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مىشود ،شکست روحانیت اسالم است .از این جهت هر خطایى که از ما و شما آقایان خهداى

طلبههاى کهه در مدرسهه دارد

مىشود؛ حتى آن
نخواسته ،تحقق پیدا بکند ...پاى همه حساب 
نمىشود ،پاى دیگران
مىخواند ،آن هم وقتى که یک خطایى بکند پاى خودش حساب 
درس 
مىکنند .مسئولیت بسیار بزرگ است ».
هم حساب 
بیانات در جمع علما جمع علما و روحانیون شیعه و سنی1364/2/16 ،
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دلسهرردن بهه
مىکنیم! از مهذمت 
مىزنیم و در عمل خداى نکرده خودمان طور دیگرى عمل 

خواهىهاى دنیوى حر بزنیم؛ اما عمل مها

حرکتکردن و مجاهد کردن در راه 
زیاده

پول و
نمىکنهد ،یها اثهر
ال 
طور دیگرى باشد! چطور چنین چیزى ممکن است اثر بکند؟! یا اثهر اصه ا
مىکند که بعد با کشف واقعیت کار مها ،درسهت بهه ضهد اثهر تبهدیل
مىکند ،یا اثرى 
زودگذر 
مىشود .بنابراین ،عمل بسیار مهم است ».
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سخن نخست
عاشورا فصلی برای بازکاوی معیارهای عرفانی دین و شناخت میزان ارتباط انسان با فرهنگ جههاد
و مقاومت است .آنگاه که با فرارسیدن ماه محرم ،نسیم شهادت از کربال میوزد ،در واقع بهتهرین
زمان برای مراجعه به خود جهت سنجش میزان ارتباط فردی و اجتماعی با فرهنگ اسالم خهواهی
و ستم ستیزی است و این پویش راه آنانی است که برابر امپراتور زمان سر خهم نرهرده و سهنتهای
اسالمی را زنده کردند .با همین معیار و بر اساس سخن بنیان گهاار نهضهت معا هر حسهینی در
ایران (امام خمینی ) جنبه سیاسی ه اجتماعی مجالس عزاداری باالتر از همهه جنبههههای دیگهر
است ،تا جایی که دعوت به گریه برای امام حسین در دایره همین مفهوم ،تعبیر میشهود .ور
زدن برگهای تاری اسالم حرایت از کوشش فراگیر اهل بیهت بهرای سهیرهسهازی از حرکهت
حسینی به عنوان برنامه زندگی اجتماعی انسان دارد تا آدمی ،پلیهدی هها را زدوده ،بهه ا هل پها
درباره عنصهر ههدایتگری در حرکهت حسهینی
خویش بازگردد .این معنا در سخن امام اد
ِ
ِ
الض ََلالَه ».براسهتی ههر
یستَ ْن ِقذَ ِع َب َادک ِم َن ال َْج َهال َِة َو َح َیر ِة َّ
میدرخشد کهَ « :و َبذَ َل ُم ْه َجتَ ُه فیک ل ْ
اندازه جامعه انسانی در ژرفای عاشورا وارد شود ،به همان اندازه راهنما را شناخته و راه را مییابهد.
از سوی دیگر ،واقعه عاشورا درس بزرگی برای تجربه تل دنیاگرای ههدایت گریهز انسهان اسهت،
زیرا نتیجه این تفرر دنیا دوستی ،انحراف اخالقی ه اعتقادی در جهان اسالم بود و ایهن حاد هه آن
قدر دردنا بود که امام زمان هر روز در ر ای جد شهیدش میفرمایهدَ « :ف َ َ
َل ْن ُد َبنَّک َص َباح ًا َو
َم َس ًاء ».البته پس از انقالب اسالمی و بویژه در سالهای اخیر ،خوشبختانه معرفهت حسهینی ،بهه
برکت فعالیتهای دینی ،به یک شناخت فرهنگی بین المللی تبدیل شهده و امهروزه خیهل رهپویهان
اهل بیت از سراسر جهان رو به کربال مینمایند .اکنون ،حسین بن علی که روزگهاری در
غربت حرای سوزان ،ندایش در گلو ماند و به جایی نرسید ،خهود بهه رسهانهای جههانی تبهدیل
شده و فارغ از هیاهوهای شیطنت آمیز غولهای رسانهای جههان ،در نبهردی پیروزمندانهه ،سهاالنه
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هزاران نفس پا را از سرتاسر جهان به خود میخواند؛ و این سنت االهی است کهه رراغهی کهه
ایزد برفروزد هرگز خاموشی نیابد.
به خواست پروردگار ،معاونت فرهنگی ه تبلیغی دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم ،ره توشه دیگهری از
محتوای ویژه برای مبلغان ماه محرم را فراهم نمهوده اسهت کهه امیهد مهیرود مبلغهان ارجمنهد و
مخاطبان فرهیخته را به خود جلب نماید .رویرر ا لی این ره توشه ،تولید محتوای شایسته بهرای
سخنرانی با رهیافت بیان تاریخی در انتقال مفاهیم دینی است .نویسندگان مقاالت کوشهیدهانهد،
محتوا را به گونهای تنظیم نمایند تا به ورت کیفی بتواند ،به عنهوان منبهری بها محتهوای جدیهد و
نویافته ،از یک سو نیاز مبلغان گرامی را برآورده نماید و از سوی دیگهر متناسهب بها نیهاز فرهری ه
فرهنگی زمانه ،تدوین شده باشد .البته موضوعات طرح شده در ایهن فصهلنامه ،نیازمنهد شهرح و
بسطی متناسب با فضای تبلیغی از سوی مبلغان گرامی است .رویررد جهاد تبیین (جههاد زبهانی
در بیان معارف دینی) در همه مقاالت مورد دقت نویسندگان قرار گرفته و رون مبلغان هستند کهه
این قافله پویای حسینی را زنده نگه میدارند و زیر پررم حسینبنعلی تبلیغ میکنند ،انتظهار
میرود ،بنابر فرموده رهبر انقالب ،این فر ت طالیهی را غنیمهت دانسهته ،در دل مخاطهب
وارد شده و نفوذ نمایند.
فصلنامه ره توشه در سه قالب رهتوشه ا لی ،ویژه خانواده و ویژه مناطق مشتر تولید میشود.
 رهتوشه اصلی :در مقالههای رهتوشه ا لی به ترتیب ،به ترویج شهادت در قالب بیانیه گهام دوم
رهبر معظم انقالب ،با بیان راهرارهای نشر فرهنهگ شههادت؛ تها یرات مخهرب اعتقهادی ه
فرهنگی سیطره دولت بنیامیه بر جامعه اسالمی بها رویرهرد روشهنگری ،شهیوه برنامههریهزی در
سبک زندگی امام حسین با رویررد مدیریت زمان؛ ملتسازی بر اساس گفتمان امام حسهین
با رویررد رشد تراز شهادتطلبی؛ سرگاشت همراهان و جاماندگان از قافله حسینی بها رویرهرد
توجه به فر تهای زودگار در زندگی؛ روش تربیت اخالقی برای الگوگیری در تربیهت فهردی و
اجتماعی با رویررد سیره امام حسین ؛ جایگاه نماز در شخصهیتشناسهی شههدای کهربال بها
رویررد شناخت الگوی نماز؛ شرح زندگانی حضرت عباس و نوادگانش بها ههدف بیهان نهوع
تربیت نسلی در میان اهل بیت ؛ تحلیل خطبه امام حسین در عاشورا بها ههدف شهناخت
مولفههای هدایت فرری از نظر امام حسین ؛ شرح خطبه حضرت زینب در کوفه با ههدف
شناخت بعد اجتماعی خطبه و میزان تأ یرگااری آن ،با رویررد تبلیغ زنان در محرم ،پرداخته شده
است.
 ره توشه خانواده :این رهتوشه میکوشد ضمن برجستهسازی جایگاه خهانواده بهه تربیهت نسهل
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حسینی ،یاری رساند .در مقالههای ره توشه خانواده به ترتیب به :جایگاه اجتماعی زنان در واقعهه
عاشورا با رویررد بیان نقشآفرینی بانوان در رخداد کربال؛ بررسی روشهای آموزش حجهاب بها
رویررد حفظ حجاب به عنوان پاسداشت شعائر عاشورایی؛ نقهش محبهت در تربیهت فرزنهد بهه
مثابه رویررد محوری در جامعهسازی اهل بیتی؛ تربیت اجتماعی فرزنهدان در بسهتر خهانواده بها
هدف شرح جایگاه خانواده در تربیت فرزندان بر اساس الگهوی سهبک زنهدگی اههل بیهت ؛
رفتارشناسی تربیت دینی در خانواده شهدا به مثابه الگوههای اسهالمی پیشهرفت فرهنگهی؛ نقهش
آموزش خانواده در پیشگیری جرائم و آسیبهای اجتماعی با هدف تقویت ُبعد خانوادگی تربیهت
در جامعه؛ تا یر رسانهها و فضای مجازی بر سالمت اجتماعی زنان با هدف برنامههریهزی بهرای
تربیت نسلی سالم از دریچه خانواده ،پرداخته شده است.
 رهتوشه مناطق مشترک :در مقالههای ره توشه مناطق مشتر (مناطق شیعه و سهنی نشهین) بهه
ترتیب ،انتظارات حضرت مصطفی از امت بزرگ اسالمی با رویررد وحدت اسهالمی؛ لهزوم
شناخت فضای فرهنگی و بایسته های اجتماعی مناطق مشتر نشین (شهیعه و سهنی نشهین) بها
رویررد شناخت فضای تبلیغی در راستای حفظ روحیه برادری؛ جایگاه روزه عاشهورا در فرهنهگ
اهل سنت شافعی با هدف ،بیان عالقه شافعیان به امام حسین ؛ شرح دیدگاه اهل سنت دربهاره
رویررد احیای اندیشه مهدویت در میان اهل سنت؛ شناخت اقلیمها و انواع عزاداری اهل سهنت
در ایام ماه محرم با هدف تشریح فعالیتهای اهل سنت در ماه محرم؛ شهبهه شناسهی و پاسه بهه
پرسشهای دینی مطرح شده در مناطق مشتر با تاکید بر یرپاررهه بینهی جامعهه اسهالمی؛ بیهان
خاطرات تبلیغی در مناطق مشتر با هدف الگوگیری مبلغان ،پرداخته شده است .بار دیگهر بایهد
خدا را سپاس گفت که در ایران اسالمی ،پیروان اهل سنت به مثابهه عاشهقان اههل بیهت  ،آن
سان به این خاندان وحی محبت میورزند که هم در فرهنگ نامگااری به نشانه تهیمن و تبهر از
نامهای یرایک اهل بیت بهره می برند و هم ،هر گونه تقرب به اهل بیهت را مصهدا آیهه «قل ال
اسالکم علیه اجرا اال المودة فی القربی» میدانند.
در پایان ضمن سپاس از نویسندگان ارجمند ،از همه کسانی که در محتواسازی ،انتشار و تهرویج
این فصلنامه تالش میکنند ،بویژه حجت االسهالم و المسهلمین دکتهر مصهطفی آزادیهان رئهیس
محترم تولید محتوای فرهنگهی و تبلیغهی و همرهاران گرانقهدر ایشهان همیمانه تشهرر و تقهدیر
مینمایم.
سعید روستاآزاد
معاون فرهنگی و تبلیغی
دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم
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ترویج فرهنگ جهاد و شهادت بر اساس بیانیه گام دوم
مرضیه قنبری
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يه ْم َو ُيص ِلح بال ُهم َو ُي ْد ِخل ُه ُم ال َجنة َع َّرفها ل ُهم»
سیه ِد ِ

مقدمه

ترویج فرهنگ جهاد و شهادت در جامعه اسهالمی افهزون بهر حفهظ دیهن و احیهای ارزشههای
اسالمی ،موجب تزکیه نفس در جهت رسیدن به تقرب الهی است .شههادت در راه خهدا همهواره
موردتوجه آیات و روایات بوده و خدای تعالی برای جهاد فی سبیل الله جایگاهی در ردیف ایمهان
َ
َُْ
َّ
ُ ْ ُ َ َّ
ُ
ُ
الله َو َر ُسوله َو ُتجاه ُد َ
ون ِفي َس ِبی ِ الل ِه ِبلَ ْمو ِالک ْم َو أُْ ِِلک ْم
ِ
ِِ
به خدا قرار داده است« :تؤ ِمنون ِب ِ
َ
ْ
ِذل ُک ْم خ ْی ٌر َل ُک ْم ِإ ْن ُكن ُت ْم َت ْع َل ُمون؛ 2به خدا و رسولش ایمان بیاوریهد و بها امهوال و جانهایتهان در راه
خدا جهاد کنید؛ این برای شما (از هر ریز) بهتر است اگر بدانید ».و عبارت« :فهی سهبیل اللهه»
قیدی است که بارها در مورد شهادت به کار رفته 3و بیانگر این است که جهاد بایهد در راه خهدا و
برای توحید و دفاع از حق ،راندن دشهمنان توحیهد و یها گشهایش محهیط توحیهد باشهد .فرهنهگ
شهادت نقش اساسی در شرلگیری انقالب اسالمی دارد ،که بهه تبهع آن ،سهعادت و پیشهرفت
جامعه اسالمی را تضمین خواهد نمود .در این نوشتار سعی بر آن است با بههره گیهری از آیهات و
روایات ،و نیز باتوجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقالب ،اهمیت ،ارزش و
اهداف جهاد و شهادت بررسی شود.
* دکترای تفسیر تطبیقی.
 .1محمد6-4 :؛ و کسانی که در راه خدا کشته شدند ،خداوند هرگز اعمالشان را از بین نمیبرد! بزودی آنان را ههدایت نمهوده
و کارشان را ا الح میکند؛ و آنها را در بهشت (جاویدانش) که او اف آن را برای آنان بازگو کرده وارد میکند.
 .2فت.11 :
 .3بقره190:؛ نساء95:و76؛ انفال72:؛ توبه20:و.41
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 .1اهمیت جهاد و شهادت

جهاد فی سبیل الله و شهادتطلبهی ازجملهه مفهاهیم ارزشهمند در تعهالیم اسهالمی اسهت کهه
موردتأکید آیات و روایات متعددی است .این فرهنگ از زمهان پیهامبراکرم موردتوجهه بهوده و
آیات دال بر جهاد در راه خدا از موارد آن است .و در زمان معصومین استمرار و رواج یافت و
َّ َّ َ ْ َ
َ
له اْلتر ِملن
فضایل بسیاری درمورد شههادت و ایثهارگری بیهان شهده اسهت .در آیههِ « :إن الل
ْ ْ
َ
ین َأ ْْ ُُ َِ ُه ْم َو َأ ْمو َال ُه ْم ب ََ َّن َل ُه ُم ْال َج َّن َة ُيقات ُل َ
ون ِفي َس ِبی ِ َّالله...؛1خداوند از مؤمنان ،جانهها
ال ُمؤ ِم ِن
ِ
ِ
و اموالشان را خریداری کرده ،که (در برابرش) بهشت برای آنان باشد؛ (به ایهن گونهه کهه ):در راه
خدا پیرار میکنند ،میکشند و کشته میشوند ،»...خداوند خود را خریدار و مؤمنان را فروشهنده
معرفی کرده ،و میگو ید :خداوند از مؤمنان جانها و اموالشان را خریداری میکند ،و در برابر ایهن
َّ
متاع ،بهشت را به آنان میدهد .با توجه به تعبیر (فی َسبیل الله) بهه خهوبی روشهن مهیشهود کهه
خداوند خریدار جانها و تالشها و کوششها و مجاهدتهایی است کهه در راه او هورت مهیگیهرد
2
یعنی در راه پیاده کردن حق و عدالت و آزادی و نجات انسانها از رنگال کفر و ظلم و فساد.
خداوند متعال درمورد حیات بعد از مرگ شهدا میفرماید(« :ای پیامبر!) هرگز گمان مبر کسهانی
کهه در راه خههدا کشههته شههدند ،مردگاننههد! بلرهه آنههان زنههدهانههد ،و نههزد پروردگارشههان روزی داده
میشوند 3».این آیه بیانگر این است که عاقبت جهاد ،زندگی اسهت نهه مهرگ4.ایهن بیهان باعه
تسلیت مؤمنین در مورد شهدایشان و نیز موجهب شهو بهه جههاد و آرزوی شههادت مهیشهود.
َّ
حقیقت این معنا را ا حاب اباعبدالله در روز عاشورا در کهربال در نمودنهد و بهر یرهدیگر
سبقت گرفتند تاجاییکه هرره امر سختتر مهیشهد ،برافروختههتهر مهیشهدند 5.سهیره امامهان
معصوم نمود عینی فرهنگ ایثار و شهادت است که تجلی کامهل آن در واقعهه عظهیم عاشهورا
ّ
مشاهده میشود .أباعبدالله الحسین از پیشروان علوم و معارف قرآنی و از پایهگزاران علمهی و
عملی معارف عالیه آن هستند .امام با مبارزه ،مجاهده و ایثار جان و مال و زندگی خهود در راه
خدا در سال  61هجری ،آیات جهاد و قتال و آیهات ایثهار مهال و نفهس را ،عمهال تفسهیر و تبیهین
6
نمودهاند.
 .1توبه.111 :
 .2نا ر مرارم شیرازی ،تفسیر نمونه  ،ج ،8ص.148
.3آل عمران.169:
 .4جالل الدین سیوطی ،اإلتقان فی علوم القرآن ، ،ج ،2ص.147
 .5عبدالحسین طیب ،أطیب البیان فی تفسیر القرآن ، ،ج ،3ص.406-405
 .6عبدالرحیم عقیقی بخشایشی ،طبقات مفسران شیعه ص.147
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 .2ارزش شهید و شهادت

شهادت در راه خدا شایسته بندگان ویژه الهی است که در ابتالی به آزمهونههای الههی سهربلند و
پیروز درآیند .ترویج فرهنهگ شههادت موجهب تربیهت و پیهدایش بنهدگان هالح و شایسهتهای
میشود که تمام توجهشان به خداوند متعال است و جز رضای الهی گهام برنمهیدارنهد .خداونهد
َّ َ
َ
َّ َ ُ ُ
َّ َ َ ْ
متعال در مورد ارزش شهید و شهادت فرمودندَ « :و ال ِذين ق ِتلوا ِفي َس ِبی ِ الل ِه فلن ُي ِض أ ْعملال ُه ْم
َّ َ َ
ْ َ ُ ْ ُ َ
َ َْ
بال ُهم َو ُي ْد ِخ ُل ُه ُم ْال َجنة َع َّرفها َل ُهم؛1و کسهانی کهه در راه خهدا کشهته شهدند،
يهم و يص ِلح
سیه ِد ِ
خداوند هرگز اعمالشان را از بین نمهیبهرد! بهزودی آنهان را ههدایت نمهوده و کارشهان را ا هالح
میکند؛ و آنها را در بهشت (جاو یدانش) که او اف آن را برای آنان بازگو کرده وارد میکند» ایهن
آیات بح از شهیدانی است کهه در پیرارهها جهان خهود را ازدسهت مهیدهنهد و آبهرو و عهزت
مسلمین ،مرهون ایثار و فداکاری آنان است .خداوند نیز اعمالشان را هرگز نهابود نمهیکنهد بلرهه
زحمات ،رنجها و ایثارهایشان در پیشگاه خدا محفوظ است .سه موهبت دیگر نیز در ادامهه بیهان
َّ
نموده است؛ خداوند آنها را به مقامات عالیه ،فوز بزرگ و رضوان الله هدایت میکند .دیگر اینره
وضع حال آنها را ا الح مینماید؛ آرامش روح ،اطمینان خاطر و نشاط معنو یت و روحانیت بهه
آنها میبخشد و در جوار رحمتش آنها را به ضیافت خو یش دعوت میکند .آخرین موهبت اینره
2
آنها را در بهشت جاو یدانش وارد میکند.
درحقیقت این آیات بیانگر حال شهدا بعد از شهادتشان است که مشمول رحمهت الههی واقهع
میشوند ،به سعادت ابدی و کرامت آخرت میرسند و خداوند متعال گناهانشهان را عفهو نمهوده،
مورد مغفرت الهی واقع میشوند 3.خداوند متعال در جای دیگهر شههدا را بهه رحمهت و رضهای
ُ َ ِّ ُ ُ ْ َ ُّ ُ ْ َ ْ َ ْ ُ َ ْ
َ َ َّ َ
ات ل ُه ْم ِفیها
الهی و نیز باغهای بهشتی مژده میدهد« :يبشرهم ربهم ِبرحم ٍة ِمنه و ِرضوا ٍن و جن ٍ
َ
ْ ِع ٌیم مقیم؛4پروردگارشان آنها را به رحمتی از ناحیه خهود ،و رضهایت (خهو یش) ،و باغههایی از
ِّ
بهشت بشارت میدهد که در آن ،نعمتهای جاودانه دارنهد »ُ « .ي َبش ُلر ُه ْم» بشهارت مقابهل انهاار
است بشارت از برای مؤمنین الح متقی است و اناار از برای کهافر و فاسهق و مخهالف اسهت.
ْ
« َر ُّب ُه ْم ِب َر ْح َم ٍة ِمن ُه» تنریر رحمت داللت بر عظمهت و بزرگهی او دار 5.درواقهع خداونهد متعهال
بهواسطه رحمت و مهر خود به رضوان در آخرت آنان را مژده میدهد؛ بهشتههایی کهه در آنهها
 .1محمد.6-4 :
 .2مرارم شیرازی ،همان ،ج ،21ص.404-403
 .3طباطبایی ،المیزان فی تفسیر القرآن الرریم ،ج ،18ص.226
 .4توبه.21 :
 .5عبد الحسین طیب ،أطیب البیان فی تفسیر القرآن  ،ج ،6ص.196
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نعمتهایی دائمی و تمامنشدنی است و همیشه در آن جاو یدانند.

1

 .3اهداف جهاد و شهادت

جهاد در راه خدا دارای اهداف متعالی است که در اینجا به برخی از آنها اشاره میشود:
 .3/1عدالت طلبی

هدف از جهاد در راه خدا ریشهکن نمودن فساد در زمین است  .خداونهد در آیههَ « :و ال ُت ُِْ ُ
لدوا
ِ
َ ْ ُ ُ َ ْ ً َ َ َ ً َّ َ ْ َ َ َّ َ
2
َ
َْ َ ْ
ْ َْ
لن ْال ُم ِْ ِِ ِلنین؛ و در
له قريل ٌ ِم
الحها و ادعوه خوفا و طمعا ِإن رحمت الل
ِفي اْلر ِض بعد ِإص ِ
ِ ِ

زمین پس از ا الح آن فساد نرنید ،و او را با بیم و امید بخوانیهد! (بهیم از مسهئولیتها ،و امیهد بهه
رحمتش .و نیری کنید) زیرا رحمت خدا به نیروکاران نزدیک است»؛ هرگونهه فسهاد و تبهاهی در
زمین را بعد از انجام ا الحات در آن ،رد نموده است .درحقیقت خداوند در این آیهه دسهتور بهه
ا الح امور مردم ،و ریشهکن ساختن ظلم از میان آنان میدهد 3.مقام معظم رهبری در ایهنبهاره
رنین فرمودند:

عدالت و مبارزه با فساد الزم و ملزوم یردیگرنهد؛ فسهاد اقتصهادی ،اخالقهی و سیاسهی ،تهودهی
ررکین کشورها و نظامها و اگر در بدنهی حرومتها عارض شود ،زلزلهی ویرانگر و ضربهزننده بهه
ََ
مشروعیت آنها است؛  ...وسوسهی مال و مقام و ریاستّ ،
ّ
حتی در علهویترین حرومهت تهاری
یعنی حرومت خود حضرت امیرالمؤمنین کسانی را لغزاند ،پس خطر ُبهروز ایهن تهدیهد در
جمهوری اسالمی هم کهه روزی مهدیران و مسهئوالنش مسهابقهی زههد انقالبهی و سادهزیسهتی
میدادند ،هرگز بعید نبوده و نیست؛ و این ایجاب میرند که دستگاهی کارآمد با نگهاهی تیهزبین و
رفتاری قاطع در قوای سهگانه حضور دائم داشته باشد و بهمعنای واقعی با فساد مبارزه کند ،بهویژه
4
در درون دستگاههای حرومت.

َّ َّ َ ُ
َ َ ْ َ ْ ُ َّ َّ َ َ ْ َ ُ ْ َ ْ
َ َ َ َ ْ َْ ُ َ
له ذو
لکلن الل
خداوند میفرماید :آیه« « :و لو ال دفع الل ِه الناس بعضهم ِببع ٍض لُِد ِت اْلرض و ِ
َ ْ ََ ْ َ
عال ِم َین؛ 5اگر خداوند ،بعضی از مردم را به وسیله بعضی دیگر دفع نمیکرد ،زمین را
فض ٍ علی ال

فساد فرامیگرفت ،ولی خداوند نسبت به جهانیان ،لطف و احسان دارد» خداونهد متعهال از نظهر
 .1فضل بن حسن طبرسی ،مجمع البیان فی تفسیر القرآن ، ،ج ،5ص.24
 .2اعراف.56 :
 .3محمد حسین طباطبایی،المیزان فی تفسیر القرآن ، ،ج ،8ص.160

4. https://farsi.khamenei.ir/audio-content?id=44368
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فضل خود حس جلب نفع و دفع ضرر را در نهاد بشر به ودیعت نهاده تها بهدینوسهیله انسهان بها
هرره مخالف مصالح فردی و یا اجتماعی او باشد ،در مقام جنگ بر آمده و به ستیز قیام نمایهد.
در حقیقت آیه بیانگر این است که در جهان پیوسته اعمال زور الزم اسهت ،بایهد متجهاوز را دفهع
کرد؛ در عمر دنیا روزی نخواهد بود که اخهال و تربیهت انسهانها را از برهار بهردن زور بهینیهاز
کند2.خداوند متعال از اهداف مجاهدت را دفع شر و فتنه و برپایی عدالت معرفی نمهوده اسهت:
ُ ُ ْ َ َّ
ون ِّ
ون ف ْت َن ٌة َو َي ُک َ
َ ُ َ
َ
الد ُين ِل َّله؛ 3و با آنها پیرار کنید! تا فتنه (و بهت پرسهتی ،و
«و ِ
قاتلوهم حتی ال تک ِ
سلب آزادی از مردم )،باقی نماند؛ و دین ،مخصوص خدا گردد ».این آیه بیانگر این است که ههر
زمانی فتنهای در جایی مانع پیشرفت دعوت و رسالت حق شد ،باید با مجاهدت اینگونه فتنههها
را از میان برد.
آیات دعوت به جهاد در برابر دشمنان برای براندازی فتنههای آنان نموده است تا فتنههایی کهه ههر
روز به راه میاندازند ،خاتمه یابد4.مقام معظهم رهبهری در اهمیهت عهدالت در جامعهه اسهالمی
رنین فرمودند :عدالت در در هدفهای ّاو ّلیهی همهی بعثتهای الهی است و در جمههوری
اسالمی نیز دارای همان شأن و جایگاه است 5.بنابراین از اههداف جههاد در راه خهدا و شههادت،
برپایی عدالت و ریشهکن نمودن فساد در زمین است که باید با ترویج ایهن فرهنهگ ،در برقهراری
بیشتر عدالت در جامعه تالش نمود.

1

 .3/2تقویت روحیه استقالل و آزادی

تأکید دین اسالم بر آزادی و حریت انسان از بندگی غیر خداست .دستیابی بهه آزادی منهوط بهه
حفظ حقو انسانی افراد در جامعه است و برای اسهتقالل و آزادی بایهد مجاههدت نمهود .امهام
علی فرمودند« :جهاد در راه خدا ،دری از درهای بهشت است ،که خدا آن را به روی دوسهتان
مخصوص خود گشوده است .جهاد ،لباس تقوا و زره محرم و سپر مطمئن خداوند است ،کسهی
ّ
که جهاد را ناخوشایند دانسته و تر کند ،خدا لباس ذلت و خواری بر او میپوشاند ،و درار بال و
مصیبت میشود و کورهک و ذلیهل مهیگهردد ،دل او در پهرده گمراههی مانهده و حهق از او روی
 .1محمد حسینی همدانی،انوار درخشان در تفسیر قرآن ،ج ،2ص.273
 .2علی اکبر قرشی ،تفسیر احسن الحدی  ،ج ،1ص.466
 .3بقره.193 :
 .4محمد حسین طباطبایی ،همان ،ج ،9ص.75
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میگرداند؛ به جهت تر جهاد ،به خواری محروم و از عهدالت محهروم اسهت 1».مقهام معظهم
رهبری رنین فرمودند:

ّ
ّ
استقالل ملی به معنی آزادی ملت و حرومت از تحمیل و زورگویی قدرتهای سهلطهگر جههان
است و آزادی اجتماعی بهمعنای ّ
حق تصمیمگیری و عمل کردن و اندیشیدن بهرای همههی افهراد
جامعه است؛ و این ههر دو از جملههی ارزشههای اسهالمیاند و ایهن ههر دو ّ
عطیههی الههی بهه
ّ
ّ
انسانهایند و هیچکدام تفضل حرومتها به مردم نیستند .حرومتها موظف بهه تهأمین ایهن دو
ّ
اند ،منزلت آزادی و استقالل را کسانی بیشتر میدانند که برای آن جنگیدهاند ،ملت ایران با جههاد
رهلسالهی خود از جملهی آنها است .استقالل و آزادی کنونی ایران اسهالمی ،دسهتاورد ،بلرهه
ً
خونآورد دها هزار انسان واال و شجاع و فداکار است؛ غالبا جوان ،ولی همه در رتبههای رفیهع
ً
انسانیت .این مر شجرهی ّ
ّ
طیبهی انقالب را با تأویل و توجیههای سادهلوحانه و بعضا مغرضهانه،
2
نمیتوان در خطر قرار داد.

خداوند متعال در قرآن کریم یری از اهداف شهادت و جهاد را روحیه آزادیخهواهی و نیهز آزادی
َّ َ ْ ُ ْ َ ْ
مستضعفان دانسته است و ذیل آیهَ « :و ما َل ُک ْم ال ُتقات ُل َ
ض َع ُِین؛3ررا در
ون ِفي َس ِبی ِ الل ِه و المِت
ِ
راه خدا ،و (در راه) مردان و زنان و کودکانی که (به دست سهتمگران) تضهعیف شهدهانهد ،پیرهار
نمیکنید» ،تحریک و تشویق به جهاد و قتال برای آزادی هر انسهان مستضهعف و نهاتوانی نمهوده
است که به دست کفار به استضعاف کشیده شدهاند 4.تقویت روحیه استقالل و آزادیخهواهی از
عوامل مؤ ر در پایداری و مقاومت در برابر سلطه بیگانگان است که موجب جههاد در راه رسهیدن
به آرمانهای واالی اسالم خواهد شد.
 .3/3تقویت عزت ملی

اهمیت حفظ ارزشهای دینی به حدی است که امام علی عدم حساسیت نسبت بهه قهوانین
الهی و ارزشهای انسانی را مامت نمودند و فرمودند« :میبینید پیمانها و قهوانین الههی شرسهته
شده است اما به خشم نمیآیید درحالیکهه اگهر تعههدات پهدارنتان نقهد گهردد ،ناراحهت مهی
شوید 5».مقام معظم رهبری در اهمیت عزت ملی رنین فرمودند:
 .1نهج البالغه ،خطبه.27
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 .4محمد حسین طباطبایی ،همان ،ج ،4ص.419
 .5نهج البالغه ،1379 ،ص.199
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ّ ّ
عزت ملی ،روابط خارجی ،مرزبندی با دشمن :این هر سه ،شاخههایی از ا هل عهزت هسهتند.
ّ
تحقق یافته یها در آسهتانهی ظهورنهدّ :
تحهر
حنهی جهانی ،امروز شاهد پدیدههایی است که
جدید نهضت بیداری اسالمی بر اساس الگوی مقاومت در برابر سلطهی آمریرها و هیونیسهم؛
شرست سیاستهای آمریرا در منطقۀ غهرب آسهیا و زمینگیهر شهدن همرهاران خهائن آنهها در
منطقه؛ گسترش حضور قدرتمندانهی سیاسی جمهوری اسالمی در غرب آسهیا و بازتهاب وسهیع
ّ
آن در سراسر جهان سلطه .دولت جمهوری اسالمی باید مرزبندی خود را با آنها بها دقهت حفهظ
ّ
کند؛ از ارزشهای انقالبی و ملی خود ،یک گام هم عقبنشینی نرند؛ از تهدیهدهای پهوآ آنهان
ّ
نهراسههد؛ و در همهههحال ،عه ّهزت کشههور و ملههت خههود را در نظههر داشههته باشههد و حریمانههه و
ّ
مصلحتجویانه و ّ
1
البته از موضع انقالبی ،مشرالت قابل حل خود را با آنان حل کند.
 .3/4تقویت معنویت

در فرهنگ اسالمی ،انگیزه الهی برای کسب رضای خدا شاخصه ا هلی در رسهیدن بهه کمهال و
تقویت معنویت است و آنره موجب سلب معنویت از انسان میشود ،دلبسهتگی بهه زخهارف
در تو هیف
دنیوی و تعلقات قلبی به امور مادی است؛ همرنانکه در حدیثی از امام هاد
وارستگان رنین آمده است« :اولیای الهی) زهد از دنیا اختیار کردند تا دلشان بهرای آخهرت فهارغ
شود» 2.در بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری ،معنویت به معنی برجستهکردن ارزشههای معنهوی
ّ
از قبیل :اخالص ،ایثار ،توکل ،ایمان در خهود و در جامعهه اسهت ،و اخهال بهه معنهی رعایهت
فضیلتهایی رون خیرخواهی ،گاشهت ،کمهک بهه نیازمنهد ،راسهتگویی ،شهجاعت ،تواضهع،
ّ
اعتماد به نفس و دیگر ّ
معنویهت و اخهال را جهتدهنهدهی همههی
خلقیات نیرو است .ایشان
حرکتها و ّفع ّالیتهای فردی و اجتماعی و نیاز ا هلی جامعهه دانسهتهانهد و قائلنهد معنویهت و
اخال هرره بیشتر در جامعه رشد کند ،برکات بیشتری به بار میآورد که نیازمند جهاد و تالش و
نیز فرهنگسازی حیح در جامعه است .در درجهه اول بایهد خهود انسهانهها رفتهار اخالقهی و
معنوی داشته باشند ،و در درجهه دوم زمینهه را بهرای رواج آن در جامعهه فهراهم نماینهد .تقویهت
معنویت در جامعه نیازمند همراری نهادهای اجتماعی است .مقام معظم رهبری فرمودند:

باید عیار ّ
معنویت و اخال را در فضای عمومی جامعه بههگونههای رشهمگیر افهزایش داد .ایهن
پدیدهی مبار را رفتار و منش حضهرت امهام خمینهی در طهول دوران مبهارزه و پهس از پیهروزی
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انقالب ،بیش از ههر ریهز رواج داد .رویرهرد دینهی و اخالقهی در جمههوری اسهالمی ،دلههای
مستعد و نورانی بهویژه جوانان را مجهاوب کهرد و فضها بهه سهود دیهن و اخهال دگرگهون شهد.
ّ
مجاهدتهای جوانان در میدانهای سخت از جملهه دفهاع مقهدس ،بها ذکهر و دعها و روحیههی
برادری و ایثار همراه شد و ماجراهای در اسالم را زنده و نمایان در برابر رشم همه نهاد .پهدران
و مادران و همسران با احساس وظیفهی دینی از عزیزان خهود کهه بهه جبههههای گونهاگون جههاد
میشتافتند دل کندند و سپس ،آنگاه که با پیرر خونآلهود یها جسهم آسهیبدیدهی آنهان روبههرو
شدند ،مصیبت را با شرر همراه کردند.

1

روحیه شجاعت برگرفته از ارتباط با خداوند متعال است که موجب نگرش توحیهدی مهیشهود و
باع فداکاری و شهادت در راه رضای الهی خواهد شد.
 .3/5تقویت اراده ملی

اراده یک ملت نقش مؤ ری در تحول جامعه دارد و پایداری و مقاومت بهرای رسهیدن بهه ههدف،
موجب ازبین رفتن موانع و مشرالت خواهد شد .امهام علهی در و هف خهود در پایهداری و
اراده قاطعشان رنین فرمودند« :سوگند به خدا اگرتمام عرب به جنگ بها مهن بپهاخیزد ،هرگهز در
حنه نبرد به آنها پشت نخواهم کرد 2».امام با همین روحیه مقاومت و اراده بهاال در خطهاب
به یاران که از اراده ضعیفی برخوردار بودند ،رنین فرمودند:
وقتی در تابستان فرمان حرکت بهسوی دشمن میدهم ،میگویید هوا گهرم اسهت؛ مهلهت ده تها
سوز گرما بگارد ،و آنگاه که در زمستان فرمان جنگ میدهم ،میگویید هوا خیلی سهرد اسهت.
وقتی شما از گرما و سرما فرار میکنید .بهخدا سوگند از شمشیر بیشتر گریزانید.

3

مقام معظم رهبری در تقویت اراده ملی فرمودند:

ّ
انقالب به یک انحطاط تاریخی طوالنی پایان داد و کشور که در دوران پهلهوی و قاجهار بشهدت
ّ
تحقیر شده و بشدت عقب مانده بود ،در مسیر پیشهرفت سهریع قهرار گرفهت؛ در گهام نخسهت،

رژیم ننگین سلطنت استبدادی را به حرومت مردمی و مردمساالری تبدیل کهرد و عنصهر ارادهی
ّ
ّ
مهدیریت کشهور وارد کهرد؛
ملی را که جانمایهی پیشرفت همهجانبه و حقیقی اسهت در کهانون

ّ
مهدیریت کهرد؛ روحیهه و بهاور ممها
آنگاه جوانهان را میهداندار ا هلی حهوادو و وارد عر ههی
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میتوانیمم را به همگان منتقل کرد ».ترویج فرهنگ ایثار و شههادت بایهد بهه هورت یهک مسهیر
تربیت دینی ترسیم شود تا فرد برای دسترسی به مقامات عالیهه دیهن ،از سهختیهها بگهارد و بهه
مطلوب خود برسد و این نیازمند تقویت روحیه خودباوری در انسان است.

1

 .3/6ایجاد الگوهای اسالمی
ُ
َ
َّ
َّ َّ َ ُ
خداوند متعال در مورد جایگاه شهدا رنین فرموده استَ « :و ال ت ِْ َِ َبن ال ِذين ق ِتلوا ِفي َس ِبی ِ الل ِه
ُ
َْ ً َْ َ ْ ٌ ْ
یاء ِعن َد َر ِّب ِه ْم ُي ْر َزقون؛(2ای پیامبر!) هرگز گمهان مبهر کسهانی کهه در راه خهدا کشهته
أمواتا ب أح

شدند ،مردگانند! بلره آنان زندهانهد ،و نهزد پروردگارشهان روزی داده مهیشهوند ».از ابهنعبهاس
روایت شده که این آیه درمورد کشتگان جنگ بدر است که در آن رهارده نفر از مسهلمانان کشهته
شدند و هریک که کشته ميشد ،میگفتند« :فالنی مرد» 3.خداوند با نزول این آیه فرمود :آنان که
به خلوص نیت در راه خدا به جهاد کشته شدند ،درحقیقت زندگانی در قهرب پروردگهار خهود ،و
4
مقرب بارگاه او هستند که به نعمتهای سبحانی ،روزی داده شوند.
شناخت الگوهای گاشته جهت ترویج فرهنگ ایثهار و شههادت از اهمیهت بسهزایی برخهوردار
است؛ همرنانره مقام معظم رهبری نیز در بیانیه گام دوم انقهالب اسهالمی بهه ایهن مههم اشهاره
نمودهاند و فرمودند« :برای برداشتن گامهای استوار در آینده ،باید گاشته را درست شهناخت و از
تجربهها درس گرفت؛ اگر از این راهبرد غفلت شود ،دروغها بهجای حقیقت خواهند نشسهت و
5
آینده مورد تهدیدهای ناشناخته قرار خواهدگرفت».
مطالعه و بررسی تاری پرافتخار اسالم و ا حاب پیامبراکرم که در برابهر ایشهان بهه شههادت
رسیدند ،بیانگر عظمت رهبری قرآن ،و ا ر حیهرتانگیهز آن در رهبهری و ههدایت جامعهه عهرب
است .قرآن کریم جامعه عصر جاهلی را از زندگی منحط جاهلی به اعالترین مرحله علم ،کمال
و انسانیت رساند و به آنان درس ایثار و از خودگاشتگی داد؛ بههطهوریکهه در راه دیهن و اههداف
عالیه انسانی کورکتهرین اعتنهایی بهه از دسهتدادن مهال و جهان نرردنهد ،در مهرگ فرزنهدان و
همسران کورکترین اندوه و تأسفی بر خود راه ندادند 6.بنابراین شناخت گاشهته و آیهات دال بهر
1. https://farsi.khamenei.ir/audio-content?id=44368
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 .3علیرضا خسروانی ،تفسیر خسروی ، ،ج ،1ص.202
 .4حسین حسینی شاه عبدالعظیمی ،تفسیر ا نی عشری ، ،ج ،2ص.299-298
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عظمت شهادت و ایثار ،موجب تصحیح نگرش انسان به این امر مقدس شده و باعه تشهویق و
تحریک برای احیای ارزشهای انسانی خواهد شد.
فهرست منابع
قرآن کریم ،ترجمه نا ر مرارم شیرازی
نهج البالغه ،محمد دشتی
 .1حسینی شاهعبدالعظیمی ،حسین ،تفسیر اثنی عشری ،راپ اول ،تهران :میقات1363 ،ش.
 .2حسینی همدانی ،محمد ،انوار درخشان در تفسیر قرآن ،راپ اول ،تهران :لطفی. 1404 ،
 .3خسروانی ،علیرضا ،تفسیر خسروی ،راپ اول ،تهران :کتابفروشی اسالمیه. 1390 ،
 .1خوئی ،سیدابوالقاسم ،بیان در علوم و مسائل کلی ،راپ اول ،تهران :وزارت ارشاد1382 ،ش.
 .2سیوطی ،جاللالدین ،اإلتقان فی علوم القرآن ،راپ دوم ،بیروت :دارالرتال العربی. 1421 ،
 .3طباطبایی ،محمد حسین ،المیزان فی تفسیر القرآن ،راپ دوم ،قم :دفتر انتشهارات اسهالمی وابسهته بهه جامعهه
مدرسین. 1390 ،
 .4طبرسی ،فضلبنحسن ،مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،راپ سوم ،تهران :نا رخسرو1372 ،ش.
 .5طیب ،عبدالحسین ،أطیب البیان فی تفسیر القرآن ،راپ دوم ،تهران :اسالم1369 ،ش.
 .6عقیقی بخشایشی ،عبدالرحیم ،طبقات مفسران شیعه ،راپ رهارم ،قم :نوید اسالم1387 ،ش.
 .7قرشی ،علی اکبر ،تفسیر احسن الحدیث ،راپ دوم ،تهران :بنیاد یعثت1375 ،ش.
 .8کلینی ،محمد بن یعقوب بن اسحا  ،الکافی ،علیاکبر غفاری؛ محمهد آخونهدی ،رهاپ رههارم ،تههران :دار
الرتب اإلسالمیة. 1407 ،
 .9مرارم شیرازی ،نا ر ،تفسیر نمونه ،تهران :دارالرتب االسالمیه1371 ،ش.
.11مهدویراد ،محمد علی ،آفاق تفسیر مقاالت و مقووالتی در تفسویر وهو،وی ،رهاپ اول ،تههران ،هسهتی نمها،
1382ش.
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تابستان  1401ـ محرم  1444ـ شماره دهم

جنایات فکری بنیامیه
حجتاالسالم والمسلمین علی خادمی

*

َ َّ ُ ْ
َ ُّ ْ
َ َ َ َ َّ َ ُ ْ
قال الله تعالی «:أل ْم ت َر ِإلی ٱل ِذين َب َّدلوا ِْ ْع َمت ٱلل ِه كُ ًرا َوأ َحلوا
َ
ْ
1
ق ْو َم ُه ْم َد َار ٱل َب َو ِار»

مقدمه

در دوران حرومت  90ساله امویان 14 ،تن حرومت کردنهد .واقعهه عاشهورا ،واقعهه حهره ،قیهام
زبیریان ،قیام مختار ،قیام زید بن علی  ،جنگ مرج راهط و قیام بنیعباس ،از وقایع مهم دوران
خالفت بنیامیه است .حرومت امویان دارای شاخصههایی همچون تبدیل نظام خالفت به نظام
استبدادی مورو ی ،برخورد تبعیدآمیز با غیر عرب و موالی ،بیعدالتی و ستم بر رعیهت بههویژه
مخالفان ،قداست بخشیدن به خلیفه و دستگاه خالفت ،تقویت و ترویج جبرگرایی و حمایهت از
مرجئه بود .آ ار مخرب اعتقادی و دینی فراوانی که تا امروز از بنیامیه به جای مانده است ،نشأت
َّ َ
لذين
گرفته از همین شاخصههاست .عمرو بن سعید میگوید :از امهام هاد
دربهاره آیهه «ال ِ
ْ
َ َّ ُ ْ َ َ
الله ُكُ ًرا» پرسیدم .فرمود« :شما در مورد آن ره میگویید؟» .گفتم« :ما معتقدیم کهه
بدلوا ِْعمت ِ
آنها دو قبیله نابرار قریش ،بنیامیه و بنیمغیره هسهتند» .فرمهود« :آری! تمهام ،قریشهی هسهتند.
خداوند پیامبرش را مخاطب قرار داد و فرمود :من قریش را بر عرب فضیلت داده و نعمت خود را
بر آنها ارزانی داشتم و پیامبرم را میان آنها مبعوو کردم ،ولی آنها نعمت مرا [به کفهر تبهدیل و
پیامبرم را ترایب کردند» 2.در این مجال به برخی جنایات فرری بنیامیه میپردازیم.
* دانشآموخته سطح رهار حوزه علمیه قم.

 .1ابراهیم« :28 :آیا ندیدی حال مردمی را که نعمت خدا را به کفر مبهدل سهاختند و (خهود و) قهوم خهود را بهه دیهار
هالکت رهسپار کردند؟».

 .2محمدباقر مجلسی ،بحاراألنوار ،ج  ،9ص .218
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 .1ترویج جبرگرایی

متأسفانه سابقه اعتقاد به جبر در اسالم ،به عهد رسولخدا باز میگردد؛ هنگهامی کهه برخهی
یاران نزدیک پیامبر برای اینره فرار کردن از جنهگ و تنهها گااشهتن رسهولخدا  ،موجهب
نابودی موقعیت اجتماعیشان نشود ،از حربه «جبر» استفاده کردند و گناه کبیره فرار از جهاد را به
خداوند نسبت دادند .بخاری ،محدو معروف و مورد اعتماد اهلتسنن ،جریهان شهگفتانگیزی
َ
را از ابوقتاده نقل میکند:
در روز جنگ حنین ،مسلمانان جز تعداد اندکی پا به فرار گااشتند و از اطراف پیامبر
شدند .من نیز میان فراریان بودم که ناگاه به یری از یاران نزدیک رسولخدا

پراکنهده

برخورد کهردم کهه

او نیز میان مردم فراری بود .گفتم :مردم را رهه شهده کهه اینگونهه شهدند و حجهت خهدا را رهها
کردند؟ در پاس گفت :أمر الله.

1

یعنی آنان معتقد بودند خواست خداوند بود که مردم بیوفا شدند و دست از حمایت از اسهالم و
پیامبر خدا برداشتند .آنگاه که شجره خبیثه و ملعونه بنیامیه ،خالفت را به پادشاهی تبهدیل و
با تمام قدرت نابودی اسالم را وجهه همت خود کردند ،همان اعتقاد سابق را نشر و ترویج دادند.
 .1/1نمونههایی از تالش بنیامیه برای ترویج جبر

فحات تاری نمونههای متعددی از تالش سردمداران بنیامیه برای اشهاعه جبرگرایهی در میهان
تودههای مردم را روایت میکند .برای مثال معاویه در پاس به اعتراض برخی افهراد بهه جانشهینی
2
یزید ،قضای الهی را مطرح کرد و آن را به خدا نسبت داد.
یری دیگر از اسناد ترویج جبرگرایی توسط بنیامیه ،نسبت دادن قتل سیدالشهداء و یارانش بهه
در این باره آمده است:
خداوند توسط عبیدالله و یزید است .در روایتی از امام اد
هنگامی که علی بن حسین بر یزید وارد شد ،یزید نگاهی به آن حضهرت کهرد و خطهاب بهه
َ
َ َ َ ْ َْ ُ
َ َ ُ
ْ
يک ْم؛ 3هر مصیبتی که بهه شهما
صابک ْم ِمن ُم ِص َیب ٍة ف ِبما كِبت أي ِد
ایشان این آیه را خواندَ « :و ما أ
میرسد ،به خاطر اعمالی است که انجام دادهاید» .امام سجاد تأکید کرد که این آیه شامل مها
َْ
َُْ
ُ َّ
َ َ ْ
صاب ِمن ُم ِص َیب ٍة ِفي اْل ْر ِض َو ال ِفي أُْ ِِلک ْم ِإال ِفلي
نمیشود و این آیات را تالوت فرمود« :ما أ
ْ َ ْ َ ْ ََْ َ
َ َْ
َْ
َّ َ َ َّ
َ ُ
ذلك َعلی الل ِه َي ِِ ٌیر * ِلک ْیال تَ َس ْوا َعللی ملا فلاتک ْم َو ال تُ َر ُحلوا ِبملا
تاب ِمن قب ِ أن ْبرأها ِإن ِ
ِك ٍ
 .1محمد بن اسماعیل بخاری ،صحیح بخاری ،ص 1052؛ محمدبن عمر واقدی ،کتاب المغازی ،ج ،3ص.904
 .2عبدالله بن مسلم ابنقتیبه دینوری ،اإلمامة و السیاسة ،ج  ،1ص .205
 .3شوری.30 :
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ُ
آتاك ْم؛1هیچ مصیبتی (ناخواسته) در زمین و نه در وجود شما روی نمیدهد ،مگر اینره همه آنها
قبل از آنره زمین را بیافرینیم ،در لوح محفوظ بت است و این امر برای خدا آسان است .ایهن بهه
خاطر آن است که برای آنچه از دست دادهاید ،تأسهف نخوریهد و بهه آنچهه بهه شهما داده اسهت،
ِ
َن َ
دلبسته و شادمان نباشید» .زینالعابدین پس از تهالوت ایهن آیهات فرمهودَ « :فَلنَ ْْ ُن الََّلذ َ
نَ ْأسى علَى ما َفاتَنا و َ نَ ْفرح ِبما ُأ ِ
وتینَا؛ 2ما اهلبیت ،همان کسانی هستیم که بر آنچهه از دسهت
َ َ َ َ َ
َ ُ َ
دادهایم ،تأسف نمیخوریم و برای داشتههایمان نیز شادمان نمیشویم».
جریان دیگر نقل شده توسط مفسران اهلتسنن ،شاهد روشنی بهر تهالش معاویهه بهرای انحهراف
فرری مردم و اعتقاد به جبر است .نقل شده است روزی معاویه به اطرافیان خود گفت« :آیا شهما
به قرآن ایمان ندارید و آن را حق نمیپندارید؟» .گفتند« :بله ،ایمان داریم» .گفت« :آیا بهه آیهه م َو
َّ َ
َ
َُ
َ ُ
َّ ْ
ِإ ْن ِم ْن ْيْ ٍء ِإال ِعن َدْا خز ِائن ُه َو ما ْن ِّز ُل ُه ِإال ِبق َد ٍر َم ْع ُل ٍوم؛ 3و خزائن همه ریز تنها نزد ماست ،ولهی
ما جز به اندازه معین آن را نازل نمیکنیمم ایمان نداریهد و آن را حهق نمیدانیهد؟» .گفتنهد« :بلهه،
ایمان داریم» .گفت« :پس ررا مهرا مالمهت مهیکنیهد کهه امهوال مهردم را بهه خهود اختصهاص
دادهای؟!» .در این هنگام احنف برخاست و در جوابش گفت« :ای معاویه! به خدا سوگند مها تهو
را بر خزائن خدا مالمت نمیکنیم؛ بلره مالمتت میکنیم که ررا بعد از آنره خداوند ارزا خلهق
را از خزائنش نازل کرد ،تو در خزائن خودت قهرار دادی و در خهزائن را بهه روی خلهق بسهتی؟!».
4
معاویه از شنیدن این جواب ساکت شد و جوابی برای گفتن نداشت.

را اتته ستتر تتی

بر درختت ببتر تا بتی برب تی

اختیتتار ختترا

همچتتر ا ابلتتیذ و تراتتا او

بتتا ختت ا در بنتتو و ا تت ر و ت تتر

5

 .1/2پیامدهای جبرگرایی

متاسفانه هنوز هم عدهای رنین میپندارند که انجام گناهان و سرپیچی از قوانین ،از حیطه اختیار
انسان خارج است و جبر و اراده الهی سبب بروز جرمهای بشر میشود .این ادعا از سوی کسانی
که با زبان ادعای دینداری و اعتقاد به خدا و قیامت دارند ،مطرح شده است .این افراد برای پایهدار
 .1حدید 22 :و .23
 .2علی بن ابراهیم قمی ،تفسیر القمی ،ج  ،2ص .277
 .3حجر.21 :
 .4عبدالرحمن بن ابیبرر سیوطی ،الدر المنثور ،ج  ،4ص .96
 .5جاللالدین محمد مولوی بلخی ،مثنوی معنوی ،دفتر  ،4بیت .1394
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بودن موقعیت اجتماعی خود در میان مردم و نیز دور شدن از عااب وجدان ،به این سراب توسهل
جستهاند و در پی راهی برای فریفتن مردم و خود هستند .این در حالی است کهه جبرگرایهی ،آ هار
منفی اعتقادی و اجتماعی بسیاری را در پی دارد که دو مورد از آنها بیان میشود.
الف .تداوم رفتارهای ناصحیح

از آنجا که انسان جبرگرا رابطه سبب و مسببی میان رفتار خود و سعادت یها شهقاوت آتهی خهود را
انرار میکند ،هرگز به فرر ا الح رفتار خود نیست و نهه تنهها بهه رفتارههای اشهتباه خهود ادامهه
میدهد؛ بلره عااب وجدان نیز نخواهد داشت و با خیهالی آسهوده کردارههای گاشهته را ترهرار
میکند.
ب .کمک به گسترش ظلم

حاکمان ستمگر بیشتر از جبرگرایان ،از جبرگرایی آنان سوءاستفاده میکنند .اعتقاد به جبر موجهب
رضایت به اعمال ضدانسانی ستمگران میشود و سروت در برابر ظلم و جهور را بهه دنبهال دارد؛
رنانره در کتب تاریخی اهلتسنن آمده است:
وقتی یزید بن عبدالملک پس از عمر بن عبدالعزیز به خالفهت رسهید تها رههل روز بهه روش او
عمل میکرد 1.اطرافیان او برای اینره راحتتر بتوانند به عیش و نوش خود بپردازند ،رهل پیرمهرد
را که ا حاب پیامبر را در کرده بودند ،نزد او بردند و آنان نیز شهادت دادنهد کهه بهر خلیفهه
هیچ حساب و عقابی نیست 2.به قول سعدی:
ور خرد همه عیبها ب ان بن ه در استت

هر عیب به سلطاا بپسن د ،هنتر استت

این در حالی است که دالیل عقلی و نقلی بر نفی جبرگرایی ،بسیار زیهاد اسهت .قهرآن مجیهد در
آیات بسیاری بر آزادی و اختیار انسان تأ کید کرده است؛ از جمله در آیهات متعهددی انسهان را در
َ َْ ْ ْ
ُ ْ ُّ ْ ُ َ ْ
ْاء فل ُیلؤ ِمن
پایرش و عدم پایرش هدایت الهی مختار دانسته است« :ق ِ ال َِق ِمن َر ِّبک ْم ف َمن
 . 1عمر بن عبدالعزیز بن مروان بن حرم ،هشتمین خلیفه اموی بود که پس از دو سال خالفت و در  39سهالگی (25
رجب  ) 101در شام به مرگ طبیعی یا مسمومیت از طرف بنیامیه از دنیا رفت .او نسبت بهه دیگهر خلفهای امهوی،
قابل تمجید است .ابنا یر جزری در الرامل ،ج ،5ص 62از امام باقر
نجیبة و إن نجیبة بني أمیّة عمر بن عبد العزَز ،و إنّه َبعث َ

إن لكَل ّّ وَل
رنین نقل نمهوده اسهتّ « :

القیامة ّأمة وحده؛ ههر قهومی دارای شخصهی

نجیب است و نجیب بنیامیه ،عمر بن عبدالعزیز میباشد؛ و روز قیامهت بهه تنههایی (جهدای از بنهیامیهه) محشهور

میشود» .سید بن طاووس در کتاب «التشریف بالمنن في التعریف بالفتن» ص ،241از او تمجید کرده است.
 .2محمد بن احمد ذهبی ،تاریخ اإلسالم ،ج  ،7ص « :280ما علی الخلفاء حساب و ال عااب».
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ْاء َف ْل َی ْک ُُ ْر؛ 1بگو این ّ
َو َم ْن َ
حق است از سوی پروردگارتان! هر کس میخواههد ،ایمهان بیهاورد
2
(و این حقیقت را پایرا شود) و هر کس میخواهد ،کافر شود».
 .2ترویج امید کاذب

امید باید بر پایه حقیقت استوار باشد .مؤمنان حقیقی همواره به خداونهد امیدوارنهد و رهون بهه او
َ ْ
ایمان و امید دارند ،میکوشند با انجام اعمال شایسته خود را به اهداف متعهالی برسهانند« :ف َملن
َ َ ِّ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ً
َ َْ ُ
صالِا؛ 3پس هر که به لقای پروردگارش امید دارد ،باید کهاری
كان يرجوا ِلقاء رب ِه فلیعم عمال ِ
شایسته انجام دهد».
ترویج جبرگرایی ،تنها جنایت بنیامیه نبود .آنان در جنایتی دیگر بهه تهرویج «ارجهاء» یها همهان
امیدواری کاذب که باز هم نتیجهای جز اباحیگری و عادیسازی معصیت الهی در پی نداشهت،
ً
پرداختند .احتماال بنیامیه این دو شیوه ،یعنی «جبر» و «ارجاء» را با توجه به نوع مخاطبین خهود
به کار میگرفتند .گروهی را با شیوه نخسهتین و برخهی را بها حربهه دوم ،نسهبت بهه گنهاه تشهویق
مینمودند.
 .2/1نمونههایی از تالش بنیامیه برای ترویج امید کاذب

ابنأبیالحدید درباره این مسئله از اسرافی رنین نقل کرده است:
نخستین کسانی که به ارجاء محد قائل شدند ،معاویه و عمرو بهن عهاص بودنهد؛ زیهرا معتقهد
بودند که با وجود ایمان ،معصیت ضرری نخواهد داشت .از اینرو وقتی بهه معاویهه گفتهه شهد:
ً
«تو با کسی جنگیدی (علی ) که او را کامال میشناختی و مرترهب کهاری شهدی (جنهگ بها
علی ) که گناه بودنش را میدانستی» ،در جواب گفت« :به قول خدای تعالی اعتماد داشتم کهه
َّ َّ َ َ ْ ُ ُّ
ً 4
الذ ُْ َ
وب َج ِمیعا؛ به درستی که خداوند همه گناهان را میآمرزد».
میگویدِ :إن الله يغ ُِر
بیتردید امید کاذب به رحمت الهی ،یری از مهمترین عوامل گناه و معصهیت اسهت .شهعری از
حافظ نیز ه اگر ظاهرش مراد حافظ بوده باشد ه در همین مسیر غلط است:
 .1کهف.29 :
 .2برای شناخت دیدگاه شیعه درباره جبر و اختیار به کتابهای کالمی مانند «کشف المراد» عالمه حلی و «آمهوزش
عقاید» استاد مصباح یزدی مراجعه شود.
 .3کهف.110 :
 .4زمر53 :؛ عبدالحمید بن هبةالله ابنأبیالحدید ،شرح نهج البالغه ،ج  ،6ص .325
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ُ
ِمی خرر به با و چنو 1و مخرر غ ّصته ،ور بستی

ورا ت تتر را بتته «بتتاده مختترر» ،وتتر «هتتر الو تترر»

یری دیگر از اشعار قابل نقد این شاعر نامی ،این بیت است:
مباش در پی زار و هر چته ختراهی بتن

طراقت ما ،غیر از اان وناهی یستت
به در
ِ

این در حالی است که منطق اسالم ،توأم بودن امید و ترس است تا مانند ترازو همهدیگر را تعهدیل
اللر ُ
کنند؛ رنانره خداوند خطاب به پیامبر میفرمایدِّ َْ « :ب ْئ عبادي َأ ِّْي َأ َْا ْال َغ ُُ ُ
لور َّ
حیم * َو
ِ
َُ َْ ُ َْ
َ
اْل ُ
لیم؛ 2بندگانم را آگاه کن که من بخشنده مهربانم و (اینره) عااب و کیفهر
أ َّن َعذابي هو العذاب
من ،همان عااب دردنا است».
اگر ره طرفداران مرتب ارجهاء کهه بهه مرجئهه شههرت دارنهد ،از فرقهههای کالمهی اهلسهنت
محسوب میشوند؛ ولی گاهی در میان مدعیان تشیع نیز رگهههایی از ایهن مسهیر خطرنها دیهده
میشود.
استدالل زیبای امام صادق

بهه ایشهان عهرض کهرد« :مرجئهه اینگونهه اسهتدالل میکننهد و
یری از ا حاب امام اد
میگویند همانطور که هر کس نزد ما کافر است ،نزد خدا نیز کافر است؛ کسی که نزد ما مهؤمن
فرمهود« :سهبحانالله! رگونهه ایهن دو
است ،نزد خداوند نیز مؤمن خواهد بود» .امام اد
یرسانند؛ در حالی که کفر ،اقرار عبد علیه خهودش اسهت و بها وجهود اقهرار ،بینهه و شهاهد الزم
نیست؛ ولی ایمان ،یک ادعاسهت و ا بهات آن نیهاز بهه شهاهد دارد و آن شهاهد عبهارت اسهت از
«عقیده» و «عمل» .پس هرگاه این دو (ادعای ایمان و عمل) هماهنهگ باشهد ،مهدعای او ابهت
میشود و احرام ظاهری بر آن مترتب میگردد .البته ممرن است افرادی مانند منافقهان در ظهاهر
3
اظهار ایمان کنند ،ولی نزد خداوند مؤمن نباشند.
 .2/2پیامدهای امید کاذب

این انحراف اعتقادی ،همان پیامدهای سوء جبرگرایی یعنی تالش نرردن بهرای ا هالح و کمهک
به ظالمان را به دنبال دارد .ماجرایی که در ابتدای همین بحه از معاویهه نقهل شهد ،شهاهد ایهن
 .1رنگ نوعی ساز برای نواختن موسیقی است.
 .2حجر 49 :و .50
 .3محمد بن یعقوب کلینی ،اصول کافی ،ج  ،2ص .40
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ادعاست .از اینرو درباره اعتقادات مرجئه نوشتهاند« :آنان بر این باور بودند که اگر امام یا خلیفهه
مرترب کبیره شود ،از ایمان خارج نیست و همرنان واجب اإلطاعه است و میتوان در نماز به او
1
اقتدا کرد».
نیز ضمن تأکید بر مجازات بیپروایی در گناه کردن ،به نقش «رجای
در روایتی از امام اد
کاذب» در راحت گناه کردن اشاره شده است:

ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ون َف َقَلالُ ا
َلر َ
إ َّن َو ْ م ًا أ ْذنَبُ ا ُذنُ ب ًا كَث َیر ًة َفأ ْش َف ُق ا م ْن َهَلا َو َََلا ُف ا ََ ْ فَل ًا َشَلدَد ًا َو ََ َ
َلاء و ََ ُ
ِ
َ
َلر ْأتُ ْم؛ 2قهومی
اّلل َعل َْی ِه ُم ال َْعذَ َ
ُذنُ بُكُ ْم َعل َْی َنا َفأ ْن َز َل ه ّ ُ
اب ثُ َّم َوا َل َت َب َار َك َو َت َعالَى ََا ُف ني َو ْاَتَ َ
گناهان زیادی مرترب شدند و از این گناهان خود نگران و به شدت خوفنا بودند تها اینرهه قهوم
دیگر آمدند و گفتند :گناهان شما به گردن ما ،و خداوند عااب خود را بهر آنهها (قهوم دوم) نهازل
کرد و فرمود :قوم اول از من ترسیدند ،اما شما جسارت کردید.

 .3حالل کردن ربا

از دیگر جنایات فرری بنیامیه ،حالل دانستن ربا به ورت رسمی توسهط معاویهه بهود .عالمهه
امینی ضمن برشمردن بدعتهای معاویه ،حالل دانستن ربا توسط او را گزارش کهرده و نوشهته
است:
معاویه ،نخستین کسی اسهت کهه ربها را حهالل دانسهت و آن را خهورد؛ در حهالی کهه خداونهد
میفرماید« :کسانی که ربا میخورند( ،در قیامت) برنمیخیزند ،مگهر ماننهد کسهی کهه بهر ا هر
ّ
تماس شیطان دیوانه شده است» .همچنین کسی که ربا میخورد و کسی کهه وکیهل در رباسهت،
توسط رسولخدا

ملعون شمرده شدهاند.

3

نقل شده است:
روزی معاویه پیمانهای از طال یا نقره را به بیش از ارزش واقعی آن فروخت .ابودرداء بهه او گفهت:
از رسولخدا شنیدم که از رنین معاملهای نهی میکرد .معاویهه بها تربهری شهگفتانگیز در
 .1محمدجواد مشرور ،فر،نگ فرق اسالمی ،ص .403
 .2محمد بن علی دو  ،ثواب األعمال و عقاب االعمال ،ص.241

َّ
َ
أول من أح ّّ الربا و أكله؟! و أحَل ّّ هّاّلل البیَلو و حَلر الربَلا ،ماللذين
 .3عبدالحسین امینی ،الغدیر ،ج  ،11ص 92؛ « ّ
ّ
َ َ َ َّ ُ ُ َّ
َ ْ
َ ُ ُ َ َّ َ َ ُ ُ َّ
ُ
َي َْ ُك ُل َ
َ
ْ
ون ِّ
وم الذي يتخبطه الشلیطان ِملن المل ِ م ،وكَلّ الربَلا و م كّلَله ملعَل ن بلسَلان
الربا ال يقومون ِإال كما يق

النبي
ّ

».
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برابر حدی رسولخدا ایستاد و گفت« :اما من ،در این معامله اشهرالی نمهیبینم!» 1.پیشهرو
کسانی که اهل ربا دادن و ربا گرفتن هستند ،معاویه و بنیامیه هستند و این طرز تفرر میتواند در
برابر حرم خدا و رسولخدا بایستد .این افراد توسط خدا لعنت شهدهاند؛ رنانرهه در روایتهی
ِ
ِ
الر َبَلا َو
اّلل َع َّز َو ََ َّّ ل ََع َ
که امیرمؤمنان از پیامبر اکرم نقل کرده ،آمده است« :إ َّن ه ّ َ
َلن وكَل َّ ِّ
ُم ْؤ ِكل َُه َو كَ ِات َب ُه َو َش ِاه َد َْه؛ 2خداوند رباخورنده و وکیل و نویسنده و شهاهدان ربها را لعنهت کهرده
است».
َ
ُ
َ
ُّ َ َّ َ َ ُ َّ
ُْ ُ
َّ
َ
لن ِّ
الربلا ِإ ْن كنلت ْم
آمنوا اتقوا الل َه َو ذ ُروا ما َب ِقيَ ِم
خداوند درباره ربا فرموده است« :يا أيها الذين
ْ
َ
نین؛ ای کسانی که ایمان آوردهاید! از (مخالفت فرمان) خدا بپرهیزید و آنچهه از (مطالبهات)
ُمؤ ِم
َّ َ
ربا باقی مانده است ،رها کنید؛ اگر ایمان دارید» 3.این آیه شریفه با کلمه « َآم ُنوا» و «اتق ْوا» شهروع
و با ایمان نیز ختم شده است که حاکی از این است که رباخواری ،هرگز بها ادعهای ایمهان و تقهوا
سازگار نیست .متأسفانه امروزه برخی درار مرض مهلک رباخواری شدهاند که باید هرره زودتهر
خود را از این آتش غضب الهی برهانند.
ربتتتا ختتتراری از ردبتتتا ی تتتتاد

شتتنی م هتتد ا ت ر زمتتاا بتتاا ب ت اد

پستتر چنتت روزی ورستتتن ور تتت

دوتتر بتتا حرا تتاا رستتتن ور تتت

به خراب ا رش دا و پرستی حتا

به چرا رستی از حرر و رتر سترا

ب ت ای پسر قصته بتر متن مختراا

بتتته دوزر در ا تتتتادم از ردبتتتاا

فهرست منابع
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 .2ابنا یر ،عزالدین علی بهن محمهد ، 1385 ،الکامول فوی التواریخ ،رهاپ اول ،بیهروت :دار
ادر.
 .3ابنطاووس ،علی بن موسی ، 1416 ،التشریف بالمنن في التعریف بالفتن ،رهاپ اول ،قهم:
مؤسسة احباألمر .
 .1احمد بن حسین بیهقی ،السنن الکبری ،ج  ،5ص .280
 .2محمد بن علی دو  ،من الیحضره الفقیه ،ج  ،4ص .8
 .3بقره.278 :

جنایات فکری بنیامیه 27 

 .4ابنقتیبه دینوری ،عبدالله بهن مسهلم ، 1410 ،اإلماموة و السیاسوة ،ره اول ،بیهروت :دار
األضواء.
 .5امینی ،عبدالحسین ، 1416 ،الغدیر ،راپ اول ،قم :مرکز الغدیر.
 .6بخاری ،محمد بن اسماعیل ، 1425 ،صحیح البخاری ،راپ اول ،بیروت :دارالفرر.
 .7بلخی مولوی ،جاللالدین محمد ،دیوان شمس ،قم :انتشارات آستان مهر1389 ،ش.
 .8بیهقی ،احمد بن حسین ، 1424 ،السنن الکبری ،راپ اول ،بیروت :دارالرتب العلمیة.
 .9ذهبی ،محمد بن احمد ، 1413 ،تاریخ اإلسالم و وفیات المشوا،یر و األعوالم؛ بیهروت :دار
الرتاب العربی.
 .10سیوطی ،عبدالرحمن بن ابیبرر ، 1404 ،الدر المنثور فی التفسویر بالمووثور ،رهاپ اول،
قم :کتابخانه آیتالله مرعشی.
 .11دو  ،محمد بن علی ، 1413 ،من ال یحضره الفقیه ،راپ دوم ،قم :جامعه مدرسین.
 ، 1406 ،______________ .12ثواباألعمال و عقاباألعمال ،راپ دوم ،قم :الشهریف
الرضی.
 .13قمی ،علی بن ابراهیم ،تفسیر قمی ،راپ رهارم ،قم :دار الرتب االسالمیة1367 ،ش.
 .14کلینی ،محمد بن یعقوب ، 1407 ،کافی (اصول ،فروع ،روضه) ،راپ رهارم ،تههران :دار
الرتب اإلسالمیة.
 .15مجلسی ،محمدباقر ،بحاراالنوار ،بیروت :داراحیاء التراو العربی. 1403 ،
 .16مشرور ،محمدجواد1375 ،ش ،فرهنگ فر اسالمی ،مشهد ،آستان قدس رضوی.
 .17واقدی ،محمد بن عمر ،کتاب المغازی ،راپ سوم ،بیروت :اعلمی. 1409 ،

فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان
تابستان  1401ـ محرم  1444ـ شماره دهم

جلوههای تدبیر و برنامهریزی در نهضت حسینی
حجتاالسالم والمسلمین محم سبحا ی یا

َ ً
َ ْ ُ َ ِّ
رات أ ْمرا»
قال الله تعالی« :فالمدب ِ

*

1

مقدمه

نهضت حسینی ،جلوهگاه تصمیمگیری ،تدبیر و مدیریت در شرایط بحرانی است .بررسی تهاری
عاشورا ،گویای آن است که امام حسین از ابتدا با یک برنامهریزی دقیق ،نهضت را شروع کرد
و حتی در آخرین ساعتهای حیات خویش از مؤ رترین تدابیر مدیریتی و رهبری استفاده نمهود.
آن حضرت با پیشبینی دقیق و برنامه خاص خود ،نه شتابزده عمل میکرد و نه منفعالنه بلرهه بها
هحنهها
تصمیمات بهموقع و سنجیده ،نهضت را به سوی هدف به پیش می ُبرد .امام حسین
را طوری ترتیب داده بود که گویی این حماسه باید تا قیامهت بهاقی بمانهد .از آنجها کهه محتهوای
حرکت عاشورای حسینی  ،تبلور عینی یک الگوی رهبری موفق و مؤ ر اسهت؛ بررسهی آن بهه
عنوان یک مسئله مهم و زنده ضرورت دارد .در این راستا ابتهدا بهه معنهای تهدبیر و اهمیهت آن در
اسالم و سپس به برخی از جلوههای تدبیر در حماسه عاشورا اشاره میکنیم.
معنای تدبیر

واژه «تدبیر» از ماده « ُدبر» و « ُد ُبر» به معنای پشت هر ریهز و عقهب اسهت .تهدبیر در لغهت ،بهه
معنای دوراندیشی و نظر به عاقبت امر داشتن است 2.همچنهین گفتهانهد« :تهدبیر ،تنظهیم امهور و
ترتیب کارها و سامان دادن امور به بهترین نحو و استوارترین سازوکار است تا امور به عاقبت نیرو
3
و نتیجه مطلوب برسد».
* عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان.
 .1النازعات.5 :
 .2محمدمرتضی حسینی زبیدی ،تاج العروس من جوا،ر القاموس ،ج  ،6ص .357
 .3حسن مصطفوی ،التحقیق فی کلمات القران الکریم ،ج  ،3ص .166
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نقش و جایگاه تدبیر در اسالم

اهمیت تدبیر و مدیریت تا آنجاست که خداوند در قرآن به تدبیرکنندگان (فرشهتگان) سهوگند یهاد
َ ً
مرا؛ 1سوگند به تدبیرکنندگان کارها» .خداوند خود ّ
َ ُ َ ِّ
مهدبر اسهت .در بنهد
رات أ
کرده است« :فالمدب ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َلد ِّبر؛ خهدایا
ک َا ُم َص ِ ر َا َم َقدر َا ُم َ
ک َباسم َ
 25دعای جوشن کبیر میخوانیم« :اَلل ُّه َّم انّى اَسئَلُ َ
از تو درخواست میکنم به نام تو ای ورتآفرین ،ای تقدیرکننده ،ای تدبیرکننده».
در روایات معصومین به موضوع تهدبیر در زنهدگی تأکیهد فراوانهی شهده اسهت .مهمتهرین و
َ
اساسیترین نقش عقل ،تدبیر امور است؛ رنانره در آموزهههای امهام علهی آمهده اسهت« :ال
َ ْ َ َ َّ ْ
التدبیر؛ 2هیچ خ َردی رون برنامهریزی و تدبیرمندی نیست» .از منظر امام علی سهامان
عقل ک
زندگی در جهت مطلوب ،در هر حهوزهای بسهتگی تهام و تمهام بهه تدبیرمنهدی دارد؛ رنانرهه در
ا ُح ال َْعَلَلی ِ
ل التََّلَلد ِب ُیر؛ 3سههامانبخش گههاران زنههدگی،
روایتههی از آن حضههرت آمههده اسههتَ « :ص َل َ
ْ
برنامهریزی و تدبیرمندی است» .پایه و اساس زندگی سالم و بالنده ،تدبیر حیح است؛ رنانره
ل حسَلن الت ْق ِ
ِ
َلن
َلد َِر َو ِم َ
َلی ِ ُ ْ ُ َّ
َله ُح ْس ُ
اكُ ُ
امام علی بدان اشاره کهرده و فرمهوده اسهت« :وَل َ ا ُ ال َْع ْ
التَّ ْد ِب ِیر؛ 4مایه پایداری زندگی ،خوب سنجیدن و پایه آن برنامهریزی و تدبیرمندی است».
زندگی بدون تدبیر ،آشفته ،متزلزل ،گرفتهار افهراط و تفهریط و بهدعاقبت اسهت .پیهامبر اکهرم
ِ
ِ
اف َعل َْی ِه ْم ُس َء اَلتَّ ْد ِب ِیر؛ 5من دربهاره امهتم
اف َعلَى ُأ َّمتي َا ْل َف ْق َر َو لَك ْن َأ ََ ُ
هشدار داده استَ « :ما َأ ََ ُ
از فقر نگران نیستم؛ بلره درباره ایشان از بدتدبیری نگرانم».
ابعاد عنصر تدبیر در نهضت حسینی
 .1تدبیر امام

در حفاظت از خود و اهل بیتش

سیدالشهدا هنگام دیدار با ولید بن عتبه ،والی مدینه پس از مرگ معاویه ،با همراه داشتن گهروه
محافظی از جوانان بنیهاشم نزد والی رفت .آن حضرت جمعی از یاران ،خویشان و پیروان خهود
را مسلحانه همراه برد؛ در حالی که شمشیرها را آخته زیر لباسهها پنههان کهرده بودنهد و بهه آنهان
سفارش کرد که بیرون در بمانند و اگر دای امام از درون به مددخواهی بلند شد ،بهه داخهل
 .1نازعات.5 :
 .2محمد بن حسین شریف الرضی ،نهجالبالغه ،حرمت 113
 .3عبدالواحد بن محمد تمیمی آمدی ،غرر الحکم و درر الکلم ،ج  ،1ص .416
 .4همان ،ص .503
 .5محمد بن علی ابنابیجمهور ،عوالی اللئالی ،ج  ،4ص .39
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بریزند و طبق فرمان حضرت عمل کنند.
نمونه دیگر تدبیر امام در حفاظهت از خهود و اههلبیتش ،خهروج حضهرت از مدینهه اسهت.
سیدالشهدا به خوبی میدانست که حرومت به دنبال بهترین بهرهبهرداری از عملرهرد ایشهان
است و تالش میکند با کمک تبلیغات گسترده ،آن حضرت را بهه بهر ههم زدن نظهم حرومهت و
جنگطلبی متهم کند .از اینرو ایشان برای این که راه قضهاوتهای نادرسهت را ببنهدد ،از مدینهه
خارج شد.
یزید قصد داشت امام حسین را به شرلی مبهم و پیچیده یا آشرار به قتل برساند .از همهینرو
ُ
نامهای برای ولید بن عتبه ،فرماندار مدینه نوشت و دسهتور داد از رههار نفهر (حسهین بهن علهی،
عبدالله بن زبیر ،عبدالله بهن عمهر و عبهدالرحمن بهن ابیبرهر) بهرایش بیعهت بگیهرد و از ههیچ
ِ
َلنهم َف ِ
ارَلرب
سختگیری درباره آنها فروگاار نرند .او در نامه تأکید کردَ « :ف َمن تََل َأ ّبى َعلَیَل َ م ُ
عن َقه وابعث إلَي ِبر ِ
أس ِه؛ 2هر یک از آنان از بیعت امتنهاع کهرد ،گهردنش را بهزن و سهرش را بهرایم
ُُ ُ َ َ
َّ َ
بفرست» .بنابراین احتمال ترور بسیار زیاد بهود .امهام حسهین بها محاسهبه واقعبینانهه و تهدبیر
خاص برای اجتناب از تحقق این نقشه ،از مدینه بیرون رفت.
 .2تعیین گزارشگر اطالعاتی

اباعبدالله به اتفا خانواده و همراهان از مدینه به سوی مره حرکهت کهرد و بهرادرش ،محمهد
حنفیه را در مدینه باقی گااشت .تدبیر حضرت این بود که برادرش به عنوان گزارشگر اطالعاتی،
حرکت دشمن را زیر نظر بگیرد و آنچه را که در مدینه میگارد ،بیکم و کاسهت بهه آن حضهرت
برساند .آن حضرت در نامه به برادرش تعبیر «عین» (مأمور اطالعاتی) را به کار بردَ « :وا ََّمَلا َا ْنَل َ
ِ
یم ِبال َْم ِدَ َنة َفتَكُ ُن لى َع ْین ًا َعل َْی ِه ْم تُ ْخفى َع ِّنى َش ْیئ ًا ِم ْن ا ُُم ِر ِه ْم؛ 3و اما وظیفههای
َفا َعل َْی َ ا َْن تُق َ
که بر تو محول است ،این است که در مدینه بمانی و در غیاب من آمد و رفهت و حرکهت مرمهوز
دستیاران بنیامیه را در نظر بگیری و در این زمینه اطالعات الزم را در اختیار من قرار بدهی».
 .3تدبیر امام در تشکیل کاروان تبلیغی

حرکت خانواده پیامبر به همراه زنهان و کودکهان کمسهن و سهال ،حتهی کهود شهیرخوار تها
کودکانی که باید دستشان را گرفت ،عاطفه آن مردم را بر میانگیخهت ،بهر دلههای مهرده آتهش
 .1عبدالرزا موسوی مقرم ،مقتل الحسین  ،ص .129
 .2محمد بن علی ابنشهرآشوب ،مناقب آل ابیطالب
 .3محمدباقر مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،44ص .329

 ،ج  ،4ص .88
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میزد و سؤالهایی را در اذهان عمومی ایجاد میکرد که بعدها مره آن روشن شد .استاد مطههری
میگوید« :یری از هدفهای تبلیغاتی حضرت این بود که اهلبیت و کودکان خود را همهراه
خود ببرد و به این وسیله در واقع دشمن را ناآگاهانه استخدام کرد که حامل یک عهده مبلهغ بهرای
1
امام حسین و برای اسالم حسینی علیه یزید باشد».
امام حسین در پاس به درخواست برادرش محمد بن حنفیه مبنی بر انصراف از سفر بهه مرهه
الع ِ ِ
فرمود« :رسولخدا [در خواب نزد من آمد و فرمودَ :ا حسین! ُا َْرج ِالَي ِ
َلد
راق َفَلا َّن ه ّاّلل َو ْ
ُ
ا؛ ای حسین! به سوی عرا برو؛ ررا که خدا خواسته است تهو را کشهته ببینهد».
راك وتی ً
شاء ا َْن ََ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
محمد بن حنفیه گفت« :إنَّا ه ّّلل َوإنَّا إل َْیه َراَ ُع َن .اکنون که برای کشته شدن میروی ،ایهن زنهها
ِ
شَلاء ا َْن
اّلل َو ْد َ
را برای ره با خود میبریی؟» .حسین فرمود« :رسولخدا به من فرمود :ا َّن ه ّ َ
2
ََرا ُه َّن َسباَا؛ خداوند خواسته است که آنها را اسیر ببیند».
آنچه بردن اهلبیت را در جنگ ،منطقهی و معقهول میکنهد ،نقهش رسهانهای بهانوی اسهوه و
مقاومت در عاشورا ،حضرت زینب بود .بهانوی بهزرگ کهربال توانسهت در عصهر بیرسهانه،
دای قدرتمندی شود که حتی تا کنون خواندن و تأمل در خطابههای فصیح و بلیغاش ،موجهب
شگفتی و پرسش و حتی اشک ریختن بر این واقعه میشود .نقهش خطیهر حضهرت زینهب ،
استراتژی رسواسازی دشمنان است.
 .4خروج از مکه

یری از تدبیرهای امام حسین در نهضت عاشورا ،خروج ایشان از مره بهود .امهام در سهوم
شعبان سال  60هجری وارد شهر مره شد و تا هشتم ذیالحجه ،یعنی رهار ماه و پهنج روز را در
مره توقف کرد .در زمانی که امام حسین در مره بود ،با اسهتفاده از حضهور تعهداد زیهادی از
زائران خانه خدا در این شهر ،توانست عده زیادی از مسلمانان را از ظلم و فسهاد حرومهت یزیهد
بن معاویه آگاه کنند .خانه آن حضرت در مره ،تبدیل به کانون اعتهراض و مخالفهت بها دسهتگاه
جبار اموی شد و حاجیانی که به قصد زیهارت خانهه خهدا میآمدنهد ،از ههدفهای مقهدس آن
حضرت آگاه میشدند و پس از بازگشت به وطن خویش ،مردم را روشن میکردند.
یزید برای مقابله با این فعالیت ،عدهای را همراه با سالحهای بسیار برای ترور امام حسهین در
مره فرستاده بود .امهام مانهدن بیشهتر در مرهه را مسهاوی بها بهروز خطهر جهانی بهرای خهود
 .1مرتضی مطهری ،حماسه حسینی ،ج  ،3ص .340
 .2علی بن موسی ابنطاووس ،اللهوف علی قتلی الطفوف ،ص .75
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میدانست .از اینرو برای خنثی کردن توطئه ترور و نیز حفهظ حرمهت حهرم خهدا و بهرای اینرهه
خونش در مره ریخته نشود ،روز هشهتم ذیالحجهه از مرهه خهارج شهد .هشهتم ذیالحجهه را
میتوان نقطه آغاز نهضت حسینی دانست.
اگر ره مشهور است که امام حسین حج خود را به عمره تبدیل کرد ،طواف و سعی انجام داد
و از احرام بیرون آمد؛ رون نمیتوانست حج خود را ترمیل کند 1،ولی به نظر بعید میآیهد کهه آن
حضرت به احرام حج محرم شده باشد؛ زیرا کسی که میخواهد اعمال حج را انجهام دههد ،روز
هشتم یا روز نهم ذیالحجه ُمحرم میشود و دلیلی برای ُ
محرم شدن زودتر از موعد مقرر نیسهت.
این نظر را ابت میکند:
روایتی از امام اد

َو ِد اعتمر الْْسین بن ع ِلى ِفى ِذیال ِْْج ِه ثُم راح َ التر ِوَ ِ
َله ِإلََلى ال ِْع ِ
َََْ ُ َ ْ ُ ْ ُ َ
َّ َّ َ َ َ ْ َ َّ ْ َ
َلراق َو النََّلا ُ
َ
2
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
وح َن ِإلَى ِم ًنى َو َ َبأ َ بال ُْع ْم َره فى ذیالْْ َّجه ل َم ْن َ َُر َُد ال َْْ َّج؛ حسین بن علهی
ََ ُر ُ
در ماه ذیالحجه عمره انجام داد و سپس در روز ترویه (هشهتم) بهه سهوی عهرا حرکهت کهرد و

کسی که نمیخواهد حج انجام دهد ،میتواند عمره انجام دهد.
روی د بتتا بتتارواا بتتربال دارد حستتین
شیعیاا دا تر هترای ینترا دارد حستین

از حراد بعبه ب ش به اشکی شست دست
می برد در بتربال ه تتاد و دو تبتظ ع تید

مروه پرت سر اد اما صت ا دارد حستین

بی

از اانها حرمت بری منا دارد حستین

تر مره در هشتم ذیالحجه (یوم الترویه) که از ایام حج اسهت ،نشهاندهنده تهدبیر دیگهر امهام
حسین است؛ زیرا این امر باع جلب توجه بیشتر همگان به مخالفت امهام بها حرومهت
جابرانه یزید شد .روز ترویه ،حجاج یا در مره جمع میشوند و یها از ههر طهرف بهه سهوی مرهه
میآیند .مردم با تعجب به این کاروان نگاه میکردند و میگفتنهد رهرا ایهن قافلهه از مرهه خهارج
میشود؟ حس کنجراوی ،مهردم را بهر آن مهیداشهت تها از مهاجرا بهاخبر شهوند .در واقهع امهام
حسین فعالیت تبلیغاتی بسیار مؤ ری برای بیدارسازی مردم ترتیب داد؛ زیرا بها ایهن اقهدام بهه
همه مردم ابت کرد که یزید ،نه به کعبه احترام میگاارد و نه به خون مسلمانان ،نه به حرم الهی و
نه به ماههای حرام.
 .5جمعآوری اطالعات

از آنجهها کههه آگههاهی از وضههعیت دشههمن ،نقههش مههؤ ری در تصههمیمگیریهههای فرمانههده دارد،
 .1محمد بن محمد مفید ،االرشاد ،ج  ،2ص .68
 .2محمد بن یعقوب کلینی ،الکافی ،ج  ،4ص .535
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سیدالشهدا پیوسته میکوشید از اوضاع داخلی کوفه اطالعات کهافی داشهته باشهد .از ایهنرو
گاهی در بین راه از مسافرانی که از کوفه میآمدند ،از وضعیت کوفه جویا میشد .ابناعثم گوید:
رون امام

به «ذات عر » رسید ،مردی از بنیاسد به نام بشر بن غالب بها آن حضهرت دیهدار

کرد .امام

پرسید« :از کدام قبیلهای؟» .گفهت« :از بنیاسهد» .پرسهید« :از کجها میآیهی؟».

گفت« :از عرا » .امام پرسهید« :مهردم عهرا را در رهه حهالی دیهدی؟» .گفهتََ « :لَّفَل ُ
السی َف َم َو َبني ا َُمیَّ َة؛ دلها با تو بود و شمشیرها با بنیامیه» .امهام فرمهود:
ال ُقل َ
ب َم َع َ َ ،و ُّ
1
رََلد؛ راسهت
الع َر ِب! َّ
َلم مَلا َُ ُ
بار َك وتَعالى ََ َ
« َص َدو َ َا أ ََا َ
شَلاء ،و ََْكُ ُ
اّلل تَ َ
فع ُّ ما ََ ُ
إن ه ّ َ
میگویی ای برادر عرب! خداوند متعهال آنچهه را خواههد ،میکنهد و آنچهه را اراده کنهد ،حرهم
مینماید».
 .6جذب نیرو

سیدالشهدا از هر فر تی برای جاب نیهرو بهه جبههه حهق بههره میگرفهت .شهیوه مهدیریتی
امام  ،یارگیری و جاب افراد بود .بر این اساس در بین راه مره و کوفه ،با افرادی مالقات داشت
حر جعفی و ّ
که میتوان به دیدار زهیر ،عبیدالله بن ّ
ضحا بن عبدالله مشرقی اشاره کرد؛ اگر ره
پاس افراد یرسان نبود .عبیدالله را میتوان از جا ماندههای قافلهه امهام حسهین دانسهت .او از
یاری رسهاندن بهه امهام خهودداری و پیشهنهاد کهرد حضهرت اسهب و شمشهیرش را بپهایرد.
حضرت فرمود:
ِ
ِ
ِ ِ
َلد
َلر َةَ ،فَل ِ ْن كُ ْنَل َ َو ْ
ناک ل َن ْسَل َأل َ
کِ ،إنَّما َأ َت ْی َ
ک َو َس ْیف َ
ناک ل َف َرس َ
ََ ْاب َن ال ُْْ ِّر! ما َِ ْئ َ
َک النُّ ْص َ
مالک َ ...ود س ِمع رسَل ل ه ِ
ب ِخ ْل علَینا ِبن ْف ِسک َفا حاَ َة لَنا ِفى َشىء ِمن ِ
اّلل
َ
َ
َ َ َ ْ َ
ْ َ ْ ُ َ ُ َّ
ْ ْ
َ
َو ُهَل َ
ِ
ِ
ِ
َ ُق ُل :م ْن س ِم َو داعی َة َأ ْه ِّ بیتى َو ل َْم َ ْنصر ُه ْم َعلى َح ِّق ِه ْ ِ
اّلل َعلَلى َو َْ ِهَله فَلى
َلم إ َّ َأ َكبَّ ُ
َْ
َ
َ َ
َ
َله ه ّ ُ
َ ُ ْ
ار؛ 2ای فرزند ّ
ال ّن ِ
حر! ما به قصد اسب و شمشیرت نیامدیم ،ما آمدیم تا از تو یهاری بطلبهیم .اگهر
از تقدیم جانت در راه ما دریغ میورزی ،هیچ نیازی به مالت نهداریم  ...مهن از رسهولخدا

شنیدم که میفرمود :هر کس فریاد استغا ه اهلبیت مرا بشنود و بهه یاریشهان نشهتابد ،خداونهد
وی را به رو در آتش دوزخ اندازد.

ضحا با امام حسین شرط کرده بود تا مادامی که آن حضرت یهار و یهاوری دارد ،در کنهار او
باشد و هنگامی که امام تنها شد ،بتواند آن حضرت را تر کند .از اینرو در روز عاشهورا و در
 .1موفق بن احمد خوارزمی ،مقتل الحسین  ،ج  ،1ص .318
 .2جمعی از نویسندگان ،موسوعه کلمات االمام الحسین  ،ص .367
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آخرین لحظات نزد امام آمد و شرط خود را یادآور شد و امام او را تصدیق کهرد؛ امها ُزهیهر
جزء رویشهای کربالست .امام حسهین در منطقهه « َزرود» بها ُزهیهر بهن قهین و همراههانش
برخورد کردُ .زهیر با دیدار با حضرت که با تشویق همسرش انجام شد ،متحول گردید و به جمهع
1
عاشورائیان پیوست.
 .7پاالیش نیرو

امام حسین رندین بار در طول راه کربال ،با پیشگویی از آینده و خبر دادن از شههادت خهود و
همراهان ،افراد بیانگیزه و دنیاپرست را که به امید غنیمت همراه شده بودند؛ تصفیه کرد تها گهروه
زبده و عاشق شهادت در میدان نبرد بمانند .هنگامی که امهام بهه منزلگهاه زبالهه رسهید ،خبهر
ُ
شهادت عبدالله بن َیقطر و مسلم و ههانی را شهنید .آنگهاه نوشهتهای را بیهرون آورد و بهرای مهردم
خواند:

ِ ِ ِ
َلن عقیَلّ و ِ
ِ
من ِ
هَلانى ب ِ
اّلل الر ْح ِ
َلن
َ
الرح ِیم َأ ّما َب ْع ُد َف َق ْد َأتانا ََ َبر َفضیو! َو ْت ُّ ُم ْسَلل ِم ْب ِ َ
ْ
َّ
ب ْسم ه ّ َّ
ِ
ِ ِ
اّلل ب ِن َ ْق ُطر ،و َود ََذَ َلتنا شیعتناَ ،فمن َأح ِ
ِ
ََلی ِِ
ب م ْنكُ ُم ا ْنص َ
ُع ْر َو َة َو َع ْب ُد ه ّ ْ َ َ َ ْ
ْ
َ ُ َ ْ َ َّ
راف َفل َْی ْن َصر ْف ،ل ْ
َعل َْی ِه ِم ّنا ِذما ؛ 2به نام خداوند بخشنده مهربان ،اما بعد! خبر ناگوار شهادت مسهلم بهن عقیهل و
هانی بن عروه و عبدالله بن یقطر به ما رسید .شیعیان ما از یاریمهان دسهت کشهیدند؛ پهس ههر
کس از شما بخواهد برگردد ،میتواند .هیچ بیعتی از ما بر عهده او نیست.

پس از پایان سخنان حضرت  ،مردم از ر و راست از اطراف امام
همان عده از یاران آن حضرت که از مدینه با او همراه بودند ،باقی ماندند.
و ت ای وروه هر به ارد هترای متا

پراکنهده شهدند و تنهها

سر ویرد و بتروا رود از بتربالی متا

 .8ذخیرهسازی آب و آرایش اردوگاه

حضرت در منزلگاه شراف ،دستور دادند آب فراوان بردارند و بحگاهان حرکت کننهد .در میهان
ُ َ
راه و هنگام ظهر به لشرری برخوردند .امام بها سهرعت و قبهل از دشهمن در منهزل ذو ح َسهم
مستقر شد .آنگاه امام فرمان داد تا لشرر دشمن و نیز اسبان آنان را سیراب کننهد .وقتهی سهپاه
حر بن یزید ریاحی به نزدیک کاروان امام حسین رسید؛ امهام و یهارانش ،آنهان را سهیراب
3
کردند و حتی به اسبهایشان نیز آب دادند.
 .1محمد بن محمد مفید ،االرشاد ،ج  ،2ص .74
 .2همان ،ص .77
 .3همان ،ص .79
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امام با آن همه گرفتاری و با اطمینان به کشته شدن ،با پشترار و تدبیر عجیبی به فنهون جنگهی
دست زد ،شبانه خند حفر کرد ،پر از هیزم و نی نمود و خیمهها را در یکجا بهه دور ههم جمهع
کرد 1تا در مدتی هر رند کم و رند سهاعت ،از هجهوم و محا هره دشهمن جلهوگیری کنهد و تها
آخرین دقیقه عمر به آنچه مقدور او بود؛ در حفظ خود و خانواده کوتاهی نررد .امهام حسهین
بح روز عاشورا ،ا حاب را سازماندهی کرد و پس از نماز بح ،زهیر بن قین را فرمانده جناح
راست و حبیب بن مظاهر را فرمانده جناح ر قهرار داد .سهپس پهررم را بهه دسهت عبهاس
سپرد .آنگاه رادرها را پشت سر خویش قرار دادند و در گودالی کهه پشهت رادرهها بهه هورت
2
خند حفر کرده بودند ،هیزم و نی ریختند.
 .9مهلتخواهی شب عاشورا برای عبادت

مهلتخواهی شب عاشورا و سپری کردن آن شب با انس با خدا و تالوت و عبادت 3،تدبیر دیگهر
حضرت بود؛ زیرا امام میخواست به همگهان بفهمانهد کهه بهرای هحبت کهردن بها معبهود
هستی ،جا دارد انسان از دشمن نیز مهلت بگیرد و از طرفی نماز ،دعا ،خواندن قهرآن ،اسهتغفار و
زمزمههایی که از خیمهها برمیخاست ،به عنوان عامل معنوی و تقویت روحی در شهب قبهل از
عملیات مؤ ر بود؛ بهگونهای که یاران در بح عاشورا بیتاب شهادت بودند و شوخی میکردنهد
4
و میان خود و بهشت ،فا لهای جز تحمل ضربت شمشیرها نمیدیدند.

 .1همان ،ص .98
 .2همان.
 .3محمدباقر مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،44ص  391و .392
 .4حسن بن محمد دیلمی ،ارشاد القلوب ،ص .446
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ویژگیهای ملت حسینی
*

حجتاالسالم والمسلمین محم امین صادقی ارزوا ی

َ َ ََّ َ ْ َ َ ََّ
الله َال َخ ْو ٌف َع َل ْیه ْم َو َال ُه ْم َي ِْ َز ُْ َ
ون»
قال الله تعالی« :أال ِإن أو ِلیاء ِ
ِ

1

مقدمه

سخن بلندمرتبه سردار کمنظیر اسالم و شهید شاهد امت که گفهت« :مها ملهت امهام حسهینیم»،
زیباترین ،حماسیترین ،انقالبیترین ،حسینیترین ،ماندگارترین و روحافزاترین جمله بیان شهده
در سالهای اخبر است .ملت حسینی ،ملتی است کهه زنهدگی و مرگشهان حسهینی و اههلبیتی
باشد .زیباترین تعریف برای ملت حسینی ،همان است کهه در زیارتنامهه عاشهورا آمهده اسهت:
َلاتي ممَلا مْم ٍ
ٍ
ول مْم ٍد و مم ِ
َلد َو ِ
ِ
ول ُم َْ َّمَلد؛ 2خداونهدا!
َ َ َ ُ َ َّ
اي َم ْْ َیا ُم َْ َّمد َو ُ َ َّ َ َ َ
«الل َُّه َم ْاَ َع ّْ َم ْْ َی َ
زندگی و حیات ما را زندگی و حیات محمد و خاندانش قرار بده و مرگ ما را مرگ آنان قرار بده».
ملت حسینی ،ایستادگی بر ارزشها و آرمانهایی است کهه در منطهق عاشهورا بهه شهفافترین و
زاللترین وجه ممرن متجلی شده است .لزوم پایبندی به این منطهق و ایمهان بهه شهعارهای ایهن
مرتب منحصر به عر ه اندیشه و اعتقاد نیست؛ بلره بایهد در مقهام عمهل نیهز جسهتجو نمهود.
حضرت امام خمینی  ،علل شرل گرفتن و بقای انقالب اسالمی را مهدیون و مرههون عاشهورا و
نهضت اباعبدالله میدانند و معتقدند که مردم درس قیهام و مبهارزه را از امهام حسهین فهرا
گرفتهاند« :رمز پیروزی اسالم بر کفر جهانی را در این قرن که پانزدهم خرداد  42سرآغاز آن بود،
در دوازدهم محرم حسینی جستجو کنید که انقالب اسالمی ایهران ،پرتهوی از عاشهورا و انقهالب
عظیم الهی آن است» 3.بنابراین از نگاه امام خمینی  ،نهضت حسینی در دو ساحت اعتقهادی و
* نویسنده و پژوهشگر.
 .1یونس. 62 :
 .2جعفر بن محمد ابنقولویه ،کامل الزیارات ،ص .178
 .3سید روحالله موسوی خمینی ،صحیفه امام ،ج  ،17ص .482
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عملی سرمشق ملت غیور و شجاع ایران بوده و میباشد.
خون گرم سیدالشهدا هزاران انسان را در مسیر هدایت و سعادت قهرار داد و شههید سهلیمانی،
یری از انسانهایی است که با تأسی به شاگردان مرتهب امهام حسهین  ،یعنهی حضهرت امهام
خمینی و مقام معظم رهبری ،راه و روش امهام حسهین و یهاران شههیدش را بهه خهوبی
شناخت و در عمل پیمود .از اینرو خون پاکش موج پر اوج اجتماعی ،سیاسی ،ملی و فراملهی را
ایجاد نمود:
ز متتر ِ ستتپ ب و ستتردار داتتن
همه مترد و زا اشتهرازاا شت

غرار و ختروش استت ااتراا زمتین
بزرواا در اان مر  ،وراتاا شت

همه خاوراا ،غتر در غصته استت
لستتطین و لبنتتاا و عتترا و شتتام

شرر ااتن قصته استت
سراسر ب اا ِ
از ااتتن غتتد شت ه بمل تتی ل بتتام

خروشتتاا و برشتتاا پیتتر و بتتراا
ستتلیما ی چتترا شتتیر راتتاد بتترد

ستیالب طر نت ه هتر ستر رواا
چر
ِ
ز ختتر

تتتن مالمتتتاا لتتترزد از متتترد او

زمتتتین ورتتتته لبراتتتز از تتترد او

چر قاستد ز عرتخ خت ا تا ی شت
ز ختتر

چمنتتزار پتتر اللتته ورتتت

ز شتت

بستتی متترد ااجتتاد بتترد

شتت اد ستتلیما ی شتت

اور چه بسی چرد پر ژالته ورتت

1

ویژگیهای ملت حسینی

ملت حسینی ،ویژگیهای فراوانی دارد که به برخی از آنها اشاره میشود:
 .1عدالتخواهی و ظلمستیزی

مهمترین شاخصه ملت حسینی ،عدالتخواهی و ظلمستیزی است که امام حسهین
قیام کرد و فرمود:

بهرای آن

الباطّ َتناهى عنهِ ،لیر َغَلب المَلؤمن فَلي ِل ِ
وأن ِ
قَلاء ه ّاّلل ِ
عم ُّ ِبهَّ ،
ون َّ
أ َ َت َر َ
َ َُ
أن َ
َ ُ ُ
َ ُ َ
الْ َّق َُ َ
م ِْ ّقا ،ف نّي أرى الم إ ّ سعاد ًة و الْیا َة مو ّ ِ
مین إ ّ َب َرما؛ 2آیا نمیبینیهد کهه بهه
َ َ
َ َ َ
الظال َ
َ َ
َ
ُ

 .1گزیدهای از سروده نگارنده.1398/10/16 ،
 .2علی بن حسن ابنشعبه حرانی ،تحف العقول ،ص. 245
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حق عمل نمیشود و از باطل نهی نمیشود؟ به راستی که مؤمن باید به [مرگ و دیدار خهدا روی
آورد؛ پس من مرگ را جز سعادت و زندگی با ستمگران را جز رنج و مالل نمیبینم.

ملت حسینی ،ملتی است که وقتی مشاهده کرد که حق و عهدالت زیهر پها گااشهته میشهود و از
ظلم و ستم جلوگیری نمیشود ،در راه احقها حهق و دفهع ظلهم قیهام میکنهد؛ زیهرا زنهدگی بها
ستمگران را نربت و خواری و مرگ در راه خدا را سعادت خویش میداند .بنابراین معنهای سهخن
معروف شهید سلیمانی که میگوید« :ما ملت امام حسینیم» ،این است که ملت ایران به زعامهت
فقیه حریم ،حضرت امام خمینی مانند پیشوای آزادگان و ساالر شهیدان ،امام حسین بهرای
اقامه عدل و قسط و ایجاد عدالت اجتماعی و برداشته شدن ظلم و ستم از ستمدیدگان قیهام کهرده
است .این ویژگی ملت حسینی ،همان حقیقتی اسهت کهه جهزء آرمهان انقهالب اسهالمی ایهران
محسوب میشود .از اینروست که رهبر معظم انقالب در بیانیه گام دوم میفرماید:
واقعیت آن است که دستاوردهای مبارزه بها بیعهدالتی در ایهن رههار دههه ،بها ههیچ دوره دیگهر
گاشته قابل مقایسه نیست .در رژیم طاغوت بیشترین خدمات و درآمهدهای کشهور ،در اختیهار
گروه کورری از پایتختنشینان یا همسانان آنان در برخی دیگر از نقاط کشور بهود .مهردم بیشهتر
ً
شهرها بهویژه مناطق دوردسهت و روسهتاها در آخهر فهرسهت و غالبها محهروم از نیازههای اولیهه
زیرساختی و خدمترسانی بودند .جمهوری اسالمی در شمار موفقترین حاکمیتههای جههان
در جابهجایی خدمت و روت از مرکز به همهه جهای کشهور و از منهاطق مرفهنشهین شههرها بهه
مناطق پاییندست آن بوده است .آمهار بهزرگ راهسهازی و خانهسهازی و ایجهاد مراکهز هنعتی و
ا الح امور کشاورزی و رساندن بر و آب و مراکهز درمهانی و واحهدهای دانشهگاهی و سهد و
ً
نیروگاه و امثال آن به دورترین مناطق کشور ،حقیقتا افتخارآفرین است .بیشک ایهن همهه ،نهه در
تبلیغات نارسای مسئوالن انعراس یافته و نه زبهان بهدخواهان خهارجی و داخلهی بهه آن اعتهراف
کرده است ،ولی هست و حسنهای برای مدیران جهادی و با اخالص نزد خدا و خلق است .البتهه
عدالت مورد انتظار در جمهوری اسالمی که مایل است پیهرو حرومهت علهوی شهناخته شهود،
بسی برتر از اینهاست و رشم امید برای اجرای آن به شما جوانهاست که در ادامه بدان خهواهم
پرداخت.

1

 .1بیانیه «گام دوم انقالب» خطاب به ملت ایران.1397/11/22 ،
https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=41673
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 .2شجاعت

یری دیگر از ویژگیهای ملت حسینی ،شجاعت و نترسیدن است؛ همان که قرآن کهریم فرمهوده
َ َ ََّ َ ْ َ َ ََّ
الله َال َخ ْو ٌف َع َل ْیه ْم َو َال ُه ْم َي ِْ َز ُْ َ
ون؛ 1آگاه باشید به طور یقین در دل دوسهتان
است« :أال ِإن أو ِلیاء
ِ
ِ
خدا ترس و اندوه راه پیدا نمیکند» .و ف پهایمردی و شهجاعت در کهربال ،جلوهههای فراوانهی
داشت که داستان اقامه نماز در زیر باران تیر دشمن و سپر قرار گرفتن بعضی از یهاران امهام در
برابر تیر دشمنان ،یری از درسآموزترین تجلی شجاعت حسینیان در روز عاشوراست 2.سهخنان
یاران امام حسین در شهب عاشهورا در ابهراز عشهق و وفهاداری بهه سهاحت قدسهی حضهرت
اباعبدالله و آمادگیشان برای مبارزه و نبرد با دشمنان ،نشهانگر شهجاعت آن قدسهیان اسهت؛
رنانره مسلم بن عوسجه به امام حسین عرض کرد« :به خدا سوگند از تو جدا نخواهم شد تها
نیزه خود را در سینه آنها فرو برم و تا قبضه این شمشیر در دست من است ،بر آنان حمله مهیکنم
و اگر سالحی نداشته باشم که با آن پیرار کنم ،با سنگ بر آنان حمله کنم تا آنجا که همراه تو جان
بسپارم» .سعید بن عبدالله حنفی نیز ضمن بیان وفاداری به امام عرض کرد:
به خدا سوگند اگر بدانم که در راه تو کشته میشوم و دگر بار زنده شده و در آتش سوزانده میشهوم
و خاکسترم را به باد میدهند و هفتاد بار با من رنین کنند ،باز هم هرگز از تو جدا نخواهم شهد تها
در رکاب تو جان دهم .پس ررا رنین نرنم ،در حالی که کشته شدن فقط یک بار است و پهس از
آن کرامتی جاودانه است که پایانی ندارد.
مر اور مرد است ا پی متن

3

من از او با ی برم بتی ر تو و بتر

ا برد خرش در بنارش نو نو
او زمن دلقتی ستتا ر تو ر تو

4

این ویژگی ملت حسینی ،در انقالب اسالمی جلوههای بسیاری داشته است کهه از جملهه آنهها
میتوان به در مبارزات مردم برای پیروزی انقالب اسالمی ،هشت سال دفهاع مقهدس و مقاومهت
در برابر استربار جهانی بهویژه آمریرا اشاره کرد .این روحیه دلیرانهه ملهت ایهران ،الههام گرفتهه از
 .1یونس.62 :
 .2علی بن موسی ابنطاووس ،لهوف علی قتلی الطفوف ،ص .152
 .3محمدباقر دهدشتی بهبهانی ،الدمعة الساکبة ،ج  ،4ص 271؛ محمدتقی لسهانالملک سهپهر ،ناسوخ التوواریخ،
ج ،2ص  180ه 158؛ محمد بن محمد مفید ،االرشاد ،ص  442و .443
 .4جاللالدین محمد مولوی بلخی ،دیوان شمس ،غزلیات ،غزل شماره .1326
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و نمودار ملت حسینی است .از همینروست که رهبر معظم انقهالب

مرتب سیدالشهدا
فرمود:

نماد ُپر ابهت و باشروه و افتخارآمیز ایستادگی در برابر قلدران و زورگویهان و مسهتربران جههان و
در رأس آنان آمریرای جهانخوار و جنایتکار ،روزبههروز برجسهتهتر شهد .در تمهام ایهن رههل

سههال ،تسههلیمناپایری و ههیانت و پاسههداری از انقههالب و عظمههت و هیبههت الهههی آن و گههردن
برافراشته آن در مقابل دولتهای متربر و مستربر ،خصو یت شناختهشده ایران و ایرانهی بههویژه
جوانان این مرز و بوم بهشمار میرفته است .قدرتهای انحصارگر جهان که همواره حیات خهود
را در دستاندازی به استقالل دیگر کشورها و پایمال کردن منافع حیاتی آنها برای مقا هد شهوم
خود دانستهاند ،در برابر ایران اسالمی و انقالبی ،اعتراف به ناتوانی کردند .ملت ایهران در فضهای
حیاتبخش انقالب توانست نخست دستنشانده آمریرا و عنصهر خهائن بهه ملهت را از کشهور
َ
براند و پس از آن هم تا امهروز از سهلطه دوبهاره قلهدران جههانی بهر کشهور بها قهدرت و شهدت
جلوگیری کند.

1

 .3ذلتناپذیری

ویژگی مهم دیگر ملت حسینی ،ذلتناپایری است؛ همهان کهه در کهالم سیدالشههدا رنهین
الد ِعى بن َّ ِ
السل َِّة َو الذِّ ل َِّة َو َه ْیها َ ِمنَّا الذِّ لََّل ُة؛
آمده استَ « :أ ِإ َّن َّ
َْ
الدعى َو ْد َركَ َز َب ْی َن ا ْثنَتَ ْی ِن َب ْی َن ِّ
آگاه باشید که فرومایه ،فرزند فرومایه ،مرا در بین دو راهی شمشیر و ذلت قرارداده است و هیههات
که ما زیر بار ذلت برویم».

2

ابنرا به دا ه هیچ بین به غیتر ملتد

باا ز باا وذشت ،بزان ز وی چه سترد

3

«عزت» به معنای حالتی است که از شرست انسان پیشگیری میکند و «ذلت» ،فقهدان عهزت و
شرافت در انسان است؛ از اینرو انسان ذلیل شرسهت را بهه راحتهی میپهایرد 4.عالقمنهدی بهه
«عزت» و تنفر داشتن از «ذلت» ،امری فطهری اسهت کهه در نههاد همهه انسهانها وجهود دارد و
شروفایی آن به پیدایش عواملی نیاز دارد که بیتوجهی به آنها سبب پایرش ذلهت و شرسهت در
 .1بیانیه «گام دوم انقالب» خطاب به ملت ایران.1397/11/22 ،
https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=41673

 .2علی بن موسی ابنطاووس ،لهوف علی قتلی الطفوف ،ص .97
 .3جواد محد ی ،فر،نگ عاشورا ،ص .375
 .4حسین بن محمد راغب ا فهانی ،مفردات الفاظ القرآن ،ج  ،1ص  344و .345
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انسان میشود .این فریاد پرخروش از حنجرهای بر میآید که در همه عمر با قلبی سرشار از ایمان
به خدا و کارنامهای درخشان وارد میدان میشود .انسانی که طعم شیرین عزت را بچشد ،هیچگاه
به ننگ ذلت و خواری تن نمیدهد و این ،همان نرتهای است کهه شههید قاسهم سهلیمانی بهه آن
اشاره نمود و گفت« :ما ملت امام حسینیم» .در واقع این جمله بازتهاب فرمهایش حضهرت امهام
خمینی است که فرمود:
به شما برادران مؤمن عرض میکنم اگر ما با دست جنایترار آمریرا و شوروی از هفحه روزگهار
محو شویم و با خون سرخ شرافتمندانه با خدای خویش مالقات کنهیم ،بهتهر از آن اسهت کهه در
زیر پررم ارتش سرخ شر و سیاه غرب زندگی اشرافی مرفه داشته باشیم؛ و ایهن سهیره و طریقهه
انبیای عظام و ائمه مسلمین و بزرگان دین مبین بوده است و ما باید از آن تبعیهت کنهیم و بایهد بهه
خود بباورانیم که اگر یک ملت بخواهند بدون وابستگیها زندگی کننهد ،میتواننهد و قدرتمنهدان
جهان بر یک ملت نمیتوانند خالف ایده آنان را تحمیل کنند.

1

 .4والیتمداری

یری از ویژگیهای برجسته ملت حسینی ،والیتمداری و اطاعهت محهد از امهام معصهوم
ُ ْ ْ ُ ْ ُ ْ ُ ُّ َ ََّ َ َ ََّ ُ
وْي ُي ِْ ِب ْلب ُک ُم ََّالل ُله؛ 2بگهو اگهر خهدا را
است .خداوند میفرماید« :ق ِإن كنتم ت ِِبون الله فات ِبع ِ
دوست دارید ،پس مرا پیروی کنید تا خدا هم شهما را دوسهت بهدارد» .طبهق ایهن آمهوزه قرآنهی،
تبعیت از پیامبر و اهلبیت مهمترین راهرار شرلگیری ملت حسینی است؛ زیرا ّ
حب و
عشق الهی که اساس تحقق ملت حسینی است ،از رهگهار اطاعهت از فرسهتادگان او بهه دسهت
میآید؛ رنانره نقل است:
در هنگامه آخرین لحظات شهادت مسلم بن عوسجه ،حبیب بن مظهاهر دوسهت او بهر بهالینش
آمد و گفت« :ای مسلم! اگر قرار نبود که من نیز به زودی و پس از تو به شههادت برسهم ،دوسهت
میداشتم که اگر و یتی داری؛ برایت انجام دهم» .مسلم به سوی امام حسهین
گفت« :تنها و یت من به تو درباره حسین

اشهاره کهرد و

است که تا میتوانی در راه او جهان فهدایی کهن و

فداکاری نما» .حبیب گفت« :به رشم و دیده منت».

3

این زیباترین نمودار عشق الهی است که از سوی یهاران امهام حسهین
 .1سید روحالله موسوی خمینی ،وصیتنامه الهی سیاسی ،ص .123
 .2آلعمران.31 :
 .3علی بن موسی ابنطاووس ،لهوف علی قتلی الطفوف ،ص .148

نسهبت بهه آن حضهرت
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اظهار و عملی شده است .اطاعت از رهبری و پیشوای امت در زمان غیبت ،در پیروی و اطاعهت
از ولیفقیه جامعالشرایط متجلی میشود؛ از همین روست کهه شههید حهاج قاسهم سهلیمانی در
مراسم سالگرد شهادت شهید حسن اسدی درباره مقام معظم رهبری گفت:
قوام ایران اسالمی و بقای آن ،به رهبریت آن است .مردم از من قبول کنید .من عضو ههیچ حهزب
و جناحی نیستم و به هیچ طرفی جز کسی که خدمت میکند به اسالم و انقهالب تمایهل نهدارم،
ً
ُ ُ
اما این را بدانید والله علمای شیعه را تماما و از نزدیک میشناسهم ،واللهه ،اشههد باللهه ،سهرآمد
همه این روحانیت ،این علما از مراجع ایران و مراجع غیر ایهران ،ایهن مهرد بهزرگ تهاری  ،یعنهی
آیتالله العظمی خامنهای است.

1

 .5دینمداری

یری دیگر از ویژگیهای مهم و اساسی ملهت حسهینی ،دینمهداری اسهت .دینمهداری ،محهور
ً
ا لی نهضت امام حسین است و اساسا امام برای ا الح در دین و شیوه دینداری مهردم قیهام
کرد .از اینرو یری از علل ا لی شرلگیری انقالب اسهالمی ،احیهای دیهن در سهطح فهردی و
اجتماعی است که امام خمینی سخت بر آن تأکیهد داشهت .دینمهداری بایهد حقیقهی باشهد،
همانگونه که امام حسین درباره مردم زمان خود به آن اشاره داشت .مردم ایران نیز در انقهالب
خود ابت کردند که در عقیده و عمل ،پیرو دین حق هستند .دینداری مؤلفههای بسیاری دارد که
یری از مهمترین آنها ،توجه به نماز و اقامه این فریضه الهی است .امهام خمینهی بها اشهاره بهه
اقامه نماز سیدالشهدا در ظهر عاشورا ،نماز را کارخانه آدمسازی و مهمترین فریضه شهرعی و
فلسفه معنوی انقالب اسالمی میداند و میفرماید:

در

در اسالم از نماز ،هیچ فریضهای باالتر نیست  ...نماز ،پشتوانه ملهت اسهت .سیدالشههدا

همان ظهر عاشورا که جنگ بود و آن جنگ بزرگ بود و همه در معهرض خطهر بودنهد  ...ایسهتاد
همانجا نماز خواند؛ نگفت که ما میخواهیم جنگ برنیم .خیر ،جنگ را برای نماز کردند .نمهاز
یک کارخانه انسانسازی است  ...نماز خوب ،فحشا و منرر را از یک امت بیرون میکند.

2

 .6زمینهسازی برای دولت مهدوی

از دیگر ویژگیهای ملت حسینی ،تالش ،جهاد ،خودسازی ،جامعهسازی و حضور فعال و مو ر
 .1باشگاه خبرنگاران جوان« ،سخنان سردار سلیمانی درباره رهبر انقالب» ،1394/06/28 ،کد خبر.5328044 :
https://www.yjc.news/fa/news/5328044

 .2سید روحالله موسوی خمینی ،صحیفه امام ،ج  ،12ص 392و .393
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در همه عر ههای اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی ،زمینهه را بهرای ظههور منجهی عهالم بشهریت و
تشریل دولت مهدوی آماده میکند:

ک ِفى َد ْول ٍَه كَ ِرَم ٍه تُ ِع ُّز ِب َها ْ ِ
ََله َو
اْل ْسا َ َو َأ ْهل َُه َو تُ ِذ ُّل ِب َها ال ِّن َف َ
ب ِإل َْی َ
الل َُّه َّم ِإنَّا نَ ْر َغ ُ
اق َو َأ ْهل ُ
َ
ِ
ِ
الدع ِاه ِإلَى َط ِ
ِ ِ
الَلد ْن َیا َو
َله ُّ
ک َو ا ْل َق َاده ِإلَى َسَل ِبیل َ
اعت َ
َ
تَ ْج َعلُنَا ف َیها م َن ُّ َ
ک َو تَ ْر ُُ ُونََلا ِب َهَلا كَ َر َام َ
ْاْل َِ َر ِه؛ 1خدایا! به سوی تو مشتاقیم برای یافتن دولت کریمهای که اسالم و اهلش را بهه آن عزیهز
گردانی ،و نفا و اهلش را به وسیله آن خوار سهازی ،و مها را در آن دولهت از دعوتکننهدگان بهه
سوی طاعتت و رهبران به سوی راهت قرار دهی ،و کرامت دنیا و آخرت را از برکت آن روزیمهان
فرمایی.

آمادهسازی زمینه برای ظهور حضرت مهدی  ،یعنی حاکمیت قرآن و اسالم و عمل به احرهام
اسالمی که ملت ایران اولین قدم را برای حاکمیت اسالم برداشهته اسهت و آن ،ایجهاد جمههوری
اسالمی است .مقام معظم رهبری درباره معنای درست انتظار برای ظهور حضرت حجهت و
تشریل دولت مهدوی میفرماید:
انتظار ،به معنای نشستن و دست روی دست گااشتن و رشم به در دوختن ههم نیسهت؛ انتظهار
به معنای آماده شدن است ،به معنای اقدام کردن است .به معنای این اسهت کهه انسهان احسهاس
کند عاقبتی وجود دارد که میشود به آن دست یافت که برای رسیدن به آن عاقبت ،بایستی تهالش
کند .ما که انتظار فرج داریم ،انتظار ظهور حضرت ّ
بقیةالله(ارواحنا فداه) را داریهم؛ بایهد در ایهن
راه تالش کنیم .باید تالش کنیم در راه ایجاد جامعه مهدوی هم خودسهازی کنهیم ،ههم بهه قهدر
توانمان ،به قدر امرانمان ،دگرسازی کنیم و بتوانیم محیط پیرامونی خود را به هر انهدازهای کهه در
وسع و قدرت ماست ،به جامعه مهدوی نزدیک کنیم که جامعه مههدوی ،جامعهه قسهط اسهت؛
جامعه معنویت است ،جامعه معرفت است ،جامعه برادری و اخوت است ،جامعه علهم اسهت،
جامعه عزت است.

2

 .1عباس قمی ،مفاتیح الجنان ،دعای افتتاح ،ص .368
 .2سخنرانی تلویزیونی به مناسبت والدت حضرت امام زمان

.1399/01/21 ،
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=45317
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 .9محد ی ،جواد ،فر،نگ عاشورا ،قم :نشر معروف1380 ،ش.
 .10مفید ،محمد بن محمد ،االرشاد ،قم :کنگره شی مفید. 1413 ،
 .11موسوی خمینی ،سهید روحاللهه ،صوحیفه اموام ،تههران :مؤسسهه تنظهیم و نشهر آ هار امهام
خمینی 1388 ،ش.
 .12ههههههههههههههههههههههههههههههههه ،وصیتنامه الهی سیاسی ،تهران :مؤسسه تنظیم و نشر آ هار
امام خمینی 1385 ،ش.
پایگاهها

 .1باشگاه خبرنگاران جوان« ،سخنان سردار سلیمانی درباره رهبر انقالب» ،1394/06/28 ،کهد
خبر.5328044 :
 .2پایگاه اطالعرسانی دفتر حفظ و نشر آ ار آیتالله سید علی خامنهای.
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تابستان  1401ـ محرم  1444ـ شماره دهم

سرگذشت پیوستگان و جاماندگان از کاروان امام حسین
حجتاالسالم والمسلمین محم سالد محسنی
حجتاالسالم والمسلمین احم الح زاده

*

**

َّ َّ َ ُ ُّ َّ َ
لون في َسبیله َص ًُّا َك ََ َّْ ُهم ُب ٌ
ذين ُيقات َ
نیان
قال الله تعالیِ « :إن الله ي ِِ ال
ِِ
ِ

مقدمه

کاروان امام حسین در مسیر حرکت از مدینه تا کربال ،با رویشها و ریزشهایی همراه بود .در
این مدت افرادی توفیق یاری امام نصیبشان شد و به کاروان حسینی پیوستند ،امها در سهوی
دیگر نیز اشخا ی بودند که در عین میسر بودن فر ت و زمینه یاری سیدالشهدا  ،از پیوسهتن
به قافله حسینی بازماندند و از یاری آن حضرت محروم شدند 2.در این مقاله به سرگاشت برخی
از پیوستگان و جاماندگان از قافله حسینی اشاره میشود.
پیوستگان کاروان حسینی
َ
ُ
 .1زهیر بن قین

َ
ُزهیر بن قین از مره به سوی عرا بازمیگشت ،اما در راه عرا با کاروان سیدالشهدا هممسیر
شدُ .زهیر عثمانی بود؛ یعنی معتقد بود عثمان مظلومانه کشته شهده اسهت و قهاتالن او در هف
یاران علی بودند؛ از اینرو دوست نداشت که با امهام حسهین در یکجها توقهف کنهد .در
منزل َزرودُ ،زهیر مجبور شد با امام حسین در آنجا توقف کند ،اما او در یک طهرف و امهام
* دکتری فلسفه اسالمی و مدرس جامعة المصطفی العالمیة.
** دکتری تاری اسالم.
 .1ف« :4 :خداوند کسانی را دوست میدارد که در راه او پیرار میکنند گو یی بنایی آهنیناند».
 . 2برای مطالعه بیشتر درباره منهابع و مسهتندات مطالهب مقالهه ر : .محمدسهالم محسهنی ،وهو،شناموه عاشوورا،
فصلهای اول و دوم.
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در طرف دیگر خیمههایشان را برپا کردند.
 .1/1دعوت امام حسین

َ
ُ
از زهیر بن قین

امام حسین قا دی را به سوی ُزهیر فرستاد و او را نزد خود دعوت کرد .مردی از قبیلهه فهزار از
همراهان ُزهیر میگوید:

ما بر سر سفره غاا بودیم که فرستاده حسین وارد شد و به ُزهیر گفت« :امهام مهن را بهه دنبهال
شما فرستاده تا نزد او بیایی» .در ایهن هنگهام مها ههر رهه در دسهت داشهتیم ،انهداختیم و رنهان
ْ
َ
شگفتزده شدیم که گویا پرندهای روی سر ما نشسته استَ .دلهم بنت عمرو ،همسهر زهیهر او را
تشویق کرد و گفت« :پسر رسولخدا تهو را خواسهته و قا هدی را بهه دنبالهت فرسهتاده ،تهو
نمیروی؟ سبحانالله! برو سخنانش را بشنو و بعد برگرد»ُ .زهیر به خیمه حسهین رفهت ،امها
طولی نرشید که با رهره شادمان و درخشهان بازگشهت و بهه همراههان خهود گفهت« :ههر کهس
1
دوست دارد به دنبال من بیاید ،وگرنه این آخرین مالقات ما خواهد بود».

ُ
 .1/2ایثار و فداکاری زهیر در حمایت از امام حسین

ُزهیر در شب عاشورا ،از نخستین ا حاب امام بود که اعالم وفاداری نمود و بهه آن حضهرت
عرض کرد« :به خدا سوگند! دوست داشتم که کشته میشدم ،سپس زنده میگشتم و باز تها ههزار
بار کشته میشدم؛ اما خداوند به این وسیله ،کشته شدن را از شما و جوانهان اهلبیهت شهما دفهع
2
میکرد».
ُ
اخالص ،فداکاری ،رشادت و توانایی زهیر موجب شد امهام حسهین در روز عاشهورا او را بهه
عنوان فرمانده جناح راست لشرر َ(م َیمنه) تعیین کند و فرماندهی بخش عظیمی از سپاه را بهه وی
بسپارد 3.او هنگام نماز ظهر عاشورا همراه سعید بن عبدالله حنفهی ،جهان خهود را سهپر تیرههای
4
دشمن کردند تا امام حسین نماز بخواند.
ُ
 .1احمد بن یحیی َبالذری ،أنسواب األشوراف ،ج  ،3ص  378و 379؛ احمهد بهن داود دینهوری ،األخبوار الطووال،
ص 246و 247؛ محمد بن جریر طبری ،تاریخ الطبری ،ج  ،5ص 396؛ محمد بن محمد مفید ،اإلرشواد ،ج ،2
ص 72و.73
َ ُ
 .2احمد بن یحیی بالذری ،أنساب األشراف ،ج  ،3ص 393؛ محمد بن جریر طبری ،تاریخ الطبری ،ج  ،5ص419
و 420؛ محمد بن علی ابناعثم ،الفتوح ،ج  ،5ص 95؛ محمد بن محمد مفید ،اإلرشاد ،ج  ،2ص  92و .93
ُ
 .3احمد بن یحیی َبالذری ،أنساب األشراف ،ج  ،3ص 395؛ احمد بن داود دینهوری ،األخبوار الطووال ،ص 256؛
محمد بن جریر طبری ،تاریخ الطبری ،ج  ،5ص .422
 .4ر : .محمد بن جریر طبری ،تاریخ الطبری ،ج  ،5ص .441
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متتن دستتته و ت پرپتتر ولتتزار حستتیند

متتن شتتمو تتروزاا شتتب تتار حستتیند

من بنج ق تذ مترگ ور تتار حستیند

1

متتن عاشتتخ د باختتته و اتتار حستتیند

ُ
 .2ح ّر بن یزید ریاحی

ُ
ح ّر ،نخستین کسی بود که راه امام حسین را بست و آن حضرت را از رفهتن بهه سهوی کوفهه و
برگشت به مدینه و مره بازداشت ،اما هنگامی کهه قسهاوت و بیرحمهی سهپاه ابنزیهاد را دیهد و
متوجه شد که آنها تصمیم دارند امام را به شهادت برسانند؛ از لشرر کوفه جدا شد و خهود را
به سپاه سیدالشهدا رساند و اظهار ندامت و پیشیمانی کرد.
َ
ُمهاجر بن اوس در روز عاشورا ،وقتی او را با وضع غیر عادی دید؛ پرسید« :بهه کجها میخهواهی
ُ
بروی؟ آیا میخواهی حمله کنی؟» .ح ّر پاس نهداد و لهرزه سهختی انهدامش را گرفهت .مههاجر
ُ
گفت« :اگر از من بپرسند شجاعترین مرد اهل کوفه کیست ،تو را نام خواهم برد؛ .ای ح ّر! امهروز
ُ
ره پیش آمده است که تو را با این حال میبینم؟» .ح ّر جواب داد« :به خدا قسم من امروز اختیار
دارم که یا بهشت را انتخاب کنم یا جهنم را و به خدا قسم اگر ترهتره یا سوخته شوم ،هیچ مقام و
موقعیتی را جز بهشت انتخاب نمیکنم» .این سخن را گفت و اسبش را به طرف خیمهههای امهام
حسین راند و به آن حضرت عرض کرد« :آیا توبه من قبول میشود؟» .امام حسین فرمود:
2
«آری؛ خدا توبه تو را میپایرد و تو در دنیا و آخرت آزاده هستی».
تتا دلتتد در حتترم قتترب تتر ااب ت راهتتی

رتتی زا بتته بر اتت ز وبتتردم هتتی

ر به اه باه دو ص بره ونه میبخرتی

من بیچتاره چته ستازم بته ت ارم بتاهی

ور شرد عمر شبی ،با رام ا شب وتذرد

3

صتتبظ راتتاد بتتر رم چتته شتتب بر تتاهی

به جز این دو نفر که سرنوشت مشهوری دارنهد ،بههرغم تهالش زیهاد دشهمن بهرای جلهوگیری از
پیوستن یاران آن حضرت در کوفه به سپاه کربال ،اما عدهای جان خود را به خطر انداختند و شهبانه
از مسیرهای بیابانی خود را به اردوی امام حسین رساندند یا در کهربال از سهپاه ابنزیهاد جهدا
 .1شاعر غالمرضا سازگار.
ُ
 .2احمد بن یحیی َبالذری ،أنساب األشراف ،ج  ،3ص  397و 398؛ احمد بن داود دینهوری ،األخبهار الطهوال ،ص
256؛ محمد بن جریر طبری ،تاری الطبری ،ج  ،5ص  427و 428؛ محمدبن علی دو  ،األمالی ،ص 159؛
محمد بن محمد مفید ،اإلرشاد ،ج  ،2ص  101ه .99
 .3شاعر حاج غالمرضا سازگار.
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شدند و به امام حسین پیوستند .برخی دیگر نیز اگر ره دیر به کربال رسیدند ،ولی با سپاه عمر
بن سعد درگیر شدند و به شهادت رسیدند که در ادامه به سرگاشت برخی از آنها اشاره میشود.
ّ
عجالنی و برادرش أبوالحتوف
 .3سعد بن حرث أنصاری

این دو برادر از گروه خوارج بودند که برای جنگ با امام حسین  ،به سپاه عمر بن سعد پیوسهته
بودند؛ اما هنگامی که دای امام را شنیدند که میفرمود« :أ ناصر فینصرنا؛ آیها کسهی هسهت
که ما را یاری کند» و نیز وقتی دای ناله بچه ها را شنیدند ،خون غیرتشان به جوش آمهد و بهه
1
کمک امام رفتند و در دفاع از امام دو نفری جنگیدند تا هر دو به شهادت رسیدند.
 .4جابر بن حجاج

جابر ،قهرمانی شجاع از قبیله تیم و مردی دلیهر و اندیشهمند بهود و از مسهلم بهن عقیهل پیهروی
میکرد .پس از آنره مردم دست از یاری مسلم برداشتند و او دستگیر شد ،جابر در میان قبیلههاش
پنهان شد و رون شنید که امام حسین به کربال آمده است؛ همراه عمهر سهعد از کوفهه بیهرون
آمد و پیش از شروع جنگ فر تی یافت و نزد امام حسین آمد و بهه امهام پیوسهت .آنگهاه
همراه ایشان تا روز عاشورا ماند .هنگامی که جنگ درگرفت ،به حضور امهام حسهین رسهید و
2
آنقدر جنگید تا به شهادت رسید.
 .5حارث بن امرء القیس

حارو ،از کسانی بود که همراه سپاه عمر سعد از کوفه بیرون آمد تا به کربال رسهید .هنگهامی کهه
عمههر سههعد و یههارانش ش هرایط امههام حسههین را نپایرفتنههد و عبیداللههه بهها رفتههار سههتمرارانه و
جنایترارانه ،آب را بر آن حضهرت و یهارانش بسهت؛ خهود را بهه امهام رسهاند و همهراه یهاران
کندیاش ه که رهار نفر بودند ه به امام پیوست .حارو در تیراندازی ،سرآمد دوران خهود بهه
شمار میرفت .او پیوسته با آن حضرت بود و هنگامی که جنگ آغاز شد ،با کسانی که پیشهاپیش
3
امام حسین حرکت میکردند؛ همراه و در حمله نخست به شهادت رسید.
 .6قاسم بن حبیب بن ابیبشر

وی مردی دالور ،پرهیزکار و دیندار بود که همواره شبها را به عبادت و شب زندهداری میگاراند
 .1جمعی از نویسندگان ،مع الرکب الحسینی ،ج  ،4ص .329
 .2همان ،ص .158
 .3همان ،ص .183
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و این ،رمز موفقیت و توفیق او برای حضور در کربال بهود .وی بهه شهجاعت و قهرمهانی شههرت
داشت و در راه والیت و ایمان استوار بود .او که در شمار شیعیان کوفه بود ،همراه آنهان بهه کهربال
آمد و به یاران امام پیوست و تا هنگام شهادت در کنار امام خود بود .در زیارت ناحیه مقدسهه
1
بر وی رنین درود فرستاده شده است« :سالم بر قاسم بن حبیب ازدی».
 .7عمرو بن قرظة أنصاری

وی ،محدو و فقیه و پدرش ،از یاران امیرالمؤمنین بود که به همراه ایشهان از مدینهه بهه کوفهه
آمده بود .پدرش به فرمان امام علی  ،فرماندار فارس بود .عمرو پیش از آنره در روز هفتم امام
حسین را محا ره کنند ،به امام در کربال پیوست .امام حسین که به علهم و توانهایی او
مطمئن بود ،او را برای گفتگو با عمر بن سعد فرستاد .نتیجه مااکره او با عمهر سهعد جلهوگیری از
جنگ بود تا هنگامی که شمر به کربال وارد شد و دسهتور آورد کهه بایهد بها حسهین بهن علهی
بجنگند .او در روز عاشورا از امام اجازه گرفت و به میهدان رفهت ،رجزخهوانی کهرد و پهس از
جنگی مردانه بر زمین افتاد .هنگامی که امام حسین بر بالینش حاضر شهد ،از امهام سهؤال
2
کرد« :آیا من یار وفاداری بودم؟» امام فرمود« :بله؛ تو در بهشت در کنار منی».
ّ
 .8هفهاف بن مهند راسبی بصری

او یری از قهرمانان شجاع بصره و از شیعیان مخلهص و از یهاران امیرمؤمنهان بهود و در همهه
جنگهای آن حضرت شرکت داشت .او پس از نماز عصر بهه کهربال رسهید و پرسهید« :حسهین
کجاست؟» .هنگامی که ا ری از امام نیافت ،به سوی عمر سعد رفت و از مهردم پرسهید« :از
حسین بن علی ره خبر دارید؟» .گفتند« :تو کیسهتی؟» .گفهت« :مهن هفههاف راسهبی بصهری
هستم و بعد از آنره شنیدهام حسین از مره به عرا آمده است ،به یاری وی آمهدهام» .گفتنهد:
«ما حسین و یارانش و کسانی را که به او پیوستند ،کشتهایم و جز زنان و کودکان و پسر بیمهارش ه
علی بن الحسین ه کسی نمانده است .آیا نمیبینی کهه مهردم بهه خیمههها هجهوم آوردهانهد و
سرگرم غارت اموال دختران رسولخدا هسهتند» .هفههاف پهس از شهنیدن خبهر بهه شههادت
رسیدن امام حسین و تهاجم مردم ،شمشیرش را کشید و گفت« :مهن از خانهدان محمهد
3
دفاع میکنم» .آنگاه همانند شیر با شمشیر به آنان حملهور شد تا به شهادت رسید.
 .1همان ،ص .165
 .2محمد بن طاهر السماوی ،إبصار العین ،ص . 155
 .3جمعی از نویسندگان ،با کاروان حسینی ،ج  ،4ص .313
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در تاری معا ر نیز افرادی با زمانسنجی و دقت در تصمیمگیری ،از فر هت انقهالب اسهالمی
استفاده کردند و خود را به کاروان اهل بهشت رساندند که از آن جمله میتوان بهه شههیدی اشهاره
کرد که در منطقه کارخانه قند ورامین جزء اشرار به حساب میآمد؛ اما با تحول اخالقی به انسهان
دیگری مبدل و با ا رار خودش به جبهه اعزام شد و رند روز از مهرماه سال  61گاشهته بهود کهه
1
به شهادت رسید.
گریختگان از سپاه امام حسین

مطابق آیات قرآن ،کسی حق ندارد از مقابل دشمن فرار کنهد و سهپاه اسهالم را تنهها بگهاارد .ههر
کسی این کار را انجام دهد ،به خشم خدا گرفتار میشود و در آتش است:

َ ُّ َ َّ َ َ ُ
َ ُ ُ َّ َ َ َ ُ َ ْ ً َ ُ َ ُّ ُ ُ ْ َ ْ َ َ َ ُ َ ِّ َ َ
لذ
يا أيها الذين آمنوا ِإذا لقیتم الذين كُروا زحُا فال تولوهم اْلدبار * وملن يلول ِهم يوم ِذ ٍ
ُ ُ َ ُ َّ ُ َ َ ِّ ً
َ ُ َ َ ِّ ً ٰ َ َ َ
َ َّ َ َ ُ َ َ َّ
َ َ َ
لن ُم َو بلذ َ
باء ِبغض ٍ ِمن الل ِه ومَواه جه
لی ِفذ ٍة فقد
تال أو متِیزا ِإ
دبره ِإال متِرفا ِل ِق ٍ
ِ
َ
الم ُ
صیر؛ 2ای کسانی که ایمان آوردهاید! هنگامی که با انبوه کافران در میدان نبرد روبههرو شهوید،

به آنها پشت نرنید (و فرار ننمایید) و هر کهس در آن هنگهام بهه آنهها پشهت کنهد ه مگهر آنرهه
هدفش کنارهگیری از میدان برای حمله مجدد و یا به قصد پیوستن به گروهی (از مجاهدان) بهوده
باشد ه (رنین کسی) به غضب خدا گرفتار خواهد شد و جایگاه او جههنم ،و رهه بهد جایگهاهی
است.

در این بخش به بررسی سرگاشت کسانی پرداخته میشود که از سپاه امام حسین
و بعدها به سختی پیشمان شدند.

فرار کردنهد

ُ ُ
 .1عبیدالله بن ح ّر جعفی

ُ
عبیدالله بن ح ّر ُجعفی ،از اشراف و افراد سرشناس کوفه بود؛ اما وابستگی به دنیا و عافیهتطلبی،
سرنوشت او را طوری دیگر رقم زد .او از کوفه خارج شده و در بیابان خیمه زده بود تا در تحوالت
سیاسی خود را بیطرف نگه دارد و مجبور به حمایهت از طرفهداران امهام حسهین یها ابنزیهاد
نشود ،ولی از قضا در مسیر امام قرار گرفت.
 .1خبرگزاری تسنیم« ،زندگی به سبک شهدا» ،1400/04/14 ،کد خبر.2532680 :
https://www.tasnimnews.com/fa/news/2532680/14/04/1400
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 .1/1امتناع از یاری امام حسین

هنگامی که امام حسین در منزل قصر بنی ُمقاتل فرود آمهد ،خیمههای را دیهد و پرسهید« :ایهن
ُ
خیمه متعلق به ره کسی است؟» .گفتند« :متعلق به عبیدالله بن ح ّهر ُجعفهی اسهت» .حضهرت
کسی را فرستاد تا او را دعوت کند .فرستاده امام به خیمه او رفت و گفت« :حسین بن علی
ُ
شما را خواسته است» .عبیدالله بن ح ّر گفت« :به خدا سوگند مهن از شههر کوفهه بهه ایهن خهاطر
بیرون آمدم که نمیخواستم وقتی حسین به کوفه وارد شود ،من آنجا باشهم .نهه ،مهن دوسهت
ندارم او را ببینم و او من را ببیند» .فرستاده امام حسین آمد و جریان را به آن حضهرت گهزارش
ُ
داد .آنگاه امام حسین خودش برخاست و به خیمه عبیدالله بن ح ّر رفت و او را به یاری خهود
دعوت کرد؛ اما او همان جواب قبلی را تررار نمود و از پیوستن به کهاروان سیدالشههدا امتنهاع
کرد .امام فرمود« :حاال که ما را یاری نمیکنی ،پس از خدا بتهرس از اینرهه در کنهار کسهانی
باشی که با ما میجنگند .به خدا قسم هر کس که فریاد ما به گوشهش برسهد ،ولهی یهاری نرنهد؛
1
هال خواهد شد» .آنگاه از نزد او برخاست و رفت.
ُ
 .1/2عبیدالله بن ح ّر تحت تعقیب ابنزیاد

ُ
اگر ره عبیدالله بن ح ّر ُجعفی از مخهاطرات همراههی امهام حسهین پرهیهز کهرد ،امها دیهری
نگاشت که تحت تعقیب ابنزیاد قرار گرفت و به ندامت و حسرت ابهدی گرفتهار شهد .ابنزیهاد
ُ
پس از واقعه عاشورا ،وقتی خبر اشراف و بزرگان کوفه را گرفت؛ عبیدالله بن ح ّهر ُجعفهی را ندیهد.
ُ
پس از رند روز عبیدالله بن ح ّر ،خود نزد ابنزیاد رفت .ابنزیاد پرسید« :کجا بودی پسر حر؟».
ُ
او گفت« :مرید بودم» .ابنزیاد گفت« :مرض قلب داشتی یا مرض بدنی؟» .عبیدالله بهن ح ّهر
گفت« :قلبم مرید نشده بود ،اما بدنم را خداوند منت نهاد و عافیت بخشهید» .ابنزیهاد گفهت:
ُ
«دروغ میگویی .تو با دشمن ما بودهای» .عبیدالله بن ح ّر گفت« :اگر با دشمن شما بهودم ،دیهده
میشدم؛ رون من آدم سرشناسی هستم».
ُّ
در همین حال وقتی ابنزیاد لحظهای از عبیدالله بن حر غافل شد ،او از فر ت استفاده کهرد و از
مجلس بیرون آمد و بر اسب خود سوار شد و گریخت.
ُ
 .1احمد بن یحیی َبالذری ،أنساب األشوراف ،ج  ،3ص 384؛ احمهد بهن داود دینهوری ،األخبوار الطووال ،ص250
و251؛ محمد بن جیریر طبری ،تاریخ الطبری ،ج  ،5ص 407؛ محمد بن محمد مفیهد ،اإلرشواد ،ج  ،2ص 81
و.82
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ُ
 .1/3پیشمانی عبیدالله بن ح ّر

ُ
عبیدالله بن ح ّر از کوفه خارج شد و به کربال آمد .مزار امام را زیارت و اظهار پشیمانی کهرد و
حسرت و اندوه خویش را در قالب اشعاری به این مضمون بیان نمود« :فرمانده خیانترار ،فرزنهد
خیانتپیشه به من میگوید ررا تو با آن شهید جنگ نرردی؟ آری؛ پشیمانم کهه رهرا او را یهاری
1
نرردم .بله؛ هر کس که به موقع توفیق نیابد ،پشیمان خواهد شد».
اگر من تر ارباب وفا کردم ،پشیمانم اگر اینگونه با ساقی جفا کردم ،پشیمانم
من از عمتری بته بتا زاهت نتا بتردم

من از برری به در راه خ ا بردم ،پرتیما د

بتته هتتر بتتا پتتا وتتذارم بینتتهها بیتتند

هتتتتزاراا چ تتتتره در اینتتتتهها بیتتتتند

 .2هرثمة بن سلیم

هر مه از یاران علی بود که وقتی از جنگ فین نهزد همسهرش ،جهرداء دختهر سهمیر کهه از
شیعیان علی بود ،بازگشت؛ به زنش گفت« :آیا سخنی شگفت از دوستت ،ابوالحسهن برایهت
ّ
بگویم؟ رون به کربال فرود آمدیم ،قطعهای از خا آن خطه برابرش بر آمد .آن را بویید و گفهت:
«خوشا بر تو ای خا پا ! گروهی از تو به محشر بر آیند که بیحسابرسی به بهشهت درآینهد .او
این علم غیب را از کجا یافته است؟» .همسرش گفت« :ای مرد از این بد دلی دست بهدار؛ زیهرا
ّ
امیرمؤمنان جز حق نگفته است» .هر مه گوید( :رندی بعهد) آنگهاه کهه عبیداللهه بهن زیهاد
نیرویی به پیرار با حسین بن علی و یارانش فرستاد ،من نیز در زمره سواران اعهزام شهده بهودم.
وقتی به گروه حسین و یارانش نزدیک شدیم ،من همان منزلگاهی را که با علی در آن فرود
آمده بودیم و قطعه خاکی را که برخاسته بود و گفتاری را که او گفته بود ،به یاد آوردم و بازشناختم.
از اینرو از ادامه همراهی با آنان نفرتی در خود احساس کردم و بها اسهب خهود ،روی بهه قرارگهاه
حسین نهادم تا خدمتش ایستادم و بر او سالم کردم و آنچه را در این منزلگاه از پهدرش شهنیده
بودم ،به وی باز گفتم .حسین گفت« :آیا تو اینک با مایی یها بهر ضهد مها؟» گفهتم« :ای پسهر
پیامبر خدا! نه با تویم و نه بر ضد تو .زن و فرزند خود را بازنهادهام و بر جان آنان از گزنهد ابنزیهاد
بیم دارم» .حسین گفت« :پس شتابان بگریز تا قتلگاه ما را در اینجا نبینی .سهوگند بهدان کهس
که جان محمد در دست قدرت اوست ،هیچ مردی نباشد که امروز ما را اینجا در قتلگاه ببیند
و یاریمان ندهد ،جز آنره خدایش به دوزخ افرنهد» .گفهت« :از ایهن رو مهن رو بهه راه نههادم و
 .1محمد بن جریر طبری ،تاریخ الطبری ،ج  ،5ص  469و.470
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گریزان شتافتم تا قتلگاه او از دیدهام نهان شد».
عزاز ق ردا ی یست در مصر سخنستنجی
و خرد میشمارد خن ه صتبظ قیامتت را

1

ارد ور ه بنسی غیر ارست

بتارواا متا

چراغتتی بتتز د بیتت ار دارد دودمتتاا متتا

در تاری معا ر نیز بسیاری از اینگونه افراد را میتوان مشاهده کرد که نتوانستهاند در لحظهههای
حساس تصمیم درستی بگیرند و به فرموده قرآن ،به دلیل گناهان قبلی ،شیطان آنها را از تصهمیم
ََّ ََّ َ
ين َت َو ََّل ْوا م ْن ُک ْم َي ْو َم ْال َت َقی ْال َج ْم َع ََّ َ ْ َ َ ََّ ُ ُ ََّ ْ َ ُ
ان ب َ
لب ْع ِض
درست بازداشته استِ « :إن ال ِذ
ِ
ِ
ان ِإْما استزلهم الشیط ِ
َما َك َِ ُبوا؛ 2کسانی از شما که در روز برخورد دو گروه پشت کردند و فراری شدند ،شهیطان آنهها
را به سبب نافرمانی و بدکرداریشان به لغزش افرند» .مسعود رجوی ،سهرکرده منهافقین یرهی از
این افراد است که در ابتدای پیهروزی انقهالب اسهالمی میگفهت« :بگااریهد همچهون گاشهته
ً
راحتا اعالم کنیم که ما در خطوط ضد امپریالیستی سهربازان یهکدل و یرپاررهه امهام خمینهی
هستیم و در همین رابطه خواستار ایمنی و سالمت هر ره بیشتر امام میباشهیم» 3،امها بهه دامهن
دام و آمریرا فرار کرد و دست به قتل عام هزاران نفر از هموطنان خود زد.
فهرست منابع
کتب
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ابراهیم ،راپ دوم ،بیروت :دارالتراو. 1387 ،
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روشهای امام حسین در تربیت اخالقی پیروان
*

ردالله میرعرب

مقدمه

شناخت روشهای مطلوب تربیتی ،مهمترین مسئله متولیان هدایت جامعه است؛ زیهرا بها رنهین
شناختی میتوانند از توانمندیهای بالقوه و استعدادهای درونی اعضای جامعهه ههدف بهه نحهو
مطلوب بهرهبرداری کنند .داشتن روش درست تربیت ،موجب میشود مربی بتواند انسهانهایی را
تربیت کند که به نحو روشمند از تاریری گمراهی خارج شوند ،در پرتو نور ههدایت قهرار گیرنهد،
سبک زندگی آنان رنان شود که قدرت نظهارت بهر خهود و تهوان بهازنگری در اعمهال خهویش را
تحصیل کنند و حداکثر کارایی را برای تغییر شرایط محیطی خویش بهه منظهور اسهتفاده بهینهه از
توانمندیهای فطری و امرانات محیطی بهدست آورنهد .بهر اسهاس اعتقهاد مها عهالیترین روش
تربیتی برای تأمین این نیاز ،روش ائمه اطهار است که حضرت سیدالشهدا ،امهام حسهین
یری از آن انوار طیبه است .آن حضرت در طول زندگی خود در مقهام مربهی کارکردههای تربیتهی
روشمندی داشته که در سخن و رفتارشان جلهوه کهرده اسهت .در ایهن مجهال نمونهههایی از ایهن
کارکردهای روشمند تربیتی حضرت را ارائه میکنیم.
 .1شناساندن حقیقت دنیا

شناخت حقیقت دنیا ،عنصهر بسهیار مهمهی در تغییهر رفتارههای انسهان و جههتگیری اوسهت.
بسیاری از مشرالت جامعه ،از نشناختن حقیقت دنیا و وابسهتگی شهدید بهه دنیها نشهأت گرفتهه
کرده استَ :
است .امام حسین در رند بیت شعر حقیقت دنیا و ارزش آن را رنین بیان َ
َ تتتْ َا َ ُکتتتن التتت ع َ َیا ُ َعتتت ع َ َ
یستتت
ِ
ِ
ِ

* عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.

َ
َ َ َ َ َ َ
َ
تته َ َعلتتتی َو َ َبتتت
تتْا َتتتراب اللت ِ
ت ِ

ُ
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َ
َو ِإا
َ
َو ِإا
َ
َو ِإا

َُ
َ ََ َ ُ َ َ َ ُ َ َ َ
تر ِ ا ِرتتتت
تن اَبتت اا ِللمت
کت
ِ
َُ
َ َ ُ
َ َ
تتتن اَ َر َزا ِق َستتتما ُمقتتت را
ک
ِ
َ َ
َُ
اَ َم َ
تترا ُ ل َلت َ
تتر ِْ َب َم ُع َ تتا
تتن
ِ
ک ِ

َ ََ َ ُ
ََ َ ُ َ
َ َ
ته َ لت
قت ام ِر ٍئ ِبالسی ِ ِ ت الل ِ
ََ َ ُ
َ ق َل ُ َس َع ِ َال َم َر ِء ت َال َک َ
تب َبمت
س
ِ
ِ
ِ
ُ
ََ َ ُ ََ َ
َ
1
َ
َ
ََ
ُ
ته المتترء ابخت
وْ ِبت ِ
متتا بتتا متتتر ٍ

«اگرره زندگی این دنیا از نظر گروهی بسیار با ارزش است ،ولی آخرت که جههان پهاداش الههی
است ،برتر ،واالتر و با ارزشتر است و اگر این بدنها برای مرگ آفریده شهده اسهت ،پهس کشهته
ّ
شدن انسان در راه خدا از همه ریز پسندیدهتر است ،و اگر روزیها مقهدر و تقسهیم شهده اسهت
پس هر ره انسان در کسب روت کمحرصتر باشد ،نیروتر است و اگر جمع کردن امهوال بهرای
تر کردن است ،بنابراین به آنچه تر خواهد شد؛ ررا باید بخل ورزید و آن را رف نررد».
زیبایی و لطافت این بیان ،در ذهن شنونده خاطره میسازد و در تربیت اخالقی او نقش سازندهای
دارد.
 .2ایجاد خودباوری

بسیاری از مشرالت انسانها بهویژه جوانان ،نداشتن اعتماد به نفس و خودبهاوری اسهت .کسهی
که عزت نفس و خودباوری دارد ،بر نفس خویش مسلطتر است و از ارزشههای خهود اسهتوارتر
حراست میکند .امام حسین هر طبقه و سهنی را بهه روشهی خهاص بهه سهمت خودبهاوری و
احساس عزت هدایت میکرد که نمونههایی از آن ذکر میشود.
 .1/2توصیف عزیزانه از کودک

عبدالله بن عتبه میگوید« :روزی در خدمت سیدالشهداء بودم که فرزند کورک آن حضهرت
(امامسجاد ) وارد شد .امام او را پیش خواند و به سهینهاش رسهبانید ،پیشهانیاش را بوسهید و
َلن ََ ْل َقَل ؛ 2پهدرم بهه فهدایت! رقهدر خوشبهو
ََْل َ َ -و َأ ْح َس َ
َلب ِر َ
فرمودِ « :ب َأ ِبي َأ ْن َ َمَلا َأ ْط َی َ
وزیبایی».
این احترام به کود در حضور دیگران ،در تربیت او بسیار مؤ ر است و احساس خوبی در جمهع
خواهد داشت.
 .2/2تحسین امیدآفرین

وقتی حر بن یزید ریاحی که اولین فرمانده لشرر ابنزیاد بهود و امهام حسهین
 .1محمدباقر مجلسی ،بحاراألنوار ،ج  ،45ص .49
 .2همان ،ج  ،46ص .19

را آزرده بهود ،از
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کار خود پشیمان شد و به سمت حضرت آمهد؛ حضهرت بهه گرمهی از او اسهتقبال کهرد و هرگهز
گاشتهاش را به رخش نرشید بلره هنگامی که جنازه خونین »حر» را در آخرین لحظات زنهدگی
به محضرامام حسین آوردند ،امام در حالی که با دستان مبار  ،ورت او را نهوازش مهیداد و
خونرهرهاش را پا میکرد ،خطاب به او فرمود « :ه ِ
ُ
واّلل ما َ
َلراًَ ،فأنَل َ
ّ
أَطأ أ ُّم َ إذ َس َّ
َلمت َ ُح ّ
هِ
ِ
اْلَرة؛ 1سوگند به خدا! مهادرت در ایهن نهام نههادن اشهتباه نرهرده
الدنیا و َس ِعید ِفي
واّلل ُح ٌّر ِفي ُّ
ّ
است ،به خدا قسم تو در دنیا آزادمرد و در آخرت سعادتمند خواهی بود».
این رفتار تربیتی ،به یقین امیدبخش است و به بینندگان و شنوندگان این پیام را میدههد کهه بهرای
بازگشت هیچوقت دیر نیست و بزرگی مقدار گناه نیز هرگز مانع نخواهد بود.
 .3فرهنگسازی با بیان آثار عمل

«سالم کردن» ،از بهتهرین آموزهههای دیهن مبهین اسهالم و شهاخص برجسهته در سهبک زنهدگی
رسولخاتم است .سالم بهترین وسیله برای آغهاز ارتبهاط اجتمهاعی بها دیگهران اسهت .ایهن
فرهنگ که در تربیت اجتماعی و توسعه اخالقهی بسهیار مهؤ ر اسهت ،از سهوی امهام حسهین
تقویت شده و حضرت با سخن و عمل خویش یاران و دوستان خهود را بهه سهالم تشهویق کهرده
2
َلد ِو و و ِاح ِ
است؛ رنانره فرموده استِ « :للس َا ِ سبع َن حسن ًة ِتسَلو و ِسَلت َن ِللْمبت ِ
لَلراد؛
َ ْ ُ َ َ َ ْ َ ُّ
َ َ َ
َُْ
َّ
َلدة ل َّ
سالم کردن هفتاد حسنه دارد ،شصت و نه حسنه آن برای سالمکننده و یک حسنه و پهاداش بهرای
پاس دهنده است».
ز ستتالم خرشستتالماا ،بکرتتد ز ببتتر دامتتاا

به ش ست از سالما  ،د و بتاا متا ُم ّ
طیتب

3

ِ
ِ
الس َا ؛ 4نهایت ُبخهل آن اسهت کهه
حضرت در بیانی دیگر تأکید کرده است« :ال َْبخی ُّ َم ْن َبخ َّ ِب َّ
کسی در سالم کردن ُبخل بورزد» .رنین بیانی ا ر بسیاری بر یاران و دوسهتداران ائمهه دارد و
موجب تالش آنها برای گرفتار نشدن در دام زشتترین نوع ُبخل میشود.
 .1سلیمان بن ابراهیم قندوزی ،ینابیع الموده ،ج  ،3ص  76و .77
 .2حسن بن علی ابنشعبه حرانی ،تحف العقول ،ص .248
 .3جاللالدین محمد بلخی رومی ،دیوان شمس ،غزلیات ،غزل .301
 .4حسن بن علی ابنشعبه حرانی ،تحف العقول ،ص .248
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 .4تجلیل از مقام معلم با هدیه ویژه

تربیت جامعه ،با احترام به علم و عالم و معلهم و نهادینهه کهردن ایهن اخهال در جامعهه محقهق
میشود .یری از فرزندان امام حسین در مدینه نزد معلمی به نهام عبهدالرحمان َسهلمی کهه از
شاگردان امیرالمؤمنین بود ،آموزش میدید .روزی معلم به او سوره حمد را آموخت .هنگهامی
که آن کود حمد را برای پدر قرائت کرد ،حضرت معلم فرزندش را فرا خواند و هزار دینار و هزار
پارره قیمتی به او پاداش داد و دهانش را پر از ُد ّر کرد .وقتی علت این کار از حضرت سؤال شهد،
فرمود« :وأَن َ َقو هذا ِمن ع ِ
طائ ِهِ َ[َ ،عني تَ ِعل َیم ُه]؛ 1آنچه من به او دادم ،ره نسهبتی بها آنچهه او بهه
َ َ ُ َ
َ
فرزندم داد؛ دارد [یعنی او با تعلیم سهوره حمهد ریهزی بهه مهن داد کهه ارزشهش بسهیار فراتهر از
هدیههای من است ».
رنین رفتاری مریدان حضرت را متوجه اهمیت تعلیم و تربیهت و ارزش علهم میکنهد .بیشهک
رنین روشی به آن کود و بینندگان و شنوندگان میآموزد که معلم مقامی بسیار واال دارد و بهرای
ترریم او هر ره هزینه شود ،جبران کارش نمیشود .با این اندیشه است که بهه یهارانش سهفارش
ِ
العلمَلاء؛ 2همنشهینی بها دانشهمندان و معلمهان»
میکند که بخشی از زندگیشان را به « ُمجالَسَلة ُ
اختصاص دهند.
 .5تبیین عملی معارف

یری از دستورات دلپایر و تربیتی اسالم ،این است که اگر کسی به شما خوبی کرد ،به بهتهر از آن
جواب دهید .این کار موجب گسترش نیری میان افراد جامعه و توسعه فرهنگ محبهت و اخهال
َ
نیک میشود .رفتار امام حسین  ،یری از جلوههای آشرار این سخن اسهت .أنهس بهن مالهک
میگوید:
نزد امام حسین

بودم ،کنیزکی در حالی که دستهای ریحان به دست داشهت ،وارد شهد و آن را

تقدیم امام نمود .حضرت فرمهود« :تهو را بهه خهاطر خداونهد آزاد کهردم» .بها تعجهب پرسهیدم:
«کنیزکی برای شما دستهای ریحان آورد و به شما سالم کهرد .شهما او را آزاد کردیهد!؟» .امهام
فرمود« :خداوند اینگونه ما را ادب کرده است؛ زیرا فرموده اسهت :و ِإذا حییَلتم ِبت ِْی ٍ
َلة َف َْیَُّل ا
َ
ُ ِّ ُ ْ َ َّ
ٍ
ِ
ِ َ
َِ
كان َعلى كُ ِّّ َش ْيء َحسیبا؛ 3هر گهاه کسهی بهه شهما تحیهت و
اّلل َ
بأ ْح َس َن م ْنها أ ْو ُر ُّدوها إ َّن ه ّ َ
 .1عبدالله بن نورالله بحرانی ،العوالم االمام الحسین  ،ص.64
 .2علی بن عیسی اربلی ،کشف الغمة فی معرفة األئمة ،ج  ،2ص .32
 .3نساء.86 :
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درود گفت و سخن یا رفتار خوشایندی با شما داشت ،شما نیز جواب او را به همان یها بهتهر از آن
بگویید؛ و جواب بهتر این کنیز ،آزادی اوست».

رفتار کریمانهتری نیز در زنهدگی سیدالشههدا
اخال عفو مدارانه را آموزش میدهد:

1

وجهود دارد کهه گاشهت از حقهو شخصهی و

یری از خدمتراران امام حسین جنایتی در محدوده حقو شخصی حضرت مرترهب شهده
ّ
بود که مستحق مجازات و اجرای حد بود .حضرت حرم کرد که شال بخورد .آن خدمترار کهه
حضرت را میشناخت ،پس از شنیدن حرم ،حضرت را به آیه  134سوره آلعمهران توجهه داد و
َ

َ
مین الغیظ»؛ یعنی اهل تقوا کسانی هستند که خشهم خهود را فهرو میخورنهد.
الکاظ
گفتَ « :و
ِ

امام فرمود« :رههایش کنیهد» .آن خهدمترار فر هت را مناسهب دیهد و گفهت :سهرور مهن!
َ
«والعاف َین عن ّالناس؛ متقین از گناه مردم میگارند» .حضهرت فرمهود« :تهو را عفهو کهردم» .آن
َّ

ْ

غالم ادامه دادَ « :و الل ُه ُي ِِ ُّ ال ُم ِْ ِِ ِن َین؛ خدا نیروکاران را دوست میدارد» .حضهرت فرمهود:
َه ه ِ
رعف مَلا كُنَل ُأ ِ
اّلل و لَ ِ
«أن حر ِل ِ
عطیَل َ ؛ 2تهو در راه خهدا آزادی و تهو را دو برابهر
َ
ُ
ُ
ّ
َ ُ ٌّ
[حقوقی که تا کنون به تو پرداخت میکردم ،میدهم».

این رفتار امام حسین  ،زندگیساز و درسآموز است تا اگر زیردستی یا کارگری حقهی از مها را
ضایع کرد ،اگرره از نظر قانون میتوانیم او را مجازات کنیم؛ ولی بر اساس قهرآن و روش تربیتهی
اهلبیت  ،رضای خدا را در گاشت ،نادیده گرفتن خطا و نیری کردن بهه خطاکهار برگهزینیم؛
رفتاری که برای خطاکار بسیار سازنده است.
زمتتا ی ستترش در ورابتتاا بما تت

پذ

بتته دستتتاا ختترد بن ت از او برور تتت

ستترش را ببرستتی و در بتتر ور تتت

بخرتتتی و رما تتت هی

3

بتتتزروی

ه بته ع تر ستتین بر رتا

ز شتتتار امیتتت ش بر متتت ب تتتی

 .6فرصتشناسی برای تعلیم معارف

سیدالشهدا از هر فر ت مناسبی برای تربیت دینی و اخالقی دوستداران خهود اسهتفاده کهرده
است .حضرت بعضی از افراد نیازمند را مستعد تعلیم معارف میدیهد و از ایهن فر هت اسهتفاده
 .1علی بن عیسی اربلی ،کشف الغمة فی معرفة األئمة ،ج  ،2ص .31
 .2همان ،ص  31و .32
 .3مصلحالدین عبدالله سعدی شیرازی ،کلیات سعدی ،بوستان ،باب اول.
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میکرد .نقل است:
مردی از انصار خدمت امام

آمد تا درخواستی کند .حضرت فرمود« :آبروی خهود را نگههدار

و حاجت خود را در نامهای نوشته بیاور که خواسهتهات را بهه خواسهت خهدا بهرآورده سهازم» .او
نوشت« :فردی  500دینار از من طلب دارد و با ا رار آن را میخواهد ،به او بفرما به مهن مهلهت
دهد» .رون امام

نوشته را خواند ،وارد منزل شد و کیسهای که هزار دینار داشهت ،بیهرون آورد

و به او فرمود« :با  500دینهار آن بهدهی خهود را بپهرداز و بها  500دینهار دیگهر زنهدگی خهود را
بچرخان».

امام حسین
داد و فرمود:

با استفاده از این فر ت نیرو ،نرته اخالقی بسیار مهمی را به آن شخص آمهوزش

جز نزد یری از این سه نفرحاجت مبر :دیندار ،جوانمرد یا دارای شرافت خانوادگی .دینهدار ،دیهن
خود را (با برآوردن حاجتت) حفظ مهیکنهد .جهوانمرد ،از مردانگهی خهود شهرم مهیکنهد (کهه
پاسخت را ندهد) ،اما آنره شرافت خانوادگی دارد ،میفهمد با رو انداختن بهه او از آبهروی خهود
گاشتی ،از این رو در حفظ آبرویت میکوشد.

1

امام حسین ضمن آموزش آبروداری و هیانت از کرامهت انسهانی بهه مخاطهب ،گهروهههای
انسانی قابل رجوع هنگام نیاز را معرفی نمود.
 . 7تعلیم تکلیفمداری با حرکت میدانی

رضایت در مقابل آنچه خدا برای انسان میخواهد و تسلیم خواست خدا شدن ،نقهش بیبهدیلی
در اخال انسان دارد .در منزل »غریب الهجانات» رهار نفهر بهه نامههای »عمهرو بهن خالهد»،
«مجمع بن عبدالله» و «نافع بن هالل» و به همراهی »طرماح بن عدی» که از کوفه حرکت کرده
بودند ،با امام حسین روبهرو شدند .امام پس از شنیدن شعر «طرماح» در مدح و سهتایش
اّلل بناُ ،و ِتلنا ا َظ ِف ْرنَلا؛ 2امیهدوارم کهه اراده و خواسهت
خود فرمهود« :ا َْر َُ ان َك َن َیر ًا ما اراد ه ّ ُ
خدا درباره ما خیر باشد ،خواه کشته شویم یا پیروز گردیم».
عاشقاا را بر سر خترد حکتد یستت

امام

هتتر چتته رمتتاا تتر باشت ا بننت

با رفتار میدانی خود به آن افراد آموخت که انسان مسلمان در همه ابعاد زندگی و کارههای

 .1حسن بن علی ابنشعبه حرانی ،تحف العقول ،ص .247
 .2سید محسن امین عاملی ،اعیان الشیعه ،ج  ،1ص .597
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فردی و اجتماعی باید نسبت به آنچه وظیفه دینی استّ ،
متعبهد و عامهل باشهد؛ خهواه آن وظیفهه
مطابق خواسته و میل انسان باشد یا مخالف ،مورد پسند مردم باشد یا نباشهد .از آنجها کهه انسهان
مسلمان در برابر خداوند تعهد سپرده است ،عملررد او نیز باید طبق خواسته او باشد و هیچ ریهز
را فدای عمل به ترلیف نرند .در این ورت هر رند به ظاهر شرست بخورد ،پیروز است؛ زیرا
در انجام وظایف خود کوتاهی نررده است.
عزم دا ار ر دارد باا بر لتب مت ه

بازوردد اا بر ا ؟ چیست رماا شما؟

تربیت یاران برای پایبندی به ا ل عمل به ترلیف ،نقطه اوج آراسته شدن به اخال الهی است.
 .8تعلیم اندیشه رضامندی از خداوند

تسلیم حق بودن و رضایت مطلق به خواست خدا سراسر زندگی حضهرت سیدالشههدا را فهرا
گرفته است .عمل کردن به این عقیده و یادآوری آن بهه یهاران در هحنههای متعهددی از زنهدگی
حضرت و بیانات ایشان جلوهگر است؛ رنانره کنهار مرقهد جهدش ،رسهولخدا از خداونهد
میخواهد آنچه برای او پیش میآید ،سبب رضایت او باشد« :اَسئَلُ َ َا َذالج ِ
َلق
ال و اْلكرا ِ ،ب َْ ِّ
َ
هذا ال َق ِبر و َمن ِفیه ا ّ اَتَر َ ِلي ما ُه َ لَ َ ِر َريً و ِل َر ُس ِل َ ِر َري؛ 1ای خدای هاحب جهالل
و کرامت بخش ،به حق این قبر و کسی که در آن است؛ از تو درخواست میکهنم کهه راههی را در
پیش روی من بگااری که مورد رضایت و خشنودی تو و پیامبرت باشد».
اکتتی درد و اکتتی درمتتاا پستتن د

اکتتی وص ت و اکتتی هج تراا پستتن د

من از درماا و درد و وصت و هجتراا

پستتتن م چتتته را با تتتاا پستتتن د

در واقع حضرت برهان این اندیشه را به یاران خود آموختند و آنگاه که عازم عرا شدند و بسیاری
از رهرهها او را از رفتن منع کردند ،فرمود َ « :م ِْیص عن َ ٍ َُ َّط ِبا ْل َقل َِمِ ،ر َرى ه ِ
اّلل ِر َرانَا َأ ْهَل َّ
ّ
َ َ َ ْ َْ
ِِ
ِ
الصا ِب ِرَن؛ 2برای آدمی گریز از تقدیری که قلم قضای الههی
ال َْب ْی نَ ْص ِب ُر َعلَى َب َائه َو َُ َ ِّفینَا ُأ َُ َر َّ
رقم زده است ،مقدور نیست .هر ره رضای خداست ،رضای ما اهلبیت در آن است .بهر بهالی
الهی بر میکنم و اجر ابران با خداوند کریم است».
امام با این سخن خویش ،رضایت خود از این بهالی الههی و پهایرش آن را تفرهر توحیهدی،
شناخت قهدرت الههی ،اعتقهاد بهه معهاد و پاداشههای آن دانسهته اسهت .آن حضهرت در همهه
 .1محمدباقر مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،44ص .328
 .2علی بن عیسی اربلی ،کشف الغمة فی معرفة األئمة ،ج  ،2ص .29
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برخوردهای خویش ،درس رضایت و تسلیم در مقابل خداوند را تعلیم داده است ،تا آنجا که در
آخرین لحظات زندگی و در حالی که بیشتر از همه یارانش زخم شمشیر و تیهر و سهنگ بهر بهدن
یاث المست ِغ ِیثینِ ،
ِ
ِ
ِ
مَلالي
داشت ،اینگونه دعا میکردَ « :صبر ًا َعلَي َوضائ َ ،ا َر ِّ
إله س َاكَ ،ا غ َ ُ َ َ
ب َ
رب ِس اك و معب د َغیرك ،صبر ًا علَي ح ِ
كم َ ؛ 1بر قضای خود شریبا هستم! پروردگهارا معبهودی
َ ٌّ
ُ َ َ َ ُ
َ َ ُ
جز تونیست ،ای پناه بیپناههان .مهن غیهر تهو پروردگهار و معبهودی نهدارم ،بهر حرهم و اراده تهو
شریبایم».
نتیجهگیری

امام حسین یاران خود را به ورت روشمند تربیت میکرد .گاهی از بیهان زیبهای ادبهی بههره
میبرد تا برای مخاطب جااب باشد و نرته تعلهیم داده شهده در ذههنش بمانهد .گهاهی بها روش
تجلیل از اشخاص ،فت ارزشمندی را برجسته میکرد و به جامعه ههدف میفهمانهد کهه رهه
فتی مطلوب است .گاهی با بیان پاداشها ،گاهی با استفاده از بیان احساسهی و گهاهی بها دادن
هدیه ویژه نرتهای تربیتی را تعلیم میداد .در مواردی نیز برای نشان دادن ارزشمندی یهک رفتهار و
اخال  ،ادقانه و به ورت میدانی آن را انجام مهیداد تها یهارانش از عملرهرد او آن را آمهوزش
ببیند .غنیمت شمردن فر تها و آموزش نرتههای کورک اما بسیار مهم به افرادی که به ایشهان
مراجعه میکردند و زمینه پایرش نیز داشتند ،از دیگر روشهای تربیتی آن حضرت بود.

 .1عبدالعظیم المهتدی البحرانی ،من اخالق االمام الحسین

 ،ص .258
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ویژگیهای برتر یاران امام حسین
حجتاالسالم والمسلمین علیرضا ا صاری

*

َ َ َ ِّ ْ ْ َ ٍّ َ
قات َ َم َع ُه ر ِّب ُّی َ
ون
قال الله تبارک و تعالی« :و كَين ِمن ْ ِبی
ِ
َ
ُ
َّ
ثیر َفما َو َه ُنوا لما َأ َ
َك ٌ
صاب ُه ْم فی َسبی ِ الل ِه َو ما ض ُعُوا َو َما
ِ
َ ُ
َّ
َ 1
َّ
ْاستکاْوا َو الل ُه ُي ِِ ُّ الص ِابرين»

مقدمه

هر نهضت و انقالبی به یهاران و همراههانی نیهاز دارد تها بها همهدلی و همرأیهی کهه میهان آنهان و
رهبرانشان برقرار است ،اهداف انقالب را محقق کنند .این یاران ستونهای انقالبند و سنگینی آن
را به دوش میکشند؛ از اینرو نهضتهای الهی بدون یاران وفادار شرل نگرفته است .مطابق آیهه
فو  ،انبیای الهی و پیامبر اعظم ا حابی داشتند که در رکابشان قیام میکردنهد و دیهن
الهی را نصرت میدادند .بیتردید نهضت امام حسین در راستای نهضهت انبیهای الههی و بها
هدف استقرار و ا الح دین حق شرل گرفته است .بر این اساس ،سیدالشهداء نیهز یهاران بها
وفایی دارد که این مقاله به ویژگیهای آن بزرگواران اختصهاص دارد؛ شخصهیتهای واالیهی کهه
ِ
َلن
امام حسین در و فشان فرمودَ « :أ َّمَلا َب ْع ُ
َلْاب ًا َأ ْو َفَلى َو َ ََ ْیَلر ًا م ْ
ََلم َأ ْص َ
َلد َفَل ِ ِّنى َ َأ ْعل ُ
ِ َ ِ ِ
َ
ٍ َ
َ
َ
ِ
اّلل َع ِّنى ََ ْیر ًا؛ 2اما بعد ،همانها مهن
أ ْص َْابى َو َ أ ْه َّ َب ْی أ َب َّر َو َ أ ْو َص َّ م ْن أ ْهّ َب ْیتى َف َج َزاكُ ُم ه ّ ُ
یارانی باوفاتر از یهاران خهود سهراغ نهدارم و بهتهر از ایشهان نمیشناسهم و خانهدانی نیروکهارتر و
مهربانتر از خاندان خود ندیدهام .خدایتان از جانب من پاداش نیرو دهد».
* کارشناس علمی گروه تولید محتوای فرهنگی و تبلیغی.

 .1آل عمران« 142 :ره بسیار پیامبرانی که مردان الهی فراوانی به همراه آنان جنگ کردند .آنها هیچگاه در برابر آنچه
در راه خدا به آنان میرسید ،سست و ناتوان نشدند (و تن به تسلیم ندادند) و خداوند استقامتکنندگان را دوست

دارد».
 .2محمد بن محمد مفید ،اإلرشاد فی معرفة حجج الله علی العباد ،ج  ،2ص .91
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صفات برجسته اصحاب امام حسین

برای یاران امام حسین

ویژگیهای ممتازی ذکر شده است که به برخی از آنها اشاره میشود.

 .1ژرفاندیشی در خدا باوری

خداجویی و معنویتگرایی ،از واالترین و زاللترین حاالت آدمی اسهت کهه پیشهوایان الههی در
باالترین درجهه از آن برخهوردار بودهانهد؛ رنانرهه امهام حسهین فرمهودِ « :ر َرَلى ه ِ
اّلل ِر َرَلا َنا
ّ
َأ ْه َّال َْب ْی ِ » 1.سیدالشهداء و یارانش از همه ریز دست بریده و به حق پیوسهته بودنهد؛ رنانرهه
حضرت هنگام خروج از مدینه ،تسلیم شدن خهود در برابهر قضهای الههی را رنهین بیهان نمهود:
«پروردگارا! من به رضای تو ،راضی و نسبت به امر تو ،تسلیم هستم و در مقابهل قضهای تهو هبر
2
خواهم نمود».
گاشتن از جان و تمام هستی ،به اعتقاد عمیق و ژرفاندیش نیهاز دارد و کسهی میتوانهد بهه ایهن
سعادت دست یابد که از عمق جان ،خدا را باور و به وعهده او اعتمهاد داشهته باشهد .یهاران امهام
حسین  ،رضایت خدا را سرلوحه کار خود قرار دادند و این ایمان ،زمینه همراهی با امهام را
فراهم کرد تا یک شبه ،ره د سالهای را بپیمایند .عشق امهام حسهین و ا هحاب بها وفهای آن
حضرت به عبادت خداوند نیز ناشی از همین عمق خداباوری است کهه یهک شهب را از دشهمن
برای عبادت فر ت میگیرند و حتی در میان جنگ نیز از نماز اول وقت غافهل نمیشهوند .نقهل
است امام حسین به حضرت عباس فرمود« :نزد آنهان برگهرد؛ رنانچهه توانسهتی ،از آنهان
بخواه که جنگ را تا سپیدهدم فردا به تأخیر بیاندازند و امشب را مهلت بگیر تا در این شب به درگاه
خداوند نماز بگااریم و به راز و نیاز و استغفار بپهردازیم .خهدا میدانهد کهه مهن نمهاز بهرای او و
3
تالوت کتابش (قرآن) و راز و نیاز فراوان و استغفار را دوست دارم».
بنابراین یری از ویژگیهای بارز یاران امام حسین  ،رابطه معنوی با خدا و نیایش در هر حهال و
در همه جا و شرایط سخت جنگ است؛ زیرا عبادت و نیایش با خدا در هر شرایطی برای آنهان در
اولویت بود و آنان این اولویت و تقدم را بها ههیچ ریهز دیگهری معاوضهه نمیکردنهد .ا هحاب
سیدالشهداء نماز و عبادات را تنها ترلیف شرعی و دینی نمیدانستند؛ بلره از آن نیهرو و تهوان
میگرفتند و آن را عاشقانه انجام میدادند .ا حاب در اقتدا به امام حسین  ،اهل تهجد و نمهاز
 .1جعفر بن محمد ابننما ،مثیر األحزان ،ص 41؛ موفق بن احمد خوارزمی ،مقتل الحسین  ،ج  ،2ص .8
 .2محمد اد نجمی ،سخنان حسین بن علی از مدینه تا کربال ،ص .332
 .3لوط بن یحیی ابومخنف کوفی ،وقعة الطف ،ص .195
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ٌ
فشهان فرمهوده اسهتِ « :رجلال ال

شب و اهل استغفار و انابه بودند؛ همانها که خداوند در و
ٌ

َّ
َّ
ُت ْل ْ
الص َ
َ َ َ ْ ٌ َ ْ ْ َّ َ
كلاة؛ مردانهی کهه نهه تجهارت و نهه
قام
الة و ِ
إيتاء الز ِ
ِ
هیهم ِتجارة و ال بیع عن ِذك ِر الل ِه و ِإ ِ
ِ
معاملهای آنان را از یاد خدا و برپاداشتن نماز و ادای زکات غافل نمیکند».
ایمان و ژرفاندیشی در یاران انقالب اسالمی نیز نمود بسیاری داشهت؛ رنانرهه در و هیتنامه
شهید سلیمانی آمده است:
1

سر من ،عقل من ،لب منّ ،
شامه من ،گوش من ،قلب من ،همه اعضا و جوارحم در همین امیهد
به سر میبرند .یا ارحم الراحمین! مرا بپایر .پاکیزه بپهایر؛ آنرنهان بپهایر کهه شایسهته دیهدارت

شوم .جز دیدار تو را نمیخواهم .بهشت من جهوار توسهت ،یها اللهه .معبهود مهن ،عشهق مهن و
معشو من ،دوستت دارم  ...نمیتوانم از تو جدا بمانم.

2

نماز خواندن سردار دلها در کاخ کرملین در اقتدای به یاران امهام حسهین
وقت در هر شرایط و در هر مران بود .شهریاری 3میگوید:

و برپهایی نمهاز اول

به کاخ کرملین رفته بود و با پوتین قرار داشت .تا رئیسجمهوری روسهیه برسهد ،وقهت اذان شهد.
حاجی بلند شد .اذان و اقامه را گفت .هدایش در سهالن پیچیهد و بعهد بهه نمهاز ایسهتاد .همهه
نگاهش میکردند .میگفت در طول عمرش رنین لاتی از نماز نبرده است .پایان نمهاز پیشهانی
را روی مهر گااشت و به خدای خود گفت« :خدایا! ایهن بهود کرامهت تهو .یهک روزی در کهاخ
کرملین برای نابودی اسالم نقشه میکشهیدند؛ حهاال مهن قاسهم سهلیمانی آمهدم اینجها و نمهاز
خواندم».

4

 .2ژرفاندیشی در معادباوری

اعتقاد به معاد ،یری از نافاترین باورها در جهت دادن به رفتار آدمی و ا الح اوست؛ بهگونههای
که بدون آن هیچ رزمندهای در حنه دفاع قدم نمیگاارد .برای انسان معادباور ،شو به شهادت
و لقای الهی ،ارزشی برتر است که برایش لحظهشماری میرند؛ رنانچه امهام حسهین هنگهام
 .1نور.37 :
 .2خبرگزاری فهارس« ،در تهراز خهط مرتهب حهاج قاسهم سهلیمانی ،رهرا و رگونهه؟» ،1399/10/10 ،کهد خبهر:
.13991009000081

https://www.farsnews.ir/azarbaijan-sharghi/news/13991009000081

 .3فرمانده گردان لشرر عاشورا در جنگ.
 .4علی شیرازی ،شاخص،ای مکتب شهید سلیمانی ،ص .41
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حرکت از مره فرمود « :من كَان ب ِاذ ً ِفینا مهجته و م ِّطن ًا علَى ِل َق ِاء ه ِ
اّلل نَ ْف َس ُه َفل َْی ْر َح ّْ َم َعنََلا؛ 1ههر
ّ
َ
َ ُْ َ َُ َ َُ
َ ْ َ َ
یک از شما که مثل ما اشتیا دیدار خدا را دارد ،آماده حرکت با ما باشد».
بر اساس بینش و در عمیق از معاد و اشتیا به مرگ است کهه یهاران امهام در شهب عاشهورا
ک َو شَلر َفنا ِبا ْل َق ْت ِ
مد ِه ّ ِّلل الَذی اَكرمنَلا بنَص ِ
َلّ
َلر َ
اشتیا خود به شهادت را اینگونه بیان کردندَ « :ال َْْ ُ
ْ
ََ
َ
ک؛ 2سپاس خدایی را که با یاری کردن تو ما را گرامی داشت و با کشته شدن همهراه تهو ،مها را
َم َع َ
شرافت بخشید» .بر این اساس یاران امام یقین داشتند که با شهادت ،به رستگاری میرسهند و
جایگاه رفیعی در انتظارشان است .آنان با تریه بر ایمان به آخهرت ،در برابهر زخمههای سهوزنا
شمشیرها و نیزهها و در حلقه محا ره دها نیروی سهراپا مسهلح ،هبر و اسهتقامت بهه خهرج
میدادند .این معنا به مررر در اشعار و سخنان آنان در روز عاشورا مطهرح شهده اسهت؛ رنانرهه
عمرو بن خالد هنگام جنگ میگفت:
تتر َم َاتتا َ َ ُ
َال َی َ
تتذ إ َلتتی َ
التتر َح َم ِن
ِ
َ
ََ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ
َ
َ
تاا
الیتترم جتتز ان علتتی ِاْلحست ِ

ََ َ َََ
َ
ََ
تتتاا
م ِلتتتین ِبتتتالرو ِح و ِبالراح ِ
ُ َ
َ َ َ َ
َ َ 3
تر ح لت ی الت ااا
َما ختَّ ِ ت الل
ِ

«ای نفس بر تو باد حرکت به سوی خدای رحمان؛ تو را به راحتی و زندگی آسان بشهارت بهاد؛ آن
روز (رستاخیز) به نیری پاداش داده خواهی شد».
 .3ژرفاندیشی در والیتمداری

یری از مهمترین ویژگی یاران اباعبدالله  ،عشق فزاینده آنان به ساحت مقدس امام حسهین
است .بسیاری از مسلمانان عصر امهام حسهین بهه آن حضهرت ارادت داشهتند ،امها محبهت
ا حاب امام که ناشی از عمق شناخت آنان بود؛ از مرز محبتهای معمولی فراتر رفتهه بهود؛
بهگونهای که برای آنان جلب رضایت حضرت از همه ریز لاتبخشتر بود.
َ
غتتد عرتتقت ز وتتنج راا تتاا بتته

ب تی از ختاک براتت در حقیقتت

عشقورزی یاران امام

وصتتا تتر ز عمتتر بتتاوداا بتته
4
خ ا دو ه بته از ُملته ب تاا بته

در قالب گفتار و رفتار آنها نمود پیدا میکرد؛ رنانره سعید بهن عبداللهه

 .1علی بن موسی ابنطاووس ،اللهوف ،ترجمه احمد فهری زنجانی ،ص .61
 .2سید هاشم بن سلیمان بحرانی ،مدینة معاجز األئمة اإلثنیعشر  ،ج  ،4ص .228
 .3محمد بن علی ابنشهرآشوب ،مناقب آل أبیطالب  ،ج  ،4ص .101
 .4باباطاهر ،دوبیتیها،شماره .219
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حنفی در شب عاشورا گفت« :به خدا سوگند! اگر بدانم که کشته میشوم ،سپس زنهده میگهردم؛
آنگاه مرا میسوزانند و خاکسترم را به باد میدهند و این کار را با من هفتاد بار انجام دهنهد ،هرگهز
1
از تو جدا نمیشوم تا آنره در راه تو جان دهم.»...
همراهی ا حاب با اباعبدالله در زمانهای ورت گرفت که دشمنان بها تمهام قهوا علیهه امهام
تبلیغات میکردند؛ در دوره تاریری که کسب بصیرت از توانایی هر انسانی خارج بود و سهربازان
رندهزار نفری دشمن ،نتوانستند حتی اندکی از آن را به دست آورند .وجود تعهداد انهدکی کهه در
رنین شرایطی حق را تشخیص دهند ،نشاندهنده بصیرت فو العاده آنان است؛ رنانره نافع بهن
هههالل در شههب عاشههورا گفههتِ « :إنََّلَلا علََلَلى ِنی ِاتنَلَلا و بصَل ِ
َلائ ِرنَا؛ 2مهها همچنههان بههر انگیزهههها و
َ
َّ َ َ َ َ
دربهاره بصهیرت حضهرت ابالفضهل عبهاس
بصیرتهایمان پایدار هستیم» .امام هاد
بَلد ه ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
اّلل و أبلَلى
میفرمایدَ « :
لب اْلَمان َا َه َد َم َو أبَلى َع ّ
البص َیرة ُص َ
كان َع ُّمنَا َ
الع ّبا ُ ُ
بن َعلى نافذَ َ
3
هید ًا؛ عموی ما ،عباس ،دارای بینشی ژرف و ایمانی راس بهود؛ همهراه بها
اء َح َسن ًا و َمضى َش َ
َب ً
امام حسین جهاد کرد و نیک آزمایش داد و به شهادت رسید».
این رابطه عاشقانه با والیت در انقالب اسالمی نیز شرل گرفهت ،زیهرا مهردم ایهران بها شهناخت
عمیقی که از امام خمینی و رهبر معظم انقالب داشته و دارنهد ،همهواره عشهق و دلهدادگی
خود به این دو شخصیت الهی را ابهراز نمودنهد .نمونهۀ ایهن عشهق را میتهوان در مرتهب شههید
سلیمانی جستجو کرد .ایشان در و یت خویش مینویسد:
برادران و خواهرانم!  ...به دور از هر گونه اختالف ،برای نجات اسالم خیمه والیت را رها نرنیهد.
است .اساس دشمنی جهان با جمهوری اسالمی ،آتش زدن و ویهران

خیمه ،خیمه رسولالله

کردن این خیمه است .دور آن بچرخید .والله والله واللهه ایهن خیمهه اگهر آسهیب دیهد ،بیتاللهه
الحرام و مدینه حرم رسولالله

و نجف ،کربال ،کاظمین ،سامرا و مشهد باقی نمیماند؛ قهرآن

آسیب میبیند  ...برادران و خواهران عزیز ایرانی مهن!  ...از ا هول مراقبهت کنیهد .ا هول یعنهی
ً
ولیفقیه ،خصو ا این حریم ،مظلوم ،وارسته در دین ،فقه ،عرفهان ،معرفهت؛ خامنههای عزیهز را
عزیز جان خود بدانید. ...

4

 .1علی بن موسی ابنطاووس ،اللهوف ،ترجمه احمد فهری زنجانی ،ص .80
 .2همان.
 .3نعمان بن محمد ابنحیون ،شرح االخبار فی فضائل االئمه االطهار  ،ج  ،3ص .191
 .4خبرگزاری رسا« ،مرتب والیت از دیدگاه شهید قاسم سلیمانی» ،1401/01/10 ،کد خبر.705193 :
https://rasanews.ir/fa/news/705193
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رهبر معظم انقالب درباره رابطه عاشقانه میان امت و امام خمینی میفرماید:
در شهری سخنرانی داشتم .بعد از پایان سخنرانی همین که خواسهتم سهوار ماشهین شهوم ،دیهدم
خانمی پشت سر پاسدارها خطاب به من حرف میزند .گفتم راه را باز کنید تا ببینم این خانم رهه
ً
کاری دارد .جلو آمد و گفت :از قول من به امام بگویید بچهام اسهیر دسهت دشهمن بهود و اخیهرا
مطلع شدم که او را شهید کردهاند .به امام بگویید فدای سرتان ،شهما زنهده باشهید؛ مهن حاضهرم
بچههای دیگرم نیز در راه شما شهید شوند .من به تهران آمدم ،خدمت امام رسیدم ،ولی فرامهوش
کردم این پیغام را به ایشان بگویم .بعد که بیرون آمهدم ،سهفارش آن مهادر شههید بهه ذههنم آمهد.
ً
برگشتم و مجددا خدمت امام رسیدم و آنچه را که آن خانم گفتهه بهود ،بهرای ایشهان نقهل کهردم.
بالفا له دیدم آنرنان رهره امام در هم رفت و آنرنان اشک از رشم ایشهان فهرو ریخهت کهه
قلب من را سخت فشرد.

1

 .4وفاداری

یری از ویژگیهای یاران امام حسین  ،وفاداری است .امام حسین روز عاشورا جان خود را
تقدیم دوست کرد تا بر سهر عههد خهود بها معشهو ابهت قهدم بمانهد ،امها در مقابهل ،کوفیهان
عهدشرنی کردند و به روی امام شمشیر کشیدند .ا حاب نیز با الهام از سیدالشهداء نه تنهها
بیعت نشرستند؛ بلره بر این عهد و پیمان مقدس همانند کوه ایستادند تا آنجا که امام حسهین
در شب عاشورا به همه یاران خود اجازه داد که جان خود را بردارد و برود ،اما همه ا حاب اعالم
وفاداری کردند .بر این اساس بود که سیدالشهداء در روز عاشهورا دربهاره وفهاداری ا هحاب
ُ
َّ َ َ ْ
َ ْ ْ
ٌ
َ
ْ
َ
خود این آیه شریفه را تالوت کهردِ « :من ال ُمؤ ِمنین ِرجال َص َدقوا ما عاه ُدوا الل َه َعل ْی ِه ف ِملن ُه ْم َملن
َ
َ
ْ
َ َّ ُ َ ْ ً
ْ َْ
ديال؛ 2در میهان مؤمنهان مردانهی هسهتند کهه بهر سهر
قضی ْ ِْ َب ُه َو ِمن ُه ْم َمن َينت ِظ ُر َو ما بدلوا تب
عهدی که با خدا بستند ادقانه ایستادهاند .بعضی پیمان خود را به آخر بردند و بعضهی دیگهر در
انتظارند و هرگز تغییر و تبدیلی در عهد و پیمان خود ندادند».
سعید بن عبدالله هنگامی که امام ظهر عاشورا و در زیر باران تیرها به نماز ایستاد ،خود را سپر
تیرها کرد و با ا ابت سیزده تیر در بدنش بر زمین افتاد و به رهره امهام نگریسهت و عهرض کهرد:
« َأ َو َفی ُ َا ْب َن رس ِل ه ّاّلل؛ آیا به وظیفهام عمل کردم و وفا نمودم؟» .امام در پاس فرمودَ « :وا َل
 .1بیانات در دیدار فرمانده و جمعی از پاسداران کمیته انقالب اسالمی.1368/03/18 ،
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2080
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نَ َع ْم َأ ْن َ َأ َم ِامي ِفي ال َْجنَّ ِة؛ 1آری ،تو پیشاپیش من به بهشت خواهی رفت».
یری از مهمترین درسهای عاشورا ،وفای به عهد است که متأسفانه امروزه در عر ههای فهردی،
سیاسی ،اجتماعی و خانوادگی کمرنگ شده است .برخی مسئوالن وعده میدهند که مشهرالت
اقتصادی ،اجتماعی و  ...را برطرف خواهند کرد ،اما در عمل رنین ریهزی اتفها نمهیافتهد؛ در
ُ
حالی که قرآن به راحت دستور میدهدَ « :و َأ ْو ُفوا ب ْال َع ْهد إ َّن ْال َع ْه َد َ
كان َم ِْؤ ًال» 2.اهمیهت ایهن
ِ ِ
ِ
مسئله تا آنجاست که شخصی به امام سجاد عرض کرد« :مرا از تمهام دسهتورهای دیهن آگهاه
کنید» .امام فرمودَ « :و ْ ُل ال َْْ ِّق َو ال ُْْ ْك ُم ِبال َْع ْد ِل َو ا ْل َ َف ُاء ِبال َْع ْه ِد؛ 3حقگویی ،قضاوت عادالنهه
و وفای به عهد» و همه آموزههای دین را در ایهن سهه جملهه خال هه کهرد .متأسهفانه در جامعهه
امروزی ،وفای به عهد بسیار کمرنگ شده است و برخی مردم بهه وعهدههای اخالقهی و درسهت
خود رندان احترام نمیگاارند و به آن پایبند نیستند .وعده دادن و عمل نرردن نهزد آنهان ،جهرم و
گناه به شمار نمیآید؛ در ورتی که بیاعتنایی به رنین وعدههایی ،هر رند جرم به شمار نیایهد،
از نظر اسالم بسیار نروهیده است؛ رنانره رسولخدا فرموده است« :من كان ََلؤ ِمن ِب ه ِ
َلاّلل َو
َ ْ َ ُ ْ ُ ّ
اْلَ ِر َفلْی ِ
الْی ِ ِ
ف ِإ َذا َو َع َد؛ 4کسی که خدا و قیامت را باور دارد ،باید به عهد خود وفا نماید».
َ
َْ
امروزه وفای به عهد در خانوادهها نیز کمرنگ شده است .زوجین عهد میکنند که پیمان مقهدس
ازدواج را حفظ کنند ،اما این عهد مقدس را میشرنند؛ در حالی کهه یرهی از نشهانههای ایمهان،
َ َّ َ
راع َ
ذين ُه ْم َْلماْاته ْم َو َع ْهده ْم ُ
ون» 5.دادههای آماری گویای
وفای به عهد ذکر شده است« :و ال
ِ
ِ ِ
ِِ
آن است که ریشه ا لی بیش از  90در د آسهیبهای اجتمهاعی ،خیانهت در خهانواده اسهت و
یری از دالیل افزایش فقر در جامعه ،خیانت و عهدشرنی است 6.در خانوادهای که پدر و مادر به
7
تعهدات خویش پایبند نباشند ،کودکان نیز عهدشرن خواهند بود.
 .1جعفر بن محمد ابننما حلی ،مثیر األحزان ،ص .61
 .2اسرا.34 :
 .3محمد بن علی دو  ،الخصال ،ج  ،1ص .113
 .4محمد بن یعقوب کلینی ،الکافی ،ج  ،2ص .364
 .5مؤمنون.8 :
 .6باشگاه خبرنگاران جوان« ،عهدشرنی در خانواده باع فقر میشود» ،1389/09/26 ،کد خبر.7174260 :
https://www.yjc.news/fa/news/7174260

 .7پایگاه اطالعرسانی آیتالله ابراهیم امینی« ،وفای به عهد» ،کد مطلب.624 :
http://www.ibrahimamini.com/fa/node/624
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ما رسد شکستن برد ع

و تا را

پی

قیمت عرخ ا قت م صت

ت ارد

الله الله ر رامرش مکن صتحبت متا را
سستع ی به حم

کن بار ب تا را

1

 .6ایثار و شهادتطلبی

یری از ویژگیهای یاران امام حسین  ،ایثار و فداکاری است .ایثار به معنای بهال و گاشهت از
حق خود برای دیگران و یا نفع دیگران را بر خود ترجیح دادن است؛ 2رنانره قرآن از مؤمنانی یهاد
َ ُ ْ
َ
لؤِ ُر َ
كلان به ْ
ون َعللی َأ ْْ ُُِله ْم َو َل ْ
لم
لو
میکند که دیگران را بر خویشتن مقهدم میدارنهد« :و ي ِ
ِِ
ِ ِ
َ ٌ
َ
صاصة؛ 3و آنها را بر خود مقدم میدارند ،هر رند خودشان بسیار نیازمند باشهند»؛ زیهرا فهرد
خ
ایثارگر دوست دارد دیگران در نعمت باشند و حتی حاضر است آنچهه را دارد ،در اختیهار دیگهران
بگاارد و از منافع خود رشم بپوشد .از اینروست که امام علی از اهل ایثهار بهه عنهوان اههل
فضیلت یاد کرده استَ « :م ْن وثَ َر َعلَى نَ ْف ِس ِه ْاستَ َْ َّق ْاس َم ا ْل َف ِضیل َِة؛ 4هر که ایثار کنهد ،برازنهده نهام
فضیلت است» .مصدا بارز ایثار ،شهادت است؛ زیرا به تعبیر شهید مطهری خهدمت شههید
به جامعه از نوع سوخته شدن و فانی شدن و پرتو افرندن است تا دیگران در این پرتو که بهه بههای
نیستی او تمام شده ،بنشینند و آسایش یابند و کار خویش را انجهام دهنهد .شههدا ،شهمع محفهل
بشریتند که با سوختن خود محفل بشریت را روشن کردند .اگر این محفل تاریک میمانهد ،ههیچ
دستگاهی نمیتوانست کار خود را آغاز کنهد یها ادامهه بدههد  ...اگهر پرتوافشهانی او نبهود ،همهه
حرکتها متوقف و همه جنب و جوشها راکد میشد 5.بهه همهین دلیهل «و همهین تربهت پها
شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بهود.
خوشا به حال آنان که با شهادت رفتند! خوشا به حال آنان که در این قافله نور جان و سهر باختنهد!
6
خوشا به حال آنهایی که این گوهرها را در دامن خود پروراندند».
7
در این میان ،شهیدان کربال به عنوان کاملترین الگوهای فهداکاری و ایثهار در راه نجهات امهت،
 .1مصلحالدین عبدالله سعدی شیرازی ،کلیات سعدی ،غزل شماره .6
 .2امانالله فوی ،کلیات ،روش،ا و فنون تدریس ،ص  305و .306
 .3حشر.9 :
 .4علی بن محمد لیثی واسطی ،عیون الحکم و المواعظ ،ص .436
 .5مرتضی مطهری ،مجموعه آثار استاد شهید مطهری ،ج  ،24ص .445
 .6سید روحالله موسوی خمینی ،صحیفۀ امام ،ج  ،21ص .93
 .7سعید ُ
داودی و مهدی رستمنژاد ،عاشورا :ریشه،ا ،انگیزه ،ا ،رویداد،ا ،ویامد،ا ،ص .49
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برترین سرمایهها را برای ایثار آماده کردند 1.اظههارات ایثارگرانهه یهاران امهام در شهب عاشهورا
مشهور است؛ رنانره مسلم بن عوسجه خطاب به امام عرض کرد« :هرگز از تو جدا نخواهم
شد .اگر سالحی برای جنگ با آنان هم نداشته باشم ،با سنگ با آنان خواهم جنگید تها همهراه تهو
به شهادت برسم» 2.طبق گزارشی ،سخن گروهی از آنان رنین بهود« :بهه خهدا قسهم از تهو جهدا
نخواهیم شد ،جانهایمان فدای توسهت .تهو را بها ایثهار خهون ،رههره و اعضهای بهدن حمایهت
میکنیم .آری  ...خونی که در رگ ماست ،هدیه به رهبر ماسهت» .وقتهی نهافع بهن ههالل بهه آب
دسترسی پیدا کرد ،به خاطر تشهنگی امهام حسهین و ا هحاب حتهی قطهرهای ههم از آن آب
ننوشید 3.ایثار حضرت ابوالفضل مثال زدنی است .نقل است وقتی در روز عاشوا با لب تشهنه
وارد شریعه فرات شد ،دست زیر آب برد تا بنوشد ،اما بها یهادآوری کهام تشهنه امهام حسهین و
کودکان ،با لب تشنه از فرات بیرون آمد.
شهدای انقالب و دفاع مقدس نیز بها الههام از ایثهار یهاران امهام حسهین  ،فهداکاری را بهه اوج
رساندند و مانند شمع سوختند تا دیگران خوب زندگی کنند .شهید مهدی زینالدین 4درباره ایثهار
رزمندگان میگوید:

رفته بودیم برای عملیات که با مانع سیم خاردار برخورد کردیم و نتوانستیم معبهر را بهاز کنهیم .بها
تمام این اوضاع و احوال ،عملیات باید انجام میشد .مسئول دسته ،برادران را جمع کرد و به ایهن
نتیجه رسید که یک یا دو نفر باید روی سیم خاردار بخوابند و دیگران از روی آنها رد شوند .همهه
برادران رزمنده برای خوابیدن بر روی سیم خاردار داوطلب شدند .مسئولشان دو نفهر را انتخهاب
کرد که آن دو نفر به جای اینره بر پشت بر سیم خاردار بخوابند تا درد کمتری برشند ،به هورت
بر روی سیم خواردار خوابیدند .وقتی از آنها سؤال کردند که ررا به ورت ،روی سهیم خهاردار
خوابیدند؟ گفتند« :برای اینره بچهها نگاهشان به ورتمان نیفتد تها خجالهت برشهند» .وقتهی
5
همه رزمندگان رد شدند ،تره گوشتهای آن برادران را از الی سیم خاردار در میآوردند.

 .1همان ،ص .502
 .2جواد محد ی ،ویام،ای عاشورا ،ص .23
 .3همان.
 .4فرمانده لشرر  17علی ابن ابیطالب .
 .5محمد حسین راجی ،زیبایی و زشتی،ای کربال ،ص .65
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فهرست منابع
کتب

 ،تصحیح محمدحسین

 .1ابنحیون ،نعمان بن محمد ،شرح االخبار فی فضائل ائمة االطهار
حسینی جاللی ،راپ اول ،قم :جامعه مدرسین. 1409 ،
 .2ابنشهرآشوب ،محمد بن علی ،مناقب آل أبیطالب  ،راپ اول ،قم :عالمه. 1379 ،
 .3ابننما حلی ،جعفر بن محمد ،مثیر األحزان ،تصحیح :مدرسه امام مهدی  ،رهاپ سهوم،
قم :مدرسه امام مهدی . 1406 ،
 .4ابنطاووس ،علی بن موسی ،اللهوف علی قتلی الطفوف ،ترجمه احمد فهری زنجانی ،رهاپ
اول ،تهران :نشر جهان1348 ،ش.
 .5ابومخنف کوفی ،لوط بن یحیی ،وقعة الطف ،تصحیح :محمدهادی یوسهفی غهروی ،رهاپ
سوم ،قم :جامعه مدرسین. 1417 ،
 .6بحرانی ،سید هاشم بن سلیمان ،مدینة معاجز األئمة اإل نیعشر  ،راپ اول ،قم :مؤسسهة
المعارف اإلسالمیة. 1413 ،
 .7خوارزمی ،موفق بن احمد ،مقتل الحسین  ،راپ دوم ،قم :انوار الهدی. 1423 ،
ُ .8
داودی ،سعید و مهدی رستمنژاد ،عاشورا :ریشه،ا ،انگیزه،ا ،رویداد،ا ،ویامد،ا ،قم :مدرسهه
االمام علی بن ابیطالب 1392 ،ش.
 .9راجی ،محمد حسین ،زیبایی و زشتی،ای کربال ،مشهد :کتابستان ماجد1397 ،ش.
 .10سعدی شیرازی ،مصلحالدین عبدالله ،کلیات سعدی ،تصحیح محمدعلی فروغهی ،رهاپ
اول ،تهران :اقبال1382 ،ش.
 .11شیرازی ،علی ،شاخص،ای مکتب شهید سلیمانی ،راپ اول ،قم :خط مقدم1399 ،ش.
 .12دو  ،محمد بن علی ،الخصال ،تصهحیح :علیاکبهر غفهاری ،رهاپ اول ،قهم :جامعهه
مدرسین1362 ،ش.
 .13فوی ،امانالله ،کلیات ،روش،ا و فنون تدریس ،تهران :نشر معارف1370 ،ش.
 .14کلینی ،محمد بن یعقوب ،الکافی ،تصحیح :علیاکبهر غفهاری و محمهد آخونهدی ،رهاپ
رهارم ،تهران :دارالرتب اإلسالمیة. 407 ،
 .15لیثی واسطی ،علی بن محمد ،عیون الحکم و المواعظ ،تصحیح :حسین حسنی بیرجنهدی،
راپ اول ،قم :دارالحدی 1376 ،ش.
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 .16محد ی ،جواد ،ویام،ای عاشورا ،قم :فراز اندیشه1383 ،ش.
 .17مفید ،محمد بن محمد ،اإلرشاد فی معرفة حجج اللوه علوی العبواد ،تصهحیح :مؤسسهة آل
البیت  ،راپ اول ،قم :کنگره شی مفید. 1413 ،
 .18موسوی خمینی ،سهید روحاللهه ،صوحیفه اموام ،تههران :مؤسسهه تنظهیم و نشهر آ هار امهام
خمینی 1378 ،ش.
 .19نجمی ،محمد اد  ،سخنان حسین بن علی از مدینه توا کوربال ،قهم :بوسهتان کتهاب،
1390ش.
پایگاهها

 .1باشگاه خبرنگاران جوان« ،عهدشرنی در خانواده باعه فقهر میشهود» ،1389/09/26 ،کهد
خبر.7174260 :
 .2پایگاه اطالعرسانی آیتالله ابراهیم امینی« ،وفای به عهد» ،کد مطلب.624 :
 .3پایگاه اطالعرسانی دفتر حفظ و نشر آ ار آیتالله العظمی سید علی خامنهای.
 .4خبرگزاری رسا« ،مرتب والیت از دیدگاه شهید قاسهم سهلیمانی» ،1401/01/10 ،کهد خبهر:
.705193
 .5خبرگزاری فارس« ،در تراز خط مرتب حاج قاسم سلیمانی ،ررا و رگونه؟»،1399/10/10 ،
کد خبر.13991009000081 :

فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان
تابستان  1401ـ محرم  1444ـ شماره دهم

شکوه نماز در قیام امام حسین
حجتاالسالم والمسلمین عب الکراد پاک یا

*

َْ
َ َ ُ ْ َّ َ َ
َّ ُ
َّ َ
اموا الصلوة»
قال الله تعالی« :ال ِذين ِإن َّمکناه ْم فی اْل ْر ِض أق
ِ

1

مقدمه

در مقابله با بحرانها و حوادو سخت زندگی ،نماز و عبادت خالصانه ،بهترین پشتیبان و پناهگاه
تمام انسانهای پا و انبیای بزرگ الهی در طول تاری بوده است .خداوند متعال در قهرآن کهریم
ََّ
َ ْ َ ُ
ََّ ْ َ ََّ
لالة َو ِإْهلا
نماز را پناهگاه مطمئن انسان معرفی کرده و فرموده است« :و استعینوا ِبالصب ِر و الص ِ
َ َ َ ٌ ََّ َ َ ْ
خاْعین؛ 2از بر و نماز (در حوادو سخت و کارهای مهم) یهاری جوییهد (و
لکبیرة ِإال علی ال ِ
از دریای بیرران قدرت الهی نیرو بگیرید) و این کار جز برای خاشعان ،سنگین است».
خ ت اا را چه خبر زمزمه مترگ ستحر؟

شب مرداا خ ا روز ب تااا روز استت

َح َیتتراا را خبتتر از عتتالد ا ستتا ی یستتت
روشناا را به حقیقت شب ملما ی یستت

از اینرو نماز در سیره امام حسین  ،همواره مهمترین تریهگاه شمرده میشد .این شیوه برگرفتهه
از روش پیامبر اکرم و موالی متقیان حضرت علی بود کهه در قیهام عاشهورا بهه اوج خهود
رسید و نماز ،مهمترین پشتوانه حضرت سیدالشهدا و یهاران باوفهایش در ایهن قیهام جاویهدان
شد.
ٍ 4
ان َُ َصلِّي ِفي ال َْی ْ ِ َو الل َّْیل َِة َأل َْف َر ْك َعة؛
امام سجاد درباره نمازهای امام حسین فرمهود« :كَ َ
َّ َ
لذين ِإن
پدرم در هر شبانهروز هزار رکعت نماز میخواند» .امام حسین در تفسیر آیه شریفه «ال ِ
* استاد سطح عالی حوزه علمیه قم و مبلغ نخبه دفتر تبلیغات اسالمی.
 .1حج.41 :
 .2بقره.45 :
 .3مصلح بن عبدالله سعدی ،کلیات سعدی ،قصیده شماره .7
 .4علی بن موسی ابنطاووس ،فالح السائل ،ص .269
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َّ

َْ

ََ

َ

ُ
ُ ْ َّ
الص َلوة؛ 1یاران خدا همان کسانی هستند که هر گاه در زمهین بهه آنهها
َّمکناه ْم فی اْل ْر ِض أقاموا
ِ
2
قدرت بخشیدیم ،نماز را برپا میدارند» ،فرمود« :این آیه درباره ما اهلبیت پیهامبر اسهت».
همانگونه که در زیارت وارو پس از تو هیف مقامهات عهالی امهام حسهین بهه ایهن جملهه
میرسهیمَ « :أ ْشهد َأنَّک َود َأ َوم الص َا َة و وتَی الزكا َة و َأمر ِبالْمعر ِ
َلن الْم ْن ِ
وف َو نَ َهی َ َع ِ
كَلر
َُ
ْ ْ َ َّ َ
ُ
َ َّ َ َ ْ َ َ ْ ُ
3
َ
اّلل َحتَّى َأتَاک ال ِْیقین؛ مهن شههادت مهیدهم کهه تهو نمهاز را اقامهه کهردی و زکهات را
َو أ َط ْع َ ه ّ َ
پرداختی و امر به معروف و نهی از منرر نمهودی و تها آخهرین لحظهه زنهدگی ،در اطاعهت خهدا
َلم م ْ َ ِ
ْ
وى
بودی» .حضرت سیدالشهدا در مناجاتش رنین نجوا میکند« :الل َُّه َّ َ
َلن أ َوى إلََلى َمَلأ ً
َف َأ ْن َ َم ْأ َوای َو َم ْن ل ََج َأ ِإلَى َمل َْج ٍ َف َأ ْن َ َمل َْج ِئى؛4خدایا هر که جهای گرفهت بهه جایگهاهی ،پهس
تویی جایگاه من و هر که پناه گرفت به پناهگاهی ،پس تویی پناهگاه من».

جلوههای نماز در قیام عاشورا

قیام عاشورا سرشار از جلوههایی از نماز است که در این بخش به برخی از آنها اشاره میشود.
 .1آغاز قیام با خواندن نماز در مسجد

پس از آنره امام حسین با ولید در مدینه بیعت نررد ،در نیمه شب  28رجب سال  60هجری
به مسجدالنبی آمد ،نماز خواند و با قبر رسولخدا خهداحافظی کهرد .پهس از نمهاز در حهال
سجده به خواب رفت و پیامبر در عالم خهواب ،او را بهه سهینه رسهباند و میهان دو رشهم آن
حضرت را بوسید و به او فرمود« :پدرم به فدای تو!  ...برای تو در بهشت درجهای است کهه بهه آن
5
نائل نمیشوی ،مگر با شهادت».
سپس امام به مره آمد ،مسهجدالحرام را پایگهاه خهود قهرار داد و پهس از نمهاز در مسهجد بهه
ً
سخنرانی و آگاهی بخشیدن به مردم پرداخت .اساسها قیامههای الههی همهه از مسهجد و امهاکن
مقدس آغاز میشود؛ همرنانره حضرت ولیعصر نیز حرکت الهی خود را در عصهر ظههور
از مسجدالحرام شروع میکند.
 .1حج.41 :
 .2سید هاشم بحرانی ،البر،ان فی تفسیر القرآن ،ج  ،3ص .892
 .3محمدباقر مجلسی ،بحاراألنوار ،ج  ،98ص .360
 .4علی بن موسی ابنطاووس ،مهج الدعوات و منهج العبادات ،ص .49
 .5محمدباقر مجلسی ،بحاراألنوار ،ج  ،44ص .312
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احمد بن اعثم کوفی ،از تاری نگاران قرن سوم هجری مینویسد:
رون امام حسین

به مره رسید ،مردم خوشحال شدند .امهام

بعهد از اسهتقرار و در رههار

ماهی (شعبان ،رمضان ،شوال ،ذیالقعده و رنهد روز از ذیالحجهه) کهه در مرهه بهود ،مهؤذنی
معین کرد که در اوقات نماز با دای بلند اذان میگفت و مردم جمع میشهدند و پهس از اقامهه
نماز ،به سخنان و روشنگریهای امام حسین

در موضوعات روز ،بهویژه درباره عدم بیعت بها

یزید و اهداف و فلسفه قیام عاشورا گوش فرا میدادند.

1

َّ
هنگامی که امام در مره بود ،دو نفر به نامهای «هانی بن هانی سبیعی» و «سعید بهن عبداللهه
حنفی» از کوفه رهسپار مره شدند و نامهای را که آخرین نامه کوفیان به امام حسین بود ،بهه آن
حضرت تقدیم کردند .امام حسین به آورندگان نامه هانی و سعید فرمود« :به مهن خبهر دهیهد
که ره اشخا ی در نوشتن این نامه با شما همدست بودهاند؟» .آنها جواب دادنهد« :ای فرزنهد
ّ
رسولخدا! افرادی مانند شب بن ربعی ،حجار بن ابجر ،یزید بن حارو ،یزید بهن رویهم ،عهرو
بن قیس ،عمرو بن حجاج و محمد بن عمیر بن عطارد (که هر کدام از سران قهوم هسهتند) بها مها
همدست بودند» .در این هنگام امام حسین برخاست و در کنار کعبه دو رکعت نمهاز در بهین
رکن و مقام (بین حجراالسود و مقام ابراهیم ) خوانهد و از خداونهد طلهب خیهر کهرد .سهپس
پسرعمویش ،مسلم بن عقیل را به حضور طلبید تا او را روانه کوفه کند 2.مسلم بن عقیل نیز بعهد
از دریافت فرمان امام  ،راه جهاد و شهادت را در پیش گرفت و به عنهوان سهفیر قیهام عاشهورا،
ارتباط با خداوند و اقامه نماز را زیربنای حرکتش قرار داد .او ابتدا مخفیانه به مدینهه رفهت و مرقهد
مطهر نبوی را زیارت کرد و در مسجدالنبی دو رکعت نماز خواند .آنگهاه مخفیانهه بها بسهتگانش
وداع کرد و شبانه راه عرا را در پیش گرفت و با عزم و ارادهای راس  ،به سوی هدف بلند خهویش
3
شتافت.
 .2تنظیم برنامهها با اوقات نماز

حضرت اباعبدالله پس از حرکت به سوی کوفه ،برنامههایش را در هر منزل و مقامی با اوقات
نماز تنظیم و سخنانش را بعد از نماز بیان میکرد.
در منزل شراف که ّ
حر بن یزید ریاحی راه را برامهام بسهته بهود ،هنگهام نمهاز ظههر شهد و آن
 .1احمد بن اعثم کوفی ،کتاب الفتوح ،ج  ،5ص .25
 .2علی بن موسی ابنطاووس ،اللهوف علی قتلی الطفوف ،ص .37
 .3عبداﷲ بحرانی ،العوالم :االمام الحسین

 ،ج  ،7ص .184
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حضرت دستور داد حجاج بن مسرو اذان بگوید .وقتی هنگام گفتن اقامهه و خوانهدن نمهاز
شد ،امام حسین لباس پوشید ،نعلین بر پا کرد و برای خواندن نماز از خیمه بیرون آمد .حمهد
و نای خداوند را به جا آورد و رهنمودهای الزم را به سپاه ّ
حر بیهان فرمهود .همهه آنهان در مقابهل
سخنان بر حق امام خاموش شدند و کسی از آنان سخن نگفت .امام از حهر پرسهید« :آیها
میخواهی تو هم با همراهان خود نماز بخوانی؟» .عرض کرد« :نه ،بلره شما نمهاز بخهوان و مها
نیز پشت سر شما نماز میخوانیم» .نماز به امامت امام حسین خوانده شد.
رون هنگام نماز عصر شد ،امام حسین دستور داد همه آماده رفتن شوند .همراههان حضهرت
آماده حرکت شدند .سپس امام به منادی خود دستور داد برای نمهاز عصهر بانهگ سهر دههد و
اقامه نماز گفته شد .امام حسین پیش آمد ،ایستاد و نماز عصر خوانهد و رهون سهالم داد ،بهه
1
سوی آن مردم برگشت و حمد و نای خدای را به جا آورد و سخنرانی دیگری ایراد فرمود.
 .3یک شب مهلت برای عشق به نماز

عمر سعد در عصر روز تاسوعا فرمان حمله داد .حضرت ابوالفضل از سوی امهام حسهین
مأمور شد تا از دشمن برای شب عاشورا مهلت بگیرد .حضرت اباعبدالله انگیزه خهویش را از
تأخیر انداختن جنگ رنین بیان میفرماید:

ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َلد َو ٍة
َلؤ َِّ َر ُه ْم الَلى ُغ ْ
ركب ِب َن ْفسى َا ْن َ َا اََى ...ا ْر َِ ْو ال َِیه ْم َفا ْن ا ْسَلتَ َط ْع َ ا َْن تُ َ
َا َع ّبا ْ ! ا ْ
ِ
ِ
ِ
َلب
َو َت ْد َف َع ُه ْم َعنَّا ال َْعشی َة؛ ل ََعلَّنا نُ َصلّى ل َر ِّبنا ا َللَّی َل َة َو َن ْد ُع ُه َو َن ْستَ ْغف ُر ُهَ .ف ُه َ َْعل َُم َا ّنى ك ْنَل ُ اُح ُّ
الصل ة لَه و ِتاوة كتا ِب ِه و كثرة الد ِ
عاء َوا ِ س ِت ْغ ِ
فار؛ 2برادرم عباس! جهانم بهه فهدایت ،سهوار
َّ َ ُ َ َ َ
َ ْ َ َ ُّ
ْ
شو ...به سوی آنان برو و اگر توانستی جنگ را تا بح فردا به تأخیر انهداز و امشهب آنهان را از مها
دور کن .شاید ما بتوانیم امشب در پیشگاه پروردگارمهان بهه نمهاز و دعها و اسهتغفار بپهردازیم .او
خوب میداند که من پیوسته نماز برای او و تالوت قرآنش و بسهیار دعها کهردن و طلهب آمهرزش

خواستن از درگاهش را همواره دوست میدارم.
امتتا ز متتاز ختترا
ب ذشت ز هر چه داشت حتی سر و باا

هروتتز ذشتتت

امام حسین رنان عشقی به نماز و ذکر و دعها دارد کهه میخواههد شهبی را از دشهمن مهلهت
بگیرد و به راز و نیهایش و نمهاز بپهردازد و ایهن در حهالی اسهت کهه بها هالبت تمهام در مقابهل
 .1محمد بن محمد مفید ،اإلرشاد ،ج  ،2ص .79
 .2لوط بن یحیی ابومخنف ،مقتل ابومحنف ،ص 106؛ محمد بن جریر طبری ،تاریخ طبری ،ج  ،4ص .315
 .3سیفالله خادمی ،نیایش سرخ ،ص .55
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خواستههای نامشروع دشمن ایستاد و مقاومت میکند.
از بربالی مق س ،می ات وای متردی

وای ررا ی او «ا ی احتب الصتلره» استت

1

شیعه امام حسین نیز باید همانند موالیش عاشق نماز و تالوت قرآن کریم باشد و زندگی خود
را در پرتو عشق به این امور معنوی جهت دهد.
 .4نماز صبح عاشورا

هنگامی که امام حسین نمهاز هبح را در روز عاشهورا بهه جها آورد ،پهس از حمهد و سهپاس
خداوند به یاران نمازگزارش فرمود« :خداوند به شهید شدن شما در ایهن روز اذن داده اسهت و بهر
شماست بر و شریبایی» 2.حضرت در این گفتار حریمانه دو نرته را تاکر میدهد؛ اول ا هل
شهادت که به امر پروردگار است و دوم پایداری و استقامت در برابر دشمن که هر دو نرته با نماز
ارتباط مستقیم دارد؛ زیهرا روح اسهتقامت و پایهداری در جههاد بایهد از همهان نمهاز و ارتبهاط بها
3
ِ
الصل ة».
الص ْب ِر َو َّ
پروردگار به دست بیاید و از عبادت و معنویت نیرو بگیردَ « :و ْاستَعینُ ا ِب َّ
پس از نماز بح عاشورا ،وقتی امام در مقابل خویش موجی خروشان از دشمنان خیانترار را
َلم
دید؛ دستها را به سوی آسمان بلند کرد و با توکل خالصانه به خداوند رنین دعها نمهود« :اَللَّ ُه َّ
َا ْن َ ِث َقتى فى كُ ِّّ َك ْر ٍبَ ،و َرَائى فى كُ ِّّ ِش َّد ٍة؛ 4خدایا! تو در هر غهم و انهدوه پناهگهاه و در ههر
پیشامد ناگوار مایه امید منی».
 .5نماز ظهر عاشورا

زار یغ و یر دشمن خرا ت بیپتروا متاز

در زمین بربال در روز عاشررا حسین

اوج شروه نماز در حماسه کربال ،برگهزاری نمهاز ظههر عاشوراسهت .در ظههر عاشهورا ابو مامهه
َّ
یداوی به حضور حضرت آمد و در اوج جنگ با دشمن عرضه داشت« :یها اباعبداللهه! فهدایت
شوم ،گرره این مردم با حمالت و هجومهای پی در پی خود به تو نزدیک شده و میخواهند تو را
به شهادت برسانند ،اما به خدا سوگند! تا مرا نرشتهاند؛ نمیتوانند به تو آسهیبی برسهانند .دوسهت
 .1الح محمدی امین.
 .2محمدباقر مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،45ص .86
 .3محمد اد نجمی ،سخنان حسین بن علی
 .4محمد بن محمد مفید ،اإلرشاد ،ج  ،2ص .96
 .5سید محمود مرتضوی نائینی (ناظر).

از مدینه تا کربال ،ص .158
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دارم در حالی به مالقات پروردگارم بشتابم که این آخرین نمازم را ههم بهه امامهت شهما خوانهده
الصَلل َة ََ َعلََلک
كَلر َ َّ
باشم» .امام با شنیدن سخنان ابو مامه به آسمان نگاه کرد و فرمودَ « :ذ ْ
َلم هَلذا ا ََّو ُل َو ْو ِتهَلا؛ 1نمهاز را یهاد کهردی ،خداونهد متعهال تهو را از
اّلل ِم َن ال ُْم َّصلین الذَّ
اكرَن ،نَ َع ْ
َ
هّ ُ
نمازگزارانی که به یاد خدا هستند ،قرار دهد .بلی ،االن اول وقت نماز است».
ب تتت بتتتن بتتتر متتتاز او وقتتتت

ااتتتتن پیتتتتام شتتتت ی عاشرراستتتتت

2

سپس فرمود« :لحظاتی از دشمن آتشبس بخواهید» ،ولی هنگامی که دشمن آتشبس مهوقتی را
نپایرفت؛ ساالر شهیدان در مقابل باران تیر دشمن به نماز ایستاد.

در هر س

سرز و و از است حسین

میخرا تت متتاز ختتران را در ختترا

سرچرمه هتر راز و یتاز استت حستین
اعنی بته ت اای متاز استت حستین

نماز ،ستون دین و یادآور حضور خدا در تمام لحظات زندگی انسان است .خواندن نماز بهر ههر
مسلمانی واجب و در اسالم نسبت به آن بسیار سفارش شده است .ادای نماز در اول وقت ،یری
از نرتهها در مراتب و محافظت از نماز است .پیشوایان دینی و ائمه اطهار همواره بر خوانهدن
فرموده اسهت« :شهیعه مها را هنگهام وقهت
نماز اول وقت تأکید داشتهاند؛ رنانره امام اد
4
نماز بشناسید (امتحان کنید) که رگونه از آن محافظت میکند».
شهدای انقالب اسالمی و دفاع مقدس همانند شهدای کربال ،به نماز اول وقت اهمیهت میدانهد
و بر آن پایبند بودند و این ،درسی برای همگان بهویژه جوانان است که به نماز اول وقهت اهمیهت
ََ
بدهند .برادر قدمی ،از همرزمان و همراران شهید سید مرتضی آوینی میگوید:
در ایامی که شبانهروز برای تدوین و مونتاژ در دا و سیما بودیم ،بهه محهد اینرهه وقهت نمهاز
میرسید و همین که قرآن شروع میشد؛ سید قلم را زمهین میگااشهت ،لبهاس را مهیپوشهید و
بچهها را دا میکرد« :حرکت کنید که وقت نماز است» .سپس به طرف مسهجد بهالل حرکهت
میکرد .سید همیشه از اولین کسانی بود که وارد مسجد میشد.

5

 .1سید محسن امین عاملی ،لواعج االشجان ،ص .155
 .2سید حجتالله آزاده.
 .3محمود تاری (یاسر).
 .4محمد بن علی دو  ،الخصال ،ج  ،1ص .103
 .5پایگاه خبری تحلیلی شهدای ایران« ،خاطرهای جالب از شهید آوینی درباره نماز اول وقت» ،1393/10/29 ،کهد
خبر.63383 :
http://shohadayeiran.com/fa/news/63383
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امیر دالور ،سردار دربندی ،از همرزمان شهید بزرگوار علی یاد شیرازی میگوید:
در آسمان کردستان و سوار بر هلیکوپتر بودیم .دیدم ایشان مدام بهه ساعتشهان نگهاه مهیکنهد.
علت را پرسیدم ،گفت« :موقع نماز است» .همان لحظه به خلبان اشاره کرد کهه همینجها فهرود
بیاید تا نماز را در اول وقت بخوانیم .خلبان گفت« :ایهن منطقهه زیهاد امهن نیسهت ،اگهر هالح
بدانید تا مقصد بر کنیم» .شههید هیاد گفهت« :اشهرالی نهدارد ،مها بایهد همینجها نمهاز را
بخوانیم» .هلیکوپتر نشست .با آب قمقمهای که داشت ،وضو گرفتیم و همگی نمهاز ظههر را بهه
امامت ایشان اقامه کردیم.

1

 .6پاسداران نماز ظهر عاشورا

برای اقامه نماز ظهر عاشورا ،فدائیانی در مقابل حضرت ایسهتادند تها از حضهرت در برابهر بهاران
تیرهایی که از سوی دشمن میآمد ،محافظت و پاسداری کننهد و نمهاز ظههر عاشهورا بها آرامهش
برگزار شود.
یری از این فدائیان زهیر بن قین بجلی ،از شخصیتهای برجسته کوفه بود که روز عاشورا افتخار
یافت در رکاب امام حسین به شهادت برسد .وی در میدانهای جنگ ،دالوریههای بسهیاری
نشان داده بود .ابتدا نیز هوادار جناح عثمان بهود ،امها توفیهق یافهت کهه نیکفرجهام و از شههدای
2
الس َا ُ َعلَى ُُ َه ْی ِر ْب ِن ا ْل َق ْی ِن
عالیمقام کربال شود .در زیارت ناحیه مقدسه درباره او آمده استَّ « :
ال َْب َج ِل ِّي؛ 3سالم به زهیر فرزند قین بجلی».
یری دیگر از این فدائیان ،سعید بن عبدالله حنفهی بهود .او از ایمهانی راسه و شهجاعتی فهراوان
برخوردار ،و از هواداران سرسخت اهلبیت بود .همچنین از فرسهتادگانی بهود کهه نامهههای
کوفیان را خدمت امام حسین آورده بود .وی که از انقالبیون پر شور کوفه به حسهاب میآمهد،
در نهضت مسلم بن عقیل نیز فعال بود ،نامه مسلم را به مره رساند و از مرهه همهراه امهام بهه
کوفه آمد تا در روز حماسه بزرگ عاشورا جانش را فدای رهبرش کند 4.امام زمهان در زیهارت
ید ب ِن عب ِد ه ِ
5
ِ ِ
اّلل ال َْْ َن ِفى».
الس َا ُ َعلَى َسع ْ َ ْ ّ
ناحیه مقدسه به وی اینگونه سالم داده استَّ « :
 .1خبرگزاری بینالمللی قرآن« ،جلوه اخال نبوی

در رفتار شهیدان» ،1392/10/25 ،کد خبر.1359485 :
https://iqna.ir/fa/news/1359485

 .2محمدباقر مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،44ص .371
 .3محمد بن جعفر المشهدی ،المزار الکبیر ،ص .493
 .4جواد محد ی ،فر،نگ عاشورا ،ص .255
 .5محمد بن جعفر المشهدی ،المزار الکبیر ،ص .493
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سعید تیرهای دشمن را با دست ،ورت و سینهاش دفع میکرد .هنگهامی کهه نمهاز امهام بهه
پایان رسید ،او با بدنی خونین به زمین افتاد 1و در حالی که نفسهای آخر را میکشید ،رشهمانش
ََلاب َن
را گشود و با تبسمی ملیح به سهیمای امهام حسهین نگریسهت و عهرض کهرد« :ا ََو َفیَل ُ ْ
َر ُس ِل ه ّاّلل؟؛ ای پسر رسولخدا! آیا من به عهد خود وفا کهردم؟» .سهرور آزادگهان ،از جاننثهاری و
فداکاری سعید تقدیر نمود و با لحنی رضایتآمیز فرمهود« :نَ َع ْمَ ،ا ْن َ اَمامى ِفى ال َْجنَّ ِة؛ 2بلهی ،تهو
در بهشت پیشاپیش من خواهی بود».
عمرو بن قرظه یری دیگر از این فدائیان است .ایشان نیز که به همراه سعید بن عبدالله نگهبانی از
امام را به عهده گرفته و در این راه رندین روبهه تیهر بهه سهر و سهینهاش رسهیده و بهه شهدت
مجروح شده بود؛ همزمان با سعید بر زمین افتاد و همانند جملههای سعید را گفت و به امهام
عرض کردَ« :ابن رس ل هاّلل اَو َفی ؟» .امام حسین فرمود« :نَعمَ ،أ ْن َأم ِامي ِفي َالْجنَّ ِ
َلة َفَلا ْو َر ْأ
ّ َ ُ
َ
َْ َ َ
ِ
ا َ َو َأ ْع ِل ْم ُه َأ ِّني ِفي ا َْْلَثَ ِر؛ آری ،تو جلوتر از من در بهشت هستی؛ سهالم مهرا
َلس َ
َر ُس َلا ََّّلل َع ِّني ا َّ
به رسولخدا برسان و به آن حضرت عرض کن که من نیز به دنبهال تهو خهواهم آمهد» 3.امهام
َلرو ب ِ
ِ
َلن
الس َ
زمان در زیارت ناحیه مقدسه به وی نیز اینگونه سالم داده استَّ « :
َلا ُ َعلََلى َع ْم ْ
4
َو َر َظ َة ْاْلَ ْن َص ِاری».

تتتتا امتتتتامد متتتتاز ب تتتتزارد

یرهتتا بتتر تتند تترود ای ت

یری از پیامهای عاشهورا ،نمهاز خوانهدن در بهدترین شهرایط جنگهی اسهت؛ یعنهی سهختیها و
مشرالت مانع این فریضه گرانسنگ نمیشود .شهدای دفاع مقدس این پیام عاشورا را بهه خهوبی
دریافت کردند؛ از اینرو در ایام جنهگ و اسهارت اهمیهت بسهیاری بهه نمهاز میدادنهد .مرحهوم
ابوترابی میگوید:
مسئله نماز و عشق به آن ،در نهاد انسانها نهفته است .خوب به یاد دارم اولین مرتبههای کهه نمهاز
در اسارت برای ما جلوه خا ی پیدا کرد ،بعد از هفت یا هشت روز سهرگردانی بهود کهه مها را از
این طرف به آن طرف میکشاندند و سرانجام به وزارت دفاع منتقل شدیم .اولهین اسهیری کهه بهه
 .1همان ،ص .156
 .2محمد اد نجمی ،سخنان حسین بن علی

از مدینه تا کربال ،ص .202

 .3محمد محمدی اشتهاردی ،غمنامه کربال ،ص .132
 .4محمد بن جعفر المشهدی ،المزار الکبیر ،ص .493
 .5جعفر رسولزاده.
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اتا ما فرستاده شد ،سروان خلبان اسماعیل بیگی بود .وقتی ایشان با دسهت شرسهته بهه محهیط
سراسر رعب و وحشت زندان هل داده شد ،دیدم با همان دست شرسته به نماز ایستاد و با شهو
عجیبی به راز و نیاز با پروردگارش پرداخت.

1

 .7نماز بینظیر

آیتالله شی جعفر شوشتری مینویسد:
آخرین نماز امام حسین  ،تربیر االحرام ،قیام ،قرائت ،رکوع ،سهجود ،تشههد و سهالم ویهژهای
داشت .این نماز در تاری اسالم نظیر ندارد .تربیر آن را با فرو افتادن از ذوالجنهاح سهر داد و قیهام
َلم
را به هنگام هجوم دشمن به خیام حرم ،و قنوتش دعایی بهود کهه در آن حهال میخوانهد« :الل َُّه َ
متَع ِالى الْم ِ
كان  2.»...رکوع آن ،زمانی بود که تیری به قلهب مقدسهش ا هابت کهرد و حضهرت
ُ َ
َ
مجبور شد قامت خم کند تا آن را از پشت سر بیرون بیاورد ،و آخرین سجده خونین امهام بهر
پیشانی نبود؛ بلره وقتی نیزه الح بن وهب مزنی بر پهلوی آن حضرت ا ابت کهرد و امهام
اّلل و ِب ه ِ
گونه راست روی تربت گرم نهاد و این ذکر از سوز دل بر زبان داشت« :بسم ه ِ
اّلل» و تشههد
ّ
َ ّ

و سالمش با خروج و عروج روح بلند ملروتیاش به شاخسار جنان همراه بود ،ولی دیگهر خهود
نتوانست سر از سجده بردارد و تا دشمن سر مقدس آن حضرت را به اوج سنان و نیزه باال برد کهه
آن حضرت ،با تالوت آیات سوره کهف به تعقیب نماز پرداخت.

3
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فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان
تابستان  1401ـ محرم  1444ـ شماره دهم

نقش حضرت عباس و خاندانش در نشر فرهنگ اهلبیت
حجتاالسالم والمسلمین احم الحزاده

*

َّ َ
َ َ َ ُ َّ ُ ُ ُ َ ُ
بات ُه بإذن َر ِّبه َو َّالذ َخ ُب َث ال ُ
يخر ُج ِإال ْکدا»
قال الله تعالی« :و البلد الطی يخرج ْ
ِِ ِ ِ ِ

1

مقدمه

عباس بن علی از شخصیتهای نامدار تاری شیعه ،همواره از سوی اهلبیت و شهیعیان
مورد احترام بوده است .ایشان در کربال به شهادت رسهید ،امها پهس از او خانهدانش (فرزنهدان و
ّ
نوادگان) نیز به شیوه شایستهای همواره در فراز و نشیبهای تاری اسالم ،یار و حتی مبلغ خاندان
اهلبیت بودند .پیوند این خانواده با پیشوایان شیعه در تمامی تاری ائمه حتهی تها زمهان
غیبت غری در منابع دیده میشهود .یافتههها گویهای آن اسهت کهه کهارکرد فرهنگهی ه سیاسهی
خانههدان عبههاس بههن علههی بههه رنههد دسههته تقسههیم میشههود؛ بخشههی از ایشههان از شههاگردان
اهلبیت و نویسندگان سرشناس شیعی در عصر خود بودند ،شماری در قیامهای شیعیان بهه
یاری ایشان میشتافتند و بعضی نیز ارتباط عاطفی عمیقی با اهلبیت داشتند.
اهمیت محیط خانه در تربیت نسلی

تربیت نسلی ،یری از شاخههای دانش تربیت است .بر ایهن اسهاس ،مربهی بهگونههای محهیط و
محتوای تربیتی را آماده میکند که دستکم تا رند نسل ،این روند تربیتی ادامهه پیهدا کنهد .پیهرو
همین سیاست ،امام علی که خود پرورشیافته مرتب قرآنی پیامبر خدا بود ،فرزنهدانش را
به همین شیوه تربیت کرده بود؛ زیرا در سنت پیامبران الهی ،فرزندان مؤمن میبایست ادامهدهنهده
ً
ْ َ ُ ْ ُ
َ
لدُْ ذ ِّريلة
راه پدران خود باشند .به همین سبب زکریا اینگونه دعا میکهردَ « :ر ِّب ه ْ ِللی ِملن ل
* دکتری تاری اسالم.

 .1اعراف« :58 :و سرزمین پاکیزه (و شیرین) گیاهش به فرمان پروردگار میروید ،اما سرزمینهای بدطینت (و
شورهزار) جز گیاه ناریز و بیارزش از آن نمیروید».
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ً َّ

َط َیبة ِإُْ َس ِم ُیع َا ُّلدعاء».
الب َل ُ
توجه به خانواده و محیط زندگی ،همواره یری از سفارشهای آشهرار قهرآن اسهت .آیهه « َو َ
لد
َ
َّ ُ ُ ُ َ ُ
بات ُه بإذن َر ِّبه َو َّالذ َخ ُب َث ال ُ
يخر ُج ِإ َّال ْکدا» 2،به محیط رشد انسانی اشهاره دارد و
الطی يخرج ْ
ِِ ِ ِ ِ
اولین دریافت از معنای آن ،این است که آدمی در هر جایی که پرورش یابد؛ خوی همانجا را بهه
خود میگیرد؛ رنانره رسولخدا فرموده استِ « :إ َذا َأع َطى هاّلل َأحدكُم ََیَلر ًا َفلْیبَلد ْأ ِبن ْف ِس ِ
َله َو
َْ َ َ
ْ
ُّ َ َ ْ ْ
َأ ْه ِّ َب ْی ِته؛ 3هر گاه خدا به یری از شما خیری عطا کرد ،ابتدا خهود و خهانوادهاش را از آن بهرهمنهد
سازد» .در واقع روش پیامبران الهی این بود که فرزندان را جزئهی از خهود و ادامهدهنهده راه خهود
َ 4
َّ
میدانستند و اینگونه دعا میکردندَ « :ر َّبنا إ ِّْي َأ ْس َک ْن ُت م ْن ُذ ِّر َّيتلي  ...ل ُی ُ
قیملوا الصلالة»؛ « َر ِّب
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ْ ِّجني َو أ ْهلي؛ 5پروردگارا! من و خاندانم را نجات ببخش».
بنابراین راهبرد تربیت نسلی ،یک امر قرآنهی بهود کهه در خانهه امهام علهی پیگیهری میشهد و
اینگونه حضرت عباس نیهز ماننهد حسهنین و سهایر فرزنهدان ،تحهت برنامهه تربیتهی آن
حضرت قرار داشت .این برنامهها در سه مرحله «بینشافزایی»« ،دانشافزایی» و «مهارتافزایی»
اجرا میشد .با این نگاه تربیتی اگر ره نامهه  31امهام علهی در نهجالبالغهه خطهاب بهه امهام
حسن است ،اما حرایت از آن دارد که این برنامه تربیتی برای یرایهک فرزنهدان اجرایهی شهده
است؛ زیرا آن حضرت فرزندانش را پارهتن خود میدانست:
1

َ ِ
ِ
َ
َ
َ
َو َو ََ ْدتُ َ َب ْعضىَ ،ب ّْ َو ََ ْدتُ َ كُلِّىَ ،حتَّى كَأ َّن َشیئ ًا لَ ْ أ َص َاب َ أ َص َابنىَ ،وكَأ َّن ال َْمَل ْ َ لََل ْ
اك َأتَ ِانىَ ،ف َعنَ ِانى ِم ْن َأ ْم ِر َك َما َْع ِن ِینى ِم ْن َأ ْم ِر نَ ْف ِسى؛ 6رهون تهو را جزیهی از وجهود خهود
َأتَ َ
بلره تمام وجود خودم یافتم ،گویی که اگر ناراحتی به تو رسد ،به من رسیده و اگهر مهرگ دامانهت

را بگیرد ،دامن مرا گرفته؛ به این جهت توجه به کار تو را اهتمام به کار خود یافتم.
ٍ
ِ
ض ال َْخ ِالی ِة مَلا ُأل ِْق ِ
سپس در ادامه میفرمایهدِ « :إنَّما َولْب الْْد ِ
كاْلَ ْر ِ
َله
ث ْ
ُ ََ
َلى ف َیهَلا م ْ
َلىء َو ِبلَ ْت ُ
َ َ
َ
َلن َش ْ
َ
ِ
َف َب َاد ْرتُک ِب ْاْلَ َد ِب َو ْب َّ َأ ْن ََ ْق ُس َ َولْبُک؛ و از آنجا که قلب جوان همچون زمین خالی اسهت و ههر
 .1آلعمران.38 :
 .2اعراف.58 :
 .3محمدباقر مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،36ص .362
 .4ابراهیم.37 :
 .5شعراء.169 :
 .6ابنمیثم ،شرح نهجالبالغه ،ج  ،5ص « :2روی جعفر بن بابویه القمی ان هاه الو یة کتبها
بن حنفیه رضیاللهعنه».

الی ابنه محمد
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باری در آن پاشیده شود ،آن را میپایرد؛ پیش از آنره قلبت سخت شود و فررت به امهور دیگهر
مشغول گردد (گفتنیها را گفتم)».
درباره تربیت نسلی در روزگار معا ر میتوان به خاندان بسیاری از علمای برجسهته شهیعه و نیهز
خاندان معظم شهدا و بسیاری از مؤمنان اشاره کهرد کهه بها تربیهت هحیح دینهی و خهانوادگی،
توانستهاند نسلی نمونه و خدوم به جامعه تحویل دهند .برای مثهال میتهوان بهه خانهدان آیتاللهه
خامنهای اشاره کرد که نسل در نسل از پدرشان (سید جهواد) و جدشهان (سهید حسهین) ،از
1
علما و اهل تقوا و مبارز در راه خدا بودند.
مادر نیز در این تربیت ،نقش تعیینکنندهای دارد؛ رنانره امالبنهین ،مهادر عبهاس نیهز همهواره
همین مسیر تربیت اسالمی را پیمود .این بانوی ارجمند پس از حاد ه کربال نیز همهواره در مسهیر
اهلبیت قرار داشت .او در حهالی کهه دسهت فرزنهد عبهاس را ه کهه عبیداللهه نهام داشهت ه
میگرفت ،روزها به بقیع میرفت و برای فرزندانش مر یهسرایی میکرد .مردم مدینه بهرای شهنیدن
مر یههای جانسوز او اجتماع ،و همنوای با او گریه میکردند .عزاداری او به اندازهای جانسوز بهود
ّ
که حتی هنگامی که مروان بن حرم آن منظره را دید ،متا ر شد و اشک ریخت 2.مادران شهدا نیهز
با تأسی به زنان اهلبیت و این بانوی ارجمند ،بر و استقامت را پیشه کردند و به نماد هبر
و بردباری برای خدا تبدیل شدند .مادر شهیدان سجادیان (سید کریم  18سهاله ،سهید کهاظم،19
سید داود  27ساله و سید قاسم  35ساله) که همسرش هم شهید شهد ،بعهد از  35سهال ریهزی
3
جز «سالمتی حضرت آقا» نمیخواهد.
«فر مادر شهید
با تمام مادران دیگر زمین
خال ه میشود به این:
مادر شهید،
پیش از آنره مادر شهید میشود،
 .1پایگاه اطالعرسانی دفتر حفظ و نشر آ ار آیتالله العظمی خامنهای« ،نگاهی گهارا بهه زندگینامهه حضهرت
آیتالله العظمی سید علی حسینی خامنهای».1393/01/01 ،
https://farsi.khamenei.ir/memory-content?id=26142#_ftn3

 .2علی بن حسین ابوالفرج ا فهانی ،مقاتل الطالبیین ،ص .90
 .3خبرگزاری مشر « ،پای حرفهای همسر شهیدی که مادر  4شهید است» ،1393/01/31 ،کد خبر.302392 :
https://www.mashreghnews.ir/news/302392
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«شهید» میشود »...

1

به اهلبیت

تربیت نسلی و عالقه حضرت عباس

پیوند قلبی حضرت عباس با خاندان اهلبیت  ،از همان زمان امام علی شهرل گرفتهه
بود 2.ایشان جزو آن دسته از فرزندان امام علی بود که در شمار یاران حسهنین بودنهد و از
امام علی روایت نیز نقل میکردند .بعدها نوادگانش این روایتها را سینه به سینه بت کردند.
در یری از این روایتها آمده است:
روزی امام علی

همه پسرانش و از جمله عباس

را فرا خواند و به آنهها فرمهود« :در میهان

خودتان ،کورکترها به بزرگترها احترام بگااریهد و بزرگترهها نسهبت بهه کورکترهها مهربهان
باشید .در فراگیری دین تالش کنیهد و تقهوی پیشهه نماییهد  ...و همگهی از حسهنین

ببرید» 3.عباس

در خانه امام علی

کتب و احادیثی را که امام علی

فرمهان

مسائل شهرعی و احرهام اسهالمی را فهرا میگرفهت و

بت و ضبط نموده بودند ،در اختیار داشت.

4

بعد از شهادت امام حسن  ،نزدیکترین شخص به امام  ،برادرش حضرت عبهاس بهود
که در جایگاه معاون ایشان ،در کربال به س َمت پررمداری سپاه برگزیده شد 5.ایهن میهزان عالقهه
میان حضرت عباس و اهلبیت  ،دو طرفه بود؛ رنانره وقتهی دشهمن در روز تاسهوعا بهه
سوی سپاه امام حسین حرکهت کهرد ،آن حضهرت بها لحنهی بسهیار محبهتآمیز بهه بهرادرش
ِ
ِ
َلم َو َمَلا
ب ِبنَ ْفسي َأ ْن َ ََا َأَي! َحتَّى تَ ْل َقا ُه ْم َو تَ ُق َل ل َُه ْم َمَلا لَكُ ْ
عباس فرمهودََ « :ا َعبَّا ُ ! ْاركَ ْ
َب َدا لَكُ ْم َو تَ ْس َأل َُه ْم َع َّما ََ َاء ِب ِه ْم؛ 6ای عباس! جانم به فدایت ای بهرادر! سهوار شهو و بهرو از آن٬هها
بپرس! هدف آنها ریست؟ ره روی داده است و بپهرس رهه دسهتور تهازهای بهه آنهان داده شهده
است؟» .این در حالی بود که امام حسین بیش از  20سال از ایشان بزرگتهر بهود .در آن سهو
 .1خبرگزاری بینالمللی قرآن« ،فر مادر شهید با تمام مادران دیگر زمین» ،1397/11/29 ،کد خبر.3791357 :
(شاعر مریم سقالطونی)
https://iqna.ir/fa/news/3791357

 .2ابنحجر العسقالنی ،اإلصابة فی تمییز الصحابة ،ج  ،4ص .465
 .3یحیی بن الحسین بن قاسم رسی ،درر االحادیث النبویة باالسانید الیحیویة ،ص .39
 .4محمد بن حسن فار ،بصائر الدرجات ،ج  ،1ص .160
 .5علی بن حسین ابوالفرج ا فهانی ،مقاتل الطالبیین ،ص90؛ مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،45ص.4
 .6احمد بن یحیی بالذری ،انساب األشراف ،ج  ،3ص.391
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حضرت عباس نیز در معرکه داغ کربال ،نهایت وفاداری را به جا آورد و به برادرانش (فرزنهدان
امالبنین) فرمود« :بروید در پیشگاه امام حسین بجنگید و از ایشان دفاع کنید» 1.خهود نیهز بهه
مبارزه پرداخت تا به شهادت رسید 2.هنگام شهادت آن حضرت نیز ایهن عاطفهه دو طرفهه تهداوم
یافت و امام حسین بر بالینش آمد و فرمود« :خدا تو را پاداش خیر عطا بفرماید که در راه خهدا
3
حق جهاد را به جا آوردی».
نرته مهم این ماجرا ،نگاه اعتقادی حضرت عباس به امام بود و آن را به راحت هنگام رد
کردن اماننامه شمر بیان کرد و لقب اعتقادی «ابن رسولالله» را برای امام حسین به کهار بهرد:
«شمر! خدا تو و اماننامهات را لعنت کند؛ رطور ما در امان باشهیم ،امها پسهر رسهولخدا در
امان نباشد» 4.پس از شهادت نیز مانند مؤمن آلیس که قرآن درباره او میفرمایدَ « :ي َال ْی َت َق ْ
لو ِمی
َ َ
َي ْع َل ُم َ
ونِ ،ب َما غُ َر ِلی َر ِّبی َو َج َع َل ِنی ِم َن ْال ُم ْک َر ِم َین» 5،پس از شهادت در راه خدا از مقهربین درگهاه
الهی ،و به لقب «باب الحوائج» معروف شد.
مند ماه بنیهاشد به عباس است تام متن

برد امالبنین مام و علتی بتاب بترام متن

برد اان ا تخارم بذ ،به ورا خسرو خرباا

بتتاا خیتتام متتن

بتترد عبتتاس تتام ور
َ َ
لبالب از می حب حسینی ورته بام متن

ادم ن به زار بار ملتد و تلتت و ختراری

6

من ا سرباز با بازم به از لط

بازماندگان عباس بن علی

خ او ت ی

به بر ترا عالد ورته وابب احتترام متن

در تاریخ

همه خاندان و فرزندان حضرت عباس به پیروی از آن حضرت همواره در خهط اهلبیهت
بودند .بنا بر اسناد تاریخی و نسبشناسی ،از حضرت ابوالفضل عباس تنها یک پسهر بهه نهام
ُ
«عبیدالله» به جای ماند که مادرش لبابه ،دختر عبیدالله بن عبهاس بهن عبهدالمطلب بهود و ایهن
 .1احمد بن داود دینوری ،األخبار الطوال ،ص .257
 .2محمدباقر مجلسی ،بحاراألنوار ،ج  ،45ص .50
 .3لبیب بیضون ،موسوعة کربالء ،ج  ،2ص .138
 .4احمد بن یحیی بالذری ،انساب االشراف ،ج  ،3ص391؛ محمد بن جریر طبری ،تاریخ الطبری ،ج  ، 5ص
415؛ لوط بن یحیی ابومخنف ،وقعه الطف ،ج  ،3ص .10
 .5یس.25 - 27 :
 .6ژولیده نیشابوری.
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1

فرزند ،در کربال اسیر شده بود.
ابنشهرآشوب در مناقب آل ابیطالب  ،به پسر دیگری برای آن حضرت بهه نهام محمهد اشهاره
کرده است که در کربال شهید شد ،اما این نام در هیچ یک از کتب پیش از او وجهود نهدارد .طبهق
سخن مورخان و عالمان علم انساب ،از عبیدالله پسر عباس دو پسر به نامههای «حسهن» 2و
«عبدالله» به جای ماند که از «عبدالله» نسهلی بهاقی نمانهد .حسهن ،نهوه حضهرت عبهاس ،
فرزندانی داشت که نامشان به این ترتیب بت شده است :عباس ،ابراهیم ،حمزه ،عبیداللهه ،علهی
3
و فضل.
ّ
 عباس بن حسن بن عبیدالله بن عباس  ،شش پسر به نامهای عبیدالله ،علی ،حمزه ،احمد،
4
عباس و فضل از او به جا ماند .هر کدام از این شش برادر ،بعدها نسلی از ایشان به جای ماند.
 ابراهیم فرزند حسن بن عبیدالله بن عباس که خهود از فقیههان ،ادیبهان و زاههدان بهه شهمار
میرفت ،احب دو پسر به نامهای علی و حسن شد .برخی معتقدند بعدها علی بهه قهم آمهد و
«شاه سید علی» امامزاده معروف قم ،هموست .گفته شده وی  19پسر داشت.
 حمزه بن حسن بن عبیدالله بن عباس  ،از او دو پسر به نامهای «علی» و «قاسم» بهه جهای
5
ماند.
 عبیدالله بن حسن بن عبیدالله بن عباس  ،نسل زیادی از وی به جها مانهد و بیشهتر خانهدان
عباس بن علی از او ادامه یافتند 6.او پنج پسر داشت که یری از آنها به نام «عبدالله» ،بهه تنههایی
7
 17پسر داشت.
 علی بن حسن بن عبیدالله بن عباس  ،نسل زیادی از وی به جای مانهد .یرهی از پسهرانش،
 .1نعمان بن محمد تمیمی مغربی ،شرح األخبار ،ج  ،3ص .198
 .2محمد بن تاجالدین ابنطقطقی ،االصیلی فی انساب الطالبیین ،ص .328
 .3سید عزالدین مروزی ،الفخری فی انساب الطالبیین ،ص 169؛ فخرالدین محمد بن عمر رازی ،الشجرة المبارکة،
ص  198و .199
 .4فخرالدین محمد بن عمر رازی ،الشجرة المبارکة ،ص199؛ سید عزالدین مروزی ،الفخری فی انساب الطالبیین،
ص.170
 .5محمد بن تاجالدین ابنطقطقی ،االصیلی فی انساب الطالبیین ،ص 330؛ سید عزالدین مروزی ،الفخری فی
انساب الطالبیین ،ص.171
 .6عزالدین مروزی ،الفخری فی انساب الطالبیین ،ص.171
 .7همان.
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1

«حسین» معروف به ابوعبدالله در مدینه ساکن شد که هشت پسر داشت.
ّ
 فضل بن حسن بن عبیدالله بن عباس  ،یری از شعرای بنیهاشم بود که نسل او از طریق دو
2
پسرش «محمد» و «عباس» ادامه یافت.
تعامل خاندان ابوالفضل عباس

با اهلبیت

پس از شهادت حضرت عباس  ،ارتباط خاندان امهام حسهین و بازمانهدگان عبهاس بهه
دلیل مصیبت مشتر کربال با یردیگر ،تنگاتنگ شد و نقش امالبنین در این میهان بسهیار پررنهگ
بود 3.از این زمان به بعد ،ارتباط عاطفی و اعتقادی دو خاندان در مآخا تهاریخی و حهدیثی دیهده
میشود .برای مثال عبیدالله بن عباس به پسر عمویش ،امام سجاد بسیار عالقمنهد بهود و
در مجالس خانگی امام حاضهر میشهد .در یرهی از ایهن دیهدارها ،آن حضهرت نگهاهی بهه
عبیدالله انداخت و فرمود:

ِ
ِِ
ِ
َلز َو
اّلل َع َّ
اّلل ال َْعبَّا َ َفلَ َق ْد وثَ َر َو َأ ْبلَى َو َف َدى َأ ََ ُاه ِبنَ ْفسه َحتَّى ُوط َعَل ْ ََ َ
َلد ُاه َف َأ ْب َدل ُ
ََله ه ّ ُ
َرح َم ه ّ ُ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
َلن َأ ِبي َط ِال ٍ
َلر ب ِ
ِ
ََ َّّ ِب ِهما ََ َن َ ِ ِ ِ ِ
َلب َو ِإ َّن
اح ْین ََط ُیر به َما َم َو ال َْم َائ َكة في ال َْجنَّة َك َما ََ َعَل َّ ل َج ْع َف ْ
َ
ِللْعبا ِ ِعند ه ِ
اّلل َتبارك و َتعالَى من ِزلَ ًة َ ْغ ِب ُطه ِبها َ ِ
یو الشُّ َه َد ِاء ََ ْ َ ال ِْق َی َامة؛ 4خهدای تعهالی
م
َْ ّ َ َ َ َ َ َْ َ ُ َ َ ُ
َ َّ
عمویم عباس را رحمت کند .ره سختیها کشید و خود را فدای برادرش نمود تا دسهتانش قطهع
شد و پروردگار دو بال به وی هدیه کرد که مانند جعفر طیار به همراه فرشهتگان در بهشهت پهرواز
نماید .او نزد خدا جایگاهی دارد که شهدا به آن غبطه میخورند.

بعدها نوادگان حضرت عباس نیز با ائمه شیعه
میکردند که در سه بخش به آنها اشاره میشود.
 .1شاگردان اهلبیت

ارتباط نزدیری داشتند یا در قیامها شهرکت

و نویسندگان سرشناس شیعی

در میان خاندان آن حضرت ،برخی جزو یاران قه و درسهترار اهلبیهت بودنهد کهه شههرت
زیادی داشتند .برای مثال حمزه بن قاسم بن علی بن حمزه بن حسن بن عبیدالله بهن عبهاس ،
یری از راویان شیعه و قة بود که احادی زیادی گردآوری کرد و کتهابی نیهز دربهاره راویهان امهام
 .1محمد بن تاجالدین ابنطقطقی ،االصیلی فی انساب الطالبیین ،ص .329
 .2همان ،ص .330
 .3علی بن حسین ابوالفرج ا فهانی ،مقاتل الطالبیین ،ص.90
 .4محمدباقر مجلسی ،بحاراألنوار ،ج  ،22ص  274و ج  ،44ص .298
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با نام َمن َروی عن جعفور بون محمود نوشهت 1.وی در عر هه گسهترش بهاور بهه
اد
2
مهدویت نیز فعال بود .از او روایتهایی درباره قیام قائم در منابع بت شده است.
ابوالقاسم علی بن محمد ،از نوادگان حضرت عباس و از جمله راویان اهلبیهت بهود کهه
روایتهای حقانیت اهلبیت را در شرایط حساس عصر عباسیان از زبان رسولخدا نقل
کرده است .برای مثال روایتی از رسولخدا را رنین نقل کرده است:

َْلد ِه ا ْل َق ِ
َلدي و ِمَلن ول ِ
صیي و ِإما ُأم ِتي و ََ ِلی َف ِتَلي علَیهَلا بع ِ
ِ ٍ ِ
ِ
َلائ ُم
ِإ َّن َعل َّي ْب َن َأ ِبي َطالب َو ِّ َ َ ُ َّ َ
َ ْ ُ
َ َْ َْ
َل ه ِ
ِ
ض ِو ْسط ًا َو َع ْد ً كَ َما ُم ِلئَ ْ ََ ْ ر ًا َو ُظلْمَل ًا؛3بدانیهد کهه علهی
اّلل ِبه ْاْلَ ْر َ
ال ُْم ْنتَ َظ ُر الَّذي ََ ْم َ ُ ّ ُ
بن ابیطالب  ،جانشین و امام پس از من است .مهدی

از نسل او خواهد آمهد و دنیها را پهر

از عدل و داد خواهد کرد ،هنگامی که پر از ستم و ظلم شده است.

ّ
محمد بن حمزه بن حسن بن عبیدالله بن عباس که مردی دانا و ارجمند بود ،مانند یک مبلهغ
دینی به بصره و شهرهای دیگر میرفت و درآنجا حدی های امهام رضها را بهرای مهردم بهازگو
میکرد 4.حمزه بن قاسم بن حمزه بن حسن بن عبیدالله بن عباس نیز از اخبهار اهلبیهت
5
به خوبی آگاه ،و برای روشنگری مردم ،راوی رخدادهای مربوط به خاندان اهلبیت بود.
َّ
َّ
موسی بن محمد بن اسماعیل بن عبدالله بن عبیدالله بن عبهاس نیهز روایتهی دربهاره سلسهله
ائمه از زمان امام علی به بعد نقل کرده است که در منابع این روایهت منهاقبی بهت شهده
است 6.همچنین عبیدالله بن علی از نوادگان حضرت عبهاس  ،کتهاب جعفریوات را کهه دوره
کامل فقه شیعه است ،تألیف نموده و در سال  312رحلت کرده است.
 .2ارتباط عاطفی خاندان حضرت ابوالفضل عباس

با اهلبیت

عالقه و دوستی میان خاندان حضرت ابوالفضل عباس بها ائمهه  ،تها آن انهدازه گسهترده و
مداوم بود که تا قرنها همچنان حفظ شد .برای نمونه محمد بن علهی بهن حمهزه بهن حسهن بهن
عبیدالله بن عباس  ،از راویان امامین عسرریین  ،تا آنجا به امام نزدیهک بهود کهه مهادر
 .1حسن بن یوسف حلی ،رجال العالمة الحلی ،ص .53
 .2محمد بن علی دو  ،الخصال ،ج  ،1ص .169
 .3علی بن موسی ابنطاووس ،الیقین باختصاص موالنا علی

بإمرة المؤمنین ،ص .494

 .4محمد بن تاجالدین ابنطقطقی ،االصیلی فی انساب الطالبین ،ص .330
 .5معافی بن زکریا جریری نهروانی ،الجلیس الصالح الکافی و األنیس الناصح الشافی ،ص .759
 .6محمد بن یعقوب کلینی ،الکافی ،ج  ،2ص .204

نقش حضرت عباس

و خاندانش در نشر فرهنگ اهلبیت

99 

1

امام زمان پس از شهادت امام حسن عسرری در خانه او اقامت گزید.
ّ
ّ
عبد الله بن حسن بن عبیدالله بن عباس نیز هنگامی که امام رضا در مرو ولیعههد بهود ،در
2
کنار آن حضرت بود.
 .3قیامکنندگان از خاندان حضرت ابوالفضل عباس

برخی از افراد خاندان حضرت ابوالفضل عباس در طول تاری علیه دولتهای سهتمگر قیهام
کردند .برای مثال در سال  247هجری قمری ،علی بن عبدالله بن محمد بن فضل بن حسن بهن
عبیدالله بن عباس در منطقه هجر علیه عباسیان قیام کرد و مهردم بسهیاری نیهز بهه دور او گهرد
آمدند ،اما این قیام شرست خورد 3.بخشی از نوادگان آن حضرت نیز هنگامی کهه سهایر علویهان
قیام میکردند ،به قیام آنها میپیوستند.
فهرست منابع
کتب

 .1ابنا یر ،عزالدین علهی بهن محمهد ،الکامول فوی التواریخ ،بیهروت :دار هادر  -دار بیهروت،
. 1385
 .2ابنحجر عسقالنی ،احمهد بهن علهی ،اإلصوابة فوی تمییوز الصوحابة ،تحقیهق عهادل احمهد
عبدالموجود و علی محمد معوض ،راپ اول ،بیروت :دارالرتب العلمیة. 1415 ،
 .3ابنطاووس ،علی بن موسی ،الیقوین باختصواص موالنوا علوی بوإمرة الموؤمنین ،تحقیهق
اسماعیل انصاری زنجانی خوئینی ،راپ اول ،قم :دار الرتاب. 1413 ،
 .4ابنطقطقی ،محمد بن تاجالدین ،االصیلی فی انساب الطالبین ،تحقیق مههدی رجهایی ،قهم:
مرتبة آیةالله العظمی المرعشی النجفی. 1418 ،
 .5ابنمیثم بحرانی ،میثم بن علی ،شرح نهجالبالغه ،مشهد :آستان قدس رضوی. 1417 ،
 .6ابومخنف ،لوط بن یحیی ،وقعة الطف ،تصحیح محمدهادی یوسفی غروی ،راپ سوم ،قهم:
جامعه مدرسین. 1417 ،
 .7ابوالفرج ا فهانی ،علی بن حسین ،مقاتل الطالبیین ،بیروت :دارالمعرفة[ ،بیتا .
 .1احمد بن علی نجاشی ،رجال النجاشی ،ص  347و .348
 .2نعمان بن محمد تمیمی مغربی ،شرح األخبار ،ج  ،3ص .341
 .3محمد بن جریر طبری ،تاریخ الطبري ،ج  ،9ص 410؛ عزالدین ابن ا یر ،الکامل فی التاریخ ،ج  ،7ص .206

  100رهتوشه فصلنامه علمی ــ تخصصی ویژه مبلغان

 .8ابوحنیفه دینوری ،احمد بن داود ،األخبار الطوال ،تحقیهق عبهدالمنعم عهامر ،قهم :منشهورات
الرضی1368 ،ش.
 .9بالذری ،احمد بن یحیی ،انساب األشراف ،تحقیق سهیل زکار و ریهاض زرکلهی ،رهاپ اول،
بیروت :دارالفرر. 1417 ،
 .10بیضون ،لبیب ،موسوعة کربالء ،راپ اول ،بیروت :مؤسسة االعلمی. 1427 ،
 .11تمیمی مغربی ،قاضی نعمان بن محمد ،شرح األخبار فی فضائل األئمة األطهار  ،رهاپ
اول ،قم :جامعة مدرسین. 1409 ،
 .12جریری نهروانی ،معافی بن زکریا ،الجلویس الصوالح الکوافی و األنویس الناصوح الشوافی،
بیروت :دار الرتب العلمیة. 1426 ،
 .13حلی ،حسن بن یوسف ،رجال العالمة الحلی ،تحقیق محمهد هاد بحهر العلهوم ،رهاپ
دوم ،نجف :دارالاخائر. 1411 ،
 .14رازی ،فخرالدین محمد بن عمر ،الشجرة المبارکة فی أنساب الطالبیة ،راپ دوم ،قم :مرتبهة
آیة الله المرعشی النجفی. 1419 ،
 .15دو  ،محمد بهن علهی ،الخصوال ،تحقیهق علیاکبهر غفهاری ،رهاپ اول ،قهم :جامعهه
مدرسین1362 ،ش.
 .16فار ،محمد بن حسن ،بصائر الدرجات فی فضائل آلمحمد  ،تحقیق محسهن کورهه
باغی ،راپ دوم ،قم :مرتبة آیةالله المرعشی النجفی. 1404 ،
 .17قاسم رسی ،یحیی بن حسین ،درر االحادیث النبویة باالسانید الیحیویة ،تحقیق عبداللهه بهن
حمود العزی ،الطبعة االولی ،اردن ه عمان :مؤسسه االمام زید بن علی الثقافیة1422 ،
 .18کلینی ،محمد بن یعقوب ،الکافی ،راپ اول ،قم :دار الحدی . 1429 ،
 .19طبری ،محمد بن جریر ،تاریخ طبری ،تحقیق محمد أبوالفضل ابراهیم ،راپ دوم ،بیهروت:
دارالتراو. 1387 ،
 .20مجلسی ،محمدباقر ،بحاراألنوار ،راپ دوم ،بیروت :دار إحیاء التراو العربی. 1403 ،
 .21مروزی ازوارقانی ،سید عزالدین ،الفخری فی أنساب الطالبیین ،قم :مرتبة آیةاللهه المرعشهی
النجفی. 1409 ،
 .22نجاشی ،احمد بن علی ،رجال النجاشی ،راپ ششم ،قم :مؤسسة النشر االسهالمی التابعهه
لجامعة المدرسین1365 ،ش.
سایتها

 .1پایگاه اطالعرسانی دفتر حفظ و نشر آ ار آیتالله العظمی سید علی خامنهای.
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 .2خبرگزاری بینالمللی قرآن« ،فر مادر شهید با تمام مادران دیگر زمین» ،1397/11/29 ،کهد
خبر.3791357 :
 .3خبرگزاری مشر « ،پای حرفهای همسر شهیدی که مادر  4شههید اسهت»،1393/01/31 ،
کد خبر.302392 :

فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان
تابستان  1401ـ محرم  1444ـ شماره دهم

تحلیلی بر خطبه امام حسین در شب عاشورا
حجتاالسالم والمسلمین میر قی قادری

*

َلم
وَلَلال الْسَلَلین « :أمَلَلا بعَلَلدَ ،فَلَل ِ ّنى أع َلَل ُ
أصْابا أولى و ََیرا ِمَلن أصَلْابى ،و أهَل َّ
ِ
ِ
اّلل
َبی ٍ َأب َّر و
َ
أوص َّ من أهَلّ َبیتَلىَ ،ف َجَلزاكُ ُم ه ّ ُ
ِ
هَلؤ ِء
َعنّى ََمیعا ََیرا ،أ وإنّى ُأظ ُّن ََ َمنا من ُ
اْلَ ِ
َلانط ِلق ا
عداء َغدا ،أ وإ ّنى َود َر َأََل ُ َلكَُلم َف َ
ِ
َیِ َعلَیكُم ِم ّنى ِذما  ،هَلذا لَیَلّ
ََمیعا فى حّ ،ل َ
1
ِ
ِ
ا».
ذوه ََ َم ً
َود َغش َیكُم َفاتَّخ ُ
مقدمه

امام حسین در شب عاشورا ،در جمع ا حاب خود خطبهای ایراد فرمود که در آن ،یاران خود
را نزدیکترین و بهترین یاران معرفی کردند .این تو یف ارزشهمند امهام از ا هحاب ،عللهی
دارد که فهم و تبیین آن علل ،پیامها و درسهایی را به همه پیروان حضرت سیدالشهدا خواههد
آموخت .همه پیروان امام با الگوپایری از ا حاب گرانقدر آن حضرت ،میتوانند خهود را بهه
آن سههتارگان درخشههان و بههیبههدیل نزدیههک سههازند و آمههاده جانفشههانی در رکههاب حضههرت
احباالمر باشند.
* استاد سطح عالی حوزه علمیه قم و مبلغ نخبه دفتر تبلیغات اسالمی.
« .1من نه یارانی نزدیکتر و بهتر از یاران خود سراغ دارم ،و نه خانوادهای نیروکارتر و پیوند برقرارکنندهتر از خانواده
خود .خداوند از جانب من به همه شما جزای خیر دهد! هان که گمان دارم از دست این دشمنان ،فقط فردا را
داریم .هان! به شما اجازه رفتن دادم .همگی میتوانید بروید و ّ
تعهدی به من ندارید .این ،شب است و تاریری،
شما را فرا گرفته است .آن را َمرکب خود کنید» ،علی بن محمد ابنا یر ،الکامل فی التاریخ ،ج  ،4ص 59؛ علی
بن موسی ابنطاووس ،اللهوف علی قتلی الطفوف ،ص 90 - 94؛ سید عبدالرزا موسوی مقرم ،مقتل
الحسین  ،ص 220 – 223؛ محمد بن جریر طبری ،تاریخ الطبری ،ج  ،5ص .418 – 420
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تبیین خطبه امام حسین

در بیان علل و ررایی تو یف ارزشمند امام حسین

از ا حاب موارد ذیل قابل بررسی است:

 .1تصمیمی سخت و ماندگار

نخستین علت تو هیف ارزشهمند امهام حسهین را مهیتهوان «انتخهاب اسهتثنایی ا هحاب»
دانست .فهم حیح این علت در ورتی امرانپایر میشود که دو مبح بهه درسهتی توضهیح
داده شود:
 .1/1مبحث اول

از  28فر سال یازدهم هجرت ،پس از رحلت پیامبر و تشریل سقیفه بنیساعده تا پانزدهم
رجب سال  60و مرگ معاویه و به سلطنت رسیدن یزید ،در مدت  50سال سه جابجایی سیاسی
در نظههام اسههالمی انجههام گرفههت و تهها کفههر پنهههان پههیش رفههت؛ بههگونهههای کههه جههز حضههرت
سیدالشهداء کمتر کسی به این حقیقت تل واقف بهود؛ زیهرا منهافقین و کسهانی کهه در مهتن
حاکمیت در اسالم راه پیدا کرده بودند ،با تشریل سقیفه ،نظام والیی را که  75روز قبهل از 28
فر توسط رسولالله در غدیرخم پایهریزی شده بود ،تحریهف کردنهد و برانداختنهد و نظهام
خلیفهگری را جایگزین آن نمودند .سپس برای اینرهه بهه نظهام خلیفههگهری قداسهت و حرمهت
ببخشند و جرئت مخالفت را از مردم بگیرند ،خود را خلیفةالرسول معرفی کردند و از سهال ()40
و پس از لح امام حسن که معاویه بهن ابهیسهفیان بهه حرومهت رسهید ،وی در حرمهت و
قداست بخشیدن مقام خالفت ،مقام خلیفه را یک مرتبه دیگر ارتقا داد و خود راخلیفةالله معرفهی
کرد؛ بهگونهای که افرار عمومی را همراه ساخت و نه تنها عموم مردم ،بلره حتی خواص نیز بهاور
ً
کرده بودند که هر کس بر کرسی خالفت بنشیند ،واقعا مقدس اسهت و حرمهت دارد و مخالفهت
با وی مساوی با مخالفت با خدا و محاربه با حق تعالی است.
 .1/2مبحث دوم

معاویه بن ابیسفیان مطمئن شده بود که افرار عمومی آنگونه که میخواست ،ساخته شده است
و باور عمومی و حتی خواص به دلیل قداست و حرمتی که مقام خالفت پیدا کهرده بهود ،جرئهت
مخالفت با خلیفه را ندارند؛ تصمیم گرفت فرزندش یزید را که به هر ریزی جز خلیفهه مسهلمین
شبیه بود ،به عنوان خلیفه معرفی کند و مهردم را وادار بهه بیعهت نمهود .معاویهه در رنهین شهرایط
سیاسی پیچیدهای ،در  15رجب سال  60از دنیا رفهت و یزیهد بهن معاویهه بهر کرسهی خالفهت
نشست .یزید با استفاده از قداست خودساختگی مقام خالفت ،از امام حسهین خواسهت کهه
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خالفتاش را به رسمیت بشناسد و با وی بیعت کند .امام حسین نه تنها بیعت نررد؛ بلرهه از
امت اسالمی خواست مقابهل خالفهت نامشهروع یزیهد قیهام کننهد .در ایهن فراخهوان عمهومی و
سیاسی ،مردم دو شهر مدینه و مره با امام حسین همراه نشدند؛ زیرا بر این بهاور غلهط بودنهد
که مخالفت با یزید ،مخالفت با خلیفةالله است .در رنین شرایط سختی تنها  70تن از ا حاب
در تصمیم امام تردید نرردند ،با سیدالشهداء همراه شدند و سهختتهرین و مانهدگارترین
تصمیم را گرفتند .از همینروست که امام فرمودَ « :ف ِ نّى أعل َُم أصْابا أولى و ََیَلرا ِمَلن
أصْابى».
 .2امتحان سخت الهی

علهت دوم تو هیف ارزشهمند امهام آن اسهت کهه ا هحاب امهام ه نسهبت بهه ا هحاب
رسولخدا و نیز ا حاب امام علی و امام حسن ه در بوته امتحان سهخت الههی قهرار
گرفتند .برای فهم این علت ،تبیین دو مبح ضروری است.
 .2/1مبحث اول

از منظر قرآن ،عالم دنیا حنه آزمایشهای الهی و کمال انسهان در عبهور موفقیهتآمیهز از ایهن
امتحانات است .کسانی مورد رحمت واسعه الههی قهرار مهیگیرنهد کهه بتواننهد بها اسهتقامت از
1
امتحانات الهی سربلند بیرون بیایند.
 .2/2مبحث دوم

آنچه که واقعهه عاشهورا را بها همهه جنهگهها متفهاوت میکنهد ،ایهن اسهت کهه رزمنهدگانی بها
خانوادههایشان در کربال حاضر بودند .بنابراین همه مردان میدانستند زنان به اسهارت دشهمن در
میآیند و زنان و کودکان نیز میدانستد که مردان به شهادت میرسند .به دلیل سختی این امتحهان
بود که امام در شب عاشورا به ا حاب خود فرمود از تهاریری شهب اسهتفاده کننهد و برونهد.
پایداری در رنین نبردی ،بسیار سخت و امتحانی بسیار بزرگ است .با همه این سختیها ،نه تنها
مردان به بهانه حفظ زنان از کربال خارج نشدند؛ بلره بعد ازآنره امام به آنان فرمهود« :دسهت
خانواده خود را بگیرید و از کربال خارج شوید» ،هر کدام از ا حاب سخنی گفتند که مالئرهه را
به شگفتی وا داشتند .مسلم بن عوسجه برخاست و خطاب به امام گفت« :آیا اگهر تهو را تنهها
بگااریم ،در ادای حق تو در نزد خدا عاری داریم؟ اما به خدا قسم از تو جدا نمیشهوم تها آنرهه
 .1بقره 157 :ه .155
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نیزهام را در سینههایشان بشرنم و مادامی که قبضه شمشیرم در دستم باشد ،با آن میجنگم و اگهر
ّ
سالحی نداشته باشم ،با سنگ آنها را میزنم تا آنره با تو بمیرم» .1پس از وی سعید بهن عبداللهه
الحنفی خطاب به امام گفت« :به خدا قسم تو را رها نخواهم کرد تا خدا بداند که ما در زمهان
غیبت حضرت رسولالله  ،از شما محافظت کردهایم .بهه خهدا قسهم ،اگهر بهدانم کهه کشهته
میشوم ،سپس زنده میشوم؛ سپس زنده سوزانده میشوم ،سپس تره تره میشوم و  70مرتبهه بها
من رنین شود ،باز هرگز از شما جدا نمیشوم تا آنره روح من فدای شهما شهود و رگونهه رنهین
نرنم ،در حالی که این یک بار کشته شدن است و پس از آن رنان کرامت ابدی به دنبهال دارد کهه
هرگز از بین نخواهد رفت».2
زنان نیز در این واقعه آنرنان از امتحان سخت الهی سهربلند بیهرون آمدنهد کهه مهردان تهاری را
شرمنده خود کردند و سپاه دشمن را به تعجب وا داشتند؛ زیرا آنها نه تنها به مردان نگفتند ما را از
این حرا خارج کنید؛ بلره مشو مردان در پایداری بودند .در تاری آمده است:
امخلهف ،همسهر مسههلم بهن عوسههجه ،از جملهه شههیرزنانی اسهت کههه پهس از ورود اباعبداللههه
الحسین

به سرزمین کربال به همراه شوهر و فرزندش ه خلف ه به این سرزمین آمد .امخلهف

در روز عاشورا و پس از شهادت مسلم بن عوسجه ،لباس رزم بر قامت فرزند خود پوشهاند و او را
برای رفتن به میدان نبرد و دفاع از فرزند رسولخدا
آمد و از ایشان اذن میدان طلبید ،اما امام

تشویق کرد .خلف نهزد امهام حسهین

اجهازه نهداد و فرمهود« :اگهر تهو ههم کشهته شهوی،

مادرت در پناه ره کسی آرام گیرد و ره کسهی او را بهه خانهه برگردانهد» .پهس خلهف نهزد مهادر
بازگشت .امخلف با دیدن پسر ،پیش او رفت و بار دیگر او را به نبهرد در رکهاب امهام حسهین
تشویق کرد .سرانجام خلف به میدان رزم رفت و پس از نبردی جانانه به شههادت رسهید .کوفیهان
سرش را به سوی مادرش افرندند .امخلف سر فرزندش را برداشت و رنان گریست کهه همگهی
به گریه افتادند.

3

همچنین نقل شده است پس از شهادت عبدالله بن عمیر ،همسرش اموهب بهر بهالین او حاضهر
شد و در کنار جسم بیجانش نشست .او خا از رخسار عبدالله پا کرد و گفت« :بهشهت بهر
تو گوارا باد! از خداوندی که بهشت را روزی تو گردانید ،میخواهم که مرا نیهز همنشهین تهو قهرار
 .1محمد بن جریر طبری ،تاریخ طبری ،ج  ،5ص .418
 .2همان.
 .3ذبیحالله محالتی ،ریاحین الشریعه ،ج  ،3ص .305
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دهد» .در این هنگام شمر بن ذیالجوشن به غالم خود ه رستم ه دستور داد تا بها عمهود بهر فهر
آن زن بروبد .رستم نیز رنین کرد و عمود خود را بر سهر آن زن فهرود آورد .اموههب در ا هر ایهن
ضربه به آرزوی خود رسید و در کنار همسهر شههیدش جهان داد .بهدین ترتیهب او اولهین بهانوی
1
شهیدی لقب گرفت که در روز عاشورا در کنار دیگر یاران امام به شرف شهادت نائل آمد.
عظمت روحی خانواده یاران امام و استقامت زنان غیرهاشهمی کهه بها آگهاهی از سهختی در
پیشرو رأی و نظر همسر و فرزندان خود را تغییر ندادند و مهانعتراشهی نرردنهد و نیهز پایهداری و
تبعیت محد مردان از والیت که به بهانه ناموسداری نه تنها از متن واقعه خهارج نشهدند؛ بلرهه
حفظ و سالمت و آینده خانواده را به خدا سپردند ،موجب شد که مورد رضهای امهام معصهوم
ََلم أصَلْابا أولَلى و ََیَلرا ِمَلن
قرار گیرند و امام در تو هیفشهان بفرمایهدَ « :فَل ِ نّى أعل ُ
أصْابى».
 .3عشق به شهادت

علت سوم تو یف امام  ،عشق ا حاب به شهادت است .ا حاب ،خصو یاتی داشتند کهه
به موجب آن توانستند طلسم ترس از مرگ را بشرنند و مشهتا شههادت شهوند .بهرای فههم ایهن
علت ،تبیین دو مبح ضروری است.
 .3/1مبحث اول

در فرهنگ قرآنی و در ا هطالح عرفها و سهالران ،عشهق همهان شهدت محبهت و دلهدادگی بهه
حقتعالی است که حوضچه وجودی شهخص را آنرنهان پهر مهیکنهد کهه فهرد عاشهق خهود را
ّ
اشهد ّ
حبها» تعبیهر
نمیبیند؛ بلره فقط معشو را میبیند .از اینرو خداوند متعهال از عشهق بهه «
َ َ
2
َ َّ َ
ذين َآمنوا أْ ُّد ُح ًّبا ِل َّل ِه».
نموده است« :وال
 .3/2مبحث دوم

عشق به «عشق مجازی ،غریزی» و «عشق معنوی» تقسیم میشود و میهان ایهن دو از رنهد بعهد
تفاوت وجود دارد:
 مبدأ عشق حقیقی ،کماالت معشهو اسهت کهه عاشهق را دلهداده خهود مهیکنهد و حوضهچه
وجودیاش را از محبت و دلبستگی به معشو لبریز میکند .این در حهالی اسهت کهه در عشهق
 .1محمد بن جریر طبری ،تاریخ طبری ،ج  ،5ص .429
 .2بقره.165 :

  108رهتوشه فصلنامه علمی ــ تخصصی ویژه مبلغان

مجازی و غریزی ،تی و اندام فیزیری معشو است که عاشق را دلبسته خود میکند.
 عشق مجازی تا زمانی شعلهور است که عاشق به معشو نرسیده باشد ،ولهی بعهد از و هال و
رسیدن به معشو  ،عشق مجازی خاموش میشود و زیستن با معشو رنگ عهادی و طبیعهی بهه
خود میگیرد .این در حالی است که در عشق حقیقی ،با و ال و رسیدن عاشهق بهه معشهو نهه
تنها شعله عشق خاموش نمیشود ،بلره شعلهورتر میشود و تها فهانی کهردن عاشهق در معشهو
پیش میرود.
 عشق مجازی و غریزی ،قابل تجزیه است .از همینرو شهخص بهه همهان انهدازه کهه بهه زن و
فرزندش محبت دارد ،به پدر و مادرش نیز عشق میورزد؛ اما عشق حقیقی قابل تجزیه نیسهت و
عاشق در عشق حقیقی جز معشو  ،کسی را نمیبیند و تا فانی شدن در معشو و شهادت در راه
او پیش میرود .از همینروست که در سخن معهروف؛ عشهق حقیقهی اینگونهه تو هیف شهده
است:
َمن َطل ََبنى َو ََ َدنىَ ،من َو ََ َدنى َع َر َفنى َو َمن َع َر َفنى ا ََحبَّنى َو َمن ا ََحبَّنَلى َع َشَل َقنى َو َمَلن
ِ
ع َش َقنى ع َش ْقته و من ع َشقته َوتلته و من َوتلته َفعلى ِدَته و من ع ِ
َله؛ 1آن
َ
َله َف َانَلا د ََتُ ُ
لى د ََتَ ُ
َ ُ ُ َ َ َ ُ ُ َ ُ ُ َ َ َ ُ ُ َ َّ َ َ ُ َ َ َ َّ
کس که مرا طلب کند ،مییابد؛ آن کس که مرا یافت ،میشناسد؛ آن کس که دوستم داشهت ،بهه
من عشق میورزد؛ آن کس که به من عشق ورزید ،من نیز به او عشق میورزم؛ آن کس کهه بهه او
عشق ورزیدم ،کشتهام میشود و آن کس که کشتهام شود ،خونبهایش بر من واجهب اسهت و آن
کس که خونبهایش بر من واجب است ،پس من خودم خونبهایش هستم.

ا حاب و اهلبیت سیدالشهداء در رنین دایرهای از شور و شو به عشق حقیقهی و میهل بهه
شهادت قرار داشتند .از اینرو آنرنان آماده برای و ال بودند که زهیر بن القین در شهب عاشهورا
خطاب به امام حسین میگوید:

ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
اّلل َََلد َف ُو
ألَلف َوتلََلةَّ ،
َو ه ّاّلل ،لَ َ دد ُ أنّي ُوتل ُ  ،ثُ َّم نُشر ُ  ،ثُ َّم ُوتل ُ َحتَّلى اُوتََل َّ كََلذا َ
وأن ه ّ َ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
الفتی ِة ِمن ِ
أهّ َب ِیت َ ؛ 2به خدا قسم دوسهت داشهتم
وعن أن ُفِ ُ
ِبذل َ ال َقت َّ َعن نَفس َ َ
هؤ ء َ

که کشته میشدم ،سپس زنده میشدم ،باز کشته میشدم تا هزار مرتبه این رنین کشته مهیشهدم
 .1محمد بن شاهمرتضی فید کاشانی ،قرة العیون ،ص 369؛ حسین بن محمدتقی نوری ،نفس الرحمن فی فضائل
سلمان ،ص.331
 .2محمد بن جریر طبری ،تاریخ طبری ،ج  ،5ص .418
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تا خداوند بدین وسیله ،کشته شدن را از شما و جوانان اهلبیت شما دور میگردانید.

حضرت قاسهم بهن الحسهن نیهز در شهب عاشهورا از امهام پرسهید« :آیها مهن ههم جهزء
کشتهشدگانم؟» .امام حسین گفت« :ای پسر من! مهرگ نهزد تهو رگونهه اسهت؟» .گفهت:
«احلى من العسّ؛ از عسل شیرینتر» 1.این شو به شهادت در ا حاب و بنیهاشم ،در تهاری
نظیر نداشته است.
 .4بصیرت و روشنبینی

رهارمین علت برای تو یف امام را میتوان «بصیرت و نافاالبصیره» بهودن یهاران و خانهدان
امام دانست .این ویژگی را ذیل دو مبح بررسی میکنیم.
 .4/1مبحث اول

مقصود از بصیرت و نافاالبصیره بودن ،قوه تشخیص و در بهاطنی از حقهایق ،تشهخیص و در
حیح متناسب با وظیفه و ترلیف است که بهه برکهت تقهوا و خودسهازی بهه دسهت میآیهد .از
همینروست که قرآن کریم میفرماید:

َ َُّ َ ََّ َ َ ُ ْ َ ََّ ُ ََّ َ َ ْ َ ْ َ ُ ْ ُ ْ ً
قاْا َو ُي َک َُّ ْر َع ْن ُک ْم َس َّیذات ُک ْم َو َي ْغُ ْلر َل ُک ْ
لم َو
يا أيها ال ِذين آمنوا ِإن تتقوا الله يجع لکم فر
ِ
ِ
ِ ِ
ََّ ُ ُ ْ َ ْ ْ
ض ِ ال َع ِظ ِیم؛ 2ای کسانی که ایمان آوردهاید! اگر تقهوای الههی پیشهه کنیهد ،خداونهد
الله ذو الُ

برایتان فرقانی (قوه شناخت حق از باطلی) قرار میدهد و بدیهایتان را از شما میپوشاند و شهما
را میآمرزد و خداوند احب فضل و بخشش بزرگ است.

 .4/2مبحث دوم

بصیرت و تشخیص وظیفه سه مرتبه دارد .گاراندن ایهن سهه مرتبهه ،موجهب تضهمین سهعادت و
عاقبتبخیری میشود:
 مرتبه اول بصیرت ،آن است که در موقعیت و شرایطی که گرد و غبار فتنه بلند میشهود و حهق و
باطل آمیخته میگردند ،شخص در تشخیص حق از باطل خطا نرند؛
 مرتبه دوم بصیرت ،آن است که پس از تشخیص حق از باطل ،زمان و موقعیت نصهرت حهق را
بشناسد و در زمان و موقعیت مناسب به حمایت ازحق برخیزد و نگاارد فر ت نصرترسانی از
دست برود؛
 .1عباس قمی ،نفس المهموم ،ص 208
 .2انفال.29 :
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 مرتبه سوم بصیرت ،آن است که در موقعیت حساس برای نصرترسهانی حهق در برابهر باطهل،
خودش را خرج و هزینه کند؛ هر رند به قیمت جانش تمام شود.
راز برتری ا حاب سیدالشهدا در این بود که در شرایطی که مردم مدینه ،مرهه ،بصهره و کوفهه
در شناخت حق از باطل بازمانده بودند ،حق را از باطهل شهناختند و بها سیدالشههداء همهراه
شدند .در شریطی که شیعیان کوفه حق را شناخته بودند ،اما هنگهام یهاری رسهاندن حهق گرفتهار
تردید شدند و با عقب نشستن ،پشت امام را خالی کرده بودند ،ا حاب به آنان اقتدا نرردنهد،
در کنار امام زمان خود ماندند و خود را خرج و هزینه ههدف و آرمهان امهام زمهانشهان کردنهد و
شهادت در راهش را به آغوش کشیدند .ا حاب سیدالشهدا این رنین بودند که در تنههایی و
غربت امام پشتش را خالی نرردند ،امت اسالمی از مدینه ،مرهه ،کوفهه و بصهره را در عصهر
خویش به جا گااشتند و شرمنده نمودند و جانشهان را هزینهه و هدیهه راه دوسهت نمودنهد و بهه
استقبال شهادت رفتند .داشتن این مراتب از بصیرت استثنایی ،سبب تو یف ارزشهمند امهام
شد.
 .5سلوک عرفانی

پنجمین علت تو یف امام از یاران ،آن است که آنها «عارف و سهالک» بودنهد .بهرای فههم
درست این ویژگی به تبیین رهار مبح میپردازیم.
 .5/1مبحث اول

از آنجا که خداوند متعال ،حریم علیاالطال است؛ از خلقت عالم هسهتی و از جملهه انسهان
َ َ َ ْ ُ ْ َ ََّ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ ً َ َ ََّ ُ ْ َ َ َ
لم ِإل ْینلا ال
هدف و غایتی دارد .از همینروست که میفرماید« :أفِ ِِبتم أْما خلقناكم عبثا وأْک
ُْ َ ُ َ 1
ترجعون».
 .5/2مبحث دوم
َ
َ
َ َُّ َ ََّ ُ ْ ُ ُ ْ ُ َ َ ُ َ
ََّ
له
خداوند متعال ،غنی بالاات و انسان ،فقیر بالاات است« :يا أيها الناس أْلتم الُقلراء ِإللی الل ِ
َ
َو ََّالل ُه ُه َو ْالغ ِنيَُّ ْال َِ ِم ُید»؛ 2بنابراین از آفرینش انسان غرض فاعلی نداردو در واقع خداوند آدمهی را

خلق نررده است تا از آفرینش وی سودی ببرد و یا عیب و نقصی را از خهود برطهرف کنهد؛ بلرهه
 .1مؤمنون.115 :
 .2فاطر.15 :
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هدف از آفرینش ،غرض فعلی است که همان رسیدن انسان بهه و هال و لقهای الههی اسهت .از
َ
َّ
َ ْ ْ
1
همینروست که میفرماید« :أ ُّي َها ِاْلْ ِٰ ُان ِإْ َك ٰك ِاد ٌح ِإ ٰلی َر ِّب َك َك ْدح ًا ف ُم ٰال ِق ِیه».

 .5/3مبحث سوم

راه رسیدن به و هال و لقهای الههی ،عبهادت اسهت؛ عبهادتی کهه عارفانهه و عاشهقانه باشهد .از
ِ
ِ
َ
َلر ُه َمَلا
همینروست که امام حسین خطاب به ا حابش فرمود« :أَُّ َها اَلنََّلا ُ إ َّن ا ه ّ ََّلل َََل َّّ ذ ْك ُ
ََلَق َال ِْعباد ِإ َّ ِلیع ِر ُف ه َف ِ َذا عر ُف ه عبدوه َف ِ َذا عبد ِ
َله عَلن ِعب ِ
ِ ِ ِ
َلن ِسَل َ ُاه؛ ای
َلادة َم ْ
وه ا ْستَ ْغنَ ْ ا ِبع َب َادت َ ْ َ َ
َ َ َ
ََُ ُ
ََ ُ ََُ ُ
َْ ُ
مردم خداوند بلند مرتبه نیافرید بندگان را مگر از برای آنره او را بشناسهند و رهون او را شهناختند،
عبادتش کنند و رون او را عبادت نمودند ،بینیاز شوند از عبادت غیهر او» .مهردی عهرض کهرد:
یابن رسولاﷲ! پدر و مادرم فدای تو باد؛ معرفت خدا (حقیقت خداشناسهی و طریهق مو هله بهه
سوی او که خطایی نشود و انسان را بدون گمراهی به آن مطلوب برساند) رگونه است؟ امهام
ٍ
ِ ِ
اعتُ ُه؛ 2اهل هر زمان ،امام زمانشهان را
ب َعل َْی ِه ْم َط َ
فرمودَ « :م ْع ِر َف ُة َأ ْه ِّ كُ ِّّ َُ َمان ِإ َم َام ُه ُم َالَّذي ََج ُ
بشناسند».
 .5/4مبحث چهارم

آنچه نقطه مشتر ا حاب و اهلبیت سیدالشهدا بود و موجب سرآمد و سهتاره شهدن آنهان
شده است ،داشتن روحیه عارفانه و عاشقانه برای عبادت و نیهایش اسهت .در حالهت روحهانی و
عرفانی حضرت زینب گزارش شده است« :رون امام حسین برای وداع نزد خهواهر آمهد،
به او فرمودَ :ا اَتاه! تنسینى فى نافلة اللیّ؛ 3خواهر جان! مرا در نماز شب فراموش نرن».
امام سجاد میفرماید:
همانا عمهام زینب

همه نمازهای واجب و مستحب خود را در طول مسیرها ،از کوفه بهه شهام

ایستاده میخواند و در بعضی از منازل نشسته میخواند و این ،بهه خهاطر گرسهنگی و ضهعف او
بود؛ زیرا سه شب بود که غاایش را بین اطفال تقسیم میکرد؛ زیرا آن مردمان سنگدل ،شهبانهروز
یک قرص نان بیشتر نمیدادند.

4

درباره حالت عبادی و عرفانی حضرت عباس

نیز نقل شده است که رهره قاتل عباس

 .1انشقا .6 :
 .2محمد بن علی دو  ،علل الشرایع ،ج  ،1ص .3
 .3علی محمد علی دخیل ،اعالم النساء ،ج  ،6ص20؛ جعفر نقدی ،زینب کبری  ،ص.90
 .4هاشم رسولی محالتی ،زینب عقیله بنی،اشم ،ص.30

کهه
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از طایفه بنیدارم بود ،سیاه شده بود .علت را که از او پرسیدند ،گفت« :من مردی را کهه در وسهط
1
پیشانیاش ا ر سجده بود ،کشتم که نامش عباس بود».
درباره حالت عارفانه حبیب بن مظاهر روایت شده است« :حبیب ،مردی عابد و پارسا بود .تقوی
و حدود الهی را رعایت میکرد ،حافظ کل قرآن کریم بود و هر شهب بهه نیهایش و عبهادت خهدا
میپرداخت» 2.وقتی در روز عاشورا به شهادت رسید ،امام حسین بر بالینش آمد و او را رنین
ِ
ا تَ ْخ ِتم ا ْل ُق َ ِ
ستودِّ ِ « :لل درک َا حبیب لَ َقد كُن َف ِ
َلدة؛ 3آفهرین بهه مقهام تهو ای
ار ً
رون فى ل َْیلَة َواح َ
ّ َ ُّ َ َ َ ُ ْ ْ َ
ُ
حبیب! تو انسان دانشمند بودی و در یک شب همه قرآن را تالوت میکردی».
سید بن طاووس در نیایش شب عاشورای امام و ا حاب مینویسد:

َلّ مَلا بَلین ر ِ
ِ
ِ
اك ٍ
َلو َو
َلم َد ِو ٌّی كَ َ
َو َبا َ ال ُْْ َس ْی ُن َو َأ ْص َْابُ ُه تل َ
ْک الل َّْیلَ َة َو ل َُه ْ
َلد ِو ِّی النَّ ْْ َ َ ْ َ َ
س ِاَ ٍد و َو ِائ ٍم و َو ِ
اع ٍد؛ 4حسین و یارانش ،آن شب را به نمهاز و مناجهات گاراندنهد .زمزمهه
َ
َ
َ
مناجات آنها از دور همچون زمزمه زنبوران عسل به گوش میرسید .یری در رکوع بود ،دیگهری
در سجود .آن یری ایستاده پروردگارش را میخواند و دوستش نشسته.

فهرست منابع

 .1ابنا یر ،علی بن محمد ،الکامل فی التاریخ ،بیروت :دار الصادر. 1385 ،
 .2ابنطاووس ،علی بن موسی ،اللهوف علی قتلی الطفوف ،قم :مشهور1391 ،ش.
 .3ا فهانی ،ابوالفرج ،مقاتل الطالبین ،نجف :المرتبة الحیدریة. 1385 ،
 .4امین ،سید محسن ،اعیان الشیعه ،بیروت :دار التعارف للمطبوعات. 1403 ،
 .5حائری مازندرانی ،محمدمهدی ،معالی السبطین[ ،بینا [ ،بیتا .
 .6دخیل ،علی محمد علی ،اعالم النساء ،بیروت :دار الهادی[ ،بیتا .
 .7رسولی محالتی ،هاشم ،زینب عقیله بنی،اشم ،تهران :مشعر[ ،بیتا .
 .8دو  ،محمد بن علی ،علل الشرایع ،قم :مرتبه الحیدریه[ ،بیتا .
 .9طبری ،محمد بن جریر ،تاریخ الطبری ،تحقیق :محمد ابوالفضل ابراهیم ،بیهروت :دار احیهاء
التراو العربی[ ،بیتا .
ِ
الس ُج د» ،ابوالفرج ا فهانی ،مقاتل الطالبین ،ص .32
ِ « .1ب َان َُّه َ
كان بَ َ
ین َعینَیه َاثَ َر ُّ
 .2سید محسن امین ،اعیان الشیعه ،ج  ،4ص .554
 .3محمدمهدی حائری مازندرانی ،معالی السبطین ،ص.10
 .4علی بن موسی ابنطاووس ،اللهوف علی قتلی الطفوف ،ص .91
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 .10فید کاشانی ،محمد بن شاهمرتضی ،قرة العیوون ،تههران :مدرسهه عهالی شههید مطههری،
[بیتا .
 .11قمی ،عباس ،نفس المهموم ،تهران :دار الثقلین1387 ،ش.
 .12موسوی مقرم ،سید عبدالرزا  ،مقتل الحسین  ،بیروت :مؤسسة الخرسان. 1426 ،
 .13محالتی ،ذبیحالله ،ریاحین الشریعه ،تهران :دار الرتب اسالمیه. 1369 ،
 .14نقدی ،جعفر ،زینب کبری  ،تهران :هاد[ ،بیتا .
 .15نوری ،حسین بن محمدتقی ،نفس الرحمن فی فضائل سلمان ،قم :پاد اندیشه139 ،ش.
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تابستان  1401ـ محرم  1444ـ شماره دهم

مروری بر خطبة حضرت زینب در کوفه
حجتاالسالم والمسلمین بامد دلیری

*

ُ َ َ َّ
قال الله تعالیَ « :ل َق ْد ج ْذ ُت ْم َْ ْی ًذا إ ًّدا َت ُ
کاد َّ
الِماوات َيتُط ْر َن
ِ
ِ
ْ
َ ْ َ ُّ ْ َ ُ َ
ْ
ُ َ ًّ 1
ِمن ُه َو تنشق اْل ْرض َو ت ِخ ُّر ال ِجبال هدا»

مقدمه

یری از پیامدهای حرومت دستگاه ستمگر بنیامیه بر جامعه اسهالمی ،آن بهود کهه همهه تهالش
خود را به کار بست تا امام حسین غریب و تنها بماند و در اوج مظلومیت بهه شههادت رسهد.
پس از شهادت امام نیز با به اسارت گهرفتن خهانواده و همراههان او ه کهه معظهم آنهان زنهان و
دختران بودند ه کوشید تا این پیروزی به ظاهر بزرگ خود را در مهمترین مراکز دنیای اسالم ،یعنی
کوفه و شام به رخ همگان برشد و سرمست از این جنایت هولنا  ،انواع توهین و تحقیرهها را در
حق اباعبدالله روا بدارد تا در نهایت به زعم خود نور اهلبیت را خاموش کننهد؛ غافهل از
آنره خداوند همیشه در کمین ستمراران است و از راهی که اهل باطل گمانش را نمیبرنهد ،حهق
را پیروز میگرداند .در داستان اسارت اهلبیت امام حسین نیز به خواست خهدا ور بهر ضهد
بنیامیه برگشت و اسرای اهلبیت بهویژه امام زینالعابدین و حضرت زینهب نهه تنهها
سختیها و مرارتهای دوران اسارت را به جان خریدند و از خود ضعف و زبونی نشهان ندادنهد؛
بلره در طول مدت اسارت نیز نهدای حقانیهت ،غربهت و مظلومیهت اباعبداللهه را بهه گهوش
جهانیان رساندند و آرمانی را که امام حسهین بهه دنبهال آن بهود ،بهه انجهام رسهاندند .در گهام
نخست حضرت زینب در نخستین روز اسارت و در جمع کوفیهان ،لهب بهه سهخن گشهود و
ضمن معرفی خود ،به عتاب و خطاب کوفیان پرداخهت و آنهان را بهه شهدت محرهوم و از عمهق
* کارشناسی ارشد تربیت اخالقی مؤسسه اخال و تربیت.
 .1مریم 90 :ه (« :89ای کافران) همانا شما سخنی بسیار زشت و منرر بر زبهان آوردیهد؛ ریهزی نمانهده اسهت کهه
آسمانها از این [سخن بشرافند و زمین را خورد و کوهها به شدت فرو ریزند».
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فاجعهای که آنان شریرش بودند ،آگاه کرد.
خطبه حضرت زینب با کمی اختالف در منابع متعدد تاریخی و حهدیثی آمهده اسهت کهه در
اینجا با انتخاب متن امالی شی مفید 1،در رند فراز جداگانه درباره آن بح میکنیم.
 .1ترسیم زمینه و بستر خطبه

َ َ
حالم بن بشیر ،راوی حاد ه میگوید :در سال  61هجری وارد کوفه شدم ،در حالی که علهی بهن
حسین به همراه زنان از کربال به کوفه باز میگشت .لشرریان آنان را احاطه کرده و مردم بهرای
تماشایشان خارج شده بودند .در حنه رویارویی مردم کوفهه بها اسهرایی کهه سهوار بهر شهتران
بیجهاز بودند ،زنان کوفه شروع به گریه و ندبه کردند.
ا خیمهای به ویسری حررش طناب برد

بمعی به پاس محم شاا داشت ببرئی

ُحبتابوار

ش سر را ز بتاد مختال
2
ورتن بی َعمتاری و محمت شترسترار

راوی حال علی بن حسین را اینرنین تو یف میکند« :بیماری او را رنجهور و الغهر سهاخته
ُ
بود و غل جامع در گردنش بود و دستش به گردنش بسته بهود .شهنیدم کهه مهیگفهت :ایهن زنهان
میگریند ،پس ره کسی ما را کشت؛ یعنی مگر کسی جز شوهران خودتان ما را کشته است؟!».
 .2آمیختن حیا و خطابه

را بازگو میکند و پهیش از آن دو ویژگهی بهرای حضهرت

راوی پس از آن خطبه حضرت زینب
ب ِب ْن َ َع ِلي َو ل َْم َأ َر ََ ِف َر ًة َو ُّ
َلق ِم ْن َهَلا
َلط َأ ْن َط َ
زینب بر میشمارد و میگویهدَ « :و َر َأ َْ ُ َُ َْ َن َ
ِِ
ِ ِ ِ
ین ؛ زینب دختر علی را دیدم و زنی با ایهن شهدت حیها را
كَ َأن ََّها تُ ْف ِر ُغ َع ْن ل َسان َأم ِیرال ُْم ْؤمن َ
ندیده بودم که سخنورتر از او باشد؛ گویا از زبان امیرالمؤمنین سخن جاری میساخت».
راوی با شنیدن خطبهخوانی حضرت زینب به یاد خطبههای پدرش ،امیرالمؤمنین در کوفه
میافتد و گویی ندای حیدری را میشنود که از حنجر دخترش خارج میشود و بیجهت نیسهت
که این دختر را «زینب» ،یعنی زینت پدر نام نهادهاند .راوی دو ویژگی بهرای حضهرت زینهب
ذکر میکند:
 .1محمد بن محمد مفید ،األمالی ،ص  323ه .320
 .2خبرگهزاری تسهنیم« ،مصهرعی کهه امههام زمهان بهه شهعر محتشههم اضهافه کهرد» ،1396/06/30 ،کهد خبههر:
.1525946
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1525946/30/06/1396
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َ
« .1خف َره» ،یعنی زنی که سخت باحیاست.
َ
 .2انطق ،یعنی سخنورتر.
حضرت زینب هم در حیا و عفاف و هم در سخنوری ،سرآمد زنان زمان بود و این دو گوهر و
هنر را از پدر و مادر خود به ارو برده بود .آن حضرت که تا آن زمان زنی مجلله و پردهنشین بود و
کسی ورت و قامت او را ندیده بود ،به حسب شرایط زمانه مجبهور شهد بهه هورت موقهت از
پردهنشینی درآید و همچون مادرش حضرت زهرا زبان گویای اسالم شود و در نقهش پیهامآور
حرای کربال ،ادای نقش کند.
1

بردا اه حرم دستترر بترد و ّ
ستر غیتب

ور ه اان بیحرمتیها بی روا دارد حسین

 .3ساکت کردن مردم با اشاره والیی

در اجتماع و ازدحام مردم کوفه ،سر و دا و همهمه اوج گرفته و دای زنهگ شهتران نیهز بها آن
آمیخته بود .طبیعی بود که سخنرانی در رنین جمعی که وسایل پیشرفته امروزی مانند بلندگو نیهز
نبود ،دشوار بود .راوی میگوید :حضرت زینب با اشاره به مردم گفت« :ساکت باشید» .پهس
نفسها به سینهها بازگشت و داها ساکت و آرام شد؛ بهگونهای که دایی جز دای حضهرت
َلد ِ ا ْْلَ ْن َفَلا و سَلكَت ِ
َلد َأ ْو َمَل َأ ْ ِإلََلى النََّلا ِ َأ ِن ْاسَلكُتُ ا َف ْارتَ َّ
زینب شنیده نمیشهدَ « :و ْ
ُ َ َ َ
2
ْاْلَ ْص َ ا ُ » .در برخی نقلهای این خطبه آمده است که دای زنگ شتران نیز خاموش شد .این
عبارات نشان میدهد که حضرت زینب  ،احب مقام والیت یا تصرف در عالم بوده اسهت؛
وگرنه با یک اشاره او اینرنین سروت و آرامش حاکم نمیشد.
 .4حمد خدا و صلوات بر رسولخدا

حضرت زینب طلیعه سخن خود را با حمد خدا آغاز کرد و پس از آن بر رسولخهدا درود
فرستاد و فرمود« :الْْمد ِه ِّلل و الص َا ُة علَى َأ ِبي رسَل ِل ه ِ
اّلل» .آن حضهرت بها لطافهت و ظرافهت از
ّ
َ
َ ْ ُ ّ َ َّ
َ ُ
رسولخدا به عنوان پدر خود یاد کرد تا خود را به مردم بشناساند .اینرهه نوادگهان پیهامبر ،
فرزندان او هستند ،امری مقبول در میان مردم بود و در آیه  61سوره آلعمران (آیه مباهله) نیز آمهده
است که بر امام حسن و امام حسین اطال فرزندان رسولخدا شده اسهت .همچنهین
یادآوری کرد که سپاه ابنزیاد ،خاندان رسالت را به اسارت گرفتهاند و از ابتدای سخن ماهیهت زر
 .1خلیل بن احمد فراهیدی ،کتاب العین ،ج  ،4ص .253
 .2ر : .علی بن موسی ابنطاووس ،اللهوف علی قتلی الطفوف ،ص .146
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و زور و تزویر بنیامیه را برمال کرد .محور سخن امام زینالعابدین در شام نیز بر معرفی خهود
به عنوان نزدیکترین خویشاوند پیامبر و فرزند پیامبر و امیرالمؤمنین بهود تها تبلیغهات
شوم بنیامیه مبنی بر اینره این قهوم خهارجی هسهتند و بنهیامیهه نزدیرهان حقیقهی پیهامبر و
جانشینان او هستند ،خنثی شود.
 .5خطاب به اهل کوفه و علت آن
روی سخن حضرت زینب در کوفه با کوفیان بود و آنان را با عبهارت « َأما بعد َا َأهّ ا ْلكُ َف ِ
َلة»
َّ َ ْ ُ َ ْ َ
خطاب کرد .آن حضرت در جمع عمومی مردم ،با حاکم خودکامه کوفه یا امرای لشرر ابنزیاد و
مزدوران او کاری نداشت؛ بلره مستقیم با خود مردم سخن گفت و آنان را خطاب و عتهاب کهرد؛
بر خالف امام سجاد که در شام روی سخن خود را متوجه یزید کهرد و او را خطهاب و عتهاب
نمود .این امر حاکی از شناخت و رعایت مقتضیات زمان و مران توسهط اههلبیهت اسهت؛
زیرا بیشتر مردم اهل کوفه ،از دوستان بیعتشرن امام حسهین بودنهد کهه بهه یهاری حضهرت
نشتافته بودند و یا در جنگ علیه آن حضرت وارد شده بودند و دستکم سیاهی لشهرر ابهنزیهاد
شده بودند .بنابراین سزاوار عتاب و خطاب بودند ،ولی در شام قضیه بهه عرهس بهود .مهردم شهام
مشارکتی در جنگ نداشتند و یزید به عنوان آمر مباشر قتل امام حسین  ،خهود را پیهروز میهدان
میدانست و به دین و امام جسارت میکرد .بنابراین امام سجاد او را مورد خطاب قهرار داد
و با مردم نادان و بیخبر شام که تماشاگر قضایا بودند ،رندان کاری نداشت .حضرت زینهب
سخن با حاکمان و قدرتمندان مغرور و سرمست را به وقتی دیگر و جایی دیگر موکهول کهرد و در
مجلس ابنزیاد و یزید نیز با سخنان و برخوردهای زیبا و خردمندانه خود ،تاج و تخت آنهان را بهه
لرزه انداخت.
 .6تشبیه کوفیان به بافنده نادان
حضرت زینب(پس) از خطاب اهل کوفه به آنان اینرنین فرمودََ« :لا َأ ْهَل َّ ال َْخ ْت ِ
َلّ َو ال َْخَلذْ ِل [أ
َ
تبك ن]َ 1ف َا ر َو َأ ِ الْعبر ُة و َ ه َ ِ
الرنََّل ُة؛ ای اههل نیرنهگ و واگهااری[ ،آیها مهیگرییهد؟
ََْ َ َ َ
َ
َلدأ َّ
ِ
اشکتان قطع نشود و نالهتان آرام نگیرد» .سپس در ادامه فرمودَ « :ف َمَلا َمَل َثلُكُ ْم ِإ َّ َكَلالَّتي َن َق َضَل ْ
ٍ
ون َأ َْمانَكُ ْم َد ََ ًا َب ْیَل َنكُ ْم؛ وضهع شهما مهردم ماننهد داسهتان آن زن
َغ ْزلَها ِم ْن َب ْع ِد ُو َّ ة َأ ْنكاث ًا َتتَّ ِخ ُذ َ

ریسندهای است که رشته خود را پس از محرم بافتن میگشهود ،شهما ههم سهوگندهایتان را مایهه
 .1جعفر بن محمد ابننما حلی ،مثیر االحزان ،ص .85
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خیانت و دغل میان خودتان قرار میدهید» .حضرت زینب  ،به عنوان یک مفسر قهرآن ،وضهع
مردم کوفه را با آیه  92سوره نحل شرح میدهد.
َْ
در تفسیر امام باقر از این آیه آمده است« :زنی کودن از قبیله بنیتیم به نام رابطه یا ریطه بود کهه
موی بز میبافت و رون میبافت ،آن را باز میکرد و دوباره میبافت .خداوند به وفها امهر کهرده و
پیمانشرنی را به کار آن زن تشبیه کرده اسهت» 1.تشهبیه مهردم کوفهه بهه آن زن بافنهده ،بهه دلیهل
عهدشرنیهای پیاپی کوفیان در عهد امیرالمؤمنین ،امام حسن و امام حسین است؛ بهگونههای
که عمق حماقت و جهالت و شخصیت سست آنان را ا بات میکرد .آنان بهرای پیمهانههایشهان
ارزشی قائل نبودند و به آسانی آن را میشرستند  -همچون زن تیمهی کهه بهرای بافتههههای خهود
ارزشی قائل نبود و بیدلیل آن را باز میکرد  -و همین امر مانع تقویت و رشد دیهن در میهان آنهان
بود.
 .7بیان نقاط ضعف کوفیان

حضرت زینب در ادامه خطبه ،شخصیت کوفیان را تحلیل کرد و برخی نقهاط ضهعف آنهان را
برایشان اینرنین برشمرد:

ِ
َأ َ و هّ ِفیكُم ِإ َّ الصلَف النَّ َطف و الصدر الشَّ َلنف َََل ار َ ِ
َلاء ع ِ
ون َع ِ
َلن
َلاَ ُز َ
َ َ ْ
َّ ُ
ون فَلي ال ِّل َق َ
ْ
َ ُ َّ ُ
ُ َ َّ ْ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ِ
ََلیكُ ْم
اّلل َعل ْ
ْاْلَ ْع َداء نَاكثُ َن لل َْب ْی َعة ُم َض ِّی ُع َن للذِّ َّمةَ ،فب ْئ َِ َما َو َّد َم ْ لَكُ ْم أ ْن ُف ُسكُ ْم أ ْن َسَلخ َط ه ّ ُ
َو ِفي ال َْعذَ ِ
ون؛ هان ،آیا در شما ریزی جز الفزنی و آلودگی بهه عیهب و دشهمنی
اب َأ ْنتُ ْم ََ ِال ُد َ
است؟! در برخورد با دشمن ضعیف و از جهاد با دشمنان ،ناتوان و بیعتشرن و تباهکننهده عههد
هستید .پس بد ریزی برای خودتان پیش فرستادهاید که خداوند بر شما خشم گرفته و در عهااب
جاودانهاید.

این عبارت از آیه  80سوره مائده گرفته شده که در شأن کافران بن اسرائیل نازل شده است.

2

 .8بیان جنایت کوفیان

حضرت زینب

در فرازی دیگر از خطبه ّ
غرای خود ،بزرگی و زشهتی جنایهت کوفیهان را تبیهین

 .1علی بن ابراهیم قمی ،تفسیر القمی ،ج  ،1ص .389
ِ
ِ
َ ِ
ِ
َ
ِ
ون؛ نفس [سرکش آنهها ،رهه بهد
اّلل َعل َْی ِه ْم َو في ال َْعذاب ُه ْم َال ُد َ
« .2لَبئْ َِ ما َو َّد َم ْ ل َُه ْم أنْ ُف ُس ُه ْم أ ْن َسخ َط ه ّ ُ
اعمالی از پیش برای [قیامت آنها فرستاد که نتیجه آن ،خشم خداوند بود و در عهااب [الههی جاودانهه خواهنهد
ماند».
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میکند .بانوی بزرگ کربال ،ابتدا از گریه کوفیان اظهار تعجب میکند و میفرمایهدَ « :أ تَ ْبكُ َن ِإي
و هِ
اّلل َف ْابكُ ا كَ ِثیر ًا َو ْار َْكُ ا َو ِل ًیا َفلَ َق ْد ُف ْزتُ ْم ِب َع ِار َها َو َشنَ ِار َها َو ل َْن تَ ْغ ِسلُ ا َدنَ َس َها َع ْنكُ ْم َأ َبد ًا؛ آیها
َ ّ

میگریید؟! آری؛ به خدا سوگند ،بسیار بگریید و کم بخندید که به خدا سوگند ،به ننهگ و عهار آن
نائل شدهاید و پلیدی آن را هرگز از خود نمیشویید».
حضرت زینب در پاس گریه مردم کوفه ،گریهشان را مالمت میکند؛ زیهرا گریهه آنهان بهرای
جنایتی است که خود مرترب شدهاند؛ همچهون بهرادران یوسهف کهه خهود برادرشهان را در رهاه
انداختند و پس از آن شبانه نزد پدر گریه میکردند 1.امر به گریه بسیار و خنده کم از آیه  82سهوره
مبارکه توبه گرفته شده که خطاب به منافقان هادر شهده اسهت؛ 2منافقهانی کهه در زمهان پیهامبر
اکرم به بهانههای واهی همچون گرمی هوا از جهاد سر باز میزدنهد و خداونهد بهه آنهان امهر
میکند که باید کم بخندند و بسیار بگریند؛ زیرا بد عاقبتی در انتظار آنان است .پلیدی کشتن امام
حسین هیچگاه پا و شسته نمیشود و گناهی نابخشودنی است که در برخی روایهات دیگهر
3
نیز آمده است.
رستتد بتتزای قا ت او چتترا رقتتد ز ن ت

رستتد بتتزان ونتتاه ،ش ت یعاا روز حرتتر

اهباره بر برا ه 4رحمتت قلتد ز نت
َ
َ
دار ت شتترم بتتز ونتته خلتتخ دم ز نت

5

 .9بیان شخصیت امام حسین

حضرت زینب در ادامه با بیان عظمت مقام امام حسین  ،به آنان یادآوری کرد کهه از یهاری
ره کسی دست کشیده و برای جنگ با او همدستی کردهاند .آن حضرت فرمهودَ « :فس ِ
َللی َّ َََلاتَ ِم
َ

َلاُل َِتكُم و َأمَلار َة مْج ِ
ِ ِ
ِ
الرسال َِة َو سی َد َشب ِ
َلتكُ ْم َو َم ْد َر َََل َة
اب َأ ْه ِّ ال َْجنَّة َو َم َا َذ َ َی َرتكُ ْم َو َم ْف َز َع نَ ِ ْ َ َ َ َ َ َّ
َ ِّ َ
ِّ َ
ِ
ُح َّجتكُ ْم ََذَ لْتُ ْم َو ل َُه َفتَلْتُ ْم؛ فرزند خاتم رسالت و سرور جوانان اهل بهشت و پناهگاه خوبانتهان و
 .1یوسف.16 :

اء ب َما َك ُاْوا َي ْکِ ُب َ
ََْ ْ َ ُ َ ً َ َْْ ُ َ ً َ َ ً
ون؛ ز این پس کم بخندند و بهه جهزای آنچهه بهه دسهت مهی
ِ
« .2فلیضِکوا ق ِلیال ولیبکوا ك ِثیرا جز ِ

آوردند ،بسیار بگریند».
 .3علی بن موسی ابنطهاووس ،اللهووف علوی قتلوی الطفووف ،ص140؛ محمهد بهن علهی هدو  ،عیوون اخبوار
الرضا  ،ج  ،2ص .47
 .4جریده :دفتر.
 .5خبرگزاری شبستان« ،محتشم کاشانی و مر یهسرایی عاشورایی» ،1400/05/25 ،کد خبر.1085127 :
http://shabestan.ir/detail/News/1085127
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پناهگاه بالهایتان و نشانه راهتان و پلران رشد در حجتهایتان را یاری نرردید و برای او بهه ههم
پیچیدید».
حضرت زینب از امام حسین با عنوان «سی َد َشب ِ
اب َأ ْه ِّ ال َْجنَّ ِة» ،یعنی همهان عنهوانی یهاد
َ ِّ َ
میکند که پیامبر او را اینگونه تو یف کرده بود و میان همه مسهلمانان مهورد اتفها بهود کهه
َلا َذ
حسن و حسین  ،سرور جوانان اهل بهشهتانهد .بهانوی بهزرگ کهربال ،امهام را بهه « َم َ
َِ َی َر ِتكُ ْم» تو یف میکند؛ یعنی امام پناهگاه خوبان است و خوبان با توجه به سطح معرفتهی
خاص خود در امور خاص مانند مشرالت علمی و اجتماعی به امام پناه مهیبرنهد .بها رفهتن
َلز َع َن ِ
َلاُل َِتكُ ْم» یهاد
امام  ،خوبان بیپناه میشوند .آن حضرت همچنین از امام با عنوان « َم ْف َ
میکند ،یعنی امام پناهگاه امت در هنگام فرودآمدن بالها و سختیهاست.
َ َ ّ
تو یف دیگر حضرت زینب َ « ،أ َم َار َة َم َْ َّج ِتكُ ْم» است« .اماره» به معنای نشانه راه ،و محجهه
به معنای راه راست است 1.این عبارت به معنای نشانه راه راست است؛ یعنی امام تابلو و نشانه راه
راست است .تو یف دیگر امام نیز به « َم ْد َر َََل َة ُح َّج َِلتكُ ْم» اسهت« .مدرجهة» ،یعنهی محهل
باالرفتن درجه درجه یا کم کم یا راه رارسو؛ یعنی امام کسی است که مردم را بها حجهتهها،
پله پله باال میبرد و آنان را رشد میدهد .حضرت زینب به عظمت مقام امام حسین اشاره
کرد و فرمود:

وَلكم َأ تدرون َأي ك ِب ٍد ِلمْم ٍد فرَتم و َأي د ٍ لَه سفكتم و َأي ك ِرَم ٍة لََله َأصَلبتم « َل َق ْ
لد
َ ْ َ ُ ْ َ ْ ُ َ َّ َ ُ َ َّ َ َ ْ ُ ْ َ َّ َ ُ َ َ ْ ُ ْ َ َّ َ َ ُ َ ْ ُ ْ
ُ َ َ َ َّ ْ َ ْ ُ َ َ ْ َ ُّ ْ َ ْ ُ َ
ْ ُ
ج ْذ ُت ْم َْ ْی ًذا إ ًّدا * َت ُ
کاد َّ
ض َو ت ِخ ُّر ال ِجبال َه ًّلدا»؛ 2وای
الِماوات يتُطرن ِمنه و تنشق اْلر
ِ
ِ

بر شما ،آیا میدانید ره جگرگوشهای از محمد را پاره پاره کردید و ره خونی از او را ریختید و بهه
ره عضو شریفی از او دست یازیدید؟! به خدا سوگند ،کار زشتی مرترهب شهدهایهد کهه نزدیهک

است آسمانها به سبب آن تره تره و زمین شرافته شود و کوهها فرو ریزد.
ون َأ َّي كَ ِب ٍد ِل ُم َْ َّم ٍد َف َر َْتُ ْم» بیان مهیکنهد کهه امهام حسهین  ،جگرگوشهه
عبارت « َو َْلَكُ ْم َأ تَ ْد ُر َ

پیامبر است .اطال «کبد محمد» بر امام حسین  ،خیلی لطیف و فصیح و پهاره پهارهکردن
حسین  ،در حقیقت پاره پاره کردن جگر پیامبر است .عبارت « َو َأ َّي َد ٍ ل َُه َس َف ْكتُ ْم» ،یعنی
خون حسین  ،خون پیامبر است؛ همرنانره پیهامبر اکهرم در جملهه معروفهی فرمهود:
 .1محمود بن عمر زمخشری ،مقدمة االدب ،ص .11
 .2مریم 90 :ه .89
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«حسین از من و من از حسینم» 1.حضرت زینب نیز بر بیان نسبت نزدیک امام حسهین بها
پیامبر تأکید میکند و این جنایت را جنایتی در حق پیهامبر میدانهد .کشهتن حسهین ،
همانند کشتن پیامبر است و جنایت در حق پیامبر  ،جنایت در حق اسالم است.
ُ َ ًّ 2
ُ َ َ َ َّ ْ َ ْ ُ َ َ ْ َ ُّ ْ َ ْ ُ
آیهه « َل َق ْد ج ْذ ُت ْم َْ ْی ًذا إ ًّدا؛ َت ُ
کاد َّ
ض َو َت ِخ ُّلر ْال ِجبلال هلدا» در
الِماوات يتُطرن ِمنه و تنشق اْلر
ِ
ِ
خطبه بانوی بزرگ کربال ،دال بر این است که کشتن حسین در حد شر به خداست؛ رنانره
وقتی مشرکان برای خداوند فرزند قائل شدند « َأ ْن َد َع ْوا ل َّلر ْ
من َو َل ًدا» 3،خداوند با این آیهه آنهان را
ح
ِ
ِ
مالمت میکند .این جنایت گویا بساط عالم را در هم میریزد.
ِ
خرقاء در عبارت « َو لَ َق ْد َأتَیتُ ْم ِب َها ََر َواء َش َهاء ِط َا َع ْاْلَ ْر ِ
َلماء» ،بهه معنهای بهاد تنهدی
ض َو َّ
الس َ
ْ َ ْ َ
ْ
4
است که در هیچ جهتی ابت نمیماند و پیوسته تغییر جهت میدهد .شاید منظور از این کلمهه،
این باشد که آ ار شوم این مصیبت از ابعاد مختلفی شهما را در بهر مهیگیهرد .از ایهنرو ،نبایهد از
پیروزی ظاهری خود سرمست و مغرور شوید« .شوهاء» به معنای زشهتروی اسهت« 5.طهالع
األرض و السماء» ،یعنی به اندازه حجم زمین و آسمان؛ یعنی بزرگی این جنایهت از بزرگهی همهه
عالم بیشتر است و با هیچ مقیاسی قابل اندازهگیری نیست.
 .10تهدید کوفیان به عذاب خدا

حضرت زینب در آخرین فراز خطبه خود کوفیان را به عااب خهدا تهدیهد مهیکنهد و از ایهن
رهگار به آنان هشدار میدهد .ایشان در آخرین فراز خطبه خود و در تهدیهدی دیگهر بهه عهااب
ِ
ِ
اف َعل َْی ِه َف ْ ُ الثَّ ْأ ِر َك َّ
َلا ِإ َّن َربََّل َ
خدا فرمودَ « :ف َا ََ ْستَخ َّفنَّكُ ُم ال َْم َه ُّ َف ِ ن َُّه َ ََ ْْف ُز ُه ا ْل ِب َد ُار َو َ َُ َخ ُ
لَ ِبال ِْمرصَل ِ
َلاد؛ پههس مهلههت دادن خههدا ،خیههالتههان را راحههت نرنههد کههه شههتابزدگی [بنههدگان او را
ْ
برنمیانگیزد و بیم فوت خونخواهی نیز بر او نمیرود ,هرگز رنین نیسهت .همانها پروردگهارت در
کمینگاه است».
عبارت « َف َا ََ ْستَ ِخ َّفنَّكُ ُم ال َْم َه ُّ» ،به سنت امالی (مهلت دادن) الهی به کهافران اشهاره دارد کهه در
 .1محمد بن محمد مفید ،االرشاد ،ج  ،2ص .127
 .2مریم90 :ه « :89راستی با این گفتارتان ریزی بس زشت و ناپسند آوردهاید .نزدیک است آسمانها از این سهخن
پاره پاره شوند و زمین بشرافد و کوهها به شدت فرو ریزند و نابود شوند».
 .3مریم« :91 :از اینره برای خدای رحمان فرزندی خواندند».
 .4خلیل بن احمد فراهیدی ،کتاب العین ،ج  ،4ص .150
 .5همان ،ص .68

مروری بر خطبة حضرت زینب
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قرآن کریم بیان شده است؛ 1یعنی اگر به شما مهلت داده شده است ،احساس راحتی نرنید؛ زیهرا
این مهلت از این باب نیست که گناهتان کورک است یا در دسهتگاه خهدا فرامهوش شهده اسهت؛
بلره از باب سنت امالی الهی است که خداوند در حق کافران اجهرا مهیکنهد و ناگههان آنهها را
میگیرد.
عبارت « َف ِ ن َُّه َ ََ ْْ ِف ُز ُه ا ْل ِب َد ُار؛ شتابزدگی [بندگان او را برنمیانگیزد»؛ یعنی عجله کردن بنهدگان،
موجب نمیشود خدا آنها را به سرعت عااب کند؛ بلره خداوند طبق قانون خود هر گاه الح
بداند ،عااب میکند.
اف َعل َْی ِه َف ْ ُ الثَّ ْأ ِر؛ بیم فوت خونخهواهی بهر او نمهیرود» نیهز یعنهی خداونهد
عبارت « َو َ َُ َخ ُ
َّ
ْ
َ
َ
2
َ
َّ
َ َّ
ْ
صاد؛ هرگهز رنهین نیسهت،
انتقام خون شهدای کربال را خواهد گرفت؛ زیهرا «كال ِإن ربك ل ِبال ِمر ِ
پروردگار تو در کمینگاه است» ،بیمی از فراموشی انتقام نیست؛ رهرا کهه پروردگارتهان در کمهین
است.
حضرت زینب به راحت تأکید میورزد که ایهن جنایهت بهیپاسه نمهیمانهد و بهه زودی
خداوند با حضرت قائم در این دنیها و نیهز بها عهاابههای سهخت در عهالم آخهرت ،انتقهام
مظلومان را خواهد گرفت و در آخرت نیهز خداونهد در کمهین سهتمگران اسهت و انتقهام او بسهی
سختتر میباشد.
 .11سکوت و حیرت مردم

راوی میگوید« :حضرت زینب در همینجا خطبه را به پایان رساند و مردم کوفه که از شنیدن
این سخنان حیران و سرگردان شده بودند ،میگریستند و دستهای خود را به دندان مهیگزیدنهد.
در این لحظه پیرمردی که اشک رشمش جاری گشته و محاسن او را تر کرده بود ،دستهایش را
به سوی آسمان باال برد و گفت :بزرگان شما بهترین پیران ،زنان شما بهتهرین زنهان ،جوانهان شهما
3
بهترین جوانان ،نسلتان بهترین و کریمترین نسلها و فضیلتتان هم بهترین فضایل است».
این یک مرحله از روشنگری یا به تعبیر بهتر «جهاد تبیین» حضرت زینهب در طهول اسهارت
بود که بخشی از اهداف نهضت جاودان حسینی را محقق ساخت.

ّ
ستر ی در یتنرا میما اور زاتنب بتترد
 .1ر : .اعراف 182 :و  ،183قلم 44 :و .45
 .2فجر.14 :
 .3محمدباقر مجلسی ،بحاراألنوار ،ج  ،45ص .164

بتربال در بربال میما اور زانب تتبرد

  124رهتوشه فصلنامه علمی ــ تخصصی ویژه مبلغان

چ ره سر ر حقیقت بع از ا طر اا ر و

پرت ابری از راا میما اور زانب برد

چرتمه ترااد م لترمتیت لتب رتنتت اا

در برار ته با میما اور زانب تبرد

توالجناح دادختراهی بتتیسرار و بیل تام

در بیتابااها رها میما اور زانب تتبرد

در عبرر از بتستر تارا  ،ستی ا قتتالب

پرت بره تنهها میما اور زانب بتترد

فهرست منابع
کتب

 .1ابنطاووس ،علی بن موسی ،اللهوف علی قتلی الطفوف ،ترجمه احمد فهری زنجانی ،رهاپ
اول ،تهران :جهان1348 ،ش.
 .2ابننما حلی ،جعفر بن محمد ،مثیور األحوزان ،رهاپ سهوم ،قهم :مدرسهه امهام مههدی ،
. 1406
 .3زمخشری ،محمود بن عمر ،مقدمة األدب ،راپ اول ،تهران :دانشگاه تهران1386 ،ش.
 .4دو  ،محمد بن علی ،عیون أخبار الرضا  ،راپ اول ،تهران :جهان. 1378 ،
 .5فراهیدی ،خلیل بن أحمد ،کتاب العین ،راپ دوم ،قم :هجرت. 1409 ،
 .6قمی ،علی بن ابراهیم ،تفسیر القمی ،راپ سوم ،قم :دار الرتاب. 1404 ،
 .7مجلسی ،محمدباقر ،بحاراالنوار ،راپ دوم ،بیروت :دار احیاء التراو العربی. 1403 ،
 .8مفید ،محمد بن محمد ،األمالی ،راپ اول ،قم :کنگره شی مفید. 1413،
 .9ههههههههههههههههههههه ،اإلرشاد ،راپ اول ،قم :مؤسسه آلالبیت . 1413 ،
پایگاهها

به شعر محتشم اضهافه کهرد»،1396/06/30 ،

 .1خبرگزاری تسنیم« ،مصرعی که امام زمان
کد خبر.1525946 :
 .2خبرگزاری شبستان« ،محتشم کاشانی و مر یهسرایی عاشهورایی» ،1400/05/25 ،کهد خبهر:
.1085127

فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان
تابستان  1401ـ محرم  1444ـ شماره دهم

راهبردهای امام سجاد در هدایت مردم و احیای اسالم محمدی
حجتاالسالم والمسلمین سعی روستا زاد

*

ُ َ َ
َّ ُ َّ َّ َ َ ْ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ
اض َع أ َمن ِائك
امام سجاد « :اللهم ِإن هذا المقام ِلخلُ ِائك و أص ُِی ِائك و مو ِ
َْ َ ْ َ
ْ َ َ ْ َ
َّ
َ َ
َ َ ُّ َ
في َّ
الد َر َجة َّ
الر ِف َیع ِة ال ِتي اختصصت ُه ْم ِب َها ق ِد ْابتزوهاَ ،و أْت ال ُمق ِّد ُر ِلذ ِلك ،ال
ِ
ِ
َ
ُ َ َ ُ ُْ َ َ ُ َ َ ُ ْ ْ ُ ُ ْ َْ َ
1
يغال أمرك و ال يجاوز المِتوم ِمن تد ِبیرك »...
ِ

مقدمه

اگر ره امام حسین در واقعهه عاشهورا و پیامهدهای اجتمهاعی ،سیاسهی و اعتقهادی آن نقهش
محوری داشت ،اما امام سجاد و حضرت زینب نیز نقش بسیار اساسی و مهمهی در قیهام
کربال داشتند .دوران امامت امام سجاد  ،یری از مشهرلتهرین و بحرانهیتهرین دوران امامهت
تشیع است .در این دوران به سبب اتفاقاتی که رخ داده بود ،جامعه اسالمی باید به نهوعی تجدیهد
بنا میشد .در واقع امام سجاد  ،باید تفرر و مرتب راسهتین اسهالم نهاب را از نهو پایههگهااری
میکرد .از اینرو میتوان حضرت را پررمدار مدیریت بحران مسائل اجتماعی و فرهری شهیعیان
در آن دوران دانست که با راهبردههای هوشهمندانه و اندیشهمندانه ،ضهمن حفهظ تشهیع ،اسهباب
بالندگی و زمینههای ارتقای کمی و کیفی شیعیان را فراهم کرد .در این مقاله ضمن بررسی شرایط
جامعه عصر امام سجاد  ،برخی راهبردهای آن حضرت بررسی میشود.
 .1اوضاع سیاسی و اجتماعی عصر امام سجاد

محققان مسلمان عصر امام سجاد

را از نظر سیاسی و فرهنگی ،تاریکترین عصرها میداننهد

* عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.
 .1حیفه سجادیه ،دعای 48؛ خدایا! این جایگاه اقامه نماز عید قربان و جمعه که ویژه او یا و برگزیدگانت و
جایگاه امنای توست ،در مرتبه بلندی است که آن را ویژه آنان قرار دادی؛ ولی غا بان و غارتگران این مقام را از
آنها به غارت بردند و تو تقدیرکننده آنی؛ فرمانت مغلوب کسی نشود و از تدبیر حتمیات هر گونه که بخواهی و
هر زمان که بخواهی ،فراتر نتوان رفت...
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و از آن ،به دوره سقوط فرهنگ اسالم یاد میکنند 1.بر این اساس جامعهه عصهر امهام سهجاد ،
دارای شاخصههایی است که آن را از جامعه عصر امامان دیگر متفاوت میکنهد کهه بهه برخهی از
این شاخصهها اشاره میشود.
 .1/1در اقلیت بودن شیعیان

امام اد

در ترسیم وضع تل و اندوهبار جامعه و شهیعیان عصهر امهام رههارم

فرمهوده

ِ ٍ
ِ
ِ
َلن ُأ ِّ الطَّ ِ ِ
ََلّ َو
است« :ا ْرتَ َّد النَّا ُ َب ْع َد َو ْت ِّ ال ُْْ َس ْی ِن ِإ َّ ثَ َا َث ًة َأبُ ََالَلد ا ْلكََلابُل ُّي َو ََ ْْ َیَلى ْاب ُ
َُ َب ْی ُر ْب ُن ُم ْط ِع ٍم ،ثُ َّم ِإ َّن النَّا َ ل َِْ ُق ا َو كَثُ ُروا؛ 2بعد از شهادت امام حسین همه مهردم از مسهیر

اهلبیت برگشتند ،مگر سه نفر :ابوخالد کابلی ،یحیی بن امطویل و جبیر بن مطعهم .سهپس
مردم اند اند به آنان محلق شدند» .بنا بر سخن امهام هاد  ،تنهها سهه نفهر از مهردم بهه
امامت امام سجاد معتقد و شیعه حقیقهی بودنهد .اگهر رهه شهیعیان در تمهامی دوران امامهت
ائمه از نظر کمی و کیفی همیشه در اقلیت بودهاند ،اما در دوران امامت امهام سهجاد ایهن
تعداد به کمترین حد ممرن رسید؛ زیرا تعداد قابل توجهی از شیعیان در کربال ،بخشهی دیگهر از
آنها در واقعه توابین و بخش دیگری در قیام مختار به شههادت رسهیده بودنهد .بنها بهر نقهلههای
تاریخی حدود پنج تا هفت هزار نفر توسط مصعب بن زبیر که به مبارزه با مختار برخاسته بود ،به
شهادت رسیدند 3.بخشی دیگر از شیعیان مدینه از جمله  80نفر از هحابی پیهامبر و 700
نفر از حافظان قرآن که علیه مخالفت یزید قیام کرده بودند ،در هجهوم وحشهیانه لشهرر شهام بهه
فرماندهی مسلم بن عقبه و حصین بن نمیر به شهادت رسیدند .تاری نویسان شمار کشتهشهدگان
این واقعه را بیش از رهار هزار نفر و به قولی  11هزار و  700نفر دانستهاند 4.بر ایهن اسهاس امهام
ِ ِ ِ ِ
ِ
ون َر َُ ًَلا َُ ِْبُّ َنَلا؛ 5در مرهه و مدینهه بیسهت نفهر
َلر َ
سجاد فرمودَ « :ما ب َمكَّ َة َو َ بال َْمدَ َنة ع ْش ُ
دوستدار واقعی نداریم».
 .1غالمحسین میمی« ،اوضاع سیاسهی عصهر امهام سهجاد » ،مجلهه فرهنهگ کهو ر ،ص 102؛ ر : .مههدی
پیشوایی ،سیره ویشوایان ،ص .252
 .2محمد بن عمر کشی ،اختیار معرفة الرجال ،ص .123
 .3احمد بن داود دینوری ،اخبار الطوال ،ص .318
 .4ر : .مطهر بن طاهر مقدسی ،کتاب البدأ و التاریخ ،ج  ،6ص 14؛ عبدالله بن مسلم ابنقتیبه دینوری ،االماموه و
السیاسه ،ج  ،1ص  181و .182
 .5ابراهیم بن محمد قفی ،الغارات ،ج  ،2ص .393

راهبردهای امام سجاد

در هدایت مردم و احیای اسالم محمدی
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سهل بن شعیب ،یری از بزرگان مصر میگوید:
روزی به حضور علی بن الحسین

رسیدم و احوال ایشان را پرسیدم ،فرمود« :فرر نمهیکهردم

شخصیت بزرگی از مصر مثل شما نداند کهه حهال مها رگونهه اسهت؟ اینهک اگهر وضهع مها را
نمیدانی ،برایت توضیح میدهم :وضع ما در میان قوم خود ،مثهل وضهع بنهیاسهرائیل در میهان
فرعونیان است که پسرانشان را میکشتند و دخترانشان را زنده نگه میداشتند .امروز وضع بر مها
به قدری تنگ و دشوار است که مردم با ّ
سب و ناسزاگویی به بزرگ و ساالر ما بر فهراز منبرهها ،بهه
دشمنان ما تقرب میجویند».

1

 .1/2دشمنی با اهلبیت

عبدالله زبیر مره را به عنوان محل حرومت خود انتخاب کرده بود و دوران حرومتش  9سهال بهه
طول انجامید .او بر پایه گفته خود ،کینهای  40ساله نسبت به اهلبیت داشت 2.ایهن کینهه را
میتوان در خطابههای او علیه امام علی و پیروان آن حضرت و نیز در ناسهزاگویی بهه امهام در
مالقات با ابراهیم بن مالکاشتر به وضوح مشاهده کرد 3.دشمنی او با اهلبیت پیامبر تا آنجها
بود که تا  40هفته در خطبه نماز جمعه حتی از درود فرستادن بر پیامبر خودداری کرد تا مبادا
ٍ
ِ ِ ِِ 5
4
َلدوا َأعنَلا َو ُهم لَلذكره؛
اهلبیت به آن افتخار کنند و میگفتَّ « :
إن ل َُه َأهی ُّ ُس ء َف ِ ن ُذ ِك َر َم ُّ
رسولخدا خاندان بدی دارد که با یاد شدن رسهولخدا گردنرشهی مهیکننهد»،همچنهین
بیشترین دوره امامت امام سجاد با دوران حرومت «عبدالملک بن مروان » همزمان بهود .در
دشمنی مروان و خاندان او نسبت به بنی هاشم ،به ویژه فرزندان علی جای بحه و اسهتدالل
نیست .در زیارت عاشورا« ،آل مروان » در کنار «آل زیاد» لعن شهدهاند .در بخشهی از «زیهارت
عاشورا» میخوانیمَ « :ف ِرح ِب ِه ول َُِ ٍاد و ول مروان ِب َقت ِل ِهم الْْسین صلَ ا ه ِ
اّلل َعل َْی ِه؛ 6خانهدان
َ ْ
ُ َ َ ُ ََْ َ ْ ُ ُ ََْ َ َ ُ ّ
زیاد و خاندان مروان افرادی بودند که از شهادت امام حسین مسرور و شادمان شدند.
 .1محمد بن سعد کاتب واقدی ،الطبقات الکبری ،ج  ،5ص .220
 .2احمد بن یحیی بالذری ،انساب االشراف ،ج  ،3ص 291
 .3محمد بن سعد کاتب واقدی ،الطبقات الکبری ،ج  ،2ص .85
 .4علی بن حسین مسعودی ،مروج الذ،ب ،ج  ،3ص .79
 .5احمد بن یحیی بالذری ،انساب االشراف ،ج  ،2ص .190
 .6محمد بن جعفر مشهدی ،المزار الکبیر ،ص .483
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 .1/3دینداری ظاهری و سطحی

در

دوران امامت امام سجاد  ،یری از دشوارترین دوران حیات اسالم اسهت .امهام حسهین
ِ ِ
َله
تو یف مردمان این عصر فرموده است« :النَّا َ َع ِب ُید ُّ
الد ْن َیا َو ِّ
الد ُ
َن ل َْعق َعلَى َألْس َنت ِه ْم ََ ُْ ُط نَ ُ
ِ
الدََّانُ ن؛ 1مردم بنده دنیها هسهتند و دیهن بهر زبهانشهان
َما َد َّر ْ َم َعا َِ ُش ُه ْم َف ِ َذا ُم ِّْ ُص ا ِبال َْب َاء َو َّّ َّ
میررخد و تا وقتی زندگیهایشان بر محور دین بگردد ،به دنبال آن هستند؛ اما وقتی به وسیله بال
آزموده شوند ،دینداران اند میشوند» .بهره مردم آن دوران از دین ،به اندازه بهره انسان گرسهنه از
رشیدن شیرینی بود .از اینرو در تضاد دین با دنیا ،دین مغلوب بود و مردم دنیا را بر دیهن تهرجیح
میدادند .در این زمان به علت تبلیغات گسترده حاکمان علیه امامان شیعه ،مردم از اهلبیهت
و مفسران وحی جدا شده بودند .در این دوران قداسهتزدایهی از خانهدان نبهوت در دسهتور کهار
حاکمانی رون عبدالملک بن مروان قرار گرفتهه بهود .از همهینرو بهود کهه حجهاج کهه نماینهده
عبدالملک بن مروان بود ،بهه زائهرین قبهر رسهولخهدا مهیگفهت« :بهه شهام برویهد و قصهر
امیرالمؤمنین عبدالملک بن مروان را طواف کنید ،مگر نمیدانیهد خلیفهه رسهول از خهود او برتهر
2
است».
 .1/4گسترش ناهنجاریهای اخالقی

اوضاع فرهنگی مدینه در دوران امامت امام سجاد  ،بسیار اسفنا بود .فساد و فحشها عمهومی
شده و مجلس میگساری و آوازخوانی افزایش یافته بود .بسیاری از خانههای شهر مدینه که زمانی
شبها دای نیایش ،دعا و قرآن از آنها شنیده میشد ،بهه مجهالس آوازهخهوانی و جشهنههای
مختلط تبدیل شده بود .رقا هها ،نوازندگان و خوانندگان از باالترین منزلت اجتماعی برخهوردار
شده بودند .برای مثال وقتی جمیله که یری از خوانندگان مشهور بود ،به حج رفهت؛ در شههرهای
مختلف در مسیر حج مورد استقبال مردم قرار گرفت؛ بهگونهای که تها آن زمهان رنهین اسهتقبالی
برای هیچ عالم و بزرگی رخ نداده بود 3.طبیعی است که وقتی حاکم فاسد باشد ،برای اینره بتواند
بر مردم حرومت کند؛ مردم نیز باید فاسد باشند.
امام سجاد در رنین اوضاع و شرایطی باید به بازیابی و بازسازی جامعه اقدام نماید و شیعه یها
همان اسالم راستین را دوباره پیریزی کند.
 .1محمدباقر مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،44ص .383
 .2مهدی پیشوایی ،سیره ویشوایان ،ص .259
 .3همان ،ص  277و .278
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 .2راهبردهای امام سجاد

حضرت زینالعابدین
آنها اشاره میشود:
 .2/1تثبیت جایگاه پیامبر

برای هدایت مردم به اسالم ا یل اقداماتی انجهام داد کهه بهه برخهی از
و اهلبیت

از آنجا که در زمان امام رهارم شرایط اختنا آمیزی حرمفرما بود ،امام بسیاری از اهداف
و مقا د خود را در قالب دعا و مناجات بیان مهیکهرد .مجمهوع دعهای امهام سهجاد بهه نهام
صحیفه سجادیه معروف است که پس از قرآن مجید و نهجالبالغه ،بزرگترین و مهمترین گنجینه
گرانبههای حقهایق و معهارف الههی بهه شهمار مهیرود؛ بهگونههای کهه از ادوار پیشهین از طهرف
دانشمندان برجسته ما «اخت القرآن» و «انجیل اههلبیهت » و «زبهور آلمحمهد » لقهب
1
گرفته است.
در مراتبهای که میان مرحوم آیتالله مرعشی نجفی و طنطاوی ،یرهی از بزرگهان مصهر هورت
گرفته بود؛ مرحوم آیتالله مرعشی نجفی کتاب صحیفه سجادیه را برای طنطهاوی فرسهتاده بهود.
طنطاوی در مدح و نای این کتاب ارزشمند گفته بود« :رگونه تا اآلن ما را از این کتاب بها ارزش
محروم کرده بودید؟ شما مقصر هستید که ادعیهای مانند دعاهای امام سجاد را به مها معرفهی
2
نرردهاید».
دعاهههای ههحیفه سههجادیه در موضههوعات مختلفههی همچههون خداشناسههی ،انسههانشناسههی،
3
جهانشناسی ،جایگاه پیامبر و اهلبیت  ،امامت ،فضایل و رذایل اخالقی و  ...است.
یری از پرتررارترین دعاهای امام سجاد در صحیفه سوجادیه ،ذکهر هلوات بهر پیهامبر و
اهلبیت است؛ مانند دعای  47که طوالنیترین دعای این کتاب شریف است کهه امهام
برای تثبیت جایگاه پیامبر و اهلبیت از آن استفاده نمود؛ رنانره در این دعا میفرماید:

ِ
ِ
ب ص ِّّ َعلَى م َْ َّم ٍد َو ِول ِه صا ًة تُ َج ِ
َلّ
ب َص ِّ
او ُُ ِر ْر َ انَ َ َو ََتَّص ُّ ا ِّت َصال َُها ِب َب َقائَل َ َ ...ر ِّ
َ
َر ِّ َ
ُ
ٍ
ائكَ ِت و َأ ْن ِبی ِائ و رس ِ
علَى مْمد و ِول ِه ،صا ًة تَنت ِظم صلَ ا ِ م ِ
َلل َ َو َأ ْه ِ
اع ِتَل َ ...
َ ُ َ َّ َ
َلّ َط َ
َْ ُ َ َ َ
َ
َ َ َ َ َ ُ ُ
ٍ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
یط بكُ ِّّ َصاة َسَلال َفة َو ُم ْسَلتَأنَ َفة؛ پروردگهارا! بهر محمهد و
ب َص ِّّ َعل َْیه َو ولهَ ،صا ًة تُْ ُ
َر ِّ

 .1همان ،ص .281
 .2همان.
 .3همان.
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آلش درود فرست؛ درودی که از خشنودی تو فرا رود و پیوندش به جاودانی تو و ل شود و پایهان
نپایرد  ...پروردگارا! بهر محمهد و آلهش درود فرسهت؛ درودی کهه درود فرشهتگان و پیهامبران و
رسوالن و اهل طاعتت را به رشته نظم درآورد  ...پروردگارا! بر او و آلش درود فرست؛ درودی کهه
هر درود گاشته و جدید را در برگیرد.

در شرایطی که دشمنان تالش میکردند نام پیامبر و اههلبیهت را از خطبهه نمهاز جمعهه
حاف کنند ،آن حضرت با ذکر لوات ،جایگاه پیامبر و اههلبیهت را در جامعهه تثبیهت
میکرد .امام در این تنگناها و شرایط دشوار با راهبرد تقیه و دعا ،طی مدت  34سهال جایگهاه
اهلبیت را آرام آرام در میان مردم تثبیت نمود تا آنجا که وقتی هشام بهن عبهدالملک بهه حهج
رفته بود؛ امام نیز در مره حضور داشت .وقتهی هشهام نتوانسهت بهه دلیهل ازدحهام جمعیهت
حجراالسود را زیارت کند ،امام سجاد وارد شد و مردم راه را برای آن حضهرت بهاز کردنهد تها
امام بتواند به راحتی خانه خدا و حجراالسود را زیارت کند .در این هنگام فهردی بها اشهاره بها
امام  ،از هشام پرسید« :این شخص کیست که تو با این عظمت و بهرادر خلیفهه بهودن ،مهردم
برای تو راه باز نرردند؛ اما برای او راه باز کردند؟» .هشام جواب داد« :او را نمیشناسهم» .فهرزد
شاعر که در آنجا حاضر بود ،به هشام گفت« :تو او را نمیشناسهی ولهی ایهن زمهین و زمهان او را
سرود:
میشناسند» و این شعر را
َ
َ
تاء َو َطَ َ ُ
هذا ا َلذي َ َعر ُف َال َب َط َح ُ
ته
ِ
ِ

َ ع َ
ُ
َ ُ
َو ال َب َیت َا َع ِر ُه َو ال ِح َو ال َح َر ُم

1

این کسی است که سرزمین بطحا جای پایش را میشناسد و خانه کعبه و بیرون حرم و حهرم او را
میشناسند.
 .2/2تبیین جایگاه امامت در حکومت اسالمی

از آنجا که امام رهارم در عصر اختنا زندگی میکرد ،نمیتوانست مفاهیم مورد نظر خهود را
به ورت آشرار بیان کند ،از اینرو با شیوه موعظه مهردم را بها اندیشهه اسهالمی آشهنا مهیکهرد.
بررسی این موعظهها نشان میدهد که امام با روش حریمانه و بسیار زیرکانهای ،مباحثی را که
ا ر و نتیجه سیاسی داشت و بر ضد دستگاه حاکم بهود؛ بهدون آنرهه حساسهیت حرومهت را بهر
برانگیزد ،به مردم انتقال میداد .امام مسئله «امامت» و رهبهری جامعهه اسهالمی توسهط امهام
معصوم را تبیین و مردم را از حاکمیت حاکمان زور و کفر و سهردمداران فاسهق و منهافق آگهاه
 .1محمد بن محمد مفید ،االختصاص ،ص .191
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میساخت؛ رنانره فرمود:
مردم! پرهیزگار باشید و بدانید که به سوی خدا باز خواهید گشهت .آن روز (رسهتاخیز) ههر کهس
آنچه را که از نیک و بد انجام داده است ،نزد خود حاضر خواهد یافت و آرزو خواهد کرد که بهین
او و اعمال بدش فرس ها فا له باشد ...نخستین اموری که دو فرشته منرهر و نریهر در قبهر از آن
سؤال خواهند کرد« ،خدای» تو که او را عبادت میکنی ،و «پیامبر» تو که بهه سهوی تهو فرسهتاده
شده است ،و «دین» تو که از آن پیروی میکنی ،و «کتاب» (آسمانی) که آن را تالوت مهیکنهی،
و «امام» تو که والیتش را پایرفتهای ،خواهد بود . ...

1

همچنین در دعاهای مختلف صحیفه سجادیه همواره به جایگاه رفیع امامت ،اشاره کهرده اسهت؛
رنانره در دعای  48فرموده است:

َلة الر ِفیع ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
َلة ال َِّتَلي
َلو ُأ َمنَ ِائَل َ ِفَلي َّ
الل َُّه َّم ِإ َّن َهذَ ا ال َْم َقا َ ل ُخلَ َفائ َ َو َأ ْصَلف َیائ َ َو َم َ ار َ
الد َر ََ َّ َ
ِ
ِ ِ
ِ
َلن
ْمْتَُل ُ م ْ
َب َأ ْم ُر َك َو َُ َج َاو ُُ ال ْ
ا َْتَ َص ْصتَ ُه ْم ِب َها َود ْابتَ ُّزو َهاَ ،و َأ ْن َ ا ْل ُم َق ِّد ُر لذَ ل َ َ َُ ،غال ُ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
تَ ْد ِب ِیر َك كَ ْی َف ش ْئ َ َو َأنَّى ش ْئ َ َو ل َما َأ ْن َ َأ ْعل َُم ِبه َغ ْی ُر ُمتَّ َه ٍم َعلََلى ََلْقَل َ َو َ ِْل َر َادتَل َ
ِ
ِ
َلر ْو َن ُح ْك َمَل َ ُم َب َّ
َلد ً َو كتَ َابَل َ
َن ُم ْبتَ ِّز َ
ین َم ْق ُه ِر َ
َحتَّى َع َاد ص ْف َ تُ َ َو َُلَ َف ُاؤ َك َم ْغلُ ِب َ
َنَ ََ ،
َم ْنبُ ذ ًا َو َف َر ِائ َض َ ُم َْ َّر َف ًة َع ْن َِ َها ِ َأ ْش َر ِاع َ َو ُسنَ َن نَ ِب ِّی َ َم ْت ُروكََل ًة؛ خهدایا! ایهن جایگهاه
اقامه نماز عید قربان و جمعه که ویژه او هیا و برگزیهدگانت و جایگهاه امنهای توسهت ،در مرتبهه

بلندی است که آن را ویژه آنان قرار دادی؛ ولی غا بان و غارتگران این مقام را از آنهها بهه غهارت
بردند و تو تقدیرکننده آنی .فرمانت مغلوب کسی نشود و از تدبیر حتمیات هر گونه که بخهواهی
و هر زمان که بخواهی ،فراتر نتوان رفت .به سبب اینره تو آگاهتر به اموری و نسبت به آفریهدنت و
ارادهات متهم نیستی ،کار این غارتگری نسبت به جایگاه عظیم عید و جمعهه تها آنجها رسهید کهه
برگزیدگانت و او یانت ،مغلوب و شرستخورده و حقو شان به غارت رفهت .مهیدیدنهد کهه
حرم و فرمانت تغییر یافته ،کتابهت دور انداختهه شهده ،واجباتهت از مسهیر شهرایعت بهه دسهت
تحریف افتاده و سنتهای پیامبرت مترو مانده است.

این فرمایش امام سجاد  ،گویای وخامت جامعهه اسهالمی آن روز اسهت .امهام در رنهین
زمانهای که همنام پیامبر و هم جایگهاه امامهت روزبههروز ضهعیف شهده بهود ،بایهد جامعهه
مسلمین را بازسازی میکرد و به مردم یادآوری مینمود؛ از همینرو در ادامه دعا میفرماید:
خدایا! دشمنانشان را از اولین و آخرین و هر که به کردارشان راضی شد و طرفداران و پیروانشهان
 .1حسن بن علی ابنشعبه حرانی ،تحف العقول ،ص .249
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را لعنت کن .خهدایا! مهرا اههل توحیهد و ایمهان بهه خهود و تصهدیق بهه رسهولت و امامهانی کهه
طاعتشان را واجب فرمودهای ،قرار ده؛ آن هم از جمله کسانی کهه توحیهد و ایمهان ،بهه وسهیله
آنها و به دست آنان جریان پیدا میکند .آمین ،ای پروردگار جهانیان!
 .2/3نیروسازی

یری از راهبردهای امام سجاد کادرسازی است؛ یعنی امام بهه تربیهت شهاگردان برجسهته
علمی ،سیاسی و اخالقی همچون ابوحمزه مالی ،ابان بن تغلب ،ابوخالد کابلی و  ...پرداخت و
به آنان ظلمستیزی ،معارف الهی و فضایل را آموخت 1.ابوحمزه مالی نقل میکند امهام طهی
سخنانی فرمود:
خداوند ما و شما را از مرر ستمگران و ظلم حسودان و زورگویی جباران حفظ کنهد .ای مومنهان!
شما را طاغوتها و طاغوتیان دنیاطلب کهه دل بهه دنیها سهپرده و شهیفته آن شهدهانهد و بهه دنبهال
نعمتهای بیارزش و لاتهای زودگار آن هستند ،نفریبهد .بهه جهانم سهوگند! در ایهام گاشهته
حواد ی را پشت سر گااشتید و از انبوه فتنهههها بهه سهالمت گاشهتید ،در حهالی کهه پیوسهته از
گمراهان و بدعتگااران و تبهراران در زمین دوری و تبری مهیجسهتید؛ پهس اکنهون نیهز از خهدا
یاری بخواهید و به سوی فرمانبری از خدا و اطاعت از ولیخدا که از حاکمان کنهونی شایسهتهتهر
است ،برگردید .امر خدا و اطاعت از کسی را که خدا اطاعت او را واجب کهرده اسهت ،بهر همهه
ریز مقدم بدارید و هرگز در امور جاری ،اطاعت از طاغوتها را که شیفتگی بهه فریبنهدگیههای
دنیا را به دنبال دارد؛ بر اطاعت از خدا و اطاعت از رهبران الههی مقهدم نداریهد .از معاشهرت بها
گنهراران و آلودگان ،همراری با ستمگران و نزدیری و تماس با فاسهقان بپرهیزیهد و از فتنهه آنهان
برحار باشید و از آنان دوری بجویید و بدانید که هر کس با اولیای خدا مخالفت ورزد و از دینهی
غیر از دین خدا پیروی کند و در برابر امر رهبهری الههی خودسهرانه عمهل کنهد ،در دوزخ گرفتهار
آتشی شعلهور خواهد شد.

2

 .2/4نشر معارف اسالمی و آثار تربیتی و اخالقی آن

یری دیگر از راهبردهای امام سجاد
بود .امام سجاد

نشر احرام اسالمی و تبیهین مباحه تربیتهی و اخالقهی

در این زمینه گامهای بلندی برداشتند؛ بهطوری که دانشمندان را به تحسهین و

 .1محمد بن محمد مفید ،اإلختصاص ،ص .8
 .2حسن بن علی ابنشعبه حرانی ،تحف العقول ،ص .249
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اعجاب واداشته است .شی مفید در این زمینه مینویسد:
فقهای اهلتسنن به قدری علوم از او نقل کردهاند که به شمارش نمیگنجد ،و مهواعظ و دعاهها و
فضایل قرآن و حالل و حرام به حدی از آن حضهرت نقهل شهده اسهت کهه در میهان دانشهمندان
مشهور است و اگر بخواهیم آنها را شرح دهیم ،سخن به درازا میکشد . ...

نمونهای از تعالیم تربیتی و اخالقی که از امام رهارم به یادگار مانده است ،مجموعهۀ ارزشهمندی
به نام «رسالة الحقو » است که امام

طی آن ،وظایف گوناگون انسان را ره در پیشگاه خهدا و

ره نسبت به خویشتن و دیگران بیان نموده است.

 .1مهدی پیشوایی ،سیره ویشوایان ،ص .307

1
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