
 
 های انتخاب در کربالتحلیل قرآنی از گونه

*علی خادمی
 

 مقدمه
کردنرد  آشرکار  قرآن در سوره قیامت  حقیقرى را که منکران معراد در دنیرا پناران مى

ای علمى  یعنى ممکا نبودن زنده شردن مررده  کردند که شباه آنان وانمود مى کند  مى
 شان را روشا کرد:  شود به رسراخیز ایمان نیاورند؛ وحى قرآن ماهیت باعث مى

ْن َنْجَمَع ِعظاَمُه َبلى ْنساُن َألَّ ْنسلا  قاِدريَن َعلى  َأ َيْحَسُب اْْلِ ْْ ُيريلُ  اْْلِ َي َبناَنُه َبل ُن َأْن ُنَسوِّ
رد؟  کرم یها  او را امع نارواه ه هرگز اسراوانکپندارد  ا انسان مىیآ 1؛ِلَيْفُجَر َأماَمهُ 

]نره م  ینرکه )حرى خطوط سر( انگشران او را موزون و مرترب کم یآر   ما قادر هسر
خواهد ]برا دسرت و پرا زدن در  ه انسان مىکار نباشد[ بلکامرى در یه به گمان او قکنیا

نرد ک[ براز  ا  قو  اسرت ه بازدارندهکامت یش را ]از اعرقاد به قیود[ فراریشک و ترد
  ا  هر گناهى آزاد باشد [ک]تا برا  ارت
سریزان  شباه علمى نیست؛ بلکه شاو، عملى باعث شده که با زبران درد واقعى معاد

رانى  خود به انکار قیامت روی بیاورند؛ زیرا معادباوری را مرانعى برر سرر راه شراو،
بیننرد  در ناایرت نیرز دسرت بره  خویشرا را بر سر دو راهى نقد و نسریه مى خود و

اقدامى نابودگر زده و نقد را با نسیه عوض ننمودند  از همیا رو دحی  اصرلى منکرران 
وَن اْلعاِجَلَة َو َتَذُروَن اْلِْخَرةَ »کند:  گونه بیان مى معاد را ایا ْْ ُتِحبُّ ه کرسرت یا نیچنر 2؛َكالَّ َب

                                                           
  پىوهشگرنویسنده و  *

   5ر  3  قیامت: 1

؛ 111  ص20؛ ماحمیزان فرى تفسریر احقررآن؛ نیز ر ک: سید محمد حسیا طباطبایى؛ 21و  20  قیامت: 2
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 «   دینک د و آخر، را رها مىیدوست دارگذر را ا  زودیه شما دنکد؛ بلیندارپ شما مى

های انراا   سود اگر در دو راهى»ایا آیا، بیانگر یک قاعده قرآنى فراگیر است که 
آنى را مالک قرار دادیرم؛ سرعاد، و خوشربارى واقعرى را از دسرت خرواهیم داد و 

باررى را از خویشررا دور  نو، و نگروبر را پذیرفریم  شرقا چنانچه سود آتى و زمان
در حقیقت سعاد،  در گرو انراا  سود آتى و شقاو،  محصول گرزینش «  ایم کرده

سود آنى است  احبره فرصت انراا  نیز زیراد نیسرت و در بزنگراه انرارا   سررعت 
عم   ز  است  چه بسا با انردکى ترأخیر در انرارا  و دودل برودن  میران انسران و 

 ها فاصله بیفرد   سعاد، فرسنگ

 سود آنی در واقعه کربال 
خوبى در صحنه کربال تفسیر عملى شد و دو گونره انرارا  را قاعده قرآنى فو   به 

توان به سه گروه تقسیم کرد: امامان ارور و کفرر  نمایان کرد  اباه غیر حسینى را مى
را  امرا  مظلرو  امیه  سپاهیان آنان  و نیز غایبانى که بردون عرذر  بنى یعنى یزید و 

 یاری ننمودند؛ مانند عبیدال ل با حر  اعفى 
  یک واه مشررک دارند که مواب انراا  غلط و شقاوتشان شرد  آن ایا سه گروه

نقطه اشرراک نیز همان بیدارباش قرآنرى اسرت کره ریشره انحرراف و شرقاو، را در 
« گزینش سرود آنرى» روشنى بیان کرده و های گوناگون به ها و موقعیت ها  مکان زمان

را سبب دوری از حق و حقیقت و گرایش به باط  معرفى نموده است  ایا حقیقرت 
 خوانیم: صراحت در زیار، اربعیا نیز مىقرآنى را به 

ْنَیا َو َباعَ  ْتُه الدُّ َر َعَلْیِه َمْن َغر  ََ هُ   َو َقْد َتَوا  َ َمِن اْْلَْوَكاِ  ِباْْلَْرَذِل اْْلَْدَنی َو َداَری خِخَرَتاُه   َح  ْ  1؛ِباال

بشان داد و بارره یا فریه دنکسانى بودند کدست شدند   ه بر ضد آن حتر، همکآنان 

ز )اما فوری( فروخرند و آخر، خرود یى ناچی)واقعى و سعاد،( خود را در ازا  باا

 از دست دادند  کى اندیرا در مقاب  باا

آن بدعاقبران کسانى بودند که حکومت ری  درهم و دینرار و پسرت و مقرا  را از آن 
نشرینى برا اوحیرای احارى و  اات که نقد برود  برگزیدنرد و سرعاد، و باشرت و هم

                                                           

   788  ص2 ؛ ممصبار احمراجد و سالر احمرعبد  محمد با اححسا طوسى؛ 1
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 بر بود  کنار زدند  قرارگرفرا در مقا  رضای پروردگار را از آن اات که زمان
 اگر عیش است، صد  ییاد ب ید  ا سدت    

 

 ی، ص  خد ب ید  ا سدت     گر یرگ گل 
 

ای کره  دانسرند و با هما و مثما ایا دو معامله مرأسفانه بسیاری از آنان  حقیقت را مى
دحیر  فروری و در پیش رو داشرند  آگاه بودند و با ایا حال  هما اندک و پست را به 

برودن آن برر زمراننظیرر و مانردگار  بره دحیر   آنى بودن انراا  نمودند و از هما بى
زیاد با وعده حکومت به عمرسعد رسید  او ایا واقعیت  نا  کردند  وقرى نامه ابااار

 :که ترامه آن چنیا است را در قاحب شعر به زبان آورد
بینم برر سرر دو  کنم  مرى دانم چه کنم و سرگردانم  وقرى فکر مرى به خدا سوگند نمى

کرنم؟ یرا بررای راهى هسرم  آیا حکومت ری را در حاحى که آرزوی ما اسرت  رهرا 
دانم کره در کشررا  گرفرا ملک ری  سرزنش کشرا حسیا را بره اران بارر ؟ مرى

حسیا  آتشى است که راه فراری ندارد؛ وحى چه کنم  حکومت ری نرور چشرم مرا 
 1است 

عبیدال ل با حر  ُاعفى نیز با همیا بینش  به امع محرومان از سعاد، پیوست  شراید 
نظیر برود؛ زیررا وقررى عبیردال ل بره  ایا فرد افراد  بى بروان گفت اتفاقى که در ماارای

اش  شاصرا  بررای دعرو، او بره خیمره نماینده اما  اوا  منفى داد  حجت خدا
با تواه به سرابقه  بارى را فرا رویش ناادند  سیداحشادا رفت و راه سعاد، و نیک

 سیاه او در حمایت از عثمان و پیوسرا به معاویه  به او فرمود: 
ا، مؤاخذه خواهد کرد  اکنرون ترو را  ن که خداوند تو را نسبت به عملکرد گذشرهبدا

کنم که سرانجامش پاکى و توبه از گناهانرت اسرت  اگرر در ایرا  به راهى دعو، مى

آوریم  اگرر هرم  حرکت پیروز شدیم که همگى حمد و سپاس احارى را بره ارا مرى

در هر صور،  ضرری در کرار ای )و  مظلو  واقع شدیم  تو ازو طرفداران حق بوده

   2 (نیست و بلکه کفاره کارهای پیشینت محسو  خواهد شد
                                                           

  98  ص 4؛ م طاحب  اقب آل ابىمنشارآشو ؛    محمد با على ابا1

ِ َمرررا َأْدِری َو ِإنَرررى حََواقِرررف    فَرررَو ال ل
 

  ُأفَکَرررُر فِرررى َأْمرررِری َعلَرررى َخَطرررَریْاِ  
 

یِ   ُملْرکَ   َأتْرُرکُ  أَ  ی  ُمنْیَرِرى  احرری   َو احرری
 

  َأْ  َأْرِاررررُع َمررررْذُموما  بِقَرْررررِ  ُحَسرررریْا   
 

 حَرریَْس ُدونََاررافَفِررى قَرْلِررِه احنیرراُر احیرِررى 
 

ُة َعیْنِرررى  َی ُقرررری  ِحَجرررا   َو ُملْرررُک احرررری
 

 

   74  ص 5؛ م احفرور اعثم کوفى؛   ابا2
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ای عجیب بر زبان اراری  و  عبیدال ل در پاسخ ایا همه دحسوزی و خیرخواهى  امله
کره از کند  او با تواه به ایرا هابت کرد سود آنى و فوری را با هیچ چیزی عوض نمى

خواسرت از  مرفه و قابر  تروااى داشرت  نمىاشراف و بزرگان کوفه بود و زندگى 
ها دل بکند و آن همه امکانا، را برای وارهان بگذارد و برود  وی ابردا اعرراف کررد  آن

داند مسیر سعاد، از رهگذر همراهى با امرا   که به ابعاد ماارا آگاهى کام  دارد و مى
ی َْلَ »گذرد:  مى حسیا ن  َمن َداَیَع  عَلُم َو اللِه ِإنِّ

َ
بره خردا قسرم  1؛ُ كَاَن الَسعید َفا اآلِخاَر أ

سرپس برا «  دانم که هر کس تو را همراهى کند  در قیامت سعادتمند خواهرد شردمى
زیاد با سپاه و تجایزا، فراوان  مطمئا  تواه به مشاهداتش در کوفه و آماده شدن ابا

انجامد  از ایا رو خطرا   و یارانش مى بود که ایا حرکت به شااد، اما  حسیا
ة  َفِإن  َنفِسا لم َتسَمح بعاُد باالموِت »به حتر، گفت:  ن َتحِمَلنا َعلی َهِذُ الُخطَّ

َ
نِشُدَك اللَه أ

ُ
 2؛َفَ
دهم که ما را وادار به ایا کار نکنى  چون هنوز نفسم آمرادگى  تو را به خدا قسم مى

 « مرگ را ندارد 
تر را  ترر و سرات انست در دو راهى انراا   سرود باررر و مامدر ناایت عبیدال ل نرو
  بره امرا  آنرىبررداری از سرودهای  بینى خرود  بره امیرد باره انراا  کند و با کوتراه

پشت کرد و دست از یاری فرزند پیامبرش کشید  عبیدال ل اعفرى مصردا   حسیا
 ایا شعر سعدی است: 

 اين هاه فرزن  زاد   كشت  كه  آیستنى
 

 ديگر كه چشم دابد از ا  مهر م دبى 
 

انگیز کشرا مظلومانه دو نواوان از قافله اسرا نیز همریا محاسربه  در اریان بسیار غم
مطابق گزارش شیخ صدو   آنران فرزنردان مسرلم برا عقیر   سود آنى مطرر است 

ه شما کر»ها پرسید:  وقرى مرد کوفى از آن 3بودند و قات  نیز داماد پیرزن صاحب خانه 
خدا هسریم که از اسار، فرار کرده و به تو پنراه  ما از آل رسول»  پاسخ دادند: «هسرید؟
هرا از کراروان اسررای حسرینى هسررند  نفرس  آن مرد کوفى نیز ترا فامیرد «  آوردیم

                                                           

  251؛ ص اخبار احطوال  ابوحنیفه دینوری؛ 1

   همان 2

  45  م بحرارا نواری را نیز عالمه مجلسى در دیگر؛ گزارش 83؛ صا ماحى  محمد با على صدو ؛ 3

 کند    نق  مى 105ص 
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ها را بکشد و سرشران را نرزد عبیردال ل ببررد  دو  اش او را فریب داد که اگر آن خبیث
ت  عاقبت نیز نقشه شو  خود را عملیاتى کرد  بنرابرایا هزار درهم اایزه خواهد گرف

شرود بررای بره دسرت آوردن منرافع  اگر انسان از مسیر هدایت خارم شد  حاضر مى
گناه و خردساحى را که به او پناه آوردند  بکشرد  های بى مادی زودرس و فوری  انسان

بره سرودی آنرى  و با زیر پا ناادن اصول دینى و انسانى و حرى تعصبا، قومى خرود 
 بنگرد و همه فتای  را نادیده بگیرد  

گرفرت  های معرروف صرور، مى هایى که در مکه توسط شاصیتدر اغلب مالقا،
شرد و ایشران را از  گفرره مى ای که خطا  بره امرا  نیز امالِ، به ظاهر دحسوزانه
کرد  همیا نگاه مادی بره سرود آنرى برود  بررای مثرال  حرکت به سوی کوفه ناى مى

به نرفرا به کوفه  از بریا رفررا  عبدال ل با عمر در اسرد ل خود برای ترغیب اما 
ترسم ایا چاره زیبا و نرورانى  مى»را مطرر کرد و گفت:  چاره زیبا و نورانى اما 

 1 « از بیا برودشمشیرها شما با 

 سود آتی در واقعه کربال 

هرایى کره از ابرردا  شود  چره آنراز انراا  حسینیان نیز معلو  مى آنچه بیان شد بنابر
بودند  مانند برادران و برادرزادگان حتر، و چه افرادی کره در میانره  همراه اما 
ى کره در شرب یرا صربح پیوسرند؛ مانند زهیر با قیا و نیز چره کسران راه به اما 

ها در دو راهى انراا   سرود آترى را  عاشورا به کاروان سعاد، ملحق شدند  همه آن
 مالک گزینش خود قرار دادند  

شان بود و یا ترازه ازدوام کررده بودنرد یرا هنروز  اوانان و نواوانانى که اول زندگى
ا صرالبت و ازدوام هم نکرده بودند  سرودهای آنرى و فروری را نادیرده گرفرره و بر

دانند برر حرق هسررند  براکى از مررگ اطمینان خاطری عجیب اعال  کردند وقرى مى
تر است  از امله شادای کربال  دو برادر به نا  سریف  ندارند و مرگ از عس  شیریا

کنان  و ماحک بودند  ایا دو نفر که در ابردای اوانى و در آغاز راه زندگى بودند  گریه
با دنیرایى از مارر  یدند و ااازه میدان رفرا خواسرند  اما رس عبدال ل خدمت ابى

                                                           

  167  ص2؛ متسلیة احمُجاحس    محمد حسینى موسوی؛1
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و عطوفت با آنان ساا گفت و علت گریه را پرسیدند  به پاسخ ایا دو اوان دقرت 
هرای  تواند به موقعیرى برسد که هیچ نگاهى به منفعت نمایید تا ببینید چگونه انسان مى

هرا  شرد و تکراملش گرردد  آنفوری و آماده نداشره باشد و هیچ سودی نرواند مانع ر
ى و یه برر تناراکرم؛ بلییگرر مرا بررا  خودمران نمى»گفرند:  خطا  به اما  حسیا

ه شرما را در محاصرره دشرما کرم ینرک ه مىیا گریکنیم  بر ا ت شما گریه مىیمظلوم
   1« ا محاصره را از شما برداریمیم ایه بروانکم یبینیم  اما آنقدر قدر، ندار مى

اشرراف کوفره و امکانرا، مرادی و سرودهای فروری و آنرى زیرادی در زهیر که از 
حبیرک گفرت  نقر  شرده  ها پشت پا زد و به دعو، اما  اخریارش بود  به همه آن

 خردا بره یراد پیرامبر  عبدال ل است که ارقه تحول زهیر  ایا بود که با دیدن ابى
بنرابرایا  2 «افرراد  اخد هنگامى که او را دیرد   بره یراد رسرول»گوید: افراد  او مى

تفاو، در بینش و فامیدن ایا نکره که سود آتى نه تناا باررر و بیشررر از سرود آنرى 
است؛ بلکه قاب  مقایسه با هم نیسرند  کار او را به اایى رساند که دقیقرا  برر خرالف 
عبیدال ل اعفى که گفت آمادگى مرگ را ندار   آغوشش را برای مرگ براز کررد و در 

 ای خطرا  بره امرا  محر  که وارد سرزمیا کربال شدند  امله حکیمانهروز دو  
اگرر دنیرا »عرض کرد که هم خودش و هرم آن املره را ترا قیامرت مانردگار کررد: 

بود و قرار بود به اای یک عمر معموحى هشراد سراحه ترا ابرد  ناشدنى و پایدار مى تما 
کردیم و دست از نصر، شرما  مىدر آن زنده بمانیم  باز هم همراهى با تو را انراا  

 3« کشیدیم نمى
وهب نیز که تناا زن شاید در کربالست  یکى دیگر از نامردارانى اسرت کره در دو  أ 

راهى انراا   سود آنى را نادیده انگاشت و سعاد، ااودانه را نصیب خود نمود  او 
ها و احساسرا،  به امع حسینیان پیوسره برود  عالقره 5یا همسرش 4که به همراه پسر

                                                           
ْنُفِسَنا َنْبِكا َو َلِكْن : »72  ص 4؛ م احکام  فى احراریخاهیر ازری؛    ابا1

َ
ِه َما َعَلی أ َُ   َنْبِكاا  َو الل    َناَراَك َقاْد  َعَلْیا

 َُ ْن َنمَنُع
َ
َُ َو اَل َنْقِدُر أ ِحیَط ِب

ُ
 «  أ
   184  ص 3؛ م أنسا  األشراف  احمد با یحیى بالهری؛ 2
ِدیَن : »79؛ صوف على قرلى احطفوفلاُ ح  اَ طاووس؛    على با موسى ابا3 ا ِفیَها ُمَخل  ْنَیا َلَنا َباِقَیًة َو ُكن  َِ الدُّ َلْو َكاَن
َقاَمِة ِفیَهاآل َُ َعَلی اْْلِ ٍَ َمَع ُهو  « ََّْرَنا النُّ
   104  ص 5؛ م احفروراعثم کوفى؛    ابا4
   438  ص 5؛ م تاریخ طبری  محمد با اریر طبری؛ 5
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و دفراع از  زنانه را زیر پا نااد و عزیزش را نسبت به شااد، در رکا  اما  مظلو 
کرد و در ناایت نیز خودش با ی پیکر او  توسط رسررم  تشویق مى خاندان پیامبر

 1غال  شمر به شااد، رسید 

 عاشوراییاز دو نوع انتخاب هایی برداشت
آنچه امروز مام و وظیفه ما عرزادارن حسرینى و بیرزاران از یزیرد و یزیردیان اسرت  

های کربالیى است  هنگامى که مرواه شدیم  آموزی و پند گرفرا از ایا تحلی  عبر،
های مرفاو، در قصه کربال  گزینش سود آنى از سوی یک طرف ماارا  ریشه انراا 

مان را بره  است؛ باید بکوشریم کره سربک زنردگىو انراا  سود آتى از سوی دیگر 
که اما  انراا  و بینش حسینیان نزدیک  و از انراا  و نگاه یزیدیان دور کنیم؛ چنان

ُُ   ُطوَبی ِلَمْن َتَرَك َدْهَوً  َحاِضَرً  ِلَمْوُعود  َلْم »فرموده است:  صاد  سرى کخوشا به حرال 2 ؛َیَر
 « ندک کهای نادیده تردهخاطر وعه شاو، حاضر و آماده را به ک

های اارمراعى و  نگاهى به وضعیت اامعه امروز گویای آن است کره بیشررر آسریب
ای که درگیر آن هسریم  نشأ، گرفره از همیا بینش سود فوری و آنى اسرت   اخالقى

طلبى فروری در زواریا نباشرد  حاضرر  در حوزه خانواده و طال   اگر نگاه منفعرت
رو کنند   رزندان و حرى خودشان را با خطرهای ادی روبهشوند سرنوشت آتى ف نمى

اگر خو  بیندیشند که فرزند عزیزشان وقرى به سا ازدوام برسرد  وضرعیت طرال  
آل محررو  گردنرد و  های ازدوام با همسری ایده شود از موقعیت واحدینشان باعث مى

 تر بسنده کنند  ای پاییا  به ار  فرزند طال  بودن  به گزینه
همیا ایا  بیماری کرونا که طبقا، ضعیف و مروسط اامعه با مشکال، معیشررى در 
رو بودند  برخى تااران کالن و اصلى که با پول و سرمایه همیا مرد  به اایگاه  روبه

فعلى خود رسیدند  نه تناا باری از دوش هموطنان خود برنداشرند؛ بلکه با چند برابر 
سودهای فوری و آنى خود بودند تا شراید ارهرى  کردن قیمت مایحرام مرد   به دنبال

تر برای وارهان خود به اای بگذارند  ایا افراد چاره اامعره اسرالمى  بیشرر و سنگیا
 کنند   دروغ و دروغگویى را با زبان و عم  خود فراگیر مى و را مادوش

                                                           

   227؛ ص إبصار احعیا  محمد با طاهر سماوی؛ 1

  51؛ صا ماحى  محمد با محمد مفید؛ 2
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 سود آنی یا بردگی نقد
پندارند؛ در حاحى که  نگى مىزیانکاراِن به ظاهر زیرک  سود آنى را نوعى زیرکى و زر

اگر به عمق آن نگاه شود  یک نوع بردگى فوری و نقد است؛ زیرا در مقابِ  آنچره بره 
   1 اند  اند  هزینه زیادی را از دست داده دست آورده

 فرجام سودگرایان 
هرای  تواننرد طراحى کسانى که معیار رفرارها و انراابشان  سود آنى است؛ هرگرز نمى

  از آغراز ریزی کنند  اگر امرا  خمینرى باشند و برای اهداف مام برنامهبزرگ داشره 
بود  در همان ابردای کار که از زندان و تبعید ناتت اسالمى به دنبال پیروزی فوری 

کشرید و  شدن چیز دیگری نصیب خود و یارانش نشده بود  دست از کار مىو کشره 
داران و فروشرندگانى  یا رسررورانکرد  همچن هرگز اماوری اسالمى را تأسیس نمى

که با نگاه سودآوری فوری و ره صد ساحه را چنرد ماهره پیمرودن  از کیفیرت غرذا و 
شود؛  گیرشان مى گذارند  نه تناا وزر و وبال اخروی و معنوی داما انس خود کم مى

اندازند و در هدف دنیایى خود هرم  بلکه سود آتى و درازمد، خود را نیز به خطر مى
نردار  و اکنرون  را گفت آمادگى مررگ مانند  برای مثال عبیدال ل اعفى که مى   مىناکا

وقت زندگى ما است و باید امکانا، ماحى را مورد اسرفاده قرار بدهم  پس از واقعره 
عاشورا هشت سال آواره کروه و بیابران شرد و در ناایرت در درگیرری برا طرفرداران 

مند نشد؛  تناا از مال و هروتش بارهو نه 2ختمصعب با زبیر  خود را در رودخانه اندا
  بلکه اهری از قبر او نیز واود ندارد  ایا در حاحى است که قبر شایدان راه حسیا

 گاه عاحمیان شده است   قبله

                                                           

   454  ص 23؛ م مجموعه آهار  ر ک: مرتتى مطاری؛ 1

   294  ص 4؛ م احکام  فى احراریخاهیر ازری؛    ر ک: ابا2
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