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   :1امام خمینی

. با حلول ماه محرم، ماه حماسه و شجاعت و فدارکای آغـاز شـد       
 ماهی که قدرت حق، باطـل را        .ماهی که خون بر شمشیر پیروز شد      

هـای   کـاران و حکومـت    سـتم ۀ و داغ باطلـه بـر جبهـ        تا ابد محکوم  
هـا در طـول تـاریخ، راه پیـروزی بـر              ماهی که به نسل   . شیطانی زد 

 ۀدر مقابـل کلمـ    را  هـا     ماهی که شکست ابرقـدرت    . نیزه آموخت  سر
کـاران    ماهی که امام مسلمین، راه مبارزه با ستم       . حق، به ثبت رساند   

  .تاریخ را به ما آموخت
  
  

  : ریمقام معظم رهب
های خـاکی حقیـر و ناقابـل،          حقاً باید گفت که نه فقط ما انسان       

 عوالم وجود، ارواح و اولیا و بزرگـان و فرشـتگان مقـرّب،              ۀبلکه هم 
محتاج پرتوی از نور اویند و در تمام عوالم تودرتوی وجود، که برای             

 مثـل   7نیست، نور مبارک حسین بـن علـی       هم  ما روشن و آشنا     
گر انسان خود را در پرتـو ایـن خورشـید قـرار             ا. درخشد  خورشید می 

  .دهد، این کار بسیار برجسته است
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  گفتار پیش
  السالم علیک یا اباعبداهللا و علی األرواح التی حلت بفنائک

حماسۀ جاودان عاشورا پیوسته همچون مـشعلی فـروزان بـر تـارک تـاریخ               
  . کند  میپویان سعادت نورافشانی درخشد و بر جان تشنگان حقیقت و ره می

طلبانۀ خود را بـا خـط سـرخ           ساالر شهیدان جهان، استراتژی مبارزۀ حق     
شهادت، بر لوح زرّین حیات انسانی به زیباترین صورت نگاشـته تـا همـواره          

خواهـان، آن را سـرلوحۀ عمـل خـویش قـرار             آزادگان، جوانمردان و عدالت   
 اسـت در    ، یعنـی نـوری    »شهید، قلب تاریخ است   «: شود  اگر گفته می  . دهند

ظلمت، فریادی است در سکوت و حرکتی است در سکون؛ حیـات بخـش و       
  . ساز زا و فرهنگ جنبش آفرین، حرکت

گـذارد   تر به صحنۀ تاریخ پا می       سان محرم هر سال، با شوری بیش       بدین
بـاره، همـۀ     خواند و به یـک      و همگان را به شنیدن پیام جاودانۀ خود فرا می         

  .سازد گر می بدیل جلوه الی حوادث بی های متعالی را در البه ارزش
آری، مکتب شهادت به عنوان حضوری عاشـقانه و پرفـروغ در صـحنۀ              
مبارزۀ حق و باطل، اصالتی جاودانه است و رسالت ما، معرفت و پافـشاری و          

  . شکیبایی بر آن سنت حسنۀ الهی است
  نظیر ای بی انقالبی مقدس و اسوه

رند که نماد اعالی آن در نهـضت        های بارزی دا    های مقدس ویژگی   قیام
  :شود، از جمله عظیم کربال دیده می

های عالی انـسانی همچـون عـدل،     انگیزۀ قیام، رضای خدا و گرایش . 1
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آزادی، رفع ظلم و استبداد و برافراشتن پرچم توحید است، نه کـسب جـاه و                

  مقام و ثروت؛
ای   ارهجهد و چـون سـت       زا، همچون برقی می     در زمان پرظلمت و دهشت    . 2
 . درخشد می

: جویی برخوردار اسـت     خواهی در برابر منطق منفعت     از منطق حقیقت  . 3
Gَأَنْفُسِهِمْ وَلَوْ کَانَ بِهِمْ خَصَاصَۀٌ     یلَ َ یُؤْثِرُونَ و F،1 Gَیُطْعِمُـونَ الطَّعَـامَ     و
  F.2 حُبهِیعَلَ

اهِیمَ لَقَـدْ آتَیْنَـا إِبْـرَ      وGَ :مبتنی بر بینش عمیق و بصیرت نافذ است       . 4
 بـه   F.4یًزِدْنَـاهُمْ هُـد    وGَ :خـوانیم   یا دربارۀ اصحاب کهـف مـی       F،3رُشْدَهُ

تـوان    همین لحاظ برای حماسۀ حسینی از جهـات گونـاگون نظیـری نمـی             
سـازد و بـازگویی مکـرّر و مـداوم آن،       یافت؛ لذا گذر زمان آن را کهنه نمـی        

 . کاهد و نخواهد کاست ش نمیا هرگز از طراوت و تازگی
ن نهضت از لحاظ رهبری، هدف، قـدرت، علـو، فـداکاری، انـسانیت،              ای

... گیــری، پیــام و کننــدگان، نحــوۀ شــکل افــراد حاضــر، دشــمنان و مقابلــه
اندیشی مـورد تحلیـل و       بدیل دارد که شایسته است با نازک        هایی بی   ویژگی

هایی که در طول زمـان بـه آن بـسته             بررسی قرار گیرد و از خرافه و پیرایه       
ست، پیراسته گردد و در قالب اسوۀ شایستۀ انسانی برای همیشه و بـه     شده ا 

  . ویژه اوضاع کنونی فراروی همگان باشد
گونـه کـه     رغم بزرگداشت نهضت کربال، هنـوز آن   با کمال تأسف و علی    

                                                      
  .9 حشر، آیۀ.1
 .8 انسان، آیۀ . 2
  .51انبیا، آیۀ  .3
 .13 کهف، آیۀ. 4
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باید بـا تـأملی     . باید، به زوایای گوناگون این نهضت توجه کافی نشده است         
 تـاریخی بـه   ـ ر شهیدان و متون روایـی   ژرف و در پرتو سخنان سید و ساال

های نهـضت پرفـروغ       ها و درس    بازخوانی و تحلیل اهداف، ابعاد، آثار، عبرت      
عاشورا پرداخت و فلسفۀ عزاداری و پیام آن قیام الهی را در اوضـاع کنـونی                

  . امت اسالمی تبیین نمود
کنـد و    هـایی در گـوش جـان آدمیـان زمزمـه مـی              حماسۀ کربال، پیـام   

  .شود هایی را که در این دوران بر دوش آنان است یادآور می یتمسئول
باید به این نکته توجه نمود که نهضت حسینی، علت بقای اصل دین و              

معمـار بـزرگ    . مایۀ اتحاد و انسجام امّت اسالمی است       اسالمی و جان  فرهنگ  
 بــا الهــام از نهــضت حــسینی انقــالب ; انقــالب اســالمی، امــام خمینــی

د را آغاز کرد و شکوفۀ انقالب اسالمی با همّت ستودنی ملّـت             بخش خو   رهایی
 بهمن به بار نشست و پـس        22 شکفت و در     1357بزرگ ایران در محرّم سال      

آموز رشد معنوی و حماسی رزمندگان        از آن نیز همین فرهنگ عاشورایی درس      
هشت سال دفاع مقدس گشت؛ پس همگان باید ضمن بازشناسـی و تأمـل در        

عاد گوناگون این نهضت، رسالت سرخ حـسینی را پـی بگیرنـد و بـا                فلسفه و اب  
مسئولیت خود را   ) اهللا  حفظه(استفاده از رهنمودهای رهبر معظم انقالب اسالمی      

در اوضاع نابـسامان جهـان معاصـر، در راسـتای تحقـق اهـداف آن حـضرت                  
  . فراموش نکنند
ۀ توشـۀ ویـژۀ مـاه محـرم دربـار           ای که پیش روی شماست، ره       مجموعه

نهضت حسینی و حماسۀ همیشه جاوید عاشورا است که در قـالبی نـوین و               
 جلد کتاب با موضوعات متنوع و هر یک در حجمـی  7ای جدید شامل    شیوه

  . گردد متناسب برای ماه محرم تقدیم شما عزیزان می
هـا و پیـشنهادهای       امیدواریم با مطالعۀ دقیق مجموعه و انتقال دیـدگاه        

مـا را مـورد     )  نظرسنجی چاپ شـده در آخـر کتـاب         با تکمیل برگۀ  (خویش  
محبت خود قرار داده و زمینه را برای تغییر و تحولی اساسی در شـیوۀ ارائـۀ           
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  .تر آن، فراهم سازید توشه و نیز محتوای مناسب مجموعۀ ره
خـواهیم کـه فـضالی گرانقـدر،          خوانیم و از او مـی       خداوند بزرگ را می   

مایۀ حسینی را در مسئولیت      و ذاکران گران  روحانیون ارجمند، مبلّغان گرامی     
واال و خطیر پیام رسانی نهضت کربال موفق بدارد و امت اسالمی را به ویژه            

آموز مکتب ساالر شهیدان قرار دهد تا نظـام سـلطۀ             در اوضاع کنونی، درس   
افکنی و خیال چپاول، حمله، تسلط و استعمار فرهنگی          جهانی طمع اختالف  

در سر نپروراند و دریابند که در سراسر جهان، به ویژه           کشورهای اسالمی را    
گـاه بـا     هـیچ » هیهات منّا الذلّۀ  «در ایران اسالمی درس آموختگان مکتب       

دارند و با عـشق و   هیاهو و تهدید و تطمیع از حقوق مسلّم خود دست برنمی   
  . شور و شهادت، آمادۀ مواجهه با هر حرکت نابخردانۀ دشمن هستند

دریــغ مجموعــۀ محققــان،  هــای بــی م اســت از تــالشجــا الز در ایــن
اندرکاران محترم تهیه و تدوین و چاپ و نـشر ایـن اثـر                نویسندگان و دست  

ارزشمند به ویژه حجۀاالسالم والمسلمین آقای رضایی که مسئولیت رایزنی          
اند، و از جناب آقایان محمـود نـوراللهی و            با مؤلّفان و تهیۀ مقاالت را داشته      

گیـری و چـاپ مجموعـه را برعهـده       که مسئولیت پـی   سویسید حسین مو  
چنین شورای علمـی محتـرم       داشتند و تالش متراکم و مضاعف نمودند، هم       

  . که ما را در ارائۀ این مجموعه یاری رساندند، صمیمانه سپاسگزاری نماییم
پیشاپیش از هر گونه نقص و کاستی پـوزش طلبیـده و از خـدای منّـان               

و آخر  . کنیم  رامی، توفیق و سالمت و سعادت را آرزو می        برای همۀ مبلّغان گ   
  .دعوانا أن الحمد لِلّه ربّ العالمین

  
  سید محمود مدنی

  معاون فرهنگی و تبلیغی
 دفتر تبلیغات اسالمی حوزۀ علمیۀ قم



 

  مقدمه

 اول محـرم بـا       محرم و به ویژه دهـۀ      .محرم ماه انس عاطفی با سیدالشّهدا است      
 حسینیه ها، تکایـا و مـساجد بهتـرین          ،  و خیابان ها  ها   رنگ حسینی گرفتن کوچه   

من هوشـیار و زرنـگ      و مـؤ  گردد    می فرصت برای دیداری دوباره با حسین فراهم      
بهره منـدی معنـوی و      ترین     بیش کسی است که از فرصت ویژه محرم بهترین و        

  .  حتی دنیوی را در مسیر رشد و سعادت و قرب و تعالی خود داشته باشد
در هـا      حـضورها و انـس     ،این است که دیدارها   از محرم   هره مندی   پیش نیاز ب  

  .  ، بهره معرفتی هم داشته باشد احساسی خودکنار رنگ عاطفی و
 در مـدل فرهنگـی ایجـاد شـده توسـط امامـان              ،  راه تحقق این دیدار عارفانه    
  :  زیارت است ، معصوم که وارثان عاشورا بودند

از معصومین اسـت کـه بـرای         مأثور   های  ات حسینی مجموعه ای از متن     زیار
ایجاد حضور عارفانه و تعمیق معرفت و بینش دینی و حـسینی شـیعیان طراحـی                

  .  شده است
محرم با تـشویق بـه برگـزاری     دهۀ  بدین جهت بر مبلغین است که در طول   

 حـسینی   ای ترویج فرهنـگ عارفانـه و عاشـقانۀ         فضا را بر   ،  مجالس زیارت خوانی  
،  مجالس زیارت  گاه در ضمن خطابۀ اصلی خود و یا در حاشیۀ         اهم نمایند و آن     فر

 فرهنـگ   ،   شرح زیارت هم داشته باشند تا بـدین گونـه بـا کمـک زیـارات                برنامۀ
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 زمینـه را    ،  حسینی را از انحراف و تحریف دور نموده و با تقویت فرهنگ حـسینی             
اجتمـاعی و بـسط     و   اخالقـی      ،فکـری هـای     برای اصالح جامعه در دیگر زمینـه      
  . جهانی فرهنگ عاشورا فراهم نمایند

خـدمت مبلغـان ارجمنـد       1 شرح زیـارت وارث    ،پیش رو  جهت در کتاب      بدین
  .  گردد  میارائه

 و غنای مباحث آن و اشتمال آن بر اکثـر           کوتاهی ،انتخاب زیارت وارث  علت  
وجـود تنـوع و      ، هم چنـین   در بیانی کوتاه و غیر مکرر     ها    معارف دیگر زیارت نامه   

ت وارث برای امام حسین بود که بیـان گـر اهمیـت ایـن سـاختار از                  ر زیار تعدد د 
  . باشد  میزیارت برای بازشناسی شخصیت امام حسین

کلی در شرح و توضیح فرازهای زیـارت مـورد توجـه            رویکرد  در این متن دو     
وم و  مفهـ بیـان   بازشناسی لغوی و اصطالحی هر فـراز و         : ؛ رویکرد اول  بوده است 

ی و واگـویی     نسبت شناسی زیارت خـوان     :رویکرد دوم ،    ه و جمالت  مراد از آن جمل   
  .زائر نسبت به آن فراز

 منطقـی و معرفتـی بـین    های دیگر این متن سعی در ارائـۀ رابطـۀ          از ویژگی 
  . باشد  میزیارت از آغاز تا پایان زیارتهای  فراز

 و یا تربیتیهای   ایده،مبلغ بعضا به پیوست هر فراز تر     بیش  جهت بهره مندی  
 ،محتواهـا بـا اشـعار     تـر      بـیش   بدیهی است غنی سـازی     ،  مقتل ارائه گردیده است   

 اسـتعداد مبلـغ و نیـاز         حکایت و نکات اجتماعی و تربیتی به توانمندی و         ،داستان
  .  گردد  می تبلیغی واگذارشناسی منطقۀ

زیـارت  هـای     در این زیارت در بخش نسبت شناسی زیارت خوانی زائر با فراز           
ای    گونـه  و مـشکالت جامعـه بـه      هـا     نیـاز  است حتی االمکان مسائل،      سعی شده 

 تالش برای ایجـاد     :، مسائلی همانند  مستقیم یا غیر مستقیم مورد اشاره قرار گیرد       

                                                      
منظور از زیارت وارث در این مجموعه بخش اصلی و میانی زیارت هفتم از زیارات حسینی بـه کتـاب                    . 1

  ).زیارت وارث/ زیارات حسینی/ باب سوم در زیارات است/ مفاتیح الجنان(مفاتیح الجنان است؛ 
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 زمـان شناسـی و رسـالت         کلی و فلسفۀ تاریخی برای زائـر، ایجـاد  دغدغـۀ            نگاه
ـ    بـیش   ضرورت علم و معرفت زایی در مسیر قرب        ،  شناسی برای خود   ر بـا اهـل     ت

هـای   عرفـان در برابـر  ) بر اساس شریعت محـوری    (عرفان اصیل عاشورایی    ،  بیت
  ... . راه حسینی شدن با عمل صالح و تقوا و عاقبت به خیری وترین  ، مهم کاذب

ل استفاده بوده و عزیزان با       نافع و قاب   ، امید است این اثر برای مبلغین ارجمند      
  . راهگشای ما باشندخود نهادها و انتقادهای  ارائۀ پیش

  



 

  :زیارت وارث . 1

  :معنی زیارت 

 قـصد و    چنـین دیـدار،      معنی عدول از چیزی به چیز دیگر، هـم          زور و به    از کلمۀ 
  .آهنگ چیزی نمودن است

در اصطالح لغت به معنی از غیر عدول کردن و قـصد مـزور کـردن و توجـه                   
  . نمودن به آن استویژه 

بزرگداشت و احترام قلبـی و  ، با انگیزۀ   صددر فرهنگ دینی به معنی توجه و ق       
  . زبانی به سوی مزور است

  :چرایی زیارت در مکتب اسالم 

 که اولـی    ،  دو هادی درونی و بیرونی است     ها     در مکتب اسالم برای هدایت انسان     
  . بدون  دومی سردرگم و سرگردان است

هرۀ و  یا هشام ان هللا علی الناس حجتین حجۀ ظـا         «: فرماید  میامام کاظم   
   1؛»حجۀ باطنۀ فاما الظاهرۀ الرسل و االنبیاء و االئمۀ و اما االباطنۀ فالعقول

دلیلـی کـه آشـکار      . برای خداوند بر مردم دو حجت و دلیل است        : ای هشام «

                                                      
  .207، ص 15وسائل الشیعه، ج. 1
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باشـد؛ امـا دلیـل آشـکار، پـس            است و دلیلی که بـاطنی و در درون انـسان مـی            
هـا    لیل درونـی پـس عقـل انـسان        فرستادگان و پیامبران و امامان هستند، و امّا د        

  ».باشد می
هـا     آن معصوم در اوج هـستند کـه وجـود        چهارده  ظاهره  های    این حجت و از   

  دارای مراتب گوناگون است؛
و در  ... ، مرتبۀ بهـشتی و      ، مرتبۀ قیامتی    ، مرتبۀ برزخی    ، مرتبۀ دنیایی    مرتبۀ نوری 

  1.باشند ی اثر و برکت میتمام این مراتب آنان از حیات و زندگانی برخوردار و دارا
ی آثار و برکات معصومین چندان اثـر      ین جهت حیات و ممات در احواالت،        بد

 عرض محبت و پیونـد      ،من نسبت به ولیّ   ندارد، بدین جهت همان گونه که بر مؤ       
  .  پس از شهادت امام هم باید ادامه یابد،در حال حیاتش ضروری است

  . گیرد  میقالب زیارت صورتاین ضرورت پیوند و چگونگی انجام آن در 
 و   عـرض ادب   ،و آن با عرض توجه به سوی ولیّ شهید از راه دور و نزدیـک              

  .  عهد و پیمان با آن ولیّ است،و تبرّی و سعی بر تجدیداحترام، تولّی 

  :تشیع مکتب زیارت 

ست و بـرای     تولّی و تبری بر محوریت ولی خدا       زیر بنای تشیع بر پیوند مستمر و      
 ،اش  تجلـی تـاریخی     حی و زنده به دلیل وجود عصمت و ضـرورت          یهر زمان ول  

در ایـن    ،  گـذارد  را به یادگار می   ها    هماهنگ با نیازهای زمانه مجموعه ای از سیره       
است جهت الگوگیری برای ابعاد گوناگون زندگی خود پیونـدی        مؤمنان    بر صورت

ها    نام و یاد آن    همیشگی با تاریخ اولیای معصوم داشته و بدین گونه ضمن احیای          
  .  پیوند و تقرب به ولیّ زمان را فراهم نمایندزمینۀ

 معـصومین کـه بـه       ، تجدید خاطرات و سیرۀ گذشتۀ     با این نگاه  زیارت یعنی     
  . گیرد در زمان حال صورت میاز سوی زائر جهت بازشناسی وظیفه 

                                                      
  .24 و23 ج االمامۀبحاراالنوار، کتاب . 1
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  :کارکرد شناسی زیارت 

پاسخگویی به یکـی    )  ی معاصر شناس و هم چنین روان     (زیارت از منظر علم اخالق    
هگـاه  چرا کـه هـر انـسانی گ       .   است ی انسان ی عاطفی احساس  ترین نیازها    مهم از

 یـا  ، عاطفی متعالی و معنوی با هدف تهـذیب و توبـه        احساس نیاز به ایجاد رابطۀ    
ابراز احساسات دینی و ایمانی و یا بازسـازی معـارف و اعتقـادات خـود در قـالبی                   

ای کـه    یتوان با مراجعه به افراد عـاد       ه می و این کار را ن    احساسی و عاطفی دارد     
که غیر معصوم هستند انجام داد ونه همانند  وهابیت به نفی آن پرداختـه و تنهـا                  

 ،  متعـصب ،  کـه بازتـابش ایجـاد روحیـه ای خـشک     دمعتقد به عقایدی خشک ش    
ـ     نه  تعقل و اعتدال گرایی است و       ، بدور از احساسات،       افراطی ارت را  ایـن مقـام زی

 درست کـرده و بـه افـراط و سـرگردانی            ،خود خوانده های    برای هر مزار و انسان    
  . رسید

  :بدین جهت کارکرد زیارت ولی معصوم از راه دور یا نزدیک موارد زیر است 
  عاطفی / بازشناسی مستمر معارف دینی درسبکی عقلی  ـ
 والی ایجاد ارتباط مستمر با اولیای دین و تجدید عهد و بیعت مت ـ
 بر محوریت ولی معصوم ها  جهت دهی و هماهنگ سازی حب و بغض ـ
  ایجاد تهذیب نفس و صفای باطن با همنوایی با مصائب و ابتالی معصومین ـ
 ایجاد توسل و شفاعت در امور دنیوی و اخروی  ـ
 دشمن شناسی و دشمن گریزی  ـ

  :شیعه های   کانون زیارت،زیارت حسینی

معـصوم زیـارت وجـود دارد تـا شـیعیان حـضوری             چهارده  در مکتب تشیع برای     
 پیوسته با معصومان برگزیده داشته باشند و چون زیارت بـه معنـی حـضور قلبـی                

 در این زمینه فرقی بین زیـارت امـام زمـان            ،با احترام و تجدید بیعت است     راه    هم
  .  معصوم نیستسیزده و زیارت )امام حیّ(
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 و معتبر دو دسـته زیـارت دارای فراوانـی          های مأثور   ولی در میان زیارت نامه    
  . هستندتر  بیش

یکی زیارت حسینی و دیگری ادعیه و زیارت مهدوی و سرّ ایـن فراوانـی بـه        
هویـت حـال و     کالمی تـشیع و دومـی       - هویت تاریخی  جهت این است که اولی    

 ،بـدون گذشـته تعریـف کـرد    تـوان   نمـی  شیعه است و چون حال و آینده را    آیندۀ
 آمـار اسـت و    تـرین      بـیش   تنـوع و تعـدد دارای      ،ی از جهت کمیـت    زیارات حسین 

  . به آن  می باشدها  توصیهترین  بیش

  :مفهوم شناسی زیارات 

  :شیخ عباس قمی کتاب مفاتیح الجنان را در سه باب گردآوری نموده است 
   زیارات :باب سوم ـ اعمال سنه :باب دوم ـ ادعیه :باب اول
)  که حتـی در بـاب اعمـال سـنه           (شود  می  فهرست مفاتیح مشخص   با مطالعۀ 

  .  یا دعا ویا زیاراتاعمال عبادی مستحب یا نماز است، 
باشد و     می  و سایر اسامی حق تعالی     »اللهم«  واژۀ اصلی، کلمۀ    کلید ،در ادعیه 

،  ولـی در زیـارات     ،باشد  می معرفتی بین بنده و خداوند     رابطۀ عاطفی    ایجادهدف،  
و این یعنی زائر از منظر ولیّ حـق بـه           است  »  شهادت الم، لعن و  س«ها   کلید واژه 

 پرداختـه و بـه      )و تبری  تولّی   از جهت (دنیوی خود   های    جهت دهی موضع گیری   
نظام سازی اعتقادات و تعهد دهی نسبت به اعمال و رفتار خود در پیـشگاه ولـی                 

  . حق بپردازد
 معنـوی   برخی زیارات در مقام شخصیت شناسی     هستند،  البته زیارات دو گونه     

و تعمیق رابطۀ زائر بـا   اصالح ،در مقام ایجاد  برخی  و    و تاریخی معصومین هستند   
  :دوم که سیر محتوایی زیر رکن زیارت است نوع در : ولی معصوم

  )صلوات » شهادت »  لعن  » سالم ( 
ارات حسینی به جهت اوج تقابل چهرۀ حق و باطل و عمـق             و صد البته در زی    

 سالم و لعن به اوج گستردگی و ، مسئلۀورت گرفته است تاریخی ای که ص    فاجعۀ
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رسد تا تشیع تنها مکتبی باشد که زائر را به باالترین مرتبه از موضع             می تنوع خود 
  . گیری و تشخص اجتماعی برساند

  :زیارت وارث 

 مطلقـۀ امـام      همان فـراز اصـلی از زیـارت        ،مراد از زیارت وارث در این مجموعه      
وجـود  تر    ر مفاتیح قبل از این زیارت دو زیارت وارث کوتاه         اگر چه د    (حسین است 

و چـون ایـن     )  به علت شهرت و کاربرد انتخـاب شـده اسـت          این مورد    ولی   ،دارد
 کوتاه و بدون آداب خاصی است و مـشتمل          ،زیارت اختصاص به روز خاصی ندارد     

ازیم  بپـرد تفسیر و شرح اجمالی آن   داریم به   سعی  باشد،    میزیارات دیگر   اصول  بر  
به قرب ها  با معارف زیارت نامهتر   بیشتا عزاداران حسینی با انس معرفتی و قلبی

  .نداز فرصت محرم بپرداز   بهترو بهره گیری
  :سیر محتوایی زیارت وارث چنین است

   صلوات      شهادت         لعن                   شهادت        سالم  
  

  
و ایـن  اسـت  راهـی    هم  تسلیم و  ، درود سالمتی، سالم به معنی     :مرحله سالم 

هــا یعنــی شخــصیت شناســی معرفتــی و تــاریخی  فراوانــی ســالم در زیارتنامــه
  .سیدالشّهدا از جهت معنوی و نسبی

 به معنی درک قیام حـضرت       ،گذاری تاریخی حضرت  اثر و درود زائر بر مرحلۀ    
 تا با ایـن     ،اشدب  می  تاریخی این حرکت   قطع تاریخی خود و ریشه یابی فلسفۀ      در م 

زیـارت گـام بـردارد و بـا درک و فهـم حرکـت               از  درک زائر بتواند به مراحل بعد       
 سعی برای امتداد و استمرار بخشی آن در زمان خود نـسبت بـه               ،تاریخی معصوم 

  . و سِلم بودن خود را نسبت به ولی معصوم ابراز نماید.ولی زمان داشته باشد
  و گواهی و ایـن مرحلـه بـه اقـرار و             شهادت یعنی اقرار   :مرحلۀ اول شهادت  

، است و این شهادت بر یکی      مرحلۀ سالم    رفتاری در امتداد معرفت قلبی    راهی    هم

  ، وارث  وارث انبیا
خون خدا= شجرۀ طیبه 

 ، نسل امامتشخصیت شناسیقاتل و ظالم و راضیشریعت محوری
 موضع گیری زائر

بر ابعاد و مراتب و توالی معصومین
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 نفـی اسـالم اسـمی و        ، یعنی حفظ شریعت محـوری     ؛اهداف قیام است  ترین    مهم
  . کفایت اقرار لسانی که طرح و تفسیر امویان از اسالم و عرفان اسالمی بود

ک فلـسفه و نـسبت تـاریخی قیـام و هـدف شـریعت                پس از در   :مرحلۀ لعن 
مقابـل قیـام   های  به دشمن شناسی و تبری از تمام گروهنوبت   ،محوری آن نبوت  
  . رسد  می قیام، حال و آیندۀ حسینی در گذشته

مقامـات    (ت ذاتی امام حـسین       بازشناسی شخصی  مرحلۀ: مرحلۀ دوم شهادت    
آن بـه شـهادت زائـر بـه امتـداد           که در امتـداد     است  )  و اجتماعی سیاسی  معنوی،  

  . رسد  می حسین و اظهار بیعت زائرۀامامت از ذریّ
ان در تمـام     ختم زیارت با طلب دعا بـرای تمـام امامـ            مرحلۀ :مرحلۀ صلوات 

ال و درخواست در مقـام      سؤ ، طلب رحلۀ م ،  این مرحله .  ستحاالت و مراتب آن ها    
  . استنتیجه گیری از سیر و سلوک زائر در ضمن زیارت خود 

  :یک یاد آوری مهم
در زیارت وارث رویکرد کلی و هدف اصلی بازشناسی شخـصیت امـام حـسین از                

ر بازتـاب معنـوی و       از منظ  ،ابعاد گوناگون وراثتی حسبی و نسبی و وراثت معنوی        
 عملـی و رفتـاری و شـریعت         از منظر شخصیت و سـیرۀ      ،)ثاراهللا(عرفانی قیامش   

 ...  ایـشان و   امتـداد شناسـی معـصومانۀ      ،محوری آن حضرت و ابعـاد کالمـی آن        
، در فرصـت    آن حـضرت  شخـصیت   تـر    تا زائر با بازشناسی بهتر و عمیق      باشد   می

هـای  هـا و رفتار      ارزش ، نگـرش  ، محرم به تعمیـق بیـنش      زیارت به ویژه در دهۀ    
بـدین جهـت زیـارت وارث بـر خـالف زیـارت             .  حسینی و عاشورایی خود بپردازد    

شناسی به صورت محدود     ، دشمن استتر    سی گسترده شنا منعاشورا که در آن دش    
ولی از منظر عرفانی و تربیتی مبلغ ارجمنـد بـر حـسب نیـاز               باشد    میو در حاشیه    

، بـه   ای اثباتی بـا نگـاهی تطبیقـی و مقایـسه         تواند در هر فراز در کنار مباحث         می
  . بپردازد) از همان زاویه(دشمن شناسی 

، یزیـد هـم وارث        ارث انبیا و اولیاسـت     و 7ها اگر حسین    مثال در بخش وراثت   
، ابو جهل، ابو سفیان       ، نمرود، فرعون    ابلیس رجیم و تمام ابلیسیان زمینی از قوم نوح        
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،   اسرائیل اسـت    باشد و یا اگر ابتالی نوح قوم گمراهش و ابتالی موسی، بنی             می...  و
، اشـراف   علمای دربـاری    (ابتالی امام هم به جامعۀ اسالمی منحرف اعم از خواص           

  . باشد می) همراه و یا ساکت و سیاهی لشکر(و عوام )  ... دنیازده و
 شجرۀ خبیثه  یزید در اوج پستی از،است شجرۀ طیبه  ثمره7و یا اگر حسین 

 هـم تبـاری     ، او هم زنا زاده است     ، چرا که هیچ گونه بُعد مثبتی در او نیست         ،است
مام او معصیت محـور و هتـاک    هم در برابر شریعت محوری ا  و آلوده و فاسد دارد   
 امتداد یزیـد و     ،  امامت قرار داده شده است     ذریۀ امام    و اگر در  .. . به شریعت است و   
  .. .  در آخرین مصاف حق و باطل سفیانی است و،از تبار او در آینده

اثـر  تفـصیلی و یـا اجمـالی ایـن          بررسی  تواند با     می بدین جهت مبلغ ارجمند   
  . مباحث خود بپردازدتر   بیشخشی به تعمیق و اثر ب،تطبیقی

  : پایانی نکتۀ 

رفـت باشـد و سـیکل    اسـت کـه بـا مع    پذیرفتنی   حسینی وقتی    فعل زائر و عزادار   
 باالتر از سال گذشته از جهت معرفت و   ، در مرتبۀ  او در هر سال   سوگواری سالیانۀ   

النـه  و تبری باشد و گرنه زیارت او زیارت عوامانه و غاف           تولّی   به تبع آن محبت و    
 ،رود  مـی خواهد بود و آن آثار و برکاتی را که از زیارت بـه شـرط معرفـت انتظـار          

  . مند نخواهد شد بهرهچندان 
 محـرم    و زیارت با معرفت به ویـژه در دهـۀ          این در حالی است که سوگواری     

تـر از سـیر و سـلوک مـاه           و حتی از بعضی جهـات راحـت         (فرصت بسیار طالیی  
بـه تطهیـر،    ... ، ذکـر و      زیـارت  ،   حزن شق حسین با احیا،   است تا زائر و عا    )  رمضان

  . دست یابد.. .  معارف و،پاکیقرب و نور ایمان،  ،حاجتشفا، تهذیب، 

  :داستانیهای  ایده

های معتبری را کـه     داستان ،تواند با مراجعه به کتب و منابع معتبر         می مبلغ محترم 
همانند کتاب لقـد شـیعتنی      ( غیر شیعیان به تشیع      استبصار و تحول ایمانی    دربارۀ
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 هماننـد قـصۀ    ( تحـول اخالقـی و رفتـاری افـراد        ، یا دربارۀ  ) ...  انطاکی و  ،الحسین
 در  ،یا توسالت علما و شفا گرفتن و یا کسب توفیـق علمـی اسـت              ،  ) رسول ترک 

برای بهره مندی از    تر     بیش  جهت ایجاد جاذبه و شوق     ،این بخش و در این جلسه     
  .  بیان کند،بیت  محرم در عاشقان اهلفضاهای معنویجلسات و 

  : یک تذکر اعتقادی و کالمی

 بـه   ،سـت  انبیا گردد کـه حـسین وارث       تأکید می  که در زیارت وارث تصریح و      این
 میراث الهی انبیا نیست تا معنای آن این باشد         هایش به واسطۀ    معنی کسب ارزش  

  .ستاز انبیاتر  که حسین همانند و یا پایین
، برتـر از     عصمت و علم کامـل و جـامع خـود          صوم به واسطۀ  چهارده مع بلکه  

در مـورد حـضرت     انی جاعلـک للنـاس امامـا        : آیۀ   (باشند تمام انبیای الوالعزم می   
  )  ابراهیم بر همین امر داللت دارد

و  آفـرینش و تقـرب انبیـا          و بلکه پنج تن در مرتبۀ وجود نورانی خود واسطۀ         
  . اندها بوده  ها در سختی نقطۀ التجا آن

 امام مهـدی    ،   امام حسین  ،   امیرالمؤمنین بدین جهت مقام وراثت انبیا که برای      
از منظـر   بیـت      اهـل  و اصوال برای امامان بیان شده به جهت توجه دهی به مقـام            

هـای    شخـصیت هـا،     قـصه  ، یعنی چون مسلمانان با قرآن     ،  استها     آن بودنثقلین  
 مقام معصومین ،قصد داشتند برای تقریببیت   اهل  پیامبر و  ،قرآنی انبیا آشنا بودند   

بنابراین بهترین معنا برای    .  استفاده نمایند  قرآنها و معارف      ها از قصه     آن ذهنبه  
من اراد اَن ینظـر       «:وراثت همان است که در روایات متعدد نبوی آمده است که            

تـا  ی  یعنی اگـر ببینـ     1» ؛ ... فلینظر الی علی بن ابی طالب     ....  الی آدم فی علمه   
که مرا این همانی امیرالمؤمنین با حضرت آدم و تساوی درجـه و               بشناسی، نه این  

  .ها باشد مرتبت آن

                                                      
  .35، ص 39بحار االنوار ج. 1



 

  :هللا اۀصفو آدم السالم علیک یا وارث.  2

  . است آدم این فراز سالم و درود به مقام وراثت حسین از مقام مصطفی بودن
ای  ه بـه نکتـه  ، توج در مورد روش شناسی بخش وراثت،قبل از ورود به بحث  

  :ضروری است

  :روش شناسی معرفت وراثتی امام 

است کـه   قسمت   سه   ،   از انبیا   وراثت حسین  در بخش زیارت  ادبی جمالت   ساختار  
 صـفت خـاص     موصـوف بـه   که  ث   ذکر نام مورّ   ،وارثت حسین سالم،     (مشتمل بر 

  .  )  و مورّث  حسین، زائر : (قسمت دارد یعنی هر فراز سه ، است)  هیال
 معرفتـی  ،سـه گانـه  هـای   تحلیل و تفسیر این بخـش  ،ن جهت برای فهم بدی
شود که در حالت طبیعی و لفظی رونـد آن از زائـر بـه سـوی حـسین و                    می ایجاد

تـاریخی و تربیتـی فراینـد و رونـدی          ، ولی از جهت تحلیلـی،       مورث حسین است  
  سـپس  ،   چرا که اول مورث وجود داشته و مقامی ویژه کسب کـرده            ،معکوس دارد 

 ، آن گاه زائر با سالم بر این رابطـه در جـستجوی معرفـت              ،  حسین وارث او گشته   
  .  یدبر می آبصیرت و تقرب تربیت، 

، از روابـط    سـت او که از انبیای بـزرگ و یـا اولیا          ،  در حقیقت در بخش مورث    
رابطه بـا حـق تعـالی       به  )  جهان هستی  و     مردم ،   خدا ،  رابطه با خود    ( خود چهارگانۀ
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  آن ،  در مقطع زمانی و سیر تاریخی ادوار نبوت و تاریخ و جوامـع            ) ها  ج آن نقطه او (
دست یافته است و بدین جهت موصـوف بـه وصـف            از آن   ای خاص    گونهبه  هم  

 در رونـدی معکـوس و   را وصفی کـه سـاختار قـسمت وراثـت        ت،خاصی شده اس  
بـه   ابتـدا در مقـام بازشناسـی هـر جملـه و فـراز             باید    می ودهد    شکل می تربیتی  

شخصیت شناسی پیامبران و اولیاء از منظر قرآنی پرداختـه شـود و آن گـاه مقـام                  
تحلیل و کشف گردد و در پایان سرّ سـالم زائـر بـر ایـن                ها    وراثت حسینی از آن   

 ، براساس سلوک من الحـق الـی الخلـق          از منظر کارکرد تربیتی این رابطه،      رابطه
  . کشف گردد

 سـیر و سـلوک اصـحاب        ام و نحـوۀ   ر این بخـش اسـتفاده از مقـ        همچنین د 
، بـه عنـوان     هـستند هـا     الحسین و اصحاب المهدی که امتداد کامل و عینـی آن          

توانـد روش الگـویی و       ، مـی  مندی از بحث سالم بر وراثت حسین        سرآمدان بهره 
  . تربیتی مناسبی باشد

  :به هر حال سیر معرفتی و تاریخی بخش وراثت در زیارات وارث چنین  است
  

  بیت  عیسی      پیامبر        اهل  موسی      ابراهیم       نوح     دم     آ     
  
  
  

  : گردد  با توجه به این ساختار و روش، بخش اول زیارت وارث ارائه می
  سالم علیک یا وارث آدم صفوۀ اهللال

  :واژه شناسی

مقـام  جهـت واراثـت ایـشان از        این فراز سالم و درود است بـه مقـام حـسین از              
  :دارد در این بخش وجود  کلیدی ، پس سه واژۀ دمآمصطفی بودن 

  

انتخاب شدن برای  به علمبرگزیدگی
 عزمی جهانی

از امتحان و ابتال تا 
 خلیل اهللا شدن

سخن خدا هم
 آیینه تمام نمای پیامبرمحبوب خدا شدنروح خدا شدن شدن
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المت طلبـی و آرزوی دوری از       سـ  یعنـی درود، صـحت، عافیـت،         :سالم  . 1
به معنی سِلْم بودن و موضع گیری      زیارت  اصطالح   آلودگی و بیماری و در    پلیدی،  
  . تسلیم استدر برابر 

  : معنی روایی و عرفانی سالم 

فامنوا باهللا و   : عن قول اهللا عز وجل      «: سألت اباجعفر   : بلی   ابی خالد کا  
  1.رسوله و النور الذی انزلنا

، و هم      الی یوم القیامه   9فقال یا اباخالد النور و اهللا االئمه من آل محمد         
  . و اهللا نور الذی انزل و هم و اهللا نور اهللا فی السموات و االرض

لوب المومنین انور من الشمس المضیئه      لنور االمام فی ق   : واهللا یا ابا خالد     
بالنهار و هم واهللا ینوّرون قلوب المؤمنین و یحجب اهللا عز وجل نورهم عمن              

  . یشاء فتضللهم قلوبهم
  :واهللا یا ابا خالد 

 ال یحببنا عبد و یتوالنا حتی یطهر اهللا قلبه و ال یطهر اهللا قلب عبد حتـی    
 لنا سلمه اهللا من شـدید الحـساب و          یسلم لنا و یکون سلما لنا فاذا کان سلما        

  2؛آمنه من فزع یوم القیامۀ االکبر
 8گوید از امام بـاقر از مـراد خداونـد از آیـه                 ابوخالد کابلی می   :ترجمه روایت 

پس ایمان بیاورید به خداوند و پیامبرش و نوری که          (فرماید    تغابن پرسیدم که می   
آن نـور بـه خـدا سـوگند         : ا خالـد  ای اب : ؟ پس امام باقر فرمود    )ما آن را فرستادیم   

پیشوایان از خاندان حضرت محمد هستند که تا قیامت ادامه و امتـداد دارنـد، بـه                 

                                                      
   .8تغابن . 1
  .1/194کافی  کتاب الحجه . 2
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ها همانا نور  ها همان نوری هستند که خداوند فرو فرستاده و آن         خداوند سوگند آن  
همانا نـور امـام در      : به خدا سوگند ای اباخالد    . ها و زمین هستند     خداوند در آسمان  

ها   تر از خورشید تابان در روز است و به خداوند سوگند آن             ای مؤمنان روشن  ه  قلب
ها بر هر کسی که       باعث نورانیت قلب های مؤمنان شده و خداوند از تابش نور آن           

به خدا سـوگند ای     . ها بشود   نماید تا باعث گمراهی قلب آن       بخواهد جلوگیری می  
 این که خداوند قلب او را پـاکیزه         ای مگر   دوست نخواهد داشت ما را بنده     : ابا خالد 

که برای ما سلم و       نماید مگر این    ای را پاکیزه نمی     خواهد نمود و خداوند قلب بنده     
سالم باشد پس اگر نسبت با ما سِلم بود خداوند او را از حساب و کتـاب شـدید و                    

  . داشت نگرانی و اضطراب روز قیامت در سالمت و ایمنی نگه خواهد
باعـث انتقـال تمـام روحیـات و           خونی و هر نوع پیوندی که       پیوند :وارث  . 2

ث در هر آن چه     که وارث جایگزین مورّ   ای     گونه  به ،صفات ظاهری و باطنی گردد    
  . گردد ، می ارث باشددایرۀ

  . از هر چیزیترین   خالص،  برگزیده و انتخاب شده :ۀصفو. 3

   :و بدین جهت در روندی معکوس  سه مرحله از بحث وجود دارد
   اللهی آدم؛ شخصیت شناسی مقام صفوۀـ
   ؛ وارث آدم، حسینـ
   . وارث آدم، سالم بر حسینـ

  : اهللاۀصفو آدم  مقام)الف
 وراثـت امـام از انبیـا و         : در بخش معرفی وراثت امام حسین دو مرحله وجـود دارد          

  وراثت از انبیـای    ، در بخش اول کانون وراثت امام      ،   عصمت وراثت از شجرۀ طیبۀ   
و ایـن   ، است آدم وارث از حضرتهای   شروع تمام زیارتولی نقطۀ  ،استلعزم  الوا

ولـی ایـن    اسـت    اوج وراثت امام از انبیای اوالوالعزم     بدین جهت است که اگر چه       
نقطۀ اوج بدون توجه به نقطۀ آغازگری حضرت آدم برای انسانیت و مقـام نبـوت          
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آغـاز  پس  ،شریت و نبوت است آغاز ب و نقطۀ خلیفه اهللا که آدم   چون  . امکان ندارد 
  . بی معنا خواهد بود آدم وراثت حسین بدون وراثت از حضرت

بـازخوانی و بازشناسـی      آدم   برای فهم بهتر سرّ اهتمـام بـه وراثـت حـضرت           
 چرا که قرآن و عترت ثقلین هستند ،در قرآن ضروری است آدم حضرتهای  قصه

  :و برای فهم هر یک دیگری منبع و مرجع است 
؛ 37ـ31آیات بقره : های در سوره، عمدتاً حضرت آدم قصه  قرآنی  های    در قصه 

، ارائـه شـده اسـت کـه      121ــ 115 آیه   و طه   61 آیه    اسراء ؛27ـ11 ، آیات اعراف
 آسـمانی و    ک پیـدایش اولـین انـسان و سـیر و سـلو            هدف آن هم مطالعۀ نقطـۀ     

  :موارد زیر است اش با توجه به  زمینی
   ؛ت و روحی بلند آفریده شده از آبی پس، آدم
  ؛مستقیم از سوی خداوند به علم اسماء و کلماتیافته  تعلیم ،آدم
  ؛ مسجود و معلم مالئکه،آدم

  ؛طغیان ابلیس بر اساس کبر و آن گاه کینه توزی او نسبت به آدم
  ؛و حوا آدم  ابلیس و به خاک زمین کشاندنتوطئۀطرح 

هشت زمینی تا فـرا رسـیدن روز        باید در انتظار ب    آدم   و بنی ، آدم     پس از هبوط  
بـه بهـشت آسـمانی آدم        هم بازگشتی زمینـی      ، چرا که دوران ظهور    ،  ظهور باشند 

 . انتقام تاریخی و مرگ ابلیساست و هم نقطۀ
 . البته طبق روایت قرآنی  موارد فوق هر کدام کاربرد و جایگاه خاصی دارند

ود شناسـی بـرای     خـ اش را     اوّلی و اصلی   کارکرد   ، آفرینش چرا که اصل قصۀ   
 شـروع  کـه نقطـۀ    ایـن واست از منظر ریشه و پیشینه شناسی ها    تک  تک انسان   

 بهشتی و آفریدۀ مـستقیم       مکانی ،انسانیت نه از ناکجا آباد بلکه از شخصی ممتاز        
 .  استخداوند

حـضرت  مان  دومین نکته جایگاه علم االسماء در مقام شخصیت شناسی جـدّ          
برتر ها  را از تمام آفریدهحضرت آدم ای که  ویژهام  و این یعنی کسب مق،  استآدم  

 ، و  یعنـی برگزیـدگی آدم     ، صفوۀ و مـصطفی    و در حقیقت منشأ کلمۀ    نموده است   
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 ، معنـوی  ،قابلیت او بـرای علـم آمـوزی آن هـم علـوم آسـمانی              امر باعث   همین  
 .گردد  میتوحیدی و غیبی بالواسطه

ن هـشداری سـخت و    دشمن شناسی و صادرکردو قصۀ ابلیس هم در مرحلۀ   
 ،  است که مراقب این دشمن خطرنـاک طویـل العمـر           آدم   بیانیه ای صریح به بنی    

  . وان و انصار باشد، پراع کثیر التجربه

  : آدم  حسین وارث)ب 
البته ضـرورتی   .  و همانندی وارث با مورث است     )  این همانی   ( وارث به معنی   کلمۀ

وجـود وجـه     بلکـه بـه اصـطالح        ،در تمام جهات باشد    آدم   ندارد که حسین وارث   
  .کند  میبرای وراثت کفایتها  ترین ویژگیشبهی خاص در ممتاز

در قـرآن روایـت شـده        آدم    حـضرت  یی که برای قصۀ   ها تمام ویژگی از میان   
  .  اهللا تصریح شده استۀ در زیارت تنها به واژه صفو،است

  :در روایات هم آمده است 
 ،نگـاه کنـد   آدم  )   بالواسـطه  آسـمانی و    (خواهـد بـه علـم       مـی  هر کـس کـه    

   1.را ببیند امیرالمؤمنین
اش است و بر همـین        این بدین معنی است که برگزیدگی او به واسطۀ علم         و  

بیت   اهلدر زیارت وارث وارده ازاساس چون سیدالشهدا امتداد امیرالمؤمنین است 
نبیـا  شده است که مواریث ا هم چنین تأکید     ،  است آدم   خوانیم که حسین وارث    می
 تمـام صـفات ظـاهری و        مان در زمان ظهور هم آیینـۀ      بوده و امام ز   بیت     اهل نزد

  .ها است  آنباطنی انبیا و هم میراث دار
پس چهارده معـصوم و بـه ویـژه امـام حـسین وارث آدم، در همـان علـم                    
االسمایی که او را مسجود مالئکه نمود، هستند و سرّ اهتمام بـه مقـام وراثـت                 

، شاید بیان نـسبت دو سـویۀ ایـن قیـام بـا                ان دیگر اهل بیت   امام حسین از می   

                                                      
  . 35، ص39بحاراالنوار ج . 1
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حضرت آدم باشد، به این که قیام حضرت احیاگر علم آدم و رسوا کنندۀ جهالت               

  . اموی  است  ـ  و تعصب کور شیطانی

  :یک نکته 

  .  قطعا علوم غیبی و آسمانی بیکران است،معنی وراثت امام در علم آدم
کـه علـم اولـین و       ( آدم   راث داری حضرت در علم    در این میان با توجه به می      

گـشایش از تمـام      علمی که کلیـد اسـرار و سـرّ           ،ست و علم به اسما    آخرین است 
م و   قیام حضرت مسئله ای ماننـد علـم غیـب امـا            ، دیگر در مسئلۀ   ) هاست آفریده

 کوفـه شناسـی و دشـمن شناسـی کـامال تبیـین            آگاهی ایشان به زمان شناسی،      
ه کارشناسی دنیـوی از منظـر    این مسائل سوای نگا    ،گردد  می گردد و مشخص   می

همان گونه که پیامبر    .   دانش بیکران آسمانی امام به خوبی روشن بوده است         دایرۀ
  .  قبال از این واقعه با جزئیات دقیق خبر داده بودند امیرالمؤمنین و

  :  بدین معنی است که ،است آدم پس حسین وارث
   آیینۀ تمام نمای علوم حضرت آدم است؛ به تمام علوم وحسین آگاه

 حیاگر علوم معنوی و غیبی آدم است؛ قیام حسین حافظ و ا
 های آسمانی آدم بود؛ موارد علمترین   مهمقیام حضرت یکی از

  : میراث داری دامنۀ

  :او دو دستاورد مثبت و منفی داشتبرای  آدم علم
ها شـد و بـه    معلم آنکه آدم  چرا  ،مسجود مالئکه شدن است   :  دستاورد مثبت 

 را بنده خود کرده      او ،بیاموزدعلم  هر آن کس که از کسی       «: فرمودۀ امیرالمؤمنین 
  ».است

  . شدید و دشمنی تاریخی شیطان آغاز کینۀ: دستاورد منفی
در  آدم میـراث دار ،  حسین با توجه به میراث داری علمـی از آدم      ،از این منظر  

 کـانون هبـوط مـستمرّ     تـرین      مهـم  رش چرا که مـزا    ،با فرشتگان است  اش    رابطه
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و علت رخـداد     است  زمین از زمان شهادت تا دوران ظهور       فرشتگان آسمانی به کرۀ   
شیطان توسط عوامل انـسانی خـود علیـه    های   آشکار شدن اوج طرح    ،قیامش هم 

ـ                ی دین حق بود که امام با قیامش هم شیطان اکبر و هم تمام اعوان انسانی و جنّ
  . ریخ رسوا نمود تااو را برای همیشۀ

  :  میراث دار میراث حسینی ،حسیناصحاب ال
همان گونه که قبال تذکر داده شد در قومی نزولی اصحاب الحسین امتـداد و               

از آیینه خصائص الحسینینه هستند ا این نگاه اگـر حـسین وارث علـم آدم اسـت                  
اث  میـر  ،  ویژگی مهم اصحاب الحسین در امتداد میراث داری امام از حـضرت آدم            

 از آن   مواردیباشد که     میحسین در علم و بصیرت      امام  از مقتدایشان   ها    داری آن 
  :به شرح زیر است

  علم بالیا و منایا را آموخته بود؛  امیرالمؤمنینحبیب بن مظاهر از
  . هَمْدان کوفه بودمعلم و مفسر قرآن در محلۀبریر بن خضیر 

ی امـام در دوران     علمـ تربیـت یافتـۀ مدرسـۀ       و تمامی جوانـان بنـی هاشـم         
  . مظلومیت و مهجوریت امام بودند

  : آدم  وارث، سالم بر حسین)ج
 اینک باید با سرّ ،شناسی و حسین شناسی از منظر میراث داری   پس از مرحلۀ آدم     

بیت بـه      اهل سالم زائر از این زاویه و منظر در زیارت وارث آگاه شد و فهمید چرا              
زیارت را آغاز آدم، سین باید با سالم بر ایشان که برای زیارت امام حاند  ما آموخته

  . نمود
از ش   آغازین وراثـت   ، نقطۀ است و حسین   آدم    شروع تاریخ با حضرت    ۀاگر نقط 

 اصحاب الحسین علم    های  ویژگیترین     مهم است و اگر از    آدم    وراثت در علم   ،انبیا
 ه هـم  در آیند،  در جوار امام شده است    ها    و بصیرت است و این باعث درخشش آن       

  بـه  ، اوج علم به امـور دینـی ودنیـوی اسـت           ،ویژگی یاران امام مهدی   ترین    مهم
 ،نهایت ایمـان  ، علمی که آسمانی و نور باشد از منظر علم دینی            که علم   ای    گونه
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نهایت تـدبیر و    یعنی لم دنیوی،    دهد و علم دوم      ها می   بصیرت و عبودیت را به آن     
 تـا بـدین گونـه عـصای         ،وردرمغان مـی آ   ها به ا     آن توان مدیریت جهانی را برای    

پس بـا ایـن نگـاه از    د،باشـن اش  دست و تکیه گاه امام در قیام و حکومت جهـانی   
و شاگردی اصحاب الحـسین و اصـحاب    آدم میراث داری حسین و مهدی از علم  

 علـم آمـوزی و وراثـت         این  دهندۀ  بر ماست که امتداد    ،المهدی از این دو معصوم    
  :  چرا که ،شیم خود باعلمی در زمانه

ترین خواستۀ مؤمن  مهم)   آورده شده است در آخر مفاتیح که  (در دعای غیبت
نفـسک فانّـک ان لـم       اللهم عرفنـی    :  این گونه تبیین شده است       ،در زمان غیبت  

   1...تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک
خـوانیم    این دعایی است که در دعای امام زمان مـی  این علم آموزی و نتیجۀ 

واجعلنی من  : 2تی تحشرنا یوم القیمه فی انصاره و اعوانه مقویه سلطانه         ح: که
 3واجعلنی ممن ینتصر به لدینک.......  مقویۀ دینه و سلطانه

بدین جهت کارکرد مجالس حسینی و هدف و چـشم انـداز سـالیانه آن بایـد                 
در میـراث    آدم    حـضرت  ، خود  نیکو فرزندانی برای جدّ    ،  همین باشد که ما بنی آدم     

تا با این علم اندوزی معنوی و آسمانی و کسب          دی و دینی باشیم     داری علم توحی  
اصحاب های     اصحاب الحسین و فراهم ساز احتمالی زمینه        دهندۀ    امتداد ،  بصیرت

و حضور آگاهانه و عاشقانه مبتنـی       مجالس  المهدی باشیم و هم چنین با تشکیل        
ضور انبـوه مالئکـه کـه     در مجالس حسینی باعث ح، محبت و بصیرت  ،بر معرفت 

 شده و خشم و نومیدی شیطان و شـیاطین پنهـان و             ،تجسم خیر و برکت هستند    
  . آشکار را فراهم سازیم

 ، هـم خودشناسـی تـاریخی      ،  پس در همین کلمه سالم بـر حـسین وارث آدم          

                                                      
  .دعائی در غیبت امام زمان/ باب زیارات/ مفاتیح الجنان. 1
  .دعای امام زمان/ باب زیارات/ مفاتیح الجنان. 2
  .دعائی در غیبت امام زمان/  زیاراتباب/ مفاتیح الجنان. 3
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 هم جذب کننده    ، آن شناسی، هم امامت شناسی به واسطۀ       ، هم نبوت  مکتبی است 
ب سازی حضور مالئکه در متن زندگی خود و هم فـراهم             خیر و برکت با سب     ،نور

  . کردن شرایط دور شدن شیطان از خود
   1حکایی و داستانی قابل استفاده در این موضوعهای  ایده

 از منظر توجه امام به آموزش علـم دیـن           ،امام و تقدیر از معلم قرآن فرزندش      
   ؛به فرزندان
چـه    ( شـهادت امـام مجتبـی    پـس از   ،سال تربیت علمی بنی هاشم    ده  امام و   

 ؛) پسران و چه دختران
برای داستان نافع بن ازرق خارجی و مراجعه او به ابن عباس در مسجد النبی               

 بیـانگر مهجوریـت   کـه    ،  خود و بی اعتنایی به حـضرت      های    پاسخ گرفتن پرسش  
 جامعـۀ اسـالمی     از مرجعیت علمی و بازتاب آن در باز گشت جاهلیت به          بیت    اهل
  .است

  :تربیتی های  ایده

بـود کـه بـا اعتـراض مالئکـه           آدم   با آفـرینش حـضرت    ها    آغاز خلقت انسان  
نـد بـا اعطـای      و ولی خدا  ، مواجه شد  ،) برترین موجودات تا قبل از آفرینش انسان      (

 چرا که علم هر جا باشد معیار و مالک          ،  گرفتها    این برترینی را از آن     آدم   علم به 
  . برتری است

.  انسان را به هدف آفرینش برسـاند        بلکه علمی که   ،  انشیالبته نه هر علم و د     
  : هدفی که در آیه زیر به آن تصریح شده است

Gو ما خلقت الجن و االنس االیعبدون F2  
هـای زمینـی و        شرف است که انسان را از بنـدگی و اسـارت           پس علمی مایۀ  

                                                      
  . و دقت در سیره علمی حضرت با مراجعه به کتاب فرهنگ جامع سخنان امام حسین . 1
  .56ذاریات . 2
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  . نمایدمادی رهانیده و بندۀ آفریدگار خود 
و   آمـده از زیـارت وارث اسـت       س عاشورا که بر   ین درس کال   بدین ترتیب اول  

 این است که این مجالس      ، آغازین شکل دهی به مجالس حسینی باشد       نقطۀباید  
عرفان و ارتقای علمی عـزاداران      برگزار شود که به معرفت،      ای   گونهبه  بایست    می
 یا برگزاری مجالـسی     ،نه زیارت خوانی بدون معرفت الزم     وگر. سینی منجر شود  ح

آن شور و شعور حسینی نباشد و یا حضوری که در آن طرح و برنامه بـرای        که در   
توان چنـدان بـه پـای         نمی راشود،    دیده نمی عاشورایی  های    و الگو ها    کسب درس 
  . خرج کرد7امام حسین 

 ،معنـوی و دنیـوی اسـت      های     توسل و جهش   ، تهذیب ، ماه برکت  ،ماه محرم 
 هماننـد  ،و سلوک زیـارات حـسینی   گام گذاشتن در سیر    ،  ولی شرط اول این همه    

 مانهـی جـدّ   صـفوۀ اللّ  از مقام    وراثت   ،آغازین این سیر   نقطۀ   زیارت وارث است و   
 . علم و معرفت استکسب با حضرت آدم 

  
  



 

  السالم علیک یا وارث نوح نبی اهللا. 3

 الـوالعزم،   و اولـین پیـامبر    ، وراثت او از انبیـای الـوالعزم            دوم وراثت حسین   مرحلۀ
 است و سالم دادن ما بر این وراثت باید اسراری داشته باشد که سـرّ                حضرت نوح 
 سـه گانـۀ    پـس مراحـل  ،انس با قـرآن روشـن خواهـد شـد        از طریق   گشایی آن   

  : شناسی به شرح زیر است  شناسی حسین  و سالم  وراثتشناسی، نوح

  :شخصیت قرآنی حضرت نوح ) الف

 ،اسـت و ایـن یعنـی نـوح         صفت نبی اللهـی      ،ترین ویژگی برای حضرت نوح     مهم
  . آغازگر نبوت جهانی است

  :قرآنی زیر یاری رسان است های   آدرس،برای بازشناسی این شخصیت
 ـ  32، هود، آیـات    به بعد71، یونس، آیات   به بعد60آیات  ،اعرافهای  سوره

  ...   نوح و،  به بعد105 ، آیات شعراء، 49
خصیت و رسالت حـضرت نـوح       مهم ش های     ویژگی ،ها در این آیات و داستان    

  :موارد زیر است 
   ؛با رسالت جهانی است الوالعزم او اولین پیامبر

 هـای   قـرن بـا انـواع روش      ده   بود که     در تبلیغ دین خود چنان صاحب عزم       او
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  به تبلیغ قوم خود پرداخت؛F1 لِیالً وَ نَهاراً، سرّاً وَ عالنیَهً G تبلیغی

 آن عـذاب    ، کـه نتیجـۀ    وم خـود کـرد     او نفرینی سخت بر قـ      ،  پس از نومیدی  
  ؛دهشتناک و جهانی بود

 ؛بودهای مؤمن   نجات انسان، تنها وسیلۀکشتی نوح
)  فرزند  (پیوند نسبیها   اگر چه آن،در کشتی نوح جایی برای اهل باطل نیست    

 . داشته باشند)  همسر  (یا سببی
 ،فرزنـدانش  نوح بـا پراکنـده کـردن         ،  پس از طوفان و پاکسازی زمین از کفار       

 . اولین جوامع توحیدی را در سراسر جهان به وجود آورد
 ،تواند به عنوان محور پیـام حـضرت نـوح         می اعراف سوره    61 آیۀ   : آیه    پیام

  . موضوع سخن قرار بگیرد
 توجه دهی جهانیان به این است که        ،ترین ویژگی در رسالت حضرت نوح      مهم

 ود را بـرای تبلیـغ دیـن انجـام         انبیا کسانی هستند که تمـام تـالش و همـت خـ            
 ولـی   ،   هـدایت گـردد    ،یک نفر و  طول بکشد   ها     اگر چه این رسالت قرن     ،دهند می

که نه تنها نسل    ای     گونه  به ،امان از وقتی که انبیا و اولیا از جامعه ای ناامید شوند           
بعـد  های    در تمامی نسل  ،  آیند نهادینه شدن فساد را    ، بلکه بر  موجود را فاسد ببینند   

 یعنی رو به دنیـا      F2و ال یلدوا اال فاجرا کفارا      G،   جاری و ساری ببینند    ،همها   آن

  .باشند که همگی ستمکار و کافر می آورند فرزندانی مگر این نمی
 آرزو و دعای    ،  در این صورت است که عذاب بنیان بر انداز یک جامعه و نسل            

  .تنیسجز ایمان راه نجاتی در این صورت گردد  و   مینبی و ولی

                                                      
  .9 و 8 و 5سوره نوح، آیات . 1
  .27سوره نوح آیه . 2
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  :   حسین وارث نوح )ب
  :در روایت آمده است که 

)   فهـم نـوح     و   حکمـت  ،   اطاعـت  ،  و یـا تقـوا      (خواهد به عزم نوح     می هر کس   
   1. امیرالمؤمنین بنگرد پس به،بنگرد

و بیان شد که حسین وارث نوح و علی است و حضرت مهدی هم میراث دار                
  . به ویژه نوح است انبیا، تمامی

پایداری و قـوت بـر رای و تـصمیم اسـت و بـه              ،  صبر،  دیت ج :عزم در لغت    
و آن چه که تمام     .  نیت خود بر انجام آن مصمم باشیم       معنی آن چه که در قلب و      

  2. شودتوان خود را معطوف به آن بنماییم تا انجام
 صاحب کتـاب و     به انبیای ) احقافسوره   35 آیه   (والعزمل ا :در اصطالح قرآنی    
ونـوح اولـین پیـامبر        شود  می د گفته نجهانی هم داشته باش    رسالت جدید که دامنۀ   

 صبر و جـدیت  ها تالش،  بایست با قرن    می صاحب کتاب با رویکرد جهانی بود که      
  . داد  میرا انجام آن

  :حسین وارث نوح بود 

  :استحسین میراث دار نوح در موارد زیر که   اینیعنی
نومیـدی   نقطۀ    مستمر و تا   ، همه جانبه  ، فراگیر ،عزم نوح در برابر باطل وسیع     

 ولـی فـرق     ، عزم حسین هم در برابر باطل با همین دامنه بـود           ،بودها    کامل از آن  
زیاد مردم از انبیای     نوح به دلیل فاصلۀ     این بود که در زمان     ،مهم بین این دو عزم    

 وسـعت   ، در ابالغ رسالت و اتمام حجـت       ،قبل و ایجاد اولین موج جهانی از باطل       
به ویژه با در پیش بودن        ( و ابالغ کامل و کافی به تک تک افراد         کمیتی و زمانی  

هـا     ولی در زمان قیام امام حسین با توجه به هزاره          ،  نیاز بود )  عذاب جهانی طوفان  

                                                      
   .81، ص 40 و ج35، ص39بحاراالنوار، ج. 1
  .3/231 والنهایه 1/362العین . 2
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 زمینـه بـرای بـصیرت       ،امام قبلی دو  ختم نبوت و رسالت     به  تاریخ انبیا و نزدیکی     
دین با حربۀ  (ل بسیار پیچیدهباطچون  از سویی دیگر ، کافی در جامعه وجود داشت

 ، بدین جهت قیامی سریع و کیفیتـی نیـاز بـود   ،و سریع عمل کرده بود    )  علیه دین 
طـوالنی  بر خـالف رسـالت    ( و سریع صورت بگیردزمانی کوتاه که در دامنۀ  قیامی  

 تـا پایـان      هـای ممتـد و متـوالی آن         بازتاب مصائب و اثر گذاری    که  )  نوححضرت  
  . بود ت و والیت بی سابقهدر تاریخ نبوتاریخ 

 عزمـی بـسیار بـزرگ     مورد یعنی رسالت نوح و قیـام سیدالهـشدا          پس هر دو    
  . طلبید می

  : موارد زیر است ،در میراث داری حسین از نوحها  از دیگر نکته
نسل بنی امیه که تـا امتـداد و           (هشدار از وجود نسل فاسد که جز فاسد نزاید        

  ). ن برنخیزدقیام سفیانی جز فاسد مفسد از آ
 هشدار از نفرین نبی و ولی که یا عذاب جهانی و یـا یـک عمـر ابـتال را بـه                     

 . داردراه  هم
 ایـن   ،   در کنار آن عزم و این هشدار       ،   مهم در وراثت حسین از نوح نبی       و نکتۀ 

نه بـدون    نجات سفینۀ النجاۀ و مصباح الهدی حسین است وگر         است که تنها  راه    
 ، زنـدگی و مـرگ آدمـی       7 معصوم حـسین   ۀذریّ و   7معرفت و متابعت حسین   

  . جاهلی خواهد بود
   1؛ ها نجی و تخلف عنها  غرق مثل اهل بیتی کمثل سفینۀ نوح من رکب

  2و یا ان الحسین مصباح الهدی و سفینۀ النجاۀ
  : میراث دار رهیافتگان کشتی نوح ،اصحاب الحسین

 تـرین اسـطورۀ     کـه در قـدیمی    ای     گونـه  بـه   (طوفان نوح طوفانی جهانی بود    
 طوفـانی بـسیار بـزرگ       ، دربارۀ  گلگمیش و حتی اساطیر سرخپوست ها      ،خاورمیانه

                                                      
  .52، ص4جز، جمدینۀ المعا. 1
  .همان. 2



 43..................................................................................................................... ح زیارت وارث شر
 

ها مؤمنـان      آن و تنها عده ای معدود از آن نجات یافتند و         )  سخن گفته شده است   
 ولی بـا ایمـان خـود باعـث          ،بسیار کم بودند  تعداد  اگر چه در    ها    آن.  به نوح بودند  

 ، دینی خالص، اولین جامعۀگار شوند و پس از طوفان تاریخ ماندتا در خاطرۀشدند 
 مؤمنان  جامعه ای که از، شکل بگیردها  برای اولین بار در تاریخ بشریت توسط آن

  .  خالص و بر اساس برادری و برابری ایمانی تشکیل شده بود
 با کانون و محوریت امام حـسین وجـود          ، یار امام  72این ویژگی در کاروان و      

از میانه راه کربال تـا روز         (ه ای که عمرش کوتاه و در حدود یک ماه         جامع.  داشت
 ولی چنان خالص و پـاک بـود کـه باعـث فخـر و مباهـات                  ،نبودتر    بیش)  عاشورا

بر خـالف     (که در تمام زیارات حسینی    ای     گونه بهشد  حسین و تمامی امامان بعد      
به پس از پیـامبر     نگاه اهل سنت به عدالت صحابه و تقدس زایی برای تمام صحا           

 ، المؤمنین و الحسنامیر ،بهترین انصار الرسول )  اکثریت آن ها  های    با تمام آلودگی  
  . یاران حسین هستند

 ،الگـوی انـصار المهـدی     تـرین     ، مهم    حسینی  و جامعۀ   نوح این ویژگی جامعۀ  
 اراده و ،عزم،  که کانون حیات، نفر یاران خاص امام مهدی است     313یعنی همان   

  .  باشد  میامام مهدیها  آنی ها تالش

  : وارث نوح پیامبر ،سالم بر حسین)  ج

 سالمی اسـت بـه معنـی جـستجو و           ،   از نوح نبی   7سالم  زائر بر وراثت حسین     
 تمـام    آیینـۀ  7 یعنی اگر حسین   ،  تالش برای درس آموزی از داستان قرآنی نوح       

 بلیغـی  امتداد هـزار سـال درخـشش ت        ،ن مجالس حسینی هم   آل آ ،نمای نوح است  
 یعنی نوح هزار سال با حضور فیزیکـی خـود           ، است 7امام حسین )  غیر مستقیم  (

 تبلیـغ   ، ولی امام با ایجاد فرهنـگ و مجـالس حـسینی غیـر مـستقیم               ،تبلیغ نمود 
ر کیفـی و  حـضو با  دهد و اینک بر ماست که         می قرنی خود را انجام داده و     سیزده  

 باشیم و جامعۀ خود     7لحسیناصحاب ا آگاهانه در مجالس حسینی، امتداددهندۀ      
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 هماننـد جامعـه   ، یزیدی کوفه که مورد نفرین امام بود قرار دهـیم     را دور از جامعۀ   
 و برای رسیدن به این اهداف توجه بـه نکـات            ،  جهانی عذاب شده به طوفان نوح     

  :زیر مفید است 
 نی آرزوی سالمت برای خود به واسـطۀ        یع ،   از نوح  7سالم بر وراثت حسین   

   راه مسافران آن شدن؛   بودن امام و سوار این سفینه شدن و همجاۀسفینۀ الن

در امتداد تاریخی یاران نـوح و       که     این  یعنی تالش برای   ،  سالم بر این وراثت   
 ب الحسین تا اصحاب المهدی باشیم؛اصحا

بـر حـق از جهـت       و   یعنی آرزو برای کسب عزمی راسخ        ،  سالم بر این وراثت   
 هم چون عـزم حـسین و        ، نوح و از جهت کیفیت     سالۀکمیت هزار    همانند   ،کمیت
  ؛یارانش

فرزندانمان در برزخ بین همانند پسر نـوح و         که     این  یعنی ،  سالم بر این وراثت   
 F1قـو انفـسکم و اهلـیکم نـارا         G  پـس  ،  یا الگوگیری از جوانان بنی هاشم هستند      

  ).دوزخ(نگهدارید خود و خاندان خود را از آتش 

  : داستانی ایدۀ 

 حسین از کوفه خارج گشت، ولـی  سفینۀ النجاۀیت زهیر که با قصد فرار از     احک
او تا قبل .  در میانۀ راه با نور مصباح حسین مواجهه و مسیر زندگی او عوض شد

از حسینی شدن نگاهی محدود، منحصر و کوچک را در افق دید خـود داشـت،                
، نشان داد کـه افـق   هایی که در عاشورا خواند ولی پس از آن، با توجه به خطبه 

دیدش تاریخی و جهانی شده و با خطبه هایش پیامی تاریخی و جهانی به همۀ      
  . ها داد انسان

                                                      
  .6تحریم . 1
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  :تربیتی های  ایده

 محـرم بایـد بـه      دهۀ    در ،مجالس حسینی بر اساس الگوی وراثت از حضرت نوح        
 بصیرتی که با ،باشد که به سوگواران حاضر در این مجالس بصیرت بدهد ای    گونه
حق بـاوری    ،   عزمی راسخ و تصمیمی استوار بر حق شناسی        ،  ود در اقلیت بودن   وج

  ؛دو حق یاوری داشته باش
ای باشد که به سوگواران نگاه و دیـدی جهـانی            مجالس حسینی باید به گونه    

ریف اگر در هـر کجـای       ای باشد که با دوری از انحراف و تح         به گونه نوع  و  بدهد  
د باعـث ایجـاد جاذبـه بـرای فرهنـگ و معـارف         ن سوگواری بپرداز  جهان به اقامۀ  
 خود بـا فرهنـگ حـسینی     گونه که تشیع در تاریخ هزار سالۀ   همان ،حسینی باشد 

 . بسط و گسترش یافته است
  
  
  

                             



 

  السالم علیک یا وارث ابراهیم خلیل اهللا. 4

ام خلّـت و دوسـتی      این فراز، سالم و درودی  است بر مقام وراثت حـسین از مقـ              
  :  چنین است ، خداوند برای حضرت ابراهیم و بازشناسی معکوس مفهومی آن

  ت حضرت ابراهیم لَّشخصیت شناسی مقام خُ
 حسین وارث خلّت ابراهیم 

 سالم بر حسین وارث خلیل اهللا 

   شخصیت شناسی قرآنی مقام خلیل اهللا )الف

 آن در تمـام مراحـل و سـطوح         پیـامبر تبلیـغ توحیـدی و معلـم           ،ابراهیم در قرآن  
  :های قرآنی زیر راهگشاست  برای بازشناسی این شخصیت آدرس،باشد می

هـود،   ، به بعـد 74 ، آیاتانعام به بعد، 258 به بعد و 124های بقره، آیات  سوره
انبیـا،   ، بـه بعـد    41 ، آیـات   مریم ، به بعد  51 و   35 ، آیات    ابراهیم ، به بعد  69آیات  
  .   به بعد51آیات 

  :ترین ویژگی شخصیت قرآنی حضرت ابراهیم چنین است   مهم
  شخصیت دلسوز و صبور؛

 وع تبلیغ و هدایت از خانوادۀ خود؛شر
 جهـت جـذب و ایجـاد     ،تبلیغ استداللی و منطقی در ضمن سـلوک تـدریجی         

  ؛فرصت تبلیغی با گمراهان
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  ؛ با هدف ایجاد پرسش فکری و فطرت برانگیزی در مسیر هدایت،تبلیغ
  ؛ حکومتی و سیاسی،  اجتماعی، بلیغ فردیمراحل ت

  ؛و عدم ضعف و تسلیمها  مصیبتترین  تحمل شدید
 ؛)از بین النهرین به فلسطین و حجاز  (انجام دادن هجرتی تاریخی

 ؛ )  سدوملوط به شهر و منطقۀ  (اعزام سفیر و مبلغ
  .پذیرش امتحان بزرگ الهی در ماجرای ذبح

امامـت  :  رسیدن به دو مقام مهم       ،وک توحیدی و سرانجام این همه سیر و سل      
  ت استلَّو خُ

Gانی جاعلک للناس اماماF1 Gو اتخذاهللا ابراهیم خلیالF2  
  . در این فراز هم سخن از مقام خلّت است

  :اند  ت ابراهیم چنین گفته خلیل و مقام خلّمفسرین دربارۀ
 چـرا کـه در      ،بـود ی فقر و حاجت است و ابراهیم خلیـل           در لغت به معن    الخُلّۀ

دید و از غیر او منقطـع         می با خداوند همواره خود را فقیر و محتاج به او         اش    رابطه
 حتـی   ،شده و بنی نیاز بود و فقط دست نیـاز و توجـه او بـه سـوی خداونـد بـود                     

تش افکنـده شـد خداونـد جبرئیـل را سـراغ او            به سوی آ  هنگامی که در منجنیق     
  : ابراهیم فرمود،» ام ی یاری تو آمدهمن برا« :فرستاد و او به ابراهیم گفت

، فَسَمّاه    حسبی اهللا و نعم الوکیل اِنّی ال اَسأَلُ غیره و ال حاجۀ لی اال الیه              «
؛ مرا خداوند کافی است و او  خَلیله ای فقیره و محتاجه و المنقطع الیه عما سواه         

اضـای  خواهم از غیر او چیزی را تق        خوانم و نمی    وکیل خوبی است، همانا من نمی     
حاجت من فقط به سوی او می باشد، پس بدین جهت خداونـد او را خلیـل خـود                   

   .یعنی فقیر و محتاج به سوی خود و جدا شد از غیر به سوی خود نامید

                                                      
  .124بقره آیه . 1

  .125نساء .  2
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 همـین    نکات دیگری در   ، مقام خلت ابراهیم و سرّ آن      در روایات متعدد دربارۀ   
  : همانند این که ،ستراستا

خذاهللا ابراهیم خلیال النه لم یـرد احـدا و لـم            انما ات : فرماید  میامام صادق   
  یسال احدا قط غیراهللا

همانا خداوند ابراهیم را خلیل خود انتخاب کرد چرا که          : فرماید  امام صادق می  
  .همانا او کسی را اراده نکرده و نخواند و طلب نکرد کسی را هرگز جز خداوند را

  1لکثرۀ سجوده علی االرض: عنه : و فی العلل 

هـایش   ابراهیم خلیل نامیده شد به دلیل فراوانی سجده     : فرماید  ام صادق می  ام
  .بر روی زمین

  : وارث ابراهیم خلیل اهللا، حسین)ب

فی حلمه  / من اراد اَن ینظر الی ابراهیم فی وفائه و خلته           : در روایت است که     
  2فی وقاره  فلینظر الی علیّ/ 

ری و فقـرش بـه خداونـد، در         هر آن کس که می خواهد به ابراهیم در وفـادا          
   .7 امیرالمؤمنین7اش، در هیبت و وقارش پس بنگرد به علی صبر و بردباری

، آیینۀ تمام   هستند  کلهم نور واحد    که،    همانند دیگر امامان معصوم    7حسین
از آن جا که حـضرت ابـراهیم پـس از           البته باید دانست     .نمای امیرالمؤمنین است  

انـی    ( سرانجام به مقـام    ،  وک توحیدی و امتحانات   طی مراحل گوناگون سیر و سل     
  شدت ابتالء و مصیبت خـود      واسطۀ هم به    7 حسین ،  رسید) جاعلک للناس اماما  

ـ  مصیبۀ ما اعظم مصیبتها فی جمیع السماوات و االرض ( بـه  )  زیارت عاشـورا  

                                                      
  .504، ص 1تفسیر صافی  ج . 1
  .36، ص39، و ج419، ص7بحار االنوار ج. 2
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 رسد که محور و کانون سـلوک معنـوی و محـور تهـذیب تـاریخ قـرار               می مقامی
 بـه   7رسد که حتی تمام انبیا با گریه بر مصیبت حسین           می ه مقامی گیرد و ب   می

  :شود   می7رسند و حسین  میقرب و تعالی ویژه
  »ان الحسین مصباح الهدی و سفینۀ النجاۀ«

ـ مقام وراثت حسین از ابـراهیم همـان معنـای تفـسیری خُ            ترین     مهم ولی ت لَّ
 به حق تعالی در مـسیر       از غیر و توکل و توجه خالص      و استغنا   یعنی انقطاع   : است

و مـصیبت جـز ندیـدن و        نگین خـود و حتـی در اوج ابـتال           توحیدی و رسالت سـ    
  : چنین است هایی از موارد تطبیقی این استغنا نمونه.  نخواستن

قـرار  باطـل    خود را در مقابل تمام سطوح جامعۀ       ،  هر دو با آغاز رسالت و قیام      
 باطـل   لیتی محدود در برابر تمام جامعـۀ      اقدادند و در آغاز به تنهایی و در ادامه با           

   1؛F... قالوا ربنااهللا ثم استقاموا G ایستادند
 ولـی در اوج مـصائب حتـی    ،ها شدند امتحانات و مصیبتهر دو گرفتار شدت    

 )  مالئک نصر، امام، جبرئیل،ابراهیم  (یاری رسانی مالئک را رد کردند
 . ت اولَّ حسین وارث مقام خُو بدین گونه بود که ابراهیم خلیل الرحمان شد و

، ابـراهیم     البته از جهت جغرافیایی شباهت دیگری بین حسین و ابـراهیم اسـت            
برای آیندۀ تاریخ توحیدی دو مکان و قبل توحیدی را پایه گذاری کرد، یعنی کعبـه                
و بیت المقدس ، ولی چون این دو مکان در آیندۀ تاریخی خود، اسیر جاهلیت مدرن                

، این ضلع سوم بایـد در همـان           های توحید نیازمند ضلع سوم بود       نوندینی شدند، کا  
شد، چـرا کـه بـین النهـرین کـانون و قلـب                والدتگاه و هجرتگاه ابراهیم ایجاد می     

شـد و بـدون ایجـاد پایگـاه      جمعیتی و جغرافیایی منطقه و جهان است محسوب می        
 .شد ی، پازل توحیدی انبیا ناقص نشان داده م توحیدی در این منطقه

و ) از مدینه ( جرت پیامبر  بدین جهت حسین با انجام  هجرتی که معکوس ه         

                                                      
  .13، احقاف آیه 3سوره فصّلت، آیه. 1
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 اسـت قـصد میعادگـاه      )از حجاز به بین النهرین    (آن گاه معکوس هجرت ابراهیم      
 ولی سر از قربان گاه کـربال        ،را می نماید  )  و نوح  آدم   نجف محل مزار    (و نوح آدم  
 ضـلع دیگـر مثلـث       ،لوی در نجـف   آورد و مزارش در کربال در کنار حرم ع          می در

مثلثی که در آینده زیـر      .  نماید  می را ایجاد )   کعبه و بیت المقدس    ،کربال  (توحیدی
چرا که مهدی هـم وارث ابـراهیم و هـم           .   نقشه و سیر ظهور هم خواهد بود       یبنا

  .  میراث دار حسین است

  :یادآوری 

یم بـا رویکـرد      تبلیغـی حـضرت ابـراه      ا دقت در آیات قرآنی در مورد سـیرۀ        ب
تـوان بـر      می  عاشورا ی آن با حادثۀ   توحیدی و توکل صرف بر خدا و با نگاه تطبیق         

 خانوادگی و اجتماعی مـانور خطـابی        ،ابعاد تربیتی ابراهیمی از جهت تربیت فردی      
فردی برای حضرت ابراهیم -های شخصیتی  اگر چه از منظر ویژگی    .  زیادی داشت 

 ، اوّاه ،صـدیق : هماننـد   ،   تربیتی ذکر شده است    در قرآن اوصاف فراوانی با رویکرد     
 هر دو و   قلب اوست که دو ویژگی دارد        ،ولی ویژگی مهم ابراهیم   )  ... رشد و  ،منیب

جاء ربـه بقلـب       G و دیگری  F1 لیطمئن قلبی   G تالش خود ابراهیم است   به واسطۀ   

یـا   G و حسین هم در این سلوک قلبی  و عرفانی میراث دار ابراهیم است              F2 سلیم
   F.3... ایتها النفس المطمئنه

   م بر حسین وارث ابراهیم خلیل اهللا سال)ج

خواهیـد در تـاریخ       مـی  ترین درس ابراهیم به تاریخ این اسـت کـه اگـر            مهم
 بایـد درس توحیـدتان      ، خم بـه ابـرو نیاوریـد       ،ماندگار شوید و حتی در میان آتش      

                                                      
  .260سوره بقره آیه . 1
   .84سوره صافات آیه .2
  .27سوره فجر آیه . 3
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  :  که  حسین هم پیامش این بودم قیام اما، کامل و خالص باشد
Gالذین قالوا ربنا اهللا ثم استقاموا ...F  
که همه را آزاد در رفتن گذاشته         بدین جهت سیدالشهدا در مسیر قیام خود با این         

راهی خـود دعـوت نمایـد تـا           کرد او را به هم      رسید سعی می    بود، ولی به هر کس می     
حـسین هـم    و سرّ ماندگاری تـاریخی اصـحاب ال   برای همیشه در تاریخ ماندگار شود    

ها با پیوستن به حسین با انگیزه ای بـسیار توحیـدی و خالـصانه بـه                   همین است، آن  
  . جایی رسید ند که عنوان انصار و اصحاب پیامبر را هم برای خود به ارمغان آوردند

السالم علیکم یا انصار اهللا و انـصار رسـوله و انـصار امیرالمـؤمنین  و                    (
   1) حسین و انصار االسالمانصار فاطمه و انصار الحسن و ال

 ابتدا به حسین پیوستند و آن گاه        ،   اصحاب الحسین برای رسیدن به این مقام      
نمای بندگی خداونـد     آیینۀ تمام    که( جز خدا وحسین     ،با حسین راهی     هم در طول 

 حتـی   ،خواسـتند کـه برونـد     هـا     حتی امام بارهـا از آن     .   را ندیدند و نخواستند    )بود
حاضر نشدند حتی برای لحظـاتی      ها     ولی آن  ،ید و تطمیع کرد   را تهد ها    دشمن آن 

  . از حسین جدا شوند
مبلغ ارجمند نمونه ای از سخنان شهدای کربال در شب عاشورا خطـاب بـه               ( 

  )  استفاده نماید در این بخشتواند  میحضرت را که مبنی بر وفاداری اصحاب بود 
شـان بـا کوفیـان     مگام رز ویژگی اصحاب الحسین در روز عاشورا به هن دربارۀ
  : اند  چنین گفته

 بردند و مانند شـیران غـرّان بـه مـا حملـه              می  شمشیر ها دست به قبضۀ     آن«
 رغبتی بـه مـال      د،پذیرفتن  نمی  امان ،  انداختند  می  خود را در دهان مرگ     ،کردند می

شـرح  ...  2. و مرگ فاصله اندازد   ها    توانست میان آن    نمی دنیا نداشتند و هیچ چیزی    
  .236/ 3دید هج البالغه ابن ابی الحن

                                                      
  . مفاتیج الجنان ذیل اکثر: ت شهدا رکزیارات حسینی در بخش زیار. 1
  .236، ص3شرح نهج البالغه ابن ابی الحدید، ج. 2
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 توکل و اخالص توانستند     ،   پس شهدای کربال با رسیدن به اوج  مقام معرفت         
انی ال أعلم اصحاباً اصـحّ مـنکم و         «: بفرمایدشان  ا  ه   دربار به آن جا برسند که امام     

  .تر سراغ ندارم تر و عادل  همانا من هیچ اصحابی را از شما کامل1»...ال اعدَلَ
 چرا کـه شـرط    ،     امتداد اصحاب الحسین هستند    ،و صد البته اصحاب المهدی     
 ، معنـوی و توحیـدی جهـانی       ،با امام مهدی برای ایجاد حکومت دینـی       راهی    هم

 بدین جهت سـالم  .رسیدن به اوج خدا بینی و ترک تمام تعلقات غیر خدایی است   
 کـه جـز خـدا        یعنی تالش برای رسیدن به آن جا       ،هیم خلیل ا وارث ابر  ،بر حسین 

البتـه در ایـن صـورت الطـاف و     .  ندیدن و رسیدن به اوج مقام توکـل و اخـالص     
 همانند ابراهیم   ، آن هم بالواسطه بر ما نازل خواهد شد        ، خداوندی های ویژۀ   امداد

  .  ولی آتش بر او گلستان شد،که در میان آتش بود

  : داستانی های  ایده

و دنیا گریزی به آن جا رسیدند که چـشم          از علما و یا شهدا که با زهد         هایی    قصه
گشوده شده و به مراتب باالیی از سیر و سلوک رسـیدند و در ایـن                ها    ملکوتی آن 

ن در عصر غیبـت کبـری بـرای          بهترین و برترین مهدی یاورا     ،اوج سیر و سلوک   
  . ب خود شدندامام غای

 آب   به چـاه انـداخت تـا       همانند حکایاتی از مرحوم مقدس اردبیلی که دلوی         
  .  ولی آن را باز گرداند،طال بیرون آمدوضو بردارد، که 

  
                          

  
  

                                                      
  .559 ص 2 از الکامل فی التاریخ ج446 ص7فرهنگ جامع سخنان امام حسین. 1



 

  السالم علیک یا وارث موسی کلیم اهللا .5

در این فراز سخن از وراثت حـسین از حـضرت موسـی بـا ویژگـی کلـیم اللهـی                      
  : محتوایی دارد سه مرحلۀحضرت موسی است که 

   ؛شخصیت قرآنی حضرت موسی
  ؛ین وارث موسی کلیم اهللاحس

 ؛ وارث موسی کلیم اهللا،سالم بر حسین

  :شخصیت قرآنی حضرت موسی :  الف 

قرآنی های    برای بازشناسی شخصیت قرآنی حضرت موسی به ویژه در قالب قصه          
  :مراجعه کرد  زیرهای  به آدرستوان  می

 103 آیـات    راف، اعـ  ، به بعد  20مائده، آیات  ، به بعد  51 ، آیات  بقره :های  سوره  
 ، آیاتطه،    به بعد  60 کهف   ، به بعد  75آیات   یونس   ، به بعد  10آیات ، شعراء ،به بعد 

  ... به بعد و23، غافر، آیات    به بعد3، قصص، آیات    به بعد9
 حضرت موسی آورده نـشده      هیچ قصه ای به گستردگی و تنوع قصۀ       در قرآن   

اسرائیل    بنی و قصۀ موسی     یا و فرعون و   قصۀ موسی    غالباها     البته این قصه   ،  است
 موسی و ، و خضرقصۀ موسی : است و گهگاه تک قصه ای خاص هم دارد همانند      

  .  موسی و بلعم باعورا، قارون
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چهـار   روابط انسان بـا اطـراف خـود بـه            :گویند  می در عرفان و سیر و سلوک     
 در قرآن و شاید)  جهان هستی و    جامعه ،   خدا ،  رابطه با خود    (شود  می رابطه خالصه 

به وسعت این چهار رابطه سخن گفته       اش    پیامبری همانند موسی نباشد که درباره     
زندگانی حضرت موسی از منظر   های    شده باشد و قرآن آن چنان که از ریزه کاری         

  .  کند  نمیهیچ پیامبری چنین، دربارۀ دهد  میاین چهار رابطه اطالعات
  .  رویکرد کلی دارددر قرآن دو  قصۀ موسی از این منظور کارکرد

   ؛ حق با باطل آشکار در قالب کفر و شرکاوج مواجهه و نقطۀ نهایی مواجهۀ
 دینی و معضل پیـدایش     نقطۀ آغاز ایجاد جامعۀ دینی و آسیب شناسی جامعۀ        

 . باطل در پوشش دین
در بخـواهیم    اگـر    ،و از میـان  ایـن همـه رابطـه          هـا     البته در تمام این قـصه     

ای را در اوج بدانیم      نقطۀ    حضرت موسی از منظر قرآن     شخصیت حقیقی و اصلی   
و  مقام کوه طور     ،باشد)  موسی» ابراهیم  » نوح  »  آدم   (که در امتداد سیر تاریخی      

 آن هـم در چنـد       گوناگون برای او  های     تجلی سخن گفتن مستقیم خداوند و ارائۀ     
هـی را  ر شاخص است و همین ویژگی است که مقام کلـیم الل          مرحله و مرتبه بسیا   

  . آورده استراه   همبرایش به

  حسین وارث موسای کلیم  . ب

 به ویـژه کـه مـشکل        ،حسین میراث دار موسی در مراتب گوناگون رسالت او بود         
گمـراه شـده     جامعۀ دینـی     بزرگ امام حسین همانند موسی این بود که مبتلی به         

و کفـش در جـای   جای پا  (1النعل بالنعل پیامبر حذو جامعه ای که به فرمودۀ   .  بود
 . گذاشته بوداسرائیل   بنی جا در پای راه تاریخی)پا و کفش دیگری
 در  ،گیرد که سیدالشّهدا موقـع خـروج از مدینـه           می چنان اوج ها     این شباهت 

فخرج منها خائفا     G نماید  می حال حضرت موسی را تالوت     زبان آیۀ   آغاز هجرتش 
                                                      

  .350 ص24بحاراالنوار، ج. 1
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و هم چنین   ) راسان و نگران بود    پس از مصر خارج شد در حالی که ه          F1...یترقّب
 ... است موقع ورود به مکه

 ،  هـارون اخـی     (گری هارون را خواست    یو یا همانند موسی که از خداوند یار       
که   (چون عباس داشت  )  برادرانی  (حسین هم برادر  ،  ) سوره طه ...  : ،  اشدد به ازری  

  )   برای پیامبربود امیرالمؤمنین همانند
و بلعم باعورهایی بودند که با استفاده از سـرمایه و یـا            ها    ونو در برابر هم قار    

  .  سالح دین به جنگ حسین آمده بودند
 آن   ولـی  ،میراث داری حسین در روابط زمینی خود از موسی است         ها    البته این 

بـا خداونـد اسـت و بـه همـین           اش     ویژه ، رابطۀ ستچه اوج شناسنامۀ سیدالشهدا   
  . یم اهللا شده استجهت است که حسین وارث موسی کل

البته تفاوت مهم و بزرگ و شرافت حسین بر موسی در این است که موسـی                
 یعنی رابطه از بـاال بـه پـایین و از            ،مفتخر به سخن گفتن خاص خداوند با او بود        

 رابطـه  ، با خداونـد اسـت   اش     ولی افتخار حسین به نوع رابطه ویژه       ،ربّ به مربوب  
 در مهلت گیری شب عاشورا برای آخرین خلوت و          ای از پایین به باال که اوج آن       

واپسین لحظات حسین چنین امتداد یافت که در قتلگـاه          تا  راز و نیاز با معبود بود       
  :نماید   میاین گونه زمزمه

... صبر بر تقدیرات تو ای پروردگارا ای که هیچ معبود بر حقی جز تو نیـست   «
ستغیثین مـا لـی رب      صبرا علی قضائک یا رب ال اله سواک یـا غیـاث المـ             

  2»... سواک و ال معبود غیرک

   وارث موسای کلیم ،سالم بر حسین)  ج

 دعـا بـرای بهـره    یعنـی آرزو و : از موسای کلیم ش سالم بر حسین از منظر وراثت   
  .   کلیم وار که انبیا و معصومین خداوند داشتندگیری از این رابطۀ

                                                      
  .21سوره قصص آیه . 1
  .574؛ فرهنگ جامع سخنان امام حسین ص  418ینابیع الموده ص . 2
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  :مگر نه این است که در روایات آمده  
عبدی .  من مرا اطاعت و پیروی نما تا تو را همانند خودم قرار بدهم             ی  بنده« 

  1»اطعنی حتی اجعلک مثلی
سـازد    هر کس برای خداوند چهل روز خالصانه باشد پس خداوند جاری می           « 
من اخلص هللا اربعـین یومـا فَجَـراهللا         . های حکمت را از قلبش بر زبانش        چشمه

  2»ینابیع الحکمۀ من قلبه علی لسانه
 اصـحاب الحـسین بهتـرین       ،ر این مسیر برای فهم بهتر این سالم و آرزو         و د 

بـا    الگو گیری از امام حسین در نوع رابطه       ها    ویژگی آن ترین     مهم  از ،  الگو هستند 
راه    هـم  کسانی بودند که این توفیق را یافتند تا شب عاشـورا          ها    آن.  حق تعالی بود  

ها در    آنتاریخ نوشته است صدای     امام در مناجات هایش باشند و همان گونه که          
  :شب عاشورا این گونه بود

   3.در کندوی عسلها   صداهایی همانند صدای زنبور:لهم دویّ کدویّ النحل 
  : دهیم  های مأثور، این گونه به شهدای کربال سالم می بدین جهت در زیارت نامه

  )   امامزیارت مطلقۀ  (السالم علیکم یا اصفیاء اهللا

  )   ماه رجبیارت امام حسین در نیمۀز  (کم یا ابراراهللالسالم علی
فرشتگان اسـت و   به واسطۀ  وحی ، یکی از وحی ها    ،  در انواع وحی  که     این و یا 

  :خوانیم که  ها می شهدای کربال در زیارتنامه دربارۀ از این جهت هم
  .   السالم علیکم و علی المالئکه الحافّین بقبور کم اجمعین

ارد که اگرچه پس از خاتمیت، وحی قطع شده، ولی نزول مالئکـه             و این داللت د   

                                                      
  .164، ص102؛ بحاراالنوار، ج   100مشارق انوار الیقین، ص  . 1
  .249، ص 67بحاراالنوار، ج . 2
  .110، ص5الفتوح، ج. 3
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  . ها مزار یاران سیدالشهداست ترین محل نزول آن قطع نگردیده ویکی از مهم
بدین جهت پیام  مهم این  سالم همان فراز پایانی زیارت های حسینی است               

 نـتُ کُفیـالیتنی    . شدم بـا شـما      پس ای کاش بودم من با شما تا رستگار می          ( که
زیارات حـسینی کـه   های  پیامترین     مهم و این یعنی این که از     )  فوز معکم اَم فَ کُعَمَ

ست این است که انـسان ایـن        غیر معصومانۀ آن در شهدای کربال     تجلی عینی و    
  :  قرآنی بشود داخل در این آیۀظرفیت را در خود ایجاد کند که 

G صبغۀ اهللا و من احسن من اهللا  صبغۀF1  
و    صبر نوح  ،  ین اتفاق البته با سیر و سلوک و تحمل همانند عزم آدم            که اگر ا  

و تالش و سیر و سلوک توحیدی و موفقیت در امتحانات بزرگ را همانند ابراهیم               
 آنگاه هم سخن خدا خـواهی شـد و          ،رنگ خدایی گرفتن همانند موسی انجام شد      

  . همانند سیدالشّهدا از مناجات کردن با خدا لذت خواهی برد

  :داستانی های  ایده

 ، هدیـۀ   معنـوی  در نتیجۀ یک عمر زندگی پاک و سـادۀ        یی کاظم که    قصۀ کربال 
  .  نورانی آیات قرآنی به او موهبت شد، آن هم از طریق مشاهدۀحفظ قرآن

  :تربیتی های  ایده

بـه ویـژه بـرای        (نبـی    پـس از      دربارۀ جامعـۀ   بسیاریهای    درروایات نبوی هشدار  
،  زباناسرائیل بگذارند و دین لقلقۀ       بنی ه مبادا مسلمانان جا پای    آمده ک )  الزمانآخر

 ،آسیب شناسی سیدالشّهدا از کوفیـان  .  شودها     زندگی و یا ابزار دنیای آن      یا حاشیۀ 
بـود و در برابـر از   ها   ابزاری و شعاری شدن دین در متن زندگی آن       ،همین حاشیه 

چنان شوند که امدادهای الهی     خواست که با احیای دین به سبک پیامبر          ها می   آن
  .  را چون موسای کلیم در زندگی خود مشاهده نمایند

                                                      
  .138سوره بقره، آیه . 1



 

  السالم علیک یا وارث عیسی روح اهللا.  6

 تا قبل از پیـامبر اسـالم اشـاره    الوالعزم در این فراز به وراثت امام از آخرین پیامبر     
  :شود و باز شناسی این فراز هم در روندی معکوس چنین است  می

   ؛ شناسی قرآنی عیسی روح اهللاشخصیت
  ؛ وارث عیسی،حسین

  ؛ وارث عیسی،سالم بر حسین

  :شخصیت شناسی حضرت عیسی : الف 
  :برای باز شناسی شخصیت قرآنی حضرت عیسی به آیات زیر مراجعه باید نمود 

،     57 ـ  45 ، آیـات  آل عمران ،      34 ـ19 ، آیات مریم،      171، آیه   نساء های     سوره
   118ـ 110 تمائده، آیا

 آن چـه مهـم   ،در شخصیت قرآنی حضرت عیسی از منظـر روابـط چهارگانـه    
 که در آخرین مرحله و مرتبه از انبیـای        باشد    میبا حق تعالی    اش     نوع رابطه  ،است
 خلیلـی  ، یعنی در امتداد نبـی اللهـی نـوح     ؛رسد  می به مقام روح اللهی   اسرائیل    بنی

که روش و    ؛است شدن    روح اهللا  ، این سیر   اوج ،  اللهی ابراهیم و کلیم اللهی موسی     
انـا هللا و انـا الیـه        G :ایـن آیـه قرآنـی     همـان مقـام     توانـد     قالب آن برای ما مـی     

  . اوج به سوی خداوند بازگشتن  باشد یعنی از خداوند بودن و در نقطۀF1راجعون

                                                      
  .156سوره بقره، آیه . 1
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  :  یادآوری 

 محرم امسال مـصادف اسـت بـا تولـد حـضرت مـسیح و جالـب اسـت کـه                      دهۀ
  رنج  و مصیبت مسیح     ، زاویۀ  یکی :یح برای مسیحیان دو زاویه دارد     شخصیت مس 

، شویی برای مسیحیان است و دیگـری       ها با هدف گناه     البته از نگاه آن    که   مقدس
 مـسیح از عـروج      سیحیان برای بازگشت و هبـوط دوبـارۀ        انتظار گسترده م   مسئلۀ

  . استآسمانی خود که هدف آن ایجاد حکومت دینی عیسوی در آخر الزمان 
 جـامع    از منظر تطبیقی بین این دو زاویه با فرهنگ تشیع و بررسی کامـل و              

 در مکتـب    ،   اول که بحث مـصائب مـسیح باشـد         بودن تشیع همین بس که زاویۀ     
ـ    تشیع  دوم هـم فرهنـگ انتظـار         سیدالـشّهداست و در زاویـۀ      ات، مصائب و ابتالئ

ترین یاور امام مهـدی      مهدی موعود از نسل امام حسین وجود دارد که اتفاقا مهم          
  . در دوران ظهورش عیسی خواهد بود

ینی نه با     البته تفاوت مهم این دو زاویه این است که مصائب و ابتالئات حس            
گری و حفـظ دیـن حـق بـوده          ، بلکه با هدف احیـا     گری هدف گناه شویی و اباحه    

 ئلۀصالح و تقواست و در مس      عمل   ، اوج و تعالی در آن ایمان      ، دینی که نقطۀ   است
 رو به جلـو     ،   یعنی انتظاری پویا   ؛ انتظار مسیحی رجعتی به گذشته است      ،  انتظار هم 

همانند واقفیـه     ( در حالی که در تشیع به جای توقف        ،و کامال نگاه به آینده نیست     
 ای ، امتداد حسین را در امام مهـدی         بر امام حسین  )  نسبت به امام موسی بن جعفر     

 رو بـه    ، مستمر ، زنده ،امامتی پویا  ینده حضور دارد و   زمان حال تا آ    درکه  بینند   می
  . نماید  میو چشم انداز مثبت آینده را مدیریتدارد افق 

تـوان در صـورت       مـی  اگر نیاز بود     1 به هر حال با مطالعه کتاب های مختلف       
 دهـۀ    عاشـورا و انتظـار در      ،از منظر نگاه تطبیقی بین مـسیح      فراهم بودن شرایط    

   . ایمانی و عاشورایی زیبایی ارائه نمود،محرم مباحث اعتقادی
                                                      

  .ای زیبایی نژاد، مسیحیت شناسی مقایسه. 1



  1431توشۀ راهیان نور ویژه محرم الحرام   ره.......................................................................... 60
 

  : قرآنی حضرت عیسی های   ویژگی

ش  رسـالت   القدس از بدو تولد تا آخرین لحظۀ       مؤید بودن و یاری شدن توسط روح      
   F1ایدناه به روح القدس G. تأیید کردیم عیسی را به واسطۀ روح القدس

چـه   م شما را به آنده  همانا خبر می    اسرائیل     بنی غیب آگاهی حضرت به رفتار    
  F2اُنبئکم بما تاکلون و ما تدخرونG. نمایید چه که ذخیره می خورید و آن می

 ات متنوع؛معجز
  ؛تربیت حواریون

  ؛بشارت و هشدار نسبت به آینده
 . هنگام شدت گرفتن اوج فتنۀ یهود آسمانی بهعروج ویژۀ

بـرای  ها   حضرت عیسی همگی در مقام انجام آخرین تالش       های     این ویژگی 
ها    خواص آن   جامعۀ دینی و به ویژه جامعۀ      و بازگشت اسرائیل     بنی اصالح احتمالی 

داده اسـرائیل      بنـی  به سوی صراط مستقیم بود تا خداوند نعمت ویژه ای را که به            
تبـدیل بـه    »  یعنی برتری دادیم شما را بـر عالمیـان          فَضَلَّکُم علی العالمین     «بود

لُعِـنَ الَّـذینَ کَفَـروا مِـن      G ننمایـد هـا   گی آنلعنت ابدی و نفرین شدگی همیـش  
  3.»لعنت شدند کسانی که کافر شدند از قوم بنی اسرائیل« ؛Fاسرائیل بنی

 پیروی از خـواص گمـراه و کتمـان حقـایق            ، تعصب ،زدگی ولی متأسفانه دنیا  
  .  آوردراه   همبهها  سرانجام لعنت ابدی را برای آن

  : حسین وارث عیسی روح اهللا )ب

حسین وارث عیسی است، همان گونه که امیرالمؤمنین، علـی بـن ابـی طالـب وارث                 
  : عیسی بود و روایات دربارۀ میراث داری امیرالمومنین  از عیسی روح اهللا  چنین است 
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  .41سوره آل عمران، آیه . 2
  .78یه، سوره مائده، آ. 3
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مَن اَرادَ  ان ینظر الی عیسی فـی عبادتـه فلینظـر الـی علـی بـن ابـی                     «
   1.»طالب

فـی  ،      فی زهده ،      و معاشرته  مؤمن   کلفی حب   ،      فی سیاحته  « :و روایات دیگر    
   .» ورعه

 و بـه     و عبـادتش اسـت     روایات نقطۀ اوج حضرت عیـسی زهـد          از منظر این  
ید به روح القدس بوده تـا شـاید بتوانـد بنـی         دام مؤ مواسطۀ همین زهد و عبادت      

 هـدایت   ، ضاللت و جاهلیـت دینـی خـود بودنـد          ،اسرائیلی را که در اوج گمراهی     
  . نماید

یهود بحرانی خطرناک را برای عیـسی       های    و توطئه ها    گاه که لجاجت   و آن   
 عـروج هـا    مستقیم بـه آسـمان  ، خداوند پیامبرش را که روح اهللا است      ،زند  می رقم
  . دهد می

 سـرانجام عـروج و صـعودی خـاص در عـالم انـسانی               ،  و پس از هبوط آدم      (
  . ) گیرد  میصورت

، او هم در سـیر       است یسی روح اهللا   از این جهت میراث دار ع       سیدالشّهدا هم 
نپذیرفت تا خونش بر زمین را ها  ، اگر چه یاری آن   ید به فرشتگان بود   قیام خود مؤ  
و در ایـن مـصیبت      شود  گردد و برای همیشه ضامن حفظ دین حق          ریزد و ثاراهللا  

 پـس عیـسی روح اهللا   ،باشـد   مـی حضور مالئکهترین   بیشمزارش همیشه کانون 
  . توحسین ثاراهللا اس

 اصحاب الحسین را تربیت نموده و به دنیـا          ،   او برای قیامش همانند حواریون    
   ، عَلَم نمود تا نشان دهد که حسینی شدن امکان دارد

 ه بـه آینـدۀ     نسبت به باقی ماندن بر باطل و بـشارت دهنـد           ،  او هشدار دهنده  
  .  بشریت در پایان تاریخ بودنروش

                                                      
  .39، ص 39؛ همان، ج419، ص 17بحاراالنوار، ج. 1
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 روحی که ، روح بلند حسین بود، نمود عیسیسین را وارث ویژۀ ولی آن چه ح
 و ایـن بـه دلیـل آیـات          1اند  فرمودهاش    جا رسید که درباره    در مقام عبودیت به آن    

  : فرماید باشد که می پایانی آن می
G              یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربّک راضیۀ مرضـیۀ فـادخلی فـی

پسند به سـوی    یافته خشنود و خدا     هان ای نفس آرامش    Fعبادی و ادخلی جنتی   
  .پروردگارت بازگرد، و در میان بندگان من درآ، و در بهشت من داخل شو

  اوج سیر و سلوک تاریخی و معنوی خود به آن جـا            در نقطۀ  و این یعنی امام     
 و دمیدم     من روحی  یهِ فِ ختُفَو نَ  (آن روحی که خداوند در انسان دمید        رسد که    می

 بـه مقـام روح      ،عبـادت و عبودیـت    واسـطۀ    به   حقیقتا) در جسم آدم از روح خودم     
 و در اوج مرتبـۀ      رسد  می اللهی اکتسابی رسیده و به باالترین مراتب وجودی خود        

  . گردد  می انبیاهمۀ فیض و هدایت تاریخی روحانی خود واسطۀ
 مـرگ و    ،   یعنی بنده ای است که در اوج قیام خود         ؛ پس حسین روح خداست   

: فرمایـد     مـی  حضرت عیـسی  که  همان گونه     (کند  می شهادت را خودش انتخاب   
G          والسالم علیّ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیاF  و سـالم بـر مـن       «ً؛

  .2»شوم میرم و روزی که برانگیخته می روزی که متولّد شدم و روزی که می
  : و این اوج مقام روح اللهی است 

م ارجعی الـی     و حسین ه    هللا،  رفعت به آسمان و لقاء     ،عیسی در اوج این مقام    
  . کند  میانتخاب ربک را 

 عروج عیسی است    و البته این ارجعی الی ربک حسین بسیار باالتر از رفعت و           
در اوج   اهللا    توسـل عیـسی روح     ، حتی نقطۀ  سمانی حسین و عمق سرخی رجعت آ    

  . سختی هایش است

                                                      
  .93، ص 24بحار االنوار، ج.1
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پـس از عمـری     کـه      ایـن   مقام مـرگ آگـاهی اسـت و        ، پس مقام روح اللهی   
 آگاه شوی و آن      مرگ ، عبودیت اوج مرتبۀ و در     به عبودیت برسی   ،اطمینان نفس 

 مرگ انتخابی شهادت را برگزینی و این حسین است که در            ،  ها گاه در انواع مرگ   
 چندین مرتبه با خون قلـب     ، شهادت ا پس از انتخاب آگاهانه و عاشقانۀ      روز عاشور 

)  خون خدا   (اهللارا خضاب نمود تا آغشته به ثار      ش     محاسن و صورت   ،و گلوی خود  
  .  به مقام ارجعی الی ربک نائل شود

  :  وارث عیسی روح اهللا ،حسینسالم بر ) ج

یعنی الگو و اسوه قرار دادن ایـن اوج         :  سالم و درود بر وراثت روح اللهی حسین         
ای از   ، چرا که هیچ چـاره     مرتبه ای که برای بشر و انسان کامل تحقق یافته است          

ولی مهم چگـونگی     F انا هللا و انا الیه راجعون       G  نیست بازگشت به سوی خداوند   
  . این بازگشت است

شما را از مرگ «:  و این پیام مهم و همیشگی حسین در طول قیامش بود که
ام  همان شهادتی که همانند گردنبند        کردهمفرّی نیست و من شهادت را انتخاب        

  1».باشد  میبرای بانوان
همانند عهد و پیمـان مکـرر حواریـون بـا             (ا پیام یاران حسین در شب عاشور     

به ظاهر همانند های    این بود که ما با تو آمده و مانده ایم که روح           )  حضرت عیسی 
 ، با عروج در پـیش روی تـو        ،  دیگر کوفیان و مسلمانان آن عصر و زمانه       های    روح

و   (بـه بهـشت بـرود      مستقیم همانند روح تـو     ،در تاریخ ماندگار شود و بلکه باالتر      
  )ادخلی جنتی بشود

ها   امام منازل اصحابش را در بهشت به آن      :  لذا از امام صادق روایت شده که      
دیگر وحشتی از مرگ نداشتند و در مرگ پیش روی امـام            ها    نشان داده بود و آن    

                                                      
  .26لهوف، سید بن طاووس، ص . 1
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   1. گذاشتند  میمسابقهدیگر   همبا
 ییعنـی روحـ   : ح اللهی حسین و عیـسی        بدین ترتیب سالم دادن به مقام رو      

 عبـادت و    ، طاعـت  ، را بـا شـربت معرفـت       ، خداوند بـه ماسـت     یۀکه باالترین هد  
و به ویـژه سیدالـشّهدا چنـان رشـد و           بیت     اهل عبودیت در پناه توسل و تقرب به      

 در پـیش روی امـام       ،تعالی بخشیم که مرگ آگاه شده و عاشق عروج و شـهادت           
  .  »ت مهدوی زیارا- والمستشهدین بین یدیه «، معصوم و ولی زمان بگردد

و صــد البتــه خاصــیت مــرگ آگــاهی و آرزوی شــهادت بــه معنــی غفلــت و 
سـت کـه بهتـرین و       بلکه ایجاد حالتی از خـوف و رجا        ،گردانی از دنیا نیست    روی

دهـد تـا      مـی  باالترین تالش و فعالیت را در عین زهد و عدم دلبستگی به شـیعه             
 نـه   ،ه شهادت حـسین شـد     بدان حد که اگر ناگهان در میان راه مواجه با دعوتنام          

 بلکه عاشقانه در پیش روی امام سینه سپر کرده و           ،تنها شوکه نشده و فرار نکرده     
  . کندفدای امام جان

  : داستانی های  ایده

 در  ،دیـد   مـی  مردی است که مقام شهدای کربال را کم        دربارۀ   ای مشهور که   قصه
طرف امام مـی    ست و قرار است تیرهای دشمن که به         خواب دید در صحنۀ کربال    

  2... ودهد  می ولی او از وحشت جای خالی، به جان بخردراآید 
جرای شهادتش در   به امام تا ما   ش  حنفی از آغاز پیوستن   قصه سعید بن عبداهللا     

 .  و شوقی که از شهادت پیش روی حسین داردکربال
 ،ی جنگ تحمیلی   از مرگ آگاهی علمای بزرگ و شهدا       فراوانهای    و حکایت 
رفتنـد و ایـن        می دانستند و با آمادگی به استقبال مرگ        می گ خود را  که زمان مر  

   . بوده استها   عمل صالح و معرفت باالی آن، تهذیب نفسنتیجۀ

                                                      
  .229، ص 1علل الشرایع، ج.  1
  .مرحوم نهاوندی/ عبقری الحسان: رک. 2



 

  السالم علیک یا وارث محمد حبیب اهللا.   7

در مقام بیان وراثت  چهارده معصوم  پایان سیر تاریخی انبیا و آغاز دوران ،این فراز 
 خدا با ویژگی حبیب اللهی پیامبر است که در باز شناسـی              رسول ،حسین از جدش  
  : باشد   می شامل مراحل زیر،معکوس سه گانه

   ؛محمد حبیب اهللا
  ؛حسین وارث محمد حبیب اهللا

 ؛سالم برحسین وارث محمد حبیب اهللا

  : حبیب خداوند ،محمد: الف 

که بنده به   اوج مقام سیر و سلوک و صعود انسان در مسیر قرب و تعالی آن است                
 جایگاهی بسیار ویـژه نـزد آفریـدگار         ،  ها و بندگان   فریدهمقامی برسد که به جای آ     

در حرکـت و سـیر   .   پایدار برسـد ای دو سویۀ رابطهبازی و  عشقبه خود بیابد با او     
 تمـام   ، او اگر چـه عـصارۀ       مصطفی است  ، حضرت محمد   پایان نقطۀتاریخی انبیا   

ان هستی بین او و حق تعالی رابطه ای ویژه          صفات درخشان انبیاست ولی در جه     
  :دینی به عنوان نمونه چنین اشاره شده است های  وجود دارد که در گزاره
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  : قرآن 

G    لَ المُسلمیناُمِرتُ لِاَن اَکُونَ اَوF.1     ام تـا باشـم اولـین تـسلیم      همانا مـأمور شـده
  .ها شده
Gرَحمَۀ للعالمینF.2رحمت برای عالمیان   

Gُقٍ عَظیمعَلی خُلF.3باشد  بر اخالق بزرگ می.  

  : روایات 

  .بود) پیامبر( اولین چیزی که خداوند آفرید نور من 4اَولُ ما خَلَق اهللا نوری

ای را برتـر از مـن          خداونـد نیافریـد، آفریـده      5.ما خلق اهللا خلقا افضل منـی      
  ).پیامبر اسالم(

لی ایـن گونـه      نبـوی در نگـاهی اجمـا        با مطالعۀ متون دینی شخصیت ویژۀ      
  :ترسیم شده است 
 ؛ ) در عالم نور و عقل  (اولین آفریده

   ؛ آفرینش عالم نور و روحواسطۀ
 ؛ برزخ و قیامت،دنیا سه گانۀ و عوالمها   آفرینش آسمان واسطۀ

  ؛و اشرف انبیا بودنها  اشرف انسان
 غیب آگـاهی    ،عصمتمل،  انسان کا   (اشرفیت در خُلق و خو و اوصاف انسانی       

انـسانی در عـالم دنیـا و    های  و نقصها  و آلودگیها   و به دور از تمام عیب   محض
 ؛ ) غیر دنیا

                                                      
  . زمر12 . 1
  .  انبیا107 . 2
  . 4 قلم  .3
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 که سرآمد این    ، و صفات الهی بودن برای کل جهان هستی         مظهر تمام اسما  
 ؛ رحمت واسعه بودن ایشان است،مظهریت
کـه پایـان    ای     گونه  به ، ثقل کانون سیر و حرکت تاریخی بشریت بودن        نقطۀ
عصمت مطلقه و راهبری جهان       (و آغاز والیت و امامت    )  ختم نبوت   (تدوران نبو 

 . با ایشان بوده است)  به سوی ظهور
 یعنـی اوج    ؛ رسیدن به مقام حبیب اللهی اسـت       ، این همه مقام و فضائل     ثمرۀ

در نهایـت   راه     هـم   دوسـتی ای کـه     ،  محبت و دوستداری خداوند نسبت به ایشان      
 .  امتیازات ویژه به محبوب است سرور و اعطای، شادمانی،لذت

 معنوی و سلوکی خود     ، تاریخی در سیر و حرکت   بدین جهت است که خداوند      
 کلـیم   ،   خلیل اهللا  ،   نبی اهللا  ،   اهللا ۀصفو  (دهد ها می   گوناگونی به آن  های     مقام ،با انبیا 
  اوج  نقطـۀ ولی محمد را تنها حبیب و دوست خود اعالم کرده و در، )  روح اهللا  ،  اهللا

 ایـن سـفر     بـرد و هدیـۀ       می  حتی او را به معراج و دیدار ملکوتی خود         ،این محبت 
 ه خداوند در دنیا و آخـرت در رابطـۀ          مقام شفاعت گری ویژه ای است ک       ،آسمانی

  . دهد  می محمد هدیه،بین خود و بندگانش به محبوبش
  :که   این سخنخالصۀ

حبیـب هـم    ند اسـت،    کماالت خداو  اوصاف و    ،اگر اهللا اسم جامع تمام اسامی     
کـه    ایـن  مگـر ،یعنی مظهر کامل و تام محِبّ بودن و محمد به این مقـام نرسـید       

  :دهیم که   میمرتبه شهادتپنج همان گونه که در تشهد نماز های روزانه 
  ) اشهد ان محمد ا عبده  و رسوله(

  .دهم که محمد بنده و فرستاده اوست گواهی می
تعالی از راه بنـدگی خالـصانه خداونـد           حقیعنی راه رسیدن به مقام محبوبیت       

ای که در این فراز مقدم و پیش شرط حتی رسـالت هـم ذکـر شـده                    است بندگی 
  .است
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  : حسین وارث محمد حبیب اهللا ) ج

 ولی به هـر حـال       ،در مقام وراثت اگر چه پیوندی عمیق بین وارث و مورّث است           
ثت مطرح شـود و وراثـت       باشد تا بحث ورا    ها می   نوعی فاصله و دوگانگی بین آن     
  . حسین از انبیا از همین جهت بود

 بـه معنـایی شـیبه       ، ولی مفهوم وراثت در این فراز از معنای اصطالحی خـود          
رسد تا مقام این همانی عینـی و ذاتـی را در تمـام ابعـاد                 می معنی عینیت و اتحاد   

 وراثت از   ، و صفات الهی   ، یعنی آیینۀ اسما    چرا که اگر حبیب اهللا شدن      ،منتقل کند 
حبیب الهی هم وراثتی کامل و مطلق خواهد بود و دیگر تک بعدی و یا منحـصر                 

پس وراثت حسین از محمد اوج وراثـت معنـوی، معنـایی و             شود،    نمیبه چند بُعد    
  :  چرا که ، اخالقی و دنیوی او از پیامبر است،حتی فیزیکی

  .»و من از حسینمهمانا حسین از من « 1.»حُسینٌ مِنّی وَ اَنَا مِن حُسین«
   نقطـۀ   توجه است که با آغاز دوران امامت و والیت کـه           از این منظر شایستۀ   

نمـای   آیینۀ تمام معصوم دیگرسیزده  تمامی ،و آغازین آن پیامبر اسالم است     اوج  
  . متفاوت استها  ولی تجلیات زمانی و مکانی آن، ) کلهم نور واحد  (پیامبر هستند

 چهـارده معـصوم، احیـاء اجـرای          تمامی و برنامۀ و بدین جهت است که شعار       
 کـه    همـان گونـه    ، نبوی در طول تاریخ پـس از پیـامبر بـوده اسـت             دین و سیرۀ  
 خالفت را تنها به این شرط پذیرفت ،  سال غصب خالفت   25 پس از    امیرالمؤمنین
  .  پیامبر عمل نماید، سنت و سیرۀکه بر قرآن

 ،نمای پیـامبر در نـام      آیینۀ تمام    که   این و یا امام مهدی در موقع ظهور ضمن       
 هدفشان احیاء و اجرای جهـانی       ،هستند.. .  سخن و  ، چهره ، سیما ، خلق و خو   ،کنیه

  . سیره و سنت نبوی است
  :هم همین گونه است حسین بن علی 

                                                      
  .127، ص 2ارشاد مفید، ج. 1



 69........................ ............................................................................................شرح زیارت وارث  
 

: اُسـیرُ بِـسیرۀ جَـدّی          ( جدش بـود   احیاء و عمل به سیرۀ    :  هدف قیامش    او
نمایم به سیره و روش       ؛ همانا عم می   ) 354 ص   ،موسوعۀ کلمات االمام الحسین   

  .جدّم پیامبر
  ؛ خودآیینۀ تمام نمای پیامبر در زمانۀ
 امتداد نسل پیامبر در زمان خود؛

اَشبَهَ النـاس   « تمام فرزندانش را بر خلق و خوی نبوی تربیت و رشد داده بود   
 صورت و سـیرت و      ترین مردم از جهت      شبیه 1»خَلقاً وَ خُلقاً وَ مَنطِقاً بِرَسول اهللا      

 .روش به پیامبر خداوند بود
و این یعنی اوج وراثت از پیامبر که نه تنها در تمام ابعاد وجـودی شخـصی و                  

 اجتماعی و حتـی حرکـت تـاریخی و          ، بلکه در تربیت خانوادگی    !خود آیینه فردی  
  . نمای پیامبر باشی آیینۀ تمام  احیاگر و،تاریخ ساز خود

  :مد حبیب خدا  وارث مح، سالم بر حسین)ج

 یعنی درخواست برای رسیدن بـه اوج سـلوک و           ،سالم بر وراثت حسین از جدش     
 اوج آن    کـه نقطـۀ    در پناه تاریخ انبیا      ،تقرب در پناه سیر و حرکت تاریخی حسین       

 پیـامبر   ،انـسان کامـل    اوج پیـامبری و        نقطۀ یعنی اگر : باشد  محمد حبیب خدا می   
در اوجـی اسـت کـه اگـر دسـت            نقطۀ    هم معمولیهای     برای انسان  ،  استاسالم  

او شده و جا    راه    ، هم در سیر حرکت تاریخی انبیا    همانند او   دست حسین بگذارند و     
  :  چنین خواهد بود ان سرانجامش،در قدمگاه او بگذارند

همانا خداوند دوست خواهد داشت هر کسی « 2.»اَحَب اهللا مَن اَحَب حسینا«
  .»که حسین را دوست بدارد

                                                      
  .42، ص 45بحاراالنوار، ج. 1

  .74، ص 37 بحاراالنوار، ج 2



  1431توشۀ راهیان نور ویژه محرم الحرام   ره.......................................................................... 70
 

 اوج تـاریخی     کـه نقطـۀ   (ین یعنی این که اگر مقام حبیـب اللهـی پیـامبر             و ا 
ان را برایش به ارمغـان      رحمت عالمی ،  )پیامبران از صفوۀ اللهی تا روح اللهی است       

حب ها    وراثت حسین از مقام حبیب اللهی پیامبر هم برای انسان         آورده است، مقام    
تواند از معبر وراثت حـسین        می  حب الحسین  لحسین را به ارمغان آورده که ثمرۀ      ا

ی را به محبوب خداوند     معمولی و عاد  های     ما انسان  ،  و از معبر حبیب اللهی پیامبر     
 پس پیامبر در اوج خود حبیب اهللا است، حسین هم از پیامبر اسـت،               .شدن برساند 

  .تعالی بشویم توانیم محبوب حق ما هم از راه محبت حسین می
، به واسـطۀ    رسیدن به این مرتبه برای حسین     ه  شود ک   البته تأکید و تکرار می    

 یعنی اتحاد و عینیـت بـا پیـامبر و    ؛است)  نیّمِ (اثبات مقام این همانی برای ایشان   
 این همـانی و رسـاندن        رسیدن به مقام   ،تواند  می معمولی هم های    برای ما انسان  

)   اهل البیت  سلمان منّا  (،  باشد)  منّا (ها    بیت و عمل به آن      خود به درک فضایل اهل    
سیر و سلوک    حبّ الحسین است و حبّ الحسین بدون         ،و راه رسیدن به این مقام     

 همان گونه که پیش شرط مقام حبیـب اللهـی پیـامبر    ،آید و با شعار به دست نمی     
هـا مقـام محبـوب         اوج برای انسان    و خالصۀ سخن این که نقطۀ     .  بود  عبده  مقام

ی معمولی مسیری پلکانی وجـود دارد کـه         ها  خداوند شدن است و برای ما انسان      
تر ندارد و آن مسیر مسیر الگوگیری از          تنها راه است مسیری که سه پله هم بیش        

هـا امـام حـسین      اوج آن گاه مسیر معصومین که در نقطۀ       اصحاب معصومین و آن   
  .است و سرانجام مسیر پیامبر است که نهایت آن معراج است

مقام حـبّ الحـسین     ست زدن خود نسبت به      ت بدین جهت بهترین الگو برای      
مقایـسه خـود و جامعـۀ خودمـان بـا کوفیـان              ،  بین مقام شعار و عمـل     در برزخی   

به حسین نامه نوشتند و ادعای محبـت        ها     زیادی از آن   کوفیانی که عدۀ  . باشد  می
  . نفر از کوفه به امام نپیوستندچهل  ولی در مقام عمل جز حدود ،کردند

 قطعـا بهتـرین الگـو و        ،ام حبّ الحـسینی و راه و روش آن        برای فهم بهتر مق   
 راه حـبّ الحـسینِ  انـصار الحـسین و انـصار      ،اسوه برای یاری رسانی به حـسین     

منـدی از     ها که از راه محبت حسین و مهدی به مقـام بهـره              همان.  المهدی است 
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ونه گ  دست یافته و بدین   ) لکم فی رسول اهللا اسوۀ حسنۀ     (مقام اسوه بودن پیامبر     
ها   بیت به دیگر انسان     بیت و از اهل     در امتداد مسیر و قوس نزولی از پیامبر به اهل         

  .اند در سلسلۀ محبوبین حق تعالی قرار گرفته

  : داستانی های  ایده

تا رسـیدن بـه مقـام       آغاز شده،    که از توجه به فطرت       ، سیر و سلوک سلمان    قصۀ
گری   به تالش )   خالفت عثمان  زمان  (است و در اواخر عمرش هم     » بیت   اهل منّا«

مـاجرای  . (م حسینی است  سازی از جوانان جامعه برای قیا      برای جمع کردن و نیرو    
 )تحول زهیر بزقین
بهترین مـدل   ذشت تحلیلی و روضۀ حبیب بن مظاهر، به عنوان           قصه و سرگ  

  . شناسی چگونگی کسب حب الحسین و محبوب حسین شدن  برای مدلو الگو

  : تربیتی های  ایده

نـه هـر     ( پیـامبر و امـام حـسین    ،راهکار قرآنی محبوب شدن آن هم نزد خداونـد        
 حـب و    پژوهش در کلید واژۀ   )  ... فلله العزۀ جمیعا و للرسول    : محبوبیت و عزتی    

 خـصوصیات و    ، آن هـم ازمنظـر صـفات       ،دسته بنـدی یحـب وال یحـب قرآنـی         
خداوندی بـه   های    تمحبوبی دایرۀ   انسانی است تا با سلوک تدریجی در      های    رفتار
  :مقام 

  .  یا لیتنی معکم فافوز فوزا عظیما برسیم
 -بودم تا برسم به رسـتگاری بـزرگ       ) یاران سیدالشهدا (ای کاش من با شما      (

  ) زیارات حسینی
  
  
  



 

  :السالم علیک یا وارث امیر المؤمنین .  8

وراثتی است باشد و تنها فراز   میاین فراز اولین و آخرین وراثت حسین از غیر انبیا 
ایـن   سـه گانـۀ       مباحث .شده است اکتفا  که نام معصوم در آن ذکر و تنها به لقب           

  :فراز به شرح زیر است 
  :7امیرالمؤمنین) الف
  : امیرالمؤمنین وارث،حسین) ب
   : امیرالمؤمنین وارث،سالم بر حسین) ج

  :7امیرالمؤمنین )الف

  :توان مطرح نمود  نکاتی چند را میدر مورد لقب امیرالمؤمنین برای امام علی، موارد و 
  : تاریخی چنین است که  ـ معنی لقب از منظر کالمی

  نیـاز بـه داشـتن امیـر و رهبـر اسـت و              ،  پس از نبـوت    مؤمنان   ترین نیاز  مهم
شروع شده و با امامت ابراهیم       آدم   توان تاریخی را که با خلیفۀ اللهی حضرت        نمی

ناگهان ،  ) سیر معرفتی و تاریخی زیارت وارث     بر اساس     (و پیامبر امتداد یافته است    
 . بدون رهبر و سرپرست رها کرد

 عقلی و نقلی گونـاگون وجـود        ، ادلۀ  یعنی برای اثبات ضرورت نیاز به امامت      
زیبا و علمـی و در عـین عـام و خـاص     های   استداللترین     مهم  ولی یکی از   ،دارد
نجـام تـاریخ انبیـا اثبـات         سیر و ا   ، آغاز ، استدالل تاریخی است یعنی مطالعۀ     فهم
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تواند بـا قطـع ناگهـانی جریـان          نمی خواهد کرد که حکمت خداوندی در این سیر       
  . باشدراه   هموالیت و رهبری معصومانه

 :  از منظر اجتماعی چنین است که  امیرالمؤمنینلقبمعنی و تفسیر 
؛ یعنـی   است، برای جامعۀ ایمانی و جامعۀ مؤمنان        محور رهبری و امامت امام    

 سـعی در ایجـاد آن       ،ای که پیامبر با ایجاد عقد اخوت بین مسلمانان         همان جامعه 
 تنهـا ایمـان   هـا     و امتیـاز  ها     انتخاب ،ها قضاوت معیار   : اوّال ،  داشت تا در این جامعه    

  .  مادی و اجتماعی، نه معیارهای دنیوی،باشد)  اسالم و عمل صالح (
دیگـر و    مؤمنـان     تمـام  ،مندی یافت شد  یازکه در این جامعه اگر ن       این:  و ثانیا 

 به دور از ،ای رو به رشد عهبشتابند و جاماش   به یاری،حداقل برادران هم پیمان او    
  به پیشرفت دنیوی و معنوی در سایۀ امامت معـصومانۀ          تبعیض و محرومیت و رو    

  . امام داشته باشند
  : که کالمی چنین است ـ  امیرالمؤمنین از منظر سیاسیکار کرد لقب

 ـ  ایجاد سیستم سیاسـی  ،تالش جریان خالفت و امویان پس از رحلت پیامبر
خلیفه و خالفت را ریاست بر      ها     البته آن  ،حکومتی سکوالر برای جهان اسالم بود     

 غیر معصوم و    ، ولی با انتخاب خلیفۀ    دانستند  جامعۀ اسالمی می   امور دین و دنیای   
ص خلیفـه پذیرفتنـد و بعـد از سـی            اصل سکوالر بودن را در شخ      ،نهادینه کردن 

  : هم گفتند ،سال آن گاه که خالفت به معاویه رسید
سال اسـت     مدت خالفت اسالمی سی   : 1الخالفۀ ثالثون سنۀ ثم بعده الملک     

  .و پس از آن سلطنت و پادشاهی خواهد بود
ای شد که نه  یعنی نظام سیاسی اسالم پس از سی سال، تبدیل به نظام پادشاهی        

ه در مبنا و اصول موضوعه و نه در نظام سیاسی، در هیچ کـدام دیـن و                  در شخص، ن  
شریعت جایی نداشته و شریعت به امری فردی و بعضا اجتماعی تبدیل شده است که               

  . رفت یافت، همین هم تدریجا از بین می اگر قیام حسینی انجام نمی

                                                      
  .20910مسند احمد بن حنبل، حدیث . 1
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هـای    زه بلکه طبق آمو   ،طرح اسالم و قرآن نبود    ها،    ولی هیچ یک از این طرح     
دنیوی با رهبری امـامی     -، نظامی دینی   نظام سیاسی پس از ایشان     ،قرآنی و نبوی  

  . که شریعت در تمام سطوح آن جاری و ساری استبود معصوم 
توان یافـت کـه مـسلمانان در     بازتاب نگاه اول را اکنون در تمام جهان اسالم می    

د که هیچ آگاهی    کشورهای اسالمی تحت سلطۀ حاکمان غیر متشرع و وابسته هستن         
هـای دینـی غیـر شـیعی بـه آن       و تعهد دینی ای هم ندارند، ولی همه بر طبق آموزه          

راضی و تسلیم هستند، در حالی که در مکتب تشیع حتی اگـر حاکمیـت دینـی هـم                   
های موجود را مدل مطلوب حاکمیـت اسـالمی فـرض             نباشد، شیعیان نباید حاکمیت   

  . نیابت عامه و والیت فقها را بپذیرندکنند و نباید مدلی جز مدل امامت و یا
 این است که اگر خواسـتار و         برای جهانیان   امیرالمؤمنین با این نگاه پیام لقب    

 ود گـام اول را بـر داریـد و بـه جرگـۀ             بایست خ   می عدل علوی هستید اول   تشنۀ  
 امامت و رهبری امام علی برای شما معنا پیدا کنـد و             ،ایمان داخل شوید تا امارت    

و نهایتـا دارای اسـالم       مـؤمن    نه اگـر غیـر    مند شوید وگر    لت واقعی او بهره   از عدا 
 امیرالمـؤمنین   تـرین موانـع پـیش روی امـارت         سطحی باشید تبـدیل بـه بـزرگ       

شان به دنیا و    رضایت درست همانند کوفیان که با اسالم سطحی خود و           ،گردید می
  .   شدندمنانه و نفرین امیر المؤکوِ باعث شِ،دنیا پرستانهای  حکومت

  : امیرالمؤمنینتاریخی لقب ـ کار کرد کالمی

آن و   خـود بـودن اسـت        ، افضلیت در زمانـۀ      از شرایط عقلی و نقلی در نبیّ و ولیّ        
در برابر جنود   (افضلیت در تمام صفات کمال و آن چه که در روایات از جنود عقل        

  . باشد  می،شمرده شده است)  باطل
 برای امام علی این است کـه ایـشان امیـر و             ن امیرالمؤمنی  معنای دیگر لقب  

مؤیـد  . در تمام صفات کمال بود    )  صحابه و تابعین    (زمان خود  مؤمنان   سرآمد تمام 
ز آغـازین   فـرا به این دلیل که      (  همین زیارت وارث است    ،روایی و نقلی این مدعا    

اد چرا که سـیر و امتـد      )  ستبرخی از زیارات علوی هم، زیارت وارث علوی از انبیا         
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 ، هـم  به ویـژه وصـی خـاتم االنبیـا         ،کند که اوصیای انبیا     می تاریخی نبوت اقتضا  
  : افضل و جامع جمیع صفات کمال باشد 

من اراد اَن ینظر الی آدم فی علمه و الـی نـوح فـی حکمتـه                 : عن النبی   
وفائـه و   (و الـی ابـراهیم فـی حلمـه     )  ، شکره لربه  ، تقواه     ، فهمه     ، عزمه     سلمه  (

، فـی       ، هیبتـه      ، بطـشه      مناجاتـه   (و الی موسی فی فطنته      )  ، وقاره     ، سخائه     هخُلّت
حـب کـل مـؤمن و         (و الی عیـسی فـی عبادتـه         )  ، منابذته     بغض کل عدواهللا  

،   ، والی یحیی بـن زکریـا فـی زهـده           ، و الی ایوب فی صبره و بالئه           ) معاشرته
والی اسماعیل فی )  و قضائه (، و الی سلیمان فی بهجته    والی یوسف فی جماله   

، فامّا المومنـون فـازدادوا بـذلک          صدقه ؛ فلینظر الی علیّ بن ابی طالب هذا        
   1.ایمانا و اما المنافقون فاز داد نفاقهم

و سِـلم   (هر کس می خواهد بنگرد به آدم در دانش او و به نوح در حکمـتش                 
سپاسـگذار  بودن و صاحب عزم بـودن، صـاحب فهـم بـودن، پرهیزگـاری اش و                 

اش و    اش و نیازمندی    و وفاداری (اش    و به ابراهیم در برداری    ) بودنش برای خداوند  
هـایش و جـرأتش و هیبـت اثـر و              مناجـات  در(و به موسی    ) سخاوتش و هیبتش  

دوست داشتنش هر (و به عیسی در عبادتش ...)  اش با هر دشمن خداوند و دشمنی
اش  ه ایوب در صبرش و بال و ابتالبینـی و ب) ها و مردم  آن مؤمن را و معاشرتش با  

و به یحیـی بـن زکریـا در زهـدش و بـه یوسـف در جمـالش و بـه سـلیمان در                         
پـس بنگـرد بـه      : اش  و به اسـماعیل در راسـتگویی      ) و قضاوتش (اش    برخورداری

بن ابی طالب، چرا که مؤمنان به واسطۀ این نگریستن و نگرش بـه زیـادتی                  علی
  .راه نخواهد داشت تر به هم این نگاه جز نفاق بیشایمان رسیده و منافقین را 
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  :منین ، وارث امیرالمؤ حسین)ب

 در کنـار اثبـات ضـرورت اسـتمرار امامـت و              امیرالمؤمنین معنی وراثت حسین از   
 طبـق روایـت نبـوی       ، اثبات مصداق و سیر آن بر اساس پیش بینی         ،پیوستگی آن 

  . باشد  می حسین در ذریۀ،باشد و این که امامت پس از حسین  میامامدوازده 
  :معنی وراثت با این نگاه دو معنی حقیقی و واقعی است 

. 2باشـد     می  امرِ امامت  ،وراثت بر حق  به معنی   : استمعنی حقیقی وراثت    . 1 
 در مظلومیـت و     ،بدین معناست که حسین وارث علی اسـت       است و   وراثت واقعی   

  . متحمل شدمی  جامعۀ اسالهایی که از ها و مصیبت صبر و تحمل آزار
 سـال خانـه     25 هماننـد    ،سـال ده  این است که حـسین      :وراثت  واقعی   معنی  

 ولی نه مرجعیت سیاسی داشـت  ، در مدینه شهر پیامبر زیست  امیرالمؤمنین نشینی
از میـان   و در برابر نظام خالفـت و بنـی امیـه ا           مرجعیت علمی و دینی     حتی  و نه   

پیامبر را چند سالی اندک      اگرچه بعضاً    صحابه زنان و مردانی را تراشیده بودند که       
کردند   می ولی از عمق معارف او چندان آگاه نبودند و یا کتمان حقایق          ،دیده بودند 

بیـت مرجعیـت علمـی و جایگـاه اجتمـاعی             ها در برابر اهـل      پس این نظام به آن    
 در جامعـه باعـث رویگردانـی مـردم از         هـا     تا با ایجاد و حـضور ایـن       بخشیده بود   

   .دپیامبر شون بیت اهل
  :حسین وارث علی است های جبهۀ باطل  با تمام این تالشولی 

 سـال بـا     25 در طـول      امیرالمـؤمنین   و این وراثت یعنـی همـان گونـه کـه          
ه و جـوان جامعـه      ت خوا  و جذب استعدادهای عدال    های تربیتی خود به احیا      تالش
 در خانۀ  (ی بکر  کمیل و محمد بن اب     ، حارث همدانی  ،صعصعهمالک اشتر،   : همانند
با جامعه  اش    سال امامت خود اگر چه رابطه     ده  حسین هم در طول      ،  پرداخت)  خود

 بنی هاشم و سعی بر حفظ رابطه با خـواص            توجه به تربیت ویژۀ     ولی با  ،قطع بود 
  . پرداختبرای قیام تاریخی عاشوراها  شیعه در عراق به تربیت و آماده سازی آن

 و قیـام  در فرصت خالفت) امیر المومنین (د پدرش هماننتالش نمود  گاه    و آن 
به تبیین حقیقت امامت نور در برابر امامان نار و باطل بپـردازد و نـشان                )  حسینی (



 77..................................................................................................................... شرح زیارت وارث 
 

  .  در حسین است نه یزید امیرالمؤمنین امتداد پیامبر و،دهد
 امام در راه عراق بود که با مردی کوفی به نام بشر بن غالب اسدی                :حکایت  

یوم ندعو کل انـاس       ( دربارۀ آیه     بشر از امام   ،  و در ضمن صحبت  با او      روبرو شد   
  :پرسید  1)بامامهم

 امامان هدایت که به هدایت دعوت: این امامان دو گروه هستند«:  امام فرمود
 پس هر کس اوّلـی را  .کنند  مینمایند و امامان گمراهی که به گمراهی دعوت     می

  ثمره دومی آتش جهنم است و این معنـی        گردد و   می  به بهشت رهنمون   ،پذیرفت
 گروهـی در    F2 فریق فی الجنۀ و فریق فی السعیر        G فرماید  می قرآن است که  آیۀ  

  بهشت هستند و گروهی در آتش دوزخ
پس ها   بعد3. از امام خداحافظی کرد و رفت،بشر بن غالب وقتی پاسخ را شنید  
 ،  گـری از امـام بـود       رسشچرا که خود آغازپ    ،  از شهادت امام به شدت پشیمان شد      

 و  )  هماننـد زهیـر و حـر        ( ولی او آن قدر بصیرت     ،امام هم جواب را به او داده بود       
 پـس بایـد     ، حـسین اسـت    ،شهامت نداشت که بفهمـد االن امـام نـور و هـدایت            

  .  کردش متابعت

   : امیرالمؤمنین وارث،سالم بر حسین) ج 
 پذیرش  است، به معنی   ثتی زیارت وراهای    معنی این سالم در آخرین فراز از سالم       

درسـت هماننـد اصـحاب      ها،    امامت امامان نور و اطاعت آگاهانه و عاشقانه از آن         
در شب عاشـورا گـرد حـسین        ها    که پس از ریزش ناخالصی     ها  آن ،  الحسین است 

شـناختند و     مـی   بلکـه کـامال امـام را       ،حلقه زده بودند ونه تنها مزاحم امام نبودند       
توان درسخنانشان در آغاز شب عاشورا خطاب         می خت و آگاهی را   بازتاب این شنا  

  .  مشاهده کرد،به امام
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  .7شوری . 2
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م آگـاهی،   عرفی اما معرفی  به  ها    تواند با بیان برخی از پاسخ       می مبلغ ارجمند ( 
  .)  امام باوری و اوج امام یاوری اصحاب الحسین بپردازد

مین امـام   فـرا  گوش بـه فرمـان       ،این اصحاب در اوج اخالص و بصیرت خود       
 مناجـاتی کـه در طـول    ،  حسین بـود نوایی با مناجات شبانۀ    شان هم  بودند و عشق  

 کـه امـامی معـصوم و یـارانش در           ،  تاکنون بی سابقه است    چهارده معصوم    تاریخ
 لیاقت و رشد ، این اوج افتخار،و هم نجوا با هم شوندراه    هم آخرین شب عمرشان  

، او را   ت ایمانی به آن حد برسد که امـام        تواند باشد که از جه      می برای یک انسان  
و یا در مواقع اضطرار و تنهایی خود نـام          . های شبانۀ خود بنماید      مناجات هم نوای 

  . آن شهدا را بر زبان بیاورد
 قبـل    امیرالمؤمنین در جمعۀ   ای است که آخرین خطبه      در نهج البالغه خطبه   

  :ن چنین است که فرازی از آاز شهادتش است 
G ِاَینَ عمّار ؟ و اَینَ     : خوانی الّذین رَکِبوا الطّریق و مَضَوا علی الحقّ         اَینَ ا

ابنُ التَهَیان ؟ و اَینَ ذوالشهادتین ؟ و اَین نُظَراؤُهم مِن اِخوانِهم الذین تَعاقَـد               
ها که پا در راه نهادند و جـان خـود را بـر                 کجایند برادرانم آن   F1... وا عَلَی المِنیۀ  

 عمار؟ کجاسـت ابـن تهیـان؟ کجاسـت ذوالـشهادتین؟ و             کجاست. من گذاشتند 
  . شدند بر مرگ ها که هم پیمان ها از برادرانشان، آن کجایند کسانی همانند آن

 یـادی   ،طلبد  می امام حسین هم که در آخرین لحظات هل من ناصر ینصرنی          
اگـر کـسی سـالم بـر وراثـت          که     این و این یعنی    از یاران شهید خود نموده است     

 داخـل    می خواهد که سالم خداوند بر او شـده و          ، می دهد   امیرالمؤمنین زحسین ا 
و درود خداوند بر کسی باد کـه         2.و السالم علی من اتبع الهدی      :گردددر این آیه    

  .از هدایت پیروی نماید
و اگر کسی در زمرۀ مؤمنین و مهتدین شود، در این صورت نامش محبوب ولی                

که چشم روشنی و عصای       واهد رسید که ضمن این    زمان خواهد شد و به مرتبه ای خ       
                                                      

  .182خطبه . 1
  .47طه . 2
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  . دست امام در رسالت دینی خود است، فقدانش برای ولی زمان سخت خواهد بود
در فقـدان و رحلـت شـیخ مفیـد          اند     همان گونه که به امام زمان نسبت داده       

  : فرموده است 
روزی اسـت کـه بـر       ) روز رحلت شیخ مفیـد    ( 1»یوم علی آل الرسول عظیم    «
  .ن پیامبر بسیار سخت و گران بودخاندا

  : معارفی  ـ های تربیتی ایده

 امیرالمـؤمنین،  سـالم بـر وراثـت حـسین از      شیوه نامه عملی و تربیتی تحقق       
 ، امیرالمـؤمنین   متقین باشد که در آن خطبه      نصب العین قرار دادن خطبۀ    تواند   می

 . وارث و پیرو خود را مفصل تبیین و توضیح داده استهای  نشانه
 : خالصانه است تحقق ایمان، شرط بهره مندی کامل از ولیّ

 ایمان   :؛ اعراب گفتند  2  قالت األعراب آمنّا قل لم تؤمنوا و لکن قولوا اسلمنا         
یا ایهـا   . ایم  اسالم آورده : آوردیم؛ بگو ای پیامبر، شما ایمان نیاوردید، بلکه بگویید        

  .اید، ایمان بیاورید به خداوند آورده؛ ای کسانی که ایمان 3 الذین آمَنو ا آمِنو باهللا
 اصـحاب الحـسین و اصـحاب        ،  ویژگی سلمان فارسـی   ترین     مهم بدین جهت 

 بـود تـا امـارت     هـا      عاشـقانه و عمیـق آن      ،   ایمان آگاهانـه   ،اول مرتبۀ   المهدی در 
 در ،یـاری رسـاند  هـا   به سعادت و کمال آنها   و یا فرزندانشان بر آن امیرالمؤمنین

 مانی و رسـیدن بـه شـهر انتظـار و جامعـۀ            صی از دنیای آخرالز   این زمانه هم خال   
 تنها به تحقق این شرط در شیعیان است         ،زمینه ساز و یار و یاور امام غایب بودن        

 خر بـر امـام فـراهم      م و تـأ    تخلف و یـا تقـد      ، زمینۀ و گرنه اگر ایمان کامل نباشد     
  .  آغازین انحراف است نقطۀشود که همین می

                                                      
  .255، ص 53بحاراالنوار، ج. 1
  .14سوره حجرات، آیه . 2
  .36سوره نساء، آیه . 3



 

    محمد المصطفی  یابن السالم  علیک .9

السالم علیک یا بن محمد المصطفی السالم علیـک یـابن علـی المرتـضی،               
  :السالم  علیک یابن خدیجۀ الکبری...  السالم علیک یابن فاطمۀ الزهرا

شخـصیت  هـای   معرفتـی و عارفانـه پـس از سـالم    های   دوم از سالم  مرحلۀ 
 شناسـی سـببی و      شخـصیت هـای      سالم ،  شناسی از جهت میراث شناسی معنوی     

  . میراث داری خانوادگی و تبار شناسی است
  :  در این فراز دو مرحله از بحث وجود دارد 

   شجرۀ طیبه ت و فرزندی و ثمرهوّمرحلۀ بن:  الف 
  بنوّتزائر بر مقام  مرحلۀ سالم :ب 

  : ، ثمرۀ شجرۀ طیبه  حسین)الف

قیـامش و بـه ویـژه در        مانورهای تبلیغی و روانی امام در طول        ترین     مهم یکی از 
 نـسب و    اش، اهتمـام بـه معرفـی حـسب،          و رجزهای عاشـورایی   ها    خطبه  خوانی  
  :باشد شاید بتوان گفت سرّ اهتمام به این نکته موارد زیر می.  باشد  میخاندان خود

 قرآنـی کـه بـه      شجرۀ طیبـۀ     را به بازشناسی  ، جامعۀ اسالمی    توجه دادن امام  
  شده است؛پیامبر تفسیر بیت  اهل

پیــامبر  هموســت نــه بیــت   اهــلکــه تفــسیر جامعــۀ اســالمی توجــه دادن
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هـا،   و تحریفها   دچار کجیهای ساختگی دیگر و اتمام حجت به جامعۀ        شخصیت
 ها؛  پیامبر به آنبیت  در معرفی دوبارۀ اهل

 پـس میـراث     ، توجه دادن به این که اگر حسین ایـن حـسب ونـسب را دارد              
 حـسین بایـد      و خاندانش را در خلق و خو و سیرۀ          علمی و اخالقی پیامبر      ،معنوی

 ؛  یافت نه جایی دیگر
 ، امتدادی که به تصریح قرآن، توجه دادن به این که حسین امتداد پیامبر است

تنهـا   جامعـۀ اسـالمی    پس جانشینی پیامبر و هدایت،عصمت و طهارت آور است   
 ت؛حق اوس

 شجرۀ  ین امتداد پیامبر و    توجه دادن جامعه و تاریخ بشری به این که اگر حس          
 بلکه حرکتی است در امتداد      ، پس قیامش هم خروج و طغیان نیست       ،  اوستطیبۀ  

 همانند بعثت و هجرت؛
پیـامبر و یـا     بیـت      اهـل   خنثی کردن طرح خلفا و امویان برای حذف مصداق        

 عـدالت صـحابه در       نظریـۀ   ایجـاد  :با جعل عناوینی همانند    (ها    ترور شخصیتی آن  
پیـامبر بـه تمـام      بیـت      اهـل   بخشی در مـصداق    ا توسعه و ی )  بیت پیامبر  اهلبرابر  
 .ایشانو وابستگان نسبی و سببی ها  فامیل

از منظـر  .  م نمـود قیا ،بدین جهت سیدالشّهدا برای ناکام گذاشتن طرح امویان      
امویان بنا داشتند در امتداد طرح ناکـام خـود در زمـان مـشرکان مکـه کـه              دیگر  

،  پرچم اسالم بر زمـین افتـد  ،داشتند  و امید داشتند با رحلت پیامبرپیامبر را ابتر پن  
 تـرور   رابیـت      اهـل  ابتـدا هـا      آن  بدین گونـه کـه     . را به اجرا بگذارند    طرحی دیگر 

را داشـتند   ها     قصد ترور فیزیکی کامل آن     ، عاشورا شخصیتی کرده و بعد در حادثۀ     
  . بر باقی نماندتا نسل پیامبر ابتر شده و اصال نام و نشانی از پیام

  : گذارد   می ولی سیدالشّهدا در قیام خود از این منظر دو طرح را به اجرا
  .  اسالمیبیت به جامعۀ  اهل بازشناسی شخصی و شخصیتی: یکی
 و نفر از بازمانگان کـربال از تبـار حـسینی         دو  تالش برای باقی گذاردن     :  دوم
یـافتن نـسل کـوثر و برکـت         به جهت امتـداد     ،  ) امام سجاد و حسن مثنی     (حسنی  

  .  بشریها به جامعۀ رسانی آن
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  :که   اینسخن آخر
با نام و اسم جهت معرفـی کامـل         بیت     اهل  معرفی ،ویژگی این فراز از زیارت    

 کـه بیـانگر شخـصیت معنـوی       هـا      القاب برجسته آن   ،هاست و در کنار اسامی     آن
سـت را   ها  آن)  ا جامعـه  رابطه ب  (و یا شخصیت اجتماعی     )  با حق تعالی  ها     آن رابطۀ  (

  .)المصطفی، المرتضی، الزهرا، الکبری(معرفی می نماید 
نـام دو مـرد در      هـا،      جالب در این معرفی این است که در این معرفی           و نکتۀ 

کنار نام دو بانوی مکرم به صورت معتدالنه آورده شده است تا بر نقـش یکـسان                 
  .  شده باشدتأکید ) فرزندی(والدین در وراثت و بنوّت

  :سالم  زائر به مقام بنوّت امام ) ب

 اقرار و اعتراف زائر در برابر مقام بنوّت اقرار و اعترافی است به ثقلـین کـه                  سالم،
  : داف و نکات زیر را به دنبال دارداه

 چرا که کوفیان با این که مکرر این نکات را           ،  این سالم  به معنی لبیک است      
 ،  خود را به نـشنیدن زدنـد  ، برابر آن نداشتنداز امام شنیدند  و هیچ پاسخی هم در   

مثبـت  کسی است که به سخنان ولیّ معصوم خود لبیک و ندای پاسخ      مؤمن   ولی
  . دهد

 این سالم به معنی اعتراف و توجه زائر به اصالت داشتن خـانواده در اسـالم                
 همانند خانـدان     باید ،است و این که اگر بخواهد رهرو راستینی برای حسین باشد          

 معیارهای دینـی و الگوهـای       ،   انتخاب همسر و تربیت فرزند     بنی هاشم در مسئلۀ   
 ؛ حسینی و عاشورایی را لحاظ کند

 و دربـارۀ شـجرۀ طیبـه        که(ابراهیم  سوره   26- 24 این اعتراف از منظر آیات    
 یگویـای موضـع گیـر     )   ملعونـه  شجرۀ( سورۀ اسراء  60 آیۀ   و )استشجرۀ خبیثه   

 ، چرا که به داللت مطابقی و ضمنی این آیـات          ،ود است در زمان خ   مؤمن   تاریخی
دار  این دو شجره از زمان پیامبر تا زمان ظهور امتـداد داشـته و هـر کـدام پـرچم                   

کنـد تـا بـا        مـی  پس مؤمن در هر زمانی تالش     .  تاریخی حق و باطل خواهند بود     



 83..................................................................................................... .................شرح زیارت وارث 
 

ای کـه    به گونه  ام نور و امام نار شناسی بپردازد،      زمان شناسی به خود شناسی و ام      
د در مقطع   گر او باشند تا بتوان      های قرآنی و اهل بیتی، یاری       کش  این مسیر خط   در

ادا گرفتار شـجرۀ خبیثـه و ملعونـه         مبو  زمانی خود بهترین انتخاب را داشته باشد        
 . گردد

  : تربیتی های  ایده

از نفر بانو هـستند و  دو نفر مرد و دو نام ذکر شده که   چهار  : در فراز مقام بنوت     ـ  
 ، ایشان معـصوم نیـست     ،   کبری ها سه نفر معصوم هستند مگر حضرت خدیجۀ         آن

در   ( لقب طاهره بـرای ایـشان مـشهور بـود          ،زیست  می ولی با آن که در جاهلیت     
گر مقـامی   و این اثبات)  بعدی همین زیارت به این نکته اشاره شده است        های    فراز

ی است و تجلیلی است بس رفیع برای حضرت خدیجه در زیارات حسینی و مهدو       
هـا و     از سوی حـق تعـالی و معـصومین از ایـن پـاک زیـستی بـا تمـام سـختی                     

پیام زیـارات حـسینی بـرای       ترین     مهم تواند بهترین و    می  و همین   هایش دشواری
  ؛  بانوان در هر مقطع و هر زمانی باشد

 ست اباعبداهللا ا  ، کلمۀ که از عبارات کلیدی در زیارات حسینی        دیگر این  نکتۀـ  
ویلی آن ایـن اسـت کـه        و معنی تأ  )   زیارت آمده است   که در این زیارت در میانۀ       (

خواهد پدر عبـاداهللا و       می  بدیهی است کسی که    ،حسین اب تمام بندگان خداست    
، خـود   اقـدام کنـد   هـا     غیر معصومانه باشد و به راهبری تـاریخی آن        های    عبودیت

ین جهت از آن بنـوّت ایـن         عصمت باید باشد و بد     جرۀ ش فرزند، محصول و ثمرۀ   
  . گردد  میابوّت متولد

  
  
   



 

  السالم علیک یا ثاراهللا و ابن ثاره و الوتر الموتور. 10

هـای میراثـی و وراثتـی         در زیارات حسینی پس از بند آغازین زیارت که به سالم          
  .  بودن امام استثار و موتور مسئلۀ اصلی بحث  دومین مرحلۀغالباًاختصاص دارد 
 وارد بازشناسی فعل و رفتار امام       ،   از بازشناسی شخصیتی ذاتی امام      یعنی پس 

شـود و سـعی       می حسین از منظر دو ویژگی مهم عرفانی و اجتماعی قیام حضرت          
بعد نگاهی خـاص و     های    کند از این دو منظر در حد فاصل فراز آغازین و فراز            می

  . عمیق به شهادت امام داشته باشد
یکی مفهوم شناسـی ایـن دو       :  منظر باید نگریست      به این دو ویژگی از سه       

و سوم معنـی سـالم بـر        دیگر     هم برها     آن ، دیگری تحلیل و فهم رابطۀ     کلید واژه 
  .  هاست آن

 :ها   مفهوم شناسی واژه)الف

 :ثاراهللا  : 1-الف
،  گردد ثار از ثور به معنی خون است و در مورد خون به ناحق ریخته شده، استعمال می

 . باشد خواهی و ولیّ دم و انتقام گیرندۀ خون می ر استعمالش خونمورد دیگ
در این زیارت ثار اضافه به اهللا شـده اسـت و داللـت دارد خـونی کـه در روز                   

معنای دیگر آن که به  خون خدا بوده است و با توجه ،عاشورا بر زمین ریخته شده   
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خـود خداسـت و    ،خواه این خون و اختیار دارش هـم   خواهی است یعنی خون   خون
  .  خود اسباب انتقام گیری از این خون را فراهم خواهد آورد

دانست که در این قیام باید با خون خود دین خـدا را    میاز جهت دیگر حسین   
من کان باذال فینـا    «: خروج از مکه فرمود    ، لذا از همان آغاز در خطبۀ      یاری نماید 

 ، را در راه ما نثار کنـد       هر کس حاضر است خون قلب خویش      «؛  »مهجته فلیرحل 
  1». شودراه   همپس با ما

هـا،    الی است که دو قطره نزد خدا بسیار عزیز است که یکـی از آن              این در ح   
    2.های شب  اشک از خوف خدا در نیمهی قطرۀو دیگر   خون شهید استقطرۀ

ولـی   ،پاک فراوانی بر زمین ریختـه شـده       های    با این نگاه در تاریخ دنیا خون      
 چرا کـه در     ، استفاده شده است    امیرالمؤمنین سیدالشّهدا و  دربارۀ   ثاراهللا فقط  کلمۀ

  .  خون عصمت و طهارت است،  تنها این دو خون،میان آن همه
 حال اگر این خون آگاهانه و عاشقانه ولی در مظلومانه تـرین حالـت ریختـه                

بـه  نی کـه آفریـده شـد و         خـو ترین     یعنی پاک  ؛شود میخون خدا   ،   آن خون  ،شود
در ایـن صـورت   .  بر زمین ریخته شـد ها  انسانترین   و به دست پست بدترین وجه 

 خـود خداونـد     ،است که وقتی خونی خون خدا شد و مظلومانه بـر زمـین ریخـت              
  : زیر است د و مدرک این ادعا ادلۀشو  میخواه آن خون
G       ًمن قُتِل مظلوماً  فَقَد جَعَلنا لِوَلِیّه سلطاناF3      به ستم،  ؛ کسی که کشته شود

  .دهیم برا ولی و سرپرست او حق اختیار همانا قرار می
 خـواه   خـواهی اسـت و خـون        هـر  خـونی را خـون       : فرمایـد   می  امیرالمؤمنین

 عـاجز نیـست و      ،نجام آن چه خواهـد    های ما جز خداوند یگانه نیست که از ا          خون
  4. باشد  نمی اودۀهیچ کس را توان گریز از ارا

                                                      
  .26لهوف، سید بن طاووس، ص . 1
  .187 ص 5میزان الحکمۀ ج . 2
  .33اسراء، آیه . 3
  .7/117نهج البالغه حدیدی . 4
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باشد   می  علل زمینی  هی خداوند از مجرای اسباب    خوا   خون است که بدیهی   و  
  :و چه سببی باالتر از قرار دادن منتقمی از نسل حسین که سرانجام خواهد آمد 

بیت هر    قائم ما اهل  «؛  1»قائم منا اذا قام طلب بثار الحسین      ال«: 7 امام باقر  -
  » وقت قیام نماید خون حسین را از صاحبانش مطالبه خواهد کرد

؛ کجاسـت   ایـن الطالـب بـدم المقتـول بکـربال         «: خوانیم   می دبه در دعای ن   -
   ».کننده به خون کشته شده در کربال طلب
   2. باشد می» یا لثارات الحسین« و هم چنین شعار یاران مهدی -
 یرزقنی طلب ثارک مع امـام منـصور؛         اَن«: خوانیم    می  و در زیارت عاشورا    -
  ».اهی تو را با امام یاری شدهخو که خداوند روزی من نماید طلب خون این

  :ور وتُتر المَ والوِ)2-الف
  .  باشد ، میو موتور به معنی تنها و رها شده تر به معنی تنها و یگانهوِ

 یکی این که حضرت منحصر به فـرد         :توان تصور کرد    می دو معنا موتور  برای  
 بعـدی این معنـا بـا فرازهـای         ولی   ،یگانه و بی بدیل است که سخن خوبی است        

  . خورد تر می کمت زیار
 ، تنها شدن و غریـب مانـدن حـسین در جامعـه            ، معنای بهتر برای این کلمه    

یعنی دستگاه خالفـت و امویـان پـس از          نه و در نهایت در قیام خودش است؛         زما
قیام قریب الوقوع حسینی در ظـرف زمـانی    دربارۀ نبویهای   گویی آگاهی از پیش  

 قیـام را    یتوانند جلو   نمی ود تالش کردند تا اگر    سال با تمام توان ابلیسی خ     پنجاه  
لـذا از   .  باشـد )  و ابتـر    ( قیـامی کـور و موتـور       ،   الاقل کاری کنند که قیـام      ،بگیرند
  :جالب این قیام این است که های  ویژگی

 حضرت در تمام مراحل قیام چنان آشکار و با صداقت و شفافیت قیام خود را               

                                                      
  .218، ص24بحاراالنوار، ج. 1
  .308، ص52بحاراالنوار، ج. 2
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 نفهمیدن ، ندانستن حجت نمود که برای کسی بهانۀاتمامانجام داد و تبلیغ کرد و 
  .ام وتر موتور ماندولی با این وجود حسین به هنگام قینماند، و ندیدن 

  :ها  و رابطۀ آن تحلیل و تفسیر ثاراهللا و موتور )ب

کـه هـر انـسانی دو       برای فهم بهتر این دو فراز توجه به این نکته ضروری است             
 رابطه با حق تعالی و دیگر رابطه با دیگر انسان هـا            یکی   : بیرونی مهم دارد   رابطۀ

 خود به جایی رسیده بود که برای حفظ دیـن و همـان میـراث                و حسین در زمانۀ     
 پس او قیـامش     ،دید  نمی  چاره ای جز قیام    ،معنوی و توحیدی تاریخی انبیا و اولیا      

 موتـور ا  هـ   نماید ولی در حین انجام قیام از سوی جامعه و دیگر انـسان              می را آغاز 
 .ماند  می تنها و مظلوم،یعنی غریب

 کرد که این خودکشی بود و یـا         می در این صورت حسین یا باید قیام را ترک        
 پس او راه دوم را انتخاب کرد تا جریان تـاریخی            ،کرد  می با خداوند معامله  که    این

ه را  آینـد هـای     و از زمان قیام تا تمـامی دوران       )  زمان قیام   (دین از گذشته تا حال    
  .  و این معامله را با اهدا کردن خونش انجام داد  پوشش دهد

 ، است که با نبود آن جان هـم        ترین موجودی جسم انسان      چرا که خون عزیز   
ماند و قطره قطره آن ضامن حیات آدمی است و حسین             نمی در جسم و تن آدمی    

تنهـا و    پس قیامی    ، خونش است  ، اهدای قطره قطرۀ   وقتی دید تنها راه حفظ دین     
دهد و در این صورت خداوند وقتی         می و یارانش انجام  بیت     اهل مظلومانه با اندک  

خداوند   ( این خون شد ثاراهللا،این خون را از حسین در عصر عاشورا تحویل گرفت  
 صـورت و محاسـن      ،این خون را آن وقت تحویل گرفت که حسین با خون خـود            

  .) خود را خضاب نمود و آن گاه به شهادت رسید
و تـرین   اثـربخش تـرین،   با این نگاه معنـی ثـاراهللا یعنـی ایـن خـون خـالص        

خـواه   شد و خداوند قسم خورد که خـون         می خونی بود که تقدیم خداوند    ترین    پاک
آن بگردد و این مهم را از مجرای اسباب و دست انتقام خود که مهدی آل محمد                 

ان تحقق ان ایجـاد زمینـه       در زم  مؤثر    البته یکی از عوامل    ،اجرا خواهد کرد  باشد،  
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با مهدی اسـت تـا دیگـر آن         راهی     هم فی الجمله در بخشی از مردم جهان برای       
  .  موتور نباشد،مهدی همانند حسین

  : سرّ سالم بر ثاراهللا و موتور بودن امام )ج

  . سالم به معنی سلم و تسلیم و موضع گیری سلم در برابر موضع گیری لعن است
ی تالش برای دور شدن از عوامـل وتـر موتـور امـام و              یعنجا     این  و سالم در  

ولیّ زمان خود و اعالن موضع در مورد این که در تالش باشی که شرایط ثار بـه                  
  .  فراهم نمایی،خواهی را در رکاب ثاراهللا معنی خون

در سیر حرکت تاریخی از کربال تا ظهور فاصله ای اسـت            که     این  و این یعنی  
 شهید  54= 18 - 72البته از   (72اب معصومین باید از  خالص و ن  ،که یاران خاص  
 نفـر هـم اولـین گـروه از یـاران      313و ایـن  برسـد   نفـر    313به  )  غیر بنی هاشم  

 مهدی هستند و گرنه برای ظهورش وجود زمینه اجتماعی          وزرا و سفرای   ،حضرت
یخرجون قوم من المشرق فیوطئون       « در دنیا و به ویژه در خاورمیانه شرط است        

ساز حکومت  ملتی در مشرق زمین پدید خواهند آمد که زمینه«؛    »للمهدی سلطانه 
هر کسی در مقطع تاریخی و شرایط مکانی که   اینو این یعنی »1مهد خواهند شد  

یا زمینـه سـاز موتـور و     گونه که     بدین در دوراهی حق و باطل است        ،و زمانی خود  
در مسیر  که     این اند فراهم کند و یا    تو  می  مهدی ثاراهللا را   ،  تنها شدن امتداد حسین   

با این نگاه این سالم در ایـن        .   مهدی زیستی و مهدی یاوری باشد      ،مهدی باوری 
  .  دوم، یعنی انتخاب گزینۀفراز از زیارت و زیارات حسینی

  : تربیتی های   ایده

در هر زمـان    که     این و جامعۀ اسالمی    بحث علل و عوامل تنها شدن امام از سوی        
 باعث  ،حسین وجود دارد و هر کس می تواند به نسبت حضور و غفلت خود             امتداد  

  . شودوری یا تنها ماندن ولی زمان خود یا

                                                      
   .87، ص 51، و بحاراالنوار، ج1368، ص2نن ابن ماجه، جس. 1
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  : مقتل های  ایده

آغـشته شـد و در      هـا      بدن سیدالشّهدا بـه آن     ،که در روز عاشورا   هایی     خون وضۀر
 حـضرت   ، خون مطهر حضرت علـی اکبـر       : همانند ،ثاراللهی حضرت شریک شدند   

  .. .  عبداهللا بن حسن و،حضرت علی اصغر ،قاسم
هایی که حضرت برداشتند  جراحتترین   مراحل شهادت حضرت و شدیدروضۀ
 . شدید خود داشتندهای  با خونریزیحضرت ای که  و مواجهه
خاک کربال که به امانـت        (بار شدن هستی   و خون ها     خون شدن خاک    روضۀ

غـروب خونبـار    ،      س در روز عاشـورا    خون شدن خاک بیت المقد    ،      نزد ام سلمه بود   
 .) گرید  میدرختی که در قزوین در عاشورا خون و   عاشورا



 

   ۀ و آتیت الزکوۀ اشهد انک قد اقمت الصال.  11

  و اَمَرتَ بالمعروف و نَهَیتَ عَن المنکر و اَطَعتَ اهللا و رسولَه حتّی اَتاکَ الیقین 
و موضع گیری مثبت او نسبت  اعالن سلم زائر  مرحلۀ سالم که مرحلۀپس از

  شـهادت و گـواهی     بـه مرحلـۀ    نوبت   ،قیام حضرت بر جریان تاریخ است      تأثیر   به
  . رسد می

  : شهادت به معانی زیر است 
،    حضور و یقین و علم حضوری نسبت به واقعه و مـشهود ،مشاهده،     خبر قاطع 

 چـه نـزد     نگواهی دادن و عرضه کردن به آ       و      و آگاهی دادن قسم خوردن     اعالم
   1. داند  میست و آن چهاو

مرحلـۀ حـضور و    ،  سـالم  با این نگاه مرحلۀ شهادت در زیارات پس از مرحلۀ     
رفتاری امام معصوم و گواهی دادن و قسم خوردن علمـی و عینـی              سیرۀ   مشاهدۀ

به فعل مشاهَد است  ودر حقیقت زائر پس از شخصیت شناسی معنوی و معنـایی                
  .  دهد  میناسی امام پرداخته و به آن شهادت اینک به رفتار ش،امام

  : برای این  فراز هم دو مرحله از بحث است 

                                                      
  . 238، ص3؛  لسان العرب، ج494، ص2صحاح،ج . 1
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   رفتاری امام شناسنامۀ) الف
  کارکرد شهادت زائر ) ب

  :  و سیره رفتاری امام معصوم شناسنامۀ) الف

   :گردد  میدر این بخش سه نکته وجود دارد که به ترتیب ارائه

  : ی در دین نقش شریعت محور:  اول نکتۀ
  .  است7 وارث علی7 وراثت بیان شد که حسیندر آخرین مرحلۀ

هـا    و رفتاری معصومین و جایگاه آن نسبت به دیگر انسان         دربارۀ سیرۀ عملی    
  : خوانیم که   میهم در زیارات علوی

   1»السالم علی میزان االعمال«
،   اعمالهم،   علمونی،   تعلمون،   مثل عملوا  ( عمل و مشتقات آندر قرآن هم واژۀ  

 مهم را به انـسان متـذکر        از واژگان پراستفادۀ قرآنی است تا چند نکتۀ       )  ...عامل و 
  :که   مواردی همانند این،شود
مراقـب باشـید    ،      شـود   مـی   عمل محاسـبه   ، هر ذرۀ      شود  می تمام اعمال ثبت     

الح است و    ایمان و عمل ص    ،  معیار صالح و سعادت   ،      اعمالتان همانند سراب نباشد   
شیطان تزیین عمل سوء    های    از حربه ،      هر یک بدون دیگری جایگاه چندانی ندارد      

 عمـل و عکـس العمـل         عمل بازتـاب  ،      شود  می اعمال به معصومین عرضه   ،      است
  ...  دارد و

قلبـت   (گـردد جملـۀ        می  پس معلوم  ، این همه مهم است    ،حال که نقش عمل   
 دینـی   ، پوچ و بدون پـشتوانۀ     نگ امویان است  که برآمده از فره   )  پاک باشد کافیه  

هم خالفت اسالمی بر مسلمانان را غصب کند        که     این  چرا که معاویه برای    ،است
و هم خود را از رنج و زحمت اعمال و شعائر اسالمی آزاد کند و هر گونه معصیتی             

                                                      
  .330، ص100بحاراالنوار، ج  . 1
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گفـت در     می  فرقه ای که   ، مرجئه در جهان اسالم شد     ، مروج فرقۀ  را مرتکب شود  
به صـرف   کند و     می شهادتین کفایت گفتن   عمل هیچ نقشی ندارد و صرف        ایمان
 صحابه از کوچک    همانند نظریۀ عدالت صحابه که طبق آن همۀ          (شهادتینگفتن  

 ،همه و همـه یکـسان     ... .  دور و نزدیک و     مؤمن،  منافق و  ،   جدید و قدیم   ،  و بزرگ 
 تبه از ایمان و نجات    تمام مسلمانان به یک مر    ،  )  عالم و مرجع هستند    ، پاک ،عادل
صالح و مـسلمان گنهکـار در اصـل ایمـان و             مؤمن   رسند و فرقی چندان بین     می

  . نجات نیست
  : مؤمن اصول زیر حاکم استعد رفتاریبُ دربارۀ  ولی در مکتب تشیع

و اسـالم بـرای        نجات و سعادت در کنار ایمان است       ، رکن دوم هدایت   ،عمل
  ، طرح و برنامه دارد؛ در تمام ابعاد زندگیو رفتار عمل 

 معـصومین  ،  برای جلوگیری از افراط و تفریط در عمل گرایی یا عمل گریزی   
 .میزان و معیار هستند

عت  آن هـم شـری     ،مکتب عرفان و شریعت اسـت     بیت     اهل بدین جهت مکتب  
صـحت و   دایـرۀ   حداقل دو گـروه از     ،ای که با بصیرت باشد و با این نگاه         محوری

  : گردند   میسالمت دینی خارج
 اعم  ، عرفان و ایمان بدون عمل و شریعت هستند        ،که مدعی دین  ها    آن: اول  

نوظهـور شـرقی و غربـی در        های     امویان و مرجئه در قدیم تا تصوف و عرفان         :از
یا نفی شریعت و یا محدود کردن شریعت به مناسـک  ها     آن که هدف عمدۀ  امروز  

 ،  اسالم منهای شـریعت     (باشد می)   عبادت آن هم فقط در حوزۀ       (فردی و شخصی  
 همه و همه از موارد ایـن قـسمت از انحـراف دینـی               ،  ... اسالم منهای روحانیت و   

  )  هستند
که در شریعت محوری دچار افراط در عمل گرایی بدون بـصیرت            ها    نآ: دوم  

 همانند تمـام    ، جمود و تکرار بدون معرفت و والیت حقه هستند         یۀهستند و در ال   
 ولیّ زمان را رهـا کردنـد و روح          ،   حج واجب  شصت که به بهانۀ    حاجیان حج سال  

هـای    حج را نشناختند و یاری ننمودند و همانند لشکر عمر سعد کـه در تمـام روز                
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ها   و همانند تمام آن     کردند  می مواجهه با حسین به امامت عمر سعد اقامه جماعت        
باطـل خـود خیلـی      روزه و حـج     در نماز،    ولی   ،نیستندبیت     اهل که بر میزان عمل   

  چرا که این خود نوعی تعـصب و جاهلیـت دینـی اسـت              ،منظم و پای بند هستند    
همانند خوارج پیشانی پینه بسته ای که رودرروی علـی شمـشیر کـشیدند  و یـا                   (

  )ریز معاصر وهابیت خون

  : مصادیق شریعت محوری امام حسین:  دوم نکتۀ 
جمالت کلیدی و ثابـت در تمـام        زکات و امر به معروف از       جملۀ شهادت به نماز،     

 مؤمن تأکیـد  مهم از مراتب عملی مرتبۀ زیارات سیدالشّهدا و در فروع دین به سه      
  : دارد 

بـا خـدا جهـت     مـؤمن   فـردی و اجتمـاعی  رابطـۀ   ( انسان با خودرابطۀ: نماز  
گذاری جامعۀ عدالت محور دینی بـر      و در مقام پایه     تهذیب نفس و سلوک رفتاری    

 ) ان نماز جماعتمدل صفوف یکس
ن اجتمـاعی خـود از منظـر ایجـابی و            انسان با جامعه و ادای دیْ      رابطۀ: زکاۀ  

 )   خود با جامعهاز منظر رابطۀ ( وابسته با رویکرد اقتصادی و جهاد با مال اثباتی
 انـسان و جامعـه از منظـر تربیتـی و            رابطـۀ : از منکـر     امر به معروف و نهی      

    جامعه با خودع رابطۀکنترل نوو از منظر   نظارتی
  و در حقیقت در این شهادت عملی مراحل سیر و سلوک فـردی و اجتمـاعی               

 همـان گونـه   ،طراحی شده استمؤمن آن هم حداقل از منظر عبادی و اقتصادی     
 نمـاز و    بـرای اقامـۀ    سـحرگاهان    های شـب و     که امام در طول رسالتش در نیمه      

وز خود در جامعه ام رسالت سنگین رخاست تا برای انج تالوت قرآن و تهجد برمی 
 .کسب آمادگی کند همین گونه هم باید زائر شاهد باشد

 ین گام حضور اجتماعی خود به زکات به معنی اهـدای مـازاد             و آن گاه در اول    
 و الگـویی از حـضور اجتمـاعی         ه  پرداخت)  چه مالی و چه معنوی      (خودهای    دارایی

بـه  به معـروف    ه در آخرین مرحله با امرها       و آن گا  دهد     می دین به جامعه را نشان    
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  . بپردازدبه نظارت و کنترل جامعهها از منکر  تربیت و با نهی
و اطعت اهللا و رسوله حتـی         «: شریعت محوری است     ۀدایر: نکتۀ سوم   

 . »؛ و پیروی نمودن خداوند و رسولش را تا این که آمد تو را یقین اتاک الیقین

 ولی در تعبیر زیارات  به معنـی     ، باور قطعی است   یقین اگر چه به معنی علم و      
دینـی یـا    هـای     نسبت به آموزه  ها    مرگ است و دلیل آن این است که غالبا انسان         

 ولی به مجرد مواجهه با مـرگ کـه          ،   یا جاهل و یا غافل و بی اعتنا        ،شاک هستند 
گـردد و حقیقـت و درسـتی تمـام            مـی  بـاز ها    برای اولین مرتبه چشم ملکوتی آن     

 ولـی   ،رسـند   مـی  کنند به باور و یقین قطعی       می مکتب حق را مشاهده   های    زهآمو
و ما چنـین    «؛  Fو کنّا نکذب بیوم الدین حتی أتانا الیقین        G دیگر دیر شده است   

به سوی ما آمـد و مـا را         ) و مرگ (بودیم که منکر روز جزا بودیم تا این که یقین           
؛ Fصـالحا انـا موقنـون     ربنا ابـصرنا و سـمعنا فارجعنـا نعمـل           G و1»فراگرفت

پروردگارا، دیدیم و شنیدیم ما را بازگردان تا عمل صالح انجام دهیم چرا که این       «
   2.»ایم ما به یقین رسیده

شریعت محوری هم    دایرۀ    از این جهت   ،  پس یقین با مرگ مترادف شده است      
و G.  اسـت از آغاز تکلیف تا واپسین لحظات حیات و مواجهه بـا مـرگ یقـین آور                 

و عبادت کن پروردگارت را تا وقتی که یقین         «؛  Fد ربک حتی یاتیک الیقین    اعب

  3.»و مرگ تو فرا رسد
  از منظـر   ، و سیدالشّهدا میزان االعمـال هـستند        امیرالمؤمنین بدین جهت اگر  

  پـس  ، هم عامل و هم مفسر عملی و رفتاری قـرآن          ،هم ثقل قرآن هستند   که    این

                                                      
  .47مدثر، آیه . 1
  .12سجده، آیه . 2
  .99حجر، آیه . 3
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  : کنند که آرزوی همه ماست  میجا معنا را تا آن)  اطیعوااهللا و رسوله  (اطاعتدایرۀ 

پروردگارا قرار بده عاقبت کارهای مـا       « ؛1»اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا    «

های شـر     و دور بدار مرا از عاقبت     «؛    2»...  و و اکفنی شر عواقب االمور    «. »را خیر 
   .»و بد در کارها

  :کارکرد شهادت زائر به شریعت محوری امام ) ب

 پس شهادت ،  حضور علمی و یقینی است، ادت به معنی قسم و گواهیاگر شه
در محـوری   زائر یعنی رسیدن به این مرحله از یقین و باور که دین جز با شریعت                

ایـن   اوج     نقطۀ شود و امام به عنوان انسان کامل  در          نمی فرد و جامعه به پاداشته    
 ،توان یافـت    نمی  را جز در امام     و امر و نهی است و حقیقت این افعال         ،   ایثار ،  اقامه

ی خـود از آغـاز حیـات تـا          عصمت و پاکی باطنی و ظاهر      به واسطۀ    چرا که امام  
جـه اتیـان کـرده و انجـام داده          وترین     این اعمال را در خالصانه     ، آن آخرین لحظۀ 

همان طور  دهم یعنی به این باور رسیده ام          می و اگر من به این امر شهادت      است  
راهـی    هـم  تسلیم و،پیاپی خود اظهار موضع سلمهای   ی با سالم  در مراتب قبل  که  
عملی خود با امام    راهی     هم  پس اینک با این شهادت اعالن آمادگی برای        ،ام کرده

اطیعـواهللا و رسـوله و        ( را کـه   )تشیع و پیـروی    (تَعْطَنمایم و معنی واقعی اَ      می را
  . کنم  می ابرازاست)  الذین  آمنوا

اذان از   سـه گانـۀ      همانند شـهادات  قش   اگر متعل  ، زائر  جانب منِ   از ،  دُهَشْپس اَ 
اعمـال و   ش  اگـر مـتعلق   و   یقین و ایمـان خالـصانه        ، یعنی باور  ،شدور معرفتی با  ام

پیمان و بیعتی رفتاری است تا بتوانیم ی تعهد،  نوع،  یعنی ضمن باور،مناسک باشد
 حسین راه   ت شبانۀ وفیق را یافتند به فیض خلو     همانند اصحاب الحسین که این ت     

بـا  ها    از اعمال و رفتار دینی و اجتماعی نیکوی آن        ها    یابند و یا حسین بر بالین آن      
                                                      

  .362، ص 68بحاراالنوار، ج. 1
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 ما هم محبوب امام زمان  خود با اعمال          ،  چشمانی اشکبار توصیف و تمجید نماید     
 عبـادی و غیـر      ، اجتمـاعی  ،فردیهای     آن هم در تمام حوزه     ،و رفتار خود بگردیم   

 درست همانند اصـحاب الحـسین       ،   جان و واپسین لحظات     آن هم تا پای    ،عبادی
که در شدت نبرد عاشورا این توفیق را یافتند که بـه نوبـت یـک رکعـت از نمـاز                     

در    (و با فدا کـردن جـان خـود پـیش روی حـسین               جماعت حسین را درک کنند    
  . مصداق عملی امر به معروف و نهی از منکر باشند)  حتی اتاک الیقینمرحلۀ
السالم علیکم یـا طـاهرین مـن     : خوانیم رات دربارۀ اصحاب الحسین می در زیا  

 درود بـر شـما ای    ؛1 السالم علیکم یا ابرار اهللاـ  السالم علیکم یا مهدیون     ـ الدنس  
  . ها، درود بر شما ای هدایت یافتگان، درود بر شما ای نیکوکاران پاکان از آلودگی

ت و ره یافتگی به حق و ابـراراهللا         و هدای ها    و بدیهی است که پاکی از آلودگی      
  جـز از راه همـاهنگی      ،اسـت اش    که به معنی خوش رفتاری آن هم از نوع خدایی         

و اینک ما هستیم و        یعنی حسین به دست نیامده است      ؛اعمالشان با میزان اعمال   
حتـی    ( ماست پس بنگـریم کـه تـا          ، زمانۀ  وارث حسین که میزان اعمال     ،مهدی

نموده و  راه     هم  چگونه و تا چه حد با میزان اعمال هماهنگ و          خود را )  اتاک یقین 
  . خواهیم نمود

بحث بر اصل شریعت محوری و نسبت سـنجی    محور   در این فراز     :یاد آوری   
یا حسین و    ،آن با قیام سیدالشّهدا  معطوف شد بدین جهت مباحث حسین و نماز            

 ای دو سویه بـا نگـاه        و یا حسین و امر به معروف و نهی از منکر در رابطه            زکات  
  . گردد  میتربیتی و سیره ای به خود مبلغ ارجمند واگذار

  :یک ایده داستانی 

 روز در نمـاز     ، دو یـا سـه     ن کوفیان از معدود کسانی بود که توفیق یافت         از میا  حرّ
 ،حـسین د و با چشم سر و چشم دل پی ببرد           جماعت ظهر و عصر امام شرکت کن      

                                                      
  . زیارت امام در نیمه رجب. 1
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 در تشهد نمـاز دچـار       ،گزار بود س او که مسلمانی نماز    ، از این پ   فرزند پیامبر است  
بـا    (فرستاد  می چرا که در تشهد  بر پیامبر و آل او صلوات      ،شد  می تناقضی عجیب 

علیـه آل پیـامبر     اش    و اینک متوجه شده بود که رفتـار جنگـی         )  روش اهل سنت  
چـه   اگر   ، سرانجام زمینه ساز هدایت او شد،      است و توجه به این تناقض و پرسش       

  .  تمام کوفیان چشم خود را بر این تناقض و واقعیت بستند

  :  مقتل ایدۀ

که با خون خـود اشـهد       )  حنفی سعید بن عبداهللا  ( شهادت شهید نماز      روضۀ ـ
  .امضاء نمودرا  ۀانک قد اقمت الصال

 بـا وجـود لگـدمال    ،وقت دفن پیکر مطهر امـام   که     این و  ۀ آتیت الزکا   روضۀ ـ
 خاصی بر بدن بـود کـه چـون از امـام سـجاد             های    و نشانه  آثار   ،شدن بدن مطهر  

 صـدقات شـبانۀ امـام در مدینـه بـه در           اثر  ها    این« :آن پرسیدند ؟ فرمودند   دربارۀ  
  ».باشد  مینیازمندان منزل فقرا و

 امر به معروف و نهی از منکر امام در روز عاشورا نسبت به کوفیـان                 روضۀ - 
با ایجاد سر و صدا و تمسخر شـروع شـد و   که از صبح ها  متفاوت آن های    و پاسخ 

تا عصر عاشورا به تیر اندازی و سنگ زدن رسید تا بتوانند صدای هدایتگر حسین               
 ولـی امـام حتـی بـر         ، خاموش کنند  ،داشتراه     هم را به ها    را که عذاب وجدان آن    

 داد که  میهشدارها  خواند و با تالوت قرآن به آن  میباالی نیزه با سر بریده قرآن
ها کـه     و به روزی خواهند دانست آن      ؛1 وسیعلم الذین ظلموا ایّ منقلب ینقلبون       (

  .) اند که چگونه دگرگون خواهند شد ستم کرده

                                                      
  .227سوره شعراء، آیه . 1



 

  
  
  

 ظلمتک و لعن تلعن اهللا ام قتلتک و ت فلعن اهللا ام.12
  :فرضیت به ...  سمعت بذلکتاهللا ام

هـا،    ن حتـی سـالم     مهم زیارات حسینی است و گویا بدون لعـ         لعن یکی از ارکان   
 به راستی سرّ این همـه اهتمـام بـه    ، شوند  میهم بی معنا  ها    و صلوات ها    شهادت

  باشد ؟   میچیست ؟ و کارکرد و بازتابش برای زائر چهبرای لعن و تبری 
  : برای فهم این مهم دو مرحله از بحث وجود دارد 

  ها   مفهوم شناسی واژگان و تحلیل آن)الف
  لعن برای زائرکار کرد شناسی ) ب

  :  مفهوم شناسی واژگان )الف

  .دن با خشم و طرد کردن با غضب است به معنی دور کر)لعن
تـرین     مرتبه در قرآن آمده است و مـرتبط        41 این کلمه با تمام مشتقات خود       

  : است  آیه  این،زیارات هم هماهنگ استهای  در این زمینه که با بحث لعنآیه 
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G      رسوله لعنهم اهللا فی الدنیا و االخرۀ       ان الذین یوذون اهللا و F1  همانا آنان  «؛
هاسـت در     رسانند خداوند و رسولش را خشم و لعن خداونـد شـامل آن              که آزار می  
  . »دنیا و آخرت

از هـا      آن بـه معنـی دور کـردن      ،  )لعـن اهللا    (و لعن اگر فاعلش خداونـد باشـد       
   2.باشد  میرحمتش در دنیا و آخرت

که به عشق دیـدار حـضرت نـزدش          3 خطاب به فردی   :بدین جهت امام باقر     
وقتـی  «:  ولی سر به زیر افکنده بود و چون امام از حال او پرسید گفـت  ،آمده بود 

 شـوم و وقتـی گناهـانم را بـه یـاد             مـی  وار، امیـد  شوم  می محبتم به شما را یادآور    
  : پس حضرت فرمود .  شوم  می افسرده،آورم می

و لکـن حَبـبَ الـیکم       : ثـم تـال     .  و الـبغض  هل الدین االالحب    )  یا زیاد (
  )   حجرات7  (4... االیمان و زَینَهُ فی قلوبکم و کَرَّه الیکم الفسوق و العصیان

آیا دید جز محبت و نفرت چیز دیگری است، سپس امام بـه تـالوت      : ای زیاد 
ولکن خداوند محبـوب شـما قـرار داده ایمـان را و آن را در                : این آیه پرداخت که   

های شما زینت قرار داده است و مرود روگردانی شما قرار داده است گناهـان                 لبق
  .و نافرمانی را

که هماهنگ با عقل    بیت     اهل با توجه به نگاه جامع به آیات و فرهنگ روایی         
نـور    (شود که یکی از وظایف مهم انسان شناخت حق و باطل            مشخص می  ،است
 و صاحب حـق و باطـل رسـید بدیگونـه            است و آن گاه که به شناخت امام       )  و نار 

  : عمل نماید 
اِعرفوا الحَقَّ تُعرِفُوا اَهْلَهُ و تَاَملُوا سُـبُلَ الـضَّاللۀ تَعْرِفُـوا            : امیرالمؤمنین  «

                                                      
  .157احزاب . 1
  .339، ص16المیزان، ج  . 2
  .  زیاد االحالم .3
  . 226، ص12 و مستدرک، ج 21، ص16جامع االحادیث، ج . 4
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هـای باطـل تـا     بشناسید حق را تا بشناسید اهلش را و بیندیشید در راه        «؛  »سابِلَها

   1.»رهروان باطل را بشناسید
، رهبـران و حـق و باطـل رسـید         و نـار،     نـور    ،اخت امـام  و آن گاه که به شـن      

 میل و انگیـزه     ،   چرا که معرفت   ،بایست به موضع گیری در برابر هر دو بپردازد         می
 میل و انگیزه به جذب  و رفتن         ،کند اگر متعلق معرفت نیک و حق باشد         می ایجاد

یئ ای  پستی و پلیدی ش، بدی،و اگر متعلق معرفت عیب)  محبت  (به آن سو است
  . کند  می بغض و گریز ایجاد، میل به نفرت،ویا فردی باشد

و لکن اهللا حَبب الیکم و کَـرَّه          « این حب و بغض فطرت الهی است       منشأ    و
فهمـد در عـالم خیـری اسـت و             می   یعنی بر اساس درک فطری انسان      »... الیکم

هـا و     بـدی  شری، پس نسبت به خیر مایل و گرایش اثباتی دارد و نسبت به شر و              
ها نفرت و حالت گریز دارد؛ پس شرط سالمت فرد و جامعه شناخت درسـت                 ظلم

هـا مـی      گاه ابراز موضع روشن و صـریح در برابـر آن            مصادیق خوبی و بدی و آن     
  .باشد

  : شود   می چند نکته ازآن متفرع، با فهم این اصل مهم
 شته و هر دو سـیر     وجود دا )  و ابلیس  آدم   از مصاف   (حق و باطل از آغاز تاریخ     

ۀ نهایی بر پایـان تـاریخ و        و حرکت تاریخی دارند و هدف هر دو تالش برای غلب          
  ؛ باشد  می جمعی و جهانی بشریت در آخرالزمان به نفع خودارادۀ

 بدین جهت ، زندگی هر فردی وجود دارد مصاف حق و باطل در لحظه لحظۀ  
و از ضـروریات عقلـی در       رنگی بـا ا    و هم راهی     هم دشمن شناسی و موارد احتمال    

 باشد؛  میزندگی
و به دور از هر گونه بغض و کینـه        این شعار که انسان فقط با عشق و محبت          

نـه  کننـد     مـی  مطـرح هـا      که از قدیم و جدید برخی مذاهب و فرقه         ،باشدو نفرت   
 ؛ داردپشتوانۀ عقلی و نه منطق نقلی 

                                                      
  .213، ص33بحاراالنوار، ج  . 1
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 ،تحریف شده عشق و محبت مطلق در مذهب مسیحیت        : هایی مثل    و نظریه 
معنی بر حق بـودن تمـام       نو ظهور و عدالت صحابه به       های    دین بهاییت و عرفان   

باشد و عمال حتی از سوی صاحبان این مدعاها          می  باطل و پوچ   ،   النبی افراد مدینۀ 
 . قابل اجرا و تطبیق نیست

فطری خیـر و شـر      های     ریشه در فطرت و گرایش     ،یلعن و تبرّ   منشأ   چرا که 
شـود    میفطری به خیر و گریز و نفرت فطری از شر است و معلوم              شناسی و میل    

  افراد و اعمال بیرونی تجلی     ، در مصادیق  ،که خیر و شر که امری مفهومی هستند       
  . یابند می

 ، شعاری فریبنده و پوچ بـیش نیـست و هنـر           ،   بدین جهت نفی دشمن و لعن     
بـر  هـا     نفـرت  بلکه هنر جهت دهی درست و صحیح به بغض و            ،نیستها     آن نفی

  1. مبنای ارزشی و توحیدی است
 ابـراز موضـع گیـری صـریح و          ،   حق و باطل شناسی و دشمن شناسـی        الزمۀ

کـه امتـداد اصـل        ( بدین جهت در مکتب تشیع دو فرع از فروع دین          ،شفاف است 
  .  و تبری استتولّی )  باشد  میامامت در اصول دین

باشد  وهر چه دامنه اثر      تر    یع هر چه شدت باطل و ظلم او وس        ،  در تبری و لعن   
  شـدت لعـن    ،از تاریخ و حرکت بشریت را پوشش دهد       تری    ، دایرۀ بیش  گذاری او 

اگر چه به ظاهر لعن حادثـه و افـراد          ها    گردد تا بدان حد که برخی لعن       تر می   بیش
لـذا ایـن ابـراز    .  ستها  ولی در حقیقت لعن بازتاب تاریخی جنایت آن      ،خاص است 

خاص در   صرفا لعن فردی     ،همانند یزید و شمر   بیت    اهلقاتلین  غاصبین و   بر  لعن  
ای از تـاریخ چـه       یک فرد در گوشه   ای از تاریخ نیست که کسی بگوید لعن          گوشه

فاعلی است و لعـن     فعلی و   که در هر جنایتی     پاسخ این است    ربطی به من دارد ؟      
، یزیـد   شود  می  پس اگر یزید لعن    ،  آن فعل فاعل یعنی لعن فعل و بازتاب تاریخی        

                                                      
توان قائل به محبت و عشق صرف بدون بغض و نفرت شد وقتی اسـت                 ای که می    بله تنها مقط زمانی   . 1

 صاحب شرّ و مصداقی برای پلیدی و ظلم و شرّ بر روی زمین نباشد و این منحصر بـه حاکمیـت         که هیچ 
  . مطلق حق در دوران ظهور و رجعت است نه قبل از آن که حق و باطل در کنار همدیگر وجود دارند
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  به تنهـایی لعـن  که فردی تاریخی و محدود بود به مقطع خاص از تاریخی است،       
که تمامی تاریخ بـشریت را  شود بلکه یزید با فعل تاریخی و جنایت مستور او            نمی

با این نگاه دقت در فرازهای کلیدی زیارات حسینی         .  شود  می لعندهد    پوشش می 
 :ین گونه کهگر چرایی و چگونگی لعن است بد تعریف

مصیبت در تاریخ حق و باالترین جنایـت باطـل          ترین     عاشورا سنگین  مصیبت
 تـالش  نقطـۀ  بوده که تمام سیر تاریخی باطل قبل از حادثه برای رسیدن بـه آن        

 جنایت عظیم اهل باطل     ، ریزه خوار سفرۀ   کرده و تمام باطل پس از این حادثه        می
 .  در این حادثه هستند

مصیبۀً ما اَعْظَمَهـا و اَعْظَـمَ         (مصیبت بسیار سنگین بود   بدین جهت حاال که     
ـ  رزیتها فی االسالم و فی جمیع الـسماوات و االرض  پـس  ، ) زیـارت عاشـورا   

 . شود  میدامنه لعن و تبری هم وسیع
  :شود    مین چنین آۀ دایرو

 بلکـه   ،یعنی این حادثه محصول یک نفـر و چنـد نفـر نیـست              : امۀ لعن اهللا   
 مـسبب و    ،   حـاکم و محکـوم     :است اعم از  هایی    رکت جمعی و گروه   محصول مشا 

  ... مباشر و
منظر تفسیر کلمـه  این حادثه از و دایره دامنه :  راضیسامع و   ظالم،     قاتلامت  

یعنی قـاتلین بالواسـطه یـا       تحقق حادثه   همان مقطع تاریخ    در اولین مرحله    امت  
 راضـین در بـستر تـاریخ         ظـالمین و   را شامل شده و سپس شامل همـۀ       بالواسطه  
  . گردد  می حال و آینده،گذشته

  : مع بندی و نتیجه گیری ج

روی از سـه نفـر یـا دوسـه گـروه           دو   صرفا لعـن     ،لعن و تبری در زیارات حسینی     
 بلکه این لعنی ،اغراض شخصی و یا دعوای خانوادگی و تاریخی در گذشته نیست 

 ، به حق و باطل)  قدام آگاهانهمعرفت و ابه معنی  ( بصیرت.آمده از بصیرت است   بر
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)  از عاشورا تـا ظهـور       ( به بازتاب تاریخی فعل باطل     ،   باطل ، به دامنۀ    به فعل باطل  
عاملین و   دربارۀ    اشقی االشقیاء  ها به درک کلمۀ     و آن گاه پس از این بصیرت      .  .. و

گـذر نکـردن    هـا     رسیدن و آن گاه غافل و بی تفاوت از کنـار آن           ها    وابستگان آن 
ست و گرنه خدای نکرده سکوت و بـی تفـاوتی مـا بـا داللـت التزامیـه و بعـضا          ا

  .  به معنی رضایت به باطل خواهد شد سکوتِ،نیهتضمّ

  : کار کرد شناسی لعن برای زائر ) ب

 مشکل تاریخی افرادی همانند زهیر  و عبیداهللا حر جعفی این بود که به هنگـام                
یز از حق از رنج معرفت حـق و عـذاب           کردند با گر    می  سعی ،  مصاف  حق و باطل    

 موقتـا خیـال     ،وجدان خود را رها کرده و با ایجاد جهالت و یا جدایی خود سـاخته              
 این درحالی است که     ،مره خود بپردازند  بتوانند به زندگی روز   خود را راحت کرده تا      

 یعنـی همـین      کند   می نوعی سیاهی لشکر خنثی برای باطل درست      ها    سکوت آن 
 خلوت گردد و با عدم مشارکت من به تعداد یک نفر از نیروی حق    که اطراف حق  

  .شود کم گردد موجب سرور و تقویت باطل می
حق را رهـا  «؛ »خَذَلوا الحقّ و لم یَنْصُروا الباطل  «: منین می فرماید    امیرالمؤ

  .1»)یعنی خنثای خنثی بودند(کردند و باطل را یاری نکردند 
 کند که سرانجام بـه   می  همانند زهیر سعی   ،ددر این میان اگر فطرت بیدار شو      

شود که با معطل گذاشـتن        می حر جعفی ... و تبری برسد و گرنه مانند عبیدا      تولّی  
خـود  او   ولی سـکوت     ،دشو   نمی  اگر چه یار و یاور باطل      ،تمام توان و استعداد خود    

  . شود  میحق)  وتر موتور  (باعث استمرار باطل و تنهایی
ـ  خاذَتَ تَ مْ لَ وْایها الناس لَ  «: رماید  منین می ف  امیرالمؤ ـ  لوا عَ ـ  صرِن نَ ـ  ق وَ  الحَ  مْ لَ

ای مردم اگر از یاری «؛ » فیکم من لیس مثلکم   عْمَطْهین الباطل لم یَ   وْن تَ نوا عَ هِتَ
کرد در شـما      گذاشتید طمع نمی    شدید و تضعیف باطل را فرو نمی        حق سست نمی  

                                                      
  .18نهج البالغه حکمت  . 1
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  1.»)ا استتر از شم کسی که پست(کسی که همانند شما نیست 
اعالن موضع تبری عارفانه ها،  و شهادتها  بدین جهت لعن زائر در کنار سالم

 موضع گیری انتخابش سـلم اسـت  ها     با این تفاوت که در سالم      ،و شجاعانه است  
حَـربٌ لِمَـن     (حـرب اسـت  اش    موضـع گیـری   هـا     و در لعن  )  سِلْمٌ لِمَن سالَمَکُم    (

کنـد در مقطـع زمـانی         می اسی تاریخی سعی  و بدین گونه با دشمن شن     )  حارَبَکَم
)  در امتداد خود از عاشـورا تـا ظهـور           (خود به هیچ نحو جزو جریان تاریخی باطل       

 سامعِ راضی است و این سامعِ راضـی بـه      ، آن مرتبۀباطلی که حداقل    .  قرار نگیرد 
 بلکه عدم تبری از دشمنان و سـعی در جمـع            ،معنی خوشحالی و شادمانی نیست    

سامع راضی است و نتیجـه آن پـذیرش         ترین مرتبۀ     پایینماجرا   و طرفِ بین هر د  
  ولی زائـر عـارف هماننـد حـرّ اسـت کـه             ،گری باطل است   سلطهت تاریخی و    ذلّ

ابن زیاد و یزید بود و احترام حسین را هـم  در لشکر  نهایت   توان تا بی     نمی داند می
،   ف خود را روشن کـرد      سرانجام باید تکلی   ،حق و باطل  گاه    بلکه در رزم   ،نگهداشت
 همان گونه که قیام و      ،شود  می  زبانی و رفتاری محقق    ،  تبری و لعن قلبی   و این با    

ظهور مهدی موعود در حرکت تـاریخی خـود انتقـام مظلـومین تـاریخی حـق از                  
ظالمین غاصب است و بدون انتقام گیری و بازگرداندن مسیر تاریخ بـه حاکمیـت           

 باطل و اسـتمرار     ، پس تبری و لعن از گذشتۀ        دشو  می  اصال ظهور بدون معنا    ،حق
  .  تالش برای دشمن گریزی با هدف حق گروی خالصانه در مسیر ظهور است، آن

  های زیارات حسینی تربیت لعن

غالـب   این است کـه      حسینی وجود دارد  های    زیارتهای    ای دیگر که در لعن     نکته
اشـد و غالـب     ب  مـی  حس فطری بغض و تنفرهایشان کوچک و سـطحی        ها    انسان
باشـد ولـی سـلوک در         می  یا شغلی و بعضا بچه گانه      ،ها خانوادگی  و نفرت ها    کینه

باعث وسـعت و عمـق بخـشی حـس تنفـر و             )  و آیات قرآنی    (حسینیهای    زیارت
بغض فطری است که آن را در مسیر دشمن شناسی واقعی و تاریخی قرار داده و                 

                                                      
  .166نهج البالغه خطبه   .1
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چـرا کـه وقتـی بفهمـیم        ،    نمایـد   می یرا کاربردی و اثر گذار بر تاریخ بشر       ها    لعن
بر زنـدگی   اش    در عاشورا ضربه و لطمه    .. .  شمر و  ،عمر سعد ابن زیاد،    ،جنایت یزید 

از و  بانه آخرالزمـانی هـستیم      است که ما امروز گرفتار زندگی غای      تک تک ما این     
این اتفـاق    منشأ   وایم    شده محروم   ت بهره مندی مستقیم از محضر امام زمان       نعم

 ریشه در سقیفه و عاشورا دارد و مـن اکنـون اگـر چـه در عاشـورا                   ،ن حال در زما 
 ولی با موضع گیـری اکنـون خـودم حـداقل            ،نیستم که اعالن موضع گیری کنم     

و بـدین گونـه از      .  ام ت خودم را با مسئلۀ غیبت امـام غایـب مـشخص کـرده             نسب
ای  گیـری  زندگی و درک کوچک و محدود و مسائل شخـصی بـه درک و موضـع               

کنیم که وسعتش وسعت      رسیم و وسعتی پیدا می      ریخی، جهانی و جغرافیایی می    تا
  . دایره حق و باطل است

در اصطالح منطقی دو    بیت    عبارتی دیگر برای تحقق دولت کریمۀ اهل       و به   
 از این منظـر زائـر بـا         ،   عدم مانع  ، وجود مقتضی و دیگری    ، یکی :شرط وجود دارد  

مام را با ایجاد مقتضی تحقق آن دولت در خـود            سلم خود نسبت به ا     ،  اظهار سالم 
ایجاد کرده و این با جهت دهی استعدادها و توانمندی هـایش بـه سـوی هـدف                  

 کنـد ابتـدا زمینـۀ        می گاه با لعن و تبری سعی      باشد و آن    می مقدس و متعالی امام   
ایجاد مانع را از درون خود دفع کرده و آن گاه با ابراز لعـن و جـدایی از دشـمنان                     

  .  تقویت حق و تضعیف موانع باطل کمک نماید،ولت کریمه به یاری گیرید

  :  تربیتی  ایدۀ

 آموزش اخالق نیکو    ،  زیارات حسینی های    سلم و لعن  مهمترین کاربرد و تأثیر     
و دیگـر اسـت       بیت در روابط بین ایمانی خودشان با هـم           اهل شیعیان و محبین  به  

 سر مسائل کوچک و دنیوی است و این         برها    دوری از کینه توزی و دشمنی با آن       
به سوی دشـمنی بـا دشـمنان دیـن و           ها    و کینه ها    نفرتها،    با جهت دهی به لعن    

ای به وسعت تاریخ      دایره  مسائل کوچک به   ایرۀ لعنی که از د    .باشد  می اولیای دین 
  .  دهد  می دید و عواطف زائر را ارتقا، حق و باطل توسعه پیدا کرده و سطح فکر
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 ولـی وقتـی عـصیان       ،ظهر اسم رحمۀ للعالمین بودن حق تعـالی اسـت         مامام  
 لعـن و    ،شـود   مـی  به شدت ناراحت  معصوم   قلب مقدس    ،رسد  می به اوج ها    انسان

هـایی    پیامبر در مکه با وجـود اوج آزار       البته   ،خواهد داشت راه     هم نفرین امام را به   
رده هماننـد   هـا بـه صـورت گـست          حاضر به لعن و نفـرین آن       ،دیدکه از مشرکین    

 آن چنـان قلـب      ی کـوفی   مـسلمان نماهـا    ،در عاشورا پیامبران پیشین نشد، ولی     
.  ای جـز لعـن و نفـرین ندیـد      چـاره مقدس فرزند پیامبر را به درد آوردند که امـام   

همانند ماجرای عبداهللا بن ارجوزه و اهانت او  به امام و نفرین حضرت در مورد او                 
 . که به هالکت او منجر شد

 : مقتل  ایدۀ

:  در کربال و لعن و نفرین توسط امـام علیـه کوفیـان             شدید امام های     مصیبت
کوفیان و لعـن کـردن      های    مثل خطبه خوانی مکرر امام در صبح عاشورا و اهانت         

 یـا   ،م بـر کوفیـان    ت علی اکبر و علی اصغر و لعن امـا         همانند ماجرای شهاد  ها    آن
خـورد و خـون شـدیدی      مـی مهمانند سنگ و تیری که بر سر و قلب مقدس امـا       

  .  پردازد  میشود و امام با محاسنی خونین به لعن کوفیان  میجاری
 

           



 

فی األصالب الشامخۀ  اشهد انک کنت نورا.. یا موالی یا اباعبدا .13
و االرحام المطهرۀ لم تنجّسک الجاهلیۀ بانجاسها و لم تلبسک من 

   ثیابها... مدلهمات 

دیگر است در مورد شخصیت شناسـی امـام از منظـر کنیـه ای               این فراز شهادتی    
و ریشه یـابی وجـه تـسمیه ایـن      هللا  آن حضرت یعنی اباعبدا    دربارۀ   مهم و معنایی  
  :  است  دو مجال برای سخن در این فراز هم،کنیه برای امام

   مفهوم شناسی واژگان ) الف
  و شهادت زائر  تولّی کارکرد) ب

  :واژگان  مفهوم شناسی و تحلیل )الف

  :اباعبداهللا یا موالی یا ) 1- الف
النبـی اولـی      Gبه معنی سرپرست و صاحب و اولـی بـه نفـس اسـت               : ولیّ و مولی    

هـا بـه      پیـامبر سـزاوارتر اسـت بـه مـؤمنین از خـود آن             «؛  Fبالمومنین من انفسهم  
  1.»خودشان

                                                      
  .6احزاب، آیه . 1
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بـه جهـت     آن   تواند وجه تـسمیۀ      می این کلمه کنیه است و اگر چه      : اباعبداهللا
 باشـد ولـی اسـتعمال    ،رضیع بودهش عبداهللا  حضرت که نام اصلیفرزند شیرخوارۀ 

ز آن و شـدت گـستردگی اسـتفاده ا   بـوده  این کنیه از زمان پیامبر و توسط ایشان        
این کلمه مضاف و مضاف که   ایناین کنیه است و آنبیانگر ویژگی معنایی ممتاز    

  )  پدر بندگان خدا  (معنا گرددالیه به همان معانی تحت اللفظی حمل شود و چنین 
کـه دو جملـۀ نـدا و           اباعبـداهللا     یا مـوالی یـا     :این دو جمله  : شرح و توضیح    

زیارت است که زائر مستقیم امام را به عنـوان والیـت و             از  است تنها جمالت    مناد
)  شـهادت = اشهد   (دهد و آن را مقدم بر موضع گیری         می امامت مورد خطاب قرار   

بی زیارت است که بـه زائـر بیـاموزد،          د گویا اهتمام تعلیمی و تأ     ند و این  ک  می خود
 ، این دو جملـه شناسـنامه      ،دیگر زیارت در مقام بازشناسی امام است      های    اگر فراز 

 بدین جهت ایـن دو جملـه در قلـب و میانـه              ،  هویت و شخصیت اصلی امام است     
زائـر  های    ت شهاد  مقام اصلی امام حسین که در میانۀ       کیدی است بر دو   ، تأ زیارت

 جویانـه  تـولّی    تبـری و  هـای     قرار گرفته است و گویا زائر در اوج و عمق شهادت          
امام داشته باشد که دو مقـام       های    مقامریشه  نسبت به   مهمّی  بایست یادآوری    می

  :و جایگاه مهم است 
  . امام اشاره دارددوازده  امام در امتداد بر مقام امامت عامۀ:  یا موالی 

  . بر مقام امامت خاصه و جایگاه خاص امام اشاره دارد:  اباعبداهللایا
 یا مـوالی بـودن سیدالـشّهدا بـا          ،مباحث مرتبط به باز شناسی    : مبلغ ارجمند   

دوازده امـام بـر اسـاس منـابع         توجه به گستردگی و غنای مباحث والیت شناسی         
ه گردد تا بر حسب مخاطب شناسی منطقه ای ب          می  به شما واگذار   قرآنی و روایی،  

 کـارکرد  ،  صورت اجمال یا تفصیل به آن بپردازید و به ویژه پس از مباحث علمـی              
به   (اعتراف زائر به والیت و امامت حسین را برای مخاطبین تبیین و توضیح دهید  

ونگی و چرایـی و ادامـۀ ایـن         و چگـ   Fالنبی اولی بـالمومنین   G: ویژه از منظر آیۀ   
  )اولویت
  :  جمله چنین است که توضیح اجمالی این:  اباعبداهللایا

 پدر بنـدگان خـدا و پـدر         ،اگر این کلمه به معنای تحت اللفظی استعمال شود        
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 معنا باید دو معنای اصطالحی کلمۀ   برای فهم این  .  بندگی خداوند برای امام است    
  . وا شکافی شود عبداهللا ب وا

ذِهِ اَنَـا و علـیٌ اَبَـوا هـ          « ب به تنهایی همان روایت نبـوی      برای فهم کلمۀ ا   
 کافی اسـت و بـه معنـی ابـوت و            1»من و علی پدران این امت هستیم      «؛  »االمه

 به واسـطۀ     یعنی حسین  ؛پدری امام حسین  نسبت به عبودیت تاریخی بشر است         
ت بـوّ  به مقـام اُ    ،شده است  به واسطۀ حماسۀ تاریخی خود که ثاراهللا         مقام بنوّت و  

  . شود  میفهمیده عبداهللا ت از متعلق آن یعنیبوّرسیده و معنی اُ
) تکوینـا (تعـالی    ها و حق     که بین انسان   ای   حقیقی و واقعی   عبداهللا یعنی رابطۀ  

 عبـد   همان رابطۀ ) تکوینی (  آن رابطه   وجود داشته باشد  ) تشریعا(وجود دارد و باید     
 بعد ونه که در جملۀ بودن است که مقامی ذاتی است و در این مقام همان گو ربّ

  .  حسین در ملکوت نقش داشته استیِ وجود نور،خواهد آمد
رابطه عبودیـت و معبودیـت      ) تشریعی(و رابطه ای که باید وجود داشته باشد         

 و حسین با قیام خود هم زمینـۀ        . یعنی پرستش و بندگی آگاهانه و عاشقانه       ؛است
کند و هم خود سرپرستی ایـن عبودیـت را بـه              می تاریخی این عبودیت را فراهم    

در اوج مـشکالت بـرای      هـا      به عنوان نمونه در تاریخ انبیـا آن         لذا ،گیرد  می عهده
کردنـد و     مـی  توسل خود به درگاه حق تعالی از نور پنج تن برای توسـل اسـتفاده              

 بلکـه توسـلی بـرای    ،معلوم است که توسل انبیا توسل فـردی و شخـصی نبـوده       
  . پیشبرد تاریخ حق به سوی غایت خود بوده است

بیـت    ، بر اسـاس طراحـی و فرهنـگ سـازی اهـل              و پس از شهادت حسین هم     
عصمت و طهارت محور مکتب تشیع بر محوریـت عـشق، عالقـه، حـزن و زیـارت                  

ای که بدون تولّی به حزن و ماتم حسینی، اصال بنـدگی              حسین مبتنی است، به گونه    
معنا ندارد و نخواهد یافت، چرا که بندگی یعنی تالش برای تقرب به پیشگاه الهـی و                 

ها هم از معبر حزن و انـدوه بـر    بیت است و راه آن ، راه اهل  تقرب با عبودیت     تنها راه 
گذرد، پس تنها راه تقرب، سیر و سلوک بـا ابـتال و مـصیبت                 بال و ابتالی حسین می    

  .باشد حسین است که اتفاقا راهی میانبر و سریع االجابه و االثر می
                                                      

  .  ـ بحار االنوار127علل الشرایع ص . 1
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  :مخۀ فی األصالب الشااشهد انک کنت نوراً) 2-الف
قبل از تولد جسمی و زمینی و البتـه         بیت     اهل ین فراز اشاره دارد به وجود نورانی      ا

  آدم و مرحلۀ    قبل ازخلقت حضرت   مرحلۀ: نورانی دو مرحله دارد    مرتبۀ   این مقام و  
بعـد نورانیـت در      مرتبـۀ     این نورانیت ملکوتی اسـت و      ، قبل ، در مرحلۀ    پس از آن  

  بـاب  تر و بهتر این مباحـث مطالعـۀ         یش ب  برای مطالعه و فهم    .صُلب و رَحِم است   
  . مفید و بلکه ضروری است 1) عز وجلان االئمه نوراهللا  (

بهـشت مراتـب   مرحلـۀ نهـایی    آفـرینش تـا   اولین مرحلـۀ به هر حال از آغاز  
  :آفرینش معصومین چنین است 

،   نوری آفرینش جهـان هـستی     ، مرحلۀ     نوری عرشی  مرحلۀ   :نوری  مرحلۀ  .  1
   آدم نوری آفرینش حضرت، مرحلۀ  عالم ذرمرحلۀ 
حیـات زمینـی    والدین، مرحلۀ   تا   آدم   صلب و رحم از    مرحلۀ   :زمینی  مرحلۀ  . 2

  رجعت  و مرحلۀ    امامت تا شهادت، مرحلۀ   تا قبل امامت  (تاریخی خود
   ناظر به حیات برزخی ، ناظر به حیات زمینی: برزخی مرحلۀ . 3
،   قیامتر قیامت و اوج تجلی در صحنۀحضور دنفخه صور،  : مرحله قیامت    .4

  .. . شفاعت و، مرحلۀ  میزان اعمالمرحلۀ 
  اوج عبودیت و رضایت و لذت معنوی و جسمی : مرحله بهشت 

کاربردی عـام آن   دایرۀ در زیارت وارث با توجه به میزان معرفت زائر و میزان  
ورده است تـا    نورانیت در صلب و رحم را آ       مرحلۀ   نوری فقط  مرحلۀ   ازعموم  برای  

دارای عـصمت و     9اسالمنشان دهد که حسین نه تنها خود و تبارش تا پیامبر            
کـه در   هـا      حتـی آن   ،  و حـوا   آدم    بلکـه تمـام تبـار او تـا         ،طهارت مطلقه هـستند   

 هـم هـا     آن،    اند   هم بوده  )جاهلیت حجاز (مناطق  ترین    دوران و در آلوده   ترین    پست
 چـون   نی اصطالحی در علم کالم نبودند ولی معصوم به مع   )از اسماعیل تا پیامبر     (

 دارای ویژگـی شـامخ و مطهـرّ   بدین جهت همگی پدران و مادران حسین هستند    

                                                      
  . کافی و یا بحار االنوارالحجۀدر کتاب . 1
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و «؛  Fو تقلبک فی الساجدین   G: از قرآن آیه     این مدعی     شاهد بودن می باشند و   
  . است 1»گزار های سجده دگرگونی تو در انسان

  : ری امام و شهادت زائر به مقام نو تولّی  کار کرد)ب

خطاب مستقیم را بـا امـام   ترین  و عارفانهترین   عاطفی، زیارت زائردر قلب و میانۀ  
 چرا کـه زائـر پـس از    ،کند  میایجاد تولّی داشته و بهترین پیوند و پیمان را با این  

و اظهار سلم جا   این در ضمن سیر و سلوک زیارت از آغاز تا،امام شناسی نور و نار 
 ه هم ،یپذیرد و هدف و آرزویش از این تولّ         می والیت امام را  جا     این و لعن خود در   

 خواهد که مطابق حقیقت و واقعیـت والیـت          می در مسیر عبودیت خداوند    تولّی   را
را برای  ها    انسان)  غیر انبیا و امامان     (چرا که تمام امامان و رهبران     .  استبیت    اهل
مستقیم یـا غیـر      (ها    ه استثمار آن  بها    نخواهند تا با حاکمیت و تسلط بر آ          می خود

پـس  «؛ F فَاستَخَف قَوْمَـه فَاَطـاعُوه    G در مسیر جلب منابع خود بپردازند     )  مستقیم

ولی معـصومین تنهـا      2»قومش را خوار نمود تا از او اطاعت و فرمانبرداری نمایند          
برای هر کس   ها     آن خواهند و در مکتب     می کسانی هستند که ما را برای خودمان      

  هـر کـس بـرایش      3)و لیعبـدون  (گاه خداپرسـتی      و خداشناسی و آن   خود شناسی   
  .  هدف رسالت و والیت معصومین استترین  مهم

خواهیم که    می  از او  ،به والیت حسین   تولّی   پس در این فراز هم ما با پذیرش       
ما را داخل در سرپرستی خود نسبت به عبودیت حق تعالی نماید تا با سرپرستی و                

  .  به اوج تقرب و سعادت دنیا و آخرت برسیموالیت او
انما یعرف اهللا عز وجل و یعبـده مـن عـرف اهللا             :  یقول:  جعفر سمعت ابا «

و من ال یعرف اهللا عزوجل و ال یعـرف االمـام منـا فانمـا                بیت    اِمامَهُ منّا اهل  
                                                      

  .219شعراء، . 1
  .54سوره زخرف، آیه . 2
  .56ذاریات . 3
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  .1»یعرف و یعبد غیراهللا هکذا و اهللا ضالال
کند خداوند را هر کـس کـه          و عبادت می  شناسد    همانا می : شنیدم از امام باقر   

باشد و هر کس که       بیت می   بشناساند خداوند به او امامش را که آن امام از ما اهل           
خداوند عز و جل امامش را از تبار ما اهل بیت نشناسد پس معرفـت و عبـادت او                   

  . و ضاللت است برای غیر خداست و این به خدا قسم همان گمراهی
و   که این تولّی به عبودیت را از حسین بن علـی              یت دلیل این  با توجه به این روا     
دانیم امام در وجود نوری خود بر روی کرۀ زمین  خواهیم این است که می  می بیت اهل

در اوج پاکی و طهارت بوده است تا آن گاه که به مرحلۀ حیات زمینی خود رسـیده و                   
  . باشد یت حضرت میآن طهارت در اعقاب از عوامل مؤثر در این مقام و شخص

  : یاد آوری 

  : جالب توجه وجود دارد  دو نکتۀلَمْ تُنَجسْک الجاهلیۀدر مورد 
اگر فردی گرفتار جاهلیت شود چـه بخواهـد یـا نخواهـد و چـه               که،     این یکی

 غیر مستقیم جاهلیت بر تمام ابعاد وجودی او اثر        یا   مستقیم   ،ملتفت باشد یا نباشد   
   .آن تنجس و تلبس است گذار خواهد بود  و تأثیر

ـ  یَ مْ مات و لَ   نْمَ«: بدین جهت مواردی همانند روایت      زمانـه مـات     مـامَ ف اِ رِعْ
؛ هر کس بمیرد و امام زمان خود را نشناسد مرگ او مـرگ جـاهلی              میتۀ الجاهلیۀ 

تواند ناظر به این  می» داراالیمان و دارالکفر« و یا اصطالحات فقهی  2»خواهد بود 
جاهلیتی چه معرفتـی و چـه محیطـی اثـر           )  و صبغۀ   (گونه رنگ معنا باشد که هر     

 پس انسان بصیر و هوشیار کسی       ،وضعی و تکوینی فعلی و تقدیری خواهد داشت       
  . ن خود را نجات دهد جاهلیت به تمامی انواع و اقسام آاست که از

 ولـی در ایـن   ،امام حسین خـود در دوران جاهلیـت نبـوده اسـت       که،     این دوم

                                                      
  .20کافی کتاب الحجه باب معرفه االمام حدیث  . 1
  .207، ص1کنزالعمال، ج. 2
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شود که جاهلیت تو را تنجیس و تلبیس ننموده و ایـن              می ام خطاب جمالت به ام  
اثر وضعی و طبیعی در نسل و       )  صلب و رحم    (فعل و رفتار پدر و مادر     که     این یعنی
 بدین جهت باز هم تک تک ما اگر چه نسبت به            .بعدی خواهد گذاشت  های    نسل

ازتـاب و   ولـی نـسبت بـه ب      ،  گذشته ممکن است قدرتی نداشته و مسئول نباشـیم        
، آینـدۀ نزدیـک و        عکس العمل مستقیم و غیر مستقیم زمان حال و زمـان آینـده            

 دور مسئول خواهیم بود و در برابر هر چه که آگاهانه و صالحانه رفتـار          حتی آیندۀ 
توانیم غیر مستقیم در امتداد تاریخ پایه گـذار تبـار و نـسلی صـالح  و                   ، می نماییم

  . خی حق داشته باشیمشایسته در مسیر سیر و حرکت تاری

  : تربیتی های  ایده

و حتی ده نفـری  .. .  ابن زیاد و، نان امام به ویژه یزید   مدشو تبار   بی  سَآلودگی نَ 
 وهـا     که اسب بر پیکر مطهر امام تاختند و این هشداری است برای آلودگی نسل             

شـهادت   ، بلکه مظلوم واقع شدن امام که در زمان سیدالـشّهدا          ،ورتُوْآن در مُ  تأثیر  
  . آن حضرت و پس از آن غیبت آخرین امام را به دنبال داشته است

 مؤمنان   تالش تک تک   ،  به مقام نورانیت نَسَبی و اعقابی حضرت      الزمۀ تولّی   
 اجتمـاعی هـر   هـای     پاک است که جـزو حـداقل      هایی    برای ایجاد خانواده و نسل    

 از جهـت    ، خـود   ذریه و نـسل     مؤمن برای آیندۀ    چرا که باید طرح    ،باشد مؤمن می 
 صـنعت و سـیر تمـدن        ،باشد که همان گونه که علوم     ای     گونه علمی و تربیتی به   

او در مقـام    دار    نسل او هم از جهت کمی و کیفـی پـرچم           ،  بشری رو به رشد است    
همان گونه که مثال بعدها از نسل حر بن یزید          ،     باشد اعوان و انصار الحجه بودن،    

 ،  آید و یا از نسل  جابر بـن عبـداهللا انـصاری              می  شیخ حر عاملی به وجود     ،  ریاحی
  . شیخ انصاری
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  :  مقتل ایدۀ

،   که به گزارش  ای بود      گونه  به ، نورانی سیدالشّهدا در شب و روز عاشورا       چهرۀ
اش   چهـره ،شد  می شهادت نزدیک، امام هر چه به لحظۀکوفیهای   نویس گزارش
 نیزه چنان دلربا بود که همه        نورانیتی که حتی بر    گشت،  تر می   و نورانی تر    درخشان

 و روضـه خـوانی حـضرت        ،   چه غیر مـسلمان    ، چه مسلمان  ،شدند  می مجذوب آن 
 قرآن خوانی سر بریـده را بـر هنگـام ورود بـه              ،زینب وقتی که برای اولین مرتبه     

 .  کوفه شنید و از شدت مصیبت سر به محمل کوبید
  
  
  
  
  
  



 

 المومنین و اشهد انک االمام اَشهَد انَّکَ من دعائم الدّین  و ارکان .14
البَرُّ التّقی الرّضی الزّکی الهادی المهدی و اشهد اَنَّ االئمۀ من وُلِدکَ  
  .  کلمۀ التَّقوی و اَعالمُ الهُدی و العُروۀ الوُثقی و الحُجۀ علی اهل الدنیا

 ،  باشـد   دربارۀ شخصیت شناسی امام حـسین مـی        این فراز مشتمل بر سه شهادت     
 ،یت شناسی ای که در امتداد شخصیت نسبی و نوری امام در ایـن مرحلـه               شخص

  : سه محور زیر را مورد توجه قرار داده است 
   مؤمنان؛نسبت شناسی امام با دین و ایمان و

  ؛عرفانی و اخالقی امامهای  اوصاف و ویژگی

 امتداد و استمرار شناسی امام به عنوان ابو االئمه

  . گیرد  میز هم از دو منظر مورد مطالعه قرارهر یک از موارد این فرا
  مفهوم شناسی واژگان ) الف
  چرایی و کارکرد شهادت زائر)ب
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  :مفهوم شناسی واژگان ) الف 

 : نسبت شناسی امام با دین و ایمان ) 1-الف 

دین در لغت به معنی طاعت و جزاست و در قرآن به همین معنا و معنای قانون و                  
دیـن بـه    : شود و در اصطالح علم کـالم          می دگی استعمال شریعت یا طاعت و بن    

وحیانی  منشأ   معنی  مجموعه ای از دستورات برای زندگی دنیوی انسان است که           
 .1داشته و توسط انبیای معصوم به ما رسیده است

به غیـب و وحـی      مستند  های    به هر حال دین مجموعه ای از قوانین و آموزه         
ایمـان معنـا پیـدا      ، واژۀ      معتقد شـود   ها  د و به آن   را بپذیر ها    ناست که اگر کسی آ    

 .  گردد  صفت مؤمن میکرده و آن شخص متصف به
 بیانگر این کلمـه هـستند کـه         ، و رکن که مترادف هستند     عامهاز این منظر د   

پیشین های  فراز  (باشد  امیرالمؤمنین میسیدالشّهدا چون امام و مولی است و وارث    
 اصـول دیـن    مرتبـۀ    گاهی در   جای ،ام دینی تشیع  ش در نظ  گاه  پس جای ،  ) زیارت

 عامه فـی    ریاسۀ   (است و در اصول دین امامت و خالفت  را هم به           )  اصل امامت  (
اند،  تعریف کرده 2)؛ ریاستی عام و شامل تمام امور دینی و دنیوی امر الدین و الدنیا

  . بدین جهت امام نسبت به مؤمنان جامعه ایمانی رکن و استوانه آن است
به لحاظ جامعیت  (پس دین حقیقی نرم افزاری است که در فرآیند ایمان مؤمنان   

بـه شـکل    )  ... ، فرهنگـی و     ، اقتصادی   ، اجتماعی   و کاملیت دین، حتی در دایره سیاسی      
اش نسبت بـه آن نـرم         شود و حسین با آن قیام تاریخی        دهی جامعۀ ایمانی منجر می    

  . باشد های آن می ته، رکن، استوانه و پشتوانهافزار و نسبت به این جامعۀ شکل یاف
 به  7 و در حقیقت این دو جمله در مقام نسبت سنجی امامت خاصه حسین            

                                                      
  . ، درسنامه عقاید  1رک آموزش عقاید  ج . 1
  .103الرسائل العشر، شیخ طوسی، ص . 2
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 اصـل امامـت و   به پـشتوانۀ  )  جامعه دینی   (و واقعی )  دین  (دو امر معنوی و حقیقی    
  . باشد  میفعل تاریخی آن حضرت

  :  اوصاف شناسی امام حسین )2- الف
 ،مواردی که به شخصیت شناسی امام پرداخته شددر  وارث تا کنون از آغاز زیارت

تـاریخی و یـا   های  شخصیت شناسی امام در نسبت سنجی با جریانها   همگی آن 
 این فراز جهت تعمیـق بازشناسـی اوصـاف ذاتـی             برابر  در .بودها    و رفتار ها    پدیده

  : حضرت است که شرح اجمالی و قرآنی این اوصاف چنین است 
؛ Fجعلناهم ائمـۀ یهـدون بامرنـا      G: آیه قرآنی      (رهبر و پیشوای حق   : م  االما

   1.»کنند به امرمان ها را امامانی که هدایت می قرار دادیم آن«
اسـتعمال قرآنـی ایـن واژه        کلمۀ برّ بـه       برای فهم بهتر معنای    ،نیکوکار: البرّ  

 18،       انفطـار  13،      انسان 5،       آل عمران  193و  92،198 همانند آیات      .مراجعه نمایید 
  .  مائده2و  بقره 177،   مطففین

 متقی و متقین    ، وقی که ریشه اصلی تقی     کلمۀ: تقواپیشه و پرهیزگار     :  التقیّ
است با مشتقات گوناگون خود در قرآن استعمال فراوان دارد و در مورد دو کلمـه                

بـا رویکـرد      ( است که هر جـا ایـن دو کلمـه           امیرالمؤمنین تقوا  وایمان روایتی از    
مـن  )  از جهت بهترین و برترین مـصداق        ( مراد ،استعمال شود )  اثباتی مثل متقین  

 و  توان با جایگـاه ایـن واژه        می  اجمالی این کلید واژه    به هر حال با مطالعۀ    .  هستم
  .  امام آشنا شد دربارۀ  آندایرۀ معصومانۀ

لـی ربـک راضـیه    ارجعی ا آیۀ بهترین تفسیر و معنا برای این صفت      :  الرضیّ

                                                      
  .73اغنیاء، . 1
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  . است 1مرضیه
؛ 2زکاهـا ،      قد افلـح مـن تزکـی      :  آیۀ    باالترین مصداق  ،  پاک و پاکیزه   :  الزکیّ

  .  استهمانا رستگار شد کسی که نفس خود را تکزیه و پاک 
انّما اَنْتَ مُنْـذِرٌ  وَ      Gتأکیدی بلیغ بر هدایت گری امام بر اساس آیۀ          : الهادیّ المهدیّ   

  .»باشی است گر می ای و برای هر ملتی هدایت همانا تو هشدار دهنده« ؛F3لِکُلِّ قَومٍ هادٍ

 جالب در این القاب و اوصاف این است که از وصف امامت شروع شـده                 نکتۀ
 الگـویی   جنبۀرسد و اوصاف میانی هم        می و با وصف مکرر هدایت گری به پایان       

  . دارند مؤمنان برای

  :حسین  امام  ذریۀامتداد امامت در نسل و) 3- الف
امـام   دربارۀ زیارت که آخرین شهادت زائرهای  و گواهیها  این شهادت از شهادت  

  شــهادتی مهــم اســت کــه در امتــداد وارث بــودن سیدالــشّهدا از انبیــا و ،اســت
 و بلکه بنا به اصل ضرورت و اضطرار بشر به وجـود ولـی               ،   می باشد  امیرالمؤمنین

نفـر هـستند و همگـی از تبـار حـسین            نـه   سین   پس از امام حـ     ، این اولیا    معصوم
 هم از تبار امام حسین و هـم         ، ازامام باقر تا امام مهدی     البته امامان بعد    (باشند    می

 از طریـق همـسر     ،از امام مجتبـی   ها    از تبار امام حسن مجتبی هستند و امتداد آن        
  ) فاطمه بنت الحسن می باشد ، امام سجاد

شمارد که همان اوصاف مشترک       ان بعد می  در این فراز اوصافی چند برای امام       
با امام حسین و اجدادشان است ولی در این فراز بر روی مفهوم نشانه و آیه و دلیـل                 

                                                      
  .28فجر . 1
  .9 و شمس 14اعلی . 2
  .7رعد . 3
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 ــ    ) التقـوی   (گونه کلمۀ      ویژه ای شده است، بدین      ها به خیر و هدایت تأکید       بودن آن 
ایـن یعنـی تنهـا راه و    و )  علی اهل الدنیا (ـ الحجۀ ـ الوثقی  ۀ العروـ   ) الهدی (اعالم 

  .  مسیر برای اهل دنیا تا پایان تاریخ، معصومین از ذریۀ حسین هستند

  : چرایی و کارکرد شهادت زائر ) ب

  ایمان و بـاور    گواهی، ، سه شهادت  ،  از سوی زائر  های سه گانۀ      این فراز از شهادت   
ی قیـام   زائر نسبت به دسـتاوردها    ها    امام است و در حقیقت در این شهادت       دربارۀ  

و هـایی سـه گانـۀ          پیمان ،بندد  می پیمانها    نماید و بر آن     می امام به سه باور اقرار    
  : بدین گونه که دیگر   هممترتب بر

 حضرت که حفـظ دیـن و ایمـان در آینـدۀ            او اول به دستاوردهای مهم قیام       
ه او کند که دین و ایمانی که اکنون ب  میاعتراف  نماید و می اقرار ،تاریخ قیام است

  .  رسیده به برکت مجاهدت حسین است
 الگـویی   ، بر جنبۀ  و آن گاه پس از اقرار بر امامت و هدایت گری تاریخی امام            

م اشـاره  اامام  از منظر برخی اوصافش برای موالیان و ره یافتگان بـه هـدایت امـ      
دهد که با امام خود در این اوصـاف    می امام و هادی خود تعهد    به  دارد و گویا زائر     

 حـضرت علـی     ،  و همان گونه که فرزند حسین       به الگو برداری بپردازد   ها    و ویژگی 
 شبیه ترین مردم از جهت خلقت        برسول اهللا   و منطقاً  قاًلْ و خُ  قاًلْ اشبه الناس خَ   ،اکبر

کند با اسوه و الگـو قـرار دادن           می  او هم سعی   ،   بود و خوی و رفتار به پیامبر خدا؛      
  )  تالش نمایدها  این شباهتبه برای رسیدن  ،مدل زندگی و تربیت حسینی

مـن مـات و لـم         (و در آخرین شهادت خود متعهد شود که بر اسـاس روایـت            
نمـای   آیینـۀ تمـام       زمان خود را کـه     ولیّ)  امامدوازده     (و روایت )  یعرف امام زمانه  

 بشناسد  ،است)  زمان شناسی   (زمانههای    و نیاز ها     البته هماهنگ با ویژگی    ،حسین
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تمـام ایـن روابـط را هماننـد         )   لعن و شهادت   ،سلم  (و سعی کند بر اساس سلوک     
توانـایی و اسـتعداد شناسـی و          (یای زمان خـود شناسـ     اصحاب الحسین برای ولیّ   

  .  به اجرا بگذاردو )  گری حداکثری تالش
بر واقعیتی دینی و تاریخی     در بخشی از این فراز      زائر  که     این دیگر نکتۀ مهم   

؛   الحجـۀ علـی اهـل الـدنیا       .. . ان االئمه من ولـدک     (که     این دهد و آن    می شهادت
یعنی .) حجت و دلیلی بر مردمان دنیا هستند      ... همانا امامانی که از تبار تو هستند        

  به دلیل این است که آغاز دنیا و حیات بشریِ          ،است آدم   اگر آغاز زیارت با وراثت    
  . شود  میبشر با تاریخ انبیا شروعاست پس تاریخ  حضرت آدم انسان بر زمین با

پذیرد که این ضرورت      می  زائر ،    و آن گاه از باب ضرورت وجود رهبر آسمانی        
، پس پایان تاریخ با     مستمر و مداوم است تا زمانی که اهل دنیا وجود داشته باشند           

 همانند پیروی اصـحاب     ، حسین است که زائر متعهد به پیروی از او         امامی از ذریۀ  
  .   بشود7 از حسینالحسین

  : تربیتی های  ایده

دارد کـه شـرط    تأکیـد  خود مرحلۀ    شناسی امام در هر سه     تاین بخش از شخصی   
 باشـد و    مـی   داشتن امام و الگو و ضرورت همانندی با آن الگو و اسوه            ،دین داری 

 ادعـای   ،دین و تدین به شعار و محبت صرف نیست و بدون تقوی و عمل             که    این
  حجـت بـودن امامـان بـی معنـی          و گرنـه جملـۀ    . کنـد   نمی تحسینی بودن کفای  

حجـت  بیـت،      اهـل  چه ما بخواهیم یا نخواهیم    از سوی دیگر باید بدانیم      گردد   می
 ، ندانـستن   مکلف به الگو گیری هـستیم و بهانـۀ          پس ما  ،علی  اهل الدنیا هستند    

  .  پذیرفته نیست.. . غفلت و
 به فروع دیـن هـستند یـا    ار مکلفکه آیا کف است  بحث کالمی   و این همان    (

، پس تکلیفی به فروع دین      چون کافر هستند  نه؟ و دلیل عدم تکلف این است که         
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ترک اعمال  ها به واسطۀ       آن بعدها در محاسبه و عذاب آن       ه ثمرۀ ؟ بحثی ک  ندارند
 . شود  میو فروع دین ظاهر

 کفار مکلف به فروع دیـن       :گویند  می به اتفاق ولی به ضرورت فقه همه علما        
 چرا که دین حجت بر همـه اسـت و کفـر عالمانـه و                ، اگر چه کافر باشند    ،هستند

شود؛ حال کـه چنـین اسـت پـس بایـد               نمی کند و بهانه    نمی عامدانه رفع تکلیف  
ها و    بیت حجت هستند و انسان موفق کسی است که از این حجت             بدانیم که اهل  

ـ               نشانه ی و آخـرت خـواهی      های اواه، آگاهانه اسـتفاده کنـد وگرنـه در فـردای دن
. های فردی و اجتماعی و تاریخی خود باشد سوزی نخواهی باید پاسخگوی فرصت

  : ایده مقتل 
استنصار طلبی سیدالشّهدا در    های یاری و      خر از جلوه  های متأ    بنابر برخی نقل  

  استنصار جویی به فرزندش امام مهـدی بـود و یـا            ،لحظات آخر عمرش در کربال    
دارد که در این خیمه      تأکید   ورا و موقع وداع با امام سجاد      امام در شب عاش   که    این

باشد و باقی ماندن تو برای استمرار نسل امامـت      نمی گاه هیچ مردی جز من و تو      
  .  د تا امامت استمرار یابداست و تو باید بمانی و تحمل نمایضروری 

  



 

 مؤمن و بایابکم موقِنْ ، اَنّی بکم وَ اُشهِدُ اهللاَ وَ مالئکۀ و انبیائَه و رُسُلَه .15
  : بشرایع دینی و خواتیم عملی و قلبی لقلبکم سِلْم و اَمْری لِاَمْرِکم مُتَّبِع

هـای   های زائر اسـت، چـرا کـه شـهادت     ترین گام از شهادت   این فراز آخرین و مهم    
هـا    های سلوکی و معرفتی زائر در متن زیارت بود تا به واسطۀ آن              قبلی همه شهادت  

، شـهادت در شـکل        نش خود بپردازد، ولی این شهادت در پایان زیـارت         به ارتقای بی  
قسم خوردن است که هدف آن انجام بیعت و عهد و پیمانی بسیار محکـم بـا امـام                   

 چرا که در این فراز زائر برای اثبات مـدعایش کـه ایمـان  و پیمـان مـستقیم                      است
، برای فهـم بهتـر ایـن        آورد  ترین گواهان عالم وجود را به میان می         ،  پای مهم     است

  : باشد  فراز ابتدا باید با ساختار و روند حاکم بر آن آشنا شد که شامل دو مرحله می

  ساختار شهادت دادن 

 : ، امام و شهود  صحنه بدین گونه که این ساختار ساختاری مثلثی است بین زائر
         شهود     زائر                                  

  
       امام                                    

پیامبران الـولعزم و      ( انبیا و رسوالن   همگی فرشتگان،  ،  و شهود صحنه خداوند   
  . باشند می) غیر الولعزم
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هـستند کـه     آدم   و حـضرت   الـوالعزم     همان پیـامبران   ،  و البته سرآمد پیامبران   
خواهند در  ها می  همانحاال.  پیوندی عمیق داردها  حسین وارث آن هاست و با آن

  .   شاهدان بیعت و قسم من باشند،پیشگاه سیدالشّهدا

  : ها  ساختار شهادت داده شده

دهد که اتفاقا چون      می شهادتها    بر آن این مرحله شامل مواردی است که شاهد        
خواهـد    می است و پیوند و نسبتی که زائر      )  امام  (با مزور  رابطۀ زائر    این شهادت در  

رکنی و سه جزیی که بـه اعتبـار   ، بدین جهت شهادتی است سه    یجاد کند با امام ا  
  : باشد   میبه شکل زیرها  تعدد شهادت
  متعلق شهادت  )سیدالشهدا (امام  )خودم(من 
  ) ایمان  (منمؤ  ) شما  (مکُبِ  ) من  (ینّاِ

  من= )  ینّاِ( 
بازگشت   (کمایابِبِ

  ) شما
  )یقین   (نْموقِ

  ملْسِ  لقلبکم  قلبی
  عبِتَّمُ  کمرِمْاَلِ  یرِمْاَ

 سـه    ولی در حقیقـت از رونـد       ،مورد است چهار  اگر چه   ها    البته متعلق شهادت  
  : کند   میزیر متابعتگانۀ 

  
                        اطاعت                         محبت   معرفت     

  )  متابعت  (                          )  معلم  (       )        یقین،   ایمان( 
  

 بیعت و شهادتی بسیار کامـل و        ،دهد  می بدین جهت بیعت و شهادتی که زائر      
بهـره منـدی و    ، جـامع بـرای هماننـدی    اسـت  جامع است و در حقیقـت تالشـی       

  . خوداکثری از امام خود در تمام ابعاد وجود و زندگی الگوگیری حد
  



  1431توشۀ راهیان نور ویژه محرم الحرام   ره........................................................................ 124
 

   : یک نکته 
  چیست ؟   سرّ دو گانه شدن معرفت و یقین

  باشد ؟   میبشرایع دینی و خواتیم عملی به چه معناییعبارت، و 
)   اطاعـت  ،   ایمـان  ،معرفـت   (آن سه گانۀ     بر طبق تعریف مباحث دینی و ابعاد      

 شدن آن بـه خـاطر اهمیـت         3× 4 ولی علت    ،شد  می 3× 3بایست این جدول     می
ثیری  تـأ  گی زائـر  باشد که بر زند     می باور داشت مهمی دیگر نسبت به امام حسین       

  .  مهم خواهد داشت
  .   رجعت استۀو آن مسئل

،    خاکی پـس از دوران ظهـور       بیت به کرۀ    زگشت دوبارۀ اهل  رجعت به معنی با   
 با این نگـاه در حقیقـت دوران ظهـور در            ،باشد  می  امامان امامت و خالفت دوبارۀ   

 کـه   چـرا ، سیر تاریخی بشریت و برزخی است بین دوران غیبـت و دوران رجعـت          
های   بایست ابتدا به حذف زمینه      می ظهور دورانی است که امام زمان در آن دوران        

 گمراهی و بی عدالتی پرداخته وآن گاه بسترهای رشـد           ، طغیان گری  ، ظلم ،باطل
ع و کامـل اسـالم فـراهم     معنوی و دنیوی بشریت را بر اساس دین جام        ،توحیدی

دنیوی خود که مبتنـی بـر   های  تمدن جهانی دینی با آن جهش که  گاه   نماید و آن  
 زمان به   مموریت اما کند،آن گاه مأ   ایجاد    را ستدین و دنیا   ، روح ،هماهنگی جسم 

و در حقیقـت      رسد و بایـد آن دوران را بـه دوران رجعـت منتقـل نمایـد                 می پایان
  .  رجعت اوج و بازتاب دوران پایانی ظهور است

ن ظهـور دوران بهـشت      و تفاوت دوران ظهور و رجعت در این است کـه دورا           
که   در حالی  »باشد ظهور می زمان  مردمان  ولی این بهشت تنها برای      (زمینی است   

 خـاتم    آدم و  تاریخی از های    خالص از سراسر دوران    مؤمنان   رجعت یعنی بازگشت  
تـاریخی  هـای      مشرکین و منافقین خالص و مانع      ،البته کفار   (تا دوران ظهور است   

از ایـن   و هـدف    )  نتقام و کیفر زمینی سـختی برسـند       گردند تا به ا     می حق هم باز  
 بـه واسـطۀ      خـود  بازگشت این است که اولیا و مؤمنانی که در حیات زمینی اولیۀ           

دنیـوی را   منـدی     تعالی استعدادها و اوج بهره     ، شکوفایی ،موانع بسیار فرصت رشد   
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ـ    های     اینک در فضایی ترکیبی از معنویت توحیدی و لذت         ،نیافتند ه مباح دنیـوی ب
  .   برسند،پس از هبوطش بود آدم اوج بهشت زمینی که آرزوی

 اختالف فراوان روایات در مدت عمر و حکومت امـام مهـدی              با این نگاه سرّ   
، چـرا کـه بـر خـالف     گـردد   مـی مـشخص ) که غالبا هم چندان طوالنی نیـست  (

 از دیدگاه مسیحیت و یا حکومـت یـک عمـر طبیعـی              ، مسیح حکومت هزار سالۀ  
 دوران ظهورش زمینه سازی اسـت       ، مهدی شیعه  ،  ای مهدی اهل سنت   انسانی بر 

از آغاز  تاریخ حیات بشر    تمامی  دوران رجعت از    طول زمان   برای دوران رجعت که     
  .  خواهد بودتر   بیشتا دوران ظهور بسیار

در آغـاز رجعـت بـرای سرپرسـتی جهـان            و جالب است که اولین امامی که        
م ، امـا  گـردد تـا جانـشین امـام مهـدی بگـردد             مـی  بـاز در این دوره ویژه     هستی  
 ضمنی به آن در زیـارات       جعت و اشارۀ   اهمیت ر   همین نکته سرّ   ، است 7حسین

  .  باشد  می4حسینی در کنار آرزو و دعاهای فراوان برای ظهور امام زمان
گردیم تـا    می اینک دوباره به متن زیارت باز ،پس از دقت در این مطالب مهم      

  :  مفهوم آن بپردازیماشکافی مراد وبه و
 :مورد از موارد معرفتی آورده شـده اسـت        دو  در این فراز بیعت گونه از زیارت        

 اجدادش  ،حسین (بیت     اهل یعنی ایمان به اصل امامت    موردی طبیعی است؛     ،اولی
  . باشد  میاصول دیگر دین همچهار  ایمان به ،که در ضمن)  شیه معصومو ذرّ

و ایـن  )  بایـابکم   (کنـد   مـی چـرا کـه تـصریح     ؛ ایمان به رجعت اسـت     ، دومی
محـلّ   ظـاهرا  ،خواهد  می محل و مکان  ،است  بیت     اهل بازگشت که بازگشت تمام   

و این همـان    باشد    میو البته زمان آن در آینده         خاکی است تحقّق آن همین کرۀ     
 منطقـی  و     ،  رجعت است که از امتیازات خاص و مهم شیعه و طرحی بسیار جالب            

  . ی پایان تاریخ استعادالنه برا
  :  بشرایع دینی و خواتیم عملی است  نکتۀ مهم فهم دو جملۀ ولی

 اشاره ، استنْموقِکلمه  و متعلق به همین  این دو جمله هم که جار و مجرور  
  : بدین گونه که ،در راستای رجعت دارد نکتۀ مهم به دو
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  : بشرایع دینی 

و قـانون و    هـا     همین شـریعت  ش  ا  مدرکش و ریشه  عنوان   ،یعنی اعتقاد به رجعت   
هـا     هر دوی این   ، دین عقل و عدل است     ، یعنی اگر دین تشیع    ،  مقررات دینم است  

باید بر  رزوی بهشت شروع شده،     و آ  آدم    تاریخ که از   کنند که این فلسفۀ      می حکم
فقط  مؤمنان، برسد و البته اگر این آرزوی تمامزمینی زمین به بهشت همین روی 
  پـس ایـن آرزویِ     ، این مخالف عدالت اسـت     ،ن امام زمان باشد   دورا مؤمنان   برای

  . خواهد و این یعنی همان رجعت  می فطری همقِ تحقّ،فطری

  : بخواتیم عملی 

گویـد حـال کـه        مـی  یعنـی .  به احتمال زیاد در مقام نتیجه گیری است       این جمله   
 پس من هم بـا      ،رجعت اثبات شده و بر طبق عقل و نقل مکتب ما ضروری است            

مندی و پایبندی خود     هم باور  کنم عمالً   می  به خیر در اعمالم سعی     خاتمه بخشیِ 
  .  رجعت نشان دهمبه را 

کـنم    می  پس سعی  ، هستم نْ یعنی من هم چون به ایاب و بازگشت شما موقِ         
 پـس همـین     ،خاتمه و عاقبت اعمالم خیر باشد تا من هـم رجعـت را درک کـنم               

  نشانی دیگر بر اعتقادم بـه رجعـت        ،عمالمتالش برای عاقبت و خاتمه به خیری ا       
گرایی با رویکرد امید به رجعتـی کـه آغـازش بـا خالفـت و                  و این عمل  .  باشد می

ترین بازبـاب عملـی زیـارات         تواند مهم   باشد می     می 7والیت مطلقۀ امام حسین   
  .حسینی برای زائر باشد

  : تحلیل و جمع بندی این فراز 

، ولـی بـا      دعای عهـد   زیارت وارث گویا چکیدۀ   ن که این فراز از      ایخالصۀ سخن   
)   عملـی  و  محبتی، معرفتی  ( پیمانی، در این فراز زائر .باشد  می نقرائت عاشورایی آ  

گیرد و گویا بـا       می  مالئکه و پیامبران را هم شاهد      ،بندد و بر آن خداوند      می با امام 
از یـک سـو از      ؛دهـد   مـی  و دو سویه انجام   و گانه    برنامه و تالشی د    ،این کار خود  



 127................................................................................................................... شرح زیارت وارث 
 

دهد که این سه جهت وجـودی خـود را در اختیـار               می گذارد و تعهد    می مایه خود
و امـام   بیـت     ، اهل  ولی به شرطی که از سوی دیگر هم        ،قرار دهد بیت     اهل مکتب

مندی از آن بهـشت      ، او را برای بهره    د که به هنگام رجعت خود     نحسین متعهد شو  
   1.دنزمینی و حسینی باز گردان

  : تربیتی های   ایده

گرا باشد، بلکه به خاتمۀ       گرا و شریعت    زائر واقعی کسی است که نه تنها پیوسته عمل        
عمل و حسن عاقبت خود اهتمام داشته و دارد تا بدین گونه تالش نماید یک عمـر                 

ترین معاملۀ    بلکه بزرگ )  و حبط عمل ننماید     (نیکوکاری خود را نه تنها به هدر ندهد         
که چون رجعت برای مؤمنـان خـالص اسـت بـا      انجام دهد و آن این   دنیوی را با آن     

، نام خود را درلیست رجعت کنندگان ثبـت نمایـد و در ردیـف                 عمل گرایی خالصانه  
جزو رجعت کنندگان باشد و به فیض زندگی        )  و اصحاب المهدی    (اصحاب  الحسین    

  . ها توفیق یابد راه آن دنیوی بسیار زیبا  متعالی هم
در باشـد کـه   ایـن جملـه   و تفسیر دنیوی و زمینـی   تواند معنا  ته می نک و این   

  :  وجود داردشهدای کربال دربارۀ ربه عنوان زبان حال زایاغلب زیارات حسینی 

راه شـما     ای کاش با شما بودم تا هم      «. » فَیا لَیْتَنی کُنْتُ مَعَکُمْ فَاَفُوز معکم     «

  .»رسیدم به رستگاری می

  :مقتل های   ایده

باشند،   های بارز آن اصحاب الحسین می        از جلوه  »اَمرِی لِاَمرِکُم مُتَّبع  «: هجمل 

                                                      
،  555، ص 15، فصل رجعت، تفـسیر نمونـه ج    53بحاراالنوار ج : دربارۀ رجعت به منابع زیر رجوع کنید        . 1

  .سفینه البحار ماده رجع
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 کـه وقتـی بـا کـسب اجـازه از محـضر امـام در پـیش روی امـام بـه رزم                       ها    آن
آیا به عهـد و      : »تُیْفَوْ اَ اَ«الی از امام داشتند که      ، در آخرین لحظه سؤ    پرداختند می

شـهدایی  .  فرمودنـد بلـی      چشمان اشـکبار   ؟ و امام با   خود با شما وفا نمودم    پیمان  
  ...  عمرو بن قرظه انصاری و  همانند سعید بن عبداهللا و

  



 

صلوات اهللا علیکم و علی ارواحکم و علی اجسادکم و علی اجسامکم  .16
  .  و علی شاهدکم و علی غاتبکم و علی ظاهرکم و علی باطنکم

 در آغاز از جهت لغـت       .اشدب  می این فراز آخرین فراز وارث و تنها فراز صلوات        
فـراز  ایـن   گردد و آن گاه شرح اجمالی         می ارائهها     مفهوم شناسی واژه   ،و اصطالح 

  : شود  میارائهپایانی 

  :ها  فهوم شناسی واژهم) الف

  : واژه صلوات 
  ای الثناء التعظیم و االنعطاف : الصالۀ

طلقـا لـم یُقَیّـد      انعطافه علیه بالرحمۀ انعطافا م    ) ّ  علی النبی   (فصالته تعالی   
؛ درودی که با قصد عظمت و بزرگی باشد پس صـلوات خداونـد بـر پیـامبر                  بشیٍ

باشد توجـه و بـذل عنـایتی کـه            توجه ویژه خداوند به پیامبر بر اساس رحمت می        
   1.باشد مطلق و بدون هیچ قیدی می

و صالۀ الناس دعـاؤهم لـه و التـصدیق و         ....  :قال  )  تفسیر قمی   (و القمی   
                                                      

  . 338، ص 16المیزان ج . 1
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؛ درود مردم دعای مردم اسـت بـرای پیـامبر و پـذیرفتن و               ار بفضله و قوله   االقر

   1.اقراری است به فضائل و سخنان آن حضرت
   ؟ انه سُئِل ما معنی صالۀ اهللا و صالۀ المالئکۀ و صالۀ المومن: امام کاظم 

صالۀ اهللا رحمۀ من اهللا و صالۀ المالئکۀ  تزکیـۀ مـنهم لـه و صـالۀ                  : قال
؛ از امام کاظم سؤال شد که معنی صالۀ خداوند و مالئکه             منهم له  المومنین دعاءٌ 

صلوات خداوند نزول رحمت    : و مؤمن بر پیامبر به چه معنی است؟ حضرت فرمود         
ها برای    ای است از آن     است از سوی او، صلوات فرشتگان تزکیه و پاکیزگی طلبی         

   2ها برای پیامبر پیامبر و صلوات مؤمنان دعائی است از آن
هـا،     رحمت است و صلوات مالئکه و انسان       س صلوات خداوند ارسال و اعطا     پ

  .  است6 به پیامبررحمت خداوندینزول طلب و دعا برای 
داللـت  : دو داللت دارد  در پایان زیارت    جمله صلوات اهللا علیکم     بدین جهت    
بیـت    اهلرا به سوی شما     ش   یعنی خداوند رحمت   ؛ی آن صلوات خداوند است    مطابق

تواند دعای زائر البته از منظر  ، میخواند  می  ولی چون این جمله را زائر      ،کندارسال  
  . شود  میخداوندی باشد که در این صورت دعا برای ارسال رحمت خداوندی

  :  جسد و جسم 

 به جسم انسانی و بدن او اطـالق       )  و یا غالبا    ( است و فقط   جسد اخص ازجسم  
جـدا شـده    هـا     جاندار که روح از آن    دات  واگر چه بعدها به بدن همه موج        (شود می

  )  باشد هم اطالق شده است
  : با این نگاه مراد و مفهوم از این فراز چنین است 

                                                      
  . 202، ص4تفسیر صافی ج . 1
  . 200، ص 4ر صافی ج و تفسی156ثواب االعمال ص  . 2
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  صـلوات زائـر اسـت کـه در حقیقـت دعـای پایـانی زائـر        ، فراز پایانی زیارت 
   .باشد می

بـا واو تفـسیر     ولـی   )  علـیکم   ( اگر چه در ابتدا کلی است      و متعلق این صلوات   
 ابعاد وجودی امام و     :تند از رگردد که عبا    می تقسیم مرحلۀ   فاصله به دو بخش و    بال

(  ابعـاد وجـودی امـام      باشند مرحلۀ اول؛ صلوات در دایـرۀ         می ابعاد وجودی امامت  
است که البته به صورت جمع آمـده       امام  )  و جسد   (صلوات بر روح و جسم    ) حسین
ت باشد که در مـتن زیـارت بـه          و نسل امام   شجرۀ طیبه    تواند ناظر به    می است و 

شهادت  تأکید دارد که پس از فاجعۀ         زیارت ، در این مرحله   .اشاره شده است  ها    آن
امـام و   با شـهادت    البته   یت و حقیقت دارد و هم جسم و جسد؛         هم روح واقع   ،امام

 اثر و برکـت     ، طهارت ، ولی تقدس  ،فاصله افتاده است  روح و جسم    بین این   شهدا  
  .   پس باید برای هر دو دعا و صلوات فرستاد،استن باقی  هم چنابرای هر دو
غایـب،   ، صلوات بر شـاهد    ،  ابعاد وجودی امامت   دایرۀ   صلوات در :  دوم   مرحلۀ

بـر مبحـث    تأکیـد  پایان بندی زیارت با به معنی   ظاهر و باطن امامت است و این        
نّ االئمۀ  اِ  (ه  ل جم  همانند یچرا که اگر چه در متن زیارت در موارد        .  است  مهدویت

پایـانی آن    دایـرۀ     ولـی  ،شـده بـود    تأکید   بر استمرار امامت در زیارت    )  مِن وُلْدِک 
ـ         ولی در  ،مشخص نشده بود   و بـدل آن       (ب مرحلۀ پایانی زیارت با آوردن واژۀ غای

ـ           گونه به)   باطن باشد  که کلمۀ   ،ب هـم اسـت    ای مشخص به آخرین امام کـه غای
شروع کرده بـود و      آدم   زاتاریخی دعا را که      تصریح دارد و بدین گونه سیر فلسفۀ      

ـ      سرخ حسینی رسانده بود    اسۀدر کانون آن به قیام و حم       ب ، با رساندن به امام غای
  .  برد  میبه پایان

بـرای  فعلی و موقت  دارد که این وضعیت      غایب هم داللت      البته همین کلمه  
یل بـه همـان     تبـد هـم   امام مهدی است که نباید ماندگار باشد و باید این غیبت            

  .  شهود و ظهور بگرددوعضیت 
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  :  صلوات زائر و دامنه آن ) ب

رسـند و در ایـن     می و یا دعا و صلوات به پایان   د و ثنا   با حم  ها غالبا    زیارتنامه
 ایـن سـلوک پایـانی زائـر بـا صـلوات            دربارۀ    صلوات است که   ،زیارت فراز پایانی  

  : توان چند نکته را متعرض شد  می
 در فارسی سالم    .رث با سالم شروع شد و با صلوات پایان یافت           زیارت وا   ـ1

ولی آیا تفاوتی بین    )  درود و رحمت    (گیرند  می  و هم معنا   مترادفو صلوات را غالبا     
در رونـدی معکـوس اول      )   احـزاب  56  (صلوات آیۀ   هست ؟  و اصال چرا در      ها    آن

  : ی بسیار گویاست صلوات را آورده بعد تسلیم را ؟ در این زمینه روایتی علو
 : )  صلوات آیه در ذیل  (7 امیرالمؤمنینعن

سـلّموا    (و الباطن قوله    )  صلّوا علیه   (لهذه االیه ظاهرو باطن فالظاهر قوله       
ای سلّموا لِمَنْ وَصا و اسْتَخْلَفُه علـیکم فَـضْلُه و مـا عهـد بـه الیـه                   )  تسلیماً
اهرش پس همان جمله صلّوا     ؛ برای این آیه ظاهری و باطنی است امّا ظ         1تسلیما

علیه است و باطن آن جمله سلّموا تسلیماً است و معنی این باطن این اسـت کـه                  
تسلیم و مطیع وصیّ رسول که جانشین او به واسطۀ فضیلتش در میان شما است               

  . اش سپرده است را بپذیرید بشوید و عهدی را پیامبر به آن وصیّ
م و موضع گیری پذیرش و قبول است و  تسلی،با این نگاه سالم به معنی سلم

گردد و پـس از       می  با این نگاه زیارت با تسلیم شروع       .صلوات دعای رحمت است   
  اقـرار و ایمـان     ،شـهود  مرحلۀ    به ،انجامد  می می خود که به کسب معرفت     لْسیر سِ 

گیرد و آن   می لعن یعنی دعای به نفرین صورت،رسد و در ضمن اقرار و ایمان     می
 .  دهد  میندی را با دعایی جامع از سوی زائر انجامگاه پایان ب

 هم بر جسد امام و هـر        ،هم مشتمل بر روح امام است      صلوات دربارۀ امام،     ـ2
همانند وهابیت کـه    هایی    ی است بر فرقه   داند و این ردّ     می اثر و برکت   منشأ   دو را 
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 اصـیت خ بیاثر و    ت یا شهادت همانند دیگر اجسام بی      رحلاز  جسم معصوم را پس     
ایـن صـلوات مـشترک      .  باشـند    قائل نمـی   آن هیچ خیر و برکتی    برای  و  .  دانند می

برکات و  پس از جدایی از روح باعث خیرات،        بیانگر این است که جسم امام حتی        
رفتـه تـا    هـا     کرامات است و گویا با شهادت ولی معصوم روح بلندش بـه آسـمان             

باشد و جـسمش بـرای   ها  مانآسملکوت عالم برزخ و عالم   در  باعث خیر و برکت     
  .  و متوسالن باشد مؤمنان مانند تا کیمیا اثر برای ها می  زمین و زمینی،عالم خاکی

برد تا مبادا دعـا بـا         می صلوات را با دعای برای امام حسین و امامت به پایان          
 ، اسماعیلی و چند امامی    ،  زیدیهای    جمود بر امام حسین ابتر بماند و همانند فرقه        

بدین جهت .  به استمرار امامت نرسد و زحمات متن دعا در حاشیه  قرار بگیرد           زائر  
م غایب  با این دعای پایانی پیوند عاشورا و انتظار را به ویژه برای دوران غیبت اما              

 زیارت دوران غیبـت     ،زیارت وارث که     این و گویا اشاره ای دارد بر       گردد  می آوریاد
 غایـب  گر جـایی بـرای آرزوی دعـا بـرای     دی،است و با ظهور منتقم خون حسین  

 .  نخواهد بود

 : تربیتی های  ایده

سیدالشهدا در کـربال و تحقـق غیبـت         )  تنهایی ( بودن   توروْبین مَ یابی     رابطه ـ
توانـد    می زائرتواند برای زائر تأمل برانگیز باشد چرا که            می 4برای امام مهدی    

از ایـن   داشـته باشـد و      ها نـسبتی      آنبا این دو حادثه و استمرار و یا عدم استمرار           
باعـث  تـوان     میانس با زیارات چگونه     منظر توجه به این نکته ضروری است که         

و «اعمال شـده و زائـر را بـه سـوی            تر     بیش ارتقای معرفت و تصحیح و اخالص     
بارالهـا قـرار بـده مـرا از          ،1اجعلنی اللهم من انصاره و اعوانه و اتباعه و شیعته         

 .  گرداند  رهنمون» و پیروان و رهروان امام زمانیاران و یاوران 
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مـستحب اسـت اعمـال      کـه      ایـن  پایان بندی این زیارت با دعاست از جهـت        
 دعا برای انسان کامـل آن  ، عبادی را با دعا به پایان برد و بهترین و واالترین دعا         

 یعنـی   ، هم برای خودمان و هم جهانی باشـد        ،بازتاب آن که  است  ای     گونه هم به 
ذلـک   و اکثـروا الـدعا لتعجیـل الفـرج فـانّ            (گردندمند    گان از فیض آن بهره    هم

؛ و بسیاری برای تعجیل در فرج دعا نمایید که آن گشایش خود شما هم               1 فرجکم
  . و این یعنی حسن ختام زیارت با دعای فرج و اوج پیوند عاشورا و انتظار) هست

 : مقتل های  ایده

 آن امـام زمـان  بـه زیـارت از راه دور یـا                تشرفات معتبری که در   های    روضه
 خـود را خوانـده       خود امام حسین پرداخته و با سوز و گداز زیارت جـدّ            نزدیک جدّ 

که در آن امام حاج علی را شب جمعه به           2 همانند تشرف حاج علی بغدادی     ،  است
 از همـان جـا      ،برد و در آن حرم پس از زیارت امامین کـاظمین            می حرم کاظمین 

و با خواندن این     . (نمایند   زیارت می  با خواندن زیارت وارث   ،  ) از راه دور    (اشان ر جدّ
شـود؛    راه مـی     هـم  اردیگـر زوّ   با   و دعاهایش ها    شهادتها،     لعن ها،  زیارت در سالم  

 معانی از آن حضرت کجا و زیارت خوانی مـا           البته زیارت خوانی امام و عمق ارادۀ      
  )            کجا ؟
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