنــده میدهــد.
آثــار ســنگینی کــه در زیــارت سیدالشــهداء آمــده اســت کــه خیلــی آثــار ســنگینی
هســتند و البتــه درایــن راه مخاطراتــی هــم هس ـتاما دعــوت شــده کــه ولــو
مخاطــره آمیــز هــم بــود بــه خاطــر خطرایــن مســیر را شــما تــرک نکنیــد و بــرای
خطــر کــردن درایــن راه ثوابهــای مخصوصــی در روایــات ذکــر شــده اســت .بــرای
پیــاده رفتــن درایــن راه هــم همیــن طــور وایــن مطلبــی هســت کــه یکــی دو تــا و
دههــا روایــت نیســت؛ بلکــه صدهــا و بیــش از صدهــا روایــت مــا در زمینــه زیــارت
سیدالشــهداء(ع) داریــم.
روایاتــی اســت کــه آثــار دنیویایــن زیــارت و آثــار اخرویایــن زیــارت را بیــان
میکنــد کانــه بــه نظــر میآیــد همــه ملــک و ملکــوت در خدمــت سیدالشــهداء
و در خدمــت زائریــن سیدالشــهداء(ع) قــرار میگیرنــد ،برایایــن کــه راهشــان
همــوار شــود .مــن فقــط بعضــی ازایــن روایــات را بــه عنــوان نمونــه خدمتتــان
تقدیــم میکنــم؛ ازایــن دســت روایاتایــن قــدر زیــاد هســت کــه اگــر بخواهیــم
بخوانیــم از االن تــا دههــا شــب هــم بخوانیــم تمــام نمیشــود .چندیــن روایــت
در بــاب پیــادهروی و مشــی در زیــارت سیدالشــهداء(ع) هســت و ثــواب مشــی و
پیــادهروی را ذکــر میکنــد؛ البتهاینهــا خــوب اســت روایاتــش قبــل از پیــادهروی
خوانــده شــود ولیایــن کــه مــن میخوانــم غرضــی دارم میخواهــم عــرض بکنــم
کهایــن یــک مســیری اســت بــرای رســیدن بــه خــدای متعــال.
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(ع)

روایــت را عــرض کنــم هــم در تهذیــب مرحــوم شــیخ طوســی هســت و هــم در
ثــواب االعمــال مرحــوم صــدوق اســت هــم در کامــل الزیــارات نقــل کــرده اســت
بقیــه مجامــع روایــی هــم ماننــد وســایل الشــیعه ازایــن مصــادر اولیــه روایــت را
َ َ َ َ
اهَّلل ع
نقــل کردنــد .حســین بــن ثویــر ابــن ابــی فاختــه میگویــد« :قــال أ ُبــو ع ْبـ ِـد ِ
َيــا ُح َسـ ْـي ُن إ َّنـ ُـه َمـ ْـن َخـ َـر َج ِمـ ْـن َم ْنز ِلـ ِـه ُيريـ ُـد ز َيـ َـار َة َق ْبــر ْال ُح َسـ ْـين ْبــن َع ِلـ ّـي ع إ ْن َك َ
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ِ
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ِ
ً
ان َرا ِكبـ ًـا َك َتـ َـب ُ
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َلـ ُـه بــكل َح ِافــر َح َسـ َـنة َو َحـ ّـط ب َهــا َع ْنـ ُـه َسـ ّـي َئة َح ّتــى إذا َصـ َـار ِفــي ال َحا ِئــر ك َت َبـ ُـه ُ
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ِ
ِ
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ِ ِ
َْ
يــن ْال ُم ْنج ِحيـ َـن َح َّتــى إ َذا َق َضــى َم َن ِاسـ َـك ُه َك َت َبـ ُـه ُ
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َح َّتــى إذا أ َر َاد ال ْنصـ َـراف أ َتـ ُـاه َملـ ٌـك فقــال لـ ُـه إ ّن َر ُســول اهَّلل ص ُيقرئـ َـك َّ
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ــك ْاس َــتأ ِن ِف العمــل فقــد غفــر اهَّلل لــك مــا مضى»()1امــام صــادق(ع)
َو َيق
فرمودنــد :یــا حســین اگــر کســی از منــزل خــودش خــارج بشــود و قصــدش زیــارت
یکــه بــر داشــته میشــود خــدای متعــال
قبرامــام حســین(ع) باشــد در هــر قدم 
یکــه بــر داشــته میشــود یــک ســیئهای
بــرای او حســنهای نوشــته و در هــر قدم 
از او پــاک میشــود .وقتــی بــه حائــر سیدالشــهداء میرســد و وارد حائــر میشــود
خــدای متعــال او را ازایــن دو دســتهای کــه بــه فــاح و نجــاح رســیدند قــرار داده و
جــز آنهــا او را ثبــت میکنــد .وقتــی مناســک زیــارت حضــرت را انجــام میرســاند
خــدا او را از فائزیــن مینویســد.
پسایــن جــور نیســت کهایــن زیــارت همــه ثوابــش مــال آن اقدامــات آخــری
اســت کهایــن مناســک زیارتــی را انجــام دادن اســت؛ بلکــه از خانــه کــه راه میافتــد
قد مهــای او ثــواب و عبــادت هســتند و بــا هــر قدمیحســنهای بــرای او نوشــته
یشــود .در بعضــی روایــات اضافــه کــرده اســت کــه
یشــود و ســیئهای از او پــاک م 
م 
یشــود و وقتــی بــه حائــر میرســد بــه فــاح و
بــر درجــه یــا بــر درجــات او افــزوده م 
نجــات راه پیــدا میکنــد و وقتــی مناســکش را انجــام داد از جملــه آنهایــی کــه بــه
فــوز رســیدند قــرار میگیــرد .فائزیــن را روایــات و قــرآن معنــا کردهاند .وقتی مناســک
را انجــام داد حــاال قصــد برگشــت دارد ملکــی میآیــد بــه ســوی او و ســام نبــی اکــرم
را بهایشــان میرســاند کــه حضــرت پیغمبــر بــرای تــو پیــام دادنــد کــه عمــل خــودت
را از نــو شــروع کــن .خــدای متعــال همــه گذشــته شــما را پــاک کــرده اســت.
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همیــن مطلــب را در تهذیــب نقــل کــرده اســت منتهــی ذیــل روایــت را مرحــوم
شــیخ طوسـیاین گونــه نقــل کردنــد« :حتــی اذا اراد االنصــراف عطــاه ملــکا فقــال
لــه انــا رســول اهلل ربــک یقرئــک الســام و یقــول لــک اســتأنف العمــل فقــد غفــر
لــک مــا مضــی»( )2ملکــی میآیــد بــه او پیغــام میدهــد کــه مــن از طــرف خــدای
متعــال آمــدهام خــدای متعــال بــه شماســام رســانده اســت و میگویــد کــه
عملــت را از نــو شــروع کــن گذشــتههای شــما جبــران شــده اســت.

تضاد روحایمان و نور عبادات با گناه

انســانی کــه بــه مقــام بیــداری و هشــیاری رســید و بــه قــول آقایــان وارد عالــم
یقضــه شــد و از غفلــت بیــرون آمــد و میخواهــد راه خــدا را بــرود اولیــن قدمیکــه
میگوینــد بــردارد بایــد یــک توبــه جامعــی کنــد کــه موانــع راه از او برداشــته بشــود.
خیلــی اوقــات انســان عمــل انجــام میدهدامــا موانعــی دارد کهایــن عمــل بــه
ً
نتیجــه نمیرســد .اقــدام زیــاد میکنــد مثــا نمــاز شــب  40ســال خوانــده اســت
واجبــات را رعایــت کــرده اســت ولــی یــک موانعــی در انســان هســت کهایــن
موانــع نمیگــذارد انســان پــرواز کنــد و عملــش بــه نتیجــه برســد .گاهــی یــک گنــاه
یــک ســوء نیــت کافــی اســت بــرای بــاز ماندنامــا درایــن روایــات آمــده اســت بــه
انســانی کــه زیــارت کــرد و مناســکش را انجــام داد از طــرف خــدای متعــال از طــرف
رســول خــدا (ص) پیغــام میدهنــد کــه گذشــته شــما تــدارک شــده اســت بــه فکــر
آینــده خودتــان باشــید ســعی کنیــد از آن بــه بعــد لغــزش نکنیــد و زمیــن نخوریــد؛
البتهایــن در بــاب حــج هــم هســت در مــورد حــج هــم فرمودنــد کــه کســی کــه حــج
انجــام دهــد یکــی از درجــات ثوابــی کــه بــرای حجــاج بیــان شــده اسـتاین اســت
کــه یــک دســته حاجیهایــی هســتند کــه وقتــی حــج را انجــام میدهنــد بــه
آنهــا میگوینــد «اســتأنف العمــل»؛ یعنــی حــج را یــک گونــه انجــام میدهنــد کــه
خــدای متعــال پاکشــان میکنــد و میفرمایــد پــاک شــدید عملتــان را از نــو شــروع
کنیــد .در روایــت هســت بــه حاجــی میگویندایــن نــور حــج بــا تــو همــراه هســت
تــا گنــاه نکــردی؛ گویــا انــوار عبــادات بــا گنــاه جمــع نمیشــوند و اگــر انســان گنــاه
کــرد انــواری کــه از عــادات بــه انســان میرســد آن باطــن عبــادت آن ســر عبــادت از
انســان فاصلــه میگیــرد.
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ُُ
ُ ْ َ َ َ َ َّ َ ُ
ََ َ
ُ
وح
در بــاب روح االیمــان هســت «كتــب ِفــي قل ِوب ِهــم ِاليمــان وأيدهــم ِبــر ٍ
ِّم ْن ُه»(مجادلــه )22/در روایــات دارد کــه مؤمــنایــن روحایمــان بــا او هســت .وقتــی
یشــود؛ یعنــی در فعــل
اراده گنــاه میکنــدایــن روح از او فاصلــه میگیــرد و جــدا م 
گناهــش از او فاصلــه میگیــرد .همینطــور هــم از بعضــی روایــاتاینگونــه اســتفاده
م ایــن گونــه اســت .نــور عبــادت انســان بــا انســان
یشــود کــه عبــادات انســان ه ـ 
م 
هســت تــا انســان یــک عمــل منافــی انجــام نــداده اســت و اگــر عملــی کــه منافــات بــا
ایــن عبــادت داشــت انجــام شــد آن نــور عبــادت از انســان فاصلــه میگیــرد.

جبران و اصالح گذشته و تضمین آینده با زیارت مقبول

در بعضــی از روایــات دیگــر نســبت بــه زائــر یــک مرتبــه دیگــری از ثــواب ذکــر
شــده اســت کماایــن کــه در بــاب حجــاج همایــن هســت کــه یــک دســته از حجــاج
حاجیهــا هســتند کــه بــه آنهــا میگوینــد گذشــته وآینــده شــما تــدارک شــد
یعنیاینطــور نیســت کــه حجــی کــه انجــام دادیــد فقــط گذشــته شــما را جبــران
کــرد بلکــه در مابقــی عمرتــان هــم تضمیــن شــدید وایــن معنایشایــن اســت
مومــن میتوانــد بــا حجــش بــه یــک نقطـهای برســد کــه دیگــر شــیطان نمیتوانــد
او را از خــدا و اولیــاء خــدا جــدا کنــد .او در حصــن الهــی قــرار میگیــرد.
یــک موقعــی انســان را پــاک میکنندامــا نســبت بــه آینــده انســان تضمیــن
نمیدهنــد و میگوینــد گذشــته شــما جبــران شــد ولــی مراقبــت کنیــد چــون
شــیطان در کمیــن شــما اســت مواظــب باشــید بعــد ازایــن در کمیــن شــیطان
واقــع نشــوید.اما االن آن کمینهایــی کــه تــا بحــال شــیطان بــه شــما زده اســت و
بهرههایــی کــه بــرده برایتــان جبــران کردیــم.
ایــن در محضــر خــدای متعــال خیلــی مقــام مهمیهســت کــه انســان وقتــی
ً
زمیــن خــورد قاعدتــا دیگــر نبایــد بلنــد شــودامااین خــدای متعــال هســت کــه
َ
َ
َ ْ َ َ ّ َ َ ٌََ
ـات خلــفَ ،و ِل َمــا ف َسـ َـد َصــا ٌح،
جبــران میکنــد و تــدارک میکنــد «و ِعنــدك ِممــا فـ
َ َ َْ َ
يمــا أنكـ ْـر َت َت ْغ ِييـ ٌـر»( )3آن چــه را خــدای متعــال نمیپســندد میتوانــد تغییــر
و ِف
بدهــد؛ آن چــه از انســان فــوت شــده ،دیگــر فــوت شــده اســت؛ جوانــی رفتــه
اســت عمــر رفتــه اس ـتاین یــک ســالی کــه رفــت رفتــه اســت و هــر کار هــم بکنــی
دیگــر بــر نمیگــردد آنچــه فــوت شــده فــوت شــده اســت ولــی در محضــر خــدای
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متعــال نســبت بــه آنچــه از مــا فــوت شــده اســت جایگزیــن هســت خــدای متعــال
میتوانــد جــای او را پــر بکنــد و در آن چــه از مــا فاســد شــده اســت در محضــر
خــدای متعــال صالحــش هســت مــا خــراب کردیمامــا خــدای متعــال میتوانــد
اصــاح بکنــد و آنچــه تــو نمیپســندی تغییــرش در نــزد تــو هســت میتوانــی تغییــر
بدهــی بــا آن گون ـهای کــه مرضــی تــو واقــع شــود.
ایــن کــه انســان بــه نقط ـهای برســد کــه خــدای متعــال گذشــته او را جبــران
بکنــد و موانــع راهــش را بــردارد و بــه نقطــه صفــر برســد نقطــه مهمیاســت کــه
آدم از ســقوط نجــات پیــدا بکنــد برســد بــه نقطــه صفــر و بــه انســان بگوینــد آینــده
خــودت را مراقبــه بکــن .ازایــن باالترایــن اســت کــه آدم در یــک حصنــی قــرار بگیــرد
کــه هــم گذشــتهاش تــدارک شــده باشــد هــم نســبت بــه آینــده او خــدای متعــال
تضمیــن بــه انســان بدهــد.
در روایــات داریــم کــه یــک دســته از زائریــن سیدالشــهداءاین گونــه هســتند کــه
بــه آنهــا میگوینــد گذشــته و آینــده تــان را خــدای متعــال بخشــید؛ یعنــی بــه
گونـهای زیــارت کردیــد و بــه محضرامــام رســیدید کــه در حصنامــام واقــع شــدید
و دیگــر شــیطان نمیتوانــد بــه شــما لطمــه بزنــد وایمــان شــما را ســلب بکنــد کانــه
بــه انســان تضمیــن میدهند.ایــن خیلــی چیــز عجیبــی اســت چــون تضمیــن بــه
آدم داده نشــده اســت حتــی در روایــات اســت کــه مومــن تــا آخریــن لحظـهای کــه
از دنیــا نرفتــه اســت نگــران اســت چــون ممکــن اســت در آن لحظــه آخــر شــیطان
ســرمایهایمان انســان را ببرداماایــن کــه بــه انســان تضمیــن بدهنــد کــه گذشــته
ات جبــران شــد و آینــده ات را هــم مــا تضمیــن کردیمایــن در حــج اســت و در
ثــواب زیــارت سیدالشــهداء(ع) هــم نســبت بــه بعضــی از زائریــن سیدالشــهداء(ع)
یــک چنیــن ثوابــی هســت.
یــک روایــت دیگــر بــاز از ثــواب مشــی خدمتتــان تقدیم کنــم .مرحوم ابــن قولویه
در کامــل الزیــارات نقــل کردنــد کــه علــي بــن ميمــون الصائــغ ازامــام صــادق(ع) نقــل
َ
َ
َ
َ َ
َ َ ُْ
ْ
کــرد «َ :يــا َع ِلـ ُّـي ُز ِر ال ُح َسـ ْـي َن َو ل َت َد ْعـ ُـه قــال قلـ ُـت َمــا ِل َمـ ْـن أ َتـ ُـاه ِمـ َـن ّالثـ َـو ِاب قــال َمـ ْـن
َ
ً َ َ
ً
ً
ًََ َ ُ َ ُّ ُ
اهَّلل لـ ُـه ِبــك ِل خ ْطـ َـو ٍة َح َسـ َـنة َو َم َحــى َع ْنـ ُـه َسـ ِّـي َئة َو َرفـ َـع لـ ُـه َد َر َجــة
أ َتـ ُـاه َم ِاشــيا كتــب
َ َ َ َ ُ َ َّ َ ُ
اهَّلل بـ ِـه َم َل َك ْيــن َي ْك ُت َبـ َ َ َ َ ْ
ْ َْ َ َ َ َُْ
ـان
فـ ِـإذا أتــاه وكل ِ
ـان مــا خــرج ِمــن ِفيـ َ ِـه ِمــن خيـ ٍـر و ل يكتبـ ِ
ِ
ِ
ْ َ ّ َ َ َْ َ َ َ َ َ ْ َ ََ َ ّ ُ ُ َ ُ
ْ
اهَّلل
َمــا َيخـ ُـر ُج ِمـ ْـن ِفيـ ِـه ِمــن شـ ٍـر و ل غيــر ذ ِلــك فـ ِـإذا انصــرف ودعـ
ـوه َو قالــوا َيــا َو ِلـ َّـي ِ
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َْ
ْ ُ ً َ َ َْ َ
اهَّلل
اهَّلل َو ِحـ ْـز ِب َر ُســو ِل ِه َو َ ِحـ ْـز ِب أهـ ِـل َب ْيـ ِـت َر ُســو ِل ِه َو ِ
َمغفــورا لــك أنــت ِمـ ْـنَ ِحـ ْـز ِب ِ
َ
ً َ
َ
َ َ
ــار ب َع ْين َ
ــك أ َبــدا َو ل َتـ َـر َاك َو ل َت ْط َع ُمـ َـك أ َبــد»( )4بــه مــن فرمودنــد کــه
ل ت َــرى ّالن َ ِ ِ
زیارتامــام حســین(ع) را رهــا نکــن .عــرض کــردم آقــا چــه ثوابــی در زیــارت حضــرت
هســت؟ فرمودنــد :اگــر کســی پیــاده بــه زیــارت حضــرت بــرود یعنــی در هــر قــدم
ســیری در انســان پیــدا میشــود یــک مانــع ازش برداشــته میشــود .یــک زاد و
توشــه اضافــه بــرای راه بهــش میدهنــد .یــک درجــه هــم او را بــاال میبرنــد .وقتــی
میآیــد بــه زیــارت حضــرت دو تــا ملــک مــوکل هســتند خیراتــش را مینویســند.
هــر حــرف خــوب بزنــد نوشــته میشــود.اما بدیهایــی کــه از او صــادر میشــود
آن را نمینویســند و حرفهــای خنثــی حرفهــای بــی خاصیــت آنهــا را هــم
نمینویســند .دو ملــک وقتــی بــر میگــردد بــا او خــدا حافظــی میکننــد و بــه او
میگوینــد کــه گناهــان تــو آمرزیــده شــده اســت و ازایــن باالتــراینکــه شــما جــزو
حــزباهلل حــزب رســول حــزب اهــل بیــت خواهــی بــود کــه در قــرآن هــم داریــم
َ َ
اهَّلل ُه ُــم ْال َغا ِل ُب َ
ون»(مائــده )56/بعــد فرمــود :هیــچ گاه آتــش را
کــه «ف ِــإ ّن ِح ْــز َب ِ
نخواهــی دیــد وآتــش هــم شــما را نخواهــد دیــد .هیــچ گاهایــن آتــش نمیتوانــد
شــما را طعمــه خــودش بکنــد .خیلــی وقتهــا مــا طعمــه جهنــم و طعمــه
شــیاطین طعمــه اولیــاء طاغــوت میشــویم و لقمــه آنهــا میشــویم ،آنهــا مــا را
تنــاول میکننــد و جــزو قــوای خودشــان قــرار میدهنــد .از مــا در مســیر شــیطنت
آنهــا ســوء اســتفاده میشــود .فرمــود :اگــر کســی بــه زیارتامــام حســین(ع) رفــت
یکــی از خواصــی کــه پیــدا میکنــدایــن اســت هیــچ وقــت طعمــه آتــش نمیشــود،
طعمــه شــیطان نمیشــود .نــار ،باطنــش والیــت اولیــاء طاغوت و شــیطان اســت.
َ َّ َ َ َ ُ َ ْ َ ُ ُ ُ َّ ُ ُ ْ
َ
ـوت ُيخ ِر ُجون ُهــم ِّمـ َـن
طبــق آیــه قــرآن کــه فرمــود« :وال ِذيــن كفــروا أو ِلياؤهــم الطاغـ
َ
ُ
ُّ َ ُّ ُ
ـاب َّالنــار ُهـ ْـم ف َ
يهــا َخا ِل ُد َ
ـات أ َولــ ِـئ َك أ ْص َحـ ُ
ون»(بقــره )257/یعنــی
ِ
ـور ِإلــى الظل َمـ ِ
ِ
النـ ِ
انســانی کــه بــه زیــارت سیدالشــهداء(ع) رفــت دیگــر طعمــه شــیطان نمیشــود
و شــیطان نمیتوانــد از او ســو اســتفاده کنــد؛ چنیــن انســانی از مطمــع شــیطان
بیــرون م ـیرود .ازایــن دســت روایــات فــراوان هســتند.

حج مقبول در هر قدم زیارت سیدالشهداء

در بعضــی دیگــر از روایاتایــن گونــه دارد کهایــن دیگــر خیلــی عجیــب اســت ت ـا
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یبــر مـیدارد
اینجــا بعضــی آثــار در حــج هــم بــود کــه اگــر کســی حــج بــرود در هــر قدم 
حتــی اگــر ســوار مرکــب شــود هــر قدمیکــه مرکــب بــر م ـیدارد یــک حســنه برایــش
مینویســند و یــک بــدی از او پــاک میکننــد و یــک درجــه او را بــاال میبرند.امــا
در بعضــی روایــات بــرای نمونــه روایــت در تهذیــب هســت و مرحــوم شــیخ طوســی
َ َّ
ََ َ
َ َ ْ
َ
ازامــام صــادق(ع) نقــل کردنــد« :أنـ ُـه ُسـ ِـئل َعـ ِـن ّالزا ِئـ ِـر ِلق ْبـ ِـر ال ُح َسـ ْـي ِن ع فقــال َمـ ِـن
َ َ َ
َ َ ْ
ْ َ
َ
ُّ َ
ُ
ُْ
اغ َت َســل ِفــي الفـ َـر ِات ثـ َّـم َم َشــى ِإلــى ق ْبـ ِـر ال ُح َسـ ْـي ِن ع ك
ان لـ ُـه ِبــك ِل قـ َـد ٍم َي ْرف ُع َهــا َو
َ ٌ َ َ ٌ
َي َض ُع َهــا َح ّجــة ُم َتق َّبلــة ِب َم َن ِاسـ ِـك َها»( )5کســی کــه در فــرات غســل کنــد و قــدم
بــر دارد و پیــاده بــه طــرف قبرامــام حســین بــرود هــر قدمیکــه بــر م ـیدارد یــک
حــج مقبــول آن هــم بــا مناســکش اســت .شــما ثــواب زیــارت حــج را دیدید؛ایــن
روایــات در مقــام کوچــک کــردن ثــواب حــج نیســت .حــج خیلــی عبــادت بزرگــی
اســت در روایــات هســت و بــزرگان هــم کتــب اخالقــی خودشــان آوردهانــد و وقتــی
مناســک حــج و آداب و رمــوز حــج را بیــان کردنــد آنجــا توضیــح دادنــد کــه حاجــی
بــه چــه مقاماتــی میتوانــد نایــل شــود؛ کانــه یــک ســفر کامــل آخرتــی اســت کــه
انســان حاجــی میتوانــد یــک ســیر کامــل الــی اهلل داشــته باشــد .در قــرآن فــرار
َ ُ َ
اهَّلل
الــی اهلل بــه حــج تفســیر شــده اســت خــدای متعــال میفرمایــد« :ف ِفـ ّـروا ِإلــى ِ
َ
َ َ ُ
َ ّ َ ُ
ّ َُ ّْ ُ َ ٌ ُ
َ
اهَّلل ِإل ًهــا آخـ َـر ِإ ِنــي لكــم ِّم ْنـ ُـه ن ِذيـ ٌـر
ِإ ِنــي لكــم ِمنــه ن ِذ
يــر ّم ِبيـ ٌـن * َول ت ْج َعلــوا َمـ َـع ِ
ُّمب ٌ
ين»(ذاریــات )51-50/کــه بــزرگان فرمودنــد کــه آیــه دوم تفســیر آیــه اول اســت.
ِ
بــه ســوی خــدا فــرار کنیــد مــن شــما را انــذار میکنــم اگــر فــرار نکردیــد در خطــر
هســتیداین فــرار از آلهــه خودتــان کــه بــا خــدا گرفتیــد و از شــرکتان اســت کــه بــه
ســوی خــدای متعــال فــرار کنیــد از بتهــا و بــت کــده تــان بیــرون بیایــد و بــه ســمت
خــدای متعــال برویــد؛ از وادی شــرک بــه وادی توحیــد برویــد .فــرار کنید.ایــن
وادی شــرکاین آلهــه وایــن پنــاه گاههــای شــما بــرای شــما خطــر خیــز هســتند من
ُ ُ َ
َ
اهَّلل َعـ ّـز
شــما را انــذار میکنــم در روایــت اســت فافــروا الــی اهلل یعنــی
«ح ّجــوا ِإلــى ِ
َو َج ـل»( )6پسایــن روایــات نمیخواهــد حــج را کوچــک کنــد حــج فــرار الــی اهلل
اســت حــج رســیدن ســیر در وادی توحیــد اســت ســیر از شــرک بــه توحیــد اســت
کــه اگــر کســی حــج کامــل انجــام داد یــک وادی را طــی کــرده اســت؛ یــک مقــام را در
وادی توحیــد طــی کــرده اســت و از شــرک بــه توحیــد رســیده اســت .خیلــی عمــل
جامــع و کاملــی اســت بــه خصــوص بــا توجــه بهایــن کهامیرالحاجامــام(ع) هســت
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وامــام هســت کــه مــا را ســیر میدهــد حــج ســفرکاملی اســت.
بحثایــن نیســت کــه مــا میخواهیــم حــج را کوچــک کنیــم بلکــه بحــث
عظمــت زیــارت سیدالشــهداء(ع) اســت کــه در روایــات متعــدد آمــده اســت .در آن
حدیــث بــاال فرمــود وقتــی از فــرات غســل میکنیــد هــر قدمتــان یــک حــج مقبولــه
اســت .یــک نقلــی از مرحــوم مجلســی بــزرگ پــدر عالمــه مجلســی در شــرح شــان
هســت و در مــن ال یحضــره الفقیــه مرحــوم صــدوق و در روضــه المتقیــن ،آنجــا
یــک تعبیریایشــان دارنــد میگوینــد کــه فاصلــه بیــن فراتــی کــه از حلــه میگــذرد
تــا مزارعامــام حســین(ع) قریــب  60هــزار قــدم اســت ســتین الــف خطــوة  60هــزار
قــدم تقریبــا ســی کیلومتــر میشــود .اگــر در هــر قدمیثــواب یــک حــج و مناســکش
باشــد معنایشایــن اســت اگــر کســی از آنجــا غســل کنــد و پیــاده بــرود ثــواب 60
هــزار حــج مقبولــه دارد.اینقــدر گاهیایــن اعمــال ثوابهایــش بــزرگ اســت و
مــا هــم روحمــان کوچــک هســت و دســتگاه و عظمــت دســتگاه الهــی را درک
نمیکنیــم کــه بــه نظرمــان میآیــد کهایــن ثوابهــا مبالغــه آمیــز اســت؛ در حالــی
ً
کــه اصالایــن گونــه نیســت.
در روایــات حضــرت فرمودنــد :مومنــی کــه از ســر محبــت بــه پــدر و مــادرش نظــر
میکنــد خــدای متعــال در هــر نظــر ثــواب یــک حــج بــه او میدهــد .یــک کســی گفــت
آقــا شــاید یــک کســی دلــش بخواهــد روزی صــد بارایــن گونــه بــه پــدر و مــادرش
نــگاه کنــد (مــن حدیــث را نقــل بــه معنــا میکنــم) حضــرت فرمودنــد مگــر تــو بخیــل
هســتی دســتگاه خــدای متعــال خیــل وســیع تــر ازایــن حرفهاســت اگــر او صــد بــار
نظــر محبــت آمیــز بکنــد خــدای متعــال صــد بــار ثــواب حــج بــه او میدهــد.
مــا چــون کوچــک هســتیماین ثوابهــا گاهــی در نظــر مــا یــک کمیممتنــع بــه
نظــر میآیــد در دســتگاه خــدای متعــال همهایــن ثوابهــا متصــور اســت؛ نســبت
بــه فضــل و جــود و کــرم الهــی و در دســتگاه اهــل بیت و وســعت دستگاهشــاناین
ثوابهــا متصــور اســت.

تبدیل طینت شهید راه زیارت به طینت انبیاء مخلصین

یــک روایــت دیگــر را از یــک بــاب دیگــری خدمتتــان میخوانم.ایــن گونــه
بــود کــه میرفتنــد زیــارت سیدالشــهداء(ع) گاهــی اوقــات اگــر بــه دســت دشــمن
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میافتادنــد کشــته میشــدند؛ صفــان جمــال ازامــام صــادق(ع) در ضمــن یــک
َ َ َ ْ ُ َ ْ َ ُ َ َ َ َْ ُ َْ ٌ ََ َ َ َ ََُ
ان فق َتلـ ُـه قــال أ ّول
حدیثــی ســوال کــرد« :فمــا ِلمــن ق ِتــل ِعنــده جــار عليـ ِـه ســلط
َ ُ ُ َّ
ُ
َ َ
ُ
ُ ُّ َ
َ
َ
ْ
َق ْط َــر ٍة ِم ْ
ــن َد ِم ِــه ُي ْغفـ ُـر لـ ُـه ِب َهــا كل خ ِط َيئـ ٍـة َو ُت ْغ َســل ِطينتــه ال ِتــي خ ِلــق ِمنهــا
َ
ْ
ْال َم َل ِئ َكـ ُـة َح َّتــى َت ْخ ُلـ َـص َك َمــا َخ َل َصـ ِـت ْال ْنب َيـ ُـاء المخلصيــن ْ[ال ُم ْخ َل ُصـ َ
ـون] َو َيذ َه ُب
ِ َ
ْ ُْ
َْ َ َ َ َ َ ََ َ
ْ َ َْ
ـاس ِطيـ ِـن أ ْهـ ِـل الكفـ ِـر»( )7اگــر ســلطانی دســت
عنهــا مــا كان خالطهــاِ -مــن أجنـ ِ
بیابیــد بهایــن زائــر و او را بکشــد ثوابایــن کســی کــه رفتــه بــه زیــارت و ســلطان
بــر او مســلط شــده و او را کشــته چیس ـتاین شــنیدنی اســت ازامــام صــادق(ع)
خیلــی عجیــب اســت فرمودنــد :اول قطــره خونــش کــه ریختــه میشــود همــه
خطاهایــش و خطیئههایــش هــم اعمالــش و شــاید هــم صفــات رذیلـهاش مــورد
مغفــرت قــرار میگیــرد.
مــا از یــک طینتــی خلــق شــدیم و طینتهایمــان متفــاوت و متناســب
بــا درجاتمــان اســت .بعضــی طینتهایشــان خیلــی نورانــی اســت بعضــی
طینتهایشــان کــم تــر بعضیهــا هــم خــب طینتهایشــان ظلمــات اســت
کهاینهــا در دوســتان اهــل بیــت نیســتند کــه سرشتشــان ظلمانــی اســت.
خــب خیلــی چیزهــا در طینــت انســان هســت البتهاینکــه طینــت از کجــا میآیــد
چــرا طینتهــا متفــاوت هســتند در جــای خــودش بایــد بحــث شــود کــه آنجــا
هــم خیلیهایــش از اختیــارات مــا در آن دخیــل بــوده اس ـتاین کــه طینــت مــا
چگونــه شــود اختیــاری کــه مــا در عوالــم قبــل کردیــم در سرشــت و طینتمــان هــم
حضــور داشــته اســت و خیلــی بــی ارتبــاط بــا اختیــار مــا نیســت؛ مثــل خلــوص
َ َّ
َ
َ
در طینت.ایــن را در قــرآن خــدای متعــال میفرمایــد َ«وأن لـ ِـو ْاسـ َـتق ُاموا َعلــى
َ َ ً
َ َ ََ َ
ّالط ِريقـ ِـة ل ْســق ْي َن ُاهم ّمـ ًـاء غ َدقا»(جــن )16/پیداســت ناظــر بــه گذشــته اســت و
بعیــد نیســت اگــر آنهــا در طریقــه توحیــد و والیــت اســتقامت میکردنــد آنهــا را
بــا آب گــوارا ســیراب میکردیــم .حضــرت فرمودایــن ناظــر بــه عالــم اظلــه اســت در
آنجــا اگــر بــر والیــت مــا اســتقامت میکردنــد گلشــان را بــا آب فــرات بــا والیتمــان
عجیــن میکردیــم ( مــاء فــرات تفســیر بــه والیــت شــده اســت) گلشــان عجیــن بــا
والیــت میشــد و نورانــی میشــدند .کماایــن کــه بعضــی میدانیــد گلشــان بــا مــاء
ُ
اجــاج بــا آب تلــخ و شــور سرشــته شــده اســت .حــاال آن هــر کــدام تفاســیری دارد.
طینتهایــی کــه مــا در وجودمــان هســت کــه دیگــر سرشــت مــا شــده
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اســتاین طینتهــا متفــاوت اســت در آن روایتایــن تعبیــر خیلــی تعبیــر
عجیبــی اســت فرمــود وقتــی خونایــن کســی کــه در زیارتامــام حســین بــه
شــهادت رســیده اســت روی زمیــن میریــزد مالئکــه طینتــی کــه از او خلــق
ْ ُ َ ََ
َ
ْ َْ
ن
شــده اســت شستشــو میدهنــد َح ّتــى َتخلـ َـص ك َمــا خل َصـ ِـت الن ِب َيـ ُـاء المخلصيـ 
کمااینکــه انبیــاء مخلــص طینتشــان خالــص شــده اســت طینتایــن آدم
هــم خالــص میشــود.این خیلــی مقــام عجیبــی اســت .نــه بیانــش از غیرامــام
ً
ســاخته شــده اســت و نهاینکــه اگــر بیانامــام صــادق نبــود واقعاایــن قــدر مطلــب
ســنگین اســت کــه قابــل بــاور کــردن نبــود .حضــرت فرمــود کســی کــه در مســیر
زیــارت سیدالشــهداء بــه قتــل برسـداین آدم وقتــی خونــش روی زمیــن میریــزد
غیــر ازایــن کــه خطیئههایــش پــاک میشــود مالئکــه مــوکل هســتند طینــت او را
شستشــو دهنــد و طینــت او خالــص میشــود و زدوده میشــود از طینــت او آن
چــه از ناپاکــی گل اهــل کفــر و فســاد وارد شــده اســت.

عالمت تفاوت طینت و عمل مومن و کافر

ایــن هــم در روایــات مفصــل توضیــح داده اســت و فرمــود کــه خــدای متعــال از
یــک گل مومنیــن را آفریــده اســت و از یــک گل کفــار و عــرض کردمایــن جبــر نیســت
بلکــه اختیــارات قبلــی مــا در آن دخیــل بــوده اســت .بعدایــن دو گل بــا هــم قاطــی
شــدهاند صفــات مومنیــن بــه آنهــا و صفــات آنهــا بــه مومــن ســرایت پیــدا کــرده
اســت؛ نظیــر معاشــرتی کــه مــا در همیــن دنیــا بــا همدیگــر داریــم .االن درایــن دنیــا
مومــن بــا فاســق بــا هــم معاشــرت میکننــد زندگــی شــان گاهــی آمیختــه میشــود
کافــر و مومــن درایــن دنیــا بــا همدیگــر معاشــرت میکننــد؛ فرهنگهــا و رفتارهــا
منتقــل و گاهــی خصوصیــات روحــی منتقــل میشــود؛ یعنــی مــا از کفــار نحــوه
زندگــی یــاد میگیریــم.
االنایــن شــیوه زندگــی کــه مــا داریــم بســیاریاش از طــرف کفــار آمــده اســت
وایــن در اثــر اختــاط مــا بــا کفــار اســت؛ یعنــی وقتــی مختلــط بــا کفــار شــدیم ظاهــر
زندگــی آنهــا بــه زندگــی مــا و گاهــی صفاتشــان بــه صفــات مــا ســرایت میکنــد.
گاهــی ازایــن بدتــر میشــود و آلودگــی آنهــا وارد طینــت مــا میشــود عالمــت
طینــت گاهیایــن اســت کــه آدم از آلودگــی بــدش نمیآیــد ،زیــرا یــک موقعــی آدم
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آلــوده میشــود ولــی از آلودگــی بــدش میآیــد ولــی اگــر وارد طینــت انســان شــد
انســان دیگــر از آن آلودگــی بــدش نمیآیــد وایــن عالمتــش اســت.
طینــت فاســق از فســق اســت؛ او فاســق اســت نــه فاســق العمــل؛ از فســق
لــذت میبــرد .در روایــات بــه حضــرت گفتنــد :شــیعه شــما معصیــت میکنــد مــا
بگوییــم فاســق اســت؟ حضــرت فرمــود :نگوییــد فاســق اســت بگوییــد فاســق
العمــل اســت؛ او طیــب الــروح اســت یعنــی روحــش پــاک اســت اگــر محــب مــا
اســت خــودش پــاک اس ـتاما عملــش فســق اســت .از عملــش تبــری بجوییــد از
خــودش تبــری نجوییــد .در روایــات دارد مومــن عالمتشایــن اســت کــه از بــدی
بــدش میآیــد زیــرا وقتــی طینــت پــاک شــد ،ســنخیتی بــا بــدی نــدارد پــس از
بدیهــا بــدش میآیــد؛ بــه عکــس فاســق از فســق لــذت میبردایــن اســت کــه
مومــن هیــچ وقــت از گنــاه خــودش راضــی نیســت و هیــچ وقــت از گنــاه خــودش
یبــرد از عمــق وجــودش مبتهــج بــه گنــاه نیســت.
لــذت حقیقــی نم 
مومــن وقتــی مکــروه انجــام میدهــد ال ابالــی میشــود وایــن یــک درجــه
ازایمانــش کاســته شــده اســت اگــر در گناهــان ال ابالــی شــد کــه درجــه بعــدی اســت.
مومــن ال ابالــی نیســت چــون طینتــش نورانــی اســت و از گنــاه پرهیــز میکنــد یــک
جایــی هــم اگــر مبتــا شــد و در اثــر آلودگــی و آمیختگــی با کفار گناهــی را انجــام داداین
ً
از گنــاه خــودش هــم بــدش میآیــد؛ از صفــت بــد خــودش هــم بــدش میآیــد؛ مثــا
یبــرد .ناراحــت اســت کــه حســود
اگــر حســد در آن باشــد از حســد خــودش لــذت نم 
اســت؛ ناراحــت اســت کــه بخیــل اســت؛ ناراحــت اســت کــه تــرس بــی جــا و خــوف بی
جــا دارد؛ از ترســو بــودن خــودش بــدش میآید؛ایــن عالمــت مومــن اســت.
بــه عکــس اگــر کســی فاســق و فاســد و کافــر شــد ،از اعمــال بــد لــذت میبــرد
یبــرد.
و بــه عکــس از اعمــال خــوب نگــران هســت و بــدش میآیــد و لــذت نم 
حــال اختالطایــن دو (مومــن و فاســق) بــا هــم بــه انــواع مختلــف اســت .گاهــی
بــه گونـهای اســت کــه ظاهــر مومــن فقــط آلــوده میشــوداین یــک دســته هســتند
ولــی گاهــی در اثــر شــدت اختاللــی کــه انســان پیــدا میکنــد میبینــد کــه طینتــش
هــم آلــوده میشــود یعنــی بــه گون ـهای میشــود کــه گاهــی از بعضــی بدیهــا هــم
بــدش نمیآیــد و از بعضــی خوبیهــا هــم خیلــی لــذت نمیبرد؛ایــن عالمــت
اختــاط طینــت اســت.
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حــال درایــن روایــت حضــرت فرمــود کــه مالئکــه وقتیایــن مومــن خونــش روی
زمیــن میریــزد طینــت او را شستشــو میدهنــد تــا خالــص میشــود و آن چــه کــه
از ناپاکــی ِگل اهــل کفــر و فســاد مخلــوط بــا طینــت مومــن شــده بــود از طینــت او
جــدا میشــود.این خیلــی چیــز عجیبــی اســت.

درجات آلودگی انسان به دست ابلیس

ُ َْ
یشــود.
در ادامــه حدیــث اســت کــه َ«و ُي ْغ َســل قل ُب ـه» قلبــش شستشــو داده م 
در مــورد قلــب ،از قلــب ظاهــری داریــم تــا باطــن؛ گاهــی اوقــات شــیطان و شــیاطین
نهــا آلــوده
و اولیــاء طاغــوت در قلــب انســان نفــوذ میکننــد و انســان بــه آلودگــی آ 
َ
یشــود زیــرا بــر طبــق احادیــث َ
«ع ُد ُّو َنــا أ ْصـ ُـل ُك ّل َشـ ّـر َو ِمـ ْـن ُف ُر ِوعهـ ْـم ُك ُّل َقبيــح وَ
م 
ِ ٍ
ِ
ِ ٍ
َ
َ
یهــا مــال دســتگاه اولیــاء طاغــوت و
یهــا و آلودگ 
احشــة»( )8همــه زشــتیها و بد 
ف ِ
دشــمنان حضرت و مال شــیطان اســت .شــیطان ســعی میکند در انســان دســت
ببــرد و انســان را آلــوده کنــد .گاهــی ظاهــر انســان را مســح و آلــوده میکنــد؛ کســی
کــه طینتــش از لجــن اســت اگــر بــوی او هــم بــه انســان بخــورد انســان بــوی لجــن
میگیــرد .آدم از مســیری کــه بــوی عفونــت میآیــد عبــور کنــد الاقــل لباسهایــش
بــوی بــد میگیــرد .شــیطان ســعی میکنــد اگــر بتوانــد بــوی خــودش را اگــر بتوانــد
نهــا انســان را آلــوده کنــد؛ اگــر بتوانــد دســت
دســتش را کــه از لجــن اســت ،بوســیله آ 
در قلــب انســان ببــرد .در روایــات اســت کــه هــر گناهــی کــه انســان میکنــد یــک
َّ َ
«النظـ ُـر َسـ ْـه ٌم
یشــوداین کــه در روایــات اســت کــه
نقطــه تیــره در دلــش پیــدا م 
َ ْ ُ ٌ ْ َ
ام ِإ ْب ِليــس»( 9) نــگاه حــرام یــک تیــری اســت کــه از ناحیه شــیطان
مســموم ِمــن ِســه ِ
یشــود از چشــم عبــور میکنــد و بــه قلــب انســان میرســد .شــیطان ســعی
رهــا م 
میکنــد کدورت،آلودگــی ،ظلمــت ،اســتکبار ،شــیطنت و گــردن فــرازی خــودش در
مقابــل خــدای متعــال را بــه قلــب انســان برســاند.این کار شــیطان اســت .خــب
یشــود؛ مومــن اســت خالــص کــه نیس ـتاما در آن
گاهــی اوقــات قلــب مــا آلــوده م 
روایــت فرمــود قلبــش را شستشــو میدهنــد وایــن خیلــی عجیــب اســت.

ویژگیهای شرح صدر در انسان

کســی کــه در راه سیدالشــهداء م ـیرود زیــارت و خونــش ریختــه میشــود،

176

سـوژه سـخـن

خطیئههایــش پــاک میشــود؛ صفــات و سرشــتش تطهیــر و خالــص میشــود.
اگــر یــک خلطــی از گل اهــل کفــر و فســق و ناپاکــی آنهــا بــه گلایــن زائــر ســرایت
کــرده بــود مــیرود و دور میشــود یــا از بیــن میبرنــداز او دور میکننــد و بعــد
قلبــش شستشــو داده میشــود و در ادامــه حدیــث اســت کــه َ«و ُي ْشـ َـر ُح َصـ ْـد ُر ُه»
شــرح صــدر بهــش داده میشــود .شــرح صــدر در روایــات دارد همــان نورانیــت
توحیــد و والیــت اســت کــه وارد قلــب مومــن میشــود .حضــرت فرمودنــد :شــرح
صــدر نورانیتــی اســت کــه وارد قلــب مومــن میشــود ،وقتــی وارد قلــب مومــن
شــد،ایــن قلــب وســعت و فصحــت پیــدا میکنــد ،بعــد هــم ظرفــی بــرای حقایــق
میشــود؛ قلــب قبــل ازآن قلبــی بســته اســت کــه ظــرف نــزول حقایــق نیســت
وقتیایــن نورانیــت آمــد درهــا بــاز میشــود و شــرح صــدر پیــدا میشــود و انســان
آمــاده نــزول حقایــق میشــود.
شــرح صــدر را وجــود مقــدس نبــی اکــرم(ص) ایــن گونــه معنــا کردهانــد و
ْ
ْ َ َ َ َ ُْ ُ
َّ
َ َ ُْ
ـود َو ِال ْسـ ِـت ْع َد َاد ِلل َمـ ْـو ِت
فرمودنــد:
«الت َج ِافـ َـي عـ ْـن د ِار الغـ ُـر ِور َو ِالن َابــة ِإلــى د ِار الخلـ ِ
َْ َ ُُ
َْ
ْ
ــول الفــوت»(.)10
قبــل حل ِ

عالمتاین شرح صدر سه چیز است:
اولایــن اســت کــه تجافــی نســبت بــه دار الغــرر پیــدا میکنــد؛ یعنــی دل کنــده
میشــود و حالــت پــرواز از دنیــا پیــدا میکنــد؛ فریفتــه بــه دنیــا نمیشــود و حالــت
میــل و انــس پیــدا میکنــد بــا دار الخلــود انابــه یعنــی حالــت انــس و غیــر توبــه
اســت .در قــرآن هــر دو اســتعمال شــده اســت منیــب و انابــه غیــر از تــاب و یتــوب
اســت توبــه یعنــی رجــوع الــی اهلل انابــه مقــام انــس بــا خــدا اســت .منیبیــن کســانی
هســتند کــه بــه ذکــر اهلل تطمئــن القلــوب بــه مقــام ذکــر و اطمینــان میرســند .از
آثــار شــرح صــدر انابــه الــی دار الخلــود اســت یعنــی انســان انــس بــا دار الخلــود پیــدا
میکنــد دل کنــده از دنیــا و مانــوس بــا دار آخــرت میشــود کــه سیدالشــهداء فرمــود
اصحــاب مــن مانــوس بــا مــرگ هســتند یعنــی همیــن .انــس بــا دار الخلــود انســان
پیــدا میکنــد و در قــدم ســوم هــم قبــل از فــوت فرصتهــا آمــاده مــوت اســت و
اســتعداد بــرای مــوت دارد .مــوت اســتعداد میخواهدایــن کــه فرمودنــد« :موتــوا
َ
ق ْبــل ْأن تموتــوا»( )11در بــاب اولیــاء خــدا اســت که انســان به موت اختیاری برســد
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و آن اســتعداد میخواهــد اســتعداد مــوت پیــدا میکنــد گویــا مــوت اختیــاری
پیــدا میکنــد .اگــر کســی بــه شــرح صــدر رســید مســتعد بــرای مــوت قبــل از فــوت
فرصتهــا میشــود .هنــوز فرصتهــا از او فــوت نشــده اســت او مســتعد رفتــن
اســت؛این مــوت اختیــاری کــه در بــاب اولیــاء هســت کــه خلــع روح از خودشــان
میکردنــد و در احواالتشــان نقــل شــده و گاهــی یــک روز و ســه روز و یــک هفتــه و در
بعضــی بیشــتر خلــع روح از خودشــان میکردنــد و میرفتنــد و بــر میگشــتند و بــه
اختیــار خودشــان واگــذار شــده بود،ایــن خیلــی مقــام عجیبــی اســت.
شــرح صــدر اگــر بــه کســی داده شــد و نورانیــت قلــب اگــر آمــد و در قــدم اول
انــوار توحیــد و والیــت اگــر وارد قلــب انســان ش ـداینها آثــارش اســت؛این
مقدمــه هدایتهــای بعــدی اســت .انســان تــا دلبســته بــه دنیــا اســت هدایــت
نمیشــود .تــا انــس بــا عوالــم غیــب و عالــم آخــرت و دار الخلــود نــدارد هدایــت
نمیشــود .تــا آمــاده بــرای مــوت نباشــد هدایــت نمیشــود.اینها بایــد بیایــد تــا
انســان پــرواز کنداینهــا مقدمــه پــرواز انســان اســت.

اجر شهید راه زیارتامام حسین

(ع)

اگــر کســی بهایــن مقــام رســید و در راهامــام حســین(ع) کشــته شــد ،قلــب او
َُ
شستشــو داده میشــود و شــرح صــدر بــه او داده میشــود و َ«و ُي ْمــأ ِإ َيمانــا»
( )4قلبــش پــر ازایمــان میشــود و همانطــور کــه مــا دعــا میکنیــم «اللهمامــاء
قلبــى حبــا لــك»( )12قلــب انســان پــر از محبــت خــدا و پــر ازایمــان میشــود؛ پــر از
محبتامیرالمومنیــن(ع) میشــود و جــای خالــی نمیمانــد زیــرا پیمانــه قلبــش
َ َْ
را باایمــان پــر میکننــد .در ادامــه همــان حدیــث اســت کــه درایــن حــال «ف َيلقــى
َْ
ُُْ
ُّ
َ
َ
اهَّلل َو ُه َــو ُم ْخ َل ٌ
ــص ِمـ ْـن ك ِل َمــا ُتخا ِل ُطـ ُـه ال ْبـ َـد ُان َو القلــوب» وقتــی بــه لقــا خــدا
میرســد از هــر چــه کــه مخالطــه بــا ابــدان و قلــوب دارد نــه فقــط بدنــش پــاک
میشــود بلکــه هــر چــه بــا بــدن انســان میتوانــد آمیختــه شــود ،بــا قلــب انســان
میتوانــد آمیختــه شــود کــه حجــاب و مانــع اســت پــاک میشــود.
حجــب گاهــی بــدن انســان را میگیرنــد و گاهــی اوقــات گنــاه و آلودگیهــای
شــیطان و صفــات رذیلــه و ظلمــت تفرعــن و اســتکبار بــر خــدای متعــال و
فرعونیــت نفــس و گاهــی باطــن و قلــوب انســان را هــم میگیــرد.
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جبهه نور نبی اکرم(ص) و جبهه ظلمت شیطان

دو جبهــه اســت :یــک جبهــه نــور نبــی اکــرم(ص) کــه آنجــا هم ـهاش طهــارت و
نــور و صفــا و بندگــی و خلــوص اســت و یــک طــرف دســتگاه ابلیــس اســت کــه
سراســر ظلمــت و کــدورت و آلودگــی جهنــم اســت .طعامایــن طرفیهــا بهشــت
اســت و آب گــوارا و شــجره طوبــی و طعــام آنهــا هــم غســلین و مــاء حمیــم
ٌ َّ
َ
ـام ِإل ِمـ ْـن
و چــرک و شــجره زقــوم اســت و در جهنــم هــم کــه میرونــد َ«ول َط َعـ
ْ
ين»(حاقه )36/در دنیــا هــم همیــن طــور اســت یعنــی در دنیــا هــم آنهایی
ِغسـ ِـل ٍ
کــه ســر ســفرهامیرالمومنین میخورنــد طعــام طیــب میخورنــد و آنهایــی کــه
ســر ســفره شــیطان مینشــینند غســلین میخورنــد.
آن اولیــاء خدایــی کــه پــرده از جلــوی چشمشــان برداشــته شــده اســت وقتــی
نــگاه بــه ســفره حــرام میکردنــد چــرک و خــون میدیدنــد در دنیــا هــم همیــن طور
ً
اســت در آخــرت هــم همیــن طــور اســت .مثــا اگــر کســی در خــواب دیــد خدایــی
نکــرده نجاســات میخوردایــن بگــردد زیــرا در روزیاش حــرام یــا شــبههناک
وارد شــده اســت؛ آن شــبهه نــاک را از روزی خــودش دور کنــد .حــال گاهــی روزی
ً
ظاهــری اســت و گاهــی روزی باطنــی او اســت؛ مثــا علمــش علــم آلــودهای شــده
اســت .مواظــب باشــد زیــرا خلیطــی درایــن معارفــی کــه دارد یــاد میگیــرد وارد
شــده اســت؛ اجتنــاب کنــد از آن و معــارف خــودش را خالــص کند.ایــن آلودگیهــا
مالایــن دســتگاه اســت.

مراتب نفوذ شیطان در انسان و مراتب توبه

مؤمــن سرشــتش از دســتگاه نبــی اکــرم(ص) اســت .در روایــات اســت کــه اگــر
بتوانــد خــودش را درایــن وادی حفــظ کنــد همــه وجودش نور و صفــا و طهارت و
پاکــی میشــود و اگــر از آن طــرف قدمیبرداشــت آلودگــی از آن بــر میآیــد شــیطان
میخواهــد مــا را ببــرد آلــوده کنــد .یــک موقــع آلودگــی بــه بــدن اســت ،خــب آدم
مـیرود زیــر دوش خــودش را میشــوید .یــک بــار عفونــت رفتــه داخــل بدنایــن
کــه بــا حمــام رفتــن نمیشــود درســتش کــرد؛ حــال یــک موقعــی میبینــد رفتــه
در روح انســاناین دیگــر گاهــی اوقــات بــرای تطهیــر بایــد یــک بــرزخ طوالنــی را
طــی کند.ایــن خیلــی عجیــب اســت کــه یــک بــرزخ طوالنــی را طــی کنیــم مثــل
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کســی را کــه بــی هــوش میکننــد و جراح ـیاش میکننــد و عفونــت را از بدنــش
بیــرون میآورنــد ،بایــد مــا را ببرنــد در آن فضــای عالــم بــرزخ تطهیرمــان کننــد
تــا ســر از قبــر کــه بــر میداریــم مطهــر باشــیم .گاهــی اوقــات ســختیهای محشــر
اســت و گاهــی اوقــات جهنــم اســت؛ ســهم جهنــم را بایــد جهنــم بخــورد.ایــن
در روایــات هســت کــه حضــرت فرمــود کــه همــه گناهــان ســخت اســت ولــی
ســختترین گنــاه آن گناهــی اســت کــه تبدیــل بــه گوشــت و پوســت انســان
میشــود؛ یعنــی از حــرام انســان فربــه بشــود کــه گاهــی اوقــات از مــال حــرام
اســت ،گاهــی اوقــات از لــذت حــرام اســت و انســان روحــش فربــه میشــود و روح
انســان لــذت حــرام میبــرد و بــا لــذت حــرام فربــه میشــود .فرمــود نکتهاشایــن
اســت بــه خاطراینکــه حــرام در بهشــت راه نــدارد و تــا پاکتــان نکننــد در بهشــت
نمیگذارنــد برویــد.
گاهــی ناپاکــی رفتــه در زوایــای وجــود انســان خــودش را پنهــان کــرده اسـتاین
همــان شــرک خفــی میشــود .در دســتگاهامیرالمومنین(ع) کــه جــز اخــاص و
توحیــد نیســت «مــن أشــرك بعبــادة ربــه فقــد أشــرك بواليتنــا»( )13هــر کــه شــرک
در بندگــی دارد ولــو شــرک خفیایــن شــرک در والیــت مــا دارد .اگــر کســی بــه
اخــاص در والیــت رســید بایــد همــه وجــودش نــور و طهــارت بشــود .یــک بــار
شــیطان جســم انســان را مســح میکندایــن یــک توبــه دارد یــک موقعــی آن
آلودگــی از جســم انســان عبــور میکنــد و دســت شــیطان بــه روح انســان میرســد
آن توبــه دیگــری دارد؛ یــک بــار هــم دســت شــیطان میرســد بــه زوایــای پنهــان
گل انســان و دســتگاه شــیطان تــا آنجــا نفــوذ میکنــد خبایــن بایــد شستشــو
داده شــود و شستشــو هــم داده میشــود مومــن بــا ســختیها بــا بــا ابتالئــات و بــا
ســختی جــان کنــدن در عالــم بــرزخ شستشــو داده میشــود .ولــی در آن حدیــث
فرمودایــن مومنــی کــه رفتــه بــه زیــارت سیدالشــهداء(ع) و بــه دســت دشــمن
کشــته شــده اســت همیــن کــه خونــش روی زمیــن میریــزد خطیئههایــش کــه
پــاک میشــود مالئکــه گلــش را شستشــو میدهنــد و طینتــش خالــص میشــود؛
از اولــش دســت میبرنــد و مثــل طینــت انبیــاء خالــص میشــود؛ آن چــه کــه از
ناپاکــی گل اهــل کفــر و فســق وارد گلــش شــده بــود یــا از گلــش مـیرود و یــا از گلــش
پاکــش میکننــد و قلبــش شستشــو داده میشــود.این خیلــی عجیــب اســت.
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شستشوی طینت مومن با آب والیت معصوم

ُ َ ُ
آنچــه مــا را شستشــو میدهــد حقیقــت والیــت اســت َ«و ُي َنـ ِّـزل َعل ْيكــم ِّمـ َـن
ّ
ُ
َّ
السـ َـم ِاء َمـ ًـاء ِل ُي َط ِّه َركــم ِب ِه»(انفــال )11/در روایــت فرمودایــن آب ،حقیقــت والیــت
یشــوید .مالئکــه بــا چــه
یشــود شــما را م 
اســت کــه از مقــام رفیــع نبــی اکــرم جــاری م 
یشــود؟ در بــاب نهــر تســنیم
چیــزی شستشــو میدهنــد کــه قلــب انســان پــاک م 
کــه مربــوط بهامیرالمومنیــن(ع) اســت روایــت اســت کــه بــاب بهشــت متقیــن اســت
و مومنیــن وقتــی میخواهنــد وارد شــوند درایــن نهر تســنیم خودشــان را شستشــو
یشــود کــه قلبشــان
یشــود.آن گونــه شستشــو م 
میدهنــد ،جسدشــان پــاک م 
را شستشــو میدهنــد و نورانیــت قلــب و شــرح صــدر پیــدا میکنــد و قلبــش پــر
ْ َ
یشــود و وقتــی خــدا را مالقــات میکنــد مخلــص اســت َ«و ُهـ َـو ُمخلـ ٌـص
ازایمــان م 
ْ ُ ّ َ ُ َ ُ ُ ْ َْ َ ُ َ ْ ُ ُ
ِمــن ك ِل مــا تخا ِلطــه البــدان و القلــوب» ک ـ ه هیــچ پلیــدی در تنــش نیســت و بــا
َّ
ْ
َْ َ
«ال َق ْلـ ُـب َّ
السـ ِـل ُ
یم الـ ِـذی یلقــی َر ّبـ ُـه َو
یشــود.
قلــب ســلیم وارد بــر خــدای متعــال م 
َ
َ
لیـ َـس ِفیـ ِـه أ َحـ ٌـد ِسـ َـو ُاه»( )14قلــب ســلیم قلبــی اســت کــه وقتــی بــه مالقات پــروردگار
ٌ َ
ُ ُّ َ ْ
َ
مـیرود جــز خــدا در آن قلــب نیســت «كل قلـ ٍـب ِفيـ ِـه َشـ ّـك أ ْو ِشـ ْـر ٌك ف ُهـ َـو َسـ ِـاقط»()15
قلبــی اســت کــه در آن نــه شــک اســت ،بــه مقــام نورانیــت و یقیــن رســیده اســت و
نــه شــرک اســت ،بــه مقــام اخــاص در محبــت رســیده اســت.
َ ْ َ ْ َ َْ
َ
َ ٌ
ْ
در ادامــه آن حدیــث اســت کــه َ«و ُيك َتـ ُـب لـ ُـه َشــف َاعة ِفــي أهـ ِـل بي ِتـ ِـه و ألـ ٍـف
َّ
َ ْ
َ
َّ َ َ َ ْ َ َ ُ
ْ
ْ
ت َو ُيؤ َتــى
الصــاة َعل ْيـ ِـه ال َمل ِئكــة َمـ َـع َج ْب َر ِئيــل َو َملـ ِـك ال َمـ ْـو 
ِمـ ْـن ِإخ َوا ِنــه َو َت َولــى
َ ْ َ َّ َ ُ َ َّ ُ َ ْ ُ ُ َ َ ْ َ ُ َ َ
ََ
وضـ ُـع لـ ُـه َم َص ِابيـ ُـح ِفــي
وط ِــه ِمــن الجنـ ِـة و يوســع قبــره عليــه ِ و ي
ِبكف ِن ِــه َو َح ُن ِ
ْ
َ
ْ َ
ْ َ
ْ َ َ َ ُ ُّ
َق ْبــر ِه َو ُي ْف َتـ ُـح َلـ ُـه َبـ ٌ
الطـ َـر ِف ِمـ َـن ال َج ّنـ ِـة َو ُي ْرفـ ُـع
ـاب ِمـ َـن ال َج ّنــة َو َتأ ِتيـ ِـه المل ِئكــة ِب
ِ
َ
َ
َب ْعـ َـد َث َمان َيـ َـة َع َشـ َـر َي ْومـ ًـا إَلــى َحظيـ َـرة ْال ُقـ ْـد  َ َ ُ َ
اهَّلل َح ّتــى
س فــا َيـ َـزال ِفيهــا َمـ َـع أ ْو ِل َيـ ِـاء ِ
ِ ِ
ِ
َّ َ ِ
َ
َْ َ ُ
َْ َ ُ َ ُ َ
ً َ َ َ َ
ُت ِص َيبـ ُـه ّالنفخــة ال ِتــي ل ُت ْب ِقــي َشـ ْـيئا فـ ِـإذا كانـ ِـت ّالنفخــة ّالثا ِن َيــة َو خـ َـر َج ِمـ ْـن ق ْبـ ِـر ِه
َ
َْ
َ
َ َ ََُ
ْ ْ
َ
اهَّلل ص َو أ ِميـ َـر ال ُمؤ ِم ِنيـ َـن ع َو ال ْو ِص َيـ َـاء َو ُي َب ِّشـ ُـرون ُه
ان أ ّول َمـ ْـن ُي َص ِاف ُحـ ُـه َر ُســول
ك
ِ
َ
َ َُ ُ َ َ ُ َْْ َ َ ُ ُ َ ُ ََ ْ َ ْ َ
ْ
َ
ُ
ْ
َ
َ
َ
ْ
َ
ّ
ُ
ْ
َ
َ
ض فيشــرب ِمنــه و يسـ ِـقي مــن أحــب»
و يقولــون لــه الزمنــا و ي ِقيمونــه علــى الحــو ِ
هــم خــودش را پــاک میکننــد و هــم بــه او اجــازه شــفاعت میدهنــد در اهــل
بیتــش و هــزار نفــر از بــرادران و دوســتانش .بقیــه روایــت هــم عجیــب اســت و کــه
جنــاب ملــک المــوت کــه مامــور قبــض روح مــا اســت و جنــاب جبرئیــل آنهــا بــر او
نمــاز میخواننــد یعنــی در نمــازش شــرکت میکننــداینهــا اگــر روایــت نبــود بــاور
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کردنــی نبــود کفنــش را از بهشــت برایــش میآورنــد غیــر ازایــن کفنهــای ظاهــری
کــه مــا بــرای مومنیــن گاهــی اوقــات مهیــا میکنیــم یــک چیزهایــی در عالــم باطــن
اســت .نــور در قبــرش میبــارد و چراغهایــی در قبــرش روشــن میشــود از قبــرش
بابــی بــه ســوی بهشــت گشــوده میشــود طرفههــای بهشــتی برایــش میآورنــد
و بعــد از  18روز کــه در قبــر خــودش هســت قبــرش کــه روضـهای از ریــاض بهشــت
اســت او را میبرنــد بــه مقــام حظیرةالقــدس و در آن مقــام بــا اولیــاء خــدا اســت تــا
نفخــه قیامــت بــه پــا میشــود .دو تــا نفخــه داریــم در نفخــه اول همــه میمیرنــد
و نفخــه دوم از نــو زنــده میشــوند همیــن کــه نفخــه دوم دمیــده میشــود وایــن
ســر بــر مـیدارد مواجــه بــا نبــی اکــرم میشــود یعنــی آنجــا محشــور میشــود خیلــی
ً
عجیــب اسـتاین روایــات واقعــا شــگفت انگیــز اســت بــه او میگوینــد مــازم بــا مــا
بــاش و هــم خــودش از حــوض میخــورد هــم هــر کــه را دوســت مـیدارد ســقایت
میکنــد و ســاقی حــوض کوثــر بــه اذن ائمــه علیهــم الســام میشــود.
ً
اینهــا روایاتــی اســت کــه ازایــن دســت روایــات زیــاد داریــم اگــر مثــا همیــن
یــک روایــت بــود ممکــن بــود آدم بگویــد برویــم بحــث ســندی کنیــم ولیایــن
جــور نیســت؛این مضامیــن در بــاب زیــارت سیدالشــهداء خیلــی عجیــب اســت.
عبادتــی اســتثنایی اســت و یــک راه میانبــر خــدای متعــال به برکت سیدالشــهداء
بــرای ســیر در وادی توحیــد و طهــارت و رســیدن بــه مقامــات قــرب و توبــه و انابــه
و همهایــن چیزهایــی کــه درایــن حدیــث دیدهایــد بــه روی مــا گشــوده اســت و آن
ســیر وادی زیــارت سیدالشــهداء(ع) هســت کــه از نیتــش ثــواب دارد تــا اقدامــش
تــا قدمیکــه بــر میداریــم و تــا رســیدنش تــا مناســکش همــه ثــواب دارد .مناســک
آخریــن قــدم اســت و اال از همــان قــدم اول احیــا میشــود.
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متــن ســخنرانی پی ـشرو بــه همــان ســیاق
محــاورهای ارایــه میشــود .حفــظ قالــب گفتــاری از
ایــن روســت کــه نمونـهای باشــد بــرای ایراد ســخن.

بالی ترفیعی
بالی تنبیهی
حجت االسالم و المسلمین عالی

ابتالهای معصومین

یکــی از خصوصیــات و ویژگیهــای دعــای ندبــه کــه ازامتیازاتایــن دعــا هــم
هســتش و شــاید در کمتــر دعــا یــا زیارتــی از ادعیــه و زیــارات معصومینایــن
نکتــه بــه چشــم بخورهایــن هســتش کــه درایــن دعــای شــریف مــارو توجــه دادن
بــه بالهــای معصومیــن نظــر مــا رو جلــب کــردن بــه بالهــای معصومیــن بهایــن
صــورت کــه ســاده از بالهــای معصومیــن اهــل بیــت(ع) رد نشــیم بلکــه عمیقــا
و بــا تمــام وجــود بــه بالهایایــن بزرگوارهــا توجــه بکنیــم و بعــد ازاینکــه توجــه
کردیــم بهایــن بالهــا بســوزیم و نالــه کنیــم و ندبــه کنیــم بعــد از توجــه بهایــن
بالهااشــکمون دربیــاد و فریــاد بزنیــم و بهایــن وســیله ســر ســفره خصوصــی
عنایــات اهــل بیــت وارد بشــیم یعنــی بــا توجــه کــردن بــه بالهــای معصومیــن
و در نهایــت بالیامــام زمــان(ع) ـ بــه ندبــه برســیم بــه نالــه برســیم و آنوقــت بــا
ایــن ندبــه و نالــه بــر اون بالهــا ســر ســفره خــاص عنایــت اهــل بیــت وارد بشــیم
وایــن نکتــه بســیار مهــم و ارزنــدهای اســت کــه احتیــاج بــه توضیــح داره مــن ان
شــاء اهلل درایــن جلســه بــه عنایــت حضــرت حــق همیــن رو اگــر بتونیــم یــه مقــدار
بــاز بکنیــم بــه نظــر میرســه کــه بســیار قابــل توجــه اســت بــرای اســتفاده بیشــتر از
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ً
دعــای ندبــه عنایــت بفرمائیــد اوال بالهایــی کــه بــر معصومیــن بــر چهــارده معصوم
ـ علیهــم الســام ـ و مصائبــی کــه بــر آنهــا وارد میشــه بــا بالهایــی کــه بر دیگــران غیر
از اون چهــارده بزرگــوار وارد میشــه فــرق میکنــه یــه فــرق و تفــاوت اساســی داره.
بالهایــی کــه بــر ســر ماهــا وارد میشــه مصائــب و مشــکالتی کــه بــر ماهــا وارد
میشــه از فقــر و قــرض و مــرض و مــرگ و مصیبــت و گرفتــاری وایــن مشــکالتاین
بالهــااینجــور بالهایــی کــه بــر مــا ماهــا وارد میشــه دو دســته هســتش دو قســم
اســت از روایــات بــر میــاد کــه :در مجمــوع دو قســم بــا بــر ماهــا وارد میشــود.

دو قسم بال

یــک قســم مشــکالت و بالهــا بالهــای کفــارهای بالهــای تنبیهــی اســت کــه
غالــب بالهایــی کــه بــر مــا وارد میش ـهاین گونــه اســت بــرای کفــاره اســت.
قســم دوم بالهــای ترفیعــی برایاینکــه درجــه مــارو ترفیــع بدهنــد و بــاال ببــرن
یــک قســمیهم از بالهــا بــرا ترفیــع بــرا درجــه دادن.
عــرض کــردم غالــب بالهــا کــه بــر مــا وارد میشــه و مشــکالتی کــه تــو زندگیمــون
پیــش میــاد بالهــای کفــارهای اســت یعنــی تــاوان همــون اعمالــی اســت کــه
خــدای ناکــرده اعمــال زشــتی کــه از مــا ســر زده گناهانــی کــه از مــا ســر زده تاوانــش
بالهایــی اســت کــه بــر مــا وارد میشــه مشــکالتی کــه تــو زندگیمــون پیــش میــاد
گرفتاریهایــی کــه تــو زندگیمــون پیــش میــاد بســیاری ازاینهــا چوبهایــی
اســت کــه از اعمــال خودمــون میخوریــم عقوبــات و تبعــات اعمــال خــود ماســت
کــه پــرودگار عالــم تــو همیــن دنیــا نســبت بــه بعضــی از اعمالمــون چوبش ـواینجا
میزنــه تااینجــا پــاک بشــیم و تــو آخــرت دیگــه چــوب نخوریــم چــون دیگــه اونجــا
چــوب خــوردن تحملــش دیگــه بهایــن ســادگی نیســت در دعــای کمیــل شــما
خوندیــد بالهــای دنیــوی را.

بالهای دنیوی

امیرالمؤمنیــن(ع) در دعــای کمیــل بــه خــدای متعــال عــرض میکنــه میگــه
خدایــا بالهــای دنیایــی بــا همــه ســختیهاشاما زودگــذر باألخــره تمــوم میشــه
َ
مشــکالت دنیایــی میشــه تحملــش کــرد َو ُهـ َـو َبـ ّـا ٌء َو َم ْکـ ُـر ٌوه َقلیـ ٌـل َم ْک ُثـ ُـه َیسـ ٌ
ـیر
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َ
َّ ْ
َّ ُ َ
َ َ َ
َبقائـ ُـه قصیـ ٌـر ُم ّد ُتــه؛ کوتــاه مدته ّامــا فک ْیــف ْاح ِتمالــی ِل َبــا ِء اال ِخـ َـر ِه؛ چــه جــوری
ُُ
َ َ
ـوع
ْآدم بتونــه بالهــای آخـ َـرت را بــاُ چو َبهــای اونجــا را تحمــل بکنــه و جلیـ ِـل وقـ ِ
ال َمــکار ِه فیهــا َو ُه َــو َبـ ّـا ٌء َت ُطــول ُم ّد ُتـ ُـه َو َیـ ُـد ُوم َم ُ
قامـ ُـه؛ اونجــا دیگــه طوالنــی
ِ
مــدت و تخفیــف اونجــا دیگــه عذابهــاش تخفیــف نــداره عذابهــای بســیار
بســیار ســنگین اســت اونوقــت خــدای متعــال از ســر لطــف اعمــال بــد مــارو
بسیاریاشــو تــو همیــن دنیــا چوبمــون میزنــه تــا دیگهاینجــا تســویه بشــیم کار
بــه آخــرت نکشــه در روایتــی ازامیرالمؤمنیــن(ع) مرحــوم مجلســی در جلــد 67
بحاراألنــوار نقــل کــرده حضرتامیــر(ع) در اون روایــت فرمودنــد کــه شــیعیان مــا
و دوســتان مــا اهــل بیــت را خداوندایــن لطــف بهشــون میکنــه چوبهاشــو
توایــن دنیــا میزنــه بالهــارو همیــن جــا بهشــون میــده همیــن جــا یــه مقــداری
میپیچوننشــون تــا دیگــه کار بــه آخــرت نکشــه اون طــرف پــاک وارد بشـناین از
ُّ ْ َ َ َ ْ َ
َّ َّ َ َ َ ُ َ ّ ُ َ َ َ ْ ُ ُ ْ
يهـ ْـم ِبـ ِـه
ســر ْلطــف ِإن الل تعالــى يط ِهــر ِشــيعتنا ِمــن ذن ِوب ِهــم ِفــى الدنيــا ِبمــا يبت ِل ِ
ِمـ َـن ال ِم َحـ ِـن؛ (بحاراألنــوار ،ج ،64ص ،232بــاب  ،12ح  )48بــا ایــن ســختیهایی
کــه تــو دنیــا بهشــون میــده همیــن جــا پاکشــون میکنــه در آیــه  30ســوره شــوری
َ
خداونــد متعــال تــو قــرآن همیــن نکتــه رو فرمــوده فرمودنــدَ :و َمــا أ َص َابکــم ِّمــن
َ
ُ
ُّم ِص َيبـ ٍـه َفب َمــا َ
کسـ َـب ْت أ ْي ِديکـ ْـم َو َي ْعفــو َعــن ِکثيـ ٍـر؛ (شــوری)30 :ایــن مصیبتهایــی
ِ
کــه بــه ســرتون میــاد بالهایــی کــه برتــون وارد میشـهاینا ریشــه در اعمــال خودتــون
دارهایــن مصیبتهــا ریشــه در اعمــال خودتــون داره تــازه حــاال خداونــد آخــر
ُ
آیهاینــو میگــه َو َي ْعفــو َعــن ِکثيـ ٍـر؛ تــازه خــدا ســخت باهاتــون نمیگیــره خــدا بــا
فضلــش باهاتــون برخــورد میکنــه بســیاری از اعمالتــون نادیــده میگیــره بــا
عدلــش اگــه بخــواد برخــورد بکنــه کــه احــدی ســر ســالم بــه گــور نمیبــره تــازه بــا
فضلــش برخــورد میکنــه کــه بســیاری از اعمالمــون نادیــده میگیــره ولــی اون
بالهایــی کــه بــه ســرتون میادایــن تاوانــی اســت کــه بــر اثــر اعمالــی کــه انجــام بدیــد
بــر ســرتون وارد میشــه بــه تعبیــری کــه تــو دیــوان شــمس کــرده خیلــی تعبیــری
زیبایــی اســت کهاینهــا لطــف خداونــد متعــال کهایــن خوش ـیها و ناخوش ـیها
را تــو زندگــی مــا میــده تــا چشــممون بــاز کنــه تااینجــا بیــدار بشــیم حواســمون
جمــع بشــه کهایــن ُملــک یــه خدایــی هــم داره.
یک لحظه داغم میکشی یک دم به باغم میکشی
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پیش چراغم میکشی تا وا شود چشمان من
ایــن خوشـیها و ناخوشـیها یــک لحظــه داغــم میکشــی (ناخوشـیها) یــک دم
بــه باغــم میکشــی (خوشـیها) پیــش چراغــم میکشــی تــا وا شــود چشــمان من
اینهــا همــش برایاینکــه تــا وا شــود چشــمان مــا یــه مقــدار آدم میــره دل بــده
بهایــن دنیــا چــون شــیرینیهای دنیــا یــه جــوری اســت کــه آدم خیلــی جــذب
میکنــه یــه مقــدار تــا غــرق میخــواد بشــه توایــن شــیرینیها خــدا یــه تلخــی
میفرســته یــه تلخــی میفرســته کــه دل نبنــدی آاینجــا منزلــگاه تــو نیســت یــه بــا
میفرســته یــه ســختی میفرســته.
منزلگه ما خاک نی گر تن بریزد باک نی
اندیشهام افالک نیای وصل تو کیوان من

کفاره اعمال

بنابراینایــن بالهــا بســیاریش کفــاره اعمــال بــرا تنبیــه و بیــدار شــدن
هســتشاینا از ســر لطــف هســتش ،مرحــوم آشــیخ حســنعلی اصفهانــی مرحــوم
نخودکــی اصفهانیایشــون نقــل میکننــد تــو زندگیشــون فرمــوده کــه مــن تــو
تمــام عمــرم یــه نمــاز صبحــم قضــاء شــده البتــه بالهایــی کــه خــدا میفرســته و
چوبهایــی کــه میزنــه بــه تناســب افــراد فــرق میکنــه دیگــه بــه تناســب کالس
افــراد چوبهــای خــدا فــرق میکنهایشــون میفرمــود کــه تــو تمــام عمــرم مــن
یــه نمــاز صبحــم قضــا شــد تــو اون روز یــه بالیــی بــه ســرم اومــد چنــان بــای
ســنگینی بــه ســرم اومــد و چوبــی خــوردم کــه ازایــن بــه بعــد یــه نمــاز شــبم قضــا
میشــه منتظــر بــا هســتم بلــه خــدا بــه دوســتانش چــوب میزنــه اوناییکــه کاری
باهاشــون نــداره ولشــون میکنــه بــه دوستانشــون چــوب میزنــه تــا بیــدار بشــن
همینجــا بیــدار بشــن زودتــر.
مرحــوم آشــیخ رجبعلــی خیــاط رضــوان اهلل تعالــی علیــه مناینــو یکبــار دیگــه
شــاید خدمــت شــما بزرگــواران در همیــن مجلــس مقــدس تــو همیــن مــکان
مقــدس عــرض کــرده بــودم مرحــوم آشــیخ رجبعلــی خیاطایشــون میگــه مــن
یــه مرتب ـهای داشــتم عبــور میکــردم بــه یــه ســمتی داشــتم میرفتــم تــو ذهنــم
یکاندیشــه فکــر مکروهــی اومــد کــه بــرم انجــام بــدم حــاال نقــل کــرده کــه چــی
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بــوده یــک عمــل مکــروه بــرم انجــام بــدم همینجــور کــه بــا خــودم داشــتم میرفتــم
پشــیمون شــدم از همــون عمــل مکروه ـیام کــه میخواســتم بــرم انجــام بــدم
پشــیمون شــدم رســیدم بــه خیابــون از عــرض خیابــون میخواســتم عبــور بکنــم
یــه چنــد تــا شــتر یــه قافلــه شــتر تــو همیــن تهــران کــه حــاال قدیــم میاومــد بارهایــی
میآوردنــد یــه چنــد تــا شــتر داشــتن عبــور میکردنــد منایســتادم کهایــن شــترها
بــرن اونطــرف خیابــون اون شــتر آخــری یــه لگــد بــه ســمت مــن پــرت کــرد کــه اگــر
ً
مــن جــا خالــی نــداده بــودم قطعــا ضربــه خــورده بــودم فــوری مســیرم را عــوض
کــردم رفتــم یــه مســجدی همیــن دور و بــرا بــود یــه توســل کــردم کــه خدایاایــن لگــد
بــرا چــی اومــد بــه ســمت مــن تــو پرانتــز مــن عــرض بکنــم خدمتتــون تــو روایــات
مــا هســتش کــه شــما یــه خــار میــره تــو دســتتون پاتــون گیــر میکنــه بــه یــه ســنگی
حالــت زمیــن خــوردن بهتــون دســت میــده ســرتون درد میگیــره یــک کابوســی
ً
مثــا تــو خــواب شــب میبینیــد یــه مرتبــه از خــواب میپریدایــن چیزهــای جزئــی
جزئــی تماماینهــا رو حســاب همــش بخاطــر عملــی اســت کــه آدم انجــام داده یــه
چیزهــای ریــز ریــز تــا چــه برســه بهاینکــه اگــر کســی یــه نمــازش قضــا بشــه تــا برســه
بهاینکــه اگــر کســی بــه کســب و کارش یــه بــی توفیقــی یــه گــرهای افتــاده باشــه اونجــا
آدم بایــد خــودش زیــر ذره بیــن بگــذاره کــه مــن چــه کــردم کهایــن اومــده بــه ســر
مــن یــه خــار تــو دســت آدم برهاینجــوری نیســت کــه اتفاقــی و شانســی باشــه حــاال
ً
ً
ماهــا معمــوال میگــی شانســی بــوده اتفاقــا یــه خــاری رفــت تــو دســتم اتفاقــی چیــه
مــا توایــن عالــم اتفاقــی و شانســی نداریــم همــه چــی رو حســابه.
آشــیخ رجبعلــی خیــاط میگــه یــه لگــد شــتر اومــد بــه ســمت مــن رفتــم توســل
کــردم کهایــن لگــد بــرا چــی اومــد بــه ســمت مــن میگــه بــه مــن فهمونــدن کهایــن
لگد تاوان اون فکر مکروهی اســت که تو راه داشــتی میاومدی اون فکر مکروهی
کــه کــردی تــاوان او عــرض کــردم کالس افــراد فــرق میکنــه چــون کالسایشــون
بهــارو بهــش میزنــن آشــیخ رجبعلــی خیــاط میگــه مــن
خیلــی باالس ـتاین چو 
گفتــم کــه خدایــا مــن انجــام نــدادم اون عمــل مکــروه را منکــه نکــردم کــه برگشــتن
بــه مــن گفتــن کــه خــب اون لگــدم بهــت نخــورد کــه اون لگــد شــترم کــه بهــت
نخــورد فقــط بــادش از بغــل گوشــت رد شــد کــه بفهمیایــن ملــک خــدا هــم داره
بفهمیکهایــن ملــک یــه خدایــی هــم داره همایشــون نقــل میکنــه کــه روزهــای
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جمعــه مــا یــه جلســه ســیاری تــو تهــران داشــتیم یــه جلســه دعایــی بــود توســلی
یکــرد بعــدش هــم یــه توســلی
بــود قبلــش یــه چنــد دقیقهایایشــون صحبــت م 
بــود تــو یکــی ازایــن هفت ههــا اون منزلــی کهایــن جلســه برقــرار شــده بــود هنــوز رفقــا
جمــع نشــده بــودن کــه شــروع کنیــم مــن تــو خــودم خیلــی احســاس گرســنگی و
ضعــف کــردم بــه صاحبخانــه گفتــم کــه یــه مقــدار نونــی چیــزی اگــر هســت بیاریــد
ً
مــن بخــورم خیلــی گرســنه هســتم یــه ســفرهای پهــن کــردن یــه نــون و پنیــر مثــا
چیــزی آوردن مــن یــه چنــد لقمــه خــوردم دیــدم خیلــی نــون تــازه گــرم و خوبــی
هســتش چــون دیــدم خیلــی نــون تــازهای هســتش بیشــتر خــوردم یــه چنــد لقمــه
زیادتــر خــوردم از اون مقــداری کــه نیــازم بــود و ضعفــم باهــاش برطــرف میشــد
چنــد لقمــه اضافــه خــوردم بعــد دیگــه ســفره رو جمــع کــردن و جلســه شــروع شــد
جلســه کــه شــروع شــد مــن تــو خــودم احســاس تاریکــی و کســالت کــردم بــی حالــی
خالصــه همینجــور ادامــه پیــدا کــرد و جلســه تمــوم شــد تــا شــد شــب مــن طبــق
یکــردم معصومیــن را و یــک ســامیخدمت
مرســوم هــر شــب کــه یــه زیارتــی م 
معصومیــن اهــل بیــت ـ علیهــم الســام ـ م ـیدادم اونشــبم یــه ســام دادمامــا
یکــردن
معصومیــن را نتونســتم ببینــم اونشــب اهلل اکبرایشــون وقتــی زیــارت م 
معصومیــن را و ســام م ـیداد در و دیــوار و شــبکه و ضریــح واینجــور چیــزآرو
نمیدیــد خدمــت خــود معصــوم میرســید همونکــه موقــع إذن دخــول حرمامــام
َ
ّ
َ ْ َ ُ َ َّ َ َ ْ َ ُ
َ
المــي َو َتـ ُـر ُد َســامي؛ آقــا شــما
رضــا(ع) میگیــم اشــهد انــك تشــهد َمقامـ َـي َو ت ْسـ َـم ُع ك ِ
منــو میبینیــد جــواب ســام منــو میدیــد منتهــی مــن نمیتونــم شــمارو ببینــم
شــماها مــارو میبینیــد جــواب ســام مــارو میبینیــد مرحــوم آشــیخ رجبعلــی
خیــاط میدیــد و میدونیــد از چــه ســنی بــراش اتفــاق افتادایــن دیدنایــن
دیــدن معصومیــن مــن بــا دو واســطه خدمــت شــما دارم عــرض میکنــم بــا دو
یکــرد یــه ســامیبعد
واسطهایشــون بعــد از نمازهــاش یــه زیارتــی پیغمبراکــرم را م 
از نمازهــاش بــه پیغمبراکــرم و معصومیــن م ـیداد میگفــت یــه مرتب ـهای بعــد از
زیــارت اولیــن بــارم بــود کــه پیغمبــر دیــدم کــه پیغمبــر رو وقتــی دیــدم حضــرت بــه
مــن فرمــود کــه فالنــی چرااینقــد دیــر اومــدی چرااینقــدر دیــر اومــدی میدونیــد تــو
چــه ســنی بــود کــه پیغمبــر فرمــود چقــد دیــر اومــدی تــو بیســت و پنــج ســالگیاش
تــو بیســت و پنــج ســالگی چشــمش بــاز شــد.
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کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش
خودمــو دارم عــرض میکنــم کــی میخوایــم بریــم مــا کــه دیگــه عمرمــون داره
تمــام میشــه (کاروان رفــت و تــو در خــواب و بیابــان در پیــش) بیســت و پنــج
ســالگیاش پیغمبــر فرمــوده بــود طبقایــن نقــل چــرااینقــدر دیــر اومــدی
کی روی ره ز که پرسی چه کنی چون باشی
نقطه عشق نمودم به توهان سهو مکن
گر که غفلت کنی از دایره بیرون باشی
آدم یــه مرتبــه چشــم بهــم میزنــه ناگهــان بانگــی برآمــد خواجــه ُمــرد بفرمــا بــرو
اونــور .إ خدایــا مــن هنــوز چیــزی رو ندیــدم هنــوز چشــمم بــاز نشــده بــه حقائــق
عالــم میگــن تمــوم شــد وقتــت بــه اونانــدازه وقــت داشــتی کــه ببینیامــا خــودت
اســتفاده نکــردی.
میگــه مــن اونشــب وقتــی کــه زیــارت کــردم و ســامیبه معصومیــن دادم
ندیدمشــون خیلــی غصــه خــوردم خیلیاشــک ریختــم کــه خدایــا چــه بالیــی
بــه ســر مــن آمــده کــه دیگــه نمیتونــم ببینــم میگــه بــه مــن فهمونــدم کهاینکــه
نتونستیامشــب معصومیــن رو ببینــی تــاوان اون پرخــوری بــود کــه صبــح کــردی
صبــح بــا چنــد تــا لقمــه گرســنگی برطــرف شــد البتــه عــرض کردماینــا مــال مــا
نیســتاین چوبهــا را خــدا بــه اون کالس باالهــا میزنــه اون کالس باالهــا،
تــو بــا چنــد تــا لقمــه صبــح ضعــف و گرســنگیت برطــرف میش ـداما دیــدی
خیلــی نــون تــازه و گرمیزیــاده روی کــردی بیشــتر خــوردی تــاوان و چوبــی کــه
بخوریاینکهامشــب محرومینتونــی ببینــی معصومیــن رو ببیــن چوبهایــی
کــه میخوریــم تــاوان اعمــال خــود مــا هســتشاینها چوبهایــی اســت کــه
خداونــد متعــال میزنــه بــر گــرد و خاکهــای مــا بــر ناخالصیهــا مــا.
بر نمد چوبی که آن را مرد زد
بر نمد آن را نزد بر گرد زد
شــما وقتــی چــوب میزنــی بــه قالــی یــا نمــد برایاینکــه بتکونیدشایــن
چــوب را نمیزنیــد تــا اون قالــی را آزار بدهیــد میزنیــد تــا اون ناخالصیهــاش
بریــزه تــا اون گردههــاش بریــزه در واقعایــن چــوب بــر اون ناخالصیهــا میخــوره
چوبهــای خــدا برایــن گردهــا میخــوره برایــن ناخالصیهــا میخــوره.

190

سـوژه سـخـن

بالهای خدا کفاره گناهان ما

ایــن بالهــای خــدا کفــاره اســت برایاینکهایــن ناخالصیهــا بریــزه حتیایــن
بالهــای کفــارهای حتــی بــرا بعضیهــا از انبیــا پیــش میاومــده بــرا بعضــی از
انبیــا تــو قــرآن همــه اتــون خوندیــد حضــرت یونــس(ع) اون پیغمبــر بــزرگ الهــی
بخاطــر یــه تــرک اولــی کــه انجــام داده بــود خــدا یــه چوبــی زد و تنبی ـهاش کــرد
مبتــا بــه شــکم ماهــی شــد ؟؟؟ مبتــا بــه شــکم ماهــی شــد و تــازه تــو قــرآن
ََ َ
خداونــد متعــال میفرمایــدَ :ف َلـ ْـو َل َأ َّنـ ُـه َ
کان ِمـ ْـن ْال ُم َسـ ّـب ِح َ
ين ( )143لل ِبــث ِفــي
ِ
َب ْط ِنـ ِـه إَلــي َيـ ْـوم ُي ْب َع ُثـ َ
ـون؛ (صافــات 143 :ـ  )144اگــر یونــس تــو شــکم ماهــی اون
ِ
ِ
َ ّ
نهنــگ بــزرگ اگــر تســبیح خــدارو نمیگفــت نمیگفــت ُسـ ْـب َحانک ِإ ِنــي کنـ ُـت ِمـ َـن
َّ
الظا ِل ِميـ َـن؛ (انبیــاء )87 :تــا روز قیامــت مــا تــو همــون زنــدان نگهــش میداشــتیم
تــو همــون شــکم ماهــی نگهــش میداشــتیم تــا روز قیامــت إ َلــي َيـ ْـوم ُي ْب َع ُثـ َ
ـون؛
ِ
ِ
نگهــش میداشــتیم چــه چــوب ســنگینی بلــه خــدا اون دوســتانش را کــه خیلــی
دوستشــون داره اونــارو بالهــای ســنگین بهشــون میــده
حضــرت یعقــوب در روایــات اصــول کافــی هســتش یــه ســائلی یــه محتاجــی اومــد
در خون ـهاش بهــش بــی اعتنایــی شــد بــه اون محتــاج بــی اعتنایــی شــد در خونــه
حضــرت یعقــوب پیغمبــر و اون محتــاج و ســائل گرســنه از در خونــه یعقــوب رفــت
و شــب ســر گرســنه بــه بالیــن گذاشــت فــرداش کــه شــد از طــرف خداونــد متعــال
بــه یعقــوب یــک بالیــی نــازل شــد مبتــا شــد بــه فــراق یوســف یعنیایــن چــوب را
یعقــوب خــورد بخاطــر همونکــه یــه ســائلی در خون ـهاش بهــش بــی اعتنایــی شــد
بهــا و ازایــن بالهــای کفــارهای حتــی بعضــی از انبیــاء داشــتند خــب حــاال
ازایــن چو 
عنایــت بفرمائیــد پــس یــک قصــه بالهــا کــه بــه ســر ماهــا وارد میشــه و غالــب بالهــای
ماهــا بالهــای کفــارهای اســت و قســم دوم بالهــا بالهــای ترفیعــی بــرای درجــه دادن
نــه بــرا چــوب زدن بــرای درجــه دادن و مقــام دادن هســتشاین بالهای ماهاســت.

بالهای ترفیعی

امــا چهــارده معصــوم بزرگــوار ائمــه مــا ـ علیهــم الســام ـ دیگــه بالهاشــون دو
قســم نیســت یــک قســمش کفــاره عملشــون باشــه چوبــی باشــه کــه خدا بهشــون
بزنــه و یــک قســم بالهــای ترفیعــی .نــه چهــارده معصــوم ـ علیهــم الســام ـ
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بالشــون فقــط ترفیعــی اســت فقــط بــرا درجــه دادن و بــاال بــردن هســت اونــا دیگه
بالهــای کفــارهای ندارنــد چــون اون گناهــی مکروهــی تــرک اولــی هیچــی نداشــتن
کــه خــدا چــوب بهشــون بزنهایــن چهــارده معصــوم هیــچ تــرک اولــی هــم حتــی
نداشــتن کــه پــروردگار عالــم بالهــای کفــارهای براشــون بفرســته بالهــای اونــا فقــط
ترفیعــی اســت تــو مجلــس یزیــد ـ لعنــت اهلل علیــه ـ یزیــد رو کــرد بهامــام ســجاد(ع)
کــه وقتــی خاندانامــام حســین(ع) و کاروان اســرا بــودن یزیــد رو کــرد بهامــام
َ
َ
ســجاد(ع)این آیــه را خوانــد َو َمــا أ َص َابکــم ِّمــن ُّم ِص َيبـ ٍـه َفب َمــا َ
کسـ َـب ْت أ ْي ِديکـ ْـم
ِ
ُ
َو َي ْعفــو َعــن ِکثيـ ٍـر؛ (شــوری)30 :ایــن مصیبتهایــی کــه بــه ســرتون میادایــن بــه
واســطه اعمــال و گناهــان خودتــون هســت یعنــی میخواســت کنایــه بزنــه بــه
اهــل بیــت کهایــن رنجهایــی کــه میبریدایــن مصیبتهایــی کــه بــه ســرتون
میاداینهــا بخاطــر اعمــال خودتــون هســت ازایــن آیــه اســتفاده کــرد بــر حــق
اهــل بیتامــام ســجاد(ع) فرمودایــن آیــه مــال مــا نیس ـتاین آیــه مربــوط بــه مــا
اهــل بیــت نیســت آیـهای کــه مربــوط بــه مــا اهــل بیــت هسـتاین آیــه هســت َمــا
َّ
َ َ َّ َ
َ
ْ َْ ََ
َ ُ
َ
َ َ
ْ
ُّ َ
ـاب ِّمــن ق ْبـ ِـل أن ن ْب َرأ َهــا
ض ول ِفــي أنف ِســکم ِإل ِفــي کتـ ٍ
أصـ َـاب ِمــن َم ِصيبـ ٍـه ِفــي الر ِ
َ
َ
اهَّلل َي ِسـ ٌ
ـير؛ (حدیــد )22 :خداونــد متعــال میفرمایــد :یکســری
ِإ ّن ذ ِلــک علــي ِ
مصیبتهــای زمینــی مثــل زلزلــه مثــل فــرض کنیــد ســیل مثــل بالهایایــن
چنینــی و مصیبتهــا و بالهــای جانــی و جســمیبر ســر شــما میــاد کهایــن بالهــا
از قبــل از عالــم خلقــت مقــدر شــده بــود بــرا تربیــت شــما بــرا بــاال بــردن شــما بــرا
درجــه دادن یعنــی یکســری بالهایــی داریــم کــه اونــا فقــط بــرا درجــه اســت اونــا
چــوب نیســت.
امــام ســجاد فرمودایــن آیــه مــال ماســت بالهــای مــا بالهــای ترفیعــی اســت
خــدا نخواســته چــوب بــه مــا بزنــه بــا عاشــورا بــا کربــا بــا ایــن بالهایــی کــه بــه ســر مــا
اومــده بالهــای چهــارده معصــوم فقــط بالهــای ترفیعــی اســت خــب حــاال عنایــت
بفرمائیــد تــو بیــن بالهــای ترفیعــی درجــات و عظمــت بالهــای طبیعــی بــا هــم
متفــاوت اســت یعنــی بعضــی از بالهــای ترفیعــی هســت کــه بــرا بعضــی از بنــدگان
خــوب خــدا پیــش میــاد خداونــد متعــال بــه واســطه اون بــا خــود اون مؤمنــی
را کــه تــو دل بــا قــرار گرفتــه و صبــور هســت و خالصانــه صبــر میکنــه فقــط او را
میکشــه بــاال گاهــی موقعهــااینجوریــه گاهــی موقعهــا عظمــت بــااینقــدر بــزرگ
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یبــره بلکــه بــه
اســت کــه خداونــد متعــال نــه فقــط اون مؤمــن بالکــش را بــاال م 
واســطه بالکشــی اون مؤمــن یــه رحمتــی نــازل میکنــه بــر دیگــران هــم یــه ســفره
رحمتــی از بالکشــی اون مؤمــن بــاز میشــه و گاهی موقعها خــوب عنایت بفرمائید
درجــه و عظمــت بــا بــه قــدری بــزرگ بــه قــدری بــا بــا عظمــت کــه خداونــد متعال
نــه فقــط بــه اون ولیاللهــی کــه تــو دل بــا قــرار گرفتــه و داره اون بــا را میکشــه
خاضعانــه و خالصانــه صبــر میکنــه بــرا خــدا اون بــا را نــه فقــط خــدا او را بــه
قــرب خــودش میرســونه و میکشــوندش بــاال بلکــه رحمــت بینهایتــی نــازل
میکنــه کــه تمــام تاریــخ بلکــه تمــام عوالــم وجــود ســر ســفره بالکشــی اون ولـیاهلل
بهرهمنــد بشــوند و از رحمــت خــدا فیــض ببرنــد نفهمیــدم مــا یعنــی چیایــن
مطلــب مــن بــا مثــال خدمتتــون عــرض میکنمایــن نکتــه ،نکتــه دقیقــی اســت
عنایــت بفرمائیــد ببینیــد گاهــی موقعهــا بالیــی کــه بــر ســر ولــی خــدا میــاد ظرفیت
بــا یــه ظرفیــت محــدودی اســت ســفره رحمتــی هــم کــه خــدا بخاطــر اون ولـیاهلل
پهــن میکنــه یــه ســفره رحمــت محــدودی اســت.
در روایــت داریــم تــو اصــول کافــی مثــل بــای حضــرت یوســف(ع) حضــرت
یوســف نــه ســاله بــود کــه تــو دل چــاه افتــاد و بالکشــی شــروع شــد نــه ســالش
بــود هنــوز بچــه بــود یــه نوجــوان بــود افتــاد تــو دل چــاه و دچــار فــراق و دوری
از اهــل خانــوادهاش شــد بعدایــن پیغمبــرزادهای بزرگــوار را بــردن تــو بــازار بــه
عنــوان بــرده فروختــن بعــد تــو خونــه عزیــز مصــر مبتــا بــه اون مشــکالت خونــه
زلیخــا شــد تهمــت خــوردن اون مشــکالت زنــدان رفتــن مبتــا بــه همهایــن بالهــا
شــد نتیجهایــن بالکشــی یوســف چــی بــود همــه اتــون قــرآن را خوندیــد آشــنا
هســتید نتیجهایــن دوران بالکشــی یوسـفاین بــود کــه هــم خــدا یوســف را عزیــز
کــرد و بــزرگ کــرد و هــم بــرادران یوســف بعــد از گذشــتناین مــدت آمادگــی پیــدا
کــردن همــون برادرانــی کــه چشــم نداشــتن یوســف را ببیننــد بعــد از گذشــت
یــک مــدت بالکشــی دیگــه آمادگــی پیــدا کــردن یوســف را تحمــل بکننــد اومــدن
عذرخواهــی هــم کــردن از یوســف مــردم مصــر هــم کــه دچــار قحطــی و خشکســالی
قــرار بــود بشــوند بــه واســطهاین یوســف بزرگــوار قحطــی و خشکســالی از سرشــون
گذشــت یعقــوب بامعرفتــم در اثــر گریههایــی کــه بــرا فــراق یوســف میکــرد اونــم
بــه یــه رشــدهایی رســید دقــت میکنیــد یــک یوســف رفــت زیــر بــار بالامــا چــون
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خالصانــه و خاضعانــه و مؤمنانهایــن بــا را تحمــل کــرد.
امــام صــادق(ع) در روایــت میگــه بــه واســطهاین بالکشــی یوســف رحــم
بهامــت؛ خــدا یــه ســفره رحمــت پهــن کــرد عــاوه براینکــه یوســف کشــیدنش بــاال
و بــه قــرب خــدا رســید یــه ســفره رحمــت هــم پهــن شــد یــه جامعــه وامتــی هم ســر
ســفره بالکشــی یوســف بهرهمنــد شــد حداقــل مصریهــا اون قحطــی از سرشــون
رد شــد دیگــه بــه واســطه یوسـفاما خــب بــای یوســف چــون بــای محــدودی
بــود ســفره رحمتشــم ســفره کوچیکــی بــود در همیــن حــد بودامــا گاهــی موقعهــا
بــا بــه قــدری بــزرگ و باعظمــت میشــه کــه خداونــد متعــال یــک ســفره رحمــت
بــی نهایــت بــاز میکنــه مثــل بــای چهــارده معصــوم بــای چهــارده معصــوم بــه
خصــوص بــای سیدالشــهداء(ع) بــه قــدری بــزرگ اســت کــه خداونــد متعــال
بــه واســطهاین بالکشــی خالصانــه و خاضعان ـهای کهاینهــا انجــام میدادنــد
گلــه هــم نمیکردنــد تــو دل بــا شــکایت هــم نمیکردنــد میرفتنــد زیــر بــار بالهــا
تســلیم و راضــی بــه رضــای حــق یــه کلمــه گالیــه رو زبونشــون بیــاد یــه کلمــه
شــکایت ابــدا هیهــات آنوقــت خداونــد متعــال در اثرایــن عبــادت خالصانــه و
خاضعانــه و ولیاشایــن چهــارده معصــوم یــه ســفره بــی نهایــت از رحمــت
پهــن میکنــه کــه تمــام تاریــخ بلکــه تمــام عوالــم وجــود بهرهمنــد بشــوند بــای
سیدالشــهداءاینجوریه شــما تــو زیــارت عاشــورا چــی میخونیــد ُم ِص َيبــة َمــا
ْأع َظ َمهــا َو ْأع َظـ َـم َرز ّي َ
تهــا ِفــي اإلســام؛ چــه مصیبــت بزرگــی بــود از مصیبتهــای
ِ
َ
َ
بــا عظمتــی بــود کــه رخ داد َو َج ّلـ ْـت َو َع ُظ َمـ ْـت ُمص َيب ُتـ َـك فــي َّ
السـ َـم َو ِات َعلــى
ِ
ِ
َجميــع ْأهــل َّ
السـ َـم َو ِات؛ یــا اباعبــداهلل مصیبــت شــما نــه فقــط زمینیهــا را بلکــه
ِ ِ ِ
ملکوتیهــا و اهــل آســمون را بــه گریــه در آورده اهــل آســمون را بــه گریــه در آورده
در روایــات مــا هســت حتــی جمــادات ســنگ و چــوب نباتــات و حیوانــات تــو
روایــات مــا مرحــوم ابــن قولویــه در کامــل الزیــارت روایاتــش رو نقــل کــرده حتــی
جماداتاینهــا عــزادار شــدن حــاال عــزاداری اونــارو کــه مــا نمیفهمیــم یعنــی
چــی آنهــا هــم حتــی عــزادار شــدن در غــم سیدالشــهدا(ع) تمــام عوالــم وجــود
غصــه دار شــدن بــرا سیدالشــهدا(ع).
ای در غم تو ارض و سما خون گریسته
ماهی در آب و وحش بههامون گریسته
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وی روز و شب به یاد لبت چشم روزگار
نیل و فرات و دجله و جیحون گریسته
از تابش سرت به سنان چشم آفتاب
اشک شفق به دامن گردون گریسته
در آسمان ز دود خیام عفاف تو
چشم مسیحاشک جگر خون گریسته
با درداشتیاق تو در وادی جنون
لیلی بهانه کرده و مجنون گریسته
تنها نه چشم دوست به حال تواشکبار
خنجر به دست دشمن تو خون گریسته
آدم پی عزای تو از روضه بهشت
خرگاه درد و غم ،زده بیرون گریسته

ابتالی سیدالشهداء ،بالی عظیم

همــه عالــم عــزادار شــدن بــرای شــما بــای حضــرت یوســف و انبیــاء پیــش
بــای چهــارده معصــوم پیــش بــای سیدالشــهداء چیــزی نبــوده بــای بقیــه
انبیــاء پیــش بــای چهــارده معصــوم و بالیامــام حســین(ع) چیــز چندانــی
نیســت تــو تمــام انبیــاء روضهامــام حســین رو خــدا براشــون خوندهاشــک
ریختــن بــرا بالیامــام حســین و گفتــن ال یومــک کیومــک یــا اباعبــداهلل؛ وقتــی
بالیامــام حســین را دیــدن دیــدن بــای مــا حضــرت زکریــای پیغمبــر در روایــات
مرحــوم مجلســی روایاتــش رو در جلــد  44بحاراألنــوار آورده زکریــای پیغمبــر وقتــی
قضیهامــام حســین را شــنید و بهــش گفتــن تــا ســه روز شــب و روز نداشــت تــا ســه
ً
روز خــورد و خــوراک نداشــت اصــا از همــه چیــز افتــاده بــود در اثراشــک و ندبــه
تهــای سیدالشــهدا دیگــه پیــش اون مصیبتهایامــام حســین(ع)
بــر مصیب 
تهــای خودشــون چیــزی نبــود همهاشــک میریختنامــام ســجاد(ع)
مصیب 
تــا ســی ســال بعــد از کربــا تــا ســی ســال تــا چشــمش میافتــاد بــه یــک آبــی بــه
یکــرد بــه گریــه کــردن گاهــی
یکــردن شــروع م 
یــک غذایــی ســفرهای بــراش پهــن م 
ینــداره گری ههــای شــما
عهــا بهشــون میگفتــن آقــا گری ههــای شــما تمام 
موق 
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یکــرد یــک
یکــرد برخــورد م 
تمــام نمیشــه بعــد دیــد تــو یــک کوچ ـهای حرکــت م 
گوســفندی را میخواهنــد ذبــح بکننــد میخواهنــد ســر ببرندامــام ســجاد(ع)
یکــرد میگفــت آب دادیــد بهایــن گوســفند داریــد ســرش را میبریــد آب
ســؤال م 
دادیــد برمیگشــتند میگفتنــد پســر پیغمبــر مــا مســلمانیم مــا میدانیــم بایــد آب
بدیمامــام ســجاد میفرمــود آخــه مــن پــدرم را بیــن دو نهــر آب دیــدم کــه تشــنه
شــهید کــردن بــا لــب تشــنه او را ســر بریــدن یــک شــخصی از کنــار خونهامــام ســجاد
یشــد از اونجــا دیــد از نــاودان خونــه حضــرت یــه مقــدار آب میــاد قطــع
گــذرش رد م 
میشــه بــاز یــه چنــد لحظــه آب میــاد قطــع میشــه کنجــکاو شــد تحقیق کــرد فهمید
ً
کهامــام ســجاد بــاالی مثــا بــام تــو دســتش آب میریــزه بــرا وضــو گرفتــن تــا آب
رو میبینــه شــروع میکنــه گریــه کردناینقــد گریــه میکنهایــن آب از کفــش خالــی
میشــه دو مرتبــه آب تــو مشــتش پــر میکنــه بــاز نــگاه میکنــه چنــد بارایــن آب
خالــی میشــه میــره تــو نــاودان هــی جــاری میشــه قطــع میشــه بــاز دو مرتبــه بــاز
دو مرتبــه ال یومــک کیومــک یــا اباعبــداهلل حــدود چهــل ســال پیــش تــو تهــران
یکــی از بــزرگان تهــران مرحــوم آقــا ضیــاء الدیــن دوری رضــوان اهلل تعالــی علیــه از
شــاگردان جهانگیــر خــان قشــقایی تــو اصفهــان و آخونــد کاشــی از عرفــای بــزرگ
اصفهــان بــود درسهاشــو خونــده بــود و هــم از جهــت فقهــی هــم از جهت فلســفی
یکــرد فقــه و فلســفه
و عرفانــی بــه مقاماتــی رســیده بــود تــو تهراناینجــا تدریــس م 
دروس مختلفــی درس م ـیداد عــاوه بــر همهایــن علــم و تدریســش ذاکــر ابــی
عبــداهلل هــم بــود یعنیایــام محــرم وایــام عزایامــام حســین منبــر میرفــت یهایــام
یبــود شــب هشــتم و نهــم محــرم قبــل ازاینکهایشــون منبــر بــره کنــار منبــر
محرم 
نشســته بــود تــا جمعیــت جمــع بشــه و شــروع بشــه یــه جوانــی اومــد پیشایشــون
گفــت حــاج آقــا مــن یــه ســؤالی از شــما دارم یــه بیــت حافــظ رو میخــوام بــرا مــن
معنــا کنیــد یــه بیــت حافــظ رو میخــوام بــرا مــن باطنــش رو بگیــد چــی میشــه گفــت
کــدوم بیــت گفتمایــن بیــت حافــظ:
مرید پیر مغانم ز من مرنجای شیخ
چرا که وعده تو کردی و او به جا آورد
حافــظ چــی میخــواد بگــه :البتــه ظاهرایــن شــعر معنــاش معلومــه اون جوانــم
ظاهرایــن بیــت را نمیخواســت اون معنــای باطن ـیاش ظاهرایــن بیــت حافــظ

196

سـوژه سـخـن

میگــه :مریــد پیــر مغانــم ،پیــر مغــان تــو اصطــاح او یعنــی اون علمــای اهــل دل و
بــا معرفــت میگــه مــن مریــد اون پیــر راه هســتم اهــل دل هســتم زمــن مرن ـجای
شــیخ شــیخ همــون علمــای قشــری و بــه اصطــاح خودمــون گاهــی موقعهــا
میگیــم خشــک مقــدس ،افــراد خشــک مقــدس همــون ظواهــر را فقــط نــگاه
میکننــد حافــظ میگــه مریــد اون عالــم بــا معرفــت و اهــل باطــن باطــن دار هســتم
زمــن مرنـجای شــیخ
چرا که وعده تو کردی و او به جا آورد
تو وعده دینداری رو کردیاما حقیقت دینداری را اون بجای آورده

گندم بهشت

حــاج آقــا حافــظ چــی میخــواد بگــه توایــن بیــت حــاج آقــا ضیــاء الدیــن گفتــش
کــه مــن میــرم رو منبــر بــرا همــه مــردم میگــم همــه اســتفاده کننــد اومــد روی
منبــر شــروع کــرد از داســتان حضــرت آدم گفتــن کــه حضــرت آدم در بهشــت طبــق
بعضــی از روایــات وعــده کــرد بــود از گنــدم بهشــت نخورهامــا بهایــن وعــده عمــل
نکــرد دیگــه چــون باألخــره خــورد باألخــره از اون گنــدم خــورد و از بهشــت رانــده
شــداماامیرالمؤمنین(ع) کــه وعــده نکــرده بــود کــه گنــدم نخورهامــا یکبــار در
عمــرش نــون گنــدم نخــورد نــون جــو خــورد همیشــه بــا اینکــه وعــده نکرده بــود که
درایــن دنیــا نــون گنــدم نخــوره ولــی یکبــار نخــورد همیشــه نــون جــو میخــورد.
احنــف بــن قیــس ســر ســفره معاویــه بــود میگــه ســفرهانداختم مــن دیــدم
ً
غذاهــای رنگیــن غذاهایــی کــه مــن تــا حــاال بعضیهاشــو اصــا ندیــده بــودم
انــواع و اقســامانداختن یــه مرتبــه احنــف بــن قیــس شــروع کــرد گریــه کــردن
معاویــه برگشــت گفــت چــرا گریــه میکنیایــن گریــه بــرا چــی هســتش؟ احنــف
بــن قیــس گفتــش کــه معاویــه مــن ســفره علــی را هــم دیــدم االن ســفره تــو را هــم
میبینمایــن گریـهام بخاطــر اون بــود معاویــه گفــت ســفره علــی چــه جــوری بــود؟
گفتــم ســفره علــی را دیــدم کــه علــی موقعــی کــه دیگهایــن اواخــر عمــرش پیــری
ً
علــی بــود  63ـ  64ســالش تقریبــا بــود دیــدم ســفرهای پهــن شــد یــک کیسـهای را
بــاز کــرد درش را یــه نــان جــو را در آورد بــا زانــو شکســت یــه پیالــه آبــم کنــارش بــود
اون لقمــه نــان را خوردایــن هــم غــذای او مــن برگشــتم بــه اطرافیــان علــی گفتــم
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کــه شــما چــرا بهایــن پیرمــرد رحــم نمیکنیدایــن نونــش را برداریــد یــه مقــداری
آبــی روغنــی چیــزی برداریــد بزنیــد بهــش نــرم بش ـهاین دیگــه پیــر شــده دیگــه
چــرا شــما رحــم نمیکنیدایــن نــون خشــک اونــا برگشــتن گفتــن چــی میگــی خــود
بابامــون علــی درش را بســته اجــازه نمیــده کــه مــا کاری بکنیــم مــن ســفره علــی را
دیــدم کهایــن چنیــن بــود االن ســفره تــو را هــم دارم میبینــم معاویــه خودشــم
شــروع کــرد بــه گریــه کــردن دســتی زد رو دســتی عجبــا عجبــا عجبــا بعــد آقــا ضیــاء
الدیــن رو منبــر گفتــش کــه جوانــی کــه اومــدی بیــت حافــظ را از مــن پرســیدی
باطــن بیــت حافظایــن میشــه.
مریــد پیــر مغانــم (یعنیامیرالمؤمنیــن علــی(ع)) زمــن مرنـجای شــیخ (حضــرت
آدم) چــرا کــه وعــده تــو کــردی و او بــه جــای آورد
تو وعده کردی گندم نخوریاما تو که بجا نیاوردی علی بجا آورد.

ذبح اسماعیل

ایــن بیتاینجــوری معنــا کــرد و از منبــر آمــد پاییــن تمــام ش ـدایام محــرم و
ً
اتفاقــا تــو طــی اون ســال آقــا ضیــاء الدیــن دوری از دنیــا رفــت مرحــوم شــد ســال
بعدایــام محــرم فــرا رســید همــون شــب هشــتم نهــم محــرم اون جــوان خــواب آقــا
ضیــاء الدیــن را تــو عالــم بــرزخ تــو عالــم قبــر خــواب دیــد بــه محضاینکــه چشــم
آقــا ضیــاء الدیــن افتــاد بهایــن جــوان گفــت جوانــی کــه بیــت حافــظ بــرات تــو دنیــا
اونجــوری معنــا کــردم االن کــه اومدمایــن طــرف یــک باطــن دیگــر بیــت حافــظ بــرا
مــن معنــا شــد و اوناینکــه حضــرت ابراهیــم وعــده کــرده بــود پســرش اســماعیل
را ببــرد ذبــح بکنــه وعــده کــرده بــود کــه ببــرد او را ذبــح بکنــه دیگهامــا باألخــره
عمــل نکــرد دیگــه عمــل بهایــن وعــده بــه هــر حــال نکرداماامــام حســین(ع) کــه
وعــده نکــرده بــود کــه بچهاشــو بــرداره ببــره ذبــح بکنــه اباعبــداهلل کــه وعــده نکــرد
َ
َ ً
َ َّ َّ َ
الل قـ ْـد َشـ َـاء أ ْن َيـ َـر َاك ق ِتيــا؛ (اللهــوف علــى قتلــى
خــدا بهــش فرمــوده بــود فـ ِـإن
الطفــوف ،ص )64خــودت قــرار کشــته بش ـیاما اباعبــداهلل(ع) بچههاشــو همــه
رو برداشــت بــرد نــه یکــی نــه دو تــا حتــی ســه ســالهاش را هــم برداشــت بــرد حتــی
ششــماههاش را هــم برداشــت بــرا ذبــح بــرد بــرای ذبــح گــردن نــازک علــی اصغــر را
هــم آوردن همــه را برداشــت بــرد جــوان اون بیــت حافــظ میخواداینــو بگــه مریــد
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پیــر مغانــم یعنــی اباعبــداهلل(ع) زمــن مرنـجای شــیخ (حضــرت ابراهیــم)
چرا که وعده تو کردی و او به جای آورد
تو وعده کردی بچه اتو ببریاما نبردی که او به جای آورد.
تمــام أنبیــاء گریــان بــودن بــر وجــود مقــدس سیدالشــهدا(ع) و بالهــای
ســنگیناین بزرگــوار همــه گریهاشــون واشکشــون در اومــده بــود و البتــه تــو پرانتــز یــه
چیــزی رو میگــم کهاینجــا جــاش نیســت چــون احتیــاج بــه یــک توضیــح مفصلــی
ً
داره در واقعایــن بالهــای معصوم ـیدر واقــع ابتدائــا بــای پیغمبراکــرم بــود.
هر که دراین بزم مقرب تر است
جام بال بیشتر میدهند
در روایــت بســیار بلنــد و مفصلــی تــو جلــد  28بحاراألنــوار و کامــل الزیــارات ابــن
قولویــه کــه جــای خونــدن اون روایتاینجــا و االن نیســتش داره کــه پیغمبراکــرم
بــاش تقســیم شــده بــر بچههاشایــن بــا در واقــع مــال پیغمبــر بــود.

ابتالهای معصومین بزرگ است

تیــری کــه بــه سیدالشــهداء خــورد اول بــه پیغمبــر خــورد ،تیــری کــه بــه جنــازه
مطهرامــام مجتبــی(ع) میخــورد اول بــه پیغمبــر خــورد.ایــن بالهــای بچههــاش
اول بــای او بــود ،بــه هــر حالایــن بالهــای معصومیــن هســت کــه بهایــن حــد
بــزرگ و بــا عظمــت اســت چوناینقــدر بــای معصومیــن بــزرگ اســت خداونــد
متعــال بــه پاسایــن بالکشــی خاضعانــه و خالصانــه خــب خداونــد متعــال میگــه
تــوی حســین میگــه وقتــی بنــده هســتی همــه چیــز را در راه مــن دادی و وفــا
کــردی بــه عهــد بندگــی منــی کــه خــدا هســتم کــه ســزاوارترم کــه همــه چــی رو
بــه تــو بــدم تــو همــه چیــز در راه مــن دادی آنوقــت منــم میــدم یــه ســفره بــرات
پهــن میکنــم چــه ســفرهای کــه تمــام عوالــم وجــود بهرهمنــد بشــن هــر کســی تــو
دســتگاهامام حســین وارد بشــه چیــزی گیــرش میــاد بــه پــاس بالکشــی تــو هــر
کســی گریــه کنــت باشــه هــر کســی شــبیه گریــه کنــت باشــه هــر کســی تــو مجلــس تــو
بیــاد همــه ســر ســفره بالکشــی شــما معصومیــن و تــوی حســین بشــینن و اونجــا
دیگهامــام حســین(ع) میشــه ســفینه الحســین أوســع؛ همــه را راه میــده چنــان
ســفرهایاینجوری بــاز شــد و عــرض کــردم چــون در واقعایــن ســفره مــال پیغمبــر
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بــود پیغمبرایــن رحمــت را کشــیده پاییــن شــد رحمــه للعالمیــن نــه فقــط رحمــت
بــرا یــه عالــم رحمــه للعالمیــن در رابطــه بــا حضــرت یوســف(ع).
در روایتامــام صــادق(ع) هســت حضــرت یوســف(ع) یــه ســفره کوچیــک
بــراش بــاز شــد بــه پــاس بالکشــیش رحــم بهامــت؛ یهامــت ،یــک جامعــه از بــای
یوســف بهرهمنــد شــد،اما از بــای معصومیــن و از بالهایــی کــه پیغمبــر کشــید
رحمــة للعالمیــن رحمــت نــازل شــد خــوب دقــت میکنیــد بــا را او کشــیداما
رحمــت بــرا دیگــران نــازل شــد خــدا وقتــی دیدایــن بنــده خوبــش دارهاینجــوری
خالصانــه عبودیــت میکنــه رحمــت فرســتاد همــه اســتفاده کنــه بــه پاسایــن
بندگــی عجبــا او بــاش بکشــه مــا لذتــش رو بلــه او بالشــو میکشــه مــا ســر ســفره
راحتــش میشــینیم همینجــور بــوده منتهــی آخریــن نکتـهای کــه میخــوام عــرض
بکنــم همــون چیــزی کــه اول صحبــت گفتمایــن رحمــت و فیضــی کــه معصومیــن
نــازل میکننــد یــه رحمــت عالــم هســتش و یــک رحمــت خــاص رحمــت عــام
معصومیــن بــه همــه میرســه رحمــت عامشــون شــامل همــه میشــه مســلمان و
غیرمســلمان فــرق نمیکنــه.
امــا یــه رحمــت خــاص یــه فیــض و عنایــت خاصــی هــم یــه ســفره خصوصــی
هــم پهــن میشــه بــرا یــه عــده بــرای یــه عــدهای ســفره خصوصــی اهــل بیــت پهــن
میکننــد میدونیــد بــرا کیــا میدونیــد بــرا کیــا اهــل بیــت یــه ســفره خصوصــی
پهــن میکننــد بــر اون کســانی کــه بــای اهــل بیــت بــای معصــوم بــه خصــوص
بالیامــام زمانشــون رو ببیننــد بــی تفــاوت از اون بــا رد نشــن توجــه کننــد بــه
اون بــا و خودشــون هــم دردشــون بیــاد ندبــه و نالهاشــون بلنــد بشــه خــوب
دقــت بفرمائیــد چــی عــرض کــردم بــرای کســانی کــه بــی تفــاوت از بالهــای
ً
معصومیــن خصوصاامــام هــر زمانیامــام زمانشــون بــی تفــاوت رد نشــن بلکــه
ً
بالهــای او را ببیننــد و عمیقــا بســوزن و در بــای او ندبــه و نالهاشــون ســر بزنــه
و در بیــاد واشکشــون خــارج بشــه یــه ســفره خصوصــی بــرا اون پهــن میکننــد
بلــه معنــا ندارهامــام زمــان مــن االن تــو دل بالهــا باشــه تــو دل بالهــا اونوقــت
مــن راحــت زندگیامــو انجــام بــدم دنبــال کار و کاســبی و زندگــی خــودم باشــم
بــی توجــه بــه بالهــای او توقــع داشــته باشــم یــه ســفره خصوصــی و یــه عنایــت
خاصــی بــه مــن بکننــد بــرا چــی بــه تــو یــه عنایــت خاصــی بکننــد تــو چــه همرنگــی
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تــو چــه ســنخیتی بــا او داری او دردکــش او بالکــش تــو چقــد درد کشــیدی پــس
اون کســانی کــه بالیامــام زمانشــون رو ببیننــد و درد بکشــن یــه مقــدار همرنــگ
شــدن بــا او و ســنخیت پیــدا کــردن باامــام زمانشــون لــذا میبینیــد.

ابتالهایامام زمان

در دعــای ندبــهایــن نکتــه بســیار عمیــق رو بالهــای معصومیــن بــه خصــوص
بالیامــام زمــان ذکــر کردنــد تــا مــا توجــه کنیــم بهایــن بــا دردمــون بیــاد
نالهامــون بلنــد بشــه آنوقــت حــاال کــه یــه مقــدار از درد و بــای محبوبــت اومــد
رو تــو تــو همرنــگ او شــدی تــو ســنخیت پیــدا کــردی بــا او یــه ســفره خصوصــی
َُ َ
هــم بــرا تــو هــم بــاز میکنــه لــذا تــو دعــای ندبــه بعــد ازاینکــه میگــه فق ِتــل َمـ ْـن
ُ َ
ُْ
ُْ
َْ
ق ِتــل َو ُسـ ِـب َی َمـ ْـن ُسـ ِـب َی َواق ِصـ َـی َمـ ْـن اق ِصـ َـی َو َجـ َـری القضـ ُـآء؛ بالهــای معصومیــن
بعــد از پیغمبــر دونــه دونــه ذکــر میکنــه یکــی تبعیــد شــد یکــی را کشــتن ،یکــی
را زندانــی کردن،ایــن بالهــای معصومیــن دیگــه آنوقــت بعــد ازایــن بالهــا میگــه
َ
َ َ َْ
َّ
َْ
َُّ َ َ
ـک
ف َعلــى ال َطا ِئـ ِـب ِمـ ْـن أ ْهـ ِـل َب ْیـ ِـت ُم َح َّمـ ٍـد َو َع ِلـ ٍّـی َصلــى
الل عل ْی ِه َمــا َو آ ِل ِه َمــا فل َی ْبـ ِ
َّ ُ َ َ ْ ْ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ ُ َّ ُّ ُ ُ ْ
ْ َ ُ َ َ َّ ُ َ ْ
ـوع َو ل َی ْص ُر ِخ
اهـ ْـم فل َی ْنـ ُـد ِب الن ِادبــون و ِل ِمث ِل ِهــم فلتــذر ِف [فلتــدر] الدمـ
الباکــون و إی
َ
َ
َّ ُ َ ِ َ َ ُّ َ َ َّ ُّ َ َ َ ُّ َ َ ْ َ ُّ
اجـ َ
ـون أ ْیـ َـن ْال َح َسـ ُـن أ ْیــنَ
الص ِارخــون و ی ِضــج [ی ِضــج] الضاجــون و ی ِعــج [ی ِعــج] الع
َ
ْ ُ َ ْ ُ َْ َ َْ َ ُ ْ
ٌ
َ
َ
َ
ْ
ـادق أ ْیــنَ
َ
الحســین أیــن أبن
ــاء ال ُح َسـ ْـی ِن َصا ِلـ ٌـح َب ْعــد َصا ِلـ ٍـح َو َصـ ِ
ـادق بعــد صـ ِ ٍ
َّ ُ َ ْ َ َّ
یل؛ برایــن بالهــا بایداشــکتون در بیــاد ببینیــد دعــای ندبــه
السـ ِـبیل بعــد السـ ِـب ِ
چــی داره یــاد میــده خــوب دقــت بکنیــد بعــد ازاینکــه بالهــا را ذکــر کــرد میگــه
ـون َو إ َّی ُ
حــاال بایداشــکتون در بیــاد حــاال بایــد دردتــون بیــاد ؛ َف ْل َی ْبـ ِ ْ َ ُ َ
اهـ ْـم
ـک الباکـ َ ِ
َ
َف ْل َی ْنـ ُـدب َّالن ِاد ُبـ َ
ـون؛ تــا میرســه بــه بالهایامــام زمــان َع ِزیـ ٌـز َعلـ َّـی؛ َع ِزیـ ٌـز َعلـ َّـی؛ اون
ِ
َ
َ
َع ِزیـ ٌـز َعل َّیهــا ...یعنــی بســوز بــر بالهایامــام زمــان یعنــی دردت بیــاد َع ِزیـ ٌـز َعلـ َّـی
َ
َ
َ
َ
َأ ْن َأ َرى ْال َخ ْلـ َـق َو ال ُتـ َـرى َو ال أ ْسـ َـم َع [أ ْسـ َـم ُع] َلـ َ
ـک َح ِسیســا َو ال ن ْجـ َـوى َع ِزیـ ٌـز َعلـ َّـی
ـک] ْال َب ْلـ َـوى َو ال َی َن َالـ َ
ـک ُدونـ َـی [ال ُتحیـ َـط بــی ُد َونـ َ
َأ ْن ُتحیـ َـط بـ َ
ـک ِم ِّنــی َض ِجیـ ٌـج َو
ِ
َِ
ِ
ِ
ِ
ْ
ْ
ْ
ال َشــک َوى ِب َنف ِســی أنـ َـت؛ آقــا چقــدر بــر مــن ســخته مــن دارم میســوزم کــه حــرف
همــه و صــدای همــه رو دارم میشــنوم توایــن عالــم صداهــای همــه رو دارم
میشــنوم صــدای زیبــای شــمارو نمیشــنوم صــورت زیبــای شــمارو نمیبینــم
ـک] ْال َب ْلـ َـوى َو ال َی َن َالـ َ
ـک ُدونـ َـی [ال ُتحیـ َـط بــی ُد َونـ َ
َعزیـ ٌـز َع َلـ َّـی َأ ْن ُتحیـ َـط بـ َ
ـک ِم ِّنــی
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
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ْ
ْ
َْ
َض ِجیـ ٌـج َو ال َشــک َوى ِب َنف ِســی أنـ َـت؛ آقــا چقــد بــر مــن ســخته مــن دارم میســوزم
کــه بالهــا بــر ســر شــما وارد شــده ولــی مــن راحتــم بالهــا بــر ســر شــما وارد شــده
ْ
َ ٌ َ َ ّ َ ْ َْ َ َ َ َ ْ ُ َ َ ْ
ـک الـ َـو َرى َهــل
ولــی مــن راحتــم تــا میرســه بهاینکــه ع ِزیــز علـ َـی أن أب ِکیــک و یخذلـ
َُ َ َ َ ُ َْ َ َ ُْ َ َ َ ْ ْ َ ُ َُ َ َ َ ََ ُ َ َ
ـاعد جزعــه ِإذا خــا
ِمـ ْـن ُم ِعیـ ٍـن فأ ِطیــل معــه الع ِویــل و البــکاء هـ
وع فأسـ ِ
ـل ِمــن جــز ٍ
َ َْ َ
َهـ ْـل َقذ َیـ ْـت َع ْیـ ٌـن َف َسـ َ
ـاع َد ْت َها َع ْی ِنــی َعلــى القــذى؛ آقــا چقــدر بــر مــن ســخته دارم
ِ
میســوزم کــه مــردم شــمارو کوچیــک شــمردن دنبــال کار و کاســبی خودشــون
هســتندامام زمانشــون را فرامــوش کــردن کــه او االن تــو دل بالهاســت او االن تــو
َ ٌ َ َ َّ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ َ
ـک ُدون ُهـ ْـم
دل بالهاســت اون االن تــو دل بالهاســت ع ِزیــز علــی أن یجـ ِـری علیـ
َمــا َجـ َـرى؛ آقــا چقــدر بــر مــن ســخته کــه میبینــم همهایــن ســختیها و جریانــات
بایــد بــر شــما وارد بشــه غیبــت طوالنیامــام زمــان یکــی از بالهایامــام زمــان
غیبــت طوالنیــش کــه حضــرت ولیعصــر(ع) بایــد تمــام ظلمهــا را ببینــه توایــن
عالــم توایــن طــول مــدت طوالنــی همــه رو خبــر داشــته باشـهاما دســتش بســته
اســت ببینیــد چقــد مصیبــت ســنگینی اســت همــه ظلمهــا را بایــد ببینهامــا
دســت حضــرت ولیعصــر(ع) بســته اســت خوشــا بــه حــال اون کســی کهایــن
دردهــا و بالهایامــام زمانــش را ببینــه و بــر دردهــای او گریــه کنهایــن درد را
ازامــام زمــان بخوایــد یــا صاحــب الزمــان مــارو دردمنــد خــودت کــن مــارو دردمنــد
خــودت کــن تــا همرنــگ بــه تــو بشــیم یــه مرتبــه خدمتتــون عــرض کــردم مرحــوم
میــرزا ابوالفضــل قهــوه چیایــن بزرگــوار از دردمندهــا و ســوزکشهای حضــرت
ولیعصــر(ع) بــود تــو یکــی ازامامزادههــا یــک توســلی کــرده بــود از حــال رفــت
غــش کــرده بــود بعــد اومــدن بــاال ســرش مــردم جمــع شــدن هــر کــی یــه چیــزی
میگفــت یکــی گفتــش کــه بریــم دکتــر بیاریــم زود بریــم دکتــر بیاریــم تــو همیــن
میــرزا ابوالفضــل عاشــق چشــم بــاز کــرد و بــه هــوش آمــد تــا شــنید کــه میگــن بریــم
دکتــر بیاریــم گفــت نمیخــواد خــود دکتــر منــو بهایــن روزانداختهایــن درد را بایــد از
خــود دکتــر بخواهیدآایــن درد را از خــود دکترایــن درد از صــد درمــان بهتــر اســت.
دل فدای او شد و جان نیز هم
دردم از یار است و درمان نیز هم
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تــاریــــخ
متــن ســخنرانی پیــشرو بــه همــان ســیاق
محــاورهای ارایــه میشــود .حفــظ قالــب گفتــاری از
ایــن روســت کــه نمونـهای باشــد بــرای ایراد ســخن.

بعد عرفانی و اخالقی کربال
حجت االسالم و المسلمین رفیعی

احیاء شب عاشورا

شــب عاشــورای حســینی اســت ،شــبی کــه منســوب بــه اباعبــداهلل و اصحــاب
و أنصــار و یــاران بــا وفــای اوســت مثــل فردایــی آفتــاب عمــر اباعبــداهلل ریحانــة
الرســول و سیدالشــباب اهــل الجنــه غــروب کــرد و بــرای همیشــه تاریــخ عاشــورا را
مانــدگار نمــود .شــب عاشــورا خــودش هــم قطع نظر ازاینکه شــب مصیبت اســت
از نظــر عبــادی موضوعیــت دارد .ســیره معصــوم روشامــام درایــن شــب عبــادت
بــوده و ســیرهامام بــرای مــا حجــت اســت .لــذاامشــب احیائــش ثــواب هفتــاد
ســال عبــادت دارد .معلــوم اســت منظــور چیســت .یعنــی یــک احیایامشــب،
بیــداری و ارتبــاط خــوب بــا خــدا میتونــه مســیر هفتــاد ســال زندگــی انســان را
تغییــر بــده .میتوانــد مســیر زندگــی انســان را معیــن کنــد.

اعمال شب عاشورا

لــذاامشــب احیائــش وارد شــده.امشــب بــه نقــل ســید بــن طــاووس صــد
ُ ْ ُ َ َُّ
الل
رکعــت نمــاز داره .پنجــاه دو رکعــت .هــر رکعــت یــک حمــد و ســه قــل هــو
َ
أ َح ٌــد .چــرا؟ چــون یارانامــام حســینامشــب نمــاز خواندنــد.امشــب بندگــی
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کردنــد .مثــل کنــدوی زنبــور عســل از اردوگاهشــون صــدای مناجــات دعــا و
َ ْ َ َ ُ َّ َ ّ َّ ْ
ـالل ال َع ِلـ ِّـى
گفتگــوی بــا خــدا میآمــد.امشــب هفتــاد مرتبــه ال حــول وال قــوة ِاال ِبـ ِ
ْ
ال َعظيـ ِـم؛ مســتحب اســت چونایــن ذکــر ذکرامــام حســین بــوده .فــردا بــا ایــن ذکــر
َ ْ َ َ ُ َّ َ ّ َّ
ـالل ؛ امشــب هفتــاد
بــه قلــب دشــمن م ـیزد .برمیگشــت ال حــول وال قــوة ِاال ِبـ ِ
َّ
َ
مرتبــه ُسـ ْـب َ
حان اهللَ ،و َ
الح ْمـ ُـد هللَ ،وال ِالـ َـه ِاال اهلل َواهلل ا َکبـ ُـر؛ وارد اســت .چــون فــردا
تجلــی تســبیح تکبیــر تحمیــد و همــه ارزشهــا و همــه صفــات الهــی در اردوگاه
حســین بــود .هــم تســبیح بــود ُسـ ْـب َ
حان اهلل .هــم تنزیــه بــود .هــم عظمــت الهــی
بــود .لــذا ایــن ذکرامشــب جــزو ذکرهــای اســت کــه وارد شــده .هفتــاد مرتبــه نمــاز
امیرالمؤمنینامشــب وارد اســت .نمــازی کــه در دو رکعــت هــر رکعتــی حمــد و
پنجــاه ُق ْــل ُه َــو َُّ
الل نمــاز مشــهورامیرالمؤمنین اســت.اماامش ـباین نمــاز بــه
صــورت خــاص وارد شــده .ســیدبن طــاووس و برخــی دیگــر از شــخصیتهایی
کــه در أعمــال و لیالــی ش ـبها برنامههــای ش ـبها اعمــال را نوشــتنداینها را
برایامشــب ذکــر کردنــد.

چهره عبادی شب عاشورا

پسامشــب چهــره عبــادی هــم دارد جدای از چهره مصیبــت .حاال میخواهم
راجــع بــه ُبعــد عرفانــی و اخالقــی کربــا چنــد جملـهای صحبــت کنــم .چــون حادثه
کربــا یــک حادثــه چنــد ُبعــدی اســتُ .بعــد مظلومیــت داردُ ،بعــد مبــارزه بــا
شــجاعت داردُ ،بعــد اخــاق و عرفــان هــم دارد .دشــمن دلــش میخواهــدایــن
ُبعــد را مــا کمتــر بیــان کنیــم .دلــش میخواهــد عاشــورا فقــط ُبعــد مصیبتــی و ُبعــد
حماسـیاش بــه دنیــا عرضــه بشــود و گاهــی هــم ازایــن ُبعــد ســوء اســتفاده کنــد .او
قــدرت تحلیــل نــداردامــا سوءاســتفاده میکنــد .یکــی از دوســتان مــن کــه ســال
گذشــته تبلیــغ آلمــان بــود میگفــت یــک روز عاشــورا یــا حتــی کمتــر یــک نی ـمروز
بعــد از عاشــورا هشــت مرتبــه تلویزیــون رســمیو ُپــر بیننــده آلمان صحنــه قمهزنی
ی از شــهرهای هندوســتان و پاکســتان و جاهــای دیگــر را تکــرار کــرد .بــا اینکــه
بعضـ 
آنهــا براشــون هزینــه پخــش یــک برنامــه خیلــی باالســت.ایشــون میگفــت مــن
تمــاس گرفتــم بعــد فهمیــدم غــرض تــو کار اســت و نــوع صحنههــا را هــم بــه گونهای
درســت کــرده بودنــد از مصــر و جاهــای دیگــه دیــدم تصویرهــا را کــه گاهــی خــون
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در دهــان بچ ـهای زیرشــم بنویســن بچههــا را بــا خونخــواری بــزرگ میکننــد یــا
تروریســم بــار میآورنــد اون قــدرت تحلیــل نــدارد مــن نمیخواهــم االن بگویــم
عــزاداری چــه بخشــیش صحیــح چــه بخشــیش ناصحیــح اون یــک بحــث
دیگـهای اســت در جــای خــودش بایــد تحلیــل بشــود امــاامــرو ز ایــن را بــه عنــوان
یــک جنبـهای کــه وهــن شــیعه اســت عــرض میکنــم .در روایاتمــون داریــم حتــی
گاهــی کارهــای مســتحب را ائمــه بــه شاگردانشــون میگــن انجــام ندهیــد چــرا؟
چــون اون کار در یــک جامعــه یــک زمانــی وهــن و منفوریــت داره .نمیخــوام وارد
ت ایــن کارامــروز وهــن اســت .تبلیغــات
مصادیقــش بشــم ولــی الاقلشایــن اس ـ 
صــوری میکننــد.

بعد عرفانی و اخالقی کربال

کربــا تجلــی عرفــان و اخــاق و ارزشهــای کرامــت ،عــزت و انســانی اســت.
اجــازه بدهیــد مــن درایــن ُبعــد وارد بشــوم .اول از قــرآن وارد بشــوم .قــرآن جهــاد
را در کنــار اخــاق خواســته .اخــاق را قبــل از جهــاد خواســته .ســوره حدیــد را
َ ْ
ََ ْ َ ْ
ـات َوَأ َنز ْل َنــا َم َع ُهـ ُـم ْال َ
ـاب َو ْال ِميـ َـز َان ِل َي ُقـ َ
کتـ َ
ـوم
ببینیــد «لقــد أ ْر َس َــل َنا ُر ُســل َنا ِبال َب ِّي َنـ ِ
ـاس ب ْال ِق ْسـ ِـط َوأ َنز ْل َنــا ْال َح ِديـ َـد ِفيـ ِـه َبـ ْـأ ٌس َشـ ِـد ٌيد َو َم َن ِافـ ُـع ِل َّلنــاس َو ِل َي ْع َلـ َـم ُ
َّالنـ ُ
اهَّلل
ِ
ِ
َ ْ
َّ َ َ
َمــن َي ُ
اهَّلل قـ ِـو ٌّي َع ِزيـ ٌـز»؛ (حدیــد )25 :مــا پیامبــران را
نص ُــر ُه َو ُر ُســل ُه ِبال َغ ْيـ ِـب ِإن
بــا دلیــل فرســتادیم بــا معجــزه فرســتادیم کتــاب بهشــون دادیــم .اســتدالل
بهشــون دادیــم .میــزان بهــش دادیــم .حــاال بــه معنــای عــدل یــا بــه معنــای خــود
اون نبــی .مــا در درجــه نخســت انبیــا را بــا کتــاب و اســتدالل و عدالــت و برهــان
فرســتادیم وایــن ســاح نخســت نبــی اســت ،ســاح تبلیــغ.امــا اگــر جــواب نــداد
ْ
َ ْ ْ
َ«وأ َنزل َنــا ال َح ِديـ َـد» ؛ آهــن هــم فرســتادیم ِ«فيـ ِـه َبــأ ٌس َشـ ِـد ٌيد»؛ شمشــیرم هســت
چــون گاهــی اون زبــان ممکــن اســت پذیــرا نداشــته باشــد ممکــن اســت بــا شــما
َ ْ
ََ ْ َ ْ
َ ْ ْ
َ
ـات»؛ اســت مــا
درگیــر بشــوند َ«وأ َنزل َنــا ال َح ِديــد»؛ بعــد از «لقــد أ ْر َســل َنا ُر ُســل َنا ِبال َب ِّي َنـ ِ
بــا بینــه فرســتادیم حدیــد هــم در کنــارش بــه عنــوان پشــتوانه و عرصــه جهــاد.
اونجاهایــی کــه دیــن بــا عرصــه تبلیــغ پیــش نم ـیرود همیــن آیــات آخــر ســوره
َ َ
َ ُ
ْ ْ
اهّلل ْ
توبــه راجعبــه جهــاد اســت «إ َّن َ
اشـ َـت َري ِمـ َـن ال ُمؤ ِم ِنيـ َـن أنف َسـ ُـه ْم َوأ ْم َوال ُهــم
ِ
ً َ
ّ ً
ـون َو ُي ْق َت ُلـ َ
اهّلل َف َي ْق ُت ُلـ َ
الج َّنـ َـة ُي َقا ِت ُلـ َ
بـ َـأ َّن َل ُهـ ُـم َ
َ
ـون َو ْعــدا َعل ْيـ ِـه َحقــا ِفــي
يل
ـب
ـ
س
ـون ِفــي ِ ِ ِ
ِ
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َّ
ْ
َ
َ َ
َ
ُْ
ْ
اهّلل ف ْاس َت ْب ِشـ ُـروا ِب َب ْي ِعکـ ُـم الـ ِـذي
ّالتـ ْـو َر ِاة َو ِاإل ِنجيـ ِـل َوالقـ ْـر ِآن َو َمـ ْـن أ ْوفــي ِب َعهـ ِـد ِه ِمـ َـن ِ
َْ ْ
َ
َب َاي ْع ُتــم ِب ِــه َوذ ِلــک ُهـ َـو الفـ ْـو ُز ال َع ِظيـ ُـم»؛ (توبــه )111 :دارد از جهادگرهــا صحبــت
میکنــد کســانی کــه بــه شــهادت میرســید جانتــان را خــدا میخــرد.امــوال شــما
را خــدا میخــرد .بهشــت جایــزه شماســت .وعــده بهشــت در تــورات و انجیــل و
قــرآن آمــده ولــی بدانیــد رزمنــده جبهــه دیــن،ایــن صفــات را بایــد داشــته باشــید:
َّ
ـون َّ
ون َّ
اآلم ُــر َ
الســاج َ
اکعـ َ
الســا ِئ ُح َ
ون ْال َح ِامـ ُـد َ
ــون ْال َعاب ُــد َ
«التا ِئ ُب َ
ون َّالر ُ
ون
دون ِ
ِ
ِ
ْ ْ
ُ
ب ْال َم ْع ُــروف َو َّالن ُ
ــون َعــن ْال ُمنکــر َو ْال َح ِاف ُظـ َ
اه َ
اهّلل َو َب ِّشـ ِـر ال ُمؤ ِم ِنيـ َـن» ؛
ود ِ
ـون ِل ُحــد ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
(توبــه )112 :نــه تــا صفــت اخالقــی پشــت ســر هــم ردیــف کــرده اســت .جبهه اســام
بایــد توبــه تــوش باشــه رکــوع تــوش باشــه ســجود تــوش باشــه بایــد توشامــر بــه
معــروف باشــه نمیتونــه مثــل جبهــه کفــر همــه ارزشهــا را نادیــده بگیــرد.امشــب
ـاجد و قائــم بودنــد؛ بعضیهــا رکــوع میکردنــد
نوشــتند لشــکر اباعبــداهلل راکـ ٍـع و سـ ٍ
بعضــی ســجده میکردنــد بعضیایســتاده بودنــد نمــاز میخواندنــد بعضــی قــرآن
میخواندنــد.امــا جبهــه کفــر لهــو و لعــب و فریــاد و تمســخر تــوش بــود.

حماسه دین اسالم اخالق ،معرفت و ...است

دیــن مــا جهــادش حماس ـهاش بــا اخــاق اســت بــا معرفــت اســت بــا ارزش
اســت .رزمنــده دیــن بایــد نمــازش رکوعــش ســجودش قیامــش در کنــار جهــادش
باشــد .بگذاریــد دو ســه تــا مثــال تاریخــی بزنــم یــه خــورده روشــن بشــوید ببینیــد
آقــا اگــر افــرادی معرفــت و اخــاق و زهــد را بــدون جهــاد و جنــگ خواســتنایــن
انســان کامــل نیســت شــما شــخصیتی مثــل ربیــع ابــن خصیــن کــه قبرش مشــهور
اســت در مشــهد اســت نوشــتند بیســت ســال یــک حــرف دنیایــی نــزد بیســت
ســال یــک وقــت یکــی از اطرافیانــش دیــد او را ایشــون از اون شــخص پرســید
پــدرت ُمــرده یــا زنــده اســت گفــت پــدرم از دنیــا رفتــه زد رو ســر خــودش گفــت
آی دیــدی یــک حــرف دنیایــی زدم مــن عهــد کــرده بــودم حــرف دنیــا نزنــم چــرا
پرســیدم پــدرت ُمــرده اســت یــا زنــده اســت همســایهاش میگفــت مــن گاهــی فکــر
میکــردم تــو تاریکــی ســتون در میــان خانــه اســتایــن ســتون دیــوار یــا ســتون
خیمــه اســتاینقــد میایســتاد یــک شــب تــا بــه صبــح کامــل رکــوع بــود یــک شــب
تــا بــه صبــح کامــل ســجده بــود قبــر کنــده بــود میرفــت داخلــش میخوابیــد
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َ َّ َ َ َ
َ َ ُ ُ َْ ْ ُ َ َ َ ّ ْ ُ
ـون
میاومــد َبیــرون میگفــت« :حتــي ِإذا َ جـ َـاء أحدهــم المــوت قــال ر ِب ار ِجعـ ِ
َ ُ
ٌ
ٌ
ّ ّ
(َ )99ل َع ِّلــي أ ْع َمـ ُـل َصا ِل ًحــا ِف َ
يمــا َت َرکـ ُـت کل ِإن َهــا ِکل َمــة ُهـ َـو قا ِئل َهــا َو ِمــن َو َرا ِئ ِهــم َبـ ْـر َزخ
إَلــي َيـ ْـوم ُي ْب َع ُثـ َ
ـون» ؛ (مؤمنــون 99 :ـ )100خدایــا منــو برگــردان مــن کار خــوب انجــام
ِ
ِ
بــدم میگفــت خــب برگشــتی میخواهــی چــه کار؟اینهــا کارهــای نمیخواهــم
بگــم بــه اصطــاح حــاال صــد در صــد نقلهــای تاریخــی درســته کــه همهاینهــا
بــوده یــا نــهامــا باألخــره زهــدش یــک زهــد ویــژهای بــودهامــا همیــن آدم بــه
امیرالمؤمنیــن در جنــگ صفیــن عــرض کــرد آقــا مــن نمیتونــم بجنگــم مــن شــک
ا امــام حســین را یــاری نکــرد
کــردم مــن را معــاف کنیــد از جنــگ .همیــن آدم کربـ 
بعــد هــم کــه خبــر شــهادت بهــش دادنــد یــک اظهــار تأســفی کــردایــن عرفــان
ً
منهــای حماســه اســتایــن عرفــان اصــا لیــس بعرفــان عرفــان دیــن بــا جهــادش
اســت بــا حماس ـهاش اســتایــن انســان کامــل نیســت.

جهاد بی اخالق و بی معرفت

مثــال دوم عکســش را بگــم جهــاد بیمعرفــت جهــاد بیاخــاق خالــد بــن ولیــد
آدم شــجاعی اســت خــودش میگفــت تــو بــدن مــن اگــر کســی بتوانــه یــک نقطــه
ســالم پیــدا کنــه نقطــه ســالم پیــدا نمیشــه تمــام بــدن مــن آثــار جراحــت اســت
وجــب بــه وجــب بدنــش جــای زخــم و تیــر و شمشــیر اســت صــد تــا جنــگ شــرکت
کــرده خــودش میگفــت مــن صدتــا جنــگ شــرکت کــردم و در تاریــخ اســدالغابه
نوشــته اســت کســی اســت کــه در موتــه وقتــی جعفــر بــن ابیطالــب شــهید شــد
فرماندههــا شــهید شــدند بــا یــک شــجاعتی لشــکر را عبــور داد لشــکر اســام را
رســاند بــه مدینــه آدم شــجاع ،قــوی ،آدم متحــور ،بیبــاک ،متحمــلامــا از نظــر
اخالقــی نــه پیغمبــر اکــرم فرســتادش دعــوت کنــه قبیلــه ابــن عامــر را بــه اســام بــا
اینــا کینــه داشــت چــون یــک روزی عموشاینــا کشــته بودنــد .مردهایایــن قبیله
را دســتور داد دستهاشــونو بســتن دســت بســته همــه را اعــدام کــرد حملــه کــرد
تگــری ،قتــل .وقتــی خبــر بــه رســولخدا رســید حضــرت
قبیلــه را غــارت کــرد .غار 
دسـتهای مبارکــش را آورد بــاال میگــن تــا اونجائیکــه زیــر بغــل پیامبــر پیــدا شــد:
اللهــم انــی أبــرو إلیــک ممــا فعــل خالــد؛ خدایــا مــن از کار خالــد بــن ولیــد برائــت
میجویم،ایــن کار را مــن تأییــد نمیکنــم .خــبایــن جنــگ بیاخــاق اســت.
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امیرالمؤمنیــن را حضــرت فرســتاد و فرمــود :بــرواینهــا را راضــی کــن .آقــا آمدنــد
تــک تــک خــون بهاهــا را دادنــد نوشــتند .حتــی اگــر یــک کاس ـهای شکســته بــود
حضــرت خســارت داد.امیرالمؤمنیــن حتــی بــه زنهــا و بچههــای داغدیــده پــول
زیــادی داد بــه میزانــی کــه بیــش از دیــه بــود راضــی بشــن وقتــی برگشــتند پیغمبــر
تشــکر کــرد ،فرمــود :خــدا ازت راضــی باشــه کــه مــردم را از مــن راضــی کــردی.
رضایــت مــردم کســب کــردی و نذاشــتی عملکــرد خالــد بــن ولیــد موجــب پشــت
کــردن مــردم بــه دیــن بشــود .خبایــن دو تــا مثــال .اون اخــاق و زهــد بــدون
جهــادایــن شــجاعت و جهــاد و بــدون اخــاق.

اویس قرنی

امــا جمــع بیــن هــر دوش اویــس قــرن .اویــس هــم گاهــی شــب تــا صبــح رکــوع
بــود .خــود خواجــه الربیــع بــه اویــس غبطــه میخــورد امــا همیــن آدم عابــد
صفیــن آمــد خدمتامیرالمؤمنیــن آقاجــان اومــدم بجنگــم جانــم را فــدا کنــم
اومــدم باهــات بیعــت کنــم آقــا فرمــود :بــه چــه شــرطی میخواهــی بــا مــن بیعــت
کنــی عــرض کــرد آقــا «أال بــذل محجــه نفســی دونــک»؛ بیعــت میکنــم خونــم را
هســتیام را وجــودم را فــدای شــما کنــم .والیتپذیــری هــم عالــی ،زهــدم عالــی.
خــود همیــن اویــس بهــش گفتنــد یــک کســی کفــن خریــده تــو قبــر میخوابــه زن
و بچــه را ول کــرده .اومــد بــاال ســرش گفــت :پاشــوایــن بســاطت را جمــع کــن.
توایــن قبــر و کفــن شــده بتــت .زهــدایــن نیســت کــه بــری تــو قبــر بخوابــی .زهــد
امیرالمؤمنیــن داشــت بــا یتیــم رئــوف بــا دشــمن شــجاع.
ایــن شــیوههای عرفانــی کــه حــاال یــک مقــداری هــم متأســفانه تــو جامعــه
بــاب شــده منهــای والیــت منهــای مرجعیــت منهــای اســتاد و مــراد اخالقــی یــک
روز ادعــای نیابــتامــام زمــان میکننــد یــک روز ادعــای رؤیــت آقــا و پیــام آوردن
میکننــد بابــا اون کســانی کــه خدمــت آقــا رســیدنداینقــد کتــوم بودنــد ســالها
بعــد از مرگشــون کســی متوجــه نشــد .ســید بحرالعلــوم آقــا مقــدس اردبیلیهــا
خودشــان کــه دکان بــاز نکردنــد بــه طرقــی یــک شــیوههایی باألخــره کشــف شــد
کــه خدمــت آقــا میرســیدند .مگــه بهایــن ســادگی اســت؟ حــاال بعضیهاشــون
دســتگیر میشــوند بعضیهاشــون ادامــه میدهنــد.
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ترویج عرفانهای کاذب

ی را
عرفــان راامــام(ره) داشــت اون شــجاعتش او عبادتــش .عرفــان اســام 
مالحســین قلــی همدانــی داشــت ،قاضــی تبریــزی داشــت ،عالمــه طباطبایــی
داشــت .بــا ایــن ســر و صداهــا و مریــد جمــع کــردن و از خــود تبلیــغ کــردن کــه
نمیشــه دکان بــاز کــرد .شــما بــرا خودتــون داریــد دســت و پــا میزنیــد .یــک روز
طریقــت را در کنــار شــریعت ،یــک روز قطــب و پیــر و مــراد در مقابــل مرجعیــت،
یــک روز عرفــان بــودا در مقابــل عرفــان اســامی
بــرادران عزیــز خواهــران محتــرم؛ عرفــان دینــی بــا جهــاد آمیختــه اســت اویــس
قــرن نمون ـهاش اســت کــه گفــت :علــی جــان! جانــم فــدات اومــدم جــان بــدم
هیــچ تردیــدی هــم نــدارم بــا هــر کــس هــم بگــی میجنگــم خــب حــاال بیائیــد
کربــا منامشــب از اون ُبعــد شــجاعت ُبعــد مبــارزه و ُبعــد مصیبــت بیــام بیــرون
بیائیــد تــو ُبعــد اخالقــی و معرفتــی نهضــت عاشــورا نهضتــی کــه دشــمنان هــم
بهایــن ُبعــدش اعتــراف کردنــد بــرادر ابــن زیــاد عثمــان بــن زیــاد وقتــی ســرها را
آوردنــد کوفــه گفــت کاش همــه آل زیــاد هــاک شــده بودندامــا پســر فاطمــه بــه
شــهادت نمیرســید داداشــش گفــت إ تــو معلــوم اســت از کــی حمایــت میکنــی
ماایــن ســرمدار و طالئیهدارایــن جریــان بودیــم گفــت کاش ننــگ بــرادری تــو
را هــم نداشــتم ببینیــد داداش ابنزیــاد همســر یزیــد بــه او اعتــراض میکنــه
همســر خولــی بــه او اعتــراض میکنــه زن کعــب بــن جابــر کــه کعــب قاتــل ُبریــر
ُ
ُ
اســت خون ـهاش قهــر میکنــه میگــه خــدا لعنتــت کنــه ســید قــراء کوفــه را کشــتی
ببینیــد زن اون قاتــل از خونــه میــره زن خولــی موضــع میگیرهاینهــا خودشــون
میدانســتند چــرا بایــد پســر یزیــد بــن معاویــه ســالها بعــد از حادثــه کربــا بلنــد
بشــود بگوئیــد کاش مــن بــه دنیــا نیامــده بــودم و لکــه و ننــگ بنیامیــه بــودن را بــا
خــودم نمیکشــیدماینها کــه حرفهــای خودشــون اســت حــاال تحلیلهــای
ُ
دیگــر را مــا کاری نداریــم چــرا؟ اونیکــه َســر اورده در مقابــل ابنزیــاد جایــزه بگیــره
ً
نمیگــه مــن َسـ ِـر یــک آدم مثــا فــرض کنیــد منفــی را آوردم میگــه :إنــی قتلــت ســید
ُ
المحجبــا؛ مــن آقــای بزرگــی را کشــتم قتلــت خیــر النــاس أم و أبــا؛ مــن ســر کســی
ُ
را اوردم کــه بهتریــن پــدر و مــادر دنیــا را دارد پساینهــا خودشــون هــم بهایــن
عظمــت معتــرف هســتند.

209

کتــاب مــاه

رحم و رأفت اباعبداهلل

بیائیــد بــرادران عزیــز و خواهــران گرامیامشــب بریــم تــو ُبعــد اخالقــی و
عرفانــی عاشــورا زیــارت ناحیــه مقدســه را ببینیدامــام زمــان میفرمایــد :حســین
ً
ً
َ ْ
ً ْ ّ
جــانَ :و ِلــ ِ ْـا ْسالم َو ْال ُم ْسـ ِـل َ
صابــرا؛ تــو
ناصــراَ ،و ِع ْنــد ال َبـ ِ
راحمــاَ ،و ِلل َحـ ِـق ِ
مین ِ
ـآء ِ
ِ
بــه مســلمانها و بــه اســام راحــم و رحیــم بــودی بذاریــد ُبعــد رحــم اباعبــداهلل
را منامشــب توضیــح بــدم ُبعــد ِرفــق اباعبــداهلل فتــوت اباعبــداهلل جوانمــردی
اباعبــداهلل حســین جانایــن تــو زیــارت ناحیــه مقدســه اســت کــه منســوب
ً
َ ْ َ ّ
ناصــراَ ،و
بهامــام زمــان
ــق ِ
اســت خیلــی زیبــا اونجــا اوصــاف آقــا را آورده و ِللح ِ
ً
َ ْ
صابــرا؛ جــد بزرگــوارم حســین در بــاء صبــور بــودی در دفــاع الحــق
ِع ْنــد ال َبـ ِ
ـآء ِ
قــوی بــودی در برابــر مســلمانها رئــوف و مهربــان بودیایــن جــز صفــات پیامبــر
َ
خــدا حضــرت محمــد ـ (ص) ـ جــزء صفــات رســولاهلل اســت َ
«ع ِزيـ ٌـز َعل ْيـ ِـه َمــا
َ
ُ ٌ
ُ
ْ ْ
َع ِن ّتـ ْـم َح ِريـ ٌـص َعل ْيکــم ِبال ُمؤ ِم ِنيـ َـن َرؤوف َّر ِحيـ ٌـم»؛ (توبــه)128 :ایــن آیــه را بذاریــد
ً ْ
کنارایــن فــراز زیــارت ناحیــه مقدســه َو ِلــ ِ ْـا ْسالم َو ْال ُم ْسـ ِـل َ
راحمــاَ ،و ِلل َحـ ّ ِـق
مین ِ
ِ
ً
ً
َ ْ
صابــرا؛ بــه مســلمانها مهربــان بــودی در مقابــل حــق در
ناصــراَ ،و ِع ْنــد ال َبـ ِ
ِ
ـآء ِ
ً
َ ْ َ ْ
َ
صابــرا؛ در مصیبــت
مقابــل باطــل و در دفــاع از حــق شــجاع بــودی و ِعنــد البـ ِ
ـآء ِ
و بــاء صبــور بــودی بــرادران عزیــز ،جوانهــای گرامیامــام حســین فــردا مکــرر
َّ ّ
ل َوإ َّنــا إَل ْيـ ِـه َراجعـ َ
ـون»؛ همــه از خدائیــم یعنــی مبــدأ بــه ســوی خــدا
ِ
فرمــود«ِ :إنــا ِ ِ ِ
برمیگردیــم معادایــن عرفــان اباعبــداهلل اســت هــر شــهیدی کــه اومــد بــاال ســرش
بــاال ســر همــه نیومــده اباعبــداهلل چنــد نفــری هفــت تــا هشــت تــا نوشــتند بــاال ســر
ْ ْ
هــر شــهیدی آمــد یــا خبــر شــهادتش را شــنیداین آیــه را خوانــد ِ«مـ َـن ال ُمؤ ِم ِنيـ َـن
َ َ َ
َ َ
َ
َ
ر َجـ ٌـال َص َد ُقــوا َمــا َع َ
اهَّلل َعل ْيـ ِـه ف ِم ْن ُهــم ّمــن ق َضــي ن ْح َبـ ُـه َو ِم ْن ُهــم ّمــن َي َنت ِظـ ُـر
اهـ ُـدوا
ِ
َُ
ً
َو َمــا َب ّدلــوا َت ْب ِديــا»؛ (احــزاب )23 :ببینیــد عاشــورا بــا چــی چــی درســت شــده بــا
َ
ُ َ
یکــرد بــه دشــمن میایســتاد یــه جایــی ال َحـ ْـول َوال قـ َّـوة
چــی اومــده بــاال حملــه م 
َ ّ
َ ُْ
ّ
ّ
ُ
َ
َْ
ِا ّال بـ َِّ ْ َ
َ
ْ
ظيم؛امــام ســجاد را در آغــوش گرفــت اللهــم ِبحـ ِـق يــس والقــر ِآن
ـالل الع ِلـ ِّـى الع ِ
ِ
ْ
ْ
ً
ُْ
ال َحكيـ ِـم َو ِب َحـ ّ ِـق طــه َو القـ ْـر ِآن ال َعظيـ ِـم؛ اصــا کربــا دعــا و قــرآن و ذکــر و مناجــات
َ
اســت جوانــش میــره میــدان پشــت ســرش نــگاه میکنــه «إ َّن َ
اهّلل ْاص َطفــي
ِ
َ ْ َ
َ
َ َ َُ ً َ
وحــا َوآل ِإ ْب َر ِاهيـ َـم َوآل ِع ْمـ َـر َان َعلــي ال َعال ِميـ َـن»؛ (آل عمــران )33 :قــرآن
آدم ون
ْ
َ ْ َ َ ُ َّ َ ّ َّ ْ
ّ
ُ
ْ
َ
َ
َ
ـالل الع ِلـ ِّـى العظيـ ِـم؛ بــاال ســر شــهید ِ«منهــم مــن
میخوانــه ال حــول وال قــوة ِاال ِبـ ِ
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ُّ
ً
َ
َ
ق َضــى ن ْح َبـ ُـه َو ِم ْن ُهــم َّمــن َي َنت ِظـ ُـر َو َمــا َب َدلــوا َت ْب ِديــا»؛ میخواندایــن اردوگاه بــا
اون اردوگاه قابــل مقایســه اســت شــما نمــاز اباعبــداهلل را فــردا ظهــر ببینیــد ســه
تــا ویژگــی داره نمــاز حســین خــوب عنایــت کنیــد جوانهــای عزیــز بــه نمازتــون
اهمیــت بدهیــد حســین میتونســت نمــاز تــو خیمــه بخوانــد باألخــره هنــوز کــه
یــاران زیــادی بودنــد هنــوز اصحــاب تمــوم نشــده بودنــد بنیهاشــم کــه میــدان
ً
نیومــده بودنــد هنــوز از اصحــاب اصــا جنــگ کربــا بعدازظهــر عاشــورا اوج گرفتــه
یعنــی رفتــن تــک تــک افــراد بیشــتر بعــد از نمــاز ظهــر بــوده هنــوز حبیــب زنــده
اســت هنــوز اون أخــوان غفاریــان هســتند هنــوز علیاکبــر عبــاس قاســم خباینــا
وایســتن دشــمن هــم متوجــه نمیشــه یکــی یکــی برونــد تــو خیمــه نمــازش را
بخوانــد بیایــد بیــرون چــرا؟ چراایــن کار را نکــرد؟

ویژگیهای نمازامام حسین

(ع)

سه تا ویژگی دارد نماز حسین

یــک :اول وقــت؛ خــب حــاال صبــر کنیــم جنــگ تمــام بشــه تــا غــروب وقــت
اســت نخیــر اول وقــت.
دو :جماعــت؛ خــب نمــاز را تکــی بخواننــد،در خیمــه بخواننــد ،نــه نمــاز خوف
خوانــد دو رکعــت مثــل نمازهــای شکســته دیگهایســتاد جلــو دو تــا صــف نمــاز
خوفاینــه یعنــی هــر کســی یــک رکعتــش بهامــام اقتــدا میکنــه یــک رکعتــش
ُ
هــم خــودش فــردا میکنــه اون گــروه دومــم بــه همیــن شــکل کــه هــر دو گــروه بــه
جماعــت برســند دومیــن ویژگیایــن نمازاینــه جماعــت اســت.
ســوم :علنــی اســت؛ خــب همیــن نمــاز در خیمــه برگزار میشــد شــاید دشــمن
هــم متوجــه نمیشــد چــرا آمــده تــو صحــرا میــان دشــمن شــهید هــم دادنــد.
ســعدابن عبــداهلل شــهید شــد زهیــر تیــر خــورد آمــده وســط صحــرا نمــاز میخوانــد
ُ ُ َ َّ َ َ
الصــاة»؛
جماعــت اول وقــت بــرادران عزیزایــن نمــاز حســین پیــام دارد «ي ِقيمــون
نــه فقــط «یقــرؤن الصــاة» نمــاز میگــه اقامــه کــن نــه بخــون اقامهاشاینــه علنــی
باشــه جماعــت باشــه نــه ظهــر عاشــورا دســته تــو خیابــان صــدای اذانــم بلنــد
اســت وهــن اســت هــر کجــا هــر گروهــی بــه هــر شــکلی هســت بایــد بایســتد نمــاز
همیــن جملـهای کــه مــن گفتــم بــس اســت دراینکــه آدم تکلیفــی احســاس کنــه
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ظهــر عاشــورا هــر کجــا هســت بایســته نمــاز نــه ناهــار بدهنــد نــه طبــل بزننــد نــه
دســته حرکــت کنــه بــا وضــو بیاینــد هــر کــی هــر کجــا هســت یکــی هــم بایســته
ً
جلــو حــاال حتمــا نمیخــواد بــه اصطــاح حــاال عزیــزان روحانــی شــاید نباشــند
تــو دســتهجات همــه جــا یــا تعــداد نرســه جمعیــت زیــاد یکــی کــه قبــول دارنــد
بایســته جلــو نمــاز بخوانــه

چراامام حسین(ع) نماز به جماعت خواند

ایــن جملــه را شــما خــوب تحلیــل کنهامشــب چــرا اباعبــداهلل نرفــت تــو خیمــه
تکــی نمــاز بخونــه؟ عباســم تــو نمــاز بخــون بیــا علیاکبــرم تــو هــم نمــاز بخــون بیــا
چــرا علنــی جماعــت اونــم اول وقتاینــا نکتــه دارهایــن عرفــان حســین اسـتاین
معرفــت اباعبــداهلل و اون جنبههــای اخالقــی و عبــادی عاشوراســت مــا غافــل
شــدیم ازایــن جنبههــای عاشــورا حماســه جنــگ مبــارزه مظلومیتاشــک و
آه جــای خودشاماایــن ُبعــد عاشــورا بایــد ترســیم بشــه تبییــن بشــه تحلیــل
بشـهاین یــک ُبعــد ُبعــد عبــادی بیائیــد ُبعــد دیگـهای لشــکر را خدمتتــون عــرض
کنــم ُبعــد رأفــت و رحمــت اســام جهــادش هــم بــا رحمــت آمیختــه اســت پیغمبــر
وقتــی جنــگ میکردنــد میفرمــود :بــا زنهــا کاری نداشــته باشــید بــا بچههــا
کاری نداشــته باشــید درختهــا را نکنیــد حیوانهــا را نکشــید اگــر دشــمن فــرار
کــرد تعقیبــش نکنیدایــن فرهنــگ دیــن اســت از پشــت خنجــر نزنیــد خــب اون
ســپاه دشــمن اس ـتاین ســپاه اباعبــداهلل آمــده میــدان.
ُ
تمیــم بــن قحطبــه آمــده مقابلــش از امــرای شــام اســت فرمانــده لشــکر
شامیهاســت فــرد شــجاعی اســت همــه اصحــاب هــم شــهید شــدند یــاران هــم
شــهید شــدند خودامــام آمــده میــدان بعضــی از مقاتــل و تاریخنویســان نوشــتند
بهامــام عــرض کــرد آقــا مــن شــما را نصیحــت میکنــم برگردیــد شــما کــه حریــف
بیســت هــزار ســی هــزار آدم نمیشــویدامام فرمود:اینهــا منــو محاصــره کردنــد
منکــه بــه قصــد جنــگ نیامــدم محاصــره کردنداین جریــان را پیــش آوردنداینها
منــو محاصــره کردنــد تــو بــه مــن میگــی برگــرد مگــه میذارنــد حســین برگــرده ازایــن
صحــرا جــزء بــا بیعــت بــا یزیــد کــه خــودش فرمــود :فاتحــه اســام خوانــده اســت
اگــه بیعــت بشــه گفــت آقــا پــس میجنگیــم وارد جنــگ شــدند
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برخورد اباعبداهلل با جنگجویان دشمن

اولیــن برخــورد ابیعبــداهلل خیلــی شــجاع بــوده ببینیــد خــود اباالفضــل
العبــاس میگــه مــا بــه حســین پنــاه میبردیــم روز عاشــورا کمـ ا اینکهامیرالمؤمنیــن
میفرمایــد در جنگهــا بــه پیغمبــر پنــاه میبردیــم شــجاعتامیرالمؤمنین
کــه بینظیــر اســت او از شــجاعت پیغمبــر تعریــف میکنــه شــجاعت عبــاس کــه
کمنظیــر اســت او از شــجاعتامام حســین تعریــف میکنــه تــو اولیــن حملــه از
اســب افتــاد زمیــن هــر کــی باشــهاینجــور موقــع میکشـهامام فرمودنــد :بلنــد شــو
پاشــو ســوار شــو مهلــت دادنــد ابــن قحطبــه ســوار شــد مجــدد وارد جنــگ شــدند
از ناحیــه دو پــا مجــروح شــد افتــاد روی زمیــن تمیــم آقــا اومدنــد بــاال ســرش
فرمودنــد :میخواهــی صــدا بزنــم ببرنــت قبیل ـهات بیــاد زیــر بغلهاتــو بگیرنــد
گفــت آقــا بزرگــواری کنیــد منــو نکشــید فریــاد زد بیائیــد فرمانــده شــامامیرتون
را ببریــد آمدنــد یــک عــده از بســتگانش بودنــد زیــر بغلهاشــو گرفتنــد بــدن
مجروحــش را از صحــرا برداشــتند ُبردنــد آیــا دشــمن هــم همچیــن اجــازهای
مـیداد یــا وقتــی علیاکبــر خــون روی چشــمای اســب را گرفــت افتــاد بیــن لشــکر
هــر کــی هــر چــی داشــت بــه بــدن او زد قطعــوه بســویف اربــا اربــا؛ یــا وقتــی پســر
فاطمــه تــو گــودی قتلــگاه افتــاد کــه تعبیــر بعضــی از مقتلهاایــن اســت کــه
حســین لحظــات طوالنــی بیهــوش بــود از شــدت لطمــه بیهــوش بــود گاهــی
چشــم بــاز میکــرد گاهــی چشــم میبســت تــوان بلنــد شــدن نداشــت ببینیــد
چطــور بــا ســنگ و چــوب و بــا اون برخــورد ناجوانمردانــه و اســب به بــدن دواندن
و گوشــواره از گــوش کشــیدن وایــن جنایتهایــی کهاینهــا انجــام دادنــد

روز رحم و لطف

یــک شــخصی میگــه مــن یــک ش ـبامیرالمؤمنین را خــواب دیــدم یکــی از
علمــای اهلســنتاینو صاحــب ریحانــة األدب نوشــته میگــه آقــا را خــواب
دیــدم گفتــم یــا أمیرالمؤمنیــن بنیامیــه بــا شــما بــد کردنــد شــما تــو فتــح مکــه
فریــاد مــیزدی الیــوم یــوم المرحمه؛امــروز روز رحــم و لطــف اســت شــماها
وقتــی مکــه را فتــح کردیــد بــه ابوســفیانامنیت دادیــد حتــی پیغمبــر فرمــود:
ابوســفیان خانـهاش مأمــن اســت یعنــی هــر کــی بــره تــو اون خانــه کاریــش نداریــم
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بــا فرضاینکــه ابوســفیان فرمانــده جنگهــای زیــادی علیــه اســام بــود تــو
بــدر تــو احــد تــو خنــدق خیلــی پیغمبــر آزار داده در عیــن حــال رســولخدا هــم
بهشامنیــت داد هــم خان ـهاش را مأمــن قــرار داد هــم آزادش کــرد بخشــیدش
یاامیرالمؤمنیــن جایــزه و مــزد اون برخــورد شــما را تــو فتــح مکــه بنیامیــه
روز عاشــورا دادنــد چــه کردنــد چرااینطــور شــد آقــا تــو عالــم رؤیــا بهایــن عالــم
اهلســنت فرمــود  :بــرو در خانــه ابــن ســیفی شــاعر او جوابــت را میگویــد از خــواب
پریــدم خــب حــاال خــواب دیشــبم عــرض کــردم نمیگیــم تکلیـفآور اســت حجــت
شــرعی اســت ولــی پیــام داره باألخــره خــواب یوســف پیــام داشــت خــواب عزیــز
مصــر پیــام داشــت خــواب را در حدیــث داریــم نــزد هــر کســی نقــل نکنیــد اگــر رؤیــا
صادقــه باشــه گاهــی پیامهــای دقیقــی بــرا اون کســی داره کــه خــواب دیــده از
خــواب پریــد ابــن ســیفی کیهایــن طــرف اون طــرف تحقیــق کردایــن قضیــه
مــال قــرن ششــم اســت میگــه آمــدم در خانــه ابــن ســیفی در زدم قصــه را تعریــف
کــردم دیدماشــک تــو چشــمانش حلقــه زد گفــت منامشــب یــک شــعری گفتــه
بــودم مقایســه کــرده بــودم بیــن کربــا و بیــن لطفــی کــه پیغمبــر و اهلبیــت بــه
ابوســفیان و بنیامیــه تــو فتــح مکــه کردنــد یــک شــعری گفتــه بــودم هنــوز هــم
نهایــن شــعر بــرا کســی خوانــدم نــه بیــرون دادم فقــط رو کاغــذ تــو ذهــن خــودم
بــوده آقاامیرالمؤمنیــن تــو را فرســتاده

ترجمه شرع سیفی

اون شــعر ســه چهــار بیتــی معــروف کــه ترجمهاشاینــه مــا بــه اون قــدرت
رســید مــا پیــروز شــدیم شــما را بخشــیدیماما شــما وقتــی بهتــون قــدرت رســید
بــه کــودکان و بــه اطفــال مــا هــم رحــم نکردیــد معنــای شــعر حــاال ترجمهاشایــن
اســت ببینیداینکــه عــرض میکنــم اردوگاه حســینی و کربــا عــاوه بــر حماســه
جریــان مصیبتــی و حماسـیاش جریــان اخالقــی بعضــی نوشــتن لشــکر حــر هــزار
نفــر بودنــد تماماینهــا را لشــکر اباعبــداهلل آب دادنــد در صفینامــام حســین(ع)
آبــی را کــه معاویــه بســته بــود گشــود بعضــی نوشــتند حتــی یزیــد بــن معاویــه
در صفیــن بــوده اومــد ازایــن آب نوشــید آبــی کــه بــه دســت اباعبــداهلل بــاز شــد
مســیرش اونوقتاینه ـ ا اینطــور برخــورد کردنــد.
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بــرادران عزیــز ،جوانهــای گرامــی ،حادثــه عاشــورا را ا ز ایــن ُبعــد مــورد بررســی
قــرار بدهیــد .نمازامــام حســین ،عفوامــام حســین ،توجهامــام حســین بــه حــق
النــاس ،مثلامشــب یــا فردایــی وقتــی اون شــخص محمــد بــن بشــیر آمدنــد
گفتنــد پســرت اســیر شــدهامام فرمــود :میتوانیــد برگردیــد در آزادی پســرت تالش
کنــی گفــت آقــا نــه مــن نمیرمامــام پنــج لبــاس گــران قیمــت نوشــتند بعضیهــا
حــاال قیمتهاشــو مختلــف نوشــتن تــو تاریــخ داد بهایشــون فرمود:اینهــارو
بفرســت بفروشــند پســرت را آزاد کننــد ببینیــد شــما حتــی درایــن لحظــات
حســاسامام رأفتــش ،محبتــش شــاملاین صحابــی وایــن شــخص میشــه حتــی
بعضیهــا نوشــتند ســرزمین کربــا راامــام خریــد بعــد هــم بــه خــود اون کســانی کــه
آنجــا بودندایــن ســرزمین را واگــذار کــرد هدیــه کــرد بعضــی از نقلهــا دارد شــرط
کــرد فرمــود :بــا زائــران مــن مهربــان باشــید کســانی کــه میآینــد زیــارت بــه آنهــا
اکــرام کنیــد احتــرام کنیدایــن ابعــاد را تــو کربــا مــا بررســی کنیــم بــرادران عزیــز
دهــه عاشــورا تمــام شــد اگــر توانســتی ازایــن جلســه نمــاز اول وقــت ،رعایــت حــق
النــاس ،کنــار گذاشــتن گنــاه ،کنــار گذاشــتن معصیــت ،اصــاح نفس،اینــارو نتیجــه
بگیــری اونوقــت حســینی شــدی حســینی شــدن بــا خلــق و خــوی حســین اســت
بــا صفــات حســین اســت بــا ُابهــت و عظمــت و عبــادت و بندگــی حســین آشــنا
شــدن اســتامید داریــم خداونــد بــه همــه مــا و شــما توفیــق بدهــد بیــش از
پیــش انشــاءاهلل بــا مکتــب اباعبــداهلل آشــنا شــویم و انشــاءاهللاین ُبعــد اخالقــی
ً
نهضــت عاشــورا را مخصوصــا در زندگیمــون الگــو و مــاک قــرار بدهیــم خــب مــن
بــه همیــن میــزان اکتفــاء کنــم

ذکر مصیبت

چنــد جملـهای هــم ذکــر مصیبــت کنــم بــه هــر حــال شــب عاشوراســت و شــب
عــزا و شــب مصیبــت بــزرگ شــخصیت عالــم جهــان اســام فرزنــد رســولخدا ســید
الشــباب اهــل الجنــه و ریحانــة الرســول شــخصیتی کــه گفــت همــه عالــم در عــزای
او گریــه کردنــد هنــا بکیــت علــی و مــن بــکاء محمــد هنــا بکیــت علــی الحســین و
أهلــی؛ کســی کــه پیامبــر بــرای عــزای اواشــک ریخــت کســی کــه عالــم بــرای عــزای
اواشــک ریخــت و لقــد بکــت فــی الســماء مالئــک؛ ظهــرون کــرام راکعــون و ســجد
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هــذا حســین بســیوف مبذئــوا؛ متخــذب بدمــاء؛ رســولاهلل براشاشــک ریختــه
ُ
وقتــی قنداقهاشــو اوردن پیــش پیغمبــر اکــرم نبــی مکــرم اســام ائمــه مــا علــم
غیــب دارنــد از آینــده خبــر دارنــد مــا بارهــا رو منبــر گفتیمایــن اطــاع اونهــا علــت
حادثــه نیســت جبــرم نمیــاره چــون قــدرت داره خــدا حــوادث آینــده را بــه او
داده میدانهامیرالمؤمنیــن از شــهادتش خبــر داشـتامام حســین خبــر داشــت
کمااینکــه مــا اگــر بعــد از یــک اتفاقــی کــه میافتــه یــک جایــی تعریــف کنیــم خبــر
بدهیــم مــا علــت حادثــه نیســتیم حادثــه رو علــل خــودش واقــع میشــه هــر کســی
هــم اباعبــداهلل را بــه قتــل رســانده قیامــت گیــر اســت بایــد جــواب بــده هــر کســی
یــاری کــرده اســت اباعبــداهلل را نــزد خــدا مأجــور اســت هــر کــی نــدای حســین را
نادیــده گرفتــه پیــش خــدا مســئول اسـتاینکه یــک کســی بگویــد خبایــن واقعــه
کــه بایــد واقــع میشــد پیغمبــرم فرمــوده نــه علــم رســولخدا نــه جبــرآور اســت و
نــه علــت حادثــه چــون نبــی اســت پیامبــر اســت پیشــاپیش خبــر داره از قضایــا
خــود مــن و شــما بعضــی از اولیــاء ممکنه بعضــی از افراد گاهی یــک خوابی ببینند
حادثــه چنــد روز بعــد را پیشبینــی کننــد الهامیبهشــون بشــه بعضــی افــراد داریم
مــن میشناســم بعضــی از عزیزانــی کــه پسرشــون شــهید شــده میگــه آقــا مــن یــه
هفتــه قبلــش خــواب دیــدم چشــم راســتم افتــاد رو ورق روی کاغــذ متوجــه شــدم
پســرم را از دســت میدمایشــون علــت حادثــه نیســت خداونــد بــه اوایــن خبــر
و اطــاع را بــه واســطه ظرفیتــش داده پیغمبــر میدانســت لــذا نوشــتند وقتــی
ُ
قنداقــه حســین را اوردنــد دادنــد بــه دســت رســولخدااین لبهــا را گذاشــت بــه
گلــوی حســین بوســید بعــد فرمــود:مالــی و لیزیــد بــن معاویــه یزید مرا با تــو چه کار
تــو را بــا مــن چــه کار خیلــی گلــوی حســین را میبوســید میفرمــود :أقبــل موضــع
ســیوف؛اینجا جــای شمشــیر اســت مــن جــای شمشــیرها را میبوســم بــه تعبیــر
یکــی از بــزرگان میفرمود:اینکــه پیغمبــر اکــرم فرمــود :هیــچ پیغمبــری بهانــدازه
مــن اذیــت نشــد مــا إوذی نبــی؛ هیــچ پیغمبریایشــون میفرمــود :بعضــی از
پیغمبــران را قطعــه قطعــه کردنــد میــان درخــت گذاشــتند بدنشــون را ّأره کردنــد
تــو چاهانداختنــد منظــور پیغمبــر شــکنجه جسمینیســت ،منظــور پیغمبــر
اکــرم آزارهــا و اذیتهایــی اســت کــه میدیــد بعــد از او بــر اهلبیــت و ذری ـهاش
یکــرد بــه حســن لبهاشــو میبوســید میفرمــود :از
وارد میشــه گاهــی نــگاه م 
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یکــرد بــه حســین گلــوش میبوســید
راه دهــان مســموم میشــی گاهــی نــگاه م 
میفرمــود :از راه گلــو شمشــیر بــر گلــوی او میذارنــد بــه شــهادت میرســید گاهــی
نــگاه میکــرد بــه صــورت فاطمهاشــک میریخــت جــای ســیلی میدیــد گاهــی
یکــرد میفرمود:ایــن محاســن بــا
نــگاه میکــرد بــه فرقامیرالمؤمنیــن گریــه م 
خــون ســرت خضــاب خواهــد ش ـداین ســر شمشــیر خواهــد خــورد مکــررایــن
حــوادث اتفــاق افتــاده بــود و پیغمبــر گرامیاسالماشــک ریختــه بــود یــا رســول
اهللاینهــا را پیشبینــی کردیــد بــرای فاطمــه بــرای فرزندانتامــا نبــودی ببینــی
کربــا عاشــورا چــه اتفاقــی افتــاد دلهــا را روانــه کنیــم کنــار قبــرش خوشــا بــه حــال
اوناییکهامشــب کربــا بیتوتــه کنــار قبرامــام حسینامشــب مســتحب اســت کســی
شــب عاشــورا بتونــه کربــا باشهامشــب وارد جــزو آدابامشــب اســت حســین
جــان بنــای مــا و قســمت مــا همامشــب توایــن مجلــس شــده مــا از همیــن جــا
دلهــا را روانــه میکنیــم صحــرای کربــا چــه شــبی گذراندامشبامشــب چــه
شــبی گذرانــد اباعبــداهلل بــه خیمههــا ســرزد پشــت خیمههــا دســتور داد گــودال
حفــر کردنــد آتــش ریختــن صبــح عاشــورا کــه از پشــت حملــه نشــه گاهــی میاومــد
بــه اصحــاب ســر م ـیزد گاهــی نمــاز خونــد گاهــی عبــادت انجــام م ـیداد گاهــی
قــرآن میخوانــد سیدالســاجدین میگــه یــک وقتــم دیــدم پــدر بزرگوارمامشــب
داره بــا خــودش شــعر زمزمــه میکنــه:
َ
َ َ
َ
َ
َ ُُّ َ َ
َ
صيل
ليل
كم لك في ِاإل ِ
شراق واأل ِ
يا دهر أ ٍف لك ِمن خ ِ
َ
ِمن ِ َ
َ َ ُ َ َ ُ َ
ديل
تيل
صاح ٍب و ِ
ُّوالدهر ال يقنع ِبالب ِ
ماج ٍد ق ِ
َ
َ
َ
َُ َ
ُ َ
َ ُ
ليل
بيل؛
واألمر في ذاك ِإلى الج ِ
وكل ح ٍّي سا ِلك الس ِ
میگــه مــن فهمیــدم پیــام ایــن شــعرها ایــن اســت کــه مــن فــردا شــهید
میشــوم .ایــن کاروان فــردا ب ـیکاروان ســاالر میشــود .فــردا فاطمــه بیفرزنــد
میشــود .بغــض گلمــو گرفــت ولــی خودمــو نگــه داشــتم میگــه مــن اظهــار نکــردم
بــا صــدای بلنــد گریــه نکردمامــا زینــب کبــری(س) شــنید عقیلــه بنیهاشــم آمــد
جلــو بــرادرم عزیــزم بأبــی و أنــت أمیپــدرم بــه قربانــت مــادرم بــه قربانــت بنفســی
أنــت خــودم بــه قربانــت لیــت المــوت ...کاش زینــب می ُمــرد و ُمــردن تــو را
نمیدیــد کاش زینــب می ُمــرد و غربــت تــو را نمیدیــد کاش دعــا میکــردی زینــب
نباشــه شــهادت تــو را ببینــه زینبــی کــه یــک خــار بــه دســت حســین نمیتونــه
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ببینــه غــم حســین نمیتونــه ببینــه فرمــود :خواهــرم صبــور بــاش بردبــار بــاش
ُ
نوشــتن زینــب کبــری ـ ســام اهلل علیهــا ـ علــی وجههــا ...دو تــا دستاشــو اورد بــاال
زد تــو صورتــش زد تــو صورتــش دســت ُبــرد گریبانشــو چــاک داد فغشــی علیهــا؛
غــش کــرد رو زمیــن افتــاد اباعبــداهلل فرمــود :یــه قــدری آب بیاریــد آب بــه ســر و
صــورت خواهــر زد خواهــرم عزیــزم مــادرم از دنیــا رفــت بــرادرم رفــت پدرمــون رفــت
صبــر تــو را شــیطان نبــره فــردا جریانهــای مختلفــی میبینــی یکــی یکیاینهــا
را بــرای زینــب کبــری تشــریع کــرد دســت والیــت رو ســینه زینــب گذاشــت او را
آرام کــرد یــا بقیــة اهلل روضــه مــن همیــن یــه جملــه اســت و تمــام فــردا پیــش آمــد
حــوادث رفــت جلــو یکــی یکــی تــا اون لحظـهای کــه اباعبــداهلل خــودش تــو گــودی
قتلــگاه اســت شمشــیر و نیزههــا بــه بــدن اصابــت کــرده زینــب کبــری اومــد بــاالی
تــل زینبیــه دیــد دور تــا دور قتلــگاه حلقــه زدنــد از تــل اومــد پاییــن بریــد عقــب
بریــد عقــب مگــه جــان دادن تماشــا داره مگــه حســین مــن داره جــان میــده نــگاه
داره دیــد نمیــرن اومــد مقابــل عمرســعد یــا عمــر أتقتــل أباعبــداهلل تــو بگواینــا بــرن
داداش مــن داره جــان میــده بــرادر مــن داره قبــض روح میشــه أیقتــل أبوعبــداهلل
و أنــت تنصــر إلیــه؛ أباعبــداهلل غیــرت اهلل تــا صــدای خواهــر را شــنید فرمــود:
خواهــرم برگــرد برگــرد إرجعــی إرجعــی نمیخــوام تــا مــن زنــدهام بیــای بیــن نامحرمآ
اونــا رفــت خواهــر برگشــت دشــمنم خیالــش راحــت شــد دور حســینتونو جوانهــا
محاصــره کــردن فرقــه برمــاه فرقــة بالحجــاره؛ هــر کــی هــر چــی داشــت زد هــر کــی هر
چــی تــوان داشــت زد حســین حســین حســین قربــان داغ دلت نمیدونــم قتلگاه
رفتــی یــا نــه مــن تــو قتلــگاه کمتــر میــرم طاقــت نمیــارم پامــو میــذارم قتلــگاه میگــم
حســین جاناینجــا بــود تــو پاتــو رو زمیــن کشــیدیاینجا بــود تــو صورتتــو رو خــاک
گذاشــتیاینجا بــود ســر مقــدس تــو را از بدنــت جــدا کــردن قتلــگاه اگــه کربــا رفتــی
تــا حــال نــداری نــرو قتلــگاه جــای زینــب بــوده قتلــگاه فــردا شــب فاطمــه آمــده
پیغمبــر آمــده زینــب تــو خیمــه اس ـتامرامام اســت دیگــه بیــرون نیومدهامــا یــه
وقــت دیــد صــدای دشــمن بلنــد هلهلــه میکشــند فریــاد میزننــد آمــد بیــرون
ببینــد ســر مقــدس اباعبــداهلل بــاالی نــی بــرادر میــان قتلــگاه هــر کجــا نشســتی
تأســی کــن بــه جابــر بــن عبــداهلل انصــاری ســه مرتبــه یــا حســین...
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پرسش
آیا فرشتگان و جنیان در کربال به کمک حضرتامام حسین(ع) آمدند؟
چرا آن حضرتاین کمک را نپذیرفتند؟

پاسخ اجمالی

در برخــی از منابــع روایــی ،دربــارۀ کمــک و نصــرت الهــی بــه وســیلۀ جنیــان و
فرشــتگان بهامــام حســین(ع) احادیثــی از ائمــه معصومیــن(ع) بیــان شــده اســت
کــه بهاینامــر تصریــح میکننــد.
البتــه یــاری رســاندن مالئکــه و جنیــان و یــا هــر چیــز دیگــری از طــرف خداونــد
بــرای انبیــا هــم بــوده اســت؛ خداونــد در قــرآن بــه پیامبــر(ص) میفرمایــد( :بــه
خاطــر بیاوریــد) زمانــى را (کــه از شــدت ناراحتــى در میــدان بــدر) از پروردگارتــان
تقاضــاى کمــک مىکردیــد و او تقاضــاى شــما را پذیرفــت (و گفــت) مــن شــما را بــا
یــک هــزار از فرشــتگان کــه پشــت ســر هــم فــرود مىآینــد یــارى مىکن ـم.
برخــی از دالیــل مهمیکهامــام حســین(ع)این یــاری و کمــک را نپذیرفــت،
عبارتانــد از :منحصــر بــودن اصالحامــت پیامبــر اکــرم(ص) در آن شــرایط بحرانــی
بــه شهادت،اشــتیاق لقــای الهــی ،مقــدر بــودن شــهادت بــرای آن حضــرت،
بــودن شــهادت نــزد آن حضــرت بــه عنــوان گرامیتریــن و زیباتریــن مــرگ و
انجامایــن مأموریــت الهــی بــه صــورت طبیعــی.
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پاسخ تفصیلی

نزول نصرت الهی برای کمک بهامام حسین

(ع)

در برخــی از منابــع روایــی ،دربــاره کمــک و نصــرت الهــی بــه وســیلۀ جنیــان
و فرشــتگان بهامــام حســین(ع) احادیثــی از ائمــه معصومیــن(ع) بیــان شــده
ً
اســت کــه بهاینامــر تصریــح میکننــد؛ مثــا :شــیخ مفیــد بــه ســند خــود ازامــام
صــادق (ع )ایــن نکتــه را نقــل کــرده اســت :زمانــی کهامــام حســین(ع) از مدینــه
حرکــت کــرد ،گروهــی از مالئکــه بــرای پیشــنهاد کمــک خدمــت آن حضــرت آمدنــد
و گروههایــی از مســلمانان و شــیعیان جــن بــرای کمــک آمدند،امــا حضــرت در
پاســخ جنیــان فرمــود« :خــدا بــه شــما جــزای خیــر دهــد مــن مســئول کار خــود
هســتم و محــل و زمــان قتــل مــن نیــز مشــخص اســت .جنیــان گفتنــد :اگرامــر
شــما نبــود همــه دشــمنان شــما را میکشــتیم .حضــرت در پاســخ فرمــود :مــا
برایــن کار از شــما تواناتریم،امــا چنیــن نمیکنیــم تــا آنهــا کــه گمــراه میشــوند
بــا اتمــام حجــت باشــد و آنهــا کــه راه حــق را میپذیرنــد بــا آگاهــی و دلیــل آشــکار
باشــد» ]1[.همچنینامــام صــادق(ع) فرمودنــد« :از پــدرم شــنیدم کــه مىفرمــود:
چونامــام حســین(ع) بــا عمــر بــن ســعد تالقــى نمودنــد و جنــگ بــر پــا شــد،
خداونــد نصــرت خــود را فــرو فرســتاد تــا آن جــا کــه بــر ســر حســین ســایه گســترد،
و آن گاهامــام مخیــر شــد بیــن پیــروزى بــر دشــمنانش و بیــن مالقــات و لقــاى
پــروردگارش ،او لقــاى پــروردگارش را برگزیــد»]2[.
نیــز در برخــی از روایــات هــم بیــان شــده اســت کــه فرشــتگانی بــرای کمــک
بهامــام حســین(ع) آمدنــد ،در مرتبــۀ اول اجــازه جنگیــدن بــه آنهــا داده
نشــد ،ولــی در مرتبــه دوم وقتــی آمدنــد کهامــام حســین(ع) شــهید شــده
بــود؛ مانندایــن روایــت ازامــام صــادق(ع)« :چهــار هــزار فرشــته نــازل شــدند تــا
همراهامــام حســین(ع) بجنگنــد ،ولــی بــه آنــان اجــازه جنگیــدن داده نشــد.
دوبــاره اذن گرفتنــد و فــرود آمدنــد وایــن وقتــی بــود کــه حســین(ع) کشــته شــده
بــود]3[.»...
خالصهایــن کــه ،چنیــن چیــزی در روایــات وجــود دارد و درســت اســت و هیــچ
دانشــمند و کارشــناس دینــی آن را رد نکــرده اســت؛ زیــرا منافاتــی بــا اعتقــادات
و معــارف اســامیندارد .البتــه یــاری رســاندن مالئکــه و جنیــان و یــا هــر چیــز
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دیگــری از طــرف خداونــد بــرای انبیــا هــم بــوده اســت؛ خداونــد در قــرآن بــه
پیامبــر(ص) میفرمایــد( :بــه خاطــر بیاوریــد) زمانــى را (کــه از شــدت ناراحتــى
در میــدان بــدر) از پروردگارتــان تقاضــاى کمــک مىکردیــد و او تقاضــاى شــما را
پذیرفــت (و گفــت) مــن شــما را بــا یــک هــزار از فرشــتگان کــه پشــت ســر هــم فــرود
مىآینــد یــارى مىکن ـم ]4[.و مثــل یــاری رســاندن بــه مســلمانان در جنــگ
احــزاب و در برخــی موارد،ایــن کمکهــا از طــرف فرشــتگان و جنیــان بــود کــه بــه
یکــرد.
جهــت مصالحــی کــه ذکــر میشــود ،تحقــق پیــدا نم 

چراامام حسین(ع) کمک جنیان و فرشتگان را نپذیرفت؟
در پاســخ میتــوان گفــت :شــاید بــه دالیــل زیرامــام حســین(ع)این یــاری و
کمــک را نپذیرفــت:
 .1بــا توجــه بــه موقعیــت سیاســی کــه در آن زمــان از طــرف معاویــه و یزیــد
پیــش آمــده بــود و بــه نــام دیــن ،کارهایــی را انجــام دادنــد کــه در واقــع مخالــف
دیــن بــود و همچنیــن تشــخیص حــق از باطــل ســخت شــده بــود ،تنهــا راهــی
کــه میتوانســت یــک بــار دیگــر دیــن خــدا را ترویــج و زنــده نمایــد ،شــهادت
حضرتامــام حســین(ع) و فرزنــدان و اصحــاب آن حضــرت ،بــود]5[.
 .2آنچــه کــه از روایــات وارد شــده درایــن مــورد بــه دســت میآیــد و بــه آناشــاره
شــده اســت ،مقــدر شــدن شــهادت بــرای آن حضــرت بــود تــا بدین وســیله آن هدف
اصلیامــام حســین(ع) کــه همــان اصالحامــت پیامبــر بــود ]6[،تحقــق پیــدا کنــد.
.3امــام حســین(ع) ،شــهادت را زیباتریــن و گرامیتریــن مــرگ میدانســت؛
اینامــر ،در خطب ـهای کــه در مکــه بــه هنــگام عــزم حرکــت بــه ســمت عراقایــراد
کردنــد ،بیــان شــده اســت« :آرایــش مــرگ بــر فرزنــد آدم چــون آرایــش گردنبنــد بــر
گــردن دوشــیزگان اســت»؛[ ]7یعنــی مــرگ ،گــردن گیــر و تحمیلــی نیســت ،بلکــه
گــردن بنــد و ّ
تجملــی اســت؛ چــرا انســاناین گــردن بنــد و زیــور را در راه خــدا بــه
گــردن نیاویــزد؟! و مــرگ در راه دیــن برایامــام حســین(ع) لذیــذ و در کام او شــهد
بــود ]8[.و شــهادت نقــص نیســت تــا از فرشــتگان کمــک بخواهــد ،بلکــه کمــال
اســت همــان طــور کــه حضــرت ابراهیــم(ع) چــون شــهادت را کمــال میدانســته،
ً
از ســوزاندن در آتــش نترســیده و از جبرئیــل نیــز چیــزی نطلبیــد ،هــر چنــد دائمــا
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بــه یــاد خــدا بــود و وی را میخوانــد]9[.
 .4لقــای الهــی و دیــدار انبیــا برایامــام حســین(ع) ،آن هــم در آن شــرایط از
مانــدن درایــن دنیــا مهــم تــر بــود و خــود را مشــتاق نیــاکان خــود میدانســت؛
چنــان کــه در ادامــه آن خطبــه در مکــه میفرماینــد« :گرایــش واشــتیاقم بــه
زیــارت نیاکانــم چوناشــتیاق یعقــوب بــه یوســف اســت»]10[.
 .5حضرتامــام حســین(ع) میخواســتند کــه از معجــزه و کرامــت اســتفاده
نکننــد ،در حالــی کــه بــدون ش ـکامام تــوان و قــدرت داشــت کــه بــا معجــزه
و قــدرت والیــی کــه از طــرف خداونــد داشــت ،بــر دشــمنان غلبــه پیــدا کنــد و
حتــی نیــازی بــه کمــک مالئکــه و جنیــان نداشــت ،ولــی اســتفاده از معجــزه و
کرامــت بــا آنــان کــه مأمــور بودنــد بــه ظاهــر عمــل کننــد  ،منافــات داشــت .ارزش
و جایگاهامــام حســین(ع) کــه هــم میــان مســلمانان جایــگاه بلنــدی دارد و هــم
در میــان عدالــت و آزادی خواهــان ،بــدان جهــت اســت کــه بــر اســاسامور عــادی
و ظاهــری و طبیعــی عمــل نمــود .بــردن اهــل بیــت(ع) توس ـطامام بــه یــک
جنــگ نابرابــر و اســارت آنــان و اهانــت بــه ســاحت مقــدس شــان موجــب شــد
کــه قیامامــام مانــدگار و جــاودان شــود .آیاامــام حســین(ع) نمیتوانســت بــدون
قیــام و بــا اســتفاده از کرامــت یزیــد را ســرنگون کنــد؟
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پرسش
چراامام حسین(ع) خانواده خود را همراه خود به کربال برد؟

پاسخ اجمالی

پژوهشــگران اســامی؛ انگیزههــای مختلفــی بــرای بــه همــراه داشــتن زنــان و
کــودکان بیــان کردهانــد؛ ماننــد:
 .1پذیــرش مصلحــت و اراده الهــی؛ یعنــی مصلحــت خداایــن بــود کهامــام
حســین(ع) و یارانــش شــهید ،و خانــوادهاش اســیر باشــند؛ یعنــى رضــاى حق تعالی
درایــن مصلحــت بــود و چنیــن مصلحــت؛ یعنــى جهــت کمــال فــرد و بشـ ّـریت.
نجــا کــه محتــوای قیامامــام حســین(ع) ،مذهبــی
 .2انگیــزه مذهبــی؛ یعنــی از آ 
و مقــدس اســت ،آوردن خانــواده بــه همــراه خــود ،از نظــر آثــار مذهبــی ،بســیار
ســودمند و مؤثــر بــود؛ زیــرا عرفــان و محبتــی کــه در دل اهلبیتامــام(ع) ،نســبت
ـان دیگرامــام ،بســیار درسآمــوز و کارگشــا بــود.
بــه خداونــد بــود ،بــرای همراهـ ِ
 .3انگیزهامنیتی؛امــام(ع) در مدینــه خانهامنــی ســراغ نداشــت تــا
چکــس هــم پیشــنهاد نکــرد کــه مــن از
خانــوادهاش را بــه آنجــا بفرســتد و هی 
خاندانــت حمایــت میکنــم؛ لذاامــام(ع) نگــران اســیر شــدن خانــواده خــود
در حــال حیاتــش بــود؛ زیــرا احتمــال قــوی وجــود داشــت کــه مأمــوران یزیــد،
خانوادهامــام را در همــان مدینــه ،دســتگیر کــرده و بــه گــروگان درآورنــد.
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پاسخ تفصیلی

یکــه در جریــان قیامامــام حســین(ع) بایــد مــورد
یکــی از موضوعــات مهم 
دقــت قــرار گیــرد ،موضــوع همــراه بــردن خانــواده اســت .نکتــه ســؤال برانگیــز
ایــن اســت کــه بــا توجــه ب ـ ه ایــن کــه بــرای تصمیمگیــری درامــری مهــم و
سرنوشتســاز ،تنهــا ضــرر نداشــتن کافــی نیســت ،بلکــه بایــد ســودمندی و قابــل
قبولبــودن آنرا نیــز در نظــر داشــت،امام(ع) کــه مطمئــن بــود قیامــش منتهــی
بــه شــهادت میشــود ،چــه مصلحتــی در همراهداشــتن خانــوادهاش میدیــد؟
همیــن ابهــام بــدان انجامیــد کــه حضرتشــان مــورد اعتــراض برخــی اطرافیــان قــرار
گیــرد .بــه عنــوان نمونــه ،ابــن عبــاس بهایشــان عرضــه داشــت« :پســرعموجان!
بــه ســراغ کوفیــان مــرو ،همانــا آنــان گــروه فریـبکار هســتند ...و اگــر از روی ناچاری
بــه کوفــه م ـیروی ،زنــان و کــودکان را بــه همــراه مبــر کهایمــن نیســتم ازاینکــه
انتقامجویانــه تــو را همچــون عثمــان بــن عفــان ،در حالــی بکشــند کــه زنــان و
کودکانــت نظارهگــر تــو باشــند»]1[.

انگیزههایامام حسین(ع) برای به همراه داشتن زنان و کودکان

پژوهشــگران اســامی؛ انگیزههــای مختلفــی بــرای بــه همــراه داشــتن خانــواده
بیــان کردهانــد؛ دراینجــا بــه بعضــی از آنهااشــاره میشــود:

 .1پذیرش مصلحت و اراده الهی
تمــام کســانى کــه همراهــی اهلبیتامــام حســین(ع) را بــا ایشــان برخــاف
مصلحــت تشــخیص دادنــد؛ بــا حســاب و منطــق مــادی خودشــان بهایــن
تشــخیص رســیده بودند،امــا حضرتشــان پاســخی م ـیداد کــه از جنبــه دیگــری
بــه ماجــرا پرداختــه و جنبــه معنــوى مطلــب را بیــان میکــرد:
ّ
ایشــان اطرافیانــش را بــا ایــن ســخن خطــاب قــرار داد :در عالــم رؤیــا جــدم
َّ
َ ْ َ َ َ ً
«ان َ
ـراک قتیــا»؛ «خــدا میخواهــد تــو را کشــته
اهلل شــاء ان یـ
بــه مــن فرمــود:
ببینــد» .گفتنــد :پــس اگراینطــور اســت ،چــرا خانــواده را همراهتــان میبریــد؟
َّ
َ ْ َ ُ َ
«ان َ
راهـ ّـن َســبایا»؛
اهلل شــاء ان ی
کــه پاســخ شــنیدند:این را هــم جـ ّـدم فرمــود:
«خــدا میخواهــد آنــان را در لبــاس اســارت ببینــد»]2[.
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مشـ ّـیت و یــا اراده خــدا در خــود قــرآن در دو مــورد بــه کار م ـیرود کــه یکــى را
ً
اصطالحــا «اراده تکوینــى» و دیگــرى را «اراده تشــریعى» میگوینــد .اراده تکوینى؛
ّ
یعنــى قضــا و قــدر الهــى کــه اگــر چیــزى قضــا و قــدر حتمىالهــى بــه آن تعلــق گرفــت،
معنایشایــن اســت کــه در مقابــل آن دیگــر کارى نمیشــود کــرد.
معنــاى اراده تشــریعىاین اســت کــه خدااینطــور راضــى اســت ،واینچنیــن
میخواهــد .پــس خــدا خواســته اســت کهامــام حســین(ع) شــهید باشــد،
و خانــواده او اســیر باشــند؛ یعنــى رضــاى حــق تعالــی در مصلحــت اســت و
مصلحــت؛ یعنــى جهــت کمــال فــرد و بشـ ّـریت؛ لذااینطــور نبــود کــه وقتــى
ً
ازایشــان میپرســیدند چــرا زنــان و فرزنــدان را میبریــد ،بفرمایــد اصــا مــن درایــن
قضیــه بیاختیــارم ،بلکــه بهایــن صــورت میشــنیدند کــه بــا الهامىکــه از عالــم
معنــا بــه مــن شــده اســت ،مــن چنیــن تشــخیص دادهام کــه مصلحــت درایــن
اســت وایــن کارى اســت کــه مــن از روى اختیــار انجــام میدهــم ،ولــى براســاس آن
چیــزى کــه آنرا مصلحــت تشــخیص میدهــم؛ ازای ـنرو هرکسایــن جوابامــام
حســین(ع) را میشــنید ،دیگــر چیــزى نمیگفــت]3[.

 .2انگیزه مذهبی
از آنجــا کــه محتــوای قیامامــام(ع) ،مذهبــی و مقــدس اســت ،همــراه آوردن
خانــواده ،از نظــر آثــار مذهبــی ،بســیار ســودمند و مؤثــر بــود؛ زیــرا عرفــان و محبتــی
ـان دیگرامام،
کــه در دل اهلبیتامــام(ع) ،نســبت بــه خداونــد بــود ،برای همراهـ ِ
بســیار درسآموز و کارگشــا بود و نمونههای آنرا در ســخنان زینب(س) میتوان
یافــت .وقتــی ابــن زیــاد بعــد از شــهادت و اســیری خاندانامــام ،میگویــد :اوضــاع
َّ
َ
را چگونــه دیدهایــد؟ زینــب(س) در جــواب او میگویــد« :مــا َرأ ْیـ ُـت ِإل َجمیــا»؛[]4
«از خــدا جــز زیبایــی (خیــر و محبــت) ندیــدهام» .زینــب آنقــدر بــا خــدای خــود
نزدیــک و آشناســت کــه اطمینــان دارد مصیبتهــای وارده پایــان کار نیســت.
بلکــه افقهــای روشــنی در پش ـتاین وقایــع نهفتــه اســت .زینــب بــه ابــن زیــاد
فهمانــد آنچــه ناگــوار اســت از ناحیــه دشــمنان خــدا اســت و از ناحیــه خــدا جــز
ســعادت و نیکبختــی بــه انســان نمیرســد و بــه اســتقبال شــهادت و اســیری
رفتــن ،هماننــد رفتــن بــه مهمانــی دوســت و نزدیــک شــدن بــه او اســت.امام(ع)
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بــا آوردن حضــرت زینــب(س) بــه همــراه خــود ،بــه همــه زنــان و مــردان جهــان
آموخــت کــه یــک مؤمــن و خداشــناس ،از نظــر روابــط قلبــی و پیونــد درونــی
بــا خــدای خویــش ،بایــد چنیــن باشــد .اگرامــام(ع) خانــوادهاش را بــه همــراه
نم ـیآورد ،صفحــات تاریــخ ازایــن نمونههــای درخشــان خالــی میمانــد]5[.

 .3انگیزهامنیتی
امــام(ع) در مدینــه خانهامنــی ســراغ نداشــت تــا خانــوادهاش را بــه آنجــا
چکــس هــم بــه او پیشــنهاد نکــرد کــه
بفرســتد و هنــگام خــروج از مدینــه ،هی 
مــن از خانــدان تــو حمایــت میکنــم؛ لذاامــام(ع) نگــران اســیر شــدن خانــواده
خــود در حــال حیاتــش بــود؛ زیــرا احتمــال قــوی وجــود داشــت کــه دولتمــردان
و مأمــوران یزیــد ،زنــان و فرزندانامــام را در همــان مدینــه ،دســتگیر کــرده و
بــه گــروگان بگیرنــد و در نتیجهامــام بــه ناچــار بــرای خالصــی و رهایــی زنــان و
خواهــران خــود ،مجبــور میشــد خــود را معرفــی و تســلیم نمایــد و بعــد از تســلیم
نیــز دو پیشــنهاد بــر ســر راهــش گذاشــته میشــد ،یــا بــا ذلــت و خــواری بیعــت کنــد
و یــا بــه شــیوه مرمــوزی بــه قتــل میرســید ،و هیــچ دردســری هــم بــرای دســتگاه
حاکــم بــه وجــود نمیآمــد .بنابرایــن ،وقتــی عاقبتامــر چنیــن باشــد ،چراامــام
کاری کنــد کــه در نهایــت بــه ذلــت و خــواری بیانجامــد ،بلکــه از همــان ابتــدا بــا
عــزت و ســربلندی ،تمــام راههــای نفــوذ را بــر دشــمن بســته و دشــمن را ازایــن
نظــر خلــع ســاح میکنــد ،وایــن کاری بــود کهامــام(ع) انجــام داد .و در مــورد
ّ
مکــه نیــز همیــن ســخن جــاری اســت؛ زیــرا وقتیامــام در مدینــه کــه ســالها در
ّ
آن زندگــی کــرد و اکنــون نیــز محــل زندگــی او بــود ،پناهــگاه و محلامنــی نداشــته
ً ّ
ّ
باشــد ،در مکــه حتمــا محلامنــی نخواهــد داشــت]6[.
ســید بــن طــاووس میگویــد« :از مــواردی کــه ممکــن اســت ســبب همراهــی زنــان
اهــل بیــت(ع) تلقــی شــوداین اســت کــه اگرامــام حســین(ع) زنــان و فرزنــدان خــود را
در مدینــه و یــا جایــی غیــر از آن ،میگذاشــت ،احتمــال میرفــت کــه یزیــد بن معاویه
زن و فرزندامــام را دســتگیر کــرده و ســپس عواقــب شــوم و رفتارهــای زننــدهای پیش
میآمــد کهامــام حســین(ع) را از جهــاد و شــهادت بــاز میداشــت»]7[.
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پرسش
چه لزومیدارد که تقرب به پیامبر(ص) و ائمه(ع) در زیارت عاشورا در
کنار تقرب به خدا قرار گیرد؟

پرسش

ّ
«انــی ّ
اتقــرب الــی اهلل و الــی رســوله و
در زیــارت عاشــورا میخوانیــم:
ّ
ّ
الیامیرالمومنیــن»...؛ میدانیــم تقــرب بــه پیشــگاه ائمــه(ع) ،همــان تقــرب
بــه خــدا اســت؛ چــون در طــول تقـ ّـرب بــه خداونــد اســت.اما متوجــه نمیشــوم
چــه لزوم ـیدارد مســتقل از تقــرب بــه خداونــد ،تقــرب بــه رســول(ص) و ...ذکــر
شــده اســت؛ آیــا حکمــت خاصــی دارد؟ چــون شــیوه طــرح آن ،طــوری اســت کــه
احســاس میشــود تقــرب بــه رســول و ائمــه در عــرض تقــرب بــه خــدا اســت؟

پاسخ

تقـ ّـرب؛ گاهــی از ناحیــه خداونــد متعــال اســت ،چنانچــه خداونــد متعــال در
ْ
َ
َْ
َ
قــرآن میفرمایــد«َ :و ن ْحـ ُـن أقـ َـر ُب ِإل ْیـ ِـه ِمـ ْـن َح ْبـ ِـل ال َوریـ ِـد»[(]1و مــا بــه او از رگ
َ
َ
قلبــش نزدیکتریــم) ،و یــا در آیــه دیگــری میفرمایــد«َ :و إذا َســأل َ
ک ِعبــادی َع ِّنــی
ِ
َ ّ َ
ف ِإ ِنــی قریـ ٌـب»[( ]2و هنگامىکــه بنــدگان مــن ،از تــو دربــاره مــن ســؤال کننــد[ ،بگــو]:
مــن نزدیکــم) .لذاایــن معنــا از تقــرب در زیــارت عاشــورا مــراد نیســت.
امــا گاهیایــن تقـ ّـرب از ناحیــه بنــده نســبت بــه خداونــد متعــال و برگزیــدگان
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او اســت کــه بــا انجامامــوری حاصــل میشــود کــه یکــی ازاینهــا عبــارت اســت از:
محبــت و دوســتی نســبت بــه ائمــه اطهــار(ع) و دشــمنی بــا کســانی کــه بــا آنهــا
مخالفــت و دشــمنی میکننــد.
چنانکــه طبــق فــرازی از زیــارت عاشــورا؛[ ]3بــرای رســیدن بــه مقــام قــرب بــه
خــدا و رســول خــدا و اهلبیــت(ع) دو چیــز الزم اســت :یکــی محبــت و دوســتی
نســبت بــه آنهــا و دیگــر بیــزاری از آناشــخاصی کــه بــه جنــگ و مخالفــت بــا آن
بزرگــواران برخاســتند.
امــا در مــورد پرســش کــه چــرا قــرب بــه پیامبــر(ص) وامامــان(ع) در زیــارت
عاشــورا ،بهگون ـهای قــرار گرفتــه کــه گویــا آن حضــرات در ردیــف خــدا میباشــند؟!
بایــد گفــت کهایــرادی بهایــن موضــوع وارد نبــوده و توهــم شــرک از آن نم ـیرود،
زیــرا شــبیهاین مطلــب در قــرآن نیــز دیــده میشــود .بــه عنــوان نمونــه؛ در قــرآن
دیــده میشــود کــه گاهــی بــا یــک فعلامــر گفتــه میشــود کــه َ«أ ِط ُیعــوا َ
اهلل َو
َ
َّالر ُســول»[ ]4کــه نشــانگر آن اســت کــه اطاعــت خــدا و پیامبــر(ص) از هــم جــدا
نیســتند]5[.
امــا گاهــی تعبیــر قــرآن بــا دوامــر مســتقل و در کنــار هــم بــوده واینگونــه اســت:
َ ُ
َ َ
َ
َ
َْ
ُ
اهلل َو أ ُ
«یــا أ ُّی َهــا َّالذیـ َـن َآم ُنــوا أ ُ
طیعــوا َّالر ُســول َو أو ِلــی ال ْمـ ِـر ِم ْنکــم»؛[ ]6کــه
طیعــوا
نخســت بــه مــردم باایمــان دســتور میدهــد از خداونــد اطاعــت کننــد ،بدیهــى
اســت بــراى یــک فــرد باایمــان همــه اطاعتهــا بایــد بــه اطاعــت پــروردگار منتهــى
شــود ،و هرگونــه رهبــرى بایــد از ذات پــاک او سرچشــمه گیــرد ،و طبــق فرمــان او
باشــد؛ زیــرا حاکــم و مالــک تکوینــى جهــان هســتى او اســت ،و هــر گونــه حاکمیت و
مالکیــت بایــد بــه فرمــان او باشــد .در مرحله بعــد ،فرمان به پیــروى از پیامبر(ص)
میدهــد ،پیامبــرى کــه معصــوم اســت و هرگــز از روى هــوى و هــوس ،ســخن
نمیگویــد ،پیامبــرى کــه نماینــده خــدا در میــان مــردم اســت و ســخن او ســخن
خــدا اســت ،وایــن منصــب و موقعیــت را خداونــد بــه او داده اســت ،بنابرایــن،
اطاعــت از خداونــد ،مقتضــاى خالقیــت و حاکمیــت ذات او اســت ،ولــى اطاعــت
از پیامبــر(ص) مولــود فرمــان پــروردگار اســت و بــه تعبیــر دیگــر خداونــد واجــب
االطاعــة بالــذات اســت ،و پیامبــر(ص) واجــب االطاعــه بالغیــر و شــاید تکــرار
«اطیعــوا» در آیهاشــاره بــه همیــن موضــوع؛ یعنــى تفــاوت دو اطاعــت دارد]7[.
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ّ َ َ
َ َ
اهلل ِانــى ا َتقـ َّـر ُب
در مــورد جملــه «اتقـ ّـرب» نیزاینگونــه اســت؛ گاهــی «یــا اباع ْبـ ِـد ِ
َ َ ْ
ْ ْ
فاط َمــة َو ِالــى ال َح َسـ ِـن» ،و گاهــی
اهلل َو ِالــى َر ُســو ِل ِه َو ِا
لىامیرال ُمؤ ِمنیـ َـن َو ِالــى ِ
ِالــى ِ
ِ
َ
َ
َ
َ ّ ُْ
ُ
ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ـواالة و ِل ِیکم» بــه کار میرود.
اهلل ثـ ّـم ِال ْیکـ ْـم ِب ُمواال ِتکـ ْـم و مـ ِ
بــه صــورت «و اتقـ ّـر ُب ِالــى ِ
در مجمــوع تقــرب بــه پیامبــر اکــرم(ص) و ائمــه اطهــار در طــول تقــرب بــه خــدا و
وســیله بــرای زودتــر رســیدن بــه مقصــد اســت ،نــه در عــرض تقــرب بــه خــدا]8[.

ݣ پ�ی ݣن�و�ش ت� ݣݣها
[ .]1ق.16 ،
[ .]2بقره.186 ،
َ
ّ َ َ َ َّ ُ َ
َ َ
ک ب ُم َواال ِت َ
اهَّلل َو إ َلى َر ُسو ِل ِه َو إ َلى أ ِمیر ْال ُم ْؤ ِم ِن َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ
ک
اهَّلل ِإ ِنی أتقر
[«َ .]3یا أبا ع ْب ِد َ ِ
ین و ِإلى ف ِاطم َة و ِإلى ال َحس َ ِن و ِإلی ِ
ِ
ب ِإلى ِ ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
ُْ
ُ
َْ
ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َو ب ْال َب َر َاء ِة ِم ّم ْن أ ّس َس أ َس َاس ذ ِل َ
ک َو َبنى عل ْی ِه ُبن َیانه َو َج َرى ِفی ظل ِم ِه َو َج ْو ِر ِه عل ْیک ْم َو على أشی ِاعکم»؛ طوسى،
ِ
محمد بن حسن ،مصباح المتهجد و سالح المتعبد ،ج ،2ص  ،774بیروت ،مؤسسة فقه الشیعة ،چاپ اول،
1411ق.
[ .]4آل عمران.32 ،
[ .]5مکارم شیرازى ،ناصر ،تفسیر نمونه ،ج ،2ص  ،516تهران ،دار الکتب اإلسالمیة ،چاپ اول1374 ،ش.
[ .]6نساء.59 ،
[ .]7تفسیر نمونه ،ج ،3ص .434
[ .]8نک« :نقش واسطهها در تقرب به خدا».286 ،
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پرسش
فرق ماهوی «قدم صدق» در زیارت عاشورا ،با «مقعد صدق» در آیه
ْ
َُْ
َ
ْ
یک ّمقت ِد ٍر» چیست؟
«فی َمق َع ِد ِصد ٍق ِعند َم ِل ٍ
ِ

پرسش

فــرق ماهــوی «قــدم صــدق» در زیــارت عاشــورا ،بــا «مقعــد صــدق» در آیــه ِ«فــی
ُْ
ْ
َ
ْ
ـک ّمق َتـ ِـد ٍر» چیســت؟ و چــرا بــه «صــدق» وصــف شــده
َمق َعـ ِـد ِصــد ٍق ِعنــد َم ِلیـ ٍ
و ماهیــت صــدق چیســت؟ منظــور از «ثبــات قــدم صــدق» چــه خواهــد بــود و
چگونــه تحقــق مییابــد؟ شــرطیت «عندیت»ایــن ثبــات بــا اهــل البیــت علیهــم
الســام بــه چــه معناســت؟
همچنیــن در زیــارت عاشــورا میخوانیــم«َ :وَا ْسـ َـأ ُل ُه َا ْن ُی َب ِّل َغ ِنــى ْال َمقــامَ
َ َ ُ
َ
ْال ْ
اهلل» ماهیــت مقــام محمــود و ماهیــت بلــوغ بهایــن مقــام
مح ُمــود لکـ ْـم ِع ْنــد ِ
بــرای شــیعه أهــل البیــت علیهــم الســام چیســت؟

پاسخ اجمالی

ایــن دو فــرق ماهــوی بــا یکدیگــر ندارنــد ،بلکــه دارای رابطــه مقدمــه و ذی
المقدمــه هســتند .رابطــه قــدم صــدق در زیــارت عاشــورا و مقعــد صــدق (جایــگاه
و قــرار گاه صــدق) ،در قــرآن کریمایــن اســت کــه قــدم صــدق مقدمــه اســت بــرای
رســیدن بــه جایــگاه صــدق کــه مقــام عندیــت بــا خــدا و لقــای او اســت.
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پاسخ تفصیلی

«قــدم صــدق» و «مقعــد صــدق» هــر دو در قــرآن ذکــر شــده و در روایــات شــیعی
قــدم صــدق بــه والیــت و محبــت علــی(ع) و «مقعــد صــدق» بــه همنشــینی و
معیــت بــا اهــل بیــت در روز رســتاخیز و قیامــت تفســیر شــده اســت .درایــن جــا بــه
دو روایــت درایــن زمینهاشــاره میکنیــم:
امــام صــادق(ع) در موردایــن آیــه کــه میفرمایــد« :بشــارت ده کســانی را
کهایمــان آوردهانــد بهایــن کــه بــرای آنــان قــدم صدقــی نــزد پروردگارشــان اســت»
فرمودنــد :منظــور والیتامیــر المومنیــن(ع) اســت»]1[.
همچنیــن« :جابــر از رســول خــدا(ص) روایــت میکنــد کــه آن حضــرت فرمــود:
ای علــی بشــارت بــاد بــر تــو کــه هــر بنــدهای تــو را دوســت بــدارد و بــر مـ ّ
ـودت تــو
وارد شــود خداونــد او را در روز قیامــت همــراه مــا برانگیختــه خواهــد کــرد؛ ســپس
پیامبــر خداایــن آیــه را تــاوت کردنــد :متقیــن در جنــات و نهرهایــی هســتند در
جایــگاه صــدق ،نــزد پادشــاهی مقتــدر»]2[.
در آیــه دیگــری از قــرآن میخوانیــم« :عهــد و پیمانهایتــان را بازیچــه بیــن
خودتــان قــرار ندهیــد تــا قدمیبعــد از ثابــت شــدن بلغــزد و بــه خاطــر مانــع شــدن
از راه خــدا بــه ســختی مبتــا شــده و برایتــان عذابــی عظیــم باشــد»]3[.
و در زیــارت عاشــورا هــم زائرامــام حســین(ع) در واقــع از هشــداری کــه درایــن
یبــرد کــه مبــادا از کســانی باشــد کــه در عهــد خــود بــا
آیــه داده شــده بــه خــدا پنــاه م 
خــدا و دوســتان او فریبــکار و بازیگرنــد و از خــدا میخواهــد کــه او را در عهــد خــود
ثابــت قــدم بــدارد« :خدایــا شــفاعتامام حســین(ع) را در روز قیامــت روزی مــن
کــن و قــدم صــدق مــرا در نــزد خــود ،همــراه باامــام حســین و اصحــاب او کــه جــان
خــود را فداکردنــد ثابــت گــردان»]4[.
پــس جایــگاه صــدق (مقعــد صــدق) نتیجــه حرکــت بــا قــدم صــدق اســت
و هرچنــد در مســیر حرکتامــکان لغــزش وجــود دارد،امــا بعــد از رســیدن بــه
جایــگاه صــدق و قــرار گرفتــن در نــزد پادشــاه مقتــدر و همراهــی و معیــت بــا اهــل
بیــت دیگرامــکان لغــزش نیســت؛ چــرا کهایــن حرکــت صادقانــه بــه نتیجــه و
غایــت خــود رســیده اســت.
بــه بیــان دیگــر ،وقتــی کــه مأمــوم خواهــان معیــت باامــام اســت ،طریقهایــن

234

تــأمــل
ّ

معیــت ،اطاعــت و ّ
ّ
حبامــام اســت و میدانیــم کــه عشــق و محبــت ،ادعایــی
اســت کــه میتوانــد صــادق یــا کاذب باشــد .صــدق در ادعــای محبــت مســتلزم
مجاهــده بــا نفــس و اطاعــت ازامــام اســت ،و اصلامتحــان محبــت ،نیزایــن
اســت کــه فــرد در دل خــود بــه غیــر از یــک محبــوب را جــای ندهــد .بــه عبــارت
دیگــر ،شــرط صــدق در محبــت ،همــان عــدم شــرک در محبــت اســت ،پــس
صــدق در محبــت همــان توحیــد در محبــت اســت.
کســی کــه در اطاعتامــام(ع) بــا قــدم صــدق حرکــت کنــد ،در نهایــت در جایــگاه
صــدق کــه بنابــر توضیحــی کــه گذشــت همــان جایــگاه توحیــد کامــل اســت ،قــرار
خواهــد گرفــت و بــه مقــام معیــت باامــام و عندیــت بــا خــدا خواهــد رســید.
پــس جایــگاه و قــرارگاه صــدق و عندیــت بــا خــدا ،همــان لقــای خــدا اســت،
همچنــان کــه در ســوره فجــر هــم کــه منســوب بهامــام حســین(ع) اســت ،شــاهد
همیــن حرکــت و رســیدن بــه لقــای خــدا هســتیم]5[.
مقــام محمــود نیــز کــه مقــام پیامبــر و ائمــه(ع) اســت ،بــا طــی طریــق محبــت و
صــدق در محبــت  -بــرای شــیعه راســتین -قابــل تحقــق اســت .بنابریــان مقــام
محمــود و قــرارگاه صــدق و ...همگــی بــه حقیقــت واحدیاشــاره دارنــد کــه در هــر
یــک ازایــن تعبیــرات بــه جهتــی خــاص ازایــن مسئلهاشــاره شــده اســت.
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ݣ پ�ی ݣن�و�ش ت� ݣݣها
َ
َ
َ
َ َ َ
ین َآم ُنوا أ َّن َل ُه ْم َق َد َم ِص ْد ٍق ِع ْن َد َر ِّبه ْم َق َال َوَل َی ُة أ ِمیر ْال ُم ْؤ ِم ِن َ
اهَّلل ع ِفی َق ْو ِل ِه َت َع َالى ِّبشر ّال ِذ َ
ین ع»،
[« ]1ع ْن أ ِبی ع ْب ِد ِ
ِ
ِ
ِ
کلینی ،الکافی ،ج ،1ص  ،422دار الکتب االسالمیة.
َ
َ
ْ
َ ْ َ َ َّ
ک إَّل َب َع َث ُه ُ
َّ ُ َ َ ْ ْ َ َ ُ َ ْ َ ْ ُ ُّ َ َ َ ْ َ ُ َ َ َّ َ َ
اهَّلل َی ْو َم ال ِق َی َام ِة َم َع َنا
[]2
«عن ج ِاب ٍر ع ِن الن ِب ْ ِّی َص أن ْه قال أب ِشر یا ع ِل ّی ما ِمن عب ٍد ی ِحبک و ینت ِحل مودت ِ
َ
َ
َ
ُْ
ْ
َ
ْ
َ
َ
َ
ْ
َ
ّ
ّ
ُث َّم َق َرأ َّالن ِب ُّی ص َه ِذ ِه ال َیة إ ّن ال ُمت ِق َ
یک مقت ِد ٍر» ،مجلسی ،بحار االنوار،
ات َو نه ٍر ِفی َمق َع ِد ِصد ٍق ِعند َم ِل ٍ
ین ِفی َجن ٍ
ِ
ج  ،7ص  .209موسسه الوفاء ،بیروت.
َ
َ
َ َ ُ ُ ُّ َ
اهَّلل َو َل ُک ْم َع ٌ
َ َ ُْ ْ َ ْ َ
َ َّ ُ ْ َ ُ ْ َ َ ً َ ْ َ ُ ْ َ َ ّ َ َ ٌ َ ْ َ ُ ُ
ذاب
بیل ِ
[« ]3و ال تت ِخذوا أیمانکم دخال بینکم فت ِزل قدم بعد ثبو ِتها و تذوقوا السوء ِبما صددتم عن س ِ
َع ٌ
ظیم» ،النحل.94 ،
َ
َّ
«الل ُه َّم ْار ُز ْق ِنی َش َف َاع َة ْال ُح َس ْین َی ْو َم ْال ُو ُر ِود َو َث ّب ْت ِلی َق َد َم ِص ْدق ِع ْن َد َک َم َع ْال ُح َس ْین َو َأ ْص َ
اب ْال ُح َس ْین ّال ِذ َ
ین
ح
[]4
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ََُ ُ َ َ ُ ْ ُ َ ْ
ون ال ُح َس ْی ِن ع» ،شیخ طوسی ،مصباح المتهجد ،ص  ،776موسسه فقه الشیعه ،بیروت.
بذلوا مهجهم د
َ ُ َ َّ ْ ْ
ً
َّ ُ
َ
ُ
ًَ َ ْ ُ
بادی َو ْادخ ِلی َج ّن ِتی،
راض َیة َم ْر ِض ّیة فادخ ِلی ِفی ِ َع ِ
ک ِ
[ ]5الفجر30-27 ،؛ «یا ّایتها النف ُس ال ُم ْط َم ِئنة ْارج ِعی إلى َر ّب ِ
َّ
َ َ ْ َ َ ُِ َ ُ ِ َّ ْ ِ ْ ُ ْ َ َّ َّ َ ْ
ْ
ُ
َ
َ
َ ُ
َ
َ
َ
ْ
ُ
ُ
َ
ّ
َ
ّ
ْ
ْ
س المطم ِئن ِة الر ِاضی ِة المر ِضی ِة و أصحابه ِمن ِآل محم ٍد
ِإن َما َی ْع ِنی ال ُح َس ْی َن ْب َن ع ِل ٍّی َصل َوات ِ
اهَّلل علی ِهما فهو ذو النف ِ
َ ََ
ُ
اهَّلل» ،بحار االنوار ،ج  ،24ص .93
صلوات ِ
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پرسش

ْ ْ ْ ُ
َ َّ
لس ُ
ثار ِ َ ْ َ
ک یا َ
الم َع َل ْی َ
ثار ِه َوال ِوت َر ال َم ْوت َور» چیست؟ آیا
معنای «ا
اهَّلل وابن ِ
خونخواهی ،عملی از روی کینه نیست؟

پاسخ اجمالی

بنابــر معانــی مختلفــی کــه «ثــار» و «وتــر» در کاربردهــای لغــوی دارنــد ،بــرای
عبــارت «الســام علیــک یــا ثــاراهلل و ابــن ثــاره و الوتــر الموتــور» ،معانــی مختلفــی
شــده اســت کــه معنــای مناســب تــر آن بدیــن گونــه اســت :ســام بــر تــو!ای
کشــتهای کــه خداونــد بــرای تــو خونخواهــی میکنــد ،و پســر کســی کــه خــدا
خونخواهــی او میکنــد ،و ای تنهایــی کــه نزدیــکان او کشــته شــدند.
انتقــام و کینــه ،از دو قســم ممــدوح و مبغــوض برخــوردار اســت؛ یعنــی گاهــی
ممــدوح اســت حتــی میتــوان گفــت کــه در پــارهای از مــوارد واجــب اســت؛
ّ
ّ
زیــرا یکــی از برتریــن فــروع دیــن تــول و تبـ ّـرا اســت ،تــول یعنــی دوســت داشــتن
ّ
خوبیهــا و خوبــان ،و تبـ ّـرا یعنــی دشــمن داشــتن بدیهــا و بــدان .تــول و تبـ ّـرا آن
قــدر اهمیــت دارد کــه در بعضــی از روایــات از آن بــه عنــوان محکــم تریــن دســتاویز
ایمــان یــاد شــده اســت .مؤمــن اگرچــه نبایــد نســبت بــه مؤمنیــن حقــد و کینــه
داشــته باشــد ولــی دشــمنی بــا دشــمنان خــدا و کســانی کــه بــا جلوگیــری از فراگیــر
شــدن احــکام الهــی ،ســعادت نسـلهای بشــری را از بیــن بردنــد ،وظیفــه الهــی و
حتــی انســانی اســت .خونخواهــی چنیــن افــرادی هرگــز جنبــه شــخصی نــدارد،
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بلکــه نوعــی انتقــام از همــه بدیهــا و بــدان عالــم اســت .نوعیامــر بــه معــروف و
نهــی از منکــر اســت .در منابــع دینــی بــه ویــژه قــرآن کریــم ،یکــی از اوصــاف ذات
حــق تعالــی منتقــم شــمرده شــده اســت و خــود قــرآن کریــم دشــمنی و عــدم
دوســتی بــا عــدهای از گنــه کاران را مطالبــه کــرده اســت.

پاسخ تفصیلی

پاسخ به دو سؤال فوق در گرو بیان نکات زیر است:
الــف« :ثــار» در کاربردهــای لغــوی بــه معانــی زیــر ،بــه کار گرفتــه شــده اســت:
کیــن خواهــی ،خــون ،خــون ریختــه شــده قابــل قصــاص کــردن ،خونخواهــی،
خونخــواه و قصــاص کننــده]1[.
ب« :وتــر» در کاربردهــای لغــوی بــه معنــای زیــر بــه کار گرفتــه اســت :تنهــا،
یگانــه ،خــون ،نقــص ،جنایــت و کســی کــه نزدیــکان او کشــته شــده و انتقــام آنــان
گرفتــه نشــده اســت]2[.
ج :بنابــر معانــی لغــوی ثــار ،معانــی زیــر را برایایــن عبــارت «الســام علیــک یــا
ثــاراهلل و ابــن ثــاره» احتمــال دادهانــد:
نخــواه او
ســام بــر ت ـوای .1 :کســی کــه انتقــام گیرنــده او خــدا اســت .2 .خو 
خداســت .3 .کســی کــه در راه خــدا خونخواهــی کــرد .4 .کشــتهای کــه خــدا،
نخــواه توســت .5 .خــون خــدا .6 .خــون ریختــه شــدهای کــه خــدا ولــی آن
خو 
خــون اســت .7 .خــون ریختــه شــده قابــل قصــاص کــردن از طرف ذات حــق تعالی.
د :بنابر معانی وتر ،معانی زیر را برای وتر الموتور احتمال دادند:
 .1کســی کــه خــودش و نزدیکانــش مــورد جنایــت قــرار گرفتنــد .2 .کشــتهای
کــه نزدیکانــش را کشــتند .3 .تنهایــی کــه نزدیــکان او را کشــتند .4 .تنهایــی کــه
نزدیــکان او کشــته شــدند و انتقــام آنــان گرفتــه نشــده اســت .5 .یگانــه دوران
خــود در کمــاالت بشــری]3[.
ّ
ّ
ه :یکــی از برتریــن فــروع دیــن تــول و تبـ ّـرا اســت ،تــول یعنــی دوســت داشــتن
ّ
خوبیهــا و خوبــان ،و تبـ ّـرا یعنــی دشــمن داشــتن بدیهــا و بــدان .تــول و تبـ ّـرا
آن قــدر اهمیــت دارد کــه در بعضــی از روایــات از آن بــه عنــوان محکــم تریــن
دســتاویزایمان یــاد شــده اســت ]4[.مؤمــن اگرچــه نبایــد نســبت بــه مؤمنیــن
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ّ

حقــد و کینــه داشــته باشــد ولــی دشــمنی بــا دشــمنان خــدا و کســانی کــه بــا
جلوگیــری از فراگیــر شــدن احــکام الهــی ،ســعادت نس ـلهای بشــری را از بیــن
بردنــد ،وظیفــه الهــی و حتــی انســانی اســت.
خونخواهــی چنیــن افــرادی هرگــز جنبــه شــخصی نــدارد ،بلکــه نوعــی انتقــام
از همــه بدیهــا و بــدان عالــم اســت .نوعیامــر بــه معــروف و نهــی از منکــر اســت.
در منابــع دینــی بــه ویــژه قــرآن کریــم ،یکــی از اوصــاف ذات حــق تعالــی منتقــم
شــمرده شــده اســت[ ]5و خــود قــرآن کریــم دشــمنی و عــدم دوســتی بــا عــدهای از
گنــه کاران را مطالبــه کــرده اســت]6[،
و :از انتقــام ذات حــق تعالــی از فرعونیــان ،مجرمیــن ،تکذیــب کننــدگان
پیامبــران و مــواردی دیگــری کــه در قــرآن کریــم آمــده اســت ،فهمیــده میشــود کــه
اعتقــاد و التــزام بهاینامــر واجــب اســت.
ز :از مــوارد لعــن و برائــت قرآنــی و روایــی و حتــی در زیــارت عاشــورا کــه کالم
قدســی اســت ،فهمیــده میشــود کــه نــه تنهــا حقــد و کینــه ،نســبت بــه دشــمنان
دیــن و بانیــان جنایــت کربــا ،نامشــروع نیســت ،بلکهامــری مشــروع و از شــعائر
اصلــی دیــن اســت .چنــان کــه شــعار اساســی دیــن یعنــی توحیــد ،بیــزاری و
دشــمنی نســبت بــه دشــمنان دیــن اســت.
در نتیجــه خونخواهــی از قاتــان سیدالشــهداءامری شــرعی اســت و قــول بــه
نامشــروع بــودن مطلــق خونخواهــی و کینــه ،خودامــری نامشــروع اســت.
ح :از شــهادت معصــوم(ع) بــر ثــاراهلل بــودن و وتــر موتــور بــودن ســید الشــهداء
و انتقــام ذات حــق تعالــی از قاتــان او توس ـطامام عصــر (عــج)[ ]7و از دعــای
معصــوم(ع) برایایــن کــه از طالبیــن خــون سیدالشــهداء باشــند[ ،]8و همیــن
طــور از لعــن و برائــت از قاتــان سیدالشــهداء ،دانســته میشــود کــه انتقــام
خواهــی نکــردن و نفــرت و عــداوت نداشــتن نســبت بــه ملعونیــن زیــارت عاشــورا،
کاری مبغــوض ذات حــق تعالــی اســت.
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