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   :1امام خمینی

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

هـای   کـاران و حکومـت    سـتم ۀتا ابد محکوم و داغ باطلـه بـر جبهـ          
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    مین، راه مبارزه با ستم    ماهی که امام مسل   . حق، به ثبت رساند   

  .تاریخ را به ما آموخت
  
  

  : مقام معظم رهبری
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  روشن و آشنا    ما  
اگر انسان خود را در پرتـو ایـن خورشـید قـرار             . درخشد  خورشید می 

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

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

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

خواهـان، آن را سـرلوحۀ عمـل خـویش قـرار             آزادگان، جوانمردان و عدالت   
، یعنـی نـوری اسـت در        »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              

ۀ حق و باطل، اصالتی جاودانه است و رسالت ما، معرفت و پافـشاری و          مبارز
  . شکیبایی بر آن سنت حسنۀ الهی است

  نظیر ای بی انقالبی مقدس و اسوه
های بارزی دارند که نماد اعالی آن در نهـضت            های مقدس ویژگی   قیام

  :شود، از جمله عظیم کربال دیده می
ی عالی انـسانی همچـون عـدل،    ها 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   جهد و چـون سـتاره       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

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

تـوان    سۀ حسینی از جهـات گونـاگون نظیـری نمـی          همین لحاظ برای حما   
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
این نهضت از لحاظ رهبری، هدف، قـدرت، علـو، فـداکاری، انـسانیت،              

... گیــری، پیــام و  شــکلکننــدگان، نحــوۀ 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       
شده است، پیراسته گردد و در قالب اسوۀ شایستۀ انسانی برای همیشه و بـه      

   .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 ژرف و در پرتو سخنان سید و ساالر شهیدان و متون روایـی   

رفـروغ  های نهـضت پ     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 مسئولیت
ی، علت بقای اصل دین و      باید به این نکته توجه نمود که نهضت حسین        

معمـار بـزرگ    . مایۀ اتحاد و انسجام امّت اسالمی است       اسالمی و جان  فرهنگ  
بخش    با الهام از نهضت حسینی انقالب رهایی       ;انقالب اسالمی، امام خمینی   

خود را آغاز کرد و شکوفۀ انقالب اسالمی با همّت ستودنی ملّت بـزرگ ایـران              
بهمن به بـار نشـست و پـس از آن نیـز      22 شکفت و در 1357در محرّم سال  

آموز رشد معنوی و حماسـی رزمنـدگان هـشت        همین فرهنگ عاشورایی درس   
سال دفاع مقدس گشت؛ پس همگان باید ضمن بازشناسی و تأمل در فلسفه و              
ابعاد گوناگون این نهضت، رسالت سرخ حسینی را پی بگیرنـد و بـا اسـتفاده از                 

مسئولیت خود را در اوضاع     ) اهللا  حفظه(میرهنمودهای رهبر معظم انقالب اسال    
  . نابسامان جهان معاصر، در راستای تحقق اهداف آن حضرت فراموش نکنند

توشـۀ ویـژۀ مـاه محـرم دربـارۀ            ای که پیش روی شماست، ره       مجموعه
نهضت حسینی و حماسۀ همیشه جاوید عاشورا است که در قـالبی نـوین و               

وعات متنوع و هر یک در حجمـی   جلد کتاب با موض7ای 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     ) با تکمیل برگۀ نظرسنجی چاپ شـده در آخـر کتـاب           (خویش  

 شـیوۀ ارائـۀ   محبت خود قرار داده و زمینه را برای تغییر و تحولی اساسی در        
  .تر آن، فراهم سازید توشه و نیز محتوای مناسب مجموعۀ ره
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خـواهیم کـه فـضالی گرانقـدر،          خوانیم و از او مـی       خداوند بزرگ را می   
مایۀ حسینی را در مسئولیت      روحانیون ارجمند، مبلّغان گرامی و ذاکران گران      

ا به ویژه واال و خطیر پیام رسانی نهضت کربال موفق بدارد و امت اسالمی ر           
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  
کشورهای اسالمی را در سر نپروراند و دریابند که در سراسر جهان، به ویژه              

گـاه بـا     هـیچ » لذلّۀهیهات منّا ا  «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 جــا الزم اســت از تــالش در ایــن

ایـن اثـر    اندرکاران محترم تهیه و تدوین و چاپ و نـشر             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   سید حسین موسوی  

علمـی محتـرم    چنین شورای    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  برای همۀ مبلّغان گرامی، توفیق و سالمت و سعادت را آرزو می           

  .دعوانا أن الحمد لِلّه ربّ العالمین
  دنیسید محمود م

  معاون فرهنگی و تبلیغی
 دفتر تبلیغات اسالمی حوزۀ علمیۀ قم



 

  مقدمه

تاب که  در عالم انوار نورش ویژه و خیره کننده، در عالم طبیعت چراغی عالم            
انسان کامل،  . یابددر پرتو آن بشریت از تاریکی جهل و گمراهی، نجات می          

هللا اسـت او  سرسلسلۀ عشاق و دارای مقام قرب فرائض؛ آری سـخن از ثـارا      
جـان جامعـۀ    که خون خدا بود و با شهادت خویش حیاتی دوباره به پیکر بی            

او که صاحب علم لدنی و مقام والیت تکـوینی و خالفـت             . اسالمی بخشید 
امـامی کـه    . کلیۀ الهی و صاحب اسم اعظم، بلکه خود اسم اعظم الهی بود           

ت یـافتن   اگرچه با سایر معصومان اتحاد نوری داشت، امـا بـه جهـت فعلیـ              
ها در حضرتش، از امتیازاتی برخـوردار گردیـد کـه امامـان             بعضی از ویژگی  

اش به استجابت جاودان رسـید        دعا در زیر قبه    .دیگر از آنها برخوردار نبودند    
و خـدایى شـد     کـه    ؛ او  مغفرت گردید  ۀو تربتش شفا شد و اشک بر او وسیل        

  . باقی به بقای الهی
از  بر جهل و لشکریانش گـشت و         شخصیتی که قیامش نماد غلبۀ عقل     

و گردیدنـد   ها صـاحب بـال و پـر           شکستهو پر    بال    و نهضتش،  برکت وجود 
 و روز عاشـورا     کـربال قیامی که در    . دفتنیا   رهایی    از جهل و ضاللت    ها  ملت

در کـه  ى زمـان  نشان داد انسان تـا     آموز بشریت گردید و   الهام بخش و درس   
را  از امـارت یزیـد بیرونـى          رهـایی  نبرد، تـوا   اسارت یزید درونى به سر مى     

تیهـى  (نشان داد دنیاطلبى و آخرت گرایى، جهت حرکت   کربالیی که   . ندارد
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 چهـرۀ ضـد دینـى        عاشـورایی کـه    .نماینـد  را مشخص مى  انسان  ) یا سیرى 
 را به جهانیان نمایاند و افزون       )پلیدى جهل و جنودش   (  پیروانشان امیه و  بنى

 امـا از تـرس جـان خـود و           ،آگـاهى داشـتند   بر آن به آنانى که از ایـن امـر           
 شـجاعت پـذیرش مـرگ     دنیاطلبى، جرأت مبارزه با جنود جهل را نداشتند،         

 . عطا کرداختیارى
اش، در طول تـاریخ مـورد توجـه حقیقـت           این شخصیت و قیام جاوادانه    

جویان بوده و هریک به فراخور حال و توان خـود در واکـاوی شخـصیت و                 
هـایی نیـز تـوان تحمـل ایـن          اگرچه شب پره  . اندحضرت مؤثر بوده    قیام آن 

  . حقیقت نورانی را نداشتند
هایی بود که از سویی امکانات و ابزارهای جدیـدی          فضای وب از عرصه   

وجوگران حقیقت قرار داده بود و از سویی دیگر تیغی بـود          را در اختیار جست   
  . در کف زنگی مست

کالمی پاسخی اجمـالی    نوشتار حاضر با طرح مباحث عرفانی، فلسفی و         
سؤاالتی کـه   . است به سؤاالت و شبهاتی که در اینترنت طرح گردیده است          

 7نی نور امام حـس    ایآ: گردد  غالبا با حجم وسیع از سوی وهابیت تبلیغ می        
تـوان داسـتان فطـرس       ی م ایآ؟  قبل از خلقت جسم آن حضرت وجود داشته       

ـ آ ؟حضرت بـود    ، مورد تأیید آن    وجود ی وحدت شخص  ایآ ؟پذیرفتملک را     ای
 دانستحضرت را عاقل      آن دی با ایآ؟  شته دا یبرترمعصومان دیگر   امام بر   آن  
 بـه   ای شده؟  آ   روزی عاشورا جنود عقل بر جنود جهل پ       ۀ در حادث  ایآ عاشق؟   ای

 مورد لعن و سرزنش قرار      ید یز ؟ چرا یزید بوده  3فرزند فاطمه قاتل   یراست
که او شخصی مجتهد بوده، به عـالوه اگـر جنـایتی مرتکـب                گیرد با این    یم

 و  گـردد   هر گناهی بخشوده و تکفیر مـی       ،کی ن یکارهاانجام   شده با توبه و   
تاریخ گزارش کرده است که یزید هم توبه کرده است و هم کارهای خـوب               

 7نی امـام حـس    یمراسم عزا بـرا    ی برگزار ایآ. فراوانی را انجام داده است    
 جامعـه از    ی و دور  ی موجـب افـسردگ    یی کارها نی چن ای؟ آ مجوز شرعی دارد  
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  شود؟ ی نمینشاط و سرزندگ
هـای    ای اسـت از پاسـخ       گفتنی است آنچه در پیش رو دارید تنها چکیده        

: نگرشی عرفانی، فلسفی و کالمی به     «تفصیلی به این سؤاالت که در کتاب        
  .از نگارنده به چاپ رسیده است» 7حسینشخصیت و قیام امام 

 به زیور طبع آراسته گردیده      رقعی صفحه در قطع     64کتاب مزبور که در     
است، در بردارندۀ نکات مفیدی برای مبلغان عزیر است و امید آن است کـه        

هـر چنـد     سهمی   7 منتقم خون سیدالشهدا   ،7عصر  در پرتو عنایات ولی   
  .باشد داشته :بیت در نشر معارف اهلاندک 

 
  وهللا الحمد

 قم،  قاسم ترخان
  هجری شمسی1388تابستان 



 

نوار پیامبرخلقت ا 6 :و ائمه    آنانقبل از اجسام 

  ؟ وجود داشته است حضرتقبل از خلقت جسم آن 7آیا نور امام حسین

در تحلیل ارائـه    . نظریۀ قدیم بودن نفس به افالطون استناد داده شده است         
ه اثبات رسیده است کـه اگـر مفـاد ایـن            شده از سوی فالسفه این مطلب ب      

، نابـد ا قبـل از      و وجود این نفـوس     بشریجزئی  نفوس   قدیم بودن    ،هنظری
باشد، چنین مطلبی قابل دفاع نبوده و با نقـدهای فراوانـی روبـه رو خواهـد                 

نفـس   ءقدیم بودن مبـدع و منـشا      نظور از آن،    مبود، از این جهت گفته شد       
   .ست نه نفوس جزئیا

توان برای قـدیم بـودن نفـوس جزئـی،     قرآن کریم هم نمیهمچنین از   
قرینه و شاهدی یافت، بلکه درست در نقطۀ عکس و مقابل، آنچه در قـرآن               

الزم بـه ذکـر اسـت کـه         . بر آن تأکید شده، حدوث روح بعد از بـدن اسـت           
 پـس از خلـق      است که از ملک   و برتر    عتی فوق طب  ، مجرد یموجود» روح«

  یـا   روح بـه بـدن     ی تعلقـ  ۀجنبهمان  » نفس«و   شود در بدن دمیده می    بدن
ای است  نکته نی ا  و  او نسبت به بدن است     ری او و تدب   ضیو ف » روح «یتجل
، ردیـ  غفلت قـرار گ رد مودینبا،  بودن نفس »  الحدوث ۀیجسمان«در بحث   که  

  . اند نه قدیمپس نفوس جزئیه حادث
 بـه   یلهـ  ا امبرانیـ  توسل پ  ای : به خلقت انوار ائمه    یاتیرواالبته در   

 یاتیرواهمچنین . شده است اشاره :، قبل از خلقت ابدان ائمه انوارنیا
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 را دو هـزار سـال قبـل از          حا ارو  پروردگار هـستى آفـرین    «: کهوجود دارد   
، از این رو گمان شده است که بین این مطلـب      »ه است  خلق کرد  ،کالبدها

فی و قرآنی و فلسفی یعنی حدوث نفس، با مفـاد ایـن گونـه روایـات، تنـا               
ناسازگاری وجود دارد، در حالی که با توجه به دو نکته معلوم خواهـد شـد                

  :گونه تعارضی بین آیات قرآن و روایات مطرح شده وجود نداردهیچ
ی، روایاتی که خلقت ارواح را قبل        و فلسف  یقواعد عقالن طبق  : نکتۀ اول 

یرا روح اگرچه  ند؛ ز  برخوردار ی درست یاز مبنا و معنا   کنند،  از کالبدها بیان می   
  و  است مجرد  یموجودشود، اما از آن جهت که        دمیده می  پس از خلق بدن   

، نه این که از نظـر زمـانی بـر او         به دو رتبه، بر بدن تقدم دارد      ،  عتیفوق طب 
-نیز کنایه است از نکتـه  ،قبلسبقت داشته باشد و ظاهراً عددِ دو هزار سالِ          

-ت زمانی بـا بـدن حـادث مـی    از جه بر این اساس؛ ارواح. ای که گفته شد   
 عـت ی قبل از عالم اجسام و طب      شوند، اما از آن رو که مجردند، به جهت رتبه         

مجردات از عالم عقل هستند و عالم عقـل و عـالم مثـال،              ؛ چون   قرار دارند 
 تا با   ستی ن ی زمان تی قبل ،یتیقبلچنین   نیاو   قرار دارند،    عتیقبل از عالم طب   

  .داشته باشدحدوث روح بعد از بدن منافاتی 
 ربطـی بـه     کنندی را مطرح م   : که بحث انوار ائمه    یاتیروا: نکتۀ دوم 

 وجود اشیا در مراتب تحقـق       خلقت ارواح ندارند؛ زیرا مراد از عالم انوار همانا        
به مراتـب و درجـات وجـودی پـیش از           » نور «به عبارت دیگر؛  . علت است 

 ضی در فـ ۀاسـط  ویدر آن جا به معنـا   و قبلیت    تحقق یک شیء اشاره دارد    
؛ یعنـی    عالم قرار دارند   ی آنها در سلسله علل فاعل      و این که   بودن آنان است  

، نـه    است ،:بیت  و اهل  6انوار پیامبر  علت غائی و فاعلی است       آنچه
 ربطـی   :، پس اعتقاد به تقدم انوار ائمـه       نآنا نفس و وجود طبیعی      ،روح

  .به قدیم بودن نفوس ندارد



 

  7وارۀ امام حسینطرس ملک و پناه بردن به گهف

داستان فطـرس   توان    می با توجه به مجرد و معصوم بودن فرشتگان، آیا        
   کرد؟قبولملک را 

فارغ از بحث سندی داستان فطرس کـه در روایـات آمـده اسـت، از جهـت                  
مالئکـه انـواع    : محتوا، اشکالی بر این گونه روایـات وارد نیـست؛ زیـرا اوال            

و گروهـی دیگـر جـسمانی برزخـی، و          بسیاری دارند، گروهی از آنها مجرّد       
برخی دیگر موکّل بر موجودات جسمانیه و مدبّر آنها هستند، و در جای خود              
ثابت شده است که فرض پر و بال برای فرشتگان برزخی و مثـالی، فـرض                

تـوان فطـرس را یکـی از ایـن     محال و نامعقولی نیست، بر این اساس؛ مـی  
بـا طـرح   : ثانیـا . ر شکسته قائل شدگونه فرشتگان دانست و برای او بال و پ        

توان عصمت فرشتگان را در تنافی با ایـن روایـت           یکی از احتماالت زیر می    
  :ندانست

 بوده اسـت، نـه گنـاه و         »ترک اَولی « در اثر     فطرس مجازات و تنبیه  . 1
  .معصیت
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 کـه شـبیه بـه    اسـت ای از مالئکـه     این قبیل روایات مربوط به دسته      .2
پذیرنـد و احیانـا تمـرد       تکلیف می که   »ئکۀ زمینی مال«؛ یعنی   انسان هستند 

  .کنندمی

اسـت، بـه ایـن    ای دارای یک معنای باطنی و سـمبلیک   چنین قضیه . 3
 از  ،ها اگر به راستی خود را به گهـواره حـسینی بمالنـد               افراد و ملت   بیان که 

  .شود میآنها فراهم  یآزادوسائل یابند و  جزایر دور افتاده رهایی می



 

 7 از نگاه عرفانی امام حسیناشناخت خد

، وحدت شخصی وجود، مورد     7آیا به راستی در دعای عرفۀ امام حسین       
  تأئید و سیر در آثار آفاقی و انفسی، مورد انکار قرار گرفته است؟

 اخـتالف   7اگر چه در انتساب این قسمت از دعای عرفه به امـام حـسین             
 است، اما فارغ از ایـن       است و دالیلی از سوی مخالفان و موافقان ارائه شده         
تـوان  نکات زیر را می   . بحث، مطالب عمیقی در فقرات پایانی دعا وجود دارد        

  :برخی از معارف عمیق این قسمت از دعا دانست
ذی «بـا  » آیت«و » بود«با » نمود«رابطۀ هستى با خدا از نوع رابطۀ  . 1
، مخصوص واجب تعالی اسـت؛ ایـن نکتـه          »بود«و  » وجود«است و   » آیت
مان معنای صحیح وحدت شخصی وجود است که در عرفان مطرح اسـت             ه

و فقرات گفته شده در این دعا و دیگر متون دینـی آن را مـورد تأئیـد قـرار                    
  .داده است

 بـه شـناخت خـدا        عقل و دل   هاى مختلف تواند از راه   انسان مى اگرچه  . 2
ـ  نیـز از اقـسامی برخـوردار اسـت و             این دو روش    و هریک از   دست یابد   اتآی

 هـا این راه  به یکی از     -فراخور حالشان به   -مردم را   و همچنین روایات،    قرآن  
اند، اما باید توجه داشت که همـۀ ایـن اقـسام از ارزش یکـسانی                کردهدعوت  
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توضیح این کـه در هـر یـک از دو روش عقـل و دل، سـیر                  . برخوردار نیستند 
اه و رونـده و     رهریـک از    . الـف : سالک یا اندیشمند، از سه حال خارج نیـست        

 نظم و   ۀانسان با مطالعه و مشاهد    ، جدا از همدیگر هستند؛ مانند این که         هدف
نیـاز تکیـه      این که همه نیازمندند و به یـک بـى          یاهماهنگى جهان آفرینش،    

انـسانى  مثل این که     باشند؛یکی می  ، رونده و راه   .ب. کنند، به مقصد برسد    مى
چـرا   کـه  و ایـن ستا  جا آمده که از کو اینکند  عالم درون مطالعه   نفس و   در  
 ، راه و هـدف .ج. به خدا برسـد ...  و نیست؟شدر اختیاراو هاى   ها و ارادت   اراده

 سیر آفاقى و انفـسى گذشـته و بـا دقـت در              ۀاز مرحل انسانی که   . هستندیکى  
 تأمـل در اسـماء و صـفات الهـى بـه شـناخت خداونـد نایـل                    یا شاهد مطلق، 

از این اقسام، آن جا که راه و هدف یکـى           . رسد می ، از هدف به هدف    گردد مى
تـرین و سـودمندترین راه      ، عمیـق  هاى خود را شهود کنـد      باشد و انسان، یافته   

 هـدف   دیدن و چشیدنِ  در این جا     ؛ زیرا  از ارزش باالیى برخوردار است     است و 
 در دعای عرفـه آمـده اسـت تأکیـد بـر             7آنچه در کالم امام حسین    . است

ست؛ یعنی این جمالت در صدد نفی صددرصد راه اول و دوم            همین راه سوم ا   
تـرین راه بـرای      هـا عمـومی   اند که اگرچه این راه    نیستند، بلکه مفید این نکته    

شـماری نیـز برخوردارنـد و       شوند، اما از نقـائص بـی      شناخت خدا محسوب می   
برای معرفت و شناخت خدا چـه       . دهنداطالعات چندانی را به انسان ارائه نمی      

 از وجـود و ظهـور خداونـد،         مگـر  !یازی به سیر در آثار آفاقی و انفسی است؟        ن
او نورى  .  از او به او رسید      نظری دوباره کرد و    بایدپس   !؟ستاتر   چیزى روشن 

 آن ۀاست که براى فهم و رؤیت او نیازى به غیـر او نیـست و اگـر از مـشاهد                  
حـصولى و    غفلـت در وادى علـم        ۀ است که پـرد    جهت از آن محروم هستیم،   

ما علم به علم نداریم و براى دستیابى به ایـن            .حضورى دامنگیر ما شده است    
  .هاى ظلمانى و نورانى را از خود دور نماییم علم مرکّب، باید حجاب
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جهان غیب اگرچه برای گروهی غیب است و ایمـان بـه آن نخـستین               . 3
ـ              ان بینـا  نقطۀ جدایی مؤمن از کافر، اما برای گروهی که چـشم دل و جـان آن

کنند و از او    ای خدا را عبادت می    آنان به گونه  . شوداست دیگر غیب تلقی نمی    
تعبیـر  » کـأنَّ «به این مقام که از آن به مقام         . بیند ترسند که گویا او را می     می

از ایـن بـاالتر، آن   . شود در اواسط دعـای عرفـه اشـاره شـده اسـت       آورده می 
ای از مـشاهدۀ    بیند و برای او پـرده     جاست که انسان به صورت یقینی خدا را ب        

شـود کـه فقـرات       گفته مـی  » أنّ«به این مقام، مقام     . حقایق عالم غیب نباشد   
؛ آیـا اساسـا    أَیَکُونُ لِغَیْرِکَ مِنَ الظُّهُـور    «پایانی دعای عرفه مخصوصا عبارتِ      

 .به چنین مقامی اشاره دارد» !برای غیر تو ظهوری است



 

  یلقب ثار اهللا از نگاه عرفان

  لقب ثاراهللا به چه معناست؟ مگر خدا جسم است که خون داشته باشد؟

اگـر  . هم به معنای خونخواهی آمده است و هم به معنای خـون           » ثار«واژۀ  
به خون خدا معنا شـود، بایـد مـصحح چنـین اطالقـی را یکـی از                 » ثاراهللا«

  :احتماالت زیر بدانیم
کـه ایـن خـون، خـون        اضافه شده است تا بیان کند       » اهللا«به  » ثار«. 1

  .شریفی است؛ یعنی اضافۀ تشریفیه است
انسان کاملی که در مدراج کمال بـه مقـام قـرب فـرائض راه یافتـه،                 . 2

شـود کـه    شود؛ یعنی دست خدا مـی     می» ثاراهللا«و  » لسان اهللا «و  » یداهللا«
زبـان الهـی    . دهـد اگر خدا بخواهد کاری را انجام دهد با دست او انجام می           

گوید، و خون   اگر خدا بخواهد سخن بگوید با زبان او سخن می         گردد که   می
شود که اگر خدا بخواهد به خـود و مکتـب خـود در جامعـه حیـات                  خدا می 

» ثاراهللا «7حسین و امام  7امام علی . کندببخشد از خون او استفاده می     
 بر زمین ریخته شد موجب گردید       8هستند؛ زیرا خونی که از آن دو امام       

  .ای به کالبد دین دمیده شودزهتا حیات تا
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ما معتقدیم که معنای اول اگرچه معنای درستی اسـت، امـا معنـای دوم               
تواند معنای صحیح این لقب باشد و برای اهلش که بـه عمـق ایـن                 نیز می 

  .اند، از جهاتی در اولویت قرار داشته باشد معنا راه یافته
آنـان حـضرت    . مالبته باید توجه داشت که ما مانند مسیحیان نیـستی         

- گاه کـه مـی    دانند، ولی مقصود ما آن     را پسر حقیقی خدا می     7عیسی

 یداهللا است، این نیـست کـه خـدا جـسم اسـت و ماننـد                 7گوییم علی 
مـا آن   راد مـ   اسـت، بلکـه    7انسان دستی دارد و دست او حضرت علی       

گـاه کـه    همچنـین اسـت آن    .  است یقدرت اله  مظهر   7است که علی  
خون خداست؛ یعنـی مـا در ایـن تعبیـر خـدا را          7حسینگوئیم امام می

کنیم که خونی داشته باشد، بلکه معنای کنایی آن مورد          جسم فرض نمی  
ها، نمـاد و سـنبل زنـده        به هرحال جریان داشتنِ خون در رگ      . نظر است 

 موجب گردید تا خـدا      7بودن است و از آن جایی که خون امام حسین         
 نابودی در امـان مانـد و اسـتمرار          در جامعه حضور واقعی یابد و اسالم از       

یابد، در واقع با تزریق خون آن امام به کالبـد اسـالم بـود کـه مقـدمات                   
  .تحقق این امر فراهم گردیده است

  



 

  : بر امامان دیگر7برتری امام حسین

   برتری دارد؟7 بر پیامبران و سایر امامان7آیا امام حسین

همه از مقام والیت تکـوینی      ای از یک نورند، و      اگرچه همۀ معصومان جلوه   
هـا  برخوردارند، اما آنان به جهت این که الگویی کامل برای هـدایت انـسان             

هستند، باید در هر شرایط و موقعیت، بهتـرین رفتـار و روش را در معـرض                 
ها قرار دهند تا آنها در عمل بیاموزند که در شرایط متفـاوت بایـد               دید انسان 

، زمان جنگ صلح نکنند و زمان صلح، جنگ         چه رفتار مناسبی را اتخاد کنند     
و اسـمای   کاملى از صـفات     ۀ جلو امامان ۀهمبه عبارت دیگر؛ با این که       ... و

ای گردید که جنبه  های زمانه، باعث می   ، شرایط خاص و ویژگی    اند  بوده الهى
از شخصیت آنها تجلی پیدا کند و به فعلیت برسد و آنان مظهر یک اسـم از                 

بروز یک بُعد از ابعاد وجودی آنان ظهور،         هر زمان،    د و در  اسمای الهی گردن  

 یـک   7، امـا موقعیـت و شـرایط امـام حـسین           دشا ب   خاصى داشته  ۀو جلو 
شرایط ویژه بود و در این شرایط امام توانست هم اسالم را از نابودی نجات               
بخشد و هم تمام ابعاد اسالم واقعی را در عمل برای جهانیان ترسیم نمایـد               
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مـا شـاهد    عاشـورا   حادثۀ کربال و به ویژه روز       در  مایش بگذارد؛ یعنی    و به ن  

 و  7 امـام حـسین    از وجـود مقـدس    هـا   بروز و ظهور همۀ فضائل و خوبی      
که برای امامان دیگر این شرایط فـراهم نـشد کـه            یارانش هستیم، در حالی   

ها و فضائل خود را در معرض دید حقیقت جویان قـرار دهنـد و               همۀ ویژگی 
ای بود که برعهدۀ آنـان بـود کـه هـر شـرایط              ته به مقتضای وظیفه   این الب 

طلبید و آنان موظـف بودنـد الگـوی رفتـاری           خاص، رفتار خاصی را هم می     
مناسب همان شرایط را به بشریت ارائه دهند؛ یعنی این محدودیت از سوی             

  .کردشرایط بوده است که رفتار الگویی محدودی را اقتضا می

 و امـام    7ار قطعـی اسـت کـه اگـر امـام حـسن            به هرحال، این مقـد    

دادنـد کـه دیگـری      بودند کاری را انجـام مـی       جای همدیگر می   7حسین

 بـه فعلیـت رسـیده بـا         7انجام داده است، اما باالخره آنچه در امام حسن        

از ایـن روسـت     .  به فعلیت رسیده است تفاوت دارد      7آنچه در امام حسین   

تخییر بین قـصر و     : تی ویژه مانند   امتیازا 7که در روایات برای امام حسین     

 و اسـتجابت دعـا      7اتمام نماز در حائر حسینی، شفا در تربت امام حـسین          
توجـه  : تـوان گفـت   بر این اسـاس؛ مـی     . قرار داده شده است   ... نزد قبرش و  

هـای جـامعی اسـت کـه کـربال بـه       بیشتر، به کربال توجه بیـشتر بـه درس        
ایـن  . هـا فرامـوش نگـردد     سدهد و هدف آن است که این در       ها می  انسان

داری و بزرگداشت   نگه و  بر حفظ  :اهتمام سایر ائمه   ازای است که    نکته
عـالوه بـر ایـن کـه از بیـان امـام             .  اسـت  اسـتنباط قابـل    عاشورا نیز    ۀواقع
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 آن قـدر     عاشـورا  ۀ و واقع  7 اباعبداهللا مصیبت: شود استفاده می  7سجاد
هـیچ  داشـته اسـت و      عظیم بوده که حزن و گریۀ همـۀ هـستی را در پـی               

شود از آنچه بیان شد دانسته می     . رسدآن نمی مصیبتی به عظمت و بزرگی        

. الـف :  در سه امر نهفته است     7که سرّ توجه بیشتر شیعیان به امام حسین       

- دادن امتیـازات ویـژه بـه آن        و   7توجه بیشتر خدا بـه امـام حـسین        
تـوان از واقعـۀ عاشـورا       هـایی کـه مـی     جامعیـت درس  . حضرت؛ ب 

 از مصیبت سـایر     7تر بودن مصیبت امام حسین    بزرگ. رفت؛ ج گ

 .:امامان



 

  ای  شخصیت اسطوره7امام حسین

 و  7 به ویژه امام حـسین     :های فرابشری برای ائمه   آیا اثبات توانایی  
دامن زدن بـه حـوادثی ماننـد گریـۀ آسـمان در شـهادت آن حـضرت،                  

  پردازی نیست؟اسطوره

یعنـی بیـان    » افـسانه «اسـت و    » هافـسان «در لغت به معنای     » اسطوره«
بدیهی است که نباید با این دیدگاه بـه تحلیـل           . اموری که واقعیت ندارد   

زندگی و شخصیت بزرگان دین پرداخت و در بـارۀ شخـصیت آنـان غلـو         
کرد، اما باید توجه داشت که غلو را باید فهمید و نباید بـه بهانـۀ غلـو و                   

 در  :ائمـه . ا نادیده گرفـت   افسانه بودن، مقامات واقعی بزرگان دین ر      
هـا و مقامـات     هـا، قابلیـت   اثر عبادت و اطاعت خداوند متعال، به توانایی       

منـد بودنـد و بـه واسـطۀ      و از والیت کلیۀ الهیـه بهـره        مانندی رسیده بی
آنـان از نظـر     . والیت تکوینی خـود، قـدرت تـصرف در عـالم را داشـتند             

و چنین تحلیلی، بیان امور     ها و صفات، مثال خدا بودند       توانمندی، ویژگی 
بله آنان این همـه را بـا اذن الهـی و در ظـل و سـایۀ         . غیر واقعی نیست  

  همان گونه کـه در ذات خـود محتـاج خداونـد            عنایت او دارا بودند، آنان    
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 و  .ینـد و از خـود اسـتقاللی ندارنـد          در صفات خود نیز محتـاج او       هستند،
  .کندمیتوجه به همین نکته است که ما را از غلو دور 

عوامل غیرطبیعـی در حـوادث       شود که های دینی استفاده می   از آموزه 
- از جملۀ این عوامل   ... ایمان و تقوا و    ، دعا ،نماز باران . طبیعی اثر گذارند  

 و استغفار دو سبب برای امـان از         6پیامبرهمچنین وجود مبارک    . اند
ن نـد آمده است کـه خـالی ما      در روایات   . گردند  محسوب می  عذاب الهی 

  پـس تـأثیر    . خواهـد شـد    اشیواژگونموجب  ،  : از امام معصوم   زمین
ای   های طبیعی، از باب والیـت کلیـه          در پدیده   انسان کامل  موت و حیات  

- براین اساس؛ پذیرش روایاتی که بیان می      که دارد غیرقابل انکار است،      

 و اجنـه    انـد    مخلوقات متـأثر شـده     ۀهم 7کنند، با شهادت امام حسین    
 آن  بعـد از شـهادت    دنـد و پرنـدگان آسـمان گریـه کردنـد و             نوحه سر دا  

 و آسـمان و زمـین بـر         آفتاب به رنگ سرخ طلوع و غروب کـرد        حضرت  
  .تواند استبعادی داشته باشدمصیبت آن حضرت گریه کردند، نمی

 :گونه فرمود، باید گفت     در داستان ابراهیم آن    6این که چرا پیامبر   
گفت، آلوده بـه    می سخن   6 پیامبر  فضا و شرایطی که در آن فضا       :اوالً

حضرت مراعات ایـن فـضا و شـرایط را           و آن  خرافات و جهالت بوده است    
انـد کـه       کـسانی نبـوده    6 آن هنگام پیامبر   نِا مخاطب :ثانیاًکرده است؛   

بـرای آنـان   در همان مجلس مطالب دقیـق فلـسفی را   بتواند   6پیامبر
 6نبودند کـه پیـامبر    ؛ یعنی آنان از چنین ظرفیتی برخوردار        تبیین کند 

را های طبیعـی      طبیعی در پدیده  غیرعوامل  تأثیرگذاری   بتواند در همان جا   
های بعدی بـه   گردید و کالمتبیین نماید، این مطلب باید به مرور بیان می 
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 را قید و    6شد که اطالق و عموم کالم پیامبر      مثابۀ قرینۀ منفصلی می   
 این است که،    6 خدا بر این اساس؛ مراد جدی پیامبر     . زدتخصیص می 

تعالی هـستند کـه تحـت         های قدرت حق    خورشید و ماه دو نشانه از نشانه      
، مگر ایـن    گیرند  اراده و فرمان او هستند و برای مرگ و حیات کسی نمی           

 .که آن شخص دارای والیت کلیه الهیه باشد



 

  7جایگاه عشق و عقل در شخصیت امام حسین

 آن حضرت را عاقـل بـدانیم   ، آیا باید  7در تحلیل شخصیت امام حسین    
یا عاشق؟ و آیا عاشق دانستن آن حـضرت بـه معنـای عاقالنـه نبـودن                 

   نیست؟7نهضت امام

 رپـذی  امکـان  ی به سؤال فـوق بـدون ذکـر مقـدمات          گوییاز آن جا که پاسخ    
ــن ــست،ی ــ از هــر چشی پ ــی شــناخت دقزی ــایق و  عقــل و عــشق ی از معن

 ی ضرور عشق و عقل،   ۀط و راب  رندگیی دو شکل م   نی که از ا   هایی تیشخص
 :رسدیبه نظر م

 ،نیرویى است که در نفس انسانى به ودیعه نهاده شده اسـت           » عقل «
 ،کنـد   چراغى اسـت کـه روشـنگرى مـى         ،از سنخ کشش و گرایش نیست     

دهـد و دو گونـه       حسابگرى است که کارهـا را مـورد سـنجش قـرار مـى             
ایـد و    ب ۀ هست و نیـست و گـاهى در حـوز          ۀگاهى در حوز  : محصول دارد 

عقل «و از دومى به » عقل نظرى« از اولى به    ،پردازد نباید، به قضاوت مى   
 ریآنچه فقط به تدب   . الف:  دو مرتبه دارد   یعقل عمل . شود تعبیر مى » عملى

ـ  یفـرد  (شیاند  و عقل مصلحت   پردازد ی م یوی دن یامور زندگ  ) ی جمعـ  ای
عقل «و  »  عقل حسابگر «است  که از آن به       ی   همان عقل بدل   نیا. است
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 د مـور  ی شهوان التی تما ی که در آن ارضا    دشوی آورده م  ری تعب زین»  جزئى
 باطـل را در بنـد       التی کـه شـهوات و تمـا       یمـان یعقـل ا  . ب .توجه است 

 یمـان ی ا عقل .کند ی انسان را حاصل م    ی و اخرو  یوی و سعادت دن   کشد یم
در عقـل   . شـود  می تقس )یقدس( نیخود ممکن است به عقل متعارف و بر       

ـ    یروی و پ  ی و عبرت آموز   یشعاقبت اندی متعارف    مـورد   ی از اصول عقالن
یا مصلحت فردی و جمعی      بر محور خود شخص      نهای ا ۀنظر است، اما هم   

جا عقـل بـه فراتـر از جلـب مـصلحت و               اگرچه در این   یعنی زند؛یمدور  
فـداکاری   اما باز در حصار منافع خود اسـت و           ،شداندیی م یوی دن هایلذت

 است که عقل    ی در حال  نیا. نداردی او مفهوم و معنایی      برا معشوق   در راه 
ـ  ا. اسـت دیـ  ذوب شدن در توح  ی به معنا  یقدس  عقـل اگرچـه عاقبـت    نی
، امـا مـصحلت     درا به نحو برتـر و بـاالتر دار        ...  و ی و عبرت آموز   یشیاند
 عقل متعارف است در     هاییژگی که از و   ی خود و خود محور    ی برا یشیاند
  .شودی نمافتیاو 

. اسـت » دوستى شـدید  «به معناى   از سنخ گرایش و کشش و       » عشق«
  .ی مجازی گاهاست و یقیحقاین کشش گاهی 

 نزول و صعود، جایگاهى بس بلنـد         قوس در مبدأ و معاد و    حقیقی  عشق  
 ذات حضرت حق، آن شاهد      رای علت ایجاد عالم است؛ ز     یییعنى از سو  ؛  دارد
بود و هم عاشـق،      آفرینش جهان، خود، هم معشوق       از غیب که پیش     ۀحجل

 از . جمـالش گردانیـد    ۀخواست تا جمال خویش آشکار سازد، آفرینش را آینـ         
 دیگر؛ هر موجودى طالب کمال خویش است و کمـال وجـودى هـر               ییسو

 وجودى علت اوست، پـس هـر معلـولى عاشـق علـت              ۀمعلولى همان مرتب  
 هستى ذات حضرت حـق اسـت، پـس          ۀخویش است و چون باالترین مرتب     

 و عـشق بـه       هستى، ذات مقدس حضرت حق است      ۀى سلسل معشوق حقیق 
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  .گرددغیر آن مجازی تلقی می
ـ     بر اساس : از آنچه بیان شد معلوم گردید که، اوال         کـه  ی سـه گونـه عقل

هـا   در انـسان   تیسه نـوع شخـص    ) نیعقل حسابگر، متعارف و بر    ( شد   انیب
ـ  زتیشخـص : ند ازا عبارتهاتی شخصنیا. ردگییشکل م   ،یوانیـ  و حیستی
  .ی ربانتی و شخصی عقالنتیشخص

ـ ی نمـ ی است و به فراتر از امور ماد دهی چسب ای که به دن   یانسان  و شد،اندی
ـ  است و در ا    ی و ماد  ی شهوان التی تما یتمام همتش خوردن و ارضا      راه  نی

ـ  ز تی هنوز خام است و از شخـص       برد،یاز عقل حسابگر بهره م      بهـره   یستی
  .بردیم

 رفتار خود را    کند،ی م یروی پ یول عقالن  خود از اص   ی که در زندگ   یانسان
 ی دارد و رفتـار    یعبـرت آمـوز     و یشی عاقبت اند  سنجد،یبا عقل متعارف م   

  .مند است بهرهی عقالنتی از شخصشود،یناپخته از او مشاهده نم
 است که رفتارش را همسو با عقـل         ی از آنِ انسان عاشق    ی ربان تشخصی

 یارهـا یمع از   ی اگرچـه برخـ    ین انسا نیچن.  کرده است  می تنظ ی و قدس  نیبر
 نیـست و بـه      عقل متعارف را به نحو برتر و باالتر دارا است، اما خود محـور             

ـ  و از ا   اندیـشد آنچه مصلحت شخص اوست نمـی       جهـت ممکـن اسـت       نی
ـ  عقل متعـارف     دی مورد تأئ  یی از انسان ربانی   رفتارها  عقـل حـسابگر قـرار       ای

  .ردینگ
  :قابل تصور استالت چهار ح  بحث مصاف عشق و عقل،در: ثانیا
، و منظور از عشق، عـشق       )حسابگر (یاگر منظور از عقل، عقل بدل     . الف

  . ستی نی کاریقی عقل را با عشق حقنی است که ایهی باشد، بدیقیحق
 بـه شـهوات و      ی دلبـستگ  یعنـ ی یاگر مراد از عشق، عـشق مجـاز       . ب
ـ  ا نـاً یقی باشـد،    یمانی و ا  نی و غرائز، و منظور از عقل، عقل خداب        تینفسان  نی
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 خـدا دارد،    ی که رو به سـو     ی عقل رای ز کند؛ ی را محکوم م   ی عشق نیعقل چن 
 اگر شهوت بـه حـد افـراط          مخصوصاً پسندد؛ یتسلط شهوت بر انسان را نم     

  . برسد
 و یقی حقی و مراد از عشق، عشق   یمانیاگر منظور از عقل، عقل متعارف ا      . ج
ـ  اهللا باشـد، ا    ی ف یفنا ـ    نی ـ نـد؛ ز   دار یریـ  درگ ی دو در مراحل  کـار عقـل     رای

ـ        یطلب  و مصلحت  یشیاند مصحلت خـود شـدن،    ی است و کار عشق از خود ب
  . در راه معشوقی و فداکاری و از خودگذشتگثاریا

 ، باشـد  ی و قدسـ   نی و مراد از عقل، عقل بر      یقیاگر مراد از عشق، حق    . د
 ی و سلوک روحـان    ری وجود ندارد و در س     ی منافات چیدو ه  نی ا نی ب ناًیقی

 اهللا و عقـل     ی ف ی فنا ی عشق به معنا   رایمراه هم هستند؛ ز   همواره ه 
گـاه کـه بـه      انـسان آن  . اسـت  دیتوح ذوب شدن در     ی به معنا  یقدس
عقـل  « همـان    یقـ ی که عقـل حق    فهمد ی تازه م  رسد ی عشق م  ۀمرحل

 گرفتار عقـال و وهمنـد و        گرانی است که او دارد و د      »ی و قدس   نیبر
  .پندارند یآن را عقل م

   7قیام امام حسینتحلیل شخصیت و 
هـای   احیـای ارزش  عشق به عبادت، فدا کردن همـه چیـز خـود در راه              

طومار  آن حضرت هستند، عالوه امضا کردن        ، گواه شخصیت ربانی   اسالمی
 با خون خود و اختصاص یافتنِ عنوان سیدالشهدا به آن حضرت،             خدا محبت

بـانی امـام    توانند از جمله شواهد دیگری باشند که ما را بـه شخـصیت ر             می
ـ 7حسین  رهنمـون  - که از عشق به حـضرت حـق لبریـز گـشته اسـت      
 قیام آن حضرت در کربال، نیز نمود و تجلی شخصیت امام و یارانش              .سازند

بوده، بر این اساس عاشقانه بوده است، اما بایـد توجـه داشـت کـه معنـای                  
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.  به معنـای عاقالنـه نبـودن آن نیـست          7عاشقانه بودن قیام امام حسین    
  :تواند مدعای ما را ثابت کند یل زیر میتحل

یکى :  دو قیام مهم صورت پذیرفته است       یزید ضدبر  دانیم که   این را می  
ن دو  آ و دیگـرى قیـام عبداللَّـه بـن زبیـر، کـه بـین                 7قیام امام حـسین   

هـا و اهـداف و آثـار و نتـایج     ها، آرمـان هاى بنیادینى در ابزار و روش   تفاوت
  .وجود داشته است

 آن بود که خـود بـه قـدرت برسـد و              علیه یزید  امی ق در زبیر    ابن هدف
 است که عقل در خدمت شـهوات قـرار          یهی هدف بد  نیبا ا . حکومت کند 

کـشد  یابی به این هدف نقشه می      و عقل حسابگر به منظور دست      ردگییم
حرمتی به خانۀ   کند حتی اگر به قیمت بی     ای نیز استفاده می   و از هر وسیله   
هـدف خـدایی داشـت و بـه      7  امام حسیناما از آن سو، خدا تمام شود،  

دنبال ارضای تمنیات نفسانی نبوده و در شخصیت و قیام او عقل جزئی و              
 که دانست ی م7 نی حساماماز سویی دیگر؛  . حسابگر جایی نداشته است   

 او را   خواهنـد  ی کـه آنهـا مـ      دانـد  ی زنده ماندن ندارد، م    ی برا ی شانس چیه
 نـسبت بـه پـدر و        ی مردم کوفه در سست عهد     ۀسابق از   زی کنند و ن   دیشه

 مردم کوفـه اعتمـاد      مانی به عهد و پ    دی اساس نبا  نیبرادر، با خبر بود، بر ا     
ـ اندی زمـانش مـ    ی و عقـال   علما ، از مؤمنان  یاری و مانند بس   کرد یم . دیشی

ـ   مانی ا ی که عاقل بودند و به فضائل اخالق       ییهاهمان  ۀ همـ  ی داشتند، ول
 و  ی و مـرگ و آوارگـ      دندیسنج ی م شیقل مصلحت اند  امور را بر اساس ع    

 رو آن حضرت را     نی از ا  ، سفر بود، خوش نداشتند    نیورد ا آاسارت را که ره   
 خانـدان   کردند ی م هی به او توص   ای داشتند ی کربال باز م   ۀاز حضور در صحن   

 بـا   نـان ی تنها فرق ا   قاًدقیو  .  سفر بدون بازگشت همراه نبرد     نیخود را در ا   
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 و  ی آوارگـ  ، مـرگ  زیـ  آن حـضرت ن    یعنی نکته بود؛    نیدر هم  زی ن 7امام
 شی عقـل دورانـد    یهـا   اما او عاشق بود و بـه وسوسـه         د،ید یاسارت را م  

 تیـ  شده بـود، در آن موقع      ادی ز یسالمانحراف در جامعه ا   .  نداشت یتوجه
عاقل به عقل بـرین و      (ی   عاقل چی شده، ه  جادی از انحراف ا   یری جلوگ یبرا

 7نی رو امام حس   نی را انتخاب کند، از ا     یگریه د  را توانست ی نم )قدسی
 مستغرق بود، دفاع از حق را تنها        ی در حق تعال   یقی عشق حق  ۀکه در مرحل  

 نیا.  کرد هم نی و چن  د؛ید ی و اسارت خود و خاندانش م      یدر مرگ و آوارگ   
 خوانـده  زیـ  نیقـ یهمان جهاد اکبر است که نبرد عقل متعارف و عشق حق      

 که در حصار عقل متعارف گرفتار بودند و ی کسان،تی موقعنیدر ا. شود یم
 و طیشرازمانی که در : عتقد بودند مداشتند، یبا برهان و استدالل قدم بر م

 سـکوت  و هی تقدی و دشمن در اوج اقتدار است، باستی نامکانات قیام مهیا 
ـ     رونی حصار ب  نی که از ا   7نی اما در نظر امام حس     ،کرد  ۀ رفته و به مرحل

 میدر حـر : دادند ی فتوا مکی بود، عقل و عشق دهی رس یقدس و   نیعقل بر 
ـ دفاع از محبوب با     امیـ  در ق  ،یآر.  از جـان و فرزنـد و خانـدان گذشـت           دی

 نی اما عقل بر،دهد ی است و فتوا به سکوت م    ری عقل متعارف متح   ینیحس
ـ  و ارز  قیـ  دق ۀ بـا محاسـب    ده،ی عشق و شهود رسـ     ۀ که به قل   یو قدس   یابی

 و هرگـز    دهـد  ی م صیبه احسن وجه تشخ    ز نادرست   کامل، راه درست را ا    
 محـدود و محـصور      ، همان وهم اسـت    قتیدر بند عقل متعارف که در حق      

 حتی نـص  7نیامروزه بر همگان روشن است که اگر امام حس        . شود ینم
 تی واقع. مانده بودی باقی از اسالم تنها اسمرفت،یپذ یعاقالن آن روز را م

 .دیرسـ  ی و بـه دسـت مـا نمـ         شـد  ی مـ  ریس ا هی ام ی آن در بند بن    قتیو حق 
 بود، اسـالم را از خطـر        نی عشق و عقل بر    یختگی که آم  ینی حس یفداکار
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ـ  محفـوظ داشـت؛ ز     هیـ امی و سقوط به دست اراذل بن      ینابود  عقـل در    رای
 پرداخت و راه را از چاه نـشان داد و  یزیرقلمرو عشق به محاسبه و برنامه     

ه پس اگـر گفتـ    . ینی حس امیق عقل و عشق در      ی هماهنگ ی است معنا  نیا
 کـه   ستیـ  آن ن  ی به معنـا     عشق است  ی تجل 7 نی نهضت امام حس   شود
 معقـول   ری غ 7 نی که کار امام حس    ستی ن نیهرگز چن .  معقول است  ریغ
 عشق و فراتـر از  ی تجلشانی انهضت و شانی ضد عقل باشد، بلکه کار ا ای

ـ  به عنـوان     7  رو اگر امام     نیاز ا . حد عقل متعارف است     لـسوف ی ف کی
  . هم ارائه دهدی از کار خودش دفاع عقالنتواند ی مرد،یمورد سؤال قرار بگ

ـ      ،که این یانی پا سخن  در  نی و عقـل بـر     ی در کربال صاحبان عقل جزئ
 که فروتر از عقل متعارف و فراتـر از          ی گروه یعنی ؛مقابل هم قرار گرفتند   

ن عقل   هم که صاحبا   ی و گروه  ، کردند ییآن بودند در مقابل هم صف آرا      
 بـا   ی  رفتن و تـوان همراهـ       یمتعارف بودند، از آن رو که عاشق نبودند پا        

 . نداشتنداامام ر
  



 

  غلبۀ جنود عقل بر جنود جهلکربال و 

  آیا در حادثۀ عاشورا جنود عقل بر جنود جهل پیروز شده است؟

پیش از پرداختن به حادثۀ کربال و تحلیل این واقعه از منظر جنود عقل و               
  :رسد مقدماتی ضروری به نظر میجهل، ذکر

  آشنایى با مفهوم عقل و جهل. 1
 دو گونـه     دارای  و دعقل نیرویى است کـه توانـایى ادراک کلیـات را دار           

کنـد و     یعنى گاهى در حوزۀ هست و نیست اظهار نظـر مـى            است؛محصول  
البته این  . گاهى در حوزۀ باید و نباید و اخالق با قسمت اخیر سر و کار دارد              

 .شـود  تعبیـر مـى    ى دارند که از آن به عقـل کلـى          باطن و سرّ   ، جزئى عقول
  . دگرد در مقابل عقل قرار دارد و به کلى و جزئى تقسیم مى نیزجهل

  جایگاه عقل در مباحث اخالقى. 2
 در این موضوع سـه      ، البته اخالق رسالت تهذیب نفس را بر عهده دارد       

وعى مبارزه بـا دشـمن      ن رویکردى که تهذیب نفس را    : رویکرد وجود دارد  
 رویکــردى کــه تهــذیب نفــس را نــوعى درمــان .کنــد درونــى تلقــى مــى

 رویکردى که تهذیب نفس را سـیر        ، و نماید هاى روحى قلمداد مى    مریضى
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منشاء قرآنی و روایی دارند و بـاهم        : اوالاین سه دیدگاه    . داند و سلوک مى  
 در همـۀ آنهـا      :ثانیـا . یستندمانعۀ الجمع ن  تر  اند و به تعبیر دقیق    قابل جمع 

انسان مسافرى است کـه در سـیر         .اى برخوردار است   عقل از جایگاه ویژه   
کنـد، او بایـد      هاى عقل، راه را گم نمـى        خدا، در پرتو هدایت     سوی خود به 

افکنـد   موانع راه را بردارد و با آنچه که سالمت روحى او را به مخاطره مى              
 .ارزه کندشود، مب اش محسوب مى و دشمن درونى

 جایگاه عقل و جهل از نگاه آیات و روایات. 3
های زیادی صورت گرفته است، امـا بـه نظـر           گرچه در این باره، بحث    

گـشا  توانـد راه رسد، طرح پنج نکتۀ اساسی با نگاهی به متون دینی می        می
 :باشد

  ماهیت انسان و رابطۀ آن با عقل. الف
ز روح و بدن، صـاحب      انسان موجودى است ملکى و ملکوتى، مرکب ا       

هاى مختلف، از طرفى میل به کمال دارد و از طرف دیگر، گرایش              گرایش
هـا همیـشه تـزاحم و درگیـرى          هاى غریزى و بین این گرایش      به خواسته 
عقل از سنخ کشش نیست، روشنگر و حـسابگر اسـت و البتـه              . وجود دارد 

 .ست عقل افقها در وجود آدمى بر و اى از تمایالت و گرایش دسته

  ا رابطۀ عقل و تقو.ب
 و  اگیرد و عقل را از بند اسارت هـو          در مقابل هوا و هوس قرار مى       اتقو

 لذا تقوا، آزادى بخش، احیـا کننـده و عـزت آفـرین              .دهد هوس نجات مى  
عقل  .هاى عقل، نمایان گردد سازد تا روشنگرى است و زمینه را فراهم مى    

گیـرد کـه پیـامبران بیرونـى،        پیامبر درونى است و از همان منبع الهام مى        
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هاى پیـامبر   کنند و تقوا، زمینه را براى آزادى و فعالیت  وحى را دریافت مى   
 .سازد درونى آماده مى

   رابطه جهل و تیه.ج
برنـد و    بسر مـی   ند، گروهى در سیرند و گروهى در تیه       اها در حرکت   تمام انسان 

حـرکتش در    آن کـه     .اسـت یا   حب دن   نیز، عامل تعیین کننده در این امر     . سرگردانند
شود، عاقبت و سرانجام ندارد و در گرداب گرفتار          محدودۀ دنیاست و به ابد ختم نمى      

ـاى   آمده است و آن کس که گرفتار گرداب شده است، نداى عقـل و روشـنگرى                ه
فهمد، پس جهل فرع بر حب دنیاست و آن که جاهـل             پیامبر درون و بیرون را نمى     

 .رداست، از ذلّت رهایى ندا

  فلسفۀ بعثت پیامبران عقل و  .د
آنها . کار عقل و پیامبر درون باشند     پیامبران مبعوث شدند تا مُعین و کمک      

آنهـا  . آمدند تا از طریق اشاعۀ تقوا عقل را از اسارت هوا و هوس نجات دهنـد               
 بـشر را از جهالـت و سـرگردانى          ،کن کردن حب دنیـا    آمدند تا از طریق ریشه    

 .نجات دهند

  7نود عقل و جهل در روایت امام صادق ج.  ه
 نام بـرده    هفتاد و پنج سرباز عقل و جهل      از   7در روایت امام صادق   

 و این  استعلم از جنود عقل، و جهل از جنود جهل برشمرده شدهشد که 
عقل و  (گونه که فرماندهان آنها     اند؛ همان  گرفته دو در مقابل یکدیگر قرار    

  .اند کرده آرایى در مقابل یکدیگر صف) جهل
با جهلى که سرباز   سپاه است ۀمقصود از جهلى که فرماندبدیهی است 

قـوۀ  (جهل فرمانده، همان نیروى وجـودى و شـهوت        : ، متفاوت است  بوده
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) قـوۀ عاقلـه   (است که در مقابل نیروى وجودى دیگر یعنى عقـل           ) واهمه
گیرد و چون امرى وجـودى اسـت، داراى لـشکر و سـپاه فـراوان                 قرار مى 

 پیروى از عقل،    ۀاز جمله آثار و لشکریان عقل، علم است؛ زیرا الزم          .تاس
از سوى دیگر جهل به معناى نادانى و فقدان علم از  .فراگیرى دانش است

 جهل و شهوت، ترک    ۀسپاهیان نیروى جهل و شهوت است؛ زیرا که الزم        
  .علم و دانش است

آیـد،  زیر مـی  حال با توجه به آنچه گفته شد و توضیح عناوینی که در             
  : گردیم به تحلیل حادثۀ عاشورا باز می

  معرفى سربازان عقل و جهل در کربال: الف
 انسربازتوان از تمام    با نگاهی به حوادثی که در کربال اتفاق افتاد، می         

  . نشانی یافت آمده بود،7 در روایت امام صادقی کهعقل و جهل
 :اند ازعبارتای از این سربازان  پاره

. 5؛ شکر و کفران. 4؛  رضا و سخط  . 3؛  عدل و جور  . 2؛  ن و کفر  ایما. 1
. 9؛ ع و کبـر ضـ توا. 8؛ رهبت و جرأت. 7؛ زهد و رغبت. 6؛ توکل و حرص 

. 13؛ کتمان و افشا . 12؛  اخالص و شوب  . 11؛  وفا و غدر  . 10؛  صبر و جزع  
 .. ..توبه و اصرار. 14؛ صالۀ و اضاعۀ

   موفقیت سربازان عقل در کربالارزیابی . ب
در ارزیابى موفقیت عقل باید دید چـه چیـزى او را از ذلـت و اسـارت نفـس                    

 وجود داشـته    7دهد و آیا چنین چیزى در کربال در لشکر امام حسین           نجات مى 
 است یا نه؟

 ه اسـت، ایـن نکتـه      دآمـ کاربرد لغاتى که به معناى پیروزى       با بررسی   
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ـ             اثبات مى  ا پیـروزى   گردد که از منظر منطق اسـالم، پیـروزى ظـاهرى ب
شـود کـه اهـداف       واقعى فرق دارد و پیروزى واقعى آن زمانى محقق مـى          

که بیان شد، هدف در مبـارزۀ عقـل و          گونه    همان .دپذیرمورد نظر تحقق    
. ن است که عقل از ذلت اسارت جهل رهایى یابد و روشنگرى کند            آجهل  

کنـارى   ، بـه  سیر به خدا  مسیر  در  راه  شیطان در انزوا قرار گیرد و این خار         
 این هدف با مبارزۀ جنود عقل، در کربال به منصۀ ظهور            ، البته افکنده شود 

در کربال انسان کامل و تمام کسانى که در رکاب این حجت الهـى              . رسید
بودند، توانستند غبار افکنده شده بر چهرۀ عقـل را کـه از طـرف جهـل و                  

ا و ریـشه کـن      آنها توانستند با اشاعۀ تقو     .جنودش ایجاد شده بود، بزدایند    
در کـربال حجـت     . کردن حب دنیا به چنین افتخار و عزتـى دسـت یابنـد            

بیرونى به یارى حجت درونى آمد و نه تنها خود زیر بار ذلت نرفت، بلکـه                
  .اسباب آزادى حجت درون را هم از چنگ هواى نفس فراهم نمود



 

  جبر و اختیار در حادثۀ کربال

که بر طبق آنچه در علـم الهـی          مجبور نبودند    7آیا یزید و امام حسین    
برای آنان مقدر شده بود، رفتار نمایند، براین اساس چـه سرزنـشی بـر               

  شود؟ یزید است و چه فضیلتی برای امام اثبات می

و  خداوند نصیب او شـده اسـت         سویاصل خلقت انسان، لطفی است که از        
 هـا انـسان هـیچ وسـیله و سـببی بـرای هـدایت            از   وندخدابعد از خلقت نیز     

بر این اساس؛ اگر انسانی از این شـرایط فـراهم آمـده             . فروگذار نکرده است  
استفاده ننماید، مسئولیت چنین اقدامی متوجـه خـود اوسـت نـه بـر عهـدۀ                 

هـا رسـیدن آنـان بـه        این در حالی است که هدف از خلقت انـسان         . خداوند
 جـن و    نیطاشـی تکامل بوده است، و بدیهی است که تکامل بـدون وجـود             

پذیر نیست؛ البته معنای این سخن آن نیست که شیاطین جنـی            مکانا انس
نقـش  های بد، مجبورند که بد باشند، بلکـه مقـصود آن اسـت کـه                و انسان 
 ، یک نقش ضروری است و باید وجود داشته باشد         ی و انس  ی جن یهاشیطان

ۀ خود شـیاطین     کند با انتخاب و اراد     ی این نقش را باز    یاما این که چه کس    
  . خداوند وجود نداردۀ از ناحیی و جبرهاستنسانجنی و ا
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 امـا  ،کنـد دانست که چه کسی معصیت مـی  از ازل می   نیز اگرچه  خداوند
ـ  ؛ زیـرا  ست که انسان در انجام معصیت مجبور باشد        نی این بدان معنا   ق  متعلَّ

 در نظام عینـی     .علل خاص خود آنهاست   ناحیۀ  علم الهی صدور معلوالت از      
 یعنـی   ؛اند و گاهی شـعوری    ها طبیعی ند گاهی علت  اوتها متفا  علت ،خارجی

 است مثل آنچـه را کـه انـسان          ۀها، اراده و اختیار جزء العل     در بعضی از علت   
دهد و اگر علم ازلی خداوند به افعال و اعمال انسان تعلـق گرفتـه               انجام می 

 اختیـار و    از روی داند که چـه کـسی        به این معناست که او از ازل می        ،است
 بله انـسان    شود، می معصیتمرتکب  کند و چه کسی     ی خود اطاعت می   آزاد

 به عبارت دیگـر؛    .تواند مختار نباشد   یعنی نمی  ؛در داشتن اختیار مجبور است    
معنای این که خداوند افعال اختیاری انـسان را از پـیش تقـدیر کـرده، ایـن         

گیـری از اختیـار     است که شخص خاصی در زمان و مکان معینـی بـا بهـره             
هد و علـم  بـه وقـوع     آن کار را انجام میـ و نه به صورت جبریـ یش  خو

حتمی آن عمل نیز بر اساس شـرایط فـراهم آمـده اسـت کـه یکـی از آن                    
شرایط، اختیار آدمی است و این یعنی وقـوع جبـری و غیراختیـاری چنـین                
فعلی محال است، از آن جهت که قضا و قدر الهی به وقـوع اختیـاری ایـن                  

فته است و اگر این فعل از روی جبر و غیراختیاری واقع شـود،              فعل تعلق گر  
شود؛ زیـرا   خالف قضا و قدر الهی است و در این صورت علم خدا جهل می             

بـر ایـن اسـاس     . علم خدا به وقوع اختیاری این عمـل تعلـق گرفتـه اسـت             
شود که از یزید سلب مسئولیت شود یـا       قضا و قدر سبب نمی    : توان گفت  می
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گزیدنـد هـم    ؛ زیرا راهی که یزید و امام بر       امام اثبات نگردد  فضلیتی برای   
آنان آزاد بودند در انتخاب راهـی کـه در          . مقدر بوده است و هم اختیاری     

پــیش رو داشــتند، و همــین هــم مقــدر بــود؛ یعنــی خــدا از ابتــدا و ازل 
بـه هرحـال،    . گزیننـد دانست که آنان با اختیار خود چه راهی را برمی          می

رسـید، و ایـن     یار خود این راه را انتخـاب کـرد و بـه شـهادت               امام با اخت  
ای نیز به دالیلی از وقوع این حادثه        اگرچه در علم ازلی معلوم بود و عده       

باخبر شدند، پیش از آن که این حادثه اتفاق افتـد، امـا اینهـا نـه حادثـۀ                   
 آن  کند و نه از قبح جنایت عـامالن       عاشورا را از اختیاری بودن خارج می      

 .کند و یارانش وارد می7حسینای به فضایل امامکاهد و نه خدشهمی

 



 

  بدا و تقدیرات غیر حتمی

آیا فـرج آل محمـد در سـال هفتـاد بـوده اسـت، و بـه دلیـل شـهادت                      

   به تأخیر افتاده است؟7حسین امام

 لـوح   درمقـدّرات   . لوح محفـوظ و لـوح محـو و اثبـات          : خداوند دو لوح دارد   
بـر خـالف لـوح محـو و اثبـات کـه             .  قابل تغییر است    ثابت و غیر   ،محفوظ

 از ایـن  کـدام یچ هـ امـا سرنوشت و تقدیر هر چیزى در آن ثبت شده اسـت،        
  . اقتضایى دارندۀ آنها جنبۀتقدیرات ثابت نیست، بلکه هم

 گفت که در لوح محو و اثبات، بـه سـال هفتـاد،              توانی اساس؛ م  نی ا بر
ـ شده بود، امـا ا     گشته و در آن ثبت       ریمحمد تقد فرج آل   اقتـضایى  ۀ جنبـ  نی

ـ  ایداشته و بدون لحاظ مانع و شروطش بـوده اسـت و معنـا           حـرف آن  نی

ـ ای ن دی، پد 7نی مانند شهادت امام حس    یاست که اگر مانع     ری آنچـه تقـد    دی

 محو  زی گذشته ن  ریگاه که مانع آن محقق شود، تقد       و آن  افتدی اتفاق م  هگشت
ـ        هعی است که ش   ی همان بدائ  نی و ا  شود،یم  ی بدان معتقد است و از نظر عقل
  .  نداردی محذورزین
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ـ  ثبـت اسـت و در نها       راتیی حوادث و تغ   ۀدر لوح محفوظ هم   البته    معلـوم   تی
 امام دوازدهم خواهد بـود و در        عج یاست که فرج آل محمد توسط حضرت مهد       

ـ  گفـت روا   تـوان ی رو م  نیاز ا . ستی در کار ن   ی محو گریآن مرحله، د    کـه از    یاتی
 از لـوح  دادن فرج امام دوازدهـم صـادر شـده، بـر اسـاس خبـر             ۀدر بار  نیمعصوم

 .محفوظ بوده است



 

  امیه زیارت عاشورا و لعن همۀ بنی

اند با این کـه در   امیه مورد لعن قرار گرفته چرا در زیارت عاشورا همۀ بنی    
   اند که سزاوار این لعن نیستند؟ های خوبی بوده بین آنان انسان

امیـه  که آیـا در بنـی     اول این :  قابل تحلیل است   سؤال فوق به دو پرسش    
کـه در صـورت وجـود       اند یا نه؟ و دیگر ایـن       وجود داشته  های نیک انسان

  امیه در زیارت عاشورا چیست؟هایی مراد از بنیچنین انسان
که معاویۀ بن یزید و عمر بن عبـدالعزیز  اگر چه بین دانشمندان در این  

از تفاق نظر وجود ندارد، اما شکی نیست کـه  اند، ااز صالحان و نیکان بوده  
مانند خالد بن ؛ بودندیان خالص شیعو لو گروه اندکی از آنان، جزو امیه  بنی
امیـه  بنـابر ایـن؛ از بنـی      .  و سعدالخیر  عی بن عاص و ابوالعاص بن رب      دیسع

پـس چگونـه اسـت کـه در         . افرادی هستند که مستحق لعن الهی نباشند      
: اند؟ در جواب باید گفت    امیه مورد لعن قرار گرفته    زیارت عاشورا همۀ بنی     

از بدیهیات دین اسالم آن است که حق تعالی هـیچ فـرد، گـروه، نـژاد و                   
نسلی را به جهت گناهان دیگران مورد عقوبت دنیوی یـا عـذاب اخـروی               

دهد، مگر این که به نحوی در تحقق آن گنـاه مـؤثر یـا بـه آن                  قرار نمی 
ده باشند؛ یعنی از نظر قرآن و روایات مـالک در           راضی، یا از آن  نهی نکر      

ای، هماهنگی فکری و عملی با گروه است؛ چنـان          الحاق به گروه یا قبیله    
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داند و دلیل آن را عـدم همـاهنگی   که خداوند پسر نوح را از اهل نوح نمی    
  .کندعملی با نوح بیان می

نی هستند  امیه که مورد لعن قرارگرفتند کسا     بر این اساس؛ مراد از بنی     
که از نظر فکری و عملی هماهنگ با آنان هستند؛ یعنی آن جماعتی کـه               
غاصبانه بر تخت خالفت تکیه زدند و به دنبال خاموش کردن نـور الهـی               

 بهره گرفتنـد و نیـز     :بیتای برای دشمنی با اهل      بودند و از هر وسیله    
ت آن گروهی که از اینان حمایت کردند و نسبت به کارهـای آنـان رضـای               

امیه از تحـت   بنا بر این؛ طبق اصطالح اصول، خروج صالحان بنی        . داشتند
تخصّص خواهد بود نه تخـصیص؛ یعنـی از همـان ابتـدا             » امیهبنی«واژۀ  
امیه نیست تا بخواهد با تخصیص      امیه در این عبارت شامل نیکان بنی      بنی

  .خارج شود



 

  7قیام امام حسینشخصیت و  تحلیلی از

شود معاویه و یزید صـاحب رذایـل و امـام             می ه که گفته  آیا واقعاً آن گون   

 صاحب آن همه فضایل بوده اند و آیا به راستی دامن یزید به              7حسین

   آلوده شده است؟ 3کشتن فرزند فاطمه

 کار به دست آلودگی، از یزید و معاویه دامن کردن پاک برای ایعده اگرچه
 توجـه  اسـت  الزم اما اند،همطرح کرد  یزید و معاویه برای فضایلی را  و شدند
 روایـاتی  چنـین  کـه  اسـت  آن سـنت  اهل اکثر فکری گرایش که شود داده

 در« ندارد و غالبا به این نکته اذعان دارند کـه،          درستی اساس و است جعلی
بایـد   اما در بارۀ یزید   . »در دست نیست   درستى حدیث هیچ معاویه، فضیلت

 حکـم  یزیـد  کفـر  و لعن جواز آنان به  بزرگان و سنت اهل گفت که اکثریت  
 مثال ابن  اند؛داده قرار سرزنش نیز او را مورد    معاویه مدافعان اند و حتی  کرده

 روا را تردیـد  وی برای خالفـت،    استحقاق عدم و یزید فسقِ بارۀ خلدون در 
 معاویـه  که بود آن از بیش یزید فجور و فسق که کندمی تصریح و داردنمی
  . داشت آگاهی یا انتظار
و  نگردید متوقف محدوده همین در حدیث، جعل فتنی است که جریان   گ

تـرین شـیوۀ    در بارۀ شخصیت و قیام عاشورا نیز تحریف را به عنوان اصـلی            
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 را یزیـد  و معاویـه  زشت چهرۀ نشد اگر مبارزه در دستور کار خود قرار داد تا       
 در نیـز  7حـسین  امـام  از زیبـایی  چهـرۀ  داد، نـشان  زیبا و کرد بازسازی

 مـتن  سـوی  از کـه  سیاسـتی  نشود، گذاشته نمایش به جهانیان دید عرضم
  . است گردیده دنبال نیز سؤال در شده ارائه

 روابـط  7حـسین  امـام  کـه  شـد  بیـان  فـوق  مـتن  در اساس؛ این بر
 بـر  معاویه با 7حسین امام روابط که حالی در داشت، معاویه با ای  دوستانه
 امـام  و بودنـد  بـسته  معاویـه  بـا  7حـسن  امـام  کـه  بـود  عهـدی  اساس
 روابـط  بر دلیل تواندمی چگونه این .گذاشت  می احترام بدان  نیز 7حسین
 و مکه به سفرهایش در معاویه از 7حسین امام استقبال و! باشد؟ دوستانه
 امـام  حـضور  عـدم  زیـرا  گـردد؛ می ارزیابی راستا همین در دقیقا نیز مدینه؛
 دسـت  در شد می ای  بهانه و دگردی  می تلقی گیری  جبهه و گیریموضع نوعی
  .کند اقدام نامه صلح نقض به تا معاویه

 ایـن  در معاویـه  بـا  برخـورد  در 7حسین امام سخنان ما، گفتار شاهد
که امام اعتراض خود را صریحا نسبت به تالش معاویـه بـرای              دیدارهاست

دارد و او را مورد سرزنش قـرار        والیت عهدی یزید و گرفتن بیعت اعالم می       
 در را معاویه که بود کسی اولین امام: است شده سؤال نقل  متن در. هددمی

 آدرس ارائـه شـده     در سـخنانی  چنـین  به ما که حالی در گرفت،می آغوش
  . نکردیم برخورد
 طرف از آن رعایت و صلح قرارداد انعقاد ها علت همان کتاب  در بله
به صراحت بیـان شـده و در مـواردی      7حسین امام و 7حسن امام

 هـر  بایـد  اسـت  زنـده  زمانی که معاویه   بیان فرموده تا   7حسین ماما
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 و این یعنی آماده نبودن شرایط     . کند انتخاب را نشینی  خانه شما از یک
 7حـسین  امـام  و 7حسن امام اگر. دوستی با معاویه   قیام نه  برای
 دوسـتش  قتـل  بـرای  معاویـه  چـرا  داشتند؛ معاویه با ای  دوستانه روابط

 را 7حـسن  امـام  شـهادت  خبـر  وقتـی  چـرا  و نـد ک  می چینی دسیسه
  .نماید می خوشحالی اظهار شنود می

 وجـود  دلیلـی بـر    امام، سوی از مالی امکانات دریافت سؤال، متن در
 آنچـه  پذیرش فرض با .است تلقی شده  معاویه و امام بین دوستانه رابطۀ

 مـام ا: بـود  آمـده  صلح قرارداد در که دانیممی است، آمده اخبارالطوال در
 را درهـم  دومیلیـون  7حـسین  امام و اهواز خراج ساله همه 7حسن

 بـرای  مـالی  امکانـات  از اسـتفاده  کـه  داشت توجه باید اما کنند، دریافت
 اگـر  و بود، 7حسین وامام 7حسن امام حق اسالمی، اهداف پیشبرد

 نمایـد  استفاده .. و مالی و انسانی امکانات تمام از نتواند امام شرایطی در
. نمایـد  تحـصیل  خود برای آن را  که است واجب قدرت، و امکان رقد به
 شـیعیان  خـون  کـه  بود شده گنجانده هم صلح قرارداد در اساس؛ این بر

 و حـسن  امـام  بـه  فـوق  مبلـغ  هـم  و نـشود  ریخته معاویه طرف از امام
  .گردد پرداخت 7حسین

 از نه؟ یا دارد اشکال زورمداران از عطایا دریافت آیا که دید باید وانگهی
 امـام  شـد،  سؤال ستمگر زورمداران از عطایا، دریافت به راجع 7باقر امام

 همچـون  زورمـدارانی  عطایـای  7حـسین  امـام  و 7حسن امام: فرمود
 ستمگر زورمداران اختیار در آنچه و بود آنان حق زیرا پذیرفتند؛  می را معاویه
  . است حرام آنان برخود است
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 این پرتو در و... است زنده معاویه تا بود گفته امام که آمده فوق متن در
 اسـت،  بوده برخوردار معاویه هایکمک از حضرت آن که بوده گیری موضع

 قرارداد متن در ساالنه درهم میلیون دو دریافت که گردید بیان که حالی در
  .است آشکار ورزی تعصب و غلط گیرینتیجه یک این پس بود، آمده صلح

صـحت و    فـرض  بر اید،  کرده نقل 7علی ندانخا از که هم را روایاتی
 آن بـر  سرزنـشی  تواند  نمی اعتباری مستندات آن،  نادیده گرفتن ضعف و بی    

 7علـی  اوالد بـرای  معاویـه  توجه داشت،  باید کهضمن این  .باشد امام دو
 گاهیگه آنان که شد  می باعث امر همین و بود کرده ایجاد را سختی شرایط
 از داشـت  تـالش  هـم  معاویـه  و بروند معاویه زدن به خود حق دریافت برای
 شـد؛   نمـی  نایـل  خود هدف به اما نماید، استفاده خود نفع به هاموقعیت این
 خواسـتۀ  بـه  ظـاهر  به هم و برسد خود حق به هم این که    برای عقیل مثالً

 و نمود توریه نکند، 7علی لعن حال عین در و بپوشاند عمل جامع معاویه
 لعنـت  او بر که کنم لعنت را علی تا داد فرمان من به یهمعاو: گفتگونه  این
 معاویـه  بـه  عقیـل  نظـر  از) او( ضـمیر  بـاد،  لعنت معاویه بر یعنی این و باد
 بـر  نگفتم که من که کند انکار آن را  تواند  می حال عین در ولی گردد،  می  بر

 بـرای  معاویـه  خواسـتۀ  اجابـت  نیز در  صوحان بن صعصعه .باد لعنت معاویه
 از معاویـه  بدانیم که است جالب و نمود استفاده عبارت این از 7علی لعن
  . ایمکرده بیان ما که فهمید را همانی صعصعه، گفتۀ این

 7حـسین  امام هایبخشش و امالک و اراضی و ثروت از باال متن در
 بخشش و ثروت داشتن چنین ادعایی مگر   صحت فرض بر شد،  گفته سخن

 المال  بیت از انسان که است این دارد اشکال چهآن! دارد؟ اشکال کردن آن 
 عثمـان  که است همان این و کند استفاده شخصی منافع جهت مسلمانان
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  .اند داده می انجام حکومتشان دوران در.... و معاویه و
 بیعـت  قـصد  امـام  کـربال  جریـان  که در  اید  رسیده نتیجه این به کجا از

 امـری ! است؟ داشته یزید با امام یعتب از غیر ای  خواسته زیاد  ابن آیا! داشت؟
 اگرچـه  نیـز  کند و یزید   آن به مجبور را 7 سیدالشهدا نتوانست معاویه که

  .نیامد نائل خود خواستۀ به امر این در اما بگیرد بیعت امام از که کرد تالش
 فرا خوانـده بـود،     یزید با بیعت به را حضرت آن که مروان جواب در امام
 آن گفـت،  وداع آن بـا  و خواند را مسلمانى و اسالم حۀفات باید دیگر: فرمود
  . گردند یزید مانند رهبرى و زمامدار دچار مردم و جامعه که گاه

 اگـر : فرمود   حنفیه محمّد اندیشىچاره و خیرخواهى برابر در آن حضرت 
 در کنم، و بـاز     نمی بیعت یزید با باز باشم نداشته ماوائی و منزل هیچ دنیا در

 چیز دو از یکى بین مرا زنازاده فرزند زنازاده! شگفتا: فرمود   اشوراع روز صبح
 خوارى و ذلّت ما که هیهات و) تسلیم (ذلّت و مرگ بین است، کرده مجبور

  ...بپذیریم را
  :که آورد برمی فریاد عاشوار روز در که نیست 7امام حسین این آیا

  النار دخول من اولی والعار            العار رکوب من اولی الموت
 آنـان  دل بـر  را حسرت دشمن، تقاضاى برابر در عشق قربانگاه در نیز و
 خواسـته  بـه  هرگز سوگند خداى به! باشید بهوش! هان: که خروشید و نهاد

 که کنم دیدار را پروردگارم حالى در تا داد نخواهم مثبت پاسخ آنان ظالمانه
 رنگـین  بیـداد،  بنـد  از بندگانش آزادى و نجات و او راه در خویشتن خون به

  . باشم شده
 کـه  رسـاند  جـایى  بـه  را کار تاریخى حادثۀ این حقایق در برددست بله
 پشیمان کربال به خود آمدن از عاشورا شب در على بن حسین بگویند برخى
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 به او با شکلى به یا و کند بیعت یزید با و برود شام به که شد آماده و گردید
 داده نـسبت  طبـرى  به سؤال متن در که است یحرف همان این! برسد تفاهم
 کنـد مى رد را سخنی چنین سنّت اهل نامى مورّخ این که حالی در است، شده

 از مـن : اسـت  گفتـه  او کـه  نمایدمى روایت سمعان بن عقبۀ از خود سند به و
 هـر  در نشدم، جدا او از گاههیچ بودم، همراه او با 7حسین امام حرکت آغاز

 در چـه  مکّـه،  یـا  و مدینـه  مردم با حضرت آن هاىخنرانىس در چه شرایطى
 روزى تـا  بـودم  ایـشان  با جا همه در لشکریان، نزد چه و عراق در چه و هاراه
 مـردم  کـه  نبـود  گونـه  این هرگز! خدا به سوگند. رساندند شهادت به را او که

 در بیعـت  بـراى  را دسـتش  خواسـت مى او که گویندمى هم به و دارند گمان
   ... .دهد قرار معاویه بن یزید دست

 یـاد  زشـتی  به یزید از یا نبوده جنگ آغازگر امام که است شده گفته
 یـا  کـرد  تلقی امام بر نقصی عنوان به باید را اینها آیا اما... و است نکرده

  ! گذاشت؟ امام ادب و اخالق حساب به
تالشـی مذبوحانـه صـورت       نکته قابل توجه در متن فوق آن اسـت کـه          

زیاد  ابن حادثه، این اصلی مقصر و نگردد مستند یزید به فاجعه ه تا این  گرفت
 کـاری  چنـین  بـه  یزید اجازۀبی آنان که شوند داده جلوه شمر و سعد عمر یا

 ایـن سیاسـت     .نداشت دادند انجام آنان آنچه به رضایتی یزید و کردند اقدام
دنبـال   هـا وهـابی  سوی ای دیگر از  همان سیاستی است که امروزه به گونه      

 مـسئولیت  و نداشته 7امام شهادت در نقشی گویند یزید آنان می . شودمی
 ایـن  همـۀ  جـواب  اسـت، امـا    بوده کوفه شیعیان متوجه حضرت آن کشتن
  :که آن است سخنان

 و یزیـد  متوجـۀ  را کـربال  شـیعیان جنایـت    چـون  سنت اهل اکثریت. 1
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 اسـت  نابخشودنی که اندنموده تلقی قدری به را آن شدت و دانسته عمّالش
گفتنـی اسـت    . شدند همکارانش، و یزید لعن نظریۀ طرفدار کالمی نظر از و

 نظریه این که کسانی و نبوده ایفرقه و مقطعی اندیشۀ یک اندیشه که این 
 محـدود  خاصـی  مـذهب  و تخـصص  زبـان،  عصر، منطقه، به اندپذیرفته را

  .شوند نمی
 دسـتور  عبیـداهللا  به یزید که ددارن نکته حکایت  این از تاریخی منابع. 2

 تـو  یـا  قـضیه  این در :نوشت عبیداهللا به او. را داده بود   7حسین قتل امام 
 سـر  بـه  گذشـته  در کـه  بردگـی  همـان  بـه  گـردی   برمی یا و شوی  می آزاد
 بـین  بـود  کـرده  مخیر مرا یزید: است گفته جایی در خود عبیداهللا. بردی  می

 ولـی  برگزیدم را امام قتل من و ،را خود یا بکشم را 7حسین اماماین که   
  .  کشتم نمی را امام کاش ای

 عـروه،  بـن  هـانى  و مـسلم  شـهادت  از پـس  که دهدمی گزارش تاریخ
 نامـۀ  یزیـد  و فرسـتاد  شـام  بـه  را بزرگوار دو آن مطهّر سر زیاد بن عبیداهللا
 هنگـام  در همچنـین . اسـت  نمـوده  سـرور  اظهار و فرستاد او براى تشکّرى
 کـاش  اى« :کـه  خواند را زبعری ابن شعر این کربال، هدایش سرهای دیدن
 حاضـر  ایـن جـا    در شدند، کشته بدر جنگ در که من قبیله بزرگان و پیران
 هلهلـه  فریـاد  شادى، از گاهآن. دیدند مى را خزرج قبیله کردن زارى و بودند
 را آنهـا  بزرگـان  مـا . مباد شل دستت یزید اى: گفتند مى سپس دادند مى سر

 بـه  سـر  تا دادیم، بدر جنگ در که است هایى کشته تالفى به این و کشتیم
 گر و دادند، قرار خود مقاصد به نیل بازیچه را حکومت هاشم قبیله. گردید سر
 نگیرم، انتقام احمد آل از اگر من. شد نازل وحى نه و آمد آسمان از خبرى نه نه
   .»بود نخواهم  خندف دودمان از
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 ابـن : گویـد مـی  باره این در سنت اهل معروف دانشمند حسین طه دکتر
 جنایـت  به راضی یزید اگر و زد حسین قتل به دست یزید، قاطع امر به زیاد

 مجلـس  در را او و کـرد مـی  جریمه درنگی هیج بدون را او باید نبود، کربال
-نمـی  برایش هدایایی و ساختنمی نشینهم و دادنمی راه خود خمر شرب
  . فرستاد
 او کـه  ایـن  و دارد داللـت  حسین قتل به یزید رضایت بر رامو این همۀ
 ایـن   حـال بـا    .نگردیـد  پشیمان کربال هولناک جنایت و تلخ از کشتار  هرگز

 اطـالع  یزیـد  کـه  گفـت  انـدک  توان مانند آن گـروه    باز می  آیا همه شواهد 
 آیا چنین اصراری چیـزی     !کرد؟  و بر آن پافشاری    !بود؟ ناراضی یا و نداشت

 در دارانـه جانب داوری و بدیهیات انکار و متواتر خبر بر جعلی قلن تقدیم جز
 مـذهبی،  تعـصب  هرگونـه  دانـیم  مـی  با ایـن کـه     تاریخی، است؟  گزارشات
 مـانع  مـداری،  حـق  و طرفی بی اصل رعایت عدم و... و اقتصادی و سیاسی
  .شود می محسوب تاریخی حقایق به یابیدست در اساسی و جدی

بـود   زمـانی  کارها این اما داد، قرار ترحم مورد بیت را اهل بله یزید 
 خـود  در بمانـد،   بـاقی  خود قبلی موضع بر و نکند ریاکاری اگر دید که
  .گیرد می صورت انقالبی او علیه شام

 کـه  را کـس  هیچ: فرمود سکینه اگر این گزارش را بپذیریم که حضرت      
زیـد  ی بـرای  مـدحی  ایـن سـخن چـه      ندیـدم،  یزیـد  از بهتر باشد خدا منکر

 او مگـر . است شده دانسته خدا منکر یزید عبارت، این در !شودمحسوب می 
 شـده  خـارج  اسـالم  حیطـۀ  از کـه  داده انجـام  را کاری چه و بوده چه منکر
 فرموده یزید مجلس در 3زینب حضرت که نیست همان این آیا و است؟
 کسانى سرانجام سپس: که سبحان ایزد حضرت گفت راست یزید اى: است
 و کردنـد  تکذیب را خدا آیات که رسید جایى به شدند مرتکب بد مالاع که
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  !گرفتند مسخره به را آن
 زیـرا  اسـت؛  نقد قابل جهاتی نیز از  شیعیان دادن جلوه مقصر اندیشۀ. 3
از سـوی معاویـه      عـراق،  در 7رساندن سیدالـشهدا   به شهادت  نقشۀ: اوال

 را حـضرت  خواسـتند یم  آنان .تنها آن را به اجرا گذاشت      یزید و طراحی شد 
 را کـار  این نبودند قادر امام، موقعیت جمله از جهاتی به اما برسانند، قتل به
 ایـن  هـا نقشه از یکی اول همان از رو این از. نمایند عملی مکه و مدینه در
 مـردم  طریـق  از یـا  کنند، ترور مکه در را امام مخفیانه صورت به یا که بود

 بـه  را حضرت شده طور هر یعنی بپوشانند؛ عمل جامۀ خود خواستۀ به کوفه
 را حضرت وآن باشند نداشته او به کاری مستقیما ولی بِکِشانند، عراق طرف

 آنـان  گـردن  بـه  را حـضرت  آن وخون برسانند قتل به عراق مردم دست به
  .بیندازند
 همکـارى  یزید با 7 سیدالشهدا رساندن شهادت به در که  کسانى :ثانیا
-بـوده  شیعیان غیر از یا و شام اهل از همگى بودند، امام قتل مباشر کرده و 

-بنـی  پیروان و خوارج شامل شیعیان،  جمعیتی ساختار نظر زیرا کوفه از   اند؛
 در شیعیان اکثر این نکته در جای خود به اثبات رسید که اگرچه          بود و  امیه،

 نبودنـد و   شـیعیان  از مـردم کوفـه    اکثـر  زمان آن در اما بودند، کوفه ساکن 
 قتـل  بـه  زیـاد  ابـن  و ابیـه  بـن  زیاد معاویه، توسّط یا نیز اندک گروه ینهم

 لـشکر  بـا  یـا  و بردنـد   مـی  بـسر  زنـدان  در و گشته دستگیر یا بودند رسیده
  . شوند ملحق امام به و برسند کربال به تا کردند همراهی عمرسعد

 امـام  قـاتالن  کـه  اسـت  آن از حـاکی  تـاریخی  گزارشـات  حـال  به هر 
نه تنها شـیعیانی کـه بـه تقـدم      بودند؛ یعنی  عثمان دارانطرف از 7حسین

 7حسینامام کشتن  بر خلفای پیشین اعتقاد داشتند، در      7حضرت علی 
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دادند، نیز   را تنها بر عثمان ترجیح می      7سهمی نداشتند، شیعیانی که علی    
  .سهمی در به شهادت رساندن امام نداشتند

را بپـذیریم    ادعا یرم و این  را بر انکار واقعیات تاریخی بگ      حال اگر فرض  
تـوان  آیا به راستی مـی     اند،  کوفه بوده  شیعیان از 7حسین امام قاتالن که

گناه این جنایت را متوجه شیعیان کرد، مگر هر آن که ادعا کند از شیعیان و                
بـر ایـن    . شـود بیت است، از شیعیان واقعـی محـسوب مـی         پیرو مکتب اهل  

 شـیعه  از گیری نشان دادنـد کـه     ن موضع با ای    مردم کوفه : اساس؛ باید گفت  
 دیگـر  حال این در و اند  پیوسته حضرت آن دشمنان به و گشته  بر خود بودن

در هـر   . گویند، آنان شیعۀ اسمی بودند نه واقعی        نمی شیعه شخصی چنین به
 بـه  که خواستند او از و نوشتند نامه امام به کوفه بزرگان حال اگر چه بیشتر   

 گروهـی  اما هستند، حضرت آن شیعیان از که کردندیم گمان و بیاید کوفه
 شـرکت  یزیـد  علیـه  نبـرد  در حـضرت  آن با و کرده وفا بودند گفته آنچه به

 زندان گرفتار ولی بروند، امام سوی به که خواستند نیز زیادی گروه و کردند
 قـرار  یزیـد  کنـار  در و زدنـد  خدعـه  و کردند خیانت نیز کثیری عدۀ و شدند

 آنـان  از گروهـی  تنها هستند، شیعه که بودند مدعی که آنانی ییعن گرفتند؛
 بودند امیهبنی شیعیان از واقع در و گفتندمی دروغ آنها بیشتر و بودند صادق

 در و بکـشانند  کوفـه  بـه  را حضرتآن تا نوشتند امام برای را هانامه این که
: فرمـود  قـوم مر آنان جواب در امام اساس؛ این بر .برسانند شهادت بهآن جا  

 شیعیان از اینان اکثر که دانستندمی زیرا؛  والمسلمین المؤمنین من المأل إلى
 آل شــیعیان ای کــه فرمــود خطــاب آنــان بــه عاشــورا روز در یــا .نیــستند

  !سفیان ابی



 

  !یزید حاکم شرعی است

 چه مجوزی برای تمرد از مقـام خالفـت داشـت؟ مگـر              7امام حسین 
  ز سوی مردم نبود؟یزید حاکم شرعی و برگزیده ا

این مبنای کالمـی    : باید توجه داده شود که، اوال      این دیدگاه   به در پاسخ 
مورد پذیرش شیعه نیست؛ زیرا شیعه معتقد است مشروعیت خالفت تنها           

شود و معیارهای گفته شده از سوی اهل        و تنها از طریق نص حاصل می      
بـه بیـان     .شندسنت، قادر نخواهند بود تأمین کنندۀ مشروعیت خالفت با        

تنهـا از سـوی خـدا        تی مشروع ،دیگر؛ در دیدگاه کالمی و سیاسی شیعه      
ـ  اکثر یۀ مـردم و   از ناح گردد نه   اعطا می   در دسـت    تیـ  مقبول گرچـه ، ا تی

 ساز تحقق   نهی زم ای بخش   تی فعل آنان هستند که   اکثریت و مردم است و    
  .گردندمی ،حکومت
بزرگـان صـحابه و   : با فرض پذیرش ایـن مبنـا بـاز بایـد گفـت          : ثانیا

 بـه همـین     .ند بود هایى معروف آن زمان با والیت یزید مخالف        شخصیت
هـاى گونـاگونى    رو شد و بـه روش     بجهت، معاویه با مشکالت فراوانى رو     

 جانـشینى یزیـد، سـرکوب       ۀدست زد تا بتواند مخالفان خـود را در برنامـ          
 ، بنابراین؛ طبق مبنای پذیرفته شده خـود اهـل سـنت نیـز خالفـتِ               کند

  . یزید، مشروعیت نداشت
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 برخوردار  قدساز ت  فهیعنوان خل امیه با تبلیغات وسیع،     در زمان بنی  : ثالثا
ـ  گرد ی اگر فاسق و فاجر باشد، حرام تلقـ        ی حت فهیبا خل   د و مخالفت  ش در . دی

 کـرد و    دایـ  پ تیـ  اهم زیـ ن»  وحـدت « عنـوان    » فـه یخل«کنار عنوان مقدس    
 وحـدت را بـه      نی ا ی هر کس  .دید اصل گر  » فهیحول محور خل    وحدت امت «

- مرتکب بـزرگ   کرد، ی م ی اقدام ای  گفت ی م ی سخن فهی خل هی و عل  زد یهم م 
مهـم  ایـن   .  کرده و قتل او واجـب بـود        خروج خدا   فهی بر خل  ، گناه شده  نیتر

  !  است؟ی چه کسفهینبود که خل
 در برخــورد بــا ایــن واقعیــت تــاریخی، سیاســت تــدافعی و 7امــام

کرد که به عنـوان     رفت؛ یعنی از سویی تالش می     روشنگری را در پیش گ    
 لحظه در مقابـل دوسـت و        نی آخر خارجی معرفی نشود و از این جهت تا       

نمـود کـه اگـر از       مـی  المکـرد و اعـ    می استناد   انیدشمن به دعوت کوف   
، و از سویی دیگـر بـا ایـن    برگردد   او حاضر استد،یا  شدهمانیدعوت پش 

: یشه را به چالش بکـشد و روشـن نمایـد          فکر مبارزه کند و مبانی این اند      
 و عمـل صـالح انجـام    کنـد  ی عزوجل دعوت مـ ی خدای که به سو یکس
 و  ستیـ  که از مسلمانان هـستم، تفرقـه افکـن ن          کند ی و اعالم م   دهد یم

ـ  کنند و با کـالم       امی حاکمان جور ق   هی دارند عل  فهیوظمردم نیز     عمـل،   ای
  . کنندیآنان را از ارتکاب حرام و ظلم نه



 

  !هایش بین رفتن گناهان یزید با خوبی از

یزید کارهای خوب و نیک فراوانی انجام داده است، آیا طبـق ایـن آیـۀ                
برند، جرم و جنایت یزیـد از بـین           مى ها را از بین     ها، بدى  قرآن که خوبى  

  رود و نباید به پاکی یزید حکم کرد؟ نمی

 یعنـی   »احبـاط «. علـم کـالم اسـت     از جمله مباحـث     » تکفیر«و   »احباط«
یعنـی گناهـان    » تکفیـر «ف، ثواب پیشین را با گناه بعدی از بین ببرد و            لمک

   .پیشین با طاعت بعدی پوشانده شود

 و هیچ گونه ظلمـى از آن         است احباط و تکفیر امرى ممکن    ما معتقدیم که    
: گناهانی مانند . دنصریحا بر آن داللت دار    نیز   آیات و روایاتى     .گردد حاصل نمى 

 ،6حرمتی نـسبت بـه پیـامبر اسـالم          بی  و کفر،   شرک ، ایمان ارتداد پس از  
گذشته، ازبین رفته و پاداشی به آنها تعلق  ایمان و عمل صالحِشود تا موجب می

 برخـی از     و  اجتنـاب از گناهـان بـزرگ       ، توبـه   بـه خـدا،     ایمان همچنین. نگیرد
تواننـد نقـشی در      مـی  هجرت، جهاد و شهادت در راه خـدا،        مانند   کارهای نیک 

داشته باشند، اما باید توجه داشت که نقش ،  گذشتهشرک، کفر و گناهانجبران 
ایـن را نیـز     . اعمال صالح در جبران گناهان گذشته، در صورت قبولی آن است          
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؛ یعنـی    است »موافات برایمان «،   از شرائط قبولى اعمال نیک     دانیم که یکی  می
، اعمال   برخوردار نباشند   و از ایمان    پایان زندگى کافر باشند    ۀکسانى که در لحظ   

طبـق صـریح    ) انـد  حتى اعمال نیکى که در حال ایمان انجام داده        ( آنها   ۀگذشت
  .گردد آیات قرآن حبط و نابود مى

آنهـا در سـعادت و        نقش ایمان و کفر و تاثیر      گفتنی است، بحث کالمی   
ای دارای پیـشینه  ،  شقاوت ابدی انسان و رابطه میان ایمـان و عمـل صـالح            

برخی همچون خوارج راه افراط را پیمودند        در این میان     .النی است بسیار طو 
 ارتکـاب گنـاه    کـه و هیچ جایگاهی برای ایمان لحاظ نکردند و معتقد شدند 

 .شـود می  بلکه موجب کفر و ارتداد     ،عامل مستقلی برای شقاوت ابدی است     
در مقابل مرجئه معتقد شدند که وجود ایمان بـرای سـعادت کـافی اسـت و                 

  انـسان  زنـد و در حقیقـت، عمـل       ب گناه ضرری به سعادت مؤمن نمی      ارتکا
  . در سرنوشت وی نداردینقش چندان

پذیرد که صرفا به عمل توجـه        کثرت گرایی را می    بیت نه اما مکتب اهل  
کنـد و نـه     ها را بدون اشکال تلقـی مـی       دارد و نه اصالت عمل پراگماتیست     

. دانـد نجات انسان کافی مـی    هریک از ایمان و عمل صالح را به تنهایی در           
ـ آن  ولی ، انسان استۀدرست است که عمل سازند    توانـد چنـین   ی مـی عمل

کـه   ؛ عملـی   باشـد   نیت خـالص الهـی      و  از روی ایمان   نقشی را ایفا کند که    
ایـن  در   به عبارت دیگر؛     .باشدنیز  دارای حسن فاعلی    عالوه بر حسن فعلی     

عمل اساساً انسان را  نو بد ایمان و عمل هر دو اصالت دارند و ایمانمکتب
  . و عمل بدون ایمان نیز ارزش چندانی نداردبرداز حوزۀ ایمان بیرون می

حال با فرض پذیرش این ادعا که یزید در دوران زندگی خود، اعمـال              
نیکی نیز داشته است و با صرف نظر از جنایات بعـدی او، در بـارۀ چنـین                  
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خواهد شد؛ زیرا از مباحـث      گناهان او به حسنه مبدل ن     : شخصی باید گفت  
گذشته دانسته شد که ایمانی قرین عمل او نبوده است، عالوه بـر ایـن او                

تـوان   بـدیهی اسـت کـه نمـى       . بر مسندی تکیه زده بود که از آنِ او نبود         
 پس او قبل از ایـن جنایـت اگـر عمـل             .پوشاند گناه دیگری  با را گناهش

اسـباب حـبط    ... ل خدا، و  حرمتی به رسو  نیکی داشته، با شرک و کفر و بی       
آن را فراهم کرده است و اگر بعد از این جنایت نیز عمل نیکی انجام داده                
که مستحق پاداشی نبوده است و این اعمال او بدون ایمان ارزشی نداشته          

  .است تا گناهانی مانند عوامل احباط را، بدون کیفر سازد



 

  :جواز عزاداری و  نوحه سرایی برای اهل بیت

را تأئیـد    :بـرای امـام حـسین      ون دینی برگزاری مراسم عـزا     آیا مت 
  ؟ستنیعزاداری مخالفت ورزیدن با قضا و قدرالهی ؟ آیا کند می

  :متن فوق به دو اشکال زیر قابل تحلیل است
کنـد و ایـن نـوعی          را تأئیـد نمـی     مراسم عزاداری دلیلی از متن دین     . 1

ف شـرع انجـام     هـا کارهـای خـال     در عـزاداری  بر ایـن    بدعت است، عالوه    
ن،  کردد آلوها را خون کردن، صورت   مثل اضرار به نفس و یقه پاره       ؛شود  می

  .کردن که در روایات از آن منع شده است  گریه پریشان نمودن مو و بلند
مخالفت ورزیدن با قضا و قدرالهی است و به این معناسـت              عزاداری. 2

  .یمیستکه ما تسلیم قضا و قدرالهی ن
  :اشکاالت مطروحه، توجه به نکاتی راهگشا استدر پاسخ به 

دیدگی فرق دارد؛ زیرا عزاداری نوعاً اجتماعی و        غاگرچه عزاداری با دا    .1
توان روایـاتی را کـه بـر جـواز گریـه در             همچنین نمی . کامالً اختیاری است  

دیدگی داللت دارند، ناظر بر جواز عزاداری دانست، اما از آیات و روایـات              داغ
  . توان به جواز و مشروعیت عزاداری دست یافتمیزیادی 
سابقه است و در اصطالح بـه        در لغت به معنای کار نو و بی        »بدعت«. 2
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 یعنی نسبت دادن چیزی     ؛ است »ادخال مالیس من الدین فی الدین     «معنای  
 دین و شریعت نیـست و بـا هـیچ یـک از              وکه در واقع جز    به دین در حالی   

 تطبیـق   از ایـن رو؛   ،  ردمـاهنگی و سـازگاری نـدا      قوانین و مقررات اسالم ه    
 و مـسئلۀ    مقررات کلی اسـالم بـر مـصادیق جدیـد و تـازه، بـدعت نیـست                

سابقه در    امر تازه و بی    عزاداری حتی اگر نص به خصوص هم نداشته باشد،        
یک از قـوانین و مقـررات کلـی اسـالم همـاهنگی و              ست که با هیچ   ن نی دی

  .سازگاری نداشته باشد
 و در متن فوق بدانها استناد       شود   استشمام می   از آنها نهی  ه  ی ک  روایات .3

و ،  ندهـست  ...مثل گریبان دریـدن و    نهی از آداب جاهلی     ، ناظر به    شده است 
ای کـه در آن       گونـه ه  گرنه برپایی مراسم عزاداری حتی برای مردم عادی، ب        

مراسم قرآن تالوت گـردد و از خـدا و معـاد و مـرگ یـاد شـود و فـضایل                      
بیت مطرح گردد، نه تنها با اصول کلی اسالم و روایاتی که از کارهـای                اهل

 فوایـدی از    ۀد، بلکه در بـر دارنـد      نی ندار اتنافماست،     کرده    خالف شرع نهی  
  .  است...دیده وجمله یاد مرگ و تسلی داغ

بـرای مـصیبت زده     : اندفقهای عظام شیعه نیز در فتاوای خود فرموده       
مه زدن به خود، یقـه پـاره کـردن در مـرگ             خراشیدن صورت و بدن، لط    

ای غیر پدر، برادر و کندن موی سر جایز نیست، اما باید توجه داشت ادله             
اند، شامل مصائب شخصی است نـه مـصائبی         که از این کارها نهی کرده     

آیـد؛ یعنـی دالیـل نهـی از ایـن مـورد       که برای مکتب و دین پیش مـی       
، مـصائب   7ئب امـام حـسین    دانـیم کـه مـصا     این را می  . انصراف دارد 

مربوط به یک شخص نیست، بلکه مصیبتی است که بـر مکتـب و دیـن                
رفته است، از این رو انجام چنین کارهایی هم در روایـات مجـاز شـمرده      

  .شده است و هم سیرۀ مسلمین بر جواز آن داللت دارد
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 به هر حال، نکتۀ مهم در بحث عزاداری آن است کـه اگرچـه شـکل و      
تواننـد  ی یک امر عرفی است و مردم هر منطقه و هر زمان می            شیوۀ عزادار 

با توجه به آداب و رسوم خود به چنین کـاری اقـدام کننـد، امـا همـۀ ایـن                     
ها تا زمانی که با دستورات اسالم مخالف نباشد و موجب ضرر و زیان               روش

غیر قابل جبران به عزاداران و همچنین موجب وهن اسالم و مذهب تـشیع              
از این رو فقهای شـیعه      .  است :د تأیید اسالم و ائمۀ طاهرین     نشود، مور 

زنی، ایجـاد مزاحمـت بـرای        مثل قمه : عزاداران حسینی را از کارهایی؛ مانند     
  .اند، منع کرده...مردم و
و برپا نمودن مجلس عـزا،      محزون شدن در فراق عزیز از دست رفته         . 4

تواند فوایـد زیـادی از      ، می  است  و انسانی  یک امر عاطفی  عالوه بر این که،     
را به دنبال داشته باشد و به عنـوان         ...  و ابالغ پیام و مبارزه با ستمگر     : جمله

یک کالس درس، مورد بهره برداری قرار گیرد و چنین مجالسی تـا زمـانی               
که در آنها معصیتی انجام نشود و سخنی بـر خـالف رضـایت الهـی گفتـه                  

گـواه مـا ایـن    . در الهـی نیـست  مندی از قضا وقنشود، دلیل بر عدم رضایت  
 در جواب آنانی است که چشمان گریان آن حضرت          6سخن رسول خدا  

اعتراض کردند که ای رسول خدا مگر       را در مرگ فرزندش ابراهیم دیدند و        
نـه، مـن نگفـتم در مـرگ عزیزانتـان           : تو ما را از گریه نهی نکردی؟ فرمود       

ت و کـسی کـه دلـش بـه           ترحم و مهربانی اس    ۀگریه نکنید؛ زیرا گریه نشان    
ام    آنچه من گفته   .حال دیگران نسوزد، مورد رحمت الهی قرار نخواهد گرفت        

این است که در سوگ و فقدان عزیزان خود فریاد نزنیـد و صـورت خـود را                  
مخراشید و گریبان چاک نزنید و از سخنانی که نشانه اعتراض و نارضـایتی              

  .از خداست، خودداری کنید



 

  : بیت  اهل برای اری شیعهفلسفۀ گریه و عزاد

ای دارد؟ آیـا چنـین         چـه فایـده    :گریه و عزاداری بـرای اهـل بیـت        
  شود؟ کارهایی موجب افسردگی و دوری جامعه از نشاط و سرزندگی نمی

 .استمیسر  و اقسام گریه، شناخت ماهیت باپاسخ بدین سؤال 
گریه از دو بخش ظاهر و باطن تشکیل شده اسـت، بـاطن آن همـان                

هـایى در    ت روحى و عاطفى است که با حصول آن در انسان فعالیـت            تأثرا
 .شود آید و بعد از آن قطرات اشک از دیده سرازیر مى مغز پدید مى

فقـدان  .  را موجـب شـود     این تـأثرات روحـى    تواند  میعوامل متعددى   
 اعتقادى که داریم و یـا     ،طلبى  حس کمال  ،چیزهایى که به ما مربوط است     

 گـاهى هـم ممکـن       هستند، تأثرات قلبى    از عوامل  حس ترحم بر مظلوم،   
است تأثرات روحى و به تبع آن، گریه در اثر فراق یا وصـال پدیـد آیـد و                   

 ناتوانى و احساس عجز و زبونى یـا از روى تزویـر و ریـا                زمانى هم از سرِ   
 .باشد

و در  ...  کـربال و   قطرات اشکى که شیعه براى ائمۀ خود در بقیـع و          اما  
ست که اسباب بازى    ا از نوع گریۀ کودکى      ، نه سازد  مى جارىمجالس عزا   

 و نـه  انـد،    لش را بـه غـارت بـرده       واماخود را از دست داده و یا بزرگى که          
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اى است از سرعـشق      بلکه گریه ،  تزویر  زبونى و  ، عجز ای است از سر   گریه
 و محزون است از     ورزدعشق می که به کمال    است  گریۀ انسانى   ؛  به کمال 

نگذاشتند عطـش بـشریت از سرچـشمۀ کمـال و حکمـت       اى   این که عده  
   .سیراب گردد

،  بلکه اندوه ظلمى است که بر حـق        ، بر شخص نیست   ۀگریاین گریه تنها    
 از رشد و تکامل اجتمـاعى شـیعه          و از این جهت    اند مذهب و اسالم روا داشته    

  . حکایت دارد
 وو عاطفه دارد    گریۀ انسانى است که قلبش از سنگ نیست         این گریه   

ایـن گریـه از پیونـد       . مده است به خروش آ  شده  به مظلومان   که   یاز ظلم 
که پیونـد عـاطفى بـا        ى است ۀ شخص گری.  حکایت دارد  انسانیتانسان با   

 انفـش اهدا و   آنـان  خـود را از      و  دارد :بیت  و اهل  7اهداف اباعبداهللا 
  از ایـن رو     و دکنـ   را ظلم بـر خـود تلقـى مـى          آنانو ظلم بر    د  دان جدا نمى 
گونه ارتبـاطى بـین خـود و شـخص     انسانى که هیچ ؛ زیرا    دشو  مى محزون

  .دیگر قائل نیست براى او دلسوزى هم ندارد
 که گـاهى از فـراق نـاالن و           باشد گریۀ انسان عاشقى  تواند  میاین گریه،   

عد درونـى نـه تنهـا موجـب         این گریه در بُ    .گریان است وصال،  شوق   از   زمانی
گـردد و    یار مهمى در ایجاد نشاط تلقى مـى       شود، بلکه عامل بس    افسردگى نمى 

اسباب تقویت عواطف و شناخت در موضوع مـورد نظـر و آمـادگى رفتـارى و                 
تقویت عالقه و محبت و در نهایت، همانند سازى با افراد و موضـوعات مـورد               

 .سازد عالقه را فراهم مى
عد خارجى و بیرونى، پویایى در مسائل اجتماعى و سیاسى را بـه            و در بُ  

نبال دارد و عامل بسیار مهمى در ایجاد تحرکات و برخوردهاى اجتماعى            د
   .گردد و تولى و تبرى محسوب مى



  

اى کـه    توان موضوع مورد نظر را زنده نگه داشت، به گونه          با گریه مى  
حفظ مکتب ناب   : توان گفت   مى همچنین. ها محو نشود   هیچ گاه از خاطره   

ریه به بار آورده است، و این       محمدى و ظلم ستیزى از نتایجى است که گ        
و در مجـالس عـزای      ... ، کـربال و   است راز و رمز گریۀ شیعه در کنار بقیع        

  .:معصومان
اما در پاسخ به این منطق که شهید به وصال معشوق رسـیده اسـت و                
: بر این اساس باید مراسم جشن برپا شود نه مراسم ماتم و عزا، باید گفت              

و از آن جهـت کـه       ) برای خود شهید  (ی  اگر چه شهادت از نقطه نظر فرد      
تـرین موفقیـت و موجـب       های فساد شده، بزرگ   کنی زمینه  موفق به ریشه  

بـرای  (شود که از نقطـه نظـر اجتمـاعی          شادمانی است، اما این دلیل نمی     
یا جهات دیگر تأثرآور نباشد و حتی       ) بهره شدند مردمی که از وجودش بی    

اند تا آنان به ایـن سـعادت         موجب شده  بتوانیم قاتلین آنان را از آن رو که       
  .نائل آیند، تبرئه کنیم



 



  

  


