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مقدمه

حرضت سيدالشهداءعليه السالم نبود، امروز همه ما �ى توانستيم پ	وز بشويم. �ام اين وحدت كلمهاى كه مبدأ پ	وزى ما شد، براى خاطر اين مجالس عزا و «اگر قيام 
سوگوارى و اين مجالس تبليغ و ترويج اسالم است». اين مجالس 

حرضت امام خمينى

حماسه خونبار كربال، يك مكتب تعليمى و تربيتى هميشه زنده است و برپايى محافل و مجالس عزادارى در پاسداشت ساالر
شهيدان حضرت امام حسينعليه السالم ، عزت و سعادتمندى را براى دوستداران و پيروان اين مكتب بدنبال داشته و خواهد داشت.
اين مجالس روايت «يَْتُلوا َعلَْيِهْم آياتِِه َو ُيَزكِّيِهْم َو ُيَعلُِّمُهُم اْلكِتاَب َو اْلِحْكَمَة»(1) است و حسينيان با ياد حسينعليه السالم و خاندان و

ياران شهيدش، مسير حركت خود را با مسير حركت آن امام همام سمت و سو مىبخشند.
محرم و صفر، بهار پيوند مردم با خاندان عصمت و رسالت است و در اين موسم مىتوان ميزان عشق و ارادت همگان را با اهل
بيتعليهم السالم سنجيد. شكوهمندى مراسم و محافل عزادارى، عظمت يافتن سال به سال آن و گسترش اين فرهنگ به خصوص

در ميان نسل نو، از عمق و تاثير بسيار آن حكايت مىكند.
بى شك، عالمان دين و روحانيان، ركن اصلى و محورى اين مكتب تربيتى مىباشند و نقش آفرينى مستمر و همچنين بروز و ظهور
هميشگى آنان، در صيانت از اين مكتب حيات بخش، غير قابل انكار است. يكى از جلوههاى حضور آنان، محرم و صفر است كه به

بهانه رسيدن اين دو ماه، نكاتى را ياد آور مىشويم:
1. نهضت امام حسينعليه السالم، چند مقصدى و چند بعدى است و بر خالف نهضتها و حركتهاى بزرگ تاريخى، كه نهضتى تك معنى
و تك مقصدند، اين نهضت در آن واحد داراى جنبهها و ابعاد مختلف مىباشد؛ عدم تسليم در برابر يزيد، امر به معروف و نهى از منكر،
تاسى به سيره پيامبرصلى هللا عليه وآله و امير مومنانعليه السالم، اصالح امت اسالمى و دهها مورد ديگر، از اضالع اين پيكره بزرگ
است. از اين رو، نو شدن تحليلها و تعميق مطالعات، الزمه خدمتگزارى به چنين نهضتى است و مخاطب نيز در پى دست يابى به

ابعاد مختلف اين حماسه است.
. مخاطب امروز، سبك و نوع رفتار معصومان را مىجويد و سيرهشناسى و اسلوبشناسى براى وى جذابيت بيشترى دارد، بديهى 2
است در كنار بيان فضيلتها و جايگاه رفيع ساالرشهيدانعليه السالم، شيوه و روش زندگى امام را در ابعاد مختلف آن، به زيبايى مىتوان

تبيين كرد.
3. نوآمدى مباحث و موضوعات، يكى از شروط موفقيت تاثير و نفوذ در مخاطب است و البته نوآورى در نوع بيان آن نيز، الزم است. اين

مجموعه ره توشه، با تاكيد بر نوآمد بودن عناوين و مطالب، پىريزى شد و به انجام رسيد.

ره توشه حارض

تعداد 12 مقاله تحت عنوان «گفتارها» با عناوين متنوع، مهمترين و شاخصترين ارمغان براى مبلغان است. برخى از عناوين اين
مقاالت، ناظر به سال پيامبر اعظمصلى هللا عليه وآله است. بديهى است برخى از اين مقاالت مىتواند محور چند سخنرانى به هم

پيوسته شما باشد.
با توجه به فلسفه و چرايى ذكر مصيبت امام حسينعليه السالم و علت اهتمام ائمه اطهارعليهم السالم بدان را مىتوان در نگاه
استاد شهيد مطهرى جست؛ «هر مكتبى اگر چاشنى از عاطفه نداشته باشد و صرفا مكتب و فلسفه و فكر باشد، آنقدرها در
روحها نفوذ ندارد و شانس بقا ندارد، ولى اگر يك مكتب چاشنى از عاطفه داشته باشد، اين عاطفه به آن حرارت مىدهد».(2) بر اين

اساس منتخبى از چند ذكر مصيبت جهت استفاده سروران ارجمند در منابر حسينى آوردهايم.
در پايان بر خود الزم مىدانيم تا از حجةاالسالم و المسلمين محمدباقر پورامينى كه در اين رهتوشه همكار ما بودهاند و نيز از
مجموعه نويسندگان و محققان، ارزيابان محترم به خصوص حجةاالسالم و المسلمين جواد محدثى (در ارزيابى گفتارها)، ويراستار
محترم آقاى سيد مجيد حسنزاده و ساير همكاران، آقايان محمد شكراللهى، رضا اميدوار، احمد نبوى و محمد فراهانى (حروف نگار)

تقدير و تشكر نماييم.

پي نوشت ها:

1) جمعه، آيه 2.

2) مرتضى مطهرى، مجموعه آثار (حماسه حسينى)، ج 16، ص 57.
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عاشورا و تبليغ

رهرب معظّم انقالب اسالمى(1)

عاشورا، يك حادثه تاريخِى صرف نبود؛ عاشورا يك فرهنگ، يك جريان مستمر و يك سرمشق دائمى براى امت اسالم بود. حضرت
ابىعبداللَّهعليه السالم با اين حركت - كه در زمان خود داراى توجيه عقالنى و منطقى كامالً روشنى بود - يك سرمشق را براى امت

اسالمى نوشت. اين سرمشق، فقط شهيد شدن هم نيست؛ يك چيِز مركب و پيچيده و بسيار عميق است.

عاشورايى امام حركت  عنارص تشكيلدهنده 

سه عنصر، در حركت حضرت ابىعبداللهعليه السالم وجود دارد؛ عنصر منطق و عقل، عنصر حماسه و عزت و عنصر عاطفه.

1. عنرص منطق و عقل

عنصر منطق و عقل در اين حركت، در بيانات آن بزرگوار متجلى است؛ قبل از شروع اين حركت، از هنگام حضور در مدينه تا روز
شهادت، جمله جمله اين بيانات نورانى، بيانكننده يك منطق مستحكم است. خالصه اين منطق هم اين است كه وقتى شرايط

وجود داشت و متناسب بود، وظيفه مسلمان، «اقدام» است.
بنابراين، حتى اگر خطر هم وجود داشته باشد، وقتى شرايط براى اقدام متناسِب با اين خطر وجود دارد، انسان، بايد اقدام كند و
دنيا، نبايد جلوى انسان را بگيرد. مالحظهكارى و محافظهكارى، نبايد مانع انسان شود. لذت و راحت و عافيِت جسمانى، نبايد مانع

راِه انسان شود. انسان، بايد حركت كند و اگر حركت نكرد، اركان ايمان و اسالم او بر جا نيست.
پيامبر اكرمصلى هللا عليه وآله فرمود:

«َمْن َرأَى ُسْلطَاناً َجائِراً ُمْسَتِحالًّ لُِحُرِم اللَِّه .. ُثمَّ لَْم ُيَغيِّْر بَِقْوٍل َو ال فِْعٍل َكاَن َحِقيقاً َعلَى اللَِّه أَْن ُيْدِخلَُه َمْدَخلَه»(2).
منطق، اين است. وقتى اساس دين در خطر است، اگر شما در مقابل اين حادثه، با قول و فعل وارد نشويد، حقِ علىاہلل است كه

انسان بىمسئوليت و بىتعهد را با همان وضعيتى كه آن طرف مقابل - آن مستكبر و آن ظالم - را با آن روبهرو مىكند، مواجه كند.
حسينبنعلىعليه السالم در خالل بيانات گوناگون - در مكه و مدينه و در وصيت به محمدبنحنفيه، اين وظيفه را تبيين كرده و آن را بيان
فرموده است. حسينبنعلىعليه السالم، عاقبتِ اين كار را مىدانست؛ نبايد تصور كرد كه حضرت براى رسيدن به قدرت - كه البته هدف
آن قدرت، مقدس است - چشمش را بست و براى آن قدرت، حركت كرد؛ نه، لزومى ندارد كه يك نگاه روشنفكرانه ما را به اينجا
بكشاند؛ نخير، عاقبت اين راه هم بر حسب محاسبات دقيق، براى امام حسينعليه السالم با روشنبينى امامت، قابل حدس و واضح
بود؛ اما مسئله آنقدر اهميت دارد كه وقتى شخصى با نفاسِت جان حسينبنعلىعليه السالم، در مقابل اين مسئله قرار مىگيرد، بايد
جان خود را در طبق اخالص بگذارد و به ميدان ببرد. اين، براى مسلمانها، تا روز قيامت، درس است و اين درس، عمل هم شده است

و فقط اينطور نبوده كه درسى براى سرمشق دادن روى تخته سياه بنويسند كه بعد هم پاك بشود.
، اماِم بزرگوار ما از اين ممشا استفاده كرد و آن حادثه عظيم پانزده خرداد به وجود آمد. در محرّم سال 1357 هم در محرم سال 42
امام عزيز ما باز از همين حادثه، الهام گرفت و گفت: «خون بر شمشير پيروز است» و آن حادثه تاريخى بىنظير - يعنى انقالب
اسالمى - پديد آمد. اين، ماِل زمان خود ماست؛ ولى در طول تاريخ هم اين پرچم براى ملتها، پرچِم فتح و ظفر بوده است و در آينده
هم بايد همينطور باشد و همينطور خواهد بود. اين بخشِ «منطق» است كه عقالنى است. بنابراين، صرِف يك نگاه عاطفى، حركت

امام حسينعليه السالم را تفسير نمىكند و بر تحليل جوانب اين مسئله، قادر نيست.

2. عنرص ح�سه

اين مجاهدتى كه بايد انجام بگيرد، بايد با عزت اسالمى انجام بگيرد؛ چون «العزّةللَّه و لرسوله و للمؤمنين». مسلمان در راِه همين
حركت و اين مجاهدت هم، بايستى از عزت خود و اسالم، حفاظت كند. در اوج مظلوميت، چهره را كه نگاه مىكنى، يك چهره
حماسى و عزتمند است. اگر به مبارزات سياسى - نظامِى گوناگوِن تاريخ معاصر خودمان نگاه كنيد، حتى آنهايى كه تفنگ گرفتهاند و
به جنگ روياروى جسمى اقدام كردهاند، مىبينيد كه گاهى اوقات خودشان را ذليل كردند؛ اما در منطق عاشورا، اين مسئله، وجود
ندارد؛ همان جايى هم كه حسينبنعلىعليه السالم، يك شب را مهلت مىگيرد، عزتمندانه مهلت مىگيرد؛ همان جايى هم كه مىگويد:
«هل من ناصر» - استنصار مىكند - از موضع عزت و اقتدار است؛ آن جايى كه در بين راه مدينه تا كوفه، با آدمهاى گوناگون برخورد
مىكند و با آنها حرف مىزند و از بعضى از آنها يارى مىگيرد، از موضع ضعف و ناتوانى نيست. اين هم يك عنصر برجسته ديگر است.
همه اقدامهاى مجاهدتآميز، بايد از موضع عزت باشد. در روز عاشورا، در مدرسه فيضيه، چهره امام را نگاه كنيد؛ يك روحانىاى كه نه
سرباز مسلح دارد و نه يك فشنگ در همه موجودى خود دارد، آنچنان با عزت حرف مىزند كه سنگينى عزت او، زانوى دشمن را خم
مىكند. اين، موضع عزت است. امام در همه احوال، همينطور بود؛ تنها، بىكس، بدون ِعده و ُعده؛ اما عزيز. اين، چهره امام بزرگوار ما
بود. خدا را شكر كنيم كه ما در زمانى قرار گرفتيم كه يك نمونه عينى از آن چه را كه بارها و سالها گفتهايم و خواندهايم و

شنيدهايم، جلوى چشم ما قرار داد و به چشم خودمان، او را ديديم.
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3. عنرص عاطفه

يعنى هم در خود حادثه و هم در ادامه و استمرار حادثه، عاطفه، يك نقش تعيينكنندهاى ايجاد كرده است كه باعث شد مرزى بين
جريان عاشورايى و جريان شيعى با جريانهاى ديگر پيدا شود. حادثه عاشورا، خشك و صرفاً استداللى نيست؛ بلكه در آن، عاطفه با
عشق و محبت و ترحم و گريه همراه است. قدرت عاطفه، قدرت عظيمى است؛ لذا ما را امر مىكنند به گريستن، گرياندن و حادثه را
تشريح كردن. زينب كبرىعليها السالم در كوفه و شام، منطقى حرف مىزند؛ اما مرثيه مىخواند؛ امام سجادعليه السالم بر روى منبر
شام، با آن عزت و صالبت، بر فرق حكومت اموى مىكوبد؛ اما مرثيه مىخواند. اين مرثيهخوانى تا امروز ادامه دارد و بايد تا ابد ادامه
داشته باشد تا عواطف متوجه بشود. در فضاى عاطفى و در فضاى عشق و محبت است كه مىتوان خيلى از حقايق را فهميد كه در

خارج از اين فضاها، نمىتوان فهميد.
اين سه عنصر، سه عنصر اصلِى تشكيلدهنده حركت عاشورايى حسينبنعلىعليه السالم است.

عنارص سه گانه در تبليغ

ما مبلغان، زير نام حسينبنعلىعليه السالم، تبليغ مىكنيم. اين فرصت بزرگ را ياِد اين بزرگوار، به مبلغان دين بخشيده است كه بتوانند
تبليغ دين را در سطوح مختلف انجام بدهند. هر يك از آن سه عنصر، بايد در تبليغ ما نقش داشته باشد؛ هم ِصرف پرداختن به عاطفه
و فراموش كردن جنبه منطق و عقل كه در ماجراى حسينبنعلىعليه السالم نهفته است، كوچك كردن حادثه است و هم فراموش

كردن جنبه حماسه و عزت، ناقص كردن اين حادثه عظيم و شكستن يك جواهر گرانبهاست. اين مسئله را بايد همه مراقب باشيم.

1 . عنرص منطق

تبليغ يعنى چه؟ تبليغ، يعنى رساندن به دل. بعضى از تبليغهاى ما، حتى به گوش هم درست نمىرسد! گوش هم حتى آن را تحمل
و منتقل نمىكند! گوش كه گرفت، مىدهد به مغز. قضيه، اينجا نبايد تمام بشود؛ بلكه بايد بيايد در دل نفوذ و رسوخ كند و به هويت ما
- هويت مستمع - تبديل شود. ما تبليغ مىكنيم براى اينكه آن چه را كه موضوع تبليغ است، در دل مخاطب وارد شود و نفوذ كند. آن
چيست؟ آن، همه آن چيزهايى است كه در اسالم به عنوان ارزش، مورد حمايت جان و حرم و ناموس حضرت ابىعبداللهعليه السالم
قرار گرفت كه همه پيغمبران و اولياى ديگر و وجود مقدس رسوالللهصلى هللا عليه وآله هم همينطور عمل كردند، كه البته مظهرش
حسينبنعلىعليه السالم است. ما مىخواهيم منطق دين، ارزشهاى دينى، اخالق دينى و همه چيزهايى را كه در بناى يك شخصيت

انسانى بر مبناى دين تأثير دارد، تبليغ كنيم؛ براى اينكه مخاطب ما به همين شخصيت دينى تبديل شود.
از جمله اين كارها، بناى حكومت اسالمى است. اين را من عرض بكنم كه تشكيل حكومت اسالمى، يكى از معجزهگونترين
كارهاست؛ اما اين مسئله، نبايد تشكيل هويت انسانى افراد را از ياد ما ببرد. نبى مكرم اسالمصلى هللا عليه وآله، انسانها را اول
ساخت؛ پايهها را تراشيد تا بتواند اين بنا را بر روى دوش آنها قرار دهد. در تمام مدت آن ده سال - كه بيش از صد سال كار در اين ده
سال متراكم شده است - پيغمبر در همهجا، بناى هويت انسانهاى مخاطِب خودش را فراموش نكرد. پيغمبر در غوغاى جنگهاى
خطرناك مثل احزاب، بدر و اُحد هم انسانسازى مىكرد. آيات قرآن را مالحظه كنيد! انسانسازى، هدِف اين تبليغ است و اين، يكى از

بزرگترين كارهاست.
از دو طرف، نبايد لطمه بخوريم؛ نه ما بايد مسائل سياسى را به كلى از حيطه تالش و مجاهدتِ تبليغى خودمان خارج كنيم؛ نه از
اين طرف بايد بيفتيم كه تصور كنيم همه منبر، يعنى اين كه بنشينيم مسائل آمريكا و اسرائيل و مسائل سياسى را تحليل كنيم.
واجب ديگرى وجود دارد و آن، دِل مخاطب شماست. دل و جان و فكر او را بايستى تعمير و آباد و سيراب كنيم؛ البته اين به يك منبع
درونى احتياج دارد. ماها بايد يك چيزى در خودمان داشته باشيم تا بتوانيم اين تأثير را بر مخاطب بگذاريم و اّال نمىشود. در آن
سرمايه درونى، بايد عنصر فكر و منطق باشد؛ بايد به فكر و منطقِ درست، مجهز شويم تا حرف سست زده نشود. آنهايى كه
گفتهاند يكى از مؤثرترين حملهها، دفاعهاى ناقص و بد است، حرف كامالً درستى زدهاند. وقتى دفاع از دين، ضعيف و ُسست و بد
باشد، تأثيرش از حمله به دين، بيشتر است؛ بايد از اين، به خدا پناه ببريم. مبادا در حرف و منبر و تبليغ ما، حرف سست، بىمنطق و
ثابت نشدهاى وجود داشته باشد. گاهى بعضى از چيزهايى كه در كتابى هست و سند ندارد، خود، يك حكمت و مسئله اخالقى
است كه ديگر سند نمىخواهد و مىتوانيم آن را بيان كنيم؛ اين، عيبى ندارد؛ اما يك وقت هست كه يك چيزى دور از ذهن مخاطب
است كه باورش براى او مشكل است؛ اين را نبايد بگوييم؛ چون اين مسئله، او را از اصل قضيه، دور مىكند و موجب موهون شدن
دين و مبلّغ دين در ذهن و دل او مىشود و خيال مىكند اين، از منطق عارى است؛ در حالى كه پايه كار ما منطق است. بنابراين،

منطق، عنصر اصلى در تبليغ ماست.

2 . عنرص عمل و رفتار

رفتار، نشست و برخاست، معاشرت، نگاه و عبادت ما، دلبستگى يا دلبسته نبودن ما به تنعمات دنيوى و خورد و خواب ما، رساترين
تبليغ يا ضدتبليغ است؛ درست باشد، تبليغ است؛ غلط باشد، ضدتبليغ است. ما در محيط اجتماعى و محيط زندگى، چطور مىتوانيم
دل مردم را به منشأ گفتار خودمان مطمئن كنيم و اعتماد آنها را برانگيزيم؛ در حالى كه از مذمِت شهوات دنيوى حرف مىزنيم و در
عمل، خداى نكرده، خودمان طور ديگرى عمل مىكنيم! از مذمت دل سپردن به پول و حركت كردن و مجاهدت كردن در راه
زيادهخواهىهاى دنيوى حرف بزنيم؛ اما عمل ما طور ديگرى باشد! چطور چنين چيزى ممكن است اثر بكند؛ يا اصالً اثر نمىكند يا اثِر
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زودگذر مىكند يا اثرى مىكند كه بعد با كشف واقعيتِ كار ما، درست به ضداثر تبديل مىشود! بنابراين، عمل، بسيار مهم است.

3. عنرص ه�مندى در نحوه بيان

من به منبر خيلى عقيده دارم. امروز اينترنت، ماهواره، تلويزيون و ابزارهاى گوناگون ارتباطِى فراوان است؛ اما هيچ كدام از اينها منبر
نيست؛ منبر يعنى روبهرو و نفسبهنفس حرف زدن. اين، يك تأثير مشخص و ممتازى دارد كه در هيچكدام از شيوههاى ديگر، اين تأثير

وجود ندارد. اين، چيز باارزشى است؛ منتها بايستى آن را هنرمندانه ادا كرد تا بتواند اثر ببخشد.
يك نكته در همين زمينه تبليغ عرض بكنم؛ در دعاى صحيفه سجاديه، يك جا حضرت سجادعليه السالم از طرف خودش به خداوند

متعال عرض مىكند:
«تَْفَعْل َذلَِك يَا إِلَِهى بَِمْن َخْوُفُه ِمْنَك أَْكَثُر ِمْن طََمِعِه فِيَك، َو بَِمْن يَْأُسُه ِمَن النََّجاِة أَْوَكُد ِمْن َرَجائِِه لِْلَخالصِ، ال أَْن يَُكوَن يَْأُسُه ُقُنوطاً»؛(3)
من خوفم از رجايم بيشتر است؛ نه اينكه نااميد باشم. اين، يك اعالن رسمى و دستورالعمل است. خوف را همراه رجاء حتماً به دلها
بدميد و خوف را بيشتر. اينكه ما آيات رحمت الهى را بخوانيم - كه بعضى از اين آيات و مبشرات، مخصوص يك دسته خاصى از
مؤمنين است و به ما ربطى ندارد - و يك عدهاى را غافل كنيم و نتيجهاش اين بشود كه خيال كنند غرق در معنويتند و از واجبات و
ضروريات دين، در عمل غافل بمانند، درست نيست. در قرآن، بشارت، مخصوص مؤمنين است؛ اما انذار، براى همه است؛ مؤمن و
َم كافر، مورد انذارند. پيغمبر خداصلى هللا عليه وآله گريه مىكند. شخصى عرض مىكند: يا رسوالہلل! خداوند فرمود: «ليغَفَر لََك َما تََقدَّ

ر»؛ اين گريه براى چيست؟ حضرت عرض مىكند: ِمْن َذْنبَِك َو َما تَأَخَّ
«أَ َفالَ أَُكوُن َعْبداً َشُكورا».(4)

يعنى اگر شكر آن مغفرت را نكنم، پايه آن مغفرت، سست خواهد شد. در همه حال، انذار بايد بر دل ما و مستمعان ما حاكم باشد.
كار تبليغ، كارِ بسيار بزرگ، حساس و مؤثرى است. امروز بركات تبليغهاى گذشته را مشاهده مىكنيم و فردا بركات تبليغ امروِز شما را
انشاءهللا، جامعه مشاهده خواهد كرد. تأثيرات تبليغ، دفعى و آنى نيست؛ طوالنىمدت است. مبلّغ دين، اگر ظواهرى را مشاهده
مىكند كه به گمان او ظواهر غير دينى است، مأيوس نشود. اين توّهماتى كه بعضى شايع مىكنند كه جوانها از دين برگشتهاند، همه
را جنگ روانى بدانيد. جوانهاى ما، دل را به طرِف دين دارند و تشنه حقايق دينند و دلهاشان تشنه است. هر جواِن سالمالفطره و
سالمالطبيعهاى، اينطور است. بايد كاِم جان آنها را سيراب و با حقايق دينى شيرين كرد. اين، نتيجهاش را خواهد بخشيد و فرداى

جامعه ما، از اين موهبتها، بهرهمند خواهد شد.

پي نوشت ها:

1) منتخبى از رهنمودهاى معظّم له، در ديدار روحانيان و مبلغان در آستانه ماه محرم، 5/11/84.

2) محمد باقر مجلسى، بحاراألنوار، ج 44، ص 381.

3) صحيفة سجاديهعليه السالم، دعاى 39.

4) بحاراألنوار، ج 10، ص 40.
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سي�ى امام حسينعليه السالم
در احاديث پيامرب اسالمصىل الله عليه وآله(1)

1 . حسينعليه السالم، سيد جوانان اهل بهشت

بيش از پانزده تن از دانشمندان اهل سنت در كتابهاى خود از پيامبر اعظمصلى هللا عليه وآله در احاديثى روايت كردهاند(2) كه
فرمود: «حسن و حسين دو آقاى جوانان بهشتند».

اين احاديث به سندهاى متعدد از جمعى از صحابه مثل اميرالمؤمنين على بن ابىطالبعليه السالم، عبداللَّه بن مسعود، حذيفه، جابر،
ابوبكر، عمر، عبداللَّه بن عمر، ابىسعيد خدرى، ابوهريره، اسامه، براء و انس روايت شده و از مجموع آنها استفاده مىشود كه
پيامبرصلى هللا عليه وآله پيوسته حسن و حسينعليهما السالم را به اين صفت معرفى فرموده است، و اين فرمايش كه: «الَحَسُن و

الُحَسيُن َسيِّدا َشبابِ أهِل الَجنَِّه» از آن حضرت متواتر و ُمَسلَّم و در ميان مسلمانان معروف و مشهور بوده است.
متن اكثر احاديث اين است كه «الَحَسُن و الُحَسيُن َسيِّدا َشبابِ أهِل الَجنَِّه» و ترجمه متن بعضى ديگر اين است كه آن حضرت

فرمود:
فرشتهاى از آسمان كه مرا زيارت نكرده بود، از خدا براى زيارت من اذن خواست، پس به من خبر داد و مژده داد كه دخترم فاطمه،

سيده زنان امت من است و اينكه حسن و حسين دو آقاى جوانان اهل بهشتند.
«و إنَّ َحَسناً و ُحَسيناً َسيِّدا َشبابِ أهِل الَجنَِّة»

و در بعضى روايات اين جمله نيز مذكور است:
«و أبو ُهما َخيٌر ِمنُهما»

و پدرشان از آنها بهتر بود.
و در بعض طرق آن، فضايل ديگرى نيز از اهل بيتعليهم السالم بيان شده است.(3)

2. حسينعليه السالم، محبوب پيامربصىل الله عليه وآله

رسول خداصلى هللا عليه وآله فرمودند:
«ُحَسيٌن ِمنّى و أنا ِمن ُحَسين»

رسول خداصلى هللا عليه وآله حسن و حسينعليهما السالم را بسيار دوست مىداشت، و نسبت به آنها فوقالعاده اظهار عالقه و
عطوفت مىكرد.

روايات و تواريخ بر اين اتفاق دارند كه آن حضرت على و فاطمه و حسنينعليهم السالم را از تمام مردم و كسان و نزديكان خود بيشتر
دوست مىداشت و دوستى آنها يك دوستى ساده پدر نسبت به فرزند نبود؛ بلكه ريشه آن بر عاليق و مبانى عميق و يگانگى روحى

استوار، و رمز يك اتحاد ناگسستنى معنوى و توافق كامل فكرى بود و تعبير:
«إنّهم ِمنّى و أنا ِمنُهم»

ايشان از من هستند و من از ايشان.
يا چنانچه در حديث زيد بن ارقم است:

«أنا ِسلٌم لَِمن سالَمُتم و َحرٌب لَِمن حاَربُتم»(4)
من با هر كس كه شما با او در صلح و سازشيد در صلح و سازشم و با هر كه شما با او در جنگ و نبرديد، در جنگ و نبردم.

و تعبيرات ديگر در ترجمه و تفسير اين رابطه و محبت، گزاف و مبالغه نيست؛ بلكه عين واقع و حقيقت است.
يك اتصال واقعى روحى، و همفكرى تمام عيار و يگانگى خالص الزم است تا پيامبرصلى هللا عليه وآله آن را اينگونه شرح دهد.

هنگام مطالعه اين اخبار نبايد فراموش كنيم كه گوينده اين كلمات و الفاظ، پيامبر خدا است، و او كسى است كه در زندگى خود با
گزافگويى و سخنان دور از حقيقت و مدح بيجا مبارزه مىكرد؛ سخنان و رفتارش براى بشر حجت و قانون و شريعت بوده و آنچه فرموده

ترجمان حقيقت است.
پيامبر اسالمصلى هللا عليه وآله غير از فاطمهعليها السالم دختران ديگر، و غير از على عموزادهها و خويشاوندان بسيارى داشت،
پس چرا اين همه اظهار عالقه و محبت، مخصوص به فاطمه و على وفرزندان آنها شد؟ و چرا پيامبر از همه كسان و اصحاب خود، آنها

را برگزيد؟
براى اينكه اين چهار تن نماينده صفات، روحيات، اخالق و كماالت او بودند.

براى يك نفر مسلمان مؤمن بهترين معرف عظمت امام حسينعليه السالم همين سخنان پيامبرصلى هللا عليه وآله است.
از جمله احاديثى كه از اين دوستى و عالقه حكايت مىكند، حديث «يعلى بن مره»(5) است كه مىگويد:

در خدمت پيامبرصلى هللا عليه وآله به مجلس ميهمانى مىرفتيم، ناگاه حسين را - كه در كوچه بازى مىكرد - ديديم. پيامبرصلى هللا
عليه وآله جلوى همراهان رفت و دستهاى خود را گشود (بغل باز كرد)، كودك از اين سوى به آن سوى مىگريخت و پيامبرصلى هللا
عليه وآله او را مىخندانيد تا وى را گرفت. پس يك دستش را زير چانه حسين و دست ديگرش را پشت سر او گذارد، و او را بوسيد و

فرمود:



ره توشه

file:///G|/ghrooh%20tamin%20manabe/L/job/rahtoshe/rahtooshe1/rahtusheh/85/03/03.htm[6/13/2021 12:41:16 PM]

«ُحَسيٌن ِمنّى وأنا ِمن ُحَسين أَحبَّ اللَُّه َمن أَحبَّ ُحَسيناً، ُحَسيٌن ِسبطٌ ِمن األسباط»(6)
حسين از من است و من از حسينم، خدا دوست دارد كسى را كه حسين را دوست داشته باشد. حسين نوادهاى از نوادگان است.

ٌة ِمَن االَُمِم» مىگويد: «شرباصى» بعد از اينكه از قاموس نقل كرده كه: «ُحَسيٌن ِسبطٌ ِمَن األسباِط و ُامَّ
معناى سبط، جماعت و قبيله است. و شايد معناى حديث اين باشد كه حسين در رفعت و بلندى مقام، مرتبه يك امت را دارد؛ يا

اينكه اجر و ثواب او مثل اجر يك امت است به خاطر عظمت فضايل او و كارى كه او كرد.(7)
ابن عبدالبر و مسلم و شبلنجى از ابوهريره روايت مىكنند كه پيامبرصلى هللا عليه وآله در حق حسن و حسينعليهما السالم فرمود:

«اللُّهمَّ إنّى ُاِحبُُّهما َفأِحبَُّهما و أِحّب َمن ُيِحبُُّهما»
خدايا من آن دو را دوست مىدارم پس (تو نيز) دوست بدار آنها را، و دوست بدار هر كس كه آنها را دوست مىدارد.(8)

بغوى، ترمذى، سيد احمد زينى، ابن اثير و نسائى از اسامه روايت كردهاند كه گفت:
يك شب براى عرض حاجتى به خانه پيامبرصلى هللا عليه وآله رفته بودم. آن حضرت بيرون آمد در حالى كه چيزى را در عباى خود
پيچيده بود و من ندانستم چيست، چون حاجتم را گفتم، پرسيدم: اين چيست كه عبا بر آن پيچيدهايد؟ عبا را به كنارى زد، حسن و

حسينعليهما السالم را ديدم، پيامبرصلى هللا عليه وآله فرمود:
«هذاِن إبناى و إبنا إبَنتى اللُّهمَّ إنّى ُاِحبُُّهما َفأِحبَّهما و أِحبَّ َمن ُيِحبُُّهما»

اين دو، پسران من و پسران دخترم هستند. خدايا! من آنها را دوست مىدارم پس دوست بدار آنها را، و دوست بدار هر كس كه آنها
را دوست مىدارد.

محبالدين طبرى از ابن بنت منيع و او نيز از يزيد بن ابىزياد حديث كرده است كه او گفت:
پيامبرصلى هللا عليه وآله از خانه عايشه بيرون آمد، از خانه فاطمهعليها السالم عبور مىكرد كه صداى گريه حسينعليه السالم را

شنيد و خطاب به دخترش فرمود:
«اَلَم تَعلَمى أنَّ ُبكاَءُه ُيؤذينى»(9)

آيا نمىدانى گريه او مرا اذيّت مىكند؟

3. حسينعليه السالم، ريحانه پيامربصىل الله عليه وآله

گروه بسيارى از محدثين نامدار اهل سنت از علىعليه السالم، ابن عمر، ابوهريره، سعيد بن راشد، و ابوُبكره روايت كردهاند كه
پيامبرصلى هللا عليه وآله فرمود: حسن و حسينعليهما السالم دو ريحانه من از دنيا هستند، و از اختالف الفاظ حديث معلوم مىشود

كه حضرت مكرر اين مضمون را با الفاظ مختلف فرمودهاند زيرا لفظ حديث در بعضى روايات:
نيا»(10) «إنَّ الَحَسَن و الُحَسيَن ُهما َريحانَتاَى ِمن الدُّ

مىباشد و در بعضى ديگر:
«اَلَولَُد َريحانٌَة و َريحانَتى الَحَسُن والُحَسيُن»(11)

است، و در حديث ديگر، فرمود:
نيا»(12) «إنَّ اِبَنىَّ هذيِن َريحانَتاَى ِمن الدُّ

اين حديث به الفاظ ديگر نيز نقل شده است.(13)
سعيد بن راشد نقل كرده است كه:

حسن و حسين به سوى پيامبرصلى هللا عليه وآله مىدويدند، پيامبر يكى از آنها را در يك بغل و ديگرى را در بغل ديگر گرفت و فرمود:
نيا َمن أَحبَّنى َفلُيِحبُُّهما»(14) «هذاِن َريحانَتاى ِمن الدُّ

اين دو، ريحانه من از دنيا هستند هر كس مرا دوست مىدارد پس آنها را نيز دوست بدارد.
مناوى از ديلمى در فردوساالخبار روايت كرده كه پيامبرصلى هللا عليه وآله به علىعليه السالم فرمود:

«َسالُم اللَِّه َعلَيَك يا أباالرَّيحانََتيِن»(15)
سالم خدا بر تو پدر دو ريحانه.

4. حسينعليه السالم شبيهرتين اهل بيت به پيامربصىل الله عليه وآله

بخارى و ابن اثير روايت كردهاند كه وقتى سر حسينعليه السالم را نزد عبيداللَّه بن زياد آوردند سر مطهر را در طشتى قرار داد، و با
شمشير يا چوب دستى بر آن مىزد، و سخنى هم از نيكويى و زيبايى آن حضرت گفت. انس گفت: شبيهترين ايشان (يعنى اهل

بيت) به پيامبر خداصلى هللا عليه وآله بود.(16)
در البدء و التاريخ نقل شده كه عبيداللَّه به روى مبارك آن حضرت مىزد و مىگفت: رويى به اين زيبايى نديدهام.(17)

انس بن مالك گفت: آگاه باش كه او شبيه پيامبرصلى هللا عليه وآله بود.

5. پيامربصىل الله عليه وآله، حسينعليه السالم را مىبوسيد

يكى از مظاهر محبت و عاطفه نسبت به فرزند، بوسيدن او است. در جاهليت، و پيش از ظهور آفتاب درخشان هدايت اسالمى ارزش
عاطفه و احساسات پاك انسانى از ميان رفته بود. رحم، مهر، رأفت، رحمت، رقّت قلب را نوعى ضعف نفس شمرده، و سختدلى را
افتخار مىدانستند و وحشتناكترين مظاهر قساوت قلب و از بين رفتن عواطف همان زنده به گور كردن دخترها بود كه پدرها با دستان
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خود دختران خو د را زنده در گور مىكردند.
بوسيدن فرزند، و اظهار عاطفه نسبت به او مخصوصاً اگر دختر بود عار و ننگ شمرده مىشد و اگر كسى فرزند خود را مىبوسيد،

ديگران از آن تعجب مىكردند.
گردنكشان و متكبران از بوسيدن طفل و به دوش سوار كردن او - كه يك عمل متواضعانه و دور از ابهت بود - خوددارى مىكردند.

پيامبر اسالمصلى هللا عليه وآله پيامآور رحمت بود، و از غرور و تكبر مبرا، و مانند يك فرد عادى زندگى مىكرد، و جزو برنامههاى مهم او
گسترش رحمت، مهر و محبت نسبت به همه مردم، بشر دوستى، ايثار و هدايت عقل و احساسات بود. و در آغاز تمام سورههاى

قرآن، خدا به رحمانيت، و رحيميت ياد شده است.(18)
او همانطور كه نسبت به مردم مظهر تمام و كمال عواطف عالى انسانى بود، عاطفه پدرانهاش نسبت به فاطمه زهراعليها السالم و

فرزندان او نيز در حد كمال بود.
دكتر «بنت الشاطى» بانوى دانشمند مصرى و استاد دانشگاه «عينالشمس» راجع به شدت محبّت و عاطفه پيامبر نسبت به

فرزندان دخترش زهراعليها السالم مىگويد:
پيامبرصلى هللا عليه وآله از روزى كه به مصيبت مرگ خديجه، يگانه همسر عاليقدرش مبتال شد، تا سال سوم هجرت غير از ابراهيم
- كه او هم عمر چندانى نداشت - صاحب فرزندى نشد، و در مدت هفده سال بعد از خديجه با اينكه با زنان متعدد، ازدواج نمود،
هيچ يك از پيامبر صاحب فرزندى نشد، لذا بر همه آشكار بود كه نسل پيامبر از فاطمه باقى مىماند، پس تعجبى نداشت، اگر دل
پيامبر از مهر فرزندان فاطمه پر باشد، و از صميم قلب، آنها را دوست بدارد و نام حسن و حسين براى او آهنگ خوش و صداى
دلنوازى داشته باشد كه از تكرار آن خسته نشود، آنها را پسران خود مىخواند، و با اينكه شخص پيامبر در خارج بود اما دلش در خانه

زهرا بود.
خداوند زهرا را به نعمتى بسيار بزرگ برگزيد كه ذريه پيامبر خودش را منحصراً در فرزندان او قرار داد. و على را به اين كرامت

مخصوص گردانيد كه نسل خاتماالنبياء را در صلب او گذارد.
زهرا از ميان تمام دختران پيامبر باقى ماند تا پيامبر فرزندى داشته باشد كه او را پدر صدا بزند، و فرزندان زهرا باقى ماندند تا پيامبر از

تكرار اسم شيرين و لفظ گواراى «پسرهايم» لذت ببرد.(19)
ابن عبدالبر قرطبى از ابوهريره روايت مىكند كه گفت:

با چشمهايم ديدم و با گوشهايم شنيدم كه پيامبرصلى هللا عليه وآله هر دو دست حسين را گرفته بود و پاهاى حسين بر روى
پاهاى پيامبرصلى هللا عليه وآله بود و به او مىفرمود: «تََرقَّ َعيَن بَقٍَّة» حسين باال رفت تا پاهايش را بر روى سينه پيامبر گذارد، پس

پيامبر فرمود: دهان باز كن! پس بوسيدش، و سپس گفت: خدايا او را دوست بدار، زيرا من او را دوست مىدارم.(20)
عالئلى اين حديث را روايت كرده و مىگويد:

«عين بّقه» كلمهاى است كه در روح طفل طراوت و سبكى و مالحت مىآورد. پيامبرصلى هللا عليه وآله حسين را به آن بوسه شيرين
و لذيذ مىبوسد چون جانش گنجينه معانى و حقايق بزرگ بود و آنگاه كه مىفرمود:

«اَللُّهّم أِحبَّه َفإنّى ُاِحبُّه»
خدايا او را دوست بدار چون من او را دوست مىدارم.

گويى در حالى كه به حسين اشاره مىكرد به مردم مىفرمود: «انا هنا» من اينجا هستم.
يعنى مرا پيش حسين بجوييد.

سپس مىگويد:
تفاوت ُحّب و عاطفه اين است كه عاطفه كمتر از ُحّب بوده و شرايط محبت در آن مالحظه نمىشود. ُحّب وقتى پيدا مىشود كه محبوب
برگزيده باشد. و پيامبرصلى هللا عليه وآله حسينعليه السالم را به حقيقِت دوستى و حب، دوست مىداشت، زيرا حسينعليه السالم

برگزيده او بود، و خدا حسينعليه السالم را دوست مىداشت، زيرا كه شفق آفتاب نبوت بود.(21)
ابن اثير و سبط ابنالجوزى و طبرى نقل كردهاند كه:

وقتى سرهاى شهدا را نزد ابن زياد آوردند با شمشير يا چوب دستى به لبهاى مبارك حسين مىزد؛ زيد بن ارقم وقتى ديد او دست از
اين جسارت بر نمىدارد، گفت: چوبت را برگير! قسم به خدايى كه غير از او خدايى نيست، لبهاى پيامبرصلى هللا عليه وآله را بر اين

لبها ديدم كه آنها را مىبوسيد. سپس گريست.
ابن زياد گفت: خدا چشمهايت را بگرياند اگر پير و خرفت نبودى، گردنت را مىزدم.

زيد بيرون آمد و گفت: اى گروه عرب بعد از امروز شما مانند غالمان خواهيد بود، حسين پسر فاطمه را كشتيد و پسر مرجانه را امير
خود نموديد تا نيكان شما را بكشد و بدان شما را بنده خود قرار دهد.(22)

) نقل شده كه يزيد امر كرد تا زنان و فرزندان آن حضرت را بر دِر همان مسجدى كه اسيران را نگاه مىداشتند، در «البدء و التاريخ»(23
نگاه بدارند تا مردم آنها را ببينند، و خودش سر مبارك حسينعليه السالم را در جلو خود گذارد و با چوب يا شمشير به آن روى مطهر

مىزد و مىگفت:
لَيَت أشياخى بِبَدٍر َشِهدوا
َجَزَع الَخزَرُج َمَع َوقعِ األَسل

ابوبرزه اسلمى برخاست و گفت:
به خدا قسم چوب تو به همان موضعى مىخورد كه من بارها ديدم پيامبرصلى هللا عليه وآله آنجا را مىبوسيد.

ابن اثير و ترمذى و طبرى روايت كردهاند كه:
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ابوبرزه گفت: آگاه باش اى يزيد كه تو روز قيامت مىآيى در حالى كه ابن زياد شفيع تو است، و اين (حسينعليه السالم) مىآيد در
حالى كه محمدصلى هللا عليه وآله شفيع او است. پس برخاست و از مجلس يزيد بيرون رفت.(24)

6. پيامربصىل الله عليه وآله حسينعليه السالم را به دوش مىگرفت

در اين موضوع روايات بسيار است و جمعى از اهل سنت اين نوازش و اظهار محبت پيامبرصلى هللا عليه وآله را به حسن و
حسينعليهما السالم روايت كردهاند.(25)

از اين احاديث استفاده مىشود كه آن حضرت بارها و بارها حسن و حسينعليه السالم را به دوش مىگرفت، و آنان در حال نماز و در
حاالت ديگر بر كتف آن حضرت مىنشستند و پيامبر اعظمصلى هللا عليه وآله كمال لطف و مهربانى را نسبت به آنها ابراز مىداشت، و
از بعضى از اين احاديث (مثل حديث انس) شدت محبت پيامبرصلى هللا عليه وآله به آنها و توبيخ سخت نسبت به كسى كه قدر و

منزلت آنها را نشناسد، استفاده مىشود.
ابوسعيد در «شرف النبوة» روايت نموده است كه:

پيامبرصلى هللا عليه وآله نشسته بود، حسن و حسين به سوى او آمدند، چون پيامبرصلى هللا عليه وآله آنها را ديد براى ايشان
برخاست، و آمدنشان را دير شمرد (يعنى فرمود دير آمديد يا چرا دير آمديد)؟ از آنها استقبال كرد، و آنها را بر دوش خود گذارد و

فرمود:
«نِعَم الَمطيَُّة َمطيَّتُِكما، نِعَم الرّاكِباِن أنُتما»(26)

خوب مركبى است مركب شما، و خوب سوارهايى هستيد شما.
شبلنجى روايت كرده است كه:

روزى آن حضرت از كنار حسن و حسين مىگذشت، گردن مبارك را خم كرده و آنها را به دوش گرفت و فرمود:
«نِعَم الَمطيَُّة َمطيَّتُِهما، و نِعَم الراكِباِن ُهما»(27)

خوب مركبى است مركب آنها و خوب سوارهايى هستند آنها.
و جمااللدين حنفى زرندى و ترمذى و ابن حجر از ابن عباس روايت كردهاند:

پيامبرصلى هللا عليه وآله حسين را بر دوش گرفته بود، مردى خطاب به حسين گفت: خوب مركبى سوار شدهاى! پيامبرصلى هللا
عليه وآله فرمود:

«نِعَم الرّاكُِب هو»(28)
او سوار خوبى است.

7. دوستى حسينعليه السالم واجب است

احاديث در وجوب دوستى و مودّت حسينعليه السالم متواتر است.
از جمله ابن عبدالبر و ابو حاتم و محب طبرى در حديثى از عبداللَّه بن عمر روايت كردهاند كه پيامبرصلى هللا عليه وآله درباره امام

حسن و امام حسينعليهما السالم فرمود:
«َمن أَحبَّنى َفلُيِحبَّ هذيِن»(29)

هر كس مرا دوست دارد بايد اين دو را نيز دوست بدارد.
دوالبى و احمد بن حنبل از يعلى بن مره روايت كردهاند:

حسن و حسينعليهما السالم به سوى پيامبرصلى هللا عليه وآله آمدند در حالى كه از يكديگر پيشى مىجستند؛ پيامبرصلى هللا عليه
وآله دست به گردنش انداخت و او را به سينه خويش چسبانيد و بوسيد، و سپس آن يكى را بوسيد، آنگاه فرمود:

«إنّى ُاِحبُُّهما َفاَِحبّوُهما»(30)
من ايشان را دوست دارم پس شما (نيز) ايشان را دوست بداريد.

8. فضيلت دوستى حسينعليه السالم و نكوهش دشمنى با آن حرضت

بسيارى از نويسندگان اهل سنت(31) از پيامبر اكرمصلى هللا عليه وآله روايت كردهاند كه فرمود:
«َمن أَحبَّ الَحَسَن و الُحَسيَن َفَقد أَحبَّنى، َو َمن أبَغَضُهما َفَقد أبَغَضنى».

هر كس حسن و حسين را دوست دارد همانا مرا دوست داشته و هر كس آنها را دشمن بدارد بىشك مرا دشمن داشته است.
اين حديث در بين محدثين، مشهور و معروف بوده و بارها از پيامبرصلى هللا عليه وآله شنيده شده است. بعضى از طرق آن كه به

ابوهريره منتهى مىشود به اين مضمون است:
پيامبرصلى هللا عليه وآله بيرون آمد در حالى كه حسن و حسين با او بودند حسن بر يك دوش آن حضرت و حسين بر دوش ديگرش
بود، يك بار حسن را مىبوسيد و بار ديگر حسين را تا به ما رسيد، فرمود: هر كس اينها را دوست بدارد به تحقيق مرا دوست داشته و

هر كس آنها را دشمن بدارد، مرا دشمن داشته است.
ترمذى و احمد روايت كردهاند:

«إّن َرسوَل اللَِّهصلى هللا عليه وآله أَخَذ بِيَِد َحَسٍن و ُحَسيٍن َفقاَل: َمن اََحبَّنى و اََحبَّ هذيِن و أباُهما و ُامَُّهما كاَن َمعى فى َدَرَجتى يَوَم
القياَمِة»(32)
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رسول خداصلى هللا عليه وآله دست حسن وحسين را گرفت سپس فرمود: هر كس مرا دوست دارد و اين دو و پدر و مادرشان را نيز
دوست دارد، در روز قيامت با من در درجه من خواهد بود.

طبرانى از سلمان روايت دارد كه پيامبرصلى هللا عليه وآله فرمود:
«َمن أَحبَّ الَحَسَن و الُحَسيَن أحبَبُتُه، َو َمن أحبَبُتُه اََحبَّه اللَُّه و أدَخلَُه َجنّاتِ النَّعيِم، و َمن اَبَغَضُهما أو بَغى َعلَيِهما أبَغضُتُه و َمن أبَغضُتُه

أبَغَضُه اللَُّه، و أدَخلَه َجَهنََّم و لَه َعذاٌب ُمقيٌم»(33)
هر كس حسن و حسين را دوست دارد من او را دوست مىدارم، و هر كس را من دوست دارم خدا او را دوست دارد و هر كس كه خدا
او را دوست دارد او را وارد بهشت مىكند، و هر كس آنها را دشمن بدارد يا بر آنها ستم كند، من او را دشمن مىدارم، و هر كس را من

دشمن دارم خدا دشمن دارد و او را داخل جهنم سازد و از براى او عذاب جاودان است.

9. نظر �ودن به آقاى جوانان اهل بهشت

ابن حبّان ابو يعلى، ابن عساكر، ابن سعيد، محب طبرى، شبلنجى، و صبّان از جابر انصارى روايت كردهاند كه گفت:
«َسِمعُت َرسوَل اللَِّهصلى هللا عليه وآله يَقوُل: َمن أَحبَّ (اَو َو َمن َسرَُّه) اَن يَنُظَر إلى َسيِِّد َشبابِ أهِاللَجنَِّة َفليَنُظر إلى هذا».

از رسول خداصلى هللا عليه وآله شنيدم كه فرمود: هر كس دوست مىدارد يا شادمان مىشود كه به مردى از اهل بهشت يا سيد
جوانان اهل بهشت نگاه كند به اين (حسين) نگاه كند.

10. درجه وسيله

ابن مردويه از علىعليه السالم روايت كرده كه پيامبرصلى هللا عليه وآله فرمود:
«فى الَجنَِّة َدَرَجٌة ُتدعى الَوسيلَُة َفإذا سألُتُم اللََّه َفسَئلوا إلى الَوسيلَِة قالوا: يا َرسوَل اللَِّه َمن يَسُكُن َمَعَك فيها؟ قال: علىٌّ و فاِطمُة

و الَحَسُن و الُحَسيُن.(34)
در بهشت درجهاى است كه وسيله خوانده مىشود پس هر گاه از خدا درخواست مىكنيد وسيله را براى من بخواهيد. گفتند: يا

رسول اللَّه چه كسى با تو در آن درجه ساكن مىگردد؟ فرمود: على و فاطمه و حسن و حسين.

11. حسينعليه السالم با پيامربصىل الله عليه وآله در يك مكان

احمد طبرانى و ابن اثير از علىعليه السالم و حاكم در مستدرك از ابوسعيد روايت كردهاند كه پيامبرصلى هللا عليه وآله به
فاطمهعليها السالم فرمود:

«يا فاطمُة إنّى و إيّاَك و هذا الرّاقَِد (يعنى َعليّاً) و الَحَسَن و الُحَسيَن يَوَم الِقياَمِة لَفى َمكاٍن واحٍد»(35)
اى فاطمه من و تو و اين كه خوابيده (يعنى على) و حسن و حسين روز قيامت در يك مكان مىباشيم.

و نظير اين حديث از ابوهريره نيز روايت شده است.(36)

12. يارى حسينعليه السالم از واجبات است

اين موضوع از احاديثى كه پيش از اين آورده شد، استفاده مىشود، و اگر سران مسلمانان كه حكومت يزيد را شرعى نمىدانستند،
مانند ابن زبير و ابن عمر و ديگران، حسين را يارى كرده بودند تاريخ اسالم غير از اين بود كه اكنون هست و اعتراض بزرگى كه بر آن

مردم وارد است همين است.
«انس بن الحارث» كه خود از كسانى است كه به سعادت شهادت در ركاب حسينعليه السالم نايل شد، از پدرش كه يكى از
صحابه، و از اهل صفه است روايت كرده است كه گفت: شنيدم پيامبرصلى هللا عليه وآله در حالى كه حسينعليه السالم در دامانش

بود، مىفرمود:
«إنَّ ابنى هذا ُيقَتُل فى أرضٍ ُيقاُل لَها الِعراُق َفَمن أدَرَكه َفليَنُصرُه»(37)

به درستى كه اين پسرم در زمينى كه به آن عراق گفته مىشود، كشته مىشود پس هر كس او را درك كند بايد ياريش كند.
و سيوطى از بغوى، ابن السكن و باوردى، و ابن منده و ابن عساكر از انس بن حارث به اين لفظ روايت كرده است:

«إنَّ ابنى هذا ُيقَتُل بأرضٍ ِمَن الِعراقِ ُيقاُل لَها َكربالء َفَمن َشِهَد ذلَك ِمنُهم َفليَنُصرُه»(38)
خوارزمى در ضمن خبرى طوالنى نقل كرده كه حسينعليه السالم به ابن عباس فرمود:

آيا مىدانى كه من پسر دختر رسول خدا هستم؟
عرض كرد: آرى! غير از تو كسى را نمىشناسم كه پسر پيامبر باشد، و يارى و نصرت تو بر اين امت واجب است آنچنان كه روزه و

زكات واجباند و يكى از اين دو بدون ديگرى پذيرفته نشود.
حسينعليه السالم فرمود: پس رأى تو چيست در حق مردمى كه پسر دختر پيامبر خود را از وطن و خانه و جايگاه و زادگاهش، و حرم
جّدش و مسجد و محل هجرت آن حضرت خارج نمودند، و او را بيمناك و سرگردان گذاردند كه قرارگاه و منزل و مأوائى نداشته باشد و
قصدشان از اين سختگيرىها كشتن او و ريختن خون او بود در حالى كه او شركى به خدا نياورده، و غير از خدا را ولّى امر خود قرار

نداده، و از روش پيامبر و جانشينان او تخلف نكرده است؟
ابن عباس گفت: نمىگويم در حق آنها مگر اينكه آنان كافر به خدا و پيامبر شدند، و اگر نماز بخوانند از روى كسالت يا رياكارى است. و
بر مثل اين مردم عذاب بزرگتر خدا نازل گردد و اما تو اى ابا عبداللَّه سر سلسله افتخار و مباهاتى، پسر پيامبرى، پسر وصى پيامبر و
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فرزند زهرائى. گمان مبر كه خدا از آنچه ستمكاران مىكنند غافل است، و من گواهى مىدهم كه هر كس از تو و فرزندان تو كنارهگيرى
كند در آخرت نصيب و بهرهاى نخواهد داشت.
حسينعليه السالم گفت: خدايا تو گواه باش.

ابن عباس گفت: من فداى تو شوم! گويا به من خبر از مرگ خودت مىدهى و از من مىخواهى تو را يارى كنم، سوگند به خدايى كه
غير از او خدايى نيست، اگر در پيش روى تو شمشير بزنم تا شمشيرم بشكند و دستهايم قطع شود اندكى از حق تو را ادا نكردهام،

هم اكنون من حاضر براى خدمت به تو هستم، هرگونه فرمانى دهى آمادهام!
در آغاز اين خبر آمده است كه عبداللَّه بن عمر گفت:

شنيدم رسول خداصلى هللا عليه وآله فرمود:
«ُحَسيٌن َمقتوٌل َفلَئِن َخَذلوُه و لَم يَنُصروُه لَيَخُذلَنَُّهم اللَُّه إلى يَوِم الِقياَمِة»(39)

حسين كشته مىشود پس اگر او را يارى نكنند خدا آنان را تا روز قيامت يارى نخواهد كرد.

13. اول كىس كه وارد بهشت مىشود

حاكم و ابن سعد از علىعليه السالم روايت كردهاند كه پيامبرصلى هللا عليه وآله به او فرمود:
: فُمِحبّونا قاَل: ِمن َورائَِكم»(40) «إّن اَوََّل َمن يَدُخُل الَجنََّة أنا َو أنَت و فاِطَمُة و الَحَسُن و الُحَسيُن قاَل َعلىٌّ

اول كسى كه داخل بهشت مىشود، من، تو، فاطمه، حسن و حسين هستيم. على عرض كرد: پس دوستان ما؟ پيامبر فرمود: به
دنبال شما وارد مىشوند.

14. حرضت قائم آل محمد(عج) از فرزندان حسينعليه السالم است

حذيفه از پيامبرصلى هللا عليه وآله روايت كرده كه فرمود:
نيا اِّال يَوٌم واِحٌد لَطَوََّل اللَُّه ذلَك اليَوَم َحتّى يَبَعَث َرُجالً ِمن ُولدى إسُمُه َكاسمى َفقاَل َسلماُن: ِمن أّىِ َولَِدَك يا «لَو لَم يَبَق ِمَن الدُّ

رسوَل اللَِّه؟ قاَل: ِمن ُولدى هذا و َضَرَب بِيَِدِه َعلى الُحَسيِن»(41)
اگر از دنيا جز يك روز باقى نماند، خدا آن روز را طوالنى سازد تا از فرزندانم كسى را برانگيزد كه هم نام من است. آنگاه سلمان

عرض كرد: از كدام فرزندان تو است يا رسول اللَّه فرمود: از اين فرزندم! و دستش را بر حسين زد.

فرزند حسينعليه السالم است 15. حرضت قا§عليه السالم نهم¦ 

از سلمان روايت است كه گفت:
بر پيامبرصلى هللا عليه وآله وارد شدم در حالى كه حسين بر زانوى او نشسته بود، پيامبر او را مىبوسيد و مىفرمود: تو آقا، پسر آقا،
و پدر آقايانى، تو امام، پسر امام، پدر امامانى، تو حجت، پسر حجت، پدر حجتهاى نه گانهاى كه از صلب تو هستند، نهمين ايشان

قائم آنها است.(42)
همين مطلب از حموينى در حديثى مفصل و طوالنى از پيامبرصلى هللا عليه وآله روايت شده است كه در پايان آن آمده است:

از كسانى كه فضيلت ايشان را انكار و احترامشان را بعد از من ضايع كنند، به سوى خدا شكايت مىكنم و خداوند كافى است در

واليت كارها و نصرت خاندان من و امامان امت من و از كسانى كه حق آنها را انكار نمايند انتقام مىگيرد: «َوَسيَعلَُم الّذيَن ظَلَموا اَىَّ
ُمنَقلٍَب يَنَقلِبون».(43)

پي نوشت ها:

) كتاب پرتوى از عظمت امام حسينعليه السالم نوشته آيتاللَّهالعظمى صافى گلپايگانى به گفته برخى از انديشمندان شيعه يكى از بهترين و جامعترين 1

كتابها در اين موضوع است. يكى از فصول اين كتاب به احاديث پيامبر اسالمصلى هللا عليه وآله درباره امام حسينعليه السالم اختصاص يافته است كه

اين مقاله از آن فصل گزينش شده است.

) احمد بن حنبل در مسند، بيهقى در سنن، طبرانى در اواسط و در كبير، ابن ماجه در سنن، سيوطى در الجامع الصغير و الحاوى و الخصائص الكبرى، 2

ترمذى در سنن، حاكم در مستدرك، ابن حجر در سواعق، ابن عساكر در تاريخ دمشق ابن حجر عسقالنى در االصابه، ابن عبدالبر در استيعاب.

، باب فضل اصحاب رسول اللَّهصلى هللا عليه وآله، ص 56، الجامع الصغير، ج 1، ص 7 و 152؛ صواعق، ص 185 و 189؛ استيعاب، ) سنن ابن ماجه، ج 1 3

ج 1، ص 376؛ االصابه، ص 330.

4) سنن ابن ماجه، ج 1، باب فضل اصحاب رسول اللَّهصلى هللا عليه وآله، ص 65.

5) سنن ابن ماجه، ج 1، ص 65؛ مصابيح السنه، ج 2، ص 281؛ اسدالغابة، ج 5، ص 130 و 574 و ج 2، ص 19؛ كنزالعمال، ج 6، ص 233 و ج 3، ص 395.

6) الجامع الصغير، ج 1، ص 148؛ كنزالعمال، ج 6، ص 223، ح 3953؛ امالىالشريف المرتضى، ج 1، ص 219.

7) حفيدةالرسول، ص 40.

8) االستيعاب، ج 1، ص 376؛ نوراالبصار، ص 104؛ السيرة النبوية، ج 3، ص 368.

9) ذخائرالعقبى، ص 143؛ نوراالبصار، ص 114.
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10) سنن ترمذى، ج 5، ص 322، ش 3859؛ كنزالعمال، ج 12، ص 113.

11) كنزالعمال، ج 12، ص 120.

12) همان، ج 13، ص 667.

13) صحيح بخارى، ج 2، ص 188؛ اسدالغابة، ج 2، ص 19؛ االصابة، ج 1، ص 332 و بيش از هفت منبع مهم ديگر از منابع اهل سنت.

14) ذخائرالعقبى، ص 124.

15) كنوزالحقايق، ج 1، ص 145.

16) صحيح بخارى، ج 2، ص 188؛ اسدالغابه، ج 2، ص 20.

17) البدء و التاريخ، ج 6، ص 11.

18) غير از سوره توبه.

19) بناتالنبى، بنت الشاطى، ص 244 تا 253، ترجمه به اختصار و نقل به معنى.

. سيوطى در الجامع الصغير، ج 3، ص 148 از خطيب نقل كرده كه او از وكيع در غرر و ابن سنى در عمل يوم و ليله ) استيعاب، ج 1، ص 182 و 383 20

روايت نموده است و همچنين از ابن عساكر از ابوهريره به اين لفظ حديث كرده «ُحُزقّة ُحُزقّة ترّق عين بقّة» و ابن منظور نيز در لسان العرب به همين

لفظ روايت كرده و از عبارت او استفاده مىشود كه پيامبرصلى هللا عليه وآله نسبت به حسن و حسين همواره اينگونه مالطفت اظهار مىنمودهاند.

چنانچه در قاموس گفته «ترّق» به معناى «اصعد» است يعنى باال برو! و «عين بقّه» چنانچه عالئلى گويند كنايه از كوچكى جسم و خردى جثه است اين

جمله را عرب هنگام اظهار مالطفت و مزاح با طفل و به نشاط آوردن او مىگويد.

21) سمو المعنى فى سمو الذات، ص 76 و 77.

22) اسدالغابه، ج 2، ص 21؛ تاريخ طبرى، ج 4ص 349؛ كامل، ج 3، ص 298؛ تايخ ابىالفداء، ج 2، ص 106؛ تذكرةالخواص، ص 267.

23) البدء و التاريخ، ج 6، ص 12.

24) كامل، ج 2، ص 299؛ اسدالغابه، ج 5، ص 20؛ طبرى، ج 4، ص 356.

25) االصابه، ج 1، ص 330، ح 1719؛ الجامع الصغير، ج 2، ص 118؛ ذخائرالعقبى، ص 123 و 132.

26) ذخائرالعقبى، ص 130.

27) نوراالبصار، ص 109.

28) نظم دررالسمطين، ص 212 و صواعق، ص 135.

29) لسانالميزان، ج 2، ص 220.

30) ذخائرالعقبى، ص 123.

) ابن ماجه، ابن حجر، ديلمى، مناوى، احمد، حاكم، سيوطى، ابن حجر هيثمى وهارونالرشيد از پدرانش از ابن عباس، و محب طبرى، ابو سعيد، ابن 31

حرب الطائى، سلفى، ابو طاهر البالسى، ابن السرى و ابنالجوزى.

32) صواعق، ص 187؛ السيرةالنبوية، ج 3، ص 368؛ كنزالعمال، ج 6، ص 216، ح 3782.

33) كنزالعمال، ج 6، ص 222، ح 3916.

34) كنزالعمال، ج6، ص 217، ح 3816؛ اسدالغابه، ج 5، ص 523.

35) كنزالعمال، ج 6، ص 216، ح 3793.

36) فرائد السمطين، ج1، ص 36.

37) اسدالغابه، ج 1، ص 349؛ االصابه ج 1، ص 68 - 266.

38) كنزالعمال، ج 6، ص 223، ح 3939.

39) مقتاللحسين، فصل 10، ص 191 و 192.

40) صواعق، ص 151؛ ذخائرالعقبى، ص 123كنزالعمال، ج 6، ص 216، ح 3787.

41) ذخائرالعقبى، ص 136 - 137؛ بيش از 180 حديث بر اين مضمون داللت دارد؛ كتاب منتخب االثر تأليف نگارنده باب 8، فصل 2.

42) مقتل خوارزمى، ص 146، فصل 7؛ ينابيع المودة، ص 445؛ مودةالقربى، در المودة العاشرة.

43) فرائد السمطين، ج 1، ص 42 و 43؛ احاديث در اين موضوع متواتر است رجوع كنيد به منتخب االثر، تأليف نگارنده، باب 10، فصل 2؛ با تشكر از «گروه

تلخيص آثار بزرگان» حجج اسالم آقايان؛ محسن الهى منش، مهدى محمدى و محمد رسوليان كه اين مقاله را تهيه كردهاند.
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س�ه حسينى در امتداد س�ه نبوى

آية اللّه عبداللّه جوادى آمىل

مقدمه

بهترين تفسير نهضت حسينى را سخنان و نامههاى خود آن حضرت بر عهده دارد و چون آن حضرت در وصيتنامه رسمىاش، راز نهضت
خود را ادامه راه رسول اكرمصلى هللا عليه وآله و اميرمؤمنانعليه السالم بيان كرد، تفسير نهضت آن حضرت، بدون آشنايى كامل با

سيره اميرمؤمنانعليه السالم و سيره رسول اكرمصلى هللا عليه وآله ممكن نيست؛
«َو أَِسيَر بِِسيَرِة َجّدِي َو أَبِي َعلِّيِ ْبِن أَبِي طَالِبٍعليه السالم».(1)

سيره حضرت علىبنابىطالبعليه السالم، همان سيره رسول اكرمصلى هللا عليه وآله بود؛ نه جداى از آن؛ زيرا آن انسان كاملى كه به
منزله جان رسول اكرمصلى هللا عليه وآله است، روش او نيز همان سيره رسول اكرمصلى هللا عليه وآله خواهد بود. اگر بخواهيم
سيره علىبنابىطالب را تحليل كنيم، بايد سيره مبارك رسول اكرمصلى هللا عليه وآله را تحليل نماييم و سيره رسول اكرمصلى هللا
عليه وآله را نيز پيش از هر چيز، بايد قرآن تبيين كند؛ چون رسول اكرمصلى هللا عليه وآله هم مفّسر علمى قرآن است و هم مفّسر

عملى آن.

س�ه پيامرب اكرمصىل الله عليه وآله چيست؟

هر كه به مقام انسانيت كامل بار يابد، همه شئون حيات او را برنامه الهى رهبرى مىكند و چون خداى سبحان، كارش بر صراط
مستقيم است، سيره رسول اللهصلى هللا عليه وآله كه به هدايت جامعه بشرى عنايت دارد، بر صراط مستقيم است؛ «إِنَّ َربِّي

َعلى ِصراٍط ُمْسَتقيم»؛(2)
قبل از هر چيز، تعيين سيره آن حضرتصلى هللا عليه وآله را بايد از قرآن كريم استنباط كرد.

الف) نورا� شدن جامعه

روش و هدف رهبرى ويژهاى كه خداوند به پيامبرش آموخت، اين است:
«الر كِتاٌب أَْنَزْلناُه إِلَْيَك لُِتْخِرَج النَّاَس ِمَن الظُُّلماتِ إِلَى النُّوِر بِإِْذِن َربِِّهْم إِلى ِصراِط اْلَعزيِز اْلَحميِد»؛(3)

«قرآن نازل شده است تا تو جامعه را نورانى كنى و مردم را از تيرگى و تاريكى خارج كنى و آنان را روشن كنى».
بر اين اساس، خداوند در سوره «حديد» فرمود:

ِّناتِ َو أَْنَزْلنا َمَعُهُم اْلكِتاَب َو اْلِميزاَن لِيَُقوَم النَّاُس بِاْلِقْسِط»؛(4) «لََقْد أَْرَسْلنا ُرُسلَنا بِاْلبَي
«ما انبيا را اعزام و كتابها را با آنان نازل كرديم تا مردم به قسط و عدل، قيام كنند».

اين آيه، در صدد بيان هدف متوسط رسالت است؛ نه هدف نهايى آن؛ زيرا هدف نهايى رسالت، نورانى شدن جامعه است و به
يقين، جامعه نورانى، عملكردش بر پايه قسط و عدل است.

اهل قسط و عدل، انسانهايى سالم و متوّسط هستند كه شايد به مقام شامخ نورانيت نرسند. هدف نهايى نبوت، نورانى شدن
جامعه و خروج آن از هر تيرگى و تباهى است و سيره رسول خداصلى هللا عليه وآله، همين هدف واالست كه خداوند او را به آن

َسمت سامى آشنا كرد.

ب) تشكيل حكومت اسالمى

قرآن كه كتابى بيّن و روشن است، هيچ گونه ابهام در َحَرم امن آن راه ندارد. از اين رو، ممكن نيست كه به مردم زمانهاى دستور
كلّى بدهد و راه رسيدن به آن هدف را ارائه نكند. قرآن، هم هدف عالى و هم راه رسيدن به آن را معين و مبين مىكند. بر اين
اساس، قرآن براى بيان چگونگى نورانى شدن مردم و جامعه، قيام موساى كليمعليه السالم را به دنبال اين بحث مطرح كرد و چنين

فرمود:
«قرآن نازل شده است تا مردم را نورانى كنى و راه آن نيز تشكيل حكومت اسالمى است؛ يعنى فقط دين بايد در جامعه حكومت

كند».
براى روشن شدن مردم و نورانى شدن جامعه، چارهاى جز تشكيل حكومت اسالمى نيست. از اين رو، قرآن به دنبال آيه قبل

مىفرمايد:
«و لََقد أرَسلنا موسى باياتِنا أن أخِرج َقوَمك مَن الظّلماتِ إلى النّور».(5)

يعنى اگر گفتيم كه قرآن نازل شد تا مردم را نورانى كنى، راه نورانى كردن را هم به تو اين گونه نشان مىدهيم كه... در سرزمين
مصر، فرعونها حكومت ظالمانه داشتند و در بخشهاى گوناگون اعتقاد، اخالق، حقوق و دستورهاى فردى و اجتماعى گمراه وجود
داشت. ما به موساى كليمعليه السالم دستور داديم كه قيام كند و حكومت دينى تشكيل دهد و فراعنه را به كام دريا فرستاديم و
سرانجام با مقاومت موسويان، نظام اسالمى در مصر تشكيل شد و اين گونه، بساط زورمندان آل فرعون برچيده شد؛ «َفَغِشيَُهْم ِمَن
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اْليَّمِ ما َغِشيَُهْم».(6)
و نيز بساط تزويرگران سامرى به آتش كشيده شد؛ «لَُنَحرَِّقنَُّه ُثمَّ لََنْنِسَفنَُّه فِي اْليَّمِ نَْسفاً».(7)

بر پايه اين آيات، راه نورانى كردن جامعه، همان راه موساى كليمعليه السالم، يعنى نبرد با فرعونيان و ستيز با تفكّر سامريان
گوساله پرست است. بايد تفكّر گوساله پرستى و نيز انديشه زورمدارى را به كام دريا ريخت.

يقيناً نورانى كردن جامعه، نيازمند رهبرى الهى، پايدارى و شكر فراوان توده مردم است. عنصر رهبرى الهى را خداوند، با جريان
موساى كليم، تأمين كرد و پايدارى و شكر فراوان اّمت را با آيه «و ذكّرهم بأيام هللا إّن فى ذلك اليات لكّل صبّار شكور»(8)، تبيين كرد.
خداوند به موساى كليم فرمود: وقتى مىتوانى آل فرعون و سامرى را از ميان بردارى كه اّمتى آگاه و صابر و شكور داشته باشى و به
همين منظور، آنها را به ايام خدا متذكّر كن. البته ضايعات يك انقالب بزرگ، فريبكارى بدخواهان آن، فريب خوردگى ساده لوحان آن و

سرانجام، اوج و حضيض آن، براى ديگران، مايه عبرت و آموزنده است.
پس در بقا و نگهدارى نظام اسالمى نيز سپاس فراوان الزم است و كيفيت سپاسگزارى، آن است كه انسان تمام نعمتها را از خدا

بداند و از نعمت خدادادى، بيشترين بهره صحيح را ببردو هرگز مغرور تنّعم نگردد.
خداوند در قرآن فرمود:

«َعسى َربُُّكْم أَْن ُيْهلَِك َعُدوَُّكْم َو يَْسَتْخلَِفُكْم فِي األَْرضِ َفيَْنُظَر َكْيَف تَْعَمُلوَن»؛(9)
«اين اميد است كه خداوند، سلسله دشمن شما را منقرض كند و حكومت را به دست شما مردم دهد تا ببيند شما چه مىكنيد».

هرگز ممكن نيست نعمتىبه كسى برسد؛ مگر اين كه در كنار آن نعمت، آزمون الهى مطرح است. بنابراين، معناى آيات مزبور، اين
است كه اين نعمت، آغاز آزمونى براى شماست كه دريابيم چه مىكنيد. بنابراين، بقاى حكومت اسالمى نيز منوط به شكرگزارى

فراوان مردم ظفرمند، پس از پيروزى است.
در آيه ديگرى فرموده است:

«َو َمْن يَْرَغُب َعْن ِملَِّة إِْبراهيَم إِالَّ َمْن َسِفَه نَْفَسه»؛(10)
«كسى كه راه خليل خدا، حضرت ابراهيمعليه السالم را رها كند، سفيه است».

نتيجه آن كه سخن رسمى ساالر شهيدانعليه السالم اين بود: مىخواهم سيره جّد و پدرم را ادامه دهم وسيره پدر او، حضرت
علىعليه السالم، همان سيره جّد او رسول اكرمصلى هللا عليه وآله بود؛ چون آن انسانهاى مقدس، يك نورند و سيره جد او، طبق
سخن خداى سبحان در قرآن، نورانى كردن مردم است. اگر مردم نورانى شدند، قسط و عدل هم دارند. از اين رو، مىتوان گفت كه
سيره حسين بن علىعليه السالم وهدف اصلى وى، تشكيل نظام اسالمى بوده است؛ نظامى كه عناصر محورى آن، معرفت صائب و

محبّت صحيح و رفتار مهربانانه و مطابق دستورهاى وحى است.

ج) صبّار و شكور كردن جامعه

براى تشكيل نظام اسالمى، صابر بودن كافى نيست؛ بلكه صبّار شدن الزم است. در نبرد با آل فرعون و نيفتادن به دام نيرنگ
سامريان، صبّار بودن، الزم است و براى حفظ حكومت، شاكر بودن كافى نيست؛ بلكه شكور بودن، شرط است. از اين رو، خداوند به

موساى كليمعليه السالم فرمود:
«َو َذكِّْرُهْم بِأَيَّاِم اللَِّه إِنَّ في ذلَِك آلَياتٍ لُِكّلِ َصبَّاٍر َشُكوٍر».(11)

براى تشكيل نظام اسالمى، سرمايهگذارى الزم است؛ يعنى انسان بايد همه محبت دنيا را از دل خويش بيرون ببرد و نيز عشق به
حيات جاودانه را در خود زنده كند تا در هيچ سانحهاى، نلغزد وهمچنان استوار وهمچنين مستقيم باشد. از اين رو، ساالر شهيدانعليه
السالم، در نامهها و خطبههاى خود، عالقه به دنيا را از مردم مىزدود و اشتياق به شهادت و جاودانه شدن را در دلهاى آنان زنده
مىكرد تا بتوانند صبّار وشكور باشند و بر ضد امويان عصر خود، قيام كنند و با براندازى نظام سلطنت، زمينه تأسيس نظام قسط و عدل

را فراهم آورند تا هدف برين، يعنى نورانى شدن جامعه بشرى، تأمين گردد.
گاهى آن حضرت اين آيه را قرائت مىفرمود:

«أَْيَنما تَُكوُنوا ُيْدِرْكُكُم اْلَمْوُت َو لَْو ُكْنُتْم في ُبُروجٍ ُمَشيََّدٍة»؛(12)
«هر جا باشيد، مرگ، خواه ناخواه، شما را مىيابد و مىميريد».

اگر با مرگ شرافتمندانه نميريد، با بيمارىهاى غيرشرافتمندانه رخت بر مىبنديد واگر طيب وطاهر نشديد، مردار مىشويد.
انسان بايد ميوه شاداب خودرا به ميهمانش اهدا كند، وگرنه مىپوسد. عمر انسان، ميوه شاخسار طبيعت است. وقتى اين ميوه
رسيد و خون و آبروى شخص، ارزشى پيدا كرد و دين در وضعيتى بود كه براى حمايت آن بايد نثار و ايثار نمود، حيف است كه از اين

ميوه باارزش، استفاده نكنيم و آن را به خداوند اهدا نكنيم و بگذاريم تا بپوسد.
امام حسينعليه السالم فرمود:

«اگر جان را نثار نكرديد، سرانجام مىپوسد؛ گرچه در خانههاى مستحكم و گچكارى و گچبرى شده و ُسربى به سر ببريد؛ پس، بهتر
است قبل از پوسيدن، جانتان را به ميهمانتان و در حقيقت، به صاحب اصلىاش، اهدا كنيد».

سپس آن حضرت فرمود:
«خداوند، دست از دينش برنمى دارد. اگر ما قيام نكرديم، مردان ديگرى صحنهها را پر مىكنند. اگر ما نتوانستيم صبّار و شكور باشيم و

حكومت دينى تشكيل دهيم، خداوند، صبّار و شكورپرور است و ديگران را به اين توفيق مىرساند».
ساالر شهيدانعليه السالم در جريان نهضت وقيامش، اين آيه را مىخواند:

«لَْو ُكْنُتْم في ُبُيوتُِكْم لَبََرَز الَّذيَن ُكتَِب َعلَْيهُم اْلَقْتُل إلى َمضاِجِعهْم َو لِيَْبَتلَِي اللَُّه ما في ُصُدورُكم».(13)
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يعنى اگر شما در خانههايتان باشيد و بىطرف بمانيد، باز هم خداوند نظام اسالمى را مستقر مىكند. اگر شما به اسالم كمك نكرديد،
ديگران به همين منظور، به ميدان جهاد مىآيند.آنها كه سرنوشتشان شهادت است، به خواب گاهشان مىآيند و سرانجام، رادمردانى
هستند كه اهل مبارزهاند و بارزند. شما قاعديد؛ ولى آنان در آگاهى، مبرز و در نبرد، مبارزند و چون جامع شرايط آگاهى وقيام

هستند، حتماً پيروزند.

راه و س�ه ابراهيم خليلعليه السالم

قرآن كريم، سيره رسول اكرمصلى هللا عليه وآله را نورانى كردن جامعه مىداند؛ چنان كه نورانى كردن جامعه، سيره انبياى گذشته
نيز بوده است. قرآن كريم، نمونههايى از افراد روشنگر جامعه را معرفى كرده است كه يكى از آنان، حضرت ابراهيم خليلعليه السالم

است كه پيامبر اكرمصلى هللا عليه وآله و مؤمنان به او، راهيان كوى اويند.

الف) جهانبينى ابراهيمعليه السالم

قرآن كريم، ابراهيم خليلعليه السالم را شاهد ملكوت هر چيزى معرفى مىكند؛
ماواتِ َو األَْرضِ َو لِيَُكوَن ِمَن اْلُموقِنيَن».(14) «َو َكذلَِك ُنري إِْبراهيَم َملَُكوَت السَّ

او كسى است كه باطن عالم را مىبيند؛ هم عقل عملى است و هم عقل عينى. قرآن در نقل احتجاجات علمى حضرت ابراهيمعليه
السالم، سخن از ملكوت و يقين دارد و وقتى مبارزات نظامى و سياسى آن حضرت را نقل مىكند، سخن از رشد و رشيد به ميان

مىآورد.
اگر حضرت ابراهيمعليه السالم، از نظر احتجاجات علمى، شاهد ملكوت است، كسى كه جهان بينى او همانند جهان بينى ابراهيم
نباشد، كور است؛ زيرا كسى كه نبيند آنچه را خليل حق ديد، نابيناست وكسى كه مبارزات سياسى ونظامى او همتاى مبارزات
سياسى و نظامى ابراهيم خليلعليه السالم نباشد، سفيه است؛ زيرا ابراهيمعليه السالم، رشيد بود؛ يعنى اگر كسى ابراهيمى
نبود، نمرودى خواهد بود. از اين رو، خداوند، هم مسئله رشد ابراهيم را بازگو كرده، هم مسئله سفاهت كسانى را كه در مقابل

ابراهيم، عالماً و عامداً، به راه ديگر رفتند.
هنگام بيان احتجاجات علمى ابراهيمعليه السالم مىفرمايد:

ماواتِ َو األَْرضِ َو لِيَُكوَن ِمَن اْلُموقِنيَن». «َو َكذلَِك ُنري إِْبراهيَم َملَُكوَت السَّ
و سپس آن مناظرات علمى را بازگو مىكند و در پايان، اين گونه جمعبندى مىكند:

ُتنا آتَْيناها إِْبراهيَم َعلى َقْوِمِه نَْرَفُع َدَرجاتٍ َمْن نَشاُء».(15) «َو تِْلَك ُحجَّ
همچنين وقتى مبارزات نظامى و سياسى ابراهيمعليه السالم را طرح مىكند، پيش از شرح جريان تبرگيرى و بت شكنى آن حضرت،

چنين مىفرمايد:
«َو لََقْد آتَْينا إِْبراهيَم ُرْشَدُه ِمْن َقْبُل َو ُكنَّا بِِه عالِميَن».(16)

يعنى ما ابراهيم را رشد داديم و رشد خاص او را به وى دادهايم؛ سپس جريان تبرگيرى وبت شكنى آن حضرت را شرح مىدهد.(17)
از اين رو، قرآن فرمود:

«َو َمْن يَْرَغُب َعْن ِملَِّة إِْبراهيَم إِالَّ َمْن َسِفَه نَْفَسُه»؛(18)
يعنى كسى كه راه ابراهيمعليه السالم را نرفت خود را تسفيه كرده است و سفيهانه به سر مىبرد.

ب) سالكان ابراهيمعليه السالم

چه كسانى مىتوانند راهى راه ابراهيم خليل باشند؟ قرآن كريم چنين پاسخ مىدهد:
نه يهوديان، نه ترسايان و نه مبتاليان به بيمارى الحاد و شرك، هيچ يك نمىتوانند سالك كوى آن حضرت باشند؛ زيرا آن حضرت از آنان

نبوده است؛
«ما كاَن إِْبراهيُم يَُهوِديًّا َو ال نَْصرانِيًّا َو لكِْن كاَن َحنيفاً ُمْسلِماً َو ما كاَن ِمَن اْلُمْشِركيَن».(19)

خرافهستيز، نمىتواند مشرك، يهودى يا مسيحى باشد؛ زيرا آيين همه اينها با خرافات آميخته است و مرامى كه با خرافات عجين
شده باشد، هرگز بر ضد خرافات نمىشورد.

ابراهيم خليلعليه السالم مسلمانى حنيف بود و هرگز تن به شرك نداد. او حنيِف سالك و روندهاى بود كه مىكوشيد به سمت وسط
جاده حركت كند. راهيان مسير، دو گروهند:

) يعنى كسى كه به سمت . عدهاى گرايش به پيادهرو دارند كه اينها سرانجام تصادف و سقوط مىكنند؛ «غير متجانف إلثم»؛(20 1
راست يا چپ جاده گرايش دارد و بيراهه مىرود.

2. عدهاى مىكوشند از وسط راه فاصله نگيرند كه به اينها حنيف گفته مىشود.
قرآن پس از آن كه در بخش نفى، يهوديان و مسيحيان را از پيروى خليل حق بيرون دانست، در بخش اثبات قضيه فرمود: پيامبر

اسالمصلى هللا عليه وآله و مؤمنان به او، سالكان كوى خليل حق هستند؛
«إِنَّ أَْولَى النَّاسِ بِإِْبراهيَم لَلَّذيَن اتَّبَُعوُه َو هَذا النَّبِيُّ َو الَّذيَن آَمُنوا َو اللَُّه َولِيُّ اْلُمْؤِمنيَن».(21)

معناى «و هللا ولى المؤمنين»، اين است كه كسى كه مىخواهد راهى كوى خليل باشد، تحت واليت حق است؛ همان طور كه
حضرت ابراهيمعليه السالم، تحت واليت حق بود و سرانجام به مقصد رسيد.



ره توشه

file:///G|/ghrooh%20tamin%20manabe/L/job/rahtoshe/rahtooshe1/rahtusheh/85/03/04.htm[6/13/2021 12:41:19 PM]

بنابراين، دانسته شد كه سيره رسول اكرمصلى هللا عليه وآله، سيره ابراهيم خليلعليه السالم است و حسين بن علىعليه السالم
كه سيره خود را راه پيامبرصلى هللا عليه وآله و علىعليه السالم دانسته است، چون راه علىعليه السالم، همان راه پيامبرصلى هللا
عليه وآله است و راه پيامبر نيز راه ابراهيم خليلعليه السالم است، پس حسين بن علىعليه السالم، راه خليل حق را پيموده است و

سيره او، سيره حضرت خليلعليه السالم است.

ج) شهادتطلبى ابراهيمعليه السالم

سيره حضرت خليل، نهراسيدن از مرگ است. قرآن كريم هنگام ذكر جريانات نظامى و سياسى خليل حق مىفرمايد: هراس از مرگ،
در حرم امن هستى حضرت ابراهيمعليه السالم، راه نداشت و با آن كه او را به بدترين مرگ تهديد كردند، كمترين ترسى پيدا نكرد.

طبق قرآن كريم، دستور رسمى طاغى آن عصر، اين بود:
«َحرُِّقوُه َو اْنُصُروا آلَِهَتُكْم»؛(22)

«او را بسوزانيد و بتهاى خود را يارى كنيد».
در مقابل چنين ارعابى، خليل حق مىگفت:
«ُاّفٍ لَُكْم َو لِما تَْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه».(23)

با اين كه دستور رسمى حكومت طغيان اين بود كه «فألقوه فى الجحيم»؛ اّما آن حضرت، به هيچ وجه، نهراسيد.
حضرت ابراهيمعليه السالم را به آتش تهديد كردند و او را در اين آتش انداختند و او بين آسمان و زمين، طعمه آتش بود. در اين حال،
به او گفتند: از خدا كمك بخواه. او فرمود: خداوند اين جريان را مىداند و آگاهى وى، كافى است و خواستن از او، روا نيست. حضرت
ابراهيمعليه السالم، نه تنها از جبرئيل چيزى نطلبيد، بلكه از خداوند نيز چيزى نخواست؛ هر چند دائماً به ياد او بود و وى را مىخواند؛

زيرا مردن و شهادت، نقص نيست تا او از خدا بخواهد كه وى را نسوزانند.
انسان تا ضعيف است، هم خدا را مىخواند و هم از او چيزى مىخواهد و وقتى به مرحله متوّسط رسيد، خواستنش كم و خواندنش
بيشتر مىشود؛ ولى سرانجام فقط مىخواند؛ يعنى وقتى به اوج انسانيت رسيد، عبادتش فقط خواندن خداست و ديگر چيزى از خدا

نمىخواهد؛ يعنى دعاى او، خواندن است؛ نه سؤال و خواستن.
فرازهاى مهم دعاى عرفه، كميل و مناجات شعبانيه، خواندن است و نه خواستن. ابراهيم خليلعليه السالم به جايى رسيد كه
عبادت او فقط در خواندن خدا خالصه مىشد و چيزى از خدا نمىخواست و اين، نشانه شوق شهادت در ابراهيم خليلعليه السالم بود

و كسى كه سيره او، سيره ابراهيم خليلعليه السالم است، بايد چنين باشد.

د) شهادت طلبى حسينعليه السالم

ساالر شهيدان مىفرمايد كه من سيره انبياى سلف را دارم. اكنون ببينيم سخن ساالر شهيدان، در تشريح شهادتطلبى و مرگ در راه
خدا چيست؟

گاهى انسان مىگويد: با دشمن و طاغيان مىجنگم و شهادت را نيز تحمل مىكنم؛ چون پس از مرگ، خداوند به من پاداش مىدهد؛ اّما
زمانى انسان به جايى مىرسد كه مرگ در راه دين، براى او لذيذ و در كام او شهد است.

ساالر شهيدان در سخنان خود، به ويژه در خطبهاى كه در مكّه، به هنگام عزم حركت به سمت عراق ايراد كرد، مردم را به
شهادتطلبى تشويق كرد و فرمود: مرگ در راه حق، گردنبند انسان و زيور اوست و انسان، از زينت نمىهراسد ومن مشتاق و واله

نياكان خود هستم؛
«ُخطَّ اْلَمْوُت َعلَى ُوْلِد آَدَم َمَخطَّ اْلِقالَدِة َعلَى ِجيِد اْلَفَتاِة َو َما أَْولََهنِي إِلَى أَْسالفِي اْشتِيَاَق يَْعُقوَب إِلَى ُيوُسَف َو ُخيَِّر لِي َمْصَرٌع أَنَا
القِيِه َكأَنِّي بِأَْوَصالِي يََتَقطَُّعَها ُعْسالُن اْلَفلََواتِ بَْيَن النََّواِويسِ َو َكْربَالَء َفيَْمألَنَّ ِمنِّي أَْكَراشاً ُجوفاً َو أَْجِربًَة ُسْغباً ال َمِحيَص َعْن يَْوٍم ُخطَّ
بِاْلَقلَِم ِرَضى اللَِّه ِرَضانَا أَْهَل اْلبَْيِت نَْصبُِر َعلَى بَالئِِه َو ُيَوفِّيَنا ُأُجوَر الصَّابِِريَن لَْن تَُشذَّ َعْن َرُسوِل اللَِّه لَْحَمُتُه َو ِهَي َمْجُموَعٌة لَُه فِي
ناً َعلَى لَِقاِء اللَِّه نَْفَسُه َفْليَْرَحْل َمَعَنا َفإِنِّي َراِحٌل ُمْصبِحاً ُز لَُهْم َوْعُدُه َمْن َكاَن فِيَنا بَاِذالً ُمْهَجَتُه ُمَوطِّ َحِظيَرِة اْلُقْدسِ تََقرُّ بِِهْم َعْيُنُه َو تََنجَّ

إِْن َشاَء اللَُّه»؛(24)
«مرگ همچون گردن بند دختران، آويزه گلوى بنى آدم است و من، چون اشتياق يعقوب به يوسف، مشتاق ديدار گذشتگان خويشم و
شهادتگاهى برايم گزيدهاند كه (ناچار) آن را ديدار كنم؛ گويا گرگهاى حريص دشتهاى نواويس و كربال را مىبينم كه بند بند جسمم را
از همه گسسته، شكمبههاى تهى و مشكهاى خالى خود را از آن انباشتهاند. از آن چه با قلم تقدير الهى رقم خورده، گريزى
نيست. خشنودى خدا، خشنودى ما خاندان پيامبر است؛ بر بالى او شكيباييم كه او، پاداش كامل صابران را به ما عطا كند. ذريه
رسول خداصلى هللا عليه وآله، از او جدا نخواهد شد. آنان در حريم قدس كبريايى، نزد او گرد آيند؛ چشم او به ديدارشان روشن شود
و وعده خدا را در حقشان وفا كند. هر كس خون خويش را در راه ما (كه راه خداست) مىبخشد و خود را آماده ديدار خدا كرده است،

با ما رهسپار شود كه من به خواست خدا، فردا رهسپارم».
بنابراين، آن حضرت، راه ابراهيم خليلعليه السالم را پيمود؛ با آتش يا شمشير و فرزندان او نيز همان راه ابراهيم خليلعليه السالم را
طى كردند. وقتى دستور داده شد كه خيام حسينى را بسوزانند، فرزندان امام حسينعليه السالم، تسليم نشدند و دست از انتقاد

از سياست پليد اموى و اعتراض بر آن، برنداشتند. اين بيان ساالر شهيدان در مكه، نشانه همان شهادتطلبى ابراهيمى است.

اصالح همه جانبه اّمت اسالمى
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نهضت امام حسينعليه السالم، براى اصالح همه جانبه اّمت اسالمى بود؛ همان طور كه سيره جد و پدر بزرگوار او، اصالح همه جانبه
اّمت اسالمى بود.

به يقين، كسى كه دين را در گوشهاى از شئون زندگى مردم خالصه مىكند، نهضت انبيا را نيز يك ُبعدى مىداند. اگر كسى دين را از
سياست جدا بداند، هدف انبيا را هم در يك گوشه خالصه مىكند واگر به خودش اجازه ندهد كه هدف انبيا را در گوشهاى تلخيص
كند، هدف امامان را در يك ُبعد خالصه مىكند. همچنين اگر نتوانست قلمرو قيام امامان معصوم را تهديد نمايد، در گام بعد، رسالت

علما و جانشينان ائمه را در يك گوشه خالصه مىكند.
خالصه آن كه اگر تفكّر كسى جدايى دين از سياست باشد، او نمىتواند بپذيرد كه رهبر دينى، قيامى سياسى داشته باشد؛ زيرا
چنين متفكرى، جهان را فقط در ُبعد تعليم و تهذيب، شايسته رهبرى مىشناسد و نه در ابعاد ديگر؛ ولى حق اين است كه دين براى
اصالح همه شئون مردم است و قيام انبيا كه از طرف خداى سبحان، دين الهى را آوردهاند و نيز قيام امامان كه حافظان همان دينند

و نهضت علماى عادل كه وارثان همان امامانند، همگى براى اصالح تمام شئون مردم است و اين، همان قيام سياسى است.
ساالر شهيدانعليه السالم، جانشين پيامبر بوده و پيامبر اكرمصلى هللا عليه وآله، دين الهى را آورده است و دين خدا، گذشته از
جريان و جنبههاى عبادى و داد و ستدها و قوانين و برنامههاى فردى، داراى حدود، قصاص، تعزيرات، روابط بينالملل و مانند آن است.
قهراً قيام امام حسينعليه السالم كه براى احياى مآثر و ارائه آثار دين الهى بود، قيامى همه جانبه است. از اين رو، آن حضرت در

وصيتنامه خود، مرقوم فرمود:
ِة َجّدِي».(25) «َخَرْجُت لِطَلَِب اِإلْصالحِ فِي ُأمَّ

«من به اين منظور قيام كردم كه امور اّمت جّدم را اصالح كنم».
اصالح امور اّمت، بدون مبارزه فراگير، ميّسر نيست؛ زيرا ديگر انديشان و سياست بازان، تا بحث دين در محدوده ذهنى است، چندان
به رهبران الهى توّجه ندارند؛ اّما وقتى كه بحث دين از مسائل ذهنى به عينيت منتقلشود و مانع تهاجم بيگانگان به حريم آيين خدا

گردد و جلوى اعمال غرايز سركش و لگام گسيخته برخى را بگيرد، آن گروهها با انبيا درگير مىشوند.
از اين رو، ممكن نيست كه طاغيان خودكام، بر ضّد نهضت انبياى غمخوار، به خونخوارگى برنخيزند؛ چنان كه در قرآن تعبيراتى مانند
) آمده است؛ يعنى خونآشامان بشرى تهاجم كردند و بسيارى از ) و «َقْتلَُهُم األَْنبِياَء بَِغْيِر َحق»(27 «يَْقُتُلوَن النَّبِيِّيَن بَِغْيِر اْلَحق»(26

انبياء را شهيد نمودند.
خداوند مىفرمايد: بسيارى از انبيا را كشتهاند و آنها شربت شهادت نوشيدهاند. اين، نشان مىدهد كه رهآورد وحى و نبوت، براى

اصالح همه شئون جامعه است. از اين رو، خداى سبحان در بخشى از قرآن مىفرمايد:
«َو لَْو ال َدْفُع اللَِّه النَّاَس بَْعَضُهْم بِبَْعضٍ لََفَسَدتِ األَْرض»؛(28)

«اگر قانون دفاع و جهاد نباشد، زمين فاسد مىشود».
َمْت در بخش ديگرى مىفرمايد: منشأ فساد زمين، ويران شدن مراكز مذهب است و آيه «َو لَْو ال َدْفُع اللَِّه النَّاَس بَْعَضُهْم بِبَْعضٍ لَُهّدِ
)، به اين معناست كه اگر دفاع مقدس و جهاد نباشد، مراكز مذهبى، َصواِمُع َو بِيٌَع َو َصلَواٌت َو َمساِجُد ُيْذَكُر فيَها اْسُم اللَِّه َكثيرا»(29
مانند مسجدها، كنيسهها، بيعهها، صومعهها و ديرهاى راهبان، ويران مىشود و آنگاه، سخن از موعظه، نصيحت، تهذيب و تربيت
نيست؛ يعنى نظام امر به معروف و نهى از منكر، رخت مىبندد و اگر سخن از تهذيب و تزكيه نبود و چراغ هدايت خاموش شد، فساد،

گسترش مىيابد.
خالصه آن كه دو بخش را قرآن كريم براى عظمت دفاع از دين خدا بازگو كرد؛

1. اگر دفاع نباشد، فساد گسترده مىشود.
. اگر دفاع نباشد، مراكز مذهب تعطيل مىشود و در نتيجه، مراكز اصالح بسته مىشوند و پيامد آن، گسترش فساد است و اين امر، 2

اختصاصى به شريعت ويژه و دين خاصى ندارد؛ بلكه مربوط به اصل اسالم است كه در همه اديان آسمانى، ظهور و حضور دارد.
نتيجه آن كه خداوند، انبيا را براى اصالح همه شئون مردم فرستاده است و نيز اصالح همه جانبه، بدون دفاع و درگيرى نخواهد بود و
همچنين براى پايان درگيرى، چارهاى جز ايستادگى و دفاع مقّدس نيست و نيز اين جنگ و دفاع مقّدس، در همه اديان آسمانى بوده

است و آيه 111 سوره «توبه» و 24 سوره «صف»، شاهد زنده گسترش دفاع در تمام مذاهب است.
ساالر شهيدانعليه السالم نيز فرمود: من به سيره جّدم قيام كردم. سيره جّد او، همان است كه خداى سبحان در قرآن تبيين كرد.
بنابراين، معلوم مىشود كه حسين بن علىعليه السالم آمده است تا دينى را كه جداى از سياست نيست، اجرا كند و سياست دينى
را به خوبىتبيين، تعليل و حمايت نمايد و پيداست كه اين كار، شمشير و نثار جان مىطلبد و اگر درباره شهداى كربال و غير كربال
مىگوييم: شما رحمت خداييد، به همين مناسبت است؛ زيرا جهلزدايى، ظلمستيزى، فقرروبى و سرانجام، طرد هرگونه محروميت
فرهنگى، سياسى، اقتصادى و مانند آن، رحمت ويژه خداست كه به دست توانمند مجاهدان نستوهى سپرده شده است كه فقط

با خداوند، پيمان تجارى بستهاند.

امام حسينعليه السالم، ميزان حق و باطل

قيام ساالر شهيدانعليه السالم، به دنبال قيام انبياى گذشته، به مردم جهان تفهيم مىكند كه نظام حق، كدام است و نظام باطل
كدام. آن حضرت، براى تحقيق و تفهيم اين مطلب، چارهاى جز نثار خون و ايثار فرزند، مال و جان نداشت؛ زيرا آن قدر رسوبات
جاهليت اموى زياد بود كه ممكن نبود با سخنرانى و نامهنگارى، مطلب را حل كرد. اگر مطلب خيلى ضرورى و عميق شد، چارهاى
جز استقبال شهادت نيست. از اين رو، وجود مبارك حسين بن علىعليه السالم، از ذات مقّدس رسول اكرمصلى هللا عليه وآله اين
برنامه را دريافت كرد كه در شرايط كنونى، يك سلسله شهادتها و اسارتها الزم است تا آن دينى كه مىرود به فراموشى سپرده
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شود، احيا گردد و در اين هنگام بود كه حسين بن علىعليه السالم قيام كرد.
آن حضرت آيات قرآن كريم را در فرصتهاى مناسب مىخواند؛ هم براى احتجاج با ديگران و هم براى توجيه همراهان و هم براى محاّجه

با خصم و اين كه حّجت بالغهاى بر ضّد نظام ستم باشد و هم توجيه خوبى باشد براى صحابه خود.
گاهى ايشان اين آيه را تالوت مىكرد:

«َو ال يَْحَسبَنَّ الَّذيَن َكَفُروا أَنَّما ُنْملي لَُهْم َخْيٌر ألَْنُفِسِهْم إِنَّما ُنْملي لَُهْم لِيَْزداُدوا إِْثماً َو لَُهْم َعذاٌب ُمهيٌن».(30)
اين آيه را زينب كبرىعليها السالم نيز در دربار كوفه و نيز در شهر شام، تالوت كرد و به آن احتجاج نمود؛ آنگاه فرمود:

«ما كاَن اللَُّه لِيََذَر اْلُمْؤِمنيَن َعلى ما أَْنُتْم َعلَْيِه َحتَّى يَميَز اْلَخبيَث ِمَن الطَّيِّب»؛(31)
يعنى وقت صلح و زمان آرامش، افراد پاك و ناپاك، در كنار هم به سر مىبرند؛ ولى در زمان جنگ، پاكان از ناپاكان جدا مىشوند. امام
حسينعليه السالم فرمود: من قيام كردم تا پاك از ناپاك جدا شود؛ زيرا تا آزمون نباشد، وارسته و غيروارسته، در كنار همند و امتحان
است كه پاك را از ناپاك و حق را از باطل جدا مىكند. بنابراين، آن حضرت، مايه امتحان ذات اقدس پروردگار است و خدا با او طيب و
غير طيب را از هم جدا مىكند؛ چون امام، ميزان اعمال و شجره طوبا و حق است و عقايد، اوصاف و اعمال را با حق مىسنجند؛ يعنى
عقيده امام معصوم كه حق است، ميزان سنجش عقايد ديگران است و همچنين درباره اوصاف و اعمال، مىتوان ميزان بودن آن را باور

داشت.
يكى از مراسم حتمى قيامت، جريان توزين عقايد، اخالق، اعمال و اقوال فردى واجتماعى است. در توزين، سه امر الزم است كه

اتحاد برخى از آنها با هم قابل پذيرش است و عبارتند از:
1. وزن.

2. موزون.
3. ميزان.

ميزان، يعنى ترازو كه در يك كفهاش، وزن است و موزون، با آن ميزان و ترازو، سنجيده مىشود. وزن معاد، حق است؛ يعنى عقايد،
اخالق، اعمال و اقوال را با حق مىسنجند.

در قرآن كريم چنين آمده است: «والوزن يومئذ الحق»(32) و اين جور نيامده كه «والوزن يومئذ حّق»؛ يعنى نفرمود كه در قيامت وزنى
هست؛ بلكه فرمود كه وزن در قيامت، حق است و عقيده را كه موزون است، با وزن كه حق است، مىسنجند. عقيده، مانند پارچه
نيست كه آن را با متر اندازه بگيرند يا نظير حرارت بدن نيست كه با دماسنج، اندازهگيرى شود. از اين رو، خداوند فرمود: «حق، وزن

است» و عقيده، خلق، عمل و قول، موزون است كه بايد با اين وزن، مطابق باشد.
عقيده حق، ُخلق وعمل حق، وزين است و مىماند و اگر چيزى حق نبود، از اين وزن، سهمى ندارد وسبك است و نمىماند؛ هر چند

آثار سوء او مىماند. از اين رو، خداوند فرمود:
ا َمْن ثَُقلَْت َموازيُنه. َفُهَو في عيَشٍة راِضيٍَة. َو أَمَّا َمْن َخفَّْت َموازيُنُه. َفُأمُُّه هاِويٌَة».(33) «َفأَمَّ

حق، هم ميزان و ترازوست و هم وزن و معيار سبك و سنگينى موزون است و چون انسان كامل با حق است وحق با اوست و او از
حق جدا نمىشود، مىتواند ميزان عقايد، اخالق، اعمال واقوال باشد.

از اين رو، رسول خداصلى هللا عليه وآله درباره امير مومنانعليه السالم فرمود:
«الميزاُن ميزانك»؛(34)

«ميزان تو، ميزان است».
معناى اين سخن اين است كه عقايد، اخالق افعال واقوال مردم را با عقيده، اخالق، فعل و قول علىعليه السالم و اوالد او مىسنجند.
هر عقيده، ُخلق، فعل و قولى كه مطابق عقيده و ُخلق و افعال آنها بود، حق است؛ وگرنه باطل. از اين رو، امام حسينعليه السالم
فرمود: من ميزان طيب و خبيثم. اگر جامعهاى بخواهد پاك را از ناپاك جدا كند، حتماً بايد با سنت و سيرت حضرت سيدالشهداعليه
السالم ارزيابى شود و مهمترين اثر آن حضرت، همانا نهضت گسترده و تاريخساز كربالست كه تجلىگاه عقيده صحيح، مظهر ُخلق

كامل و تبلور فعل درست و قول راست است.(35)

پي نوشت ها:

1) بحاراالنوار، ج 44، ص 329.

2) هود، آيه 56.

3) ابراهيم، آيه 1.

4) حديد، آيه 25.

5) ابراهيم، آيه 5.

6) طه، آيه 78.

7) طه، آيه 97.

8) ابراهيم، آيه 5.

9) اعراف، آيه 129.

10) بقره، آيه 130.
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11) ابراهيم، آيه 5.

12) نساء، آيه 78.

13) آلعمران، آيه 154.

14) انعام، آيه 75.

15) انعام، آيه 83.

16) انبياء، آيه 51.

17) انبياء، آيه 58.

18) بقره، آيه 130.

19) آلعمران، آيه 67.

20) مائده، آيه 3.

21) آلعمران، آيه 68.

22) انبياء، آيه 68.

23) انبياء، آيه 67.

24) بحاراألنوار، ج 44، ص 366؛ موسوعه كلمات االمام الحسين، ص 328.

25) بحاراالنوار، ج 44، ص 329.

26) بقره، آيه 61.

27) آلعمران، آيه 181.

28) بقره، آيه 251.

29) حج، آيه 40.

30) آلعمران، آيه 178.

31) آلعمران، آيه 179.

32) اعراف، آيه 8.

33) قارعه، آيات 6-9.

34) بحاراالنوار، ج 24، ص 272.

) است كه توسط آقاى محمد ) اين مقاله، تلخيص و اقتباسى از كتاب «شكوفايى عقل در پرتو نهضت حسينى»، اثر آيةهللا جوادى آملى (ص50-15 35

حسين پورامينى انجام شده است.
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تكليفگرايى در نهضت امام حسينعليه السالم

غالمنبى گلستا�

رخداد عاشورا با توجه به انگيزهها، ابزارها و شيوههاى به كار گرفته شده در آن، به موضوعى جاودانه براى نظريهپردازى مبدل شده
است و در طول تاريخ، انسانهاى حقيقتجو و ژرفانديش را به تكاپو در كشف ناگفتهها و ناگشودههاى خود فرا خوانده است تا با

كوششهايى مستمر و در حد توان علمى و ذوق سليم خويش، با ژرفكاوى در اين رويداد، به نتايجى نو و تازه دست يابند.
اين موضوع، باعث شده تا از زمان وقوع اين جريان تا كنون، كارهاى نسبتاً بزرگ، جالب توجه و در حدى قابل قبول، در تحليل و تفسير
قيام عاشورا صورت گيرد؛ اما در عين حال، اين به معناى به پايان رسيدن كار نيست؛ زيرا حادثه كربال، چون سلسله كوهى است كه

حوادث بسيارى، پشت آن قرار گرفته كه نيازمند كاوشها و پىجويىهاى جديدى در كشف ذخاير و گنجينههاى اين معدن است.
آن چه در اين مبحث مورد نظر است، بازكاوى فلسفه قيام عاشورا در قالب انجام تكليف دينى و تحقق وظيفه شرعى است. اين
تحليل، از يك سو، ريشه در برداشتى بنيادين از انسان دارد كه نظام هستى در آن، بر اساس مسئوليت شكل گرفته، آب حيات
مسئوليت بر جامعه و بشر، روح و زندگى مىبخشد و از سويى ديگر، ريشه دراستعداد تكليفپذيرى انسان دارد كه مىتواند در
چهارچوب قوانينى كه برايش وضع شده، زندگى كند. به عبارت ديگر، انسان با شرايطى مىتواند انجام تكاليفى رابه عهده گيرد كه
مهمترين آنها، عقل، علم، آگاهى، توانايى، آزادى و گزينشگرى است. در اين تحليل، امام حسينعليه السالم، جامعه اسالمى را با
ظلمت و انحراف، آميخته مىبيند و نظام حاكم را دچار فسادى بنيادين و مصمم در تغيير كامل آموزههاى اسالمى مىنگرد و در نتيجه،

قيام وى، براى تجديد مبناى نظام و جامعه اسالمى، يك ضرورت و تكليف است.

ديدگاه عاملان شيعى

عده زيادى ازعالمان، همچون امام خمينىقدس سره، عالمه طباطبايىقدس سره و شهيد مطهرىقدس سره، بر اين باورند كه امام با
مشاهده انحراف دستگاه يزيد و به خطر افتادن مصالح اسالم و مسلمين، به تكليف شرعى خويش عمل كرد و تالش نمود تا ديگران

را نيز به اين تكليف شرعى وا دارد.(1)
مستند اين قول، روايات معتبر تاريخى و در حقيقت، سخنان، نامهها و اعمال امام حسينعليه السالم و تقدير امام از عملكرد ياران و
همراهان خويش است. طرفداران اين نظريه بر اين باورند كه اگر اين نهضت با اين انگيزه نبود، امروز از اسالم، جز نامى، از دين، جز

نوشتهاى و از قرآن، جز رسمى تشريفاتى باقى نمانده بود و همين است رمز سخن پيامبرصلى هللا عليه وآله كه فرمود:
«حسين منى و أنا من حسين».(2)

«حسين از من است و من از حسينم».
امام خمينىقدس سره از ديرباز درتحليل قيام عاشورا در سخنان و نوشتارهاى خود، نهضت حسينى را قيام لِله براى براندازى حكومت
جابرانه و به عنوان اداى تكليف شرعى معرفى نموده، بر اين نكته تأكيد مىفرمايد كه اين قيام و اقدام، كامالً قابل تأسى است و به
عنوان سرمشق عملى براى همه مسلمانان، به ويژه شيعيان، در هر زمان و مكان، به شمار مىآيد و يك تكليف مخصوص آن حضرت

نيست.
) نظريه تكليفگرايى، به سيدالشهداعليه السالم مىخواست به تكليف الهى خود عمل كند. او، تكليف شرعىاش را عمل كرد.(3
مفهوم رويكرد به عمل و حركت به سوى آن، به قصد انجام اوامر الهى است. از اين رو، تكليفگرايى، كار ويژهاى نيست؛ بلكه گزينش

روش خاصى در انجام عمل و وظيفه است.
انسان تكليفگرا، در انجام همه اقدامات خود، پيش ازهر كار و بيش از هر چيز، به محبوب و مبغوض بودن كار در پيشگاه خداوند و

جايگاه آن در حوزه اوامر و نواهى شرعى نظر دارد و همين روحيه خدامحورى، محرك اقدام يا ترك آن است.(4)
از اين ديدگاه، امامعليه السالم انسان كاملى است كه از ويژگى عصمت و علم به احكام الهى برخوردار است. او شخصيتى است

كه مسئول هدايت امت و حراست از دين و اسالمى بودن نظام است و هيچ گاه نافرمانى خدا، براى او متصور نيست.
امام خمينىقدس سره مىفرمايد:

«سيدالشهداعليه السالم تكليف مىديدند بر خودشان كه بروند و كشته هم بشوند و محو كنند آثار معاويه و پسرش را».(5)
در جاى ديگر نيز چنين مىفرمايد:

«سيدالشهداعليه السالم تكليف مىديد براى خودش كه با اين قدرت، مبارزه كند و كشته بشود. تكليف بود كه آن جا قيام كند و
خونش را بدهد تا اين كه اين َعلَم يزيد را بخواباند و همينطور هم كرد و تمام شد».(6)

مقام معظم رهبرى، آيةهللا خامنهاى نيز در اين زمينه مىگويد:
«امام خمينىقدس سره، براى انجام يك واجب قيام كرد؛ اين واجب، در طول تاريخ، متوجه يك يك مسلمانهاست. اين واجب، عبارت
است از اين كه هر وقت ديدند كه نظام جامعه اسالمى دچار فساد بنيانى شده و بيم آن است كه به كلى، احكام اسالمى تغيير
پيدا كند، هر مسلمانى بايد قيام كند؛ البته در شرايط مناسب آن؛ وقتى كه بداند اين قيام، اثر خواهد بخشيد. جزء شرايط، زنده
ماندن، كشته نشدن يا اذيت و آزار نديدن نيست؛ اينها، جزء شرايط نيست؛ لذا امام حسينعليه السالم، قيام كرد و عمالً اين واجب را

انجام داد تا درسى براى همه باشد».(7)
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احيا و تبليغ دين، اقامه امر به معروف و نهى از منكر، اصالح جامعه، اجراى عدالت اسالمى، مقابله با بدعتها، پيشگيرى از نابودى آثار
پيامبرصلى هللا عليه وآله و ايجاد روحيه حماسى در امت، مبارزه با كجروى و ستمگرى، حفظ كيان اسالمى، تثبيت خط امامت و

واليت و دستيابى به آرمانهاى مقدس، همه و همه، در گرو انجام تكليف الهى بود.
مقام معظم رهبرى، در اين باره مىگويد:

«اگر امام حسينعليه السالم مىخواست در مقابل حوادث بسيار تلخ و دشوار، مثل حادثه شهادت علىاصغر، اسارت زنان، تشنگى
كودكان و كشته شدن همه جوانان، با ديد يك متشرع معمولى نگاه كند و رسالت واقعى خود را به فراموشى بسپرد، قدم به قدم با
توسل به اصل «الضرورات تبيح المحظورات»، بايد عقبنشينى كند و بگويد: ديگر تكليف ندارم؛ ولى امام در سختترين شرايط و تا
آخرين لحظات، بر انجام اين تكليف، اصرار ورزيد؛ زيرا اهميت دين و عقيده، از آبرو، مال، جان و ناموس، به مراتب بيشتر است و اين

موضع امام، ناشى از قدرت روحى و بصيرت دينى اوست».(8)

امام حسينعليه السالم و انجام تكليف الهى

امام حسينعليه السالم، در هنگام رويارويى با حر و لشكرش، فرمود:
«َمْن َرأَى ُسْلطَاناً َجائِراً ُمْسَتحالًّ لُِحُرِم اللَِّه نَاكِثاً لَِعْهِد اللَِّه ُمَخالِفاً لُِسنَِّة َرُسوِل اللَِّه يَْعَمُل فِي ِعبَاِد اللَِّه بِاِإلْثِم َو اْلُعْدَواِن ُثمَّ لَْم ُيَغيِّْر
ْيطَاِن َو تََولَّْوا َعْن طَاَعِة الرَّْحَمِن َو بَِقْوٍل َو الَ فِْعٍل َكاَن َحِقيقاً َعلَى اللَِّه أَْن ُيْدِخلَُه َمْدَخلَُه َو َقْد َعلِْمُتْم أَنَّ َهُؤالَِء اْلَقْوَم َقْد لَِزُموا طَاَعَة الشَّ

أَْظَهُروا اْلَفَساَد َو َعطَُّلوا اْلُحُدوَد َو اْسَتْأثَُروا بِاْلَفْيِء َو أََحلُّوا َحَراَم اللَِّه َو َحرَُّموا َحالَلَُه..».(9)
«هر كس حاكم ستمگرى را ببيند كه حرامهاى خدا را حالل مىشمارد، پيمان خدا را مىشكند، با سنت و روش پيامبر خداصلى هللا
عليه وآله، مخالفت مىكند و با بندگان، به دشمنى و گناه زيانبار، رفتار مىكند، پس او را با گفتار و كردار، انكار و سرزنش نكند، بر خدا
الزم است كه او را به جهنمى برد كه حاكم ستمكار را برده است. هان اى مردم! آگاه باشيد كه امويان، فرمانبردارى خداى رحمان را
رها كرده، به راه شيطان مىروند؛ فساد و تبهكارى را در زمين، ترويج و حدود الهى را تعطيل كرده؛ ، سرمايههاى عمومى را به خود

اختصاص دادهاند؛ حاللها را حرام و حرامها را حالل دانستهاند.. ».
امام سپس بر اين نكته تاكيد فرمود كه: بر هر مسلمانى و به طريق اولى، بر خودم واجب مىدانم كه در برابر اين جريان انحرافى قيام

نمايم تا دين خدا و شريعت الهى را عزيز و در راه خدا، جهاد نمايم و بر شماست كه از من پيروى كنند و مرا الگوى خود قرار دهيد.
در اين حديث، وجوب فداكارى و مبارزه با حاكم جائر، گوشزد شده است و اين را مىفهماند كه مسلمانان، هر زمان در چنين وضعى

قرار گرفتند، بايد همه چيز خود را فداى دين نمايند و هيچ خطر و ضررى، اين تكليف را از كسى ساقط نمىكند.
امام حسينعليه السالم در اين بيانيه انقالبى، پس از محاصره دشمن و در آستانه شهادت، خطاب به شيعيان كوفه، افزون بر تأكيد بر
وجوب دفاع از شريعت بر خود - به قياس اولويت - گوشزد مىكند كه دفاع از دين و مبارزه با دشمنان دين، بر همگان تا پاى شهادت
واجب است؛ يعنى قيام الهى امام حسينعليه السالم، يك حادثه استثنايى و ناشى از يك دستور محرمانه و اختصاصى نيست و
مخصوص امام نمىباشد؛ بلكه هدف مشترك همه امامان و مؤمنان، در راستاى حفظ اسالم و مصالح مسلمين، همگام با شرايط

فرهنگى و سياسى حاكم بر زمان و متناسب با استعداد و آمادگى محيط اجتماعى و ظرفيت مردم است.

تكليفگرايى خاستگاه 

از آن جا كه انسان موجودى مختار است، همواره در برابر او، راههاى مختلفى وجود دارد و او بايد براى بهترين راه، تصميمگيرى كند؛
انتخابى كه مىتواند سرنوشتساز باشد. يكى از اين انتخابهاى سرنوشتساز، انتخاب مكتب و دفاع از آن است. با اين انتخاب، راه
انسان در تمام عقايد، اخالقيات و اعمال، روشن گرديده، تكليف او در مقابل پديدهها و امور مختلف و رابطهاش با خدا، خلق و خود،

تبيين مىگردد.
انسان در چهارچوب معارف، عقايد و باورهاى خويش، تصميم مىگيرد؛ يعنى تناسب و هماهنگى جدى بين شعاع و گستره
تصميمگيرى و دايره معارف انسان وجود دارد. از اين رو، تصميمات او، هرگز از دايره اعتقادات فراتر نمىرود؛ مثالً از يك فرد منكر ماوراى
طبيعت، انتظار استقبال از مرگ نمىرود؛ چون با انكار معاد و غيب و منحصر دانستن دايره زندگى به دنيا، انگيزه معقوالنهاى براى
فداكارى، باقى نمىماند. تصميمات يك انسان موحد نيز لباسى است كه تمام قامت هستى - دنيايى و آخرتى - او را تحت پوشش

قرار مىدهد.
از اين رو، نظريه تكليف، ريشه در نهاد و فطرت آدمى و رابطه تنگاتنگى با رفتار سياسى وى دارد. در واقع، تكليف، براى رفع نياز اين

بعد از ابعاد انسانى تشريع شده است و به تعبير شهيد مطهرى، استعداد تكليفپذيرى انسان، ناميده مىشود. وى مىنويسد:
«از جمله استعدادهاى انسان، استعداد تكليفپذيرى است. انسان مىتواند در چهارچوب قوانينى كه برايش وضع شده، زندگى كند.
هر موجود ديگر، غير انسان، جز از قوانين جبرى طبيعى، از قانون ديگرى نمىتواند پيروى كند؛ ولى انسان، يگانه موجود ممتازى است
كه اين امكان و توانايى شگفت را دارد تا در چهارچوب يك سلسله قوانين قراردادى، رفتار نمايد. اين قوانين، از آن نظر كه از طرف يك
مقام صالحيتدار وضع شده و به انسان تحميل مىشود و تحمل قانون از نوعى زحمت و مشقت خالى نيست، به نام تكليف، ناميده

مىشود».(10)
بر اساس همين نظريه، يك انسان موحد، در شيوهها، روشها و راه حلهاى اتخاذ شده، چه در ُبعد هدفها، چه در بعد ابزار و وسيلهها
و چه در بعد روشها و تاكتيكها، بايد عملكردش، مطابق با ضوابط و معيارهاى مكتبى باشد و ازهر گونه عملى كه مغاير وظيفه است،
پرهيز كند. در نتيجه، در عرصه عمل به تكليف، محدوديتهايى به وجود خواهد آمد كه الزمه آن اين خواهد شد كه تصميمگيرنده
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مكتبى و مسلكى، در محدوديتشناسى و مرزشناسى مكتبى، قوى باشد تا بتواند تصميمگيرنده قوى و قابلى باشد و در تعامل با
هر راه حلى، بتواند آنها را در محك موازين مكتبى قرار دهد. انسان مكتبى، چه در بعد فردى و چه در بعد اجتماعى، تكاليف متعددى

دارد و بسيارى از تصميمات فردى و اجتماعى او، در سطح كالن، فقط در مسير تكليف، معنا مىيابد.
آن چه در نظريه تكليف، مهم است، انجام عمل است و به همين علت بود كه امام حسينعليه السالم، در مسير انجام عمل، به آنان
كه از او خواستند تا از قيام، صرفنظر كند و مشكالت خانوادگى را گوشزد كردند، فرمود: تكليف شرعى دارم و به آن عمل مىكنم.
پيامبرصلى هللا عليه وآله فرموده است: ما به تكليف شرعى عمل مىكنيم و كارى به پيروزى و شكست نداريم؛ اگر پيش برديم، هم
به تكليف شرعى عمل شده و هم به مقصد رسيدهايم و اگر به ظاهر، پيش نبرديم و توفيق پيروزى حاصل نشد، باز هم به تكليف

شرعى عمل كردهايم. امام حسينعليه السالم در اين باره فرمود:
«اللَُّهمَّ إِنََّك تَْعلَُم أَنَُّه لَْم يَُكِن الَِّذي َكاَن ِمنَّا ُمَناَفَسًة فِي ُسْلطَاٍن، َو الَ اْلتَِماَس َشْيٍء ِمْن ُفُضوِل اْلُحطَاِم َو لَكِْن لَِنِرَد اْلَمَعالَِم ِمْن ِدينَِك، َو

ُنْظِهَر اِإلْصالََح فِي بِالَِدَك َفيَْأَمَن اْلَمْظُلوُموَن ِمْن ِعبَاِدك»؛(11)
«خدايا! تو خود گواهى كه قيام من، براى رسيدن به قدرت و مال و ثروت نيست؛ بلكه به خاطر آشنا ساختن مردم با تكاليف و وظايف

شرعىشان و سامانبخشى اجتماعشان و برپايى ارزشهاى فراموش شده و تأمين امنيت اجتماعى آنان است».

تكليفگرايى بايدهاى 

بدون ترديد، عمل به تكليف، دغدغه اصلى هر مسلمانى است و براى اجراى يك وظيفه و انجام تكليف، انسان مسلمان خود را
موظف مىداند؛ اما اين نكته مهم است كه او، بايدها و نبايدهايى را در مقام انجام، بايد در نظر داشته باشد. نگرانى انسان موحد و
مكلف، در به انجام نرسيدن تكليف است؛ وگرنه اگر توفيق انجام تكليف پيدا كرد، ديگر جاى نگرانى ندارد. با اين نگاه، شكست، معنا
ندارد؛ چون در صورت انجام تكليف، چه شكست و چه پيروزى، موفقيت است. براى جلوگيرى از لغزش و آسيب در مسير تكليف، بايد

به نكات زير، توجه نمود:

1. شناخت تكليف

تكليفشناسى، شناخت پديدهها، رخدادها، واقعيات سياسى و تحليل محققانه آنهاست. بايد موضوع تكليف را شناسايى كرد تا
بتوان آن را انجام داد. تكليفشناسى، در دو بعد مطرح است؛ اول، واقعيتشناسى و دوم، حكمشناسى؛ يعنى شناخت مناسب آن
پديده و موضع مكتب در آن نگاه؛ چون احكام، تابع موضوعات بوده، متناسب با آن، تغيير مىكنند. در تكليفشناسى، دو نكته ديگر نيز

قابل اهميت است؛ يكى احترام به تكليف و ديگرى حضور با انگيزه ناب.
در تكليفشناسى، نخست بايد به شناخت موضوع و واقعيات همت گماشت. بعد از تشخيص و تعيين موضوع و تبيين جريان و پديده
اجتماعى و سياسى، گام بعدى، رجوع به مكتب و ضوابط شرعى، براى پيدا كردن حكم مناسب است. امام حسينعليه السالم در

اين مورد مىفرمايد:
«أَ الَ تََرْوَن أَنَّ اْلَحقَّ الَ ُيْعَمُل بِِه َو أَنَّ اْلبَاِطَل الَ ُيْنَتَهى َعنه».(12)

ُة بَِراعٍ ِمْثِل يَِزيد»؛(13) الَُم إِْذ َقْد ُبلِيَِت األُمَّ «إِنَّا لِلَِّه َو إِنَّا إِلَْيِه راِجُعوَن َو َعلَى اِإلْسالَِم السَّ

2. عمل به تكليف

مكلف، هم از ناحيه اطالع به تكليف و هم از ناحيه عمل و اقدام، بايد مواظب باشد تا دچار آسيب نگردد. آيات و روايات زيادى ما را از
هر گونه عمل بدون علم، پرهيز داده است؛ به ويژه آن جا كه عوامل گرايشى و روحى، مانع تبديل ايده به عمل گردند. تكليف بايد در
چهارچوب موازين مكتبى و نه با توسل به اهرمهاى نامشروع، صورت گيرد؛ زيرا حصول نتيجه صحيح، خود تكليف است و اين مسئله،
خود موجب ظهور دو بعِد به ظاهر متضاد مىشود؛ يعنى از سويى، ما مأمور به نتيجه نباشيم و در عين حال، ميل به نتيجه، براى ما،
تكليف باشد. از اين جهت، هر گونه مسامحه و عدم قيام به تكليف و هر گونه قصور، تقصير و عدم انجام عمل به نحو احسن، مورد

عتاب و سرزنش است؛ پس حضور در صحنه، منزوى نبودن، كنارهگيرى نكردن و مشاركت فعال داشتن، از اركان مهم تكليف است.
امام حسينعليه السالم مىفرمايد:

«اال و اّن الدعى بن الدعى قدر ركزنى بين اثنين بين السلّة و الذلة و هيهات منا الذلة».(14)
حضرت علىعليه السالم نيز مىفرمايد:

«الَ تَْسَتْوِحُشوا فِي طَِريقِ اْلُهَدى لِِقلَِّة أَْهلِه».(15)
به گفته رابرت دال، در كتاب تجزيه و تحليل جديد علم سياست، يكى از علل بىتفاوتى سياسى افراد، اين است كه در انتظار عمل و
نتيجه آن از سوى ديگران هستند؛ يعنى وقتى مىبينند بدون مشاركت آنها، نتيجه مطلوب حاصل مىشود، ميل به رفتار سياسى، در

آنها كاهش مىيابد.
امام حسينعليه السالم مىفرمايد:

«لَْو لَْم يَُكْن َمْلَجأٌ َو ال َمْأًوى لََما بَايَْعُت يَِزيَد ْبَن ُمَعاِويَة».(16)
در اين مورد، گاهى محدوديتهاى اجرايى و عمل مكلف، مثل قدرت، طاقت و توانايى فرد و امكانات جامعه، مطرح مىشوند كه بخش
مهمى از تصميمگيرى را در بر مىگيرند. باور يا انكار افراد نسبت به خدا نيز در اين جهت، بسيار مهم است. اين امر مىتواند دايره
تأثيرگذارى را به علل مادى منحصر كند يا اين كه عوامل معنوى و نصرت الهى را دخيل نمايد. حال اين سؤال مطرح مىشود كه آيا با
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نبود قدرت، تكليف برداشته مىشود يا به قول شهيد مطهرى، ما مكلف به تحصيل قدرت مىشويم؟ يعنى ما همواره مكلف هستيم تا
تحصيل قدرت نماييم؟

خداوند در قرآن مىفرمايد:
وا لَُهْم َما اْسَتطَْعُتْم ِمْن ُقوٍَّة».(17) «َو أَِعدُّ

در اين فرض، اگر يك فرد يا يك جامعه ناآگاه، در تحصيل آگاهى، كوتاهى كند، مورد مؤاخذه قرار مىگيرد و ناآگاهى او، عذرى محسوب
نمىشود. همچنين اگر فرد يا جامعهاى، در تحصيل قدرت، كوتاهى كند، مورد مؤاخده قرار خواهد گرفت و عذرخواهى او، پذيرفته

نخواهد شد.(18)
بنابراين، مكلف هرگز نبايد در انتظار عمل ديگران، عمل را به تأخير انداخته يا تعطيل كند؛ بلكه هر كس، در هر مقامى كه هست،
بايد به نحو احسن، كار خود را به خوبى انجام دهد؛ البته قدرت، امرى نسبى است و با توجه به توان خود و دشمن، مشخص
مىگردد؛ از اين رو، امام حسينعليه السالم، با كمى ِعده و ُعده، در مقابل دشمن ايستاد و به هنگام به خطر افتادن مكتب، قيام و به
تكليف خود عمل كرد. خصلت مردان بزرگ، اين است كه هر چند شرايط و امكانات، بر وفق مراد آنها نباشد، آن را به نفع خود تغيير

مىدهند؛ زيرا آنان، تاريخسازند و مقهور شرايط زمانى و مكانى نمىشوند.

3. انگيزه ناب اسالمى

در نظريه تكليف، ِصرف شناخت تكليف و يا حتى عمل به آن، كفايت نمىكند؛ بلكه روح عمل (انگيزه الهى) نيز بايد در عمل حضور
داشته باشد و بدون انگيزه الهى، تكليف، فاقد ارزش است؛ از اين رو، تنها، كارهايى كه با انگيزه الهى انجام گيرند، باقى مىمانند.

گر چه حجم مادى عمل كم باشد، اما اگر روح عمل در عمل حضور داشته باشد، عمل، داراى ارزش مىشود. اخالص، در واقع، روح
عمل است. ما اين حقيقت را در قيام امام حسينعليه السالم مىبينيم؛ آن جا كه مىفرمايد:

«ِرَضى اللَِّه ِرَضانَا أَْهَل اْلبَْيِت نَْصبُِر َعلَى بََالئِه».ِ(19)
در قرآن نيز چنين آمده است:

«ُقْل إِنَّما أَِعُظُكْم بِواِحَدٍة أَْن تَُقوُموا لِلَِّه َمْثنى َو ُفرادى».(20)
آرى، در قيام امام حسينعليه السالم، اين اركان سه گانه، كامالً مشهود است؛

قدم اول، بيدارىآفرينى است كه همان تكليفشناسى است كه وضع خود و جامعه را تبيين مىكند و شرايط حاكم بر جامعه اسالمى و
رهبرى آن را توضيح مىدهد. امامعليه السالم اين موضوع را در خطبهاى در منى، در جمع چند صد نفرى اصحاب و تابعين بيان كرد.

قدم دوم ؛ قيام كردن براى انجام تكليف است كه امامعليه السالم دباره آن فرمود: «اگر هيچ كس با من همراهى نكند، به تنهايى
اين كار را انجام خواهم داد»

قدم سوم، اين كه قيام او، صد در صد، انگيزه الهى و خدايى داشته است.

پي نوشت ها:

1) سيدرضا موسى، نهضت خمينى، ج 1، ص 73.

2) االرشاد، ص 259؛ مناقب، ج 4، ص72.

3) صحيفه نور، ج 4، ص 16.

4) همان، ج 1، ص 77.

5) صحيفه نور، ج 3، ص 182 و ج 17، ص 59.

6) صحيفه نور، ج 13، ص 158.

7) سيد على خامنهاى، امانتداران عاشورا و درسها و عبرتهاى كربال، ص 44.

8) همان، ص 69.

9) بحاراالنوار، ج 44، ص 381؛ انساب االشراف، ج 1، ص 171.

10) مرتضى مطهرى، جهانبينى اسالمى، ص 273.

11) بحاراالنوار، ج34، ص 110.

12) بحاراألنوار، ج 75، ص 116.

13) بحاراألنوار، ج 44، ص 326.

14) تحف العقول، ص 24.

15) نهجالبالغه، خطبه 201.

16) بحاراألنوار، ج 44، ص 329.

17) انفال، آيه 44.

18) محمد صادق نجمى، سخنان امام حسين از مدينه تا شهادت.

19) بحاراالنوار، ج44، ص 366.

20) سبأ، آيه 46.
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عشق سازنده و فضيلتساز

سيدجواد حسينى تربتى

هر ملّتى براى خود قهرمانان واقعى و افسانهاى داشتهاند كه مورد عالقه و محبت آن ملّت بوده است. و همين طور بين تمام مليّتها
سخن از عشق و معشوق، محب و محبوب بوده است و خواهد بود، در واقع، امثال «ليلى و مجنون» و «فرهاد و شيرين» اختصاص به
يك قوم و زبانى نداشتهاند و در بين تمام اقوام و مليّتها مسئله عشق و محبّت مطرح مىباشد؛ ولى هيچ عشق و محبتى بسان
عشق حسينعليه السالم و ياران و پيروان او شهره جهان نبوده است. شيعه، سنى، مسيحى، يهودى و هندوى بودايى و... با
عشق و آوازه آن آشنا هستند و هر قوم و ملّتى كه با عشق او آشنا گشتهاند، تمام عشقها و محبّتهايشان تحت تأثير عشق به

حسين قرار گرفته است.
گر قصه عشق تو و ياران بنگارند

صد ليلى و مجنون همه بيرون رود از دل
در قتل من اى شه بكش آهسته كمان را

حيف است كه پيكان تو بيرون رود از دل
راز ماندگارى داستان كربال اين است كه نه تنها دلهاى ميليونها انسان آن را همراهى مىكند، بلكه دست قدرتمند خدايى نيز آن را در

درون قلبها كاشته و پشتيبانى مىكند، چنان كه رسول اكرمصلى هللا عليه وآله فرمودند:
«إِنَّ لَِقْتِل اْلُحَسْينِعليه السالم َحراَرًة فى ُقُلوبِ اْلُمْؤمنيَن التَْبُرُد اَبَداً؛(1)

به راستى براى قتل حسينعليه السالم حرارتى در دلهاى مؤمنان است كه هرگز سرد نمىشود.»
آرى شعار هر شيعه مؤمن اين است:

لبم لبريز از جام حسين است
عروج معرفت بام حسين است

اگر جرّاح قلبم را شكافد
ميان سينهام نام حسين است

هر چند ستمگران در طول تاريخ تالش كردهاند كه اين عشق و سوز را از دوستان حسين بگيرند، ولى موفق نشدهاند. بعنوان
نمونه، متوكل عباسى مرقد حضرت را با خاك يكسان نمود و بر آن آب بست، و اعالم كرد كه گذرنامه زيارت قبر حسينعليه السالم
قطع دست است. باز هم مردم دست برنداشتند و با دست قطع شده به زيارت آن حضرت مىرفتند؛ حتى كنيز رقاصه كاخ متوكل

جذب زيارت و عشق حسينعليه السالم شد و روزى سر از كربال درآورد.(2)
در اين گفتار به مناسبت ايام محرم كه نقطه اوج ابراز عشق و عالقه به امام حسينعليه السالم است به كند وكاوى مختصر پيرامون

عشق و محبت و عالقه به اهل بيتعليهم السالم و از جمله امام حسينعليه السالم مىپردازيم.

راز عشق به اهل بيتعليهم السالم

اولين پرسشى كه مطرح است اين است كه راز عشق و محبّت به اهل بيتعليهم السالم چيست؟ و چرا دست الهى يك چنين سوز
و عشقى را نسبت به اهل بيتعليهم السالم عموماً، و نسبت به امام حسينعليه السالم خصوصاً در قلب انسانها و مؤمنان قرار داده

است؟
آنچه مىتوان به صورت مختصر بيان كرد، اين است كه اين سوز و عشق به نفع عاشقان و محبين است. بعد از هجرت پيامبر اكرمصلى
هللا عليه وآله به مدينه منوره و استقرار حكومت اسالمى، عدهاى با خود زمزمه داشتند كه در مقابل زحمات پيامبر اكرمصلى هللا
عليه وآله و نصيحتها و موعظههاى آن حضرت پاداش و اجرى پرداخت نمايند. پيامبر خاتمصلى هللا عليه وآله به دستور خداوند، با

صراحت اعالم كرد:
«ما اَْسَئُلُكْم َعلَْيِه ِمْن اَْجٍر، اِْن اَْجِرَى اِالَّ َعلى َرّبِ اْلعالَميَن»؛(3)

من براى اين [دعوت و زحماتم ]هيچ مزدى از شما نمىطلبم، اجر من تنها بر پروردگار عالميان است.
همچنين اعالم نمود:

«ما اَْسَئُلُكْم َعلَْيِه ِمْن اَْجٍر َوما اَنَا ِمَن اْلُمَتَكلِّفيَن»؛(4)
من براى دعوت، هيچ پاداشى از شما نمىطلبم و من از متكلفين نيستم.

گويا زمزمهها به سخنها و تصميم مبّدل گشت و انصار مدينه گفتند: ما خدمت رسول خداصلى هللا عليه وآله مىرسيم و عرض
مىكنيم: اگر مشكالت مالى پيدا شد، اين اموال ما بدون قيد و شرط در اختيار تو قرار دارد. هنگامى كه اين سخنان به گوش حضرت

رسيد اين آيه بر حضرت نازل شد:
«ُقْل الاَْسَئُلُكْم َعلَْيِه اَْجراً اِالَّ اْلَمَودََّة فِى اْلُقْربى»؛(5)

بگو من مزدى از شما در برابر رسالت خود جز محبّت نزديكانم نمىطلبم.» و حضرت آيه را بر آنها تالوت نمود، و سپس فرمود: «نزديكان
مرا [على و فاطمه و حسنينعليه السالم] را دوست بداريد.
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آنها با خوشحالى و رضا و تسليم از محضرش بيرون آمدند. اّما منافقان گفتند: اين سخنى است كه او بر خدا بسته و هدفش اين
است كه ما را در مقابل خويشاوندانش ذليل كند، و پسرعمو و اهل بيت خود را بر ما تحميل نمايد. آنگاه اين آيه نازل شد:

«اَْم يَُقْوُلوَن اْفَترى َعلَى اللَِّه َكِذباً»؛(6)
آنها مىگويند، او بر خدا دروغ بسته.

پيامبرصلى هللا عليه وآله به سراغ آنها فرستاد و آيه را بر آنان تالوت كرد؛ گروهى پشيمان شدند و ناراحت گشتند و از گفتار خويش
توبه نمودند، و توبه آنها پذيرفته شد.(7)

ولى به هر حال اين سؤال در ذهنها مطرح بود كه دوستى اهل بيت پيغمبرصلى هللا عليه وآله و پذيرفتن واليت و امامت، خواهى
نخواهى به نفع و سود اهل بيتعليهم السالم و شخص پيامبرصلى هللا عليه وآله تمام مىشود. ولى خداوند متعال قاطعانه اعالم نمود

كه اين توهم، پندارى است غلط و سخنى است نابجا؛ آنجا كه به پيامبرش دستور داد:
«ُقْل مااَْسَئُلُكْم َعلَْيِه ِمْن اَْجٍر اِّال َمْن شاَء اَْن يَتَِّخَذ اِلى َربِِّه َسبيالً»؛(8)

بگو من در برابر ابالغ آيين خدا هيچ گونه پاداشى از شما نمىطلبم، مگر كسى كه بخواهد راهى به سوى پروردگارش برگزيند.
يعنى در واقع، محبّت اهل بيتعليهم السالم باعث هدايت مردم به سوى خداوند و دستورات او مىشود.

در آيه ديگر با صراحت بيشتر اعالم مىدارد، كه پاداش خواسته شده به نفع و سود خود شماست، نه اهل بيت پيامبرصلى هللا عليه
وآله؛ آنجا كه فرمود:

«ُقْل ماَسَئْلُتُكْم ِمْن اَْجٍر َفُهَو لَُكْم اِْن اَْجِرَى إّال َعلَى اللَِّه»؛(9)
بگو پاداشى را كه از شما خواستم تنها به ُسود شماست، اجر و پاداش من فقط بر خداوند است.

در نتيجه، آيه با صراحت تمام داللت دارد كه عشق و محبّت به اهل بيتعليهم السالم از جمله امام حسينعليه السالم سود و
فايدهاش به خود انسانهاى عاشق و محّب برمىگردد. زمحشرى، يكى از مفّسران عاّمه مىگويد:

بيل اِلى اللَِّه نَصيُبُهْم َوما فيِه نَْفُعُهْم؛(10) «ِالَنَّ اِتّخاَذ السَّ
چون گرفتن راه به سوى خداوند، نصيب مردم و باعث سود براى آنها مىشود.

به همين جهت است كه پيامبر اكرمصلى هللا عليه وآله فرمود:
ْك بُِحّبِ َعلّىٍ َواَْهِل بَْيتى؛(11) َك بِاْلُعرَوِة اْلُوثقى َفْليََتَمسَّ «َمْن اََحبَّ اَْن يََتمسَّ

هر كس دوست دارد به ريسمان محكم الهى چنگ بزند، پس بايد به محبّت على و اهل بيتم چنگ زند.

عمل صالح به موازات محبت اهل بيتعليهم السالم

قبل از ورود به بحث محبت اهل بيتعليهم السالم بايد بدانيم كه آيات و احاديث بسيارى تصريح كردهاند كه محبت بدون عمل صالح،
سودى به حال انسان ندارد و ادعايى بيش نيست. ايمان و تشيع حقيقى، پيكرهاى است كه از معرفت، عمل صالح و محبت قوام

مىيابد.
امام باقرعليه السالم به يكى از اصحاب خود مىفرمايد:

«يا َجابُِر َو اللَِّه َما ُيَتَقرَُّب إِلَى اللَِّه تَبَاَرَك َو تََعالَى إِالَّ بِالطَّاَعِة»
اى جابر، به خدا سوگند، نزديك شدن به خدا جز با فرمانبردارى از او حاصل نمىشود.

«َو َما َمَعَنا بََراَءٌة ِمَن النَّاِر»
و منسوب به ما بودن، مصونيت از آتش نمىآورد.

«َمْن َكاَن لِلَِّه ُمِطيعاً َفُهَو لََنا َولِى»
هر كس در مقابل دستورات الهى مطيع باشد دوست ماست.

«َو َمْن َكاَن لِلَِّه َعاِصياً َفُهَو لََنا َعُدو»
و هر كس خدا را نافرمانى كند دشمن ماست.

«َو َما ُتَناُل َوَاليَُتَنا إِالَّ بِاْلَعَمِل َو اْلَوَرعِ».(12)
و واليت ما جز به وسيله عمل صالح و تقوا به دست نمىآيد.

فعل و قول آمد گواهان ضمير
زين دو بر باطن تو استدالل گير

قول و فعل بى تناقض بايدت
تا قبول اندر زمان پيش آيدت

امام خمينى در توصيف مدعيان بدون عمل صالح مىفرمايد:
«بيچاره گمان مىكند به مجرد دعوى تشيع و حب اهل بيت طهارت و عصمت، جواز ارتكاب هر محرمى را، خداى نخواسته، دارد و قلم
تكليف، نعوذ باللَّه، از او برداشته شده. بدبخت نمىداند كه شيطان او را تعميه (نابينا) كرده، و در آخر عمر، بيم آن است كه محبت
بى مغز نيز از دستش برود و با كف تهى در صف نواصب اهل بيت محشور گردد. آخر دعوى محبت كسى كه بيّنه نداشته باشد

پذيرفته نيست».(13)
به گواهى قرآن، اگر عمل صالح نباشد، فرزند نوح بودن يا ذريه ابراهيم بودن هم به كار نمىآيد.

نََسب چِْبَود؟ تناسب را طلب كن
به حق رو آور و ترك نسب كن
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شيخ محمود شبسترى
و اينك به توضيح مختصرى درباره آثار محبّت اهل بيتعليهم السالم مىپردازيم.

آثار محبّت به اهل بيتعليهم السالم

از بزرگترين امتيازات مذهب شيعه بر ساير مذاهب اين است كه زير بناى اصلى آن محبّت است. از زمان شخص نبى اكرمصلى هللا
عليه وآله كه اين مذهب پايه گذارى شده است، زمزمه محبّت و دوستى بوده است تابه امروز. براى تشديد و توسعه و ماندگارى

اين محبّتها، در روايات آثارى براى آن بيان شده است كه به برخى از آنها اشاره مىشود:

1. دستگ�ى در هفت جا

پيامبر اكرمصلى هللا عليه وآله فرمود:
«ُحبّى َوُحبُّ اَْهِل بَْيتِى نافٌِع فى َسْبَعِة َمواِطَن اَْهواُلُهّن َعظيَمٌة، ِعْنَد اْلَوفاِة َوفى اْلَقْبِر َوِعْنَد الُنُشور َوِعْنَد اْلكِتابِ َوِعْنَد اْلِحساب َوِعْنَد

اْلميزاِن وِعْنَد الصراط؛(14)
محبّت به من، و به اهل بيت من در هفت موضع كه سخت وحشتناك است، نافع و سودمند مىباشد: 1. لحظه جان دادن؛ 2. در عالم
. در وقتى [كه اعمال با ]ترازوى [مخصوص . در وقت حساب رسى؛ 6 . هنگام محشور شدن؛ 4. هنگام گرفتن نامه [اعمال]؛ 5 قبر؛ 3

سنجيده مىشود]؛ 7. هنگام [عبور از ]صراط.
در جاى ديگر فرمود:

ُكْم ُحبّاً لى وِالَْهِل بَْيتى؛(15) راِط اََشدُّ «اَثَبَُتُكْم َعلَى الصِّ
استوارترين شما بر صراط [كسانى هستند] كه در دوستى من و اهل بيتم استوارتر باشند.

آمرزش گناهان  .2

پيامبر اكرمصلى هللا عليه وآله فرمودند:
ُنوَب َوُيضاِعُف اْلَحَسناتِ؛(16) ُر الذُّ «ُحبُّنا اَْهَل اْلبَْيِت ُيَكّفِ

دوستى ما اهل بيت گناهان را مىپوشاند و حسنات را دو چندان مىگرداند.
و امام حسن مجتبىعليه السالم فرمود:

َجِر؛(17) ُنوَب [ِمْن] بَنى آَدَم َكما ُيساقُِط الرِّْيُح اْلَوَرَق ِمَن الشَّ «اِنَّ ُحبَّنا لَُيساقُِط الذُّ
دوستى ما گناهان را از بنى آدم مىريزد، چنان كه باد برگ درختان را مىريزد.

3. قبوىل اع�ل

پيامبر اكرمصلى هللا عليه وآله فرمودند:
«َفَو الَّذى بََعَثنى بِاْلَحّقِ ال يَْقبَُل اللَُّه ِمْن َعْبٍد َحَسَنًة َحتَّى يَْسأَلَُه َعْن ُحّبِ َعلِى ْبِن اَبى طالٍِب؛(18)

پس قسم به آن كسى كه مرا به حق مبعوث كرد! خدا از بندهاى كار نيكى نمىپذيرد، تا زمانى كه از محبت على بن ابى طالب از او
بپرسد.

4. ا�نى از عذاب قيامت

پيامبر اكرمصلى هللا عليه وآله فرمودند:
«َمْن اََحبَّنا اَْهَل البَْيِت َحَشَرُه اللَُّه آِمناً يَْوَم اْلِقياَمِة؛(19)

كسى كه ما اهل بيت را دوست بدارد، خداوند او را در روز قيامت محشور مىكند، در حالى كه ايمن است.»
زمخشرى در «تفسير كشاف» حديثى را از رسول اكرمصلى هللا عليه وآله نقل نموده كه به خوبى آثار گرانبهاى ُحب و دوستى اهل
بيت را مىرساند. اين حديث را فخر رازى و قرطبى نيز، از نامبرده نقل كردهاند. حديث چنين است: پيامبر اكرمصلى هللا عليه وآله
فرمود: «هر كس با محبّت آل محّمدعليهم السالم بميرد، شهيد از دنيا رفته است؛ آگاه باشيد! هر كس با محبت آل محّمدعليهم
السالم از دنيا رود، بخشوده شده از دنيا رفته است؛ آگاه باشيد! هر كس با محبّت آل محمدعليهم السالم از دنيا رود، با توبه از دنيا
رفته؛ آگاه باشيد! هر كس با محبّت آل محّمدعليهم السالم از دنيا رود، مؤمن كامل االيمان از دنيا رفته است؛ آگاه باشيد! هر كس با
محبّت آل محمدعليهم السالم از دنيا برود، فرشته مرگ او را بشارت به بهشت مىدهد، و سپس منكر و نكير به او بشارت دهند؛ آگاه
باشيد! هر كس با محبّت آلمحمدعليهم السالم از دنيا رود، با احترام او را به سوى بهشت مىبرند؛ آن چنان كه عروس را به خانه
داماد مىبرند؛ بيدار باشيد! هر كس با محبّت آل محمدعليهم السالم از دنيا رود، در قبر او دو در به سوى بهشت گشوده مىشود؛
آگاه باشيد! كسى كه با محبّت آل محمدعليهم السالم از دنيا رود، خداوند قبر او را زيارتگاه فرشتگان رحمت قرار مىدهد؛ آگاه باشيد!
كسى كه با محبّت آل محمدعليهم السالم از دنيا رود، بر سنّت و جماعت از دنيا رفته؛ و آگاه باشيد! هر كس با عداوت آل
محمدعليهم السالم از دنيا برود، روز قيامت در حالى وارد عرصه محشر مىشود كه در پيشانى او نوشته شده «مأيوس از رحمت
خداوند»؛ آگاه باشيد! هر كس با بغص آلمحمدعليهم السالم از دنيا برود، كافر از دنيا رفته است؛ آگاه باشيد! كسى كه با بغض
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آلمحمدعليهم السالم بميرد، بوى بهشت به مشام او نمىرسد.»(20)

5. تصفيه روح

از مهمترين و حساسترين آثار محبّت به پاكان، مخصوصاً اهلبيتعليهم السالم تصفيه گرى است؛ محبت اهلبيتعليهم السالم فضيلت
ساز و رذيلت سوز است. از اينجا مىتوان َحْدس زد كه دوستى آنها بيش از آنكه خود هدف باشد، وسيلهاى است براى خودسازى

انسان. و آنچه در اين مقال بيشتر به دنبال آن هستيم همين نكته است.
در مقام توضيح، الزم است بدانيم براى تهذيب نفس، ُطرق مختلفى پيشنهاد شده و َمْشَرْبهاى گوناگونى پديد آمده است؛ از جمله
مشرب ُسقراطى كه مىگويد، بايد انسان خود را از طريق عقل و تدبير اصالح كند؛ به اين صورت كه اوّل به فوائد تزكيه و مضرّات صفات
رذيله و آشفتگى اخالقى، ايمان كامل پيدا كند و سپس با ابزار عقل يك يك صفات مذموم را پيدا كند و آنگاه آن را از خرمن هستى
خود دور كند؛ همچون كشاورزى كه علف هرزه را از البهالى زراعت با دست خود بكند، و يا مانند كسى كه ريگ و كلوخ گندم را با
دست خود پاك كند و يا مثل شخصى كه ذرات آهن را از درون خاك با دست جدا كند. اين طريق هر چند صحيح است، ولى صبر و

حوصله و دقت و حساب زيادى الزم دارد تا انسان بتواند تدريجاً مفاسد اخالقى را زائل كند.
راه ديگر راه اهل عرفان است كه انسان، شخص كاملى چون امامان را پيدا كند و رشته محبّت و ارادت او را به گردن دل بياويزد. اين
طريق هم بىخطرتر است و هم سريعتر؛ همچون تأثير مواد شيميايى بر روى فلزات، و يا جمع كردن ذرات آهن درون خاك با آهنربا.
نيروى ارادت و محبّت، مانند آهنربا، صفات رذيله را جمع مىكند و دور مىريزد. به عقيده اهل عرفان، محبّت و ارادت پاكان و ُكمَّلين

همچون دستگاه خودكارى، خودبهخود رذائل را جمع مىكند و از درون مىزدايد.(21)
مولوى پيام محبت را به ناله نى تعبير كرده است و مىگويد:

همچونى زهرى و ترياقى كه ديد؟
همچو نى دمساز و مشتاقى كه ديد؟

هر كه را جامه زعشقى چاك شد
او ز حرص و عيب كلّى پاك شد

شاد باش اى عشق خوش سوداى ما
اى طبيب جمله علّتهاى ما

راز اين مسئله، اين است كه عشق به پاكان، اطاعت آور است و پيرو ساز. و اين عشق است كه عاشق را هم شكل با معشوق
قرار مىدهد، و وى مىكوشد تا جلوهاى از محبوب و روشهاى او باشد. خواجه نصير مىگويد: «عشق نفسانى آن است كه مبدأش
همرنگى ذاتى عاشق و معشوق است. بيشتر اهتمام عاشق به روشهاى معشوق و آثارى است كه از نفس وى صادر مىگردد. اين

عشق است كه نفس را نرم و پر شوق و وجد مىكند، و رقّتى ايجاد مىكند كه عاشق را از آلودگيهاى دنيايى بيزار مىگرداند.»(22)
و در منابع دينى نيز به اين موضوع اشاره شده است، مثل جمالتى از زيارت جامعه كبيره:

«َوما َخصَّنا بِه ِمْن َواليَتُِكْم طيباً لَِخْلِقنا َوطَهاَرًة ِالَْنُفِسنا؛(23)
آنچه ما را به آن مختص گرداند، از واليت و محبت شما، براى پاكى ِخْلقت ما، و پاكيزگى نفسهاى ما.»

در جمالت فوق به روشنى از آثار واليت و محبت اهل بيتعليهم السالم، پاكيزگى درون و تصفيه روح شمرده شده است.
در روايت ديگرى از پيامبر اكرمصلى هللا عليه وآله آثار گرانبهاى خودسازى بر اثر محبّت اهل بيتعليهم السالم به اين صورت بيان شده

است:
ْنيا َواْآلِخَرِة َفال يَُشكَّنَّ اََحٌد اَنَُّه فى اْلَجنَِّة َفاِنَّ فى ُحّبِ اَْهِل بَْيتى عْشرْيَن «َمْن َرَزَقُه اللَُّه ُحبَّ اْالَئَِمِة ِمْن اَْهِل بَْيتى َفَقْد اَصاَب َخْير الدُّ

َخْصلًَة َعْشٌر ِمْنها فى الُدْنيا َوَعْشٌر فى اآلِخرة.
كسى كه خداوند محبّت امامان از اهل بيت من را روزى او گرداند، به حقيقت به خير دنيا و آخرت دست يافته است. هيچ كس شك
نكند كه چنين فردى در بهشت جاى دارد؛ زيرا در دوستى اهل بيت من بيست خصلت وجود دارد كه ده خصلت آن در دنيا و ده تاى

ديگر در آخرت است.
نيا: َفالزُّْهُد َواْلِحْرُص َعلى اْلَعَمِل َواْلَوَرُع فى الّديِن َوالرَّْغبَُة فى اْلِعباَدِة َوالتَّْوبَُة َقْبَل اْلَمْوتِ َوالنِّشاُط فى قِياِم اللَّْيِل َواْليَأُس ِممَّا اَمَّا فِى الدُّ

خاُء. نيا َواْلعاِشَرُة اَلسَّ ، َوالتَّاِسَعُة ُبْغُض الدُّ فى اَْيِدى النَّاسِ َواْلِحْفُظ ِالَْمِراللَّه َونَْهيِِه َعزََّوَجلَّ
امّا در دنيا: زهد و حرص بر عمل، ورع در دين، عشق به عبادت، توبه پيش از مرگ، نشاط در شب بيدارى، نا اميدى از آنچه كه در

دست مردم است، حفظ امر و نهى الهى، و نهم، بغض دنيا و دهم، سخاوتمندى است.
َواَمَّا فى اْآلِخَرِة: َفال ُيْنَشُر لَُه ديواٌن َوال ُيْنَصُب لَُه ميزاٌن َوُيْعطى كِتاُبُه بِيَمينِِه َوُيْكَتُب لَُه بَراَءٌة ِمَن النَّاِر وُيبَيَُّض َوْجُهُه َوُيْكسى ِمْن ُحلَِل
الَجنَِّة َويَْشَفُع فى ِمأٍَة ِمْن اَْهِل بَْيتِِه َويَْنُظُر اللَُّه اِلَْيِه بِالرَّْحَمِة َوُيَتوَُّج ِمْن تيجاِن الَجنَِّة َواْلعاِشَرُة يَْدُخُل الَجنََّة بَِغْيِر ِحسابٍ َفُطوبى لُِمِحبّى

اَْهِل بَْيتى؛(24)
و امّا در آخرت: پس پروندهاى براى او باز نمىشود و براى او ترازويى نصب نمىشود، و نامه عملش به دست راستش داده مىشود، و
براى او نجات از آتش نوشته مىشود، و صورتش سفيد مىشود و از جامههاى بهشتى بر او پوشانده مىشود، و تا صد نفر از
خويشاوندان خود را شفاعت مىكند، و خداوند به نظر رحمت به او مىنگرد، و تاج بهشتى بر سر او نهاده مىشود، و دهم اينكه بدون

حساب وارد بهشت مىشود. پس خوشا به حال دوستداران اهل بيت من.»
از اينجا پاسخ پرسشى كه هميشه از ناحيه برخى روشن فكران مطرح بوده به دست آمد، و آن اينكه چگونه مىشود بر محبّت اهل
بيت اين همه پاداش و ثواب مترتب باشد؟ و چگونه امكان دارد فردى يك عمر گناه كند و با محبّت اهل بيت همه آنها زدوده شود؟... .»
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پاسخ اين است كه اوّالً، كسى كه محبّت اهل بيت در دلش جا گرفته است، اهل گناه نمىتواند باشد و ثانياً، محبّت، تغييرى ريشهاى
و تحوّلى اساسى در درون و قلب انسان ايجاد مىكند كه باعث آمرزش گناهان او مىشود.

امام صادقعليه السالم مىفرمايد:
َر اللَُّه َقْلبَُه؛ «َواللَِّه الُيِحبُّنا َعْبٌد َحتَّى ُيطَّهِ

به خدا قسم! هيچ بندهاى ما را دوست نمىدارد، مگر آنكه خداوند قلب او را پاكيزه نموده باشد.»
در واقع، ايراد فوق ناشى از عدم توّجه به اين نكته است كه محبّت واقعى، سازنده، اصالحگر، گناه سوز و رذيلت ُكش است. آن

كس كه محبّت حسينعليه السالم و اهل بيتعليهم السالم در درونش راه يافته باشد، هرگز دور گناه نخواهد رفت.
بنابراين، تمام آن رو فوائد محبّت اهل بيتعليهم السالم به شخص ُمِحب و عاشق برمىگردد، و اين همان است كه در قرآن در يك

جمله بيان شده است: (َفُهو لَُكم).

شيفتگان اهل بيتعليهم السالم

تشيّع مذهب عشق و شيفتگى است و عنصر محبّت در مكتب تشيّع دخالت تام دارد. تاريخ تشيع نيز با يك سلسله از شيفتگان و
شيدايان و جانبازان سر از پا نشناخته توأم است. شيدايان و عالقهمندان به پيامبر اكرمصلى هللا عليه وآله همچون ابوذر غفارى،
مقداد، سلمان، و عاشقان و شيدايان علىعليه السالم همچون رشيد هجرى، ميثم تمار، مقداد، قنبر، سوده همدانى، و صعصعة بن

صوحان.(25)
اوج اين شيدايى كه عشق نام مىگيرد، در عرصه كربال به نمايش در آمد؛ چنان كه علىعليه السالم سالها قبل از شهادت امام

حسينعليه السالم و اصحاب او در حالى كه دو چشم او را اشك پر كرده بود، فرمود:
«و [َهذا] ُمناُخ ُركّابِ َوَمصاِرُع ُعّشاقٍ ُشَهداَء اليَْسبُِقُهْم َمْن كاَن َقْبلَُهْم َواليَْلَحُقُهْم َمن بَْعَدُهْم؛(26)

اينجا، محل بارها و جايگاه شهادت عاشقان شهيد است، كه كسى بر آنها را پيشى نگرفته است و بعد از آنها نيز كسى به آنها
ملحق نخواهد شد.»

به حق شهداى كربال عاشق حسينعليه السالم بودند. به همين جهت، نيز به تمام آثار محبّت راه پيدا نمودند. آنها بر اثر عشق
حسينعليه السالم قدرت و شجاعت و توان يافتند تا آنجا كه شب عاشورا تا صبح عبادت نمودند و روز عاشورا با تمام خستگيها،
گرسنگيها و تشنگيها، مردانه جنگيدند و حماسه جاودانه عاشورا را ورق زدند. شهداى كربال فداكارى را به اوج رساندند، و در شهادت
بر همديگر سبقت مىگرفتند. ايثارشان تا آنجا رسيده بود كه وقتى به آب زالل فرات هم دست يافتند، به خاطر عشق حسين و

بچههاى او آب ننوشيدند، و تشنه جان دادند.
سالم خداوند بر آنان و بر همه عاشقان اهل بيت باد.

پي نوشت ها:

1) مستدرك وسائل الشيعه، ميرزا حسين نورى، ج10، ص318، ح12084؛ جامع احاديث شيعه، ج12، ص556.

2) استاد مرتضى مطهرى، حماسه حسينى، ج 1، ص 127، نقل به معنى

3) شعراء/ 109 و 127.

4) ص/87؛ ر.ك: تفسير الصافى، محسن فيض كاشانى، (بيروت، مؤسسة االعلمى للمطبوعات) ج4، ص44.

5) شورى/23.

6) شورى/24 - 26.

7) ر.ك: تفسير الصافى، ج4، ص372؛ تفسير نمونه، (دارالكتب االسالميه، 1370) ج20، ص403.

8) فرقان/57.

9) سبأ/47.

10) الكشاف، محمود زمحشرى، (بيروت دارالكتاب العربى، سوّم، 1407 ه - 1987م) ج4، ص219 - 220.

11) اثبات الهداة، حرعاملى، ج1، ص484؛ عيون اخبار الرضا، ح2، ص58؛ الحكم الزاهرة، ج1، ص88.

12) كافى، ج 2، ص 74.

13) چهل حديث، ج 1، ص 576.

14) الخصال، شيخ صدوق (طهران، مكتبة الصدوق)، ج2، ص36؛ بشارة المصطفى، محمد بن على طبرى، ص17؛ امالى صدوق، ص10، ح3.

15) بحار، ج 65، ص 100.

16) امالى شيخ طوسى، ص166.

17) بحاراالنوار، ج44، ص23.

18) الحكم الزاهرة، ج1، ص89؛ بحاراالنوار، ج27، ص311.

19) اثبات الهداة، ج1، ص485؛ بحاراالنوار، ج27، ص79؛ الحكم الزاهرة، ص71.

) مَْن ماَت َعلى حُّبِ آِل محمدصلى هللا عليه وآله مات شهيداً. اَال وَمَْن ماَت َعلى حُّب آِل ُمَحمٍَّد ماَت مغفوراً لَُه، اَال وَمَْن ماَت َعلى حُّب آِل ُمحمّدٍصلى 20

رَُه َملَِك الْمَوْتِ بِالَْجنَِّة ثم ُمْنكٌر هللا عليه وآله ماَت تائِباً. اَال وَمَْن ماَت َعلى حُّب آِل ُمَحمٍّد ماَت ُمؤِمناً مُستْكمَِل االيماِن. اَال وَمَْن ماَت َعلى حُّب آل ُمَحمٍَّد بَشَّ
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ونكيرٌ. اَال مَْن ماَت َعلى حُّبِ آِل ُمَحمٍَّد يُزَفُّ اِلَى الَْجنَِّة كما تُزَفُّ الَْعُروُس اِلى بَيْتِ زَوِْجها. اَال مَْن ماَت َعلى حُّبِ آل ُمحمٍَّد ُفتَِح لَُه فى قَبْرِِه باباِن اِلَى الَْجنَِّة.

اَال وَمَْن ماَت َعلى حُّبِ آِل ُمحمٍَّد َجعََل اللَُّه قَبْرَُه َمزارَ الْمَالئِكِِة الرَّْحمَِة. اَال وَمَْن ماَت َعلى حُّبِ آِل محمٍَّد ماَت َعلَى الُسنَِّة وَالَْجماَعِة. اَال وَمَْن ماَت َعلى

بُغْضِ آِل محمٍَّد جاَء يَْوم الِقيامَِة مَْكتُوٌب بَيَْن َعيْنَيِْه آيٌِس مِْن رَْحمَِة اللَِّه، اَال وَمَْن ماَت َعلى بُغْضِ آل محمٍَّد ماَت كافِراً. اَال وَمَْن ماَت َعلى بُغْضِ آِل محمٍَّد لَْم

يَُشمَّ رائَِحَة الَْجنَِّة.» جالب اين است كه در اين حديث، پيامبر اكرمصلى هللا عليه وآله دوازده بار كلمه آل محمّد را به تعداد دوازده امام تكرار كرده است.

الكّشاف، ج4، ص220 - 221؛ تفسير فخررازى، ج27، ص165 - 166؛ تفسير قرطبى، ج8، ص5843.

21) جاذبه و دافعه، با تلخيص و تغيير، ص69 - 73.

22) شرح اشارات، خواجه نصيرالدين طوسى، ج3، ص383.

23) مفاتيج الجنان (مطبوعاتى قم)، ص906، زيارت جامعه.

24) بحاراالنوار، ج27، ص78، ح12.

25) ر.ك: بحاراالنوار، ج42، ص121 - 145؛ سفينة البحار، ج6، ص509 - 510؛ جاذبه و دافعه، ص77 - 98.

26) بحاراالنوار، ج41، ص295، 18.
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علل و ريشههاى سستى در دين

نارص رفيعى محمدى

عن حسين بن علىعليه السالم:
يَّاُنون ».(1) ُصوا بِاْلبَالِء َقلَّ الدَّ يُن لَِعٌق َعلَى أَْلِسَنتِِهْم يَُحوُطونَُه َما َدرَّْت َمَعايُِشُهْم َفإَِذا ُمّحِ ْنيَا َو الّدِ «النَّاُس َعبِيُد الدُّ

«به راستى، مردم، دنياپرستند و دين (فقط) بر سر زبان ايشان است؛ آن را تا آن جا كه دستمايه تأمين زندگى ايشان است،
مىچرخانند و چون به آزمونى گرفتار شوند، دينداران (راستين) اندكند».

مقدمه

دين، واقعيتى انكارناپذير است كه همراه و همزاد حيات بشرى بوده و همواره بر همه ابعاد زندگى انسانى سايه افكنده است. يكى
از پرسشهاى اساسى بشر از سر تحقيق يا ترديد، پرسش از چرايى دين بوده است. دينخواهى، در متن آفرينش و سرشت افراد
نهاده شده و هرگز از بشر جدا نبوده است؛ البته به داليل درونى يا بيرونى، فرود و صعودهايى داشته است؛ اما هرگز غروب دائمى
نداشته است. دين، مقولهاى است كه هر كس خود را در عقيده بر آن، بر صواب مىداند و ديگران را بر خطا مىپندارد. امام صادقعليه

السالم مىفرمايد:
«ثَالُث ِخالٍل يَُقوُل ُكلُّ إِْنَساٍن أَنَُّه َعلَى َصَوابٍ ِمْنَها ِديُنُه الَِّذي يَْعَتِقُدُه َو َهَواُه الَِّذي يَْسَتْعلِي َعلَْيِه َو تَْدبِيُرُه فِي ُأُموِرِه»؛(2)

«سه چيز است كه هر انسانى خود را در آنها بر حق مىداند؛ دينى كه بدان عقيده دارد؛ خواهشهايى كه بر او چيره است و تدبير او
در كارهايش».

حوزه مباحث، در رابطه با دين، بسيار گسترده است؛ مباحثى مانند مفهوم دين، زبان دين، رابطه عقل و دين، انواع دين، دين و علم،
دين و نيازها، ريشههاى سستى در دين و... و مباحثى از اين دست مىباشند. در اين نوشتار، ما برآنيم تا برخى عوامل دينگريزى يا

بىرغبتى به دين را كاوش نماييم.

مفهوم دين

بيشتر لغويان براى واژه دين، معناى جزا، عادت و اطاعت را ذكر نمودهاند. ابن فارس، مفهوم اصلى آن را انقياد و فرمانبردارى ذكر
كرده و ساير معانى را به آن بازگشت مىدهد. برخى مانند فيروزآبادى و شيخ طوسى، معانى بيشترى ذكر كردهاند و آن را از اضداد
به حساب آوردهاند كه در معانى مخالف هم به كار رفته است. به نظر مىرسد كه خضوع و انقياد در برابر قانون و مقررات خاص، در

مفهوم عام دين نهفته باشد.
دين در اصطالح نيز عبارت است از «مجموعه عقايد، قوانين و مقرراتى كه هم به اصول بينشى بشر نظر دارد و هم درباره اصول
گرايشى وى سخن مىگويد و هم اخالق و شئون زندگى او را زير پوشش دارد. به ديگر سخن، دين، مجموعه عقايد، اخالق و قوانين

و مقرراتى است كه براى اداره فرد و جامعه انسانى و پرورش انسانها از طريق وحى و عقل، در اختيار آنان قرار دارد».(3)
واژه دين، اعم از دين وحيانى و بشرى است. در قرآن كريم هم در هر دو مفهوم به كار رفته و معانى مختلفى چون جزا، شريعت دين
توحيدى، دعا و آيين نيز از آن اراده شده است. در اين مقاله، دين را به معناى وحيانى آن مورد بحث قرار مىدهيم و به صورت خاص،
دين اسالم، مراد است. قابل ذكر است كه انديشمندان غربى نيز هر يك دين را از بعدى تعريف كردهاند كه كاستى اين تعاريف، در

يك بعدىنگرى آنهاست.(4)

منشأ دين

بحث از منشأ دين، دو معناى عمده دارد كه عبارتند از:
1. منشأ پيدايش دين به اين معنى است كه اديان مختلف، چگونه به وجود آمدهاند.

2. منشأ ديندارى كه چرا مردم به دين باور دارند.
گرچه اين دو در ارتباط نزديكند و هر دو بر پيشفرضهاى فرد در مورد عالم هستى مبتنى است، اما نظريات درباره ديندارى، برخى
الحادى و طبيعى است و براى دين، تفسيرهاى جامعهشناختى و روانشناسانه جستوجو مىكند. برخى نيز الهى و خدامحور است

كه منشأ دين را فوق طبيعى مىداند.(5)
از قرآن استفاده مىشود كه ديندارى، ريشه در فطرت انسانها دارد؛

يُن اْلَقيِّم».(6) يِن َحنيفاً فِْطَرَت اللَِّه الَّتي َفطََر النَّاَس َعلَْيها ال تَْبديَل لَِخْلقِ اللَِّه ذلَِك الّدِ «َفأَقِْم َوْجَهَك لِلّدِ
اميرالمؤمنينعليه السالم نيز پيامبران الهى را بيدارگران همين فطرت معرفى مىكند؛

«َفبََعَث فِيِهْم ُرُسلَُه َو َواتََر إِلَْيِهْم أَْنبِيَاَءُه لِيَْسَتْأُدوُهْم ِميَثاَق فِْطَرتِِه َو ُيَذكُِّروُهْم َمْنِسيَّ نِْعَمتِه»؛(7)
«خدا، پيامبرانش را بين انسانها فرستاد و رسوالن خود را پى در پى فرستاد تا اداى پيمان فطرت را از آنها مطالبه كنند و نعمتهاى

فراموش شده الهى را به ياد آنان آورند».
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ريشههاى سستى در دين

در انديشه قرآنى و سيره پيامبر و معصومان ما، ديندارى و حفظ مبانى دينى، در رأس امور شمرده شده است. سالمت دين و
ديندارى، بر هر چيزى مقدم است و دائماً مورد تأكيد پيشوايان دينى در دعا، موعظه، وصيت و خطبهها بوده است.

امام علىعليه السالم مىفرمايد:
«سالمُة الّدين احبُّ الينا من غيره»؛(8)

«سالمت دين در نزد ما، از هر چيز ديگر محبوبتر است».
رسول خداصلى هللا عليه وآله در حديثى مىفرمايد:

«ان عرض لك بالء فاجعل مالك دون دمك فان تجاوزك البالء فاجعل مالك و دمك دون دينك فان المسلوب من سلب دينه و المخروب من
خرب دينه»؛(9)

«اگر باليى برايت پيش آمد، مالت را فداى جانت كن و اگر بال از تو گذشت، مال و جان را فداى دينت كن؛ زيرا غارت شده، كسى
است كه دينش به غارت رفته باشد و خانه خراب، كسى است كه دينش ويران شده باشد».

يكى از نگرانىهاى نبى مكرم اسالمصلى هللا عليه وآله نيز بىتوجهى به دين و به سخريه گرفتن آن بود. ايشان مىفرمايد:
يِن َو بَْيَع اْلُحْكم»؛(10) «أََخاُف َعلَْيُكُم اْستِْخَفافاً بِالّدِ

«همانا من بر شما از سبك شمردن دين و فروختن حكم و داورى، نگران هستم».
تصحيح عقايد و دين مردم، همواره مورد توجه امامان معصومعليهم السالم بوده است. داستان زير، مبيّن اين اهتمام است:

عمرو بن حريث مىگويد:
روزى بر امام صادقعليه السالم كه در منزل برادرش بود، وارد شدم و پرسيدم: چرا به اين جا آمدهايد؟ امام فرمود: براى هواخورى.
عرض كردم: اجازه مىدهيد من دين و آيينى كه خدا را بدان مىپرستم، براى شما بيان كنم؟ امام فرمود: آرى. گفتم: من معتقدم كه
معبودى جز هللا نيست و محمدصلى هللا عليه وآله، عبد و فرستاده اوست و قيامت، بدون شك، برپا خواهد شد و خداى متعال،
مردگان را برمىانگيزد. من به اقامه نماز، پرداخت زكات، روزه ماه رمضان و انجام حج بر كسى كه استطاعت داشته باشد، معتقدم.
همچنين به اين كه امر واليت پس از پيامبر اكرمصلى هللا عليه وآله، به اميرالمؤمنينعليه السالم و سپس به امام حسنعليه السالم،
امام حسينعليه السالم، على بن الحسينعليه السالم، محمد بن علىعليه السالم و پس از او به شما واگذار شده، اعتقاد دارم. شما

پيشوايان من هستيد و من بر اين عقيده زندهام و مىميرم و خدا را پرستش مىكنم.
امام صادقعليه السالم فرمود: اى عمرو! به خدا قسم! اين اعتقادات، همان است كه من و پدرانم به آن معتقديم و خدا را به آن
مىپرستيم. همچنين امام پس از چند تذكر اخالقى فرمود: هدايت خويش را به حساب خداوند بگذار؛ نه به حساب خود و او را بر اين

نعمت، سپاس گزار.(11)
ريشهيابى عواملى كه مانع روى آوردن انسانها به دين و امور معنوى مىشوند و زمينه ترديد، دلزدگى و سرانجام، انكار دين را فراهم
مىنمايند، از مباحث مهم حوزه آسيبشناسى دينى است. گرچه ديندارى، فطرى است، اما گاهى علل درونى و گاهى علل بيرونى،
موجب دورى افراد از اقتضاى فطرت شده، به تعبير امام حسينعليه السالم، ديندارى لقلقه زبان مىگردد. صفت ديندارى، در عرصههاى

حساس، مانند دعوت به جهاد و شهادت، آزمونهاى سخت، فقدانها و كمبودها بروز مىكند و بسيارى، در اين عرصه، بازنده مىشوند.
عمدهترين علل و ريشههاى سستى در دين، عبارتند از:

1. عدم شناخت صحيح

جهل و نادانى نسبت به انسان، جهان، آفرينش و مبدأ و معاد، زمينهساز سستى در دين است. افرادى كه با قشرىنگرى، تنها
موجودات پيرامون خود را ببينند، ماوراى ماده را باور نخواهند داشت. افرادى كه ابعاد مختلف انسان را نشناسند، نيازهاى انسان را
در جنبههاى مادى منحصر مىنمايند و از نيازهاى متعالى او غافلند. فقدان شناخت صحيح، ريشه بسيارى از انحرافها در طول تاريخ

بوده است. حضرت موسىعليه السالم، علت انحراف قومش از توحيد ناب و گرايش به بتپرستى را نادانى آنان ذكر مىكند؛
«قاُلوا يا ُموَسى اْجَعْل لَنا إِلهاً َكما لَُهْم آلَِهٌة قاَل إِنَُّكْم َقْوٌم تَْجَهُلون».(12)

«گفتند: اى موسى! همان گونه كه براى آنان، خدايانى است، براى ما نيز خدايى قرار ده. گفت: به راستى شما گروهى هستيد
كه نادانى مىكنيد».

حضرت يوسفعليه السالم نيز سرچشمه تصميم ستمگرانه برادران، مبنى بر جدايى او از پدر و بىرحمانه به چاه افكندنش را جهل و
نادانى آنان مى شمارد؛

«قاَل َهْل َعلِْمُتْم ما َفَعْلُتْم بُِيوُسَف َو أَخيِه إِْذ أَْنُتْم جاِهُلون».(13)
«گفت: آيا دانستيد وقتى كه نادان بوديد، با يوسف و برادرش چه كرديد»؟

سرانجام، پيامبر خدا، حضرت لوطعليه السالم، ريشه فساد جنسى قوم ناسپاس خود را جهل مىخواند؛
«أَ إِنَُّكْم لََتْأُتوَن الرِّجاَل َشْهَوًة ِمْن ُدوِن النِّساِء بَْل أَْنُتْم َقْوٌم تَْجَهُلون».(14)

«آيا شما به جاى زنان، از روى شهوت، با مردها در مىآميزيد؟ بلكه شما مردمى جهالت پيشهايد».
اميرالمؤمنينعليه السالم مىفرمايد:

«العلُم اصُل كّل خير و الجهُل اصل كّل شر»؛(15)
«علم و دانش، ريشه همه خيرها و جهل و نادانى، ريشه همه شرهاست».
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واژه علم، بيش از 750 بار در قرآن به كار رفته است. خداى متعال در سوره يوسف مىفرمايد:
«ُقْل هِذِه َسبيلي أَْدُعوا إِلَى اللَِّه َعلى بَصيَرٍة أَنَا َو َمِن اتَّبََعني َو ُسْبحاَن اللَِّه َو ما أَنَا ِمَن اْلُمْشِركيَن».(16)

مهمترين پيام اين آيه، آن است كه راه انبيا و مسير دين، با بصيرت و آگاهى همراه است و هرگز با خرافات، جهل، سحر و جادو،
آميخته نيست.

افراد نادان كه گاهى گرفتار جهل بسيطند و گاهى جهل مركب، حجابى بين خود و دين قرار داده، پيرو طمع و آرزوهاى نارواى خود
هستند. اميرالمؤمنينعليه السالم مىفرمايد:

اِل تَْسَتِفزَُّها األَْطَماُع َو تَْرَهُنَها اْلُمَنى َو تَْسَتْعلُِقَها اْلَخَدائُِع»؛(17) «إِنَّ ُقُلوَب اْلُجهَّ
«دلهاى جاهالن را طمعها به حركت در مىآورد؛ آرزوها آن را در گرو خويش مىگيرد و خدعهها و نيرنگها، آن را به خود مربوط مىسازد».

جارود بن معلّى، معروف به ابومنذر، نصرانى بود. او در فلسفه، طب و شعر، يد طواليى داشت و كتابهاى پيشينيان، درباره پيامبران و
اسالم را مطالعه كرده بود. او با 20 نفر به طرف مدينه حركت كرد تا در مورد دين اسالم، تحقيق كند. در راه با دوستش سلمه قرار
گذاشتند تا هر يك، سه سؤال در ذهن خود در نظر بگيرند و به يكديگر هم اظهار نكنند و گفتند اگر پيامبر از نيت ما خبردار بود، معلوم
مىشود كه به او وحى مىشود. هيئت بيست نفره، بر پيامبرصلى هللا عليه وآله وارد شد. جارود، قصيدهاى در ستايش پيامبر سرود؛

سپس گفت: من داراى دينى غير از شما هستم؛ شما بر چه مبعوث شدهاى؟ پيامبرصلى هللا عليه وآله فرمود:
«شهادة ان ال اله اال هللا و انى عبد هللا و رسوله و البرائه من كل نّدٍ او دين يعبد من دون هللا و باقام الصالة لوقتها و ايتاء الزكاة بحّقها و

صوم رمضان و حج البيت من استطاع اليه سبيالً بغير الحاٍد من عمل صالحاً فلنفسه و من اساء فعليها و ما ربك بظالَّم للعبيد».
سپس رسول خداصلى هللا عليه وآله از هر سه سؤال او خبر داد. همگى مسلمان شدند و به شهادتين زبان گشودند. اين تغيير

آيين و پذيرش دين، از روى معرفت و آگاهى بود.(18)

كوركورانه 2. پ�وى 

پيروى و تبعيت ناآگاهانه از فرد، گروه، جريان يا انديشه باطل، از آسيبهاى ديندارى است. تقليد به شكل صحيحش، يعنى پيروى فرد
غيرمتخصص، از افراد متخصص. رجوع فرد ناآگاه، به افراد خبره و آگاه، از لوازم رشد و تكامل است و هرگز نكوهيده به حساب نمىآيد.

تقليد كوركورانه يا جاهالنه، از عدم بلوغ فكرى، شخصيتزدگى، تعصب، عالقه مفرط به نياكان و لجاجت ناشى مىشود. پافشارى بر
عقايد باطل و رسوم ناپسند، در پرتو همين تقليد، از نسلى به نسل ديگر منتقل مىشود.

قرآن كريم مىفرمايد:
عير».(19) ْيطاُن يَْدُعوُهْم إِلى َعذابِ السَّ «َو إِذا قيَل لَُهُم اتَّبُِعوا ما أَْنَزَل اللَُّه قاُلوا بَْل نَتَّبُِع ما َوَجْدنا َعلَْيِه آباَءنا أَ َو لَْو كاَن الشَّ

«و چون به آنان گفته شود: آن چه را كه خدا نازل كرده، پيروى كنيد، مىگويند: ما آن چه پدرانمان را بر آن يافتهايم، پيروى مىكنيم. آيا
هر چند شيطان، آنان را به سوى عذاب سوزان فرا خواند»؟

تقليد ناآگاهانه، هويتى براى انسان باقى نمىگذارد و به سادگى، انسان را در برابر خطا آسيبپذير مىكند. قرآن كريم همة امتها را
مبتال به چنين آفتى مىداند و مىفرمايد:

ٍة َو إِنَّا َعلى آثاِرِهْم ُمْقَتُدون».(20) «َو َكذلَِك ما أَْرَسْلنا ِمْن َقْبلَِك في َقْريٍَة ِمْن نَذيٍر إِالَّ قاَل ُمْتَرُفوها إِنَّا َوَجْدنا آباَءنا َعلى ُأمَّ
«و بدين گونه در هيچ شهرى پيش از تو، هشداردهندهاى نفرستاديم؛ مگر آن كه خوشگذرانان آن گفتند: ما پدران خود را بر آيينى

يافتهايم و ما از پى ايشان راهسپاريم».
تنها دليل مخالفت برخى مشركان با دين و دعوت انبيا، پيروى محض از پدران و نياكانشان بود.

محمد بن على بن ابراهيم بن موسى بن جعفر، چنين مىگويد:
به تهيدستى و فقر مبتلى شدم. روزى به اتفاق پدرم، به قصد زيارت امام عسكرىعليه السالم حركت كرديم تا آن حضرت، ما را بىنياز
كند. پدرم در راه گفت: اگر امام به من پانصد درهم بدهد، 200 درهم در بدهكارى، 200 درهم در پوشاك و 100 درهم در مخارج
زندگى صرف مىكنم. من با خود گفتم كه اگر 300 درهم به من بدهد، 100 درهم در مخارج، 100 درهم در پوشاك صرف مىكنم و با

100 درهم نيز مركبى مىخرم.
خدمت امام رسيديم؛ بعد از احوالپرسى، غالم امام آمد، 500 درهم به پدرم داد و گفت: اين پول را در اين امور صرف كن و اين،

مطابق همان چيزى بود كه در ذهنش بود. به من هم كيسهاى حاوى 300 درهم داد و همان گونه كه در ذهنم بود، سفارش نمود.
اين دو نفر، واقفى مذهب بودند و امامت امام عسكرىعليه السالم را قبول نداشتند. راوى حديث مىگويد: من به آنان گفتم: چه دليلى

روشنتر از اين كه امام از نيت شما خبر داد؟ چرا دست از عقيده باطل خود بر نمىداريد؟ گفتند: ما عادت كردهايم.(21)

برداشتهاى ناروا از دين  .3

معرفى نادرست دين و ارائه تحليلهاى مغرضانه، يكى ديگر از عوامل سستى در دين است. تفسيرهاى ناروا از قضا و قدر، صبر، زهد،
انتظار فرج، توسل، شفاعت، زيارت، جبر و اختيار و مانند آن، دستاويزى براى فرار از برخى آموزههاى دينى است. اين جاست كه
ضرورت دريافت دين از مبادى صحيح و رجوع به متخصصان آگاه، رخ مىنمايد. مردم در شرايط فعلى، از دين و ديندارى، مطالب

خردپسند و معقول مىطلبند و نمىتوانند با تكيه بر خرافات، جعليات و مطالب غيرمنطقى، باورهاى خود را مستحكم كنند.
رسول خداصلى هللا عليه وآله مىفرمايد:

يِن اْلِفْقُه»؛(22) «لُِكّلِ َشْيٍء ِعَماٌد َو ِعَماُد َهَذا الّدِ
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«براى هر چيز، ستونى است و ستون دين نيز فقه و آگاهى است».
امام باقرعليه السالم مىفرمايد:

يُن َواِسٌع َو لَكِنَّ اْلَخَواِرَج َضيَُّقوا َعلَى أَْنُفِسِهْم ِمْن َجْهلِِهم»؛(23) «الّدِ
«دين گسترده است؛ اما خوارج از روى نادانى، بر خود سخت گرفتند».

تبيين صحيح مفاهيم دينى و زدودن خرافات و مطالب مجهول از دين، وظيفه مسلمانان و انديشمندان دينى است. متأسفانه در طول
) به گونهاى كه نقل تاريخ، افرادى به انگيزههاى مختلف، اقدام به جعل احاديث و جاى دادن آن در بين منابع اسالمى نمودند؛(24

حديث و بيان مراد آن، نيازمند پيشينه الزم بوده، هر كسى نمىتواند وارد اين عرصه شده، به ارائه معارف اسالمى بپردازد.
امام صادقعليه السالم به ابنخطاب كه دين را به صورت نادرست تأويل مىكرد، چنين نوشت:

«به من رسيده كه تو معتقدى مقصود از زنا كه خدا تحريم كرده، مردى است و خمر، انسانى است و مىگويى كه مراد از نماز، فرد
انسانى است و مقصود از روزه، مردى ديگر و فواحش و كارهاى گناه هم مردانى هستند! چنين نيست كه تو مىگويى».

رِّ َو ُفُروُعُهُم اْلَفَواِحُش، َو َكْيَف ُيطَاُع َمْن ال ُيْعَرُف َو َكْيَف ُيْعَرُف َمْن ال «إِنَّا أَْصُل اْلَحّقِ َو ُفُروُع اْلَحّقِ طَاَعُة اللَِّه، َو َعُدوُّنَا أَْصُل الشَّ
ُيطَاُع».(25)

4. مسئوليت گريزى

ميل به بىبندوبارى، راحتطلبى و آزادى بدون قيد و شرط، يكى از عواملى است كه انسانها را از ديندارى دور و به الحاد مىكشاند.
انسان، موجودى مسئوليتپذير است و نمىتواند در برابر خالق، خود، جامعه، دين و... بىتفاوت باشد. الزمه مسئوليتپذيرى، پذيرش قيد

و بند و انجام دستورات دينى و تقليد به بايدها و نبايدهاست. قرآن كريم، اين حقيقت را در آيهاى كوتاه و گويا چنين بيان مى كند:
«بَْل ُيريُد اِإلْنساُن لِيَْفُجَر أَماَمه. يَْسَئُل أَيَّاَن يَْوُم اْلِقياَمة».(26)

«انسان مىخواهد كه در پيشگاه خود او فسادكارى كند؛ مىپرسد: روز رستاخيز چه وقت است»؟
گريز از مسئوليت و ميل به آزادى محض، افراد را به انكار معاد مىكشاند.

اسالم براى انسانها، آزادى مشروط قائل است؛ آزادىاى كه مصالح مسلمانان را بر هم نزند و آزادى ديگران را خدشهدار نسازد. قرآن
كريم در مورد پذيرش دين مىفرمايد:

«َو لَْو شاَء َربَُّك آلََمَن َمْن فِي األَْرضِ ُكلُُّهْم َجميعاً أَ َفأَْنَت ُتْكِرُه النَّاَس َحتَّى يَُكوُنوا ُمْؤِمنيَن».(27)
«و اگر پروردگار تو مىخواست، قطعاً هر كه در زمين است، همه آنها ايمان مىآوردند؛ پس آيا تو مردم را ناگزير مىكنى كه بگروند»؟

رسول خداصلى هللا عليه وآله مىفرمايد:
«اّن اللَّه الُيطاُع جبراً»؛(28)

«خداوند از روى جبر، پرستش نمىشود».
افراد گنهكار و بدكردار، از آزادى سوء استفاده مىكنند و آن را بدون پذيرش قيود، خواهانند. نتيجه اين بينش غلط، فرار از دين و انكار آن
مىشود؛ زيرا دين، آزادى را به دليل عقلى محدود كرده است. قرآن كريم، اين هوسرانى و دينگريزى را ناشىاز كردار زشت و آلودگى

به گناه مىداند؛
ُبوا بِآياتِ اللَِّه َو كاُنوا بِها يَْسَتْهِزُؤن».(29) واى أَْن َكذَّ «ُثمَّ كاَن عاقِبََة الَّذيَن أَساُؤا السُّ

«آنگاه فرجام كسانى كه بدى كردند، بدتر بود كه آيات خدا را تكذيب كردند و آنها را به ريشخند مىگرفتند».
به دنبال پيروزىهاى بنىاسرائيل و سپاه حضرت موسىعليه السالم و فتح شهرهاى ستمگران، دشمنان نزد بلعم باعور رفتند تا سپاه را
نفرين كند و آنان شكست بخورند؛ او نيز پذيرفت. به دنبال آن، نعمت اجابت دعا از او سلب شد و نتوانست از طريق اسم اعظم، مانع
پيروزى موسىعليه السالم و يارانش شود. از اين رو توصيه كرد تا زنان و دختران خود را بيارايند و به بهانه خريد و فروش، آنان را به
ميان سپاه موسىعليه السالم بفرستند تا از اين طريق، سپاه را به نابودى بكشند. آنان نيز همين كار را كردند و توانستند با اين كار،

نيروى رزمى حضرت موسىعليه السالم را به فساد كشيده، هالك كنند.(30)

5. آرزوهاى طوال�

اميد و آرزو در انسان، منشأ رشد و حركت است و او را نسبت به آينده، اميدوار و مطمئن مىسازد. يك مادر، به آرزوى داشتن فرزندى
صالح و خوب، دوران باردارى را تحمل مىكند. يك كشاورز، به اميد برداشت محصول خوب، رنج كاشت و آبيارى را به جان مىخرد و يك
دانشجو، به اميد كسب مهارتهاى الزم، سختى سفر و تحصيل را مىپذيرد. اگر روزى آرزو در انسانها نباشد، تدبير و آيندهنگرى نيز
نخواهد بود. اين ميل نيز مانند همه اميال درونى، اگر از حد بگذرد، منشأ آرزوهاى بلند و دست نيافتنى مىگردد كه بسيار خطرناك
است و افراد را از پذيرش حق و مسئوليت، باز مىدارد. امير مؤمنان علىعليه السالم خطر اين آرزوهاى آميخته با خيال و دور از

واقعبينى را متذكر شده، مىفرمايد:
ا اتِّبَاُع اْلَهَوى َفيَُصدُّ َعِن اْلَحّقِ، َو أَمَّا ُطوُل األََمِل َفُيْنِسي اْآلِخَرة»؛(31) «إِنَّ أَْخَوَف َما أََخاُف َعلَْيُكْم َخلََّتاِن، اتِّبَاُع اْلَهَوى َو ُطوُل األََمِل، أَمَّ

«خطرناكترين چيزى كه از آن بر شما مىترسم، دو چيز است؛ پيروى از هواى نفس و آرزوهاى دراز؛ اما پيروى از هوا، از حق باز مىدارد
و آرزوهاى دراز، آخرت را به فراموشى مىسپارد».

منافقان در قيامت، خطاب به مؤمنان فرياد مىزنند: آيا ما با شما نبوديم؟ مگر در يك جامعه زندگى نمىكرديم؟ چرا صفوف ما از هم جدا
شد؟ چرا ما دچار عذاب شديم و شما مشمول رحمت الهى شديد؟ مؤمنان در جواب آنها مىگويند: با هم بوديم؛ اما آرزوهاى دور و
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دراز، شما را فريب داد و پرده بر خرد و انديشه شما افكند تا مرگتان فرا رسيد و دچار عذاب شديد؛
«ُيناُدونَُهْم أَ لَْم نَُكْن َمَعُكْم قاُلوا بَلى َو لكِنَُّكْم َفَتْنُتْم أَْنُفَسُكْم َو تََربَّْصُتْم َو اْرتَْبُتْم َو َغرَّْتُكُم األَمانِيُّ َحتَّى جاَء أَْمُر اللَِّه َو َغرَُّكْم بِاللَِّه

اْلَغُروُر».(32)
«آنان را ندا در مىدهند: آيا ما با شما نبوديم؟ مىگويند: چرا؛ ولى شما خودتان را در بال افكنديد و امروز و فردا كرديد و ترديد آورديد و

آرزوها، شمارا مغرور كرد تا فرمان خدا آمد و (شيطان) مغروركننده، شما را درباره خدا بفريفت».
روزى رسول خداصلى هللا عليه وآله يك مربع و چهار ضلعى روى زمين كشيد و وسط آن مربع، نقطهاى گذاشت و از اطرافش،
خطهاى زيادى به مركز نقطه وسط كشيد. يك خط نيز از نقطه داخل مربع، به طرف خارج آن رسم كرد و انتهاى آن خط را نامحدود
نمود و فرمود: مىدانيد اين چه شكلى است؟ اصحاب عرض كردند: خدا و رسولش بهتر مىدانند. فرمود: اين مربع، محدوده عمر انسان
است كه محدود است و نقطه وسط، نمودار انسان است. اين خطهاى كوچك كه از اطراف به طرف مركز (انسان) روى آوردهاند،
امراض و بالهايى هستند كه عمر انسان را تهديد مىكنند و سرانجام، يكى از آنها به عمر انسان خاتمه مىدهد و آن خط كه از مركز

(انسان) به بيرون رفته، آرزوهاى اوست كه از عمرش تجاوز كرده است و انتهايش معلوم نيست.

هواپرستى  .6

هوا به معناى تمايل نفس به شهوات است. پيروى از خواهشهاى نفسانى، نقش مؤثرى در گريز از معنويت و رويكرد به باطل دارد.
هواپرستان، از درك حقيقت عاجز بوده و قدرت تشخيص ندارند. چشم دل اين افراد، كور است و بر قلب و گوششان، مهر خورده

است؛
«اَ َفَرأَْيَت َمِن اتََّخَذ إِلَهُه َهواُه َو أََضلَُّه اللَُّه َعلى ِعْلٍم َو َخَتَم َعلى َسْمِعِه َو َقْلبِِه َو َجَعَل َعلى بََصِرِه ِغشاَوًة َفَمْن يَْهديِه ِمْن بَْعِد اللَِّه أَ َفال

تََذكَُّروَن».(33)
در جاى ديگر خطاب به حضرت داودعليه السالم آمده است:

«يا داُوُد إِنَّا َجَعْلناَك َخليَفًة فِي األَْرضِ َفاْحُكْم بَْيَن النَّاسِ بِاْلَحّقِ َو ال تَتَّبِعِ اْلَهوى َفُيِضلََّك َعْن َسبيِل اللَّه».(34)
پيروى از هواى نفس، عامل گمراهى از راه خدا معرفى شده است. پيروى از هواى نفس، انسان را كر و كور مىكند.

حضرت علىعليه السالم مىفرمايد:
«إِْن أَطَْعَت َهَواَك أََصمََّك َو أَْعَماك»؛

«اگر پيرو هواى نفس شدى، تو را كر و كور مىكند».
چه بسيار افرادى كه به دليل اين تبعيت، سقوط نموده، از جرگه ديندارى خارج شدند؛ به ويژه خواصى مانند بلعم باعور،(35)

برصيصاى عابد، طلحه، زبير و افرادى كه به واسطه حاكميت هواى نفس، دين را به دنيا فروختند.
حضرت علىعليه السالم درباره اين افراد مىفرمايد:

«َمْن أَطَاَع َهَواُه بَاَع آِخَرتَُه بُِدْنيَاُه»؛(36)
«هر كسى پيروى هواى نفس كرد، آخرت را به دنيا فروخت».

در منابع روايى ما، حاكميت بر هواى نفس، نشانه شجاعت و قوت شمرده شده تا آن جا كه رسول خداصلى هللا عليه وآله مىفرمايد:
«أَْشَجُع النَّاسِ َمْن َغلََب َهَواه»؛(37)

«شجاعترين مردم، كسى است كه بر هواى نفس خود چيره شود».
هنگامى كه علىعليه السالم، جرير بن عبدهللا را براى بيعت گرفتن از معاويه به شام فرستاد، معاويه مردد شد كه چه كار كند. از اين
رو، با برادرش، عقبه، مشورت كرد. او گفت: اگر عمروعاص را با خود همدست كنى، به هدفت مىرسى؛ عمرو، مردى هواپرست و
دنيادوست است و مىتوانى دينش را از او بخرى. معاويه نامهاى نوشت و او را احضار كرد. عمروعاص با دو فرزندش، محمد و عبدهللا،
مشورت كرد. عبدهللا گفت: پدر! براى چند روز رياست، زندگى و سابقه دينى خود را خراب نكن و دينت را نفروش. محمد گفت: تو از
بزرگان قريش هستى؛ چرا گوشهگيرى اختيار كردهاى؛ برو دست به دست معاويه بده تا مقام بزرگى را تصاحب كنى. عمروعاص،
شب تا صبح فكر كرد و فردا، تابعيت هواى نفس را پذيرفت و عازم شام شد. غالمش وردان كه مرد شجاع و زيركى بود، گفت: عمرو!

در درون تو، جنگ دنيا و آخرت است؛ من صالح مىدانم در خانهات بنشينى؛ اما عمروعاص توجه نكرد و به معاويه پيوست.(38)

7. دوستان نامناسب

انسان، موجودى اجتماعى است و مايل است تا در جامعه و در كنار مردم زندگى كند؛ با آنان انس بگيرد و رابطه برقرار كند.

دوستيابى، يك هنر است. دوست، همدم تنهايى انسان، شريك غم و شادى، بازوى يارىرسان و تكيهگاه انسان در گرفتارىهاست.
نگهدارى دوست و حفظ پيوندها، يك هنر است. حضرت علىعليه السالم مىفرمايد:

«ناتوانترين مردم، كسى است كه از دوستيابى ناتوان باشد و ناتوانتر از او كسى است كه دوستان يافته را از دست بدهد».(39)
مبناى قضاوت مردم نسبت به اخالق و شخصيت افراد، دوستان وى هستند. تأثيرپذيرى افراد از رفتار و منش دوستان، فراوان است تا

آن جا كه گفتهاند:
«المرُء على ديِن خليله»؛(40)

«انسان، بر آيين و كيش دوست خود است».
رسول خداصلى هللا عليه وآله مىفرمايد:
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«ايّاك و قرين السوء فانّك به تعرف»؛(41)
«بپرهيز از دوستى با افراد بد كه تو با آنان شناخته مىشوى».

برخى دوزخيان كه در صحراى محشر، متوجه خطر دوست نامناسب شده، مىگويند:
«يا َوْيلَتى لَْيَتني لَْم أَتَِّخْذ ُفالناً َخليالً».(42)

مصاحبت و همراهى با افراد الابالى، بىدين و فاسد، دين و دنياى انسان را تباه مىكند و انسان را به ورطه نابودى و هالكت مىكشاند.
امام علىعليه السالم مىفرمايد:
«َمن َصحَب االشرار لم يسلم»؛

«هر كس با اشرار مصاحبت كند، از شر آنان در امان نمىماند».
رسول خداصلى هللا عليه وآله مىفرمايد:

«مثل الجليس الصالح مثل العطار، ان لم يعطك من عطره اصابك من ريحه و مثل الجليس السوء مثل القين ان لم يحرق ثوبك اصابك
من ريحه»؛(43)

«مثل همنشين شايسته، مثل عطار است كه اگر از عطر خودش هم به تو ندهد، از بوى خوشش به تو مىرسد و مثل همنشين بد،
مانند كوره آهنگرى است كه اگر لباس تو را نسوزاند. ولى بوى كوره به تو مىرسد».

پس از آن كه جابربن عبدهللا انصارى مرقد شريف امام حسينعليه السالم را در روز اربعين زيارت كرد، همراه عطيه عوفى، به سوى
كوفه روانه شد. در راه، جابر به عطيه چنين وصيت كرد: اى عطيه! به تو وصيت مىكنم و گمان نمىكنم كه بعد از اين سفر، به ديدار تو
نايل شوم. اى عطيه! آل محمد را دوست بدار كه سزاوار دوستى هستند و دشمنانشان را دشمن بدار كه سزاوار دشمنى هستند؛
اگر چه بسيار روزه بگيرند و با دوستان اين خاندان، دوست و مهربان باش كه اگر پاى دوستى، به بسيارى گناه بلغزد، پاى ديگرش به

محبت آنان استوار گردد و عاقبت كار دوستان، بهشت است.(44)

8. تعصب و لجاجت

تعصب از ماده عصب و در اصل به معناى پىها و عصبهايى است كه عضالت را به يكديگر وصل كرده، فرمان مغز را دريافت مىكنند و در
اين جا، مراد از تعصب، شدت و استحكام است. لجاجت نيز به معناى اصرار غيرمنطقى و ناروا، درباره چيزى و عدم انصراف از آن
است. اين دو، الزم و ملزوم يكديگرند و سرچشمه آنها نيز جهل و نادانى است. تعصب و لجاجت در باطل، افراد را از درك حقيقت و

رسيدن به واقعيات باز مىدارد و منجر به مسئوليتگريزى و انكار دين مىگردد.
قرآن كريم مىفرمايد:

«َو ِمْنُهْم َمْن يَْسَتِمُع إِلَْيَك َو َجَعْلنا َعلى ُقُلوبِِهْم أَكِنًَّة أَْن يَْفَقُهوُه َو في آذانِِهْم َوْقراً َو إِْن يََرْوا ُكلَّ آيٍَة ال ُيْؤِمُنوا بِها َحتَّى إِذا جاُؤَك ُيجاِدُلونََك
يَُقوُل الَّذيَن َكَفُروا إِْن هذا إِالَّ أَساطيُر االَوَّلين».(45)

«و برخى از آنان به تو گوش فرا مىدهند؛ ولى ما بر دلهايشان پردهها افكندهايم تا آن را تفهمند و در گوش هايشان، سنگينى (قرار
دادهايم) و اگر هر معجزهاى را ببينند، به آن ايمان نمىآورند؛ تا آن جا كه وقتى نزد تو مىآيند و با تو جدال مىكنند، كافران مىگويند: اين

(كتاب) چيزى جز افسانههاى پيشينيان نيست».
در شأن نزول اين آيه، چنين آمده است:

گروهى از مشركان قريش، مانند ابوسفيان، وليد بن مغيره و ابوجهل، خدمت رسول خداصلى هللا عليه وآله آمدند و به سخنان او
گوش فرا دادند؛ سپس رو به نضير بن حارث نمودند و گفتند: محمد چه مىگويد؟ او گفت: نمىدانم؛ ولى مىبينم لبهاى خود را تكان

مىدهد و همان افسانههاى پيشينيان را تكرار مىكند. ابوسفيان گفت: برخى از سخنان او را حق نمىبينم.(46)
يهوديان، پيامبرصلى هللا عليه وآله را كامالً مىشناختند. قرآن كريم مىفرمايد:

«يَْعِرُفونَُه َكما يَْعِرُفوَن أَْبناَءُهُم»؛(47)
«مانند فرزندان خود، رسول خدا را مىشناختند».

انكار آنان، از روى تعصب و لجاجت بود. قرآن مىفرمايد:
«َفلَمَّا جاَءُهْم ما َعَرُفوا َكَفُروا بِه».(48)

در تفسير اين آيه آمده است كه قوم يهود قبل از آمدن پيامبر اكرمصلى هللا عليه وآله، در جنگهاى خود، خدا را به او و كتابش سوگند
مىدادند و درخواست كمك مىكردند و خدا هم آنان را يارى مىكرد؛ اما بعد از بعثت آن حضرت، چون ديدند او از نسل اسماعيلعليه

السالم است، تعصب مانع شد تا رسالتش را بپذيرند.(49)
امام صادقعليه السالم مىفرمايد:

َب لَُه َفَقْد َخلََع ِرْبَقَة اِإليَماِن ِمْن ُعُنِقِه »؛(50) «َمْن تََعصََّب أَْو ُتُعصِّ
«هر كسى اهل تعصب باشد يا براى او تعصب نمايند، او ريسمان ايمان را از گردنش پاره نموده است».

ابوالبخترى (وليد بن هشام)، از مشركان مكه بود كه پيامبرصلى هللا عليه وآله را احترام مىكرد و نسبت به او، ادب را راعايت مىكرد.
او مردم را از آزار رساندن به پيامبرصلى هللا عليه وآله باز مىداشت و خود نيز آن حضرت را اذيت نمىكرد و سخنى ناپسند به آن
حضرت نمىگفت؛ حتى در نقض قطعنامه قريش، درباره كشتن پيامبرصلى هللا عليه وآله، سعى و كوشش داشت؛ به دليل همين
صفات نيكش، پيامبرصلى هللا عليه وآله در نبرد بدر، به اصحابش فرمود: اگر به او دست يافتيد، او را نكشيد. يكى از مسلمانان به
نام مجذور بن زياد، در جنگ بدر، به ابوالبخترى دست يافت و به او گفت: پيامبرصلى هللا عليه وآله، ما را از كشتن تو باز داشته است.
او كه همراه يكى از دوستانش بود، گفت: به دوستم نيز آسيب نرسانيد. مجذور گفت: به خدا سوگند! دوستت را رها نمىكنيم؛ زيرا
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پيامبرصلى هللا عليه وآله، تنها ما را از كشتن تو نهى كرد؛ نه غير تو. فرصت خوبى بود كه ابوالبخترى نجات يابد؛ ولى تعصب بىجا،
مانع شد. از اين رو، گفت: حاال كه چنين است، هم مرا و هم دوستم را بكشيد تا زنهاى مكه نگويند كه ابوالبخترى، دوستى را تنها

گذاشت. سرانجام، تعصب غلط، او را به جهنم واصل كرد.(51)

9. فقر و تنگدستى

يكى از عواملى كه به صورت غيرمستقيم، به تضعيف باورها و سستى در ديندارى منجر مىشود، فقر و تهيدستى است. در روايات
بسيارى، فقر مالى زمينهساز بىدينى، كفر و فسادهاى اخالقى دانسته شده است. پيامبر اكرمصلى هللا عليه وآله از فقر و كفر، در

كنار هم، به خدا پناه برده، مىفرمود:
«اللهم انى اعوذ بك من الكفر والفقر».(52)

همچنين در بيان ديگرى مىفرمايد:
ْيَن بِاْلُكْفِر؟ َقاَل نََعْم»؛(53) ْيِن. قِيَل: يَا َرُسوَل اللَِّه أَ تَْعِدُل الدَّ «اَُعوُذ بِاللَِّه ِمَن اْلُكْفِر َو الدَّ

«به خدا پناه مىبرم از كفر و بدهى. گفته شد: اى رسول خدا! آيا قرض را با كفر برابر مىدانى؟ فرمود: آرى».
اميرالمؤمنينعليه السالم در بيان بلندى اين رابطه را چنين ترسيم نموده است:

يِن، َمْدَهَشٌة لِْلَعْقِل، َداِعيٌَة لِْلَمْقت»؛(54) «يَا ُبَنيَّ إِنِّي أََخاُف َعلَْيَك اْلَفْقَر َفاْسَتِعْذ بِاللَِّه ِمْنُه َفإِنَّ اْلَفْقَر َمْنَقَصٌة لِلّدِ
«فرزندم! من بر تو از فقر هراسانم؛ پس، از فقر، به خدا پناه ببر؛ زيرا فقر دين را مىزدايد؛ عقل را سرگردان مىكند و دشمنى ايجاد

مىكند».
چه جرمها كه به واسطه فقر صورت مىپذيرد؛ چه انحرافها كه ريشه مالى دارد و چه فراوان فساد، سرقت و آدمكشىهايى كه ضعف
بنيانهاى مالى، موجب آن گرديده است! اين جاست كه فقر، مرگ اكبر خوانده شده است. فقر، حتى هوش و خرد افراد را از عملكرد،

ناتوان مىكند.
حضرت علىعليه السالم مىفرمايد:

تِِه»؛(55) «اْلَفْقُر ُيْخِرُس اْلَفِطَن َعْن ُحجَّ
«فقر، انسان باهوش و زيرك را از بيان حجت، گنگ مىكند».

فقر بايد در جامعه ريشهيابى شود؛ اگر ناشى از اسراف و تبذير است، همگان به قناعت توصيه شده، برنامهريزىهاى حكومتى به
سمت اعتدال باشد؛ اگر ناشى از بيكارى است، زمينه كسب و كار فراهم گردد و اگر تنبلى و تنپرورى، ريشه آن است، با آن مبارزه

شود. در يك جامعه فقير، وظيفه ثروتمندان و صاحبان مال، سنگين است. حضرت علىعليه السالم مىفرمايد:
«إِنَّ اللََّه َفَرَض فِي أَْمَواِل األَْغنِيَاِء أَْقَواَت اْلُفَقَراِء َفَما َجاَع َفِقيٌر إِالَّ بَِما َمَنَع َغنِّي»؛(56)

«خداوند سبحان، در اموال ثروتمندان، روزى تنگدستان را قرار داده است؛ پس هر فقيرى كه گرسنه بماند، ريشهاش در امتناع
ثروتمندان است».

عبدهللا بن مسعود بيمار شد؛ بيمارىاى كه به دنبال آن از دنيا رفت. عثمان كه قبالً برخورد نامناسبى با او نموده بود، براى به دست
آوردن دل او به عيادتش رفت و گفت: چه ناراحتىاى دارى و آرزويت چيست؟ ابن مسعود گفت: ناراحتى و نگرانىام از گناهانم مىباشد

و آرزويم، لطف و رحمت الهى است.
عثمان گفت: اجازه مىدهى برايت پزشك فراهم كنم؟

ابن مسعود پاسخ داد: طبيبم خداست؛ او صالح دانسته و مرا مريض قرار داده است.
عثمان گفت: آيا تمايل دارى به تو كمك مالى كنم؟

ابن مسعود پاسخ داد: هنگامى كه نياز داشتم، مرا از حقم محروم ساختى؛ اكنون كه در آستانه مرگم، نيازى به آن ندارم.
عثمان گفت: مانعى ندارد؛ پس از تو، فرزندانت از آن بهرهمند مىگردند.

ابن مسعود پاسخ داد: روزى دهنده آنان، خداست.(57)
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توسل

سيد حس� هاشمىنژاد

معناى توسل

توسل از نظر لغت يعنى اتخاذ «وسيله» براى نزديك شدن به چيزى. «وسيله» در لغت به معانى مختلف زير آمده است:
1 - نزديك شدن(1)؛

2 - درجه(2)؛
3 - چارهجويى براى رسيدن به چيزى با ميل و رغبت(3)؛

4 - هر چيزى كه به وسيلهى آن، نزديك شدن به ديگرى ممكن باشد.(4)
انسان براى رفع نيازمندىهاى خود و برطرف كردن نقايص خويش، محتاج به موجودات ديگر است. ميليونها موجود، از جماد، نبات،
حيوان و انسان، دست به دست يكديگر داده و مشغول فعاليتند تا انسان بتواند در پرتو هستى آنها، نيازمندىهاى خود را برطرف كند.
اين، همان «توسل» است كه يك واقعيت مسلم در فطرت و آفرينش است. منكر اين قانون سراسرى آفرينش، در حقيقت يكى از
قوانين مسلم هستى را انكار كرده است. انسان تشنه با نوشيدن آب، رفع عطش مىكند؛ انسان گرسنه با خوردن غذا، رفع
گرسنگى مىكند. بيمار با خوردن داروهاى مختلف، سالمتى خود را باز مىيابد. بارى تعالى در اين عالم با عظمت، براى رسيدن انسان

به هر مقصودى، وسيلهاى قرار داده است كه انسان، بدون توسل به آن وسيله، نمىتواند به مقصد و مقصود خود برسد.

قرآن توسل از ديدگاه 

قرآن مجيد «توسل» را يك راه روشن براى قرب الى هللا معرفى مىفرمايد:
«يا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَُّقوا اللََّه َو اْبَتُغوا إِلَْيِه اْلَوِسيلََة َو جاِهُدوا فِي َسبِيلِِه لََعلَُّكْم تْفلُِحوَن»؛

اى كسانى كه ايمان آوردهايد! از خدا بترسيد و براى نزديك شدن به او «وسيله» بجوييد و در راه او كوشش كنيد، باشد كه رستگار
شويد».(5)

متوسلين به اهلبيتعليهم السالم بايد از آيهى شريفه درس بگيرند كه توسل تنها و بدون داشتن تقوا و پرهيز از گناه، نتيجهى كامل
نمىدهد. اول بايد تقوا باشد، سپس توسل و گريه و تضرع، تا انسان به مقام قرب الهى نايل گردد و در گروه رستگاران قرار بگيرد، كه
مىفرمايد: «لعلكم تفلحون». كلمهى «وسيله» در آيهى شريفه، «مطلق» و خالى از هر گونه قيدى آمده است، پس معناى وسيع و

گستردهاى را در بر مىگيرد.

توسل از ديدگاه روايات شيعه

الف) امام رضاعليه السالم به نقل از پدران بزرگوارشعليهم السالم از پيامبر نقل مىكند كه پيامبرصلى هللا عليه وآله فرمود:
ُة ِمْن ُوْلِد اْلُحَسْيِن َمْن أَطَاَعُهْم َفَقْد أَطَاَع اللََّه َو َمْن َعَصاُهْم َفَقْد َعَصى اللََّه ُهُم اْلُعْرَوُة اْلُوْثَقى َو ُهُم اْلَوِسيلَُة إِلَى اللَِّه َعزَّ َو «اْألَئِمَّ

َجلَّ»؛(6)
«امامان، فرزندان حسينعليه السالم مىباشند. هر كه آنها را اطاعت كند خدا را اطاعت كرده و هر كس نافرمانى آنان نمايد، خدا را

نافرمانى كرده است. آنها دستگيره محكم و وسيلهى قرب به خدا مىباشند».(7)
ب - امام حسن عسگرى عليه السالم در تفسير منصوب به آن بزرگوار مىفرمايد:

ثَُهْم بَِما َسِمَع ِمْن ُمَحمٍَّدصلى هللا عليه وآله فِي «أَنَّ َسْلَماَن اْلَفاِرِسيَّ َرِحَمُه اللَُّه َمرَّ بَِقْوٍم ِمَن اْليَُهوِد َفَسأَُلوُه أَْن يَْجلَِس إِلَْيِهْم َو ُيَحّدِ
يَْوِمِه َهَذا َفَجلََس إِلَْيِهْم لِِحْرِصِه َعلَى إِْسَالِمِهْم َفَقاَل َسِمْعُت ُمَحمَّداًصلى هللا عليه وآله وسلم يَُقوُل إِنَّ اللََّه َعزَّ َو َجلَّ يَُقوُل يَا ِعبَاِدي أَ
َو لَْيَس َمْن لَُه إِلَْيُكْم َحَوائُِج كِبَاٌر َال تَُجوُدوَن بَِها إِالَّ أَْن يََتَحمََّل َعلَْيُكْم بِأََحّبِ اْلَخْلقِ إِلَْيُكْم تَْقُضونََها َكَراَمًة لَِشِفيِعِهْم أََال َفاْعلَُموا أَنَّ أَْكَرَم
ِة الَِّذيَن ُهُم اْلَوَسائُِل إِلَيَّ أََال َفْليَْدُعنِي َمْن َهمَّ بَِحاَجٍة ُيِريُد نَْفَعَها أَْو ٌد َو أَُخوُه َعلِيٌّ َو َمْن بَْعَدُه ِمَن اْألَئِمَّ اْلَخْلقِ َعلَيَّ َو أَْفَضلَُهْم لََديَّ ُمَحمَّ

ٍد َو آلِِه اْألَْفَضلِيَن الطَّيِّبِيَن الطَّاِهِريَن أَْقِضَها لَُه أَْحَسَن َما يَْقِضيَها َمْن تَْسَتْشِفُعوَن إِلَْيِه بِأََعزِّ اْلَخْلقِ َدَهْتُه َداِهيٌَة ُيِريُد َكفَّ َضَرِرَها بُِمَحمَّ
َعلَْيه؛(8)

سلمان فارسى از كنار گروهى از يهوديان مىگذشت. آنان از سلمان درخواست كردند تا نزد آنان نشسته و آنچه را كه در آن روز از
پيامبر اسالمصلى هللا عليه وآله شنيده است براى آنان باز بگويد. سلمان به خاطر اشتياق به ايمان آوردن آنان دعوت آنان را پذيرفت
[و نزد آنان نشست] و خطاب به آنان گفت: از پيامبرصلى هللا عليه وآله شنيدم كه فرمود: خداوند عزوجل مىفرمايد، اى بندگان من!
آيا چنين نيست كسى كه حاجات بزرگى از شما مىخواهد، شما حوايج او را بر نمىآوريد مگر اين كه كسى را كه محبوبترين مردم
پيش شما است شفيع قرار دهد، آن گاه حاجات او را به خاطر آن شفيع برآوريد؟ اكنون آگاه باشيد و بدانيد كه محبوبترين خلق و
افضل آنان نزد من، محمد و برادر او على و امامان پس از وى هستند. اينان وسيلهها[ى مردم] به سوى من هستند. بدانيد هر كس
حاجتى دارد و نفعى را طالب است و يا آن كه دچار حادثهاى بس صعب و زيان بار گشته و رفع آن را مىخواهد، بايد مرا به محمد و آل

طاهرينش بخواند تا به بهترين وجه، حاجات او را برآورم».
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ج - محمد بن المثنى األزدى، از امام صادقعليه السالم چنين روايت مىكند كه امام فرمود: «نحن السبب بينكم و بين هللا عزوجل»
ما سبب و وسيلهى بين شما و خداوند عزوجل هستيم».(9)

د - ابن شهر آشوب از امير المؤمنينعليه السالم نقل مىكند كه ذيل آيهى شريفهى «و ابتغوا اليه الوسيلة» فرمود: «أنا وسيلته: من
وسيلهى خدا هستم».(10)

ه حضرت فاطمهى زهراعليها السالم در خطبهى شريفهاش مىفرمايد:
«أحمدوا هللا الذى لعظمته و نوره يبتغى من فى السموات و االرض اليه الوسيلة و نحن وسيلته فى خلقه؛

حمد كنيد پروردگار را كه عظمت و نورش ايجاب مىكند كه اهل آسمانها و زمين، (براى قرب به او) وسيله بجويند، و ما (اهل بيتعليهم
السالم) وسيلهى او در ميان خلقش هستيم».(11)

در اينجا اين پرسش مطرح است: كه حبل هللا، كيانند و مصداق بارز آن كيست؟ امير المؤمنينعليه السالم مىفرمايد:
رِّ َفإِنََّها ُتْطِفُئ يَماُن بِاللَِّه إِلَى أَْن َقاَل َو ِصلَُة الرَِّحِم َفإِنََّها َمْثَراٌة لِْلَماِل َو َمْنَسأٌَة لِْألََجِل َو َصَدَقُة الّسِ ُلوَن اْإلِ َل بِِه اْلُمَتَوّسِ أَْفَضُل َما تََوسَّ

ْوِء(12) اْلَخِطيَئَة َو ُتْطِفُئ َغَضَب الرَّّبِ َو َصَنائُِع اْلَمْعُروِف َفإِنََّها تَْدَفُع ِميَتَة السَّ
برترين چيزى كه متوسالن مىتوانند به وسيلهى آن به خداوند سبحان نزديك شوند؛ عبارت است از: ايمان به خدا و رسول او و جهاد
در راه خدا ... كلمهى اخالص (ال اله اال هللا» ... اقامهى نماز ... دادن زكات ... روزهى ماه رمضان و حج و عمرهى بيت هللا الحرام...

صله رحم ... صدقه پنهان ... صدقه آشكار ... تمام كارهاى خوب»
گرچه همهى اين كارها، «وسيله» و سبب رسيدن به قرب پروردگار هستند، ولى بهترين مصداق «وسيله»، ذوات مقدسهى
معصومينعليهم السالم مىباشند. آنان ريسمان محكم الهى هستند و خداوند امر فرموده است به ريسمان الهى چنگ زنيد و پراكنده

نشويد.(13)
امام صادقعليه السالم فرمود:

«نحن حبل هللا الذى قال هللا تعالى، و اعتصموا بحبل هللا جميعاً و ال تفرقوا».(14)
عاشى از امام باقرعليه السالم نقل مىكند كه فرمود:

ٍد ُهْم َحْبُل اللَِّه اْلَمتِيُن الَِّذي ُأِمَر بِاِالْعتَِصاِم بِِه َفَقاَل َو اْعَتِصُموا بَِحْبِل اللَِّه َجِميعاً َو ال تََفرَُّقوا(15) آُل ُمَحمَّ
خاندان محمد حبل متين الهى هستند كه به چنگ زدن به آن امر شده است آنجا كه فرموده است «و اعتصموا بحبل هللا جمعياً و ال

تفرقوا».

اما مصداق بارز آن كيست؟

َقاَل َعلِيُّ ْبُن اْلُحَسْينِعليه السالم َكاَن َرُسوُل اللَِّهصلى هللا عليه وآله َذاَت يَْوٍم َجالِساً فِي اْلَمْسجِِد َو أَْصَحاُبُه َحْولَُه َفَقاَل لَُهْم يَْطُلُع
َم َو َسلََّم َعلَى َرُسوِل اللَِّهصلى هللا عليه وآله ا يَْعنِيِه َقاَل َفطَلََع َعلَْيَنا َرُجٌل َشبِيٌه بِِرَجاِل ِمْصَر َفَتَقدَّ َعلَْيُكْم َرُجٌل ِمْن أَْهِل اْلَجنَِّة يَْسأَُل َعمَّ

َو َجلََس.
امام سجادعليه السالم مىفرمايد: يك روز رسول خداصلى هللا عليه وآله در مسجد نشسته بود و اصحاب آن بزرگوار دور را گرفته
بودند و به آنان فرمود: مردى از اهل بهشت بر شما وارد خواهد شد و سؤالى مىپرسد. پس از آن مردى شبيه به مردان مصر بر ما

وارد شد و جلو آمد و بر پيامبر سالم كرد و نشست.
َو َقاَل يَا َرُسوَل اللَِّه إِنِّي َسِمْعُت اللََّه يَُقوُل َو اْعَتِصُموا بَِحْبِل اللَِّه َجِميعاً َو ال تََفرَُّقوا َفَما َهَذا اْلَحْبُل الَِّذي أََمَرنَا اللَُّه تََعالَى بِاِالْعتَِصاِم بِِه َو

أَْن َال نََتَفرََّق َعْنُه.....
و عرض كرد: اى رسول خدا! من شنيدهام كه خداوند در قرآن فرموده است با همديگر به ريسمان الهى چنگ زنيد و متفرق نشويد.

اين ريسمان كه ما بايد به آن چنگ زنيم چيست؟ پيامبرصلى هللا عليه وآله سرش را پايين انداخت.
َك َفأَْطَرَق النَّبُِيصلى هللا عليه وآله َساَعًة ُثمَّ َرَفَع َرْأَسُه َو أََشاَر إِلَى َعلِّيِ ْبِن أَبِي طَالِبٍعليه السالم َو َقاَل َهَذا َحْبُل اللَِّه الَِّذي َمْن تََمسَّ

بِِه ُعِصَم فِي ُدْنيَاُه َو لَْم يَِضلَّ فِي آِخَرتِِه.....
و پس از مدتى سرش را بلند كرده و به امير مؤمنان على بن ابيطالب عليه السالم اشاره كرد و فرمود اين ريسمان خداست. هر

كس به او چنگ زند در دنيا از لغزش دور مىماند و در آخرت هم گمراه نمىشود.
َفَوثََب الرَُّجُل إِلَى َعلِّيِ ْبِن أَبِي طَالِبٍعليه السالم َو اْحَتَضَنُه ِمْن َوَراِء ظَْهِرِه َو ُهَو يَُقوُل اْعَتَصْمُت بَِحْبِل اللَِّه َو َحْبِل َرُسولِِه ُثمَّ َقاَل َفَولَّى َو

َخَرَج
آنگاه مرد برخاست و امام على بن ابيطالبعليه السالم را در آغوش گرفت و مىگفت: من به ريسمان الهى و ريسمان رسول خداصلى

هللا عليه وآله چنگ زدم سپس برگشت و رفت.
َفَقاَم َرُجٌل ِمَن النَّاسِ َفَقاَل يَا َرُسوَل اللَِّه أَْلِحُقُه َو أَْسأَُلُه أَْن يَْسَتْغِفَر لِي َفَقاَل َرُسوُل اللَِّهصلى هللا عليه وآله إِذاً تَجُِدُه َمْرفِقاً َقاَل َفلَِحَقُه
كاً الرَُّجُل َو ُهَو ُعَمُر َو َسأَلَُه أَْن يَْسَتْغِفَر لَُه َفَقاَل َهْل َفِهْمَت َما َقاَل لِي َرُسوُل اللَِّه َو َما ُقْلُت لَُه َقاَل الرَُّجُل نََعْم َفَقاَل لَُه إِْن ُكْنَت ُمَتَمّسِ

بَِذلَِك اْلَحْبِل َفَغَفَر اللَُّه لََك َو إِالَّ َفَال َغَفَر اللَُّه لََك(16)
آنگاه مردى از آن گروه برخاست و عرض كرد: اى رسول خداصلى هللا عليه وآله به او بگو تا براى من استغفار نمايد. پيامبرصلى هللا
عليه وآله فرمود: اكنون در دسترس توست خود به او بگو و مرد به سراغ او رفت و از او خواست تا براى او استغفار نمايد. او در پاسخ
گفت: آيا شنيدى آنچه كه پيامبر به من فرمود و آنچه كه من به او عرض كردم. مرد گفت آرى. او گفت: اگر تو به اين ريسمان چنگ

بزنى خداوند تو را مىآمرزد واال تو را نمىآمرزد.
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توسل در روايات اهل سنت

الف - (حاكم) از عمر بن خطاب نقل مىكند كه رسول خداصلى هللا عليه وآله فرمود: «پس از اين كه حضرت آدمعليه السالم مرتكب
خطيئه (ترك اولى) شد؛ در مقام توبه به پيش گاه پروردگار عرضه داشت:

پروردگارا! به حق محمدصلى هللا عليه وآله از تو خواستارم كه مرا بيامرزى. خطاب رسيد: اى آدم! چگونه محمدصلى هللا عليه وآله را
شناختى در حالى كه او را نيافريدهام؟!

عرض كرد: بارالها! پس از آن كه به دست قدرت خود، مرا آفريده و از روح خود، در من دميدى، به پايههاى عرش نظر كردم و ديدم اين
كلمات بر آن نوشته شده است:

«ال اله اال هللا. محمد رسول هللا؛ از اين موضوع فهميدم كه محمدصلى هللا عليه وآله محبوبترين خلق در پيش گاه تواست كه نام او
را قرين نام مقدس خودت قرار دادى. خطاب رسيد: اى آدم! راست گفتى. او محبوبترين خلق من در نزد من است و چون به حق او از

من تقاضاى آمرزش كردى، تو را بخشيدم، و اگر نبود محمدصلى هللا عليه وآله تو را نمىآفريدم».(17)
ب - سالى منصور دوانيقى - دومين خليفهى عباسى - به حج رفت و به زيارت مرقد مطهر پيامبر اكرمصلى هللا عليه وآله مشرف
شد. «مالك» - رئيس فرقهى «مالكيه» از مذاهب چهارگانهاى اهل تسنن - در ابتداى زيارت منصور، به او گفت «اى امير! اين جا حرم
رسول خداست. صداى خود را آهسته كن كه خدا به منظور تأديب مردم مىفرمايد: «الترفعوا أصواتكم فوق صوت النبى»(18) و در مدح

آنان كه صداى خويش را به جهت احترام به پيامبر، فرود آورند، فرموده است:
«إِنَّ الَِّذيَن يَُغضُّوَن أَْصواتَُهْم ِعْنَد َرُسوِل اللَِّه ُأولئَِك الَِّذيَن اْمَتَحَن اللَُّه ُقُلوبَُهْم لِلتَّْقوى لَُهْم َمْغِفَرٌة َو أَْجٌر َعِظيٌم»؛(19)

و در مذمت قوم ديگرى كه نسبت به پيامبرصلى هللا عليه وآله رعايت ادب نمىكنند، فرمود:
«إِنَّ الَِّذيَن ُيناُدونََك ِمْن َوراِء اْلُحُجراتِ أَْكَثُرُهْم ال يَْعِقُلوَن»؛(20)

اى منصور! بدان كه حرمت رسول خداصلى هللا عليه وآله در حال مماتش مانند حرمت وى در حال حياتش است. منصور، با شنيدن
اين سخنان از غفلت بيرون آمد و متواضع گرديد. سپس به «مالك» گفت: اى ابا عبدهللا (كنيهى مالك) آيا در حال دعا و خواندن خدا،
رو به قبله نمايم يا رو به رسول خداصلى هللا عليه وآله آورم؟! مالك گفت: چرا از پيامبرصلى هللا عليه وآله روى برگردانى در حالى كه
او وسيلهى تو و وسيلهى پدرت آدم به سوى خدا در روز قيامت است؟! بلكه رو به سوى او كن و به شفاعت او رو به سوى خدا كن،

شايد خداوند به شفاعت او تو را بپذيرد، چه آن كه خدا فرموده است:
«َو لَْو أَنَُّهْم إِْذ ظَلَُموا أَْنُفَسُهْم جاُؤَك َفاْسَتْغَفُروا اللََّه َو اْسَتْغَفَر لَُهُم الرَُّسوُل لََوَجُدوا اللََّه تَوَّاباً َرِحيماً»؛(21)

از بيانات «مالك» استفاده مىشود كه توسل به پيامبرصلى هللا عليه وآله مخصوص زمان حيات او نيست بلكه بعد از وفات هم بايد او
را به عنوان «وسيله»، نزد خداى تبارك و تعالى، واسطه قرار داد بلكه در روز قيامت كبرى - كه روز سختى است - پيامبرصلى هللا

عليه وآله وسيلهى نجات فرزندان آدمعليه السالم خواهد بود.
) «بدان كه استغاثه از رسول اكرمصلى هللا عليه وآله و مقام و منزلت او ) دربارهى توسل زائر به پيامبر مىگويد(23 ج - سمهودى(22
را در پيشگاه خدا به شفاعت بردن، كار انبيا و رسوالن بوده و سيرهى صلحاى گذشته در همه حال، استقرار بر همين داشته است
كه چه در حال حيات آن حضرت و چه بعد از وفات، چه در عالم برزخ و چه در قيامت، و حتى پيش از خلقت آن حضرت نيز توسل و
استشفاع به او، سيرهى پيامبران بزرگ خدا بوده است». مردى از اعراب باديهنشين به محضر رسول اكرمصلى هللا عليه وآله شرف

ياب شد و با انشاى چند بيت شعر، آن حضرت را وسيلهى طلب باران از خدا قرار داد و وقتى به اين بيت رسيد:
و ليس لنا اال اليك فرارنا

و أين فرار الخلق إّال الى الرسل
ما، جز فرار به سوى تو راهى نداريم، جز به سوى پيامبران خدا به كجا ممكن است مردم روى آورند؟!

پيامبرصلى هللا عليه وآله از جا برخاست و در حالى كه از شدت اندوه و تأثر، رداى خود را به زمين مىكشيد؛ باالى منبر رفت و پس از
ايراد خطبهاى، دعاى باران نمود و به دعا ادامه داد تا هوا بارانى شد و باران فراوانى نازل گرديد.(24)

اين مرد عرب براى طلب باران به پيامبرصلى هللا عليه وآله متوسل شد و حضرت هم خواستهى او را اجابت كرد و دعا نمود و باران
نازل شد. سمهودى مىنويسد: بعد از وفات پيامبرصلى هللا عليه وآله، مردم مدينه دچار خشك سالى سختى شدند. شكايت به
عايشه - همسر پيامبرصلى هللا عليه وآله - بردند و از وى چاره خواستند. او گفت: رو به سوى قبر رسول خداصلى هللا عليه وآله
آورده و از سقف قبر مطهر، روزانهاى به سوى آسمان باز كنيد، به طورى كه حايلى بين قبر شريف و آسمان، باقى نماند. طبق

دستور عمل كردند، در نتيجه، باران فراوانى نازل شد و گياهان روييده و شتران فربه شدند.
سپس سمهودى از زين الدين مراغى نقل كرده كه مىگويد:

باز كردن روزنه از قبر شريف پيامبرصلى هللا عليه وآله به هنگام خشكسالى و قحطى، سنتى است كه اهل مدينه آن را حفظ
كردهاند و به آن، عمل مىكنند.

در قسمت پايين قبهى منوره از جانب قبله، دريچهاى مىگشايند، اگر چه سقف، بين قبر مطهر و آسمان حايل باشد. سپس
سمهودى مىگويد: امروزه سنت اهل مدينه، باز كردن درى است كه در قسمت پيش روى شريف از روضهى منوره واقع شده

است.(25)
د - ابن عبدالبر مالكى مىگويد: مردم در زمان عمر به قحطى دچار شدند. مردى از مسلمانان نزد قبر مطهر پيامبرصلى هللا عليه وآله

آمد و گفت:
اى پيامبر! براى امتت طلب باران كن كه هالك شدند».(26)
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اين مرد توسل به رسول خداصلى هللا عليه وآله نمود و هيچ كس مانع او نشد و به او اعتراض نكرد كه چرا پيامبر را شفيع، براى
طلب باران قرار دادى.

ه - ابوبكر كنار قبر رسول خداصلى هللا عليه وآله مىآمد و مىگفت:
«يا محمد انى أتوسل اليك؛

اى رسول خدا! من به تو توسل مىجويم».(27)
اين خبر بيانگر اين است كه توسل به قبر پيامبرصلى هللا عليه وآله، سيرهى ابوبكر بوده است. مردى در زمان خالفت عثمان، به
خاطر حاجتى، چند مرتبه به دارالخالفه مراجعه نمود، اما عثمان به او توجهى نكرد. آن مرد حاجتمند، روزى به عثمان بن حنيف - كه
از اصحاب پيامبرصلى هللا عليه وآله بود - برخورد و از بى مهرى عثمان، به او شكايت كرد. ابن حنيف گفت: وضو بگير، در مسجد دو
ركعت نماز بخوان و سپس بگو: «اللهم انى أسئلك و أتوجه اليك بنبينا محمدصلى هللا عليه وآله نبى الرحمه، يا محمد انّى أتوجه بك
الى ربّك أن تقضى حاجتى» و حاجت خود را ذكر كن. مرد رفت و طبق دستور او عمل كرد. سپس به در خانهى عثمان بن عفان آمد.
اين بار، تا رسيد، دربان جلو آمد و دست او را گرفت و نزد خليفه برد و روى مسند عثمان، كنار وى نشانيد و عثمان از حاجتش سوال
كرد و خواستهى او را بر آورده كرد و به او گفت: هر زمان، هر حاجتى داشتى نزد ما بيا و از ما بخواه. آن مرد، با حاجت روا شده به
ديدار عثمان بن حنيف رفت و به او گفت: خدا به تو پاداش نيك دهد كه دربارهى من نزد عثمان شفاعت نمودى. ابن حنيف گفت: به
خدا قسم من نزد عثمان از تو شفاعتى نكردم. ولى رمز كار اين است كه من روزى در محضر پيامبرصلى هللا عليه وآله بودم. مرد
نابينايى وارد شد و از زوال نور چشم خويش شكايت كرد. پيامبرصلى هللا عليه وآله فرمود: «اگر بخواهى، دعا مىكنم - كه چشمت
بينا شود - و گرنه صبر كن (تا اجر ببرى)» آن مرد گفت: اى رسول خدا! كسى ندارم كه دستم بگيرد و راهم ببرد. لذا كار بر من
دشوار شده است. پيامبرصلى هللا عليه وآله به او فرمود: «وضو بگير و دو ركعت نماز بجا آور و پس از آن، خدا را با اين جمالت بخوان!

اللهم انى أسئلك و أتوجه اليك بنبينا محمد ...»
ابن حنيف گفت: بخدا قسم ما هنوز در محضر پيامبرصلى هللا عليه وآله مشغول سخن گفتن بوديم و از هم جدا نشده بوديم كه

همان مرد وارد مجلس شد، در حالى كه بينا شده بود به طورى كه گويا نابينا نبوده است.(28)
از روايات فوق استفاده مىشود:

1 - جواز توسل به پيامبرصلى هللا عليه وآله در حيات آن حضرت؛
2 - جواز توسل به رسول خداصلى هللا عليه وآله پس از وفات آن حضرت؛

3 - جواز حاجت خواستن از پيامبرصلى هللا عليه وآله چه در زمان حيات و چه پس از وفات، چنان كه جملهى «يا محمدصلى هللا عليه
وآله انى أتوجه بك الى ربك أن تقضى حاجتى» گواه بر مدعاست.(29)

بركات توسل به امام حسينعليه السالم

بركات و خيرات مجالس توسل به ساالر شهيدان، حضرت ابا عبدهللا الحسينعليه السالم بيش از آن است كه قابل شمارش باشد؛ به
دليل اين كه در تاريخ طوالنى مجالس عزادارى آن حضرت، كرامات و بركات فوقالعادهاى از اين محافل ديده شده كه جمعآورى آن

ممكن نيست.
جاذبهى عشق حسينى به قدرى زياد است كه به مجرد حلول ماه محرم، اقشار مختلف از پير و جوان و زن و مرد، لباس عزا بر تن
كرده و به سوى مجالس عزاى آن حضرت، رهسپار مىگردند. رسول خداصلى هللا عليه وآله فرمود: «شهادت امام حسينعليه السالم

در دل مؤمنين آتشى روشن مىكند كه هيچ گاه سرد نمىشود».
امام خمينىرضى هللا عنه مىفرمود: «ما هر چه داريم از گريه داريم»؛ و اين، يك حقيقت غير قابل انكار است. سيل خروشان مردم
سوگوار در ايام پرشور محرم و صفر به سوى مساجد و تكايا و حسينيهها مىآيند و مبلغين مكتب واليت، معارف حقه را به آنان
مىآموزند و مؤمنين را به وظايف دينى خود آشنا مىگردانند. اكنون براى تشويق و ترغيب مبلغين گرانقدر، حديث ذيل را نقل مىكنيم تا
اين عزيزان، بيشتر به ارزش كار خود پى ببرند و گام هايشان در طريق ترويج مكتب واليت و گريهى بر سيدالشهداعليه السالم

استوارتر گردد. در «لهوف» سيد بن طاووس، مسطور است:
«من بكى و أبكى فينا مأئة فله الجنة و من بكى و أبكى خمسين فله الجنة و من بكى و أبكى ثالثين فله الجنة و من بكى و أبكى

عشرين فله الجنة، و من بكى و أبكى عشراً فله الجنه، و من بكى واحداً فله الجنة و من تباكى فله الجنة».

پي نوشت ها:

1) لسان العرب.

2) مفردات راغب.

3) لسان العرب، المنجد.

4) لسان العرب، المنجد، مجمع البحرين.

5) سورهى مائده، آيهى 35.

6) بحاراألنوار، ج 36، ص 244.

7) مستدرك سفينة البحار، ج 10، ص 295، به نقل از تفسير نور الثقلين، ج 1، ص 626.
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8) مستدركالوسائل، ج 12، ص 269.

9) بحاراالنوار، ج 23، ص 10، ح5.

10) تفسير الميزان، ج 5، ص 362.

11) داليل االمامة، طبرى، ص 3؛ شرح نهجالبالغه، ابن ابى الحديد، ج 86، ص 211.

12) وسائاللشيعة، ج 16، ص 288.

13) سورهى آل عمران، آيهى 103.

14) بحاراالنوار، ج 24، ص 84، ح 3.

15) بحاراألنوار، ج 65، ص 233.

16) بحاراألنوار، ج 36، ص 15.

17) وفاء الوفاء، ج 4، ص 1371 - 1372 و بحاراالنوار، ج 11، ص 181، ح 33.

18) سورهى حجرات، آيهى 2.

19) همان،آيهى 3.

20) آيهى 4.

21) سورهى نساء، آيهى 64؛ وفاء الوفاء، سمهودى، ج 4، ص 1376و در كشف االرتياب در ص 317 مدارك ديگرى نيز براى اين قضيه نقل كرده است.

22) عالم معروف شافعى و متوفاى 911 هجرى.

23) وفاء الوفاء باخبار دار المصطفى، سمهودى، ج 1، فصل سوم، ص 560.

24) كشف االرتياب، ص 310.

25) وفاء الوفاء، ج 1، ص 560.

26) الدعوة االسالمية، ج 2، ص 207.

27) الدعوة االسالمية، ج 2، ص 207.

28) وفاء الوفاء، ج 4، ص 1373 و كشف االرتياب، ص 311.

29) التوسل و الوسيلة، ابن تيميه، ص 92 - 98.
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جريانهاى فكرى - اجت�عى عاشورا (1)

پورامينى محمد باقر 

مقدمه

هر حركت و نهضت بزرگ الهى، جريانهاى به راه پيوسته، از راه مانده و رو در رو دارد. آنچه تاريخ را زيبا ساخته، جاودانه ماندن رهروان
اهل بيت، به ويژه سيدالشهداعليه السالم است.

ماِء * ُتْؤتِي ُأُكلَها ُكلَّ ِحيٍن بِإِْذِن َربِّها...؛ َو َمَثُل ِّبٍَة أَْصُلها ثابٌِت َو َفْرُعها فِي السَّ ِّبًَة َكَشَجَرٍة طَي «أَ لَْم تََر َكْيَف َضَرَب اللَُّه َمَثالً َكلَِمًة طَي
َكلَِمٍة َخبِيَثٍة َكَشَجَرٍة َخبِيَثٍة اْجُتثَّْت ِمْن َفْوقِ اْألَْرضِ ما لَها ِمْن َقراٍر»؛(1)

«آيا نديدى خدا چگونه مثل زده؛ سخن (و عقيده) پاك، مانند درختى پاك است كه ريشهاش استوار و شاخهاش در آسمان است؟
ميوهاش را هر دم به اذن پروردگارش مىدهد... و مثل سخن (وعقيده) ناپاك، چون درختى ناپاك است كه از روى زمين كنده شده،

قرارى ندارد».
امام حسينعليه السالم به عنوان نماد «كلمه طيبه»، حركت مباركى را آغاز كرد و پيش از نهضت و همزمان با آن، تمام نخبگان و
چهرههاى اثر گذار را به بيدارى و همراهى دعوت كرد؛ اما تعداد اندكى از نخبگان به امام لبيك گفتند و متأسفانه بسيارى از
برجستگان جامعه اسالمى وقت، نه تنها امام را همراهى نكردند، بلكه برخى مهر سكوت بر لب زدند و تعدادى نيز ساز سازش با

حكومت جور زدند. وضيعت طيف همراه و پشتيبان خالفت يزيد نيز روشن بود.
در اين نوشتار، پس از بررسى نقش بيدارى امام، جايگاه و نوع واكنش شخصيتهاى برجسته را در برابر امام و حماسهاى كه او آفريد،
به اختصار بررسى مىكنيم. طبيعى است كه به دليل تاثير گذارى هريك از اين افراد، بر روش و رفتار مردم، مىتوان آنان را به عنوان

نماد يك طيف و جريان فكرى - اجتماعى بررسى كرد.

بيدارسازى جريانهاى فكرى - اجت�عى

انتصاب ناميمون معاويه در عهد خليفه دوم بر منطقه شام، شروع چيرگى امويان بر قدرت بود كه در دوران عثمان بن عفان اموى، اين
روند، سير صعودى يافت. جريان دنياگرايى كه با تكيه بر مناصب مهم حكومتى، در پى احياى حاكميت مطلق امويان بر جهان اسالم

برآمد.
حكومت امويان، چيزى جر فساد فرهنگى و سياسى را در پى نداشت؛ زيرا رفتار مسئوالن و كارگزاران حكومتى، بنا به مصالح
خصوصى و حتى قومى و قبيلهاى، از ضوابط و وظايف رسمى جامعه اسالمى منحرف شد و دامنه اين فساد، بدان جا رسيد كه پس

از چيره شدن معاويه بر مسند خالفت، شكل و ماهيت حاكميت دينى، واژگونه گرديد. سعيد بن مسيب چنين نقل كرده است:
«معاويه نخستين كسى است كه اين امر را به صورت پادشاهى بازگرداند و مىگفت: منم نخستين پادشاه».(2)

امام حسينعليه السالم در دوره امامت خود، هر چند كه بر پيمان صلحى كه برادرش با معاويه امضا كرده بود، وفادار ماند؛(3) اما اين
به معناى سكوت در برابر رفتارهاى زشت معاويه نبود. وقتى معاويه در نامهاى به امام، به دروغ از تالش حضرت براى نقض صلح

سخن راند، امام حسينعليه السالم در پاسخ، چنين ادعايى را رد كرد و فرمود:
«گمان ندارم كه براى پيكار نكردن با تو، نزد خدا، بهانهاى داشته باشم و من براى اين امت، هيچ فتنهاى را بزرگتر از زمامدارى تو

سراغ ندارم».(4)
، واليتعهدى پسرش يزيد را در شام مطرح كرد(5) و از نخبگان مدينه خواست تا اين واليت عهدى را بپذيرند، وقتى معاويه در سال 56
واكنش امام حسين عليه السالم را در پى داشت. امام در نامهاى به معاويه هشدار داد و او را به خداترسى رهنمون كرد و چنين

نگاشت:
«فرزند خود را كه جوانى شرابخوار و سگباز است، جانشين خود ساختى؛ پس در امانت خود خيانت روا داشتى و زير دستان خود را
به تباهى كشاندى و سفارش پروردگارت را به جا نياوردى. چگونه كسى را بر مسلمانان مىگمارى كه شراب مىنوشد؟ با اين كه
شرابخوار، از فاسقان و تبهكاران است و در حالى كه شرابخوار، بر يك درهم نيز امين نيست، چگونه بر امتى امين باشد؟ به زودى

كه نامههاى استغفار و توبه پيچيده شود، نتايج شوم عمل خود را دريابى»!(6)
تنها عاملى كه راه را براى تحقق اهداف معاويه و تثبيت يزيد هموار مىكرد، همراهى يا سكوت بسيارى از نخبگان فكرى و اجتماعى
بود و امام ريشه بسيارى از مصيبتهاى وارده را سكوت خواص و چهرههاى نامدار و خوشنام اسالم مىدانست؛ آنان كه نامور به
نكويى، معروف به خيرخواهى و در دل مردم، شكوهمند بودند؛ كسانى كه شرافتمند و دولتيار، از ايشان پروا داشتند. امام، نخبگان

فرهنگى و اچتماعى را اين گونه مورد پرسش قرار داد كه:
«آيا اين همه از آن رو نيست كه شما به پايگاهى رسيدهايد كه مردم از شما اميد دارند تا به حق خدا قيام كنيد و اگر از قيام به

بيشتر حقوق الهى كوتاهى ورزيد، حق امامان را خوار شمردهايد».
امام با بيان اين مهم كه شما را به خاطر خدا در ميان مردم ارجى است، رمز ارجمندى و برترى نخبگان را مرهون كرامت الهى
دانست و سستى ايشان در برابر دفاع از دين خدا را اين گونه مورد نقد قرار داد؛ نه مالى پراكنديد و نه جانى را در راه جانآفرين به
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خطر افكنديد و نه براى خدا با گروهى در افتاديد.
آن حضرت، با آسيبشناسى جدى كاركرد و واكنش نخگبان و عالمان، آنان را به تأمل واداشت و فرمود:

«به چشم مىبينيد كه پيمانهاى الهى شكسته شده، ولى نمىهراسيد و در حالى كه عهد (و واليت) پيامبر خداصلى هللا عليه وآله
خوار شمرده شده است و كوران و الالن و زمينگيران در همه شهرهاى (جهان اسالم) وانهاده ماندهاند و بر آنها ترحمى نمىشود،
شما به اندازه شأن و پايگاهى كه از آن برخورداريد، كارى نمىكنيد و نه بدان كس كه (در آن جهت) كار مىكند، مددى مىرسانيد و با

چربزبانى و سازش پيش ستمكاران، خود را آسوده مىسازيد»!
امام حسينعليه السالم با گله از بىتحركى خواص كه «نه مالى پراكندند و نه جانى را در راه جانآفرين به خطر افكندند و نه براى خدا

با گروهى در افتادند»،(7) چنين شكوه مىكند:
ْلُتُم اْلَمُئونََة فِي َذاتِ اللَِّه َكانَْت ُأُموُر اللَِّه َعلَْيُكْم تَِرُد َو َعْنُكْم تَْصُدُر َو إِلَْيُكْم تَْرِجُع َو لَكِنَُّكْم َمكَّْنُتُم الظَّلََمَة «َو لَْو َصبَْرُتْم َعلَى األََذى َو تََحمَّ

َهَواتِ»؛(8) ُبَهاتِ َو يَِسيُروَن فِي الشَّ ِمْن َمْنِزلَتُِكْم َو أَْسلَْمُتْم ُأُموَر اللَِّه فِي أَْيِديِهْم يَْعَمُلوَن بِالشُّ
«اگر بر آزار شكيبا بوديد و در راه خدا، تحمل به خرج مىداديد، امور خدا با شما، به دست شما در مىآمد و احكام او، از (جانب) شما
صادر مىشد و مرجع همگان قرار مىگرفتيد؛ ولى شما خود ستمكاران را در پايگاه خويش جاى داديد و زمام امور (حكومت) خدايى را به

دست آنان سپرديد تا به شبهه، كارها كنند و به راه شهوتها روند».
سيد شهيدان به سران جريانهاى فكرى وقت هشدار داد كه اگر او را يارى نكنند و به وى حق ندهند، قدرت ستمگران بر سرشان

خواهد ماند و آن حاكمان ستمپيشه، به خاموش كردن نور پيامبر خداصلى هللا عليه وآله خواهند پرداخت!(9)
با آغاز خالفت يزيد در سال 60 هجرى و ممانعت امام از بيعت، تحوالت منتهى به حماسه عاشورا، كليد خورد و امام از آغاز حركت
خود در مدينه تا كربال و همچنين در مدت اقامت 4 ماهه خود در مكه، نخبگان موجود جامعه اسالمى را با وظايف اصلىشان آشنا
ساخت و طى ديدارهاى مختلف با آنان و يا با ارسال نامههاى متعدد، هدف حركت خويش را مبرهن داشت و همگان را به مسئوليت

خطيرشان، رهنمون كرد.

جريانشناىس عاشورا

موضعگيرى نخبگان سياسى و شخصيتهاى فرهنگى، در برابر نهضت عاشورا و پيام ساالر شهيدان را در قالب جريانهاى فكرى -
اجتماعى ذيل بررسى مىكنيم:

1. جريان پيرشو

بسيارى از خاندان بنىهاشم، از مدينه، با امام، همراه شدند و حضورى زيبا در حماسه كربال داشتند. همچنين امام حسينعليه
السالم از مكه، نامهاى براى محمد بن حنفيه و برخى از بنىهاشم فرستاد و در آن، چنين مرقوم داشت:

الم»؛(10) ا بَْعُد َفإِنَُّه َمْن لَِحَق بِي ِمْنُكْم اْسُتْشِهَد َمِعي َو َمْن تََخلََّف لَْم يَْبُلغِ اْلَفْتَح َو السَّ «أَمَّ
«هركس به من بپيوندد، به شهادت مىرسد و هر كس نپيوندد، پيروزى را درك نخواهد كرد».

درباره تعداد چهرههاى شهيد هاشمى اين حماسه، ارقام مختلفى نقل شده است. مشهورترين رقم، 17 نفر(11) و بيشترين آن، 27
نفر شهيد است(12) كه گويا از فرزندان امام علىعليه السالم در كربال، 11 نفر شهيد شدند.(13)

در ميان اين جريان پيشرو، خاندان عقيل، جايگاه ممتازى داشتند و تعداد شهداى اين خاندان را، 9 نفر مىدانند.(14)
امام سجادعليه السالم، در حماسه كربال، جوانى 23 ساله بود(15) كه در آن ايام، به شدت بيمار گرديد(16) كه پس از شهادت پدر،
منصب امامت را عهده دار گرديد و فعاليت اصلى وى، در تبيين قيام امام حسينعليه السالم پس از عاشورا و در آغاز دوره امامتشان،

بوده است.
حضور زنان هاشمى در اين جريان، حضورى مسئوالنه و به يادماندنى است؛ نقشى كه در ترسيم چگونگى قيام امام حسينعليه
السالم و افشاگرى ماهيت يزيد و پرده بردارى از زشتى عملكرد دشمنان، بسيار روشنگر و زيبا مىنمود. پس از حماسه عصر عاشورا
و شهادت امام حسينعليه السالم، رهبرى قافله، بر عهده حضرت زينبعليها السالم بود و در واقع، او نيابت رهبرى را از طرف امام
حسينعليه السالم و امام سجادعليه السالم بر عهده گرفت. همچنين حضرت اّمكلثومعليها السالم، نقش مهمى در افشاى چهره

دشمن در كوفه و شام داشت و سخنان او در كوفه، نشان از اين واقعيت دارد.(17)

2. جريان بازمانده

در اين جريان نيز مىتوان از چهرههاى هاشمى - چون عبداللَّه بن عباس، عبداللَّه بن جعفر و محمد حنفيه - ياد كرد؛ شخصيتهاى
مثبتى كه از همراهى امام معذور بودند.

عبداللَّه بن جعفر از شركت در جنگ معذور بود؛ گويا وى در آن مقطع، نابينا شده بود؛ اما فرزندانش را به كربال فرستاد.(18)
درباره محمد بن حنفيه نيز ادعا شده كه او بيمار بوده و قادر به مشاركت در اين حماسه نبوده است.(19)

عبداللَّه بن عباس نيز گويا در ماههاى پايانى سال شصت، مشكل بينايى داشت و حتى او را نابينا دانستهاند و چنين مشكلى، او را
از همراهى با امام، معذور مىساخت.(20)

اين سه، در ديدارهايى متعدد، با يادكرد پيشينه منفى كوفيان، امام را از رفتن به عراق بر حذر داشتند. امام حسينعليه السالم در
برابر محمد حنفيه در مدينه، وصيت نامه خود را براى او نوشت و در آن، چنين تصريح كرد:
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ِة َجّدِي»؛ «إِنََّما َخَرْجُت لِطَلَِب اِإلْصالحِ فِي ُأمَّ
«تنها به انگيزه سامانبخشى در امت جدم برخاستم».(21)

امام در پاسخ به عبداللَّه بن جعفر نيز با رفع شبهه اختالف انگيزى از حركت خود كه عدهاى مطرح مىساختند، چنين نوشت:
«كسى كه مردم را به خدا و رسول او مىخواند و عمل صالح انجام مىدهد، موجب اختالف و دشمنى نمىشود».

در نامه پسر جعفر، چون سخن از امان ستاندن بود، امام، بهترين امان را امان خداوند دانست.(22)
همچنين امام در پاسخ به عبداللَّه بن عباس، چنين فرمود:

«آنان دست از من بر ندارند؛ هر جا باشم، مرا بجويند تا با ناخوشايندى بيعتشان كنم و مرا بكشند. به خدا سوگند! آنان بر من ستم
كنند و من در فرمان پيامبر خداصلى هللا عليه وآله به همان سان كه فرمود، خواهم بود؛ انّا للّه و انّا اليه راجعون».(23)

3. جريان همراه

گرچه در ميان چهرههاى غيرهاشمى همراه امام، تابعين زيادى بودند كه نقش خبرگى در ميان مردم كوفه و بصره داشتند،(24) اما
به دليل جايگاه اصحاب رسول اللهصلى هللا عليه وآله، از معروفترين ايشان به عنوان چهرههاى مطرح اين جريان همراه، ياد مىكنيم.

الف) انس بن حرث كاهىل

او از پيامبرصلى هللا عليه وآله چنين نقل كرده است:
«اّن ابنى هذا ُيقَتُل بِارض ٍ ِمن اَرضِ العراقِ اَال َفَمن َشِهَدُه َفْليَنُصره»؛

«همانا پسرم (حسين)، در منطقهاى از مناطق عراق، كشته مىشود؛ هركس او را ديد، يارىاش كند».(25)
انس در كوفه اقامت داشت و چون از ورود امام به سرزمين عراق آگاهى يافت، خود را شبانه به كربال رساند و در كنار امام جاى

گرفت و در روز عاشورا با كوفيان جنگيد تا آن كه به شهادت رسيد.(26)

ب) حبيب بن مظاهر اسدى

او از شخصيتهاى بزرگ كوفه بود كه براى دعوت از امام حسينعليه السالم به وى نامه نوشت.(27) هنگامى كه مسلم بن عقيل وارد
كوفه شد، حبيب به همراه مسلم بن عوسجه، براى امام از مردم كوفه بيعت ستاند و چون ابن زياد وارد شهر كوفه شد و مردم را از
اطراف سفير امام پراكند، آن دو متوارى شده، سپس مخفيانه خود را به امام حسينعليه السالم رساندند. در روز عاشورا، حبيب،
فرمانده ميسره (جناح چپ) سپاه بود. شهادت حبيب، امام حسينعليه السالم را بسيار متأسف ساخت. او به هنگام شهادت، 75

سال داشت.(28)

خزرجى ج) عبدالرحمن بن عبد رب انصارى 

) او به هنگام حركت امام به گفته برخى مورخان، امام علىعليه السالم به عبدالرحمن، قرآن را تعليم داد و او را تربيت كرد.(29
حسينعليه السالم از مكه به عراق، با امام همراه شد و در روز عاشورا، در حمله نخست، جنگيد و سپس كشته شد.(30)

د) عبداللَّه بن يقطر حم�ى

) هنگامى كه مسلم از مردم كوفه بيعت ستاند، نامهاى براى امام گويا او برادر رضاعى (شيرى) امام حسينعليه السالم است.(31
فرستاد و آن حضرت را به عزيمت به سوى كوفه ترغيب كرد. امام نيز در مكه، پاسخى براى نامه مسلم نوشت و آن را به عبداللَّه
يقطر سپرد. پيك نامه امام، در قادسيه دستگير شد و به نزد عبيداللَّه بن زياد فرستاده شد. او در بازجويى مقاومت كرد و چيزى

نگفت. ابن زياد از او درخواست كرد تا باالى قصر رود و امام را دشنام دهد. عبداللَّه از اين فرصت بهره جست و بانگ زد:
«اى مردم! من فرستاده حسينعليه السالم به سوى شما هستم؛ او را يارى كنيد و با او بر ضد پسر مرجانه و پسر سميه حرامزاده

همداستان شويد».
در آن حال، ابن زياد دستور داد آن يار پيامبر را از باالى قصر به زير انداختند و با كارد، او را ذبح كردند.(32)

ه) مسلم بن عوسجه اسدى

او از شخصيتهاى با نفوذ كوفه بود كه براى امام حسينعليه السالم نامه نوشت و تا پاى جان نيز بر آن دعوت ايستاد. او به همراه
حبيب، براى امام، از كوفيان بيعت ستاند و خود را در خدمت مسلم بن عقيل قرار داد و سفير امام نيز در برنامه اقامت كوتاه خود، او
را در رأس گروهى از طايفه مذحج و اسد گذارد. پس از كشته شدن مسلم بن عقيل و هانى، مسلم بن عوسجه، مدتى متوارى بود
) وقتى امام در شب عاشورا، بيعت را از ياران خود و آنگاه به همراه خانواده خويش، از كوفه گريخت و خود را به كربال رساند.(33

برداشت، مسلم بن عوسجه، پس از برادران امام و اهل بيت، لب به سخن گشود و گفت:
«به خدا سوگند! اگر هفتاد بار كشته شوم، سوزانده شوم و خاكسترم برباد رود، هرگز تو را رها نخواهم كرد؛ تا چه رسد به اين كه

اكنون يك بار كشته شدن است؛ سپس كرامت ابدى است».(34)
ابى مخنف نيز اين فراز از سخن پسر عوسجه را نقل كرده است كه فرمود:



ره توشه

file:///G|/ghrooh%20tamin%20manabe/L/job/rahtoshe/rahtooshe1/rahtusheh/85/03/09.htm[6/13/2021 12:41:32 PM]

«سوگند به خدا! اگر نيزهام در سينه شان بشكند و با شمشيرم آن قدر آنها را بزنم كه دسته شمشير از دستم رها شود، از شما
جدا نخواهم شد».(35)

مسلم، پيش از حبيب، به ميدان رفت و در آن لحظه آخر، به دوست خود حبيب كه بالين اش آمده بود، سفارش كرد كه امام را تنها
نگذارد. او نخستين كسى بود كه در حمله نخست، به شهادت رسيد.(36)

عروه مرادى و) ها� بن 

او بزرگ قبيله مراد بود و چهار هزار مسلح و هشت هزار پياده تحت امرش بودند.(37) مسلم بن عقيل در هنگامه بىوفايى كوفيان، در
خانه هانى، پناه گرفت و پس از خبر چينى يك جاسوس، قضيه پناه دادن به مسلم آشكار و هانى، دستگير شد و توسط ابن زياد

شكنجه شد تا مسلم را تسليم كند؛ اّما هانى تن به اين خوارى نداد و در پاسخ چنين گفت:
«واللَّه! هزار عيب و عار باشد؛ من هرگز بدين رسوايى تن درندهم و ميهمان و رسول پسر رسول خداصلى هللا عليه وآله را پيش
خصم نيارم؛ تا زنده باشم و ياران و اخوان داشته باشم. به خدا! اگر حتى تنها باشم و هيچ يار و معين و دوست و مددكارى نداشته

باشم، هرگز بدين عيب و نقص، راضى نشوم».(38)
مردم مذحج، چون نگران وضع هانى بودند، قصر ابن زياد را محاصره كردند. شريح قاضى، مردم را بفريفت و پراكنده ساخت. هانى تا
) هانى در هنگام دستگيرى مسلم، محبوس ماند و آن دو همزمان در روز هشتم ذيحجه سال شصتم قمرى به قتل رسيدند.(39
) امام حسينعليه السالم چون از شهادت مسلم و هانى خبر يافت، «سخت شهادت، بيش از نود سال از عمرش مىگذشت.(40

بگريست؛ گريستنى شديد»(41) و چند بار اين جمله را تكرار فرمود:
«انا ہلل و انا اليه راجعون؛ رحمت خدا بر آن دو باد».(42)

4. جريان دلسوز

اين گروه، خيرخواهانه به امام پيشنهاد تجديدنظر در تصميم خود را ارائه كردند. امام نيز به فراخور سخنان و نصايح آنها، به آنان پاسخ
داد. از عمر بن عبدالرحمن مخزومى، به عنوان چهره شاخص اين جريان مىتوان نام برد. او در مكه و در آستانه حركت امام حسينعليه
السالم به عراق، نزد امام آمد و گفت: پسر عمو! من براى حاجتى نزد شما آمدهام كه مىخواهم خيرخواهانه آن را بگويم؛ اگر مرا
خيرخواه خويش مىدانى، مىگويم وگرنه دم فرو مىبندم. امام فرمود: بگو از نظر من، تو نه كژانديشى و نه اين كار، زشت است.(43) او
گفت: شنيدهام كه مىخواهى به عراق بروى؛ من از اين رفتن، بر تو بيمناكم. تو به شهرى مىروى كه كارگزارانش در آن حاضرند و
بيتالمال را در اختيار دارند؛ مردم نيز بنده درهم و دينارند. من بيم آن دارم كه همانهايى كه به تو وعده يارى دادهاند و كسانى كه از

دشمنت نزد آنها محبوبترى، با تو به جنگ درآيند! امام فرمود:
«اى پسر عمو! خدا به تو پاداش خير دهد! به خدا سوگند! مىدانم كه تو براى خير خواهى گام برداشتهاى و خردمندانه سخن
مىگويى. هر چه مقدر باشد، همان مىشود؛ خواه به نظرت رفتار بكنم يا رفتار نكنم و تو نزد من، ستودهترين مشاور و خيرخواهترين

خيرخواهانى».(44)

5. جريان ناصح عافيتطلب

وجه مشترك اين جريان عافيت طلب، تظاهر به نصيحتگرى و داعيه دلسوزى بود؛ بدون آن كه در هدف و آرمان حركت امام، درنگ
نمايند و آن را بزرگ دارند. افراد زير را مىتوان از چهرههاى اين جريان برشمرد:

الف) عبدالله بن مطيع عدوى

او عافيتطلبى بود كه حفظ منزلت قريش و عرب، برايش از حفظ اسالم مهمتر بود. او دو ديدار با امام حسينعليه السالم داشت؛
نخست در راه مدينه - مكه و دوم، هنگامى كه امام از حاجز به سوى عراق حركت كرد. در ديدار نخست، همان طور كه امام ميان
مدينه - مكه در حركت بود، او از امام استقبال كرد و گفت: اى اباعبدهللا! جان من فداى تو باد. كجا مىروى و چه عزيمت دارى؟ امام
فرمود: عزيمت مكه دارم؛ چون آن جا رسم، در كار خود انديشه كنم؛ آن چه صالح و صواب نمايد، پيش گيرم. عبدهللا گفت: چون به
مكه رسى، همان جا مقيم شو و ساكن باش و به سخن اهل كوفه اعتبار ندار. تو امروز، سرور و سيد و بهتر و مهتر عربى! در حرم

خدا، ساكن باش كه اگر نعوذ باہلل تو را واقعهاى افتد، جمله اهلبيت تو هالك شوند. او سپس براى آن حضرت، دعاى خير كرد.(45)
ابن عساكر، اين ديدار را به صورت ذيل پايان مىبرد:

«ابن مطيع، چون سرگرم كندن چاهش بود، به امام گفت: اين چاه را آماده كردهام و امروز براى نخستين بار، به دلو ما آب آمده
است؛ چه مىشد كه شما به درگاه خداوند دعا مىكرديد و برايش بركت مىخواستيد. امام فرمود: قدرى از آبش بياور! عبدهللا، دلوى

آب آورد و امام از آن نوشيد؛ سپس آن را چشيد و در چاه ريخت و پس از آن، آب چاه، گوارا و فراوان گشت».(46)
آن چه مايه تأسف است، آن كه او بر مليت عرب اشاره كرد و بر سرور عرب بودن امام، تكيه كرد و عافيتطلبى او بدان حد بود كه
حركتى براى همراهى با امام صورت نداد و ادعاى دوستى امام نيز صرفا يك ادعا بود؛ زيرا پس از شهادت امام، به ابن زبير پيوست و
والى كوفه گرديد و به جست و جوى شيعيان پرداخت و آنان را مىترسانيد. در رويايى با قيام مختار نيز با شيعيان جنگيد و از قاتالن

امام حسينعليه السالم، مانند شمر ذىالجوشن، شبث بن ربعى و ديگران، عليه آنان، كمك گرفت.(47)
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ب) مسور بن مخرمه

او به هنگام اقامت امام در مكه، نامهاى به حضرت نوشت و او را از عزيمت به عراق بازداشت و امام نيز در پاسخ فرمود:
«از خداوند، در اين كار، طلب خير مىكنم».(48)

مسور، خواهرزاده عبدالرحمن بن عوف بود و از نزديكان و مالزمان عمر و عثمان به شمار مىآمد و امام را يارى نكرد؛ اما با عبدهللا بن
زبير، همراه شد و با فرمانروايى يزيد، مخالفت كرد و هنگام محاصره مكه، سنگ منجنيقى به او اصابت كرد و او مرد.(49)

ج) اوزاعى

) اوزاعى را نه ناهى مىتوان شمرد و نه گويا او ابوايوب مغيث است كه به اوزاعى شهرت داشته است و از اوزاع شام مىباشد.(50
ناصح؛ چون با عزم بازداشتن امام حسينعليه السالم و در آستانه حركت ايشان به عراق، نزد حضرت آمد. امام به او فرمود:

«آمدهاى تا مرا از حركت باز دارى؛ در حالى كه خداى عزوجل، جز اين راه را نخواسته است؟ روز دوشنبه، حركت من خواهد
بود».(51)

سازشكار 6. جريان 

اين جريان، در برابر نهضت سيدالشهداعليه السالم، واكنش نشان دادند و پيشنهاد صلح با يزيد را طرح كردند و خود نيز با اين
خليفه، بيعت نمودند. دو چهره مرد و زن اين جريان، عبارتند از:

الف) عبداللَّه بن عمرخطاب

) اما خالفت معاويه را به رسميت شناخت و با وى بيعت او بعد از عثمان، از بيعت با اميرمؤمنانعليه السالم سرپيچى كرد؛(52
) و از امام، ) با روى كار آمدن يزيد، او براى ترغيب امام حسينعليه السالم به بيعت با يزيد، سه ديدار با حضرت داشت(54 كرد.(53
) او در مكه، نزد امام رفت و گفت: از دشمنى ديرين اين خاندان با خود، درخواست كرد كه مانند همه مردم، ره صلح پيش گيرد.(55
آگاهى دارى؛ مردم به او (يزيد) روى آوردهاند و درهم و دينار در دست اوست؛ در صورت مخالفت با او كشته مىشوى و گروهى از
مسلمانان نيز قربانى مىگردند. من از رسول خداصلى هللا عليه وآله شنيدم كه فرمود: حسينعليه السالم كشته خواهد شد و اگر
مردم دست از يارى او بردارند، به خوارى و ذلت ابدى، مبتال خواهند شد. پيشنهاد من اين است كه مانند همه مردم، ره صلح پيش

گيرى.(56)
امام در پاسخ پيشنهاد عبداللَّه بن عمر چنين فرمود:

«ابوعبدالرحمان! آيا من با يزيد بيعت كنم و به صلح با او تن دهم؟ آيا نمىدانى پستى دنيا، به اندازهاى است كه سر يحيى، پسر
زكريا به زناكارى از زناكاران بنىاسرائيل هديه داده مىشود؟ مگر نمىدانى كه بنىاسرائيل، بين طلوع فجر تا طلوع سپيده خورشيد،
هفتاد پيامبر را به قتل رسانده، سپس در حل كار خويش مىنشستند و به خريد و فروش مىپرداختند؛ گويا كه هيچ جنايتى را مرتكب
نشدهاند؟ پروردگار تعجيل نفرمود و مدتى به آنان مهلت داد و سپس دست انتقام الهى، با شديدترين وجه، گريبان آنان را گرفت و به

سزاى اعمالشان رساند. ابا عبدالرحمن! از خدا بترس و از يارىام دست بر ندار».(57)
ابن عمر، دعوت حجت خدا را رد كرد و راهى مدينه شد و پس از شهادت امام حسينعليه السالم، نامهاى به يزيد نوشت و ضمن
) در جريان شورش مردم مدينه، او ) او به وسيله وليد - حاكم مدينه - با يزيد بيعت نمود.(59 پذيرش خالفتش، با وى بيعت كرد.(58
ضمن نكوهش پيمانشكنى مردم، خطاب به خاندان خويش گفت: اگر بدانم هر يك از شما دست از بيعت با يزيد برداشته، از مخالفان

او حمايت كردهايد، رابطه من با او قطع خواهد شد.(60)
در زمان خالفت عبدالملك مروان و پس از ورود حجاج بن يوسف به مدينه، عبداللَّه بن عمر، شبانه، نزد َحّجاج رفت تا به وسيله او، با
عبدالملك بيعت نمايد. او در توجيه شتاب خود، اين سخن رسول خداصلى هللا عليه وآله را يادآور شد كه «هر كس بميرد و پيشوايى

نداشته باشد، به مرگ مردان جاهلى مرده است» و بعد گفت: مىترسم شب را بدون امام، به صبح برسانم.
گويند كه حجاج براى تحقير ابن عمر، پاى خود را از فراش بيرون كرد و گفت: براى بيعت دست خود را بر روى پايم بگذار!(61) ابن
عمر، در نماز، به حجاج اقتدا كرد و حتى از اقتدا به نجدة بن عامر كه از خوارج بود، ابا نداشت و در نماز، به او نيز اقتدا كرد(62) كه
اين امر، نشانگر اوج ذلت اوست. عبداللَّه بن عمر، در اواخر حيات خود، بينايىاش را از دست داد و در سن 87 سالگى، در مكه، از دنيا

رفت.(63)

عمره، دخرت عبدالرحمن بن سعد انصارى ب) 

اين زن، نامهاى به امام نوشت و ضمن بزرگ شمردن كار امام، به وى توصيه كرد كه فرمان خليفه را اطاعت كند و همراه جماعت
باشد. عمره به امام خبر داد كه با پاى خود به قتلگاهش مىرود. او به امام چنين نوشت: گواهى مىدهم كه عايشه از رسول
خداصلى هللا عليه وآله برايم نقل كرد كه فرمود: حسين، در زمين بابل كشته مىشود. امام حسينعليه السالم، پس از خواندن نامه

او، فرمود: بنابراين، ناگزير بايد به قتلگاه خويش بروم و رفت.(64)
مورخان اهل سنت، اين زن را عالمه، فقيهه و دستپرورده عايشه مىدانند و مىگويند كه دانش فراوان داشت. در ديوانهاى اسالمى، از

او سخنان فراوانى نقل شده است.(65)
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جريانهاى فكرى - اجت�عى عاشورا (2)

در نوشتار قبل، به شش جريان فكرى و اجتماعى در واقعه عاشورا اشاره شد؛ در ادامه، جريانهاى ديگر را بازشناسى مىكنيم.

7. جريان خاموش

در اين جريان، چهرههاى سرشناس و معتبرى به چشم مىخورند كه در ديدارهاى خود با امام، گفت و شنودهايى نيز انجام دادند؛ اما
متأسفانه بر خالف انتظار، تاريخ از خاموشى و عدم همراهى آنان خبر داده است؛ به اين چهرهها بنگريد:

الف) ه�م بن غالب �يمى، معروف به فرزدق

او از شاعران معروف عرب است كه مدح او درباره امام سجادعليه السالم، معروف است. او در سال 60 هجرى براى مناسك حج
وارد مكه شد و در بستان بنىعامر، امام حسينعليه السالم را ديد. حضرت از وى، وضعيت مردم عراق را جويا شد و او در پاسخ گفت:
قلبهاى مردم با توست و شمشيرهايشان با بنىاميه؛ قضا از آسمان فرود مىآيد و خداوند، هر چه بخواهد، انجام دهد. امام فرمود:
همين گونه است؛ ہلل االمر و كل يوم هو فى شأن.(1) آنگاه فرزدق چند سؤال درباره نذر و مناسك حج پرسيد و با امام وداع كرد.(2)

اربلى، ديدار فرزدق با امام و سخنان طرح شده در اين ديدار را از زبان فرزدق، چنين نقل كرده است:
«وقتى از كوفه مىآمدم، امام حسينعليه السالم را مالقت كردم. امام فرمود: از آن جا چه خبر؟ گفتم: راستش را بگويم؟ فرمود: آرى.

گفتم: دلهاى ايشان با توست و شمشيرهاى ايشان، با بنىاميه و نصر و پيروزى هم از آن خداست.
امام فرمود:

يَّاُنوَن»؛(3) ُصوا بلبالِء َقلَّ الدَّ يُن لَِعٌق َعلَى أَْلِسَنتِِهْم يَُحوُطونَُه َما َدرَّْت بِِه َمَعايُِشُهْم َفإَِذا ُمّحِ «َما أََراَك إِالَّ َصَدْقَت. النَّاُس َعبِيُد اْلَماِل َو الّدِ
«راست گفتى! مردم مالپرستند و دين، فقط بر سر زبان ايشان است؛ آن را تا آن جا كه دستمايه تأمين زندگى ايشان است،

بچرخانند و چون به آزمونى گرفتار آيند، دينداران راستين، اندكند».
اين پرسش، براى هر منصفى هست كه چرا فرزدق، امام را ترك كرد و خود را از متن، به حاشيه كشاند.(4)

ب) برش بن غالب اسدى

او از شخصيتهاى معروف حديثى است و چون كوفه را ترك كرد، در ذات عرق، امام حسينعليه السالم را ديدار كرد. امام از او از اهل
عراق پرسيد و او در پاسخ گفت: دلهاى ايشان با توست و شمشيرهاى ايشان، با بنىاميه. امام نيز سخن او را تصديق كرد.(5) بشر

بن غالب، پس از اين ديدار، امام را ترك كرد. سكوت و عدم همراهى او، پرسشى است كه بىجواب مانده است.

ج) يزيد بن مسعود نهشىل

) يزيد بن مسعود، پس از صحبت با او از بزرگان بصره بود و نامه دعوت امام حسينعليه السالم را از سليمان بن رزين دريافت كرد.(6
قبايل بنىتميم، بنىحنظله و بنىسعد و اطالع آنان از موضوع دعوت امام، نامهاى براى حضرت نوشت و در نامه خود، وفادارى قبايل فوق
را اعالم داشت و از امام براى حضور در بصره دعوت كرد. او نامه خود را به حجاج بن بدر تميمى - كه آماده پيوستن به امام بود -
سپرد تا به حضرت برساند. حجاج نيز در كربال به حضور حضرت رسيد و نامه را تقديم داشت. وقتى امام نامه پسر مسعود را خواند،

گويا از نيامدن او تعجب كرد و فرمود:
«ما لَك! آمنك اللَّه من الخوف و اعزّك و ارواك يوم العطش االكبر»؛(7)

«چه شده بر تو! خدا تو را از ترس در امان دارد و عزيزت كند و در روز عطش اكبر، سيرابت فرمايد».

فرصت طلب 8. جريان 

عبدهللا بن زبير، تبلور اين جريان است؛ چهرهاى كه اميرمؤمنانعليه السالم در يكى از اخبار غيبى، او را حيلهگر و مكارى ناميد كه در
پى كارى بىفرجام مىرود و از ريسمان دين، براى صيد دنيا استفاده مىكند.(8)

) و به دليل ادعاى خالفت، با يزيد بيعت نكرد. او به هنگام حضور امام ابن زبير، فردى بود كه نسبت به بنىهاشم، بغض مىورزيد(9
حسينعليه السالم در مكه، ظاهرى ناصحانه به خود گرفت و از امام درخواست كرد كه در مكه بماند و به عراق نرود؛(10) گرچه
سخنان متناقض ديگرى نيز از او شنيده شد. به گفته مورخان، پسر زبير، از حضور امام حسينعليه السالم در مكه، دلخوش نبود و
طمع داشت كه با او بيعت كنند. او «هر روز به خدمت امام مىآمد و مىدانست كه با حضور آن حضرت، هيچ كس رغبت به بيعت با او

نكند».(11)
در يكى از ديدارها، ابن زبير به امام گفت: اگر من پيروانى چون پيروان شما (در كوفه) داشتم، از آن شهر، چشم نمىپوشيدم! سپس
از بيم آن كه مبادا متهم شود، گفت: اما اگر شما در حجاز بمانى و در همين جا اين كار را اداره كنى، ان شاء هللا با تو مخالفتى

نخواهد شد! آنگاه برخاست و از نزد امام رفت. بعد از رفتن او، امام فرمود:
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«نزد اين مرد، در دنيا، چيزى محبوبتر از خروج من از حجاز نيست. او فهميده است كه با وجود من، كارى از وى بر نمىآيد و مردم او را
با من برابر نمىدانند؛ از اين رو، دوست دارد كه من از شهر خارج شوم تا صحنه براى وى خالى شود».(12)

هنگامى كه امام حسينعليه السالم، عزم حركت از مكه كرد، ابن عباس به پسر زبير گفت: آن چه دوست داشتى، اتفاق افتاد و
براى او چنين خواند:
يا لك من ُقنبرِة بَمعَنر

خاللِك الَجوُّ فبيضى و اصِفرى
ونّقِرى ما شئِت ان ُتَنّقِرى

«اى پرنده! محيط برايت آماده شد؛ فضا برايت فراهم شد؛ تخم بگذار و بخوان؛ هر چه مىخواهى، دانه برچين».(13)

9. جريان بدانديش

امام حسينعليه السالم به هنگام اقامت در مكه و پيش از حركت به سوى عراق، به رؤساى پنجگانه بصره و برخى از بزرگان شهر،
نامهاى نوشت و ايشان را به بيعت خويش خواند و فرمود:

«شما را به عمل به كتاب خدا و سنت پيامبر مىخوانم؛ زيرا سنت پيامبر، از بين رفته و بدعت در دين ايجاد شده است. اگر به سخن
من گوش فرا دهيد و دستور مرا اجرا كنيد، شما را به راه رشد و سعادت، هدايت خواهم كرد».(14)

سليمان بن رزين، به عنوان پيك و نماينده امام، نامهها را به رؤساى پنج گانه بصره (احنف بن قيس، مالك بن مسمع، منذر بن جارود،
مسعود بن عمرو و قيس بن هيثم) و برخى از بزرگان شهر، همچون عمرو بن عبيدهللا بن معمر و يزيد بن مسعود رساند. واكنش اين
چهرهها، تأملبرانگيز بود. يزيد بن مسعود، اعالم پشتيبانى كرد؛ ولى خبرى از وى نشد. منذر بن جارود هم نامه را لو داد. ساير
اشراف بصره نيز بدانديشانه، مهر سكوت بر لب زده، نامه دعوت امام را بىپاسخ گذاردند و تماشاگر كشتن حجت خدا شدند. آنان،

سفير امام را به دستور ابن زياد، گردن زده، بر دار كردند.
براى شناخت شخصيتهاى مطرح اين جريان و نوع واكنش آنان به دعوت امام، به اختصار از آنان ياد مىكنيم:

الف) احنف بن قيس �يمى

او از اشراف تميمى بصره بود. شيوه برخورد احنف با اميرمؤمنانعليه السالم شفاف نبود؛ گرچه در صفين، در سپاه امام بود، اما اين
) وى پس از خوانده شدن نامه معاويه براى مردم بصره و تشويق آنها سخن از وى ثبت شده است كه «عرب به هالكت رسيد».(15
براى جنگ با اميرمؤمنانعليه السالم، به صفبندى جبهه حق و باطل توجهى نكرد و با بيان ضربالمثلى، چنين گفت: «كارى به

كارشان ندارم».
معاويه چون نظر بزرگان قبايل عرب را درباره واليتعهدى يزيد جويا شد، احنف بن قيس نيز به عنوان بزرگ بصره، در پاسخ چنين گفت:

«تو به احوال يزيد و مداخل و مخارج او، از ما عالمترى و او را بهتر از ما مىشناسى؛ اگر مىدانى كه تيمار خالفت، چنانچه متضّمن
رضاى خداى تعالى و فراغت امت محمد مصطفىصلى هللا عليه وآله باشد، در كار او، با هيچ كس مشورت مكن و خالفت، بدو ده و اگر
دانى كه بدين كار، چنانكه بايد، قيام نتواند نمود، دنيا را بدو مده و خود را در عذاب آن جهان مينداز و بر ما، بيش از گفتن سمعاً و

طاعًة نباشد».
) احنف، يكى از مخاطبان نامه امام حسينعليه السالم بود؛ اما آن را پنهان كرد و معاويه از اين سخن احنف، بسيار خرسند شد.(16
سپس در مرقومهاى كوتاه، امام را به صبر توصيه كرد. او مردم را از جنگ برحذر داشت و به اطرافيان خود چنين گفت: ما خاندان
ابوالحسن، (اميرمؤمنانعليه السالم) را بارها آزمودهايم؛ در آنان، نه حكومت بر واليتى و نه مالى براى اندوختن است و در جنگ نيز
) احنف بن قيس، دوست عبدهللا بن زبير بود و در قتل مختار، به او كمك كرد. او در سال 67 ق. در كوفه اهل كيد و تزوير نيستند.(17

مرد.(18)

ازدى ب) مسعود بن عمرو 

) وى به عنوان يكى از اشراف پنجگانه بصره، او پيشواى قبيله «ازد» بود و در جنگ جمل، با عايشه، طلحه و زبير، همراه شد.(19
) او دوست و يار صميمى عبيدهللا بن زياد بود و هنگام قيام مردم عليه درخواست بيعت امام حسينعليه السالم را بىجواب گذارد.(20
ابن زياد، وى را پناه داد. ابن زياد، نود روز پس از مرگ يزيد، به سوى شام رفت و مسعود بن عمرو، صد تن از ازديان را به فرماندهى

قرة بن قيس، با وى همراه ساخت تا او را به شام بردند. ابن زياد، هنگام ترك بصره، مسعود را جانشين خود قرار داد.(21)

ج) مالك بن مسمع بكرى

او بزرگ قبيله بنى بكر بن وائل بود و به بنىاميه گرايش داشت و در جنگ جمل، به مروان بن حكم پناه داد. هنگامى كه امام
حسينعليه السالم با ارسال نامه، از اشراف بصره دعوت به بيعت كرد، مالك بن مسمع نيز يكى از سران پنجگانه بصره بود كه نامه
امام را دريافت كرد؛ اما به اين دعوت، پاسخ نداد. او كه تمايالت اموى داشت، پس از واقعه كربال و شهادت امام حسينعليه السالم

به مردم فرمان داد تا بيعت با يزيد بن معاويه را تجديد كنند!(22)
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د) قيس بن هيثم سلمى

) هنگام كمك خواستن عثمان از اهل بصره، قيس برخاست و مردم را به يارى او تشويق او مدتى كارگزار عثمان در خراسان بود.(23
كرد. مردم به يارى عثمان شتافتند؛ ولى با دريافت خبر قتل او بازگشتند. هنگامى كه معاويه در سال 45 ق. زياد بن سميه را بر
بصره گماشت، قيس بن هيثم، والى مرودروذ، فارياب و طالقان شد و مدتى را در آن سامان، فرمانروايى كرد و بعد به بصره آمد. او به
عنوان يكى از سران بصره، نامه دعوت امام حسينعليه السالم را بىجواب گذاشت. قيس در سال 66 ق. فرمانده جنگجويان عبدهللا
بن زبير، عليه سپاه مختار بود و در سال 67 ق. در جنگ با مختار، با مصعب بن زبير همراه شد و فرماندهى ساكنان عاليه را برعهده

داشت. گويا او به همراه ياران مصعب، در مصاف با عبدالملك بن مروان، كشته شد.(24)

ه) عمرو بن عبيدالله بن َمعَمر

او يكى از سران و اشراف بصره بود كه نامه دعوت امام حسينعليه السالم را دريافت كرد و آن را بىجواب گذاشت. عمرو در دوران
عبدهللا بن زبير، از كارگزاران او گرديد و در سپاه مصعب بن زبير به مصاف مختار ثقفى رفت؛ سپس از او روىگردان شد و به عبدالملك

مروان پيوست و در سال 83 ق. در دمشق، به مرض طاعون مرد.(25)

10. جريان خائن

خيانت، با مردانگى در تضاد است. متأسفانه در ميان شخصيتهاى نامى عراق، چهرههاى خائن نيز به چشم مىخورند كه از ميان
آنان، مىتوان به موارد زير اشاره نمود:

جارود الف) منذر بن 

او مدتى كارگزار اميرمؤمنانعليه السالم بود؛ اما به دليل آشكار شدن خيانت او به اموال عمومى و اختصاص مقدار كالنى از بيتالمال
به خود، از حكومت بركنار شد و مدتى زندانى گرديد. اميرمؤمنانعليه السالم در نامهاى، وى را چنين خطاب كرد:

«به من خبر رسيده است كه خيانت كردهاى و فرمانبردارى از هواى نفس را رها نمىكنى و براى آخرت خويش، توشهاى باقى
نمىگذارى؛ دنياى خويش را با ويرانى آخرتت، آباد مى سازى؛ از دينت مىُبرى و به خويشاوندانت مىپيوندى. اگر آنچه از تو به من
رسيده، راست باشد، شترِ در خانه و بند كفش تو، از خودت بهتر است و كسى چون تو، شايسته اين نيست كه به وسيله او،
رخنهاى بسته شود يا كارى انجام پذيرد يا رتبتش باال رود يا در امانت، شريكش كنند و يا براى جلوگيرى از خيانت و نادرستى، بر

خزانه، بگمارندش. نامهام كه به دستت رسيد، نزد من بيا».(26)
منذر از اشراف بصره به شمار مىآمد و بارها از سوى دامادش، عبيدهللا بن زياد، فرمانروايى بعضى از مناطق را عهدهدار شد. او يكى
از كسانى بود كه نامه دعوت امام حسينعليه السالم را دريافت كرد، اما بر خالف روش ساير اشراف بصره، كه نامه دعوت امام را
پنهان كردند، منذر كه سخت از ابن زياد مىترسيد، نامه خويش را به ابنزياد داد و با اين خيانت، سبب افشا شدن نامه امام و كشته

شدن سفير امام شد. ابن جارود در سال 61 ق. درگذشت.(27)

ب) رشيح بن حارث كندى (معروف به رشيح قاىض)

عمر، او را قاضى شهر كوفه قرار داد و شصت سال، اين منصب را عهدهدار بود. اميرمؤمنانعليه السالم تصميم به عزل او گرفت؛ اما
) او به درخواست زياد بن ابيه، همراه چند مردم كوفه اعتراض كرده، خواستار ابقاى او شدند. شريح، بارها در برابر امام ايستاد.(28
نفر از اشراف كوفه، بر ضد حجر بن عدى، گواهى داد و معاويه، به اين بهانه، حجر را به شهادت رساند. پس از تسلط ابن زياد بر
كوفه و دستگيرى هانى بن عروه كه از رؤساى قبيله مذحج بود، مذحجيان، داراالماره را محاصره كرده، خواستار آزادى هانى شدند.
ابن زياد از شريح - كه مردم به او اطمينان داشتند - خواست تا نزد معترضان رفته، به دروغ، سالمتى هانى را اعالم دارد تا آنان
) شايع است كه شريح، به قتل امام پراكنده شوند. شريح نيز با روشى خائنانه، تن به اين كار داد و مردم را متفرق كرد.(29
حسينعليه السالم، فتوا داده است؛ اما در منابع معتبر، از اين امر، خبرى نيست.(30) با آمدن مختار به شهر كوفه و اقامت وى در آن
شهر، برخى از مردم، خواهان ابقاى شريح در منصب قضا شدند و در مقابل، دوستداران اهل بيتعليهم السالم، از اين پيشنهاد،
برآشفتند و از عثمانى بودن شريح، شهادت او عليه حجر و خيانتش در ماجراى هانى، ياد كردند. سرانجام، مختار نيز از نصب او

خوددارى كرد.(31)

11. جريان نفاق پي�ن شكن

كوفيان كه از فشار امويان به تنگ آمده بودند، از امام حسينعليه السالم دعوت به عمل آوردند و در مدت اقامت امام در مكه، نامههاى
بسيارى براى حضرت ارسال كردند. در مرحله نخست، نامهاى از برخى بزرگان شهر كوفه، چون سليمان بن صرد خزاعى، مسيب بن
نجبه، حبيب بن مظاهر، رفاعة بن شداد و جمعى ديگر، به دست حضرت رسيد و در نوبت بعد، امام پذيراى قيس بن مسهر و چند نفر
ديگر از چهرههاى معروف كوفه بود. آنان دعوتنامههاى فراوانى به همراه داشتند؛ اما امام، پاسخى به ايشان نداد؛ تا آن كه در مرحله
بعد، دو پيك به نامهاى هانى بن ابىهانى و سعيد بن عبدهللا، از كوفه نزد امام آمدند و نامههاى بزرگان كوفه، همچون شبث بن
ربعى، حجار بن ابجر، يزيد بن حارث بن يزيد بن رويم، عروة بن قيس، عمرو بن حجاج و محمد بن عمير عطارد را تقديم داشتند. آنان
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در اين نامهها چنين اعالم كردند:
«اهل كوفه، انتظار قدوم تو را مىكشند و همگان بر خالفت تو، يك كلمه شدهاند و رأى بر امارت تو قرار گرفته است. هيچ توقف
نمىبايد كرد و در آمدن، تعجيل مىبايد كرد. اين ساعت، وقت آمدن و لشكر كشيدن است. صحرا، سبز و ميوهها، رسيده است و در
همه مواضع، گياه بسيار روييده و به سعادت، حركت بايد فرمود و در اين باب، اهمال نبايد كرد. چون به كوفه رسى، لشكرهايى كه از

جهت تو ساختهاند، در خدمت تو جمع شوند و كمر خدمت و جاننثارى بر ميان بندند».(32)
آنگاه امام براى سنجش اوضاع كوفه، مسلم بن عقيل را به كوفه فرستاد؛ اما فرجام اين كوفيان، با آمدن ابن زياد، تأسفبار بود.
بىشك، نقشآفرينى بسيارى از سران منافق كوفه، در تغيير موضع اين كوفيان، مؤثر بود. آنان نه تنها به پيمانشكنى تن دادند، بلكه به

جنگ كسى آمدند كه خود، دعوت كنندهاش بودند. اين منافقان پيمانشكن، عبارت بودند از:

الف) َشبَث بن ِربعى مذحجى

او در روزگار خالفت اميرمؤمنانعليه السالم، همپاى ابوموسى اشعرى، مردم كوفه را از يارى حضرت برحذر مىداشت.(33) او گرچه در
صفين حضور داشت، اما در پايان نبرد، در صف خوارج جاى گرفت. وى از كسانى است كه از امام حسينعليه السالم دعوت كرد؛ اما
) پس از شهادت مسلم و در آستانه با آمدن ابن زياد به شهر كوفه، بر اساس دستور او، به جدا كردن مردم از مسلم پرداخت.(34
نبرد با امام حسينعليه السالم، عبيدهللا، از شبث بن ربعى خواست تا به كربال برود. او نخست خود را به بيمارى زد و چون ابن زياد از
حيلهاش آگاه شد، ترسيد و دعوت او را پذيرفت و به دستور او، همراه با هزار سوار، راهى كربال شد و به ابن سعد پيوست و روز
) وقتى امام در سخنرانى نخست خود، نام شبث بن ربعى و برخى از اشراف كوفه را كه از عاشورا، فرمانده پياده نظام گرديد.(35

حضرت دعوت كرده بودند، بر زبان آورد، شبث، در پاسخ، منكر چنين كارى شد!(36)

ُعزره بن قيس احمىس ب) 

عزره، از كارگزاران حكومت ابوبكر و عمر بود.(37) او از كسانى بود كه براى امام نامه نوشت و از وى براى حضور در كوفه، دعوت نمود
و آنگاه همراه عمر سعد شد تا در نبرد عليه امام شركت كند. وقتى ابن سعد از او خواست تا نزد امام برود و از حضرت بپرسد كه چه
چيزى وى را به اين جا كشانده است، از آنجايى كه او براى امام نامه نوشته بود، از رفتن نزد امام شرم داشت و به ابن سعد گفت:
اى امير! ميان من و حسين بن علىعليهما السالم در اين وقتها، مكاتبهاى بوده و همه نوع كلمات در معنى دوستى نوشتهام و چون
) چون روز عاشورا شد، ابن سعد، رياست سواره سپاه را به او سپرد به وفا مقرون نشد، اين ساعت شرم دارم كه پيش او روم.(38

و پس از شهادت امام، او به همراه شمر، قيس و عمرو بن حجاج، مأمور شد تا سرهاى شهداى كربال را براى ابن زياد ببرد.(39)

ج) عمرو بن حجاج ُزبيدى

) اما پيمان او از اشراف كوفه بود و به همراه جمعى از بزرگان شهر، از دعوتكنندگان امام حسينعليه السالم به كوفه بود؛(40
شكست. ابن حجاج، همراه عمر سعد، براى جنگ با امام، به كربال آمد. ابن سعد، پنج هزار سوار و پياده به او داد و به او گفت: كنار
آب را نگاه دار و نگذار كه هيچ كس از اصحاب حسينعليه السالم، بر كنار فرات آيد. در روز عاشورا، ابن سعد، فرماندهى سمت
راست سپاه را به او داد. عمرو بن حجاج، آنگاه به ياران امام نزديك شد و گفت: اى اهل كوفه! فرمانبردارى و اتحادتان را حفظ كنيد و

در كشتن كسى كه از دين بيرون رفته، با امام خويش، يزيد، مخالفت ورزيده، شك نكنيد! امام حسينعليه السالم به او فرمود:
«اى عمرو بن حجاج! مردم را عليه من تحريك مىكنى؟ آيا ما از دين، خارج شدهايم و شما بر دين، ثابت ماندهايد؟ به خدا سوگند!
هرگاه قبض روح شويد و با اين اعمالتان بميريد، مىفهميد كدام يك از ما، از دين خارج شده، چه كسى براى گداخته شدن در آتش،

سزاوار است»!
آنگاه عمرو بن حجاج، از جناح راست سپاه و از طرف فرات، به طرف امام حمله برد و ساعتى جنگ در گرفت و جمعى از ياران امام،
در اين حمله شهيد شدند. پس از شهادت امام حسينعليه السالم، او به همراه شمر، قيس و عزره، مأمور شد تا سرهاى شهداى

كربال را براى ابن زياد برد.(41)

د) يزيد بن حارث

او از دوستداران امويان به شمار مىرفت و از سران و اشراف كوفه بود. او نيز از دعوتكنندگان امام بود؛ اما همراه سپاه ابن سعد، براى
جنگ با امام حسينعليه السالم، به كربال آمد. روز عاشورا، وقتى امام در سخنرانى نخست خود، نام ابن حارث و برخى از اشراف

كوفه را برد و به آنان ياد آور شد كه:
«مگر شما برايم ننوشته بوديد كه ميوهها رسيده، باغها سرسبز شده و نهرها لبريز گرديده، اگر بيايى، بر سپاهى كه برايت آماده

شده، وارد خواهى شد؛ بيا!»
ابن حارث، در پاسخ، منكر اين كار شد!(42)

ه) حّجار بن ابجر بجىل

او نيز يكى از اشراف كوفى ارسالكننده نامه دعوت به امام بود؛ اما با حضور ابن زياد در كوفه، به دار االماره آمد و بر اساس دستور
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عبيدهللا، به جدا كردن مردم از مسلم پرداخت. ابن زياد، او را امير هزار سوار و پياده گردانيد و وى را روانه كربال كرد تا به ابن سعد
بپيوندد. هنگامى كه امام در سخنرانى نخست خود، نام حجار بن ابجر و برخى از اشراف كوفه را به عنوان دعوتكننده بيان كرد، او

منكر اين دعوت شد.

و) قيس بن اشعث كندى

او از دعوت كنندگان امام بود و بعد، از سران سپاه ابن سعد شد و روز عاشورا، فرماندهى ربيعه و كنده را به عهده گرفت. وقتى امام
حسينعليه السالم در سخنرانى نخست خود در صبح روز عاشورا، نام قيس بن اشعث و برخى از اشراف كوفه را برد و از دعوت
ايشان سؤال كرد، قيس، منكر شد و گفت: آيا تحت فرمان پسر عموهايت در نمىآيى؟ آنها رفتارى جز آنچه شما دوست دارى، نشان

نخواهند داد و از آنها، آزارى به تو نخواهد رسيد!
امام در پاسخ، از نقش محمد بن اشعث در قتل مسلم بن عقيل ياد كرد و فرمود:

«تو برادر محمد بن اشعث هستى! مىخواهى بنىهاشم بيش از خون مسلم بن عقيل را از شما بطلبند؟ نه، وهللا! من مانند فردى
ذليل، دست در دستشان نخواهم گذارد و همچون غالم و برده، فرمانبردارشان نخواهم شد»!

پي نوشت ها:
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امر به معروف و نهى از منكر در س�ه معصومانعليهم السالم

جواد محد�

امام باقرعليه السالم مىفرمايد:
«اّن االمَر بِالمعروِف و النَّهَى عِن الُمنكِر سبيُل االنبياِء و ِمنهاُج الصُّلَحاِء»؛(1)

«امر به معروف و نهى از منكر، راه پيامبران و روش صالحان است».
دعوت به نيكىها و باز داشتن از بدىها، راه و روش اولياى الهى است و كسانى كه در هر مرحله از مراحل امر به معروف و نهى از

منكر، تالش مىكنند، ادامه دهندگان راه انبيا و ائمهاند و بايد شكرگزار باشند كه در اين راه، تالش مىكنند.

تذكر لسا�

بنا به اهميت اين مسئله، به ويژه در بخش «تذكر لسانى» و «دعوت زبانى» كه تكليف همگانى و مرحله عام در انجام فرائض دينى
است، به نمونهها و مواردى كه درتاريخ معصومين آمده است، اشاره مىشود تا موجب دلگرمى بيشتر پويندگان اين راه مقدس و مايه

الگوگيرى از پيشگامان اين راه نورانى باشد.
اولين قدم در امر به معروف و نهى از منكر، تذكر لسانى است كه منشأ آثار و نتايج بسيار سودمندى است. در اين شيوه، قرآن كريم

به رسول گرامى اسالم، چنين دستور مىدهد:
ْكرى تَْنَفُع اْلُمْؤِمنِيَن»؛(2) «َو َذكِّْر َفإِنَّ الّذِ

«به مردم (وظايف آنها را) تذكر بده كه اين يادآورى و تذكر، براى مردم باايمان، سودمند است».
) حضرت هودعليه السالم قوم خود را به به تعبير قرآن، حضرت اسماعيلعليه السالم، خانواده خود را به نماز و زكات فرمان مىداد.(3
) حضرت شعيبعليه السالم به قوم خود تذكر مىداد كه پيمانهها و ترازوها را دقيق و كامل خداپرستى، استغفار و توبه فرا مىخواند.(4

كنند و از اجناس و كاالهاى مردم، كم نگذارند.(5)

در س�ه نبوى

اساس دعوت پيامبران، خداپرستى و نيكى و بازداشتن از كفر، ظلم و گناه، برپايه دعوت قولى و تذكر لسانى بود و بدين وسيله،
صاحبان دلهاى مستعد پذيرش، تحت تأثير قرار مىگرفتند و از بدى به خير و فالح روى مىآورند.

پيامبر خداصلى هللا عليه وآله، وقتى معاذ بن جبل را براى مأموريتى به يمن اعزام كرد، به او تذكر داد كه تقوا و خداترسى،
راستگويى، وفاى به عهد، امانت دارى، ترك خيانت، نرمش در سخن، ابتداى به سالم، رسيدگى به همسايه، ترّحم بر يتيمان، كار
نيكو، ترس از حساب و قيامت را مراعات كند و در نظر داشته باشد و از ناسزاگويى، پيروى از گنهكار، تكذيب راستگويان و تصديق

دروغگويان، بپرهيزد.(6)
روش رسول گرامى اسالمصلى هللا عليه وآله نيز از آغاز بعثت، تذكر و ابالغ پيام الهى به مردم بود؛ حتى در مواردى كه احتمال تأثير
بسيار كم بود، باز هم پيامبر اسالم، تذكر را به كار مىبست و سخن حق را به مردم يادآور مىشد تا هم حجت را تمام كند و هم

زمينهداران احتمالى را به راه حق آورد.
به نوشته مورخان، در آغاز بعثت، هنگامى كه موسم حج فرا مىرسيد و زائران كعبه از نقاط دور و نزديك، به آن شهر مقدس مىآمدند،
رسول اكرمصلى هللا عليه وآله در صحراى منا كه پوشيده از خيمهها و چادرهاى زائران بود، به تذكر و تبليغ و رساندن پيام الهى

مىپرداخت. او مقابل هر خيمهاى كه مىرسيد، حاضران در آن خيمه را مخاطب قرار مىداد و مىفرمود:
«من فرستاده خداوند عالم هستم؛ بگوييد ال اله اال هللا تا رستگار شويد».

پس از بيان اين مطلب، از آن خيمه مىگذشت و به خيمه بعدى مىرفت و به همين ترتيب، كار خود را ادامه مىداد و حتى منتظر
شنيدن پاسخ موافق يا مخالف آنها نمىشد. اين كار، به نوعى شيوه تليغ «چهره به چهره» نيز به شمار مىآمد. در دورانهاى بعد كه
آن حضرت در مدينه موفق به تشكيل حكومت اسالمى شد، باز هم روش تذكر زبانى را ادامه مىداد و مردم رااز يادآورىهاى خود،

بهرهمند مىساخت.
راويت شده كه رسول اكرمصلى هللا عليه وآله انگشترى از طال در انگشت جوانى ديد؛ به او فرمود: چرا اين انگشتر را به دست
كردهاى؟ تا اين انگشتر در انگشت توست، آتشى است كه در دست گرفتهاى؛ روز بعد او را ديد كه انگشترى از آهن در دست

داشت به او فرمود: اين چيست كه به دست كردهاى؟ نه طال و نه آهن؛ براى خودت، انگشترى از نقره فراهم كن.

در س�ه علوى

اميرمؤمنانعليه السالم در دوران خالفتش، بعضى روزها تازيانه به دست مىگرفت و در بازار كوفه، به نهى از منكر و امر به معروف
زبانى مىپرداخت؛ گاهى قرآن را مىگشود و آيات خاصى را كه هشدار نسبت برترىجويان و مفسدان بود، براى فروشندگان تالوت
مىكرد و گاهى به ماهىفروشان كه ماهىهاى حرام مىفروختند، مىفرمود: اينها مسخ شدگان امتهاى پيشينند؛ از خريد و فروش و
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استفاده از گوشت آنها، اجتناب كنيد.
امام علىعليه السالم گاهى مقابل مغازه خياطى مىرسيد و مىفرمود: اى خياط! در دوختن لباس مردم، دقت كن؛ درزها را با دقت و

استحكام بدوز؛ باقيمانده پارچهها را به صاحبانش بده كه من از رسول خداصلى هللا عليه وآله شنيدم كه فرمود:
«يَحُشُر ُهللا الخياطَ الخائَن و عليه اِزاٌر و ِرداٌء مما خاط و خان فيه»؛

«خداوند، روز قيامت، خياط خائن را در حالى به صحراى محشر مىآورد كه لباسى شكنجهآور، از همان لباسها كه دوخته و درآن
خيانت كرده، بر تن دارد».

امام ،در تشييع جنازهاى، كسى را ديد كه مىخنديد؛ حضرت به كار او اعتراض كرد و فرمود: گويا مرگ، بر كسانى غير ما نوشته
شده است!(7)

در س�ه حسينى

يزيد، در ايام حكومت معاويه، به حج رفته بود و در مدينه، مجلس شراب تشكيل داد. امام حسينعليه السالم و ابن عباس، خواستند
نزد او بروند. يزيد به ابن عباس اجازه ورود نداد؛ ولى امام حسينعليه السالم وارد مجلس او شد و بوى شراب را حس كرد و به او

اعتراض نمود.(8)
روزى مردى نزد امام حسينعليه السالم شروع به غيبت ديگرى كرد. امام نسبت به اين گناه، به او تذكر داد و فرمود:

«دست از غيبت بردار؛ زيرا غيبت، غذاى سگهاى جهنم است».(9)
تذكر لسانى و كتبى امام حسينعليه السالم و نهى از منكر نسبت به عملكرد زشت معاويه، مشهور است. آن حضرت، در نامه تندى
كه به معاويه نوشت، نسبت به جنايتى كه او در كشتن عمروبن حمق، حجر بن عدى و يارانش مرتكب شده بود، اعتراض كرد.(10)
تذكر با نامه نيز از نهى از منكر است كه اثر دارد. خطبههاى حضرت سيدالشهداعليه السالم نيز در مواجهه با سپاه دشمن، چه در

طول راه و چه در كربال، هر كدام، نوعى يادآورى و هشدار بود تا جلوى فساد و هالكت آن كجانديشان را بگيرد.

امامان ديگر

امام سجادعليه السالم با نامهاى عتابآميز، خطاب به محمد بن شهاب زهرى، او را از اين كه به دربار حكام ظالم نزديك شده بود و با
حضورش در كنار فاسدان، توجيه كننده كارهاى خالف آنان به حساب مىآمد، مورد انتقاد قرار داد و او را از عواقب و تأثير سوء اين كار،

بر حذر داشت.(11)
وقتى در روزهاى اسارت، جلو مسجد جامع دمشق، پيرمردى سالخورده جلو آمد و خطاب به امام سجادعليه السالم گفت: خدا را
شكر كه شما را كشت و يزيد را بر شما مسلط گردانيد، حضرت از همين روش استفاده كرد و با تذكر لسانى و بيان آياتى از قرآن

كريم، او را متنبه كرد؛ تا جايى كه آن مرد به درگاه خدا توبه كرد و از آن حضرت، خاضعانه معذرتخواهى نمود.
اسحاق بن عمار مىگويد: خدمت امام صادقعليه السالم رسيديم؛ حضرت نگاه تندى به من كرد و چهره در هم كشيد. من ناراحت
شدم و پرسيدم: سرور من! چرا رفتارات را با من عوض كردى؟ حضرت فرمود: براى اين كه تو رفتارت را با برادران خود تغيير دادهاى؛
شنيدهام كه دربان بر در خانهات گذاشتهاى و فقراى شيعه را از در خانهات برمىگردانند. گفتم: فدايت شوم! ترسيدم اين رفت و

آمدها، سبب شود كه من، مشهور و شناخته شوم. فرمود: آيا از بال نترسيدى؟
امام صادقعليه السالم مىفرمود:

«گناه سفيهان و نابخردان شما، به گردن دانايان شماست. وقتى كار ناپسندى از يكى از شما سر مىزند، به خاطر آن، مورد
عيبجويى قرار مىگيريم؛ چرا وقتى از اين گونه كارهاى ناپسند و ناراحتكننده باخبر مىشويد، نمىرويد به آنان تذكر دهيد و موعظه كنيد

و سخن رسا و بليغ به او بگوييد؟ اگر قبول نكرد، آنگاه با آنها قطع رابطه كنيد و همنشينى خود را با آنان قطع كنيد».(12)
بنابراين، ابتدا تذكر زبانى و موعظه است و در صورت اثرنكردن، نوبت قطع رابطه است.

امام موسى بن جعفرعليه السالم با به كار بردن همين روش، «ُبشرِ حافى» را كه مردى آلوده و گناهكار بود و خانهاش را مركز
عياشى و فساد قرار داده بود، وادار به توبه و ترك گناهان كرد و در نتيجه همين تذكر لسانى، بود كه بشر، عاقبت به خير شد و از

نيكان و مشاهير زمان خود گرديد.(13)
نمونههاى فراوانى در روايات و تفاسير وجود دارد كه نشان مىدهد تذكر زبانى، بسيار مؤثر و همواره مورد توجه ائمهعليهم السالم و

تربيت يافتگان آنان بوده است.
على بن يقطين، يكى از شيعيان متعهدى بود كه به دستور امام كاظمعليه السالم، در دربار بنىعباس تفوذ كرده، به منصب وزارت
رسيده بود و از اين طريق، به شيعيان كمك مىكرد. وى يك بار در سفر حج در مدينه، از امام كاظمعليه السالم اجازه مالقات خواست
و حضرت به او اجازه نداد. او خيلى ناراحت شد و سؤال شد چه خطايى از من سر زده كه امام مرا به حضور نمىپذيرد! امام به اطالع
او رساند كه شخصى با نام ابراهيم كه شتربانى تهىدست بود، به تو مراجعه كرد؛ ولى به خاطر چوپان بودنش، او را راه ندادى؛ من
نيز تو رابه حضور نمىپذيرم؛ حج تو نيز قبول نيست! وى پس از بازگشت به كوفه، سراغ آن شتربان رفت؛ صورت بر زمين نهاد و از او به
اصرار خواست كه پا روى صورتش بگذرد تا راضى شود و چون چوپان را راضى كرد و دل او را به دست آورد، به مدينه بازگشت و آنگاه

امام، او را به حضور خود راه داد.
امام هادىعليه السالم خطاب به «شقرانى» كه محرمانه شراب مىخورد - بدون اين كه از گناه او سخنى بگويد - فرمود:

«اّن الَحَسَن ِمن ُكّلِ اََحٍد َحَسن و ِمنَك اَحَسن لَِمكانَِك ِمنّا و اّن الَقبيَح ِمن ُكّل اََحٍد َقبيٌح و ِمنَك اَقبَح لَِمكانَِك ِمنّا»؛
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«كار خوب، از هر كس واقع شود، خوب است و اگر از تو واقع شود، بهتر است؛ چون تو با ما نسبت دارى و كار زشت را هر كس
انجام دهد، بد است و اگر تو انجام دهى، بدتر است؛ بدان جهت كه به ما منسوبى».

البته شقرانى نسبت فاميلى با آن حضرت نداشت؛ بلكه پدر او از غالمان آزاد شده آن حضرت بود. نتيجه اين تذكر زبانى هم توبه
شقرانى بود و او از آن پس تا آخر عمر، لب به شراب نزد.(14)

سيره ساير پيشوايان اسالم نيز اين گونه بوده است كه ازتذكر زبانى حداكثر استفاده را در راه امر به معروف و نهى از منكر مىبردند.
وقتى متوكل عباسى، امام هادىعليه السالم رابه كاخ خود احضار كرد، خود مشغول نوشيدن شراب بود و از امام هادىعليه السالم
خواست تا شراب بنوشد و وقتى امام نپذيرفت، او اصرار كرد كه بايد شعرى بخوانى. امام نيز آن اشعار معروف پندآموز را با مطلع
«باُتوا على ُقلَِل االجباِل تَحُرُسهم» كه سراسر، تذكر و بيدارباش بود، خواند تا آن جا كه متوكل متأثر گشت و صدايش به گريه بلند

شد.(15)
راه امامان معصومعليهم السالم، در عمل پيروان آنان نيز تداوم يافته است و يكى از اساسىترين فعاليتهاى تبليغى و اجتماعى

عالمان دين و فقهاى اسالم و مبلغان، تذكر زبانى و اعتراض به بدعتها، تحريفها و مفاسد اجتماعى بوده است.(16)

پي نوشت ها:

1) وسائل الشيعه، ج 11، ص 359.

2) ذاريات، آيه 55.

3) مريم، آيه 55.

4) هود، آيه 50 و 52.

5) هود، آيه 84.

6) تحف العقول، مواعظ پيامبر اكرمصلى هللا عليه وآله.

7) نهج البالغه، صبحى صالح، حكمت 122.

8) موسوعة كلمات االمام الحسين، ص 249.

9) همان، ص 772.

10) همان، ص 253.

11) تحف العقول، ص 274.

12) بحاراالنوار، ج 2، ص 32.

13) شيخ عباس قمى، منتهى االمال، ج 2، ص 626.

14) بحار االنوار، ج 47، ص 349.

15) سيرة االئمة االثنى عشر، ج 2، ص 491 (به نقل از مروج الذهب).

16) عالمان دين، پويندگان راه پيامبران و امامامند. نمونههايى از امر به معروف و نهى از منكر در سيره و زندگينامه علماى اسالم را در كتاب «پيكار با منكر

در سيره ابرار» مطالعه كنيد.
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عاشورايى اصحاب 

محمد تقى عبدوس

هيچ نهضتى، بدون كمك و فداكارى اصحاب و ياران، به ثمر نرسيده است. خداوند مىفرمايد:
«يا أَيَُّها الَّذيَن آَمُنوا ُكوُنوا أَْنصاَر اللَِّه َكما قاَل عيَسى اْبُن َمْريََم لِْلَحواِريِّيَن َمْن أَْنصاري إِلَى اللَِّه قاَل اْلَحواِريُّوَن نَْحُن أَْنصاُر اللَِّه فآَمَنْت
طائَِفٌة ِمْن بَني إِْسرائيَل َو َكَفَرْت طائَِفٌة َفأَيَّْدنَا الَّذيَن آَمُنوا َعلى َعُدوِِّهْم َفأَْصبَُحوا ظاِهرين».(1) اصحاب و ياران امام حسينعليه السالم،
هر چند از نظر تعداد، شمار زيادى نداشتند، اما از نظر ويژگىها و امتيازات، چهرههايى درخشان، ماندگار و هميشه جاودانند. حضور
) و بانوان، اصحاب عاشورا را از تعدادى از صحابه پيامبر اعظمصلى هللا عليه وآله و همچنين غالمان، بردگان(2)، كودكان، نوجوانان(3

ديگر سپاهيان، متمايز كرده بود.

ويژگى اصحاب امام حسينعليه السالم

برخى ويژگىهاى اصحاب عاشورا عبارتند از:

برخوردارى از فضيلت و حسن سابقه  .1

ياران امامعليه السالم يا از اصحاب پيامبر اكرمصلى هللا عليه وآله بودند؛ مانند انس بن حرث كاهلى و مسلم بن عوسجه و يا از
اصحاب امام اميرالمؤمنينعليه السالم بودند؛ مانند حبيب بن مظاهر اسدى و اميه بن سعد طائى.(4)

آنان از موقعيت ممتازى برخوردار بودند؛ چنانكه درباره مسلم بن عوسجه چنين نوشتهاند: هنگامى كه خبر شهادت او بين لشكر ابن
سعد پخش شد، شبث بن ربعى گفت:

«اَتَفَرحون بَِقتل مسلم بن عوسجه؟ و الذى اَسلَمُت لَه لَُربَّ َموقٍِف لَه فى المسلمين كريٌم»؛(5)
«آيا براى كشته شدن مسلم بن عوسجه شادى مىكنيد؟ سوگند به كسى كه برايش اسالم آوردهام، هر آينه او در ميان

مسلمانان، موقعيت ممتاز و بزرگى داشت».
برير بن خضير، ديگر يار كرباليى امامعليه السالم را سيد القرّاء مىگفتند.

«القارى الذى كان ُيقِرئنا القرآن فى المسجد كان يقال له سيد القراء»؛(6)
«او كسى بود كه در مسجد، قرآن را بر ما قرائت مىكرد و به او سيدالقراء مىگفتند».

او با اين مقام، موقعيت و حسن سابقه، در ميان مردم شناخته شده بود. وقتى قاتل او، كعب بن مالك، به كوفه برگشت، همسر يا
خواهرش به او (كعب) گفت:

«اََعنَت َعلى ابِن فاطمه و َقتلَت سيدالقراء لقد اَتيَت عظيماً من االمر و هللا ال اكلمك من رأسى كلمة ابداً»؛(7)
«آيا عليه فرزند فاطمهعليها السالم دست به كار شدى و سيد و سرور قاريان قرآن را كشتى! بدون ترديد كار بزرگى انجام دادى. به

خدا سوگند! هرگز يك كلمه با تو سخن نخواهم گفت».
امام حسينعليه السالم درباره حبيب بن مظاهر فرمود:

«لِلّه َدرُّك يا حبيب! لقد كنَت فاضالً تختم القرآن فى ليلة واحدة»؛(8)
«آفرين بر تو اى حبيب! تو شخص فاضلى بودى كه در يك شب، تمام قرآن را تالوت مىكردى».

) غالم ترك امام نيز قارى قرآن و آشنا با زبان شؤذب بن عبدهللا از ديگر اصحاب عاشورا، از بزرگان شيعه و استاد علم حديث بود.(9
عرب بود.(10)

2. طهارت و پا� روح و جسم

از چيزهاى كه در اسالم مورد توجه خاص و تأكيد فراوان قرار گرفته، مسئله طهارت و پاكى روح و جسم است. اين ويژگى اخالقى،
در كربال، جلوه خاصى داشت و اصحاب عاشورا، از مصاديق بارز آن بودند. در زيارت نيمه ماه رجب، خطاب به آنها آمده است:

«السالم عليكم يا طاهرين من الدنس».(11)
همچنين خطاب به حضرت عباسعليه السالم گفته شده است:

«صلوات هللا على روحك الطيبه».(12)

3. آگاهى و بص�ت

از ديگر جلوههاى عاشوراييان، بصيرت و آگاهى آنان بود كه با شناخت عميق و بينش صحيحى كه نسبت به امام و حجت خداوند و
راه و هدف او داشتند، پا در اين راه نهادند و با آگاهى و هوشيارى و انتخاب خود، اين راه را تا رسيدن به مقصود نهايى پيمودند.

جمالتى كه خاندان امام و ياران و انصارش، شب عاشورا، در جواب امام، بيان داشتند و همچنين رجزهايى كه هنگام نبرد با دشمن
مىخواندند، بيانگر اين ويژگى آنهاست. عاشوراييان، از مصاديق بارز كالم اميرالمؤمنينعليه السالم بودند كه فرمود:
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«حملوا بصائرهم على اسيافهم»؛(13)
«بينشهاى خويش را بر شمشيرهاى خود حمل كردهاند».

امام صادقعليه السالم درباره حضرت ابوالفضلعليه السالم فرمود:
«كان عمُّنا العباس بن على، نافَِذ البصيرة».(14)

و در زيارت آن بزرگوار، چنين آمده است:
«اِنّك َمَضيت على بصيرٍة من امرك»؛(15)

«تو با بينش عميق و دقيق در كار خويش، آن را دنبال كردى».
اصحاب عاشورا، با آگاهى تمام، مرگ را براى تحقق بخشيدن به اهداف خود انتخاب كردند.

4. شجاعت و استقامت

يكى از ويژگىهاى اخالقى، شجاعت و دالورى است؛ چنانكه امام علىعليه السالم مىفرمايد:
«الشجاعة، زين و الجبن، شين»؛(16)

«شجاعت، زيور است و بزدلى، ننگ و عار».
اين ويژگى، چنان در ميان اصحاب عاشورا جلوهگر بود كه برخى از فرماندهان دشمن نيز در همان ابتداى نبرد، بدان پى برده بودند.

عمرو بن حجاج، خطاب به لشكر ابنسعد گفت:
«يا حمقى! اتدرون من تقاتلون؟ تقاتلون ُفرساَن اهِل المصر؟ تقاتلون قوماً مستميتين ال يَبُرُز اليهم منكم احٌد فانهم قليٌل و َقلَّما

يبقون»؛(17)
«اى نابخردان! آيا مىدانيد با چه كسانى مىجنگيد؟ شما با سواران و دالورانى مىجنگيد كه دست از دنيا شسته و تشنه مرگند؛

كسى تنها به جنگ آنها نرود؛ زيرا آنها اندكند و اندكى بيش، زنده نخواهند ماند».
پس عمر سعد، سپاهيانش را از جنگ تن به تن با آنان، منع كرد و دستور داد تا گروهى و دستهجمعى بر آنها حملهور شوند.

ابن ابى الحديد در اين باره، چنين نقل مىكند:
«به مردى كه روز عاشورا در اردوى عمر سعد بود، گفته شد: واى بر تو! آيا فرزند رسول خداصلى هللا عليه وآله را كشتيد؟ او در
جواب گفت: اگر آنچه ما ديديم، مشاهده مىكردى، تو نيز كار ما را انجام مىدادى. گروهى بر ما يورش آوردند كه دستهايشان در قبضه
شمشير، چونان مار زخمخورده، رزمآوران را از راست و چپ درهم مىكوبيد و به استقبال شهادت مىرفتند؛ نه به امان تن در مىدادند و
نه با مال و منال، تطميع مىشدند. هيچ مانعى ميان آنها و وارد شدن بر آبشخور مرگ و نوشيدن شهادت و يا به دست آوردن حكومت،

فاصله نمىافكند. اگر لحظهاى از ايشان غافل مىشديم، با چنگالهاى خود، بر قلب سپاه مىزدند و تار و مار مىكردند».(18)
هنگامى كه عبيدهللا بن زياد، محمد بن اشعث را با تعدادى از سربازان، براى دستگيرى مسلم بن عقيل فرستاد، حضرت مسلم در
دفاع از خود، تعدادى از آنها را كشت؛ وقتى خبر به عبيدهللا رسيد، او به محمد پيام داد كه تو را به نبرد يك نفر فرستادم و او يارانت

را از هم پاشيده است. اگر به نبرد گروهى مىرفتى چه مىشد؟ او در پاسخ گفت:
«ايها االمير! اَتُظّن بعثتنى الى بّقال من بّقالى الكوفه او الى جرمقانى من جراَمَقة الحيرة اولم تعلم ايها االمير انك بعثتنى الى اسٍد

ضرغام و َسيِف حسام فى كّف بَطَل همام»؛(19)
«اى امير! آيا گمان مىكنى مرا به جنگ يكى از بقالهاى كوفه يا پيلهوران حيره فرستادهاى؟ آيا توجه ندارى كه مرا به سوى شير

بيشه شجاعت و شمشير برنده در پنجه قهرمانى بىباك، گسيل داشتهاى».
روز عاشورا، هنگامى كه عابس بن شبيب به ميدان آمد و هماورد طلبيد، شجاعت و هيبت او، مانع از اين شد كه كسى به تنهايى
به نبرد او برود. ابنسعد به لشكر دستور داد او را سنگباران كنند و سپاه از هر طرف، سنگ انداختند. بعد از كارزارى سخت، او را

احاطه كرده، كشتند. طبرى ادامه روايت را به نقل از ابومخنف، چنين مىنويسد:
«سر او را مشاهده كردم كه در ميان افراد نامآور، دست به دست مىگشت. يكى مىگفت: من او را كشتم و ديگرى اظهار مىكرد: من

او را كشتهام تا اين كه نزد عمر سعد آمدند؛ سپس او گفت: دعوا نكنيد؛ عابس كسى نيست كه يك نفر او را كشته باشد».(20)
شجاعت و شهامت اصحاب عاشورا، توأم با استقامت و پايدارى بود؛ چنانكه شب عاشورا بعضى ياران به امام چنين گفتند:

«لو عملُت انى ُاقَتُل فيك ثم اَحيى ثم ُاحَرُق ثم اَحيى ثم ُاذَّرى ُيفعل ذلك بى سبعين مرًة ما فاَرْقُتك حتى اَلقى ِحمامى دونَك».(21)
«اگر بدانم كه كشته خواهم شد، سپس زنده شوم، آنگاه مرا بسوزانند و دوباره زنده شوم و به بادم دهند (خاكستر سوختهام را باد

دهند)، هفتاد بار اين كار را با من بكنند، دست از تو برندارم تا مرگ خويش را در يارى تو دريابم».
بعضى از آنان حتى بعد از شهادت امام با بدن مجروح و نيمهجانى كه داشتند، استقامت كردند و از حريم اهلبيتعليهم السالم دفاع
نمودند؛ چنانكه سويد بن عمرو بن ابىمطاع كه در حين كارزار مجروح شده و به رو افتاده بود، بعد از شهادت امام، وقتى كه متوجه
شهادت حضرت شد، چاقويى كه با خود به همراه داشت، بيرون آورد و به جان آنها افتاد؛ اما بر وى هجوم آوردند و سر از تنش جدا

كردند.(22)
سعيد بن عبدهللا، در ظهر عاشورا، جلوى امام ايستاد تا حضرت با اصحاب نماز بخواند. تيرهاى دشمن مرتب به طرف امام مىآمد. هر
تيرى كه به سوى پسر پيامبر مىآمد، او با دست يا با سينه و يا با پا، آن را مىگرفت. در اواخر نماز، تيرى از كمان پر كشيد و سعيد
ديد كه اگر دير بجنبد، ممكن است به پسر پيامبر اصابت كند؛ آنگاه صورت خود را جلو آورده، با صورت خويش، اين تير را گرفت و در

اين حال، توان او نيز تمام شد.(23)
آرى، اينان، شجاعت و استقامت در راه هدف را از امام خود ياد گرفته بودند كه وقتى با اهل بيت و خاندانش از مدينه به مكه هجرت
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كرد، كسى از خاندانش امام پيشنهاد داد كه بهتر است از راه اصلى نروى؛ چنانكه ابن زبير از آن راه نرفت و از راه فرعى رفت تا به تو
دسترسى پيدا نكنند. امام فرمود:

«ال وهللا! ال ُافارقه حتى يقضى هللا ما هو قاض»؛(24)
«نه به خدا سوگند! از شاهراه جدا نشوم تا خدا آنچه را مقدر فرمود، عملى سازد».

5. عبادت و بندگى

از ديگر ويژگىهاى اصحاب امام در عاشورا، تعبد، بندگى و عبادت آنها بود. امام حسينعليه السالم خود بيش از همه، در ظهور و بروز
اين ويژگى، نقش داشت. هنگامى كه جديت دشمن در جنگ معلوم شد، امام به حضرت ابوالفضلعليه السالم فرمود:

«ارجع اليهم فان استطعت اَن ُتؤّخرهم الى غدوة و تدفعهم عنّا العشية لعلّنا نصلى لربنا الليله و ندعوه و نستغفره فهو يعلم انىكنت
ُاحّب الصالة له و تالوة كتابه و كثرة الدعاء و االستغفار»؛(25)

«نزد آنان برگردد و چنانچه توانستى، جنگ را به سپيدهدم فردا بيفكن و امشب را مهلت بگير كه اميد است در اين شب، نماز
گزارده، با خدا نيايش كنيم و از او آمرزش بخواهيم؛ او مىداند به راستى كه من نماز، تالوت قرآن، نيايش و استغفار فراوان را دوست

مىدارم».
امام سجادعليه السالم درباره وقايع شب عاشورا چنين فرمود:

«رجع الحسينعليه السالم الى مكانه فقام ليلته كلها يصلى و يستغفر و يدعو و يتضرّع و قام اصحابه يصلّون و يدعون و
يستغفرون».(26)

مورخان، وضعيت صحابه و لشكر امام را چنين توصيف كردهاند:
«تمام شب عاشورا، اصحاب در خيمههاى خود به راز و نياز و عبادت پرداختند؛ زمزمه مناجات آنان، همچون صداى امواج زنبورهاى

عسل در كندو بود».(27)
اين ويژگى، در روز عاشورا و هنگام كارزار و نبرد با دشمن نيز وجود داشت. هنگامى كه وقت نماز فرا رسيد، امام فرمود:

«َسلوهم اَن يَُكّفوا عنّا حتّى ُنصلى»؛(28)
«بخواهيد از ما دست بردارند تا نماز بگزاريم».

وقتى دشمن مانع نماز خواندن آنها شد، امام فرمود:
«يا ويلكم! اَال تَِقفوَن عن الحرب حتى ُنصلّى»؟

«واى بر شما! چرا از جنگ باز نمىايستيد تا نماز بگزاريم»؟
از اين رو، دو نفر از اصحاب امام، جلو ايستادند و حضرت و بقيه اصحاب، نماز گزاردند.

بسيارى از اصحاب امام، قبالً نيز از اين ويژگى برخوردار بودهاند؛ چنانكه درباره حبيب بن مظاهر گفته شده كه او هر شب بعد از نماز
) سويد بن عمر، انسانى شريف و ) برير بن حضير، جزء عابدان و زاهدان بوده است.(30 عشا تا صبح، يك دوره قرآن ختم مىكرد.(29

بسيار نمازگزار بود.(31) سليمان بن صرد نيز از زّهاد تابعين بوده است.(32)

6. عشق به خدا و دل از دنيا بريدن

اميرالمؤمنينعليه السالم، هنگامى كه از سرزمين كربال گذر كرد، چشمان مباركش پر از اشك شد؛ به گريه افتاد و فرمود:
«هُهنا ُمناُخ ُركّابٍ و َمصاِرُع ُعّشاقٍ ُشهداٌء ال يَسبَُقهم َمن َقبلَهم و ال يَلَحُقهم َمن بعدهم».(33)

«اين جا (كربال) جوالنگاه سواركاران و چاشگاه عاشقان است؛ شهيدانى كه گذشتگان بر ايشان پيشى نگيرند و آيندگان بديشان
نرسند».

اصحاب امام، دلى ماالمال از عشق خدا داشتند. آنان، مصداق دعاى امامشان بودند كه در مناجات شعبانيه فرموده بود:
«الهى هب لى كمال االنقطاع اليك».

آنان، مصداق بارز اين حديث قدسى بودند كه از پيامبر اكرمصلى هللا عليه وآله نقل شده است:
«اذا كان الغالب على العبد االشتغال بى جعلت بغيته و لذته فى ذكرى فاذا جعلت بغيته و لذته فى ذكرى عشقنى و عشقُته فاذا

عشقنى و عشقُته رفعُت الحجاب فيما بينى و بينه و صيّرت ذلك تغاُلبّاً عليه»؛(34)
«هنگامى كه بنده، سرگرم و متوجه من باشد، حاجت و لذتش را در ياد خود قرار مىدهم و چون با او اين گونه رفتار كنم، او به من

عشق مىورزد و من به او عشق مىورزم و در اين صورت، حجاب و پرده ميان خود و او را برمىدارم و او جز من، كسى را نمىبيند».
در ميان اصحاب امام، كسانى بودند كه آن چنان جذب عشق به خدا و ولى او شدند كه دل از دنيا كندند؛ اهل و عيال و قوم و قبيله
را واگذاردند و كرباليى شدند. زهير بن قين، از اين گونه افراد است. او در ابتدا خيلى تالش كرد تا با امام حسينعليه السالم روبهرو
نشود؛ اما توفيق، رفيقش شد و يك بار ديگر به ديدار امام نائل شد و عاشقانه دل از زن و فرزند و قوم و قبيله كند و در راه امام،

جانفشانى كرد و شهيد شد.
گروهى از همراهان او دربارهاش چنين گفتهاند:

«در بازگشت از مكه، با كاروان امام همسفر بوديم؛ ولى از هممنزل شدن با امام خوددارى مىكرديم؛ مشغول صرف غذا بوديم كه
يكى از طرف امام آمد و به زهير گفت: اباعبداللهعليه السالم پيامى براى تو فرستاده است تا به نزد او بروى. ما با شنيدن اين
سخن، غافلگير شديم و ساكت مانديم. همسر زهير به او گفت: سبحاناہلل! آيا فرزند پيامبر، كسى را به دنبال تو مىفرستد و تو
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نمىروى؟ چه مىشود كه به نزد او بروى، سخنش را بشنوى و برگردى؟ زهير، نزد امام رفت و بعد از زمان كوتاهى، با خوشحالى
برگشت و صورتش مىدرخشيد؛ سپس دستور داد خيمه او را از جاى بكنند و اسباب سفرش را به نزد امام ببرند و بعد، همسرش را
نيز طالق داد و به اصحابش گفت: هر كس دوست دارد، همراه من بيايد و گرنه، اين، ديدار آخر من و اوست. سپس به امام ملحق

شد و تا آخرين لحظه در كنار امام بود تا شهيد شد».(35)

7. وفادارى

اين ويژگى، آنچنان در ميان اصحاب عاشورا پررنگ و جلوهگر است كه امامشان درباره آنان فرمود:
«اِنّى ال اَعلم اَصحاباً اَوفى و ال خيراً ِمن اصحابى».(36)

آنان با وفادارى، به پيمان خود عمل كردند و بر سر قول خود ايستادند و چندين بار، وفادارى خود را اعالم كردند. هنگامى كه شمر،
اماننامهاى براى حضرت عباسعليه السالم و ديگر برادران مادرىاش آورده بود، برادران عباسعليه السالم در پاسخ او گفتند:

«خداوند تو و امانت را لعنت كند. آيا ما در امان باشيم؛ در حالى كه فرزند پيامبر، چنين نباشد»؟
آن گاه خود حضرت عباسعليه السالم، پاسخ محكمترى به او داد و فرمود:

«تَبَّت يَداَك و لعن ما ِجئَتنا به من اَمانِك يا عُدوّ هللا! اَتأمرنا اَن نترك اخانا و سيدنا الحسين بن فاطمه»؟(37)
در زيارتنامه آن بزرگوار نيز چنين آمده است:

«ُاشِهد لَك بالتسليم و التصديق و الوفاء و النّصيحة لَخلِف النّبى».(38)
تمام اصحاب امام چنين بودند. آنها در شب عاشورا به امام خود چنين گفتند:

«انفسنا لك الفداء. نقيك بايدينا و وجوهنا فاذا نحن قتلنا بين يديك نكون قد وفَّينا لربّنا و قضينا ما َعلينا».(39)
امام به فرزندان عقيل فرمود: شهادت مسلم، براى شما كفايت مىكند؛ شما آزاد هستيد و برويد؛ اما آنان در جواب امام گفتند: نه، به
خدا سوگند! چنين نمىكنيم؛ جان و مال و خاندان خود را فدايت مىكنيم؛ در كنار تو مىمانيم و مىجنگيم. خداوند، زندگى پس از تو را

زشت و تباه گرداند.(40)
اين ويژگى، در غالم امام نيز جلوهگر بود. او كه انسانى سياهچهره بود، در گذشته، غالم ابوذر غفارى بود و سپس به خدمت امام

درآمد. در روز عاشورا، حضرت به او فرمود:
«انت فى اذٍن منى فانما تَبِعَتنا للعافية فال تَبَتل بِطَريَقتِنا»؛

«تو از جانب من آزادى. تو در جستوجوى عافيت، از پى ما آمدى؛ اينك خود را به راه ما گرفتار مساز».
او در پاسخ گفت:

«اى فرزند پيامبر! من در خوشى و نعمت، جيرهخوار شما بودم؛ حال چگونه شما را رها كنم»؟(41)
اينان نه فقط در كربال و در حضور امام، وفادار ماندند، بلكه در غياب حضرت نيز چنين بودند؛ چنانكه عبدهللا بن يقطين، به دستور امام
- در بين راه مكه و كربال - به كوفه رفت تا به مسلم بن عقيل بپيوندد؛ او هنگامى به آن جا رسيد كه اوضاع، تغيير كرده بود و به
همين علت، به اسارت عبيدهللا بن زياد در آمد. ابن زياد، به گمان اين كه او اسير و در بند است و هرچه دستور دهد، اطاعت مىكند،
به او گفت كه بر باالى قصر برود و حسين بن علىعليه السالم را لعنت كند. او با اين كه اسير بود و به عاقبت كار آگاهى داشت، بر

باالى قصر رفت و در حضور مردم گفت:
«اى مردم! من فرستاده حسينعليه السالم، پسر دختر پيامبرصلى هللا عليه وآله هستم تا پيام او را به شما برسانم كه او را يارى

كنيد و در برابر پسر مرجانه، زاده سميه پليد و پست، پشتيبانش باشيد».(42)

واليتپذيرى  .8

آنان، امام را ولى خدا مىدانستند و شيعه او بودند و رضايتش را بر هر چيز ديگر، ترجيح مىدادند؛ چنانكه در زيارت حضرت عباسعليه
السالم مىخوانيم:

«المطيُع لِلّه ولِرسوله و الميرالمؤمنين والحسِن و الحسيِن... و اَطاَع ُوالَة امِره».(43)
تحمل فراق و دورى امام و صبر بر آن همه مصيبت پيش آمده و حوادث آينده، براى همه و به ويژه حضرت زينبعليها السالم، سخت و

دشوار بود؛ از اين رو، امام در آخرين وداع، او را به تنهايى طلبيد و دلدارىاش داد؛
«اَمرَّ يدُه على َصدِرها و َسَكنه من الجزع».

بعد از اين كار امام و تأكيد ايشان بر صبر و بردبارى، حضرت زينبعليها السالم، سخنان امام را به جان خريد و چنين گفت:
«يابن اّمى! طب نفساً و َقرِّ عيناً فانّك تجُِدنى كما ُتحّب و ترضى»؛(44)

«اى پسر مادرم! خاطرت شاد و چشمت روشن باد كه مرا آن گونه كه دوست مىدارى و خشنود هستى، خواهى يافت».
آرى، امام از روحيه عاطفى بهره مىگيرد و خواهر بزرگوارش نيز واليتپذيرى خود را مانند گذشته نشان مىدهد.

وهب خواست همسرش را كه در كنار او به دفاع از حريم اهل بيت و واليت برخاسته بود، به خيكهها برگرداند؛ او نپذيرفت و گفت: باز
نمىگردم تا جان خود را نثار كنم؛ اما هنگامى كه امام حسينعليه السالم به او دستور بازگشت داد، سخن حضرت را به جان خريد و

برگشت. امام فرمود:
«ُجزيُتم ِمن اهِل بيتى خيراً. ارِجعى الى النساء رحمِك هللا».(45)

«از خاندان پيامبر، پاداش نيك ببينيد؛ خدا تو را رحمت كند. نزد بانوان ديگر برگرد».
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او نيز باز گشت.

9. ايثار و فداكارى

از ديگر ويژگىهاى اخالقى كه در صحراى كربال، جلوهاى درخشان داشت، ايثار و فداكارى بود. ايثار، يعنى ديگرى را بر خود مقدم
داشتن و جان و مال خود را فداى او كردن. اصحاب امام، جان خود را فدا كردند تا اهل بيت امام زنده بمانند. اهل بيت نيز جان خود را
ايثار كردند تا به امام آسيبى نرسد. از اين رو، تا كسى از ياران امام زنده بود، كوچكترين آسيبى به حضرت نرسيد؛ حتى هنگام نماز

امام، بعضى از ياران، خود را سپر جان او كردند. در زيارت عاشورا درباره آنان چنين مىخوانيم:
«الذين بذلوا ُمَهَجهم دون الحسينعليه السالم»؛

«كسانى كه هستى خود را در راه حسينعليه السالم بخشيدند».
هنگامى كه امام در شب عاشورا بيعت خود را از آنان برداشت و اجازه رفتن به آنها داد، هر كدام برخاسته، جمالتى بيان داشتند.

فرزندان عقيل گفتند:
«ال وهللا ما نفعل ذلك و لكن ُنفديَك انفسنا و اموالنا و اهلينا»؛(46)

«به خدا سوگند! ما چنين كارى نخواهيم كرد؛ بلكه جان و مال و زن وفرزندانمان را نيز در راه تو فدا خواهيم كرد».
زهير بن قين گفت:

«به خدا سوگند! من دوست دارم كشته شوم؛ سپس زنده شوم و دوباره كشته شوم تا هزار بار و خداى عزوجل به وسيله كشته
شدن من، از كشته شدن تو و اين جوانان از خاندانت، جلوگيرى كند».(47)

امام سجادعليه السالم درباره حضرت عباسعليه السالم مىفرمايد:
«رحم هللا عّمى العباس فلقد اثر و ابلى و فدا اخاه بنفسه حتى ُقطعت يداه»؛(48)

«خدا عمويم عباس را رحمت كند؛ پس به يقين، ايثار نمود و مبتال گشت و جان خود را فداى برادرش كرد تا دستهايش جدا شد».
حضرت عباسعليه السالم بعد از آن كه خود را به رود فرات رساند، از شدت عطش، مىسوخت؛ خواست آبى به لب خشك و تشنه

خود برساند. دست فرو برد و كفى از آب برداشت؛ اما تشنگى سيدالشهداعليه السالم و اهل بيت او را به ياد آورد و آب را ريخت.
آب شرمنده ايثار علمدار تو شد

كه چرا تشنه از او اين همه بىتاب گذشت
همسر جنادة بن حارث كه همسرش شهيد شده بود، فرزندش را نيز تشويق مىكرد كه برود و جان خود را فداى امامش كند. پسرش
نيز رفت و بعد از كارزار، شهيد شد؛ سرش را بريدند و به طرف لشگر امام حسينعليه السالم پرت كردند. مادرش سر فرزند را

برداشت و گفت: آفرين پسرم! اى شادى دلم و نور ديدگانم!(49)

10. انتخاب برتر

اين ويژگى، در ميان همه شهيدان كربال بود؛ «آثروا الموت»؛ يعنى به اختيار خود، شهادت را انتخاب كردند و آن را بر زندگى ننگين
بعد از امام، ترجيح دادند. كسى نبود كه راه نجات نداشته باشد؛ همه آنها، راه نجات داشتند. قضيه امان عباس بن علىعليه السالم،
برداشته شدن بيعت امام از تمام كسانى كه در آنجا حضور داشتند و موارد ديگر، بيانگر آن است كه اصحاب امام، حق انتخاب

داشتند و با آگاهى و بصيرت، برترين و بهترين انتخاب را داشتهاند.(50)
امام در شب عاشورا در سخنانى خطاب به اصحاب فرمود:

«قد اذنت لكم فانطلقوا جميعاً فى حّلٍ ليس عليكم منّى ذمام، هذا الليل قد غشيكم فاتخذوا جمالً»؛(51)
«شما از بيعت من رهاييد و هيچ بيعت و پيمانى از من نداريد. اينك اين شب است كه شما را فرا گرفته، آن را مركب رهوار خود گيريد

و از تاريكى آن استفاده كنيد».
ابوحمزه ثمالى از امام سجادعليه السالم نقل كرده كه امام حسينعليه السالم فرمود:

«انتم فى حّلٍ و سعة»؛(52)
«شما در آزادى و اختيار خود هستيد».

در موارد متعددى، امام، اصحاب خود را آزاد گذاشت و پيشنهاد رفتن را به آنها داد. وقتى امام شنيد كه فرزند محمد بن بشير، در مرز
رى اسير شده، به پدرش فرمود: خداى رحمتت كند؛ تو از بيعت من آزادى؛ برو در راه آزادى فرزندت بكوش؛ اما او نرفت.(53)

هالل بن نافع مىگويد: شب عاشورا امام از خيمهها بيرون رفت. من خود را به امام رساندم. هنگامى كه امام متوجه من شد، رو به
من كرد و بعد از سخنانى، فرمود: هالل! چرا از تاريكى شب استفاده نمىكنى و از ميان اين دو كوه، نمىروى تا خود را نجات دهى؟

(54) هالل نيز در پاسخ امام، جمالتى بيان كرد كه بيانگر نهايت وفادارى او بود.

پي نوشت ها:

1) صف، آيه 14.

2) تعداد آنان را تا پانزده نفر نوشتهاند؛ محسن امين، اعيان الشيعه، ص 612-610؛ ابصارالعين، ص 221-222؛ جواد محدثى، فرهنگ عاشورا، ص 34.

3) تعداد آنها را پنج نفر نوشتهاند؛ ابصار العين، ص 224.
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4) اعيان الشيعه، ج 3، ص 498.

5) تاريخ طبرى، ج 5، ص 435؛ اعيان الشيعه، ج 1، ص 605.

6) تاريخ طبرى، ج 5، ص 432؛ اعيان الشيعه، ج 1، ص 604.

7) تاريخ طبرى، ج 5، ص 432.

8) موسوعةكلمات االمام الحسين (ترجمه فارسى)، ص 500.

9) ابصار العين، ص 129.

10) موسوعة كلمات االمام الحسين، ص 510.

11) بحاراالنوار، ج 101، ص 346.

12) همان، ص 330.

13) نهج البالغه، خ 150.

14) اعيان الشيعه، ج 7، ص 430.

15) بحاراالنوار، ج 101، ص 218.

16) غررالحكم، ج 1، ص 553.

17) االرشاد، ج 2، ص 153؛ اعيان الشيعه، ج 1، ص 605.

18) شرح نهج البالغه ابن ابىالحديد، ج 3، ص 263.

19) بحاراالنوار، ج 44، ص 354.

20) همان، ج 45، ص 29.

21) االرشاد، ج 2، ص 136؛ بحاراالنوار، ج 44، ص 393.

22) اللهوف، ترجمه سيد احمد فهرى، ص 112.

23) بحاراالنوار، ج 45، ص 22.

24) مرتضى مطهرى، حماسه حسينى، ج 3، ص 151.

25) همان.

26) بحاراالنوار، ج 44، ص 392.

27) همان، ج 5، ص 3.

28) اعيان الشيعه، ج 1، ص 601.

29) همان، ج 4، ص 554.

30) همان، ج 3، ص 561.

31) همان، ج 7، ص 324.

32) همان، ج 4، ص 283.

33) بحاراالنوار، ج 41، ص 295.

34) كنز العمال، ج 1، ص 433.

35) االرشاد، ج 2، ص 105 و 106.

36) بحاراالنوار، ج 44، ص 392.

37) اعيان الشيعه، ج 1، ص 600.

38) بحاراالنوار، ج 101، ص 217.

39) تاريخ طبرى، ج 5، ص 419.

40) االرشاد، ج 2، ص 135.

41) اعيان الشيعه، ج 1، ص 405.

42) تاريخ طبرى، ج 5، ص 398.

43) بحاراالنوار، ج 101، ص 278 و 277.

44) معالى السبطين، ج 2، ص 26.

45) بحاراالنوار، ج 45، ص 17.

46) االرشاد، ج 2، ص 135.

47) همان، ص 136.

48) شيخ عباس قمى، سفينةالبحار، ج 6، ص 133.

49) بحاراالنوار، ج 45، ص 27 و 28.

50) ر.ك: االرشاد، ج 2، ص 110، 135 و 136.

51) حماسه حسينى، ج 3، ص 158.

52) موسوعة كلمات االمام الحسين، ص 441.

53) همان، ص 442.

54) همان، ص 502.
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جوانان در صدر اسالم و عاشورا

محمد باقر شازى

عرص پيامرب

حضرت محمدصلى هللا عليه وآله، همگان را با مهر و عطوفت و استوارى بيان، به يكتاپرستى فراخواند. ميزان اقبال و پذيرش، با شدت
فشار و محدويت، تناسب نداشت و در سالهاى نخست، جمع اندكى، حريم دل را با نور قرآن، نورانى ساختند و بر ميثاق خود نيز
پايدار ماندند. چهرههاى غالب اين جمع اندك، جوانان موحدى بودند كه حيات و شادابى خود را در پيوند با پيامبر، جستوجو و در سايه

او، انس با خدا را تجربه كردند.
) اما روز به روز به هدايت مردم و بخصوص، هرچند سينه رسول خداصلى هللا عليه وآله از آنچه مشركان مىگفتند، تنگ مىشد،(1
نسل جوان، اميداورتر مىگشت. ارمغان محمدصلى هللا عليه وآله، مرهمى بر روح خسته و دل افسرده بسيارى از جوانان بود. هر جا

جوانانى جمع مىشدند، پيامبر در آن جمع، حضور مىيافت.
شناخت جوانان عصر رسالت و نوع برخود آنان با پيامبر و پيام آسمانى او را در سه زاويه زير به نظاره مىنشينيم.

1. اقبال جوانان

شعاع و ميزان نفوذ آيات الهى، سعه صدر و مالطفت محمدصلى هللا عليه وآله، فكر خفته جوانان را بيدار مىكرد و آنان را به انديشيدن
مىكشانيد. جوانان با تكيه بر فطرت پاك خود، پيشاهنگ پيروان اسالم گرديدند و با شور و نشاط، گرد پيامبر جمع شدند و با حضور
سبز و چشمگير خود، قلب پيامآور وحى را شادمان ساختند؛ حضورى كه در كالم حضرت محمدصلى هللا عليه وآله، اينگونه وصف

شده است:
ُيُوُخ»؛(2) باُن َو خالََفنِى الشُّ «إِنَّ اللََّه بََعَثنى بَشيراً َو نَذيراً، َفَحالََفنى الشُّ

«خداوند، مرا به پيامبرى برانگيخت؛ پس جوانان به من گرويدند و يارىام كردند و بزرگساالن، با من به مخالفت برخاستند».
بررسى فهرست مسلمانان نخستين، نشان مىدهد كه بيشتر آنان، هنگام اسالم آوردن، كمتر از سى سال، سن داشتهاند. اقبال و
پذيرش پرشور و روزافزون نسل جوان از آموزههاى زيباى پيامبر اكرم، خشم و نگرانى بزرگان متعصب و سران شرك را برانگيخت؛ تا آن
جا كه ابوجهل، ضمن سخنرانى آتشين خود، مسلمان شدن جوانان را فساد و گمراهى دانست و تعاليم رسول خداصلى هللا عليه

وآله را سبب انحراف و فساد جوانان خواند!(3)

دگرگو� 2. جلوههاى 

پيامبر، قيد و بندهاى جاهلى را از دوش همگان برداشت. در قرآن، چنين آمده است:
«يََضُع َعنُهم اِصَرُهم و االَغالَل الَّتى كانَت َعلَيِهم».(4)

«پيامبر، از دوش آنان، قيد و بندهايى را كه برايشان بود، بر مىدارد».
پيامبر، آنان را سبك كرد؛ ارزشهاى انسانى را براى آنان، به ارمغان آورد و چنان بر دلها نفوذ كرد و رفتار و كردار نومسلمانان را متحول
نمود كه ثمره اين دگرگونى، تربيت جوانان پاك، سلحشور و باايمان بود. آنان، معناى حيات و زندگى را لمس كردند و قيمت خود را

يافتند و بر اين نعمت، مايه گذاشتند و حتى از تقديم جان خويش نيز فروگذار نكردند.
اين روحيه ايثار و جانفشانى جوانان مهاجر و انصار، دين اسالم را از گزند خطرات و تهديدهاى دشمنان مصون داشت و اين حافظان

راستين، راست قامت و استوار، حريم دين را پاس داشته، از فرمانبرى و يارى پيامبر، كوتاهى نكردند. به دو نمونه زير دقت كنيد:
الف) در سايه تربيت پيامبرصلى هللا عليه وآله، باور ترجيح دادن جبهه بر حجله، سخت نبود؛ آن گونه كه تاريخ، از جوانى مدنى به نام
«حنظلة بن ابىعامر» گزارش داده است. مراسم ازدواج اين جوان با دختر عبدهللا بن ابىسلول و شب زفافش، با جنگ احد مصادف
شد. او با اجازه پيامبر، شب زفاف را در كنار همسرش سپرى كرد و فردا صبح، به جمع لشكريان اسالم پيوست. او در ميدان نبرد، با
ابوسفيان درگير شد و شتر او را زخمى كرد و ابوسفيان را بر زمين انداخت؛ آنگاه، سپاهيان دشمن، حنظله را محاصره كرده، او را به

شهادت رساندند؛ اين در حالى بود كه وى هنوز غسل جنابت را انجام نداده بود. پيامبر درباره او فرمود:
«من ديدم كه فرشتگان خدا، حنظله را در ميان زمين و آسمان، با آب باران غسل مىدهند».(5)

ب) مصعب بن عمير، جوان رعنايى بود كه به همه خوشىها و امكانات رفاهى، پشت پا زد و پذيراى اسالم شد. او اولين سفير پيامبر
به مدينه بود و به وسيله قرآن، زمينه گسترش و نفوذ اسالم را در آن سامان، فراهم آورد. روزى رسول خداصلى هللا عليه وآله مصعب
را در مدينه ديد كه از دور مىآيد؛ در حالى كه عباى كهنهاى بر دوش انداخته، لباسهاى وصلهدارى بر تن دارد! حضرت با ديدن او،

خطاب به ياران خود فرمود:
«خوب به او بنگريد كه چگونه خداوند، قلبش را روشن و منوّر كرده است. او را در نزد پدر و مادرش مىديدم كه از بهترين غذاها و

آشاميدنىها (و لباسها) استفاده مىكرد؛ اما محبت و دوستى خدا و رسولش، او را به اين وضع درآورده است».(6)
مصعب در پيكار بدر، پرچمدار مهاجران بود. او خشنود بود كه برادرش در اين جنگ، به اسارت مسلمانان درآمده است! او به
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مسلمانى كه وى را به اسيرى گرفته بود، گفت: اسيرت را سخت نگاه دار كه اموال فراوانى در مكه دارد! مصعب در برابر اعتراض
برادرش گفت: در واقع، آن مسلمان، برادر من است.(7)

3. ايستادگى و شكيبايى

ايستادگى ياران جوان پيامبرصلى هللا عليه وآله، در راه دين و پيروى از او، بىمانند بود. تاريخ پرشكوه اسالم، نمونههاى فراوانى را از
مقاومت و پايدارى جوانان مسلمان، قبل و بعد از هجرت، گزارش مىكند. دوران مكه، تنديس پايدارى و شكيب بود. مشركان، چون
تالششان براى سكوت پيامبر، بىنتيجه ماند، مسلمانان بىسرپناه و بردگان را هدف گرفتند و آنان را به شدت، شكنجه و آزار دادند. هر
قبيله نيز به آزار افراد مسلمان خويش مىپرداخت. حبس، زدن، گرسنگى، تشنگى و خواباندن روى ريگهاى گرم مكه، در شدت گرماى

ظهر، از جمله اين شكنجهها بود.
)، از نمونههاى مقاوم، مصدوم و بالل حبشى، عمار و پدرش ياسر ومادرش سميه و جوان سيهچردهاى به نام عامر بن ُفهيره(8

آزارديده اين مقطع از تاريخند.
خبّاب بن ارت، يك مصداق زيبا از آن مقطع است. اين جوان، از پيشتازان و اولين مسلمانان است كه گويا پيش از سال چهارم،
مسلمان شد. او در راه خدا، بيشترين شكنجه را تحمل كرد و صبر نمود. به گفته مورخان، كافران، او را برهنه مىكردند و روى
) مشركان، پشت او را داغ كرده بودند و آثار زخمهاى شكنجههاى قريش، به قدرى شديد سنگهاى تافته مكه، شكنجه مىدادند.(9

بود كه تا پايان عمر، بر روى كمرش بر جاى مانده بود.(10)
او در هنگام هجرت به مدينه، 24 سال داشت ودر دوران باعظمت مدينه، در كنار رسول خداصلى هللا عليه وآله، در تمام صحنهها
حضور يافت. خباب، بعد از شركت در جنگ صفين و در سن 63 سالگى، در سال 39 درگذشت و مقتدايش، اميرمؤمنانعليه السالم،
در كوفه بر او نماز گزارد.(11) امام، چون در كنار قبرش ايستاد، ضمن تجليل از شخصيت او، به زخم به جاى مانده بر جسمش ياد كرد

و فرمود:
«يرحم هللا خباب بن االرت، فلقد اسلم راغباً و هاجر طائعاً و قنع بالكفاف و رضى عن هللا و عاش مجاهداً»؛(12)

«خدا بيامرزد خباب بن ارت را؛ به رغبت، اسالم آورد و از روى فرمانبردارى، هجرت كرد و به قناعت گذراند و از خدا راضى بود و مجاهد
زندگى كرد».

قرن بعد؛ عاشورا نيم 

در ماههاى پايانى سال 60 و روزهاى آغازين سال 61 هجرى، حسين بن علىعليه السالم حركتى را براى سامانبخشى امت اسالم
و راهبرى آنان به سوى نيكىها آغاز كرد. اين تالش، نه از سر رقابت در قدرت و نه براى ميل به افزودن كاالى دنيا بود؛ بلكه هدف،
برافراشتن پرچم دين خدا، اصالح در جامعه و فراهم كردن امنيت براى مردم ستمديده بود تا همگان به سنت پيامبرصلى هللا عليه

وآله بازگردند و به فرايض و سنتها عمل كنند.
امام حسينعليه السالم در پاسخ حر، كه از جنگ و نابودى سخن مىگفت، سخن آن مرد اوسى با عموزادهاش را كه مىخواست از

پيامبر حمايت كند، بر زبان راند و فرمود:
َساَمضى َو ما بِالَموتِ عاٌر َعلَى الَفتى

إذا ما نَوى َحقاً َو جاَهَد ُمسلِماً
َو وآَسى الرّجاَل الصّالِحيَن بَِنفِسِه

َو َفاَرَق َمثبورا ُيغشُّ و ُيرغما
فان ِعشُت لَم اندم ِو اِن ِمتُّ لم ُالَم
َكفى بَِك ُذّال اَن تَِعيش و ُترغما(13)

«به زودى مىروم و مرگ بر جوانمرد، ننگ نيست؛ هنگامى كه او انگيزهاى درست دارد و در حالى كه مسلمان است و بر آن انگيزه،
جهاد مىكند. جانش را فداى انسانهاى صالح مىكند و از فريب خورده تباه شده و خوار، دورى مىگزيند. اگر زنده ماندم، پشيمان

نيستم و اگر ُمردم، مالمت نمىشوم؛ براى تو خوارى همين بس كه به ننگ بمانى».
حركت امام، امتحانى شد براى همه؛ مخصوصاً براى جوانان. برخى از آنان، پيشگام اين نهضت بودند و جمعى به مرور ايام، به آنان
پيوستند و رهيافته اين خط سرخ شدند. متأسفانه بسيارى نيز سياهى سپاه ستمكاران گشتند و به درهم و دينار كم و وعده پاداش
جريان دنياپرست، دل، خوش كردند؛ جريانى كه حسينعليه السالم آنان را سركشان امت و بازماندگان احزاب تباهى، دورافكنان قرآن،

بارور شدگان شيطان، هواداران گناه و خاموشگران سنت رسول خداصلى هللا عليه وآله ناميد.
از جهان، دو بانگ مىآيد به ضد
تا كدامين را تو باشى مستِعد

آن يكى، بانگش ُنشور اتقيا
وآن، يكى بانگش فريب اشقيا

آن يكى، چون نيست با اخيار، يار
الجرم شد پهلوى فّجار، جار

گر تو نشناسى كسى را از ظالم
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بنگر او را ُكوش سازيدست امام(14)
جلوهاى حضور آگاهانه جوانان و دفاع زيبا از دين و امام در كربال را در چند منظر زير مىتوان به نظاره نشست.

1. چهرههاى جوان

كربال، عرصه حضور زيباى جوانان است؛ حضورى همراه با حماسههاى ماندگار و شورآفرين. گرچه با قطعيت مىتوان از جوانان
بنىهاشم ياد كرد كه اين نكته، مرهون تأكيد مورخان در ضبط سن آنان است، اّما اين بدان معنى نيست كه ساير ياران حسينعليه
السالم، جوان نبودند. قرائن و مشخصات موجود، گواه بر اين است كه بسيارى از ياران غيرهاشمى نيز جوان بودهاند كه در البالى

متون تاريخى، اشارههايى از اين واقعيت به چشم مىخورد.
برخى از چهرههاى جوان عاشورايى(15) به ترتيب الفبا عبارتند از:

1. ابراهيم بن على؛ او به هنگام شهادت، 20 ساله بود.(16)
2. جعفر بن عقيل؛ او در سن 23 سالگى، در حماسه كربال شركت كرد.(17)

3. جعفر بن على؛ او در 21 سالگى، در كربال حاضر بود.(18)
4. سيف بن حارث بن سريع جابرى.

5. عائذ بن مجمع بن عبدهللا عائذى كه همراه پدرش، از كوفه حركت كرد و به كاروان امام پيوست.(19)
6. عبداللَّه بن على؛ او در سن 25 سالگى، در حماسه كربال حضور يافت.(20)

7. عبداللَّه بن مسلم بن عقيل؛ او به هنگام شهادت، 26 ساله بود.(21)
8. عثمان بن على؛ او در حماسه عاشورا،23 سال داشت.(22)

9. على بن حسين (علىاكبر)؛ چون در پيكار كربال شركت كرد، 27(23) يا 28 سال از عمرش مىگذشت.(24)
10. على (اوسط) زين العابدين؛ او در حماسه كربال، جوانى 23 ساله بود.(25)

11. مالك بن عبداللَّه بن سريع جابرى.
12. محمد اصغر بن على؛ او 25 سال از عمرش مىگذشت.(26)

13. محمد بن ابىسعيد بن عقيل؛ به هنگام شهادت،27 ساله بوده است.(27)
14. محمد بن مسلم بن عقيل؛ او به هنگام شهادت، 27 ساله بود.(28)

15. محمد اصغر(ابوبكر) بن على؛ او در حماسه كربال، 25 سال از عمرش مىگذشت.(29)

2. شور و معرفت

ويژگى مهم جوانان حسينى، همراه ساختن شور و احساس جوانى، با بينش و آگاهى به حقانيت حركت خود بود. دقت در رجزها و
اشعار كوتاهى كه جوانان به هنگام حمله به دل دشمن مىخواندند، گواه حركت آگاهانه آنان است. برخى از اين اشعار و رجزها

عبارتند از:
الف) علىاكبر، آن گاه كه به سپاه دشمن حمله برد، اين شعر را بر زبان داشت:

انا على بن حسين بن على
نحن و رب البيت اولى بالنبى

) «من، على بن حسين بن على هستم؛ به پروردگار كعبه قسم! ما به (جانشينى) پيامبر، تاللَّه اليحكم فينا ابن الّدعى(30
سزاوارتريم. به خدا قسم! آن زنازاده، نخواهد توانست كه بر ما حكومت كند».

ب) جعفر بن عقيل، در حالى كه به دشمن حمله مىبرد، اين شعر را خواند:
اَنا الغالُم االبطحّى الطالبى

ِمن َمعَشِر فى هاشِم و غالب
َفَنحُن َحّقاً سادة الذوائب

فينا حسين اطيب االطائب
«من، جوان ابطحى از آل طالبم؛ از خاندان هاشم و غالب. به تحقيق، ما از بزرگان و سادات هستيم و حسين در ميان ما، پاكيزهترين

پاكيزگان است».
ج) جعفر بن على، چون به ميدان رفت، اين رجز را خواند:

انى انا جعفر ذوالمعالى
ابن على الخير ذوالنوال

حسبى بعّمى شرفا و خالى
احمى حسينا ذى الندى المفضال(31)

«همانا من جعفرم؛ داراى صفات عالى؛ پسر علىعليه السالم؛ آن نيكوصفت و دارنده عطا. در شرافت، عمو و دايىام مرا كافى است؛
از حسينعليه السالم، آن صاحب فضيلتها، حمايت مىكنم».

د) عبداللَّه بن على، وقتى به سمت ميدان رفت، اين رجز را خواند:
انا ابن ذى النجدة و االفضال
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ذاك علّى الخير ذوالفعال
سيف رسول اللَّه ذوالنكال

فى كل يوم (قوم) ظاهر االهوال(32)
«من، پسر مرد دالور و بخشندهام؛ آن مرد، على نيكوكار است كه شمشير پيغمبر بود؛ كيفردهندهاى كه آثار ترس از او، در هر

جماعتى آشكار است».
ه) عبداللَّه بن مسلم بن عقيل، چون به ميدان رفت، چنين رجز خواند:

اليوم القى مسلما و هو ابى
و عصبة بادوا على دين النبى

ليسوا كقوم عرفوا بالكذب
لكن خيار و كرام النسب(33)

من هاشم السادات اهل الحسب «امروز پدرم مسلم و دالورانى را كه بر دين پيامبر از دنيا رفتند، ديدار مىكنم. آنان مردانى نبودند كه
به دروغ شناخته شده باشند؛ بلكه نيكان و بزرگانى از خاندان بزرگ بنىهاشم بودند».

دگرگو� و نيكبخى  .3

كربال، كانون دگرگونىهاست و در ميان ياران امام حسينعليه السالم، چهرههايى هستند كه تن به تحول داده، از ذلت به عزت روى
آوردند و از رهيافتگان حماسه عاشورا شدند. در كربال، سير روىآورى برخى از كوفيان، به امام حسينعليه السالم، تا ظهر عاشورا
) و گروه بسيارى نيز پس از پيوستن حر، به امام روى آوردند. ادامه يافت. تعدادى در سياهى شب عاشورا، به امام ملحق شدند(34
اوج دگرگونى، در شب عاشورا بود كه از ميان سپاه ابن سعد، به صورت يك نفره يا دونفره و در تاريكى شب، به امام روى مىآوردند و

اين سير، تا روز عاشورا ادامه يافت و به گفته سماوى، رقم آن به سى نفر رسيد.(35)
يكى از نكات عبرتآموز در كربال، حضور دو برادر به نامهاى عمرو بن قرظه و على بن قرظه در سپاه ابن سعد است. عمرو، پيش از
شعلهور شدن جنگ، خود را به امام حسينعليه السالم رساند؛ اما برادرش در صف دشمن باقى ماند. چون عمرو به شهادت رسيد،
على بن قرظه، با گستاخى به امام جسارت كرد و گفت: برادرم را فريب دادى و به قتل رساندى و امام فرمود: خداوند برادرت را

گمراه نكرد؛ بلكه او را هدايت نمود.(36)
در ميان اين چهرههاى دگرگون شده و نيكبخت، دو جوان به نامهاى سيف بن حارث بن سريع جابرى و مالك بن عبداللَّه بن سريع
جابرى - كه هر دو عموزاده و برادر مادرى هم بودند - به همراه غالمشان شبيب، به حضور امام آمدند. آن دو، روز عاشورا، چون

تنهايى و مظلوميت امام را ديدند، گريان نزد حضرت آمدند. امام حسينعليه السالم از آنان پرسيد:
«برادرزادگانم! چرا گريه مىكنيد؟ به خدا! من اميد دارم كه بعد از ساعتى، خرسند شويد».

آنان گفتند: نه، فدايت شويم؛ براى خود نمىگرييم؛ گريه ما، براى شماست كه در محاصره قرار گرفتهايد و ما جز خودمان، چيزى
نداريم كه در راهتان تقديم و از شما دفاع كنيم. امام فرمود:

«برادرزادگانم! خداوند به اين عالقه و همدردىتان نسبت به من، جزاى خير دهد؛ پاداشى همچون پاداش متقين».
آن دو، همراه هم و پس از شهادت حنظله، آماده رزم شدند و به او درود فرستادند. امام نيز با بيان اين كالم كه «درود، رحمت و

بركت حق بر شما باد»، پاسخ آن دو را داد. دو برادر جابرى با هم جنگيدند و به فيض شهادت رسيدند.(37)
نام آن دو، در دو زيارت ناحيه و رجبيه آمده است.(38)

پي نوشت ها:

1) و لقد نعلم انّك يضيق صدرك بما يقولون» (حجر، آيه 97).

2) محمدتقى فلسفى، جوان، ج 2، ص 248؛ به نقل از كتاب شباب قريش، ص 1.

3) بحاراالنوار، ج 6، ص 415.

4) اعراف، آيه 157.

5) على بن ابراهيم قمى، تفسير القمى، ج 1، ص 117؛ وسايل الشيعه، ج 2، ص 506.

6) سفينةالبحار، ج 2، ص 30؛ مستدركات علم الرجال، ج 7، ص 427.

7) كاندهلوى، حياة الصحابه، ج 2، ص 294.

8) قرطبى، االستيعاب، ج 2، ص 22.

9) محمد ابراهيم آيتى، تاريخ پيامبر اسالم، ص 128.

10) ذهبى، سير اعالم النبالء، ج 4، ص 6.

11) تاريخ پيامبر اسالم، ص 128.

12) نهج البالغه، كلمات قصار 43.

13) وقعة الطف، ص 172 و 173؛ االرشاد، ج 2، ص 179.

14) مولوى.
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15) ر.ك: پورامينى، چهرهها در حماسه كربال، ص 124 - 133.

16) بيهقى، لباب االنساب، ج 1، ص 397.

17) همان، ج 1، ص 397.

18) ابصارالعين، ص 69 ؛ تنقيح المقال، ج 1، ص 219.

19) ابصار العين، ص 146.

20) رجال الطوسى، ص 76؛ قاضى نعمان، شرح االخبار، ج 3، ص 194.

21) لباب االنساب، ج 1، ص 182.

22) ابصارالعين، ص 68 .

23) مقرم، مقتل الحسين، ص 255.

) با توجه به بزرگ تر بودن علىاكبر از امام سجادعليه السالم و تأكيد شيخ مفيد بر تولد امام چهارم در سال 38 ق. نمىتوان قول بر 18 ساله بودن سن 24

علىاكبر را پذيرفت؛ چون به تصريح مورخان، علىاكبر در سال 33ق. به دنيا آمده، از اين رو عمر شريف او 28 يا 29 سال خواهد بود.

25) ابن ادريس حلى، السرائر، ج 1، ص 654.

26) لباب االنساب، ج 1، ص397.

27) همان، ج 1، ص 397.

28) همان.

29) همان.

30) وقعة الطّف، ص 242.

31) بحاراالنوار، ج 45، ص 38.

32) مقاتل الطالبيين، ص 54 .

33) مناقب آل ابى طالب، ج 4، ص 105.

34) ابصار العين، ص 186 و 187 و 194.

35) همان، ص 30 و 31؛ به گفته ابن طاووس، در شب عاشورا، 32 نفر از سپاه ابن سعد به امام ملحق شدند (اللهوف، ص 94).

36) ابصار العين، ص 156.

37) وقعة الطّف، ص 234 و 235؛ ابصارالعين، ص 132 و 133.

38) بحاراالنوار، ج 45، ص 72 و ج 101، ص 340.
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نقش آفرينى زنان در تاريخ

سيد محمد جواد فاضليان

اشاره

آيا اساساً زن در ساختن تاريخ نقش دارد يا خير؟ استاد مطهرى مباحثى را در پاسخ به اين پرسش عنوان كرده است و همراه كردن
اهل حرم (زنان) را با كاروان كربال، به منظور ايفاى نقش و انجام رسالت الهى آنها مىداند. وى در تشريح نقش مستقيم زن در

«ساختن تاريخ»، سه شكل زير را ترسيم كرده است:
1. زن، شىء گرانبها و بدون نقش؛

در اين شكل كه ويژه جوامع سنتى است، نقش زن، محدود به شوهردارى، بچهدارى و خانهدارى است و زن و مرد، در حريم و مدار
خاص خود، ايفاى نقش مىكنند و هر گونه التذاذ جنسى، محدود به فضاى زندگى زناشويى است.

2. زن، شىء ارزان قيمت و داراى نقش؛
در اين شكل كه ويژه جوامع مدرن است ، حضور زن در اجتماع، محدوديتى ندارد. شخصيت او در ابعاد مختلف علمى، تخصصى،
هنرى، اجتماعى و...، ارتقا مىيابد و او، ايفاى نقش مىكند؛ اما با شكسته شدن حريم او و اختالط با مردان، حضور در مكانهاى
عمومى و استفاده حداكثرى و آسان از جاذبههاى جنسى او، به صورت موجودى ارزان قيمت و سهاللوصول در مىآيد. يكى از

مهمترين پيامدهاى اين وضعيت، آسيبپذير شدن كانون خانواده است.
3. زن، شخص گرانبها و داراى نقش؛

در اين شكل كه الگوى مورد قبول اسالماست، زن به عنوان شخصيتى گرانبها، در ابعاد مختلف، ايفاى نقش مىكند؛ اما حريم و مدار
او، هرگز با مردان، آميخته نمىشود؛ مكانهاى عمومى، جلوهگاه جاذبههاى جنسى او نيست؛ رسالت و ايفاى نقش اجتماعى او،
همسردارى، خانهدارى و تربيت فرزند را كمرنگ نمىكند؛ ميان افراط اختالط و تفريط محدوديت، راه سوم «حريم» را در پيش گرفته

است و غيرت و عفت او، راه هرگونه التذاد و ابتذال جنسى را بر اغيار بسته است.(1)
نوشتار حاضر، بر اساس همين تقسيمبندى، مباحثى را درباره نقش زن بررسى مىكند.

نقش آفرينى

در عرصه آفرينش، همه پديدهها، داراى اثر و نقش مثبت هستند. از كوچكترين موجودات ذرهبينى تا عظيمترين كهكشانها، در پى
انجام مأموريت خود مىباشند.

قطرهاى كز جويبارى مىرود
از پى انجام كارى مىرود(2)

بيهوده بودن پديدهها، با حكمت الهى كه بخش مهمى از باورهاى دينى است، سازگارى ندارد.
در قرآن كريم چنين آمده است:

ماَء َو اْألَْرَض َو ما بَْيَنُهما باِطالً».(3) «َو ما َخلَْقَنا السَّ
حق تعالى گر سماوات آفريد
از براى دفع حاجات آفريد(4)

در عرصه حيات انسانى كه عرصهاى «اختيار محور» است، نقشآفرينى انسان به اجبار صورت نمىگيرد. عموم آدميان، آگاهانه يا
ناخودآگاه، داراى نقش و تأثيرى در گسترهاى كوچك يا بزرگ هستند؛ كم باشد يا زياد؛ مثبت باشد يا منفى. در فرهنگ دينى ما،
حتى براى سالخوردگان در ميان اهل خود، نقشى همچون پيامبران در بين امت خود وجود دارد. رسول خداصلى هللا عليه وآله فرمود:

«الشيخ فى اهله كالنبى فى امته».
هدف مكاتب الهى، اين است كه نقشى آگاهانه، مثبت، سازنده، عميق، وسيع، و هدفمند همسو با هويت، براى انسانها تعريف

كنند. در اين خصوص، با چند سؤال زير روبرو مىشويم:
نقش آفرينى، چه اهميتى دارد؟

گسترههاى نقشآفرينى كدام است؟
چگونه مىتوان انسانها را بر اساس اين ويژگى، طبقهبندى كرد؟

در پاسخ، مىتوان گفت كه عالقه به تأثيرگذارى، صفتى است كه در همه انسانها نهاده شده است و حتى نظامهاى سياسى
سكوالر و الئيك، به كمك همه ابزارهاى تبليغاتى، اقتصادى، سياسى و حتى نظامى، درصدد نفوذ دادن تئورىها و شعارهاى خود در

نقاط مختلف جهان هستند.
در قرآن كريم، ايفاى نقش و اثرگذارى، ارزش وااليى دارد. در قرآن در اين باره چنين آمده است:

«َمْن أَْحياها َفَكأَنَّما أَْحيَا النَّاَس َجِميعاً»؛(5)
«هر كس يك نفر را زنده كند، گويى همه مردم را زنده كرده است».
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متأسفانه بسيارند كسانى كه خود مؤمن هستند و به فرايض دينى خود عمل مىكنند؛ اما در مقابل ديگران و حتى خويشاوندان،
فرزندان و...، فاقد هرگونه نقش مثبت هستند.

خداوند در قرآن كريم مىفرمايد: عدهاى از قوم بنىاسرائيل، مورد لعن حضرت داوودعليه السالم و عيسى بن مريمعليه السالم قرار
گرفتند؛ زيرا:

«كاُنوا ال يََتناَهْوَن َعْن ُمنَكٍر َفَعُلوُه لَبِْئَس ما كاُنوا يَْفَعُلوَن»؛
«آنان، يكديگر را از كارهاى زشتى كه انجام مىدادند، باز نمىداشتند و نهى از منكر نمىكردند. به راستى، چه بد است آن چه انجام

مىدادند».
امام صادقعليه السالم مىفرمايد:

«اين دسته از بنىاسرائيل كه خداوند آنها را در اين آيه سرزنش كرده است، كسانى بودند كه در جلسات گناه وارد نمىشدند؛ اما در
برخورد با گنهكاران، با لبخند و انس برخورد مىكردند»!

اين افراد، ممكن است براى بىتفاوتى خود توجيهات و تفسيرهاى نادرستى از اشعار و ضربالمثلها داشته باشند:
من اگر نيكم اگر بد، تو برو خود را باش

كه گناه دگران بر تو نخواهند نوشت

راههاى نقش آفرينى

نقشآفرينى، بايد با موقعيتهاى مختلف، هماهنگ و متناسب باشد؛ اما موارد زير را مىتوان از مهمترين آنها شمرد: ايجاد الگوى
رفتارى، امر به معروف و نهى از منكر، انذار و تبشير، ايجاد سنتهاى نيكو، مشاركت در امور خيريه، تشويق و تنبيه، اظهار كراهت از

گناه و گنهكار و اظهار خشنودى از كار نيك ديگران.
ايجاد الگوى رفتارى، موفقترين راه در تأثيرگذارى است. پيامبران و اولياى الهى، هميشه در عمل به تعاليم الهى، پيشقدم بودند. در

روايات، چنين آمده است:
«كونوا دعاًة للنّاس بغيِر الِسَنتُِكم»؛(6)

«با رفتار و كردار خويش، مردم را به خدا دعوت كنيد».
پند فعلى، خلق را جذابتر

كه رسد در جان هر با گوش و كر
اندر آن وهم اميرى كم بود

در حشم تأثير آن محكم بود

زن در تاريخ و عرص حارض

ويل دورانت مىگويد: در ميان ملل اوليه، از لحاظ تحريم، زن رتبه اول را داشته و در هر آن، با هزاران خرافه، علتى مىتراشيدند كه زن را
نجس، خطرناك و غير قابل لمس معرفى كنند.(7)

در ژاپن، مرد، قدرت وسيعى داشت و حق داشت آنها را به بردگى يا روسپىگرى بفروشد. زنان در سراسر عمر، تحت قيمومت پدر،
شوهر يا پسر بودند؛ دختران، از ارث، سهمى نداشتند و مردان، حق گرفتن زن به طور نامحدود را داشتند؛ دختران، از تحصيل علم و
سواد، محروم و ممنوع بودند و هميشه مورد ضرب و شتم و اهانت پدران و شوهران خود واقع و به كارهاى سخت، وا داشته

مىشدند.
در هندوستان، زن، يك موجود طفيلى براى شوهر محسوب مىشد و براى او بعد از مرگ شوهر، زندگى را جايز نمىشمردند و زن را
در روز چهلم شوهر، در آتش انداخته، مىسوزاندند و بهترين زنان، زنانى بودند كه پس از مرگ شوهرانشان، خود را در آتش انداخته،
بسوزانند. زنان هند، به استثناى زنان طبقات باال و زنان روسپى معابد، از تحصيل علم و كسب دانش، محروم بوده، همانند بردهها،

حق مالكيت نداشتند و دسترنج آنان، به جيب شوهر و ارباب مىرفت.
در جزيرةالعرب، وجود دختر در يك خانواده، ننگ بزرگى محسوب مىشد و زنى كه فرزند اولش دختر بود، قدم او را نامبارك مىدانستند.
تعدد زوجات، بدون هيچ قيد و شرطى، رواج فراوان داشت. زن، كااليى بود كه جزء دارايى پدر يا شوهر يا پسر به شمار مىرفت و او را

با اموال و ثروتى كه باقى مانده بود، به ارث مىبردند. از اين رو، ازدواج با زن پدر، منع قانونى نداشت.
در روم، زن از حق ارث، به كلى محروم بود و در برابر ظلم و تجاوزى كه نسبت به او انجام مىشد، حق مراجعه به دادگاه و دفاع از خود

را نداشت. روميان، اساساً فقط براى مردان، روح انسانى قائل بودند و مىگفتند كه زن، داراى روح انسانى نيست.
در امپراتورى ساسانى، زن، شخص، فرض نمىشد؛ بلكه او را شيئى مىپنداشتند. در فرانسه، در سال 589 م. پس از بحثهاى

فراوان، به اين نتيجه رسيدند كه زن نيز انسان است؛ ولى براى خدمتگزارى مرد آفريده شده است.
از اواخر قرن نوزدهم، گرايشى به نام «فمينيسم» پديد آمد كه به دنبال اصالح وضعيت اجتماعى و اقتصادى زنان بود. زمينه اين
رويكرد، وضعيت ناعادالنهاى بود كه قرنها جريان داشت. در بعد نظرى، اصوالً زن، انسان درجه دوم محسوب مىشد. ارسطو، زن را

«مرد ناكام» مىدانست كه حاصل ناتوانى طبيعت در خلق مردان است و به هيچ روى، سزاوار شركت در امور اجتماعى نيست.
اين موضوع (درجه دوم بودن زن) از ناحيه عالمان دينى و نهاد دين (كليسا) نيز دامن زده مىشد. در كتاب مقدس، حوا، عامل اصلى

گناه اوليه آدم و مسئول خروج وى از بهشت معرفى شده است.
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در بعد عملى نيز بسيارى از حقوق فردى و اجتماعى، از قبيل حق مالكيت، ارث، رأى و ...، از زنان سلب شده بود؛ به گونهاى كه
حتى تا اواخر دهه دوم قرن بيستم، در آمريكا و انگلستان، هنوز زنان از حق رأى محروم نگه داشته مىشدند. در چنين فضايى،
زمزمههاى مخالفت، به تدريج آغاز شد و فمينيستها در نقد تفريطهاى جامعه، به دام افراط افتادند و براى نجات از فرهنگ
مردساالرى، با نگاه زنانه، به جهان نگريسته، از جهان، تفسيرى زنانه ارائه نمودند و بسيارى از نقشهاى فطرى و سازگار با زنان را

نفى كردند.
نتيجه اين افراط، فروپاشى نهاد خانواده، ازدواجهاى غيررسمى و نامشروع، طالقهاى مكرر، كودكان سرراهى، پرورش نسلى
آسيبپذير، خشونتگرا، غيراخالقى و ناهنجار، انكار ارزشها و هنجارهاى اخالقى، رواج تجارت سكس و استفاده ابزارى از زن و پرداختن
يكسويه به نقشهاى از دست رفته زن را به دنبال داشت و بسيارى از نقشهاى ديگر زنان، همچون همسرى و مادرى، مورد غفلت يا

حمله قرار گرفت.(8)
در اين رويكرد، نقشهايى كه براى زن تعريف شده است، با هويت او هماهنگى ندارد.

قرآن نقش زن از منظر 

قرآن كريم، با صراحت، هدايت خود را براى همه جهانيان مىداند و خطابات آن، هرگز منحصر به قشر و جنسيت ويژهاى نيست؛ مگر
اين كه قرينهاى بر خاص بودن وجود داشته باشد. بنابراين، همچنان كه در محاورهها، از صيغههاى مذكر براى هر دو جنس مذكر و
مؤنث، استفاده مىشود، خطابات مذكر قرآنى نيز عموميت دارند. با اين حال، قرآن كريم در بعضى از آيات به ذكر صيغههاى مذكر اكتفا

نكرده، بلكه در طرح كماالت و ارزشهاى واال، زنان را همدوش و همسان مردان مطرح مىكند:
«َفاْسَتجاَب لَُهْم َربُُّهْم أَنِّي ال ُأِضيُع َعَمَل عاِمٍل ِمْنُكْم ِمْن َذَكٍر أَْو ُأْنثى بَْعُضُكْم ِمْن بَْعضٍ َفالَِّذيَن هاَجُروا َو ُأْخِرُجوا ِمْن ِدياِرِهْم َو ُأوُذوا فِي
َرنَّ َعْنُهْم َسيِّئاتِِهْم َو َألُْدِخلَنَُّهْم َجنَّاتٍ تَْجِري ِمْن تَْحتَِها اْألَْنهاُر ثَواباً ِمْن ِعْنِد اللَِّه َو اللَُّه ِعْنَدُه ُحْسُن َسبِيلِى َو قاتَُلوا َو ُقتُِلوا َألَُكّفِ

(9).« الثَّوابِ
پس پروردگارشان [دعاى ايشان را] اجابت كرد كه من عمل هيچ عاملى از شما را، اعم از مرد يا زن تباه نمىكنم. شما همگى از
يكديگريد. بنابراين كسانى كه مهاجرت كردند و از خانههاى خود بيرون رانده شدند و در راه من آزار ديدند و جنگيدند و كشته شدند،
بى ترديد گناهانشان را مىپوشانم و حتماً آنها را در باغهايى داخل مىكنم كه از پاى درختانش نهرها جارى است. [اين] پاداشى از

جانب خداست، و خداست كه پاداش نيكو نزد اوست.
«َو َمْن يَْعَمْل ِمَن الصَّالِحاتِ ِمْن َذَكٍر أَْو ُأْنثى َو ُهَو ُمْؤِمٌن َفُأولئَِك يَْدُخُلوَن اْلَجنََّة َو ال ُيْظلَُموَن نَِقيراً».(10)

و هر كه از مرد و زن كارهاى شايسته كند در حالى كه مؤمن باشد آنها داخل بهشت مىشوند و ذرهاى به آنها ستم نمىرود.
قرآن، هدايت خود را براى همه جهانيان - از مرد و زن - مىداند و از نقشآفرينى زنان مؤمن، به زيبايى ياد مىكند. نقشهاى زير، از آن

جمله است:
. ساره، همسر حضرت ابراهيمعليه السالم، يكى از زنان قديسه است. از آيات قرآن، استفاده مىشود كه ساره، هم فرشتگان را 1

مىديد، هم صداى آنها را مىشنيد و هم مخاطب آنها قرار گرفت.
. مادر حضرت موسىعليه السالم، نقشى اساسى در زندگى اين پيامبر دارد؛ در حالى كه از پدر حضرت موسىعليه السالم سخنى 2

به ميان نيامده است. قرآن در اين باره مىفرمايد:
«َو أَْوَحْينا إِلى ُأّمِ ُموسى أَْن أَْرِضِعيِه َفإِذا ِخْفِت َعلَْيِه َفأَْلِقيِه فِي اْليَّمِ َو ال تَخافِي َو ال تَْحَزنِى إِنَّا َرادُّوُه إِلَْيِك َو جاِعُلوُه ِمَن اْلُمْرَسلِيَن»؛

(11)
«و به مادر موسى الهام كرديم كه او را شير ده و چون بر جان او ترسيدى، به دريايش بيفكن و نترس و اندوه مدار كه ما او را به تو باز

مىگردانيم و از پيامبرانش قرار مىدهيم».
شير ده اى مادر موسى ِورا

و اندر آب افكن مينديش از بال
. بلقيس، از چهرههايى است كه قرآن، تصويرى بسيار موجه و قابل قبول از شخصيت و مشى سياسى او ارائه داده است؛ اگرچه 3

او و قومش، موحد و خداپرست نبودهاند.
4. مريم، يكى از زنان بزرگ تاريخ است و قرآن كريم، در باره او مىفرمايد:

«ُامُُّه ِصّديَقة»؛
«مادرش (مادر حضرت عيسىعليه السالم)، بسيار راستگو و درستكار بود».

قرآن كريم، صفت صديق را درباره حضرت ابراهيمعليه السالم، حضرت يوسفعليه السالم و حضرت ادريسعليه السالم به كار برده
است.(12) همچنين درباره ارتباط حضرت مريمعليها السالم، چنين آمده است:

َرِك َو اْصطَفاِك َعلى نِساِء اْلعالَِميَن»؛(13) «َو إِْذ قالَِت اْلَمالئَِكُة يا َمْريَُم إِنَّ اللََّه اْصطَفاِك َو طَهَّ
«و به يادآر هنگامى را كه فرشتگان گفتند: اى مريم! همانا خداوند تو را برگزيده و پاك ساخته و بر زنان جهان برترى داده است».

. آسيه، همسر فرعون، از ديگر زنانى است كه در قرآن، از او به نيكى ياد شده است. او ويژگىهايى دارد كه استثنايى است. وى با 5
اين كه پيامبر يا امام معصوم نبود، سابقه توحيدى نداشت و ساليانى را بر سفره فرعون نشسته بود، اما الگوى تاريخى مؤمنان قرار
گرفت؛ زيرا محيطزده نبود و جامعه، شخصيت او را نساخته بود؛ زرق و برق زده نبود؛ صبور بود و زير شكنجه، جان داد و شهيد شد؛
ولى از راه و مكتبش، دست برنداشت. او شهامت داشت و تهديدات فرعون، بر او اثر نگذاشت. او رضاى خالق را بر مخلوق مقدم

داشت و منطق، عقل و وحى را بر مسائل خانوادگى ترجيح داد. او، بسيارى از باورهاى حاكم بر فرهنگ عمومى را عوض كرد.(14)
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. فاطمه زهراعليها السالم، از برترين زنان عالم است. وى تنها كسى است كه در قرآن، كوثر (خير كثير) و از سوى پدربزرگوارش، 6
«ام ابيها» ناميده شده است. به شهادت قرآن، او و خانوادهاش، انسانهاى پاك روى زمين هستند:

َرُكْم تَْطِهيراً»؛(15) «إِنَّما ُيِريُد اللَُّه لُِيْذِهَب َعْنُكُم الرِّْجَس أَْهَل اْلبَْيِت َو ُيطَّهِ
دوستى او، بر همه مخاطبان وحى، واجب است. وقتى آيه «قل ال اسائلكم عليه اجراً اال المودة فى القربى» نازل شد، از رسول
گرامىصلى هللا عليه وآله سؤال شد كه خويشان نزديك كه دوستى آنها بر ما واجب شد، چه كسانى هستند؟ حضرت فرمود:

علىعليه السالم، فاطمهعليها السالم و دو فرزند آنها، حسن و حسينعليهما السالم.(16)
فاطمهعليها السالم و خانوادهاش، باالترين اسوههاى ايثار بودند. در روايات آمده است كه روزى امام حسن و امام حسينعليهما
السالم، بيمار شدند. پيامبر اكرمصلى هللا عليه وآله، همراه مردم، به عيادت آنان آمدند و به حضرت علىعليه السالم پيشنهاد كردند
كه براى سالمتى دو كودك خود، نذر كند كه روزه بگيرد؛ پس از آن كه آنها بهبود يافتند، حضرت علىعليه السالم و حضرت فاطمهعليها
السالم، سه روز روزه گرفتند؛ اما براى افطار، غذايى در خانه نداشتند. حضرت علىعليه السالم، مقدارى جو قرض كرده، نانى تهيه
نمود. هنگام مغرب، ابتدا نماز مغرب را خواندند و خواستند افطار كنند كه شب اول، مردى مسكين، شب دوم، فردى يتيم و شب
سوم، سائلى اسير، درِ منزل آنها را به صدا در آوردند و درخواست غذا كردند. اهل بيتعليهم السالم، براى رضاى خدا، غذاى خود را
به آنان داده، خود با آب افطار كردند. خداوند متعال نيز سوره انسان را در وصف آنان نازل فرمود. نكته قابل توجه، آن است كه در اين
حركت مقدس، پيامبر اكرمصلى هللا عليه وآله، سهيم نبود تا روشن شود كه اين سوره، فقط درباره اهلبيتعليهم السالم نازل شده

است.(17)

زنان در حادثه كربال

چند زن در كربال نقشآفرينى كردهاند كه در رأس آنان، حضرت زينب كبرىعليها السالم قرار دارد. گرچه در اين باره، از زنانى چون
امكلثوم، ديلم بنت عمرو (همسر زهير) و اموهب نيز مىتوان ياد كرد؛ اما به دليل اهميت نقش حضرت زينبعليها السالم، تنها به

اختصار از ايشان ياد مىكنيم.

تجىل زينب در قيام عاشورا

مكتب عاشورا، داراى دو ثقل است؛ ثقل اكبر كه ساالر شهيدان حسين بن علىعليه السالم است و ثقل اصغر كه پيامآور شهيدان،
زينبعليها السالم است. زينبعليها السالم، در خانوادهاى پرورش پيدا كرد كه پدرش، علىعليه السالم، مادرش، فاطمهعليها السالم و

دو برادرش، حسن و حسينعليهما السالم، معصوم هستند و آيه تطهير، درباره آنها نازل شده است.
شخصيتىهايى همچون حضرت ابوالفضل العباسعليه السالم و حضرت زينبعليها السالم، بيشترين پيوندها و مشابهتها را با معصومان
دارند و چه بسا وجود آنها همان بركاتى را داشته باشد كه معصوم دارد. در تمثيلى ساده مىتوان گفت كه بر اساس فقه شيعه، آب
قليل، پاك كننده نيست و با مالقات با كمترين مقدار نجاست، نجس مىشود؛ اما اگر همين آب قليل، به وسيله يك جوى بسيار
باريك، به آب كر متصل گردد، همان خصوصياتى را پيدا مىكند كه آب كر دارد؛ چه رسد به اين كه يك آب قليل، از چندين سوى، با

پاكيزهترين و زاللترين درياها و بركههاى حيات، ارتباط داشته باشد. ُخم كه از دريا درو راهى شود
پيش او جيحونها(18) زانو زند(19)

در ميان شخصيتهاى غيرمعصوم، هيچ كس همچون حضرت زينبعليها السالم، متصل به عصمت نيست. بديهى است كه نقش چنين
شخصيتى در اعمال و مناسك فردى، تهجد و خانهنشينى، خالصه نمىشود؛ بلكه بايد در كنار امام معصوم، باالترين نقش را در پياده
كردن اهداف او ايفا كند. زينبعليها السالم، ضامن اجراى شعارهاى عاشوراست و بايد پس از شهادت برادر، تمامى پيامهاى حسينى
را به گوش تاريخ برساند. پاكسازى جامعه اسالمى، پيراستن اسالم از آن چه به او بستهاند، اصالح نگرش مردم نسبت به اهل
بيتعليهم السالم و...، بخشى از نقشهايى است كه او بايد پس از شهادت برادر، ايفا كند. بنابراين، زينبعليها السالم از زندگى آرام

در كنار همسر خود، دست كشيد و از اولين گام، امام را همراهى كرد.

1. در كربال

از نافع بن هالل، چنين روايت شده است:
در شب عاشورا، امام پس از بررسى بيابانهاى اطراف، به سوى خيمهها برگشت و به خيمه زينب كبرىعليها السالم وارد شد. من در
بيرون خيمه، كشيك مىدادم. زينب كبرىعليها السالم گفت: اى برادر! آيا ياران خود را آزمودهاى و به نيت و استقامت آنان پى بردهاى؟

مبادا در موقع سختى، دست از تو بردارند و در ميان دشمن، تنهايت بگذارند! امام، در پاسخ وى چنين فرمود:
«آرى، به خدا سوگند! آنها را آزمودهام و آنها را نيافتم، مگر دالور، غرنده، باصالبت و استوار. آنان به كشته شدن در پيش روى من،

آن چنان مشتاق هستند كه طفل، به پستان مادرش»!
اين گفتوگو ميان حضرت زينبعليها السالم و امام حسينعليه السالم، موجب مىشود كه اصحاب، بار ديگر، وفادارى خود را به امام

اعالم كنند؛ به گونهاى كه زنان حرم بشوند.
در شب عاشورا، امام، خواهر را براى رسالتى بزرگ آماده كرد و وقتى او را نگران و پريشان ديد، به او فرمود:

«خواهرم! مبادا شيطان، صبر تو را بربايد»!(20)
مرحوم دكتر آيتى، سخنان امام حسينعليه السالم به حضرت زينبعليها السالم را اين گونه بازگو مىكند:
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«فراموش نكن كارى كه تو بايد انجام دهى، از كارى كه من انجام مىدهم، آسانتر نيست و تنها با عظمت روحى و معنويتى كه از
تربيتهاى على و فاطمهعليهما السالم كسب نمودهاى و از آن پدر و مادر، به ميراث بردهاى، مىتوانى اين وظيفه را به انجام

رسانى».(21)
چه بسا با همين سخن امامعليه السالم بود كه زينبعليها السالم براى تحمل فجيعترين حوادث تاريخ، آماده شد. او شاهد كشته
شدن چند برادر، برادرزاده، فرزند، داماد و بهترين خويشان و يارانش در يك نيمروز بود. او شاهد بريدن سر مبارك اباعبداللهعليه
السالم، تاختن اسبان بر پيكر مطهر شهدا، به آتش كشيده شدن خيمهها، به غارت رفتن اموال كاروان، وحشت و فرار زنان، دختران و
كودكان از خيمهها و ديگر اتفاقات در يك روز بود. او كاروانساالر اسيران بود و همچون كوهى استوار، در مقابل امتحانات الهى ايستاد.

2. در كوفه

يكى از افتخاراتى كه زينبعليها السالم به افق زيبا و پهناور آزادگى و عزت، بخشيده است، چگونگى ورود او به مجلس ابنزياد و
گفتوگوى با اوست؛ آن گاه كه ابن زياد گفت: كار خدا را با خاندانت چگونه ديدى؟ زينبعليها السالم پاسخ داد:

«َما َرأَْيُت إِالَّ َجِميالً َهُؤَالِء َقْوٌم َكَتَب اللَُّه َعلَْيِهُم اْلَقْتَل َفبََرُزوا إِلَى َمَضاِجِعِهْم َو َسيَْجَمُع اللَُّه بَْيَنَك َو بَْيَنُهْم َفُتَحاجُّ َو ُتَخاَصُم َفاْنُظْر لَِمِن
اْلَفْلُج يَْوَمئٍِذ ثَكِلَْتَك ُأمَُّك يَا اْبَن َمْرَجانَة».

«چيزى جز زيبايى نديدم! شهادت، براى آنان مقدر شده بود و به سوى آرامگاه خويش رفتند. به زودى خداوند، آنان و تو را گرد مىآورد
تا در پيشگاه او، حجت گوييد و داورى خواهيد. نگاه كن كه در آن روز، پيروزى و رستگارى از آِن كيست؟ مادرت به عزايت بنشيند پسر

مرجانه»!
ابن زياد، خشمگين و برافروخته، به طرف زينبعليها السالم حمله كرد. عمروبن ُحَريث او را آرام كرد و به او گفت: او زن است و زن را
به سبب گفتارش، سرزنشى نيست! در ادامه اين گفتوگو، عبيدهللا كه بر خاك افتاده بود، زينبعليها السالم را به سجعگويى متهم

كرد و گفت:
اعاً َشاِعرا»؛(22) اَعٌة َو لََعْمِري لََقْد َكاَن أَُبوِك َسجَّ «َهِذِه َسجَّ

«اين زن، سجع مىگويد؛ همان گونه كه پدرش شاعر بود و سجع مىگفت».
يكى از اقدامات حضرت زينبعليها السالم در اين سفر، حفاظت از امام سجادعليه السالم بود. نمونهاى از اين امر، زمانى بود كه
ابنزياد در همان مجلس، تصميم به قتل امام سجادعليه السالم گرفت؛ اما فداكارى زينب كبرىعليها السالم، مانع از آن شد. در آن جا

نيز زينبعليها السالم، ابن زياد را مخاطب قرار داد و به او گفت:
«اى ابن زياد! تو از ما، يك نفر را هم باقى نگذاشتهاى؛ اگر تصميم دارى او را بكشى، مرا نيز با او بكش».(23)

3. در شام

يكى ديگر از فرازهاى افتخارآفرين عاشورا، سخنان زينبعليها السالم در مجلس يزيد است. يزيد در اوج سرمستى و توهم پيروزى،
اشعارى در انكار وحى و قيامت خواند كه ناگهان صداى زينب بلند شد و چنين گفت:

«خداوند راست گفت كه:
ُبوا بِآياتِ اللَِّه َو كاُنوا بِها يَْسَتْهِزُؤَن». واى أَْن َكذَّ «ُثمَّ كاَن عاقِبََة الَِّذيَن أَساُؤا السُّ

و آنگاه به او ياد آور شد كه به مهلت شوم خود، شادمان نباشد؛ زيرا اين مهلت، باليى براى اوست؛
«َو ال يَْحَسبَنَّ الَِّذيَن َكَفُروا أَنَّما ُنْملِي لَُهْم َخْيٌر ِألَْنُفِسِهْم إِنَّما ُنْملِي لَُهْم لِيَْزداُدوا إِْثماً َو لَُهْم َعذاٌب ُمِهيٌن»؛(24)

«كافران گمان نكنند كه مهلتى كه به آنها مىدهيم، خير آنهاست؛ به آنها مهلت مىدهيم تا به گناهانشان بيفزايند و عذابى خواركننده
براى آنهاست».

در پايان، حضرت زينبعليها السالم، با يادآورى معاد، خطاب به يزيد گفت:
«در آن روز، جز كرده زشت، چيزى ندارى. تو، پسر مرجانه را به فرياد مىخوانى و او از تو يارى مىخواهد. با يارانت، در كنار ترازوى عدل
الهى ايستادهاى؛ چون سگان بر آنان بانگ مىزنى و آنان بر تو بانگ مىزنند و مىبينى نيكوترين توشهاى كه معاويه براى تو ساخت،

كشتن فرزندان پيامبر بود».(25)

پي نوشت ها:

1) مرتضى مطهرى، حماسه حسينى، ص 398 - 411

2) پروين اعتصامى.

3) ص، آيه 27.

4) مولوى.

5) مائده، آيه 32.

6) كافى، ج2، ص 78.

7) ويل دورانت، تاريخ تمدن، ج 1، ص 84.

8) بيات، عبدالرسول، فرهنگ واژههاى ص 36 - 423.
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9) آل عمران، آيه 195.

10) نساء، آيه 124.

11) قصص، آيه 7.

12) مريم، آيه 41؛ يوسف، آيه 46؛ مريم، آيه 56.

13) آل عمران، آيه 43 و 44.

14) محسن قرائتى، تفسير نور، ج 12، ص 139.

15) احزاب، آيه 33.

16) بحاراالنوار، ج 23، ص 232.

17) تفسير نور، ج 12، ص 320.

18) رودخانه.

19) مولوى.

20) معجم كلمات امام حسين، ص 407.

21) دكتر محمدابراهيم آيتى، بررسى تاريخ عاشورا، ص 116.

22) بحاراالنوار، ج 45، ص 115.

23) همان، ج 45، ص 117.

24) آل عمران، ص 178.

25) بالغات النساء، ص 35.
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داستانها و عربتها

حس� انصاريان

باران رحمت

امام صادقعليه السالم از پدرانش چنين روايت مىكند:
«اهل كوفه، خدمت اميرالمؤمنينعليه السالم آمدند و از خشكسالى و نيامدن باران شكايت كردند و عرضه داشتند: براى ما از خدا
درخواست باران كن. اميرالمؤمنينعليه السالم به حضرت امام حسينعليه السالم فرمود: از خدا درخواست باران كن. امام حسينعليه
السالم، حمد وثناى حق را به جا آورد و بر پيامبر، درود فرستاد و به پيشگاه حق، چنين عرضه داشت: اى عطاكننده خيرات و
نازلكننده بركات! آب فراوان بر ما ببار و باران بسيار و وسيع و خوشگوار و باعظمت كه بندگانت را از ناتوانى برهاند و سرزمينهاى مرده

را زنده كند، به ما عطا فرما. آمين رب العالمين.
چون امامعليه السالم از دعايش فراغت يافت، ناگهان باران فراوانى باريد تا جايى كه عربى از اطراف كوفه آمد و گفت: درهها وتپهها

را از فراوانى آب، چنان ديدم كه بخشى از آب در بخشى ديگر موج مىزد».(1)
خدايا! مردم كوفه را با دعاى بنده خاص خود از باران رحمت سيراب كردى؛ باران رحمت ومغفرتت را بر ما بباران تا گناهان و آلودگىرها
را از پرونده ما بشويد و ما را از سنگينى معاصى و وزر و وبالش نجات دهد و گياه نشاط معنوى و نهال عبادت و بندگى را در سرزمين
وجود ما بروياند كه ما به اميد كرم تو به اين درگاه آمدهايم و روى عذرخواهى به خاك آستانهات گذاشتهايم و دست گدايى و حاجت،

به سويت برداشتهايم و يقين داريم كه با كرم و لطفت، از ما در خواهى گذشت.

نربد آس�نيان و زمينيان

امام حسينعليه السالم را در سحرگاه شب عاشورا، خواب فرا گرفت؛ چون بيدار شد، فرمود:
«سگهايى را ديدم كه بر من حملهورند؛ در ميان آنها، سگ چندرنگى بود كه شديدتر بر من تاخت. گمانم آن است كه آنكه مرا

مىكشد و خونم را مىريزد، پيكرش پيس باشد».
پيكر شمر چنين بود.

امامعليه السالم همچنين فرمود:
«سپس جدم رسول خداصلى هللا عليه وآله را در خواب ديدم كه به من فرمود:

فرزندم! تو شهيد آل محمد هستى. آسمانيان، ديدار تو را به يكديگر مژده مىدهند؛ فردا، افطار تو نزد من خواهد بود؛ شتاب كن، زود
بيا و درنگ روا مدار».(2)

امام حسينعليه السالم، فرمان جّدش را اطاعت كرد؛ درنگى نكرد و شبى نگذشت كه به سوى نياى بزرگوارش شتافت.
اينها دو مكاشفه بود و دو نمايش حقيقت. مكاشفه نخستين، پرده را برداشت و حقيقت دشمنان حسينعليه السالم را برمال كرد؛
سگان درندهاى كه پيشرو آنها، سگى متعفن و پيس بود؛ سگى كه درونش بر برونش اثر گذارده، او را مجموعهاى از لكّههاى ننگ

نشان مىداد.
سگ درنده، سمبل ظلم و بيدادگرى و سمبل تعدى، تجاوز و ستمگرى است. از سگ درنده، جز آكنده كردن شكم از گوشت و
پوست و استخوان ضعيفان، كارى ديگر ساخته نيست. اگر بخواهند مجّسمهاى از ظلم بسازند، شايستهتر از سگ درنده، نمونهاى

بهتر و برتر يافت نمىشود.
دومين مكاشفه، نمايش دوستان امام حسينعليه السالم و نشان دهنده راه او و تقديرنامهاى از مقام مقّدس حضرت حق است كه
به وسيله پيامبرش، براى امام حسينعليه السالم فرستاده شده است؛ چنين كسى شايسته است كه آسمانيان و ملكوتيان،
اشتياق زيارتش را داشته باشند. سطح فكر زمينىها، پايينتر از آن است كه حسينعليه السالم را بشناسند. زمينى، حسينعليه

السالم را به قتل مىرساند و آسمانى، حسينعليه السالم را باالى سر جا مىدهد.
در كربال، نبرد ميان زمينى و آسمانى بود. حسينعليه السالم، رهبر آسمانيان و سپاه حسينعليه السالم، همه آسمانى بودند و پرواز

آنها به سوى آسمانها بود. كربال، دروازه و راه بهشت شد و كاروان كربال، به رهبرى حسينعليه السالم، بهشتى شد.
يزيد، رهبر زمينىها بود؛ همه را با خود به زير زمين برد و در درون دوزخ، جاى داد و كربال براى آنها، دروازه جهنم و بدبختى در دو جهان

بود.
قرآن، براى مردم باايمان، شفا و رحمت است و براى ظالمين، خسارت و كربال، يكى از مظاهر قرآن است.

حسينعليه السالم، رهبر آسمانيان بوده است و كسى كه راه حسينعليه السالم را بپيمايد، به آسمان خواهد رفت؛ به باالتر و باالتر
تا برسد به جايى كه در وهم نيايد و حقيقتش از تصورش برتر باشد.(3)

برده آزاد

اسلم بن عمرو، بردهاى بود كه امام حسينعليه السالم، او را پس از شهادت برادرش، امام مجتبىعليه السالم، خريد و وى را به امام
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زينالعابدينعليه السالم بخشيد. محمد بن يوسف گنجى شافعى، ابونعيم اصفهانى و محدث قمى از اسلم بن عمرو، در كتابهاى خود
ياد كردهاند و بزرگان دين، همچون صاحب كتاب «فرسان الهيجا» او را از قاريان قرآن شمردهاند.

شغل او كتابت براى امام حسينعليه السالم بود و چون حضرت از مدينه به سوى مكه حركت كرد، همراه آن حضرت بود و با آن
بزرگوار، از مكه به كربال آمد و در روز عاشورا، به شرحى كه مىآيد، به شرف شهادت نايل آمد.

در كتاب «بحر اللئالى» و «روضة االحباب»، چنين آمده است:
چون اين غالم وفادار و برده خريدارى شده كه از همه آزادگان برتر بود، در طلب اذن جهاد به محضر امام حسينعليه السالم آمد،
حضرت فرمود: از فرزندم سجادعليه السالم اجازه جهاد بخواه. آن سعادتمند دنيا و آخرت، از امام سجادعليه السالم اذن جهاد

خواست و با اهل حرم وداع گفت و به ميدان جنگ شتافت و هفتاد نفر را با شمشيرش به دوزخ فرستاد.
امام سجادعليه السالم با باال زدن دامن خيمه، به تماشاى كارزار آن مرد الهى نشست و از اين كه بردهاى زرخريد، به دفاع از امامت

برخاسته، مسرور و شاد بود.
برده وفادار، پس از كارزارى عظيم و جهادى خالص، دوباره به محضر امام سجادعليه السالم شتافت و با آن حضرت وداع گفت و به
ميدان بازگشت. اين بار، او از كثرت كوشش، جنگ سنگين، شدت عطش و جراحت زياد، به خاك افتاد. امام حسينعليه السالم بر
بالين او حاضر شد و سخت گريست و صورت مبارك خود را بر گونه او گذاشت تا به جهانيان بفهماند كه ارزش معنوى اين برده،
همچون ارزش فرزندش على اكبرعليه السالم است و ثابت كند كه او از همه تعلقات، براى خدا و در راه خدا رها شد و از مصاديق
بارز «فانى ال اعلم اصحاباً خيراً من اصحابى» شد. آرى، امام حسينعليه السالم، يارانى را در جهان به خوبى آنان و بهتر از آنان،

سراغ نداشت.

داستا  بسيار عجيب از نافع بن هالل

شيخ مفيد، فقيه بزرگ، متكلم برجسته و شخصيت كمنظير، چنين نقل مىكند:
وقتى كه امام حسينعليه السالم در كربال حاضر شد، در ميان يارانش، نافع بن هالل، بيشتر از همه همراه و همگام امام بود؛ به

ويژه، در مواقعى كه بيم غافلگيرى مىرفت؛ زيرا او فردى احتياطكار و آگاه به سياست بود.
شبى امام حسينعليه السالم از خيمه بيرون آمده، به سوى هامون قدم مىزد تا دور شد. نافع، شمشير خود را به خود آويخته، پياده
شتاب كرد تا خود را از پشت سر به حضرت رسانيد؛ ديد كه امامعليه السالم، گردنهها و تپههايى را كه اطراف خيمهگاه است،

رسيدگى مىكند.
نافع مىگويد: آن حضرت به پشت سر نگاهى كرد؛ مرا ديد و فرمود: كيست اين مرد؟ نافعى؟ گفتم: آرى، خدايم به قربانت كند. بيرون
آمدن نابهنگام تو، رو به سمت لشگرگاه اين ياغيان سركش، مرا بىقرار ساخت. امامعليه السالم فرمود: نافع! من بيرون آمدم كه به
اين تلها رسيدگى كنم؛ مباد آن روزى كه شما به آنها و آنها به شما حمله مىكنند، اين برآمدگىها كمينگاهى براى خيمهگاه ما و

هجوم دشمن شود.
پس از آن، مراجعت كرد؛ در حالى كه دست چپ مرا ميان دست خود گرفته بود و مىفرمود: همان است؛ همان است؛ به ذات خدا
سوگند! وعدهاى است كه ُخلف در آن نيست و بعد فرمود: اى نافع! آيا اين راه را نمىگيرى و بروى؟ بين اين دو كوه را بگير و جان خود

را نجات ده؛ از همين وقت شروع كن.
من خود را بر قدمهاى امام انداختم و گفتم: در اين صورت، بايد مادر براى نافع شيون كند؛ يعنى مگر نافع مرده باشد و زنده نباشد.
آقاى من! اين شمشير و اسب كه با من هستند، از اين كار سرپيچى مىكنند. من به حق آن خدايى كه به وجودت، بر سرم منّت

گذاشته، از تو مفارقت نمىكنم و جدا نخواهم شد تا شمشير و اسب من، از سرد و گرم من، خسته و وامانده شوند.
نافع ادامه مىدهد:

سپس امام از من جدا شد و در سراپرده خواهرش داخل شد. من، پهلوى چادر ايستادم؛ به اميد اين كه زود از آن جا بيرون آيد.
خواهرش از او استقبال كرده، برايش متكايى گذاشت. آن حضرت نشست و به گفتوگوى آهسته و سخن سرّى با او پرداخت؛ اما
قدرى نگذشت كه گريه، گلوگير خواهرش شد و به او گفت: اى واى برادرم! من قربانگاه تو را مشاهده كنم و به پاسبانى اين زنان
ضعيف، مبتال باشم؟ اين مردم را مىشناسى و آگاهى كه چه كينه ديرينهاى با ما دارند. اين پيشامد، امر بس بزرگى است و بر من
سنگين است قربانگاه اين جوانان و ماههاى بنىهاشم. اى برادر! آيا از اصحاب خود و نيات آنان استعالم كردهاى؟ من از آن مىترسم

كه در هنگام از جا جستن و اصطكاك سرنيزهها، تو را وا گذارند.
امام به گريه افتاد و فرمود: آگاه باش! هان به خدايم قسم! آن چه مىبايد، در آنها هست؛ من در آنان، جز مردان مرد، سرفراز،
سربلند، ُپرغيرت، بىاعتنا به مظاهر دنيوى، مملوّ از غضب به دشمن، دورانديش، ُپرعمق، گردنفراز و سينه سپركن، نمىبينم! به آن

اندازه پيش پاى من به مرگ مأنوسند كه طفل، به پستان مادر.
وقتى كه نافع اين سخنان را شنيد، از سوز به گريه افتاد؛ برگشت و راه خود را به سمت خيمه حبيب بن مظاهر قرار داد. حبيب را
ديد كه نشسته و به دستش، شمشيرى است كه از غالف كشيده شده است. به حبيب سالم داد و بر در خيمه او نشست. حبيب
گفت: نافع! چه چيز تو را از منزل بيرون آورده؟ نافع، آن چه شده بود را براى حبيب بازگو كرد. حبيب گفت: آرى، به خدايم سوگند! اگر

انتظار فرمان خودش در بين نبود، هر آينه اين لشگر را مهلت نمىدادم و همين امشب، با اين شمشير، به جنگ با آنها مىپرداختم.
نافع گفت: اى حبيب! من از حسينعليه السالم جدا شدم؛ با وضعى كه وى نزد خواهرش بود و خواهرش در رنج و اضطراب بود. گمان
مىكنم زنها متوّجه شده باشند و در فغان و ناله با او در همراهىاند؛ آيا تو راهى دارى كه همين امشب، يارانت را جمع كنى و
روبهروى زنان حرم، سخنانى به دلدارى آنان بگويى تا دل آنان آرام گيرد؟ زيرا من چنان از دختر على بىقرارى ديدم كه خود نيز
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بىقرارم. حبيب گفت: مطيعم؛ هر چه خواهى.
پس حبيب از ميان چادر بيرون آمد و در ناحيهاى ايستاد كه هويدا باشد. نافع، پهلويش ايستاد و همراهان را صدا زد. آنان نيز از
منزلهايشان سر بيرون آوردند. وقتى كه جمع شدند، آنان را مخاطب كرد و گفت: اى اصحابِ حميت و شيران روز سختى! اين نافع
است كه همين ساعت مرا باخبر كرده كه خواهر و اهل حرم و باقى خانواده آقاى شما را به اين وضع ديده كه اشك مىريخته، گريه

مىكردهاند؛ به من بگوييد كه شما به چه خياليد؟
آنان شمشيرها را برهنه كرده، عّمامهها را بر زمين زدند و گفتند: اى حبيب! آگاه باش؛ به حّق آن خدايى كه به واسطه اين مهبط، ما
را اسير منّت خود كرده، اگر اين مردم بخواهند خود را پيش بِكشند، سرهاشان را درو مىكنيم و آنان را با خوارى، به مردههاى

گذشتهشان ملحق مىنماييم و وصيّت پيامبرصلى هللا عليه وآله را درباره پسران و دخترانش حفظ مىكنيم.
حبيب گفت: بنابراين، از پى من بياييد. پس خود روان شد و زمين را نديده و ديده، در نورديد و آنان به دنبالش مىدويدند تا مابين

طنابهاى خيمههاى حرم ايستاد و صدا برداشت:
اى اهل حرم پيامبر! اى بانوان ما! اى معاشر آزادگان پيامبر خدا! اين است شمشيرهاى برّان جوانمردانى كه با شما عهد و پيمان
بستهاند كه شمشيرهاى خود را غالف نكنند؛ مگر در گردن هر كس كه خيال اذيت شما را داشته باشد و اين است سرنيزههاى

غالمان شما كه قسم خوردهاند تا جاى ندهند؛ مگر در سينه آن كه بخواهد انس شما را به هم زند.
امام حسينعليه السالم فرمود: يا آل هللا! شما هم براى تشكر از آنان، در برابر ايشان قرار بگيريد. اهل حرم بيرون آمدند و در حالى
كه ندبه مىكردند، گفتند: اى پاكان و پاكمردان! اگر دست از حمايت دختران فاطمهعليها السالم بكشيد، چه عذر داريد آن وقتى كه ما
به ديدار جدمان پيامبرصلى هللا عليه وآله برسيم و به او از اين پيشامدى كه بر ما نازل شده، شكايت كنيم و او بپرسد كه آيا حبيب و

ياران حبيب، حاضر نبودند و نشنيدند و نديدند؟
حبيب گفت: قسم به خدايى كه جز او خدايى نيست! اصحاب آماده شدهاند كه اگر موقع سوارى است، سوار شوند و اگر موقع

جنگ، جنگ كنند.(4)
اصحاب، گويا با زبان حال به اهلبيتعليهم السالم عرضه مىداشتند:

از مناى كعبه گر امروز رخ برتافتيم
وعدهگاه كربال را چون منا خواهيم كرد

گر وداع از زمزم و ركن و صفا بنمودهايم
كربال را ركن ايمان از صفا خواهيم كرد

تا كه بشناسند مخلوق جهان، خالق را
خويش را آيينه ايزدنما خواهيم كرد
از پى درمان درد جهل ابناى بشر

نينواى خويش را دارالشفا خواهيم كرد
از پى آزادى نوع بشر تا روز حشر

پرچم آزادمردى را به پا خواهيم كرد
ظلم را معدوم مىسازيم و پس مظلوم را
با شهامت از كف ظالم رها خواهيم كرد

كاخ استبداد را با خاك يكسان مىكنيم
پس بناى عدل را از نو بنا خواهيم كرد

انقالب مذهبى تا در جهان آيد پديد
از نداى حق، جهان را پرصدا خواهيم كرد

توبه و آشتى با حق

ش. كه بيش از نه سال از سن اين فقير خطاكردار نگذشته بود و پرچم مرجعيت شيعه، بر دوش حضرت آيةهللا در سال 1331
العظمى بروجردى، قرار داشت، اتفاقى عجيب افتاد كه ذكرش را در اين سطور الزم مىبينم.

در محالت پايين شهر تهران، مردى بود زورمند، قلدر و زورگو كه اغلب قلدران و زورگويان تهران، از او حساب مىبردند و در دعواها و
چاقوكشىها، محكوم او بودند.

او از مشروبخوارى، قمار، گرفتن پول زور، ايجاد جار و جنجال، دعوا و ستم به مردم، امتناعى نداشت. در اوج قدرت و قلدرى بود كه
بارقه رحمت حق و لطف حضرت محبوب و جاذبه عنايت دوست، دلش را ربود. آن چه به دست آورده بود، تبديل به پول نقد كرد و همه
را در چمدانى گذاشت و براى توبه، مشرف به شهر قم شد. به محضر آيةهللا العظمى بروجردى رفت و با زبان مخصوص به خود، به

آن عالم بيدار و بيناى آگاه، چنين گفت:
آن چه در اين چمدان است، از راه حرام به دست آمده است. اغلب صاحبانش را نمىشناسم و شديداً بر من سنگينى مىكند؛ به

محضر شما آمدهام تا وضعم را اصالح كنيد و راه توبه و انابه را به من بنمايانيد.
مرجع شيعه كه از مالقات با اين گونه افراد باصفا، خوشحال مىشد به او فرمود: نه تنها اين چمدان پول، بلكه لباسهايت را جز پيراهن
و شلوار بدن، در اين جا بگذار و برو. او هم لباسهاى رو را درآورد و با يك پيراهن و شلوار، از آن بزرگوار، خداحافظى كرد تا به تهران
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بيايد.
آيةهللا العظمى بروجردى در حالى كه به خاطر توبه واقعى آن قلدر، اشك به ديده داشت، او را صدا زد و مبلغ پنج هزار تومان از مال

خالص خودش را به او داد و وى را با حالى غرق در خشوع و اخالص، دعا كرد.
او به تهران برگشت؛ در حالى كه غرق در فروتنى، تواضع، خاكسارى و محبت شده بود؛ پنج هزار تومان را مايه كسب حالل قرار داد
و به تدريج، در كسب مشروع، پيشرفت نمود تا سرمايه قابل توجهى به هم زد. ابتداى هر سال، خمس درآمدش را مىپرداخت و در

ضمن به مستمندان و دردمندان هم كمك قابل توجهى مىكرد.
رفته رفته به مجالس مذهبى راه پيدا كرد و عاقبت، بنيانگذار يكى از جلسات مهم مذهبى تهران شد. تشكيل جلسه مذهبى به
دست او، مصادف با ايامى بود كه من در حدود بيست و شش سال از عمرم مىگذشت و طلبه حوزه علميه قم بودم و محرم و صفر و
ماه رمضان هم در تهران، در مجالس و مساجد، براى تبليغ دين، حاضر مىشدم. از طريق مجالس دينى با چهره نورانى او آشنا شدم

و توسط يكى از دوستان، به مسئله توبه او به دست مرجع بزرگ شيعه، آگاه شدم.
ش. به بستر بيمارى افتاد و پيام داد تا به عيادتش بروم. من قصد داشتم كه دوستى و رفاقتم با او طوالنى شد؛ در حدود سال 1367

روز جمعه به عيادتش بروم؛ ولى ساعت يازده شب جمعه، اهل و عيالش را به بالينش فرا خواند و از تمام شدن عمرش خبر داد.
به نقل اهل و عيالش، نزديك به نيم ساعت مانده به مرگش، به محضر حضرت سيدالشهداعليه السالم چنين عرضه داشت: از
گذشتهام توبه كردم؛ به سلك نوكرانت درآمدم؛ در دربارت، خدمتى خالصانه كردم و ثلث مالم را به صورت پول نقد براى مدتى طوالنى
در صندوق قرضالحسنهاى جهت ازدواج جوانان قرار دادم؛ حال آرزويى ندارم، جز اين كه لحظه خروج از دنيا، جمالت را ببينم و بميرم.
چند نفسى مانده به مرگ، با حالى خوش، سالمى عاشقانه به امام حسينعليه السالم كرد و در حالى كه لبخند زيبايى بر لب

داشت، جان به جان آفرين، تسليم كرد.

اخالقى شگفت انگيز و عاقبتى عجيب

مترجم تفسير ارزشمند «الميزان»، استاد بزرگوار، سيد محمد باقر موسوى همدانى، حكايت زير را براى اين بنده ضعيف و خطاكار
مسكين، نقل كرد:

در منطقه گنداب همدان كه امروز جزء شهر شده، مردى شرور، عرقخور و دائمالخمر به نام على گندابى زندگى مىكرد. او در عين
اين كه توجهى به واقعيات دينى نداشت و سر و كارش با اهل فسق و فجور بود، ولى برقى از بعضى از مسائل اخالقى در وجودش

درخشش داشت.
روزى در يكى از مناطق خوش آب و هواى شهر، با يكى از دوستانش، روى تخت قهوهخانه براى صرف چاى نشسته بود. هيكل زيبا،
بدن خوشاندام و چهره باز و بانشاط او جلب توجه مىكرد و كاله مخملى پرقيمتى كه به سر داشت، بر زيبايى او افزوده بود؛ ناگهان
كاله را از سر برداشت و زير پاى خود قرار داد. رفيقش به او نهيب زد: چه مىكنى؟ جواب داد: اندكى آرام باش و حوصله و صبر به خرج
بده. پس از چند دقيقه، كاله را از زير پا درآورد و به سر گذاشت. سپس گفت: دوست من! زن جوان شوهردارى در حال عبور از كنار
اين قهوهخانه بود؛ اگر مرا با اين كاله و قيافه مىديد، شايد به نظرش مىآمد كه من از شوهرش، زيبايى بيشترى دارم. در آن حال،
ممكن بود نسبت به شوهرش دلسرد شود. من نخواستم با كالهى كه به من جلوه بيشترى داده، گرمى بين يك زن و شوهر، به

سردى بنشيند.
در همدان، روضهخوان معروفى به نام شيخ حسن زندگى مىكرد. او، مردى باتقوا، متدين و مورد توجه بود. وى مىگويد:

در ايام عاشورا، يك روز بعدازظهر، براى روضهخوانى، به محله حصار در بيرون همدان رفته بودم. كمى دير شد؛ وقتى به شهر
بازگشتم، دروازه را بسته بودند. در زدم؛ صداى على گندابى را شنيدم كه مست و اليعقل، پشت در بود. فرياد زد: كيست؟ گفتم:
شيخ حسن روضهخوان هستم. در را باز كرد و فرياد زد: تا االن كجا بودى؟ گفتم: به محله حصار براى ذكر مصيبت حضرت
سيدالشهداعليه السالم رفته بودم. گفت: براى من هم روضه بخوان. گفتم: روضه، مستمع و منبر مىخواهد. گفت: اين جا همه چيز
هست؛ سپس به حال سجده رفت و گفت: پشت من، منبر و خود من هم، مستمع؛ بر پشت من بنشين و مصيبت قمر بنىهاشمعليه

السالم را بخوان!
از ترس، چارهاى نديدم؛ بر پشت او نشستم و روضه خواندم. او بسيار گريه كرد و من هم به دنبال حال او، حال عجيبى پيدا كردم؛
حالى كه در تمام عمرم، مانند آن را پيدا نكرده بودم. با تمام شدن روضه من، مستى او هم تمام شد و انقالب عجيبى در درون او

پديد آمد.
پس از مدتى، از بركت آن توسل، به مشاهد مشرفه عراق رفت و امامان بزرگوار را زيارت كرد؛ سپس رحل اقامت در نجف انداخت. در
آن زمان، ميرزاى شيرازى، صاحب فتواى معروف تحريم تنباكو، در نجف بود. على گندابى، جانماز خود را براى نماز، پشت سر ميرزا

قرار مىداد و مدتها در نماز جماعت آن مرد بزرگ شركت مىكرد.
شبى در بين نماز مغرب و عشا، به ميرزا خبر دادند كه فالن عالم بزرگ از دنيا رفته است. ايشان دستور داد او را در داالن متصل به
حرم دفن كنند؛ بالفاصله قبرى آماده شد و پس از سالم نماز عشا، به ميرزا عرضه داشتند كه آن عالم، گويا مبتال به سكته شده
بود و به خواست حق، از حال سكته در آمد؛ ناگهان، على گندابى همان طور كه روى جانماز نشسته بود، از دنيا رفت. ميرزا دستور

داد على گندابى را در همان قبر دفن كنند.(5)

پي نوشت ها:
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1) بحاراالنوار، ج 44، ص 187.

2) مقتل خوارزمى، ج 1، ص 251؛ بحاراالنوار، ج 45، 3.

3) سيد رضا صدر، پيشواى شهيدان، ص 195 (با تصرف و تلخيص).

4) مقرم، مقتل الحسين، ص 218 (با تصرف و تلخيص).

5) برگرفته از: حسين انصاريان، مجموعهاى از نكتهها و داستانها.
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ذكر مصيبت

به كوشش: رضا اميدوار

مصيبت امام حسينعليه السالم

مرحوم آيةالله احمدى ميانجى

رسول خداصلى هللا عليه وآله با حسين، خيلى خاطرات دارد؛ حتى در آن لحظه آخر، حسينعليه السالم روى سينه رسول خداصلى
هللا عليه وآله بود. روايت اين است كه حضرت علىعليه السالم خواست امام حسينعليه السالم را از روى سينه رسول خداصلى هللا

عليه وآله جدا كند كه رسول خداصلى هللا عليه وآله فرمود: بگذار باشد.
يكى از مصيبتهاى رسول خداصلى هللا عليه وآله، ياد همين مصيبتها بود. رسول خداصلى هللا عليه وآله، گاهى كه حضرت علىعليه
السالم را مىديد، اشك مىريخت و گاهى كه حضرت زهراعليها السالم را مىديد، ياد سيلى خوردن او مىافتاد و گاهى كه امام

حسنعليه السالم را مىديد، ياد لبهاى مسموم او مىكرد و گاهى كه امام حسينعليه السالم را مىديد، گريه مىكرد.
يك روايت داريم كه ام سلمه عرض كرد يا رسول هللا! اگر بچه را مىبوسند، صورت و پيشانى او را مىبوسند؛ چرا شما
پشت حسينعليه السالم را مىبوسيد؟ رسول خداصلى هللا عليه وآله فرمود: ام سلمه! جاى زخمهاى او را مىبوسم.

يا رسول هللا! حسين تو را قطعه قطعه كردند؛ ولى سير نشدند تا اين كه استخوانهاى او را خرد كردند. امام سجادعليه السالم آمد و
فرمود: اى اهل قبيله! ببينيد حصير پيدا مىشود؛ بياوريد و بعد قطعههاى بدن را روى حصير گذاشتند.

مصيبت حرضت عباسعليه السالم

مرحوم آيةالله احمدى ميانجى

مرحوم حاج شيخ عباس قمى در كتاب نفس المهموم مىگويد: حضرت علىعليه السالم يك صحابى 90 ساله او (عمار) شهيد شده
است، در باالى سر جنازه او، آرزوى مرگ مىكند و اشكهايش جارى مىشود؛ حال شما مقايسه كنيد حال حضرت علىعليه السالم را

در اين جريان با حال امام حسينعليه السالم بر بالين برادر خود، حضرت عباسعليه السالم.
عباسعليه السالم، برادر امام حسينعليه السالم و جوانى 34 ساله بود كه پيشانى او از عبادت پينه بسته بود. امام حسينعليه

السالم و حضرت عباسعليه السالم، هر دو تشنه بودند.
نوه حضرت ابوالفضلعليه السالم، در يك مرثيه، چنين گفته است: جد من مالك فرات است؛ اما قطرهاى از آن آب نخورد و شاعر
مىگويد: امام حسينعليه السالم مىآمد و گاهى اوقات برمىگشت و به زن و بچهاش نگاه مىكرد و خودش در خطر بود و شما تصور كنيد

كه امام حسينعليه السالم چه بگويد بهتر است و چگونه بايد گريه كند.
آن شاعر عرب مىگويد: امام حسينعليه السالم به طرف قتلگاه برادر مىرفت؛ اما نگاهش تقسيم شده بود و گاهى به طرف برادر و
گاهى به طرف خواهرها نگاه مىكرد و همچنان گريه مىكرد و انسان خيال مىكرد كه زمين كربال، در حال گريه كردن است و بر بالين

برادر آمد.
شاعر مىگويد: امام حسينعليه السالم هوس كرد كه برادر را ببوسد؛ اما جاى سالمى پيدا نكرد؛ چون سر دو نيم شده بود و نيزه و
تير، آن قدر به بدن مبارك او اصابت كرده بود كه حساب نداشت و دستهايش قطع شده بود. حضرت ابوالفضلعليه السالم، هيچ

پناهگاهى نداشت و هر كس به هر گونهاى كه مىخواست، مىزد و حتى بعد كه حضرت افتاده بود، همانطور مىزدند.
مقاتل نقل كردهاند كه امام حسينعليه السالم فرمود: االن، كمرم شكست و يكى از كتابهاى تاريخ نوشته است كه اهل كوفه از

حضرت ابوالفضلعليه السالم، آن قدر دلشان پر بود كه نه تنها دستهاى او را، بلكه پاهاى او را هم قطع كردند.

مصيبت حرضت عىل اكربعليه السالم

استاد حس� انصاريان

حضرت سيدالشهداعليه السالم فرمود: پسرم! باالترين پاداشى كه خدا مقرر كرده تا يك پدر به فرزندش بدهد، از من به توست؛ يك
گوشه پاداشش، اين است كه در كره زمين، هر كس رو به كربال بكند و بگويد: السالم على الحسين، پشت سرش مىگويد: و على
على بن الحسين و گوشه ديگر پاداشش، اين است كه تمام قبرها در جهان، چهار گوش دارد؛ غير از قبر ابىعبداللهعليه السالم كه

دو گوشهاش، مال على اكبرعليه السالم است.
لحظهاى كه مى خواهد ميدان برود، وقتى اين خبر پخش شد، زلزله ميان خيمهها افتاد؛ همه مضطرب شدند؛ سكينه كبرى مىگويد:

بابايم نفسش به شماره افتاد؛ در حالى كه هنوز نرفته بود.
تا لحظهاى كه روى اسب مستقر شد و حركت كرد، پدر هست؛ عمه هست؛ خواهر هست و همه دارند نگاه مىكنند. ابىعبداللهعليه

السالم ايستاده و محاسن را دست گرفته است.
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مرحوم محدث قمى در نفس المهموم مىنويسد: اين، اولين بارى بود كه دشمنان، صداى گريه امام حسينعليه السالم را مىشنيدند.
«فبكا بكاًء عالياً»؛ ابىعبداللهعليه السالم با صداى بلند، شروع كرد به گريه كردن؛ يعنى مردم! شما هم براى اكبر من بلند گريه كنيد.

اى ساربان آهسته ران كارام جانم مىرود
وان دل كه با خود داشتم با دل ستانم مىرود
در رفتن جان از بدن، گويند هر نوعى سخن

من خود به چشم خويشتن ديدم كه جانم مىرود
او مى رود دامن كشان، من زهر تنهايى چشان

ديگر مجوى از من نشان، كز دل نشانم مىرود
من ماندهام محجور از او، بيچاره و رنجور از او
گويى كه ميخى دور از او، بر استخوانم مىرود

وقتى از اسب افتاد، صدا زد: «ابتاه! عليك منى السالم».
شيخ مفيد كه از مراجع ماست، چنين نوشته است: وقتى ابىعبداللهعليه السالم آمد، ديد زينبعليها السالم زودتر آمده و خودش را

روى بدن قطعه قطعه على اكبر انداخته است؛ گاهى صدا مىزند: واى پسر برادرم! گاهى صدا مىزند: واى برادرم!(1)

مصيبت حرضت علىاصغرعليه السالم

مرحوم آيةالله احمدى ميانجى

در كتاب صدوق آمده است كه هر چه مصيبت بر امام حسينعليه السالم بيشتر مىشد، چهره امام بازتر و شكفتهتر مىشد و بعضى از
اصحاب نيز چنين بودند و اين هفتاد و دو نفر، در دنياى آن روز انتخاب شده بودند و به نظر من، با شهداى جنگ بدر هم قابل مقايسه

نيستند؛ چون شهداى جنگ بدر، چند درصد احتمال مرگ مىدادند؛ ولى شهداى كربال، مرگ را قطعى مىدانستند.
آخرين هديه امام حسينعليه السالم كه نقل شده، شيرخواره او، حضرت على اصغرعليه السالم بوده است و مختلف نقل كردهاند؛
بعضى مىگويند كه امام حسينعليه السالم آمد جلوى خيمهها تا اهل حرم را ببيند و فرمود: خواهرم! آن شيرخواره را هم بياور و بىبى،
بچه را به دست امام حسينعليه السالم داد و امام حسينعليه السالم رفت تا صورت بچه را ببوسد كه تير، جلوتر از لبهاى

ابىعبداللهعليه السالم، به گلوى علىاصغر رسيد.
بعضى نقل كردهاند كه امام حسينعليه السالم، بچه را بر روى دست، جلوى لشكر آورد و اتمام حجت كرد و فرمود: مردم! من با
شما مىجنگم و شما با من مىجنگيد و من به نظر شما گنهكار هستم؛ اما اين بچه شيرخوار كه گناهى ندارد. مردم عوض اين كه

رحم كنند، روى دست پدر، گلوى بچه را با يك تير بزرگ، ذبح كردند.
اين قضيه، براى امام حسينعليه السالم، از دو جهت خيلى دردآور بود؛ يكى اين كه امام حسينعليه السالم اين جا كلماتى فرموده
است و جاى ديگر نديدهام و ديگر اين كه فرمود: اين بچه من، از بچه ناقه صالح كمتر نيست و خدا مىبيند كه شما با من چه مىكنيد.

در اين جا بود كه هاتف غيبى صدا زد: يا حسين! بگذار بچه را كه ما براى او، در بهشت، دايه آماده كردهايم.
بنابر نقلى ديگر، حضرت امام حسينعليه السالم، بچه را جلوى خيمهها آورد و به خواهرها داد و اينها در خيمه جمع شدند و اين بچه

را دست به دست مىگرداندند و به آغوش مىگرفتند و گريه و نوحهسرايى مىكردند.

مصيبت حرضت قاسمعليه السالم

محمد بن سلي�ن تنكابنى

بنا بر روايت ابى مخنف، «چون حضرت [سيد الشهدا] نداى استغاثه در داد، دو پسر از خيمهگاه آمدند كه گويا دو ماه بودند كه از
آسمان نبوت و برج وصايت و افق خالفت، طلوع كردند؛ يكى اسمش احمد بود و ديگرى قاسم و هر دو از پسران حضرت امام حسن
مجتبىعليه السالم بودند و مىگفتند: لبيك، لبيك، اى آقاى ما! آگاه باش كه در خدمت تو ايستادهايم. امر كن ما را؛ صلوات خدا بر تو

باد. آن جناب فرمود: بر عمويتان گران است كه بگويد بيرون رويد و از حرم جدتان حمايت نماييد؛ پس قاسم، به مبارزت آمد».(2)
بنابر روايت ابى مخنف، «از عمر مباركش، چهارده سال گذشته بود».(3)

بنابر روايت بحار، «او صغيرى بود كه به حد تكليف نرسيده بود».
چون امام حسينعليه السالم به او نگاه كرد، دست دور گردن او گذاشت و هر دو گريه كردند تا اين كه هر دو بىهوش شدند. پس از
آن، قاسم از عموى بزرگوار خود رخصت مبارزه خواست و آن جناب او را اذن نداد. قاسم شروع كرد به بوسيدن دستها و پاهاى امام

حسينعليه السالم كه اذن بستاند.(4)
بنابر روايت منتخب، «قاسم عرض كرد: اى عّم! مرا رخصت ده تا به سوى اين كاروان روم. آن جناب فرمود: اى برادرزاده! تو نشانه
برادر من مىباشى و مىخواهم كه باقى بمانى تا به تو تسلى جويم و اجازه به او نداد. قاسم با نهايت هّم و غّم نشست؛ در حالى
كه دلگير بود و از چشمهاى مباركش، سيالب اشك روان بود و ديد كه عّم او به برادرانش اجازه [ميدان] داد و به او نداد؛ سر خود را بر

زانو گذاشت».
بنابر روايت بحار، قاسم به ميدان آمد؛ در حالى كه اشكهاى چشم او روان بود و فرمود:

اِن تَنُكرونى َفانابُن الحسن
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ِسبُط النَّبى الُمصطفِى المؤتََمن
هذا ُحسين َكاألَسيِر الُمرتََهِن

بَيَن ُاناسٍ ال َسَقوا َصوَب الَمَزن(5)
بنابر روايت ابى مخنف، «حميد بن مسلم مىگويد: در لشكر عمر بن سعد بودم كه قاسم بيرون آمد به سوى ما و روى او مانند پاره
ماه بود. پس گذشت؛ در حالى كه در دست او شمشيرى بود و او [داراى] پيراهن و ازارى بود و دو نعل در پايش بود كه بند يك پاى
آن باز بود. فراموش نمىكنم كه بند نعل پاى چپ بود. عمر بن سعد ازدى به من گفت: قسم به خدا كه براو مىپيچم. پس گفتم:
سبحان هللا! چه مىخواهى از او؛ به خدا كه مرا اگر ضربت زند، هر آينه دست به او دراز نمىكنم؛ واگذار او را كه اين گروه، كفايت او را

مىكنند؛ پس گفت: قسم به خدا كه به او حمله مىكنم؛ پس حمله كرد تا اين كه سرش را شكافت و قاسم بر رو افتاد».(6)
بنابر روايت معدن البكاء، «در خبرى دارد كه بعضى آن امامزاده را با سنگ مىزدند و مىگفتند: بكشيد پسر خارجى را».(7)

بنابر روايت منتخب، «شيبة بن سعد شامى نيزه بر پشتش زد كه از سينهاش بيرون آمد؛ پس قاسم افتاد و در خون غلطان شد و
فرياد كرد: اى عّم بزرگوار! مرا درياب. حميد [بن مسلم] گويد كه حسين، مانند شير جنگى، حمله كرد و صفها را شكافت [و] عمر بن
سعد ازدى - قاتل قاسم - را به شمشير زد. عمر، دست خود را سپر كرد كه شمشير دستش را از مرفق جدا ساخت؛ پس عمر
فرياد[ى] زد كه لشكر همه شنيدند. حسين از عمر كنار گرفت و لشكر كوفه، حمله آوردند كه عمر را از دست حسين نجات دهند؛

پس اسبان، قاسم را لگدكوب كردند».(8)
بنابر روايت منتخب، «حسين، آرام نگرفت تا اين كه قاتل قاسم را كشت. حميد [بن مسلم] مىگويد: غبار نشست؛ ديدم كه حسين

بر باالى سر قاسم ايستاده و پاهاى قاسم حركت مىكرد تا اين كه روح مباركش، به آشيان قدس پرواز نمود».(9)

مصيبت حرضت مسلمعليه السالم

حجةاالسالم سيد صادق شمس مرحوم 

السالم عليك ايها العبد الصالح. عبد صالح، يعنى خالص؛ نايب خاص مورد وثوق امام زمانش كه حضرت هنگام فرستادنش به كوفه، در
نامهاى نوشت:

«فرستادم به سوى شما برادر و پسر عم و محل وثوق و اطمينانم، مسلم بن عقيل را».
البته مسلم افزون بر طهارت نفس و معنويت، از نظر جسمانى هم شايسته مقام نيابت بود و مىتوانيد در رويارويى او با محمد بن
اشعث كه از سوى ابن زياد ملعون با سى سوار مأمور دستگيرى حضرت شد، اين حقيقت را ببينيد. وقتى حضرت مسلم همه آنها را
به هالكت رسانيد و محمد بن اشعث از داراالماره نيروى كمكى خواست، گفت كه ابن زياد خيال مىكند كه به جنگ بقالى از بقالهاى
كوفه رفتهام؛ او شيرى از بيشه شهامت است؛ شيرى سهمگين كه شمشيرى برّنده در دست دارد و دالورى بزرگ كه از بهترين

خاندانهاست.
در حديث شريف نبوى، تأسف رسول خداصلى هللا عليه وآله، به سبب مظلوميت او به چشم مىخورد؛ آن جا كه حضرت علىعليه
السالم فرمود: «آيا شما عقيل را دوست داريد»؟ فرمود: «آرى، او را دوست دارم به دو جهت؛ يكى براى اين كه ابوطالب، او را
دوست مىداشت و يكى براى خودش؛ به درستى كه فرزند او در راه يارى فرزندم، حسينعليه السالم، كشته خواهد شد و ديده

مؤمنان، براى او خواهد گريست و فرشتگان مقرّب، بر او صلوات خواهند فرستاد».
سپس رسول خداصلى هللا عليه وآله به قدرى گريست كه اشك از ديده مباركش بر سينهاش جارى شد و گفت: «به خدا شكايت
مىكنم از آن چه بعد از من به اهل بيت من خواهد رسيد؛ بعد از من، اى عزاداران! گريه شما، مشمول دعاى رسول خدا و عالمت

ايمان خواهد بود».
بر اساس اين حديث شريف نبوى، حضرت مسلم، باب الحوائج است. پس گريه كنيم بر اول شهيد امام حسينعليه السالم كه هم
رسول خداصلى هللا عليه وآله و هم امام حسينعليه السالم بر او گريستند و هم او براى حسينعليه السالم گريست؛ آن هنگام كه
در ميان دشمن قرار گرفته بود. در اين حال، عبيدهللا سلمى پرسيد: چرا گريه مىكنى؟ مگر نمىدانستى اين كار و اين هدف، اين

پيامدها را هم دارد؟ فرمود: من براى خودم گريه نمىكنم؛ بلكه براى خانواده و همراهان حسينعليه السالم گريه مىكنم.
آقاى على انسانى، شاعر معاصر، درباره شبى كه مسلم متحيرانه در كوچههاى كوفه قدم مىزد، چنين سروده است:

بيا در كوچهها، حال مرا امشب تماشا كن
براى ميهمان كوفيان، جايى مهيا كن

چو شمعى در ره عشقت، سراپا سوختم خود را
بيا پروانه سربازىام، امشب تو امضا كن
اگر مىخواستى چنين بينى ميهمانت را

بيا بازار قصابان، مرا آن جا تماشا كن
مسلم در ابتداى ورود به كوفه، به خانه هانى بن عروه وارد شد كه جلسههاى پنهانىشان در آن جا تشكيل مىشد و مردم كوفه،
دسته دسته بيعت مىكردند تا اين كه جاسوس حاكم كه معقل نام داشت، نزد مسلم بن عوسجه رفت و با گريه و زارى گفت: من
مىخواهم سهم امام خود را به نايب امام بدهم و او را زيارت كنم و سرانجام، با اصرار فراوان، مخفىگاه را ياد گرفت و هر روز زودتر از

همه مىآمد و ديرتر از همه مىرفت و خبر جلسهها و افراد حاضر را مرتب گزارش مىكرد.
ابنزياد، يك روز از پدر همسر هانى بن عروه، حال او را جويا شد و گفت: همه سران قبايل، جز هانى، نزد ما آمدند. گفت: او مريض
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است. ابن زياد گفت: پس الزم است به عيادت او برويم. روزى كه بنا شد بيايند، هانى به حضرت مسلم پيشنهاد كرد كه ابن زياد را
به قتل برسانند. بنا شد مسلم پشت پرده بايستد و وقتى هانى گفت به من آب بدهيد، حمله كند. ابن زياد به همراه معقل وارد
شد. هانى هر چه گفت به من آب بدهيد، مسلم بيرون نيامد. سرانجام بىطاقت شد و گفت: آب بياوريد؛ هر چند به قيمت جان من
تمام شود. معقل به زانوى ابن زياد زد و اشاره كرد كه توطئهاى در كار است و بايد برويم. آنگاه رفتند. پس از آن، مسلم بيرون آمد و

هانى پرسيد: چرا او را نكشتى؟ مسلم فرمود: اسالم، از مرگ ناجوانمردانه نهى كرده است.
ببينيد اولياى خدا، حتى در حساسترين مراحل، چطور امور اخالقى و دينى را مراعات مىكنند.

به هر حال، هانى بن عروه به داراالماره احضار شد و ابن زياد به او گفت: شنيدم اين مرد هاشمى در خانه توست. گفت: نه. معقل
را احضار كرد و او شهادت داد. هانى گفت: من او را دعوت نكردم؛ اجازه بده بروم و عذر او را بخواهم. ابن زياد گفت: نه، بايد او را
تحويل دهى. گفت: ميهمان را تحويل نمىدهم. ابن زياد گفت: تو را مىكشم. گفت: طايفه مذحج، داراالماره را خراب خواهند كرد. ابن

زياد نيز با چوب دستى، بينى هانى را مجروح كرد.
مسلمبنعقيل با طايفه هانى، يعنى مذحج كه چهار هزار نفر بودند، قيام كرد و با شعار «يا منصور امت»، داراالماره را به محاصره
درآورد و لشكريان، سنگ به در و ديوار مىزدند. ابن زياد به شريح قاضى متوسل شد. او در برابر مردم حاضر شد و گفت: من هانى بن
عروه را ديدم كه سالم است و مأموران داراالماره، با كيسههاى اشرفى داخل جمعيت شدند و پول زيادى ميان مردم و سران قوم
تقسيم كردند. بدين ترتيب، همه پراكنده شدند و مسلم تنها ماند. عجيب اين كه به جمعيت طايفه مذحج، به قدرى افزوده شد كه

بالغ بر پنجاه هزار نفر شدند؛ ولى با تهديد و تطميع، مسلم را تنها گذاشتند.
حضرت مسلم در مسجد، نماز مغرب را خواند؛ در حالى كه ده نفر به او اقتدا كردند و پس از نماز عشا، هيچ كس در مسجد نبود.
مسلم، تنها در كوچهها قدم مىزد و به در خانه طوعه، پيرزنى كه منتظر فرزند خود، بالل، بود، رسيد. مدتى ايستاد و آب طلب كرد. آن
زن، آب آورد و مسلم آشاميد. زن به درون خانه رفت و ظرف را گذاشت و برگشت؛ ولى ديد مسلم هنوز ايستاده است؛ گفت: وضع
شهر، نامساعد است؛ برو. چون حركت كرد، پيرزن دعايى كرد و گفت: برو؛ اميد است زود به اهل و عيالت برسى. مسلم گفت: من
كسى را ندارم. گفت: كيستى؟ گفت: مسلم. پيرزن به پاهاى او افتاد و با احترام تمام، او را به خانه برد؛ ولى هر چه غذا آورد،
مسلم نخورد و هيچ نخوابيد. صبح، طوعه رو به مسلم كرد و گفت: شما ديشب فقط قرآن و نماز خواندى؛ چرا نخوابيدى؟ گفت:
كمى به خواب رفتم كه عمويم، حضرت علىعليه السالم را در خواب ديدم كه فرمود: تو فردا ميهمان من هستى. دانستم كه امشب،

شب آخر عمر من است؛ بنابراين، به عبادت پرداختم.
فرداى آن روز، لشكرى سى نفره، در خانه پيرزن آمد؛ چون فرزند همين زن، گزارش داده بود كه مسلم، در خانه آنهاست. مسلم، با
لشكر درگير شد و بيشتر آنها را كشت. سرانجام با حيله، او را دستگير كردند و از باالى بامها، دستههاى نى، آتش و سنگ، بر سر
آن حضرت مىزدند. مسلم در مقابل داراالماره، در حالى كه لبش شكافته بود، آب طلب كرد؛ ولى به او آب ندادند. عمرو بن حريث، به
غالمش دستور داد كه ظرفى آب به او دهد؛ ولى ظرف پر از خون شد؛ دفعه دوم و سوم نيز، ظرف پر از خون شد. مسلم، ديگر آب

نياشاميد و گفت:
«الحمد للّه لو كان لى من الرزق المقسوم لشربته»؛

«خدا را سپاس مىگويم؛ هر آينه، اگر آبى در اين دنيا روزىام بود، مىتوانستم آن را بياشامم».
وقتى او را نزد عبيدهللا بردند، شخصى گفت: چرا به امير سالم نكردى؟ گفت: او را امير نمىدانم. ابنزياد گفت: سالم بكنى يا نكنى،
كشته مىشوى. گفت: آيا شخصى به وصيت من عمل مىكند؟ شخصى قبول كرد. مسلم فرمود: زره مرا بفروشيد و 700 درهم قرض
مرا بدهيد. دوم اين كه بدن مرا دفن كنيد. سوم اين كه من نوشتهام حسين بيايد؛ به او نامه بنويسيد كه نيايد. وقتى خواستند او را

باالى داراالماره شهيد كنند، رو به سوى مكه گفت:
«السالم عليك يا اباعبدهللا هل تعلم ما جرى بابن عّمك».

عشقت آخر بدنم را به سر دار كشيد 
تن پاكم به سوى كوچه و بازار كشيد

نيست جرم من غمديده، به جز عشق حسين
عشق بين عشق كه آخر به كجا كار كشيد

قصه عشق تو با خون دل امضا كردم
بايد از پرده برون، جمله اسرار كشيد

او به ياد حسينعليه السالم بود و حسينعليه السالم هم در ميدان كربال از او ياد كرد.(10)

مصيبت حر بن يزيد رياحى

حجةاالسالم و املسلم� فاطمىنيا

ْيطاِن تََذكَُّروا».(11) ُهْم طائٌِف ِمَن الشَّ قرآن مىفرمايد: «إِذا َمسَّ
در قضيه حرّ بن يزيد رياحى، اين را عنايت فرموديد كه بدنش مىلرزيد. يك نفر گفت: چرا بدنت مىلرزد؟ گفت: «اَرانى بَْيَن الَجنَّة و
النَّار». نمىدانم چه كار كنم؛ بين بهشت و جهنم هستم؛ ولى پشت سرش، «َفإِذا ُهْم ُمْبِصُروَن» مىآيد؛ شخص روشن مىشود. يك
دفعه ديدند كه نه، ديگر لرزه نيست؛ دارد مىرود؛ گوش كردند و شنيدند كه او مىگويد: من، دوستان تو را اذيت كردم؛ مرا ببخش. من،
اشتباه كردم. اين لرزيدِن بدن را گاهى به دوستان مىگويم و احتمال مىدهم به اين دليل بود كه خيلى نگران بود. مىگفت: اگر خدمت
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ابىعبداللهعليه السالم برسم و بگويد دير آمدى، حاال ديگر دير شده، تو ديگر به درد نمىخورى، چه كنم؟
به حضور امام آمد و گفت: يا اباعبدهللا! من بد كردم. چند تا تعبير دارد؛ يكى اين است كه گفت: «هل تَرينى من توبة»؟ اين معلوم
مىكند نگران بوده كه ممكن است به او بگويند برو؛ ديگر توبهات به درد نمىخورد. مىگويد: آقا! به نظر شما، من راه توبه دارم يا نه؟
ترجمهاش اين است ديگر؛ شايد يك حرفها و قسمهايى هم آماده كرده بود كه اگر آقا گفت به درد نمىخورى، آقا را به مادرش قسم

بدهد؛ ولى كرم ابىعبداللهعليه السالم عجيب است كه نگذاشت كار به آن جا برسد. يك عبارت هم اين است كه آمد و گفت:
«َقد كان ِمنّى الَّذى كان َو َقد اَتَيُتَك ُمواِسياً بَِنفسى»؛

«آن چه از من سر زد، سر زد؛ حاال آمدم جانم را قربانت كنم».
آيا اگر كشته شوم، اين توبه حساب مىشود يا نمىشود؟ آقا، يك لحظه هم بين اين حرفها فاصله نينداخت و فرمود: بيا! ديگر با هم
رفيق و دوست شديم. خدا چطور «سريع الرّضا» است؛ اينها هم سريعالرّضايند. از آقا اجازه گرفت و رفت و كشته شد و به آن درجات
عالى رسيد. وقتى افتاده بود، در حين آن گرفتارى، ديد كه دستى دارد او را از زمين بلند مىكند. شايد نمىدانست كه چه كسى
است. چشمش را باز كرد و ديد كه اباعبداللهعليه السالم دارد دستمال به سرش مىبندد. با زباِن حال گفت: آقا! من مىدانستم تو

آقايى؛ بزرگوارى؛ ولى فكر نمىكردم كه دستمال هم به سر من ببندى.

مصيبت حرضت زهراعليها السالم

حجةاالسالم سيد صادق شمس مرحوم 

شب يا روز (اول يا) دوازدهم ماه محرم (كه معموالً شب آخر مجالس دهه اول محرم است)، شايسته است به حضرت صديقه كبرى،
فاطمه زهراعليها السالم توسل بجوييم؛ البته بايد به مصائب كوفه هم اشاره شود.

مهر جبين زهره زهرا تويى
روشنى ماه و ثريّا تويى

كس نبرد راه به سامان تو
جز پدر و شوهر و يزدان تو
مادر تو، اشرف زنهاستى

دختر تو زينب كبراستى
ابن و ابت تاج سر عالمند
نسل تو سادات بنىآدمند

اى پدرت، رحمت للعالمين
مرحمتى كن به من دل غمين

من كه ز احسان تو شرمندهام
دست به دامان تو افكندهام
اهل سقيفه شرر انگيختند
بهر شما طرح ستم ريختند

حاصل اين طرح بسى شوم بود
قتل تو و محسن مظلوم بود

چون عزاداران حسينى در شب آخر، به اميد پاداش مىآيند و راستى هم براى برپايى عزادارى، زحمتهاى بسيارى مىكشند، مناسب
است بحث مبلغان و واعظان محترم، درباره شفاعت باشد و مقام حضرت زهراعليها السالم را در محشر و شفاعت ايشان را گوشزد

كنند. رسول خداصلى هللا عليه وآله مىفرمايد:
«اول شخص يدخل الجنة فاطمه بنت محمد».

در آن زمان، خداوند مىفرمايد: اهل محشر! چشمها را ببنديد تا فاطمه عبور كند. جبرئيل سمت راست و ميكائيل سمت چپ و صد
هزار فرشته در پشت سرشان حركت مىكنند؛ كنار در بهشت، درنگ مىكنند. آن گاه خداوند مىفرمايد: حبيبه ما! چه مىخواهى؟
مىگويد: مىخواهم قدر من معلوم شود. خطاب مىرسد: برگرد و هر كه را مىخواهى، شفاعت كن و چون شيعيانش با شفاعت آن
حضرت به در بهشت مىرسند، به آنها نيز الهام مىشود كه شما هم اين تقاضا را بكنيد و وقتى آنها هم اين كار را انجام مىدهند،

خطاب مىرسد كه برگرديد به صف محشر؛
«انظروا الى احبكم لحب فاطمة. انظروا الى من اطعمكم لحّب فاطمة انظروا الى من كساكم لحب فاطمة انظروا الى من سقاكم

لحّب فاطمة فخذوا بيده و ادخلوه الجنة».
رسول اللهصلى هللا عليه وآله مىفرمايد:

«يا فاطمة! من صلى عليك غفر هللا له و الحقه بى حيث كنت فى الجنة».
در خواندن هر مرثيه و مصيبت، مداحان نبايد پردهدرى كنند و آن چه را فجيعانه رخ داده، بگويند؛ بلكه «الكناية ابلغ من التصريح».
دوستان و شيعيان، تاب شنيدن ندارند و قلوب، جريحهدار شده، مرثيه خوانى، اثر معكوسى خواهد داشت؛ مگر در روزهاى حساس

يا مجالسى كه حق آن را ادا كنند.
امام صادقعليه السالم مىفرمايد:
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«و كان سبب و فاتها اَّن قنفذ مولى فالن لكزها بنعل السيف بامره فاسقطت محسناً و مرضت من ذلك مرضاً شديداً و ماتت حين
ماتت و اّن فى عضدها كمثل الدملج».

فاطمهعليها السالم در حالى كه اين همه مصائب را در راه يارى علىعليه السالم كشيده، وقتى در ساعتهاى آخر عمر، موال را كنار
بستر خود ديد، گريه كرد و حتى وقتى علىعليه السالم پرسيد كه براى چه گريه مىكنى؟ فرمود: براى مظلومى شما. در اين موقع،
علىعليه السالم هم گريه كرد. فاطمه دستى را كه ورم كرده بود، آرام آرام باال آورد و اشك چشم على را پاك كرد و براى تبرّك، به

بدن خود ماليد.(12)
آن گاه به موال، وصيت كرد و آغاز سخن با اين جمله بود:

«فوهللا ما عاهدتنى كاذبة و ال خائنة ُمنذ عاشرتنى».
از جمله وصاياى او، اين بود كه چون مرا دفن كردى، كنار قبرم بنشين و مرا تنها نگذار. يا على! براى من قرآن بخوان؛ به درستى كه

از صوت قرآن، روح من شاد مىشود.
روز دوازدهم محرم كه زينب كبرىعليها السالم صوت قرآن حسينعليه السالم را شنيد، حالش منقلب شد و فرمود: ديگر باور نمىكردم

سر تو را باالى نيزهها ببينيم.
كرد او نظرى، ديد سرى، زينب ناالن بگفت اى شه خوبان!

فداى تو حسين جان! فداى تو حسين جان!
شاها بنگر، كن تو نظر، اى سر پر خون! بر اين خواهر محزون

بود بهر تو گريان، فداى تو حسين جان!
اى جان اخا! بين ز قفا، خواهر زارت، به غم گشته دچارت

ز غمت گشته پريشان، فداى تو حسين جان!
دارى تو بيان، روى سنان، آيه قرآن، همى با لب عطشان

ز پى دختر ناالن، فداى تو حسين جان!
ديشب به كجا بودى، ايا محرم رازم، شهنشاه حجازم

جدا بودى ز طفالن، فداى تو حسين جان!
غمخوار منى، ماه منى، جان برادر، نپرسى تو ز خواهر

هم از حال يتيمان، فداى تو حسين جان!(13)

پي نوشت ها:

.erfan.ir 1) محرم 1427؛ برگرفته از بخش سخنرانى سايت

2) ر.ك: بحاراالنوار، ج 45، ص 35-34؛ مقاتل ص 58؛ مفيد، االرشاد، ج2، ص 111.

3) همان.

4) همان.

) اگر مرا نمىشناسى، من پسر امام حسن هستم؛ سبط پيغمبر مختار مؤتمن. اين حسين است كه مانند اسيرى گروگان است؛ در ميان مردمى كه از 5

آب باران سيراب نشوند.

6) ر.ك: االرشاد، ج 2، ص 112-111.

7) ر.ك: برقانى، مخزن البكاء، ص 240.

8) ر.ك: بحاراالنوار، ج 45، ص 36-35.

9) تنكابنى، اكليل المصائب، ترجمه رفعتى زاده، ص 189 - 192.

10) سيد صادق شمس، رمز و راز منبر و مرثيهخوانى، ص 29.

11) اعراف، آيه 201.

12) مرحوم بيرجندى، كبريت االحمر، ص 300.

13) سيد صادق شمس، رمز و راز منبر و مرثيهخوانى، ص 83.
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درسهايى از عاشورا

ويژه مقطع راهنمايى

مركز تربيت مر� كودكان و نوجوانان

بسماللّه الرحمن الرحيم
«ماه محرم، ماهى است كه در آن ماه مردم براى شنيدن مطالب حّق آمادهاند.»

امام خمينىقدس سره 10/9/1357
واقعه عاشورا، يك دانشگاه است. دانشگاهى كه در آن باالترين درسها و فضيلتهاى الهى و انسانى با خون نگارش يافته است و

پاىبندى به اصول و آداب اسالمى به خوبى در آن به نمايش در آمده است.
براى نشر فرهنگ عاشورايى در ميان دانشآموزان كشور به خصوص مقطع راهنمايى مركز تربيت مربى كودكان و نوجوانان دفتر

تبليغات اسالمى حوزه علميه قم اقدام به تهيّه مجموعهاى با عنوانهاى خاص نموده است.
- پيامبرصلى هللا عليه وآله و امام حسينعليه السالم با توجه به رفتارها و سخنان پيامبرصلى هللا عليه وآله در باره امام حسينعليه 1

السالم و كربال.
2- پيام مقاومت و آموزش صبر و پايدارى به انسانها براى مبارزه دائمى با ظلم و ستم در همه زمانها و مكانها.

3- پيام عبادت در نهضت كربال و اهميت آن از ديدگاه امام حسينعليه السالم
4- پيام شهادت و ايثار در قيام مقدس امام حسينعليه السالم براى همه عصرها و نسلها

5- پيام امر به معروف و نهى از منكر و راز جاودانگى نهضت امام حسينعليه السالم
- پيام تداوم نهضت به وسيله اسيران پيروز قيام مقدس امام حسين در كالم حضرت زينبعليها السالم و در پاسدارى از نهضت 6

عاشورا.
مربيان گرامى الزم است با استفاده از روشها و مهارتهاى مناسب سعى نمايند مباحث طرح شده در هر درس را براى مخاطبان خود
به طور گويا بيان كنند تا دانشآموزان ضمن آشنا شدن با مطالب هر درس، انگيزه قوىترى در پيروى نمودن از مكتب انسانساز عاشورا

داشته باشند.
اميد است در تحقق يافتن درسهاى مكتب عاشورا سعى شما عزيزان در اين رابطه مورد رضايت ايزد منان و معصومين عليهم السالم

قرار گيرد.

امام حسينعليه السالم و پيامربصىل الله عليه وآله(1)

بسم هللا الرحمن الرحيم

به نام خدا، خالق آسمان
به نام خدا، خالق اين جهان

به نام خدا، رازق آب و نان
به نام خدايى كه هست مهربان

با سالم به شما دانشآموزان عزادار امام حسينعليه السالم، آمادهايد برنامه را با چند سؤال شروع نمايم.
1- كدام حرف از حروف الفبا يك پا و يك چشم دارد؟ م

2- نام عالمتى در قرآن كه سبب كشيده شدن حرف مىشود؟ مد
3- كدام سوره است كه آخر آن با مد تمام مىشود و به معناى ستايش است؟ حمد

4- كدام پيامبر از پيامبران اولوالعزم به معناى ستايش شده مىباشد؟ محمد
5- نوه دوم پيامبرصلى هللا عليه وآله چه نام دارد؟ حسين

آيا مىدانيد پيامبرصلى هللا عليه وآله به امام حسينعليه السالم چقدر عالقه داشت؟ زياد
براى اين كه به مقدار اين عالقه بهتر پى ببريد به اين داستان توجه كنيد.

يكى از ياران پيامبر مىگويد: روزى همراه پيامبرصلى هللا عليه وآله به يك مهمانى مىرفتيم. همانطور كه در حال قدم زدن بوديم،
حسين، نوه پيامبر را ديديم كه مشغول بازى بود. پيامبرصلى هللا عليه وآله تا متوجه شد به طرف او رفت تا او را در آغوش بگيرد.
امام حسينعليه السالم كه كودكى زيبا و زرنگ بود، فرار كرد تا پيامبرصلى هللا عليه وآله نتواند او را بگيرد. پيامبرصلى هللا عليه وآله
هم به دنبال او از سويى به سوى ديگر مىدويد و او را مىخندانيد تا اين كه به او رسيد و او را در آغوش گرفت. سپس يك دستش را

زير چانه او و دست ديگرش را پشت سرش گذاشت و او را بوسيد و فرمود:...
براى دانستن گفته پيامبر به اين طرح توجه كنيد و بگوييد پيامبر اكرمصلى هللا عليه وآله در باره امام حسينعليه السالم چه مىخواهد
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بگويد. 

معنى طرح اين است:
قال رسوالہلل نور عين

حسين منى انا من حسين(2)
اين جمله به چه معناست؟ كمى فكر كنيد.

يعنى: حسين از من است، من از حسين هستم. من و حسين از هم جدا نمىشويم. راه و فكر و سخن و رفتارمان يكى است. گويى
آن دو يك روح در دو بدن مىباشند و يك نفر به نام محمدحسين هستند. وقتى امام حسينعليه السالم ديد كه دين و سنت و روش
پيامبر در زمان او ترك مىشود با قيام خود، مردم را نهى از منكر كرد. او با اهداى خون خود اسالم محمد را حفظ كرد كه اگر او نبود،

خبرى از اسالم نبود.
با اينكه آن دو 7 سال بيشتر با هم نبودند، ولى خيلى به هم عالقه داشتند. پيامبرصلى هللا عليه وآله او را روى زانوى خود مىنشاند،
يا به او سوارى مىداد و او را كول مىكرد.پيامبر همبازى او بود. او نيز بازى با پدربزرگ را خيلى دوست داشت يكى از بازىهاى آنها اين

بود:
پيامبرصلى هللا عليه وآله در حالى كه هر دو دست حسين را گرفته بود و پاهاى حسين روى پاهاى پيامبر بود؛ حسين از روى پاهاى
پيامبرصلى هللا عليه وآله باال مىرفت تا اين كه به سينه پيامبرصلى هللا عليه وآله مىرسيد. سپس پيامبرصلى هللا عليه وآله او را

مىبوسيد.
همچنين پيامبر خداصلى هللا عليه وآله حديث زيبايى در باره مقام اين نوه كوچكش فرمود.

من از شما سؤالهايى مىپرسم و حرف اول جوابها را به شما مىدهم تا حديث پيامبرصلى هللا عليه وآله با كمك شما به دست آيد. 0
آماده هستيد؟

پرسشها:(3)

1. پنجم به عربى چه مىشود؟ خامس (1)
2. به مذهب و آئين چه مىگويند؟ دين (2،12،16،29و33)
3. راهنمايى كردن ديگران به كارهاى خوب چه نام دارد؟

امر به معروف (3،5،8،11،17،25،28و34)
4. به كمك كردن هم مىگويند؟ يارى (4و23)

5. كدام واژه به معناى مهر و محبت است؟ مهربانى (6و19)
6. رها شدن و خالصى چه نام دارد؟ نجات (7و22)

7. كدام سوره از سورههاى قرآن به معناى حادثه مىباشد؟ 
واقعه (9،13،21،26و30)

8. كدام سوره قرآن به معناى مهربان و بخشنده مىباشد؟
رحمن (10،18،27و35)

9. عربى جمله «خدا از هر عيبى و نقصى پاك است.» چه مىشود؟
سبحان هللا (14و31)

10. به كاسبى كردن، معامله و خريد و فروش چه مىگويند؟
تجارت (15،20 و32)

11. كدام يك از رويدادهاى طبيعى است كه با وقوع آن نماز آيات واجب مىشود؟ زلزله (24)
حال كه پرسشها تمام شد از دارنده كارت شماره يك مىخواهم حرف روى كارتش را بگويد تا روى تابلو بنويسم. بله حرف «خ» همين

طور اگر ادامه دهيم تا نفر سى و پنجم با قرار دادن حروف در كنار هم پيام به دست مىآيد.
پيام اين است: پيامبرصلى هللا عليه وآله در حالى كه حسين روى شانههاى او بود، فرمود:

«خدايا! من او را دوست دارم، تو نيز او را دوست دار.(4)»
پيامبرصلى هللا عليه وآله در جاى ديگر شما دوستداران حسين را نيز چنين دعا نموده: «خدايا! دوستدار حسين را دوستبدار.» 

پس مژده كه خدا شما را دوست دارد. مواظب باشيد كه اين دوستى را خراب نكنيد و مانند اهلكوفه و شام كه سفارش پيامبرصلى
هللا عليه وآله براى دوستى و يارى حسين راناديده گرفتند، نباشيد.

مثل كدام سفارش؟

يكى از ياران پيامبر به نام ابن عباس مىگويد: روزى با پيامبرصلى هللا عليه وآله نشسته بودم در حالى كه حسين، نوه او روى
زانويش نشسته بود. پيامبرصلى هللا عليه وآله رو به ما كرد و با اشاره به حسين فرمود: «بدانيد اين پسرم در زمينى از عراق به نام

كربال كشته مىشود. هر كس كه در آن زمان بود، واجب است كه او را يارى و كمك نمايد.» (5)
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پيامبرصلى هللا عليه وآله در همان زمان كه هنوز حدود 50 سال به عاشورا مانده بود در جاهاى مختلف خبر از شهادت امام
حسينعليه السالم مىداد، چرا كه پيامبرصلى هللا عليه وآله با علم غيب خود تمام وقايع تاريخ را كه بعدها اتفاق مىافتاد، مىدانست.
شايد مىخواست به مردم بگويد و به آنها تذكر دهد كه مبادا شما هم در صف دشمنان حسين باشيد! مبادا او راتنها گذاريد و از او

دفاع نكنيد، ولى افسوس كه... . 
هر كس آماده است پيمان دوستى با حسين ببندد و هيچ وقت با بعضى كارها، پيمانشكنى نكند. بلند بگويد يا حسين(6)

حسين مظهر آزادگى و آزاديست
خوشا كسى كه ُچنينش مرام و آيين است

نه ظلم كن به كسى نى زير بار ظلم برد
كه اين مرام حسين است و منطق دين است(7)

بسم الله الرحمن الرحيم
امام حسينعليه السالم و خوبىها(8)

به نام آن كه ما را، نام بخشيد
زبان را در فصاحت، كام بخشيد

دوستان سالم!اميدواريم كه عزادارىهاى شما مقبول درگاه حق تعالى قرار گيرد.
ابتدا چند سؤال از شما مىپرسم.

1- امام حسينعليه السالم در چند ماهگى به دنيا آمد؟ 6ماهگى
2- شروع حركت نهضت حسينى در هشتم ذيحجه چه سالى بود؟ 60هجرىقمرى

3- از زمان شروع حركت امام حسينعليه السالم (3روز مانده به آخر رجب) تا پايان عاشورا، تقريبا چند روز طول كشيد؟ 160روز 
آفرين، در اين 160 روز حوادث زيادى اتفاق افتاد از جمله حركت امامعليه السالم 

مدينه............تا..........مكه
از بود .

مكه..............تا............كربال

امام در اين حركت پيامهايى داشتند. يكى از اين پيامها در اين جدول آمده است. براى رسيدن به پيام ابتدا حروف الفباى فارسى را
شمارهگذارى كنيد(9).

پس با كنار هم چيدن حروف، پيام را به دست آوريد.

آفرين، چه جملهاى بدست آمد؟ بله!
«من معروف را دوست دارم.»

اين جمله را امامعليه السالم چه زمانى و كجا فرمود؟
توجه كنيد تا بگويم. امامعليه السالم وصيت نامه خود را نوشت. براى سفر آماده شد. قبل از سفر در دو شب متوالى با مرقد جّد
بزرگوارش وداع كرد و هر دو شب، تا به صبح در حرم مطهر رسول خداصلى هللا عليه وآله بود. در شب دوم حضرتعليه السالم از خدا
چنين خواست: «خدايا! اين قبر پيغمبر تو محمدصلى هللا عليه وآله است و من فرزند دختر پيغمبر توام، من معروف را دوست دارم و از
منكر بيزارم. تو را به حق اين قبر و صاحب آن سوگند مىدهم كه براى من آنچه را كه خشنودى تو و پيامبرت در آن است،

برگزينى(10).»
«اللّهم انّى احّب المعروف و انكر المنكر»

يعنى: «خدايا من خوبىها را دوست دارم و به شّدت از زشتىها و بدىها بيزارى مىجويم.»

آيامىتوانيد نمونهاى از معروفها را نام ببريد؟
به چند سؤال پاسخ دهيد تا با برخى از معروفها آشنا شويم.

سؤال اول: عبادت مخصوص مسلمانان چه نام دارد؟ نماز

ن نماز

امام در جنگ هم نمازش راترك نكرد. حضرت در ظهر عاشورا نماز را در اول وقت و به جماعت برگزار نمود. 
سؤال دوم: به صفت خوب كسى كه به عهد و پيمانها صادقانه عمل كند و صميمى باشد چه مىگويند؟ وفادارى
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و وفادارى

در اين زمينه مىتوان به وفادارى ياران امام از جمله حضرت ابوالفضل نسبت به امام در جريان آب آوردن براى اطفال و دفاع از اسالم و
قرآن اشاره نمود.

اما آخرين سؤال: نام ديگر خشنودى، خرسندى، شادى و شادمانى چيست؟ رضايت

ر رضايت

ياران امامعليه السالم ضمن تالش كردن راضى به رضايت و خشنودى خداوند متعال بودند و از اين كه در راه دين خدا شهيد مىشوند،
خوشحال بودند.

حاال حرفهاى اول اين معروفها را به هم وصل كنيد. چه مىشود؟

نور

امام و يارانش نورى بودند كه دلهاى تاريك مردم را از جهل و نادانى با چراغ معنويت و دين روشن نمودند.
اكنون بگوييد ضد نور چيست؟ تاريكى

نور تاريكى
حروف كلمه «تاريكى» را من روى تابلو به ترتيب مىنويسم و از شما مىخواهم كه منكرهايى را كه با هر يك از حروف اين كلمه شروع

مىشود بگوييد تا من در تابلو بنويسم(11).
ابتدا منكر و كار زشتى را بگوييد كه يزيدىها گرفتار آن بودند و با حرف، «ت» شروع مىشود.

ت تجمل گرايى 

يزيد و همراهانش، افرادى عياش و تجملگرا بودند و نه تنها به مردم و گرفتاريهاى آنها توجه نداشتند، بلكه تمام تالش آنها عياشى،
خوشگذارنى و پرداختن به تجمالت زندگى بود.

بله! حاال نوبت مىرسد به كار زشت و منكر ديگرى از يزيديان عصر امام حسينعليه السالم كه با حرف «ا» شروع مىشود، چه كسى
مىتواند نام ببرد؟

ا آتش زدن به... 

يزيديان بى دين و از خدا بى خبر نه تنها مانع رسيدن آب به خيمهها و اطفال و كودكان شدند، بلكه حضرت ابوالفضلعليه السالم را
هم كه براى آب آوردن از فرات رفته بود به شهادت رساندند. در نهايت هم خيمهها را آتش زدند.

دشمنان حاضر در كربال، كار منكر ديگرشان با حرف «ر» آغاز مىشد. آيا كسى مىتواند آن را نام ببرد؟

ر رحم نداشتن 

نمونهاى از بى رحمى و بىوفايى دشمن، شهادت حضرت مسلم بن عقيل، طفالن آن حضرتعليه السالم و شهادت طفل شيرخوار
امام حسينعليه السالم و از همه بدتر بدن مطهر امام را زير سم اسبان لگدكوب كردند.
آيا در چهارمين مرحله مىتوانيد اصل منكر و ريشه آن را كه نام شخصى است، بگوييد؟

ى يزيدبن معاويه 

يزيد خليفه جنايتكار اموى كه فاجعه كربال به دستور او پديد آمد. او و دوستانش بر خالف اسالم عمل مىكردند، بيتالمال را غارت
مىكردند، قيامت و خدا را قبول نداشتند.

حاال چه كسى مىتواند كار زشتى را بگويد كه با «ك» آغاز مىشود و در مورد كودكان كربال خيلى جانسوز بود؟

ك كتك زدن به... 
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پس از آتش زدن خيمهها، زنان و دختران را كتك زدند به گونهاى كه بچهها از ترس، پاى برهنه روى خارها مىدويدند. 
حاال نوبت مىرسد به آخرين حرف «تاريكى» چه منكرى بود كه غارتگران يزيدى كه آن را با بىشرمى انجام دادند؟

ى يغماگرى 

يزيديان غارتگر كه شامل وابستگان و پيروان يزيد هم در گذشته و هم در عصر حاضر است و هميشه با عدالت وخوبى در حال مبارزه
هستند. در حادثه كربال نيز پس از شهادت امام خيمهها را غارت كردند و حتى به گوشواره كودكان خردسال و لباس تن امام وانگشتر

دست امام هم رحم نكردند و آنها را به يغما بردند.
آيا به نظر شما با شهادت امام حسينعليه السالم موضوع امر به معروف و نهى از منكر تمام شد؟ يا باز هم امروز شاهد بدىهايى در

جامعه هستيم كه نياز به ارشاد و راهنمايى و امر به معروف و نهى از منكر دارند، چرا؟

آفرين، چون با توجه به شعار معروف:

كل يوم عاشورا كل ارض كربال

مىتوان فهميد كه گر چه االن صحراى كربال نيست، اما راه و روش امام هميشه بايد حفظ شود، چرا كه دشمنان اسالم هر روز براى
ما نقشه مىكشند. در اين زمان هم مىتوان به معروفها و منكرهايى اشاره كرد كه با شكلهاى جديدى بروز كرده است(12).

من از شما مىخواهم به چند مورد معروف و چند نمونه از منكرها اشاره كنيد(13).

خوبىها زشتىها

معروف:
1 - حضور فّعال مردم و جوانان در مساجد

2 - استفاده از سخنرانىهاى مذهبى
3 - تشكيل مجالس علمى، مذهبى جهت آشنايى بيشتر با قيام امام حسينعليه السالم

منكر:
1 - تا دير وقت عزادارى كردن و قضا شدن نماز صبح 

2 - زياد كردن صداى بلندگوها و ايجاد مزاحمت براى ديگران
3 - خرج نمودن اموال براى چشم و هم چشمى در عزاى امام حسينعليه السالم 

ان شاءهللا خداوند عزادارىهاى ما را قبول نمايد و به ما توفيق ادامه راه آن امام بزرگوار را عنايت فرمايد. همه با هم جهت توسل به
امام حسينعليه السالم براى رفع گرفتارىها اين قسمت از دعاى توّسل را با من زمزمه كنيد. 

يا ابا عبدهللا، يا حسين بن على، ايّها الشهيد يابن رسول اللّه يا حجةاللّه على خلقه يا سيّدنا و موالنا - انّا توّجهنا و استشفعنا و
توّسلنا بك الى اللّه و قّدمناك بين يدى حاجاتنا يا وجيها عنداللّه اشفع لنا عنداللّه(14)

بسم الله الرحمن الرحيم
امام حسينعليه السالم و �از(15)

به نام خداوند عقل آفرين
خداوند داد و خداوند دين

بچهها سالم! حالتان چطور است؟
درس را با قسمتى از يك شعر البته با كمك شما و به صورت پرسش آغاز مىكنم.

آن چه شعر معروفى است كه در آن دو كلمه (شنيدن) و (ديدن) به كار رفته است؟
بله، احسنت! شنيدن كى بود مانند ديدن

آيا مىتوانيد مصرعهاى قبلى اين مصراع را بخوانيد و بگوييد در باره چيست؟ 
حاال با هم مىخوانيم:

من از تحرير اين غم ناتوانم
كه تصويرش زده آتش به جانم
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تو را طاقت نباشد از شنيدن
شنيدن كى بود مانند ديدن بله بچهها، اين دو بيت شعرى كه خوانده شد در باره واقعه جانسوز كربال است. حاال كه ماه محرم، ماه
عزادارى امام حسينعليه السالم و يارانش فرا رسيده است چه قدر زيبا است كه ما با شناخت بيشتر نسبت به امام حسينعليه

السالم و ياران باوفايش عزادارى كنيم.
مىخواهم بحثى با هم نماييم كه معرفت و شناخت ما را نسبت به واقعه كربال بيش از پيش كند.

آيا حاضريد؟ خوب، حاال بگوييد ما چند امام داريم(16)؟ بله! امام.

واقعه عاشورا در چه سالى اتفاق افتاد؟ سال 61 هجرى قمرى.
من عدد 61 را در سمت چپ عدد 12 مىنويسم. 

چند امام به شهادت رسيدند؟ 11 امام.
من عدد 11 را سمت چپ عدد 6112 مىنويسم.

حاال به نظر شما از اين اعداد چه كلمهاى را مىتوان به دست آورد؟ 
كلمهاى كه فقط سه نقطه دارد. كمى فكر كنيد. راهنمايى مىكنم. من نقطههاى اين كلمه را در جاى خود قرار مىدهم.

عبادت

بله! كلمه مورد نظر عبادت است. 
امامان ما در طول زندگى، عالوه بر كار و تالش و مبارزه با ظلم و ستم به عبادت خداوند نيز مىپرداختند. 

آيا مىتوانيد چند مورد عبادت را بگوييد تا من آن را روى تخته بنويسم(17).
عبادت

زكات روزه نماز خمس حج

احسنت! خيلى خوب گفتيد، پس معلوم شد كه عبادت فقط نماز خواندن يا روزه گرفتن نيست، بلكه امر به معروف و نهى از منكر
هم عبادت است كه امامحسينعليه السالم در سال 61 هجرى قمرى براى مبارزه با ستم ستمگران و بيدارى مردم به اين عبادت

پرداخت. 
اما چه شد كه مردم زيادى در مقابل امام ايستادند؟ 

جواب اين سؤال در ضمن برنامه روشن خواهد شد. چون امام حسينعليه السالم مردم را در ارتباط با عبادت سه دسته نمود. به اين
كارتها توجه كنيد. 

عدهاى خدا را براى بهشت پرستش مىكنند كه اين عبادت، چه عبادتى است؟ جواب در پشت كارت است. كارت را برمىگردانم
عبادت بازرگانان عدهاى خدا را از روى ترس عبادت مىكنند. اين عبادت، عبادت چه كسانى است؟ جواب در پشت كارت است. بله،

عبادت بردگان
عدهاى خدا را از روى شكر و سپاس پرستش مىكنند. به اين عبادت عبادت آزادگان مىگويند.

آيا مىدانيد چرا عبادت آزادگان واالترين نوع عبادت است؟ 
جواب را روى تخته از قول امام حسينعليه السالم مىنويسم. امام حسينعليه السالم مىفرمايد: «به خدا قسم خداوند متعال انسانها
را نيافريد، مگر براى آنكه او را بشناسند و وقتى
كه............................................................................................................. آنگاه كه او را پرستش كردند از عبادت نمودن

غير خدا بىنياز مىشوند(18)».
براى تكميل نمودن سخن امام حسينعليه السالم باهم جدولى را حل مىنماييم. من جدولى را روى تخته مىكشم.

حاال با چند سؤال جدول را كامل مىكنيم.
1. كدام واژه به معناى دربند كردن افراد با غل زنجير از لشكر مخالفاست؟ اسارت(2،19،7،3و10)

2. كدام صفت از صفات دشمنان امام حسينعليه السالم در كربال به معناى ترسو و بىغيرت مىباشد؟ نامرد (14،9،4،13و5)
3. ترجمه فارسى ثارهللا چيست؟ (از لقبهاى امام حسينعليه السالم نيز مىباشد.) خون خدا (1،26،16،6،18و17)

4. به مصدر از دانستن و عمل دانستن چه مىگويند؟ دانش (24،22،20و27)
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5. كدام واژه به معناى ثنا گفتن بر احسان كسى است؟ شكر (21،12و15)
6. نام سورهاى در قرآن كه به معناى ميوه انجير است؟ تين (23،8و25)

7. كدام حرف در فارسى گاهى به «ف» تبديل مىشود؟(مثل سفيد،فوالد و...) پ(11)
حاال كه جدول تكميل شد، شما با عدد چهار پيام را به دست آوريد تا در جاى خالى بنويسم(19).

بله! پيام را در جاى خالى مىنويسم.

خدا را شناختند او را پرستش مىكنند.

همان طور كه مىبينيد امام حسينعليه السالم مقدمه پرستش و عبادت را معرفت و شناخت خداوند معرفى كرده است. يعنى عبادت
بدون معرفت متزلزل است. اگر عبادت بدون شناخت باشد با كوچكترين حادثه، انسان از راه راست منحرف مىشود. در اينجا براى

آشنايى شما به دو نمونه از اين افراد در واقعه كربال اشاره مىنمايم. 
من دو متن را از قبل آماده نمودهام. دو نفر از شما بيايد و هر كدام يك متن را بخواند. بقيه گوش نمايند تا به سؤال من در باره اين دو

متن جواب بدهيد(20).

متن اول:

از اصحاب وفادار امام حسينعليه السالم و از انسانهاى شايسته و پرهيزگار، قارى و معلم قرآن و از شجاعان بزرگوار كوفه بود. اهل
عبادت و قرائت قرآن بود. او با جان و مال امام حسينعليه السالم را يارى كرد. روز عاشورا بعد از حرّ به ميدان رفت و خطاب به سپاه

عمر سعد خطابهاى ايراد كرد و به نكوهش آنان پرداخت. او در دفاع از اسالم شهيد شد.

متن دوم:

پس از مرگ معاويه و روى كار آمدن يزيد، با حفظ سمت، والى كوفه شد و با بىرحمى و زور اوضاع را تحت كنترل درآورد. وى ابتدا در
كوفه مسلم بن عقيل را به شهادت رساند. به جهت ترس از دست دادن جان و مال، امام را يارى نكرد و جزء انسانهاى منفور و

جنايتكار واقعه كربال گرديد. شهادت امام حسينعليه السالم و يارانش به دستور او انجام شد.

با تشكر از اين دو دانشآموز كه متن را قرائت نمودند، نوبت به پرسيدن سؤالها مىرسد. 
1- چه كسى نام اين دو نفر را مىتواند بگويد؟ 

من براى راهنمايى دو حرف اول و دو حرف آخر نام آنها را روى تخته مىنويسم. سپس شما با حروف پراكنده مربوط به هر اسم، آن را
كامل كنيد. 

بر......ير عب.......اد 
ر ي بن ض خ د ي هللا ل بن ى ز 

بريربن ُخضير عبيدهللا بن زياد
سؤال بعدى اين است:

2- كدام يك از اين دو نفر عبادتشان با معرفت بود و نتيجه كارشان چه شد(21)؟
در پايان براى عرض ارادت با خواندن نوحهاى كوتاه عزادارى امام حسينعليه السالم را زنده نگه مىداريم.

راه زيارت(22)
اين دل تنگم عقدهها دارد

گوئيا ميل كربال دارد
اى حسين جانم (2)

اين دل مهجور مانده در غربت
ميل ديداِر آشنا دارد
اى حسين جانم (2)

بلبل جان عاشق مضطر
ميل گلزار نينوا دارد

اى حسين جانم (2)
كربال قربانگاه عشاقست

هر وجب خاكش قصهها دارد
اى حسين جانم (2)

هر كجا بر پا شد عزاى او
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همچو مهدى صاحب عزا دارد
اى حسين جانم (2)

بسم الله الرحمن الرحيم
امام حسينعليه السالم و ايثار(23)

به نام آنكه در جان و روان است
توانايى ده هر ناتوان است

سالمى به زيبايى گل الله، برنامه را با يك شعر زيبا آغاز مىكنيم.
اين حسين كيست كه عالم همه ديوانه اوست
اين چه شمعيست كه جانها همه پروانه اوست

هر كجا مىنگرم نور رخش جلوهگر است
هر كجا مىگذرم جلوه مستانه اوست

دوستداران حسين گو، طلبند حاجت را
حاجت جمله، يقين از در شاهانه اوست

قبل از هر كالم يك دقيقه سكوت مىكنيم تا هر كسى حاجتى يا حرفى با امام حسينعليه السالم دارد در ميان گذارد. 
حاال چند سؤال و يك رمز و يك نقاشى زيبا(24):

امام سؤالها:
1- كدام سوره به نام حسرت و خسران مىباشد؟

2- نام ديگر سورهاى انسان چيست؟
3- نام يكى از جنگهاى پيامبر را بگوييد كه نام يكى از سورههاى قرآن نيز مىباشد؟

4- نام پيامبر قوم هود چيست؟
5- نام كدام سوره است كه با ظهورش، وقت يك نماز تمام مىشود و با رفتنش وقت نماز ديگر شروع مىشود؟(25)

حاال نوبت شماست تا با وصل كردن حروف اول اين كلمهها رمز را به دست آوريد. 
چه كلمهاى مىشود؟ آفرين بر شما! كلمه مقدس «شهادت».

بله دوستان خوبم! هر شهيدى مانند يك شمع است كه خود مىسوزد و فدا مىشود، اما راه را براى ديگران روشن مىسازد.
آيا مىدانيد كه همه شهيدان رهبرى دارند كه او با شهادت خود راه را براى همه انسانها روشن ساخت؟

اين پيشواى شهيدان در روزى از همين روزهاى خوب خدا، در جايى مانند همه مكانهاى زيباى خدا همراه خانواده و بهترين ياران خود
براى زنده نگه داشتن دين خدا حركتى انجام داد كه پيام آن در تمام جهان پخش شد. امروز هم همه دوستدارانش آن پيام را

مىشنوند.
براى يافتن آن پيام به سراغ شمع زيبايمان مىرويم و شعاع نور آن را كامل مىكنيم. البته براى اين كار بايد ابتدا به چند سؤال جواب

بدهيد تا حروف اول جوابها را در جدول بنويسيم و سپس به كمك شما پيام را پيدا كنيم.
سعى كنيد پيامهاى جدول را به خاطر بسپاريد تا در پايان در بارهى تعداد آنها و اسامى پيامها كه سؤال مىكنم بتوانيد به راحتى

جواب دهيد.

پرسشها:(26)
1. اسلحه دانشمند چه نام دارد؟ (به نام يكى از سورههاى قرآن نيز مىباشد) ق(3)

2. كدام پاك كننده است كه اگر حرف اول آن را برداريم، وسيله جنگى مىشود؟
ز (13 و 4)

3. كدام كلمه سه حرفى است كه همه به دنبال آن هستند، ولى اگر بر عكس شود همه از آن گريزانند؟ گ (16)
4. كدام سوره به نام يكى از شهرهاى استان مازندران است؟ ن(1)

5. كدام فرع از فروع دين است كه اگر حرف اولش را برداريم، نام نوعى فلزمىشود؟
خ (21)

6. كدام دانشمند و حكيم است كه يكى از سورههاى قرآن به نام او مىباشد؟ ل (2)
7. كدام دعا معروف است و نقطه ندارد؟ ص (10)

8. كدام سوره به نام اصلى از اصول دين است؟ ت (15 و 22)
9. كدام پيامبر بود كه شمشير و زره مىساخت؟ د (12)

10. آن چيست كه اصلش مستحب ولى فرعش واجب است؟ س(18)
11. كدام پيامبر در اوج فقر و گرفتارى در امتحان الهى پيروزشد؟
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(1،6،7،8،9،14،17 و23)
12. كدام سوره به نام ايمان آوردندگان است؟ م(5 و 11)

13. كدام فرزند حضرت يعقوبعليه السالم سورهاى در قرآن به نام اوست؟ ى(20)
14. يكى از زيارت نامههاى امام حسينعليه السالم كه به معناى ارث برنده است؟ و(19)

احسنت بر همه شما. حاال براى به دست آوردن پيام كافى است حرف خانه اول را بنويسيد و خانهها را 4 تا 4 تا بشماريم.
آفرين بر دوستانى كه خيلى سريع و با دقت پيام را پيدا نمودند. اما اولين پيام:

نماز
ابوثمامه صيداوى همراه امام مشغول كارزار با دشمنان اسالم بود كه هنگام اذان ظهر فرا رسيد. ياور مخلص امامعليه السالم
) امامعليه السالم پيشنهاد اقامه نماز جماعت كرد. حضرت فرمود: «به ياد نماز هستى، خداوند تو را از نمازگزاران قرار دهد.»(27
دستور داد تا زهير بن قين و سعيد بن عبدهللا در جلو بايستند وتهاجم دشمن را پاسخ گويند. آنگاه نماز را آغاز كرد. اقامه نماز در
صحنه كربال، به عنوان باالترين پيام عاشورا، در زيارتهايى از ائمه اهل بيتعليه السالم مورد تأكيد قرار گرفته است. زائران امام حسين

به پيروى از معصومان - عليهم السالم - در زيارت آن حضرتعليه السالم مىگويند(28).

اشهد انّك قد اقمت الصالة

چه كسى مىتواند معناى آنرا بگويد؟(29)
و حاال به سراغ پيام دوم جدول مىرويم كه درست حدس زديد. پيام دوم:

اخالص
اين پيام سيدالشهداءعليه السالم، در روز عاشورا، تسليم در برابر خداوند سبحان بود. امامعليه السالم و يارانش براى انجام وظيفه
الهى خود به كربال آمدند. در سايه چنين ديدگاهى، اضطراب و دودلى در آنان راه نمىيافت واز آغاز تا پايان نبرد از آرامش ويژه مردان
الهى برخوردار بودند. ساالر شهيدان با توجه به مصايب سنگينى چون در خون غلتيدن ياران، برادران و فرزندان و نيز جراحات فراوان

پيكرش، چهره بر خاكهاى گرم كربال نهاد و حديث عشق به خدا و تسليم در برابر خالق را زمزمه كرد. 
حاال نوبت به پيام بعدى مىرسد.

پيام بعدى چه مىشود؟
استقامت

آيا مىدانيد چند نوع استقامت و صبر در كربال صورت گرفت؟
شما با توجه به صحبتهاى من، نوع آنها را از واژههايى كه روى تابلو نوشتهام، بگوييد.

مصيبتها سختى نادانى اسارت
حاال به متن اول كه مىخوانم توجه كنيد. 

در روز عاشورا، حلقه محاصره لحظه به لحظه تنگتر مىشد. در آن هنگام، تشنگى بر زنان و اطفال روى آورده، ياران يكى پس از
ديگرى شربت شهادت مىنوشيدند و خويشاوندان نزديك و فرزندان حضرتعليه السالم در خون خويش دست و پا مىزدند. امامعليه

السالم در برابر ...هاى جنگ و تشنگى استقامت نمود.(30)
اّما متن بعدى:

امام حسينعليه السالم رو به لشكر دشمن نمود و فرمود: اى فرو مايگان و اى بازماندگان احزابى كه با پيغمبر خدا جنگيدند، اى
نامردانى كه كتاب خدا را دور افكنديد و كلمههاى آن را تحريف كرديد، اى هواداران شيطان و اى كسانى كه سنتهاى پيامبران را نابود

كرديد، آيا به يارى يزيد و بنى اميه برخاستهايد و به آنان اعتماد كردهايد و از يارى پسر پيغمبر دست كشيديد؟! 
آرى، اين بىوفايى در شما سابقه دارد؛ ريشههاى شما با فريب درآميخته است و تنه و شاخه هايتان از آن نيرو گرفته است. شما

پستترين ميوهاى هستيد كه گلوگير باغبان خويشيد، ولى راحت و گوارا در كام دشمن فرو مىرويد(31).
در مقابل آنان در برابر اين كلمههاى نورانى شروع به سروصدا نمودند و امام در برابر...آنها استقامت نمودند. 

نوبت مىرسد به متن بعدى:
امام حسينعليه السالم مىفرمايد: اگر شما را شكست داديم، از قديم چنين بودهايم و تازگى ندارد. اگر با شكست روبه رو شديم،

باز مغلوب نشدهايم. پيروزى در هر حال با جبهه حق است. ما با ترس خوى نگرفتهايم. اگر كشته شويم، شهادت در راه خداست. 
در يك نصف روز بسيارى از ياران و نزديكان امام به شهادت رسيدند وامامعليه السالم در برابر... استقامت و پايدارى نمود(32).

حاال آخرين متن را مىخوانم:
خواهر امام حسينعليه السالم حضرت زينبعليها السالم زيباترين نوع صبر و استقامت را از خود نشان داد و آن استقامت در برابر...

بود. 
بعد از آشنايى با پيام استقامت به سراغ جدول مىرويم تا با پيام آخر آشنا شويم.

پيامى كه سرچشمه همه قيامها عليه ظلم و حاكمان ظالم است: آزادگى
حديث بسيار زيبايى از امام حسينعليه السالم است كه ايشان فرمود: البته من كلمهها را پراكنده آوردهام. شما آنها را از روى تابلو

بخوانيد. ابتدا بايد آنها را مرتب كنيد و سپس كامل آن را بخوانيد. 
عزّت با است ذلّت با زندگى مردن بهتر از
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آفرين بر كسانى كه توانستند حديث را درست و مرتب نمايند. سخن حضرتعليه السالم اين است.
مردن با عزّت بهتر از زندگى با ذلّت است. 

و اما عربى اين حديث را با هم از روى كارت مىخوانيم(33).
َموت فى عزّ خير من حياة فى ُذّل

اما دوستان خوب من! كربال دو صفحه داشت؛ يك صفحه نورانى(34) كه حامل پيامهاى جدول است. 
شما پيامها را بگوييد تا در اين صفحه بنويسم.

نماز
اخالص

استقامت
آزادگى

اما صفحه ديگر كربال: اين صفحه مربوط به كارنامه افرادى است كه نه تنها هيچ نورى ندارد بلكه صفحه كارنامه آنها تاريك و زشت و
سراسر قساوت و بىرحمى است كه دشمنان آن را به وجود آوردند. من يك صفحه روى تابلو ترسيم مىنمايم تا شما نمونههايى از آن

زشتىها را گفته تا من در اين صفحه بنويسم(35).

حال از شما مىپرسم چه كسى نام افرادى را كه اين صفحه سياه و زشت را به وجود آوردهاند مىداند؟

شمر
حرمله

عمر سعد
يزيد بن معاويه
عبيدهللا بن زياد

احسنت! يزيدبن معاويه، عمر سعد، عبيدهللا بن زياد، شمر، خولى، حرمله و....
در پايان با خواندن دعاى فرج از خداوند مىخواهيم هر چه زودتر فرج انتقام گيرنده كربال را برساند.

بسم الله الرحمن الرحيم
امام حسينعليه السالم و مقاومت(36)

اگر در اين جهان پرهياهو
تو را حتى به سر، يك سايبان نيست

به هر خارى مبند اميد، زيرا
پناهى جز خداى مهربان نيست

با سالم به شما دانشآموزان عزادار و با آرزوى توفيق براى همگى عزيزان نوجوان!
در ابتدا به يك سالم كه در تابلو مىنويسم، خوب دقت كنيد و بگوييد كه در باره چه كسى است. هر كس توانست حدس بزند، اجازه

بگيرد و پاسخ دهد.
السالم عليك ايّها العبد الصالح...؛ يعنى سالم بر تو اى بنده نيكوكار... 

يعنى چه كسى؟
السالم عليك ايّها العبد الصالح المطيع ہلل...؛ 

يعنى فرمانبردار خداوند...
السالم عليك ايّها العبد الصالح المطيعلله و لرسوله...؛ 

يعنى و فرمانبردار رسول خداصلى هللا عليه وآله...
السالم عليك ايّها العبد الصالح المطيعللّه و لرسوله والميرالمؤمنين...؛ 

يعنى و فرمانبردار حضرتعلىعليه السالم...
السالم عليك ايّها العبد الصالح المطيع للّه ولرسوله والميرالمؤمنين والحسن والحسين

صلى هللا عليهم و سلّم(37).
حاال با هم يك بار ديگر اين سالم را مىخوانيم:

«السالم عليك ايهاالعبد الصالح المطيع ہلل ولرسوله و الميرالمؤمنين و الحسن والحسين صلى هللا عليهم و سلّم» 
بله! همان طور كه توانستيد حدس بزنيد اين سالم مخصوص حضرت عباسعليه السالم است.

آيامىتوانيد ويژگىهايى از اين شخصيت معروف صحنه نهضت كربال را بگوييد؟(38)
همان طور كه گفتيد يكى از ويژگىهاى آن حضرت، «علمدارى» بود كه امامحسينعليه السالم اين مهم را به برادر خود سپرده بود. در
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گذشته «َعلَم» يا «پرچم» در لشكر پيام خاصى داشت. حاال به سراغ پرچمى كه روى تخته ترسيم مىنمايم، مىرويم تا ببينيم چه
پيامى براى ما دارد.

ا ن د ن
در اين طرح حرف اول و آخر دو كلمه نوشته شده است كه شما بايد آن كلمهها را حدس بزنيد. براى رسيدن به اين كلمهها و براى

راهنمايى شما، دو سئوال مىپرسم:
1- كدام واژه به معناى عقيده است و از ويژگىهاى افراد مؤمن محسوب مىشود؟

ايمان
2- كدام واژه به معناى مذهب، كيش و آيين است؟ دين

حاال به كمك دو كلمه مىخواهيم به پيام ديگرى هم برسيم. آن پيام را با هم در اين جدولى كه روى تابلو مىكشم به دست مىآوريم.

ايمان دين
ابتدا به پرسشها پاسخ دهيد تا حروف پاسخ صحيح را در جدول قرار دهم.

1- امام سجادعليه السالم بر روى چه وسيلهاى يزيد و دودمان او را رسوا ساخت؟
منبر (23،12،6 و10)

2- به شخصى كه در راه عقيده و هدف خود ايستادگى و مقاومت نمايد چه مىگويند؟ صابر (11،22،15 و 19)
3- كدام واژه به معناى پيشوا و رهبر است؟ امام (5، 1، 7 و 20)

4- كدام واژه به معناى هدايت كننده و رهنما است؟ هادى (3،2،9و4)
5- كدام واژه به معناى قبول مىكنم و امر تو را اطاعت مىنمايم، مىباشد؟

لبيك (18،14،16و8)
6- حضرت عباسعليه السالم در هنگام شهادت با كدام كلمه امام حسينعليه السالم را مورد خطاب قرار داد؟ برادر (17،13،5،9 و21)

اكنون كه خانههاى جدول از حروف كامل شد، نوبت به پيام جدول مىرسد. 
چه كسى مىتواند پيام جدول را بدون راهنمايى حدس بزند؟

يك راهنمايى مىكنم. حرف خانه اول «م» را مىنويسيم و خانههاى جدول را با رمز آن مىشماريم. رمز جدول عدد چهار است.
بله، پيام جدول قسمتى از سخنان حضرت امام حسينعليه السالم است. 

امام حسينعليه السالم فرمود: 

ما در برابر بالها صبر مىكنيم.

بين اين پيام و دو كلمه «دين» و «ايمان»(39) چه ارتباطى وجود دارد؟
اين ارتباط را چه كسى مىتواند در يك جمله بيان كند؟

آفرين، جمله مورد نظر: «امام حسينعليه السالم با ايمان به خدا و براى حفظ دين خدا پرچم صبر و استقامت و پايدارى رادر مقابل
ظلم و ستم برافراشت و پاداش خود را با شهادت گرفت.»

).» اين پيام را امام همان طور كه امام حسينعليه السالم در ادامه پيام خود فرمود: «... و خداوند پاداش صابران را مىدهد(40
حسينعليه السالم در هنگام رفتن به سوى كربال فرمود. 

اما چه مصيبتها و بالهايى را امام حسينعليه السالم براى حفظ دين تحمل كرد. براى آشنا شدن با اين بالها به سراغ يك مسابقه با
عنوان «او كيست؟» مىرويم.

نفر بيايد و با انتخاب يك كارت از 3 كارت متن آن را براى ). حاال يكى از 3 در اين مسابقه سه نفر از دوستان شما شركت دارند(41
دوستان بخواند. 
بله! كارت شما:

براى يارى امام حسينعليه السالم در مقابل ظالمان و ستمگران به پا خاست و مردانه در برابر آنها ايستادگى و مقاومت كرد. وقتى
امام حسينعليه السالم از او سئوال كرد: مرگ در نزد تو چگونه است؟ عرض كرد: «مرگ در نزد من از عسل شيرينتر است.»

حاال من از خواننده متن مىخواهم نام اين شخصيت را بگويد و اگر توضيح بيشترى مىداند، بيان نمايد. 
بله، او حضرت قاسمعليه السالم پسر حضرت امام حسن مجتبىعليه السالم بود كه در سن سيزده سالگى در راه حفظ دين،

مقاومت و ايستادگى كرد و به شهادت رسيد.
اكنون شركتكننده بعدى بيايد، يكى از كارتها را انتخاب كند و مطالب آن را بخواند.

). در روز عاشورا با آن كه او از نظر چهره و سيما، ُخلق و خوى و فكر و انديشه، شبيهترين مردم به پيامبرصلى هللا عليه وآله بود(42
به شدت تشنگى را تحمل مىكرد به دفاع از امام حسينعليه السالم پرداخت. در اين مبارزه پيكر او قطعه قطعه گرديد. او فرزند بزرگ

امام حسينعليه السالم بود.
آفرين، نام اين شخصيت را اگر مىدانى بگو و توضيح بيشترى هم بده.
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آفرين، او حضرت على اكبرعليه السالم است. وى 25 سال سن داشت. او اولين شهيد از بنى هاشم بود و فداكارانه از حريم دين
دفاع كرد و تا آخرين لحظه استقامت نمود تا به شهادت رسيد.

در پايان نوبت به شركت كننده سوم مىرسد كه آخرين كارت را بخواند.

او مورد توجه خاص امام حسينعليه السالم بود و سى و چهار ساله بود كه در كربال حضور داشت. شهادت او براى امام حسينعليه
السالم بسيار سخت بود. در هنگام شهادتش امام حسينعليه السالم فرمود: «با شهادت او كمر من شكست.» او نزد خدا مقامى

دارد كه همه شهيدان به آن غبطه مىخورند(43).

اگر شما نام اين شخصيت را مىدانى با توضيح بيشترى براى دانشآموزان بيان كن. 
بله، او حضرت عباس، علمدار كربال، سقاى طفالن امام حسينعليه السالم و نگهبان حريم خيمهها بود. 

). و در پايان از راه دور به امام حسينعليه السالم و ياران او سالم مىدهيم. همه با من تكرار حاال برنده مسابقه را اعالم مىكنم(44
كنيد: 

السالم عليك يا اباعبدهللا و على االرواح التى حلت
بفنائك عليك منى سالم هللا ابدا ما بقيت و بقى الليل

والنهار و الجعله هللا آخر العهد منى لزيارتكم
السالم على الحسين و على على بن الحسين و على

اوالد الحسين و على اصحاب الحسين(45)

بسم الله الرحمن الرحيم
امام حسينعليه السالم و زينب عليها السالم(46)

به نام خداوندگار جهان
خداوند بخشنده مهربان

دوستان عزيز، سالم! با آرزوى قبولى عزادارىهاى شما، برنامه را با دو سئوال شروع مىكنيم.

سئوال اول: من كيستم(47)؟
القاب مختلفى مثل عارفه، خطيبه، عفيفه، و عابده دارم. به دليل صبر و مقاومتم در برابر رنجها وناماليمات روزگار به «مادر سختىها و
رنج كشيده» مشهور شدهام به طورى كه در طى 58 سال عمرم شاهد حوادث بسيار تلخى بودم. حّساسترين و مهمترين بخش

زندگى من، اسارت مظلومانهاى بود كه پس از واقعه عاشورا در كربال روى داد و با افشاگرى، نيرنگهاى يزيديان همراه گرديد(48).
سئوال دوم: من كجايم؟ 

كدام بلندى بود كه حضرت زينبعليها السالم از آنجا شاهد شهادت امامحسينعليه السالم بود؟بله! تّل(49) زينبيه. 
بله بچههاى عزيز! همان طورى كه دوستان شما گفتند حضرت زينب - عليها السالم - از باالى تّل زينبيه در حالى كه شاهد شهادت

برادرش بود، سه جمله فرمود كه من روى تابلو به همراه سه كلمه ديگر مىنويسم.

1- پروردگارا! اين قربانى را از ما قبول فرما.

2- يا جّدا! يا رسول هللا! اين كشته فتاده به هامون حسين توست.

3- اى پسر سعد! تو مىبينى كه پسر پيامبر را سر مىبرند و مانع نمىشوى!!.

لشكر دشمن مدينه آسمان
چه كسى مىتواند اكنون اين سه جمله را با اين سه كلمه ربط دهد؟

بله! حضرت زينبعليها السالم رو به آسمان كرد و جمله اوّل و بعد رو به مدينه نمود و جمله دوم و در پايان رو به لشكر بىرحم دشمن
كرد و جمله سوم را فرمود.

حاال از كسانى كه به سئوالهاى ما جواب صحيح دادند، مىخواهيم در مسابقه شركت كنند. بقيه دوستان هم به رقابت آنها با دقت
توجه فرمايند.

از هر كدام 5 سؤال مىپرسم. هر پاسخ صحيح دو امتياز دارد. براى پيدا كردن پيام هم ده امتياز داده مىشود. اّما:
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سئوالهاى نفر اول:
1- چه چيزى را لقمان حكيم از بى ادبان ياد گرفت؟ ادب

2- كدام يار امام حسينعليه السالم الگوى وفادارى و ادب بود؟ عباس
3- شعار: «هيهات منّا الّذله» بيانگر كدام ويژگى امام حسينعليه السالم بود؟ آزادگى

4- چه كسى صبح عاشورا به لشكر امام حسينعليه السالم پيوست؟ ُحرّ
5- روز قبل از عاشورا به چه روزى معروف است؟ تاسوعا

سئوالهاى نفر دوم:
1- چه گروهى امام علىعليه السالم را جانشين بدون واسطه پيامبر مىدانند؟ شيعيان

2- كدام شهر بود كه مردم آن به امام حسينعليه السالم بى وفايى كردند؟ كوفه
3- آخرين دين بشارت دهنده صلح و دوستى و برادرى چه نام دارد؟ اسالم

4- كدام اصل از اصول دين اسالم نام يكى از سورههاى قرآن مىباشد؟ توحيد
5- چه كلمهاى در كربال به شكل غمانگيزى معنا گرديد؟(همخانوادهعطش) تشنگى

پيام مورد نظر را چه كسى مىتواند بگويد؟
يك راهنمايى: اگر اين دوستان محترم، جوابهاى خود را به ترتيب به شكل زيگزاگ يعنى حرف اول كلمه اول و حرف آخر كلمه بعدى را

در كنار هم قرار دهند، پيام هر نفر به دست مىآيد: 
بله! پيامها عبارت است از:

اسارت و شهادت(50) 
بچههاى عزادار! با شهادت امام حسينعليه السالم و با اسارت اهل بيت او مأموريت حضرت سجادعليه السالم و حضرت زينبعليها
السالم در دفاع از اسالم شروع گرديد. اين مأموريت براى تداوم نهضت عاشورا بود تا اين قيام براى هميشه در تاريخ باقى بماند و

مانند مشعلى در جهان پر از ظلم و ظلمت، هدايت كننده آزادى خواهان شود. 
بچههاى عزيز! در اين قسمت از برنامه به يك نمايش كوتاه كه با همكارى دوستانتان اجرا مىگردد، توجه كنيد تا به نقش اسيران در

رسوا كردن دشمنان اهلبيت بيشتر آگاه شويد(51).
راوى: صبح روز دوازدهم محرم، شهر كوفه آذينبندى و جشن و شادى در شهر برپا شده بود. عبيداللهبنزياد مىخواست با اين تبليغات
دروغين، پيروزى خود را بر امام حسينعليه السالم به رخ بكشد. اسيران در حالى كه شب قبل با بىاحترامى در خارج از شهر
نگهداشته شده بودند، سوار بر شترها، خسته وارد شهر شدند. در پيشاپيش اسيران، سرهاى مقدس شهدا و در بين اسيران،
بچهها و كودكان خردسال قرار داشتند. مردم با ديدن وضعيت اسرا به ناله و گريه پرداختند. در اين هنگام زينبعليها السالم كه در ميان
اسيران قرار داشت با دست اشارهاى به جمعيت كرد كه آرام گيرند. جمعيت ساكت شد و كاروان متوقف گرديد و سروصداى زنگ
شترها نيز قطع گرديد. او بعد از حمد پروردگار و درود بر پيامبر اسالم و معرفى كردن خود به عنوان يادگار پيامبر اكرمصلى هللا عليه

وآله سخنان خود را چنين شروع كرد.
حضرت زينب عليها السالم: اى مردم كوفه! اى اهل حيله و مكر، آيا به حال ما گريه مىكنيد؟! اشك بريزيد، الهى اشك چشم شما
خشك نشود كه از چشمان ما خونابه روان كرديد... شما خود را مانند سكههاى تقلبى خوش ظاهر، نشان داديد، ولى حيف كه
باطنتان از نفاق پر شده است... اى مردم كوفه! بدانيد با دست خويش بد توشهاى براى آخرت فرستاديد، زيرا خشم و غضب الهى
را براى خود فراهم كرديد و شما در كام عذاب ابدى گرفتار خواهيد بود و براى هميشه چهره شما در تاريخ به بىوفايى و خيانت

معروف خواهد شد و از ننگ و رسوايى آن رها نخواهيد شد... «اّن ربّك لبالمرصاد...»(52)
راوى: صداى ضجه و شيون در فضاى كوفه طنين افكنده بود. پيرمردى كه در كنار من ايستاده بود، در حالى كه از شّدت گريه

شانههايش مىلرزيد، دستانش را به سوى آسمان بلند كرد و چنين گفت.
پيرمرد: پدر و مادرم به فداى شما اسيران، پيران شما بهترين پيرها، جوانان شما بهترين جوانان و زنان شما بهترين زنان و نسل شما

بهترين نسلها هستند. شما خاندانى هستيد كه هرگز گرفتار ذلت و خوارى و شكست نخواهيد شد.
راوى: كاروان به راه خود ادامه داد تا پرده از جنايات يزيديان در كربال بردارد و پايههاى كاخ قدرت حاكمان غاصب و ظالم را به لرزه

بيافكند و طعم اسالم واقعى را به كام غفلت زدگان و فريب خوردگان بچشاند(53).
حاال دوستانتان را با يك صلوات تشويق بفرماييد. اميدوارم از نمايش و برنامه درسهاى مفيدى گرفته باشيد. درس را با يك دوبيتى به

پايان مىرسانيم.

اعالميه از قتلگه كرب و بال داد
با زينب و سجاد، سوى شام فرستاد

اين جمله ز خون بود در آن نشريه مسطور
بايد بشر از قيد اسارت شود آزاد(54)

به روح همه اسيراِن آزاده كربال صلوات
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم
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پي نوشت ها:

1) عبدهللا عمادى.

2) مربى بچهها را به دو گروه تقسيم كرده تا اين شعر را تكرار كنند.

) شكل كار چنين است كه مربى حرف اول جوابها را به همراه شمارههاى آن در روى كارتهاى كوچكى مىنويسد. مانند كلمه دين 2د 12د 16د 29د 33د 3

د سپس از او مىخواهيم چهار نفر ديگر را انتخاب نموده تا بقيه فردى كه پاسخ سؤال را بدهد يكى از پنج كارت را به او مىدهيم مثالً كارت شماره 2 را 2

كارتهاى حرف «دال» را به آن چهار نفر بدهيم. بعد از اينكه كارتهاى تمام پرسشها تقسيم شد از دارندگان كارتها يكى يكى مىخواهيم طبق ترتيب

شمارههاى كارت خود حروف آن را اعالم كنند و آنحروف را يكى يكى از شماره 1 تا 35 به ترتيب روى تخته مىنويسيم تا پيام به دست آيد. در آخر كارتها را

جمع مىكنيم.

4) استيعاب، ج1، ص182 و 383.

5) كنزالعمال، ج6، ص223.

6) مربى براى عملى شدن كار به طور صورى از همه بچهها پيمان بگيرد و در حالى كه دستهايشان را به هم دادهاند بلند بگويند لبيك يا حسين.

7) محمد اكبرزاده، حسين پيشواى انسانها، قم، انتشارات حقبين، 1368، چ9، ص41.

8) محمود لطفيان سرگزى.

9) جهت اطالع مربى: الف (1)، ب (2)، پ(3)، ت(4)، و الى آخر.

10) بحاراالنوار، ج44، ص328، انتشارات موسسه وفا، بيروت، لبنان.

) مربى مىتواند از مهارت كارت هم در اين مورد استفاده نمايد. ابتدا كارتى را به شكل تهيه كند و در هنگام بحث اوّل - به طور مثال - حرف «ت» را 11

نشان دهد و بعد از سؤال و رسيدن به جواب، پاسخ را از طرف ديگر كارت نمايش و درس را ادامه دهد.

) جهت اطالع بيشتر مربى: از جمله وظايف امر كننده به معروف و نهى كننده از منكر؛ خود را بهتر از ديگران نداند. واجد صفات معنوى باشد. ميانه رو 12

باشد. با عمل مردم را دعوت به خير كند. سراغ عيوب خصوصى مردم نرود. از شوخى و تحقير فرد بپرهيزد. از كار انتقاد كند، نه از شخص. مواظب

باشيم تا در قالب نظافت گرفتار وسواس نشويم. به خيال آبرودارى اسراف نكنيم. به خيال سخاوت گرفتار ريخت و پاش نشويم. به خيال تعليم و تربيت

كمكارى نكنيد. به گمان نهى از منكر بىجهت آبروى مردم را نبريم. از جمله فوايد امر به معروف و نهى از منكر: تشويق و دلگرمى نيكوكاران، كنترل

خالفكاران، محافظ حقوق مظلومان، آگاه كردن جاهالن و ضامن تمام اجراى واجبات و نشانه عشق انسان به دين و سالمتى جامعه و انضباط اجتماعى

است.

13) مربى بعد از شنيدن پاسخ دانشآموزان موارد معروف و منكر آمده در متن را، در تابلو مىنويسد.

14) حاج شيخ عباس قمى، مفاتيح الجنان، انتشارات فراهانى، تهران، ص 218، دعاى توسل.

15) همايون عابدينى.

16) مربى، اعداد را به صورتى مىنويسد كه بتواند با خط فانتزى، آنها را تبديل به كلمه «عبادت» نمايد.

17) مربى مواردى را كه دانشآموزان مىگويند با خطوطى به كلمه عبادت روى تخته متصل مىنمايد.

) مربى كالم امام حسينعليه السالم را روى تخته به صورت جاى خالى مىنويسد و جاى خالى را با پيام جدول پُر مىنمايد. «يا ايّها الناس اِن اللّه و هللا 18

ما خلق العباد اال ليعرفوه و فاذا عرفوه عبدوه، فاذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة من سواه...» (سفينة البحار، ج2، ص218)

) مربى توضيح دهد حرف اول را بنويسيد و سپس سه خانه بشماريد و حرف خانه سوم را يادداشت نموده و باز سه خانه ديگر بشماريد. به همين 19

طريق ادامه دهيد تا به پيام برسيد.

20) مربى از قبل، متنها را در دو برگه آماده مىنمايد.

21) مربى با بحث و گفت و گو آزاد در باره موضوع، بچهها را آماده براى عزادارى مىنمايد.

22) ملتجى (شاعر) گلچين گل نغمهها، دفتر پنجم، انتشارات حق بين.

23) حامد محقق زاده.

24) مربى شكل را مىكشد ولى عنوان نمىكند چه شكلى است.

25) جوابها( تغابن - دهر - احزاب - هود - شمس) مربى واژهها را در طرح قرار مىدهد و شكل را برابر طرح تكميل مىنمايد.

26) قلم - زمين - گنج - نور - خمس - لقمان - صلوات - توحيد - داوود - سالم - ايوب - مؤمنون - يحيى - وارث.

27) محمد باقر مجلسى، بحاراالنوار، ج45، ص23.

28) مربى اين كلمات رادر قالب كارت آماده نموده و يكى يكى نشان مىدهد.

29) مربى توضيح مختصرى در مورد ترجمه اين بخش از زيارت را بيان مىنمايد.

) پاسخهايى كه در نقطه چينها بايد آورده شود به ترتيب عبارت است از: سختى، نادانى، مصيبتها و اسارت. مربى سعى كند متن مورد نظر را از قبل 30

تهيه كند تا در هنگام اجرا بتواند از آن استفاده كند.

31) محمد باقر مجلسى، بحاراالنوار، ج 45، ص83.

32) همان، ص 83.

33) مربى واژهها را در قالب كارت يا روى تابلو مىنويسد و چند بار اين حديث تكرار شود تا دانشآموزان بتوانند آن را از حفظ بگويند.

34) مربى در حال صحبت يك صفحه مانند شكل روى تخته ترسيم نمايد.

) مربى با شنيدن حرفهاى بچهها مواردى را انتخاب و در صفحه مىنويسد مانند: آب ندادند به انسانها، زن و بچه اسير و تشنه را شالق زدن، اسير را بر 35
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شتر بى جهاز سواركردن، ترساندن زن و بچههاى يتيم، آتش زدن خيمهها...

36) على رضا خضرى فرد.

37) مفاتيح الجنان، شيخ عباس قمى، انتشارات فراهانى، ص 830، تهران، در زيارت حضرت عباسعليه السالم.

) مربى پاسخ دانشآموزان را در تابلو در جاى مناسب بنويسد و صفت مورد نظر را براى ادامه بحث انتخاب كند. مثل سقا، باب الحوائج، ابوالفضل، قمر 38

بنى هاشم و علمدار.

39) مربى با توجه به دو كلمه ايمان و دين بحث را ادامه مىدهد و جمله هايى را كه دانشآموزان مىگويند، با كمك آنها جمله مورد نظر را مىگويد.

40) جواد محدثى، فرهنگ عاشورا، نشر معروف، قم، 1374، ص 268.

41) مربى 3 نفر انتخاب كند.

42) محمد باقر مجلسى، بحاراالنوار، بيروت، ج 45، ص43.

43) شيخ عباس قمى، سفية البحار، ج2، ص155.

44) مربى بنابر امتيازهايى كه هر كدام از شركت كنندهها كسب كردهاند و براى آنها منظور داشته است، شركت كننده برنده را اعالم مىنمايد.

45) مفاتيح الجنان، همان، زيارت امام حسينعليه السالم در روز عاشورا، ص780.

46) عبدهللا كريمى 

) واژههاى داخل كادر، كارت بازى است و در هنگام اجراى برنامه در مقابل ديد دانشآموزان قرار مىگيرد. به طور نمونه در هنگام طرح سئوال اول، 47

«كارت من كيستم»؟ به دانشآموزان نشان داده مىشود و در همان حال پرسش مطرح مىگردد.

) مربى با نوشتن كلمه شهيد مانند شكل زير عمل مىكند و با نوشتن دو كلمه «مادر» و «ام» بر روى تخته و اضافه كردن سه كلمه «خواهر، عمه و 48

دختر» رابطه آنها را با حضرت زينبعليها السالم نسبت به پرسش اول روشن مىكند. حضرت زينبعليها السالم مادر شهيدان - ام المصائب - خواهر

شهيدان، عمه شهيدان كربال و دختر اولين شهيد محراب حضرت علىعليه السالم است. خواهر مادر ام

شهيد

عمه دختر

49) تپه، توده بزرگ خاك يا شن.

) حتىالمقدور از دانشآموز برنده در مسابقه به همراه اعالم امتياز او با هديه مناسبى تقدير و تشكر گردد. مربى محترم با تهيه كارتى كه يك طرف آن 50

كلمه «شهادت» و طرف ديگر آن كلمه «اسارت» را نوشته است، در هنگام صحبت كردن، كلمه مورد نظر را به دانشآموزان نشان مىدهد.

) اين نمايش با 3 بازيگر در نقشهاى حضرت زينبعليها السالم پيرمرد و راوى (بهتر است مربى نقش راوى را به عهده بگيرد.) اجرا مىشود. قبل از 51

اجراى نمايش، متن هر بازيگر را به دانشآموزان منتخب اجراى نقش داده تا در هنگام اجراى برنامه از آمادگى كامل برخوردار باشند.

52) فجر، 14. يعنى: اى رسول ما! خداى تو البته در كمينگاه - ستمكاران - است.

53) برگرفته از كتاب منتهى اآلمال، ج 1، ص 296 به بعد، چاپ اسالميه.

54) كتاب «حسين پيشواى انسانها» ص 34، انتشارات حق بين.
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