امام خمینی(قدس ّ
سره) :

با حلول ماه محرم ،ماه حماسه و شجاعت و فداكاری آغاز شد .ماهی كهه
خون بر شمشير پيروز شد .ماهی كه قدرت حق ،باطل را تا ابد محكهوم و
«داغ باطله» بر جبهۀ ستمكاران و حكومتهای شيطانی زد .ماهی كهه بهه
نسلها در طول تاريخ ،راه پيروزی بر سر نيزه آموخت .ماهی كه شكسهت
ابرقدرتها را در مقابل كلمۀ حق ،به ثبت رساند .ماهی كه امام مسلمين،
راه مبارزه با ستمكاران تاريخ را به ما آموخت.

رهبر معظم انقالب اسالمی(مد ظله العالی) :

ً
حقا بايد گفت كه نه فقط ما انسانهای خاكی حقير و ناقابل ،بلكه ،همهۀ عهوام
وجود ،ارواح اومياء و بزرگان و فرشتگان مقرب ،محتاج پرتوی از نور اوينهد و در

تمام عوام تو در توی وجود ،كه برای ما روشن و آشهنا هه نيسهت ،نهور مبهار
حسين بن علی

مثل خورشيد ميدرخشهد .اگهر انسهان خهود را در پرتهو ايهن

خورشيد قرار دهد ،اين كار بسيار برجسته است.

رهتوشۀراهیاننور 

متون علمی ـ آموزشی مبلغان
وݢݢيژ ݢۀ محرم الحرام  1437هـ .ق ـ 1394

تهیه و تدوین

هـ  .ش

دفتر تبلیغات اسالمی حوزۀ علمیۀ قم
معاونت فرهنگی و تبلیغی
گروه تأمین منابع

عنوان و نام پديدآور:
مشخصات نشر:
مشخصات ظاهری:
شابک:
وضعیت فهرستنويسی:
يادداشت:
يادداشت:
شناسه افزوده:
شمارهٔ کتابشناسی ملی:

رهتوشهراهياننور 

متون علمی ـ آموزشی مبلغان
ويژۀ محرم1437هـ.ق ـ 1394هـ.ش

 تهیه و تدوين :دفتر تبليغات اسالمی حوزۀ علميه ق  ،معاونت فرهنگی و تبليغی
 نويسندگان :گروهی از پژوهشگران
 ناشر :مؤسسۀ بوستان كتاب
 نوبت و تاريخ چاپّ :اول ،تابستان1394
 شمارگان10000 :
 قیمت 10000 :تومان
 چاپ و صحافی :چاپخانۀ مؤسسۀ بوستان كتاب

رهتوشه راهیان نور

متون علمی ـ آموزشی مبلغان
تلفن گروه تأمين منابع 37740397 :ه  025پست امكترونيكیtabligh@dte.ir :
رمضانعنوان و نام پديدآور:
مشخصات نشر:

مشخصات ظاهری:
همکارانی که در تولید و نشر اين اثر نقش داشتهاند:
با قدردانی از

 ويرشابک
استار ::علی خانی  صهفحهآرا :سيد علی موسویكيا  طراح گرافيست :سيد علي حسيني
وضعیت فهرستنويسی:

تحريريه :علیرضا انصاری  مسئول چاپ و نشر :سيد حسين موسوی محاب
 كارشناس
يادداشت:
يادداشت:زاريابی  :محمود نور املهی
 كارشناس با
شناسه افزوده:
شمارهٔ کتابشناسی ملی:

تمام حقوق اين اثر ،برای معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسالمی محفوظ است.
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سخن نخست
قيام بيدارگر حسينی ،تنها از ِآن مذهب يا آيين خاص نيست؛ بلكه خورشيدی است

عاممتاب تا انسان گرفتار در دنيای تاريكی را از اسارت خود برهاند و جانش را به
نور طهارت و عدامت روشن سازد؛ آسمانی است به وسعت بيكران ،تا درس آزادی
و آزادگی آموزد و روح انسانيت را در كامبد حقطلبان عام بدمد.
ندای آسمانی « َهل من ناصر َی ُ
نص ُرنی» ،از جان پا كسی برآمد كه افال در
ِ
ٍِ
زير گامهايش پيشانی میسايد؛ فريادی برخاسته از ژرفای دل تا جويندگان حق را
به سرچشمۀ فضيلتها رهنمون باشد و تشنگان معنويت را آب حيات بخشد .او كه
ُ َ ٌ
ین م ّنی َو َأ َنا من ُح َ
ین» ريشه در بوستان
س
ِ
شجرۀ مباركۀ وجودش به بيان نبوی «حس ِ
ٍ
محمدی داشت ،به همگان آموخت كه خواری در برابر ست پيشگان و پيروی از
خواهش دنياسيرتان ،در مرام سروقامتان جايی ندارد و آدمی را نسزد كه جز در برابر
معبود خويش سر تعظي فرود َآو َرد.
ِ
آری ،ندای قرآنی حسين  ،صدايی است هميشهجاری كه تنها فطرت آدمی
َ
به آن «م َبيک» میگويد و كربال ،صحنهای است از ايثار و ايستادگی كه هر
انديشمندی زبان به تحسين آن میگشايد و واقعۀ عاشورا ،پرچمی است افراشته بر
بلندترين قلههای انسانيت كه دست عقل ظاهربينان از ادرا آن ناتوان مانده؛ و
ستارهای است هدايتبخش كه تنها در افق روح و جان مؤمنان و دوستداران
ارزشها میدرخشد.
ماه ّ
محرم ،نه فقط روايتگر حادثهای مصيبتبار و مظلوميتی غمبار كه نمايانگر
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مكتبی انسانساز در امتداد سرخ تاريخ است تا آدمی نه ست روا دارد و نه زير بار
ست رود؛ نه آيينۀ دل را به تيرگی غفلت و بیتفاوتی بيااليد و نه مددكار ظاممان و
گنهكاران باشد .حسين

با خون امهی خود بر صفحۀ دلها نوشت كه «ذمت،

درخور مقام انسانی نيست» و «امر به معروف و نهی از منكر ،تعطيلشدنی نيست»
و اين گونه است كه «عزتمندی و سعادت» ،بهنيكويی تمام در فرهنگ متعامی
عاشورا دستيافتنی است و تنها در اين مصاف عاشقانه است كه عقل و انديشه به
كمال خود میرسد.
ايام ّ
محرم و عزاداری اباعبدامله امحسين  ،بهترين زمان برای تبليغ پيامهای
درست زندگی و مر ِام جوانمردی است .اين ويژگی ،باعث
ارزندۀ عاشورا و تبيين راه
ِ

گرديده كه برترين فرصتها در اختيار مبلغان قرار گيرد تا بهتر و آسانتر به وظايف
تبليغی خويش قيام كنند.
و اما رهتوشۀ پيش رو ،به همت نويسندگان انديشمند و تالشهای همكاران ما
در معاونت فرهنگی و تبليغی دفتر تبليغات اسالمی حوزۀ علميۀ ق سامان يافته و
در قامب دوازده جلسه ،به طرح مباحثی درباره شخصيت امام حسين  ،نهضت
عاشورا و ساير مباحث مورد نياز جامعه میپردازد .اين اثر ،همچون سالهای

گذشته میكوشد ضمن اهتمام به موضوعات و مباحث كارآمد ،در حد توان،
پاسخگوی نياز مبلغان محترم در اين باره باشد.
شايان ذكر است كه مقاالت و مباحث ارائهشده در اين رهتوشه ،به مبلغان گرامی
اين امكان و فرصت را میدهد تا توشهای از مباحث گوناگون حوزۀ ّ
محرم و عزاداری
برگيرند و امبته خود نيز مطامبی مناسب و نكاتی ديگر بر آن بيفزايند تا نتيجۀ
مطلوبتری عايدشان گردد .همچنين بايسته است كه مبلغان عزيز هنگام ارائۀ
مطامب اين اثر برای اقشار گوناگون مردم ،به سطوح مختلف مخاطبان توجه داشته
باشند و مباحث هر قسمت را متناسب با نوع و سطح علمی و ِس ّنی مخاطب
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خويش ،تحليل و ارائه نمايند .گفتنی است كه همراه اين كتاب ،خالصه و نكتههای
كليدی هر جلسه جهت دسترسی آسانتر ،به صورت «فلشكارت» تنظي و ارائه
ّ
شده كه اميدواري مورد استفادۀ سخنوران و مبلغان گرامی قرار گيرد.
بديهی است كه اثر حاضر ،خامی از كاستی و اشكال نيست و اميد است مبلغان
عزيز ،همواره ما را از پيشنهادهای سازندۀ خود بهرهمند نمايند تا بر اتقان و
مطلوبيت آثار بعدی افزوده شود.
در پايان ،ضمن تشكر از نويسندگان گرامی اين مجموعه ،از تمام كسانی كه در
آمادهسازی و ساماندهی اين كتاب صادقانه تالش نمودند ،بهويژه از زحمات
حجتاالسالم واممسلمين علیاكبر مؤمنی ،رئيس محترم گروه تأمين منابع فرهنگی
و تبليغی ،سپاسگزاری مینماي .
سعید روستاآزاد
معاون فرهنگی و تبلیغی
دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم

م
جلس یکم
شخصیتشناسی امام حسین(ع)

شخصیتشناسی امام حسین

آیتاﷲمحمدجوادفاضللنکرانی* 

سخنآغازین

رسول خدا

َ

ْ

ً

ُُ

ْ

َ ً

َ

َ ْ
ُ َ
ََ َ
وب ال ُم ْؤ ِم ِنی َن َل َت ْب ُر ُد أ َبدا».
فرمود« :إّن ِلقت ِل الحسی ِن حرارة ِفی قل ِ

قبل از آنكه وارد بحث شو ي و دربارۀ شخصيت ممتاز امام حسين

1

مطلبی

بيان كني  ،ابتدا به اندازۀ فه خودمان دربارۀ شناخت سرور آزادگان و ساالر
شهيدان ،مقدمهای را ذكر میكني :
ّ
 .1در اينكه تمام امامان معصوم از مومیامموحدين گرفته تا حضرت
مهدی از نور واحدی آفريده شدهاند و همه از حقيقت ّ
محمدیاند ،در ميان
مذهب اماميه حرف و كالمی نيست؛ بنابراين ،در تفاضل و برتر بودن بعضی از
بعض ديگر ،از نظر اصل خلقت و آفرينش ،ميانشان تفاوتی وجود ندارد و همه از
انوارامهيه و از نور محمدیاند و در تمام مراتب كماالت و معنويت مساوی؛ يعني
هر كمال و معنويت كه برای يكی ثابت كردي  ،برای ديگر امامان نيزّ ،
مقرر و ثابت
است .اگر اين طور نباشد ،نقص در امام و امامت الزم خواهد آمد و اين ،از نظر
* عضو جامعۀ مدرسين حوزۀ علميه ق .
 .1محدث نوری ،مستدرك الوسائل ،ج  ،10ص « :318بهيقين ،شههادت حسهين
مؤمنان ايجاد كرد كه هرگز خاموش نخواهد شد».

 ،حرارتهی در دل
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عقل باطل است.
ّ
 .2در طول زندگي براي بعضي معصومين  ،فرصت و موقعيتی پيش آمد
كه برای بيشترشان آن فرصت و موقعيت پيش نيامده بود؛ مذا بسياری از امامان،
ً
نتوانستند از آن فرصتها و موقعيتها استفاده كنند؛ مثال در برههای از زمان ،بر اثر
اختالفات شديد بنیعباس با بنیاميه و در آخر كار سقوط دومت و حكومت بنیاميه
و روی كار آمدن بنیعباس ،امام صادق توانستند به خوبی از فرصت استفاده
كنند و مجامس علمی و فقهی تشكيل دهند و در نتيجه با تعلي و تربيت چهارهزار
دانشمند ،اسالم راستين و مذهب تشيع را تبيين و به جامعه اسالمی معرفی كنند؛ در
حامی كه همين امام  ،در اواخر عمر شريف خود تحت فشار حكومت ظاممانۀ
بنیعباس بودند و سرانجام بهدست منصور به شهادت رسيدند.
حاال اگر گفتي امام جعفرصادق رئيس مذهب تشيع و زندهكنندۀ اسالم
راستين است ،بدان معنا و مفهوم نيست كه امامان ديگر قابليت اين كار را نداشته و
از اين عمل عاجز بودهاند؛ زيرا اين فكر و منطق غلط بوده و مسئلۀ امامت و
پيشوايی ،باالتر از اين حرفهاست ،يا حضرت سيدامشهدا قيام كرد و آن صحنۀ
مح ّيرامعقول را در جهان بشريت برای حفظ كيان اسالم و بقای دين به وجود آورد كه
ً
ديگر امامان چنين عملی را به وجود نياوردند! حال نبايد گفت كه مثال حضرت امام
حسن مجتبی از اين اقدام عاجز بوده است و حال آنكه با مطامعۀ تاريخ زندگی
ً
اين دو برادر ،روشن خواهد شد كه قيام و انقالب حضرت امام حسين ّاوال
ً
حسنی و ثانيا حسينی بوده است .بعد از بيان اين مقدمه ،به محورهای زير
میپردازي :
الف) ویژگیهای امام حسین

 .1خداوند متعال برای حضرت امام حسين
احدی از انبيا و امامان معصوم

حساب جداگانهای باز كرده كه برای

 ،چنين حسابی باز نكرده است .چرا و برای چه
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برندۀ جايزه ممتاز است؟ پاسخ اين سؤال با مراجعه به تاريخ

زندگانی پرافتخار اين وجود نازنين ،بلكه قبل از والدتش روشن خواهد شد.
حضرت نه تنها در قلوب شيعيان خود نفوذ كرد ،بلكه فرقههای غيراسالمی نيز او را
انسانی آزاد و آزاده شناخته و برای آن سرور آزادگان ،امتيازهای خاصی قائلاند.
اینك ما در اينجا ،گفتار و معتقدات بعضی دانشمندان و ّ
مورخان غيراسالمی را ذكر
میكني :

1

«ال .ام .بويد» مینويسد« :درس امام حسين

اين است كه در دنيا ،اصول

ابدی عدامت ،رح و محبت وجود دارد كه تغييرناپذيرند ...آن اصول ،هميشه در
دنيا باقی و پايدار خواهد ماند .در طی قرون ،افراد هميشه جرأت ،پردمی ،عظمت
روح ،بزرگی قلب و شهامت روانی را دوست داشتهاند و در اثر همينهاست كه
آزادی و عدامت هرگز به نيروی ظل و فساد تسلي نمیشود .اين بود شهامت و اين
بود عظمتِ حسين

و من مسرورم كه در چنين روزی با كسانی كه اين فداكاری را

از جان و دل ثنا میگو يند ،شركت كردهام ،هرچند كه يكهزاروسيصد سال از تاريخ
آن میگذرد». ...2

«ايرونيگ» 3مورخ مشهور آمريكايی نيز مینو يسد« :برای امام حسين

ممكن بود كه زندگانی خود را با تسلي شدن به ارادۀ يزيد نجات بخشد؛ ميكن
مسئوميت پيشوا و نهضت آزادیبخش اسالم اجازه نمیداد ،او يزيد را خليفه
بشناسد و بهزودی خود را برای قبول هر ناراحتی و فشار بهمنظور رها ساختن اسالم
از چنگال بنیاميه آماده ساخت .در زير آفتاب سوزان و روی ريگهای تفتيدۀ
عربستان ،روح حسين فناناپذير برپاست! ای پهلوان! و ای نمونۀ شجاعت! و ای
 ،»L.M. Boyd« .1نويسندۀ غربی.
 .2رجبعلی مظلومی ،رهبر آزادگان ،ص .61
 ،»Washington Irving« .3نويسنده و سياستمدار آمريكايی.
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شهسوار من!»

1

 .2از ابتدای ّ
تكون حضرت امام حسين

تا والدت و از والدت تا شهادت،

تمام عوام هستی ،آسمانها ،فرشتگان ،زمين و درياها ،همه و همه برای حضرتش
گريه كردند كه اين جريان برای كسی پيش نيامده و نخواهد آمد؛ هرچند برای

َ
َ ْ
حضرت يحيی آسمان گريه كرد .در تفسير «مجمعامبيان» ذيل آيۀ «فما َبكت
َ
ُ
َع َلیه ُم َّ
ماء َو ْ
الس ُ
الأر ُض َو ماكانوا ُم ْنظ ِرین» 2،مرحوم طبرسی فرمودند« :برای دو
ِ

نفر (حضرت يحيی

و حضرت امام حسين ) آسمانها و فرشتگان ،چهل

شبانهروز گريه كردند ».در همين تفسير ،آمده است« :آفتاب در طلوع و غروبش تا
چهل روز به حامت حمراء و سوزش بود».

3

در بارگاه قدس كه جای مالل نيست

سرهای قدسيان همه بر زانوی غ است

ّ
جن و ملك بر آدميان نوحه میكنند

گويا عزای اشرف اوالد آدم است

حضرت امام حسين در تمام كماالت و فضيلتها ،حتی در عبادت،
برترين انسان بود .چرا كنيۀ حضرتش ّ
مكنی به ابوعبدامله شده است؟ آيا اين كنيه از

ً
كنيههای متعارف است؟ ظاهرا در اين كنيه و يژگیای نهفته و اشاره به محور بودن
آن حضرت در تمام كماالت است! ابوعبدامله ،يعنی پدر بندۀ خدا .پدر در خانواده،

نقش بزرگی دارد و بايد امگو باشد .پدر ،مربی و مكمل است .پدر ،امگو و اصل
است .حضرت امام حسين

پدر بندگان خدايند و همۀ بندگان و عبادتكنندگان،

در رسيدن به كماالت ،بايد از امام حسين

درس بياموزند.

به انسانها آموخت  ،ص 442؛ رجبعلهی مظلهومی،

 .1عبدامكري هاشمینژاد ،درسی که حسین
رهبر آزادگان ،ص .61
 .2دخان ،آيۀ .29
 .3طبرسی ،مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،ج  ،9ص .99

شخصیتشناسی امام حسین(ع)

25

 .4در روايات به زيارت امام حسين اهميتی خاص داده شده است .امام
ْ
َْ ُ
ُ
صادق فرمودَ « :م ْن َس َر ُه َأ ّْن ی ُك َ
وّن َعلی َ
ور ی ْو َم ال ِقی َام ِة ،فلیك ْن ِم ْن ُز َو ِار
ن
د
ئ
ا
و
م
ِِ ٍ
ْ
ال ُح َسی ِن ْب ِن َع ِل ّی  1هر كس دوست دارد روز قيامت در كنار سفرههای نور امهی
بنشيند ،بايد از زائران امام حسين باشد».
همچنين در برخی روايات ديگر ،زيارت امام حسين

معادل حج و عمره

است 2.در روايات بسياری آمده است ،اگر روزی مشاهده شد كه بيتامله امحرام از
حجاج خامی است ،در آن وقت از باب وجوب كفايی ،بر مسلمانها واجب است
به زيارت خانۀ خدا بشتابند؛ اگرچه مستطيع نباشند يا حج واجب خود را رفته
باشند .مرحوم صدوق همين مطلب را راجع به زيارت امام حسين
«اگر روزی بيايد و مردم بهطور كلی زيارت امام حسين

گفته است:

را ترك كرده باشند ،بر

شيعيان واجب كفايی است كه به زيارت آن حضرت بروند و نگذارند حرم مطهر
خامی از زائر باشد».
گاهی در روايات آمده كه ثواب زيارت امام حسين

از زيارت خانۀ خدا

بيشتر يا با آن مساوی است .بزرگترين دميل ،اين مطلب است كه شكی نيست
حرمت ،احترام و عظمت خانۀ خدا به احترام و حرمت حضرت ابراهي

است كه

آن را بنا كرد و خليل امرحمان ،هنگامی كه مأمور ذبح فرزندش حضرت
اسماعيل

شد ،طاقت نياورده چشمانش را بست؛ اما امام حسين

جوانش را

پيش چشمش قطعه قطعه كردند و جوانانی را برای خدا قربانی كرد و هرگز ناراحت
نشد و رنگ نباخت؛ پس زمين كربال كه مزار شهدای راستين قرار گرفت و مرقد
مطهر عز يز اسالم در آنجا واقع شد ،بايد زيارت و ثواب آن ،حداقل معادل ثواب
 .1ابن قومويه ،کامل الزیارات ،ص .135
 .2شيخ مفيد ،االرشاد ،ج  ،2ص .136
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خانۀ خدا باشد ،نه كمتر؛ افزون بر آن ،شهادت امام حسين

سبب حفظ اسالم و

كعبه گرديد.
 .5امام حسين

همچون پدر بزرگوارش ،موالی متقيان  ،در دل شب،

غذای بيچارگان را حمل میكرد و به خانههای فقرا میرفت؛ حتی بعد از شهادت
ساالر شهيدان ،اثر زخ روی كمر ايشان مانده بود كه آن زخ نه از شمشير بوده و
نه از نيزه! از حضرت زينامعابدين

پرسيدند و حضرت

بر اثر حمل غذا برای فقرا و بيچارگان بود».
ب) امام حسین

1

فرمودند« :اين زخ ،

و حکومت دینی

رهبران امهی و مردان آسمانی برای تشكيل حكومت دينی تا پای جان كوشيدند و
برای نجات انسانها از ست و تجاوزّ ،
مقرراتی به نام قانون وضع كردند .بعد از
شهادت علی  ،با روی كار آمدن خاندان اموی ،حكومت اسالمی به حكومت
استبدادی ه شاهنشاهی بدل شد و حاكمان به نام خليفۀ اسالمی ،دين اسالم را
بازيچه قرار دادند؛ از اين رو امام حسين

حكومت يزيد را مساوی با از بين بردن

اسالم خواند؛ يعنی هر زمانی كه امت اسالمی گرفتار حكومتی مانند حكومت
فرزند هند جگرخوار شد ،ديگر فاتحۀ اسالم خوانده شده و دين نابود خواهد
َْ
َ ُ ْ َ
ََ
ُ ُ
ُ
شدَ «:و َع َلی ْ
الم ِإذ ق ْد ُب ِلی ِت اَل َمة ِبراع ِمثل یز ی َد َو لق ْد َس ِم ْعت َج ّدی
الم ألس
اإلس
ِ
ٍْ
َ
ٌ َ
َ َ
ُ ُ ْ َ َُ
َر ُسول الل ِه یقول ال ِخالفة ُم َح َر َمة َعلی ِآل أ ِبی ُسفیاّن؛ 2هنگامی كه ّامت اسالمی
ّ
به زمامداری مثل يزيد گرفتار آيد ،بايد فاتحۀ اسالم را خواند! من از جدم رسول
 .1مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،44ص  .191شعيب بن عبدامرحمن خزاعی مهیگويهد« :هنگهامی كهه
امامحسين در كربال به شهادت رسيد ،بر دوشهش نشهانهای وجهود داشهت .از امهام سهجاد
دربارۀ آن پرسيدند .امام بسيار گريست و فرمود :اين ،اثر بارهای غذايی است كه پهدرم بهر دوشهش
حمل میكرد و به خانههای تهیدستان میبرد».
 .2سيد بن طاووس ،اللهوف علی قتلی الطفوف ،ص .11
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شنيدم كه میفرمود خالفت بر خاندان ابوسفيان حرام است!»

در واقع امام با اين جمله ،عمق فاجعه زمامداری يزيد را بيان میكند و با
ّ
تصدی خالفت ّ
توسط فرزندان ابوسفيان را حرام
استشهاد به كالم رسول خدا
میشمارد .از سوی ديگر امتيازهای طبقاتی به وجود آمده بود و دوستان و شيعيان
حضرت علی

از تمام حقوق اسالمی ه اقتصادی و ...محروم بودند .شيعيان در

بدترين وضع به سر میبردند و محبت به علی

و خاندان رسامت ،جرم بزرگی بود

كه موجب محروميت و شكنجه میشد .معاو يه و تمام حاكمان زورگوی بنیاميه،
جز سفاكی و خونريزی ،كار ديگری نداشتند و در یك كلمه ،اسالم را از مسير
خود منحرف كرده بودند!
شايد برخی تصور كنند كه چرا امام به جنگ نابرابر اقدام نمود و اين نوعی
خودكشی است! در پاسخ بايد گفت كه آری ،آنجا كه آيين خدا به خطر افتد و سلطۀ
شرك ،كفر و ظل بر جامعۀ اسالمی احساس شود ،تقدي جان ،مال و مقام ،كاری
ُ ْ 1
اج َع ُلوا َأ ْن ُف َس ُك ْم ُد َ
است پرارزش! علی میفرمايدَ « :و إ َذا َن َز َل ْت َناز َل ٌة َف ْ
وّن ِدی ِنكم؛
ِ
ِ
هنگامی كه حادثهای پيش آمد (كه دين يا جان شما را تهديد میكند) ،جان خو يش
را فداكنيد ،نه دينتان را».
از سوی ديگر ،زندگی آسوده از منظر رهبران آسمانی ،يعنی ملت و جامعه،
آسايش داشته ،مردم از زندگی خود راضی باشند ،آزادی باشد ،ست شكل نگيرد و
تفاوت قومی و نژادی نباشد.
امام حسين

هنگامی زندگی آسوده دارد كه حقوق انسانها و پيروان مذاهب

به حك قوانين اسالم داده شود؛ نه اينكه مردم از حقوق خود محروم باشند و در
محيط خفقان زندگی كنند؛ نه اينكه دستهای از خدا بیخبر در شوكت ،عزت و
 .1كلينی ،الكافی ،ج  ،2ص .216
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منتهای خوشی زندگی كنند و تودۀ مردم ،حتی نان خامی ه نداشته باشند.
حسين

فرزند كسی است كه پيوسته به درماندگان كمك میكرد ،برای

نجات طبقات محروم و مظلوم با ستمگران مبارزه میكرد ،شبانگاه غذای فقيران را
به دوش میكشيد ،به خانههايشان میبرد و هرگز غذاهای رنگارنگ ميل نمیكرد؛
ََ
ْ ُ ْ َ ُ َ
مصفی
َله َتدیت الّطر ی َق إلی
چنانكه خطاب به عثمان بن حنيف فرمود« :ولو ِشئت
ُ
ْ
َ
َ
َ
َ
ْ
َّ
َ َ
َْ
ولكن هیهات أّن یغ ِل َبنی ه َوای و
باب هذا القم ِح و نسا ِئ ِج هذا القزِ ،
هذا العس ِل و ل ِ
َ
َ َ ْ
ُ َ َ َ
َ
ََ
ْ َ
جاز ْأو الی َم َام ِة َمن َل ط َم َع ل ُه فی
یقودنی جشعی إلی تخی ِر األط ِعم ِة و لعل بال ِح ِ
ُ
الق ْر ِص و َل َع ْهد؛ 1چگونه ممكن است هوای نفس بر من غلبه كند و مرا به سوی
انتخاب بهترين خوراكها بكشاند ،در صورتی كه شايد در حجاز يا يمامه افرادی
يافت شوند كه اميد همين يک قرص نان را ه ندارند و ديرزمانی است كه
شكمشان سير نشده است! آيا سزاوار است شب را با سيری صبح كن  ،در صورتی
كه در اطراف شك های گرسنه و جگرهای سوزان قرار دارند؟»
ج) امام حسین

و اصالحات

بزرگترين اهداف رهبران امهی ،اصالح امور انسانها و جوامع بشری بوده است و
بر همين اساس بود كه امام حسين بارها در طول مبارزات و قيام خود،
ّ َ َْ َ ً َ
ً َ ْ ً َ َ ً َ َ ُ َ َ
میفرمود«:أنی ل ْم أخ ُر ْج أ ِشرا َو َل َب ِّطرا َو َل ُمف ِسدا َو َل ظ ِالما َو ِإن َما خ َر ْجت ِلّطل ِب
ْ َ َ
َْ
ْ
اإلص َالح فی ُأ َمة َج ّدی ُأر ی ُد َأ ّْن ُآم َر ب ْال َم ْ
ُ
وف َو أن َهی َع ِن ال ُم ْنك ِر َو أ ِسی َر ِب ِسی َر ِة
ر
ع
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َج ّدی َو أ ِبی؛ 2من برای امر به معروف و نهی از منكر قيام میكن  .من خانه و

كاشانهام را رها نكردم و تك و تنها در مقابل ظل نايستادم ،مگر برای آنكه انسانها

 .1ديلمی ،ارشاد القلوب إلی الصواب ،ج  ،2ص .214
 .2ابنشهرآشوب ،مناقب آل ابیطالب  ،ج  ،4ص « :89مهن نهه بهرای راحهتطلبهی و وانههادن
مسئوميت ،به راه افتادهام و نه برای خوشگذرانی و بيهودگی؛ نه انگيزهام ستمكاری و بيدادگری اسهت
و نه تبهكاری؛ بلكه میخواه امت جدم را اصالح كن ».
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را ارشاد كن و از بدبختی و انحراف نجاتشان ده  .من برای اصالح امور مسلمانها
خروج كردم ،نه برای به دستآوردن قدرت و مقام و نه برای ظل و طغيان».

از سوی ديگر ،حضرت به موضوعاتی مانند رهبری ظام  ،اشاره میكند...« :
َ َ ً
ُ َْ ًّ ُُ َ َ ً
َ َْ َ ُْ ََ َُ
َلء
اكثا ِل َع ْه ِد الل ِه ُمخ ِالفا ِل ُس َن ِة َر ُس
ول ...و قد ع ِلمت ْم أّن هؤ ِ
مست ِحال ِلحر ِم الل ِه ن ِ
ِ
َْ ْ َ َ ْ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َْ َ ُ َْ َ َ َ َ َ ُ
القوم قد ل ِزموا طاعة الشیّط ِاّن و تولوا عن طاع ِة الرحم ِن و أظهروا الفساد و عّطلوا
َ
ً
َْ ً
َ
َ ُ
َْ
َْ
ْال ُح ُد َ
ود َو ْاس َتأث ُروا ِبالفی ِء َو أ َحلوا َح َر َام الل ِه َم ْن َرأی ُسلّطانا َجا ِئرا َو َح َر ُموا
َ َ
1
َحالل ُه»...
د) امام حسین

و آزادی

اركان
حريت و آزادی به معنای واقعی كلمه ،اصلی است از اصول و ركنی است از ِ
بقای هر نظامی .آزادی يكی از بزرگترين اهداف پيامبران بود .آنان آمدند تا بشريت
را از خفقان نجات دهند و جوامع بشری را از چنگال اهريمنان و زورگو يان رها
سازند .واژۀ مقدس آزادی را جز استكبار جهانی همۀ انسانها طامباند .آزادی را،
حتی حيوانات ه دوست دارند!
امام حسين نگاه ژرفی به جهان اسالم میكند و میبيند با روی كار
ّ
آمدن بنیاميه و بازی با دين اسالم و مقدسات عام  ،ديگر چيزی از اسالم نمانده و
احكام و قوانين آسمانی از مسير خود منحرف شده است .شيعيان كه طرفداران
راستين اسالم بودند ،از حقوق خود محروماند .از همه مه تر اينكه ،امويان بهنام
خليفۀ مسلمين ،خود را مجری احكام اسالم میدانستند؛ حال آنكه دشمن اسالم
بودند.
بدينسان ،فرزند بزرگوار علی
منظره را تماشا كند .او فرزند علی

ديگر به خود اجازه نمیدهد كه بنشيند و اين
است ،بايد مقدمات قيام را فراه كرده و

 .1همان ،ص 172؛ ابومخنف ،وقعة الطف ،ص 172؛ طبری ،تاریخ األمم والملوك ،ج  ،5ص.403
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عليه طاغوت و طاغوتيان قيام كند؛ از اين رو ،به بيان تقابل دو فرهنگ ظل و
عدامت میپردازد و اعالم میكند كه نهادينهسازی آزادی و حفظ اسالم ،به شهادت
نياز دارد و در چنين فضايی ،مرگ در راه خدا افتخار است و شعار « َهی َه َ
ات ِم َنا
َ ُ
ْ َ َ
ُ
2
ّ َ 1
ّطاء الذ ِلیل!»
الذلة» و همچنين كالم ماندگار امامَ « :والل ِه َلأ ْع ِّطیك ْم ِبی ِدی إع
برای هميشه بر تار تاريخ میدرخشد! ايشان در يک جنگ نابرابر ،ثابت كرد كه
مرگ در راه خدا و رهايی از بندگی ستمگران ،افتخار است و مرگ عزتمند بهتر از
زندگی ننگين است!
ْ
َْ ْ ُ َْ َ ْ ُ ُ
وب ال َع ِار
ك
القتل أ َولی ِمن ر ِ
َ َْ ُ َْ ْ ُ ُ
َ 3
ول الن ِار
و العار أولی ِمن دخ ِ
«موريس دوكبری» 4،دانشمند بزرگ مسيحی میگويد« :حسين

برای ...از

بين بردن ظل و ست  ...و به خاطر خدا از جان ،مال و فرزند خويش گذشت؛ اما
زير بار استعمار نرفت .بياييد ما نيز شيوۀ او را سرمشق خود قرار داده ،و دست
استعمارگران خالصی يابي و مرگ باعزت را بر زندگی باذمت ترجيح دهي ؛ زيرا
مرگ با عزت بهتر از زندگی همراه ذمت است».

5

در چنين فضايی بود كه امام حسين زندگي زير بار ست ظاممان را جز
َ
ّ َ ْ
َ
ً ْ َ
َ َ ََ ً 6
دمتنگی نمیداندِ « :إنی َلأ َری ال َم ْو َت ِإَل َس َع َادة َو ال َحیاة َم َع الّظ ِال ِمین ِإَل برما!»
به قول بهجتی:
 .1احمد بن علی طبرسی ،االحتجاج علی أهل اللجاج ،ج  ،2ص .300
 .2فضل بن حسن طبرسی ،إعالم الورى بأعالم الهدى ،ج  ،2ص .354
 .3ابن نما ،مثیراالحزان ،ص .72
 ،»morris de cobra« .4دانشمند بزرگ مسيحی.
 .5عبدامكري هاشمینژاد ،درسی که حسین به انسانها آموخ  ،ص .444
 .6مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،44ص .381

شخصیتشناسی امام حسین(ع)

31

انههدر آنجهها كههه باطههل اميههر اسههت

اندر آنجا كه حق سر به زيهر اسهت

انهههدر آنجههها كهههه ديهههن و مهههروت

پايمهههال و زبهههون و اسهههير اسهههت

راسهههتی زنهههدگی نهههاگوار اسهههت

مهههرگ بهههاالترين افتخهههار اسهههت

انهههدر آنجههها كهههه از فهههرط بيهههداد

نيسهههت مظلهههوم را تهههاب فريهههاد

انههدر آنجهها كههه ظههام بههه مسههتی

بهههر سهههر خلهههق مهههیتهههازد آزاد

مهههر بههر مههب نهههادن گنههاه اسههت

خامشههی بههدترين اشههتباه اسههت

ايههن اسههاس مههرام حسههيناسههت

روح و رمههز قيههام حسههين اسههت

يههها كهههه آزادگهههی يههها شههههادت

حاصههلی از پيههام حسههين اسههت

زان شهههههيد سههههر از دسههههت داده

زان فههههداكار در خههههون فتههههاده
ّ
ال أری اممههههههوت إال سههههههعاده

جههاودان آيههد ايههن بانههگ پرشههور
هـ) امام حسین

و غیرت دینی

«غيرت» ،واژهای مقدس و بسيار پرمحتواست؛ ّاما متأسفانه اين صفت بسيار
ارزنده ،قرنهاست از ميان ملل اسالمی رخت بربسته و مسلمانان ،بهو يژه در اين
عصر و قرن اخير ،كمتر از اين صفت برخوردارند! امام حسين

حتی در محظات

آخر عمر ،در حامی كه زخ شديد برداشته بود ،هنگامی كه میبيند مشكر كفر به
خيام و حرم زنان و كودكان حملهور شده و قصد اهانت به اهلبيت رسامت
َ َ
َ ُ
ْ
َ ُ
دارند ،با حامت ضعف و ناتوانی صدا زدَ « :و یلك ْم یا ِشی َعة ِآل أ ِبی ُسفی َاّن ِإ ّْن ل ْم یك ْن
َ ُ ُ َ ً
َ ُ ْ ٌ َ ُْ ُ ْ َ َ ُ َ ْ
ْ ُ
وّن ال َم َع َاد فكونوا أ ْح َرارا ِفی ُدنیاكم؛ 1ای پيروان آل
لكم ِدین و كنتم َلتخاف
 .1سيد بن طاووس ،اللهوف علی قتلی الطفوف ،ص .120
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ابیسفيان! اگر دين و مذهب نداريد و از روز محشر نمیهراسيد ،حداقل در دنيايتان
آزاده باشيد».
و) امام حسین

و حقوق بشر

يكی از مسائلی كه در اديان آسمانی ،بهو يژه در اسالم وجود داشته و مورد بحث و
گفتوگوی پيروان مذاهب بوده و میتوان گفت از اصيلترين قوانين امهی است،
مسئلۀ حقوق بشر ميباشد .انسانها هر عقيده و مسلكی كه دارند و در هر زمان و
مكانی كه هستند يا خواهند بود ،بايد به حقوق فردی ،اجتماعی ،فرهنگی و
اقتصادی خود برسند.
اساس نهضت و قيام رهبران امهی دو چيز بود:
 .1حریت و آزادی

قيام عاشورا ،سرمشق و امگوی آزادی و آزادگی برای همۀ جوامع بشر در طول تاريخ
است .جملۀ معروف امام حسين

در روز عاشورا خطاب به مشكريان دشمن كه

اگر دين نداريد ،آزادمرد باشيد ،به خوبی پيام آزادی و آزادگی را میرساند.
امام حسين

كه در واكنش به نامههای كوفيان كه از بیعدامتی ،خفقان و

اسارت در چنگال حاكمان بیدين خسته شده و در پی آزادی بودند قيام كرد ،آيا
میتواند پاسخ آزادیخواهی مردم را ندهد؟ آن حضرت كه بارها ظل و جور معاويه
و يزيد را بيان كرده و فسق و بیعدامتی دستگاه حاك را يادآور شده ،در پی آزادی
مردم از دست حكومت جائر و ظام بود.
او مردم را به محاظ اجتماعی و سياسی ،آزاد و به محاظ دينی و معنوی ،آزاده
میخواست .قيام امام حسين


عليه همۀ بدیها و اسارتهای درونی بشريت بود

كه نماد اين اسارتهای درونی و معنوی ،اسارت هوای نفس و بیدينی حكومت
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يزيد است .اگر امام بر حكومت يزيد میشوريد ،به معنای آزاد كردن بشر از بند
اسارت نفس و ظل و جور اجتماعی بود .عاشورا در اين نگاه ،سمبل امقای يک
مفهوم بلند به كل تاريخ است و آن ،چيزی نيست جز آزاد بودن ،آزاده زيستن و
احيای آزادی و آزادگی؛ همانكه بزرگترين برنامۀ انبيا نيز هست.
آزادی ترسي شده در اهداف امام حسين  ،ه شامل آزادیهای مادی است و
ه معنوی .نمونۀ كوچک آن در سيرۀ عملی امام حسين

در روز عاشورا ،نوع

رفتار ايشان با اصحابشان است كه حتی در شب عاشورا ،آنها را آزاد میگذارد كه
خيمه را تر كنند يا بمانند؛ يعنی در روش اسالمی و در منظر امام حسين ،
آزادی و آزادگی يک خصلت واالی بشری است كه دين ه آن را تأييد ،تبيين،
تصويب و حفاظت میكند.
آزادی در عاشورا يعنی رشد بشر ،فراتر رفتن از تمايالت طبيعی ،آزادشدن از
اسارت دنيا و رسيدن به آزادی معنوی و امهی .آزادی اجتماعی نيز در رهايی مردم از
دست حكومت امويان تبلور پيدا میكند.

«اقبال الهوری» ،فلسفۀ قيام عاشورا را در ّ
حريت بخشی معنوی میداند .از

ديدگاه اقبال ،امام حسين و يارانش ،برای كسب آزادی و گريز از بندگی طاغوت
و اثبات بندگی خدا و برخوردار كردن ديگران از آزادی در سايۀ ّ
تعبد امهی قيام
كردند.
در نوای زندگی سوز از حسين

 .1اقبال الهوری ،دیوان اشعار ،ص .7

اصل ّ
حريت بياموز از حسين

1
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 .2رعایت حقوق انسانها

بهراستی میتوان گفت كه اگر حقوق انسانها روی موازين قانون امهی داده نشود،
جوامع بشری و انسانها ،ديگر همچون حيوانات و درندگان زندگی كرده و خواهند
كرد.
َ
َ
َ ََْ َ
ْ
موالی متقيان ،حضرت علی میفرمودَ « :وامل ِه م ْو اعطيت األقامي امسبعة ِبما
َ ْ
َ َ
َ
ْ َ
َْ َ ْ
ْ ْ
َ
الكها علی ان اع ِص َی امل َه فی ن ْمل ٍة ا ْسلبها جل َب شعي َر ٍة ما ف َعلته؛ 1به خدا
تحت أف ِ
قس ! اگر تمام آنچه را كه در زير ّقبۀ آسمان است به من بدهند برای اينكه به
مورچهای ظل كن و پوست جوی را از او بگيرم ،هرگز چنين نمیكن  ».اين كالم
نورانی حضرت علی  ،اشاره به هر دو مطلب است؛ ه اشاره به حقوق و ه
اشاره به آزادی.

 .1بحرانی ،حلیة األبرار فی أحوال محمد وآله األطهار

 ،ج  ،2ص .206

م
جلس دوم
استنادات قرآنی قیام امام حسین(ع)

استنادات قرآنی قیام امام حسین
*

حجتاالسالموالمسلمين دکترناصررفيعی 


مقدمه 

عمل و گفتار پيامبر اكرم

و ائمۀ معصومين

است.
َ

نخستين مفسر قرآن كري رسول خدا
ُ َ َ

ِل ّلن ِاس ما ن ّ ِزل ِإلی ِهم 1».ايشان اهل بيت

ترجمان و تفسير قرآن كري

َ َْ َ ْ َ َ ّ ْ
الذك َر ِل ُت َبی َن
است« :و أنزلنا ِإلیك ِ

را در حديث معروف ثقلينِ ،عدل قرآن

قرار داده و با تأ كيد بر تمسک به قرآن و عترت ،بر رابطۀ تفكيکناپذير اين دو تأ كيد

كردند؛ حديثی كه به نظر بزرگان ،در زمرۀ احاديث معتبر و متواتر است.

2

از حديث ثقلين ،میتوان به اين حقيقت دست يافت كه وجود حجتی
معصوم ،همواره در كنار قرآن تا زمان ورود بر رسول خدا

در كنار حوض

كوثر ضرورت است.
امام خمينی در زمينۀ تمسک به ثقلين میفرمايد« :ذكر اين نكته الزم است
* عضو هيئت علمی جامعة اممصطفی امعاممية و ازمبلغان نخبه دفتر تبليغات اسهالمی حهوزۀ علميهۀ
ق .
 . 1نحل :آيۀ .44
 . 2عبدامحسين امينی ،الغدیر ،ج  ،6ص 303؛ ابن حجهر عسهقالنی ،الصتواع المحرقتة ،ص 149
و.150
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كه حديث ثقلين ،متواتر بين جميع مسلمين است و كتب اهل سنت از صحاح
ششگانه تا كتب ديگر آنان ،با امفاظ مختلفه و موارد مكرر از پيغمبر اكرم

،

به طور متواتر نقل شده است و اين حديث شريف ،حجت قاطع است بر جميع
مسلمانان مذاهب مختلف؛ و بايد همۀ مسلمانان كه حجت بر آنان
بشر؛ بهويژه
ِ

تمام است ،جوابگوی آن باشند و اگر عذری برای جاهالن بیخبر باشد ،بر
علمای مذاهب نيست».

1

به دست ما

صدها روايت تفسيری و هزاران استشهاد قرآنی ،از كالم ائمه
رسيده كه ّ
مبين محور بودن قرآن و اهل بيت است .امامان معصوم

 ،قرآن

را معيار و اساس ارزيابی سخنان خود معرفی كردهاند و به صراحت فرمودهاند:
«آنچه از احاديث ما مخامف قرآن است ،زخرف و باطل است ».در اين ميان،
مجموعهای از روايتها و استشهادهای قرآنی از امام حسين

به ما رسيده

است كه در اين نوشتار ،تنها به بررسی استنادات قرآنی ايشان در حادثۀ عاشورا
از زمان امتناع از بيعت با يزيد تا محظۀ شهادت میپردازي .
امام  ،يكی از اهداف اصلی قيام خود را دعوت به قرآن و سنت
پيامبر
ُ

ّ َ ُ َ
َ َ َ َ ّ َ َ ُ َ َ
الس َنة ق ْد
ذكر كرده استِ « :إنی أ ْد ُعوك ْم ِإلی الل ِه و ِإلی ن ِبی ِه ف ِإّن

ا ِمی َتت؛ شما را دعوت میكن به كتاب خدا و سنت پيامبر؛ چون سنت پيامبر
2

مرده است».

همچنين ،انگيزۀ مهلت خواستن شب پايانی حيات خويش را ،دوست

َّ ُْ ُ َ ْ ُ ُ َ َ
الصالة
داشتن نماز ،قرائت قرآن ،دعا و استغفار ذكر می كند« :أنی كنت قد أ ِحب
َْ
َل ُه َو ت َال َو َة ك َتابه َو َك ْث َر َة ُ
الد َع ِاء َو ِاَل ْس ِتغف ِار؛ 3بهدرستی كه من در اين شب،
ِ ِِ
ِ
 . 1امام خمينی ،صحیفۀ نور ،ج  ،21ص .394
 . 2مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،44ص .339
 . 3همان ،ص .392
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استغفار بسيار را دوست دارم».
نمازگزاردن ،قرآنخواندن و دعا و
ِ

امام  ،اصحاب خويش را پس از نماز ظهر روز عاشورا ،امت قرآن خطاب
ُ َ

ُ َ

ُ

َ

الجنة فاطل ُبوها و هذه ّ
كرده و فرمود« :یا ا ّمة القرآن هذه ّ
الن ُار ف َ
اهر ُبوها؛ 1ای امت
ِ

قرآن! اينک اين بهشت است ،آن را طلب كنيد و از جهن بگريزيد».

آن حضرت ،روز عاشورا از قاريان و حامالن قرآن بهصورت ويژه تجليل كرد .به
ً
ََ
َ
گواه تاريخ ،بر بامين «حبيب بن مظاهر» فرمود« :لله َد ُرک یا حبیب لقد كنت فاضال
َ َ
َ ْ ُ ُْ
واح َد ٍة؛ 2خدا خيرت دهد ای حبيب! تو مرد فاضلی بودی كه
تخ ِتم الق ْرآّن فی لیل ٍة ِ
قرآن را در يک شب خت میكردی».

همچنين ،در روايات میبيني كه امام حسين  ،صورت خود را بر صورت
«اسل بن عمرو» كه غالمی تر و قاری قرآن بود ،نهاد و با اين كار ،او را
ستود.

3

استناداتقرآنی 

امام حسين  ،از زمان امتناع بيعت با يزيد تا حماسۀ عاشورا ،در شرايط و صحنه
های مختلف و به فراخور مخاطب (اع از دوست يا دشمن) ،به بخشی از آيات
قرآن كري استناد كردهاند كه به ترتيب زمانی ذكر میشود.
َ

َ

 .1آيۀ استرجاع «إّنا ل َّله َو إّنا إ َلیه راج ُع َ
ون»
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ

4

هنگامی كه وميد بن عتبه خبر مرگ معاويه را به امام داد ،حضرت آيۀ شريفۀ
 . 1محمدمهدی حائری مازندرانی ،معالی السبطین ،ج  ،1ص .362
 . 2گروه نويسندگان ،موسوعة کلمات االمام الحسین  ،ص .446
 . 3سيد محسن امين ،اعیان الشیعة ،ج  ،6ص .607
 . 4بقره :آيۀ .156
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استرجاع را تالوت كرد 1.همچنين هنگامی كه مروان بن حك به حضرت توصيه

كرد تا با يزيد بيعت كند ،اين آيه را خواند 2.امام در طی مسير كربال نيز ،چند
مرتبه اين آيه را قرائت كرد .هنگام شنيدن خبر شهادت مسل بن عقيل و هانی بن

عروه 3و هنگام بيدار شدن از خواب و موقع كوچ از قصر بنیمقاتل.
َّ َ

َّ َ

4

نکتۀ تبلیغی« :إنا ل ّله» ،اقرار به عبوديت و بندگی و «إنا إلیهِ راج ُع َ
ون» ،اقرار به
ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
بعث ،معاد و رستاخيز است 5.كلمۀ «استرجاع» ،عامیترين درس توحيد و باور به

معاد است .معتقد به اين كلمه ،خود را رها نمیداند؛ بلكه وابسته به خدا دانسته و
هدفمند است .تأثير تربيتی اين دو اقرار ،آن است كه انسان هرگز خود را مامک
نمیداند ،بر فقدانها جزع نمیكند و همواره شكيبايی میورزد .باور اين دو اقرار،
انسان را تسلي و راضی قرار میدهد .اوميای امهی همواره ،هنگام بروز مصائب ،به
میفرمايد« :چهار خصلت در هر
ذكر آيۀ استرجاع میپرداختند .رسول خدا
َ
كسی باشد ،در نور اعظ امله قرار دارد؛ يكی از آنها اين است كه« :إذا أ َ
صاب ْت ُه
ِ
ُمصی َب ًة قال إ َنا ل َله َو إ َنا إ َلیه راج ُع َ
وّن!» 6يادكرد امام حسين از اين آيه ،در شرايط
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
و بحرانهای سخت ،نشانۀ وارستگی امام و توكل قوی ايشان است.
َ

ْ

َ

 .2آيۀ تطهیر « ِإّنما یری ُد َالّل ُه ِلیذ ِه َب َع ْن ُك ُم ِالر ْج َس أ ْه َل ْال َبی ِت َو ی َط ِّه َر ُك ْم َت ْطّهیر ًا»
بعد از تهديد مروان و اصرار بر بيعت با يزيد ،امام حسين

 .1ابنكثير ،البدایة والنهایة ،ج  ،8ص .140
 . 2مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،44ص .326
 . 3همان ،ص .372
 . 4همان ،ص .380
 . 5شيخ طوسی ،التبیان ،ج  ،2ص .39
 . 6ح ّر عاملی ،وسائل الشیعة ،ج  ،16ص .70
 . 7احزاب :آيۀ .33

7

َ َ َ َ
فرمودَ « :و یلك إلیك
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ُ َ ْ
ّ َ
َ َ َ َْ َ ّ
َ ّ َ
َ
هار ِة الذی أن َزل الل ُه ِفیناِ :إنما ی ِر ید الل ُه ِلیذ ِه َب
َع ّنی ،فإنك ِر ْج ٌس َو إنا أهل َب ْی ِت الّط
َ ُ ْ ً
َ َ ْ
ُ
َع ْنك ُم ّالر ْج َس أ ْهل ال َبی ِت َو یّط ّه َرك ْم َتّط ِهیرا ؛ 1وای بر تو مروان! از من دور شو .تو
پليد و آمودهای و ما از خاندان پا هستي ؛ همان خاندانی كه دربارۀ آنها ،آيۀ تطهير

را خدا بر پيامبرش نازل كرد»...
نکتۀ تبلیغی :خطاب آيه جمع مذكر است كه با «إنما» (مفيد حصر) آغاز شده
است .در اينجا ،ارادۀ امهی ،ارادۀ تكوينی است نه تشريعی و مصداق انحصاری آيه،
رسول خدا

 ،علی  ،فاطمه  ،حسن

و حسين

بيش از هفتاد روايت ،فقط از طريق اهلسنت رسيده است!
امام حسين

هستند .در اين باره،

2

با استناد به اين آيه ،موقعيت و جايگاه خود را در برابر بنیاميه

بيان میكند كه در حقيقت ،بيان مال حق و باطل است .معنای كالم امام اين
است كه پيروی از حكومت اهل رجس و بيعت با آنها ،باطل و حرام است .در
مقابل ،پيروی از اهل حق و پاكان ،بر همگان واجب و الزم است .امام سجاد
نيز ،در برابر شماتت پيرمرد شامی به همين آيه استناد كردند.
َ

خائ ًفا ی َت َرّق ُب»
 .3آيۀ « ِ

امام حسين

3

4

در شب يكشنبه 28 ،رجب سال  60هجری ،همراه خانواده و

َ َ
يارانش ،از مدينه خارج شد؛ در حامی كه اين آيه را تالوت میكرد« :فخ َر َج ِم ْنها
 .1محمد بن أبیطامب حسينی موسوی ،تسلیة المجالس و زینة المجالس (مقتل الحسین
ص .153
 .2سيد محمدحسين طباطبايی ،المیزان فی تفسیر القرآن ،ج  ،16ص .146
 .3مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،45ص .146
 .4قصص :آيۀ .21

) ،ج ،2
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ً

َّ

َ

َ

َّ

َْ

خائفا ی َت َرق ُب قال َر ِّب ن ِّجنی ِم َن الق ْو ِم الظ ِالمی َن؛( 1موسی) از شهر خارج شد ،در
ِ
حامی كه ترسان و هر محظه در انتظار حادثهای بود ،گفت :پروردگارا! مرا از قوم
ستمگر رهايی بخش».
نکتۀ تبلیغی :هنگامی كه به حضرت موسی خبر دادند كه فرعونيان قصد
كشتن او را دارند ،با ترس از مصر به مدين رفت؛ در حامی كه دعا میكردَ « :ر ِب
َْ
َ
َِ
نجنی ِم َن امق ْ ِوم امظ ِاممين!» استناد به اين آيه از سوی امام حسين  ،ترسي خط
فكری امام است كه همان خط انبياست .مقابلۀ امام با يزيد ،مانند مقابلۀ موسای
كلي با فرعون است .امام  ،حركت خود را هجرتی موسوی و پيامبرگونه و تقابل
خود را با يزيديان ،تقابل با تفكر فرعونی میداند .در حقيقت ،پيام آيه اين است كه
تقابل موسی و فرعون ،منحصر به زمان آن دو نيست؛ بلكه در طول تاريخ ،همواره
فرعونهايی در قامبهای گوناگون آشكار شده و سعی در مانعتراشی برای اوميای
خدا خواهند داشت .پيروان حق نيز ،همواره به تكليف خود عمل كرده و در برابر
فرعونيان ايستادگی خواهندكرد.
 .4آيۀ « َل َما َت َو َج َه ت ّْل َ
قاء َم ْدی َن»
ِ

2

َ
امام حسين  ،وقتی به شهر مكه رسيد ،آيۀ شريفۀ « َو َل َّما َت َو َّج َه ِت ْل َ
قاء َم ْدی َن قال
َ
واء َّ
َعسی َرب ّی أ ْن ی ْه ِدینی َس َ
السبی ِل؛ چون موسی به سوی مدين روی نهاد ،گفت اميد
ّ

است كه پروردگارم مرا به راه راست هدايت فرمايد ».را خواند.

نکتۀ تبلیغی :هنگامی كه موسی از مصر بيرون آمد ،به شهر مدين (شهری در
جنوب شام و شمال حجاز ،نزديک تبو كه آن زمان در قلمرو حكومت فرعون بوده
است) رسيد .اين نخستين هجرت حضرت موسی
 .1همان.
 .2قصص :آيۀ .22

است كه برای فرار از ظل و
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نيز با استمداد از خدای متعال و قرائت اين آيه،

وارد شهر مكه ،حرم امن امهی شد.

 .5آيۀ « َل ْن یصی َبنا ِإ َّال ما َك َت َب َالّل ُه َلنا»

هنگامی كه امام

1

از منزمگاه «بطن َ
امرمه» راه افتاد ،عبدامله بن مطيع كه از عراق

میآمد ،با ايشان ديدار كرد و پرسيد« :پدرم و مادرم بفدايت! چه چيزی باعث شده
ّ
از حرم جدت خارج شوی؟» حضرت فرمود« :كوفيان مرا دعوت كردهاند».
ً
ابنمطيع اصرار كرد« :تو را به خدا! به كوفه نرو كه حتما تو را خواهند كشت ».و
َ َ
َ
َ َ
امام ،اين آيه را تالوت فرمودند« :ل ْن یصی َبنا ِإَل ما ك َت َب الل ُه لنا؛ مصيبتی بر ما
2
نمیرسد ،مگر آنچه خداوند نوشته است!»
نکتۀ تبلیغی :اين آيه ،ادامۀ آياتی است كه دربارۀ نبرد تبو نازل شد .منافقان
گفتند« :اگر ما به تبو بيايي  ،ممكن است چش مان به دختران رومی بيفتد و گناه

كني  3».و خداوند بر پيامبر وحی كرد« :به آنها بگو ،هيچ حادثهای بر ما رخ
نمیدهد؛ مگر آنچه خداوند مقرر كرده است».
عالمه طباطبايی مینويسد« :واليت ،تدبير و اختيار امور ما ،فقط به دست
خداوند است و اين اختيار ،نه به دست ماست و نه به دست هيچ يک از اسباب
ظاهری؛ بلكه حقيقت امر تنها به دست خداست و خداوند سرنوشتی حقيقی از
خير و شر ،برای هركس تعيين كرده است .هنگامی كه اين مطلب را میداني  ،چرا
امر او را امتثال نكني و در راه احيای امر او سعی و تالش نكني و در راه خدا جهاد
نكني  .خداوند نيز ،خواستۀ خود را اجرا می كند و آنچه را از خوبی يا بدی كه
 .1توبه :آيۀ .51
 .2ابن قتيبه امدينوری ،األخبار الطوال ،ص .185
 .3فضل بن حسن طبرسی ،مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،ج  ،5ص .56
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بخواهد ،به ما میرساند1».
مفهوم آيه كه امام حسين

به آن استشهاد كردند ،اين است كه ما مأمور به

تكليفي نه ضامن نتيجه! جهاد و تالش میكني و به وظيفهای كه تشخيص دادي
درست است و معصيت نيست ،عمل میكني ؛ اما مقدرات دست خداست.
خداوند هرگز برای بندهاش بد نمیخواهد؛ معنای توكل همين است! امام
سجاد

ه در برابر يزيد ملعون ،به همين آيه استناد كردند .امام حسين

با

تمسک به اين آيه ،گويا میفرمايد كه پيروزی يا شهادت ،هر كدام باشد برای ما
گواراست! قائل به جبر نيستي ؛ اما وقتی تشخيص دادي وظيفهای شرعی ،دينی و
مطابق عقل است ،انجام میدهي و نگران نيستي !
َ

َ َ َ َ

ُ

َْ

 .6آيۀ «ف َم ْن ّن َكث ف ِإّنما ی ْن ُكث َعّلى ّنف ِسه»

2

امام حسين در منطقۀ «امبيضه» ،با حر روبهرو شد .حضرت ،در جمع ياران حر
َ َ
َ ُ
ُ ُ
فاط َم ِة
سخنرانی كرد و در بخشی از سخنانش فرمود« :فأنا الحسین بن علی ،و ابن ِ
ّ
ب َ ُ
َ ،ن ْفسی َم َع ْأنفسك َو أهلی َم َع أهليك َ ،ف َلك فی ا َ
سوة؛ من
ول الل ِه
ِ ِ
ِ
ِ
نت رس ِ
حسين بن علی ،فرزند فاطمه هست  .خودم و خاندان با شمايي و من برای شما
امگو هست ».
حضرت در ادامه ،آنها را به وفاداری و بيعت فراخواند ،سخن از نامههای كوفيان
َ

َ َ َ َ َّ

ُ ُ

َْ

گفت و در پايان اين آيه را قرائت كرد« :ف َم ْن نكث ف ِإنما ی ْنكث َعلی نفسهِ ؛ هركس

پيمانشكنی كند ،تنها به زيان خود پيمان شكسته است».

نکتۀ تبلیغی« :نكث» در اين آيه ،به معنای بازكردن ،نقض و شكستن عهد است.
اصحاب جمل را بدين علت «ناكثين» گويند كه بيعت خود را شكستند.
 .1سيد محمدحسين طباطبايی ،المیزان فی تفسیر القرآن ،ج  ،9ص .306
 .2فتح :آيۀ .10
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اين آيه در بيعت «رضوان» نازل شده است؛ دربارۀ افرادی كه در «صلح
حديبيه» زير درخت با رسول خدا

تا مرز جانبازی و عدم فرار ،بيعت كردند.

اين آيه ،پيمانشكنی را خودشكنی میخواند و استناد امام به آن بيانگر اين است،
راهی كه آن حضرت در رويارويی با بنیاميه برگزيده ،همان راهی است كه پيامبر
اكرم

در رويارويی با مشركان برگزيده بود و همانطور كه بيعت با پيامبر

اكرم

نيز بيعت با خداست .به

بيعت با خداست ،بيعت با امام حسين

همين ترتيب ،همانگونه كه شكستن بيعت با پيامبر

ناپسند است،

پيمانشكنی با فرزند او نيز ،مذموم است .نقض بيعت با امام حسين  ،نقض
بيعت با خدا و تباهكردن ايمان است .يكی از اوصافی كه امام حسين در شب
َ ّ َ َ َ َ
َ ً
ًَ َ
عاشورا ،يارانش را به آن ستود ،وفاداری است« :ف ِإنی َل أ ْعل ُم أ ْص َحابا أ ْوفی َو َل خیرا
َ
ِم ْن أ ْص َح ِابی؛ 1من يارانی باوفاتر و بهتر از ياران خويش نمیشناس !»
وفاداری در زندگی ياران امام حسين و شهدای كربال موج میزند؛ بهگونهای
كه حضرت ابوامفضلامعباس  ،حاضر به نوشيدن آب از شريعه ،به ياد تشنگی
امام حسين نمیشود و امام صادق در زيارتنامه عموی خود ،او را با اين
ََ
الت ْسلیم َو َالت ْصدیق َو ْال َو َفاء َو َ
وصف ستوده استَ « :أ ْش َه ُد َل َك ب َ
الن ِصی َح ِة ِلخل ِف
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
َالن ِبی ال ُم ْر َسل؛ گواهی میده برای توبه اينكه تسلي (امر حق) هستی ،صداقت و
2

وفا داری و برای فرزندان حضرت رسول خيرخواه هستی».
َ
ََ
ْ
در روايتی آمده است كه به امام سجاد گفته شد« :أخ ِب ْر ِنی ِب َج ِمیع شرا ِئع
ِ ْ ِ
َ ْ
ْ
ّ
الدی ِن؛ مرا از همۀ شرايع دين آگاه كن ».حضرت فرمود« :ق ْول ام َح ِق َو امحك
ْ َ ْ
ْ ْ
ِبام َعد ِل َو ام َوفاء ِبام َع ْهد؛ 3حقگويی ،داوری عادالنه و وفای به عهد».
 .1شيخ مفيد ،االرشاد ،ج  ،2ص .91
 .2ابنقومويه ،کاملالزیارات ،ص .256
 .3عبد علی حويزی ،تفسیر نورالثقلین ،ج  ،3ص .79
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َ

 .7آيۀ « َما ُك ْن ُت ُم َت ِخذ ْال ُم ِض ِّلی َن َع ُض ًدا»

1

مرحوم شيخ صدوق نقل میكند كه وقتی امام حسين

به قصر بنیمقاتل رسيد،

خيمهای ديد كه از ِآن مردی به نام عبيدامله حر جعفی ،بود .امام او را به همراهی

دعوت كرد و فرمود« :تو گناهان زيادی مرتكب شدهای؛ آيا میخواهی كاری كنی
كه گناهانت را از بين ببرم؟» گفت« :چگونه؟» امام فرمود« :با ياری فرزند دختر
رسول خدا  ».گفت« :شمشير و اسب را میده ؛ اما مرا از اين كار معاف دار».
َ َ
َ َ
َ
امام فرمودَ« :ل َح َاجة ل َنا ِفیك َو َل ِفی ف َر ِسك2؛ (وقتی جانت را از ما دريغ می

كنی )،ما را به مال و اسب تو نيازی نيست!»
سپس امام

َ

اين آيه را تالوت كردَ « :و َما ُك ْن ُت ُم َت ِخذ ْال ُم ِض ِّلی َن َع ُض ًدا ؛ 3من

هيچگاه گمراهكنندگان را دستيار خود قرار نمیده ».
نکتۀ تبلیغی :اين آيه ،پس از آياتی دربارۀ سرپيچی شيطان از سجده بر حضرت
آدم

آمده است كه خداوند میفرمايد« :من هرگز هنگام آفرينش آسمانها و

زمين ،ابليس و فرزندانش را شاهد نگرفت و گمراهكنندگان را به ياری نمیطلب ».
اين آيه ،دالمت بر توحيد افعامی و نفی ادعای مشركان در اثرگذاری شياطين بر
آفرينش دارد .استناد امام به اين آيه ،اشاره به چند نكته دارد:
 .1اصحاب امام

بايد از پاكان ،صامحان و از خامصترين و اليقترين افراد

باشند .اگر عبيدامله حر جعفی توبه میكرد ،مانند حر در زمرۀ پاكان قرار میگرفت؛
اما اكنون كه به مال خود مینازد و بخل در همراهی امام دارد ،حضرت از او كمک
نمیگيرد.
 .2نقش امام در هدايت افراد و ايجاد تغيير است؛ حتی از بدترين افراد ه نبايد
 . 1كهف :آيۀ .51
 .2شيخ صدوق ،األمالی ،ص .155
 . 3كهف :آيۀ .51
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نااميد شد!
 .3ضرورت ياری امام و بازو بودن برای دين است.
َ

َ

 .8آيۀ « َو َماظ َّل ُموّنا»

1

عرض كرد« :منزمت جد ،مادر و برادرت را به

هنگامی كه امكلثوم به امام حسين

اين قوم يادآوری كن» ،امام فرمود« :به آنان يادآوری كردم؛ اما نپذيرفتند .آنان را
اندرز دادم؛ اما اندرزم در آنان كارساز نبود و سخن را نشنيدند .آنها تصميمی جز
ُ
ُ
كشتن من ندارند و چارهای نيست جز اينكه شما مرا بر اين خا ببينيد« .أوصیك َن
ب َت ْق َوی الله َر ّب ْال َبر یةَ ،و َ
الص ْبر َع َلی ْال َبلیةَ ،و َك ّْظم ُن ُ
ول َالر ِز ی ِة؛ 2شما را به تقوای
ز
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
امهی كه پروردگار خاليق است ،شكيبايی بر باليا و پنهان كردن نزول بال توصيه
میكن ».
يكی از دختران امام حسين

میگويد كه ساعتی گريستي و حضرت اين آيه را

َ َ َ َُ َ ََ ْ َ
ك ُانوا َأ ْن ُف َس ُه ْم ی ْظل ُم َ
ون؛ آنان به ما ظل نكردند،
قرائت فرمود« :و ماظلمونا ول ِكن
ِ

بلكه بر خودشان ست روا داشتند».
نکتۀ تبلیغی:

اين آيه ،دربارۀ يهوديانی است كه به علت ناسپاسی خداوند و

مخامفت با دستورهای او و حضرت موسی  ،چهل سال در بيابانها آواره گرديدند
و گروهی از آنان كه پشيمان شدند ،مشمول رحمت امهی قرار گرفتند .در ادامۀ آيه
میفرمايد« :آنان به ما ست نكردند ،بلكه بر خويش ست روا داشتند».
امام حسين

با استناد به اين آيه ،ضمن يادآوری ناسپاسی سپاه ابنزياد،

میفرمايند« :اين ظل سرانجام دامنگير خودشان خواهد شد».
 .1همان.
 . 2گروهی از نويسندگان ،موسوعة کلمات االمام الحسین
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طاعت مطيع و نافرمانی عاصی ،هر دو سود و زيانش برای خود آنان است.
خدای ه تبار و تعامی ه نياز به طاعت و ياری ندارد .اين يک قاعده كلی است كه
هر ستمی به ظام و هر نفعی به مطيع برمیگردد .افرادی كه امام حسين

را شهيد

كردند ،دچار خواری شديد شدند؛ بهگونهای كه اجساد بنیاميه را «ابوامعباس
سفاح» از قبر بيرون آورد و آتش زد .اين وعدۀ امهی است كه فرجام ست  ،تباهی و
سقوط است.
َ

َ

ُ

 .9آيۀ امالء « َو ّالی ْح َس َب َن َال ِذی َن َكف ُروا أّن َما ّن ْم ِّلى َل ُّه ْم»...

ابومخنف نقل میكند كه شب عاشورا ،امام حسين

1

اين آيۀ شريفه را قرائت كرد:

ْ
َُْ
َ َ َ ََ
َ ُ
ََ ُ
َ
َ
َ
َ
ْ
« َو ّالی ْح َس َبن ال ِذین كف ُروا أّن َما ّن ْم ِّلى ل ُّه ْم خی ٌر ِِلّنف ِس ِّه ْم ِإّن َما ّن ْم ِّلى ل ُّه ْم ِلیز َد ُادوا ِإث ًما َو ل ُّه ْم
َ
َعذ ٌاب ُم ِّهی ٌن؛ كسانی كه كفر میورزند ،گمان نكنند كه برای سود رساندن به خودشان

به آنان فرصت میدهي ؛ به آنان فرصت میدهي كه بر گناه و عذاب خويش

بيفزايند».
نکتۀ تبلیغی« :امالء» ،يعنی مهلت دادن و به تأخير انداختن .اين آيه دربارۀ مشركان
نازل شده است كه به ابوطامب میگفتند« :اگر محمد راست میگويد ،به ما خبر
دهد كداميک از ما مؤمن و كداميک كافر است .اگر ديدي درست میگويد ،به او
ايمان میآوري  ».ابوطامب
نازل شد.

2

اين سخنان را به رسول خدا

رساند و اين آيه

آيه باال ،پاسخ به اين سؤال است كه چرا عدهای از كافران از نعمتهای بیكران
امهی برخوردارند و خداوند آنان را به سبب كفرشان ،از نعمتها محروم نمیسازد.
آيه پاسخ میدهد كه مهلت دادن به كافران ،برای پرشدن پيمانۀ آنان و افزايش
 . 1آلعمران :آيۀ .178
 . 2فضل بن حسن طبرسی ،مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،ج  ،2ص .456
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گناهانشان است تا به عذاب دائ امهی مبتال شوند .در حقيقت اين مهلت دادن،
زمينۀ سقوط قطعی آنان را به تدريج فراه میسازد .اين همان سنت استدراج و
استمهال است كه يكی از سنتهای خداوند پيش از كيفر است .خداوند به كافران
و گمراهان مهلت میدهد تا از آزادی و اختيار خود بيشترين بهره را ببرند و اگر
متنبه نشدند ،اين مهلت موجب میشود به باالترين سقف گناه رسيده و به
شديدترين نوع كيفر مبتال شوند.
امام حسين  ،سپاه يزيد را به كافران و گمراهان تشبيه كرده كه با اين ست ،
پيمانۀ گناه خود را سنگينتر میكنند و چنين نيست كه اين دومت هميشه ادامه پيدا
كند .برتری ظاهری امروز ،دميل بر حقانيت آنان نيست .حضرت زينب

نيز،

همين آيه را خطاب به يزيد بن معاويه تالوت كرد .امام با تالوت اين آيه كه دشمنان
نيز شنيدند ،خواستند تذكری بدهند تا كسانی كه اميد هدايت در آنان هست،
هوشيار شده و بازگردند.
ََ

َ

ُ

 .10آيۀ «فأ ْجم ُع ْوا أ ْم َر ُك ْم َو ش َر َ
كاء ُك ْم»
ِ

1

روز عاشورا هنگامی كه سپاه ابنسعد حركت كرد و به مشكر امام حسين

نزديک

شد ،حضرت بر مركب خويش سوار شد و با صدای بلند كه همگان شنيدند،

َ
َ ُ
َ َ ُ
َ ُ
َ
فرمودَ « :أی َها ّ
الن ُاس! ْإس َم ُعوا ق ْولیَ ،و لات ْع َجلونی َح ّتی أ ِعظك ْم ِبما ِل َح ّ ٍق لك ْم َعل َّیَ ،و
َ
َ
َ ُ َ َ ْ
َ ُ
ْ
َ ْ َ
ْ
َحتّی أ ْع َت ِذ َر ِإلیك ْم ِم ْن َمق َدمی َعلیك ْم ،ف ِإ ْن ق ِبل ُت ْم ُعذری َو َص ّدق ُت ْم ق ْولیَ ،و أ ْع َطی ُت ُمونی
َ َ
َ َْ ُ
َ ُ َ ُ َ
ْ ْ
َّ َ
ُ
الن ْصف ك ْن ُت ْم ِبذ ِلك أ ْس َع َدَ ،و ل ْم یك ْن لك ْم َعل َّی َسبی ٌلَ ،و ِإ ْن ل ْم تق َبلوا ِم ِنّی ال ُعذ َرَ ،و
ُ َ ُ َ ُ
ْ َْ ُ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ َْ َ ُ ْ َ ُ َ َ ُ ُ
َّ َ
َ ُ
كاءك ْم ث َّم لایك ْن أ ْم ُرك ْم َعلیك ْم
الن ْصف ِمن أنف ِسكم «فأج ِمعوا أمركم و شر
لم ت ْع ُطوا
َّ
ُ َّ
َ َ ْ
َ
ُ َّ ً ُ َّ ْ ُ ْ َ َّ َ ُ
لات ِ ُ
اهلل ال ِذی ن َّزل ال ِك َت َب َو ُه َو ی َت َولی
ون»ِ« ،إ ّن َو ِلیی
غمة ثم اقضوا ِإلی و
نظر ِ
 . 1اعراف :آيۀ .196
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َّ
الص ِال ِحین»1؛ ای مردم! به سخن من گوش فرا دهيد و برای پيكار با من شتاب نكنيد

تا اينكه شما را به حق موعظه و علت آمدن را به سوی شما بيان كن  .اگر عذر دميل
را پذيرفتيد و سخن مرا درست ديديد (قبول كنيد) و اگر عذر مرا نپذيرفتيد و با من از
در انصاف درنيامديد« ،پس كار و شريکهايتان را جمع كنيد ،چنانكه هيچ چيز بر
شما پوشيده نماند .آنگاه به حيات من پايان دهيد و مرا مهلت ندهيد»« ،بهراستی كه
سرپرست من خدايی است كه قرآن را فروفرستاده و او شايستگان را سرپرستی
میكند».

2

نکتۀ تبلیغی :امام
نوح

در اينجا به دو آيه استناد كردهاند .آيۀ نخست دربارۀ حضرت
فرمان میدهد كه ماجرای خطاب آن

است .خداوند به پيامبر اسالم

حضرت به تكذيبكنندگانش را برای قريش بازگو كند .حضرت نوح

گفت:

«اگر ماندن من بر شما سنگين است ،بدانيد بر خدا توكل كردهام .شما شريكانتان و
افكارشان را جمع كنيد و آنچه در توان داريد ،بهكار گيريد و مهلت ندهيد ».در واقع
حضرت نوح  ،مخامفان خود را با توكل به خدا ،ايمان به او و استقامت ،به مبارزه
طلبيده و آنها را پوچ پنداشت.
استناد امام حسين

به اين آيه نيز ،بيانگر آن است كه رسامت او در راستای

رسامت انبيا و شيخاالنبيا ،حضرت نوح

است كه همان مبارزه با شر و

بتپرستی است .گويا امام مشكر دشمن را مشركانی میداند كه با انكار واليت ،دور
بت يزيد و ابنزياد میچرخند و از توحيد كه از طريق واليت و امامت امام معصوم
آشكار میشود ،غافل شدهاند!
آيۀ دوم نيز دربارۀ پيامبر اكرم

است كه در برابر مشركان فرمود« :سرپرست

من خداست و او صامحان را سرپرستی می كند ».استناد امام حسين
 . 1دخان :آيۀ .20
 .2گروهی از نويسندگان ،موسوعة کلمات االمام الحسین
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ه  ،نشان از توكل باالی امام و ايمان به هدف دارد .در واقع ،آن حضرت با تصريح
به واليت امهی برای صامحان ،به جايگاه عمرسعد و سپاهيانش كه جزء فاسقان
هستند ،اشاره دارد.
َ

َ

 .11آيۀ « َو ِم ْن ُّه ْم َم ْن ّق َضى ّن ْح َب ُه َو ِم ْن ُّه ْم َم ْن ی ْن َت ِظ ُر»

1

َ َ
امام حسين در مسير كربال و روز عاشورا ،بارها به آيۀ شريفۀ « َو ِم ْن ُه ْم َم ْن قضی
ْ
َ
ن ْح َب ُه َو ِم ْن ُه ْم َم ْن ین َت ِظ ُر» استشهاد كردند؛ از جمله وقتی خبر شهادت «قيس بن

مسهر صيداوی (پيک امام به كوفيان)» را شنيدند.
هنگام شهادت مسل بن عوسجه نيز ،امام

2

اين آيه را قرائت كردند 3.هنگام

خداحافظی هر يک از اصحاب نيز ،آيۀ فوق را میخواندند.
نکتۀ تبلیغی :اين آيه ،افراد را دو قس كرده است؛ كسانی كه در راه خدا شهيد
شدند و مراد شهدای بدر و احد هستند و گروه دوم كه منتظر هستند تا شهادت

نصيب آنها شود 4.حضرت سيدامشهدا  ،با استناد به اين آيه در موقعيتهای
مختلف ،ياران خود را مانند اصحاب راستين پيامبر

میداند كه در انتظار

شهادت به سر میبرند .اين به معنای آن است كه هر يک از ياران امام با آگاهی تمام
به اين ميدان قدم گذاشته و با آگاهی از فرجام كار مبارزه میكنند.
َ

َ
 .12آيۀ اصطفاء « َإن َ
اصطفى َآد َم و»...
الّله

امام حسين

5

روز عاشورا ،وقتی فرزند دمبندش ،علیاكبر

 .1احزاب :آيۀ .23
 .2سيدشهابامدين مرعشی نجفی  ،شرح احقاق الح  ،ج  ،1ص .605
 .3مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،45ص .25
 .4فضل بن حسن طبرسی ،مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،ج  ،8ص .145
 .5آلعمران :آيۀ  33و .34
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َ
ُ ً َ
َ ََ َْ َ
اصّطفی آ ََد َم َو نوحا َو آل ِإ ْب َر ِاهی َم َو آل
پشت سر او اين آيه را تالوت كرد« :إّن الله
َ ْ َ
َ
ُ ً ُ
ِع ْم َر َاّن َعلی ال َعال ِمی َن ذ ّر یة َب ْعض َها ِم ْن َب ْع ٍض َوالل ُه َس ِمی ٌع َع ِلی ٌم».
همچنين در پاسخ «محمد بن اشعث» كه گفت« :چه خويشی بين تو و

محمد

است؟» اين آيه را تالوت كرد.

1

نکتۀ تبلیغی :اين آيه ،به برتری و برگزيدگی آدم ،نوح ،آل ابراهي و آل عمران
اشاره دارد .مراد از آل ابراهي  ،اوالد او هستند؛ يعنی موسی و هارون.

فيض كاشانی ذيل آيه مینويسد« :پيامبر اسالم

و اهل بيت او ،داخل

آيه هستند 2».آنچه از آثار تفسيری برمیآيد ،دالمت بر اين معنا دارد كه اهل
بيت

 ،داخل در عموم اين آيه هستند 3.اين آيه ،دميل بر عصمت اهل بيت

است .روايات متعددی در اين زمينه رسيده است.
امام رضا در پاسخ مأمون كه پرسيد« :آيا خداوند عترت را بر ديگر مردم
َ
باّن َف ْض َل الع ْت َر َة َعلی سائر ّ
برتری داده است؟» فرمودندَ «:إّن َ
الله َا َ
فی ُم ْحك ِم
اس
الن
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
تابه ».مأمون پرسيد« :اين آيه كجاست؟»
ِك ِ
4
و امام رضا  ،همين آيۀ اصطفاء را قرائت فرمود.
امام حسين

با استناد به اين آيه ،خويشاوندی خود با پيامبر و جايگاهش را

نزد رسول خدا

 ،با

يادآور شد ،تا دشمنان بدانند با نام اسالم و پيامبر

برگزيدگان خاندان او میجنگند.

 .1مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،45ص .302
 .2مالمحسن فيض كاشانی ،تفسیر صافی ،ج  ،1ص .328
 .3فضل بن حسن طبرسی ،مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،ج  ،2ص .278
 .4شيخ صدوق ،عیون اخبارالرضا  ،ج  ،1ص .230

م
جلس سوم
سیاستهای امويان در دينستیزی و ارزشزدايی

سیاستهای امویان در دینستیزی و ارزشزدایی
آیتاللهمحمدمهدیآصفی 


مقدمه 

به دستور خدای متعال در زندگی مردمان به انقالبی فراگير در
رسول اكرم
تمامی باورها ،انديشهها ،عرفها ،احكام ،اخالق و روابط دست زد و حيات
جاهليت را به طور كامل نابود كرده و بنای نو و كامل اسالم را در جامعه استوار
ساخت و فرمود :اكنون مانند روز اومی است كه خدا آسمان و زمين را آفريد و
َ
ََ ُُ َ
دگرگونی كامل و اساسی رخ داده است .در ادامه نيز افزود« :أَل كل شی ٍء ِم ْن أ ْم ِر
ْ
َ
ُ
ال َج ِاه ِلی ِة َت ْح َت ق َد َمی َم ْوضوع؛ هر پديده و نشانی از جاهليت از بين رفته
1
است».
به انقالب و دگرگونی در
در كنار آن انقالب فراگير ،رسول خدا
جايگاههای سياسی و اجتماعی دست زد و مردمانی را بر صدر نشاند كه اسالممدار
و دينباور بودند؛ اما كسانی را از عرش به فرش آورد كه در زمان و زندگی جاهليت
در اوج ِه َرم اجتماعی و سرپرستی سياسی و اجتماعی بودند .اسالم ديگر امتيازات
و جايگاه اينان را برنمیتابيد .چنين انقالبی ضروری و در راستای حمايت از
انقالب نخستين بود؛ چون بايد انقالب فكری و فرهنگی را دينمدارانی پشتيبانی و
 .1مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،21ص .405
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حمايت میكردند كه درستكار و امانتدار بودند.
انقالب اجتماعی پس از انقالب فرهنگی نمونههايی داشت؛ از جمله امارت و
صدارت عتاب بن اسيد  21سامه بر مكه پس از فتح اين شهر كه سخت بر اشراف
قريش گران آمد يا دستور به بالل حبشی كه بر فراز كعبه اذان بگويد؛ چنانكه اسامة
فقط به نژاد عرب برتری نمیداد و

بن زيد جوان را فرمانده مشكر كرد .پيامبر

توجه نداشت ،بلكه سلمان فارسی ،صهيب رومی و بالل حبشی را نيز ارج مینهاد
و مسئوميت میداد .در شأن نزول آيه  28كهف آمده افراد مستكبر از قريش خدمت
پيامبر رسيده ،ديدند كنار رسول خدا

بالل و صهيب و ابوذر و عمار و سلمان

و ...كه افرادی گمنام و ندار بودند نشستهاند .قريشيان گفتند :اگر اينان را كنار
گذاری ،به تو ايمان میآوري و پشتيبانیات میكني ؛ اما آيۀ فوق نازل شده و خدا
فرمود :با كسانی باش كه پروردگار را صبح و عصر میخوانند و فقط رضای او را
میطلبند و هرگز برای زيورهای دنيا ،چشمان خود را از آنها مگير و از كسانی كه
قلبشان را از ياد خود غافل ساختي اطاعت مكن.
انقالب فراگير در هرم قدرت و حاكميت اجتماعی ه سياسی ،عامی را دانی،
دانی را عامی ،محكوم را حاك و حاك را محكوم گرداند و مستضعفان و محرومان
را به اوج و قلۀ هرم رساند .شايد آيات آغازين سوره قصص همين بعد انقالب امهی
را بيان میكند كه بنیاسرائيل به بند كشيده و مستضعف را به بركت رهبری
خردمندانه حضرت موسی
خدا

به سيادت و آزادی رساند؛ چنانكه در زمان رسول

قريشيان مستكبر ،همچون ابوسفيان را سر جای خود نشاند.

دگرگونیاوضاعجامعهاسالمیپسازوفاتپيامبر

پس از درگذشت رسول خدا



اوضاع برگشت و مستكبران و مرفهان بیدرد

اموی و غيره توانستند دوباره بر جايگاه پيشين خويش دست يابند .بازگشت
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جاهليت آن ه در دورههای آغازين حيات اسالم ،بسيار خطير و سرنوشتساز بود
و تأثير و پيامدهای منفی فراوان بر جای نهاد .اينان بر خالفت و سيادت اسالم
چنگ انداخته ،مفاهي و باورها را تحريف و واژگون معنا كرده ،از دين استفادۀ
ابزاری نمودند .اوج اين كژروی مخاطرهآميز در عهد يزيدبن معاويه به منصۀ ظهور
رسيد .وی آشكارا كارهای حرام مرتكب شد ،مهو و معب نمود ،به كشتار مؤمنان
دست زد ،منكر وحی و ديانت شد! اين اوضاع خطر حقيقی برای اصل دعوت و
رسامت و ميراث انبيا و رسوالن به شمار میآمد .مصيبت بدتر آن بود كه يزيد تمامی
اين كردار ناشايست را در مقام و موقعيت خالفت رسول امله انجام میداد! در چنين
شرايطی امام حسن و امام حسين

افشاگریهای خود را انجام داده ،در پی آگاه-

كردن افكار عمومی بودند؛ از جمله امام حسين هنگام درخواست بيعت با يزيد
ْ
ْ
ٌ َ
َْ َ ُ ْ
َ
فرمود« :ی ِز ی ُد َر ُجل ف ِاس ٌق ش ِار ُب الخ ْم ِر ق ِاتل َالنف ِس ال ُم َح َر َم ِة ُم ْع ِل ٌن ِبال ِف ْس ِق؛ 1يزيد
مردی بدكردار ،شرابخوار ،قاتل افراد بیگناه است و آشكارا گناه و تباهی میكند».
امام حسين

در جايگاه ميراثدار پيامبران و رسوالن وظيفه داشت از تحريف

مسير اسالم جلوگيری كرده ،نگذارد امت اسالمی گرفتار كژروی و گمراهی شود.
سوءاستفادۀامویانازناتوانیخليفۀسوم 

بنیاميه برای دستيابی دوباره بر موقعيت و جايگاه اجتماعی و مامی و سياسی
خود كه پيش از اسالم داشتند ،از ضعف و بیمياقتی خليفۀ سوم بهره جستند .وی به
امويان گرايش و توجه داشت و بيتاممال را نثارشان میكرد ،چنانكه فرتوتی و
كهنسامی عثمان فرصت مناسبی برای امويان بود تا جايگاه و ثروت از دست
رفتهشان را باز يابند؛ از اينرو از اعتماد كامل و ثروت و قدرت خليفه به سود خود
بهرهبرداری كرده ،در پی كسب نفوذ و قدرت و موقعيت از كف داده بودند .بصره،
 .1مجلسی  ،بحار األنوار ،ج  ،44ص .325

رهتوشۀ راهیان نور ويژۀ محرم الحرام 1394

54

كوفه ،شام و مصر كه واليتهايی بزرگ و بااهميت و استراتژيک بوده و در قدرت
جنگی و اقتصادی و اجتماعی بسيار مؤثر بودند ،در زمان عثمان به دست خويشان
وی (امويان) افتاد كه ثروت هنگفت بیشمار برای اينان به ارمغان آورد .وامی بصره
پسر دايی عثمان (عبدامله بن عامر) بود .وامی كوفه وميد بن عقبه و سپس سعيد بن
عاص بود .معاويه حاك مادامامعمر دمشق و اردن سپس حمص و فلسطين و
امجزيره بود و وامی مصر برادر رضاعی عثمان (عبدامله بن سعد).

1

اينان هيچ پيشينهای در دين و جهاد اسالمی نداشتند ،بلكه دينشان مورد ترديد
و شبهه بود كه حتی گاه آشكارا فسق و فجور مینمودند؛ اما عثمان فقط بنیاميه و
طبقۀ مرفه قريش را قدرت و اختيار میبخشيد و بيتاممال بیحساب و كتاب در
كف بیكفايت آنان بود .اين آشوب افكار عمومی مسلمانان را برمیانگيخت و
نارضايتی عمومی گستردهای را در پی داشت و به ظهور طبقۀ مرفهی در جامعۀ
اسالمی منتهی شد .در اينباره گزارش ابن ابیامحديد معتزمی شنيدنی است:
«عثمان اختيار مال و جان و مردمان را در اختيار بنیاميه نهاده ،واليات و سرزمينها
را بدانان واگذار میكرد .در زمان وی آفريقا فتح شد و تمامی درآمد آن به «مروان»
بخشيده شد .حك بن ابیعاص كه توسط رسول خدا

تبعيد شده بود ،به خانه

برگشته ،ابوبكر و عمر مانع وی نشده؛ حتی بدو صدهزار دره داده شد! ميراث
فاطمه

غصب شده به امويان داده میشد.»...

2

اعتراضوشورشابوذرغفاری 

ابوذر صحابی جليلامقدر پيامبر كه شاهد عملكرد خليفه و امويان و ديگر مرفهان
بود ،ساكت و بیتوجه ننشسته ،به عثمان و ديگران اعتراض میكرد و ميان مردمان
 .1محمدمهدی شمسامدين ،ثورة الحسین ،ص .40
 .2ابن ابیامحديد ،شرح نهجالبالغه ،ج  ،1ص .198
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سخنرانی و افشاگری نموده و گفت« :كارهايی رخ داده كه در كتاب خدا و سنت
رسول سابقهای ندارد و من نخواه گذاشت حق خاموش و باطل زنده گردد و
راستگويان را دروغگو به شمار آورند .به كسانی كه زراندوزی میكنند و آن را در راه
خدا انفاق نمینمايند ،وعده آتش جهن را میده  ...خدا در قرآن كري فرموده
َ َ ُ

َ

َ ُ

ُ

ُ

است« :لن ت َنالوا الب ّر َحتّی ت ْنفقوا م َّما تح ُّب َ
ون؛ 1هرگز به حقيقت نيكوكاری نمیرسيد
ِ
ِ ِ
ِ

مگر از آنچه دوست داريد ،در راه خدا انفاق كنيد».

اوضاعجامعۀاسالمیدرزمانامامعلی



ابوذر به سبب اعتراضات و سخنان افشاگر و حقطلبی ،به ربذه تبعيد شده بود؛ اما
با رویكارآمدن امام علی

تالشی دوباره صورت گرفت تا ارزشها و احكام

اسالم حاكميت مجدد يابد .امام آنقدر در حفظ بيتاممال مواظبت میكرد كه
حتی شمشير خود را فروخت تا غذا و پوشا برای خود و خانوادهاش تهيه كند،
چنانكه در قصر كوفه اقامت نكرد .امام خود را جزء مردمان عادی معرفی میكرد و
هر حكمی را كه بر آنان جاری و ساری میديد ،بر خود نيز جاری میديد ،چنانكه
مردم را به راه و سنت پيامبر هدايت میكرد و به هر كار شايستهای كه دستور میداد،
خود عمل مینمود .هرچه عثمان به ناحق بخشيده بود ،به بيتاممال برگرداند؛ حتی
اگر مهريۀ زنان شده بود .طبيعی بود كه همگان عدامت امام را برنتابند و حسرت و
طمع به داد و َد ِهش معاويه داشته باشند؛ اما امام به هيچروی و بیهيچ مصلحت-
انديشی و صالحديدی ،مكر و فريب امثال معاويه را به كار نمیبست و خود
ُ َ
َ
َ
ْ
َ َ َ ُ َْ
ْ
فرمودَ «:و الل ِه َما ُم َع ِاو یة ِبأ ْد َهی ِم ّنی َو ل ِك َن ُه یغ ِد ُر َو یف ُج ُر َو ل ْو َل ك َر ِاهیة الغ ْد ِر
َ
َ ُ
لك ْن ُت ِم ْن أ ْد َهی َالن ِاس؛ 2به خدا سوگند! معاويه زير تر از من نيست ،بلكه
 .1آلعمران :آيۀ .92
 .2ابن ابیامحديد ،شرح نهج البالغه ،ج  ،10ص .211
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مرتكب گناه میشود و فريبكاری میكند .اگر از حيله و نيرنگ بدم نمیآمد ،از
زير ترين مردمان بودم».
اوضاعجامعۀاسالمیدرزمانامامحسن

با شهادت امام علی  ،حاكميت و حكومت امويان ادامه يافت و كار سترگ و مه
امام در تحريفزدايی و كژروی از اسالم ،بازگرداندن اموال به يغما رفته و مبارزه با
سركشان و طاغيانی همچون معاويه به فرزندش امام حسن
مردمان و فرماندهان سپاه امام مجتبی

به ارث رسيد؛ اما

چش طمع و آز به بذل و بخشش معاويه

دوخته ،فريب حيله و نيرنگ او را خورده ،امام مجبور به صلح شد و چنين شد كه
معاويه يكهتاز ميدان گرديد و در پی استحكام و استواری پايههای خالفت و
َ َ ْ ُ ََ َ
َ ُ
حكومت خويش بود و خود اعتراف كرد« :قاتل ُتك ْم ِألتأ َم َر َعلیك ْم َو َعلی
ُ
قابك ْم...؛ 1فقط برای آن با شما میجنگيدم كه بر شما حكومت كن و جانتان به
ِر ِ
دست من باشد.
دولتبنیاميهدرتاریخاسالمی 

با خامیشدن عرصه از ارزشهای جامعۀ آرمانی رسول خدا

و حكومت علوی،

امويان صفحۀ جديدی در تاريخ اسالم گشوده ،مجد و قدرت جاهلی خويش را
بازگردانده ،بسياری از ضد ارزشها و شيوههای جاهليت در حكومت و جامعه و
ثروت را احيا كردند كه تأثير منفی بسيار بر اجتماع برجا نهاد؛ از اينرو دميل
نخستين و اصلی قيام امام حسين

اعالم غيرمشروعبودن حكومت امويان و

سرنگونی آنان و جلوگيری هرچه بيشتر انحرافات بود.
 .1همان ،ج  ،16ص .15
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در پی گزارشی كه از اوضاع و اقدامات دومت بنیاميه تقدي میشود مشخص
میشود چگونه اسالم را تحريف كردند ،جامعه اسالمی را گرفتار كژروی نمودند،
جاهليت را دوباره ميان اجتماع برگرداندند و پيش از قيام امام و پس از آن چه رخ
داد.
گرایشالحادیبنیاميه 

گرايشهای امحادی امويان ريشهدار و قديمی بود .سردمداران اين خاندان ،ابوسفيان
و معاويه و يزيد بودند كه كفر و امحادشان زبانزد همگان است .وقتی عثمان به
خالفت رسيد ،ابوسفيان نزد وی رفته و گفت« :ای امويان! خالفتی كه بدان اميد و
طمع داشتيد ،اكنون در دستان شماست .پس بين خود آن را دست به دست كنيد».

1

چنانكه اموی ديگر مروان بن حك به امحاد تظاهر میكرد و خود و پدرش (حك
بن ابیعاص) توسط پيامبر طرد و معن شده بودند.
اعتقاددینیمعاویهویزید؟! 

دين و ايمان معاويه نيز مورد شک و شبهه بود و گاه در جمع خواص اظهاراتی
میكرد كه از خبث و پليدی ذاتی و بیدينی وی پرده برمیداشت؛ چنانكه وقتی
ً
ُ
ْ
شنيد اذانگو پنج بار در شبانهروز «أش َه ُد أ َّن محمدا َرسول الله» میگويد ،با
حسادت گفت :محمد همتی عامی داشت و فقط بدينحد رضايت داد كه پس
از خدا نام وی برده شود.
گرايشهای امحادی فرزندش يزيد روشنتر از آن است كه بازگو شود .وی گاه
در شعر و با زبان خويش كفر میگفت و جرايمی مرتكب شد كه تكاندهنده است؛
مانند كشتن امام حسين

و اهل بيت و ياران او و همچنين ويرانكردن مدينه منوره

 .1ابن عبدامبر ،االستیعاب في معرفة االصحاب ،ج  ،4ص .87
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و سپردن جان و مال مردم به سپاهيان خويش ،چنانكه در حضور همگان از جمله
اهل بيت داغديده ،بر سر امام با چوب خيزران میزد و شعر میخواند و میگفت:
حال انتقام نياكان را میگيرم كه در جنگ بدر به دست علی

كشته شدند.

يزيد منكر وحی و رسامت شده ،میگفت« :بنیهاش با ملک بازی كردهاند!»

1

فسقوفجورآشکارامویان 

يكی از بارزترين ويژگیهای بنیاميه ،رواج و گسترش گناه و منكرات بود .در دوران
آنها غنا و میگساری و مجامس مهو و معب بیپروا رايج و داير بود .در كاخ و
قصرهای خلفای اموی شرابخواری امری عادی و معمومی بود .معاويه آن را در خفا
انجام میداد؛ اما يزيد آن را آشكار كرد .نقل شراب با قطار شتران به قصر معاويه در
تاريخ ابنعساكر آمده است .افرادی همچون «عبادة بن صامت» بر وی خرده و

عيب گرفته ،اما توسط ابوهريره به سكوت توصيه شدند 2.يزيد اومين خليفهای است

كه آشكارا شراب نوشيد و مورد اعتراض افكار عمومی قرار گرفت؛ اما از وی كه تبار
و ريشهای مسيحی داشت ،چنين اقدام زشت و ناپسندی بعيد نبود .دايیهای وی از
بنیكالب صحرانشين بودند كه در زمان جاهليت ،مسيحی بودند و به شكل كامل
آداب و عرف مسيحيت را كنار نگذاشته بودند .يزيد ميان اينان بزرگ شد و خلق و
خوی آنان را آموخت.

3

تربيتمسيحیگونۀیزید 

تربيت يزيد به طور كامل در محيطی اسالمی نبود ،بلكه ه چنانكه گفتي ه در
 .1ابن ابیامحديد ،شرح نهج البالغه ،ج  ،15ص .178
 .2ابن عساكر ،تاریخ مدینة دمش  ،ج  ،26ص .197
 .3باقر شريف قرشی ،حیاة االمام الحسین  ،ج  ،2ص .180
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جامعه مسيحی خامصی بود كه اسالم و مسلمانان را مسخره كرده ،احكام آن را
دست میانداختند! وقتی وی خليفه شد ،عادت و خوی مسيحی خود را نشان داده،
اطرافيان و نديمان او نيز عالقه و تمايلی به اسالم نداشتند .از اينرو امثال « ِسرجون

نصرانی» و «اخطل» شاعر مسيحی دوست و همنشين وی بوده و آوازخوانان و
1

نوشندگان شراب و مسكرات اطراف يزيد بودند.
َ َ
بدكاران و فاسدان در سفر و حضر همراه يزيد بوده ،حتی پس از مرگ وی و به
خالفترسيدن عبدامملک بن مروان ،امثال اخطل و ديگر فاسدان به دربار رفت و
آمد داشتند و نيازمند كسب اجازه برای ورود نبودند .گاه چنان در نوشيدن زيادهروی
میكردند كه شراب از ريش كثيفشان بر زمين میچكيد!

2

توصيه پدر (معاويه) به فرزند (يزيد) كارگر نيفتاد .پدر گفته بود :در شب و
مخفيانه و خصوصی شراب بنوشد و آشكار و در مقابل ديدگان مردمان منكرات را
مرتكب نشود تا مبادا بهانه به دست دشمنان داده و دوستان را خوش نيايد .يزيد
حتی در سفر حج در مدينه شراب نوشيد .امام حسين

شاهد ماجرا بود 3كه به

اعتراض مجلس را تر كرد؛ چنانكه يزيد در جنگ سال  49هجری با روم در
آغوش معشوقهاش شراب مینوشيد و به مشكالت و سختیهای سپاهيان اهميت
ً
نمیداد 4.پيرامون يزيد ميمون و پلنگ و سگ بوده ،دائما مست بود! 5وقتی ميمون
وی (ابوقيس) مرد ،دستور داد در رثای آن شعر گفته ،جنازهاش را كفن كرده و با
 .1ابوامفرج االصفهانی ،األغانی ،ج  ،17ص .192
 .2باقر شريف قرشی ،حیاة االمام الحسین  ،ج  ،2ص 184؛ ابوامفرج االصفهانی ،األغتانی ،ج ،7
ص 170؛ ابن كثير ،البدایة والنهایة ،ج  ،8ص .228
 .3ابن اثير ،الكامل فی التاریخ ،ج  ،4ص .127
 .4ابوامفرج االصفهانی ،األغانی ،ج  ،17ص .210
 .5ابن ابیامحديد ،شرح نهجالبالغته ،ج  ،5ص 131؛ علهی بهن حسهين مسهعودی ،متروج التبهب
ومعادن الجوهر ،ج  ،3ص .67
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احترام به خا بسپارند!
ميگساری و منكرات را در زندگی ديگر خلفای اموی از جمله وميد بن يزيد نيز
شاهدي  ،چنانكه از ديگر كشورها آوازهخوان به قصر خليفه آورده ،بيتاممال
مسلمانان را نثار آنان نموده و مبامغ گزافی پرداخت میكردند .اگر تاريخنگاران از
هر مذهبی گوشهای از فسق و فجور امويان را گزارش نمیكردند ،باور اين همه فساد
و تباهی غيرممكن بود.
وههایامویاندرآزاروتحقيرمسلمانان 
شي 

حاكمان اموی شيوههای شگفتی در خوار و خفيفكردن امت و سركوبنمودن
شخصيت آنان داشتند تا بتوانند با خودباختگی مردمان بر آنان حك رانده ،از هر
مخامفت و مبارزهای جلوگيری كرده و احدی اعتماد و شهامت و جرئت سرپيچی از
حكومت را نداشته باشد .سياست زورگو يانۀ امويان به اندازهای رسيد كه مردان
مسلمان را عبد و برده خود و زنان را كنيز خويش گرفته و خريد و فروش میكردند،
زنان مؤمن قبيلۀ
به ويژه اگر از خاندانی دوستدار اهل بيت بودند .فروش ِ
مسلمان
َهمدان به جرم هواداری از عترت پيامبر معروف است .آنان نخستين زنان
ِ

آزادهای بودند كه در اسالم به اسارت گرفته شدند! 1چنانكه حجاج بن يوسف ثقفی
در پی شورش و سرپيچی اهامی عراق آنها را تبعيد كرد و عج ها (موامی) را به ديار
خود فرستاد .مسلمانان انقالبی را مانند بردگان داغ كرده ،به زادگاه خويش تبعيد

نمودند! 2خلفا مسلمانان را همچون مشركان میدانستند و با ه كيشان خويش مانند
بیدينان برخورد میكردند! يزيد به فرمانده سپاه خود (مسل بن عقبه) اجازه داد در
واقعۀ ّ
حره و يورش به مدينه منوره ،اختيار جان و مال مسلمانان را داشته ،حتی آنها را
 .1ابن عبدامبر ،االستیعاب فی معرفة األصحاب ،ج  ،1ص .161
 .2ابن عبدربه ،عقدالفرید ،ج  ،3ص .364
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به اسارت گيرند ،فقط بدين بهانه كه زير بار بيعت با يزيد نرفته بودند! 1با اين شگرد
مبارزان و مخامفان سياسی خود را از هستی ساقط كرده ،پايههای حكومتشان را بر
سرنوشت مردمان چيره و استوار مینمودند!
هایمعاویهدرغيرتسازیوتبعيضنژادی 


شيوه

معاويه و سرسپردگانش به خوبی میدانستند كه چگونه بين مسلمانان فتنه و آشوب
برانگيزند و به اختالفات بين عرب و قبايل دامن بزنند .با شگرد و شيوۀ «تفرقه بينداز
و حكومت كن» ز ياد بن ابيه توانست قبايل عراق را زير يوغ بردگی و بندگی خويش
درآورد؛ چنانكه معاويه در اينباره حيلهگر و شيطان بود و میكوشيد بين امام
حسن

و اصحاب بهجامانده از زمان رسول خدا

اختالف بيندازد و به سود

خود بهرهبرداری كند .دامنزدن به اختالفات قومی قبيلهای و تعصبات (كه اسالم
آنها را طرد كرده و ك رنگ نموده بود) هنر زشت امويان بود .آنان بين عرب و عج
دودستگی و پرا كندگی ايجاد كرده ،عرب را بر غيرعرب ترجيح و برتری میدادند با
َ

َ

وجود آنكه قرآن فرموده بودِ « :إ َن أ ْك َر َم ُك ْم ِع َند َالّل ِه أ ْت َق ُاك ْم» 2.معاويه موامی (عج ) را
بر كارهايی سخت و پست همچون راهسازی و ساخت بنا و ساختمان میگمارد و

اجازه مشاركت در فعاميتهای اجتماعی ه سياسی به آنها نمیداد و حتی فقيهان و
نظاميان از تحقير و توهين مصون نبودند .كسانی كه در عراق و بصره عليه حجاج
بن يوسف ثقفی قيام كرده بودند ،احكام تبعيد و مهاجرت اجباری به روستاها
گريبانگيرشان شد و نامشان از ديوان بيتاممال حذف شد .برخی را مجبور كردند
جزيه بپردازند ،در حامی كه غيرمسلمانان (اهل كتاب) بايد جزيه میدادند و يا
 .1ابناثير ،الكامل فی التاریخ ،ج  ،4ص 18؛ ابن قتيبة امدينوری ،اإلمامة والسیاستة ،ج  ،1ص -231
.232
 .2حجرات :آيۀ .13
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مسلمانان مطرود و راندهشده را در جنگ و جهاد به بيگاری میگرفتند بیآنكه رزق
و روزی به آنان بدهند .گرايشهای قومی عربی آسيب بسياری بر پيكرۀ جامعه
اسالمی وارد آورده ،بين عرب و عج فاصله انداخته و مسلمانان را گرفتار
چنددستگی و پرا كندگی كرد.
مقایسهسياستمالیبنیاميهوامامعلی



مال خداست و وی خليفۀ خداست ،پس حق دارد هرگونه كه
معاويه میگفت مالِ ،

میخواهد در مال خدا بیحساب و كتاب دخل و تصرف كند .بر سر اين موضوع
بين وی و صحابی جليلامقدر ابوذر بحث باال گرفت .ابوذر به اسراف و تبذير
معاويه اعتراض میكرد و آن را مخامف سنت رسول خدا

میدانست .هر

سرزمين آباد و خوش آب و هوا مخصوص معاويه بود و هر مال و ثروت ارزشمند و

پربها به او اختصاص داشت 1.چنانكه گاهی واليتی همچون خراسان را به يكی از
نور چش های خود (سعيد) میبخشيد يا مصر و مغرب را به عمرو بن عاص!
حال اين بذل و بخششهای نامشروع را با حسابرسی عادالنه و دقيق امام
علی

مقايسه كنيد .وقتی به امام خبر رسيد كارگزارش (مصقلة بن هبيره) در

فيروزآباد اموال و اراضی آن سامان را به خويشانش میبخشد ،به او نامه نوشت و
فرمود« :خبری شنيدهام كه باورم نمیشود و آن اينكه دارايی مسلمانان را به قوم و
خويشانت میبخشی ،نيز به طرفداران و شاعرانی كه وجيزت را گويند .در اينباره
تحقيق میكن و اگر راست بود ،مجازات میشوی؛ اما از جمله زيانكارانی مباش

كه تمامی سعی و تالششان برای زندگی دنياست» 2.چنانكه امام به عثمان بن
حنيف انصاری (كارگزار بصره) نامه نوشت كه به او خبر رسيده سر سفرۀ چرب و
 .1ابن اثير ،الكامل فی التاریخ ،ج  ،3ص .114
 .2يعقوبی ،تاریخ یعقوبی ،ص .201

سیاستهای امو يان در دينستیزی و ارزشزدايی

63

نرمی حاضر شده ،غذاهای رنگارنگ خورده است ،با وجود اينكه مردم گرفتار
كمبود آذوقهاند و به سختی شك خويش را سير میكنند.
بهرهگيریمالیامویانبرایاهدافسياسی 

بنیاميه برای دستيابی بر اهداف سياسی خويش به گونۀ گسترده و بیدريغ ،از بيت-
اممال بهرهبرداری میكردند .معاويه افراد را تطميع كرده ،برای بهدستآوردن دل و
رأی ايشان ،مال انبوه میبخشيد .وی میدانست مال ،دوستی و محبت نمیآورد؛
فقط برخی مخامفان را میتوان ساكت كرد و بعضی افراد را میتوان با پول راضی
گرداند و وجدانشان را خريد .نقل است وقتی معاويه برای پسرش يزيد بيعت
گرفت ،شاعران چاپلوس و شخصيتهای معروف گوی تملق را از ه ربودند ،حتی
خود يزيد میدانست اينان راست نمیگويند و چاپلوسی میكنند؛ از اينرو از پدر
پرسيد :اينان ما را میفريبند يا ما آنان را گول میزني ؟! معاويه پاسخ داد :هركه را
بخواهی بفريبی ،او نيز تو را میفريبد.

1

خلفای اموی با پرداخت مبامغ هنگفت و غير آن ،دين و وجدان افراد را خريده،
در راه مطامع و اهداف سياسی خود از آنان بهرهبرداری میكردند.
جعلحدیث 

از خطيرترين اقدامات ناجوانمردانۀ امويان در راستای تحريف دين و استفادۀ ابزاری
از مقدسات و باورهای مذهبی مردم ،جعل حديث بود .آنان برخی صحابۀ سادهموح
و ضعيفااليمان را فريفته و به جعل احاديث دروغين از زبان پيامبر
واميداشتند .مردم از آنرو كه اين اصحاب در زمان رسول خدا بودند ،حضرت را
 .1محمد بن يزيد مبرد ،الكامل ،ص .305
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ديده و در كرده و حديث و سخنش را شنيده بودند ،سخنشان را باور میكردند و با
اين شگرد خلفا به اهداف سياسیشان میرسيدند .در زمان امويان و عباسيان آنقدر
دروغ بستند كه تشخيص صحيح از ناصحيح مشكل و سخت

بر رسول خدا

مینمود .شماری از احاديث جعلی در سرزنش و تنقيص امام علی

بود كه توسط

برخی صحابه و تابعين جعل میشد ،چنانكه دربارۀ فضايل صحابه دروغپردازی

میشد تا به جنگ و مخامفت با بنیهاش بپردازند 1.معاويه به كارگزارانش نوشت:
«بررسی كنيد چه راويانی طرفدار و دوستدار عثماناند و دربارهاش فضايل و
مناقب میتراشند .اينان را نزد خود جا داده ،مقرب خويش ساخته و گرامی
بداريد!» .دروغگويان روايتپرداز هر روايت و حديثی جعل میكردند ،از معاويه
جايزه و پاداش و صله میگرفتند .وقتی حديث دربارۀ عثمان فراوان شد و در هر
كوی و برزن رواج يافت ،معاويه به واميانش نوشت« :اكنون دربارۀ فضايل صحابه و
خلفا همت گماريد؛ اما در مورد ابوتراب [امام علی] نگذاريد حتی يک حديث
رواج يابد مگر آنكه ضد و تنقيص آن را از صحابه نقل كنيد!»

2

بارزترين صحابی كه به جعل حديث همت گمارد ،ابوهريره بود كه بسيار مورد
بهرهبرداری سياسی معاويه قرار گرفت .وی سادهموح بود و شخصيتی ضعيف داشت
و برای روايات دروغينی كه جعل میكرد ،مال و منصب فراوان از معاويه دريافت
داشت ،آنقدر كه بینياز شد.
در جای ديگر معاويه چهارصدهزار دره به سمرة بن جندب داد تا به دروغ
بگويد آيۀ زير در سرزنش امام علی
َ ُ

ْ

ُ ْ

ق ْول ُه ف ِی ال َحیاةِ ّالدنیا.»...

3

َ َ َّ
الن ِاس َمن ُی ْع ِج ُب َك
نازل شده است« :و ِمن

 .1ابن ابیامحديد ،شرح نهجالبالغه ،ج  ،4ص 63؛ همان ،ج  ،11ص .46
 .2عبدامحسين امينی ،الغدیر ،ص 28؛ احمد امين مصری ،فجر االسالم ،ص .275
 .3بقره :آيۀ 205 – 204؛ ابن ابیامحديد ،شرح نهجالبالغه ،ج  ،4ص .73
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اهدافسياسیامویاندرجعلحدیث 

از جمله اهداف سياسی امويان برای جعل حديث میتوان موارد زير را برشمرد:
 .1مخالفت و همآوردی با امیر مؤمنان

اين احاديث دروغين بدان منظور در جامعه اسالمی پخش و نشر میشد كه باور و
اعتقاد مردم به امام و اهل بيت

مخدوش شده ،كسی ديگر به عترت و خاندان

پيامبر ايمان و اعتمادی نداشته باشد .شماری از اين احاديث جعلی به صحيح
بخاری راه يافته است كه با بررسی و ريشهيابی روايات به دروغينبودن آنها پی برده
و نيز اهداف سياسی مذهبی پشت پرده دانسته میشود؛ از جمله اين روايت است
كه رسول خدا فرمودَ « :إّن َآل أبی َ َ ْ ُ
ُ َ
َ َ ّ
ْ
صال ُح
طالب لیسوا لی ِبأولیاء إنما ولی ِی الله و ِ
ِ
ْ
َ 1
ال ُم ْؤ ِم ِنین».
 .2ستایش معاویه

دنياپرستان و طمعورزان با هدف كسب مال و توجه معاويه ،در وصف وی احاديث
دروغ میگفتند .عالمه امينی در كتاب الغدیر 2شماری از اين روايات را آورده و از
حيث سند و دالمت آنها را نقد و بررسی كرده است .بيشتر راويان اهل شاماند كه
توسط رجالشناسان و خبرگان حديث و روايت ،غيرمعتبر و ناعادل معرفی شدهاند.
 .3قداستبخشی به منطقۀ شام

معاويه میكوشيد مركز حكومت و قدرت خويش (شام) را قداست و احترام ويژهای
ببخشد و قداست و حرمت حرمين شريفين (مكه و مدينه) را به شام بدهد .واقدی
تاريخنگار مینويسد :سال 41هجری پس از صلح با امام حسن
 .1ابن ابیامحديد ،شرح نهج البالغه ،ج  ،4ص .64
 .2عبدامحسين امينی ،الغدیر ،ج  ،10ص  374ه .383

وقتی معاويه از
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عراق به شام برگشت ،ميان مردمان سخنرانی كرد و گفت« :رسول خدا به من فرمود:
پس از من تو به خالفت میرسی ،پس سرزمينی مقدس برای حكومتت
برگزين.»...

1

 .4واداشتن مردم به اطاعت از امویان

سلطنت برای معاويه كافی نبود ،چنانكه جرايمی همچون جنگ صفين و نبرد با
امام علی و امام حسن روح پليد وی را ارضا نمیكرد .وی با امام حسن
ً
پيمان صلح بست؛ اما بعدا بندهای قرارداد را زير پا نهاد .گرچه سلطان بالمنازع
اسالم شده بود ،اما هنوز بسياری به ويژه اهامی عراق و حجاز در مشروعيت
حكومت وی ترديد داشتند و دودل بودند؛ از اينرو معاويه و پس از وی ديگر
حاكمان اموی در پی آن بودند كه با استفاده از جعل حديث ،مردم را به تدريج به
اطاعت و پيروی از خويش وادارند و همگان باور كنند اينان جانشينان و خليفۀ بر
حق رسول خدايند؛ پس اگر دچار ناراحتی و سختی و مشقتی گردند ،در راه اسالم و
دين است و اين وضع سرنوشت خدادادی مردم است! احاديثی جعل میشد كه به
همگان میآموخت صبر و شكيبايی و خوندلخوردن ،اجر و پاداش دارد؛ اما بی-
تابی و اعتراض سبب ضايعشدن اجر و ثواب است 2.به نقل از رسول خدا میگفتند:
«ايشان پيشبينی كرده در آينده مردم شاهد اموری به ظاهر منكر و ناپسند خواهند
بود؛ اما با اين حال از خلفا و حاكمان پيروی كرده ،كار خود را به خدا وابگذاريد و
3
از پيشگاه امهی دادخواست كنيد!»
اما كسی كه با روح اسالم و آموزهها و اصول سياسی و حكومتی آن آشناست و
میداند دين به رويارويی و نبرد با حاكمان منحرف و گمراه برمیخيزد و با حماسه و
 .1ابن ابیامحديد ،شرح نهج البالغه ،ج  ،4ص .73
 .2ابن قتيبه امدينوری ،الشعر والشعراء ،ص .572
 .3حافظ ابوعبدامله محمد بن اسماعيل ،صحیح بخارى ،ج  ،4ص .181
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انقالبی است ،پی میبرد كه چنين احاديثی جعلی بوده و در خدمت به امويان جعل
و وضع شده است.
نقداحادیثجعلی 

چگونه میتوان در برابر ست و بيداد و فساد حاكمان ساكت بود و با ايشان مخامفت
نكرد و احكام عملی دين را كه هدف برپايی حكومت و دومت است ،زير پا نهاد و
ناديده گرفت؟! آيا میتوان باور كرد رسول خدا

فرموده :در هر حال واجب است

از حاكمان اطاعت كنيد مگر كفر روشنی ببينيد؟! آيا نبايد به بار شرابی كه توسط
شتران به شام برای معاويه برده میشود ،اعتراض كرد و فقط در خانه و مسجد
نشست و به عبادت و پرستش مشغول بود و گفت :حساب هر كس دست
خداست؟!
موضعاسالمدربرابرستمگران 

با مطامعه و بررسی آيات و احاديث متواتر بیهيچ زحمت و تكلفی درمیيابي كه
موضع اسالم در برابر بيدادگران ،زير بار ظل نرفتن و عدم اعتماد و اتكا و دوستی و
ََ َ َ َ
َ َ َ
ُ
َ ُ 1
طرفداری از ستمگران و ظاممان استَ « :وَل ت ْرك ُنوا ِإلی ال ِذی َن ظل ُموا ف َت َم َسك ْم النار؛
بر ظاممان تكيه نكنيد كه سبب میشود آتش شما را فراگيرد ».آيۀ شريفه بدان
معناست كه از اينان پيروی نكرده و به آنان گرايش پيدا نكنيد.

2

بايد از كفرورزان و بدعتگذاران معصيتكار دوری و بيزاری جست 3.عالمه
طباطبايی در مناقشه با نويسندۀ تفسیر المنار مینگارد :ظاممين در آيه به مشركان
اختصاص نداشته ،دربردارندۀ ستمگران امت اسالم نيز بوده ،برخی اينان از
 .1هود :آيۀ .113
 .2محمد قرطبی ،الجامع الحكام القرآن ،ج  ،9ص .108
 .3همان.
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بيدادگران عاد و ثمود بدتر بوده ،سركشتر از فرعون و هامان و قارونند .هركه ستمگر
باشد [چه مشر و چه مسلمان و چه اهل كتاب] آيه دربردارندۀ اوست 1.روايت در
اينباره بسيار و به حد تواتر رسيده ،روشن و همخوان با كتاب خدا و روح اسالم و
تعامي و احكام آن است.
برترینجهاد 

َ َ ْ
َ
َ ُ ْ
ترمذی در سنن میگويد كه پيامبر فرمودّ « :إّن ِمن أعّظ ِم ال ِج َه ِاد ك ِل َمة َعد ٍل ِع ْند
َْ
ُسلّط ٍاّن َجا ِئ ٍر؛ 2از جمله مصاديق برترين جهاد ،گفتن سخن عادالنه در حضور
َ
َ
َ َ ُ َّ ُ ُ
سلطانی ستمگر است ».همچنين« :أ َح ُ
إلمام
قال
ت
ق
ح
ة
م
ل
ك
الله
ی
إل
هاد
الج
ب
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
جا ِئ ٍر؛ 3محبوبترين جهاد نزد خدا سخن حقی است كه به پيشوايی ستمگر گفته
شود ».بیتوجهی در اينباره و نهی از منكرنكردن ،همچون كشتی دانسته شده كه
برخی در طبقات پايين ،آن را سوراخ كرده ،سرنشينان طبقات باال بگويند :به ما
ربطی ندارد! 4چنانكه فردی سادهموح و خوشباور به امام علی در جنگ صفين
عرض كرد :شما به عراق برگرد و ما به شام و كاری به همديگر نداشته باشي  .امام
َ
َ
َْ
َ َ َ َ َ َ
َ
فرمودِ « :إ َّن الل َه ت َب َارك َو ت َعالی ل ْم َی ْرض ِم ْن أ ْو ِلیا ِئ ِه أ ّْن ُی ْع َصی ِفی األ ْر ِض َو ُه ْم
ُس ُك ٌ
وت...؛ 5خدا راضی نيست اوميائش ببينند روی زمين نافرمانی خدا میشود؛
اما آنان ساكت بنشينند و امر به معروف و نهی از منكر نكنند .جهاد در اين راه برای
6
من آسانتر از بازكردن غل و زنجير در جهن است».

 .1سيد محمدحسين طباطبايی ،المیزان فی تفسیر القرآن ،ج  ،11ص .54
 .2ابوعيسی ترمذی ،سنن ترمبى ،ج  ،3ص .319
 .3متقی هندی ،کنز العمال ،ش .5510
 .4ابوعيسی ترمذی ،سنن ترمبى ،ج  ،4ص  ،470ح .2173
 .5مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،32ص .526
 .6نوشتار حاضر ،بخشی از كتاب در مكتب عاشورا اثر مرحوم آيت امله محمدمهدی آصفی میباشهد
كه با اندكی تصرف ،سامان يافته است.

م
جلس چهارم
نقش معاوية بن ابیسفیان در شهادت امام حسین(ع)

نقش معاویة بن ابیسفیان در شهادت امام حسین



آیتاللهسيدعلیحسينیميالنی 

مقدمه

حادثۀ كربال و شهادت حضرت سيدامشهدا

از مه ترين قضايای تاريخی است

كه در عقايد مسلمانان نقش بسزايی داشته و گستردگی ابعاد آن همواره برای
دانشمندان و انديشمندان شگرف بوده است.
به طور كلی میتوان اين حادثه را از سه جهت بررسی كرد:
 .1ريشهها و علتهای رخداد اين حادثه؛
 .2وقايع پيشآمده در حادثۀ كربال؛
 .3آثار و پيامدهای اين حادثه در تاريخ اسالم و جوامع بشری.
هر كدام از اين جهات ،ابعاد و زوايای مختلفی دارد كه اين نوشتار ،فقط به
نقش پنهانی معاويه در قتل امام حسين

میپردازد .در اين مقال از تحقيقاتی كه

انجام شده است نتايجی گرفته خواهد شد كه میتوان گفت تا به حال به آن پرداخته
نشده است.
اين پژوهش از مه ترين و قديمیترين مدار و منابع دست اول تاريخی،
حديثی و تفسيری اهل ّ
تسنن بهره گرفته و تنها در موارد اندكی از بعضی كتابهای
مه شيعه استفاده شده است.
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طرحدیدگاه 

نقش معاو يه در شهادت سيدامشهدا

از دو جنبه قابل بررسی است:

الف) اثبات والیت یزید و جانشینی او برای معاویه

بدون شك ،جانشينی يزيد توسط خود معاو يه صورت گرفته است و بنابراين ،از نظر
شرعی ،عرفی و قانونی همۀ كردارها و اعمال يز يد را بهراحتی میتوان به معاو يه
نسبت داد.
ب) طراحی نقشۀ قتل و شهادت امام حسین

توسط معاویه

با استنباط از مسائل تاريخی و تحقي ِق دقيق ،روشن خواهد شد كه نقشۀ قتل و

شهادت امام حسين

در عراق توسط خود معاو يه طراحی شده است .او تمام

مقدمات اين جنايت تاريخی را فراه و طرحريزی كرده و يز يد آن را به اجرا گذاشته
است .با تأمل و دقت در مطامبی كه در پی میآيد اين حقيقت از حقايق ناگفتۀ
عاشورا روشن خواهد شد.
موانعجانشينییزید 

با توجه به اين مقدمه بايد گفت كه مسئله جانشينی يز يد و اثبات واليت عهدی او از
برنامههای بسيار مشكلی بوده كه معاو يه با زحمت و سياست فراوانی موفق به انجام
آن شده است؛ چرا كه در مقابل اين برنامه ،موانعی وجود داشته كه از جمله میتوان
به اين دو نمونه اشاره كرد:
مانع اول :بزرگانی از صحابه در آن زمان بودهاند كه با وجود آنان ،معاو يه به
خودش جرأت نمیداده اين فكر را اظهار كند تا چه رسد به اينكه آن را عملی سازد.
مانع دوم :در آن زمان افرادی خود را برای رسيدن به خالفت آماده كرده بودند و
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ادعای رياست داشتند ،بنابراين روشن است كه آنان نيز با طرح وميعهدی يز يد
مخامفت میكردهاند.
معاو يه برای رسيدن به هدف شوم خود و برداشتن اين موانع از مقابل ،چند راه را
در پيش گرفت .او برخی را با مسمومكردن ،بعضی را با تبعيد و عدهای را با پرداخت
پول و خريدن آنان (تطميع مامی) از مقابل خود كنار زد تا راه جانشينی فرزندش
هموار شود .برای نمونه مواردی را بررسی میكني :
 .1امام حسن مجتبی

حضرت مجتبی

مانعی بزرگ بر سر راه جانشينی يزيد بودند .علمای اهل ّ
سنت

معتقدند :معاو يه در همان زمان حيات امام حسن مجتبی
افتاد 1.وجود امام مجتبی

به فكر جانشينی يز يد

از دو جهت مانع بزرگی بر سر راه اين تصمي بود:

يك  :شخصيت و موقعيت اجتماعی و يژۀ آن حضرت و برادرشان اباعبدامله
در مدينه.

امحسين

دوم :قرارداد ميان امام مجتبی

و معاو يه كه با توجه به بندهای آن ،معاو يه

نبايد پس از خود ،كسی را به جانشينی بگمارد و بعد از او حكومت به امام
مجتبی

و اگر آن حضرت در دنيا نبودند ،به امام حسين

برسد و معاو يه آن را

پذيرفته بود.
اين قرارداد ،حقيقتی است كه عاممان بزرگ اهل سنت در كتابهای خود

نوشتهاند 2و انديشمندان ما نيز بر آن تصريح كردهاند.
احنف بن قيس ،از برجستهترين شخصيتهای زمان معاو يه است .وی در
 .1ابن قتيبه امدينوری ،االمامة والسیاسة ،ج  ،1ص .194-191
 .2ابن حجر عسقالنی ،فتح البارى (شرح صتحیح البختارى) ،ج  ،13ص 55؛ شهمسامدين ّ
محمهد
ذهبی ،سیر اعالم النبالء ،ج  ،3ص264؛ ابنعساكر ،تاریخ مدینة دمش  ،ج  ،13ص .261
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چنين وضعيتی به معاو يه میگو يد« :تا زمانی كه حسن بن علی زنده است ،مردم
حجاز و عراق به جانشينی يزيد ،رضايت نخواهند داد و تن به بيعت با او
1
نمیدهند».
معاويه با وجود امام مجتبی نه فقط اهل عراق را ،بلكه حتی اهل شام را نيز
نمیتوانست به بيعت با يز يد راضی كند؛ چرا كه آنان يزيد را میشناختند و معاو يه
هيچ راهی در مقابل خود نمیديد ،مگر آنكه آن حضرت را با زهر مسموم كند.
قضيۀ شهادت امام مجتبی توسط ّ
سمی كه معاو يه آماده كرده بود از قضايايی
است كه علمای اهل سنت نيز به صورت متواتر نقل كردهاند و به آن اذعان دارند.
ّ
 .2سعد بن ابیوقاص

سعد بن ابیوقاص يكی ديگر از موانع اين راه بود .اهل سنت ،سعد بن ابیوقاص را
ّ
از «عشرۀ مبشره» میدانند 2.همچنين او در زمرۀ شش نفری است كه عمر بن
خطاب بعد از خود برای شورای تعيينكنندۀ خليفه معرفی كرده بود .او اگرچه با
اميرمؤمنان علی

رابطۀ خوبی نداشت ،ومی با اين حال برای شخص معاو يه نيز

احترامی قائل نبود ،تا چه رسد به يزيد .معاو يه نيز با وجود چنين شخصيتی
نمیتوانست بهآسانی برنامۀ خود را عملی كند .پس بهناچار سعد بن ابیوقاص را
نيز بهوسيلۀ س  ،به قتل رسانيد.

3

 .3عبدالرحمان بن ابیبکر

عبدامرحمان فرزند ابوبكر و برادر عايشه ،از مخامفان واليت عهدی يزيد بود.
 .1علی بن حسين مسعودی ،مروج البهب ومعادن الجوهر ،ج  ،1ص .714 -713
ّ
 .2منظور از «عشرۀ مبشره» ،ده نفری هستند كه اهل سنت از پيامبر روايتی را مبنی بر بهشتیبهودن
اين افراد نقل میكنند؛ امبته جعلی بودن اين حديث ،در جای خود به اثبات رسيده است.
 .3ابوامفرج اصفهانی ،مقاتل الطالبین ،ص 80؛ ابن ابیامحديد ،شرح نهجالبالغه ،ج  ،16ص .49
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معاو يه در ابتدا پومی به مبلغ يكصدهزار دره برای او فرستاد .عبدامرحمان در
پاسخ به اين عمل گفت:

من دين را به دنيا نمیفروش  1.او نهتنها ،پول را قبول نكرد ،بلكه به مخامفت

علنی و اعتراض نيز پرداخت.

2

نوشتهاند :بعد از فرستادن پول برای عبدامرحمان توسط معاو يه و قبولنكردن او

چيزی نگذشت كه عبدامرحمان مرد 3.با اندكی تحقيق ،حقايق بيشتری در
خصوص چگونگی مرگ عبدامرحمان فاش میشود .تاريخنگاران اهل سنت
مینو يسند كه معاو يه به عبدامرحمان گفت :به خدا قس تصمي گرفتهام تو را به قتل
برسان ! 4و به اين ترتيب معاو يه به طور رسمی او را تهديد به قتل كرد و مدتی
نگذشت كه بدون هيچ مقدمهای جنازۀ عبدامرحمان بن ابیبكر پيدا شد.
 .4عبدالرحمان بن خالد

عبدامرحمان فرزند خامد بن وميد 5،يكی ديگر از مخامفان طرح جانشينی يزيد بود.
ّ
عبدامرحمان ،در جنگ صفين در مشگر معاو يه بود و نه فقط جزو مشكريان ،بلكه
پرچ اصلی مشكر بر دوش او قرار داشت و اهل شام عالقه خاصی به او داشتند.
ّ
عبدامبر میگو يد :هنگامی كه معاو يه میخواست برای يز يد بيعت
حافظ ابن
بگيرد ،خطبهای برای مردم شام خواند و گفت :ای مردم! من ديگر پير شدهام و سن
من باال رفته است .به اين فكر افتادم كه سرپرستی شما را بعد از خودم به كسی
بسپارم كه بتواند وحدت شما را حفظ كرده و حكومت را اداره كند .من نيز فردی
 .1ابن عبدامبر ،االستیعاب فی معرفة االصحاب ،ج  ،2ص  825ه .826
 .2ابن اثير ،الكامل فی التاریخ ،ج  ،3ص .506
 .3ابن عبدامبر ،االستیعاب فی معرفة االصحاب ،ج  ،2ص  825ه .826
ّ
ََ ُ َْ َُ َ
ّ .4
أقتلك».
محمد بن جرير طبری ،تاریخ األمم والملوک ،ج  ،4ص َ « :226والل ِه! لقد هممت اّن
 .5خامد بن وميد ،يكی از دشمنان سرسخت اهل بيت بوده است.
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همچون شما هست  ،پس رأی و نظر خودتان را در اين باره بگو ييد.
همۀ مردم بهاتفاق گفتند :ما عبدامرحمان بن خامد را به جانشينی شما انتخاب
میكني  .رأی و نظر مردم برای معاو يه بسيار سنگين و گران تمام شد .او ناراحتی
خود را از اين موضوع مخفی كرد تا اينكه عبدامرحمان بيمار شد و معاو يه طبيبی
يهودی برای معامجۀ او فرستاد .اين طبيب يهودی نزد معاو يه جايگاه خاصی داشت.
معاو يه به طبيب دستور داد تا در داروی تجو يزشده برای مداوای عبدامرحمان سمی
ّ
عبدامرحمان بر اثر
كشنده قرار دهد تا او بميرد؛ اما در ميان مردم گفته شود كه
بيماری درگذشته است .طبيب يهودی نيز چنين كرد و در اثر اين دارو ،در معده و
رودههای عبدامرحمان مشكلی به وجود آمد كه به مرگ او انجاميد.
ّ
عبدامبر در ادامۀ نقل داستان میافزايد :در پی اين ترور مرموزانه ،مهاجر بن
ابن
خامد (برادر عبدامرحمان) ،همراه غالمش به طور مخفيانه وارد دمشق شد و انتقام
عبدامرحمان را از آن طبيب يهودی گرفت و او را به قتل رساند .سپس مینو يسد:
اين جريان نزد تاريخنگاران و رجالشناسان معروف است.

1

چرا عبدامرحمان كه از ياوران و بزرگان مشكر معاو يه بوده ،اينگونه ترور
میشود؟ زيرا با وجود او ،طرح جانشينی يز يد محقق نمیشد .پس بايد او را از سر
راه میبرداشت تا در آينده يز يد بهراحتی خالفت و سلطنت پدرش را ادامه دهد و
جای او را بگيرد!
 .5زیاد بن ابیه

زياد بن ابيه ،از مخامفان طرح جانشينی يز يد بود كه شرح حال او برای همگان
آشكار و معروف است .او كسی است كه پدرش مشخص نيست( .زنازاده است)
معاو يه ،زياد را به پدرش ابوسفيان منسوب كرد و او را به عنوان برادر خود به جامعۀ
 .1ابن عبدامبر ،االستیعاب فی معرفة االصحاب ،ج  ،2ص  829ه .830

نقش معاوية بن ابیسفیان در شهادت امام حسین(ع)

75

آن روز معرفی كرد!
حال چه شد و چرا معاو يه او را از ميان برداشت؟ آری ،زياد از كسانی است كه
ً
با وميعهدی يزيد رسما مخامفت میكرده و حتی در سر فكر رياست و گرفتن
حكومت بعد از معاو يه را میپرورانده است .در تاريخ آمده ،معاو يه در نامهای
به زياد از او خواست تا مردم را به واليت عهدی يز يد فرا خواند .وی در جواب،
اينگونه نوشت :ای معاو يه ،همانا نامۀ تو و درخواستت به دست رسيد .بهراستی
هنگامی كه مردم را به بيعت با يز يد دعوت كني چه خواهند گفت ،در حامی كه
يز يد ،سگباز و ميمونباز است و كارش شرابخواری و نوازندگی است؟ ای
معاو يه! برای معرفی يزيد به جانشينی بعد از خود ،شتاب مكن.

وقتی اين نامه به دست معاو يه رسيد ،گفت :وای بر فرزند عبيد! 1به من خبر

رسيده كه اين شخص انگيزۀ رياست دارد و خيال كرده كه میتواند جانشين من
باشد .به خدا سوگند انتساب او را به پدرم ابوسفيان نفی میكن و در جامعه آبرو يش
را میريزم!

2

سرانجام بعد از رد و بدل شدن اين حرفها دربارۀ جانشينی يزيد ،هفتهای
نگذشت كه زخمی در دست زياد بن ابيه به وجود آمد كه به مرگ او انجاميد.
عدهای از مردم گفتند كه او به طاعون مبتال شده است.
و بسياری از مردم نيز احتمال قوی دادند كه زياد از جمله مسمومشدگان توسط
معاو يه بوده باشد.

3

آنچه بيان شد ،نمونهای از فرجام مخامفان و مزاحمان واليت عهدی يز يد در
حجاز و شام بود كه به شيوههای گوناگون به قتل رسيدند.
 .1عبيد ،نام يكی از پدرانی است كه زياد را به او منسوب میكنند.
 .2يعقوبی ،تاریخ یعقوبی ،ج  ،2ص .220
 .3همان ،ص 235؛ شمسامدين ّ
محمد ذهبهی ،ستیر اعتالم النتبالء ،ج  ،3ص 496؛ ابهن عسهاكر،
تاریخ مدینة دمش  ،ج  ،19ص .203
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روشهایمبارزهبامخالفانیزید 

 .1تبعید

يكی ديگر از روشها برای مبارزه با مخامفان طرح واليت عهدی يز يد ،تبعيد بود.
معاويه بزرگانی از اهل آن زمان را كه با طرح يادشده مخامف بودند ،به نقاطی دور
تبعيد كرد تا نتوانند مانع اجرای طرح او شوند.

ّ
از جمله آن شخصيتها ،سعيد بن عثمان بن عفان بود .ابنعساكر در اين زمينه

مینو يسد :مردم مدينه بر اين باور بودند كه بعد از معاو يه ،سعيد بن عثمان خليفه
است .او نزد قوم خود ،بنیاميه و پيروانش چنين موقعيتی داشت و با اين اعتقاد
مردم ،هرگز نوبت به حكومت يز يد نمیرسيد؛ تا جايی كه اين اعتقاد را در قامب
شعر درآوردند كه در بين عموم مردم مشهور شده بود.

1

در تاريخ آمده است :روزی سعيد بن عثمان بر معاو يه وارد شد و در گفتوگوی
خود با معاو يه بر سر واليت عهدی يز يد به نزاع و مجادمه برخاست و خود را برای
خالفت برتر از يز يد خواند.

2

سرانجام معاو يه ،سعيد بن عثمان را به عنوان وامی به خراسان فرستاد تا از مركز

حكومت دور باشد 3و آنگاه كه سعيد به خراسان رفت ،غالمان و اطرافيان او را
تحريك كردند تا سعيد را به قتل برساند و چنين شد.

4

 .2پرداخت حقالسکوت به بزرگان

معاويه با اين روش ،عدهای از بزرگان مخامف را با پرداخت پول يا حقامسكوت
 .1ابن عساكر ،تاریخ مدینة دمش  ،ج  ،21ص .223
 .2ابنكثير ،البدایة و النهایة ،ج  ،8ص .87
 .3ابن خلكان ،وفیات االعیان وأنباء ابناء الزمان ،ج  ،5ص  389ه .390
 .4يعقوبی ،تاریخ یعقوبی ،ج  ،2ص .237
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خريد .پيشتر ،داستان فرستادن پول برای عبدامرحمان بن ابیبكر روايت شد .در
اجرای اين طرح ،معاو يه به وامی كوفه ،مغيرة بن شعبه دستور داد عدهای از اهل
كوفه را به شام بفرستد كه از معاو يه ،جانشينی يز يد را درخواست كنند تا به تعبيری
(به شكل نمايشی) بگو يند كه مردم واليت عهدی يزيد را خواستارند .مغيره چهل
نفر را برگزيد و به شام فرستاد .آنان در سخنرانی معاو يه شركت كردند و سپس از او
خواستند كه يزيد را به جانشينی خود معرفی كند .آنها گفتند :ای معاو يه! ما از آينده
خبر نداري و نمیداني چه خواهد شد؟ چرا معطل میكنی؟ و برای چه مردم را در
انتظار میگذاری؟ مصلحت آن است كه يزيد را به جانشينی خود معرفی كنی.
سركرده اين گروه عروه پسر مغيرة بن شعبه بود .فردی به او گفت :پدر تو دين اين
گروه را به چه مبلغی خريد؟ عروه پاسخ داد :سیهزار دره  .گفت :عجب! دين آنان
خيلی ارزان بود!

1

تنها كسی كه همراهی او فوايد فراوانی برای يز يد و معاو يه داشت و از سويی
ّ
ضررهای بسياری برای اسالم و جامعۀ مسلمانان به بار آورد ،عبدامله بن عمر است.
او نيز از مخامفان وميعهدی يزيد بود كه با گرفتن پول سكوت كرد و سكوت او آثار
ّ
فراوانی داشت؛ چرا كه عبدامله بهظاهر مردی مقدس و برای جامعۀ آن روز و مردم
آن ديار امگو و نمونه بود .افزون بر آن ،به خاطر پدرش (عمر بن خطاب) نيز به او
احترام میگذاشتند .او برای سكوت خود ،صدهزار دره گرفت و تا آخرين محظه با
سكوتش ،طرح و برنامۀ معاو يه را تأييد كرد.

2

 .2ترور مخالفان

از جمله روشهای مبارزه معاويه با مخامفان كشتن شخصيتهای مخامف واليت
 .1ابن عساكر ،تاریخ مدینة دمش  ،ج  ،40ص 298؛ ابن اثير ،الكامل فی التاریخ ،ج  ،3ص .350
 .2ابن حجر عسقالنی ،فتح البارى (شرح صحیح البخارى) ،ج  ،13ص.60
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يزيد بود كه اين روش در باره عبدامرحمان بن خامد و زيادبن ابيه اجرا شد كه
مباحث آن در موانع جانشينی و واليت يزيد مطرح شد.
اهدافشوممعاویهدرکوفه 

واميان كوفه (از ابتدای رياست معاو يه تا هنگام مرگ او) شش نفر بودند .نكتۀ جامب
توجه اينكه اين شش نفر ،يا از بنیاميه بودند يا از نزديكترين افراد معاو يه و همۀ
آنها به نوعی با اهل بيت

دشمنی داشتند .معاو يه با ه دستی شش تن از واميان

خود در كوفه ،به شناسايی و سركوب مخامفان خود پرداخت و به هر كدام از واميان
دستور داد كه به نوعی شيعيان كوفه را سركوب كنند .او اين اعمال را به دو دميل
انجام داد :نخست كسانی كه با واليت عهدی يز يد معارض و مخامف هستند ،از
بين بروند .دوم اينكه شيعيان كوفه كه ممكن است در آينده در زمرۀ كمككنندگان و
ياوران سيدامشهدا

باشند ،سركوب شوند و كوفه از شخصيتهای بزرگ شيعی

خامی شود.
عمدۀ اين سركوبها نيز توسط زياد بن ابيه صورت گرفت؛ چرا كه او تكتك
شيعيان را میشناخت .از اينرو آنان را تحت تعقيب قرار میداد .برخی تاريخنگاران
َ
بهصراحت دربارۀ عملكرد او با شيعيان مینو يسندَ « :
كاّن ز یاد ی َت َت َّب ُع شی َعة َع ِل ّی؛
زياد بن ابيه در پی شيعيان علی بود و آنان را تحت تعقيب قرار میداد».

1

حجر بن عدی 2و عمرو بن حمق 3از شخصيتهای بزرگ شيعيان در كوفه

بودند كه زياد بن ابيه آنان را به همراه يارانشان دستگير كرد.
 .1ابن عساكر ،تاریخ مدینة دمش  ،ج  ،19ص 202؛ شمسامدين ّ
محمد ذهبی ،سیر اعالم النبالء ،ج
 ،3ص 496؛ ابن اعث كوفی ،الفتوح ،ج  ،4ص.316
 .2ابن اثير ،اسد الغابة فتی معرفتة الصتحابة ،ج  ،1ص 679؛ ابهن عبهدامبر ،االستتیعاب فتی معرفتة
االصحاب ،ج  ،1ص .329
 .3ابن عبدامبر ،االستیعاب فی معرفة االصحاب ،ج  ،3ص.174
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رجالشناسان در شرح حال اين دو نفر مینو يسند :حجر بن عدی و عمرو بن
حمق از بزرگان صحابۀ رسول خدا

بودند 1.روشن است كه دستگيری چنين

شخصيتهايی مقدماتی الزم دارد؛ چرا كه صحابۀ رسول خدا

در اجتماع آن

روز احترام و يژهای داشتند .آنان از حجر بن عدی خواستند كه اميرمؤمنان علی
را معن كند و دشنام دهد ،اما او حاضر نشد .واضح است كه در آن عصر دشنام
ندادن به امام علی

جرم بزرگی محسوب میشد و اثبات آن به مدرك قوی نياز

داشت.
از اينرو آنان طوماری بر ضد حجر بن عدی تنظي كردند كه بزرگان و
شخصيتهای كوفه آن را امضا نمودند و گفتند :حجر بن عدی به سبب تبرینكردن
از علی ،مستحق مرگ است!
در تاريخ ،اسامی كسانی كه طومار را امضا كردهاند ،آمده است .با مطامعۀ
اسامی امضاكنندگان طومار چند مطلب مشخص و برمال میشود:
امف) شهر كوفه در آن روزگار چه وضعيتی داشته است و اينكه عدۀ فراوانی از
بزرگان بانفوذ ساكن كوفه ،دشمن اهل بيت

بودهاند.

ب) برخی از همين افراد كه در ماجرای حجر بن عدی اينگونه عمل كردند ،در
شهادت حضرت مسل

و سيدامشهدا

نيز دست داشتند و در زمرۀ مشكريان

يز يد بودند.

ج) بيشتر اين افراد از بزرگان ،رجال و راو يان صحاح ّ
سته 2هستند ،دانشمندان
ّ
اهل سنت به اين افراد اعتماد داشتند و آنان را به پرهيزگاری و تقدس میشناسند.
اين افراد در عل فقه و تفسير به عنوان راوی روايتی از آنان نقل میكنند.
از افرادی كه آن طومار كذايی را امضا كردند ،فرزندان طلحه و زبير ،ابوموسی

 .1همان.
ّ
ّ
 .2مه ترين كتب حديثی اهل سنت ،شش كتاب است كه به آنها «صحاح سته» میگويند.
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اشعری و نيز شمر بن ذیامجوشن و عمر سعد هستند .با اين توصيف ،بهخوبی
آشكار میشود كه چه كسانی در كوفۀ آن روزگار زندگی میكردند .بنابراين كسی
نمیگو يد كه در آن عصر ،مردم كوفه ،شيعيان اميراممؤمنين علی بودهاند يا غلبه
با شيعيان بوده است .نه؛ چنين نيست.
همانگونه كه گذشت ،معاو يه با شيوههای گوناگون شهرهای مدينه ،حجاز ،شام
و كوفه را از وجود مخامفان خود پاكسازی كرد .بنا بر تحقيق و بررسیها در
اين باره ،از شخصيتهای بزرگی كه به عنوان مخامف واليت عهدی يزيد مطرح
ّ
بودند فقط دو نفر باقی ماندند :حضرت سيدامشهدا و عبدامله بن زبير.
بنابراين معاو يه درصدد زمينهسازی و آماده كردن مقدماتی برآمد تا جايی كه
وصيتنامهای نوشت و آن را نزد غالم نصرانی خود به نام سرجون مخفی كرد تا در
وقت مناسب آن وصيتنامه را به يز يد بدهد.
با ادامۀ پژوهش و بررسیها ثابت خواهد شد كه اصل طرح و نقشۀ شهادت امام
حسين توسط خود معاو يه طراحی شده و اين حقيقت با تحقيقاتی كه انجام شده
است ،آشكار خواهد شد.
همانگونه كه در تاريخ آمده است ،دربارۀ مسائل حكومتی ميان امام حسين
و معاو يه ،ه به صورت حضوری و ه به صورت مكاتبهای ،مطامبی رد و بدل شده
است؛ اما معاو يه به سبب موقعيت و يژۀ آن حضرت نتوانست برای يز يد ،چه
بهاجبار ،چه با اختيار از سيدامشهدا بيعت بگيرد.
معاویهوعزلحاکممدینه

معاو يه قبل از مرگش ،مروان را از حاكميت بر مدينه عزل كرد و به جای او وميد بن
1
عتبه را قرار داد.
 .1ابن قتيبه امدينوری ،االمامة والسیاسة ،ج  ،1ص  .198اما بنا بر قول بعضی ،مانند ابن اعث  ،يزيد در
نخستين روزهای به قدرت رسيدنش ،مروان را عزل نمود و وميد بن عتبه را نصهب كهرد( .ابهن اعهث
كوفی ،الفتوح ،ج  ،5ص )9
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حال راز اين جابهجايی سياسی چيست؟ چرا مروان كنار گذاشته شد و به جای
او وميد سر كار آمد؟
مروان با سيدامشهدا
حسين بن علی

دشمنی داشت و معتقد بود كه بايد به هر شكلی

را به قتل رساند؛ ومی ديدگاه وميد بن عتبه دربارۀ سيدامشهدا

سر كار
اينگونه نبود و معاو يه نمیخواست فردی همچون مروان در آن شرايط بر ِ
باشد.

ادعايی كه در مقام اثبات آن هستي  ،از همين جابهجايی سياسی در مدينه آغاز
میشود .همين اختالف نظر ميان مروان و وميد ،موجب عزل و نصب آنان شده
است .اين جابهجايی از برنامههايی است كه اگر اجرا نمیشد ،نقشۀ شهادت
سيدامشهدا

به آن كيفيت پيش نمیآمد .پس طرح و برنامهای از قبل تعيين شده

بود كه به اجرا درآمد .به عبارت ديگر ،معاو يه قصد نداشته است در مدينه با شدت
با امام حسين

برخورد كند .از اينرو نبايد مروان حاك شهر میبود.

سهنکتۀمهم 

پيش از بررسی دقيق اين مطلب ،بيان سه نكته اهميت دارد :اول ،نامههايی كه مردم
كوفه برای سيدامشهدا

فرستادند و ايشان را به كوفه دعوت كردند ،در زمان معاو يه

و پس از بيعت يزيد نوشته شده است.
دوم ،وصيت معاو يه به يزيد است .معاو يه در پايان زندگی خود به يز يد گفت:
فرزندم! من راه را برای تو هموار كردهام ...مردان و شخصيتهای بزرگی را از بين
بردهام ،عز يزان و محترمان جامعه را برای تو ذميل كردهام و گردنهای عرب را در
مقابل تو به زير خ كردهام تا زمينههای حاكميت تو را فراه كن  1! ...معاو يه در

خصوص امام حسين

سفارشهای مهمی به يز يد كرد و گفت :مردم عراق

 .1ابن كثير ،البدایة والنهایة ،ج  ،8ص .174
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حسين بن علی را دعوت میكنند تا همراه او قيام كنند ...شكی ندارم كه او با تو
بيعت نمیكند و همان كسانی كه پدرش را كشتند و برادرش را مجروح كردند (كنايه
از اهل عراق است) برای از ميان برداشتن او كافی هستند.

1

سوم ،يزيد در نخستين خطبهای كه در شام خواند ،خبر از جنگی داد كه بهزودی
ّ
با اهل عراق درمیگيرد و در اين رويارويی به واسطۀ عبيدامله بن زياد پيروزی به
دست میآيد.

2

مرگمعاویهونامۀیزیدبهوليد،حاکممدینه

مرگ معاو يه فرا رسيد و يزيد بر تخت حكومت نشست .وی نخست در نامهای به
وميد بن عتبه ،وامی مدينه اينگونه نوشت :از عموم مردم و شخصيتها برای من
ّ
بيعت بگير؛ بهخصوص از عبدامله بن زبير و حسين بن علی .وی به پيوست اين
نامه ،يادداشت بسيار كوچكی به وميد ارسال میكند .آن يادداشت كوچك چه بوده
است؟ مضمون آن از گفتار و رفتار وميد بن عتبه معلوم میشود .وميد ،امام
حسين

را میطلبد و برای يز يد تقاضای بيعت می كند .حضرت نيز در پاسخ به

او فرمودند :مهلتی ده تا قدری فكر كن  .وميد نيز به حضرت گفت :برو در پناه خدا،

برو به سالمت!  3امام حسين

نيز به سالمت از نزد وميد خارج شد .مروان بیآنكه

جايگاه و سمتی رسمی داشته باشد ،در آن جلسه حضور داشت .وی به وميد گفت:
من به تو گفت او را در همينجا بكش! چرا انجام ندادی؟ وميد در پاسخ گفتَ « :إّن
 .1ابن سعد ،ترجمة االمام الحسین من طبقات ابنسعد ،ص 55؛ يوسف بن عبهدامرحمان ّ
مهزی،
تهبیب الكمال ،ج  ،6ص 414؛ شمسامدين ّ
محمد ذهبهی ،ستیر اعتالم النتبالء ،ج  ،3ص 295؛
ابن عساكر ،تاریخ مدینة دمش  ،ج  ،14ص 206؛ محمد بن جرير طبری ،تاریخ األمتم والملتوک،
ج  ،4ص .239
 .2ابن اعث كوفی ،الفتوح ،ج ،5ص .6
 .3ابن كثير ،البدایة والنهایة ،ج  ،8ص .157
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َ َ
ذاك ل َد ٌم َم ُصوّن؛ 1اين خونی است كه دستور دارم از آن محافظت كن  ».نكتۀ مه

و از

در اين نقل ،نوع برخورد وميد است .با تأمل در رفتار وميد با امام حسين

طرفی ،انديشه دربارۀ سخن مروان ،روشن میشود كه اگر مروان در آن زمان وامی
مدينه بود حضرت را به قتل میرساند و مشخص بود كه در پی اين اتفاق مشكالت
فراوانی دامنگير حكومت يزيد میشد و از اينجاست كه به راز عزل مروان پی
میبري .
عالوه بر اين معلوم میشود كه بين رفتار وميد بن عتبه و وصيت معاو يه به يز يد
و ابنزبير هماهنگی وجود داشته است .معاو يه به

در رو يارو يی با امام حسين
ّ
يز يد وصيت كرد :هر جا عبدامله بن زبير را پيدا كردی ،او را تكهتكه كن 2 .و هر جا
دست يافتی با او مدارا كن .از اينرو است كه میبيني  ،وقتی

به سيدامشهدا
ّ
عبدامله بن زبير شبانه و از بيراهه ،مدينه را به سوی مكه ترك كرد ،وميد بن عتبه
مشكری برای دستگيری او فرستاد .در حامی كه وقتی خبر حركت امام حسين

از

مدينه به مكه را به او دادند ،وميد دربارۀ آن حضرت ،چنين عملی انجام نداد ،بلكه
ّ 3
گفت« :امحمدمله»!
مه ترين و جامبترين نكتهای كه در برخورد وميد با امام حسين
میخورد ،آن است كه وقتی وميد ،امام حسين

به چش

را احضار كرد و در پايان مالقات

به ايشان گفت« :برو به سالمت» به آن جناب رو كرد و گفت« :اگر بدانی كه پس از
اين ،از ديگران چه خواهی ديد ،به همين اندازه كه اكنون از من بدت میآيد ،مرا
دوست خواهی داشت».

4

 .1شمسامدين ّ
محمد ذهبی ،سیر اعالم النبالء ،ج  ،3ص .295
 .2محمد بن جرير طبری ،تاریخ األمم والملوک ،ج  ،4ص .238
 .3شيخ مفيد ،االرشاد ،ج  ،2ص .34
 .4احمد بن يحيی بالذری ،انساب االشراف ،ج  ،3ص .157
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ورودامامحسين

امام حسين

بهمکه

برخالف ابنزبير از راه معمول و مسير اصلی راه مكه را در پيش

گرفتند و در شب جمعه ،سوم شعبان وارد شهر مكه شدند .وامی اين شهر ،عمرو بن
سعيد بن عاص اشدق بود .تاريخنگاران دربارۀ عمرو بن سعيد نوشتهاند :او
زورگويی از ست پيشگان بنیاميه بوده است 1.از چنين فردی دربارۀ سيدامشهدا

فقط همين مطلب در منابع آمده كه بعد از ورود امام به مكه ،به خدمت
سيدامشهدا

رسيد و پرسيد :آقا! شما برای چه به مكه آمدهايد؟ حضرت فرمودند:

آمدهام تا به خانۀ خدا پناهنده شوم 2.بيش از اين برخورد و گفتوگو ،چيزی صورت
نگرفته و تعرضی نشده است؛ اما مالحظه كنيد كه همين شخص دربارۀ ابنزبير

چگونه موضع میگيرد .او میگو يد :به خدا سوگند او را دستگير میكني و اگر
داخل كعبه شود ،كعبه را بر سرش آتش میزني ؛ هر كس میخواهد ناراحت
شود!

3

سرانجام امام حسين

در روز هشت ذیامحجه از مكه حركت كردند و چون

عمرو بن سعيد خبردار شد ،به درخواست بعضی از بنیهاش (محمد بن حنفيه يا
ّ
عبدامله بن جعفر) به واسطۀ برادر خود اماننامهای به حضرت رساند كه در آن
نوشته بود :اگر شما در مكه بمانيد ،از طرف من آسيبی به شما نخواهد رسيد و تو

نيز اهل شقاق و فتنهگری نباش 4.عجيب آنكه ،زمانی كه امام حسين

به نامه

دمسوزی
اعتنايی نكردند و به راه خود ادامه دادند ،عمرو بن سعيد با اين
ِ
 .1ابن كثير ،البدایة والنهایة ،ج  ،8ص 342؛ احمد بن حنبل شيبانی ،مسند احمد ،ج  ،2ص .522
ً ّ
 .2سبط بن جوزی ،عائبا بالله و بهبا البی ؛ تبکرة الخواص ،ص .237
 .3شمیامدين محمد ذهبی ،تاریخ االسالم ،ج  ،4ص .170
 .4ابن عساكر ،تاریخ مدینة دمش  ،ج  ،14ص209؛ محمد بن جرير طبری ،تاریخ األمتم والملتوک،
ج  ،4ص .292
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ظاهری خود در نامهای به ابنزياد نوشت :حسين بن علی به كوفه میآيد .بدان كه
عاقبت خودت به خطر میافتد و آنچه را بايد انجام دهی،
اگر او را به قتل نرسانی،
ِ

انجام ده! حال از اين مطامب چه نتايجی میتوان گرفت؟
فرستادنحضرتمسلمبهکوفه

نامههای زيادی از اهل كوفه به سوی امام حسين
دعوت سيدامشهدا

به مكه آمدند .امام حسين

ارسال شد .حتی عدهای برای
با ديدن اين اوضاع ،جناب

مسل را خواستند و به نمايندگی از خود به كوفه فرستادند و ايشان را به تقوای امهی
و مخفیكردن قضيه ،سفارش كردند.

1

نقشنعمان،حاکمکوفه 

نعمان بن بشير كه وامی كوفه بود ،بعد از اينكه مطلع شد مسل وارد كوفه شده و در
خانۀ مختار ثقفی اقامت كرده است ،به منبر رفت و گفت :از جدايی و دو دستگی
بپرهيز يد؛ چرا كه در فتنهها ،بزرگمردان هالك شده ،خونشان ريخته میشود و اموال
غصب میگردد. ...
با دقت و انديشه در اين گفتهها ،چنين نتيجه گرفته میشود كه حركات
و رفتارهای واميان براساس نقشۀ قبلی بوده و از همينجا سرچشمه میگيرد.
نعمان در ادامه میافزايد :كسانی كه با من كاری نداشته باشند ،من نيز با آنان
كاری ندارم و آنانی كه با من سر جنگ نداشته باشند ،من نيز با آنان جنگ
َ
َُ ُ
نمیكن  ...من كسی را بیدميل دستگير نمیكن َ « .وَل آخذ ِبالقرف َوَل الّظ َنة
َوَل ُالت َ
همة؛ من به گمانهای بيهوده و تهمتها قضاوت نمیكن ».
اين سخن نعمان است؛ اما چنانكه خواهد آمد ،يزيد در نامه به ابنزياد دستور
 .1شيخ مفيد ،االرشاد ،ج  ،2ص .39
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داده كه حتی افراد را با حدس و گمان نيز دستگير كند و به تأكيد امر كرده است:
َ
« ُخذ ب ُ
الت َ
هم ِة َو الّظ َن ِة؛ با تهمت و گمان ،افراد را دستگير كن».
ِ
نعمان در ادامه میگو يد :اگر شما در مقابل من ايستادگی كنيد ،بيعت بشكنيد و
قيام كنيد ،با شمشيرم چنان ضربهای به شما وارد میكن  ...حتی اگر ياوری نداشته
باش .

1

اكنون در معانی اين سخنان بينديشيد ،معنای سخنان نعمان به تعبير امروز
اعالم چراغ سبز است .با انديشه در اين مسائل برمیآيد كه واكنش نعمان سبب شد
اصحاب و ياران حضرت مسل
مسل

احساس امنيت كنند و در نهايت ،قضيۀ جناب

و هدفی كه ايشان برای آن فرستاده شده بود ،آشكار شود.

پس از آشكار شدن قضيۀ حضرت مسل  ،مزدوران حكومت در كوفه به يزيد
ّ
نامهای نوشتند كه از جملۀ اين افراد عبدامله بن مسل بن ربيعه حضرمی است .وی
ّ َ ْ َ
عد ،ف ِإ َّن ُم ْس ِل َم
كه از وفاداران و سوگندخوردههای بنیاميه بود ،به يزيد نوشت« :أما ب
ْ ُ َ
َْ َ َ ْ ُ َ َ ََ َْ ُ ّ َ ُ ْ ُ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ
ْب َن َع ِقی ٍل قد ق ِدم الكوفة فبایعته الشیعة ِللحسی ِن ب ِن ع ِلی ف ِإّن یكن لك ِفی الكوف ِة
اج ٌة َف ْاب َع ْث إ َلی َها َر ُج ًال َقو ی ًا ی َن ّف ُذ َأ ْم َر َك َو ی ْع َم ُل م ْث َل َع َمل َك فی َع ُد ّو َك َفإ َّن ُ
َح َ
الن ْع َم َاّن
ِ ِ
ِ
ِ
َ ِ
ِ
َ
ٌ َ
ْب َن َب ِشی ٍر َر ُجل ض ِعی ٌف أ ْو ُه َو ی َتض َع ُف؛ 2مسل بن عقيل وارد كوفه شده و پيروان
حسين بن علی با او بيعت كردهاند .اگر كوفه را میخواهی ،فردی را كه مياقت داشته
باشد و بتواند فرمانهای تو را اجرا كند ،به آنجا بفرست .همانا نعمان مردی ناتوان
است يا خود را به ناتوانی میزند».
 .1ابن قتيبه امدينوری ،االخبار الطوال ،ص231؛ ابن اعث كهوفی ،الفتتوح ،ج  ،5ص 57؛ ابهن كثيهر،
َ َُ َ َ َ َ َ َ
ااد الل ِاه َوَل
البدایة والنهایة ،ج  ،8ص  .152متن خطبه نعمان بن بشير چنهين اسهت« :فااتقوا اللاه ِعب
ُ َ ُ َ ْ ْ َ َ ُْ ْ َ َ َ َ َ ْ ُ ّ َ ُ َ ُ ْ َ ُ ّ َ ُ َ ُ ْ َ ُ ْ َ ْ َ ُ ّ َ ُ َ ُ َ ْ َ َ ُ
ااتل ِنی
تس ِارعوا ِإلی ال ِفتن ِة والفرق ِة ف ِإّن ِف ُیها یه ِلك الرجال َ وتسفك الدماء وتغصب األموال ِإنی َل أق ِاتل مان َل یق ِ
ََ
َ َ َ َ َّ ُ َ َ ُ ْ َ َ َ َ َ ُ ُ ْ َ َ ُ ُ َْ َ َ َ ّ
الّظ َنة َو ََل ُ
الت َه َمة َو َلك َان ُك ْم إّنْ
ََ َ ْ َْ
یأت علی وَل أنبه نا ِئمكم وَل أتحرش ِبكم وَل آخذ ِبالقر ِف وَل
ِ
ِ ِ
َوَل ِآتی علی من لم ِ
ِ
ُ َ َ َ َ َ َ َ
ُ
َْ
ُ
َ
ْ ُ
أ ْب َد ُیت ْم َصف َح َتك ْم ِلی َو َنك ْث ُت ْم َب َیع َتك ْم َو َخالف ُت ْم ِإ َم َامك ْم ف َوالل ِه ال ِذی َل ِإل َه غ ُیر ُه أل ْض ِر َب َنك ْم ِب َس ِیفی». ...

 .2همان.
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عمارة بن عقبه و عمر بن سعد بن ابیوقاص نيز مانند همين نامه را برای يزيد
فرستادند.
ياران حضرت مسل

در چنين موقعيتی احساس امنيت كردند و به تعبيری،

سادگی به خرج دادند و شروع به جمعآوری پول و اسلحه كردند .مسئول اين كار نيز
و هدف از آمدنش به

مسل بن عوسجه بود .در اين هنگام ،مسئله حضرت مسل
كوفه آشكار شد؛ امبته خالف دستوری كه از امام حسين

دربارۀ حضرت

بر پنهانكردن امر فرموده بود ،اتفاق افتاد .ناگفته نماند كه جناب مسل
مسل
ّ
خالف دستور (امعياذ بامله) عمل نكرده است ،بلكه دسيسههای دشمن و بعضی از
اشتباهات پيروان و ياران حضرت مسل

 ،موجب آشكارشدن موضوع شد.

آيا سخنان و رفتارهای نعمان طبيعی بوده است؟ نعمان مأموريت داشته كه
اينگونه رفتار كند و سخن بگو يد؛ چرا كه همين نعمان بعد از عزل از واليت بر
ّ
كوفه و نصب عبيدامله بن زياد با كمال سالمت به شهر شام بازگشت.
جامب اينكه معاو يه حك ِ ابنزياد را برای سرپرستی شهر كوفه و بصره ،با خط
خود نوشته و آن را به سرجون (غالمش) سپرده بود كه چند ماه بعد از مرگ معاو يه
آن نامه فاش شد .آری ،معاو يه با دست خود اين حك را نوشته بود.
نتيجه 

با توجه به مطامبی كه بيان شد ،معاويه عامل خالفت يزيد بود و شهادت امام
ِ
ً
ّ
حسين به معاويه نيز منسوب است؛ زيرا معاويه ،شخصا برنامهای دقيق و سری
برای شهادت امام حسين

طرح كرد و يزيد آن را اجرا نمود.

1

 . 1نوشتار حاضر ،برگرفته از كتاب ناگفتههایی از حقای عاشورا تأميف آيهتاملهه سهيد علهی حسهينی
ميالنی میباشد.
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قیام امام حسین

از نگاه دانشمندان غیرمسلمان
*

حجتاالسالموالمسلمينعليرضاانصاری 


مقدمه

دشمنت كشت ،ومی نور تو خاموش نگشت
آری آن جلوه كه فانی نشود ،نور خداست!
صدها سال پيش در سرزمينی تفتيده و خشک ،حادثهای رخ داد كه بعدها نام
عاشورا گرفت و با همين عنوان ،قدم به عرصۀ تاريخ نهاد و سرانجام با دلهای
آزادگان عام پيوندی جاودانه يافت.
تأثير قيام سرور آزادگان جهان ،بهقدری ژرف و گسترده است كه گذشت زمان،
نه تنها آن را به بايگانی تاريخ نسپرده ،بلكه صاحبان انديشه و پويندگان راه حقيقت،
بيشتر به عظمت آن پی برده و تأثير آن قيام را حتی در خارج از جهان اسالم مورد
توجه قرار دادهاند.
در اين جلسه ،برآني تا شخصيت و قيام امام را از ديدگاه غيرمسلمانان بررسی
كني .
اين نوشتار در محورهای زير سامان يافته است:
* پژوهشگر حوزه علميه.
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 .1گوهر جاودانۀ ادیان

امام حسين

در سرزمين اسالمی به دنيا آمد؛ اما اختصاص به مسلمانان ندارد و

شخصيت و نهضت ايشان ،فرازمانی و فرامنطقهای است« .آنتوان بارا» 1حضرت را
فی امفكر اممسيحی)

گوهر اديان مینامد .اين دانشمند در كتابش (امحسين

مینويسد« :امام حسين  ،خاص شيعه و مسلمانان نيست؛ بلكه گوهر جاودانۀ
همۀ اديان است .حسين  ،تنها يک مرحله تاريخی نيست؛ بلكه حركت آزادی
انسان است .او يک اصل و اساس دائمی و جاودانی است»...

2

«كورت فريشلر» آممانی 3كه كتاب «امام حسين

و ايران» را نگاشته ،نهضت

كربال را حماسۀ جهانی میداند« :كشته شدن حسين

و يارانش ،قطع نظر از هر

نوع نظريۀ ايدئوموژی ،از محاظ شجاعتی كه از آن مرد بزرگ و يارانش به ظهور
رسيد ،يكی از حماسههای رزمی بزرگ جهان است».

4

«ادوارد گيبون» 5معتقد است اگر ه كسی امام حسين

را نشناسد ،اما

حوادث عاشورا را مطامعه كند ،سنگدل ه كه باشد ،نوعی محبت و مهربانی در
دمش به آن حضرت پيدا خواهد كرد« :با آنكه مدتی از واقعۀ كربال گذشته و ما ه
با صاحب واقعه ه وطن نيستي  ،مشقات و مشكالتی را كه امام حسين

تحمل

كرد ،احساسات سنگدلترين خواننده را برمیانگيزد؛ چنانكه نوعی عطوفت و
مهربانی به آن حضرت در خود میيابد».

6

 ،»anton bara«.1روزنامهنگار ،محقق و نويسندۀ سوریاالصل كهه كتهاب حستین
مسیحی را نگاشته است.
 .2آنتوان بارا ،الحسین فیالفكر المسیحی ،ص  349ه .352
 ،»kurt frischler« .3مورخ و نويسندۀ آممانی.
 ،»Edward Gibbon« .5مورخ و نويسنده.
 .6رجبعلی مظلومی ،رهبر آزادگان ،ص .60

در اندیشتۀ

4. http://news.aqr.ir
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 .2امر به معروف و نهی از منکر

برخی تصور میكنند امام حسين

برای رسيدن به قدرت يا رقابتهای قومی قيام

كرد؛ اما دادههای تاريخ و ديدگاه و رفتار امام ،برخالف اين تصور است .حضرت ه
هنگام حركت از مدينه به سوی مكه ه با تدوين اساسنامۀ نهضت ،هرگونه شايبۀ
قدرتگرايی و رقابتهای قومی را رد و هدف قيام خود را امر به معروف و نهی از
ْ ً
ً
َّ َ َ ْ َ ً
َ ً
منكر و اصالح امت اعالم كرد« :أنی ل ْم أخ ُر ْج أ ِشرا َو َل َب ِّطرا َو َل ُمف ِسدا َو َل ظ ِالما
َْ
َو إ َن َما َخ َر ْج ُت ل َّط َلب ْاإل ْص َالح فی ُأ َمة َج ّدی ُأر ی ُد َأ ّْن ُآم َر ب ْال َم ْ
ُ
وف َو أن َهی َع ِن
ر
ع
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َ
ْ ِْ َ َ
َ َّ
1
َ
ال ُمنك ِر َو أ ِسی َر ِب ِسیر ِة جدی و أ ِبی».
از سوی ديگر حضرت به مسائلی ،مانند حاكميت رهبری ظام  ،منكرات و
دينزدايی امويان اشاره می كند كه الزمۀ آن ،ناديده گرفتن امر به معروف و نهی از
َ َ ً
َ ْ ََ ُ َْ ً َ ً ُ ْ َ ّ ً ُ ُ َ َ ً
اكثا ِل َع ْه ِد الل ِه ُمخ ِالفا ِل ُس َن ِة
منكر است« :من رأی سلّطانا جا ِئرا مست ِحال ِلحر ِم الل ِه ن ِ
َ
2
َ ُ
ول الل ِه»...
رس ِ
دانشمندان غيرمسلمان نيز ،يكی از اهداف قيام آن حضرت را امر به معروف و
نهی از منكر میدانند« .مسيو ماربين» آممانی 3میگويد« :زمانی كه بنیاميه،

دشمن كينهتوز اسالم ،در مقام هتک حرمت اسالم برآمدند ،حسين

 ،سكوت را

جايز ندانسته و آشكارا میگفت« :من در راه حق و برای امر به معروف قيام خواه
كرد ...اگرچه جان خود و عز يزان را در اين راه از دست بده  ».او به گفتهاش عمل
كرد؛ عملی كه هيچگاه در دنيا سابقه نداشته و نخواهد داشت».
فريشلر میگويد« :امام حسين

4

در فداكاری قدم را از حدود فداكردن خود

 .1ابنشهرآشوب مازندرانی ،مناقب آل ابی طالب ،ج  ،4ص .89
 .2ابومخنف كوفی ،وقعة الطف ،ص .172
 .3مورخ معروف آممانی ،كتابی به زبان آممانی دربارۀ اسالم نوشت و آن را «سياست اسالمی» ناميد.
 .4عبدامكري هاشمینژاد ،درسی که حسین به انسانها آموخ  ،ص .444
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برتر نهاد و فرزندانش را ه فدا كرد ...تصمي ثابت حسين

برای فداكاری

مطلق ،نه ناشی از مجاجت بود و نه معلول هوا و هوس! او با پيروی از عقل ،مصم
شده بود بهطور كامل فداكاری كند تا اينكه مجبور نشود برخالف (عقيدۀ) خود ،در
سازش با يزيد بن معاويه به زندگی ادامه دهد».

1

«چارمز ديكنز» 2نيز ،در قيام عاشورا هيچگونه خواست مادی را دخيل ندانسته،
ً
فداكاری آن روز را صرفا برای اسالم ديده و میگويد« :اگر منظور امام حسين

جنگ در راه خواستههای دنيايی خود بود ،من نمیفهم چرا خواهران و كودكانش را
همراه خود برد؟ پس عقل چنين حك می كند كه او برای اسالم فداكاری كرد».

3

 .3حفاظت از دین و ارزشها

بیترديد امام حسين

در پی حفظ دين ،احيای ارزشهای اسالمی و جلوگيری از

بازگشت به عصر جاهليت و به هدر رفتن تالشهای طاقتفرسای رسول خدا
بود! شهادت امام حسين و ياران پاكبازش ،به احيای مكتب ّ
محمدی كمك كرد
َ
و خون پاك اباعبدامله  ،درخت اسالم را آبياری نمود؛ تا آنجا كه گفته شده است:
4
ُ ُ
َ
َ ُ َ َ
وث و ُح َسینی َالبقاء».
«إّن اإلسالم محمدی الحد ِ
«نيكلسون» میگويد« :بنیاميه طغيانگر بودند و قوانين اسالمی را ناديده
انگاشتند .مسلمين را خوار نمودند و صاحبان حكومت را كشتند؛ بنابراين ،تاريخ از
روی انصاف حك می كند كه خون حسين
آنتوان بارا نيز مینويسد...« :حسين

به گردن بنیاميه است».

5

در برابر سستشدن عقيده و ضعف

 .1كورت فريشلر ،امام حسين و ايران ،ص .444
 ،»Charles John Huffam Dickens« .2چارمز جان هوفام ديكنز ،نويسندۀ انگليسی.
 .3رجبعلی مظلومی ،رهبر آزادگان ،ص .62
 .4جواد محدثی ،فر هنگ عاشورا ،ص.120
 .5رجبعلی مظلومی ،رهبر آزادگان ،ص .64
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معنويت و دين ،به دفاع پرداخت؛ زيرا حصار اعتقادات ،پس از يک دوره قوت و
اقتدار ،به ضعف و سستی مبتال شده بود .او با گفتار و كردار ،به مظاهر گناه و
سستی حمله برد و در برابر شيطانزادگان ،عهدشكنان ،مخامفان سنت رسول
خدا

و آنان كه حرام خدا را حالل كرده و به گناه و عداوت با بندگان خدا رفتار

میكردند ،صبری بیمثال پيشه كرد؛ از اين رو ،او با مقاومت در برابر ستيزی كه با
اعتقاداتش كرد ،زره مقاوم اسالم شد .اگر او نبود ،اسالم در روند حيات خود
عقيدهای استوار و ريشهدار در ضمير وجدان مسلمانان نمیشد؛ زيرا پيش از اين،
اسالم به مذهبی سرگشته و متحير بدل شده بود».

1

شايد برخی تصور كنند چرا امام حسين  ،به جنگ نابرابر اقدام كرد و اين
نوعی خودكشی است! در جواب بايد گفت آنجا كه آيين خدا به خطر افتد و خطر
سلطۀ شرك ،كفر و ظل بر جامعۀ اسالمی احساس شود ،تقدي جان ،مال و مقام،
كاری است پرارزش.
ُْ
َ َ َ َ َ ْ َ َ ٌ َ ْ َ ُ َ ْ ُ َ ُْ
ُ
َ
علی میفرمايد« :و ِإذا نزلت ن ِازلة فاجعلوا أنفسكم دوّن ِدی ِنكم؛ هنگامی
كه حادثهای پيش آمد (كه دين يا جان شما را تهديد میكند) جان خو يش را فدا
2

كنيد ،نه دينتان را».
از امام صادق نقل شده كه پس از شهادت امام حسين  ،وقتی ابراهي بن
ْ
َ
طلحة بن عبيدامله ،خطاب به امام سجاد گفت« :یا َع ِل َی ْب َن ال ُح َسی ِن َم ْن
ََ
غل َب؟؛ ای علی بن امحسين! چه كسی (در اين مبارزه) پيروز شد؟»
آن حضرت فرمود:
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
ّ
ْ
َ
«إ َذا َأ َر ْد َت َأ ّْن َت ْع َل َم َم ْن غل َب َو َدخل َوق ُت َ
الصال ِة ،فأذ ّْن ث َم أ ِق ْم؛ 3اگر میخواهی
ِ
 .1آنتون بارا ،امام حسین در اندیشۀ مسیحی  ،ص .279
 . 2كلينی ،الكافی ،ج  ،2ص .216
 .3شيخ طوسی ،األمالی ،ص .677
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بدانی چه كسی (يزيد يا امام حسين) پيروز شده است ،هنگام نماز ،اذان و اقامه
بگو (آنگاه ببين چه كسانی ماندند و چه كسانی رفتند)!»
امام سجاد با اين پاسخ ،به او فهماند كه هدف يزيد محو اسالم و نام رسول
ُ َ
َ َ َ
إله ِإَل الل ُه» و « ُم َح َم ٌد َر ُسول الل ِه» بر مأذنهها
خدا بود؛ ومی همچنان طنين «َل
میپيچد و مسلمانان در همهجا ه حتی در شام و پايتخت سلطنت يز يد ه به يگانگی
خدا و رسامت محمد

گواهی میدهند!

1

 .4آزادیخواهی

«آزادی» ،واژهای زيباست و همۀ جهانيان آن را ارمغانی بزرگ میدانند كه
طاليهدارش امام حسين رهبر آزادگان است .حضرت به دميل ست ستيزی و عدم
َ ُ
َّ
ُ
بيعت ،با شعار « َهی َه َ
ات ِم َنا الذلة!»2و همچنين كالم ماندگار « َوالل ِه َلأ ْع ِّطیك ْم
ْ َ َ
ّطاء الذ ِلیل» 3،برای هميشه بر تارك تاريخ میدرخشد و از اين رو ،محبوب
ِبی ِدی ِإع
جهانيان است .امام فرمود« :مرگ در راه خدا و رهايی از بندگی ستمگران ،افتخار

است و مرگ عزتمند ،بهتر از زندگی ننگين است!»
َ
َ َْ ُ َْ ْ ُ ُ
َ 4
ْال َق ْت ُل َأ ْو َلی م ْن ُر ُكوب ْال َ
ول الن ِار
خ
د
ن
م
ی
ل
و
أ
ار
ع
ال
و
ار
ع
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

وی حتی آزادمنشی را به دشمنان نيز يادآوری كرد .در محظههای خونرنگ

غروب عاشورا كه پيكر خونينش در گودال قتلگاه بیرمق افتاده بود ،حراميان
درندهخوی آل ابیسفيان ،به سوی خيمهها يورش آوردند .ناگاه صدای گريۀ كودكان
َ ُ
به گوش امام رسيد .حضرت روی زانوها برخاست و خطاب به آنان فرمودَ « :و یلك ْم
 .1سعيد داودی و رست نژاد ،عاشورا؛ ریشهها ،انگیزهها ،روىدادها ،پیآمدها ،ص .659
 .2احمد بن علی طبرسی ،االحتجاج علی اهل اللجاج ،ج  ،2ص .300
 .3فضل بن حسن طبرسی ،إعالم الورى بأعالم الهدى ،ج  ،2ص .354
 .4ابن نما حلی ،مثیر األحزان ،ص .72
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َ ُ ُ َ ً
َ َ َ ُ ْ َ ْ َ ْ ُ ْ َ ُ ْ ٌ َ ُْ ُ ْ َ َ ُ َ ْ
وّن ال َم َع َاد فكونوا أ ْح َرارا
یا ِشیعة ِآل أ ِبیسفیاّن ِإّن لم یكن لكم ِدین و كنتم َلتخاف
ْ ُ
ِفی ُدنیاكم؛ 1وای بر شما ای پيروان آلابوسفيان! اگر دين نداريد و از قيامت
نمیترسيد ،در دنيايتان آزادمرد باشيد».

«موريس دوكبری» 2،پس از ستايش شكوه روز عاشورا میگويد« :حسين

برای ...از بين بردن ظل و ست  ...و بهخاطر خدا از جان ،مال و فرزند گذشت و
زير بار استعمار نرفت؛ پس بياييد ما نيز شيوۀ او را سرمشق خود قرار داده ،از زير
دست استعمارگران خالصی يابي و مرگ باعزت را بر زندگی با ذمت ترجيح دهي
3

كه مرگ باعزت بهتر از زندگی با ذمت است!»
«ال .ام .بويد» 4،نيز میگويد« :در ّ
طی قرون ،افراد بشر هميشه جرأت ،پردمی،
عظمت روح ،بزرگی قلب و شهامت روانی را دوست داشتهاند و همينها موجب
میشود كه آزادی و عدامت هرگز تسلي نيروی ظل و فساد نشود .اين بود شهامت و
اين بود عظمت امام حسين

! من مسرورم با كسانی كه اين فداكاری عظي را از

جان و دل ثنا میگويند ،شركت كردهام؛ هرچند كه  1300سال از تاريخ آن گذشته
است».

5

 .5الگوسازی

بهظاهر در عاشورای سال  61هجری ،پيروزی از ِآن يزيديان بود و نبرد نابرابر كربال
ّ
به نفع جبهۀ باطل به پايان رسيد؛ ومی در نگاه عميق ،پيروزی حقيقی متعلق به امام
حسين

و ياران او بود؛ زيرا حضرت در آن قيام ،راه و رسمی ماندگار در عام به

 .1سيد بن طاووس ،اللهوف علی قتلی الطفوف ،ص .120
 ،»morris de cobra« .2دانشمند بزرگ مسيحی.
 .3عبدامكري هاشمینژاد ،درسی که حسین به انسانها آموخ  ،ص .444
 ،»L.M. Boyd« .4نويسندۀ غربی.
 .5عبدامكري هاشمینژاد ،درسی که حسین به انسانها آموخ  ،ص .442
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يادگار گذاشت و با خون سرخش ،مكتبی را برای مسلمانان ،بلكه همۀ آزادگان
جهان بنا نهاد كه تا هميشۀ تاريخ باقی است و سرمشق حقطلبان عام است.

1

«گاندی» اعالم كرد« :من برای مردم هند چيز تازه نياوردم؛ فقط نتيجهای را كه
از مطامب و تحقيقات دربارۀ تاريخ زندگی قهرمان كربال به دست آورده بودم،
ارمغان ملت هند كردم .اگر بخواهي هند را نجات دهي  ،الزم است همان راهی را
بپيمايي كه حسين بن علی پيمود».

2

 .6حزن فراگیر

حادثۀ كربال ابعاد متعددی دارد كه يكی بعد عاطفی و مصيبتهای آن است.
حضور كودكان و زنان و شهادت اطفال ،مصائب آن را افزوده است و اين امر ،حتی
دانشمندان غيرمسلمان را نيز تحت تأثير قرار داده است .پروفسور «ادوارد گرانويل

براون» 3میگويد« :آيا اقليتی پيدا میشود كه حديث كربال را بشنود و آشفته و
محزون نگردد؟ حتی غيرمسلمانان نيز ،نمیتوانند پاكی روحی را كه اين جنگ
اسالمی تحت موای آن انجام گرفت ،انكار كنند».

4

«ماساريک توماس» 5پس از ذكر مصائب امام حسين

و حضرت مسيح ،

به مقايسۀ مصيبتهای اين دو بزرگوار پرداخته و مینويسد« :مصائبی كه بر
مسيح

وارد شد ،در برابر مصائبی كه بر حسين

است در برابر كوهی بزرگ».

6

وارد شد ،مانند پركاهی

 .1سعيد داودی و رست نژاد ،عاشورا؛ ریشهها ،انگیزهها ،روىدادها ،پیآمدها ،ص .66
 .2نعمتامله حسينی ،سیدالشهدا پرچمدار پیروزى خون بر شمشیر ،ص .346
 ،»Edward Granville Browne« .3پزشک و مستشرق بزرگ انگليسی.
 .4تقی طباطبايی قمی ،شهید کربال از والدت تا بعد از شهادت ،ص .468
 ،»Tomas Garrigue Masar« .5كشيش و متفكر اروپايی.
 .6تقی طباطبايی قمی ،شهید کربال از والدت تا بعد از شهادت ،ص  469ه .470
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«بومس سالمه» 1میگويد« :شبهايی بيدار بودم و با درد و رنج میگذراندم كه
افكار و تخيالت مرا به ياد گذشتگان كشاند و در تاريخ گذشته ،دو شهيد بزرگ امام
علی

را به ياد من آورد .يکبار به مدت طوالنی در عالقه

و سپس امام حسين

به آن دو بزرگوار گريست و سپس شعر علی و حسين

را سرودم».

2

او ادامه میدهد« :چنان گريست كه بامش از اشک خيس شد و در قلم پژوا
به گريه انداخت و قطرههای اشک از افق

نامهها مويه كرد .من مسيحی را حسين
ِ
3
چشمان تابيد و درخشيد».

آنتوان بارا میگويد« :من نه فقط زمانی كه تحقيق میكن  ،بلكه حتی زمان
سخنرانی ه

برای امام حسين

حادثۀ علیاصغر

گريه میكن  .انسان نمیتواند زمانی را كه

و تيری كه از سوی حرمله به سوی او روانه شد ،بشنود يا از آن

حرف بزند و گريهاش نگيرد».

4

وی دربارۀ برجستهترين بخشی كه او را در روند تحقيق در عاشورا تحت تأثير
قرار داده میگويد« :وقتی كه امام حسين

سر قبر پيامبر

به خواب میرود و

رسول خدا را میبيند كه او را در آغوش میفشارد و میگويد« :حسين عزيزم! گويی
دارم تو را میبين كه در خا و خون غلتيدهای ».همينطور وقتی كه حضرت
زينب

باالی سر جنازۀ خونين برادر ايستاده و سر برمیدارد و میگويد« :خدايا!

اين قربانی را از ما بپذير»...؛ اما سختترين منظره ،وقتی است كه شمر بر سينۀ
حضرت نشسته ،محاسن او را گرفته و سر از بدنش جدا می كند».

5

 . 1بومس سالمه ،حقوقدان ،شاعر و نويسنده ،از مشهورترين شاعران و ادبهای كالسهيک مبنهان بهوده و
منظومهای دربارۀ حماسۀ عاشورا سروده است.
 .2عقيقی بخشايشی ،زندگانی پیشوایان ،ص .86
3. http://shafaf.ir/fa/pages
4. http://www.tasnimnews.com
5. http://news.khabaronline.ir
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برخی شاعران غيرمسلمان ،حتی دربارۀ مصائب امام حسين

شعر سرودهاند.

«جستيس آ .راسل» 1به بیادبی سپاه ست پيشۀ يزيد اشاره می كند و منظرۀ غ انگيز
آن را چنين مینويسد ...« :آنها دهان مبار امام را با شالقهای خود نواختند .ای
دهانی كه من بارها مهبط مالئكه و هنگام طفوميت فروهشته بر مب پيامبر ديدهام!
ای بدنی كه زير پای ستوران خوار شدی! اين همان بدن پاكی است كه بينندگان را
مسحور میكرد .خونی كه از رگهای مباركت ريخته و خشک شده ،معجونی
آسمانی است كه تاكنون هيچ س اسبی با چنين رنگ امهی رنگ نشده است .ای
زمين برهنه و باير كربال كه در روی تو نه علفی است و نه چمنی! برای ابد آهنگ
حزن و آه بر تو پوشيده باد! چون كه در سرزمين تو ،بدن پارۀ مقدس پسر فاطمه
افتاده است كه روح خويش را به خدا تقدي كرد».

2

نه تنها انديشمندان غيرمسلمان تحت تأثير مصيبت امام حسين

قرار

گرفتهاند ،بلكه از روش عزاداری آن حضرت ،برای تبليغ مصيبت حضرت مسيح
در بيدارگری اسالم»

نيز استفاده میكنند .نويسندۀ كتاب «نقش منبر امام حسين
مینو يسد« :شيخ زهير ّ
حسون ،برای من نقل كرد كه روزی از كتابخانۀ واتيكان
ديدن میكردم .در قسمت و يژۀ كتابهای اسالمی ،چشم به بيش از هزار كتاب
خطی و چاپی دربارۀ امام حسين

افتاد .با تعجب ،از مدير كتابخانه علت را

پرسيدم و او گفت كه علمای واتيكان ديدند تشيع در سالهای اخير رو به گسترش
نهاده و روز به روز بر تعداد كسانی كه در دنيا به مكتب اهلبيت میگروند ،افزوده
میشود .پس از بررسی به اين نتيجه رسيدند كه علت اين امر ،مظلوميت امام
حسين

است كه شيعه آن را در مجامس سوگواری و با راهانداختن دستههای

سينهزنی ،زنده نگهمیدارد؛ پس عدهای از سوی واتيكان مأمور شدند كه در دنيای
 .1شاعر انگليسی.
 .2رجبعلی مظلومی ،رهبر آزادگان ،ص  69ه.70
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اسالم بگردند و هر كتاب خطی و چاپی دربارۀ امام حسين

را گردآوری كنند و

به واتيكان بياورند ،تا با استفاده از روش شيعيان در يادكرد شهادت مظلومانۀ آن
حضرت ،به بيان مظلوميت حضرت مسيح

 -كه به باور آنها بر دار شد -

بپردازند و از اين طريق ،آيين مسيحيت را گسترش دهند».

1

 .7پیروزی

در اينجا اين سؤال مطرح میشود كه در كربال چه كسی غامب بود؟ بهظاهر آن
كسی پيروز است كه در ميدان نبرد دشمن را شكست دهد؛ اما حقيقت اين است كه
امام حسين

در اين جنگ پيروز ميدان بود؛ زيرا در آموزههای دينی ادای تكليف،

تحقق اهداف ،ماندگاری و شهادت و پيروزی ظاهری هر دو پيروزی است .آيۀ « َه ْل
ّ
ْ َ
َت َر َّب ُص َ
ون ِبنا إلا ِإ ْح َدى ال ُح ْسنیی ِن» 2ناظر بر همين معناست؛ از اين رو امام
َ
َ
َ
حسين شهادت را در راه خدا ،فتح مینامد ...« :ا َما َب ْع ُد ف ِإ َّن َم ْن ل ِح َق ِبی
الس ُ
ْاس ُت ْشه َد َو َم ْن َل ْم ی ْل َح ْق بی َل ْم ی ْدرك ْال َف ْت َح َو َ
الم؛ 3هر كسی به من بپيوندد ،شهيد
ِِ
ِ
ِ

میشود و اگر نپيوندد ،به فتح و پيروزی نمیرسد!»
پرفسور «ماربين» امام حسين

را شخصيت سياسی و مذهبی استثنايی در

چهارده قرن دانسته و او را پيروز ميدان میداند ...« :در ظاهر ،يزيد ،حسين

و

انصارش را كشت؛ اما در باطن ،حسين يزيد و همۀ بنیاميه را بدتر از هزار بار
او و
كشت .يزيد آنها را در يک روز به شهادت رساند؛ ّاما امام حسين
طرفدارانش را تا ابد و هر روز میكشد».

4

1. https://www.rasekhoon.net

 .2قصص :آيۀ .52
 .3ابنقومويه ،کامل الزیارات ،ص .75
 .4محمدی اشتهاردی ،امام حسین آفتاب تابان والی  ،ص .218
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«توماس كاراليل» 1دربارۀ ايمان استوار و پيروزی قهرمان كربال ،میگويد:
«بهترين درسی كه از تراژدی كربال میگيري  ،اين است كه حسين و يارانش ايمان
استوار به خدا داشتهاند .آنها با عمل خود ،روشن كردند كه تفوق و برتری عددی
در جايی كه حق با باطل روبهرو میشود ،اهميتی ندارد .پيروزی حسين با وجود
2
اقليتی كه داشت ،باعث حيرت و شگفتی من است!»
 .8جاودانگی

ً
رخدادها و انقالبها ه معموال ه در فرآيند و گذشت زمان فراموش و پروندۀ آنها
بسته میشود؛ اما نهضت امام حسين

نه تنها در بستر زمان فراموش نشد ،بلكه

شعاع آن بيشتر و گسترۀ آن جهان را فراگرفت .عوامل متعددی در ماندگاری قيام آن
حضرت اثرگذارند؛ از جمله مشيت امهی .ارادۀ پروردگار بر اين تعلق گرفته كه برای

هميشه ،نهضت عاشورا زنده ماند 3.حضرت زينب

نيز ،بر اين امر تأ كيد كرد كه

دين و اهل بيت :هميشه ماندگارند و دشمنان نمیتوانند آنها را از بين ببرند.
هرگز نميرد آنكه دمش زنده شد به عشق

4

ثبت است بر جريدۀ عام  ،دوام ما

برخی دانشمندان غيرمسلمان نيز بر اين جاودانگی تصريح كردهاند« .ايروينگ
واشنگتن» 5روح اين قيام را جاودانه و فناناپذير دانسته است« :برای امام حسين
ممكن بود كه زندگانی خود را با تسلي شدن به ارادۀ يزيد نجات بخشد؛ ميكن
مسئوميت پيشوا و نهضت آزادیبخش اسالم اجازه نمیداد ،او يزيد را خليفه
بشناسد و بهزودی خود را برای قبول هر ناراحتی و فشار بهمنظور رها ساختن اسالم
 .2مجلۀ نور دانش ،ش .3
 .3صف :آيۀ .8
 .4ابن نما حلی ،مثير األحزان ،ص .101
 ،»Washington Irving« .5نويسنده و سياستمدار آمريكايی.

1. Thomas Carlyle.
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از چنگال بنیاميه آماده ساخت .در زير آفتاب سوزان و روی ريگهای تفتيدۀ
عربستان ،روح حسين فناناپذير برپاست! ای پهلوان! و ای نمونۀ شجاعت! و ای
1
شهسوار من!»
از ديدگاه «سليمان كتانی» 2،هنوز ه صدای خونخواهی حسين  ،پس از

قرنها به گوش میرسد« :ای معاويه!  ...پسرت يزيد ،با حسين

بنای خشونت و

بیرحمی را گذاشت .سرش را بريد و برای هديۀ شيرينی به خواهرش زينب

داد

تا به كربال بيايد و فرياد شيون از نای شيعه و طرفدارانش برآيد كه هنوز ه به
خونخواهی حسين

بلند است».

3

همچنين «سرپرسی سايكس» 4میگويد« :بهحق ،آن شجاعت و دالوری كه
ّ
اين عدۀ قليل از خود بروز دادند ،به درجهای بوده است كه در تمام اين قرون

متمادی ،هر كسی كه آن را شنيد ،بیاختيار زبان به تحسين و آفرين گشود! آنان
نامی بلند و غيرقابل زوال برای خود تا ابد باقی گذاشتند».

5

 .9بیداری امت اسالمی

شهادت امام حسين  ،جامعة اسالمی را تكان داد و با دميدن روح مبارزه و
فداكاری در وجود آن ،حصار درخودفرورفتگی را كه رژ ي اموی به دور آنان كشيده
بود ،در ه ريخت .از پس اين حادثة دلخراش ،جامعه دريافت كه حق و ارزشها
چيست و دومت ،نه تنها به اصول و ارزشهای اسالمی پايبند نيست ،بلكه رژ يمی
خونريز و مستبد است كه میخواهد جامعة اسالمی را به جاهليت نخستين
 .1رجبعلی مظلومی ،رهبر آزادگان ،ص .61
 .2دانشمند و نويسندۀ مسيحی.
 .3سليمان كتانی ،امام علی مشعلی و دژى ،ص .236
 ،»Percy Molesworth Sykes« .4خاورشناس انگليسی.
 .5رجبعلی مظلومی ،رهبر آزادگان ،ص .68
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ّ
برگرداند؛ 1از اين رو ،موجی از تنفر عليه دستگاه حكومتی ايجاد شد و ك ك موج
ََ
بيداری سراسر جامعة اسالمی را فراگرفت 2.در زيارت اربعين میخواني َ « :و َبذل
ْ َ
َ َ َ
َ
َ
َ
ُم ْه َج َت ُه ِفیك ِلی ْس َت ْن ِقذ ِع َب َادك ِم َن الضالل ِة َو َحی َرة ال َج َهال ِة؛ 3او (حسين ) خون
پاكش را در راه تو نثار كرد تا بندگانت را از جهامت و حيرت گمراهی نجات دهد».

«پورشو تامالس توندون» 4،معتقد است كه با بزرگداشت قيام و خاطرۀ شهيدان

كربال ،هميشه روح معنويت ،آزادزيستی ،بزرگواری ،فداكاری و ايثار در جامعه
خواهد جوشيد ،جامعه از فقر فرهنگی به غنای فرهنگی و اعتال خواهد رسيد و
هميشه سرزنده و در مسير حيات معقول پيش خواهد رفت؛ زيرا در يادبودها و
بزرگداشتها ،روح حماسی و آزادیخواهی تقويت خواهد شد .او میگويد« :من
اهميت برپاداشتن اين خاطرۀ برزگ تاريخی را میدان  .اين فداكاریهای عامی ،از
قبيل شهادت امام حسين  ،سطح فكر بشريت را ارتقا بخشيده و خاطرۀ آن
شايسته است هميشه باقی بماند و يادآوری شود!»
هر حق در خاك و خون غلتيده شد
خون او تفسير اين اسرار كرد

5

تا بنای كفر از آن ،برچيده شد
ّ
ملت خوابيده را بيدار كرد

 .10سلب قدرت از امویان

َ ُ َ َ َََ ُ َ ََُ
وها تلق َف
روزی ابوسفيان خطاب به افراد قبيلۀ خود گفت« :یا ب ِنی أمیة! تلقف
ْ ُ
الك َرة؛ 6ای فرزندان اميه! با خالفت اسالمی مانند توپ ،بازی كنيد و آن را به

 .1محمدمهدی شمسامدين ،ثورة الحسین  ،ص .256
 .2ابن خلدون ،تاریخ ابن خلدون ،ج  ،3ص .172
 .3ابن قومويه ،کامل الزیارات ،ص .228
 .4رئيس كنگرۀ ملی هند.
 .5رجبعلی مظلومی ،رهبر آزادگان ،ص .72
 .6ابن ابیامحديد ،شرح نهج البالغه ،ج  ،9ص .53
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يكديگر پاس دهيد ».اين جمله نشان میدهد ،بنیاميه آمده بودند كه بمانند؛ اما
قيام امام حسين مشروعيت حاكميت آنان را سلب و از استمرار حكومتشان
جلوگيری كرد.
«مادام» 1،انگليسی میگويد« :بزرگترين دميل بر اثبات مظلوميت امام
حسين مسلمانها ،قربانی دادن كود شيرخوارهاش بود .در هيچ تاريخی سابقه
ندارد ،طفل شيرخواری را برای طلب آب بياورند و آن قوم دغا عوض دادن آب ،او را
طعمه تير جفا قرار دادند .اين عمل دشمن ،مظلوميت حسين را ثابت كرد و به
همين نيروی مظلوميت ،بساط عزت خاندان مقتدر بنیاميه را برچيد و رسوای
2
عاممشان نمود»...
اين نوشتار را با گزارش داستان زير به پايان میبري :
در كتاب «خز ينة جواهر» ،اثر مرحوم شيخ نهاوندی آمده است كه در زمان
يكی از سالطين صفو يه ،از سوی يكی از پادشاهان فرنگ ،سفيری به اصفهان
(پايتخت آن روز) آمد؛ نمايندهای كه در علوم متعدد ،مانند رياضی ،هيئت و
اسطرالب ماهر بود .در مجامس متعدد ادعا میكرد كه از غيب و نيت افراد خبر
میدهد .او از علمای اسالم خواست ،دميل قاطع و برهانی شفاف بر نبوت رسول
گرامی اسالم اقامه كنند كه شبههای باقی نگذارد و میگفت« :اگر از آوردن
چنين دميلی عاجزيد؛ بدانيد كه دين شما بر حق نيست!» روزی سلطان از علمای
بزرگ دين دعوت كرد تا در مجلس او كه با حضور سفير فرنگ تشكيل شده بود،
حاضر شوند .يكی از علما كه گفتهاند «محدث مالمحسن فيض كاشانی » بوده ،رو
به پيك فرنگ كرد و گفت« :ای سفير مسيحی! چقدر سلطان شما و بزرگان دينتان
ك عقلاند كه در چنين مسئلۀ بزرگی مانند تو را فرستادهاند! كسی اليق اين كار
است كه بزرگترين مرد ملت خويش و داناترين آنان به فنون عل باشد ».آن سفير
 .1از نويسندگان دائرةاممعارف قرن نوزده فرانسه.
 .2مجلۀ شمي معرفت ،ش .33
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چون اين كلمات سنگين را شنيد ،از شدت ناراحتی به خود مرزيد و نزديك بود از
غضب ،بميرد .صدايش بلند شد« :ای عام مسلمان! سر جايت بنشين ،عجله مكن
و از گلي خويش پای درازتر مدار! به حق مسيح و مادرش سوگند! اگر میدانستی
چه علوم و كماالتی نزد من است ،اقرار میكردی كه مادری مانند مرا نزاييده است و
تنها كسی كه شايستۀ اين كار است من  .بهدرستی كه در معركۀ امتحان ،منزمت و
توان هر كس روشن شود .پس امتحان كن تا كالم را تصديق نمايی ».در اين
هنگام ،مرحوم فيض دست در جيب خود برده ،مشت بستهاش را بيرون آورد و از
مسيحی پرسيد« :بگو در دست من چيست؟» مسيحی ني ساعتی در فكر بود.
ناگاه رنگش پريد و به زردی گراييد .محدث كاشانی گفت« :ديدی چگونه
نادانیات بر مال شد و ادعاهايت پوچ از كار درآمد!» سفير مسيحی گفت« :به حق
مسيح و مادرش سوگند! من میدان در دست تو چيست؛ ومی فكر و سكوت
متحيرانۀ من علت ديگری دارد ».پرسيد« :چه علتی؟» گفت« :آنچه در دست
توست ،مقداری از خاك بهشت است و من در فكرم كه تو چگونه به خاك بهشت
دسترسی پيدا كردهای؟» باز مرحوم فيض گفت« :شايد در حساب تو اشتباه شده و
قواعد علمیات ناقص باشد!» مسيحی گفت« :نه ،به حق مسيح و مادرش ،چنين
نيست!» پرسيد« :پس چگونه میشود خاك بهشت در دست من باشد؟» سفير
گفت« :من ه فقط در همين ماندهام؟» آنگاه مرحوم كاشانی با آهنگی متين گفت:
«ای سفير! آنچه در دست من است ،قطعهای از خاك كربالست و پيامبر ما فرمود
كربال قطعهای از بهشت است؛ پس آيا ديگر جا دارد كه ايمان نياوری با اينكه به
قواعد علمی و حساب خود ،يقين داری و میدانی كه اشتباه در آن نيست؟»
مسيحی گفت« :راست میگويی!» و صدايش به شهادت وحدانيت پروردگار و
1
رسامت رسول گرامی اسالم بلند شد و مسلمان گرديد.

1. http://www.zaaer.ir

م
جلس ششم
چگونگی شکلگیری جريانهای تکفیری و داليل قدرتيابی آنها در دهه اخیر

چگونگی شکلگیری جریانهای تکفیری
و دالیل قدرتیابی آنها در دهه اخیر
*

حجتاالسالموالمسلمين دکترمهدیفرمانيان


مقدمه 

ورود فرهنگ غرب به جهان اسالم و فروپاشی امپراتوری عثمانی ،بازتاب فراوانی در
جامعه اسالمی داشت .خالفت از اساسیترين مسائلی است كه در يکصد سال
گذشته ،ذهن و فكر مسلمانان اهلسنت را به خود مشغول كرد .در همين زمينه،
متفكران اسالمی صدها كتاب نگاشتند و دهها حزب و گروه سياسی تشكيل شد.
خالفت اسالمی از دست رفته بود؛ جهان اسالم گرفتار فرهنگ غرب شده بود و
هيچ بارقه اميدی ديده نمیشد.
تعدادی از متفكران اهلسنت مصری ،راهكار اصلی برای برونرفت از اين
وضعيت اسفنا را ،بازگشت به سلف میدانستند .عدهایكه دغدغه دين داشتند و
نمیخواستند فرهنگ غرب بر تار و پود مسلمين سايه اف كند خود را سلفی
ناميدند .بازگشت به سلف نخستين بار در مصر طنينانداز شد و محمد عبده،
عبدامرحمان كواكبی ،محبامدين خطيب و سيد محمد رشيد رضا نخستين افرادی
* دانشيار و رئيس دانشكده مذاهب اسالمی دانشگاه اديان و مذاهب.
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بودند كه شعار بازگشت به سلف را مطرح كردند ،اما وهابيان از اين شعار سوء
استفاده كردند و خود را سلفی ناميدند و افكار ابنتيميه را به عنوان افكار سلف
ترويج كردند؛ و اينچنين عدهای از دردمندان مسلمان به دام افكار ابنتيميه
افتادند.

1

اين گروهها برای احيای خالفت اسالمی يا دستك  ،تأسيس حكومت اسالمی

به فتواهای ابنتيميه تمسک كرده 2،گاه با حك جهاد ،تكفير را در جهان اسالم

نهادينه میكردند 3.بنابراين ،میتوان با قاطعيت گفت كه همه جريانهای تكفيری از
ری سلفيه بيرون آمدهاند و همه سلفيان تحت تأثير ابنتيميهاند .به
دل گرايشهای فك ِ
عبارتی ،امروزه جهان اسالم با پديدهای به نام ابنتيميه روبهروست كه به اس سلف

و سلفیگری ،خشونت را ترويج می كند و به كفر ديگر مسلمانان فتوا میدهد.

بنابراين ،در اين نوشته در پی آني تا با بيانی كوتاه درباره جريانهای تكفيری،
به بحث بپردازي .
یگری 
تاریخچهسلف 

سلفگرايی به مثابه يک روش :تا قبل از ظهور ابنتيميه در قرن هشت  ،توجه به آرای
سلف ،به مثابه يكی از روشهای فكری اصحاب حديث ،در ميان محدثان
اهلسنت مطرح بود و طيفی از بزرگان اصحاب حديث مقيد بودند تا از افكار
سلف خود عدول نكنند .فقهای اثرگرای مدينه در دو قرن اول هجری را میتوان
پيشقراوالن رويكرد سلفیگرايی در سدههای پيش از احمد بنحنبل دانست .خود
احمد بنحنبل بسيار مقيد بود عقايد خود را بر اساس فكر اصحاب اثر مدينه تنظي
 .1نک :محمد سعيد رمضان امبوطی ،سلفیه؛ بدع یا مبهب ،ص  248به بعد.
 .2نک :سيد محمد رشيد رضا ،الخالفة واالمامة العظمی ،تمام كتاب.
 .3نک :محمد عبدامسالم فرج ،الفریضة الغائبه ،تمام كتاب.
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كند و حتیاالمكان از آن عدول نكند .در زمان محدثان قرون سوم تا هشت ،
سلفیگرايی معنايی به غير از معنای مغوی نداشت؛ يعنی توجه به افكار گذشتگان و
اين توجه ،مقيد به زمانی نبود و هيچ كس از محدثان به حديث خيرامقرون تمسک
نمیكرد .بنابراين ،با توجه به معنای مغوی كلمه «سلف» ،هر روز به تعداد افرادی
كه تحت پوشش مفهوم «سلف» قرار میگرفتند ،افزوده میشد.

1

سلفگرايی به عنوان يک مکتب :با ظهور ابنتيميه و استدالل به حديث
خيرامقرون ،محدوده زمانی سلف مقيد به قرون فاضله (قرن اول تا سوم) شد و
مفهوم سلف از معنای مغوی به معنای اصطالحی تغيير معناشناختی يافت .در اين
نگاه ،فه ظاهرگرای سلف (صحابه ،تابعين و تابعين تابعين و ائمه اربعه) از فه
تأويلگرای خلف (اشاعره و ماتريديه) برتر شد .در اين زمان ،ديگر سلفگرايی يک
رويكرد نبود ،بلكه ك ك خود را به عنوان يک مكتب در مقابل اشاعره ،اصحاب
حديث و ماتريديه معرفی میكرد .تمام اين تحوالت به دست ابنتيميه در حال
انجام بود .وی در كتاب الفتوى الحمویة الكبرى برای نخستين بار از مكتبی به نام

سلفيه نام برد و اينچنين مكتبی با عنوان سلفيه در جهان اسالم تأسيس شد 2.با

بررسی تمام آثار ملل و نحل ،به اين نتيجه میرسي كه هيچ يک از نويسندگان اين
اثر از مكتبی به نام سلفيه ياد نكردهاند.
جامب است بداني كه يوسف قرضاوی ه كه خود يک سلفی تمامعيار است ه در
كتاب الصحوة االسالمیة من المراهقة الی الرشد تصريح دارد كه كلمه سلفيه،
مفظی جديد است و به تازگی در ادبيات جهان اسالم وارد شده است .وی میگويد:
تعبير سلفيون (سلفیها) تعبير جديدی است .نمیدان از چه زمانی در جهان
 .1مهدی فرمانيان ،آشنایی با فرق تسنن ،درس ستلفیه؛ «مقامهه گرايشههای فكهری سهلفيه در جههان
معاصر» ،مجله مشكات ،ش .104
 .2ابن تيميه ،فتوى الحمویة الكبرى ،ص .40-34
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ً
اسالم شايع شده است .قبال به سلفیها ،اهل حديث ،اهل اثر يا حنابله میگفتند
كه در مقابل اهل كالم در عقايد و اهل رأی در فقه به كار میرفت .دعواها و
مشاجرات علمی و عملی زيادی ميان حنابله و اشاعره و ماتريديه در طول تاريخ
اتفاق افتاده است.

1

ديدگاه يوسف قرضاوی بسيار دقيق و منطبق با واقع است؛ زيرا با به محاق رفتن
فكر ابنتيميه از قرن هشت تا عصر حاضر ،هيچ كس از مكتب سلفيه خبری
نداشت و نخستين بار مفظ «سلفيه» را در شمال آفريقا ،محبامدين خطيب و سيد
محمد رشيد رضا مطرح كردند .وهابيت در اين هشتاد سال گذشته از اين اس به
نفع خود استفاده كرد و خود را به عنوان سلفی و مكتب خود را مكتب سلفيه نام

نهاد .شايد به همين علت است كه نويسنده مدخل «سلفية» دائرة المعارف اسالم
) (encyclopedia of Islamچاپ ميدن ،سلفيه را نه به وهابيت بلكه به جريانهای
سلفی شمال آفريقا اطالق كرده است.

2

جریانهایتکفيریدرعصرحاضر 


در سی سال اخير ،گروههای متعدد و متنوعی از جريانهای تكفيری در كشورهای

اسالمی به وجود آمدهاند كه دكمجيان در كتاب جنبشهاى اسالمی در جهان
ً
عرب ،به صورت گسترده ،به صدها گروه از اين جريانها اشاره كرده است كه غامبا
به يكی از سه جريان اصلی تكفيری وهابيت ،سپاه صحابه و طامبان ،و سلفيه
جهادی (امقاعده) وابستهاند .اكثر اين گروهها تابع شرايط و مقتضيات زمان به
ً
ً
سلفيه جهادی پيوسته ،اگرچه قبال از طيفهای ديگر بودهاند و گاه اصال سلفی
نبودهاند .بنابراين ،مه ترين گروه سلفيه جهادی است كه جهاد را واجب دانسته،
 .1يوسف قرضاوی ،الصحوة االسالمیة من المراهقة الی الرشد ،ص .201
 .2دائرة المعارف اسالم ،ج  ،9ص .987-976
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صدها گروه به آن متعلق است.
وهابيتوتکفيرمسلمانان 

وهابيت تحت تأثير آرا و افكار ابنتيميه ،تمام مسلمانان را به خاطر توسل به ارواح
بزرگان و احترام به قبور اوميای امهی ،مشر به شر جلی و كافر به كفر اكبر
میداند و معتقد است شر مسلمانان در عصر حاضر از شر مشركان زمان رسول
خدا بيشتر و بزرگتر است .بنابراين ،مسلمانان بايد دوباره اسالم بياورند،
شهادتين را به زبان جاری كنند و از آبا و اجداد خود ّ
تبری بجويند .در غير اين
صورت ،مهدورامدم بوده ،جان و مامشان احترام ندارد و كشتن آنها در صورت امتناع
از پذيرش دوباره اسالم واجب است و اموال و زنان و فرزندانشان به عنوان غنيمت

جنگی اخذ میشود 1.در نگاه وهابيت ،يک ميليارد و پانصد ميليون مسلمان ه به
غير از ه مسلكان ايشان ه همگی كافر و مشر و مهدورامدم هستند و حتی
سلفيانی مثل اخواناممسلمين و طامبان اگرچه مشر نيستند ،بدعتگذارند و بايد
از بدعت دست بردارند.

2

با مراجعه به تاريخ وهابيت به اين نتيجه میرسي كه اين فرقه حتی به ه كيشان
فقهی و ه مسلكان اعتقادی خود ه رح نكرده و بيشتر مقتوالن دوره اول
وهابيت ،كه با فتاوای محمد بن عبداموهاب به قتل رسيدهاند ،اهل سنت

حنبلیمذهب با رويكرد اصحاب حديث بودهاند 3.تكفير مسلمانان ،ه در آثار
 .1بنگريد به :آثار متعددی كه در نقد وهابيت نوشته شده اسهت؛ ماننهد :سهيد محسهن امهين ،کشتف
االرتیاب؛ جعفر سبحانی ،آیین وهابی ؛ نج امدين طبسی ،رویكرد عقالنی به باورهاى وهابی .
 .2نک :نورة بنت حسن غاوی ،اضواء السلفیة علی الجماعة االخوانیة ،تمام كتاب و مقدمه ربيع مدخلی بر آن.
در اين زمينه ،میتوان به آثار ربيع مدخلی ،از بزرگان وهابيت ،مراجعهه كهرد كهه همهه را مشهر و كهافر يها
دستك بدعتگذار میداند.
 .3نک :حسين بن غنام ،تاریخ نجد؛ عثمان نجدی ،المجد فی تتاریخ النجتد؛ كهه ههر دو را وهابيهان
طرفدار محمد بن عبداموهاب و ه عصر او نوشتهاند.
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محمد بنعبداموهاب به وضوح ديده میشود و ه در رفتار وهابيان در دوره پيدايش
و دوره ظهور مجدد ديده میشود كه در ادامه به برخی از آنها اشاره میكني .
محمد بنعبداموهاب در رسامه نواقض االسالم ،ده چيز را ناقض اسالم دانسته،
به كفر مرتكب آن فتوا داده است :يك ؛ شر در عبادت خدا ،مانند ذبح كردن برای
غيرخداوند كه به عقيده او بسياری از مسلمانان مشمول آن هستند! و حال آنكه تمام
مسلمانان نذر را مخصوص خدا میدانند .دوم؛ كسی كه ميان خود و خداوند
واسطهای قرار دهد و آن واسطه را بخواند و از وی طلب شفاعت كند ،به اجماع
علما كافر است! امبته معلوم نيست مراد محمد بن عبداموهاب از اجماع يادشده،
اتفاق نظر فقهای اسالمی است يا فقط خودش منظور است! چراكه تكفير مسلمانان
به خاطر شفاعت از اوميای امهی ،به هيچ وجه مورد اتفاق و اجماع فقهای اسالم
نيست ،بلكه قول به عدم تكفير شهرت دارد .سوم؛ كسی كه مشركان را تكفير نكند يا
در كفرشان ترديد كند يا عقيده آنها را درست بپندارد ،كافر است! هشت ؛ كمک به
ً
مشركان و ياری رساندن به آنها عليه مسلمانان ،كفر است .امبته ظاهرا منظور محمد
بن عبداموهاب از مشركان ،مسلمانان غيروهابی ،به ويژه صوفيان و شيعيان است كه
به پيامبر توسل میكنند!  ...او در همه اين موارد تنها به مسلمانان نظر داشته است!

1

ابنبشر ،يكی از نويسندگان وهابی درباره حمله وهابيت به كربال مینويسد:
وقتی سال  1216هجری آغاز شد ،عبدامعزيز مشكری گران از تمام اطراف نجد
و جنوب حجاز به قصد تصرف سرزمين كربال حركت داد .اين سپاه بر اهامی شهر
كربال وارد شد و بيشتر آنها را در بازارها و خانهها كشت و گنبدی را كه بر روی قبر
حسين بود ،خراب كرد و آنچه را در ضريح و حوامی آن بود ،غارت كرد و اشيائی را
كه با زمرد و ياقوت و جواهرات ،زينت شده بود و ديگر چيزهايی را كه قابل شمارش
 .1محمد بن عبداموهاب ،مجموعة الرسائل ،رساله نواقض االسالم ،ج  ،1ص .243-231
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نيست ،همه را برداشتند .آنها در آنجا زياد درنگ نكردند و حدود ظهر با تمام
اموامی كه برداشته بودند گريختند ،در حامی كه حدود دو هزار نفر از اهامی كربال را
كشتند.

1

جميل صدقی زهاوی درباره حمله وهابيان به طائف مینويسد :از قبيحترين
كارهای وهابيان اين بود كه هنگام وارد شدن به شهر طائف ،مردم را به صورت
دستهجمعی كشتند و به كوچک و بزرگ رح نكردند و همگی را به يكسان از دم تيغ
شمشير و نيزه گذراندند و حتی طفلهای شيرخوار را بر سينههای مادرانشان
سر بريدند .همچنين عدهای را كه مشغول فراگيری قرآن بودند نيز به قتل رساندند و
وقتی همه افرادی را كه درون خانه بودند به بيرون و به كاروانسراها و مساجد بردند،
همه را به قتل رساندند .حتی كسانی را كه در مساجد در حال ركوع و سجود بودند
نيز كشتند ،به حدی كه به جز بيست و چند نفر از اهامی آن شهر ،ديگر كسی باقی
نماند  ...و نحوة كشتن اينطور بود كه در روز اول عدهای را به قتل رساندند و در
روز دوم و سوم از راه مكر و خدعه به مردم امان دادند و چون بر آنها وارد شدند
اسلحهها را از آنها گرفتند و همگی را به قتل رساندند ،و عدهای ديگر را تا وادی
« ّ
وج» امان دادند و آنگاه در سرما برهنه و عريان و بدون هيچ مباسی آنها را رها
كردند و اموال و پولهای نقد و اثاث منزمشان را به غارت بردند .حتی كتابها را
روی زمين و كوچه و بازار ريختند كه بادها آنها را ورق ورق میكرد؛ كتابهايی كه
در بينشان قرآنها و نسخههای بخاری و مسل و بقيه كتابهای حديث و فقه و
ديگر علوم وجود داشت كه به هزاران تأميف میرسيد .اين عمل فجيع در 1217
قمری به وقوع پيوست.

2

 .1عثمان نجدی ،عنوان المجد فی تاریخ النجد ،ج  ،1ص  257و .258
 .2جميل صدقی زهاوی ،الفجر الصادق فی الرد علی الفرقة الوهابیة المارقة ،ص .20-19
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آن فتاوای محمد بن عبداموهاب با كمک سياسی آلسعود در دوره اول ظهور
وهابيت عينيت يافت و قتل بسياری از مسلمانان را رق زد .همين روش و سيره،
شيوه و روش وهابيت در عصر حاضر است كه در آثار بنباز و ابنعثيمين و
بنجبرين از علمای بزرگ وهابيت در دهه اخير ديده میشود.
سپاهصحابهوتکفيرشيعه 

پيشينه فكری سپاه صحابه به جريان فكری ديوبنديه 1باز میگردد .در قرن دوازده
هجری در هند فردی ظهور كرد كه حامل برخی از افكار ابنتيميه بود .شاهومیامله
دهلوی با تلفيق تصوف و ماتريديه با سلفيت ،مكتبی ايجاد كرد كه بعدها با عنوان
مكتب «ديوبنديه» شناخته شد .ديوبنديه را به هيچ وجه نمیتوان سلفی يا يكی از
جريانهای سلفی دانست ،زيرا اين فرقه هيچگاه به برتر بودن فه سلف بر فه
خلف معتقد نيست ،اما از آن جهت كه برخی از افكار تكفيری ابنتيميه را قبول
دارد ،از روی تسامح از ديوبنديه به عنوان يكی از جريانهای سلفی ياد میشود.
در  1985جريان تكفيری سپاه صحابه در پاكستان به وجود آمد كه به تكفير
شيعه میپردازد و كاری به غيرشيعه ندارد ،زيرا بزرگان ديوبندی قائل به تكفير
مسلمانان نبودند و شاهومیامله دهلوی در عين اعتقاد به شر بودن برخی اعمال
مسلمانان ،برخالف وهابيت آنها را به خاطر اين اعمال كافر ندانسته و بر مسلمان
بودن مسلمين تأ كيد دارد ،ومی برخی از فتواهای بزرگان ديوبنديه مبنی بر كفر شيعه،
مستمسكی برای سپاه صحابه بر تكفير شيعيان و به شهادت رساندن شيعيان شده
است 2.در بيانيههای سپاه صحابه آمده است كه پاكستان بايد از حضور شيعيان

 .1درباره ديوبنديه ،نک :مهدی فرمانيان« ،ديوبنديه»،طلتو  ،ش 13؛ سهيد مههدی عليهزاده موسهوی،
مكتب دیوبنتد؛ محمهدطاهر رفيعهی« ،نقهد و بررسهی انديشهههای كالمهی ديوبنديهه» ،پاياننامهه
كارشناسی ارشد مؤسسه امام خمينی.
 .2نک :عليرضا ميرزايی« ،سپاه صحابه نماينده افراطگرايی ديوبنديه» ،سراج منیر ،ش .11
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خامی شود و پاكستان بدون شيعه میخواهي  .مذا در ايام عزاداری اباعبدامله
امحسين

به دستهجات عزاداری حمله كرده ،شيعيان را به شهادت میرسانند 1.در

سه دهه اخير در كنار سپاه صحابه ،چندين گروه افراطی و تكفيری ديگر نيز در
پاكستان شكل گرفته است .مشكر جهنگوی ،مشكر طيبه و جيش محمد از مه ترين
گروههای تكفيری در پاكستان هستند.

2

يكی از عوامل گسترش گروههای تكفيری عليه شيعه در پاكستان و كشورهای
ديگر ،رفتار برخی از شيعيان در توهين و اهانت به مقدسات و بزرگان اهلسنت
است؛ مثل آقای املهياری در شبكه اهلبيت ،آقای ياسر امحبيب در مندن در
شبكههای ماهوارهای متعدد .آيتامله خامنهای سخنی به اين مضمون داشتند كه
تشيع آمريكايی و مندنی ،تشيع واقعی نيست .اين سخن اشاره به شبكههای
ماهوارهای پخششونده از آمريكا و مندن است.
سلفيهجهادیوگسترشخشونتوقتلبهاسماسالم 

سومين و مه ترين جريان تكفيری ،جريان سلفيۀ جهادی است كه از دل آن،
امقاعده و داعش بيرون آمد .پيدايش سلفيه جهادی به كتابی از سيد قطب به نام
معالم فی الطری باز میگردد .سيد قطب با نگارش اين كتاب بيان داشت كه ما در
دوران جاهليت قرن بيست  ،كه بدتر از جاهليت زمان پيامبر

است ،زندگی

میكني و بايد اين جاهليت را كه همان فرهنگ غرب است از بين ببري  .تا اينجای
سخنان سيد قطب اشكامی نداشت ،اما دومين مسئلهای كه ايشان مطرح كرد،
جهان اسالم را به تالط انداخت .وی بيان داشت كه هر كس به اين جاهليت
 .1نک :محمدطاهر رفيعی« ،نقد و بررسی انديشههای كالمی ديوبنديه» ،پاياننامه كارشناسی ارشهد،
فصل آخر.
 .2نک :جواد جمامی ،افراطگرایی در پاکستان ،فصل «مشكر جهنگوی و طيبه».
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راضی باشد او ه كافر است و تمام شهرهای اسالمی ،شهرهای جاهلی است و
اينچنين تمام مسلمانان و شهرهای آنها به حك سيد قطب كافر شدند .سيد قطب
به پيروان خود توصيه كرد كه همچون پيامبر

از مكه جاهلی به مدينةامنبی

هجرت كنند و يک شهر اسالمی تشكيل دهند و سپس با جهاد برای تشكيل
حكومت اسالمی بكوشند.

1

در همان زمان ،تعدادی از جوانان تندرو و افراطی اخواناممسلمين به تفكرات
سيد قطب پيوستند و گروههای تكفيری متعددی را در مصر و كشورهای عربی
تأسيس كردند .مه ترين گروهها عبارتاند از :جماعه اممسلمين يا گروه امتكفير و
امهجره به رهبری شكری مصطفی و گروه امجهاد به رهبری محمد عبدامسالم فرج.
عبدامسالم فرج مؤمف كتابی است كه يكی از تأثيرگذارترين كتابها در گسترش
تفكر جهادی در ميان جوانان مصر است .وی در كتاب الفریضة الغائبه ،جهاد را
فريضهای میداند كه مسلمانان قرنها آن را فراموش كردهاند ،مذا بايد آن را دوباره
احيا كرد .ايشان جهاد را مثل نماز ،واجب عينی برای هر مسلمان ،اع از زن و مرد،
َّ
َُ َ
َ َ
ُ
دانسته ،تمام حاكمان اسالمی را به حك آيه « َو َمن ل ْم ی ْحكم ِب َما أ َنزل ا ّلل ُه فأ ْول ِئ َك
ُه ُم ْال َكاف ُر َ
ون» 2كافر معرفی می كند و جهاد عليه آنان را واجب میداند .به نظر وی،
ِ

جنگ و جهاد عليه دشمنان داخلی ،يعنی حكام مسلمان ،بر دشمنان خارجی ،يعنی
غرب و استكبار جهانی ،مقدم است و تا مدافعان تفكر غرب را در داخل از بين
نبري  ،پرداختن به دشمن خارجی بیمعناست .بدينترتيب فضای مخامفت با
غرب ،به داخل جهان اسالم برگشت و جنگ ميان مسلمانان شكل گرفت.

3

جنگ افغانستان فرصت خوبی برای سلفيان جهادی بود .شوروی كافر به
 .1نک :محمد مسجد جامعی ،زمینههاى سیاسی حكوم اسالمی در تشیع و تسنن ،ص .169-160
 .2مائده :آيۀ .44
 .3نک :محمد عماره ،الفریضة الغائبة عرض و نقد ،تمام كتاب.
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كشوری اسالمی حمله كرد و دفاع از اسالم و مسلمانان با فتواهای جهادی علمای
اهلسنت و وهابيت واجب شد .اين تحليل باعث شد بسياری از سلفيان جهادی به
افغانستان رفته ،با عنوان «افغانامعرب» يا «عرب ه افغان» مشغول جهاد عليه
شوروی شوند .فتاوای جهاد علمای وهابيت و ديوبنديه در اين زمينه ،رغبت اين
َ
افراد را دوچندان كرد و اسامه بن الدن پس از آشنايی با عبدامله ع ّزام ،رهبر
افغانامعربها و حك جهاد علمای وهابی ،راهی افغانستان شد و در آنجا به عنوان
1

معاون عبدامله عزام مشغول به كار شد و رشادتهايی از خود نشان داد.
بعد از جنگ افغانستان و ترور عبدامله ّ
عزام به دست سرويسهای اطالعاتی
آمريكا ،افغانامعربها پرا كنده شدند و اسامه بنالدن به سودان رفت .در  1994بار
ديگر سلفيان جهادی دور ه جمع شدند و اسامه بنالدن را به عنوان رهبر خود
انتخاب كردند .بدينترتيب گروه تكفيری امقاعده در پيشاور پاكستان تأسيس شد؛
امبته برخی تأسيس امقاعده را به سال  ،1988يعنی بعد از اتمام جنگ افغانستان ،باز

میگردانند كه شواهد كافی برای آن وجود ندارد 2.با تأسيس امقاعده ،كه مه ترين
هدفش مبارزه با آمريكا بود ،پايگاهها و سفارتخانههای آمريكا در آفريقا مورد
حمله موشكی و انتحاری امقاعده قرار گرفت و دهها نفر از نظاميان آمريكايی به
دست امقاعده به قتل رسيدند .با بمبگذاری در سفارتخانههای آمريكا در كنيا و
تانزانيا و حمله به كشتی آمريكايی در خليج عدن ،امقاعده به عنوان گروه تروريستی
از سوی آمريكا معرفی شد .در اين زمان طامبان در افغانستان ظهور كرد و از بنالدن
برای حضور در افغانستان دعوت به عمل آورد و اسامه بنالدن از سودان به
 .1درباره افغانامعربها ،نک :ابووميد مصری ،غوغایی بتر بتام جهتان؛ سلسهله مقهاالت وحيهد مهژده
(بيست مقامه) در خبرگزاری آوای افغان.
 .2درباره امقاعده ،آثار فراوانی نوشته شده است .يكی از اين آثار ،كتاب مفيد القاعدة واخواتهتا اسهت
كه كميل طويل ،نويسنده آن ،با بيش از بيست نفر از سران امقاعده مصاحبه كرده و سپس اين اثهر را
تأميف كرده است.
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افغانستان عزيمت كرد .آمريكا ،اسامه بنالدن را به عنوان رهبر گروه تروريستی
امقاعده از طامبان درخواست كرد كه با مخامفت طامبان مواجه شد .يازده سپتامبر
 2001اتفاق افتاد و حمله به برجهای دوقلوی تجارت جهانی به اس امقاعده تمام
شد و آمريكا به افغانستان و سپس عراق حمله كرد.پس از آن كه بن الدن در سال
 2010به دست آمريكا كشته شد .ايمن امظواهری پزشك مصری و رهبر گروه
امجهاد مصر ،رهبر امقاعده شد.

1

با حضور آمريكا در خليج فارس و حمله به عراق ،گروه جديدی در عراق شكل
گرفت كه رهبری آن را ابومصعب زرقاوی بر عهده داشت .زرقاوی بيشترين حمالت
خود را به سمت شيعيان نشانه گرفت و در بيانيههای خود استدالل میكرد كه از آن
افر مشر با آمريكای كافر ه دست شده و به قتل مسلمانان
جهت كه شيعۀ ك ِ
پرداخته و برای نهادينه كردن فرهنگ جاهلی در كشور عراق میكوشد ،مذا بيشترين
حمالت ما بايد متوجه حكومت شيعه در عراق باشد تا نه آمريكا به هدفش برسد و
نه شيعه بتواند در عراق جای پايی پيدا كند.
با ظهور بيداری اسالمی در كشورهای اسالمی و اتفاقات سوريه ،امقاعده
سوريه با عنوان جبهة امنصرة اعالم موجوديت كرد و ديگر پيروان امقاعده را به كمک
طلبيد .امقاعده عراق به رهبری ابوبكر امبغدادی به سوريه رفت و در كنار جبهه
امنصره به جنگ عليه دومت سوريه پرداخت .اختالفات داخلی گروههای مختلف
امقاعده در سوريه باعث شد ابوبكر امبغدادی از فرامين رهبر امقاعده سوريه ،يعنی
محمد جوالنی ،سرباز زند و اختالفات به قتل ميان اعضای جبهه امنصره و امقاعده
عراق منجر شود .مسئله به ايمن امظواهری ،رهبر امقاعده ،گزارش شد و وی دستور
داد ابوبكر امبغدادی به فرامين محمد جوالنی رهبر جبهة امنصرة گوش فرا دهد ،اما
 .1در اين زمينه ،نک :خبرگزاری جمهوری اسالمی و ديگر خبرگزاریها در زمان قتل اسامه بهنالدن در
سال 2010م.
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ابوبكر امبغدادی از بيعت ايمن امظواهری خارج شد و داعش (دومت اسالمی عراق
و شام) را تأسيس كرد .بنابراين ،در اين زمان گروه تكفيری جديدی به وجود آمد كه
مه ترين هدفش تشكيل حكومت در عراق و شام است و مه ترين مخامفان خود را
شيعيان عراق و شام میداند و با دومت سوريه و عراق در جنگ است.

1

اين سه جريان ،مه ترين جريانهای تكفيری جهان اسالم هستند كه خود
هر كدام به صدها گروه كوچکتر تقسي شدهاند و در هر كشوری با نام خاصی
ظهور يافتهاند.
گيریجریانهایسلفی 

چراییشک 
ل

شايد مه ترين بستر رشد سلفیگری ،فقدان يک تفكر اسالمگرای بديل در صحنه
جهان اسالم باشد .بعد از فروپاشی امپراتوری عثمانی ،جهان اهلسنت به دنبال
ايجاد بديلی برای امپراتوری عثمانی بود و در اين زمينه تالش فراوانی كرد .از
راهاندازی جنبش خالفت در هند ،پيشنهاد رشيد رضا مبنی بر پذيرش خالفت
حاك قريشی و زيدیمذهب يمن از سوی مسلمانان تا تأسيس اخواناممسلمين و
حزب امتحرير همگی در راستای احيای خالفت اسالمی بود .حميد عنايت در دو
اثر معروفش درباره انديشه سياسی مسلمانان و تالش متفكران و مصلحان اهلسنت
برای راهاندازی مجدد امپراتوری اسالمی ،به خوبی نشان داده است كه علمای
اهلسنت در زمينه انديشه سياسی با وضعيت فعلی جهان اسالم چه راهحلهايی
ارائه دادهاند؛ اما مسائل جهان اسالم پيچيدهتر از آن بود كه اين راهحلها جواب
دهد.
حال بايد جهان اسالم چه میكرد؟ جريانهای فكری متعددی در جهان اسالم
 .1نک :حمزه مصطفی مصطفی« ،جبهة امنصره الههل امشهام مهن امتأسهيس امهی االنقسهام» ،مجلهه
دراسات السیاسیة ،مركز امعربی مالبحاث و دراسات امسياسات ،ش  ،5نوامبر 2013م.
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شكل گرفت تا عقبماندگی و تحقير مسلمانان را جبران كند ،اما هيچ يک از
جريانها كاری از پيش نبردند.
در اينجا بود كه شعار بازگشت به سلف ،كه سيد جمال و محمد عبده آن را در
جهان طنينانداز كرده بودند ،از سوی عدهای مثل وهابيت و سيد محمد رشيد رضا
به نفع ابنتيميه مصادره شد و بازگشت به سلف تفسيری ابنتيميهای يافت و
چرخش فكر جهان اسالم ،كه میرفت به سمت اصالحگری محمد عبده سرعت
بگيرد ،به وسيله شاگردش رشيدرضا به سمت ابنتيميه چرخيد و اتفاقی كه نبايد
بيفتد افتاد و جهان اسالم در دام افكار ابنتيميه به عنوان تنها روش خروج جهان
اسالم از بنبست بهوجودآمده ،افتاد.
در اين زمان برخی از مسائل سياسی و فكری جهان اسالم به وهابيت (برای
گسترش فكر ابنتيميه) كمک كرد .پنج كشور مه عربی ،يعنی مصر ،سوريه،
اردن ،عراق و ميبی ،به سمت بلو شرق گرايش يافتند و جريان چپ در كشورهای
اسالمی گسترش يافت.

1

عامل ديگر گسترش سلفیگری در جهان اسالم ،خود شعار بازگشت به سلف
بود .نزد اهلسنت ،كلمه «سلف» قداست خاصی دارد و يادآور دوران خالفت خلفا
و صحابه و اوج قدرت خالفت آنهاست .در نگاه اهلسنت ،دو چيز در قدرت
سياسی مه است؛ نخست امپراتوری و اقتدار خالفت؛ و ديگری گسترش
سرزمينهای اسالمی و فتح كشورهای مشر و تبديل آن به كشور توحيدی .مه
نيست كه حاك ظام باشد يا نه ،بلكه مه ابهت و اقتدار خالفت است .حال اگر
خود خليفه ه كارهای نباشد و بازيچه دست ديگران باشد مه نيست ،مه اقتدار
خالفت است كه بايد باقی باشد .اگر قريشی باشد بهتر و اگر نباشد مه نيست؛
اقتدار امپراتوری وجود داشته باشد ،كافی است .در نگاه اهلسنت ،اين اقتدار در
 .1نک :حسن اسكندری« ،نقش سازمان كنفرانس اسالمی در گسترش وهابيت» ،سراج منیر ،ش .2
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دوره خلفا و سپس در دوره بنیاميه بيش از ديگر خالفتها تجلی يافته است .مذا
بازگشت به سلف ،يعنی بازگشت به اقتدار گذشته.

1

دميل ديگر گسترش تفكر سلفی ،رويكرد توحيدی سلفيان است كه با دستگاه
فكری اهلسنت سازگار است .تمام اهلسنت ،اع از اشاعره ،ماتريديه و اصحاب
حديث ،قائل به نظريه خلق افعال عباد يا كسب هستند .يعنی تمام اهلسنتی كه
تحت تأثير تصوف نيستند ،قائلاند كه تمام افعال اختياری اومياءامله ،خلق خدا و
كسب عبد است .با اين تفسير ،پيامبری كه نمیتواند حتی افعال اختياری خود را
بيافريند ،چگونه میتواند مرده را زنده كند و مريض را شفا دهد؟ بنابراين ،بر اساس
تمام مكاتب اهلسنت ،آياتی كه خلق و شفا را به اومياءامله نسبت میدهندَ ،مجاز
است نه حقيقت و آيه «خلق كل شیء» بر تمام آيات قرآن ،حاك است .مذا استغاثه
به ارواح اوميای امهی ،بنا بر نظريه كسب نزد همه اهلسنت ،بوی شر میدهد
مگر اينكه رويكرد صوفيانه داشته باشد و واليت تكوينی اومياءامله را بپذيرد.

2

عقلگرايی برخاسته از غرب و روشنفكری بسياری از اهل سنت موجب شد
توسالت و تضرعات را نه از مقومه مصاديق شرك ،بلكه از مقومه خرافات جايز
ندانند و در اين زمينه با وهابيت و سلفیگری ه نوا شوند .بنابراين ،تفكر تاريخی
خلق افعال عباد و جريان روشنفكری تسهيل كننده است و زمينه مساعدی را برای
ِ
پذيرش افكار سلفی به وجود میآورد.

عامل ديگر گسترش سلفیگری ،حضور تفكر امویگری در سلفيان است كه بر
تاريخ و رجال و حديث و فكر و كالم اهلسنت سايه اف كنده است و اگر جريان
ً
تصوف از اهلسنت رخت بربندد ،يقينا رويكردهای عثمانی در اهلسنت رشد می
 .1نک :محمدسعيد رمضان امبوطی ،سلفیه؛ بدع یا مبهب ،ص .247
 .2نک :مهدی فرمانيان ،درسنامه فرق و مباهب کالمی اهلسن  ،درس اشاعره و ماتریدیته ،نظريهه
كسب و نقدهای وارده به محتوای آن.
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كند .رفتار اشتباه طيف مخامفان تقريب در شيعه ،به اين طيف فكری ،در اهانت به
مقدسات و بزرگان اهلسنت ،به شدت در گسترش تفكر عثمانیه اموی تأثيرگذار
است .گسترش تفكر اموی ،باعث گسترش تفكر ناصبیگری در جهان اسالم است
كه نشانههايی از ناصبیگری در جهان ديده میشود .دعوای شيعهه سنی به شدت
میتواند بر گسترش سلفیگری در ميان اهلسنت تأثير بگذارد.
ديگر عامل مساعد در گسترش سلفیگری ،به قدرت رسيدن شيعه در ايران و
سپس در ديگر كشورهاست .خالفت اسالمی ،نزد اهلسنت به مراتب بيشتر از
شيعيان اهميت دارد .اهلسنت در طول تاريخ هميشه امپراتوری و خالفت
داشتهاند .اكنون كه از منظر خود میبينند كه شيعۀ بدعتگذار به حكومت رسيده،
اما سنیای كه حق است نتوانسته به حكومت برسد ،اين پرسش برای آنها طرح
میشود كه مشكل از كجاست كه خدا از اهلسنت رویگردان شده و شيعه
بدعتگذار و كافر را قدرت داده است .در نگاه آنها ،مه ترين دميل رویگردان
شدن خدا از اهلسنت ،دور شدن آنها از ايمان و عمل سلف است .مذا بازگشت به
سلف كه فقط از سوی سلفیها مطرح میشود و به شدت تحت تأثير ابنتيميه
است ،تنها راهحل برونرفت جهان اسالم از اين وضعيت مطرح میشود كه جوانان
نيز آن را میپذيرند.

1

یابیجریانهایتکفيریدریکدههاخير 


دالیلقدرت

مه ترين عامل قدرتيابی جريانهای تكفيری ،بدون هيچ شک و شبههای ،حضور
نظامی آمريكا در منطقه در يک دهه اخير است .بر اساس تفكر سيد قطب ،همه
مشك الت ما از جاهليت قرن بيست است و جاهليت قرن بيست چيزی به غير از
 .1نک :سام بهنساوی ،نقد و بررسی اندیشه تكفیر ،ص .198-165
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فرهنگ غرب و دموكراسی و اومانيس نيست 1.حال يک دهه است كه آمريكا با تمام
توان ه حتی به صورت نظامیه آمده است تا اين فرهنگ را در منطقه نهادينه كند .در
اين صورت وظيفه يک مسلمان متدين غيرتمند چيست؟ جنگ و جهاد عليه آنها و
مسببان و كمکكنندگان به آنها در منطقه.
در نگاه امقاعده ،آلسعود ه مثل بقيه حاكمان اسالمی ،كافر است و فرقی
ً
ميان آلسعود و ديگر حكومتها نيست؛ 2اما حكومت شيعه عراق رسما با كمک
آمريكا بر سر كار آمده و بايد با او مخامفت كرد .ه چنين در طول تاريخ هميشه
حكومت عراق در دست اهلسنت بوده و امروز ،همچون زمان حمله هال كوخان
مغول به بغداد به همراهی خواجه نصيرامدين طوسی شيعه ،يک بار ديگر آمريكای
كافر با ه دستی شيعه كافر و مشر به فتح بغداد دست زده و وظيفه هر مسلمانی
است كه نگذارد اين پيمان ميان شيعه و آمريكا تحقق عملی پيدا كند ،مذا همه
مسلمانان ه حتی با عمليات انتحاری ه بايد جلوی اين ه پيمانی را گرفته ،از تكرار
تاريخ جلوگيری كنند.
حضور آمريكا در افغانستان باعث شد بسياری از جوانان جماعة امتبليغ ،كه به
تبليغ مذهب ديوبندی مشغول بودند و كاری به سياست نداشتند ،جذب گروههای
تكفيری شوند و احساس كنند امروز ديگر با تبليغ نمیتوان جهان اسالم را از ورطه
سقوط نجات داد .مذا به جريانهای تكفيری پيوستند و وزنه اين جريانها را
سنگينتر كردند.
سقوط «محمد مرسی» از حكومت در مصر باعث شد گروههای جهادی عزم
 .1نک :سيد قطب ،معالم فی الطری  ،ص .143
 .2نک :جمعی از محققان ،عقيدة امطاعة وتبديع اممختلف السلفیة الجامیة كه به نقد تفكهرات سهلفيه
جهادی درباره آل سعود پرداخته است .همچنين ،نامهههای ابووميهد مصهری بهه محقهق اسهتراميايی
درباره امقاعده و جواب ايشان درباره حاكمان عربستان و ايران در اينترنت.
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خود را بيشتر جزم كند ،تصور كنند تنها راه باقیمانده برای احقاق حق خود ،فقط
ً
جهاد و مبارزه مسلحانه است .يقينا سقوط مرسی به گسترش افكار سلفيه جهادی و
گروههای تكفيری كمک كرد .اگر اين اتفاقات در كشورهای ديگر ،مثل تونس و
ً
ميبی ،ه بيفتد و افراد سكوالر در رأس امور قرار گيرند ،يقينا به قدرتيابی
جريانهای سلفی كمک خواهد كرد.
مسئله سوريه از ديگر اموری است كه باعث گسترش تفكر تكفيریها شد .با
فتوای جهاد از سوی افرادی مثل يوسف قرضاوی ،كه به رهبر معنوی
اخواناممسلمين يا فقيه اخوان معروف است ،بسياری از جوانان تند اخوانی و
غيراخوانی به سوريه رفتند و جذب گروههای تكفيری در سوريه شدند و بعد از
اختالف داعش با جبهه امنصره ،عدهای از همين جوانان ،اكنون در كنار داعش به
مبارزه مسلحانه با حكومت عراق میپردازند و نمیدانند كه به جنگ مذهبی دامن
زده و در زمين آمريكا بازی میكنند .بنابراين ،میتوان به صراحت بيان كرد كه علت
اصلی قدرتيابی جريانهای تكفيری در يک دهه اخير ،حضور آمريكا در منطقه
است.

م
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*

محمدسبحانینيا

حجتاالسالموالمسلمين



مقدمه 

در عصر «ارتباطات و تكنوموژی» ،با دستيابی بشر به مظاهر تمدن ،در گذر از
زندگی سنتی به روش مدرن و صنعتی ،شاهد فراموشی هو يت و مسئوميت انسان و
فاصله گرفتن از ارزشهايی چون حيا و عفت هستي  .با كمال تأسف ،ه زمان با
گام نهادن بشر بر سكوی آسمان و حك فرمايی فنآوری بر مغز و ارادۀ بشر ،گوهر
ارزشمند عفت و اخالق نيز از بسياری جوامع رخت بربست و فرهنگ برهنگی و
ّ
بیعفتی در حوزههای مختلف چون :ادبی ،هنری ،ورزشی و معماری سايهگستر
شد! دايرۀ عفت در زندگی بشر به وسعت دايرۀ زندگی فردی ،اجتماعی و كليۀ
تعامالت فكری و رفتاری انسان بوده و بر اين اساس ،پرداختن به اين امر از
بايستههای امروزی است.
تعریفواژۀعفاف 

مغتشناسان دربارۀ عفاف گفتهاند« :عفت ،پديدآمدن حامتی برای نفس است كه با
* استاديار دانشگاه كاشان.
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آن از افزونطلبی قوۀ شهوانيه جلوگيری میشود »1.در عل اخالق ،عفت مقابل قوۀ
شهو يه است .مرحوم نراقی مینو يسد« :عفت عبارت است از :مطيع و منقاد شدن
قوۀ شهوانيه برای قوۀ عاقله كه در اقدام به خوردن و نكاح ،حدود اوامر امهی را به
محاظ كمی و كيفی ،نگهدارد»2.
جایگاهعفتدراسالم 

ّ
در منابع حديثیّ ،
اهميت فوقامعادهای به «عفت» داده شده است .در قرآن ،خداوند
ُ

َ َ َ ُ
ُ
حاف ُظون؛ 3و
وج ِّهم ِ
متعال عفت را از صفات مؤمنين شمرده است« :والّلذین هم ِلفر ِ

آنان كه دامن خود را حفظ میكنند».

ْ َ ُ ْ
حضرت علی  ،عفت را برترين عبادت شمرده است« :افضل ال ِعبادة
َ ً َ
َ
ّ
ْ
ْ ُ
ال ِعفاف »4.همچنين آن حضرت میفرمايند« :إذا ا َر َاد الل ُه ِب َع ْب ٍد خیرا ا َع َف َبّط َن ُه َو
َ
ف ْر َج ُه؛ 5هنگامی كه خداوند خير و خوبی برای بندهاش بخواهد ،به او توفيق میدهد
ّ
كه در برابر شك و شهوتپرستی عفت پيدا كند ».دربارۀ ارزش انسان عفيف نيز
َ َ َ َ ً
ْ
َ َ
َ
َ َ
میفرمايندَ « :ما ال ُم َج ِاه ُد الش ِهی ُد ِفی َس ِبی ِل الل ِه ِبأ ْعّظ َم أ ْجرا ِم َم ْن ق َد َر ف َع َف لك َاد
ْ
َْ ُ َ ْ ُ َ َ ً
َ
وّن َملكا ِم َن ال َمال ِئكه؛ 6پاداش مجاهدی كه در راه خدا به شهادت
الع ِفیف أّن یك
ّ
رسيده ،برتر از شخص با عفتی كه توان گناه دارد و گناه نكند ،نيست كه چنين

شخص نزديك است فرشتهای از فرشتگان خدا باشد».
 .1راغب اصفهانی ،المفردات ،واژۀ «عفف».
 .2احمد نراقی ،معراج السعادة ،ص .243
 .3مؤمنون :آيۀ .5
 .4كلينی ،الكافی ،ج  ،2ص .79
 .5تميمی آمدی ،غرر الحكم و درر الكلم ،ج  ،3ص .167
 .6صبحی صامح ،نهجالبالغه ،حكمت . 474
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قلمروعفت 

ً
متأسفانه وقتی از عفت سخن به ميان میآيد ،معموال ذهنها متوجه زنان جامعه
ّ
میشود! در حامی كه عفت ،و يژۀ زن نيست و شامل مردان نيز میشود.
ّ
عفت ،جلوههای گوناگونی دارد:
ّ
 .1عفت در انديشه؛
ّ
 .2عفت در گفتار؛
ّ
 .3عفت در رفتار (عفت در پوشش ،عفت در نگاه ،عفت در زينت و آرايش،
ّ
عفت در راه رفتن ،عفت جنسی و عفت شك ).
در روايات بر دو عفت (جنسی و شك ) ،تأ كيد بيشتری شده است.
َْ َ َ
ّ
َ
َ ْ
شیء افضل ِم ْن ِعف ِة َبّط ٍن َو ف ْرج؛ 1هيچ
امام باقر میفرمايدَ « :ما ُع ِب َد الل ُه ِب
ٍ
ٍ
ّ
عبادتی در پيشگاه خداوند ،برتر از عفت در برابر شك و مسائل جنسی نيست».
عناصراثرگذاربرگسترشعفت 

نهادينهسازی فرهنگ عفاف در جامعه ،به تصمي جمعی و برنامهريزی منسج و
هماهنگ نيازمند است .از آنجا كه مجموعۀ انسانی از سه عنصر اصلی فرد،
خانواده و جامعه پديد میآيد ،اين سه عنصر در گسترش عفت ،نقشی اساسی و
تعيينكننده دارند.
الف) عنصر فرد

عنصر اصلی تشكيل جامعه ،فرد است و هر فرد به تناسب آفرينش ،استعدادها و
توانايیهای خو يش ،نظام فكری و يژهای دارد كه به او جهت میدهد؛ از اين رو،
 .1كلينی ،الكافی ،ص .79
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بيش از آنكه برنامههای خود را بر خانواده و جامعه متمركز كني  ،بايد برای افراد ،به
شكل انحصاری برنامهريزی نمايي  .آنچه در اين رابطه مه و اثرگذار است،
عبارتاند از:
 .1تقويت باورهای دينی

ّاومين گام و حركت اصومی در گسترش فرهنگ عفاف ،تقويت اعتقادات اسالمی در
َّ َ
َ
َّ َ َ
ماّن ،و
جامعه است .امام علی میفرمايندِ « :إّن الحیااء و ِ
الئاق اإلی ِ
العفاة ِمن خ ِ
ّإن ُهما َل َسجی ُة ْ
األحرار و شی َم ُة ْ
رار؛ 1بهدرستی كه حيا و عفت ،از و يژگیهای ايمان
األب
ِ
ِ
ِ
ِ
است و اين دو ،از خصلتهای انسانهای آزاده و عالمت انسانهای نيکاند».
 .2توجه به کرامت انسانی

يكی از عوامل مه عفتپيشگی ،آگاهی از شخصيت واالی انسانی و شناخت و
َ ْ
منزمت خو يش و احيای شخصيت معنوی است .علی میفرمايدَ « :م ْن ك ُر َمت
َ َْ
َ َ
َ
َعلی ِه نف ُس ُه هان ْت َعلی ِه ش َهو ُات ُه؛ 2كسی كه كرامت نفس يافت ،شهوت در نظرش

پست و كوچك میشود».
 .3شناخت پاداش الهی

يكی ديگر از راههای عفتپيشگی ،توجه به پاداش اخروی دربارۀ كسانی است كه
میفرمايد:

بر شهوات فائق آمده و دامن خود را از گناه پاك و منزه داشتهاند .علی
ْ َ َ ْ
َ
َ
َ
«ف َم ِن اش َتاق ِإلی ال َج َن ِة َسال َع ِن الش َه َوات؛ 3كسی كه مشتاق بهشت باشد،
 .1تميمی آمدی ،غرر الحكم و درر الكلم ،ج  ،2ص .584
 .2صبحی صامح ،نهجالبالغه ،كلمات قصار  ،450ص .555
 .3همان ،كلمات قصار  ،31ص .473
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خواهشهای نفس و شهوات را فراموش میكند و از آنها چش میپوشد».
اهتمام به عفت به اندازهای برای خدای متعال و پيشوايان دين حائز اهميت است كه
آن را در زمرۀ بهترين جهادها قرار دادهاند.
ابوبصير میگو يد :روزی خدمت امام باقر

بودم .شخصی گفت« :من اعمال

عبادی و نماز و روزه زيادی ندارم؛ اما اميد آن دارم كه جز از حالل نخورم و جز از
طريق صحيح ،آميزش جنسی انجام نده  ».امام

عفت است؟!»1

فرمود« :كدام اجتهاد باالتر از

 .4تقويت حیا در زنان

حيا را سبب

از نظر روايات ،بين عفت و حيا رابطۀ تنگاتنگی است .امام علی
ْ َ ْ
«عفت» مینامندَ « :س َب ُب ال ِعف ِة ال َحی ُاء »2.هر قدر اين احساس شرم و آزرم در
َ ُ ُ
انسان بيشتر باشد ،عفت او نيز بيشتر خواهد بود؛ چنانكه علی فرمود« :أ َعفك ْم
َ ُ
أ ْحیاكم؛ 3باعفتترين شما ،باحياترين شماست ».كسانی كه درون خود فرياد
«حيا» را خفه كردهاند ،كمتر عاملی میتواند آنها را از ارتكاب انواع اعمال
َ َ
َ ْ ْ
ناشايست بازدارد .رسول اكرم فرمودِ « :إذا ل ْم َت ْس َتح فاف َعل َما ِش ْئت؛ 4اگر حيا
ِ
نداری ،هرچه میخواهی انجام ده».
 .5تقویت غیرت در مردان

«غيرت» ،حس درونی است كه آفرينش برای محافظت و نگهبانی از حري خانواده
و پاسداری از نسل در وجود مردان نهاده است .غيرت نيز مانند حيا ،عفتپيشگی
 .1كلينی ،الكافی ،ج  ،2ص .79
 .2تميمی آمدی ،غرر الحكم و درر الكلم ،ج  ،4ص .122
 .3همان ،ج  ،2ص .370
 .4مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،68ص .336
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ُْ َ
َ َْ
َْ
را قوی می كند .امام علی میفرمايد« :قد ُر َالر ُج ِل َعلی قد ِر ِه َم ِت ِه َو ِصدق ُه َعلی
َ َ َ
َ
َ
َ َ َََ
َ
ق ْد ِر ُم ُر َو ِت ِه َو ش َج َاع ُت ُه َعلی ق ْد ِر أنف ِت ِه َو ِعف ُت ُه َعلی ق ْد ِر غی َر ِته؛ 1ارزش انسان به
اندازۀ همت اوست ،راستگويی او به ميزان جوانمردیاش ،شجاعت او به اندازۀ

ننگی است كه احساس می كند و عفت او به اندازۀ غيرتش».
متأسفانه در برخی رسانهها ،به جای تقويت غيرت بجا ،بيشتر غيرتهای نابجا
به تصوير كشيده شده و در بعضی از سريالهای تلويزيونی ،به نوعی ،غيرت مردها،
به سخره گرفته شده است.
ب) عنصر خانواده

پايهريزی عفت عمومی ،بايد از درون خانواده انجام گيرد .اگرخانوادهها همانطور
كه به برخی از مسائل كه باعث جدايی فرزندشان از خانواده يا آبروريزی میشود،
مانند اعتياد حساساند ،دربارۀ عفاف و حجاب نيز دغدغه داشته باشند ،بیترديد
شاهد گسترش آن در جامعه خواهي بود .نهاد خانواده از دو جهت در فرهنگ
عفاف اثرگذار است:
 .1نهاد خانواده ،سلول سازندۀ اجتماع است و اگر بخواهي هر حركت صحيح
ً
اجتماعی را دنبال كني  ،قطعا بايد اين سلول شكل اصلی خود را بگيرد؛ مذا تا
زمانی كه اين مسئله بهطور جدی در خانواده اصالح نشود ،همۀ حركات اجتماعی
روبنايی و سطحی خواهند بود.
 .2بسياری از عوامل بیعفتی ،ريشه در سهلانگاریهای داخل خانه و
بیتفاوتی اعضای خانواده دارد.
خانوادهها بايد بدانند ،حكومت هرگز نمیتواند نقش اين نهاد را بازی كند.
ً
خانواده ،نبايد از خود سلب نقش كند و مثال بگويد من در جامعۀ اسالمی هست ؛
 .1صبحی صامح ،نهجالبالغه ،كلمات قصار  ،48ص .477
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بنابراين بچههاي را به حكومت و نظام میسپارم و حكومت خود به آنها رسيدگی
خواهد كرد .خانواده بايد خود را عامل اصلی تربيت فرزند بداند.
در راستای عملكرد صحيح و اثرگذار خانواده بر پا دامنی اهل خانه ،آنچه
قابل توجه است عبارتاند از:
.ازدواجبهموقع 

1

به گفتۀ دانشمندان اخالق ،انگيزۀ اصلی گناهان و انحرافات اخالقی و تربيتی ،سه
ّقوه استّ :قوۀ شهو يهّ ،قوۀ غضبيه و ّقوۀ وهميه .اين سه ّقوه در مرز تعديل خود ،در
وجود انسان برای دفع مفاسد و جلب ارزشها الزماند.
در ّقوۀ شهو يه ،مه ترين عامل تعديل صحيح آن در شهوت جنسی« ،ازدواج»
است .ازدواج موجب كنترل اين ّقوه شده ،آن را از تجاوز و طغيان بازمیدارد .وقتی
ّ
جلوی طغيان شهوات گرفته شود ،زمينه برای كسب عفت و دوری از گناه مهيا
میگردد و انگيزۀ گناه از بين خواهد رفت.
از نظر فقيهان ،ازدواج هرچند به خودی خود مستحب است ،در جايی كه ترك

گناه منوط به آن باشد ،واجب میشود 1.بر اين اساس ،دين مقدس اسالم برای
مقابله با انحرافات جنسی ،وظيفۀ بسترسازی ازدواج را متوجه پدر خانواده و حاك

اسالمی كرده است.
ً
ّ
معموال جوانان در مهار نيازهای جنسی با مشكالت جدی مواجهاند .در اين
مقطع ،مناسبترين راه برای جلوگيری از اين رفتارها و حفظ تقوا و اخالق فردی و
ّ
دربارۀ حفظ عفت با ازدواج
اجتماعی ،ازدواج است .حضرت رسول
َ
َ َ َ ُ ْ
َ ْ َ َ ْ ُُ ْ َ َْ
َ َ
باه فلی َت َز َو ْج ف ِإن ُه أغض ِلل َب َص ِر َو
میفرمايد« :یا َم ْعش َر الشبا ِب م ِن استّطاع ِمنكم ال
 .1ر.ك :توضيحاممسائل مراجع عظام تقليد.
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َ
َْ
أ ْح َص ُن ِللف ْرج؛ 1ای گروه جوانان! هر يك از شما كه میتواند ازدواج كند ،اقدام
ِ
ّ
نمايد؛ زيرا ازدواج موجب میشود چش و دامن انسان از گناه بازماند و عفت انسان

حفظ گردد».
همچنين ،آن حضرت دربارۀ كسی كه شرايط ازدواج دارد و همسر مناسبی
َ َ ُ ْ َ ْ َْ َ ْ َ ُ َُ ُ َ َ ُ ََ ّ ُ ُ َ
وه ِإَل
برايش فراه است ،میفرمايدِ « :اذا جاءكم من ترضوّن خلقه و دینه فزوج
َْ
َ َ ٌ َ
َْ َ ُ ُ َ ُ
ٌ
ساد ك ِبیر؛ 2هرگاه كسی كه از دين و اخالق او
وه تك ْن ِف ْت َنة ِفی األ ْر ِض و ف
ت ف عل
راضی بوديد ،برای خواستگاری پيش شما آمد ،دختر خود را به او بدهيد كه اگر
اجابت نكنيد ،فتنه و فساد بزرگی در زمين خواهد بود».
.2رعایتحياودقتدرپوششدرمحيطخانه 

در محيط خانه و خانواده ،وامدين برای فرزندان خود اسوههای معتبر و مورد قبول
هستند؛ مذا پدران و مادران ،بايستی از حيث ديداری ،شنيداری ،گفتاری و كرداری
اسوۀ حسنه باشند .از جمله مسائلی كه فرزندان از وامدين خود ياد میگيرند و
تبعيت میكنند ،نوع پوشش ،آرايش و پيرايش است كه همواره با كنجكاوی تمام به
آنها توجه میكنند .محيط خانواده نبايد زمينۀ تحريك و هيجان ميل جنسی را فراه
كند .متأسفانه بعضی از مادران به بهانۀ محرم بودن با فرزندان خود ،حدود الزم را
ناديده میگيرند و در طرز مباس پوشيدن ،دقت كافی نمیكنند .نوع پوشش پدر و
مادر ،م ّروج حيا ،عفاف ،حجاب و پا دامنی در محيط خانه و خانواده و سپس
جامعه است.
مراعات اصل مه حيا در كليۀ شئون زندگی خانوادگی از سوی پدر و مادر ،در
پيدايش عفت و پيشگيری از انحراف جنسی نوجوانان و جوانان مؤثر است .اسالم
 .1محدث نوری ،مستدرك الوسائل ،ج  ،14ص .153
 .2كلينی ،الكافی ،ج  ،5ص .347
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برای نهادينهكردن اصل عفت و ايجاد جامعه و افراد عفيف ،به هستۀ اوميه ،يعنی
خانواده توجه كرده و تمهيداتی انديشيده است؛ مانند اجازه گرفتن برای ورود به
خلوت وامدين ،جداسازی محل خواب ،محدودكردن تماس بدنی با كودكان و دور
نگهداشتن كودكان از ديدن مناظر مهيج.
.3چگونگیاستفادهازفضایمجازی 

بايد بپذيري امروز فضای مجازی و رسانههای نوين ،عضو جديد خانوادههای ما و
بخش جديدی از زندگيمان هستند .اينترنت و دنيای مجازی وب ،فضای جديدی را
پيش روی بشر معاصر باز كرده است .امروز ايران به يكی از بزرگترين كاربران
اينترنت در سطح خاورميانه بدل شده است .در پايگاه اينترنتی «دادهها و آمار
اينترنت آمريكا» ذكر شده است كه ايران با داشتن  33ميليون و  200هزار كاربر كه
معادل 43درصد جمعيت  77ميليونی ايران هستند ،مقام سيزده تعداد كاربران
اينترنتی جهان را به خود اختصاص دادهاند و جزو بيست كشوری هستند كه كاربران

اينترنتی زيادی دارند»1.

«براساس گزارشهای موجود ،بيش از 70درصد كاربران اينترنت ،وقت خود را
صرف وبگردی میكنند .از سوی ديگر ،يك شركت توميدكنندۀ ابزارهای فيلترينگ
در سال  ،2010در بررسی صدها ميليون آدرس اينترنتی ،گزارش كرده است كه
37درصد اينترنت ،آموده به محتوای مستهجن ،حدود 11درصد حاوی مطامب
خشونتآميز و حدود 7درصد مربوط به خريد و فروش داروها و مواد غيرمجاز.
گزارش ديگری نيز حكايت از وجود بيش از پنجهزار پايگاه اينترنتی دارد كه مستقي
عليه نظام جمهوری اسالمی ايران فعاميت میكنند».

2

 .1سايت خبری تابنا  ،كد خبر  ،232766تاريخ انتشار  23اسفند .1390
 .2روزنامۀ رسامت ،شمارۀ  ،7590به تاريخ  ،91/4/26ص .19
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در گذشته ،افراد به اين صورت افسارگسيخته دچار فعاميتهای منحط اخالقی
نمیشدند؛ زيرا الزمهاش ورود فرد به اماكنی بود كه به نوعی خطرنا و پراسترس
بوده است؛ ومی امروز در خانۀ امن و بهصورت ناشناس و گمنام ،فرد درگير اينگونه
مسائل میشود؛ بدون اينكه مانع جدی برای او وجود داشته باشد.
فضای مجازی در حقيقت نوعی فرافضا و فضای ذهنی است .دنيای مجازی،
دنيايی است كه همهجا هست؛ اما هيچ كجا نيست! فضای سيال و بیحدودی
است كه به سادگی ،هميشه در دسترس همگان است.
بررسیها نشان میدهد ،متأسفانه 30درصد كامپيوترهای خانگی در اتاق
خواب فرزندان قرار دارد و آنها بهراحتی میتوانند ساعتهای متناوبی را با كامپيوتر
كار كنند و در سايتهای نامناسب پرسه بزنند .حضور نوجوانان در فضای وب ،از
نشانیدادن و پيامگذاری توی چت و گشت و گذار در سايتها شروع میشود تا
پاسخ به كنجكاویهای دوران نوجوانی و تجربههای دوستی جنس مخامف و روابط
نامشروع و عضو يت در سايتها و باندهايی كه كارشان انتشار عكسها و فيل های
مبتذل و مستهجن ،داستانهای غيراخالقی ،گرايش به ه جنسبازی ،حضور در
مجامس شبانه ،فيل برداری از زنان و دختران عفيف و نجيب برای اخاذی و
سوءاستفادههای جنسی ،توهين به مقدسات ،انتشار مطامب ضددينی و ضدانقالبی
و ...است.
ايی استفادۀ نابجا از اينترنت برای نوجوانان ،الزم است
با توجه به امكان آسيبز ِ

به مصونسازی خانواده ،بهويژه در حوزۀ نظارتی توجه الزم صورت گيرد .بسياری از
كارشناسان رسانهای و روانشناسان ،بر اين باورند كه وامدين بايد توجه ويژهای بر
كنترل و نظارت فرزندان در دنيای سايبری داشته باشند.
آنچه در اين رابطه مه و اثرگذار است عبارتاند از:
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.بهروزبودنخانوادهها 

1

با توجه به اينكه نوجوانان در استفاده از اينترنت از وامدين و معلمان خود توانمندتر
هستند ،وامدين و معلمان نمیتوانند دربارۀ چگونگی استفاده از اينترنت ،آموزش
الزم را به نوجوانان ارائه دهند .وامدين بايد سطح مهارت خود را در بهكارگيری
اينترنت ارتقا دهند تا فرزندان بتوانند ضمن اعتماد اخالقی به آنها و دريافت
آموزشهای جديد از آنان ،هو يت وامدين را بهعنوان افرادی كه درك معينی از اين
فضا دارند و ابزارهای آن را میشناسند ،پذيرا شوند.
آموختن ،بهروز شدن و بهروز ماندن ،از شروط ضروری برای موفقيت وامدين در
تربيت فرزندان است .عدم آگاهی وامدين از تهديدهای اين فضا ،امكان نظارت و
كنترل را از بين میبرد .ديگر صحبت از صيانت فرزندان در برابر افراد غريبه ،مشابه
آنچه در جهان واقعی انجام میدهي  ،بیمعنی خواهد بود و وامدين در تربيت
فرزندان ،نقشی انفعامی خواهند داشت.
آگاهیبخشیبهفرزندان 

.2

وامدين میتوانند با آگاهسازی فرزندان از عواقب استفادۀ بيش از حد اينترنت و
توجيه ماهيت برخی از سايتهای غيراخالقی ،مانع گسترش روزافزون فساد و
فحشا در جامعه شوند .شناسايی سايتهای معتبر علمی ،تفريحی ،خبری و،...
ذخيرۀ آنها در سيست و ارائۀ آن سايتها به فرزندان برای استفاده ،میتواند از
ً
جستوجوی بدون هدف و اصطالحا وبگردیهای بیهدف در اينترنت مانع شود
تا فرزندانمان از آسيبهای فضای مجازی و اتالف وقت و جوانی در امان بمانند.
.3کنترلونظارت 

خدمات ارائهشده در فضای مجازی ،امكان كنترل و نظارت را تا حدود زيادی برای
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وامدين تضمين میكند .در ساختار رايانهها ،اين امكان وجود دارد وامدين از هر
كليدی كه روی رايانه زده میشود ،مطلع شوند ،آدرسهايی را كه فرزندان به آنها
مراجعه میكنند ،رؤ يت كنند و هر آنچه را روی صفحۀ مانيتور رايانۀ فرزندشان
ظاهر میشود ،بهطور ه زمان ببينند .آنها میتوانند در صورت صالحديد ،امكان
دسترسی فرزندانشان را به آدرسهای خاص محدود كرده ،مدت زمان ارتباط آنها را
مديريت و از آنان در برابر تهديدهای اين فضا محافظت كنند؛ در نتيجه محيطی
امن و مطمئن ،برای رشد و تعامی بيشتر فرزندانشان فراه نمايند .امبته نظارت بايد
به شيوۀ هوشمندانه صورت گيرد؛ چراكه نظارت مستقي موجب پنهانكاری
میشود.
.4ایجادفضایصميمیدرخانواده 

سادهترين فضا برای ابراز عشق و محبتهای جعلی سودجويان به
دنيای مجازی ،
نوجوانان ،خاصه دختران است .اگر فرزندان در كانون خانواده مورد محبت قرار
نگيرند و طع شيرين محبت اصلی را نچشند ،در مواجهه با محبتهای جعلی
بيرون از خانواده تسلي خواهند شد و توان تشخيص محبت جعلی را از اصلی
نخواهند داشت.
.افزایشسوادرسانهای 

5

استفاده از ماهواره و فراگير شدن آن ،قابل كتمان نيست! از زمانی كه ماهواره وارد
خانههای ايرانيان شد ،طيف گستردهای از شبكههای ماهوارهای مورد توجه و
استقبال مخاطبان قرار گرفت .اينک ،تخمين زده میشود كه تعداد قابلمالحظهای
گيرنده و ديش ماهواره در كشور وجود داشته باشد .تعداد شبكههای ماهوارهای فعال
در جهان 17666هزار شبكه است كه از اين تعداد ،حدود سههزار شبكه داخل ايران
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با همين ديشها و آنتنهای معمومی قابل دريافت هستند« .پيشبينیها نشان
میدهد ،ظرف يكی ه دو سال آينده ،با توجه به برنامۀ غربیها برای انتقال
ماهوارههای خود از مدار 36هزار كيلومتری زمين به مدار  1000كيلومتری ،هر
فردی میتواند با موبايلهای موجود در بازار ،بيش از دوهزار شبكۀ ماهوارهای را
بدون هرگونه مشكلی دريافت كند».

1

هرچند ماهواره ،شبكههای علمی و مفيد دارد ،نبايد غافل بود كه بيشتر
شبكههای ماهوارهای ،اهدافی جز تسخير ،تخريب و تباهی انسانها و به انحطاط و
انحراف كشاندن آنها و تبديل به دهكدۀ جهانی عاری از معنويت ،ندارند .بر اين
اساس ،ارائۀ تصويرهای مستهجن ،مبتذل و خالف عفت عمومی از طريق ماهواره و
نمايش آنها ،يكی از عوامل گسترش بیبندوباری و به فحشا كشاندن جوانان از نوع
جرائ جنسی است .با اين حال ،آنچه راهحلهای برونرفت را از اين مشكل تا
حدود زيادی ممكن خواهد كرد ،تبيين واقعی و علمی اوضاع كنونی است.
اقدامهای دفعی و سلبی ،نهتنها از حج تهديدها نمیكاهد ،بلكه با خود
واكنشهايی همراه خواهد داشت كه تهديدی بزرگتر است .به نظر میرسد در
شرايط فعلی ،بايد خانوادهها سواد رسانهای خود را افزايش دهند تا امكان انتخاب
شبكههای سام ماهواره را پيدا كنند.
.6مدیریتموبایل 

چندیست كه استفاده از شبكههای اجتماعی در تلفنهای همراه افزايش يافته و
مختص بزرگساالن نيست .ديده شده كه برخی خانوادهها ،متأسفانه به دميل چش و
ه چشمی ،در رقابتی ناسام  ،با اين توجيه كه به فرزندشان دسترسی داشته باشند،
 .1خبرگزاری ايرنا ،تاريخ خبر .1394 /02/21
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برای آنها تلفن همراه هوشمند خريداری میكنند و حتی كودكان دبستانی ه از اين
ابزارها استفاده مینمايند! اغلب اين نوجوانان ،در گروهی ه سال عضو میشوند كه
در شبكههای اجتماعی ،متأسفانه بيش از 50درصد موجوديت آن طنزهای هدفدار،
شوخیهای بیمعنی و فيل های غيرمتعارف است .استفاده از وايبر ،واتسآپ يا
امكانات ديگر در گوشیهای تلفن همراه ،جذابيتی دارد كه ساعتها مخاطبان را به
زلزدن قاب شيشهای آن وادار می كند .اگر قرار است كودكان و نوجوانان از
ً
وسيلهای به نام تلفن همراه استفاده كنند ،بهتر است ،اوال تلفنی برای آنها خريداری
شود كه از كارآيی سادهتری برخوردار باشد و تا زمانی كه فرزندان به سن تشخيص
خوب از بد و تفكيک مسائل صحيح و غيرصحيح نرسيدهاند ،ضرورتی ندارد آنها را
ً
درگير رسانههای نوظهوری كني كه كاربرد مناسبی برای آنها ندارند .ثانيا خانوادهها
قبل از هر چيزی ،بايد با كاركرد اين ابزارها آشنا شوند ،مضرات و مزايای آنها را
بشناسند و آنگاه بينديشند كه استفاده از اين ابزار ،به پيشرفت و تعامی شخصيت
فرزندشان كمک خواهد كرد يا خير؟
ج) عنصر حکومت

عنصر سوم كه در گسترش عفت نقش دارد ،حكومت است .بدين معنا كه در
مرحلۀ نخست ،دومت بايد برای اجرای قانون حجاب و عفاف ،از بدنه شروع كند و
ََ
در مرحلۀ دوم ،در سطح جامعه توسعه دهد .گفته شده استَّ « :امناس علی ِدين
ِ
مل ِوك ِه ْ ؛ مردم بر راه و رس پادشاهان خود حركت میكنند».
اگر ز باغ رعيت ملک خورد سيبی
ِ

برآورند غالمان او ،درخت از جای
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.1نقشهدایتی 

يكی از وظايف نظام اسالمی در زمينۀ عفاف ،باالبردن سطح آگاهی مردم از آثار
مثبت فردی و اجتماعی آن است .نهادهای فرهنگی جامعه ،وظيفه دارند با
آگاهیبخشی در زمينۀ احكام اسالمی ،همۀ گروههای فكری و سنی جامعه را به
روشنی با موازين شرع آشنا سازند .در اين زمينه ،بايد با استفاده از روشهای هنری
و تبليغی ،با زبان داستان ،فيل  ،نمايشنامه ،سرود و مانند آن ،آثار مثبت عملكردن
به دستورهای اسالمی را بيان كنند.
يكی از مه ترين دستگاههای دومتی در زمينۀ امور هدايتی ،آموزش و پرورش
است .اين نهاد كه بزرگترين و پرجمعيتترين نهاد آموزشی و تربيتی است ،در
صورت ساماندهی مناسب ،نقش بسيار مهمی در اشاعۀ فرهنگ عفاف خواهد
داشت.
امبته رسانههای تصويری ،همچون تلو يزيون و سينما نيز ،از ابزارهای آموزشی
هستند كه با گروه گستردهای از مخاطبان ارتباط دارند .در اين راستا ،ترويج
امگوهای مناسب و به تصوير كشيدن ابعاد زندگی شخصيتهای امهی ،همچون
زندگانی حضرت زهرا  ،حضرت زينب

و زنان نمونۀ معاصر ،از طريق توميد

فيل و سريال ،مه و مؤثر است.
.2نقشحمایتی 

يكی از وظائف دومت ،حمايت از برنامهسازان فرهنگی در زمينۀ نهادينهسازی عفاف
است؛ حمايت از پروژههای بزرگ فرهنگی و همكاری با مؤسسههای دينی .دومت
بايد فضا و شرايطی را ايجاد كند كه افراد جامعه به حفظ عفاف تشو يق شوند .يكی
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از مقدمات فراه آوردن چنين فضايی ،فرهنگسازی است؛ بدين معنا كسانی كه
عفاف را ارج مینهند ،از منزمت اجتماعی و احترام بيشتری برخوردار باشند .يكی
ديگر از برنامهها ،تسهيل ازدواج جوانان و پرداخت حداقل بخشی از هزينۀ ازدواج
آنان است.
نقل شده در زمان حكومت امام علی  ،مردی را خدمت حضرت آوردند كه
استمنا كرده بود .امام آن قدر بر دستش زد تا سرخ شد؛ ومی بعد ،با هزينۀ بيتاممال
برای او زن گرفت.

1

.3نقشنظارتی 

نظارت بر واردات ابزار فرهنگی و رسانههای ارتباط جمعی ،مانند روزنامهها و
مجالت ،میتواند وضع عفاف را در جامعه بهبود بخشد .قرآن ،دربارۀ و يژگی
ّقاموا ّ
الصالة و آت ُوا ّ
مؤمنان میفرمايدّ « :الذین إن م ّك ّن ُاهم فى األرض أ ُ
الزكاة و أمروا
ِ
ِ
ِ

بالمعروف و ّنّهوا عن ُ
المنك ِر؛ 2مؤمنان كسانیاند كه اگر به آنان در زمين ،قدرت و
ِ
ِ
ِ

مكنت دادي  ،نماز برپا میدارند ،زكات میدهند و امر به معروف و نهی از منكر
میكنند».
.4نقشاجرایی 

همواره اشخاص شروری وجود دارند كه به حري عفت عمومی تجاوز میكنند.
حكومت ،وظيفه دارد قاطعانه با اينان برخورد كند؛ زيرا جامعه متعلق به همۀ افراد
است و در صورت گسترش ناهنجاریها ،ديگران نيز آسيب خواهند ديد .پس بايد با
ّ .1
حر عاملی ،وسائلالشیعة ،ج  ،20ص .352
 .2حج :آيۀ .41
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ْ
َ
متجاوزان به حري عفت عمومی برخورد شود .پيامبر میفرمايدَّ «:اّن ال َم ْع ِصیة
ْ ُ ً َ َ ُ َّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ ً َ َ
ِإذا َع ِمل ِب َها ال َع ْبد ِس ّرا ل ْم تض َر َل َع ِامل َهاَ ،و ِإذا َع ِمل ِب َها َعال ِنیة َو ل ْم یغی ْر َعلی ِه
ْ
َ َ
أض َّر ِت ال َع َّامه؛ 1وقتی انسان مخفيانه گناه كند ،جز به انجامدهندۀ آن زيان

نمیرسد؛ اما وقتی آشكارا انجام دهد و كسی با او مخامفت نكند ،به همه زيان
میرساند».

 .1مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،97ص .78

م
جلس هشتم
شیوههای کسب عزتمندی

شیوههای کسب عزتمندی
*

حجتاالسالموالمسلمينعبدالکریمپاکنياتبریزی


مقدمه 

خداوند متعال ،عزت نفس را در وجود انسان به وديعت نهاده تا با اين حامت روانی
مثبت ،انسان انديشه ،احساس و رفتارش را به سوی سعادت جهت دهد .مفهوم
عزت نفس در فرهنگ اسالمی را با واژههايی مانند :عزت نفس ،خودباوری ،كرامت

ََ
نفس ،اعتماد به نفس ،معرفت نفس و ...میشناسي  .در سورۀ إسراء فرمودَ « :و لق ْد
َ
ك َّر ْم َنا َبنی َآد َم ؛ 1ما فرزندان آدم را كرامت و عزت بخشيدي  » .موموی میگويد:

ََ
فرق سرت
تاج كرمناست بر ِ

از منظر قرآن و اهل بيت

َ َ
طوق اعطيناك آو ي ِز َبرت

2

منشأ عزت و عزتمندی ،عزت خداوند است و

تمام كرامتها و سرافرازیها از آن اوست .موالی عزتمندان عام  ،امام علی
فرمود:

َ َ َ َ ْ
َ
« َم ِن ْاع َت َز ِبغی ِر ِع ّز الل ِه أ ْهلك ُه ال ِعز؛ كسی كه از طريق غيرخهدا بهه

* پژوهشگر و استاد سطح عامی حوزه علميه.
 .1اسراء :آيۀ .70
 .2موموی ،مثنوى معنوى ،دفتر پنج  ،ص  ،892ب .3564
 .3ميثی واسطی ،عیون الحكم والمواعظ ،ص .444

3
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عزت برسد ،همان عزت [غيرواقعی] او را به هالكت میرساند».
شايد يكی از مباحث مه امروز ،عزتمندی باشد و چه بهتر كه اين ايام،
عزتمندی ساالر شهيدان مطرح گردد!
ثبات عزت نفس و زمينههای تقويت آن را با
در اين نوشتار ،مراحل شكوفايی و ِ

توجه به قرآن ،روايات و سيره و سخن امام حسين

به خوانندگان گرامی تقدي

میكني ؛ چراكه بهشدت جامعۀ امروزمان ه بيش از هر زمان ه به آن نيازمند است:
 .1شناخت مهمترین نیاز انسان

در قدم اول ،انسان بايد بداند كه عزت نفس يكی از حياتیترين نيازهای نوع بشر
است و اهميتش از آب و غذا كمتر نيست .چنانكه جس انسان بدون آب و غذا
میميرد ،روح وی نيز بدون عزت نفس پژمرده خواهد شد .به اين جهت برای تربيت
انسان ،بايد به اين نياز روانیاش پاسخ داد .رسامت تربيتی پيامبران امهی نيز در اين
جهت بوده است كه عزتهای مجازی و دروغين را به كناری زنند و مردمان را به
عزت حقيقی رسانند؛ زيرا هيچچيز در تربيت چون عزت ،شخصيت آدمی را
تحكي و تثبيت نمی كند و هيچ دژی چون عزت ،انسان را در برابر وسوسهها حفظ
نمی كند.
َ
ْ
ْ
پيشوای شش فرمودِ « :إ َّن ال ُم ْؤ ِم َن أ َع ُز ِم َن ال َج َب ِل؛ 1مؤمن از كوه نيز عز يزتر
است».

حركت امام حسين

در حماسۀ عاشورا ،انتخاب بهترين راه سعادت و عزت

انسان و جامعه اسالمی بود و پيام عزت را برای كل تاريخ و تمام انسانهای آزاده
ُّ
َ
ارسال فرمودَ « :م ْو ٌت ِفی ِع ّز خی ٌر ِم ْن َحی ٍاة ِفی ذل؛ 2مرگ عزتمندانه خيلی بهتر
 .1كلينی ،الكافی ،ج  ،5ص .63
 .2ابن شهرآشوب ،مناقب آل أبیطالب  ،ج  ،4ص .68
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از زندگی ذميالنه است».
و در روز عاشورا بر اين شعار كرامت تأ كيد كرد:
ْ
َْْ ُ َ ٌ ْ ُ ُ
وب ال َع ِار
«الموت خیر ِمن رك ِ
َو ْال َع ُار َأ ْو َلی م ْن ُد ُخول َ
الن ِار
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َو الل ِه َما َهذا َو هذا َج ِاری؛
مرگ بهتر از ارتكاب عمل ننگين است و عمل ننگين از داخلشدن در جهن
بهتر! و قس به خدا كه اين و آن (ارتكاب عمل ننگين و دخول در جهن ) در زندگی
ما جاری نخواهد شد!»
با توجه به نكتۀ فوق ،قيام حضرت سيدامشهدا

براساس عزتمندی به وقوع

پيوست و عصارۀ پيام مكتب عاشورا ،همان احيای عزت و كرامت انسان بود؛
چنانكه امام عزتمندان ،فلسفۀ قيامش را احيای عزت نفس و دوری از ذمت بيان
ّ َ َ ّ
َْ َ
َ َ
الذ َلة َو َهی َه َ
َ ْ ََ َ َ َْ َ
ات ِم َنا
كرده و فرمودِ « :إّن الد ِعی ابن الد ِعی قد َركز بین اثنتی ِن السل ِة و ِ
ّ َ ُ َْ َ ُ ََ َ َ َ َ ُ ُ ُ َ ُْ ْ ُ َ َ ُ ُ ٌ َ َ ْ َ ُ ُ ٌ َ
ور ط ُه َر ْت َو
الذلة یأبی الله لنا ذ ِلك و رسوله و المؤ ِمنوّن و حجور طابت و حج
ْ
َ
َ ُ َ َ ّ
ٌ
ُُ ٌ َ ٌ َ ُُ ٌ
وف َح ِمیة ِم ْن أ ّْن ن ْؤ ِث َر ط َاعة الل َئ ِام َعلی َم َص ِارع ال ِك َرام؛ 1اين (يزيد)
نفوس أ ِبیة و أن
ِ
ناپاكزاده ،فرزند ناپاكزاده ،مرا در ميان دو انتخاب قرار داده است :كشته شدن يا
ّ
ّ
قبول ذمت و چقدر دور است كه ما تن به ذمت دهي ! خداوند و پيامبر او و مؤمنان
ّ
هرگز برای ما ذمت و زبونی نمیپسندند و نياكان پاكسرشت و دامنهای پاكی كه ما
را پروراندهاند و بزرگمردان غيرتمند و انسانهای باشرافت ،اين را از ما نمیپذيرند.
هرگز! ما هيچگاه فرمانبرداری فرومايگان را بر مرگ شرافتمندانه ترجيح نخواهي
داد».
آن حضرت ،وقتی با دشمن اتمام حجت كرد ،قيس بن اشعث گفت:
 .1ابن نما حلی ،مثیر االحزان ،ص .55
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«ای حسين! ما نمیداني چه میگو يی؟! تو فرمان پسر عمويت را بپذير! او به
تو نيكی خواهد كرد».
َ
ُ
ْ
َ
َ
َ
ُ
1
حضرت فرمودَ«:ل َوالل ِه َلأ ْع ِّطیك ْم ِبی ِدی ِإ ْعّط َاء الذ ِلی ِل َو َلأ ِف ُر ِف َر َار ال َع ِبی ِد؛
نه ،به خدا قس ! به دست خود ،خود را ذميل شما نمیكن و مانند بندگان فرار

نمیكن ».
افزون بر حركت عاشورايی حضرت ،در سيره و سخن امام حسين  ،موارد
زيادی میتوان يافت كه با شيوههای مختلف درصدد پرورش و تقو يت عزت نفس
در نهاد افراد بوده است.
 .2توجه به ارزش انسان

توجه به جايگاه ارزشمند انسان در عام هستی ،او را به پاسداری از عزت نفس خود
وامیدارد و انسان آگاه ،تالش می كند كه هرگز خود را ارزان نفروشد.
َ
ْ
َ
َُْ ُ َ
ُ
اميرمؤمنان  ،عزيزترين عبد خدا میفرمايد« :لی َس ِألنف ِسك ْم ث َم ٌن ِإَل ال َج َنة
َ َ ُ ََ
َ َ ُ َ َ
َْ
َ َ
الد ْنیا فق ْد َر ِضی ِبالخ ِسی ِس؛ 2جانهای
وها ِبغی ِر َها ف ِإن ُه َم ْن َر ِضی ِمن الل ِه ِب
فالت ِبیع

شما را قيمتی جز بهشت نيست؛ پس به غير آن نفروشيد؛ زيرا هر كه از خدا به

دنيا خشنود شود ،بیگمان به چيزی پست خشنود شده است».
حافظ در شرح اين معنا میگويد:
همايی چون تو عامیقدر ،حرص استخوان تا كی
دريهغ آن سههايهه همههت كه بههههر نههااههههل افكندی

موموی ه در ديوان شمس ،عزت و كرامت انسان را فضيلتی بزرگ میشمارد.

 .1شيخ مفيد ،االرشاد ،ج  ،2ص .98
 .2ابن شعبه حرانی ،تحف العقول ،ص .391
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از نظر او ،انسان كامل كسی است كه هرگز خود را با آمودگی به مطامع دنيوی
كوچک نكند و خودش را ارزان نفروشد:
ِمنگر به هر گدائی ،كه تو خاص از آن مايی

مفروش خويش ارزان كه تو بس گرانبهايی

يا در جايی ديگر:
شدهای غالم صورت به مثال بتپرستان
تو چو يوسفی ،وميكن به درون نظر نداری

1

 .3ایمان به اولین پلۀ عزت

ً
انسان مؤمن هرگز ذمت نمیپذيرد و اساسا عزت از ايمان جدا نمیشود.
عزتخواهی ،ريشه در فطرت و ايمان انسان دارد و اگر آدمی را از عزت نفسش تهی
كنند ،از انسانيت و ايمانش چيزی باقی نخواهد ماند؛ بنابراين ايمان راستين ،اومين
پلۀ عزت و عزتخواهی است.
ُ ُ َ ُ ُ َ َ َ َْ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
امام صادق فرمودِ « :إ َّن الل َه َع َز َو َجل ف َوض ِإلی ال ُم ْؤ ِم ِن أموره كلها و لم
َ ُ ُ
َ َ َ
َ ْ ُ
َّ ْ َ َْ ُ َ َ ًَ َ
وّن ذ ِلیال أ َما ت ْس َم ُع ق ْول الل ِه َع َز َو َجل یقول « َو ِلل ِه ال ِع َزة َو ِل َر ُس ِول ِه
یفوض ِإلی ِه أّن یك
ً
ْ
ً
َ
ُ
ُ
وّن َعز یزا َو َلیك ُ
َو ل ْل ُم ْؤمنی َن »َ 2فال ُم ْؤم ُن یك ُ
وّن ذ ِلیال؛ 3خداوند عزيز و شكوهمند،
ِ
ِ ِِ
ِ
تمام امور مؤمن را به خود او واگذار كرده؛ ومی به او اجازه نداده است كه ذميل
باشد .آيا سخن خدا را نشنيدهای كه میفرمايد« :عزت از آن خدا و رسول او و
مؤمنان است؛» پس مؤمن هميشه عزيز است و ذميل نيست».
 .1دیوان شمس تبریزى ،غزل شمارۀ .2740
 .2منافقون :آيۀ .7
 .3كلينی ،الكافی ،ج  ،5ص .63
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َ
ْ
ْ
َُ
ْ َ
سپس پيشوای شش فرمودِ « :إ َّن ال ُم ْؤ ِم َن أ َع ُز ِم َن ال َج َب ِل ِإ َّن ال َج َبل ی ْس َتقل ِم ْن ُه
ْ
ْ
َُ
َ
ِبال َم َع ِاو ِل َو ال ُم ْؤ ِم َن َلی ْس َتقل ِم ْن ِدی ِن ِه شی ٌء؛ 1مؤمن از كوه ( بلند و سرفراز) نيز
عز يزتر است .كوه را میتوان با كندن ك كرد؛ ومی از دين مؤمن چيزی ك

نمیشود».
امام حسين داشتن عزت نفس را يكی از صفات ضروری مؤمنين دانسته و
ْ
َ ْ
َُ
َ
َ
میفرمايدِ « :إیاك َو َما ت ْع َت ِذ ُر ِم ْن ُه ف ِإ َّن ال ُم ْؤ ِم َن َلی ِسی ُء َو َلی ْع َت ِذ ُر َو ال ُم َن ِاف ُق كل ی ْو ٍم
ی ِسی ُء َو ی ْع َت ِذر ؛ 2از انجام كارهايی كه نياز به پوزش دارد [و عزت نفس را خدشهدار
میكند] بپرهيز؛ زيرا مؤمن نه كار بد میكند و نه پوزش میطلبد؛ ومی منافق [كه
برای خود ارزش قائل نيست] ،هر روز كار بد انجام میدهد و پيوسته عذرخواهی
میكند».
 .4تقوا و پرهیزگاری

بعد از ايمان راسخ ،تقوا از عواملی است كه به انسان اعتماد به نفس میدهد،
شخص را به جايگاه عزت و كرامت رسانده و عزيز و گرامی قرار میدهد.
خودنگهداری (تقوا) ،سرافرازی میآورد و پردهدری سرافكندگی .تقوا راه
مینمايد و خودخواهی به گمراهی میكشاند و پرهيزگاری ارجمند میسازد.
ُْ
ْ
چه نيكو فرموده است اميرمؤمنان علی َ « :التق َوی ُت ِع ُز ،الف ُج ُور ی ِذل ؛ 3تقوا
عزت میبخشد و تبهكاری ذميل میسازد».

عزت نفس حاج مالهادی سبزواری

در احوال فيلسوف بزرگ ،حاج مالهادی سبزواری نوشتهاند« :از كثرت عزت نفسی
 .1همان.
 .2ابن شعبه حرانی ،تحف العقول ،ص .248
 .3تميمی آمدی ،تصنیف غررالحكم و دررالكلم ،ص .462
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ً
كه داشت ،از هيچكس چيزی نمیخواست .تحف و هدايا را نيز اصال قبول
نمیكرد .همۀ عمر را ،در كمال زهد و تقوا ،صدق و صفا و بیآاليشی و نهايت
«عزت نفس» گذرانيد .به هيچيک از شاهان و ثروتمندان اعتنايی نداشت.
ناصرامدينشاه ،در سبزوار به خانۀاش رفت و روی حصيری كه فرش اتاق
تدريس بود ،نشست و تأميف كتابی را در اصول دين به زبان پارسی درخواست كرد.
پس از رفتن ،پانصدتومان برای مالهادی فرستاد؛ ومی آن مرد عزيزامنفس و
منيع امطبع نپذيرفت و نصف آن را به طالب و نصف ديگر را به فقرا حوامه داد و
دستور فرمود كه به سادات ،دوبرابر ديگران بدهند.

1

افزون بر آن ،خودسازی و تصفيۀ باطن از مواردی است كه اوجگرفتن شرافت و
كرامت و عزت نفس را در پی دارد و انسانهای خودساخته ،عزيزترين اشخاص
جامعۀ اسالمی هستند؛ طوری كه تمام حركات و سكنات آنان ه نه تنها در عصر
خود ،بلكه در زمانهای آينده ه ه بهمنزمۀ امگوی انسانها مطرح میشود؛ برای
همين ،كسانی كه به سعادت خود عالقهمندند ،تالش میكنند با تقوا و پرهيزگاری،
عزت و كرامت خود را همواره شكوفا نگهدارند و هرگاه گرفتار آمودگی شدند ،با اميد
به رحمت و فضل خدا ،از درگاه حضرت حق طلب بخشايش كرده و خود را از
خواری گناه برهانند تا روح عزت ،عظمت و كرامت انسانی را در وجود خويش،
دوباره زنده كنند.
ْ
َ
َ
َ
ْ
َ
امام علی میفرمايدَ « :م ْن ك ُر َم ْت َعلی ِه نف ُس ُه ل ْم ی ِه ْن َها ِبال َم ْع ِصیه ؛ 2كسی كه
بزرگی و كرامت نفس خود را باور داشته باشد ،آن را با گناه ،پست و ذميل نخواهد
كرد».
 .1دیوان حاج مالهادى سبزوارى ،ص .12
 .2تميمی آمدی ،تصنیف غررالحكم و دررالكلم ،ص .439
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 .5والیتمداری

امروز جامعۀ اسالمی ما ،از هر زمان ديگري بهتر در می كند كه اطاعت از رهبر
صامح و ومی امر ،چقدر عزت جامعه را به دنبال دارد و هر كسی دنبال عزت و
سربلندی است ،بايد مطيع و پيرو اوميای امهی و پيشوايان معصوم و جانشينان
َ ُ َ
ْ َْ َ َ ُ ْ ّ 1
آن گراميان باشد؛ چنانكه امام سجاد فرمود« :ط َاعة ُوَل ِة األم ِر تمام ال ِعز؛
پيروی از اوميای امر ،تمام عزت است».
آری تبعيت از ومی خدا و رهبر امهی ،نه تنها شوكت شكوه و عزت فردی همراه
دارد ،بلكه سبب تعامی و عزت جامعه و نظام اسالمی نيز میشود .دشمنان مكار و
حيلهگر جوامع اسالمی ،خوب فهميدهاند كه برای شكستن ابهت و عظمت
مسلمانان ،بايد رهبران صامح را از آنان دور كنند؛ چنانكه در صدر اسالم چنين
رهبری ومی امر است
كردند .دشمنان ما بر اين باورند كه ستون خيمۀ نظام اسالمی،
ِ

و بايد درصدد تضعيف آن باشند .آنان تالش میكنند بين مردم و رهبری فاصله

ايجاد كنند .آنان با تشكيک در سخنان رهبری ،معادلسازی ،برجستهكردن مخامفان
حركت رهبری و به فراموشی سپردن رهنمودهای ومی امر مسلمين ،اهداف خود را
در به ذمت كشيدن امت اسالم دنبال میكنند.
دشمنان اسالم متوجه شدهاند ،امام بیامت و رهبری كه سخنش در ميان مردم
خريداری ندارد ،نمیتواند تأثيری داشته باشد .حضرت علی  ،در اين باره فرمود:
ْ
َ
«َل َرأی ِل َم ْن َلیّطاع ؛ 2كسی كه از او اطاعت نمیشود ،رأيی ندارد».
امت بیامام نيز ،قدرت مقاومت در مقابل توطئهها را نخواهد داشت .به اين

سبب ،استكبار جهانی همواره درصدد جداكردن امت از امام و رهبر بيدار بوده
 .1ابن شعبه حرانی ،تحف العقول ،ص .283
 .2كلينی ،الكافی ،ج  ،5ص .6

شیوههای کسب عزتمندی

149

است .آنچه جامعۀ اسالمی را به عزت میرساند ،امامی است كه امت را پشت سر
دارد و عزت واقعی جامعۀ اسالمی زمانی خواهد بود كه ومی امله اعظ  ،حضرت
صاحب امر ظهور كند و امت در پشت سر حضرتش قدم به قدم حركت كند؛
َ
ُ َْ
َْ
چنانكه در دعای ندبه میخواني « :أی َن ُم ِع ُز األ ْو ِلی ِاء َو ُم ِذل األ ْع َد ِاء؛ 1كجاست آن
امامی كه به دوستانش عزت بخشد و دشمنان را زبون سازد؟»
 .6مقاومت و شهادتطلبی

اگر روحيۀ مقاومت ،شهادتطلبی و جهاد در راه خدا در افراد جامعهای نباشد و
افراد آن به تنپروری و تعلقات ّ
مادی مشغول شوند ،سرنوشتی ذمتبار و آيندهای
حقارتآميز خواهند داشت.
ْ
َ
َ
َ
َ
امير مؤمنان علی  ،در خطبۀ معروف خود میفرمايد« :فإّن الجهاد َب ٌ
اب ِم ْن
ِ
ِ
ْ َ َ ََ َ ُ َُ َ َ َ
َ َُ َ ُ ََْ َ ْ ُ َ
َأ ْ
الله ْال َحصی َن ُة وَ
اصة أ ْ
َ
ع
ر
د
و
ی
و
ق
الت
اس
ب
ل
و
ه
و
ه
ئ
ا
ی
ل
و
خ
ل
ه
الل
ه
ح
ت
ف
ة
ن
ج
ال
اب
و
ب
ِ
ِ
ِ ِ ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ َ ُ ُ َْ َ ُ َ َ ْ ََ َ ُ َ ْ َ ً َ ْ ُ ََْ َ ُ َ ُ َْ َ ُ ّ َ َ َ ُ َْ َ ُ َ ُ َ
جنته الو ِثیقة فمن تركه رغبة عنه ألبسه الله ثوب الذل و ش ِمله البالء و دیث
َ َ َ َْ َ َ َ ُ َ َ َ َ ْ ْ
ْ
ُ َ ْ
ْ
اب َو ا ِدیل ال َح ُق ِم ْن ُه ِب َتضییع ال ِج َه ِاد َو
اإل ْس َه
ِبالصغ ِار و القماء ِة و ض ِرب علی قل ِب ِه ِب
ِ
ِ
ِ
َْ
ِسی َم الخ ْس َف َو ُم ِن َع َالن َصف ؛ 2جهاد در راه خدا ،دری از درهای بهشت است كه
خداوند آن را بر دوستان خاص خود گشوده است .جهاد ،مباس تقوا ،زره محك و
سپر مطمئن خداوند است .كسی كه جهاد را ناخوشايند دانسته و تر كند ،خداوند
مباس ذمت و خواری را بر او میپوشاند ،دچار بال و مصيبت میشود ،كوچک و
ذميل میگردد ،دل او در پردۀ گمراهی میماند ،حق از او روی میگرداند و به علت
تر جهاد ،به خواری محكوم و از عدامت محروم است».
طبق اين بينش امهی ،مردمانی كه روحيۀ جهاد و شهادت را در وجودشان
 .1ابن مشهدی ،المزار الكبیر ،ص .579
 .2سيدرضی ،نهجالبالغه ،خطبۀ .27
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تقويت كنند و در راه اهداف وااليشان استقامت ورزند و برای تحقق آرمانهای
مقدس امهی با تمام وجود به استقبال شهادت بروند ،ملتی عزيز ،مورد توجه
ديگران ،مقتدر و مستقل خواهند بود.
برای همين رزمندگان و جهادگران راه خدا ،هميشه در صف مقدم پاسداری از
عزت و شرافت قرار دارند .آنها تالش میكنند با نثار جان خويش از مرز عزت و
شرافت پاسداری كنند و خود نيز به عزت ابدی برسند.

َ ُ
حضرت امام حسين  ،سرور مجاهدان و سيد شهيدان فرمودَ « :و ِإ ّْن تك ِن
َْ َ ْ
ُْ ْ
األ ْبد ُاّن ِلل َم ْو ِت أن ِش َئت
َ
َ ْ َ 1
َف َق ْت ُل ْامرئ ب َ
السی ِف ِفی الل ِه أفضل
ِ ٍ ِ
اگر بدنها برای مرگ آفريده شدهاند ،كشتهشدن انسان با شمشير در راه

خداوند ،برترين نوع مرگ است».
ساالر شهيدان ،عشق به شهادت را از مكتب پرمايۀ رسول گرامی اسالم

و

پدر گرامیاش اميرمؤمنان آموخته بود.
َ ُ َّ ُ ُ ُ
ّ
َ ّ َ
َ
بیل الل ِه،
رسول خدا میفرمود« :و الذی نفسی ِبیده لوددت انی اقتل ِفی س ِ
ُ ُ ُ ُ ُ
ُ ُ
ُ ُ ُ
ث َم احیا ،ث ّم ا ُقتل ،ث َم احیا ،ث ُم ا ُقتل ؛ 2سوگند به آن كه جان در دست اوست! دوست
دارم در راه خدا كشته شوم؛ سپس زنده شوم و آنگاه كشته شوم؛ سپس زنده شوم و
آنگاه كشته شوم».
امام علی  ،نيز بارها اين عشق درونی خود را اظهار كرده بود .آن حضرت ه
برای خود و ه برای ياران نزديكش اين افتخار را آرزو میكرد .ايشان برای
ممتازترين يارش ،جناب مامکاشتر ،چنين مقامی را از خداوند خواسته و
 .1مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،44ص .374
 .2متقی هندی ،کنز العمال ،ج  ،4ص .295
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ُ ّ َ
َ َ
َ
الل َه أ ّْن ی ْخت َم لی َو َل َك ب َ
الس َع َاد ِة َو الش َه َاد ِة َو ِإنا ِإلی ِه َر ِاغ ُبوّن؛ 1من از
فرمود« :أسأل
ِ ِ
ِ

خدای متعال درخواست میكن كه پايان عمر من و تو را به رستگاری و شهادت

خت كند و امبته كه ما به مالقات او مشتاق هستي ».
و هنگامی كه آرزوی ديرينهاش در محراب مسجد كوفه در آستانۀ تحقق قرار
گرفت ،با كمال رضايت فرمود« :فزت و ّ
رب الكعبة؛ 2سوگند به خدای کعبه
که رستگار شدم!»
شهادت ،در حقيقت پيروزی و فتح عزتمندانه است .پيروزی بر شيطان و فتح

ّ
ْ
ُ ْ
قلههای رفيع كماالت و فضايل ،قرآن میفرمايدّ « :ق ل ه ل ت ر َب ُص ون ِب نا ِإ ال
ْ
ِإ ْح د ى ال ُح ْس ن یی ن؛ 3بگو ،آيا دربارۀ ما جز يكی از دو نيكی را انتظار داريد
َ

(پيروزی يا شهادت)؟»

مسلمان دينباور و خدامحور ،ه شهادت و ه كشتن دشمن ،هر دو
برای
ِ

پيروزی است؛ چراكه هدف او از جهاد مقدسش ،احقاق و اعتالی پرچ حق،
روشن كردن شاهراه انسانيت و پرتو افشاندن در ظلمات استبدادها ،ست ها و فسادها
است؛ برای همين او در هر دو صورت به اين هدف وااليش رسيده و موجب
استحكام ارزشهای امهی و انسانی شده است.
سعدی میگويد:
زنده كدام است َب ِر هوشيار؟

آنكه بميرد به سر كوی يار

آن حضرت گاهی با بهرهگيری از اشعار حماسی به تقو يت روحيۀ ياران پرداخته
و عظمت نفس خو يش را ابراز میداشت .هنگامی كه حر راه را بر كاروان امام
 .1محدث نوری ،مستدرکالوسائل ،ج  ،13ص .171
 .2مجلسی ،مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول
 .3توبه :آيۀ .52

 ،ج  ،8ص .279
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حسين

بست ،آن حضرت با او گفتوگوهايی انجام داد .آنگاه كه ّ
حر از

گفتوگوها مأيوس شد و نتيجهای نگرفت ،به نصيحت و خيرخواهی امام پرداخته و
به ايشان عرضه داشت« :ای حسين ! برای خدا جانت را حفظ كن .من مطمئن
كه اگر كار شما با اين گروه به جنگ بينجامد ،تو كشته خواهی شد!» و امام
ََ ْ
َ ُ
ّ
مصم فرمود« :اف ِبال َم ْو ِت ُتخ ّوفنی؛ آيا مرا از مرگ
حسين با چهرهای
میترسانی؟ من به تو گفتار آن جوانمرد اوسی را يادآور میشوم .او وقتی كه به ياری
رسول خدا

شتافته بود ،در مسير راه به پسرعمو يش برخورد .پسرعمو چون از

مقصد جوانمرد اوسی باخبر شد ،او را از كشتهشدن بر حذر داشته و چنين هشدار
داد« :كجا میروی؟ اين راه خطرناك است و كشته خواهی شد!» ّاما آن جوانمرد
اوسی با قرائت چند بيت شعر ،هدف و انگيزۀ واالی خود را بيان كرده و جوانمردی
و دالوریاش را اثبات نمود.

آنگاه امام حسين اشعار جوان اوسی را برای ّ
حر بن يز يد رياحی قرائت كرد:
ٌ َ َْ
َ َْ
َ َْ
عار َعلی الفتی
وت
«سامضی فما ِبالم ِ
ً
اذا ما َنوی َخی ًرا َو َ
جاه َد ُم ْس ِلما
ِ
ّ َ
َ َْ
َ
َو واسی الرجال الص ِالحین ِبنف ِس ِه
َ َ َ َُْ ً َ َ
ً 1
خال َف ْ
مج ِرما
و فارق مثبورا و
من میروم و مرگ برای يك جوانمرد عار نيست؛ در حامی كه مقصد او حق و

تالش او برای اسالم باشد .او در راه مردان صامح جانباری كرده و از زندگی همراه با
ترس و ذمت جدا شده و با مجرمان مخامفت می كند».
نوابصفویشهيدراهعزت 

يكی از افسران مأمور اجرای اعدام شهيد سرفراز «سيدمجتبی نواب صفوی» 1گفته
 .1شيخ مفيد ،االرشاد ،ج  ،2ص 429؛ مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،44ص .193
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است« :نواب صفوی با ايمان راسخ و استقامت بینظيرش ،كرامت و بزرگواری و
عزت احترامش را بر من تحميل كرد و من هنوز ه  ،هرگاه صدای آژ ير آمبوالنسها
را میشنوم ،بدن میمرزد و ياد شب شهادت نواب میافت كه او با عشق ،سوز و
صالبت خاصی به يارانش میگفت« :خليل ! مظفرم! محمدم! عجله كنيد! غسل
شهادت كنيد! جدهام حضرت زهرای مرضيه

منتظر ماست».

2

و اين چنين عزت خود و مسلمانان را با تأسی از مواليشان حضرت سيدامشهدا ،
در طول تاريخ جاودانه كرد و كرسی عزتطلبی را در دانشگاه شهادت تا ابد برای
عزتخواهان عام ايجاد كرد».
امروز هر انسان آزادیخواه و عزتمداری ،خاضعانه آن گرامی را ستايش می
كند كه گوهر ذاتی خويش را ارزان نفروخت و جانش را در مقابل عزت و بيداری
ه كيشانش فدا كرد.
عبادت ،اطاعت و حقجويی ،كسب كماالت معنوی و علمی ،انقطاع از
غيرخدا ،قناعت به داشتههای خود و اقتصاد مقاومتی ،اجتناب از دنياپرستی و
شناخت ريشهها و زمينههای ذمت ،از ديگر قدمهايی است كه بايد در اين مسير
برداشت تا هميشه در دنيا و آخرت عزيز و سرافراز بود.
بانویعزتمدارکربال 


را وارد مجلس ابنزياد كردند ،حضرت

هنگامی كه زنان و كودكان امام حسين
ً
زينب با قامتی كامال پوشيده وارد مجلس شد ،بهطور ناشناس و با كمال عزت،
 . 1شهيد نواب رهبر فدائيان اسالم و ياران فداكارش ،سهحرگاهان بيسهتوهفتمين روز دیمهاه ،1334
مصادف با شب شهادت حضرت فاطمۀ زههرا  ،بهه دسهت سهفاكان اهريمنصهفت محمدرضها
پهلوی ،به شهادت رسيدند و افتخار حماسهسازی در راه احيای ارزشههای امههی و اعهتالی پهرچ
حق در اقصا نقاط عام را به نام خود ثبت كردند.
 .2نشريۀ يامثارات ،ش  ،163ص .7
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اقتدار و شهامت ،در گوشهای نشست و بانوان ديگر گرد او حلقه زدند.
ْ َ
َ
هذ ِه ال ُم َتك ّب َرة؟ 1اين زن بزرگمنش و عزتمدار كيست؟»
ابنزياد گفت« :من ِ

حضرت پاسخ نداد .دوباره و سهباره پرسيد؛ ومی زينب
«اين زينب

دختر فاطمه زهرا

جواب نداد .كسی گفت:

است .آنگاه ابنزياد خواست با سخنانش دل آن

بانو را بسوزاند ،او را شماتت كرده و خوار كند؛ برای همين خطاب به آن حضرت
ُ ّ ّ
َ ُ َ ُ
َ َ ُ
َ َ ُ
الحمد لل ِه الذی فض َحكم َو ق َتلكم و أكذ َب أحدوث َتكم ؛ حمد و سپاس
گفت« :

خداوندی را كه شما را رسوا كرد ،به قتل رساند و دروغتان را در گفتار آشكار

ساخت».
ََ
ْ
َ ُ
لله الذی
حضرت زينب در پاسخ ابنزياد با كمال شجاعت فرمود« :الحمد ِ
َ
َ
َ َ َ َْ ً َ َُ ُ
ول َو ّإنما ی َفت َض ُ
أ ْك َر َمنا ُبم َح َ
الفاس ُق و یكذ ُب
ح
ق
ت
ما
ك
َل
را
ی
ه
ّط
ت
نا
ر
ه
ط
و
د
م
ٍ
ِ
َ
الفاج ُر و ُه َو غی ُرنا؛ حمد و سپاس خداوندی را سزاست كه ما را به محمد
ِ
گرامی داشت و بطور كامل پاك و مطهر ساخت .اينگونه نيست كه میگو يی! همانا
فاسق ،رسوا و بدكار تكذيب میشود كه او ديگری است؛ نه ما!»
ابنزياد گفت« :كار خدا را دربارۀ برادر و اهل بيتت چگونه ديدی؟»
ْ
َ
َ َ
َ َ
َ َ
ُ
َ ُ ّ َ
َلء ق ْو ٌم ك َت َب الل ُه َعلی ِهم الق ْتل ف َب َرزوا
حضرت فرمود« :ما َرأیت إَل جمیال؛ هؤ ِ
َ
ضاج ِعهم؛ من از خداوند جز خير و زيبايی چيزی نديدم .اينان
إلی م ِ
سعادتمندانی بودند كه خداوند مقام شهادت را سرنوشتشان ساخت؛ از اين رو
(داوطلبانه) به خوابگاههای ابدی خود شتافتند».

َ ْ
ههذ ِه
 .1در نقل ديگری آمده است« :زينب  ،چنان خود را پوشانده بود كه ابهن زيهاد پرسهيد« :مهن ِ
ْ ِ
امم َت َنك َره؛ اين زن ناشناس كيسهت؟» (وفیتات األئمتة ،ص 454؛ نگتاهی بته خطبتههاى حضترت
زینب  ،ص )73

م
جلس نهم
عقل و عشق در فرهنگ عاشورا
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حجتاالسالموالمسلميندکترمحمدعلیمبينی


مقدمه 

عاشورا دانشگاهی بزرگ برای انسان است و میتوان درسهای مهمی در آن
آموخت .فرهنگ عاشورا ،فرهنگی بسيار غنی و پربار است كه جا دارد هر كس در
شناخت آن تالش كند .هنگامی كه به تحليل حادثۀ عاشورا و عوامل و پیآمدهای
آن میپردازي  ،خوب است از اين منظر به مسئله نگاه كني كه فرهنگ عاشورا چه
ويژگیها و شاخصههايی دارد و چگونه میتواني خود و جامعۀ خود را به اين

ويژگیها آراسته سازي .

در اين مقامه ،برآني تا يكی از ويژگیهای مه فرهنگ عاشورا را يادآور شوي
كه نيروی ّ
محركۀ قدرتمندی را برای حركت در مسير اهداف بزرگ فراه میآورد.
سؤال 

در عاشورا حماسۀ بسيار بزرگی اتفاق افتاد و امام حسين

و اصحاب باوفايش ،در

سختترینشرایط،بزرگترینكارهاراانجامدادند.اینسؤالپیشمیآیدكهچگونه

 عضو هيئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.
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محرومیتها ،توانستند حماسهای را بیافرینند كه

آنها در اوج دشواریها و 
انسانهای ديگر در شرايط عادی ،با داشتن امكانات مناسب قادر به انجام آن

نيستند؟ كدام نيرو آنها را در هوای گرم و سوزان عراق ،با بدنهایتشنهبهحركت
درمیآوردودربرابرحجمانبوهیازدشمن،شجاعتبینظیرشانرازبانزدعامو

خاصمیكرد؟

سؤال فوق از اين نظر اهميت دارد كه اگر بتواني سرچشمۀ نيروی اصحاب
عاشورا را پيدا كني  ،میتواني به دنبال ايجاد چنين سرچشمهای در وجود خودمان
ً
باشي تا از طريق آن ،قدرت انجام كارهای بزرگ را پيدا كني  .معموال خيلی از افراد
اين سؤال برايشان مطرح است كه چرا با اينكه دمشان میخواهد در مسير ارزشها
قدم بردارند و از ضدارزشها پرهيز كنند ،در عمل چندان موفق نيستند و انگيزهای
قوی كه آنها را به عمل وادارد در آنان وجود ندارد؟ مطامعۀ عاشورا از اين منظر،
میتواند ما را در دستيابی به چنين انگيزۀ قدرتمندی كه عمل به خوبیها و تر

بدیها را برايمان آسان سازد ،كمک كند.

تفاوتانگيزههاوبرتریانگیزۀناشیازعشق 


برای يافتن پاسخ سؤال فوق ،بايد بگويي انگيزههای مختلفی وجود دارند كه
میتوانند انسان را به سوی عمل سوق دهند؛ ومی نيرويی كه هركدام از اين انگيزهها

را ايجاد میكنند ،تفاوت دارد؛ برای مثال ،گاهی انسان از روی ترس عملی را انجام
دانشآموزی از ترس تنبيه معل  ،مشق خود را مینويسد ،يا

میدهد ،چنانكه

خانمی از ترس شوهر خويش ،كارهای خانه را انجام میدهد؛ همچنين گاهی
انسان برای رسيدن به پاداش ،عملی را انجام میدهد؛ مانند كارگری كه برای گرفتن
دستمزد ،تن به كارهای سخت میدهد يا ورزشكاری كه برای رسيدن به جايزهای
بزرگ ،تمرينهای بدنی دشواری را انجام میدهد .اما عالوه بر اينها ،گاهی عشق و
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محبت ،انگيزۀ كافی برای انجام يک عمل ايجاد می كند .برای مثال ،هنگامی كه
ابطهای عاشقانه ميان زن و شوهر برقرار باشد ،هركدام از آنها بهدميل عشق و
ر 
محبتشان به يكديگر ،كارهايی را برای ه انجام میدهند؛ زن در خانه با عشق و
عالقه به كارهای منزل میپردازد و مرد ه برای انجام خواستههای همسر
محبوبش ،از صمي دل تالش میكند.
در نتيجه ،ترس ،عالقه به پاداش و عشق و محبت ،هركدام میتوانندانسانرا
وادار به كار كنند؛ اما نیروی انگیزشیای كه هركدام از اينها ايجاد میكنند با
يكديگر تفاوت دارد و هنگامی كه كار ناشی از عشق و محبت باشد ،نيروی
گونهایكه انجامكاررا
تری،ازدومورداولایجادمی كند؛به 

انگيزشی بسيار قوی
بسیار آسانتر میسازد .دلیل این است كه وقتی انسان از روی ترس یا عالقه به
رمیبیندوازاینرو،
ریانجاممیدهد،خودرامجبوربهانجامآنكا 

دستمزدكا
خودآنكاربرایشلذتیندارد؛اماهنگامیكه كارناشیازعشقباشد،نهتنها
انسان خود را مجبور به انجام آن نمیبیند ،بلكه از انجام آن هم لذت فراوانی
میبرد.

اختالفانگيزههادرعبادتوبرتریعبادتناشیازعشق 


مطابق برخی روايات ،عبادت و اطاعت خدا نيز میتواندبایكی ازسهانگیزۀفوق
ْ
َ
ََ َ ٌ َ
انجامشود؛چنانكهامامصادق فرمودِ « :إ َّن ال ُع َب َاد ثالثة ق ْو ٌم َع َب ُدوا الل َه ا َع َز َو
َ َ ََ َ َ َ ََ َ
َ َْ ٌ ََُ
َ َ َ ْ ً َ ْ َ َ َُ َْ
َ َ َ ََ
اب
جل ا خوفا ف ِتلك ِعبادة الع ِبی ِد و قوم عبدوا الله ا تبارك و تعالی ا طلب الثو ِ
ُ َْ
ُ ُْ
َ
َ
َ
ًَ َ ْ َ
َ ْ َ
ف ِتلك ِع َب َادة األ َج َر ِاء َو ق ْو ٌم َع َب ُدوا الل َه ا َع َز َو َجل ا ُح ّبا ل ُه ف ِتلك ِع َب َادة األ ْح َر ِار َو ِهی
ّ
َأ ْف َض ُل ْالع َب َادة؛ 1بندگان بر سه دستهاند :گروهی خدای ه ّ
عز و جل ه را از ترس
ِ ِ
 .1كلينی ،الكافی ،ج  ،2ص .84
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عبادت میكنند كه اين عبادت بردگان است و گروهی خدا را برای پاداش عبادت
میكنند كه اين عبادت مزدگيران است و گروهی خدا را از روی دوستی و محبت
عبادت میكنند كه اين عبادت آزادگان و برترين عبادت است».
چنانكه مالحظه میشود ،امام صادق به سه نوع عبادت اشاره میكنند كه
عبارتاند از :عبادت خوفی ،عبادت مزدی و عبادت ّ
حبی .ايشان عبادت بودن دو
نوع اول را انكار نكردهاند؛ ومی عبادت ناشی از ّ
حب خدا را برترين عبادت
شمردهاند.

1

ّ
محبتوعشقکليدحلمشکالت 

از آنچه گذشت ،نتيجه میگيري كه ّ
محبت و عشق ،قویترین انگیزهها را برای
انجام عمل فراهم میسازد و موجب میشود كه انسان از انجام كارهای هرچند
سختودشوارلذتببرد.
عشق جوشد بحر را مانند ديگ

عشق سايد كوه را مانند ريگ

عشق بشكافد فلک را صد شكاف

2

عشق مرزاند زمين را از گزاف

میپرسدچگونهعبادتكردنخدابرایم
بنابراين ،در پاسخ به سؤال جوانی كه 
آسانمیشود،بایدگفتكهآسانشدنانجامعبادتوتر گناه،باتقویتعشقو

ّ
ابطۀحبیباخدابرقرار
امكانپذیراست.انسانبایدسعی كند ر
محبتبهمعبود 
 .1نكتهای كه در اينجا بايد به آن توجه كني و گاهی مورد غفلت قرار میگيرد ،اين اسهت كهه اينگونهه
روايات هرگز اهميت و ارزش خوف از عذاب خدا و شوق به پاداشهای امهی را نفهی نمیكننهد .آن
چيزی كه در روايت فوق و برخی روايات ديگر به آن اشاره شهده اسهت ،عبهادت بهه دميهل خهوف از
عذاب جهن است كه در مقايسه با عبادت از روی محبت و عشق امهی ،ارزش پايينتریدارد؛وگرنه
خودخوفوخشیتازخداوند،ارزشباالییدارد.
 .2موموی ،مثنوی معنوی ،دفتر پنج .
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كند .آنگاه نماز برایش لذتبخش است؛ چراكه در نماز ،خوبیها و زیباییهای
آورد،بااوسخنمیگویدونیازهایشرادرمیان

خالقمحبوبخویشرابهیادمی
هایدنیاچشممیپوشد


باروزهازلذت
میگذارد.روزهبرایشآسانمیشود؛چراكه

ترباموالیمحبوبشآمادهترگردد.آیایکانسانعاشق

تاروحشبرایارتباط 
قوی
حاضرنیستبرایارتباطبامعشوقشازلذتهایدیگرچشمبپوشد؟
برای اينكه مسئله روشتر شود ،توجه كنيد كه چگونه مردم در راه امام حسين
با جان و دل خرج میكنندونهتنهابرایشانسنگیننیست،بلكهخداراازبابتاین
غذاینذریمیدهد،

میگزارند .كسی كه 
افتخاریكه نصیبشانكردهاست،شكر  
ازغذاینذریمنمیخوردیاچراافراددیگرخرج

هرگزنمیگویدچرافالنکس 

وتنهامنخرجمیكن .بههمینصورتكسیكهمحبتخالصانهبهخدا

نمیكنند

پیدا كند،هرگزدردادنخمسوزكاتمالخودشچونوچرانمیآورد.
كسی كه راه عشق و محبت به خدا را برگزيند ،فقط او را طلب میكند ،فقط
رضايت او را میجويد و از هر چه او را از خدا دور كند ،بيزار است.
عشق آن شعلهاست كو چون برفروخت

هر چه جز معشوق ،باقی جمله سوخت

1

چنين كسی از حاللهای خدا مذت میبرد؛ چراكه آنها را هديه و عطيۀ دوست
میداند و از حرامهای خدا تنفر دارد؛ زيرا نارضايتی دوست را در آنها میبيند .او

همه چيز را بر محک رضای دوست میسنجد .به دوستان او عشق میورزد و از
دشمنان او برائت میجويد.
شایستگیخدابرایعشقورزی 


مسئلهای كه در اينجا بايد به آن توجه شود ،اين است كه وقتی گفته میشود ما بايد

 .1همان.
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عشق و محبتمان به خدا را تقويت كني  ،مراد آن نيست كه عشق زوری و محبت
تحميلی به خدا پيدا كني ؛ بلكه بايد توجه داشته باشي كه خدا با صفات زيبا و
ارزشمندی كه دارد ،به بهترين نحو ،شايستۀ عشقورزی است و هر كس بتواند
زيبايیهای خدا را تصور كند ،خود به خود عاشق او میشود .تنها كافی است كه از

يک طرف خوبیها و مهربانیهای خدا را به ذهن آوري و از طرف ديگر ،ضعفها
و بدیهای خود را در نظر بگيري و آنگاه تقابل شديدی را كه ميان خوبیها و
زيبايیهای خدا و بدیها و قصورهای ما وجود دارد مشاهده كني و با اين حال،

رفتار رحيمانۀ خدا را به خود دريابي  .اباعبدامله امحسين در دعای عرفه ،به
َ َْ َ َ
َ َ ْ َ َْ َ َ
َلی أنت ال ِذی َم َن ْنت أنت ال ِذی
بهترين نحو اين تقابل را بيان كرده است :یا مو
ََْ ْ َ َْ َ َ َ ْ َ ْ َ َْ َ َ َ ْ َ ْ َ َْ َ َ َْ َ ْ َ َْ َ َ َ َ ْ َ
أنعمت أنت ال ِذی أحسنت أنت ال ِذی أجملت أنت ال ِذی أفضلت أنت ال ِذی أ كملت
ْ َ َْ َ َ
َْ َ َ
َْ َ َْ َ َ َ َ َ َْ َ َ َ ْ َ
أنت ال ِذی َر َزقت أنت ال ِذی َوفقت أنت ال ِذی أ ْعّط ْیت أنت ال ِذی أغ َن ْیت...
امعملهای بندگان را در برابر چنين خدای مهربانی يادآور میشود:
س 
سپس عك 
ََ َ َ َ ْ ُ ََ َ َ ْ َ ْ ُ ََ َ
ُ
ْ
َ
ُ
ُ
َ
َ
ُث َم َأ َنا َیا إلهی ْال ُم ْ
وبی فاغ ِف ْرها ِلی أنا ال ِذی أسأت أنا ال ِذی أخّطأت أنا ال ِذی
ن
ذ
ب
ف
ر
ت
ع
ِ ِ
ِ ِ ِ
ْ َ َ ْ ُ ََ َ
َ َ ْ ُ ََ َ
َ َ ْ ُ ََ َ
َ ْ ُ ََ َ
َ َ ْ ُ ََ َ
هممت أنا ال ِذی ج ِهلت أنا ال ِذی غفلت أنا ال ِذی سهوت أنا ال ِذی اعتمدت أنا ال ِذی
ََ َ
ََ َ
ََ َ َ ْ َْ ُ ََ َ َ ْ ُ ََ َ َْ
َ
ت َع َم ْد ُت أنا ال ِذی َو َع ْد ُت َو أنا ال ِذی أخلفت أنا ال ِذی نكثت أنا ال ِذی أق َر ْر ُت أنا ال ِذی
َ َ َ َ ْ َ َُ ُ ُ ُ
ََْْ ُ َْ
وبی.
ن
اعترفت ِب ِنعم ِتک علی و ِعن ِدی و أبوء ِبذ ِ
انسان وقتی خوبیهایبیحدوحصر كسی را به خودش يادآور شود ،آن ه در
شرايطی كه خودش نتوانسته ،حق آن كس را آنطور كه شايسته و بايسته است
ً
بهجای آورد ،مسلما به او عالقهمند میگردد؛ اما نكتۀ جالبتری كه دربارۀ خدا
وجود دارد ،اين است كه اگر كسی در مسير محبت او قدم بردارد ،خود خدا ه در
می كند.امامحسین
اين مسير به او كمک 

در يكی از فرازهای دعای عرفه ،به

اين نكتۀ مه اشاره می كند كه خداوند محبت غیرخدا را از قلب دوستانش
میزدایدتاجزاووهرچهمتعلقبهاوسترادوستنداشتهباشندوبهغیراوپناه


عقل و عشق در فرهنگ عاشورا

161

َ
َ
َ
َ َْ َ َ ََ ْ َ ْ َْ َ َ َ ْ ُ ُ
وب أ ِح َبا ِئک َح َتی ل ْم ُی ِح ُبوا ِس َواک َو ل ْم
ل
نبرند:و أنت ال ِذی أزلت األغیار عن ق ِ
َ َ
ْ
َیل َج ُئوا ِإلی غ ْی ِرک.

سراسر دعای عرفه ،راز و نجوای عاشقانۀ امام حسين با خداست و در
پيشگاه او چه زيبا عرض می كند« :چه دارد آنكس كه تو را از دست داده و چه
ً
ندارد آن كس كه تو را به دست آورده است؟ حقا كه محروم است ،آن كس كه به
ً
جای تو به ديگری راضی شود و حقا كه زيان كرده است ،كسی كه از تو به ديگری
روی كند .چگونه به غير تو اميد بسته شود و حال آنكه تو احسانت را قطع نكرد های
و چگونه از غير تو طلب شود با اينكه تو تغيير ندادهای شيوۀ عطابخشیات را؟»
آن حضرت در ادامۀ دعای عرفه ،به نكتۀ قابلتوجهی اشاره میكنند؛اینكهخدا
مقام محبت در اوميا را با مقام خوف در آنها ،چنان در ه آميخته كه آنها در
حامی كه شیرینی انس با خدا را آنگونه چشیدهاند كه به تملق و چاپلوسی در
محضرشمیپردازند،ازهیبتوعظمتاوچناندرهراسندكه زبانبه استغفار و

َ
َ
ْ
ََ
َ َُ َ ََ
َ َ
َ
الوة ال ُم َؤان َس ِة فق ُاموا َب ْی َن َی َد ْی ِه
میگشايندَ :یا َم ْن أذاق أ ِحباءه ح
عذرخواهی 
َ
َ
ْ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ُ
َ
ین َو َیا َم ْن أل َب َس أ ْول َی َاء ُه مالب َس ه ْی َبته فقاموا ب ْی َن َید ْیه م ْستغف َ
ُم َت َم ّلق َ
رین.
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
هایخداوبدیهایخودباشد،راهی

نتيجه آنكه اگر انسان دائ به فكر خو 
بی
جزعشقومحبتبهخدابرایشباقینمیماند؛چراكهامكاننداردانساناینهمه
زیباییوخوبیراببیندوهمچنانبیتفاوتبماند.مطابقیكیازآیاتقرآنكري ،
كسی كه ایمان به خدا داشته باشد ،محبتشبه خدا شدیدتر از محبتی استكه
َ
َ
ً
ََ
مشركان به معبودهای خود دارندَ ...« :والذی َن َآم ُنوا أش ُد ُح ًبا ِلل ِه .»1...اساسا ايمان
به خدا چنين الزمۀ ّ
حبی را با خود دارد .وقتی انسان خدا را با آن صفات زيبايی كه
دارد ،بشناسد و به اين شناخت خود ايمان داشته باشد ،به او عشق خواهد ورزيد.
در تفسير نمونه ،در ذيل اين آيه آمده است :عشق حقيقی هميشه متوجه نوعی از
 .1بقره :آيۀ .165
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كمال است ،انسان هرگز عاشق عدم و كمبودها نمیشود؛ بلكه همواره دنبال هستی
و كمال میگردد و به همين دميل ،آن كس كه هستی و كمامش از همه برتر است ،از
همه كس به عشق ورزيدن سزاوارتر است.

1

فطریبودنمحبتبهخدا 

نكتۀ ديگری كه بايد به آن توجه كرد ،اين است كه محبت به خدا در انسان ريشۀ
فطری دارد و از ابتدای آفرينش ،عشق در ما نهادينه شده است .چگونه میشود ما
آفريدۀ خدا باشي و همۀ وجودمان به او وابسته باشد؛ ومی به او گرايش نداشته
باشي ؟ بنابراين ،وقتی گفته میشود ما بايد به خدا محبت بورزي  ،مراد اين نيست
كه چيزی از بيرون خود در خود به وجود آوري ؛ بلكه مراد آن است كه غبار و زنگار
از آينۀ فطرت خود بزدايي  .امام خمينی

در يكی از اشعار خود اين معنا را بيان

كرده است:
همه

مست و سرگشتۀ آن روی نكويي همه

ما نداني

كه دمبستۀ اويي

فارغ از هر دو جهاني و نداني كه ما

در پی غمزۀ او باديهپويي

همه

ساكنان در ميخانۀ عشقي  ،مدام

از ازل ،مست از آن طرفه سبويي همه

هرچه بويي ز گلزار گلستان وی است
جز رخ يار ،جمامی و جميلی نب َود

عطر يار است كه بوييده و بويي همه
در غ اوست كه در گفت و مگويي همه

خود نداني كه سرگشته و حيران ،همگی

همه

پی آني

كه خود رویبهرويي

بنابراين ،بايد از خدا كمک بخواهي كه اين سرگشتگی و حيرت ما را درمان
كند و عشق درونیمان را آشكار سازد.
ً
اساسا هر عشق و محبت ديگری نيز ،ريشه در عشق و محبت به خدا دارد؛ چه
 .1مكارم شيرازی ،تفسیر نمونه ،ج  ،1ص .565
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ً
آنكه انسان ،ذاتا عاشق كمال و جمال است و اگر به كسی ه عشق میورزد ،بهدميل
ديدن برخی زيبايیها در اوست و هنگامی كه دريابد هرچه كمال و زيبايی هست از
ِآن خداست ،آشكارا درمیيابد كه اين عشق و محبت او ،ريشه در عشق به خدا

دارد.

به گفتۀ جامی:
اگر داند وگر نی عاشق اوست

دمی كو عاشق خوبان دمجوست

1

نتيجه آنكه اگر انسان فطرتی سام داشته باشد ،بهطور طبيعی خدا را دوست
میداردونهتنهاخدارا ،بلكه هر چه متعلق به خداست را ه دوست دارد .دوستی

پيامبر اسالم و اهلبيت او نيز ،از اقتضائات فطرت سام است؛ زيرا اين
ً
بزرگواران ،محبوبترینمخلوقاتنزدخداهستندوطبعاهرفطرتپا و سام به
آنها عشق میورزد.برخیروایاتنشانۀپا بودنوالدترامحبتبهاهلبیت
دانستهاند و مطابق با آنها ،اگر كسی از اهل بيت

باشد،بایددرپاكیوالدتخودشك كند.

2

ينهایدردلداشته
بغض و ك 

روايات متعددی از معصومين نقل شده است كه براساس آنهاّ ،
حب و
ً
بغض در راه خدا ،جزء الينفک دين و ايمان شمرده شده است و اساسا دين و ايمان

با آن يكی دانسته شده است .شخصی به امام محمدباقر

عرض كرد« :از گناهان

رنج میبرم و فكر میكن كه به سبب آنها هال میشوم؛ اما وقتی به ياد میآورم كه
در پاسخ به

شما را دوست دارم ،اميد به نجات در من زنده میشود ».امام باقر
َ ّ َ ْ
الدی ُن ِإَل ال ُح ُب؛ آيا دين جز دوستی و
او ،چنين تعبير قابلتوجهی را میآورند« :ه ِل
محبت است؟ »3از امام صادق نيز ،عين همين تعبير نقل شده است 1.همچنين
 .1جامی ،هف اورنگ ،مثنوی يوسف و زميخا.
 .2شيخ صدوق ،علل الشرائع ،ج  ،1ص .141
 .3كلينی ،الكافی ،ج  ،8ص .80
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فردی از امام صادق سؤال می كند كه آيا حب و بغض جزء ايمان است؟ امام در
َ ْ
پاسخ ،ايمان را غير از حب و بغض در راه خدا نمیدانندَ « :و َه ِل اإلی َم ُاّن إَل ال ُح ُب َو
ْ ْ
2
ال ُبغض!»
همگامبودنعشقراستينباعقلفطری 

اكنون بايد مراد خود را از عشق و محبت روشن سازي تا برخی خلطها و ابهامها
برطرف شود؛ چراكه برخی رويكردهای منفی در اين زمينه وجود دارد و بهويژه
برخی افراد ،تصوير مثبتی از عشق ندارند و آن را برآمده از شهوات و هواهای
ً
نفسانی میدانند .بايد بگويي اوال ،مراد ما از عشق ،دوست داشتن شديد است و از
اين رو ،عشق از سنخ محبت است؛ با اين تفاوت كه محبت درجات مختلفی دارد
ً
و درجات باالی محبت را عشق مینامي  .ثانيا ،عشق و محبت را میتوان به دو نوع
كلی تقسي كرد :نوع اول عشق و محبتی است كه ريشه در ارزشها دارد و بر محور
ارزش و كمال میچرخد .در اين نوع از عشق و محبت ،انسان هر موجودی را با
توجه به ارزشهايی كه در اوست ،دوست دارد و هرچه ارزش يک موجود بيشتر و
باالتر باشد ،دوستی انسان نيز به او شديدتر است و اگر زمانی ،ارزشها در يک
موجود از بين برود ،دوستی انسان نيز به او از دست میرود.
ارزشها

ارزشمحور نیستو بر مدار

اما نوع دوم ،عشق و محبتی است كه
نمیچرخد.انسانكسیرابههردلیلیدوستمیداردوچوناورادوستمیدارد،

بیند.اونمیتواند عیبها و نقصهای

هر كاری كه ازاوسرزند راارزشمند می
لمیبیند؛
هاوبدیهایاوراعین ارزشوكما 

معشوقخودراببیندوحتیعیب
چراكه آنهاازمعشوقاوسرزده است.دراینگونهعشق،عقلانساننمیتواند
 .1شيخ صدوق ،الخصال ،ج  ،1ص .21
ّ .2
حر عاملی ،وسائلالشیعة ،ج  ،16ص .170
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ّ
بهدرستی ،ارزشهایواقعیراازضدارزشهاتشخیصدهدودرواقع،عشقاودر
مقابل عقلش قرار میگیرد .علی به اينگونه عشقهای برآمده از شهوات و
َ َ َْ َ
َ ً َ َ
ی كندَ « :و َم ْن َع ِش َق شیئا أ ْعشی َب َص َر ُه َو أ ْم َرض قل َب ُه ف ُه َو
هواهای نفسانی اشاره م 
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ْ
َ
ْ
َ
ُ
ُ
َ
ی ْنّظ ُر ِب َعی ٍن غی ِر َص ِحی َح ٍة َو ی ْس َم ُع ِبأذ ٍّن غی ِر َس ِمی َع ٍة قد خ َرق ِت الشه َوات عقله َو
ُْ َْ
َ َ
الدنیا قل َب ُه؛ 1كسی كه عاشق چيزی شود ،نابينايش می كند و قلبش را بيمار
أ َمات ِت
كرده ،با چشمی نادرست میبيند و با گوشی ناشنوا میشنود .شهوات ،عقل او را از
كار میاندازد و دوستی دنيا دمش را میميراند».
چنين عشق و محبتی كه عقل انسان را خراب می كند و قلب او را میميراند كه
ً
حرمت ارزشها را پاس نمیدارد ،قطعا ناپسند است و چه بسا كسانی كه ديدی
منفی به عشق دارند ،چنين مفهومی از آن در سر دارند .اميراممؤمنين  ،عشق و
محبت به دنيا را موجب كور ،كر و الل شدن انسان میدانند:
َ َ ُ َ ُْ ْ َ ُ َ ْ ُ َ ُ َّ
َ
« ....فإّن حب الدنیا یع ِمی و ی ِصم و یب ِكم و ی ِذل الرقاب»...

2

حبتهايی است كه چش انسان را بر حقايق
در نتيجه ،درمیيابي چنين م 
میبندد و عقل انسان را زايل می كند.

اما در مقابل ،عشق و محبت ارزشمحور ،هرگز در مقابل عقل فطری و
خدادادی انسان قرار نمیگيرد؛ زيرا عقل اگر بر فطرت سام خود باقی باشد ،همواره
ارزشها را تأييد می كند.

در نتيجه ،وقتی سخن از تقابل عشق و عقل به ميان میآيد ،بايد دقت شود كه
كدام عشق و چه نوع عقلی مراد است؟ اگر مراد از عشق ،عشقی باشد كه ريشه در
شهوات و هواهای نفسانی دارد ،آری چنين عشقی بر عقل انسان سيطره میيابد و
نمیگذارد عقل به درستی كار كند و ارزشها را از ضدارزشها تشخيص دهد؛ پس

 .1صبحی صامح ،نهج البالغه ،خطبۀ .109
 .2كلينی ،الكافی ،ج  ،2ص .136
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عشق برآمده از هوا و هوسها ،در مقابل عقل امهی و خدادادی انسان قرار میگيرد و
آن را زايل می كند.
اما اگر مراد از عشق ،عشق ارزشمحورباشد،آنگاهبایدمرادازعقلروشن
گردد.اگرمرادازعقل،همانعقلخدادادیباشدكه برفطرت امهی خود باقی
است ،آنگاه اين عشق و عقل ،هيچ تقابلی با يكديگر ندارند و هماهنگ هستند.
هاتعلقمیگیرد؛امااگرمراد


وعشقهمبهارزش
عقل ارزشهاراتحسینمی كند
از عقل ،عقل مادیگرا باشد ،آری با عشق ارزشمحور در تنافی خواهد بود.
هادرجامعهاند ،همواره

انسانهايی كه عشق به ارزشها دارند و در پی تحقق ا 
رزش

هایمنفعتمحوردنیابینقرارمیگیرند.

مورد تخطئۀ عقل
متابعتازخوبیها،نشانۀعشقراستین 


اكنون كه عشق را به دو نوع راستين و غيرراستين تقسي كردي  ،هر كس میتواند
معیاریبرایتشخیصعشقها و محبتهایخودبهدستآورد.چنانكه گفتیم،
عشق راستین عشقی است كه ریشه در ارزشها دارد و عشق غیرراستین عشقی
استكه برآمدهازهواهاوشهواتاست؛بنابراین،معیارتشخیصایندوعشقاز
دیگر،ارزشهاهستند.اگركسیادعا كندكهعشقومحبتراستینبهخدایا

یك
هركس ديگر دارد ،برای پی بردن به صدق ادعای او ،بايد ببيني چقدر به ارزشها
حرمتمیگذاردوبهآنهامتعهداست.وقتیعشقومحبتاوبرآمدهازعشقو

ً
محبت او به ارزشها باشد ،آنگاه خودش باید طبعا موجودی ارزشی بوده و از
ضدارزشهابیزارباشد.

عالوه بر اين ،همواره گفتهاند كه عشق و محبت متابعت میآورد؛ به اين معنا كه
ً
وقتی كسی را واقعا دوست داشته باشی ،از او پيروی میكنی و تالش میكنی رنگ
ً
او را بگيری .اگر كسی خدا را واقعا دوست داشته باشد ،طبيعی است كه بخواهد
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رضايت او را جلب كند و تسلي اوامر و نواهی او باشد.
ً
همچنين اگر كسی اوميای خدا را دوست داشته باشد ،طبعا به متابعت از آنها
میپردازد و در پی جلب رضايت آنها برمیآيد .اوميای امهی ،همواره در پی ارزشها

ً
ّ
بودهاند و با ضدارزشها مبارزه میكرد هاند .كسی كه آنها را واقعا دوست داشته باشد

نيز ،بايد چنين خصلتی داشته باشد.
در يكی از آيات قرآن ،الزمۀ دوستداشتن خدا ،پيروی از دين خدا و رسومش
دانسته شده است:
َ َ
الّل ُه َغ ُف ٌ
ور َرحی ٌم1».
و

ُ ْ ْ ُُْْ ُ ُ َ َ َ َ
ْ ْ ُ ُ َُ َ ْ ْ َ ُ ْ ُ ُ َ ُ
وبك ْم
ون الّل َه فات ِب ُعوّنى یح ِببكم الّله و یغ ِفر لكم ذّن
«ّقل ِإن كنتم ت ِحب

عالمۀ طباطبايی در تفسير امميزان ،ذيل اين آيه میگويد« :دوستداشتن هر
چيز ،مستلزم دوستداشتن همۀ متعلقات آن است و موجب خضوع و تسلي در
برابر هر چيزی كه از جانب محبوب است میشود».

2

عقلوعشقدرحماسۀکربال 

اكنون كه مراد از عشق و عقل بهخوبی روشن شد ،بايد گفت اصحاب عاشورا از
عشقی راستين به خدا برخوردار بودند و از اين رو ،عشق آنها با عقلشان كه بر
ً
سالمت فطری خود باقی بود ،كامال هماهنگ بود و هرگز عشق و عقلشان در
تعارض با ه قرار نگرفتند .آنها سختترینراههاراانتخابكردند؛زیراعقلالهی
آنها ،ارزشمندی آن راه را در كرده بود و چون آن را راهی پرارزش تشخيص دادند،
ً
انتخاب كردند؛ پس اين راه ،كامال مورد تأييد عقل امهی آنها بود .سپس از آنجا كه
ارزش بزرگی را در اين راه ديدند ،با تمام وجودشان به آن عشق ورزيدند و با قدرت
تمام آن راه را پيمودند .پس هيچ تقابلی در اصحاب عاشورا ،ميان عشق راستين و
 .1آلعمران :آيۀ .31
 .2سيد محمدحسين طباطبايی ،المیزان فی تفسیر القرآن ،ج  ،3ص .158
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محوروحقمداربود.

عقل امهیشان وجود نداشت؛ چراكه عشق آنها ارزش
يكی از شواهد اين ادعا ،هنگامی است كه حضرت سيدامشهدا

در مسير

كربال ،خبر شهادت خود را دادند .فرزند برومندش ،حضرت علیاكبر  ،ابتدا
َ ْ
َ َ
سؤال از حق بودن راهشان كردند« :أ ل ْس َنا َعلی ال َح ِق؟؛ آيا ما بر حق نخواهي
بود؟!» يعنی قبل از هر چيز ،حق بودن و ارزشمند بودن اين راه برايشان مه بود.
هنگامی ه كه حضرت در پاسخ فرمودند ما برحقي  ،علیاكبر

عالقه خود را به

شهادت در اين راه نشان دادند و بيان كردند كه هيچ ابائی از كشته شدن ندارند 1.اين
به مرگ ،مبتنی بر حق بودن آن بود و چون راه ،راهی عقالنی

يعنی عشق علیاكبر

و بر حق بود ،محبت علیاكبر

به آن تعلق گرفته بود؛ پس هرگز عشق او ،عشق

حقسوزوعقلبرانداز نبود.

اما يكی از مواردی كه در حادثۀ عاشورا ،تصور میشود كه عشق و عقل در برابر
يكديگر قرار گرفته است ،داستان به شريعه رفتن حضرت ابوامفضلامعباس
ً
است .معموال گفته میشود كه عشق ابوامفضل به برادرش و اهل حرم باعث شد
كه با وجود تشنگی آب ننوشد و مبتشنه از فرات برگردد؛ حال آنكه به حك عقل،
بايد آب مینوشيد! در اينجا بايد دقت كافی بشود تا مراد از عشق و عقل ،مطابق با
مفاهيمی كه در باال گفتي روشن شود.
اول بايد اين سؤال را مطرح كني كه آيا عقل فطری و خدادادی انسان ،اين كار
حضرت ابوامفضل

را تحسين می كند و باارزش میشمارد يا ضدارزش میداند؟

مسل است هر عقل ساممی كه بر فطرت خدادادیاش باقی است ،برای اين
وفاداری حضرت عباس

امعادهای قائل است و آن را بینهايت تحسين
ارزش فوق 

می كند؛ پس چگونه میتوان گفت كار حضرت مورد تأييد و تحسين چنين عقلی

 .1مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،44ص .279 - 280
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نيست؟!
آری اگر از منظر عقلهای دنيازدۀ منفعتگرانگاهشود،آنكارعاشقانۀحضرت
تأیید نمیشود؛ چراكه چنين عقلهایی ،تنها دنبال منفعتهای دنیایی زودگذر
را تأييد

هستند.اینعقلهایدنیامدار،نهتنهاآنوفاداریحضرتابوالفضل

ً
نمیكنند،بلكه اساسا باقیامامامحسین مخامف هستند و آن را خالف عقل و

امیهای هستندكه
عقلهای دنيامدار ،عقلهای بنی 
منطق دنيامحور میدانند .این  
نگاهشانفقطبهدنیابود و برای ارزشهاهیچاحترامیقائلنبودند.مطابقباچنین
ری،باالترینارزشهارازیرپاگذاشتو

عقلیبودكهعمرسعدبههوایحكومت
بهجنگباامامزمانخویشمبادرتكرد.درروزتاسوعانیز،هنگامیكه شمر
نشان داد و حضرت آن را نپذيرفتند،

نامهایرابهابوالفضلالعباس
ملعون،امان 

ً
مسلما از منظر عقل دنيازدۀ امثال شمر و عمرسعد اين كارغيرعاقالنه بود؛ اما آيا
نمی كند؟مسلم

كسی كه دارای عقل سام امهی باشد ،ارزش اين وفاداری را در
استكه هرعقلسالمی،اینوفاداریحضرتابوالفضل

و اصحاب عاشورا و

استقبامشان را از مرگ ،بسيار ارزشمند میداند؛ در نتیجه ،وفاداری حضرت
ابوالفضل

چه در تاسوعا و چه در روز عاشورا كنار شريعۀ فرات ،مورد تأييد و

تحسين عقل سام فطری است و تقابلی ميان عشق و عقل آن حضرت وجود
نداشت.
ممكن است گفته شود كه اگر حضرت آب مینوشيدند ،قدرت بيشتری برای
مبارزه و دفاع از حرم اهلبيت

میكرد كه آب
پيدا میكردند؛ مذا عقل حك 

بنوشد؛ اما چنانكه در ابتدای اين مقال بيان شد ،آن چيزی كه اصحاب عاشورا را به
سختترين كارها سوق میداد و قدرتی فوقامعاده در آنها ايجاد میكرد ،نيروی

عشق و محبتشان بود .چنين نيرويی بود كه باعث شد آنها با مبهايی خشكيده و
جس هايی رنجور ،بیمهابا بر دشمن بتازند و حماسهای تاريخساز خلق كنند .اين
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بود كه او را تا آن محظۀ عاشورا،

نيروی عظي  ،در وجود حضرت ابوامفضل

علیرغ آسيبهای جسمی فراوان ،پرتوان و قدرتمند ظاهر ساخته بود .اكنون اگر
غفلت میكرد و آب مینوشيد ،هرچند بدن تشنهاش سيراب میشد،

ابوامفضل

هنگامی كه به ياد مبهای تشنۀ اباعبدامله امحسين

میافتاد ،بازوانش از


شرمندگی سست میشد؛ چراكه نتوانسته بود شرط عشق ،معرفت و وفاداری را
بجای آورد.
پس نه تنها حضرت ابوامفضل

با اظهار وفاداریاش و ننوشيدن آب ،قدرتش

را از دست نداد ،بلكه از آنجا كه احساس میكرد شرط عشق و محبتش را بجای
آورده است ،نيروی دوچندانی پيدا كرد .اين نيروی عشق و محبت ،در آن حضرت،
آنقدر شديد بود كه حتی با جدا شدن دستهايش از بدن ،دست از مبارزه برنداشت و
همچنان با دستهای بريده و مشک بر دندان پيش میرفت .تنها زمانی حضرت
ابوامفضل
حسين

از حركت ايستاد كه مشک آبش دريده شد ،شرمندۀ اطفال تشنهمب
گشت و عمودی آهنين بر فرق مباركش وارد شد؛ اما از آنجا كه آن

حضرت شرط عشق و معرفتش را بجای آورده و نمرۀ قبومی گرفته بود ،به خود اجازه
داد كه در آخرين محظات زندگی ،امام حسين

را برادر خطاب كند و از او

بخواهد كه بر بامينش حضور پيدا كند و چشمانش به ديدار جمال يار روشن گردد.
در ديده به جای خواب ،آب است مرا

زيرا كه به ديدنت شتاب است مرا

گويند بخواب تا به خوابش بينی

ای بیخبران! چه جای خواب است مرا

م
جلس دهم
اهداف قیام عاشورا از نگاه امام حسین(ع)

اهداف قیام عاشورا از نگاه امام حسین
*

حجتاالسالموالمسلمينحسنعاشوریلنگرودی


َ ُ ً
َ
َْ
َ َ َ َ َ ََ َ ُ
امام حسين فرمود« :الل ُه َم ِإنك ت ْعل ُم أن ُه ل ْم یك ْن َما ك َاّن ِم َنا ت َنافسا ِفی ُسلّط ٍاّن َو
ْ
َ
َ
َ ُْ
ْ َ
ْ َ ً ْ ُ ُ
ول ال ُحّط ِام َول ِك ْن ِل ُن ِری ال َم َع ِال َم ِم ْن ِدی ِنك َو نّظ ِه َر ِاإل ْصال َح ِفی
ض
َل ال ِتماسا ِمن ف ِ
َ َ َُ َ َ َْ َ
َ َ َ َ َ َْ ْ ُ ُ َ ْ َ َ َ ُْ َ َ َ
1
ِبال ِدك و یأمن المّظلوموّن ِمن ِعب ِادك و یعمل ِبفرا ِئ ِضك و سن ِنك و أحك ِامك».
مقدمه 

يكی از مباحث مه و اساسی دربارۀ قيام حضرت سيدامشهدا  ،بحث اهداف
نهضت كربالست .در اين نوشتار به اين پرسش میپردازي كه امام حسين

در

اقدام به قيام خونين كربال ،چه هدف يا اهدافی را دنبال میكرد؟ امبته اين بحث را
ديگران ه طرح كرده و بدان جواب دادهاند؛ اما چه بهتر كه اين سؤال از منظر خود
امام حسين

جواب داده شود كه فلسفه و اهداف نهضت جاودانۀ عاشورا ،از

ديدگاه خود آن امام همام چيست؟ آن حضرت ،با تدو ين وصيتنامه ،جمالت و
* عضو هيئت علمی دانشگاه خوارزمی.
 .1ابن شعبه حرانی ،تحف العقول ،ص « :239خداوندا! تو میدانی كه آنچه از ما سرزد ،برای رقابهت
در امر زمامداری و يا به چنگ آوردن ثروت و مال نبود ،بلكه هدف ما آن است كه نشانههای دين تهو
را آشكار سازي و اصالح و درستی را در همه بالد برمال كني تا بندگان مظلومت آسوده باشهند و بهه
فرايض و ّ
سنتها و احكامت عمل شود».
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نامهنگاریها ،اهداف قيام خود را شفاف بيان كرده است كه در طول بحث به آن
میپردازي :
هدفقيامامامحسين



اين بحث را میتوان از چند نگاه دنبال كرد:
ّاول :نگاه دشمنان

مخامفان حضرت سيدامشهدا
«قيام امام حسين

(مانند دودمان بنیاميه) ممكن است بگويند:

قيامی عادی و معمومی و برای هدف و منفعت شخصی بود».

اين نگاه نادرست است؛ زيرا اگر حضرت دنبال منفعت شخصی بود ،اين همه
دلهای عاشق را به خودش جلب نمیكرد .امام حسين

خامصانه برای خدا

كاركرد و بهترينها را در راه او نثار نمود؛ خدا ه دلهای عاشقان را متوجه آن
حضرت كرد .افزون بر آن ،امام

در بيانات خود ،هر گونه شايبۀ دنياخواهی و

قدرتگرايی را رد كرده است.
دوم :نگاه دوستان ناآگاه

برخی از موافقان حضرت ه كه درواقع ،دوستان جاهل هستند ه بر اين باورند كه
امام حسين
حضرت عيسی

شهيد شد ،تا گناه امت بخشيده شود .اين عده به پيروان جاهل
میمانند كه میگويند« :حضرت مسيح

باالی چوبۀ دار

رفت و رنج صليب را تحمل كرد تا كفارۀ گناهان بشر گردد».
اين نگرش و برداشت از نهضت امام حسين  ،نوعی تحريف نهضت و نوعی
ظل به سرور شهيدان حسين بن علی

است.

استاد شهيد مرتضی مطهری در اين باره میگويد« :من نمیدان كدام جانی يا
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جانیهايی ،جنايت را به شكل ديگری بر حسين بن علی

وارد كردند و آن اينكه

هدف او را مورد تحريف قرار دادند و همان چرندی را كه مسيحیها دربارۀ مسيح
گفتند ،دربارۀ حسين گفتند كه حسين كشته شد برای آنكه بار گناه ّامت را به
دوش بگيرد؛ برای اين كه ما گناه بكني و خياممان راحت باشد ،حسين

كشته شد

برای اينكه گنهكار تا آن زمان ك بود ،بيشتر بشود...« 1»...اين فكر را ما از دنيای

مسيحيت گرفتهاي  .ملت مسلمان ،خيلی چيزها را ندانسته از دنيای مسيحيت ضد
َ
اسالم گرفت؛ يكی همين است! يكی از اصول معتقدات مسيحی ،مسئلۀ به صليب
رفتن مسيح است برای اينكه فادی باشد ...میگو يند عيسی
دار رفتن عيسی
عيسی

به دار رفت و اين به

كفارۀ گناه امت شد؛ يعنی گناهان خودشان را به حساب

میگذارند .فكر نكردي اين حرف مال دنيای مسيحيت است و با روح

اسالم سازگار نيست؛ با سخن حسين
ّ
2
اباعبدامله است».

سازگار نيست .به خدا قس ! تهمت به

سر راه را
«در اين زمينه است كه افسانهها ساخته شده؛ از قبيل داستان مردی كه ِ
میگرفت ،آدمها را میكشت و مخت میكرد .اطالع پيدا كرد كه قافلهای از ّزوار
حسينی ،امشب از فالن نقطه عبور میكنند .در گردنهای كمين كرد و در حامی كه
انتظار میكشيد ،خوابش برد .قافله آمد ،گذشت و او متوجه نشد .قافله كه
میگذشت ،گرد و غبار بلند شده بود و روی مباسها و بدن او نشست .در همين
حال ،خواب ديد كه قيامت بپا شده و او را ه كشانكشان به طرف جهن میبرند؛
ّ
به جرم خونهای ناحقی كه ريخته ،مالهايی كه دزديده و امنيتی كه سلب كرده
است .همين كه نزديك جهن رسيد ،جهن از قبول او امتناع كرد و امر شد او را
برگردانيد؛ زيرا اين كسی است كه وقتی خواب بوده ،غبار ّزوار حسينی روی او
 .1مرتضی مطهری ،مجموعۀ آثار ،ج  ،17ص .32
 .2همان ،ص  108و .109
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نشسته است! ...وقتی كه غبار ّزوار حسين روی دزدی جانی بنشيند و او را نجات
ً
دهد ،خود ّزوار چه مقام و درجهای دارند؟ حتما باالتر از ابراهي خليل خواهند بود!
سوم :نگاه واقعبینانه با توجه به سخنان حضرت

نگاه واقعبينانه در دريافت فلسفه و هدف نهضت حسين بن علی

به ّ
تأمل در

كلمات خود حضرت گره خورده است .سخنان حضرت سيدامشهدا

بهترين و

مطمئنترين سند برای شناخت اهداف نهضت عاشوراست.

با دقت در سخنان حضرت ،میتوان با اهداف بلند نهضت او آشنا شد؛ از
جمله:
.ذلتناپذیریومسئلۀبيعت 

1

َ َ
الدعی ْاب َن َ
َ َ َ َ
الد ِعی ق ْد َرك َز
امام حسين در جمع مشكريان دشمن فرمود« :أَل و ِإّن ِ
َُّ ْ
ُ
َ َ َ َ
َ َ َْ َ َ َ َ َ َ ّ
الذ َلة َو َهی َه َ
ات ِم َنا الذلة یأ َبی الل ُه ذ ِلك ل َنا َو َر ُسول ُه َو
بین اثنتی ِن بین السل ِة و ِ
ْال ُم ْؤم ُن َ
وّن؛ 1شگفتا! زنازاده ،فرزند زنازاده ،مرا بين يكی از دو چيز مجبور كرده
ِ
ّ
ّ
است؛ مرگ و ذمت (بيعت و تسلي يزيد شدن)! هيهات كه ما ذمت و خواری را
همت واال و ّ
بپذيري ! دامنهای پاك ،اصامت و شرافت خاندانّ ،
عزت نفس ما هرگز

اجازه نمیدهد كه اطاعت فرومايگان را بر مرگ شرافتمندانه ترجيح دهي ».
در اين سخن ،حضرت به مسئلۀ بيعت با يزيد اشاره كرده و میفرمايد اينكه از
مدينه به مكه و سپس به كوفه هجرت نموده است ،علتش امتناع بيعت با يزيد است.
حال میپرسي « :چرا امام حسين

با يزيد بيعت نكرد؟»

بعد از مرگ معاويه ،در نيمۀ رجب سال شصت ،يزيد بر مسند حكومت تكيه
زد .او بالفاصله به حاك مدينه نامه نوشت ،مرگ معاويه را اعالم كرد و از وی
 .1سيد بن طاووس ،اللهوف علی قتلی الطفوف ،ص .97
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َ
بيعت بگيرد .او تهديد كرد« :ف ِاّن

خواست از مردم مدينه ،بهويژه حسين بن علی
ْ
ْ َ
َ
َ َ ْ
ابی فاض ِر ْب ُع ُنق ُه َو ْاب َعث ِإلی ِب َرأ ِس ِه؛ اگر حسين بن علی
1
كرد ،گردنش را بزن و سرش را براي بفرست».

از بيعت خودداری

شيخ مفيد مینو يسد« :وميد (وامی مدينه) ،شبانه كسی را نزد حسين
و از او خواست به داراالماره برود .امام

فرستاد

جريان را دانست ،گروهی از نزديكان

خود را خواست و به آنان دستور داد سالح بردارند .حضرت به ايشان فرمود« :وميد
در چنين موقعی مرا خواسته و من آسوده خاطر نيست ! احتمال دارد به كاری مجبورم
كند كه من نتوان آن را بپذيرم؛ پس شما همراه باشيد .چون بر او وارد شدم ،بر در
خانه بنشينيد .اگر فريادم را شنيديد ،وارد شويد تا از من دفاع كنيد».
امام حسين نزد وميد رفت و ديد مروان بن حك نيز نزد اوست .وميد مرگ
َ َ َ َ
معاويه را خبر داد و حضرت آيۀ استرجاع ِ(إنا ِمل ِه َو ِإنا ِإمي ِه ر ِاجعون) را قرائت كرد؛
سپس نامۀ يزيد را برای حضرت خواند و از ايشان خواست با يزيد بيعت كند.
امام حسين

فرمود« :گمان ندارم تو به بيعت پنهانی اكتفا كنی؛ بلكه خواهان

آن هستی كه آشكارا و در حضور مردم باشد».
وميد گفت« :آری!»
حسين

فرمود« :پس باشد تا بامداد بنگري كه چه میشود!» وميد گفت:

«باشد تا صبح با گروهی از مردم نزد ما بازگردی!»
مروان به او گفت« :به خدا سوگند! اگر حسين اينک از تو جدا شود و بيعت
نكند ،ديگر هرگز بر او دست نخواهی يافت .او را نگهدار تا بيعت كند يا گردنش را
بزن».
حسين
 .1همان ،ص .16

َ َْ ُ َ
ََ َ
َْ َ
برخاست و به او فرمود« :أنت ی ْاب َن َالز ْرق ِاء تق ُتل ِنی أ ْو ُه َو كذ ْبت
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َ
َوالله؛ 1ای پسر زن كبودچش ! تو مرا میكشی يا او؟ به خدا دروغ و نابجا سخن

گفتی!» و از خانه بيرون رفت.
حضرت در همان شب كه يكشنبه بيستوهشت رجب بود ،با فرزندان،
برادران ،برادرزادگان و بيشتر خاندانش از مدينه به سوی مكه رهسپار شدند.

2

جابر بن عبدامله انصاری ،وقتی شنيد كه امام آمادۀ خروج از مدينه است،
خدمت حضرت رسيد و عرض كرد« :وقتی امكانات مقابله با ستمكاران نباشد ،تو
ه مانند برادرت با اينها صلح كن .برادرت در اين سياست موفق بود و شجاعت
داشت ».امام فرمود« :ای جابر! برادرم با آنها به فرمان خدای بزرگ و پيامبر او صلح
كرد و من نيز به فرمان خدا و پيامبرش قيام میكن ».

3

يعنی شرايط حاك بر جامعه و زمان فرق می كند .گاهی با صلح و زمانی با قيام
خونين ،میتوان اسالم را حفظ كرد .بيعت با يزيد دو مفسدۀ عمده در پی داشت:
يكی تثبيت خالفت موروثی از طرف امام حسين

بود و ديگری تأييد يزيد

بیكفايت و متجاهر به فسق از سوی آن حضرت .يزيد نه تنها مرد فاجری بود ،بلكه
متجاهر به فسق بود و شايستگی سياسی ه نداشت .معاويه ه فاسق و فاجر بود؛
ومی میفهميد اگر بخواهد ملک و قدرتش باقی بماند ،بايد تا حدود زيادی مصامح
اسالمی را رعايت و شئون اسالمی را حفظ كند.
يزيد به شهادت تاريخ ،هيچگونه شخصيت دينی نداشت؛ جوانی بود
افسارگسيخته كه حتی در زمان پدر ،اعتنايی به اصول و قوانين اسالم نمیكرد و جز
بیبندوباری و شهوترانی سرش نمیشد.

4

 .1شيخ مفيد ،االرشاد ،ج  ،2ص  32و .33
 .2همان ،ص .34
 .3محمد دشتی ،فرهنگ سخنان امام حسین  ،ص .227
 .4علی بن حسين مسعودی ،مروج البهب ومعادن الجوهر ،ص  71و .72
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يزيد ،در حامی كه بر مسند خالفت اسالمی قرار داشت ،كفر و امحاد خود را
آشكارمیكرد و در جمع اين شعر را میخواند:
ٌََ َ َ َ ٌ َ َ
َ
« َلع َبت هاش ُم ب ُ
حی ن َزل؛
خبر جاء و َل و
الملک فال
ِ
ِ ِ
بنیهاش در ملک بازی كردند؛ زيرا نه خبری آمده و نه وحیای نازل شده
1

است».
َ ََ
برای همين ،امام حسين در همان آغاز زمامداری يزيد ،فرمود« :و علی
َ ُ ْ َ
ُ ُ
ْ
ْ
الم ِإذ ق ْد ُب ِلی ِت األ َمة ِب َراع ِمث ِل ی ِز ید؛ با زمامداری يزيد بر امت
الم ،الس
ِاإلس ِ
ٍ
2
اسالمی ،بايد فاتحۀ اسالم را خواند».
ّ
حضرت در آستانۀ هجرت از مدينه به مكه ،برای زيارت قبر جد بزرگوارش
میرود و خطاب به پيامبر اسالم

میگويد« :پدر و مادرم به فدايت ،ای رسول

خدا! من از كنار شما ناگزير میروم و بين من و شما جدايی خواهد افتاد؛ زيرا به
زور خواستهاند كه با يزيد بيعت كن ؛ يزيدی كه شرابخوار و فاجر است .اگر
بيعت كن  ،كافر شدهام و اگر خودداری كن  ،كشته خواه شد .به ناچار از نزد تو
میروم .سالم من بر تو ای رسول خدا!»

3

افزون بر آن ،شرايط فرق میكرد .معاويه در مجامس رسمی و عمومی آشكارا
شراب نمیخورد يا در حامتی كه مست بود ،وارد مجلس نمیشد؛ اما يزيد آشكارا
در مجامس رسمی شراب میخورد ،مست میشد و ياوهسرايی میكرد.
امام حسين  ،در دوران امامت برادر خويش و حتی پس از وی ،بهطور كامل
از سياست او دفاع میكرد و در برابر خواستهای مكرر اصحاب ،مبنی بر جنگ
ضد معاويه ،مقاومت میكرد و به تصمي برادر احترام میگذاشت.
 .1سيد بن طاووس ،اللهوف علی قتلی الطفوف ،ص .181
 .2شيخ مفيد ،االرشاد ،ج  ،2ص .98
 .3محمد دشتی ،فرهنگ سخنان امام حسین  ،ص .20
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در تاريخ آمده است كه پس از امضای صلح ،گروهی از بزرگان شيعه در كوفه،
مانند «جندب بن عبدامله ازدی»« ،مسيب بن فزاری»« ،سليمان بن صرد خزاعی»
و «سعيد بن عبدامله حنفی» با امام حسين مالقات و تالش كردند ،صلح امام
َ ُ ُ َ َ َْ
َ
وت
مجتبی را زير سؤال ببرند؛ اما ايشان فرمودند« :لكنت طیب النفس ِبالم ِ
َ
ُدون ُه...؛ من ه مرگ را بر صلح ترجيح میده ؛ اما برادرم با من صحبت كرد و
مصامح مسلمانان را بيان كرد .من ه از او اطاعت میكن  ».امام در تداوم رهنمود
خويش فرمودند« :قيام عليه معاويه ،در چنين شرايطی نه امكان دارد و نه
صالحيت!»

1

َ َ
ّ َ
َ
َ َ َ
قض َبی َع ِتنا؛
در جايی ديگر فرمودِ « :انا قد بایعنا و عاهدنا و َل سبیل ِالی ن ِ

2

ميان ما و اين قوم ،بيعتی و قراردادی است كه نمیخواه از آن بازگردم».
شيخ مفيد مینويسد« :چون امام حسن
جنبش درآمدند و برای حسين

از دنيا رفت ،شيعيان عراق به

نوشتند كه ما معاويه را از خالفت خلع كرده و

با تو بيعت میكني  .امام خودداری كرد و به ايشان يادآور شد كه همانا ميان من و
معاويه ،عهد و پيمانی است كه شكستن آن جايز نيست تا زمان آن به پايان برسد.
چون معاويه بميرد در اين كار انديشه خواه كرد .معاويه در سال شصت مرد و
يزيد نامه به وميد بن عتبه بن ابیسفيان ،حاك مدينه نوشت كه بیدرنگ از
حسين

بيعت بگيرد و به هيچوجه به او مهلت نده».

3

.2احياواعتالیدیناسالم 

حضرت در جمع گروهی از مسلمانان مناطق اسالمی در مكه سخنرانی و ضمن
 .1احمد بن يحيی بالذری ،انساب االشراف ،ج  ،3ص  149ه .148
 .2همان ،ص 151؛ ابن قتيبه امدينوری ،األخبار الطوال ،ص .220
 .3شيخ مفيد ،االرشاد ،ج  ،2ص .32
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يادآوری وظيفۀ سنگين بزرگان شهرها ،دربارۀ پاسداری از كيان دين ،اعتقادات
مسلمانان و پیآمدهای سكوت در برابر جنايات امويان ،از خاموشی آنان در برابر
سياستهای دينستيزانه حاكمان اموی انتقاد كرد .او هر نوع سازش با آنان را گناه

نابخشودنی دانست و در پايان ،هدف اقداماتش را عليه نظام ستمگر حاك  ،چنين
َ ْ
ً
َ ُ ً
َ
َْ
َ َ َ َ َ ََ َ ُ
كرد« :الل ُه َم ِإنك ت ْعل ُم أن ُه ل ْم یك ْن َما ك َاّن ِم َنا ت َنافسا ِفی ُسلّط ٍاّن َو َل ال ِت َماسا
اعالم 
ْ
ْ
ْ
َ
ْ
َ
َ
ْ
َ
َ
ُ ُ
َ ُ
ول ال ُحّط ِام َو ل ِك ْن ِل ُن ِری ال َم َع ِال َم ِم ْن ِدی ِنك َو نّظ ِه َر ِاإل ْصال َح ِفی ِبال ِدك َو یأ َم َن
ِم ْن فض
ِ
َ َ َ
َ َ
َ
َ
وم َ
ْال َم ّْظ ُل ُ
وّن ِم ْن ِع َب ِادك َو ی ْع َمل ِبف َرا ِئ ِضك َو ُس َن ِنك َو أ ْحك ِامك؛ 1خدايا! تو میدانی
آنچه از طرف ما انجام گرفته است (از اقدامات عليه حاكمان ا َم ِوی) به دميل رقابت
و سبقتجويی در فرمانروايی و افزونخواهی در متاع ناچيز دنيا نيست؛ بلكه برای
نشانههای دينت را (به مردم) نشان دهي و اصالح در سرزمينهايت را
اين است كه 
يدهات در امان باشند و به واجباتّ ،
سنتها و
آشكار كني  .میخواهي بندگان ست د 
احك امت عمل كنند».
امام در اين فراز از سخنان خود ،هدف قيام خو يش را پاسداری از اسالم بيان
می كند؛ اسالمی كه همۀ امامان برای حفظ آن صلح ،قيام و سكوت كردند و
سرانجام شهيد شدند .امروز وظيفۀ ما نيز پاسداری از اسالم و اجرای آن در ابعاد
زندگی است.
ّ
ـاصالحامورامتپيامبر
3

امام حسين



بارها هدف نهضتش را اصالح امور مسلمانان معرفی كرد .ايشان

نامهای سياسی و امهی
پيش از هجرت از مدينه به مكه ،اهداف حركتش را در وصيت 
به برادرش محمد بن حنفيه سپرد .حضرت در اين وصيتنامه ،هر گونه شايبۀ
.80
239؛ مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،97ص  81ه 
 .1ابن شعبه حرانی ،تحف العقول ،ص 
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قدرتگرايی و دنيامداری را رد كرد و به جهان اسالم فهماند كه امت اسالمی نياز
َ ََ َ ْ َ ْ ْ َ
ً َ
َ ً َ ُْ ً َ
ظالما َو إنما
جدی به اصالح دارد...« :و انی لم اخ ُرج ا ِشرا و ََل ب ِّطرا و َل مف ِسدا و َل ِ
ُ
َْ
ّ
َخ َر ْج ُت ل َّط َلب ْا ْ
ُ ُ َْ ُ َْ ْ
وف َو انهی َع ِن
َلصالح ِفی ا َم ِة َجدی
ا ِر ید اّن آم َر ِبالمع ُر ِ
ِ ِ
ْ َ
َ َِ ّ َ َ
َْ ّ َ ّ
ََ ْ َ َ
َ
ُ
ْال ُم ْنكر َو َا َ
ول الحق فالله
ب
ق
ب
نی
ل
ب
ق
ن
م
ف
ب
طال
ی
ب
ا
ن
ب
علی
بی
ا
و
ی
د
ج
ة
یر
س
ب
سیر
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َ
َ ْ ُ َ ّ َْ َ ّ
ْ ّ َ َ ْ ََ ََ
ّ
الل ُه َب ْی ِنی َو َب ْی َن ْال َقوم َو ُه َو َخ ْیرُ
ا ْولی ِبالحق و من رد علی هذا اص ِبر حتی یق ِضی
ِ
َ
َ
ْ
ّ ّ
َ
الله َع َل ْیه َت َوك ْل ُت َو ْ
َ َ
إلی ِه
هذ ِه َو ِص َی ِتی ِال ْیک یا اخی َو ما ت ْو ِفیقی ِاَل ِب
ِ
الحاك ِمین و ِ
ُان ُ
یب؛ ...من نه از روی خودخواهی و نه برای خوشگذرانی ،فساد و ستمگری از
ِ
مدينه خارج میشوم؛ بلكه هدف من از اين سفر ،امر به معروف و نهی از منكر
است و خواستهام از اين حركت ،اصالح مفاسد امت و احيای سنت و قانون جدم
رسول خدا

است .پس هر كس اين

و راه و رس پدرم علی بن ابیطامب

حقيقت را از من بپذيرد و پيروی كند ،راه خدا را پذيرفته است و هر كس رد كند و
پيروی نكند ،من با صبر و استقامت راه خود را در پيش خواه گرفت تا خداوند
ميان من و اين افراد حك كند كه او بهترين حاك است!»

1

حضرت هدف خويش را در مبارزۀ خونين كربال ،اصالح امور امت اسالمی
ُ
بيان كردَ « :و َإنما َخ َر ْج ُت ل َّط َلب ْ
اَلصالح ِفی ا َم ِة َج ّدی !»
ِ ِ
ِ
الزم به ذكر است كه امروز در فرهنگ سياسی ،واژۀ اصالح نقطۀ مقابل انقالب
قرار دارد؛ يعنی سامان دادن امور اجتماعی ،به صورت آرام و تدريجی؛ اما اگر
تغييرات ريشهای و بنيادی باشد ،آن را انقالب میگويند .همين واژه در اصطالح
متون اسالمی ،در آيات و روايات ،نقطۀ مقابل افساد است؛ اع از آنكه تدريجی
باشد يا بنيادی.
امام حسين

بدينسان به تفسير منفعتطلبانه مخامفانی كه در آينده ممكن

.329
 .1ابن اعث كوفی ،الفتوح ،ج  ،5ص 21؛ مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،44ص  330ه 
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ََ َ َ ْ َ ً
است قيام حضرت را زير سؤال ببرند ،پاسخ داد و فرمودَ « :و انی ل ْم اخ ُر ْج ا ِشرا َو َل
ً
َ ً َ ُْ ً َ
ظالما».
ب ِّطرا و َل مف ِسدا و َل ِ
4ـامربهمعروفونهیازمنکر 

َْ
ُ ُ َْ ُ َْ ْ
وف َو انهی َع ِن
امام حسين در همان وصيتنامه بيان كرد« :ا ِر ید اّن آم َر ِبالمع ُر ِ
ْ
ال ُم ْنك ِر؛ هدف من از اين سفر ،امر به معروف و نهی از منكر است».
َ ّ
َ
نيز حضرت هنگام خروج از مدينه در كنار قبر پيامبر گفت« :الل ُه َم ِا َّن هذا ق ْب ُر
َ َ ّ
َْ
َنب ّیک ُم َح َمد َو َا َنا ْاب ُن ب ْنت َنب ّیک َو َق ْد َح َضرنی م َن ْا ْ
ألم ِر ما قد َع ِل ْمت .الل ُه َم
ٍ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ُ
ّ ُ ّ َْ ُْ َ
أسألک یا َذ ْاال َجالل َو اَل كرام ب َح ّق ْال َق ْبر َو َمنْ
وف َو ُا ْنك ُر ْال ُم ْنكر وَ
ِانی ا ِحب المعر
ِ
ِ
ِ ِ
َ
ُ
ضی َو ِل َر ُس ِولک ر ً
ِف ِیه ِا َّل ْاخ َت ْر َت لی ما هو لک ر ً
ضی؛ خدايا! اين قبر پيامبر تو
ِ
ِ
است و من فرزند دختر پيامبر تو .برای من پيشآمدی رخ داده است كه
محمد

خود میدانی .خدايا! من معروف و نيكی را دوست دارم و از بدی و منكر بيزارم .ای
خدای ذوامجالل و كرامتبخش! به احترام اين قبر و كسی كه در آن است ،از تو
میخواه راهی را پيش روی من بگذاری كه مورد رضا و خشنودی تو و پيامبرت
باشد!»

1

در اين سخن ه  ،امام حسين

بر امر به معروف و نهی از منكر تصريح می

ْ
ْ
ّ ُ
َّ
َ ُْ
كند« :الل ُه َّم ِانِی ا ِح ّب ال َم ْع ُر وف َو انك ُر ال ُم ْنكر».
5ـاحيایسنتنبویوعلوی 

در دورهای مسير سياسی اسالم به بيراهه كشيده و اين دين مبين ،وارونه نشان داده
ْ ُ ُ
ُ
ُْ ً
َْ
الم ل ْب َس الف ْر ِو َمقلوبا؛
شد .در اين باره اميراممؤمنين ،علی فرمودَ « :و ل ِب َس اَلس

2

 .1ابن اعث كوفی ،الفتوح ،ج  ،5ص .19
 .2صبحی صامح ،نهجالبالغه ،خ  ،108ص .158
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جامۀ اسالم را وارونه بر تن میكنند».
َ َّ َ َ
َ
امام حسين در همان وصيتنامه بيان میداردَ « :و ا َ
سیر ِب ِسیر ِة جدی و ابی علی
ْ َ
طال ٍب ؛ و خواستهام از اين حركت ،احيای سنت و قانون جدم رسول
ب ِن ا ِبی ِ
خدا و راه و رس پدرم علی بن ابیطامب است».
معنای اين سخن اين است كه هدف از نهضت جاويد كربال ،احيای اسالم راستين
است كه در آن سنت نبوی و علوی ،محور قرار دارد و با احيای اين سنتها ،اسالم
از وارونه پوشيدن نجات پيدا می كند.
6ـتأمينامنيت 

حضرت سيدامشهدا  ،ضمن سخنرانیاش در جمع حاجيان مكه میفرمايدَ « :و
َ
وم َ
ی َأم َن ْال َم ّْظ ُل ُ
يدهات در امان باشند».
وّن ِم ْن ِع َب ِادك؛ میخواه بندگان ست د 

يعنی مبارزه با ستمگران اموی ،برای تأمين امنيت مردم ست ديده است.
7ـفراهمساختنبستریمناسببرایعملبهاحکامالهی 

َ َ َ
َ َ
َ
آن حضرت ،در همان سخنرانی میفرمايدَ «:و ی ْع َمل ِبف َرا ِئ ِضك َو ُس َن ِنك َو أ ْحك ِامك؛
و به واجباتّ ،
سنتها و احك امت عمل كنند».

يعنی مبارزه با ستمگران اموی ،فراه ساختن بستری مناسب ،برای عمل به
احكام و واجبات امهی است.
8ـتالشبرایبرپاییحکومتحق 

واقعيت آن است كه حكومت از نگاه معصومان

ابزاری است برای حاكميت

اسالم و اجرای عدامت؛ از اين رو ،امامان درصدد تشكيل حكومت امهی بودند كه
در سايۀ آن ،اسالم را جاری و احقاق كنند؛ در غير اين صورت ،حكومت دنياگرانه
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ً
نيز ،برای اين امر اقدام كرد .مطمئنا

اگر امام حكومت تشكيل میداد ،اسالم و ارزشهای اسالمی را پياده میكرد .در
زمان اقامت سيدامشهدا در مكه ،حضرت در نامهای به بزرگان كوفه نوشت:
ْ
ْ
ْ
َْ
َ
« َف َل َع ْمری َما ْاإل َم ُام إ َّل ْال َح ُ ْ َ
اب القا ِئ ُم ِبال ِق ْس ِط الدا ِئ ُن ِب ِدی ِن ال َح ّق ال َح ِاب ُس
ِ
ِ
اكم ِبال ِكت ِ
ِ
ِ
َْ َ ُ َ َ َ
َ 1
ات الله؛ به جان سوگند! پيشوا كسی است كه به كتاب خدا عمل
نفسه علی ذ ِ
كند ،عدامت را محقق سازد ،معتقد به ّ
حق باشد و خود را به آنچه در راه خدا هست
پايدار بدارد».
امام

در اين نامه ،هدف از قيام خود را ،تالش برای برپايی حكومت حق بيان

كرد كه شاخصهاش وجود پيشوايی است با اين ويژگیها« :به كتاب خدا حك
كند»« ،عدامت را در جامعه حاك كند»« ،متدين و معتقد به دين خدا باشد» و
«خود را وقف خدا و اهداف امهی كند».
ـزدودنانحرافاتوبدعتها 

9

حسين بن علی در نامهای كه ضمن آن از بزرگان بصره دعوت به همياری و
ّ
ّ َ ُ
همراهی كرده بود ،علت و هدف از نهضت خويش را چنين بيان كردِ « :إنی أ ْد ُعوك ْم
َ
َ ُ
ُ
َ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ ُ ْ َ ُ
الس َنة ق ْد أ ِمی َتت ف ِإ ّْن ت ِجی ُبوا َد ْع َو ِتی َو ت ِّطی ُعوا أ ْم ِری أ ْه ِدك ْم
ِإلی الل ِه و ِإلی ن ِبی ِه ف ِإّن
َ
ّ
ّ
َس ِبیل َالرشاد؛ من شما را به كتاب خدا و سنت پيامبرش میخوان  .سنت
پيامبر

از بين رفته است .اگر بر دستورهاي گردن نهيد ،شما را به راه رشد و

رستگاری هدايت خواه كرد».

2

نيز در نامهای ديگر به شيعيان بصره نوشت:

َ َ َ
ّ َ
ّ
َ َ
دعة ّقد
الب
«أن السنة ّقد ماتت و ِ

 .1شيخ مفيد ،االرشاد ،ج  ،2ص 39؛ مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،44ص  335ه .334
.2مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،44ص 340؛ ابن كثير ،البدایتة و النهایتة ،ج  ،8ص 158؛ محمهد بهن
جرير طبری ،تاریخ االمم و الملوک ،ج  ،5ص .357
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ُأحییت؛ من شما را به زنده كردن نشانههای ّ
حق و نابود كردن بدعتها دعوت
میكن ».

1

در اينجا ه  ،امام به زنده كردن دين جدش و زدودن انحرافات و بدعتها تمركز
می كند.
امام حسين در مالقات با «عبدامله بن مطيع» كه از حضرت دربارۀ چرايی
َ َ
ُ
َ
َ َ ُ َ َ
هجرت به كوفه پرسيده بود ،فرمودِ « :ا َّن اهل الكوفة ك َت ُبوا ِال َی یسأل َوننی اّن ا ِقد َم
ََ
َ ُ
َ
َ ّ َ
الب َدع؛ كوفيان به من نامه نوشته و از
علی ِهم ِلما رجوا ِمن ِاحی ِاء م ِ
عال ِم الحق و ِ
أمات ِه ِ
من خواستهاند به نزدشان بروم؛ چون اميدوارند (كه با رهبری من) نشانههای ّ
حق
عتها نابود شود»!
زنده و بد 

2

باز ه امام حسين  ،هدف از قيامش را احيای دين و زدودن بدعتها بيان
كرده است.
10ـانجاموظيفۀدینی 

امام حسين

در مسير حركت به كوفه ،در بين راه با فرزدق شاعر برخورد كرد و

پرسيد« :از مردم كوفه چه خبر؟»
َ
ْ
َ
ُ
َ َ
وب َ
فرزدق گفتْ « :ال َخبی َر َس َأ ْل َت ُق ُل ُ
الن ِاس َم َعک َو أ ْسیاف ُه ْم َعلیک َو القض ُاء
ِ
ْ ُ َ َ َ َ َُ َُْ
ُ
ین ِزل ِمن السم ِاء و الله یفعل ما یشاء؛ از شخص آگاهی پرسيدی ،من خوب آنان را
میشناس  .دلهايشان با شماست؛ ومی شمشيرهايشان با دشمنان شما و قضا و قدر
امهی ،از آسمان نازل میشود و خداوند آن گونه كه بخواهد خواهد شد».
ْ َ َ َْ
َ ْ ْ ََ َ
َ
حضرت در پاسخ فرمودَ « :ص َدقت ِلله األ ْم ُر َو كل ی ْو ٍم َر ُب َنا ُه َو ِفی شأ ٍّن ِإّن نزل
َ َ
ْ
َ
َ
ُ
َْ َ
َ َ َ
ُ
القض ُاء ِب َما ن ِح ُب ف َن ْح َم ُد الل َه َعلی ن ْع َما ِئ ِه َو ُه َو ال ُم ْس َت َع ُاّن َعلی أ َد ِاء الشك ِر َو ِإ ّْن َحال
.23
 .1ابن اثير ،الكامل فی التاریخ ،ج  ،4ص 
.346
 .2ابن قتيبه امدينوری ،االخبار الطوال ،ص 
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ْ
ََ
ْ
ْال َق َض ُاء ُد َ
وّن َالر َج ِاء فل ْم ی ْب ُع ْد َم ْن ك َاّن ال َح ُق ِنی َت ُه َو َالتق َوی َس ِر ی َر َته؛ راست گفتی كار

به دست خداست! او هر روزی در كاری است؛ پس اگر به آنچه ما میخواهي و به

آن خشنودي (پيروزی ظاهری بر دشمن) قضای امهی فرود آيد ،ما خداوند را برای
نعمتهايی كه به ما عنايت كرده است ،سپاسگزاري و او خود نيروی شكرگزاريش
را عنايت كند و اگر قضای امهی به دمخواه ما نشد ،پس دور نيست از خواستۀ آن
كسی كه نيتش حق باشد و پرهيزكاری پيشه كند».

1

در اين سخن ،حضرت هدف از قيامش را انجام وظيفۀ دينی برمیشمارد.
ـحقگراییواماتۀباطل 

11

حضرت سيدامشهدا  ،در منزل «ذوح َس » ،در جمع يارانش فرمودِ « :إ َّن َه ِذ ِه
َ
ّ
ُ ََ
ٌ َ
َ َ
ُْ َ ََ
ْ َ
الدنیا ق ْد تغی َر ْت َو ت َنك َر ْت َو أ ْد َب َر َم ْع ُروف َها فل ْم ی ْب َق ِم ْن َها ِإَل ُص َب َابة ك َص َاب ِة ِاإلن ِاء َو
َ َ َ َْ َ
َُْ
َ َ ْ َ ََ َْ َ
َ ُ َ
َ َْ َ َْ
اطل َلی ْن َهی
خ ِسیس عی ٍش كالم ْرعی الو ِبی ِل أَلت َروّن أّن الحق َلیعمل ِب ِه و أّن الب ِ
َع ْنه؛ اين دنيا تغيير كرده و منفور شده است .خوبیهايش رفته و باقی نمانده از دنيا،

مگر تهماندهای مانند كاسهای كه در ته آن اندكی بماند .اند زندگی بیارزشی،
همچون چراگاه خطرناك؛ مگر شما نمیبينيد كه به حق عمل نمیشود و از باطل
گريزان نيستند؟!»

2

در اين كالم ،امام هدف را حقگرايی و اماتۀ باطل معرفی كرده است.
حضرت اباعبدامله پس از برخورد با سپاه ّ
حر بن يزيد ِرياحی ،در منزل
َ
« َبيضه» فرمود« :ای مردم! رسول خدا فرمودند اگر كسی فرمانروای ستمگری را
ببيند كه حرام خدا را حالل كرده ،پيمان امهی را شكسته ،با ّ
سنت رسول خدا
 .1ابن اعث كوفی ،الفتوح ،ج  ،5ص71؛ شيخ مفيد ،االرشاد ،ج  ،2ص .67
 .2محمد بن جرير طبری ،تاریخ االمم و الملتوک ،ج  ،5ص 404؛ مجلسهی ،بحتار األنتوار ،ج ،75
.116
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مخامفت ورزيده و در ميان بندگان خدا با گناه و تجاوزگری رفتار می كند و در برابر
او با كردار و گفتار خود برنخيزد ،بر خداست كه او را در جايگاه عذاب آن ستمگر
قرار دهد .ای مردم! بدانيد كه اينها تن به فرمانبری شيطان داده ،اطاعت از فرمان
امهی را رها كرد ه ،فساد را نمايان ساخته ،حدود خدا را تعطيل كرد ه ،درآمدهای
عمومی (بيتاممال) مسلمانان را به خود اختصاص داده ،حرام خدا را حالل و
اند و من شايستهترين فرد برای تغيير (سرنوشت و امور
حالمش را حرام كرد ه 

مسلمانان) هست ».

1

حضرت در اين سخنرانی ،نيز هدف اقداماتش را در راستای زنده كردن دين
جدش رسول امله

میداند .وظيفۀ دينی ،بر امام واجب میساخت كه در برابر

حكومت اموی قيام كند؛ حكومتی كه حرامهای خدا را حالل شمرده ،فرمانهايش
را ناديده گرفته و با ّ
سنت رسول خدا مخامفت كرده بود.
همچنين ،روز عاشورا هنگامی كه سپاه عمرسعد برای نبرد با امام

در مقابل

حضرت قرار گرفت ،امام حسين برخاست ،در ميان اصحاب خود سخنرانی كرد
َ
ُ
َ َ
َ َ َ ُ َ ُْ َ ََ
الدنیا ق ْد تغی َر ْت َو ت َنك َر ْت َو أ ْد َب َر َم ْع ُروف َها َو ْاس َت َم َر ْت َح َتی
و فرمود« :أیها الناس ِإّن
َ
ّ
َ
ْ
َ ْ
َ
ٌ َ
َ
ْ َ
َ
ل ْم ی ْب َق ِم ْن َها ِإَل ُص َب َابة ك ُص َب َاب ِة ِاإلن ِاء َو خ ِسی ُس َعی ٍش كال َم ْر َعی ال َو ِبی ِل أَلت َر ْو َّن ِإلی
َ
َْ َ ْ
َْ ّ َُْ
َ
َ ّ
َ َْ
اط ِل َلی َت َن َاهی َع ْن ُه فلی ْرغ ِب ال ُم ْؤ ِم ُن ِفی ِلق ِاء َر ّب ِه ف ِإنی َلأ َری
الحق َلیعمل ِب ِه و الب ِ
َ
ّ
ْ
ً
َ
ً ْ َ
ال َم ْو َت ِإَل َس َع َادة َو ال َحیاة َم َع الّظ ِال ِمی َن ِإَل َب َرما؛ 2ای مردم! اين دنيا دگرگون و منفور
شده و خوبیهايش رفته است .از دنيا باقی نمانده ،مگر تهماندهای همانند كاسهای
كه در ته آن اندكی بماند .اند زندگی بیارزشی ،همچون چراگاه خطرناك؛ مگر
 .1محمد بهن جريهر طبهری ،تتاریخ االمتم و الملتوک ،ج  ،5ص 403؛ احمهد بهن يحيهی َبهالذری،
.382
انساب االشراف ،ج  ،3ص 381؛ مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،44ص 
 .2ذهبههی ،تتتاریخ االستتالم ووفیتتات المشتتاهیر واألعتتالم ،ج  ،5ص 12؛ ورام ،مجموعتتة ورام (تنبيههه
امخواطر) ،ج  ،2ص 102؛ اربلی ،کشف الغمة فی معرفة األئمة ،ج  ،2ص .32
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شما نمیبينيد كه به حق عمل نمیشود و از باطل گريزان نيستند تا مؤمن رغبت
نمايد به مقای پروردگار خود؟! من مرگ را جز سعادت و زندگی با ظاممان را جز
مشقت و محنت نمیبين !»

م
جلس یاردهم
عاقبت به خیری از نگاه آيات و روايات

عاقبت به خیری از نگاه آیات و روایات
*

علیاکبرصمدییزدی 
حجتاالسالموالمسلمين 


مقدمه

يكی از مسائل مهمی كه در آموزههای اسالمی بيان شده و ائمۀ معصوم برای آن
رهنمودهای ارزشمندی ارائه كردهاند ،عاقبت به خيری است .هر انسان موحد و
خداباوری ،بايد برای پايان كار و عاقبت خود كه به خير يا به شر خت شود ،دغدغه
داشته باشد .بر اين اساس ،پرداختن به اين امر اهميت خاصی دارد كه در چند
محور زير به آن میپردازي :
.1اهميتموضوع
الف) قرآن کریم
َ
َ
ّ
َّ ُ َ َ
ه خداوند متعال مؤمنان را اينگونه توصيه می كند« :یا أی َها الذی َن َآم ُنوا اتقوا ا ّلل َه َح ّق
َ َ
ُ
لات ُم ُوت َّن إ ّلا َو َأ ْن ُت ْم ُم ْسل ُم َ
ون؛ 1ای كسانی كه ايمان آوردهايد! چنانكه حق تقوا
قاتهِ و
ِ
ت ِ
ِ

و پرهيزكاری است ،تقوای امهی داشته باشيد و از دنيا نرويد ،مگر اينكه مسلمان

باشيد».
* از مبلغان نخبه دفتر تبليغات اسالمی حوزۀ علميه ق .
 .1آلعمران :آيۀ .102
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ه قرآن كري يكی از خواستههای راسخان را در عل اين چنين بيان میكند:
ُ ْ ُُ

ْ

َ

َ

َ ْ

ً َّ

َ

ْ َ

« َر َّبنا لات ِزغ قل َوبنا َب ْع َد ِإذ َه َدیتنا َو َه ْب لنا ِم ْن ل ُدن َك َر ْح َمة ِإن َك أنْ َت ال َو ّهاب؛

1

پروردگارا! دلهايمان را بعد از آنكه ما را هدايت كردی( ،از راه حق) منحرف

مگردان و از سوی خود ،رحمتی بر ما ببخش كه تو بخشندهای».
ه حضرت ابراهي

ضمن خواستههايی كه از خداوند دارد ،عرض میكند:

ْ ً َْ ْ
َّ
الص ِالحین؛ 2پروردگارا! به من دانش مرحمت فرما و
« َر ِّب َه ْب لی ُحكما َو أل ِحقنی ِب

مرا به صامحان ملحق كن».

ب) روایات

الس َ
َ َ ُ ّ َ
عاده ْأّن َیخت َم َالر ُج ُل َع َم َل ُه ب َ
عاد ِة َو
ه در روايتی ،امام علی فرمود«:حقیقة الس ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ َ ُ َ
الشقاء ْأّن َیخت َم َ
الم ُرء َع َمل ُه ِبالشقاء ِِ؛ 3سعادت حقيقی اين است كه انسان
حقیقة
ِ
ِ
عملش را به سعادت خت كند و شقاوت واقعی آن است كه فرد عملش را به

شقاوت خت نمايد».

َ ُ
ََُ َ
ألع َمل
اتیم ِه،
نقل شده است كه سه مرتبه فرمود« :ألعمل ِبخو ِ

ه از پيامبر اكرم
ََُ َ
َ
اتیم ِه؛ عمل به پايان آن است! عمل به پايان آن است! عمل
اتی ِمه ،ألعمل ِبخو ِ
ِبخو ِ
به پايان آن است!»
4

ه رسول خدا هرگاه كسی را برای سفری بدرقه میكرد ،چنين دعايی در
َ
َ
َ
الله َ
حقش مینمودْ « :أس َتود ُع َ
دینک َو أمان َتک َو خو ِات َیم َع ِملک؛ 5دين ،امانت و
ِ
عاقبت كار تو را به خدا میسپارم».
 .1آلعمران :آيۀ .8
 .2شعرا :آيۀ .83
 .3شيخ صدوق ،الخصال ،ج  ،1ص .5
 .4حميری ،قرب االسناد ،ص .524
 .5برقی ،محاسن ،ج  ،2ص .354
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ه در احواالت حضرت عيسی نقل شده است كه خطاب به حواريان خود
ْ
َ َ ّ َُ ُ
ول َل ُك ْم إ َّن َ
اس ی ُق ُول َ
الن َ
چنين میفرمود« :یا َم ْع َش َر ْال َح َ
وّن ِإ َّن ال ِب َن َاء
ق
أ
ق
ح
ب
ن
یی
ار
و
ِ
ِ
َ
ََ َُ ُ َ ُ ََ
ِبأ َس ِاس ِه َو أنا َلأقول لك ْم كذ ِلك؛ ای گروه حواريان! بهحق برای شما بگوي كه مردم
میگويند ساختمان به پايه و اساس است (سنگ اول مال كار است)؛ ومی من
چنين نمیگوي !»
َ
َ ّ ُ ُ َ
آخ َر َح َج ٍر
پرسيدند« :ای روحامله شما چه میفرماييد؟» فرمودِ « :بحق أقول ِإّن ِ
ْ
ُ
َ
العامل ُه َو األساس؛ 1من بهحق میگوي  ،آن آخرين سنگی كه سازنده
َیض ُع ُه
ِ
میگذارد ،اساس كار است!» يعنی مه آخرين عمل و عاقبت امر انسان است!
ج) دغدغۀ اولیای خدا

عاقبت به خيری ،بهقدری اهميت دارد كه حتی اوميای خدا ه دربارۀ آن تشويش
خاطر داشته و برای حسن عاقبت دعا میكردند .به مواردی در اين زمينه اشاره
میكني :
.1حضرتیوسفودرخواستحسنعاقبت

حضرت يوسف

كه فراز و فرود زيادی در دوران زندگی دارد ،وقتی همۀ

مشكالت را پشت سر میگذارد و به اوج عزت و سلطنت میرسد ،تنها دغدغه و

تشويش خاطر او ،عاقبت كار است و عاجزانه از پيشگاه خداوند میخواهدَ « :ر ِّب
َ ْ َ َ
َق ْد َآتی َتنی م َن ْال ُم ْلك َو َع َّل ْم َتنی م ْن َتأویل الأحادیث فاط َر َّ
الأر ِض أنْت َو ِلیی
ماوات و
الس
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ َ ِ
َ
ْ
ً
َ ّ
ْ
ُ ْ
َّ
الص ِالحی َن؛ 2پروردگارا! بخش عظيمی از
الآخ َرةِ ت َوفنی ُم ْس ِلما َو أل ِحقنی ِب
ف ِی ّالدنیا َو ِ

حكومت به من بخشيدی و مرا از عل تعبير خوابها آگاه ساختی .تو آفرينندۀ
 .1شيخ صدوق ،معانی االخبار ،ص .348
 .2يوسف :آيۀ .101
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آسمانها و زمين هستی و تو سرپرست من در دنيا و آخرتی؛ مرا مسلمان بميران و به
صامحان ملحق فرما».
.2سفارشحضرتاب راهيم

بهفرزندان

َ ُ
وب یا َبنی إ َّن ا َّلل َه ْ
قرآن كري میفرمايدَ « :و َو َّصی بها إ ْبراهی ُم َبنی ِه َو ی ْع ُق ُ
اص َطفى لك ُم
ِ ِ
ِ ِ
ّ َ َ ُ ّ
ْ
1
الدی َن فلات ُموت َّن ِإلا َو أن ُت ْم ُم ْس ِل ُمون؛ ابراهي و يعقوب فرزندان خود را چنين
ِ

وصيت كردند كه فرزندان من! خداوند اين دين (آيين ابراهي

) را برای شما

برگزيده است؛ پس شما نبايد جز مسلمان بميريد».
پيام آيۀ شريفه اين است كه انسان نه تنها بايد نگران عاقبت كار خويش باشد،
بلكه بايد نگران عاقبت به خيری فرزندان خود نيز باشد و آنها را نيز به عاقبت امر
خويش حساس نمايد تا دچار سوء عاقبت نشوند.
.3رسولخدا

امام صادق

ونگرانیازسرنوشت 

میفرمايد كه شبی پيامبر اسالم

در خانۀ همسر خود ،امسلمه

بود .نيمههای شب امسلمه متوجه شد كه حضرت در بستر نيستند .گمان كرد
پيامبر

به خانۀ همسر ديگر خود رفته است .از جای برخاست و به جستوجوی

حضرت پرداخت .پيامبر را در گوشهای از خانه يافت كه دستها را به سوی
ّ
آسمان برداشته ،گريه می كند و چهار چيز از خدای متعال میخواهد« :ألل ُه َم
َ ََ َ َ ً
َ ً ُّ َ َ َ ْ
َ
َ
َلت ْنزع م ّنی صال َح ما َأ ْع َّط َ
ین أ َبدا،
ع
ة
رف
ط
فسی
ن
إلی
نی
ل
ك
َلت
و
م
ه
ألل
،
دا
أب
نی
یت
ِ
ِ ِ
ٍ
ً َ ً َ ُّ َ َ
َ ُّ َ ُ
َلت ُر َدنی فی ُسوء إ ْس َت َنق َذتنی م ُ
َلت ْشم ْت بی َع ُد ًوا َ
نه
م
ه
لل
أ
،
دا
أب
دا
حاس
َل
و
أللهم
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ً
أ َبدا؛ پروردگارا! هرگز آنچه خوبی را به من دادهای نگير .خداوندا! مرا يک چش بر
 .1بقره :آيۀ .132
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ه زدن به خودم وامگذار .بارامها! هرگز مرا مورد شماتت دشمنان و حسودان قرار
مده .خداوندا! هرگز مرا به بالهايی كه از آنها نجات دادی برمگردان».
امسلمه به شدت گريه كرد و بازگشت .رسول خدا

متوجه گريۀ وی شد ،آمد

نزد او و فرمود« :امسلمه! چرا اين چنين گريه میكنی؟» گفت« :پدر و مادرم به
فدايت! چرا گريه نكن ؟ شما با موقعيت و مقامی كه نزد خداوند داريد و خداوند
گذشته و آيندۀ شما را بخشيده است ،چنين گريه میكنيد و از خداوند ،اين
خواهشها را داريد؛ پس ما بايد چه كني ؟» حضرت فرمود« :امسلمه! چگونه ايمن
باش كه خداوند جناب يونس بن متی را يک چش بر ه زدن به خودش واگذاشت
و برای او پيش آمد ،آنچه پيش آمد!»
.4علی

1

ونگرانیازعاقبتکار

هنگامی كه رسول خدا

در خطبۀ شعبانيه ،فضائل ماه مبار رمضان را بيان و

ارزش اعمال در اين ماه را گوشزد كرد .علی

برخاست و گفت« :يا رسول امله!
فرمود« :بهترين اعمال در

بهترين اعمال در اين ماه چه عملی است؟» پيامبر
اين ماه ،پرهيز از حرامهای امهی است ».سپس پيامبر

گريست! علی

سبب

گريۀ را پرسيد .حضرت فرمود« :گويا میبيني كه در ماه مبار رمضان ،تو برای
خداوند نماز میگزاری و در اين حال ،أشقی االومين و اآلخرين ،برادر پیكنندۀ ناقۀ
ثمود ،ضربتی بر سرت فرودمیآورد كه محاسنت به خون خضاب خواهد شد ».در
اينجا ،علی

تنها پرسشی كه از رسول خدا

نمود ،اين بودَ « :و ِذلک فی َس َ
لام ٍة

ِم ْن دینی؛ آيا آن هنگام ،دين من سام خواهد بود؟» پيامبر
دینک؛ آری ،دين تو سام است!» 2وقتی علی
ِمن ِ

 .1قمی ،تفسیر قمی ،ج  ،2ص .75
 .2شيخ صدوق ،االمالی ،ص .95

فرمود:

«فى َس َ
الم ِة

كه تجس ايمان ،تقوا و بندگی
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خداست ،نگران عاقبت امر خويش است ،چگونه ما نبايد نگران باشي ؟
.5خردمندانودعابرایعاقبتخير

خداوند در سورۀ آلعمران ،هنگامی كه نشانههای صاحبان عقل و خرد را بيان می
كند كه اهل ذكر ،ركوع ،سجود ،بندگی خدا و تفكر هستند ،يكی از نشانهها را دعای

َ َّ
عاقبت بهخيری بيان كرده و میفرمايد كه صاحبان خرد چنين میگويندَ « :ر ّبنا ِإننا
َ
َ ْ ُ ً
َ ّ َ
ُ َ َ َ َ ْ َ ُُ
مان أ ْن ِآم ُنوا ِب َر ّّبك ْم ف َآم ّنا َر ّبنا فاغ ِف ْر لنا ذن َوبنا َو ك ِف ْر َع ّنا
س ِمعنا م ِ
نادیا ینادی ِللإی ِ
َ
َ
ْ
ّ
َسی ِ َ َ َ َ َ ْ
رار؛ 1پروردگارا! ما صدای منادی توحيد را شنيدي كه به ايمان
ئاتنا و توفنا مع الأب ِ

دعوت میكرد به پروردگارتان ايمان بياوريد و ايمان آوردي  .پروردگارا! گناهان ما را
ببخش ،بدیهای ما را بپوشان و ما را با نيكان(و در مسير آنان) بميران».
چرابایدنگرانعاقبتبود؟ 

اكنون اين پرسش پيش میآيد كه به چه دميل بايد اينقدر نگران بود و تشويش
داشت؟ كسی كه اعتقادات صحيح و رفتار درست دارد ،نبايد نگران باشد .تشويش
خاطر و دغدغه بیمورد است.
در پاسخ بايد گفت :دميل نگرانی اين است كه انسان وقتی به تاريخ نگاه می
كند ،میبيند ك نبودهاند افرادی كه يک عمر با عقيدۀ درست و رفتار دينی خوب
پيش رفته و در صراط مستقي بودهاند؛ ومی در برههای از زمان ،دچار مغزش و
سقوط شده و عاقبت به شر گرديدهاند.
از طرف ديگر ،افراد بسياری نيز بودهاند كه عمری در مسير شيطان حركت كرده
و انواع و اقسام خيانتها و جنايتها را مرتكب شدهاند؛ ومی محظهای به خود
 .1آلعمران :آيۀ .130
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آمده ،تغيير مسير داده ،با عاقبت خير و سعادتمند از دنيا رفته و رهسپار ديار باقی
شدهاند؛ مذا بايد اميدوار بود!
اين مسئله در تاريخ نمونههای فراوانی دارد؛ چه قبل از اسالم و چه پس از آن.
هاییازخوشعاقبتان 


نمونه
 .1عمیر بن وهب

پس از جنگ بدر كه بزرگانی از مشركان قريش در آن كشته شدند و بقيه شكست
خورده ،به مكه بازگشتند .روزی «عمير بن وهب بن عمير جمحی» كه خودش از
سركردگان جنگ بدر بود ،در حجر اسماعيل با «صفوان بن اميه» مالقات كرد .او
غمگين نشسته بود و میگفت« :زندگی پس از كشتهشدگان بدر تلخ و ناگوار
است!» عمير گفت« :من اگر قرض نداشت و كسی بود كه زن و بچههاي را
سرپرستی و تأمين كند ،میرفت و محمد

را به قتل میرساندم .پسرم اسير

است .من به بهانۀ آزادكردن او میرفت و محمد را میكشت !» صفوان بسيار
ً
خوشحال شد و گفت« :واقعا تو چنين كاری انجام میدهی؟»
عمير گفت« :آری!» صفوان گفت« :ه قرضت و ه مخارج زن و بچههايت
با من! تو میدانی كه در مكه ،كسی مثل من خانوادهاش را در وسعت قرار نداده
است .همهچيز برعهدۀ من!» آنگاه شتری برای عمير آماده و مجهز كرد .عمير ه
شمشيرش را برداشت ،آن را به زهر آغشته ساخت و روانه مدينه شد .در ضمن به
ً
صفوان سفارش كرد كه اين جريان را كامال مخفی نگهدارد .عمير به مدينه آمد و
وقتی چشمش به رسول خدا

افتاد ،گفت« :أنع صباحا!» و اين روش سالم و

تحيت مشركان قبل از اسالم بود.
پيامبر

فرمود« :خداوند تحيت ما را «سالم» قرار داده است و اين تحيت
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اهل بهشت است!» آنگاه فرمود« :ای عمير! انگيزۀ آمدنت به اينجا چه بود؟» عمير
گفت« :آمدهام فديه بده و اسيرم را آزاد سازم ».حضرت فرمود« :پس شمشير برای
چه آوردهای؟» گفت« :شمشير همراه بود؛ فراموش كردم كنار بگذارم».
حضرت فرمود« :عمير! راستش را بگو برای چه آمدهای؟» گفت« :به جان
خودم سوگند! فقط برای آزادی اسيرم آمدهام».
حضرت فرمود« :عمير! پس آن شروطی كه در حجر اسماعيل با صفوان ابن
اميه كردی ،چه بود؟» عمير يک محظه تكان خورد و گفت« :چه شرطی؟»
حضرت فرمود« :شرط كردی كه مرا به قتل رسانی ،او نيز قرض تو را ادا كند و
مخارج زن و بچهات را تأمين نمايد؛ اما خدا بين تو و سوء قصد تو حايل شد!» در
اين هنگام ،عمير به خود آمد و گفت« :گواهی میده كه تو راست میگويی!»
سپس أشهد ان ال امه اال امله گفت و مسلمان شد .بعد گفت« :ای رسول خدا! ما
گمان میكردي شما در ادعای خبرهای آسمانی دروغ میگويی و وحی بر شما نازل
نمیشود؛ در حامی كه اآلن باور كردم صداقت شما را؛ زيرا اين سخن بين من و
صفوان صورت گرفت و هيچ كس از آن مطلع نبود .من تأ كيد كردم كه صفوان ه
آن را كتمان كند .تو اآلن بهگونهای خبر از مذاكرات ما میدهی كه گويا در آن
گفتوگو حضور داشتهای! معلوم است كه خداوند تو را مطلع ساخته؛ بنابراين من
ه به خداوند و به تو ايمان میآورم و شهادت میده آنچه آوردهای حق است و
خدای را شكر میكن كه مرا به اين مسير هدايت فرمود!»
پيامبر

به مسلمانان فرمود« :به اين برادرتان قرآن تعلي كنيد و اسيرش را نيز

آزاد سازيد ».عمير گفت« :يا رسول امله! به شكرانۀ اينكه خداوند مرا هدايت فرمود،
اجازه بدهيد بروم نزد قريش و آنها را به سوی خدا و اسالم دعوت كن ؛ شايد
خداوند آنها را هدايت كند و از هال كت نجات بخشد!» پيامبر

اجازه داد و عمير

به مكه آمد .صفوان بن اميه كه در انتظار كشتهشدن پيامبر بهدست عمير بن وهب
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بود و مرتب از كسانی كه از مدينه میآمدند سراغ عمير را میگرفت ،ناگهان خبردار
شد ،عمير بن وهب مسلمان شده است .بسيار خشمگين شد ،به عمير دشنام داد و
سوگند خورد كه هرگز با او سخن نگويد و كاری برای او انجام ندهد! ومی با دعوت
عمير ،جمع زيادی از مردم اسالم را پذيرفتند.

1

 .2عکرمة بن ابیجهل

«عكرمة بن ابیجهل» ،در صدر اسالم جزء سردمداران شر و كفر و در جنگ بدر
از سرداران سپاه كفر بود 2.در جنگ احد ،خامد بن وميد ،فرمانده جناح راست و

عكرمه ،فرمانده جناح چپ دشمن بود كه از پشت به مسلمانان حمله كردند و
موجب شكست مسلمانان شدند 3.در جنگ خندق نيز ،ه رديف عمرو بن عبدود
نقشآفرينی میكرد و در بسياری از فتنهها شركت داشت .در جريان فتح مكه ،همۀ
مردم مسلمان شدند؛ جز چهار نفر كه يكی از آنها عكرمه بود .پيامبر
ُْ ُ

ُ

ّ

دربارۀ آنها

ُ ُ َ ْ َ َ ُ ُ ََُ َ ْ
تار الك ْع َب َه؛ 4آنها را بكشيد ،حتی
فرمود« :أقتلوهم و ِإن وجدتموهم متع ِلقین ِبأس ِ

اگر به پردۀ كعبه چسبيده باشند ».عكرمه از ترس كشتهشدن به يمن گريخت.

همسرش نزد رسول خدا

آمد و گفت« :يا رسول امله! پسر عموي عكرمه از ترس

اعدام به يمن فرار كرده است؛ او را امان دهيد تا برگردد ».رسول خدا

فرمود:

«من او را امان دادم .كسی متعرض او نخواهد شد ».زن آمد و او را در سواحل تهامه
پيدا كرد كه سوار بر كشتی شده بود .با ديدن او گفت« :من از طرف بهترين،
نيكوكارترين ،و باوفاترين شخص آمدهام .خود را هال نكن! برای تو از رسول
 .1ابن ابیامحديد ،شرح نهجالبالغه ،ج  ،14ص .154
 .2مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،19ص .231
 .3همان ،ج  ،20ص .35
 .4همان ،ج  ،9ص .137
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خدا

امان گرفتهام ».عكرمه خوشحال شد و با همسرش بازگشت .هنگامی كه به

مكه رسيدند ،پيامبر

به اصحاب فرمود« :عكرمه همچون مهاجر (از كفر به

ايمان) نزد شما میآيد .به پدرش (ابو جهل) دشنام ندهيد؛ زيرا دشنام به ميت ،زنده
را میآزارد و به ميت ه چيزی نمیرسد».
عكرمه بر حضرت وارد شد و عرض كرد« :يا محمد! اين زن به من خبر داده
است كه شما مرا امان دادهايد ».پيامبر فرمود« :آری ،تو در امان هستی!» عكرمه
ُ
َ
َ ََ
شه ُد َأ ّْن َل اله ا َّل ُ
گفتَ « :أ َ
الله َو ْح َد ُه َل شریک ل ُه َو أنک َع ْب ُد ُه َو َر ُسول ُه؛ گواهی
ِ ِ

میده كه خدايی جز خدای يگانه نيست ،شريكی ندارد و تو بنده و فرستادۀ او
هستی!» سپس اضافه كرد« :شما بهترين مردم و باوفاترين آنانيد! من از شرمساری
سربهزيرم!» بعد عرض كرد« :يا رسول امله! براي استغفار كنيد ».پيامبر

برای او

استغفار كرده و فرمودند« :خدايا! تمام دشمنیهای عكرمه را و سخنان او را كه در
دشمنی با اسالم بر زبان میراند ،بيامرز ».عكرمه گفت« :به خدا سوگند! چندين
برابر هزينهای كه برای مخامفت با دين صرف كردم ،برای تقويت دين صرف خواه
كرد و چندين برابر پيكاری كه در راه كفر داشت  ،در راه خدا جهاد خواه كرد».
سپس در جنگها شركت میكرد تا در زمان خالفت ابوبكر كشته شد.
نمونههاییازبدعاقبتان

1



 .1احمد بن هالل

«احمد بن هالل» كسی است كه  54سفر به حج رفت كه بيست سفر آن با پای
پياده بوده است .او از اصحاب امام هادی

و امام عسكری

است؛ يعنی دوران

حضور را ه در كرده است .وی بعد از اين همه سابقه در پايان عمرش ،عقيدهای
 .1همان ،ج  ،21ص .143
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باطل پيدا كرده و منحرف شد.
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ َ
امام عسكری او را نفرين كرد و فرمودَ« :ل غف َر ُ
الله ل ُه ذن َب ُه َو َلأقال ُه َعث َرت ُه
ْ
َی ْس َت ّب ُد ِب َرأ ِی ِه؛ خداوند گناه او را نيامرزد و مغزش او را نپذيرد! او مستبد و خودرأی
َ
َ
است ».بعد فرمود« :ف َص َب ْرنا َعل ْی ِه َح ّتی بتر الله ِب َد ْع َو ِتنا ُع ْم َر ُه؛ بر او صبر میكني تا
1
به دعای ما عمرش كوتاه شود».
در ضمن ،احمد بن هالل ابتدا شيعه بود ،بعد از غالت شد و سرانجام ناصبی
و دشمن اهل بيت

گشت!»

2

َ
َ
مار ْأینا َو َ
«سعد بن عبدامله» میگويدَ « :
َلس ِم ْعنا ِب ُم َتش ّیع َر َج َع َع ِن َالتش ُیع ِإلی
ِ
ٍ
ّ َ
ْ
َالن ْص ِب ِإَل أ ْح َم َد ْب َن ِهالل؛3ما نديده و نه شنيده اي كه كسی شيعه باشد و ناصبی
گردد ،مگر احمد بن هالل!»
 .2نمونهی دیگر

در يكی از شبها ،اميراممؤمنين

از مسجد خارج شده و به طرف خانه میرفت.

جناب كميل بن زياد ه كه از بهترين ياران حضرت بود ،وی را همراهی میكرد.
پاسی از شب گذشته بود .در بين راه ،از كنار خانهای عبور میكردند .صوت زيبای
قرآن از آن خانه به گوش میرسيد .صاحب خانه در دل شب ،اين آيات را تالوت
َ

میكرد« :أ َم ْن ُهو ٌ
ّقائما ی ْحذ ُر اْل ِْخرة و ی ْر ُجوا ر ْحمة ر ِبه...؛
ساجدا و ِ
ِ
ّقاّنت آّناء الّلی ِل ِ

4

كسی كه در ساعات شب به عبادت مشغول است و در حال سجده و قيام ،از عذاب
آخرت میترسد و به رحمت پروردگارش اميدوار است!»

 .1كشی ،اختیار معرفة الرجال ،ص .535
 .2شيخ صدوق ،ثواب االعمال وعقاب االعمال ،ص .241
 .3همو ،کمالالدین وتمامالنعمة ،ج  ،1ص .76
 .4زمر :آيۀ .9
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اين صوت ،چنان در آن دل شب زيبا و دمنشين بود كه كميل را از حركت
بازداشت .او در دل به صاحب اين صوت قرآنی آفرين میگفت؛ ومی چيزی به زبان
نياورد .اميراممؤمنين

متوجه شد كه كميل بسيار تحت تأثير قرار گرفته است و

فرمود« :كميل! صوت قرآن او دل تو را نبرد؛ او اهل آتش است!» كميل از اين سخن
اميراممؤمنين

خيلی تعجب كرد؛ چون میدانست حضرت بیحساب سخن

نمیگويد.
روزها گذشت؛ تا اينكه جنگ نهروان پيش آمد .كميل در خدمت موال بود كه
َ
ٌ
ديد حضرت بين كشتهها ،شمشير بر سينۀ يكی گذاشت و فرمود« :أ َم ْن ُه َو قا ِنت
ً
ً َ
َ ّ
َ
َ
ساجدا َو قا ِئما َی ْحذ ُر اْل ِْخ َرة َو َی ْر ُجوا َر ْح َمة َر ّب ِه!» يعنی ای كميل! اين
یل ِ
آناء الل ِ
شخص صاحب همان صوت زيبای قرآن ،در دل آن شب است كه امروز در برابر
امام زمان خود ايستاده ،جنگ كرده و كشته شده است».

1

عاقبتبهخيریوعاقبتبهشریدرحادثۀکربال

در حادثۀ كربال ،كنار تمام ارزشها و ضدارزشها كه رودرروی ه قرار گرفت،
عاقبت به خيری و عاقبت به شری نيز ،بهطور بیسابقهای بروز و ظهور داشت .در
اين حادثه ،چهرههايی ديده میشوند كه در مسير باطل در حركت بوده و به بيراهه
میرفتند و جلوۀ نور حسينی ،صراط مستقي را به آنها نشان داد و در طريق حق قرار
گرفته ،به بهشت جاويدان رسيدند .يكی را برای نمونه ذكر میكني :
زهيربنقين

«زهير بن قين بجلی» در مسير مكه همراه امام حسين

بود؛ ومی از اينكه با آن

حضرت ه منزل شود ،به شدت پرهيز داشت؛ اما در جايی ناگزير شد با حضرت
 .1ديلمی ،ارشاد القلوب ،ج  ،2ص .226
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ه منزل شود و با فاصلهای از كاروان ايشان خيمه زد .هنگامی كه با همراهانش سر
سفرۀ غذا نشسته بود ،پيک امام
«ابوعبدامله امحسين

بر آنان داخل شد و پس از سالم ،به زهير گفت:

شما را میخواهد!»

چنان اين پيام برای زهير ناگوار آمد كه مقمه از دستش افتاد؛ ومی همسرش
(دمه بنت عمرو) به او گفت« :زهير! پسر پيامبر خدا

 ،كسی را دنبال تو فرستاده

است و در اجابت او ترديد میكنی؟ برخيز و اجابت كن ،سخنش را بشنو و برگرد».
زهير نزد امام حسين

آمد و طومی نكشيد كه با شادمانی بازگشت و به

همراهانش گفت« :هركس میخواهد دنبال من بيايد؛ وگرنه اين آخرين ديدار
ماست .حديثی را برای شما نقل میكن  :روزی در يكی از جنگها پيروز شدي و
غنائمی به دست آوردي  .بسيار خوشحال بودي  .سلمان به من گفت :آن روزی كه
جوانان آل محمد

را ياری كنيد ،از امروز شادمانتر خواهيد بود!»

به هر حال ،زهير به سپاه امام حسين

پيوست و در روز عاشورا ،فرماندهی

جناح راست سپاه را عهدار شد .هنگام نماز ظهر ه  ،با «سعيد بن عبدامله حنفی»
مقابل امام

ايستادند ،سينۀ خود را در برابر آماج تيرهای دشمن سپر كردند تا

حضرت با ياران خويش نماز خوف بخواند .بارش تير آنقدر زياد بود كه پس از
نماز ،سعيد بن عبدامله به شهادت رسيد.
زهير در روز عاشورا ،چندين بار مقابل سپاه دشمن قرار گرفت و آنها را موعظه
كرد و امام حسين

در اين باره فرمود« :همانگونه كه مؤمن آل فرعون قوم خود را

موعظه كرد ،زهير اين قوم را موعظه نمود».
سرانجام ه  ،از امام

اجازه گرفت ،به ميدان كارزار رفت ،پيكار جانانهای

كرد و جمعی را به هالكت رسانيد تا اينكه «كثير بن عبدامله شعبی» و «مهاجر بن
اوس» بر او حمله كردند و به شهادت رساندند.
 .1شيخ مفيد ،االرشاد ،ج  ،2ص .73

1
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در حادثه كربال ،افراد زيادی نيز عاقبت به شر شدند؛ مثل «عبيدامله حر
جعفی»« ،عبدامله بن عمر»« ،عمر بن سعد»« ،شمر» و ...كه برای رعايت
اختصار ،تنها به ذكر يک نمونه بسنده میكني .
هرثمةبنسليم

«هرثمة بن سلي » كسی است كه در جنگ صفين در ركاب علی
خود او میگويد« :در جريان جنگ صفين كه در خدمت علی

شمشير زد.

بودي  ،به سرزمين

كربال رسيدي  .علی نماز جماعتی برپا كرد و پس از سالم نماز ،مقداری از
ً َ َ
َ
ُ َ ُ
خا كربال را برداشت ،بوييد و فرمود« :واها لک أ َی ُتها ُالت ْر َبة ل َی ْحش َر َّن ِم ْنک ق ْو ٌم
َی ْد ُخ ُل َ
وّن ْال َج َن َه ...ب َغ ْ
ساب؛ خوشا به حال تو ای خا (كربال)! از تو ،قومی
ح
ر
ی
ِ
ٍ
ِ ِ
محشور میشوند كه بدون حساب داخل بهشت خواهند شد!»
هرثمه تعجب كرد .آيا علی

غيب میگويد؟ از صفين كه بازگشت ،جريان را

برای همسرش تعريف كرد و گفت« :مگر علی

عل غيب دارد؟» همسرش كه از

شيعيان بود ،گفت« :ای مرد! اين سخنان را رها كن؛ علی

جز حق چيزی

نمیگويد ».اين جريان گذشت تا روز عاشورا فرارسيد و عبيدامله بن زياد ،برای
جنگ با امام حسين

به كربال مشكر فرستاد .هرثمه در سپاه عبيدامله بود .هنگامی

كه به همان موضع رسيد ،ناگهان ياد آن واقعه و سخن اميراممؤمنين

افتاد .به فكر

فرورفت و ديگر خوش نداشت به راه خود ادامه دهد .مركب خود را سوار شد ،نزد
امام حسين

آمد ،بر حضرت سالم كرد و جريان خود و سخنی را كه از

اميراممؤمنين در جنگ صفين ،در همين منزل شنيده بود ،بازگفت.
َْ َ َ
امام حسين فرمودَ « :م َعنا أن َت أ ْو َعل ْینا؟؛ حال با مايی يا عليه ما؟» او در
پاسخ گفت « :ای پسر پيغمبر! نه با شما نه عليه شما .من زن و بچه دارم .آنها را رها
كرده ،آمدهام و برايشان از ظل ابنزياد بيمنا هست !»

عاقبت به خیر ی از نگاه آيات و روايات
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ً
َ ّ
َ َ ْ ً َ َ َْ
امام حسين فرمود« :ف َول َه َر با َح ّتی َلتری لنا َمق َتال ف َوالذی نف ُس ُم َح َم ٍد
َ َْ َ ََ َْ ْ َ َ ُ ٌ َ ُ َ
غیثنا إ َّل َأ ْد َخ َل ُه ُ
الله ّالن َار؛ پس از ما دور شو و از
ِب َی ِد ِه َلیری مقتلنا الیوم رجل و َلی
ِ

اينجا برو تا محل شهادت ما را نبينی .سوگند به آن خدايی كه جان محمد

در

دست اوست! هر كس امروز محل شهادت ما را ببيند و ياريمان نكند ،خداوند او را
در آتش خواهد انداخت ».هرثمه میگويد« :من از نزد امام حسين
شهادت او را نبين !»

1

چقدر بدعاقبت! كسی در ركاب علی
شنيده باشد ،به محضر امام حسين

رفت تا محل

باشد ،چنين سخنی از آن حضرت

برسد ،همۀ آنچه را كه از علی

شنيده به

چش خود ببيند و با اين حال ،توفيق پيدا نكند امام زمانش را ياری كرده و عاقبت به
خير گردد!
پس بايد عالوه بر مراقبت دائ بر ،تقوا ،اخالص ،پرهيز از دنياگرايی،
شهوتپرستی و رياستطلبی كه در حسن و سوء عاقبت ،بسيار مؤثر است ،همواره
َّ
َ
اين دعای سفارششدۀ امام صادق را بخواني « :یا الل ُه یا َر ْح َم ُاّن یا َر ِحی ُم یا ُمقل َب
َ
ُْ ُ َ َ ْ
2
وب ث ّب ْت قل ِبی َعلیدی ِنك!»
القل ِ
پنهان به خاك كردم رازی به آب ديده

با كس نمیتوان گفتّ ،
سر دل رميده

وقت سحر دعاي  ،شد عاقبت به خيری

بر شام تار ما ه سرزد شبی سپيده

پرواز بردم از ياد بام چو شد شكسته

اين است حال و روز مرغ بهخونتپيده

شادابی گذشته از من مخواه ديگر

برگشتناپذير است رنگ رخ پريده

قوت نداشت پاي تا پيش تو بياي

از بس كه دختر تو در خارها دويده

شب بود و دشت وحشت پر شد وجودم از ترس

صحرا چه میشناسد طفل پدرنديده

 .1ابنمزاح  ،وقعة صفین ،ص .1404
 .2شيخ صدوق ،کمالالدین و تمامالنعمة ،ج  ،2ص .352
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بسيار رنج بردم در راه عشقت اما

بار سفر كشيدم با قامتی خميده

وضعيتی است وضع رأس تو و سر من

1

 .1شعر از :مهرداد طوماری.

مجنون سرشكسته ،ميالی سربريده!

م
جلس دواردهم
نقش زنان در نهضت عاشورا

نقش زنان در نهضت عاشورا
*

حجتاالسالموالمسلمينجوادمحدثی


مقدمه 

امام حسين هنگام عز يمت به كربال ،عدهای از زنان را (از بستگان خو يش و
ّ
ديگران) به همراه داشت .اين عده كه نقش نظامی و جنگی نداشتند ،نقشهای
ديگری بر عهده گرفتند كه فلسفۀ حضورشان را در اين حماسه ،نشان میداد.

در اين مقامه ،ه با نقشهای اجتماعی ،تبليغی ،پيامرسانی و افشاگری
بانوان آشنا میشو ي و ه با چهرههای شاخص و نمونه از اين زنان انقالبی و
اثرگذار .درسهايی كه اين حضور و مشاركت برای امروزيان دارد ،نكتة ديگری
است كه در البهالی مباحث اين نوشته ،آشكار میشود.
همچنين دستهبندیهای آماری از زنان و نمونههايی از نقلهای تاريخی كه
گو يای اين اهداف و دستآوردهاست ،تقدي شما خواهد شد.
شناختآماریاززنان 

پيش از هر بحث و تحليلی ،تقسي بندی طيفی و آماری زنانی كه در نهضت عاشورا
* محقق و نويسنده.
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حضور داشتند و در تاريخ ،نام و مشخصات آنان آمده است:
 .1زنان حاضر در نهضت عاشورا ،برخی از اوالد حضرت علی
بعضی از بنیهاش يا ديگران .از فرزندان اميراممؤمنين
زينب ّ ،امكلثوم  ،فاطمه  ،صفيه  ،رقيه و ّامهانی

بودند و

میتوان از حضرت

سكينه

و فاطمه

نيز دختران حضرت سيدامشهدا

را نام برد.

بودند كه در نهضت كربال

مشاركت داشتند .عاتكه  ،مادر محسن بن حسن و دختر مسل بن عقيل  ،نيز از
زنان حاضر در كربال بودند.

1

 .2پنج نفر از زنان در كربال ،از خيمهگاه حسينی به طرف ميدان بيرون آمدند كه
عبارتاند از :كنيز مسل بن عوسجه ،ام وهب زن عبدامله كلبی ،مادر عبدامله
كلبی ،مادر عمرو بن جناده و زينب كبری .
 .3دو زن شيردل ،از فرط شور انقالبی و احساس مظلوميت امام حسين  ،به
حمايت حضرت برخاستند و جنگيدند .مادر عبدامله بن عمر كه پس از شهادت
فرزند ،با عمود خيمه به طرف دشمن روی كرد و امام او را برگرداند .ديگری مادر
عمرو بن جناده كه پس از شهادت پسرش ،سر او را گرفت؛ سپس شمشير برداشت
و با رجزخوانی به ميدان رفت كه باز ه امام حسين

او را به خيمه برگرداند.

2

 .4زنی كه در عاشورا شهيد شد ،مادر وهب بود .بانوی نميريۀ قاسطيه ،زن
عبدامله بن عمير كلبی كه بر بامين شوهر آمد و از خدا آرزوی شهادت كرد و
همانجا با عمود غال ِم شمر كه بر سرش فرود آمد ،كشته شد.

ِ .5دمه  ،همسر زهير بن قين ،در راه كربال به اتفاق همسرش به كاروان حسينی
پيوست .زهير بيشتر تحت تأثير سخنان همسرش حسينی شد و به امام پيوست .زنی

از قبيلة بكر بن وائل نيز ،در كربال حضور داشت كه ابتدا با شوهرش در سپاه
 .1حسين عمادزاده ،زندگانی سیدالشهدا
 .2همان ،ص .236

 ،ج  ،2ص .124

نقش زنان در نهضت عاشورا
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عمرسعد بود؛ ومی هنگام حملة سپاهيان كوفه به خيمههای اهل بيت ،:شمشيری
برداشت و رو به خيمهها آمد و ِآل بكر بن وائل را به ياری و حمايت از اهل بيت:

طلبيد.

 .6زينب كبری
دختر سيدامشهدا

و امكلثوم  ،دختران اميراممؤمنين  ،همچنين فاطمه
نيز جزء زنان حاضر در كربال بودند كه در دوران اسارت ،در

كوفه و شام ،سخنرانیهای افشاگرانه داشتند.
نیها 
نقشآفری 


حضور اثرگذار بانوان در نهضت عاشورا ،بهمنزمۀ ايفای نقش مسئوالنة زن مسلمان
در حوادث و تحوالت اجتماعی و سياسی و موضع داشتن در مقابل جريان باطل و
ّ
سلطة ست و جانبداری از جريات حق و واليت ،تداوم خطی است كه حضرت
زهرا

در حمايت از امام معصوم و افشاگری عليه رو يههای ناسام حاكمان
و در تداوم جهاد و

ستمگر داشت .حضور حضرت زينب در كنار امام حسين
ّ
شهادت او ،برای ايفای همين نقش بود كه از مدينه به مكه و از آنجا به كربال آمد و

پس از واقعة عاشورا ،با حضور مقتدرانهاش در كوفه و شام ه هر چند در مباس
اسارت ه بزرگترين درسهای آزادگی و حمايت از حق را به ما آموخت و معل
آزادگی شد.
 .1افشاگری

ظل ها و جنايتهای دودمان اموی به آل امله ،مايۀ رسوايی آنان شد .دستگاه
حكومت ،چه در كوفه و چه در شام ،میكوشيد پردهای روی آن جنايات ،نسلكشی
و هتك حرمت بكشد؛ ّاما زنان قهرمان عاشورا ،با ابراز شهامت و ايراد خطابه در
مقابل مردم و دستگاه جبار ،پرده از چهرۀ ننگين امو يان كنار زدند ،آنان را رسوا
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ساختند و به جامعه ،بيان حق را در برابر سلطهگران باطل آموختند .اين درس ،هنوز
ه كاربرد دارد و زنده است.
 .2پیامرسانی خون شهدا

اگر افشاگریها و پيامرسانیهای زنان عاشورايی نبود ،چه بسا خون شهدای كربال
هدر میرفت و مردم از عمق آن حماسه آگاه نمیشدند؛ ّاما زنان و در رأس آنان
حضرت زينب نگذاشتند پيام عاشورا فراموش و گ شود! حقايق را بيان كردند و
اهداف خونهای مقدسی را كه در كربال بر زمين ريخت ،به گوش خفتگان
رساندند.
ّ
سر نی در نينوا میماند اگر زينب نبود

كربال در كربال میماند اگر زينب نبود

چهرة سرخ حقيقت ،بعد از آن طوفان رنگ

پشت ابری از ريا میماند اگر زينب نبود

چشمة فرياد مظلوميت مب تشنگان

1

در كوير تفته ،جا میماند اگر زينب نبود

 .3پرستاری و پشتیبانی

مثل زمان صدر اسالم و جنگهای زمان پيامبر  ،حضور زنان در ميدان نبرد،
نقش پرستاری ،پشتيبانی ،امدادگری و مداوای مجروحان را داشت؛ بهويژه دربارۀ
حضرت زينب  ،نقش پرستاری از امام سجاد و مديريت صحنۀ پشت جبهه و
ساماندهی امور زنان و كودكان ديگر را به صورت پررنگ نقل كرده و از تخصيص
سه خود از آب و غذا به كودكان كاروان ياد نمودهاند.
 .4روحیهبخشی

حضور مادران ،خواهران و همسر ِان مردان حاضر در صحنۀ عاشورا ،ه ّقوت قلبی
 .1قادر طهماسبی (فريد).

نقش زنان در نهضت عاشورا
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برای قهرمانان كربال بود ،ه در تشجيع رزمآوران و ترغيب فرزندان و همسران
خود ،به دفاع از امام و فداكاری در راه حق و تنها نگذاشتن ومی عصر ،اثرگذار بود.
نمونههايی همچون همسر زهير بن قين ،همسر مسل بن عوسجهّ ،اموهب ،همسر
خومی(پس از عاشورا) ،مادر حضرت قاس
به ميدان فرستاد و ...قابل ّ
تأمل است.

 ،زينب كبری

كه دو فرزندش را

 .5مدیریت در شرایط بحران

در هر جنگ كه با كشته شدن جمعی و اسارت جمع ديگر همراه باشد ،حوادث تلخ
و موقعيتهای خطيری پيش میآيد كه نياز به «مديريت بحران» است .در كربال،
همۀ مردان به شهادت رسيدند و زنان و كودكان به اسارت رفتند .نقش مديريتی
حضرت زينب

كه قافلهساالر اسيران و سرپرست كودكان بود و مراقبت از آن

مجموعۀ داغدار و بازماندگان شهدا در اوضاع دشوار دوران اسارت را ،در كنار
نيروهای دشمن و كوچ دشوار شهر به شهر تا رسيدن به كوفه ،سپس دربار شام و
بعد بازگشت به مدينه ،برعهده داشت ،در جايگاه يك امگو مطرح است و ظرفيت
باالی مديريت آن بانوی قهرمان را نشان میدهد.
 .6تبدیل اسارت به فرصت

و گرداندن شهر به شهر

دشمنان فكر میكردند با اسارت اهل بيت امام حسين
آنان ،از ديگران زهرچش میگيرند؛ ّاما زنان قهرمان كربال ،زانوی غ در بغل
نگرفتند ،بلكه با سخنرانیهای افشاگرانه و خطابههای پرشور خود در كوفه ،مجلس
ابنزياد ،كاخ يزيد و هر جا كه فرصتی پيش میآمد ،ماهيت اسارت را تغيير داده و
آن را به آزادسازی انسانها و بيدارگری اذهان جامعه و زدودن پردههای غفلت بدل
كردند و زينب  ،يك «اسير آزادیبخش» شد كه جامعه را به آزادگی فرامیخواند.

رهتوشۀ راهیان نور ويژۀ محرم الحرام 1394

210

حضرت زينب ّ ،امكلثوم

و فاطمه دختر امام حسين

 ،ذهنيت مردم را از

اسيران جنگی دگرگون ساختند و به آنان آموختند كه در اسارت ه میتوان آزاده و
قهرمان بود و اسارت را به فرصتی برای دفاع از حق و روشنگری بدل كرد.
 .7عمقبخشی ُبعد عاطفی حماسه

هميشه حضور زنان و كودكان در صحنهها ،ابعاد عاطفی و تحريك احساسات دارد.
زنان عاشورايی به بعد تراژديك حادثة كربال عمق بخشيدند و عواطف را به نفع
جبهة حق بسيج كردند و در مجامی كه برای عزاداری برای كشتههای خو يش يافتند،
مردم كوفه و شام را ه به گريه انداختند .حضور آنان در عرصههای مختلف ،به بعد
احساس و عاطفی واقعه عمق بخشيد و آن را اثرگذارتر ساخت.
 .8شهیدپروری

نقش مادران در تربيت فرزندان مجاهد ،فداكار و شهادتطلب بسيار مه است .در
صحنههای كربال ،به مواردی برمیخوري كه مادران ،جوانان خود را تشو يق
میكردند تا به ميدان روند و جان خود را فدای دين و امام كنند؛ نمونۀ آن مادر وهب
و مادر عمرو بن جناده است .تربيت نسلی شهادتطلب و جاننثار ،حاصل پيام
عاشورا و جلوهای از تربيتهای مكتبی و عاشورايی مادران شهيدپرور است كه برای
امروز ما امگوست.
امها 
پي 
 .1صبر و پایداری

حادثة كربال ،سرشار از حوادث تلخ و آميخته به شهادتها و اسارتها بود.
مقاومت در برابر اين سختیها در طول سفر ،خاصه در بخش اسارت پس از
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عاشورا ،درس ّ
مه اين حضور است .تا آنجا كه حضرت زينب

در تعبيرات

مختلف با نام «قهرمان صبر» به شمار میآيد و اين درس ،نكتهای است كه امام
حسين

به خواهر خو يش و بقيۀ فرزندان ،بازماندگان و اصحاب خو يش فرمود.

آنان نيز صبورانه و مقاوم تا پايان ،ايستادگی كردند.
 .2عفاف

گرچه دشمن سعی كرد با غارت خيمهها ،به اسارت گرفتن زنان و دختران و گرداندن
صورت توهينآميز ،شخصيت آنان را خرد كند ،اسيران
آنان در شهرهای مختلف به
ِ

آزاده با تأكيد بر مسئلة عفاف و حجاب و رعايت حدود امهی و متانت يك زن
مسلمان و متعهد ،حتی در زمان اسارت و زير سلطۀ سربازان دشمن ،درس عفاف
به يزيد برای هتك حرمت خاندان

به جامعه آموختند .اعتراض حضرت زينب
رسامت و به معرض تماشا گذاشتن اهل بيت

و شهر به شهر گرداندن آنان در

برابر نگاه نامحرمان ،شاهدی بر اين مقاومت بر سر اصول و ارزشهاست 1.زنان

اهل بيت

 ،با آنكه اسير بودند و مباسهايشان به غارت رفته بود و با وضع

نامطلوب در معرض ديد مردم بودند ،بر هتاكی اعتراض كردند و امكلثوم در كوفه بر
سر مردم فرياد كشيد كه« :آيا شرم نمیكنيد برای تماشای اهل بيت پيامبر

شدهايد؟» 2در دوران اقامت چند روزه در كوفه ه  ،زينب كبری
جز كنيزان ،وارد آن خانه شوند.

3

هنگام ورود به شام ،امكلثوم

جمع

اجازه نداد كسی

شمر را طلبيد و از او خواست تا آنان را از

.1شيخ عبدامله بحرانی ،العوالم (مجلد امام حسين
الحسین  ،ج  ،3ص .378
ّ .2
مقرم ،مقتلالحسین  ،ص .400
 .3همان ،ص .424

) ،ص 403؛ باقر شريف قرشی ،حیتاة االمتام
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دروازهای وارد كنند كه اجتماع كمتری باشد و سرهای ّ
مطهر شهدا را دورتر نگه
دارند تا مردم به تماشای آنها پرداخته ،كمتر به چهرة اهل بيت پيامبر

نگاه

كنند؛ 1هرچند شمر برعكس عمل كرد و اسيران را از دروازۀ ساعات وارد دمشق كرد
كه شلوغتر بود .چنين نكتهای از زبان حضرت سكينه

نيز نقل شده است .وقتی

سهل بن سعد ،اسيران را شناخت كه از دودمان پيامبرند ،جلو رفت و اظهار كرد:
«آيا كاری از من ساخته است؟» حضرت سكينه

فرمود« :به نيزهداری كه اين سر

را میبرد ،بگو جلوتر از ما حركت كند تا مردم كمتر به حري دودمان رسامت چش
بدوزند ».سهل چهارصد دره به نيزهدار داد و او سر مطهر را از زنان دورتر برد.

2

چندچه رۀشاخص 

در واقعۀ كربال ،چهرههای درخشانی از زنان ديده میشوند كه ايفای نقش كردهاند.
برای نمونه به چند مورد اشاره میشود .اين زنان ،برخی از هاشميان و اهل بيتاند و
برخی غيرهاشمیاند .نمونهها را از هر دو بخش میآوري :
الف)زنانهاشمی 
 .1حضرت زینب

وی كه خواهر امام حسين

است ،در همۀ مراحل نهضت حضور داشت و پس از

شهادت امام  ،رسامت افشاگری عليه ظل  ،پاسداری از خون سيدامشهدا

و

شهدای كربال و تبيين اهداف نهضت را برعهده داشت .خطبههای پرشور وی در
كوفه ،داراالمارۀ ابنزياد و كاخ يز يد ،از جملۀ اقدامهای اوست .زينب كبری

با

خطبههايش ،مذت پيروزی ظاهری را در كام فاتحان تلخ كرد و پايۀ حكومتشان را
 .1سيد محسن امين ،اعیان الشیعة ،ج  ،3ص .485
 .2باقر شريف قرشی ،حیاة االمام الحسین  ،ج  ،3ص .370
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متزمزل ساخت؛ به عالوه ،صبوری ،شجاعت ،متانت و خروش انقالبی او ،برای
همگان درسی بزرگ برجای نهاد .طنين خطبۀ او در شهر كوفه ،يادآور صدای
علی

و خطبههای او در اين ديار بود.

صبح ازل طليعۀ ايام زينب است

پاينده تا به شام ابد ،نام زينب است

در راه دين مباس شهامت چو دوختند

زيبنده آن مباس بر اندام زينب است

برخی تعبير كردهاند قيام عاشورا ،كتابی بود كه در دو جلد نگاشته شد؛ جلد اول
را امام حسين

نگاشت ،با شهادتش و جلد دوم را زينب كبری

نگاشت ،با

اسارتش 1.بارزترين بعد زندگی حضرت زينب  ،پاسداری از فرهنگ عاشورا بود.
مرثيههايی كه از قول او در سوگ برادر شهيدش نقل شده ،نشانگر «احياگری» و
«ياد» آن رنجها و مظلوميتهاست كه مانع فراموش شدن آن حادثۀ خونين شده
است.
 .2فاطمه ،دختر امام حسین

وی نيز همچون زينب كبری

در صحنهها حضور داشت و راوی جريانهای
به فرزندش امام

عاشورا برای ديگران بود .وی حامل وصيتنامۀ امام حسين
ّ
سجاد بود كه پس از شهادت امام  ،آن متن و نامه را به زينامعابدين

تقدي

كرد 2.صحنههايی از حوادث عاشورا مثل غارت خيمههای اهل بيت :و گفتوگوی
با يز يد ،از زبان او روايت شده است .وی ،در كوفه نيز خطابهای

حضرت زينب
ّ
غرا ايراد كرد و به بيان فضايل دودمان رسامت و نكوهش از جنايات يز يديان
 .1درباره ويژگیهای شخصيت حضرت زينب  ،نك :سيد نورامدين جزايری ،الخصایص الزینبیپة،
و نيز كتاب زینب ،بانوى قهرمان کربال نوشته حبيبامله چايچيان.
 .2مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،26ص .50
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پرداخت كه حاضران را به گريه انداخت و دلها را سوزاند و ندامت در دلها ايجاد
كرد.

1

 .3امکلثوم ،دختر امیرالمؤمنین

وی دوشادوش حضرت زينب  ،در وقايع كربال و پس از آن حضور داشت و در
و بيان

جمع كوفيان ،ضمن نكوهش نگاههای آزاردهندة آنان به اسيران اهل بيت
اينكه «ما اسيران آل ّ
محمدي » ،خطاب به مردم سخنرانی كرد و از بیوفايی و
سستعهدی كوفيان و جنايات سربازان يزيدی گفت و مرثيۀ شهادت برادرش امام
را خواند؛ به نحوی كه اشك از ديدگان مردم جاری شد 2.همو بود كه

حسين

وقتی در كوفه ،مردم به كودكان اسير ،نان و خرما میدادند ،از آن نهی میكرد و
میگفت« :ای مردم كوفه! صدقه بر ما حرام است ».او با اين رفتار میخواست به
مردم بفهماند كه اين اسرا ،دودمان پيامبرند كه مردانشان به ست امو يان كشته
شدهاند.

3

امكلثوم ،در مجلس ابنزياد ه پاسخی تند به زخ زبانهای وامی كوفه داد.

4

خطبههای اين بانوان ،خش ابنزياد و يز يد را برانگيخت ،آبروی حكومت
ستمگر را برد ،برای دودمان پيامبر رفعت و سرافرازی آورد و افكار عمومی را عليه
دودمان بنیاميه برانگيخت.
ب)زنانغيرهاشمی 

غير از زنان دودمان رسامت ،زنان ديگری ه بودند كه در حادثة كربال يا قبل و بعد
ّ .1
مقرم ،مقتل الحسین  ،ص .405
 .2همان ،ص 410؛ مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،45ص .111
 .3مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،45ص .114
 .4شيخ صدوق ،االمالی ،ص .139
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از عاشورا ،نقش داشتهاند كه به چند نمونه اشاره میشود:
 .1طوعه

مسل بن عقيل  ،سفير امام حسين

در كوفه ،با پيمانشكنی مردم كوفه مواجه شد

و غريب و سرگردان در كوچهها میگشت .طوعه وقتی مسل را شناخت ،به او پناه
داد و به خانهاش دعوت كرد و از او پذيرايی نمود .مسل  ،ميهمان او بود كه نيروهای
ابنزياد خانه را محاصره كردند و با فرزند دمير عقيل جنگيدند .فداكاری طوعه،
شجاعانه و مؤمنانه بود.
درها همه بسته بود ،در قحطی مرد

فرياد نشسته بود ،در قحطی مرد

يك زن ،شب كوچههای بنبست غريب

1

مردانه شكسته بود ،در قحطی مرد

ِ .2دلهم ،همسر زهیر

وقتی سيدامشهدا در راه كربال به زهير بن قين برخورد كرد و قاصدی به طرف او
فرستاد ،ابتدا زهير مايل نبود كه دعوت امام را اجابت كند؛ ومی همسرش دمه  ،او
را تشو يق كرد كه نزد امام برود و ببيند كه پسر پيامبر چه میگو يد و با او چه كار
2
دارد .همين كه زهير رفت و با امام مالقات كرد ،حسينی شد و به ايشان پيوست.
همسرش نيز همراه او آمد و همراه و همسفر زينب و اهل بيت امام شد .اگر
تشو يق و تحريك همسر زهير (دمه  ،بنت عمرو) نبود ،شايد زهير توفيق پيوستن به
معرفت همسر زهير را
جناح حق و نيل به فوز شهادت نمیيافت! اين برخورد،
ِ
میرساند .او از همسری بیتفاوت و بیرغبت به امام  ،شهيدی واالقدر و
جاودانه ساخت و نام زهير را در كنار شهيدان جاو يد عاشورا قرار داد.
 .1محمدرضا سنگری.
 .2مقرم ،مقتل الحسین

 ،ص .208
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ّ .3اموهب

وی همسر عبدامله بن عمير كلبی بود و در كوفه میزيست .وقتی شوهرش تصمي
گرفت برای ياری سيدامشهدا  ،شبانه از كوفه به كربال برود ،اصرار كرد كه او را نيز
پيوستند .روز عاشورا وقتی شوهرش

همراه خودش ببرد .آنان شبانه به ياران امام

به ميدان رفت ،او نيز چوبی به دست گرفت و عازم ميدان شد؛ اما امام جلوی او را
گرفت و فرمود« :بر زنان جهاد (واجب) نيست ».پس از آنكه شوهرش به شهادت
رسيد ،او خود را به معركه رساند و به پاككردن خون از چهرۀ شهيدش پرداخت.
شمر ،غالم خود را فرستاد و آن غالم ،گرزی آهنين بر سر آن بانوی رشيد كوبيد و

شهيدش كرد 1.اموهب ،در تشو يق به ميدان رفتن فرزند خود ه مؤثر بود .پسرش
وهب ،به ميدان رفت و پس از مقداری جنگيدن ،بازگشت و به مادر گفت« :آيا
راضی شدی؟» مادر گفت« :وقتی راضی میشوم كه در ركاب حسين
برسی ».او دوباره رفت و جنگيد تا شهيد شد.

2

به شهادت

ُ
 .4مادر عمرو بن جناده

ك سنوسالترين شهيد كربال از غير اهل بيت

 ،عمرو بن جنادۀ يازدهسامه

است .پدرش در حملۀ اول كه عمومی بود ،شهيد شد .خودش خدمت امام آمد و
اجازۀ ميدان طلبيد .امام حسين مراعات حال مادرش را میكرد و اجازه نمیداد؛
َ
اما او اصرار میكرد و میگفتِ « :ا ّّن ّامی ا َمرتنی؛ مادرم مرا دستور داده كه در ركاب
تو جهاد كن  3».مادرش (بحريه بنت مسعود خزرجی) عالوه بر آنكه ّ
مشوق او برای
رزم بود ،پس از شهادت فرزند نيز با روحيۀ باال با اين مسئله برخورد كرد .وقتی
 .1سيد محسن امين ،اعیان الشیعة ،ج  ،3ص .482
 .2مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،45ص .17
 .3مهدی شمسامدين ،انصار الحسین  ،ص .86
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عمرو بن جناده شهيد شد ،دشمن سر او را به طرف سپاه امام حسين

پرتاب كرد.

مادرش سر مطهر آن شهيد نوجوان را برداشت و خطاب به او گفت« :چه نيكو جهاد
كردی پسرم! ای شادی قلب ! ای نور چشم ! »...سپس چوبة خيمه را برداشت و
حمله كرد .امام حسين

مانع شد و او را به خيمة زنان برگرداند.

1

 .5همسر مسلم بن عوسجه

ََ
نامش «ام خلف» و از زنان برجستۀ شيعه بود .وقتی همسرش مسل شهيد شد،
ََ
پسرش «خلف» آمادۀ نبرد شد .امام از او خواست كه بماند و به مراقبت از
مادرش بپردازد؛ اما مادرش او را به جهاد تشو يق كرد و گفت« :جز با ياری پسر

پيغمبر ،از تو راضی نخواه شد ».خلف به ميدان شتافت و پس از جنگی دالورانه،
به شهادت رسيد .وقتی سر او را به طرف مادرش پرتاب كردند ،شجاعانه سر را
برداشت ،بوسيد و گريست؛ آنچنان كه همۀ زنان حرم را به گريه انداخت 2.امخلف،

در راه دين بر احساسات مادرانهاش غلبه كرد ،از جوان خود در راه ياری دين گذشت
و بر شهادت همسر و فرزند صبر كرد.
 .6دختر عبدالله بن عفیف

عبدامله بن عفيف ،شيعهای اديب ،سخنور و شيفتۀ اهل بيت
صفين و جمل در ركاب اميرمؤمنان

بود كه در جنگ

جنگيده و دو چشمش را از دست داده بود.

وقتی در اعتراض به ابنزياد و در حمايت از امام حسين

مورد تعقيب سپاه

ابنزياد قرار گرفت ،با آنكه نابينا بود ،شمشيری برداشت و در خانۀ خود با نيروهای
مهاج درگير شد .در اين صحنه ،دخترش در خانه حضور داشت و به پدر میگفت
 .1مامقانی ،تنقیح المقال ،ج  ،20ص .327
 .2محالتی ،ریاحین الشریعة ،ج  ،3ص .305
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كه دشمن از كدام سمت حمله میكند تا او به دفاع بپردازد و در واقع بهجای چش
پدر عمل میكرد .در آن محظه ،دختر آرزو میكرد كاش مردی بود كه پيش روی
پدر با آن بدكاران فرومايه میجنگيد! پدرش آنقدر جنگيد تا به چنگ نيروهای
ابنزياد افتاد .او را نزد عبيدامله بردند و پس از گفتوگوهايی به شهادت رساندند.

1

 .7زنی که طفالن مسلم را پناه داد

مسل بن عقيل در كوفه شهيد شد .فرزندان او در كربال بودند .دو طفل كوچك او
به نام محمد و ابراهي جزو اسيران بودند .وقتی اسرا را به كوفه بردند ،به دستور
ابنزياد آن دو كودك را زندانی كردند .آنان يك سال در زندان بودند .وقتی زندانبان
(پيرمردی به نام مشكور) آنان را شناخت و آزاد كرد ،شبانه از زندان گريختند و به
خانۀ زنی پناه بردند .آن زن شجاع و باايمان ،همسر «حارث» بود .هرچند حارث
طفالن مسل را كشت و سرشان را پيش ابنزياد برد ،فداكاری و ايمان آن زن كه
پناهدهندۀ دو فرزند مسل بن عقيل بود ،قابل ستايش است.

2

 .8زنان بنیاسد

بنیاسد ،قبيلهای بودند كه نزديك كربال میزيستند .پس از شهادت امام حسين
و كوچ سپاه كوفه از كربال ،زنان قبيله از مردان خود خواستند كه به دفن اجساد شهدا
بپردازند .چون مردان از پیآمدهای اين اقدام ترس داشتند ،زنان بنیاسد بدون توجه
به خطرهای اين كار ،برای دفن اجساد به سرزمين كربال رفتند؛ ّاما اقدام آنان سبب

شد كه مردانشان غيرت نشان دهند و برای دفن پيكرهای شهدا بروند 3.اين حركت و
 .1مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،45ص .119
 .2همان ،ص .100
 .3دایرةالمعارف تشیع ،ج  ،3ص .340
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فداكاری زنان ،سبب شد كه بنیاسد همواره در چش و دل شيعيان محبوبيت داشته
و قبيلهای فداكار و باشهامت شناخته شوند.
ّ .9درة ّ
الصدف

وی يكی از زنان شيردل شيعه و دختر عبدامله بن عمر انصاری بود كه در حلب
میزيست .وقتی كاروان اسرا به حلب رسيدّ ،درة ّ
امصدف تصمي گرفت با
همكاری گروهی از زنان ،اسرای اهل بيت :و سرهای ّ
مطهر شهدا را از چنگ
نيروهای حكومتی درآورند .به نقل تاريخ ،حدود هفتاد زن با او همراه شدند و
دست به اقدام زدند؛ ومی موفق به اجرای برنامه نشدند ،شكست خوردند و ّدرة
ّ
1
امصدف به شهادت رسيد.

 .1محمد ّ
امحسون ،اعالم النساءالمؤمنات ،ص .336

پیوستهای پبلیغی
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اهميتنهیازمنکر 

«مرحوم حاج شيخ عباسعلی اسالمی» میگويد :يكی از اطبای متدين كه به ايمان
مذهبی او باور داشت و سالها با ه دوست بودي  ،روزی به منزل ما آمد ،با
چهرهای خشمگين با من روبهرو شد و پس از سالم مختصری ،گفت« :آقا! من ِگلۀ

بزرگی از شما و نوع شما آقايان دارم ».گفت « :بفرماييد! چه شده؟» گفت« :درست

است كه من تحصيالت عاميه دارم و در كارم كه طبابت است واردم؛ ومی از
تحصيالت دينی بیبهرهام و چون پدر و مادرم متدين و اهل نماز ،عبادت و زيارت
بودند ،من ه تحت تعامي آنها وظايف دينی خود را به همان صورت و عادت
كودكی تاكنون كه سنی از من گذشته است ،ادامه دادهام .ديروز از حرم حضرت
عبدامعظي

بيرون میآمدم ،جوانی كه تهريشی داشت نزد من آمد ،سالم كرد و

مؤدبانه گفت« :خيلی معذرت میخواه ! چون ديدم از حرم بيرون آمديد ،معلوم
میشود مرد معتقد و متدينی هستيد و حتی مستحبات را ه كه يكی از آنها زيارت
ً
است رعايت میكنيد .خواست تذكری ده ! انگشتر شما ظاهرا طالست! اگر چنين
است ،برای مرد حرام است و تمام مدت شب و روز تا وقتی انگشتر دست اوست،
موجب گناه است؛ نماز را ه باطل می كند».
من ضمن تشكر ظاهری از او ،چون اين مسئله را نشنيده بودم ،به هر يک از
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روحانيون در مسير میرسيدم ،میپرسيدم و آنها حرمت آن را تأييد میكردند .گاليۀ
من از شما كه دوست چندين سامهام هستيد ،اين است كه چرا تاكنون به من در اين
باره چيزی نگفته بوديد؟»
قدری از مسئله شگفتزده شدم و گفت « :من فكر میكردم شما كه اهل
نمازيد ،اين مسئله را میدانيد يا اينكه انگشترتان طال نيست!» گفت« :خوب بود به
اندازۀ آن جوان كه معم ه نبود ،به من تذكر میداديد! حال بايد نمازهای ساميان
درازی را اعاده كن ؛ اما اگر شما همان روزهای اول كه انگشتر را دست كرم
میگفتيد ،چنين مشكلی براي پيش نمیآمد».
با شنيدن اين حرف او ،ياد آيۀ زيبايی از قرآن افتادم:
َ

ْ

ْ ْ َ ُ
« َو ْال ُم ْؤم ُن َ
ون َو ال ُمؤ ِمنات
ِ

َْ ُُ ْ ْ ُ َْ
ُُ َ ْ َُْ
وف َو ی ْن َّه ْو َن َع ِن ْال ُم ْن َك ِر؛ 1مردان و زنان باايمان ،ومی
بعضّهم أو ِلیاء بع ٍض یأمرون ِبالمعر ِ

(يار و ياور) يكديگرند و امر به معروف و نهی از منكر میكنند».

اميراممؤمنين نيز در حال احتضار ،ضمن وصايای ارزشمندی كه به فرزندان
ْ َ َ ّ
َ
األم َر ب ْال َم ْع ُروف َو َ
َلت ْت ُر ُكوا ْ
الن ْهی َع ِن ال ُم ْنك ِر فی َولی
و نزديكانش بيان كرد ،فرمود« :
ِ
ِ
َ
ُ
ََ ُ
یك ْم ش َر َار ُك ْم ُث َم َت ْد ُع َ
وّن َفالی ْس َت ُ
جاب لكم؛ 2امر به معروف و نهی از منكر را تر
عل
ِ
نكنيد كه اشرار و بدكرداران بر شما مسلط میشوند؛ سپس برای دفع آنها دعا
میكنيد و دعايتان مستجاب نمیشود».

3

غفلتوتوجه 

دهها سال پيش كه هنوز آب تهران مومهكشی نشده بود ،مردم در منازل خويش
آبانبار میساختند و آب شرب ساكنان هر منزل ،در آن ذخيره میشد .اين آب ،از
 .1توبه :آيۀ .71
 .2صبحی صامح ،نهج البالغه ،نامۀ .47
 .3غالمرضا فيروزيان ،گفتارهاى ارزنده ،ص  206ه .205
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نهرهايی میگذشت كه روی آنها پوشيده نبود و در دسترس رهگذران قرار داشت.
بارها اتفاق میافتاد كه برخی از زنان خانهدار ،مباسهای چر و حتی كهنههای
آمودۀ اطفال را در نهرها میشستند و آب را آموده میكردند.
دوست واعظی داشت كه او را میشناخت و به اخالقش واقف بودم .او در منابر،
كارهايی را به مردم سفارش میكرد كه خود آنها را انجام میداد .او بر بعضی
كارهای ناپسند زنان ،بسيار حساس بود ،از اين بابت سخت رنج میبرد و مكرر در
منابر تذكر میداد.
او روزی ،براي چنين خاطرهای را تعريف كرد« :عصرها مرا به مجلسی در يكی
از خيابانهای فرعی اميريه دعوت كرده بودند (اميريۀ آن روز ،قسمتی از خيابان
ومیعصر امروز است) .اميريه ،از خيابانهای خوب تهران بود و از جمله امتيازاتش
اين بود كه دو طرف خيابان ،دو نهر آب پيوسته جريان داشت .در يكی از روزها كه
به طرف آن مجلس میرفت  ،زنی را ديدم كه در يكی از نهرهای اميريه رخت
میشويد .از ديدن اين كار او ناراحت شدم و تصمي گرفت در سخنرانی خويش به
مطلبی در اين باره اشاره كن  .آن روز كه جمعيت زيادی ه پای منبرم نشسته بودند
و به سخنان گوش میكردند ،در پايان سخنرانیام ،خواست دربارۀ شستن مباسها
در نهر و آمودهكردن آب تذكری بده  .ابتدا صحنهای را كه بين راه ديده بودم به
اطالع حضار رساندم و گفت « :به اينان بگوييد انصاف داشته باشيد! آب شرب مردم
را كثيف نكنيد! پليدیها را به خورد افراد ندهيد! سالمتی ساكنان را به خطر نيندازيد
و مباسهای چركين را در نهرها نشوييد!»
بسياری از مستمعان ه سخنان مرا تأييد كردند و منبر تمام شد .پس از اتمام
مجلس ه برخی حضار ،به علت تذكر آن نكته از من تشكر كردند .وقتی جلسه را
تر كردم ،در راه عدۀ زيادی با من مصافحه كردند .از جمعيت خداحافظی كردم و
خيابان فرعی را پشت سر گذاشت  .به خيابان اصلی اميريه رسيدم .عدۀ زيادی از
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مردان و زنان مستمع نيز آن راه را میپيمودند .بعضی پيش از من به خيابان اصلی
رسيده بودند و گروهی بعد از من میآمدند.
احساس خستگی میكردم .كنار نهر نشست تا دستهاي را بشوي  .مشتی آب
برداشت و شروع كردم به شستن دستها .در همين حال ،ديدم يكی از مستمعان
سخنان كنار من رسيد و وقتی متوجه شد دارم دستان را با آب نهر میشوي ،
حرفهای مرا ،همانطور كه گفته بودم تكرار كرد .او با صدای بلند كه ديگران ه
بشنوند ،میگفت« :انصاف داشته باشيد! آب شرب مردم را كثيف نكنيد! پليدیها را
به خورد افراد ندهيد! سالمتی ساكنان را به خطر نيندازيد و مباسهای چركين را در
نهرها نشوييد!»
من تا آن محظه متوجه نبودم كه شستن دست در نهر ه  ،نوعی آموده كردن آب
است .مردم با شنيدن صدای آن مرد به من چش دوخته و با تبسمی آميخته به
استهزا ،نگاه میكردند .محظههای سخت و سنگينی بود .خيلی خجامت كشيدم.
به سرعت برخاست و سربهزير راهافتادم .مردم مرا به يكديگر نشان میدادند و
چيزهايی به ه میگفتند .نمیدان چگونه آن راه را طی كردم؛ اما احساس میكردم
خيابان بسيار طوالنیتر از هر روز شده است .از غفلت و اشتباه خود ،شرمگين و
پشيمان بودم .فردا كه در آن مجلس بر منبر رفت  ،شجاعانه به غفلت و اشتباه خود
اقرار كردم و ناآگاهیام را برای مستمعان توضيح دادم.

1

اخالصدرروضهخوانی 

من در زندگی خود علمايی را ديدهام كه با عشق و محبت ائمۀ اطهار

به مراتب

بااليی رسيدهاند .در ق فردی بود به نام شيخ ابراهي كه منبری و مورد عالقۀ شيخ
 .1فلسفی ،گفتار فلسفی ،ص  63ه .60
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عبدامكري بود .ايشان گاهی برای من جريانهای تاريخی و خاطراتی را نقل
میكرد .يكی از خاطراتی كه او براي تعريف كرد ،چنين است:
روزی فردی كه اداری بود ،مرا برای منبر دعوت كرد؛ ومی من قبول نكردم.
شيخی به من گفت« :چرا دعوت او را نپذيرفتی ...:احتمال نمیدهی كه اين شخص
از خودت بهتر باشد؟» اين سخن او اثرگذار بود و من دعوت آن مرد را قبول كردم.
چند روز بعد ،آن شيخ را ديدم و گفت « :من رفت و روضه را خواندم؛ اما از حرف تو
دمگير هست !»
يک شب در عام خواب ديدم ،منبریها جمع شدهاند كه بروند نزد حضرت
سيدامشهدا ؛ اما جرأت نمیكنند؛ ناگهان همان شيخ را ديدم كه آمد تا برود پيش
حضرت .منبریها نيز نيازهايشان را بيان كردند ،تا شيخ به امام بگويد .يكی گفت:
«به امام بگو دعا كند كه زن خوبی گيرم بيايد؛ زيرا زن خوبی ندارم ».يكی گفت:
«به آقا بگو من برای شما روضه میخوان ؛ ومی چون صداي خوب نيست ،مردم
میخندند .به حضرت بگو دعا كنند كه صداي خوب شود ».ديگری گفت« :من
قرض دارم .به آقا بگو دعا كنند كه بتوان قرضهاي را بپردازم ».شيخ رفت پيش امام
و بعد از مدت كوتاهی برگشت .او به آن كس كه زن بدی داشت ،گفت« :امام
فرمودند كه قسمت تو همين است ».به كسی كه قرض داشت و تقاضای ادای دين،
گفت« :قرض تو ادا شد ».و به كسی كه صدای بد داشت ،گفت« :امام فرمودند كه
اگر برای من روضه میخوانی ،همين صدا را دوست دارم و اگر برای غير من
میخوانی ،الزم ندارم ».من از ديدن اين خواب هنوز ه در شگفت !
ثبتنامذاکرانحضرتسيدالشهدا

1



در يكی از ديدارهايی كه با يكی از مراجع تقليد معاصر (شاگرد مرحوم آيتامله
 .1آیینهداران حقیق  ،مصاحبه با آيتامله علی مشكات ،ج  ،1ص  533ه .532
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سيدعبدامهادی شيرازی) داشت  ،از ايشان پرسيدم« :آيا از آيتامله سيدعبدامهادی،
كرامتی ديدهايد؟»
فرمودند« :آقا سيدعبدامهادی خيلی مرد بزرگی بود .من خود از او كرامتی
نديدم؛ اما واجد مطامب عجيبی بود! درسش از نظر كيفی نظير نداشت .پنج مجتهد
ّ
مسل پای درسش بودند؛ مانند« :سيدعلی بهشتی» و «شيخعباس رميثی» ،كه بعد
از «آلياسين» ،عربها به او مراجعه كردند كه رسامه بدهد؛ ومی او به
سيدعبدامهادی ارجاع داد .مرحوم «آقای ميالنی» ه همۀ بيتش را بعد از
«سيدابوامحسن» به سيدعبدامهادی ارجاع داد .هيچ هوسی در او نبود!

ايشان وقتی نابينا شد .مرحوم آقا «سيدجعفر شيرازی» 1فرعی از كتاب عروه

میخواند و ايشان بحث میكرد؛ درست مثل روزهای بينايیاش .من ه هميشه
پهلويش مینشست  .آقا سيدجعفر شيرازی در تقوا و سكوت نمونه بود .ايشان به
تهران آمد و در تهران فوت كرد .خبر فوتش كه به آقا سيدعبدامهادی رسيد ،سر در
گوش من گذاشت و فرمود« :اين قضيه را اكنون كه آقا سيدجعفر از دنيا رفته
میگوي ؛ تا بود نگفت !
يک شب خواب ديدم كه دوتا كرسی گذاشتهاند بيرونی منزل (همان بيرونی كه
درس میگفت) .حضرت سيدامشهدا

و حضرت عباس

اين دو كرسی نشستند .دفتری را حضرت عباس
میديدم .حضرت سيدامشهدا

وارد شدند و روی

باز كرد و من اين دفتر را

با اشاره به يكی از اس هايی كه در آن دفتر بود،

فرمود« :اين اس را قل بزن!» حضرت عباس

ه آن نام را قل زد؛ سپس فرمود:

«جای اين اس  ،اس آقا سيدجعفر را بنويس!» حضرت عباس

ه نام آقا

سيدجعفر را نوشت ،دفتر را بست و رفتند.
ادر آقاميرزامهدی شيرازی ،و هر دو برادرخان های آيتامله سيدعبدامهادی بودند.
 .1ايشان بر ِ
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من از عظمت اين خواب تا صبح نخوابيدم .فردا وقتی آقا سيدجعفر آمد ،گفت :
«آقا سيدجعفر! من ديشب خوابی ديدم و از عظمت آن تا صبح نخوابيدم ».خواب را
برای ايشان شرح كردم و از او خواست كه زود قضيه را بگويد.
آقا سيدجعفر منقلب شد و گفت« :من ديشب در حرم حضرت اميراممؤمنين
بودم .پس از بيرون آمدن ،به اين فكر افتادم كه من عمری برای امام حسين

گريه

كردم؛ ومی كسی را نگرياندم و اين اجر نصيب من نشده است! اين فكر مرا مشغول
كرد .ديشب ه شب اول محرم بود .رفت گشت و كتاب «جالء امعيون مجلسی »
را پيدا كردم .آمدم خانه زن و بچهام را دور ه جمع كردم و گفت از امشب من
روضه میخوان  ،شما ه گريه كنيد ».اين خواب را آقا سيدعبدامهادی همان شب
ديده بود!

1

مقتلخوانیبراییکمسيحی 

يكی از دوستان اهل منبرمان میگفت كه در ايتاميا منبر میرفت  .جمعيت زيادی از
عربهای مبنان و عراق پای منبرم میآمدند .شخصی كه باشگاه را از او اجاره كرده
بودي  ،مسيحی بود .ده شب جلوی در ايستاده بود و ما را نظاره میكرد .شب ده ،
بعد از وعظ ،سخنرانی و عزاداری ،مرا صدا زد و گفت« :تو اين باشگاه چه خبر
است؟ من اينجا را برای جشنها ،متينگها و مالقاتها اجاره میده  .چه شده اين
شبها اين مردم مینشينند و گريه میكنند؟ چرا اينقدر اشک میريزيد؟ بر سر و
صورت میزنيد؟» با اينكه خسته بودم .نشست و از پيغمبر اكرم
گفت كه پيامبر ما رسول امله

سخن گفت .

است .او دختری به نام فاطمه داشت كه تنها

يادگارش بود .اين دختر دو پسر داشت به نام حسن و حسين
 .1محمد محمدی ریشهری ،خاطرههاى آموزنده ،ص  46ه .45
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روی سينه مینشاند ،میبوييد ،میبوسيد و سفارش آنها را میكرد .حضرت بر آنها
احترام قائل بود و محبت فراوان داشت؛ اما وقتی پيغمبر از دنيا رفت ،حرمت
دخترش را نگهنداشتند .دخترش از دنيا رفت ،حرمت امام حسن
امام حسن

شهيد شد ،حسين

را نگهنداشتند و

را در كربال محاصره كردند ».بدين ترتيب ،يک
و

دوره مقتل برايش گفت و برايش شرح دادم كه آب را به روی امام حسين
ً ً
خانوادهاش بستند ،يارانش را كشتند ،جوانش را ِاربا ِاربا كردند ،برادرش را از فراز
زين انداختند ،تير بر حنجر ششماههاش زدند ،بر بدنش اسب دوانيدند و زن و
بچهاش را چهل منزل گرداندند .دو ساعت برايش مقتل خواندم .آنقدر اين آقای
مسيحی گريه كرد كه خانمش آمد و گفت« :سی سال است كه با اين آقا زندگی
میكن و گريۀ او را نديده بودم؛ چه كرديد با او؟!»
گفت « :از امام حسين

برايش گفت كه قتيلامعبرات است؛ كشتۀ اشكهاست.

از امام حسين گفت  ،حسينی كه گاهی پيغمبر او را روی سينه مینشاند،
مبهايش را روی گلوی او میگذاشت و میفرمودَ « :ما ِلی َو ِلی ِز ی َد؛ 1يزيد! با
حسين من چه كار داری؟!» حسينی كه گاهی پيامبر به چهرهاش نگاه میكرد و
اشک میريخت .اميراممؤمنين

به او نگاه میكرد و اشک میريخت».

2

یاریخداوند 

زمستان سال  ،1373برای تبليغ اسالم و معارف دينی ،با مباس مقدس روحانيت به
جمهوری خودمختار نخجوان اعزام شدم .پس از ّ
تحمل رنجهای بیشمار ،خود را
به شهر «شرور» رساندم .مردم نخجوان به علت جنگ با جمهوری ارمنستان ،از
 .1مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،44ص .266
 .2ناصر رفيعی محمدی ،گفتار رفیع ،ص  111ه .112
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محاظ سوخت ،مواد غذايی ،برق و غيره در مضيقه بودند .گاهی از شدت سرما و
يخبندان ،درختان كوچه و خيابان را میبريدند و برای سوخت منازمشان از آنها
استفاده میكردند .در اين اوضاع و احوال ،برنامههايمان را شروع كردي  .يكی از
همسايهها به اين مباس (مباس روحانيت) حساس بود! به من فحش و ناسزا میگفت
و صاحب خانه را تحت فشار میگذاشت تا قرارداد اجاره را به ه بزند .او اصرار
داشت من منزل را تخليه كن ؛ ومی من تحمل میكردم و میگفت كه خداوند
ارح امراحمين است و انشاءامله كمک خواهد كرد.
اوضاع روز به روز بدتر میشد .سرما و يخبندان و كمبودهای ديگر از يک طرف
و ّ
تحمل فحش و ناسزاهای روزانۀ همسايه از طرف ديگر ،مرا بهشدت رنج میداد.
برنامۀ همسايه اين شده بود كه روزی سه ه چهار بار در خيابان يا منزل و يا مسجد به
من و همۀ مقدسات فحش و ناسزا میگفت؛ حتی بعضی اوقات هنگام سخنرانی،
ميكرفون را از دست من میگرفت و به اسالم ،روحانيت ،ايران ،امام و ...ناسزا
ً
میگفت .اين قضيه برای ما ،درد بیدرمانی شده بود كه حقيقتا تحملش بسيار
سخت بود؛ در عمرم چنين مصيبتی نديده بودم!
ايام بدين منوال میگذشت تا اينكه ايام محرم نزديک شد .با همكاری
استانداری آذربايجان غربی ،عالوه بر عزاداری در روزهای محرم ،برای روز عاشورا
يكی از هيئتهای عزاداری كشور تركيه را نيز همراه يک گروه فيل برداری ،برای
يكی از شبكههای تلويزيونی تركيه دعوت كردي  .برای ميهمانان ه كه حدود
پنجهزار نفر بودند ،غذای ّ
مفصلی آماده شد .مراس بسيار باشكوهی را اجرا كردي ؛
اما آن مرد فحاش ،باز ه در روز عاشورا به اسالم ،روحانيت ،ايران ،امام و همۀ
مقدسات ما توهين كرد ،فحش و ناسزا گفت و آن همه زحمت ،رنج و تالش ما را با
بره زدن برنامۀ عزاداری از بين برد .هيچكاری از من ساخته نبود .اگر به پليس ه
میگفتي  ،جواب میدادند كه ايشان مست است و با مست هيچكاری نمیتوان
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كرد.
در پايان اهانت و ناسزاگويی به مسجد ،اسالم و امام حسين

نيز ،با چاقو به

من حملهور شد كه چون بهموقع متوجه شدم ،خود را كنار كشيدم و نتوانست به من
صدمه بزند .آن روز گذشت و من در اين فكر بودم كه با اين مرد فحاش چه كن ؟
ً
هر چه تالش میكردم ،كمتر موفق میشدم .از هدايت او كامال مأيوس بودم و اميد
نجات برايش نمیديدم.
بعد از ظهر آن روز ،با خود حديث نفس میكردم كه من سربازی بيش نيست !
موال و سروری دارم كه با يک اشارهاش عاممی نابود میشود! ناگهان به ذهن رسيد
كه وضويی بگيرم ،دو ركعت نماز بگزارم ،با خدای خويش درد دل كن و نيازم را با
او در ميان بگذارم.
با دمی غمگين ،قلبی آ كنده از عشق و ايمان و روحی بسيار اميدوار به فضل و
ً
رحمت امهی ،وضو ساخت و نماز خواندم .دم حقيقتا شكسته بود .چنان خود را به
موال و آقای خود نزديک میديدم كه انگار هر دعايی در آن حال میكردم ،قبول
می شد! به فضل امهی يقين داشت  .بعد از راز و نياز ،سر از سجده برداشت و به
حاضران گفت « :با چش خود ديديد كه فالنی چقدر به اسالم ،قرآن ،مسجد و امام
ّ
فحش و ناسزا گفت و چگونه به مقدسات ما توهين كرد؟» حاضران همه جواب
دادند« :بلی!» گفت « :حاال كه او از پذيرش حق ابا دارد و از كار زشتش دست
برنمیدارد ،ديگر چارهای جز شكايت به مواليمان امام حسين

نداري ! من در

حق او نفرين میكن  ،شما ه آمين بگوييد؛ باشد كه خداوند متعال دعای
مضطرين را مستجاب گرداند!»
امبته ذكر اين نكته الزم است كه نفرين آخرين ابزار است و تا سرحد امكان،

ّ
مبلغ بايد با سعۀ صدر با مردم برخورد كند؛ اما من ديگر مضطر شده بودم و در غير
اين صورت ،بدون مطف خداوند و استجابت دعا ،ناچار بودم كه به ايران برگردم.
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قس دادم و

خدای بزرگ را چندين نوع ياد كردم ،او را به حق اهلبيت

نابودی هرچه سريعتر آن مرد شرور را از درگاه او خواست  .حاضران نيز آمين گفتند.
بعد از مراس  ،تصمي گرفت اگر دعاي مستجاب نشود و از دست آن مرد
نجات پيدا نكن  ،فردای آن روز هرطور شده آن شهر را به مقصد ايران تر كن ؛
ومی مطف و احسان خداوند شامل حاممان شد و در ساعت دوازده شب ،اطالع
دادند كه آن فرد فحاش ،به جهن واصل شده است .پس از شنيدن اين خبر ،دو
ركعت نماز گزاردم و خداوند را شكر كردم .جريان مرگ او چنين بود كه بعد از ظهر
عاشورا ،ميهمانی مفصلی ترتيب میدهد و تعدادی از افراد عياش و اراذل و اوباش
را برای صرف شام دعوت می كند .شام مفصلی نيز همراه مشروبات امكلی
رنگارنگ آماده می كند .ميهمانان از خوردن مشروبات امكلی بهحرمت روز عاشورا
ابا میكنند .او اصرار زيادی می كند و آنها نمیپذيرند .سرانجام خودش عصبانی
شده ،همۀ مشروبات را میخورد و بعد از محظاتی ،همانجا پيش چش حاضران
میتركد و به جهن واصل میشود.
اين واقعه حادثهای طبيعی نبود؛ بلكه نصرت امهی بود كه موجب هدايت خيل
عظيمی از گناهكاران و مشروبخواران محل شد .تعداد زيادی از آنها پس از اين
واقعه به مسجد روی آوردند .آنها با اهدای فرش و اشيای ديگر به مسجد ،برائت و
انزجار خويش را از اين نوع اعمال ابراز داشتند .مردم گروه گروه به مسجد میآمدند
و طلب دعای خير و سالمتی برای خويش و فرزندانشان میكردند.
ارادتبهمراسمعزاداریاباعبداللهالحسين

1



حضرت «آيتامله بروجردی» با اينكه نزديک نود سال از عمر شريفشان
 .1محمدجواد مياندوآبی ،مجلۀ مبلغان ،پيش شمارۀ هفت  ،ص  83ه .81
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میگذشت ،هيچ وقت احتياج به عينک پيدا نكردند و دور و نزديک را بدون عينک
میديدند .هنگام مطامعه ه هرگز عينک به چش نمیزدند .وقتی علت را جويا
شدي  ،فرمودند« :من در بروجرد كه بودم ،در اثر مطامعۀ زياد چشم ضعيف شد و
مبتال به چش درد شدم .در آنجا روز عاشورا مراس خاصی اجرا میشود .در نقطه-
های مختلف شهر كه خا هست ،آب میبندند و ِگل درست میكنند .مردم در آن
روز ،از سر تا پا خود را با ِگل آغشته و دسته دسته برای عزاداری حركت میكنند .من

بدن يكی
ه يک روز عاشورا ،در آن جمع بودم و به قصد استشفا ،مقداری از ِگل ِ

از آن افراد را گرفته و بر چش خود ماميدم .چشم خوب شد .از آن تاريخ درد و
ضعف چش بر من عارض نشده است؛ ومی تا زمانی كه زنده هست  ،راضی نيست

اين موضوع بازگو شود».

1

محجبهشدنیكخانمبیحجابدرزوریخ


جناب آقای «محمدرضا خرميان» میگو يد كه سال  1385و  ،1386دو بار به
«زوريخ» كه از شهرهای بزرگ سوئيس است ،دعوت شدم .در آنجا مسجدی به نام
«امام علی » وجود دارد كه متعلق به ايرانيان است و شيعيان افغانی و عراقی ه
در آنجا حضور میيابند.
هر دو دعوت در ماه محرمامحرام بود .هر شب با حضور عالقهمندان نماز
جماعت مغرب و عشا اقامه میشد؛ سهپس چند دقيقهای قرآن تالوت كرده ،بعد از
آن حدود يك ساعت دربارۀ علل قيام امام حسين

سخنرانی میكردم و گاهی

احاديث اخالقی میگفت و در پايان توسل ،عزاداری ،سينهزنی و روضهخوانی
مفصل ساالر شهدان ،حضرت اباعبدامله امحسين

برگزار میشد كه خودم همه را

 .1آیینهداران حقیق  ،مصاحبه با آيتامله نوری همدانی ،ج  ،1ص  404ه .403
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میخواندم .پس از دعا و اتمام مراس نيز ،شام داده میشد.
در چندين شب متوامی وسط روضهخواندن ،متوجه شدم در قسمت خان ها،
پشت پرده خانمی با صدای بلند گريه میكند و گاهی جيغ میكشد و نامه می كند.
از آقای خيابانی كه مسئول و گرداندۀ مسجد بود ،پرسيدم« :اين خان مشكلی دارد
ً
يا مثال فرزندش فوت شده كه اينطور گريه و نامه میكند؟»
آقای خيابانی گفت« :اين خان داستانی دارد كه میگو يي بيايد در دفتر مسجد
تا خودش برای شما تعريف كند».
آن خان به دفتر مسجد آمدند .به او گفت « :شنيدهام كه داستانی داريد؛ براي
نقل كنيد تا استفاده كني ».
او گفت« :من و شوهرم با دختر و پسرم ،حدود پانزده سال قبل برای زندگی به
زوريخ آمدي  .از روز اومی كه آمدي  ،متأسفانه دينمان را كنار گذاشتي ! من حجاب
را كنار گذاشت و نماز ،روزه و ديگر عبادات را ه تر كردم .مادرم وقتی فهميد من
بیحجاب شدهام ،مرتب از تهران تلفن میزد و مرا نصيحت میكرد .او با گريه می-
گفت« :پدرت از وقتی فهميده تو بیحجاب شدهای ،نماز نمیخوانی و عبادت
نمیكنی ،دائ گريه میكند و سر نمازها برايت دعا میكند كه هرچه زودتر با خدا
آشتی كنی».
امسال دو ماه به محرم مانده ،شبی در عام رؤ يا ديدم در سامنی هست كه مردان
و زنان زيادی در آن جمعاند .يك دفعه در سامن باز شد ،آقايی آمد و با صدای بلند
اعالم كرد« :آقايان و خان ها آماده باشيد! اآلن آقا امام حسين
میآورند ».طومی نكشيد كه آقا امام حسين

تشريف

با جبروت و چهرهای بسيار زيبا و

نورانی كه در عمرم شخصی به آن شكوه و زيبايی نديده بودم ،تشريف آوردند.
جمعيت راه باز كردند .آقا آمدند و با حاضران احوالپرسی كردند .من در عام
خواب با خودم گفت « :وای بر من! من كه حجاب ندارم! چطور با آقا روبهرو
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شوم؟» حضرت نزديك شدند .من دو دست را روی سرم گذاشت كه جلوی آقا
خجامت نكش  .وقتی حضرت رسيدند ،من به ايشان سالم كردم؛ اما آقا روی
مباركشان را از من برگرداندند .يك محظه ساكت شدم و نفس در سينهام حبس شد؛
بعد امام

فرمودند« :دخترم! به تو چه بدی كردي كه با ما قهر كرديد؟» من ديدم

هيچ جوابی ندارم .آقا راست میگفت! آنها كه به ما بدی نكرده بودند .ما خودمان به
خودمان بدی كرده و با اين بزرگواران و با مكتب انسانساز آنها قهر كردي  .اينجا بود
كه شروع كردم به گريه .جيغ میزدم و مرتب میگفت « :آقا غلط كردم! اشتباه كردم!
جبران میكن !» آقا امام حسين

فرمودند« :دخترم! اگر میخواهی عاقبت به خير

شوی و ما از شما راضی شو ي  ،اين گوشۀ عبای مرا بگير ».تا خ شدم و گوشة
عبای آقا را گرفت  ،از خواب پريدم .حاال دو ماه است كه دوباره باحجاب شدهام.
دخترم ه باحجاب شده است .خودم و شوهرم نماز میخواني و با خدا ،قرآن،
پيامبر و اهلبيت :آشتی كردهاي  .گريهها و آه و نامههای من برای گذشتهام است كه
چطور پانزده سال در جهل و نادانی بودم و چقدر مردها موی سرم را ديدهاند .گريه
میكن تا گناهان پاك شود .به او گفت « :اينكه امام حسين

شما را از گمراهی

نجات داده ،همه از دعاهای پدر و مادرت بوده است! هميشه آنها را دعا كن و
مواظب خود و بچههايت باش.

1

 .1محمد محمدی ریشهری ،خاطرههاى آموزنده ،ص .86 - 87
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حجتاالسالموالمسلمينسيدتقیواردی


ّ
لمحرم
ّاو
استجابتدعایحضرتزکریا

خداوند متعال دعای زكريا

(624سالپيشازهجرت) 

را اجابت و در كهنسامی وی و همسرش ،فرزندی به

آنان عطا كرد كه خودش وی را يحيی ناميد و اين نام ،پيش از آن سابقهای نداشت.
حضرت يحيی به تصديق قرآن كري  ،پيشوای بندگان در عل  ،عبادت و
َ ًَ َ ُ ً
1
ورا َو َنبی ًا م َن َ
الص ِال ِحین».
پاكدامنی و از پيامبران صامح امهی بود« :سیدا و حص
ِ ِ
یورشابرههبهمکهمعظمهبراینابودیکعبه(53سالپيشازهجرت)

«ابرهة بن صباح» ،حاك

سختگير و سفا سرزمين يمن ،در اين روز برای

تخريب خانۀ خدا ،به مكه هجوم آورد .مردم مكه با مصلحتانديشی عبداممطلب،
از رويارويی با سپاه او اجتناب كرده و به كوهها و ّدرههای اطراف پناه بردند .ابرهه كه
از عدم مقاومت مردم اطمينان حاصل كرد ،دستور پيشروی و تخريب خانۀ خدا را
صادر كرد؛ ومی هنوز به كعبه نزديك نشده بود كه ناگهان ديد فوجی پرنده از سمت
* عضو هيئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.
 .1آلعمران :آيۀ .39
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دريا پديدار و بر باالی سرشان به پرواز درآمدهاند .پرندگان آنان را سنگباران
میكنند و در اندك مدتی ،سپاهيان ابرهه متالشی و تعداد زيادی از آنان به هالكت
میرسند .از سپاه عظي ابرهه ،تعداد اندكی موفق به فرار و عقبنشينی به سوی يمن
میشوند .ابرهه نيز از فراريان بود كه با بدن زخمی و خونآمود ،به يمن برگشت و در
آنجا با سرافكندگی تمام به هالكت رسيد.
سال وقوع اين واقعه ،چون اهميت بسزايی نزد مردم سرزمين عربستان داشت،
«عام امفيل» ناميده شد.
حصرپيامبر

یطالب(سالهفتمبعثت) 
یهاشمدرشعباب 
وبن 

بعد از آنكه رسول خدا

سه سال مخفيانه و چهار سال آشكارا مردم را به دين

اسالم دعوت كرد و عدۀ زيادی از اهامی مكه به آن حضرت ايمان آوردند ،سران
مشر قريش تحمل خود را از دست دادند و در «دارامندوه (مجلس اعيان قريش)»
تصمي به محاصرۀ اقتصادی و اجتماعی پيامبر

 ،پيروانش گرفتند .آنان

پيماننامهای نوشته ،آن را درون خانۀ خدا آو يخته و سوگند ياد كردند كه تا از
پایدرآوردن پيامبر

و يارانش ،به آن پایبند باشند.

حضرت ابوطامب  ،عموی پيامبر خدا
بنیهاش و اوالد و احفاد عبداممطلب

كه سيادت و بزرگی طايفۀ

را برعهده داشت ،از پيماننامۀ ننگين

قريش ناراحت و شگفتزده شد و ماندن در مكه را به مصلحت پيامبر

و

مسلمانان ندانست و ناچار دستور داد تمامی فرزندان عبداممطلب  ،نوادگان وی
و افراد طايفۀ بنیهاش  ،برای حفظ جان رسول خدا

و در امان ماندن از كيد و

كين قريش ،از مكه خارج و به ِشعبی كه ميان بلندیهای اطراف مكه قرار داشت،
نقل مكان كنند.

بنیهاش  ،سه سال در آن ّدرۀ خشك ،با نهايت عسرت و تنگدستی به سر بردند
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و جز در ايام حج و ماههای حرام كه در سراسر حجاز و جز يرةامعرب ،آتشبس و
امنيت نسبی برقرار بود ،نمیتوانستند از آنجا خارج شده و با ديگران ارتباط داشته
باشند.
سرانجام جبرئيل امين به پيامبر خدا وحی آورد كه موريانه پيماننامۀ قريش
را جو يده و آن را از بين برده است .پيامبر اين خبر آسمانی و مسرتبخش را به
اطالع عمو يش ابوطامب رسانيد .او با خوشحامی از شعب خارج شد ،به سوی
سران قريش رفت ،خبر غيبی برادرزادهاش را به اطالع آنان رسانيد و آنان را بهتزده
كرد.
در كعبه را گشوده و پيماننامه را باز كردند؛ ومی همانطور كه رسول
آنها ِ
ّ
1
خدا خبر داده بود ،جز كلمۀ «بسمك اللهم» چيزی از آن باقی نمانده بود.
وفاتمحمدحنفيه(سال81هجریقمری)

پس از شهادت حضرت فاطمه زهرا  ،امير مؤمنان ،امام علی

با چندتن از

بانوان بافضيلت ازدواج كرد كه يكی از آنان« ،خومه بنت جعفر بن قيس» بود.
اين بانوی گرانمايه ،پس از مدتی فرزندی برای همسر بزرگوارش به ارمغان آورد
كه امام علی  ،به دميل شدت عالقه به پيامبر

 ،وی را «محمد» ناميد و كنيۀ

«ابوامقاس » را برايش برگز يد.

َ
«محمد بن علی » ،بهعلت منتهیشدن ن َسب مادریاش به حنفية بن جي ،

ّ
ملقب به محمد حنفيه يا محمد بن حنفيه شد و سرانجام در سال  81هجری قمری
وفات نمود.

2

 .1فضل بن حسن طبرسی ،اعالم الورى بأعالم الهدى ،ص 71؛ ابن خلدون ،تاریخ ابنخلدون ،ج ،1
ص .397
 .2احمد بن يحيی بالذری ،انساباالشراف ،ص 110؛ شيخ مفيد ،االرشاد ،ص 354؛ اربلی ،کشتف
الغمة فی معرفة األئمة ،ج  ،1ص 590؛ شيخ عباس قمی ،منتهیاآلمال ،ج  ،1ص .186
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ّ
ّ
ممحرم
دو
ورود امام حسین

به کربال (سال  61هجری قمری)

امام حسين  ،روز هشت ذیحجۀ سال  60هجری قمری ،عازم كوفه شد و پس از
 25روز طی طريق ،در دوم محرم سال  61وارد كربال شدّ « .
حر بن يز يد» كه از
جانب «عبيدامله بن زياد» مأمور جلوگيری از ورود آن حضرت به كوفه بود ،بر امام
حسين سخت گرفت و او را در سرزمينی خشک و سوزان ،مجبور به توقف كرد.
َ ُّ َ ّ َ ُ َ َ َ
رب و
امام حسين  ،وقتی نام كربال را شنيد ،فرمود« :اللهم ِانی اعوذ بك ِمن الك ِ
َ
الء؛ خداوندا! به تو پناه میبرم از كرب و بال!» سپس فرمود« :فرود آييد كه منزل
الب ِ
ّ
و خيمهگاهمان اينجاست .اين زمين ،محل ريختن خون ماست و در اين مكان،
ّ
1
قبرهای ما واقع میشود .اينها را جدم ،محمد مصطفی به من خبر داده است.
ّ
ّ
ممحرم
سو
ورود عمر بن سعد به کربال (سال  61هجری قمری )

«عمر بن سعد بن ابیوقاص» ،از جانب عبيدامله بن زياد مأموريت يافت كه در
برابر سپاه اند امام حسين قرار گرفته و منتظر دستور بعدی او باشد .ابنسعد ،با
سپاهی چهارهزارنفری از كوفه خارج و ّ
سوم محرم ،يك روز پس از ورود امام
حسين

به كربال ،وارد اين سرزمين شد .سپاه هزارنفری ّ
حر بن يز يد نيز به او

پيوست و تحت فرماندهی وی قرار گرفت.

2

 .1شيخ مفيد ،االرشاد ،ص 416؛ شيخ عباس قمی ،منتهیاآلمال ،ج  ،1ص 320؛ ابهن اعهث كهوفی،
الفتوح ،ص .871
 .2مجلسی ،بحتار األنتوار ،ج  ،44ص 384؛ ابهوامفرج اصهفهانی ،مقاتلالطتالبیین ،ص 74؛ شهيخ
عباس قمی ،منتهیاآلمال ،ج  ،1ص 333؛ ابن اعث كوفی ،الفتوح ،ص .885
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ّ
چهارممحرم
آغاز خالفت عثمان بن عفان (سال  24هجری قمری)

وقتی «عمر بن خطاب» از مرگ خود اطمينان پيدا كرد ،شش نفر از صحابۀ معروف
رسول خدا (علی بن ابیطامب  ،عبدامرحمن بن عوف ،عثمان بن عفان ،زبير
بن عوام ،طلحة بن عبيدامله و سعد بن ابیوقاص) را كانديدای خالفت كرد ،تا آنان
بعد از مرگ وی ،با مديريت عبدامرحمن بن عوف ،ظرف سه روز تشكيل جلسه داده
و پس از بحث و بررسیهای الزم ،يك تن از ميان خود را به خالفت اسالمی
انتخاب كنند .اعضای جلسه پس از بررسی جوانب قضايا ،دو نفر از ميان خودشان
را انتخاب كردند و بقيه به آن دو رأی دادند .آن دو عبارت بودند از :امام علی بن
ابیطامب و عثمان بن عفان.
عبدامرحمن در آغاز ،به امام علی گفت« :ای ابوامحسن! آيا با خدا پيمان
میبندی كه به كتاباملهّ ،
سنت رسول خدا و سيرۀ دو خليفۀ پيشين عمل كنی؟»
امام علی فرمود« :پيمان میبندم كه به كتاب خداّ ،
سنت پيامبر و به عل
خود عمل كن ».
سپس عبدامرحمن ،همين پيشنهاد را به عثمان بن عفان ارائه كرد و عثمان كه
منتظر چنين فرصتی بود ،بیدرنگ گفت« :میپذيرم .من پيمان میبندم كه به كتاب
خداّ ،
1
سنت پيامبر و سيره شيخين عمل كن !»
ششممحرم
ّ
رحلت سیدشریف رضی (سال  406هجری قمری)

«سيدمحمد بن حسين موسوی» ،معروف به سيدرضی ،شش محرم سال 406
 .1مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،98ص 195؛ شيخ عبهاس قمهی ،وقتایع االیتام ،ص  129و 143؛ ابهن
خلدون ،تاریخ ابنخلدون ،ج  ،1ص 554؛ يعقوبی ،تاریخ الیعقوبی ،ج  ،2ص 162؛ محمهد بهن
جرير طبری ،تاریخ األمم والملوک ،ج  ،4ص .193
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هجری قمری ،در بغداد وفات كرد .برادرش سيدمرتضی كه در آن زمان زنده بود ،از
شدت حزن و ناراحتی ،نتوانست در تشييع جنازۀ وی شركت كند .ناچار او را به
حرم جدش امام موسی كاظ

بردند تا آرام بگيرد و اشراف و اعيان مذهبی و

كشوری و عموم مردم در تشييع باشكوه جنازۀ سيدرضی شركت كردند .فخرامملک،
وزير بهاءامدومۀ ديلمی بر پيكر مطهرش نماز خواند و در خانۀ خويش ،نزديكی قبر
مطهر امامين كاظمين

دفن كرد .سيدرضی عالوه بر تصنيف نهجامبالغه،

كتابهای ديگری را چون :امخصائص و ...تأميف كرد.

1

فتممحرم
ّ
ه
نامۀ عبیدالله بن زیاد به عمر بن سعد (سال  61هجری قمری)

پس از آنكه عمر بن سعد وارد كربال شد ،جلساتی بين وی و امام حسين

يا

فرستادگانشان برقرار شد و اين خبر به اطالع عبيدامله در كوفه رسيد .عبيدامله
حاضر به مصامحه و پايان ماجرا بدون خونريزی نبود و تالش میكرد كه اين امر را
سختتر كند .او در هفت محرم نامهای برای عمر بن سعد نوشت و دستور داد كه
بر امام حسين

سخت گيرد و ميان وی و آب فرات حائل گردد تا آن حضرت و

يارانش در فشار قرار گرفته و تسلي شوند.

2

هشتممحرم
ّ
دیدار امام حسین

با عمر بن سعد (سال  61هجری قمری)

امام حسين  ،برای كاستن حساسيتهای دو سپاه و ايجاد تفاه بين آنها،
 .1شيخ عباس قمی ،وقایع االیام ،ص .145
 .2شههيخ مفيههد ،االرشتتاد ،ص 434؛ مجلسههی ،بحتتار األنتتوار ،ج  ،44ص  315و 389؛ اربلههی،
کشفالغمة فی معرفة االئمة ،ج  ،2ص 226؛ شيخ عباس قمی ،منتهیاآلمال ،ج  ،1ص .335
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خواستار مالقات خصوصی با عمرسعد شد .عمر ،پيشنهاد امام را پذيرفت و تفاه
كردند كه شب هشت محرم ،در خيمهای ميان دو مشكرگاه ،نشستی خصوصی
داشته باشند .آن دو ،در جلسه حضور يافته و تا پاسی از شب با ه گفتوگو
كردند.

1

نهممحرم
ّ
ورود شمر بن ذی الجوشن به کربال (سال  61هجری قمری)

بعد از اعزام عمر بن سعد به كربال ،عبيدامله بن زياد سپاهيان ديگری نيز به تدريج
عازم كربال كرد .وی ،عالوه بر مشكر هزار نفری ّ
حر بن يزيد رياحی ،چهار هزار تن
همراه عمر بن سعد ،دو هزار نفر با يزيد بن ركاب كلبی ،چهار هزار نفر به
فرماندهی حصين بن نمير سكونی ،هزار نفر همراه شبث بن ربعی ،هزار نفر با
ّ
حجار بن ابجر بجلی ،سه هزار نفر همراه مصار بن مزينه مازنی ،دو هزار نفر به
فرماندهی شخص ديگر به كربال اعزام كرد ،تا با پيوستن به سپاه عمر بن سعد،
جبهه سپاهيان يزيد را در برابر سپاهيان امام حسين

تقويت و تحكي نمايد؛ اما

شرورترين نيروهای عبيدامله بن زياد ،مشكر شمر بن ذیامجوشن (از بازماندگان
خوارج) بود ،كه به همراه چهار هزار تن ،به قصد نبرد با اهل بيت پيامبر

وارد

سرزمين كربال شد.
امتناع حضرت عباس

و برادرانش از پذیرش اماننامه (سال  61هجری قمری)

شمر بن ذیامجوشن ،كه از طايفۀ بنیكالب (خانوادۀ مادری حضرت عباس
سه برادرش) بود ،عصر روز تاسوعا نزديك خيمهگاه امام حسين
 .1مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،44ص .388

و

رفت و با صدای
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بلند آنان را فراخواند و اماننامهای برای آنان آورد .حضرت عباس

كه كانون

غيرت ،حميت و وفاداری بود ،بر او بانگ زد« :بريده باد دستان تو! و معنت خدا بر
تو و اماننامهات! ای دشمن خدا! ما را فرمان میدهی كه از ياری برادر و مواليمان
حسين

دست برداري و سر در طاعت ملعونان و ناپاكان درآوري  .آيا ما را امان

میدهی و برای فرزند رسول خدا

امانی نيست؟»

شمر از پاسخ فرزندان امامبنين
سرافكندگی به خيمهگاه خو يش برگشت.
فرمان حملۀ عمومی به خیام امام حسین

 ،نااميد و خشمناك شد و با نهايت
1

(سال  61هجری قمری)

عمر بن سعد ،برای راضی نگهداشتن عبيدامله ،عصر روز تاسوعا فرمان حملۀ
عمومی را به خيمهگاه امام حسين
عباس

صادر كرد .امام  ،برادرش حضرت

را فرستاد و از وی خواست كه شب عاشورا را به وی مهلت دهد .عمر بن

سعد علیرغ ميلش ،با اصرار برخی از فرماندهان و ريشسفيدان سپاه ،درخواست
آن حضرت را پذيرفت و فيصلۀ كار را به روز عاشورا سپرد.
دوراندیشی و تدبیر امام حسین

امام حسين

2

در شب عاشورا

از فرصت شب عاشورا استفاده و به چند عمل ،اقدام كرد:

 )1خطبه برای یاران و همراهان

آن حضرت در شامگاه روز تاسوعا ،يارانش را در خيمهای بزرگ گرد آورد و بعد از
نماز جماعت ،برای آنان خطبهای خواند .حضرت از آنان خواست كه شبانه كربال را
 .1شيخ مفيد ،االرشاد ،ص 342؛ مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،44ص .391
 .2شيخ مفيد ،االرشاد ،ص 440؛ شيخ عباس قمی ،منتهیاآلمال ،ج  ،1ص .337
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تر و از دسترس سپاه عمر بن سعد خارج شوند .پس از سخنان امام  ،حاضران
در مجلس ،يكی پس از ديگری داد سخن گفتند و عرض كردند كه ما هرگز چنين
نخواهي كرد و تو را تا آخرين قطرۀ خونمان ياری خواهي نمود.
 )2سفارش به خواهرش زینب

امام حسين

كه با تشويش و نگرانی خواهرش زينب

در شب عاشورا مواجه

شده بود ،وی را دمداری داده و امر به صبر نمود .حضرت از خواهرش خواست كه
زنان اهل بيت

و ديگر اسرا را سرپرستی كند.

 )3تدابیر دفاعی

آن حضرت ،برای دفاع بهتر و روانتر در برابر تهاج احتمامی دشمن ،دستور داد كه
خيمهها را به يكديگر نزديك و با طناب محك ببندند و در اطراف خيمهها خندقی
حفر و آنها را از خار و هيزم انباشته كنند ،تا در هنگام هجوم دشمن از سه طرف
آنان را با خندقهايی شعله ور مواجه و از یك طرف با دشمن درگير شوند.
 )4استفاده از شب آخر برای عبادت

شب عاشورا آخرين شب زندگانی امام حسين

و ياران وفادارش بود .ايشان از اين

شب ،بيشترين و بهترين بهرههای معنوی را بردند و تا بامداد روز عاشورا ،به راز و
نياز ،مناجات ،نماز و قرائت قرآن پرداختند.

1

 .1ابن اعث كوفی ،الفتوح ،ص 901؛ شيخ مفيد ،االرشاد ،ص 442؛ سيد بن طاووس ،اللهوف علتی
قتلی الطفوف ،ص .109
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ّ
دهممحرم
وقایع جانگداز روز عاشورا (سال  61هجری قمری)

در اين روز ،رویدادهای مهمی در كربال بهوقوع پيوست كه در زير به مه ترين آنها
اشاره میشود:
 )1نظم سپاه

امام حسين

پس از نماز صبح عاشورا ،سپاه اند خود را كه متشكل از  32تن

سواره و  40تن پياده بودند ،به سه دسته تقسي كرد؛ فرماندهی دستۀ اول در بخش
ميمنه را به زهير بن قين ،و فرماندهی دستۀ دوم در بخش ميسره را به حبيب بن
مظاهر سپرد ،و دستۀ سوم در قلب سپاه را خود بر عهده گرفت؛ همچنين امام ،
بيرق سپاه را به برادرش حضرت عباس

واگذار كرد.

 )2پذیرش توبۀ حر بن یزید

ّ
حر بن يز يد صبح روز عاشورا پيش از آغاز درگيری ،پشيمان شد و مورد بخشش
اباعبدامله امحسين

قرار گرفت و حضرت ،او را در جمع يارانش قرار داد.

 )3اقامۀ نماز جماعت ظهر عاشورا

«ابوثمامۀ صيداوی» در گرماگرم نبرد ،به امام حسين
كه وقت زوال فرارسيده است .امام حسين

نزدیك شد و عرض كرد

كه به نماز اهميت و يژهای میداد،

دستور داد جنگ را متوقف كرده و همگی به نماز بپردازند« .عبدامله حنفی» كه خود
را سپر امام حسين

قرار داده بود ،هدف سيزده تير دشمن قرار گرفت و در حال

دفاع از وجود شريف امام حسين

به ديدار معبود شتافت.
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 )4شهادت امام حسین

پس از آنكه امام حسين همۀ ياران خود را از دست داد ،بانوان عصمتپناه را در
خيمهای گرد آورد ،آنان را تسلی و دمداری داد و به صبر و شكيبايی سفارش نمود.
امام به تنهايی ،ساعاتی با نيروهای گستردۀ دشمن مبارزه و تعداد زيادی از آنان را
1
هال يا زخمی كرد و سرانجام خود به شهادت رسيد.
جنایاتسپاهعمربنسعددرعصرعاشورا

سپاهيان عمر بن سعد ،بهويژه دستۀ سفا شمر بن ذیامجوشن ،بعد از كشتن امام
حسين و ياران فداكارش ،جنايات ديگری در عصر عاشورا به شرح زير مرتكب
شدند:
 )1غارت خیمهها
 )2آتش زدن خیمهها

كوفيان پس از غارت ،اقدام به آتش زدن خيمهها كردند و تمام خيمهها و هر چه در
2
آنها بود ،در آتش ظل يز يديان سوخت.
 )3ارسال سر مقدس امام حسین

به کوفه

عمر بن سعد ،برای خوشخدمتی بيشتر به دستگاه سفا اموی ،دستور داد سر
بريدۀ امام را ،عصر عاشورا با شتاب به كوفه ببرند و عبيدامله را از پايان غائلۀ
3
كربال باخبر كنند.
 .1شيخ مفيد ،االرشاد ،ص 447؛ ابن اعث كوفی ،الفتوح ،ص 901؛ شيخ عباس قمی ،منتهیاآلمال،
ج  ،1ص 342؛ سيد بن طاووس ،اللهوف علی قتلی الطفوف ،ص .114
 .2سيد بن طاووس ،اللهوف علی قتلی الطفوف ،ص .150
 .3همان؛ شيخ عباس قمی ،منتهیاآلمال ،ج  ،1ص .401
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قتل عبیدالله بن زیاد به دست سپاهیان ابراهیم بن مالکاشتر (سال  67هجری قمری)

روز ده محرم سال  67هجری قمری ،عبيدامله بن زياد كه فرماندهی سپاه امويان
را برعهده داشت ،در برابر سپاه مختار بن ابیعبيدۀ ثقفی ،به فرماندهی ابراهي بن
مامکاشتر ،در ساحل «نهر خاذر» در چهار فرسنگی شهر موصل قرار گرفت و
جنگ سختی بينشان رخ داد.
از مشكريان عبيدامله ،تعداد بیشماری در ميدان جنگ به هالكت رسيده و
تعداد زيادی ه  ،هنگام عقبنشينی در رود خاذر غرق شدند .تعداد كشتههای آن
روز شاميان را بيش از هفتادهزار تن برشمردهاند.
مه ترين رويداد اين نبرد ،كشته شدن عبيدامله بن زياد و تعدادی از فرماندهان
و افسران عامیرتبه شامی بود .عبيدامله به دست ابراهي بن مامك اشتر با يك ضربت
شمشير ،از كمر به دو ني شد و به سزای كردار ننگين خود رسيد .زمان كشته شدن
عبيدامله بن زياد ،روز عاشورای سال  67هجری قمری ،درست شش سال پس از
1
شهادت امام حسين بوده است.
ّ
ازدهممحرم
ی
اسارت بازماندگان شهدای کربال (سال  61هجری قمری)

عمر بن سعد ،پس از پايان ماجرای عاشورا ،روز يازده محرم اجساد كشتههای
سپاه خو يش را شناسايی ،گردآوری و بر آنان نماز خواند و سپس همه را دفن كرد و
در حامی كه كشتههای اهلبيت

و بدن مقدس امام حسين

و يارانش بر زمين

مانده بود ،كربال را به قصد كوفه ترك كرد.
عبيدامله بن زياد به محض ورود اسرا به كوفه ،تعداد زيادی از اشراف ،اعيان و
 .1شيخ مفيد ،االرشاد ،ص 470؛ ابن اعث كوفی ،الفتوح ،ص 913؛ شيخ عباس قمی ،منتهی اآلمال،
ج  ،1ص . 407
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هواداران بنیاميه را گرد آورد و سرهای شهيدان كربال و اسيران را به مجلس وارد
كردند.

1

دوازدهممحرم
ّ
شهادت امام زین العابدین

(سال  95هجری قمری)

ّ
امام سجاد  ،پس از شهادت پدر بزرگوارش در  23سامگی به مقام امامت نائل
آمد .وی پس از بازگشت به مدينه 34 ،سال امامت شيعيان را برعهده داشت.
سرانجام پس از  57سال زندگی ،در محرم سال  95قمری ،بر اثر زهری كه به
دستور «وميد بن عبدالملك» اموی به حضرت خورانيده شد ،در مدينۀ منوره به
شهادت رسيد و در قبرستان بقيع ،در جوار قبر مطهر عمو يش امام حسن مجتبی
به خاك سپرده شد.
دربارۀ تاريخ شهادت امام زين امعابدين  ،گرچه تمامی مورخان و
سيرهنگاران ،اتفاق دارند كه اين واقعه در ماه محرم واقع شد ،اما در تعيين روز و
سال وقوع آن ،ديدگاه واحدی وجود ندارد .برخی ،روز دوازده محرم ،برخی
هجده و برخی ديگر بيستوپنج میدانند .همچنين دربارۀ سال شهادتش با
2
اينكه بيشتر مورخان ،سال  95را ذكر كردهاند ،برخی سال  94قمری گفتهاند.
زدهممحرم
ّ
سي

شهادت عبدالله بن عفیف ازدی (سال  61هجری قمری)

«عبدامله بن عفيف » از شيعيان اميرمؤمنان

در كوفه بود .وی در ماجرای قيام

 .1شيخ مفيد ،االرشاد ،ص 470؛ ابناعث كوفی ،الفتوح ،ص 913؛ شيخ عباس قمی ،منتهیاآلمتال،
ج  ،1ص .402
 .2شيخ مفيد ،االرشاد ،ص 492؛ اربلی ،کشفالغمة فی معرفتة االئمتة ،ج  ،2ص 259؛ فضهل بهن
حسن طبرسی ،ترجمۀ اعالم الورى بأعالم الهدى ،ص 359؛ شيخ عباس قمی ،منتهیاآلمال ،ج ،2
ص .1
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امام حسين  ،به دميل سامخوردگی و نابينايی ،توفيق ياری حضرت را در كربال
نداشت؛ اما هنگامی كه سرهای شهيدان كربال را ،همراه اسيران اهلبيت :وارد كوفه
كرده و عبيدامله بن زياد برای زهرچش نشان دادن به مخامفان و اظهار پيروزی در
شهادت امام حسين

و يارانش در مسجد اعظ كوفه برای مردم سخنرانی كرد ،با

عكسامعمل شديد عبدامله بن عفيف روبهرو شد.
عبيدامله بن زياد كه انتظار چنين پيشآمدی را نداشت ،با تكبر دستور داد ،وی را
دستگير و صدايش را خاموش كنند .از اينرو مأموران عبيدامله به خانۀ عبدامله بن
عفيف هجوم آورده و او را با ضربات شمشير به شهادت رساندند .آنگاه ،سرش را از
بدن جدا و پيكر بیجانش را در محلۀ «سبخه» به دار آو يختند.

1

تدفین پیکرهای مقدس شهیدان کربال (سال  61هجری قمری)

پس از اينكه سپاهيان عمر بن سعد كربال را تر كردند ،گروهی از قبيلۀ بنیاسد كه
در «غاضريه» ،نزدیك كربال ساكن بودند و از كشتهشدن امام حسين

و يارانش،

به دست سپاه حكومتی امو يان اطالع يافتند ،روز سيزده محرم وارد كربال شده و
پيكرهای مقدس شهيدان را جمع كرده ،سپس بر آنان نماز گزارده و در همانجا به
خاك سپردند.

2

 .1شههيخ مفيههد ،االرشتتاد ،ص 474؛ شههيخ عبههاس قمههی ،منتهیاآلمتتال ،ج  ،1ص 414؛ اربلههی،
کشفالغمة فی معرفة االئمة ،ج  ،2ص 251؛ سيد بن طاووس ،اللهتوف علتی قتلتی الطفتوف ،ص
.185
 .2شيخ مفيد ،االرشاد ،ص 470؛ شيخ عباس قمی ،منتهیاآلمال ،ج  ،1ص .405
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بعثت پيامبر اكرم
پيامبر

امگوی نهضت امام  :محرم و صفر  1421ق1379/

 ،اسوه صبر و استقامت :محرم و صفر  1435ق1392/

حمايتهای غيبی در زندگی پيامبر اكرم

 :محرم و صفر 1433

ق(1390/پيامهايی از قرآن)
سيره پيامبراكرم

راه روشن مؤمنان حقيقی :محرم و صفر 1433

ق(1390/پيامهايی از قرآن)
سيره ی تربيتی رسول خدا

 :محرم و صفر  1423ق1380/

ويژگیهای پيامبر اسالم در قرآن و نهجامبالغه :محرم و صفر 1422
ق(1380/جلد اول)
اهل بيت
اشتراكات امامان معصوم

با قرآن :محرم و صفر  1429ق1386/

اعتقاد به واليت و امتزام عملی شيعيان :محرم و صفر  1435ق1392/
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آسيبشناسی ستايشگری اهل بيت در نگاه مقام معظ رهبری :محرم و صفر
 1430ق1387/
بيعت در اسالم و عرب :محرم و صفر  1419ق1377/
 :محرم و صفر  1419ق1377/

پس از پيامبر

پيوند و ارتباط با معصومين :محرم و صفر  1421ق1379/
جلوههای رفق و مدارا در سيره امام حسن  :محرم و صفر  1435ق1392/
چش به راه :محرم و صفر  1422ق(1380/جلد دوم)
حقطلبی و واليت مداری :محرم و صفر  1432ق1389/
حيات سياسی امام رضا  :محرم و صفر  1422ق(1380/جلد اول)
رفتارهای اجتماعی امام رضا  :محرم و صفر  1435ق1392/
سيمای اهل بيت از ديدگاه قرآنّ ،
سنت و تاريخ :محرم و صفر 1419
ق1377/
شيعيان واقعی اهلبيت

 :محرم و صفر  1433ق(1390/پيامهايی از قرآن)

عشق سازنده و فضيلت ساز :محرم و صفر  1428ق1385/
مواسات اميراممؤمنين

با رسول خدا

در جنگ احد :محرم و صفر 1424

ق1381/
نقش اهلبيت امام حسين

در نهضت عاشورا :محرم و صفر  1420ق1378/

فضایلوشخصيتامامحسين

امام حسين
امام حسين



در آينه احاديث :محرم و صفر  1419ق1377/
وارث انبيا

 :محرم و صفر  1429ق1386/

بر كرانهی بيداد ابعاد مظلوميت امام حسين  :محرم و صفر 1422
ق(1380/جلد اول)
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پيشگوئیها در مورد شهادت امام حسين  :محرم و صفر  1418ق1376/
حسين

و ويژگیها :محرم و صفر  1422ق(1380/جلد اول)

حسين

محبوب دلها :محرم و صفر  1430ق1387/

حماسه و عرفان امام حسين  :محرم و صفر  1418ق13761375/
سيمای امام حسين

در احاديث پيامبر اسالم

 :محرم و صفر 1426

ق1383/
شفاعت امام حسين  :محرم و صفر  1418ق1376/
شناخت حق امام حسين  :محرم و صفر  1421ق1379/
عاشورا و امام حسين

در آئينه احاديث :محرم و صفر  1421ق1379/

عرفان حسينی و عرفانهای كاذب :محرم و صفر  1430ق1387/
(از منظر ديگران) :محرم و صفر  1425ق1382/

عظمت امام حسين
فضايل امام حسين

از منظر معصومين

فضيلت امام حسين

از ديدگاه معصومين

 :محرم و صفر  1435ق1392/
 :محرم و صفر  1418ق1376/

مباحثی درباره تربت كربال :محرم و صفر  1427ق1384/
وجاهت عاشورايی شيعه :محرم و صفر  1425ق1382/
سيرهامامحسين

امام حسين



در آينه ی تاريخ :محرم و صفر  1423ق1380/

امام حسين

و سلو اجتماعی :محرم و صفر  1425ق1382/

امام حسين  ،توصيهها و وصيتها :محرم و صفر  1422ق(1380/جلد
اول)
امام حسين در عهد معاويه :محرم و صفر  1421ق1378/
امام حسين

و دو جريان در گسترة تاريخ :محرم و صفر 1433
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ق(1390/هفت گفتار عاشورايی)
بررسی صلح امام حسن

و قيام امام حسين  :محرم و صفر 1418

ق1376/
بينش حسينی :محرم و صفر  1427ق1384/
تأويل اآليات امحسينية :محرم و صفر  1430ق1387/
تحليل و تفسير سيرة مديريتی :محرم و صفر  1431ق(1388/روزشمار نهضت
حسينی)
جلوههای عرفان حسينی :محرم و صفر  1436ق1393/
درس عزت در مكتب امام حسين  :محرم و صفر  1421ق1379/
سيره حسينی در امتداد سيره نبوی :محرم و صفر  1428ق1385/
سيری در سيره اخالقی امام حسين  :محرم و صفر  1434ق1391/
سيمای امام حسين

در احاديث پيامبر اسالم

 :محرم و صفر 1428

ق1385/
ّ
عاشورا ،قلهی زندگی امام حسين  :محرم و صفر  1431ق(1388/بصيرت)
عرفان حسينی :محرم و صفر  1432ق1389/
فرازهايی از زندگانی امام حسين

در دورههای پنجگانه :محرم و صفر 1424

ق1381/
نكتههای برجسته از زندگی امام حسين

و عاشورا :محرم و صفر 1423

ق1380/
نيايش و ستايش در سيره امام حسين  :محرم و صفر  1436ق1393/
اهدافقيامعاشورا 

ّ
احد ،صفين ،عاشورا :محرم و صفر  1422ق(1380/جلد اول)
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و حفظ اسالم :محرم و صفر  1418ق1376/

بازخوانی اصالح و اصالحگری در قيام امام حسين

 :محرم و صفر 1422

ق(1380/جلد دوم)
ّ
واقعهی كربال در آثار اهل سنت :محرم و صفر  1425ق1382/
تكليف گرايی در نهضت امام حسين  :محرم و صفر  1428ق1385/
روايتی نو از عاشورا :محرم و صفر  1429ق1386/

چرا قيام و انقالب؟ :محرم و صفر  1426ق1383/
حفظ ارزشها :محرم و صفر  1425ق1382/
بيانات مقام معظ رهبری درباره محرم :محرم و صفر  1433ق(1390/هفت
گفتار عاشورايی)
حماسه حسينی و ظهور حقيقت آدمی :محرم و صفر  1422ق(1380/جلد
اول)
خاستگاه عاشورا از منظر قرآن :محرم و صفر  1422ق(1380/جلد اول)
دعوتها و بازتابها :محرم و صفر  1425ق1382/
داليل وقوع حادثه كربال :محرم و صفر  1433ق(1390/هفت گفتار
عاشورايی)
رابطه وسيله و هدف در مكتب حسينی :محرم و صفر  1436ق1393/
رمز جاودانگی عاشورا :محرم و صفر  1424ق1381/
زمينهها و عوامل بیتفاوتی مردم نسبت به قيام و شهادت امام حسين
محرم و صفر  1436ق1393/
زيبانگری در نهضت حسينی :محرم و صفر  1422ق(1380/جلد دوم)
ست و مصاديق آن :محرم و صفر  1425ق1382/
شعار ،شعور ،عاشورا :محرم و صفر  1422ق(1380/جلد اول)

:
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طرح واليتعهدی يزيد و مخامفان آن :محرم و صفر  1424ق1381/
عاشورا در مقوالت عشر :محرم و صفر  1422ق(1380/جلد اول)
عاشورا را بشناسي  :محرم و صفر  1431ق«1388/بصيرت»
عاشورا رويارويی دو جريان امامت و سلطنت :محرم و صفر  1421ق1379/
عاشورا و احيای ارزشها :محرم و صفر  1425ق1382/
علل اصلی قيام امام حسين
علل و عوامل قيام امام حسين

 :محرم و صفر  1420ق1378/
 :محرم و صفر  1420ق1378/

قيام امام حسين نمادی از جنگ های نابرابر :محرم و صفر  1424ق1381/
قيام حسينی ،از نگاه اهل ّ
سنت :محرم و صفر  1436ق1393/

مبارزه با ّ
سنتهای جاهلی :محرم و صفر  1425ق1382/

منشا و اهداف نهضت عاشورا :محرم و صفر  1418ق1376/
نشاط و حماسه «رهيافتی روان شناختی برنشاط حماسی دركربال» :محرم و
صفر  1422ق(1380/جلد دوم)
نقش نهضت حسينی در احيای ارزشهای اجتماعی :محرم و صفر 1426
ق1383/
نكاتی پيرامون امام حسين

و نهضت عاشورا :محرم و صفر  1419ق1377/

نهضت حسينی در كالم مقام معظ رهبری :محرم و صفر  1432ق1389/
هجرت و قيام امام حسين  :محرم و صفر  1417ق1375/
هدف عامی قيام امام حسين

از زبان خود امام  :محرم و صفر 1430

ق1387/
آثارنهضتعاشورا 

امام حسين

 ،توصيهها و وصيتها :محرم و صفر  1422ق(1380/جلد اول)
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انقالب حسينی و انقالب خمينی :محرم و صفر  1427ق1384/
انقالب خمينی پرتوی از نهضت حسينی :محرم و صفر  1427ق1384/
آسيبشناسی فرهنگ عاشورايی :محرم و صفر  1429ق1386/
بازسازی فرهنگ عاشورا و شيوه بهرهبرداری از آن :محرم و صفر 1422
ق(1380/جلد اول)
بررسی ابعاد قيام مختار :محرم و صفر  1423ق1380/
پيامهای قرآنی عاشورا :محرم و صفر  1429ق1386/
چهرة اصلی نهضت عاشورا :محرم و صفر  1420ق1378/
درسها و پيامهای عاشورا :محرم و صفر  1418ق1376/
درسهايی از عاشورا :محرم و صفر  1428ق1385/
دميل بزرگداشت اربعين و واكاوی پرسشهايی درباره اين روز :محرم و صفر
 1430ق1387/
زيبايیهای نهضت حسينی :محرم و صفر  1435ق1392/
سوگ عظي  :محرم و صفر  1425ق1382/
شيوههای تحريف شناسی در نهضت عاشورا :محرم و صفر  1417ق1375/
عاشورا سرمشق انقالب اسالمی :محرم و صفر  1429ق1386/
عاشورا و بلوغ معنوی :محرم و صفر  1427ق1384/
عاشورا و جلوههای معنوی :محرم و صفر  1419ق1377/
عاشورا و فرصتها :محرم و صفر  1436ق1393/
عاشورا و نوآوری :محرم و صفر  1430ق1387/
عاقبت بعضی از چهرههای ّ
مردد در تاريخ عاشورا :محرم و صفر 1418
ق1376/
عبرتهای عاشورا :محرم و صفر  1419ق1377/
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علل تداوم جاودانگی؛ نهضت عاشورای حسينی  :محرم و صفر 1417
ق1375/
فرهنگنامه عاشورا :محرم و صفر  1429ق1386/
ّ
محرم در فرهنگ ملل :محرم و صفر  1429ق1386/
نتايج قيام حضرت سيدامشهدا  :محرم و صفر  1426ق1383/
يک موقعيت ،سه انتخاب :محرم و صفر  1430ق1387/
سخنانامامحسين



اندرزهايی از سيد امشهداء  :محرم و صفر  1424ق1381/
رهنمودهای حسينی :محرم و صفر  1429ق1386/
سخنان امام حسين  :محرم و صفر  1423ق1380/
گلچينی از بوستان حسينی :محرم و صفر  1427ق1384/
بستگانویارانامامحسين



اسوه وفا :محرم و صفر  1430ق1387/
اصحاب عاشورايی :محرم و صفر  1428ق1385/
امام حسين و وفای ياران :محرم و صفر  1421ق1379/
پيام آور ّ
عزت خطبه فاطمه بنت امحسين در كوفه :محرم و صفر 1422
ق(1380/جلد دوم)
تحليلی از شخصيت ربانی حضرت ابا امفضل  :محرم و صفر 1417
ق1375/
جوانمردی و فتوت :محرم و صفر  1432ق1389/
جوانان در صدر اسالم و عاشورا :محرم و صفر  1428ق1385/
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چهرههای مثبت و منفی در نهضت عاشورا :محرم و صفر  1429ق1386/
خوبان و بدان در نهضت حسينی :محرم و صفر  1427ق1384/
ّ
حريت و آزادگی :محرم و صفر  1432ق1389/
زينب كبری

اسوۀ صبر و شهامت :محرم و صفر  1418ق1376/

شب و روز عاشورا :محرم و صفر  1419ق1377/
شخصيتهای عاشورايی :محرم و صفر  1431ق(1388/شخصيتهای
عاشورايی)
شرايط و زمينههای ياری گری امام در قيام حسينی و انقالب مهدوی :محرم و
صفر  1431ق(1388/از قيام تا انقالب)
عاشورا و انتخابها :محرم و صفر  1426ق1383/
مروری بر خطبۀ حضرت زينب  :محرم و صفر  1421ق1379/
مسل بن عقيل امگوی هجرت و جهاد :محرم و صفر  1427ق1384/
نقش حضرت زينب در نهضت عاشورا :محرم و صفر  1421ق1379/
نگرشی نو به زندگانی سپهساالر كربال :محرم و صفر  1418ق1376/
صفات ياران امام حسينعليهامسالم :محرم و صفر  1433ق1390/
نماد محبت (درنگی در دوران جوانی جابربن عبدامله انصاری) :محرم و صفر
1422
ويژگیهای دشمنان و دوستان امام حسين  :محرم و صفر  1423ق1380/
ياران امام :محرم و صفر  1431ق(1388/روزشمار نهضت حسينی)
ياران :محرم و صفر  1430ق1387/
دشمنانامامحسين



امويان و سياست شيعه زدايی :محرم و صفر  1424ق1381/
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جهل مردم و تبليغات دشمن عليه امام حسين  :محرم و صفر 1418
ق1376/
چهرههای مثبت و منفی در نهضت عاشورا :محرم و صفر  1429ق1386/
خوبان و بدان در نهضت حسينی :محرم و صفر  1427ق1384/
دشمنشناسی در قرآن :محرم و صفر  1430ق1387/
زيانكاران :محرم و صفر  1423ق1380/
شخصيتهای عاشورايی :محرم و صفر  1431ق( 1388/شخصيتهای
عاشورايی)
عاشورا و انتخابها :محرم و صفر  1426ق1383/
ويژگیهای دشمنان و دوستان امام حسين  :محرم و صفر  1423ق1380/
امامسجاد



بازشناسی خطبه امام سجاد

در شام :محرم و صفر  1435ق1392/

پيرامون سيرة امام سجاد  :محرم و صفر  1422ق(1380/جلد اول)
جلوههای زيبا در صحيفهی سجاديه :محرم و صفر  1422ق(1380/جلد دوم)
حماسههای امام سجاد
خطبۀ امام سجاد

در كوفه و شام :محرم و صفر  1421ق1379/

در مسجد جامع شام :محرم و صفر  1421ق1379/

سيره سياسی ه اجتماعی امام سجاد  :محرم و صفر  1421ق1379/
سيمای حماسی امام سجاد  :محرم و صفر  1419ق1377/
نقش امام در رهبری جامعه :محرم و صفر  1422ق(1380/جلد اول)
مهدویت 

انتظار ،استمرار نهضت حسينی :محرم و صفر  1427ق1384/
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انتظار :محرم و صفر  1434ق1391/
اهداف مشتر قيام حسينی و انقالب مهدوی (گسترش توحيد و بندگی خدا در
انسان و جامعه مقدسه) :محرم و صفر  1431ق(1388/از قيام تا انقالب)
اهداف مشتر قيام حسينی و انقالب مهدوی (گسترش عدامت در همة ابعاد):
محرم و صفر  1431ق(1388/از قيام تا انقالب)
بررسی انواع موضعگيری در برابر قيام امام در دو حادثة قيام حسينی و قيام
مهدوی (انتظار قيام)
بررسی جايگاه امهی در دو حادثۀ حسينی و انقالب مهدوی (سنت امداد
امهی) :محرم و صفر  1431ق(1388/از قيام تا انقالب)
بررسی جايگاه سنتهای امهی در دو حادثۀ قيام حسينی و انقالب مهدوی
(سنت امتحان امهی) :محرم و صفر  1431ق(1388/از قيام تا انقالب)
پيوندهای عاشورا و انتظار :محرم و صفر  1429ق1386/
درسهايی از عاشورا و انتظار :محرم و صفر  1429ق1386/
زمينهها و شرايط ياریگری امام در دو قيام حسينی و مهدوی :محرم و صفر
 1431ق(1388/از قيام تا انقالب)
شباهت امام حسين و حضرت مهدی(عج) در تنهايی و غربت :محرم و صفر
 1431ق(1388/از قيام تا انقالب)
شباهت دشمنان حسينی و مهدوی :محرم و صفر  1426ق1383/
عاشوار و مهدويت :محرم و صفر  1425ق1382/
عاشورا و مهدی باوران :محرم و صفر  1429ق1386/
فرهنگ عاشورا و فرهنگ انتظار :محرم و صفر  1433ق(1390/هفت گفتار
عاشورايی)
مقايسة شرايط زمانی دو قيام حسينی و مهدوی (توسعة كفر در تمام ابعاد و
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شكل گيری استكبار) :محرم و صفر  1431ق(1388/از قيام تا انقالب)
مقايسة شرايط زمانی قيام حسينی و مهدوی (توسعة ضالمت و حيرت) :محرم و
صفر  1431ق(1388/از قيام تا انقالب)
مهدی و مهدويت از ديدگاه امام حسين  :محرم و صفر  1434ق1391/
ويژگیهای مشتر ياران امام حسين و امام زمان(عج) :محرم و صفر 1426
ق1383/
هال يا منتق (مهدی

در آينهی حسين ) :محرم و صفر 1422

ق(1380/جلد دوم)
مصائباهلبيت



انواع سبكهای فرهنگی در روضه خوانی در دهه محرم :محرم و صفر 1431
ق(1388/روزشمار نهضت حسينی)
ايدههای مقتل (بخش اول) :محرم و صفر  1431ق(1388/روزشمار نهضت
حسينی)
ايدههای مقتل (بخش دوم) :محرم و صفر  1431ق(1388/روزشمار نهضت
حسينی)
ايدههای مقتل (بخش سوم) :محرم و صفر  1431ق(1388/روزشمار نهضت
حسينی)
ذكر مصيبت امام حسين و اهل بيت

 :محرم و صفر  1427ق1384/

ذكر مصيبت :محرم و صفر  1418ق1376/
ذكر مصيبت :محرم و صفر  1428ق1385/
روضۀ خروج شبانه از مدينه :محرم و صفر  1431ق(1388/روزشمار نهضت
حسينی)
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روضۀ خطبة امام به هنگام خروج از مكه :محرم و صفر 1431
ق(1388/روزشمار نهضت حسينی)
روضۀ حضرت علی اكبر :محرم و صفر  1418ق1376/
روضۀ ورود به كربال :محرم و صفر  1431ق(1388/روزشمار نهضت حسينی)
شهادت طفل شيرخواره :محرم و صفر  1431ق(1388/روزشمار نهضت
حسينی)
مداحی از نگاه رهبر معظ انقالب اسالمی :محرم و صفر  1427ق1384/
مصائب امام حسين

و ياران آن حضرت به بيان آيت امله احمدی ميانجی:

محرم و صفر  1417ق1375/
مصائب امام حسين ،اهل بيت و ياران آن حضرت  :محرم و صفر 1421
ق1379/
زیارتوتوسل 

پرتوی از زيارت عاشورا :محرم و صفر  1420ق1378/
تحليل محتوايی زيارتنامهها :محرم و صفر  1418ق1376/
ّ
توسل بزرگان به ّ
ائمه  :محرم و صفر  1419ق1377/
ّ
توسل :محرم و صفر  1420ق1378/

توسل :محرم و صفر  1428ق1385/
جابر و ّ
عطيه اومين زائران كوی حسينی :محرم و صفر  1421ق1379/
زيارت وارث :محرم و صفر  1431ق(1388/شرح زيارت وارث)
سوژههای سخن؛ زيارت عاشورا؛ پيامها و نكتهها :محرم و صفر 1436
ق1393/
شهادت و شفاعت :محرم و صفر  1420ق1378/
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عاشورا در زيارت اربعين :محرم و صفر  1422ق(1380/جلد اول)
فرهنگ عاشورايی در زيارات شيعی :محرم و صفر  1422ق(1380/جلد اول)
عزاداری 

اشک ،زبان دل :محرم و صفر  1434ق1391/
آداب و روش مرثيه خوانی :محرم و صفر  1418ق1376/
آسيبشناسی آيينهای مذهبی :محرم و صفر  1427ق1384/
بررسی شبهاتی پيرامون عاشورا و بزرگداشت آن :محرم و صفر  1423ق1380/
تاريخ تعزيه در ايران :محرم و صفر  1419ق1377/
رسامت مجامس حسينی :محرم و صفر  1421ق1379/
روانشناسی عزاداری :محرم و صفر  1436ق1393/
روانشناسی عزاداری :محرم و صفر  1424ق1381/
رهنمودهايی به عزاداران ساالر شهيدان  :محرم و صفر  1436ق1393/
عزاداری و عاشورا از ديدگاه اهل ّ
سنت :محرم و صفر  1429ق1386/
عزاداری ،شهادت و آزادگی در روايات :محرم و صفر  1424ق1381/
فلسفة عزاداری :محرم و صفر  1423ق1380/
فلسفه گريه و عزاداری بر سيد امشهداء  :محرم و صفر  1418ق1376/
گريه در فرهنگ اسالم :محرم و صفر  1423ق1380/
مبانی قرآنی و روايی عزاداری ساالر شهيدان :محرم و صفر  1434ق1391/
آخرتشناسی 

داليل زندهشدن انسان پس از مرگ از ديدگاه قرآن :محرم و صفر 1433
ق(1390/پيامهايی از قرآن)

نمايه مقاالت رهتوشههای محرم و صفر 1394 - 1375

267

داليل وجود معاد از ديدگاه قرآن :محرم و صفر  1433ق(1390/پيامهايی از
قرآن)
زيانكاران واقعی در قيامت :محرم و صفر  1433ق(1390/پيامهايی از قرآن)
قيامت روز آشكار شدن حقيقتها :محرم و صفر  1433ق(1390/پيامهايی از
قرآن)
مرگآگاهی و شهادتطلبی :محرم و صفر  1432ق1389/
معادباوری در نهضت امام حسين  :محرم و صفر  1435ق1392/
اخالق 

ابتال در فرهنگ قرآنی :محرم و صفر  1436ق1393/
ابتال :محرم و صفر  1434ق1391/
اخوت و برادری :محرم و صفر  1432ق1389/
استفاده از مذتهای ّ
مادی و حدود آن :محرم و صفر  1433ق(1390/پيامهايی
از قرآن)
اشک و معرفت :محرم و صفر  1427ق1384/
امكانات مادی ،زينت دنيا يا زينت انسان :محرم و صفر 1433
ق(1390/پيامهايی از قرآن)
انسان و مسئوميتپذيری :محرم و صفر  1427ق1384/
اهميت ادب در گفتار ،از ديدگاه قرآن :محرم و صفر  1433ق(1390/پيامهايی
از قرآن)
اهميت غيرت از نگاه اسالم :محرم و صفر  1435ق1392/
اهميت نماز از ديدگاه قرآن :محرم و صفر  1433ق(1390/پيامهايی از قرآن)
آبرومندی در آموزههای قرآنی :محرم و صفر  1436ق1393/
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آثار اميد به رحمت خداوند بزرگ :محرم و صفر  1433ق(1390/پيامهايی از
قرآن)
آموزههای اخالقی ه اجتماعی در نهضت حسينی :محرم و صفر 1432
ق1389/
آموزههای كربال :محرم و صفر  1433ق(1390/هفت گفتار عاشورايی)
بندگی خداوند راز ّ
عزت و اقتدار :محرم و صفر  1433ق(1390/پيامهايی از
قرآن)
به تكليف عمل كني  :محرم و صفر  1431ق(1388/بصيرت)
پاكدامنی در نهضت حسينی :محرم و صفر  1427ق1384/
پيوند با همسايه :محرم و صفر  1436ق1393/
تكليفگرايی :محرم و صفر  1432ق1389/
تواضع :محرم و صفر  1434ق1391/
توجيه نكني  :محرم و صفر  1431ق(1388/بصيرت)
توكل :محرم و صفر  1434ق1391/
جلوههای اعتدال در زندگی انسان :محرم و صفر  1435ق1392/
جلوههايی از اخالق متعامی در نهضت حسينی :محرم و صفر  1430ق1387/
جوانمردی و فتوت :محرم و صفر  1432ق1389/
حقيقت تكاثر و زراندوزی :محرم و صفر  1433ق(1390/پيامهايی از قرآن)
خاستگاه عزت حسينی در قرآن :محرم و صفر  1429ق1386/
خطر عظي دنياپرستی :محرم و صفر  1420ق1378/
دنياطلبی :محرم و صفر  1434ق1391/
دوستی و دشمنی در راه خدا :محرم و صفر  1424ق1381/
راههای محبوبيت نزد خداوند :محرم و صفر  1433ق(1390/پيامهايی از
قرآن)
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ريا از ديدگاه قرآن :محرم و صفر  1433ق(1390/پيامهايی از قرآن)
صبر و استقامت :محرم و صفر  1432ق1389/
عاشورا و حيات و ممات ّ
محمدی  :محرم و صفر  1429ق1386/
عاشورا ،عرفان و حماسه :محرم و صفر  1429ق1386/
عزت از منظر آيات و روايات :محرم و صفر  1424ق1381/
عزت :محرم و صفر  1434ق1391/
علل و ريشههای دينگريزی :محرم و صفر  1435ق1392/
عل و آگاهی :محرم و صفر  1429ق1386/
عوامل سعادت در قرآن :محرم و صفر  1436ق1393/
غيرت :محرم و صفر  1432ق1389/
امگوهای عاشورايی :محرم و صفر  1430ق1387/
امگوهای عاشورايی :محرم و صفر  1429ق1386/
مرواريد حكمت :محرم و صفر  1430ق1387/
ّ
معنای ّ
عزت و ذمت :محرم و صفر  1417ق1375/
معيار دوستی و دشمنی در سيره اوميای امهی :محرم و صفر 1433
ق(1390/پيامهايی از قرآن)
نماز خونين :محرم و صفر  1430ق1387/
نماز در نهضت حسينی :محرم و صفر  1427ق1384/
نيكی به پدر و مادر از ديدگاه قرآن :محرم و صفر  1433ق(1390/پيامهايی از
قرآن)

وفای به عهد در قرآنّ ،
سنت و سيرۀ حسينی :محرم و صفر  1436ق1393/
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مباحثتربيتی 

انقالب عاشورا در نگاه تربيتی :محرم و صفر  1420ق1378/
آموزههای تربيتی عاشورا :محرم و صفر  1424ق1381/
آموزههای علوی در مدرسه حسينی :محرم و صفر  1423ق1380/
برابری انسانها در ساختار جوهری :محرم و صفر  1433ق(1390/پيامهايی از
قرآن)
ثبات روح در دنيا و آخرت :محرم و صفر  1433ق(1390/پيامهايی از قرآن)
جايگاه روح و بدن از ديدگاه اسالم :محرم و صفر  1433ق(1390/پيامهايی از
قرآن)
رقابتها آشكاركننده باطنها :محرم و صفر  1433ق(1390/پيامهايی از قرآن)
سيرة تربيتی رسول خدا

 :محرم و صفر  1423ق1380/

شيوههای تربيتی در سيرۀ حسنين

 :محرم و صفر  1423ق1380/

فلسفة تفاوت انسانها از نظر روحی و جسمی :محرم و صفر 1433
ق(1390/پيامهايی از قرآن)
امگوهای تربيتی واخالقی در قيام امام حسين  :محرم و صفر 1420
ق1378/
نقش عاشورا در تربيت دينی :محرم و صفر  1430ق1387/
نقش معل در تربيت :محرم و صفر  1419ق1377/
نمونههايی از فرزندان ناخلف در قرآن :محرم و صفر  1433ق(1390/پيامهايی
از قرآن)
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زنوخانواده

اسالم و جمعيت :محرم و صفر  1434ق1391/
تحديد خانواده ،تهديد جامعه :محرم و صفر  1434ق1391/
تربيت فرزندان بر ّ
محبت اهل بيت  :محرم و صفر  1417ق1375/
تربيت واليی فرزندان :محرم و صفر  1435ق1392/
حقوق وامدين بر فرزندان :محرم و صفر  1436ق1393/
راهكارهای آسانسازی ازدواج جوانان :محرم و صفر  1435ق1392/
سبک زندگی اهل بيت

در تربيت فرزند :محرم و صفر  1436ق1393/

عاشورا ،حفظ كرامت و حجاب زن :محرم و صفر  1419ق1377/
نقش آفرينی زنان در تاريخ :محرم و صفر  1428ق1385/
نقش زنان در عاشورا :محرم و صفر  1418ق1376/
رفتارشناسی امام خمينی با همسر :محرم و صفر  1435ق1392/
مباحثاجتماعی 

امام حسين و سلو اجتماعی :محرم و صفر  1425ق1382/
امر به معروف و نهی از منكر و آسيبهای اجتماعی :محرم و صفر 1430
ق1387/
امر به معروف و نهی از منكر يا نظارت همگانی :محرم و صفر  1419ق1377/
امر به معروف و نهی از منكر :محرم و صفر  1421ق1379/
امر به معروف و نهی از منكر در سيره معصومان  :محرم و صفر 1428
ق1385/
امر به معروف و نهی از منكر در نهضت حسينی :محرم و صفر 1427
ق1384/
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امربه معروف و نهی از منكر :محرم و صفر  1422ق(1380/جلد دوم)
امربه معروف ونهی ازمنكر و مراتب وشيوههای آن :محرم و صفر 1418
ق1376/
انواع معروفها در قرآن :محرم و صفر  1432ق1389/
انواع منكرها در قرآن :محرم و صفر  1432ق1389/
اهميت امر به معروف و نهی از منكر از ديدگاه قرآن :محرم و صفر 1433
ق(1390/پيامهايی از قرآن)
آثار تر امربه معروف ونهی ازمنكر :محرم و صفر  1432ق1389/
آثار و بركات :محرم و صفر  1432ق1389/
ّ
تجلی همبستگی :محرم و صفر  1427ق1384/
جايگاه امر به معروف در قرآن و روايات :محرم و صفر  1432ق1389/
جريانهای فكری  -اجتماعی عاشورا ( :)1محرم و صفر  1428ق1385/
جريانهای فكری  -اجتماعی عاشورا ( :)2محرم و صفر  1428ق1385/
جلوههای اعتدال در زندگی انسان :محرم و صفر  1435ق1392/
چند پرسش از شهيد مطهری پيرامون امر به معروف و نهی از منكر :محرم و
صفر  1422ق(1380/جلد اول)
حق نظارت عمومی يا امر به معروف و نهی از منكر :محرم و صفر 1423
ق1380/

حيات ّ
طيبه در پرتو امر به معروف :محرم و صفر  1422ق(1380/جلد اول)
خودباختگی عامل اصلی انحطاط جوامع اسالمی :محرم و صفر 1433

ق(1390/پيامهايی از قرآن)
خويشتنگرايی و مردمگرايی :محرم و صفر  1426ق1383/
ده درس پيرامون امر به معروف و نهی از منكر :محرم و صفر  1432ق1389/
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رفتارهای اجتماعی امام رضا  :محرم و صفر  1435ق1392/
شيوههای امربه معروف ونهی ازمنكر :محرم و صفر  1432ق1389/
صفات و شرايط آمران و ناهيان :محرم و صفر  1432ق1389/
عاشورا و امر به معروف و نهی از منكر :محرم و صفر  1429ق1386/
عوامل نپذيرفتن امر و نهی :محرم و صفر  1432ق1389/
كوفيان و قيام عاشورا  :محرم و صفر  1424ق1381/
مراحل امر به معروف و نهی از منكر :محرم و صفر  1432ق1389/
معروف و منكر از ديدگاه قرآن :محرم و صفر  1419ق1377/
نقش امام حسين

در احيای تمدن اسالمی :محرم و صفر 1422

ق(1380/جلد دوم)
نقش دين در زندگی اجتماعی انسان :محرم و صفر  1426ق1383/
وظايف آمران به معروف و ناهيان از منكر :محرم و صفر  1432ق1389/
وقف يا باقيات صامحات :محرم و صفر  1421ق1379/
مباحثسياسی 

اتحاد و همدمی ،نعمتی امهی :محرم و صفر  1433ق(1390/پيامهايی از قرآن)
اقتصاد مقاومتی :محرم و صفر  1434ق1391/
انتخاب آگاهانه و ايمان بصيرانه :محرم و صفر  1432ق1389/
بصيرت داشته باشي  :محرم و صفر  1431ق(1388/بصيرت)
بصيرت و هدايتگری :محرم و صفر  1432ق1389/
بيداری و دشمن شناسی :محرم و صفر  1422ق(1380/جلد دوم)
پيامدهای سياسی اجتماعی عاشورا :محرم و صفر  1429ق1386/
جريانهای فكری  -اجتماعی عاشورا ( :)1محرم و صفر  1428ق1385/
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جريانهای فكری  -اجتماعی عاشورا ( :)2محرم و صفر  1428ق1385/
حيات سياسی امام رضا  :محرم و صفر  1422ق(1380/جلد اول)
خودی و بيگانه :محرم و صفر  1427ق1384/
در دفاع از حق ترديد نكني  :محرم و صفر  1431ق(1388/بصيرت)
دشمن آسيب پذير است :محرم و صفر  1431ق(1388/بصيرت)
رابطۀ ايران و آمريكا؛ فرازها و فروده :محرم و صفر  1421ق1379/
سياستهای امريكا در قبال جمهوری اسالمی ايران :محرم و صفر 1420
ق1378/
فريب رسانهها را نخوري  :محرم و صفر  1431ق(1388/بصيرت)
مجلس خبرگان رهبری و جايگاه در نظام جمهوری اسالمی :محرم و صفر
 1419ق1377/
مفهوم و جايگاه انتخاب در نظام سياسی اسالم :محرم و صفر  1418ق1376/
مواظب خواص باشي  :محرم و صفر  1431ق(1388/بصيرت)
میشود ايستاد :محرم و صفر  1431ق(1388/بصيرت)
نمونههايی از پيروزی مشت بر درفش :محرم و صفر  1433ق(1390/پيامهايی
از قرآن)
همه به ميدان بيايي  :محرم و صفر  1431ق(1388/بصيرت)
مباحثفقهی 

احكام عاشورا :محرم و صفر  1424ق1381/
احكام :محرم و صفر  1426ق1383/
انجام واجبات مامی زمينهساز تعامی روح :محرم و صفر 1433
ق(1390/پيامهايی از قرآن)
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انواع مستی و آثار آن :محرم و صفر  1433ق(1390/پيامهايی از قرآن)
رشوه ،مصداق روشن مال حرام :محرم و صفر  1433ق(1390/پيامهايی از
قرآن)
روزه ،زمينهساز بندگی :محرم و صفر  1433ق(1390/پيامهايی از قرآن)
فقه عاشورا :محرم و صفر  1418ق1376/
كارآمدی مقررات اسالم و شرط مه

آن :محرم و صفر 1433

ق(1390/پيامهايی از قرآن)
ّ
محرم و عزاداری در آيينه احكام :محرم و صفر  1435ق1392/
نذر و احكام آن :محرم و صفر  1427ق1384/
بایستههایتبليغی 

انتظارات و واقعيتها :محرم و صفر  1420ق1378/
آداب سخنوری :محرم و صفر  1417ق1375/
آسيبشناسی تبليغات دينی :محرم و صفر  1422ق(1380/جلد اول)
بايستههای تبليغ :محرم و صفر  1417ق1375/
جوان و بايستههای تبليغ :محرم و صفر  1422ق(1380/جلد دوم)
دانشمندی كه به موعظه و منبر روی آورد (درباره حاج ميرزا علی آقا شيرازی):
محرم و صفر  1419ق1377/
رسامت مبلغان در مبارزه با اعتياد :محرم و صفر  1421ق1379/
سخنی در باب منابع عاشورا شناسی :محرم و صفر  1417ق1375/
سوژههای سخن (موضوعات پيشنهادی محرم) :محرم و صفر  1435ق1392/
شيوههای تبليغی امام حسين  :محرم و صفر  1435ق1392/
عاشورا و تبليغ :محرم و صفر  1428ق1385/
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عوامل موفقيت پيامبران امهی در تبليغ دين :محرم و صفر  1433ق1390/
(پيامهايی از قرآن)
منبر برگزيده :ندای عزت و آزادگی :محرم و صفر  1435ق1392/
منزمت تبليغات دينی و آسيبشناسی آن ،از ديدگاه متفكر شهيد استاد مطهری:
محرم و صفر  1430ق1387/
موضوعات و منابع بحث از قيام كربال :محرم و صفر  1418ق1376/
مهارتهای ارتباطی :محرم و صفر  1427ق1384/
نكاتی پيرامون موس تبليغی ماه محرم :محرم و صفر  1426ق1383/
نكتههای تحقيقی  -تبليغی :محرم و صفر  1426ق1383/
نگاهی به پايگاههای اينترنتی دينی :محرم و صفر  1436ق1393/
ادبياتوشعر

اشعار :محرم و صفر  1427ق1384/
اشعاری در رثای اهل بيت

 :محرم و صفر  1418ق1376/

پيمان با حسين شهيد  :محرم و صفر  1426ق1383/
جايگاه شعر در تبيين فرهنگ عاشورا :محرم و صفر  1417ق1375/
داستانها و عبرتها :محرم و صفر  1428ق1385/
داستانها :محرم و صفر  1424ق1381/
داستانها ،برداشتها ،عاشورا :محرم و صفر  1430ق1387/
حكايات عاشورايی :محرم و صفر  1426ق1383/
شعرها و شعارهای عاشورايی :محرم و صفر  1430ق1387/
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نوجوانوجوان 

تربيت نسل جوان از نگاه امام رضا  :محرم و صفر  1423ق1380/
تفسير طرح نور آسمانی :محرم و صفر  1431ق(1388/نوجوانان و جوانان
عاشورايی)
فرهنگ عاشورا :محرم و صفر  1419ق1377/
قطره اشک و خون :محرم و صفر  1419ق1377/
جلوه و جمال جوان در سيمای مهدی (عج) و ياران :محرم و صفر 1422
ق(1380/جلد دوم)
جوان در حكومت نبوی

 :محرم و صفر  1422ق(1380/جلد دوم)

جوانان بسيجی و امگو پذيری از حماسه عاشورا :محرم و صفر 1422
ق(1380/جلد دوم)
جوانان در صدر اسالم و عاشورا :محرم و صفر  1428ق1385/
درس تعليمات اجتماعی :هيئت :محرم و صفر  1431ق(1388/نوجوانان و
جوانان عاشورايی)
درس جغرافيا :جغرافيای معنويت و حماسه :محرم و صفر 1431
ق«1388/نوجوانان و جوانان عاشورايی»
درس رياضيات :كميت يزيدی ،كيفيت حسينی :محرم و صفر 1431
ق(1388/نوجوانان و جوانان عاشورايی)
درس زيستشناسی :شور و شعور طبيعت :محرم و صفر 1431
ق(1388/نوجوانان و جوانان عاشورايی)
درس عربی :زيارت عاشورا :محرم و صفر  1431ق(1388/نوجوانان و جوانان
عاشورايی)
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درسها و پيامهای عاشورا ويژه نوجوانان :محرم و صفر  1418ق1376/
به نامه يک جوان) :محرم و

سالمی بر ستارگان كربال (پاسخ حضرت مهدی
صفر  1422ق(1380/جلد دوم)
شريعت و احكام ،اوج سلو

عاشورايی :محرم و صفر 1431

ق(1388/نوجوانان و جوانان عاشورايی)
طرح نور آسمانی :محرم و صفر  1431ق(1388/نوجوانان و جوانان عاشورايی)
جوانی و شجاعت :محرم و صفر  1432ق1389/
عزاداران كوچک :محرم و صفر  1430ق1387/
پرسشوپاسخ 

از بين رفتن گناهان يزيد با خوبیهايش! :محرم و صفر  1431ق(1388/پرسمان
عاشورايی)
امام حسين

شخصيت اسطورهای؟ :محرم و صفر  1431ق(1388/پرسمان

عاشورايی)
بدا و تقديرات غير حتمی :محرم و صفر  1431ق(1388/پرسمان عاشورايی)
برتری امام حسين

بر امامان ديگر

 :محرم و صفر 1431

ق(1388/پرسمان عاشورايی)
پرسشها و پاسخها :محرم و صفر  1426ق1383/
پرسشها و شبهات نهضت امام حسين  :محرم و صفر  1435ق1392/
تحليلی از شخصيت و قيام امام حسين  :محرم و صفر 1431
ق(1388/پرسمان عاشورايی)
جايگاه عشق و عقل در شخصيت امام حسين  :محرم و صفر 1431
ق(1388/پرسمان عاشورايی)
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جبر و اختيار در حادثه كربال :محرم و صفر  1431ق(1388/پرسمان
عاشورايی)
جواز عزاداری و نوحه سرايی برای اهل بيت

 :محرم و صفر 1431

ق(1388/پرسمان عاشورايی)
خلقت انوار پيامبر

و ائمه

قبل از اجسام آنان :محرم و صفر 1431

ق(1388/پرسمان عاشورايی)
زيارت عاشورا و معن همه بنی اميه :محرم و صفر  1431ق(1388/پرسمان
عاشورايی)
شناخت خدا از نگاه عرفانی امام حسين  :محرم و صفر 1431
ق(1388/پرسمان عاشورايی)
فطرس ملک و پناه بردن به گهواره امام حسين  :محرم و صفر 1431
ق(1388/پرسمان عاشورايی)
فلسفه گريه و عزاداری شيعه برای اهلبيت

 :محرم و صفر 1431

ق(1388/پرسمان عاشورايی)
كربال و غلبه جنود عقل بر جنود جهل :محرم و صفر  1431ق(1388/پرسمان
عاشورايی)
مقب ثار امله از نگاه عرفانی :محرم و صفر  1431ق(1388/پرسمان عاشورايی)
يزيد حاك شرعی است! :محرم و صفر  1431ق(1388/پرسمان عاشورايی)
مناسبتهاوروزشمار 

اربعين در آئينه احاديث :محرم و صفر  1421ق1379/
امير عاشورايی :محرم و صفر  1421ق1379/
آغاز مسير :محرم و صفر  1431ق(1388/روزشمار نهضت حسينی)
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تقوي تاريخ :محرم و صفر  1419ق1377/
تقوي تاريخ؛ ويژه دهه ّاول محرم امحرام سال  1420هجری قمری :محرم و
صفر  1420ق1378/
حومه كوفه تا كربال :محرم و صفر  1431ق(1388/روزشمار نهضت حسينی)
در راه عراق :محرم و صفر  1431ق(1388/روزشمار نهضت حسينی)
در كربال :محرم و صفر  1431ق(1388/روزشمار نهضت حسينی)
روز شمار دهۀ محرم :محرم و صفر  1431ق(1388/روزشمار نهضت حسينی)
رؤياهای صادقۀ امام در ضمن راه :محرم و صفر  1431ق(1388/روزشمار
نهضت حسينی)
شب جمعه ،شب عاشورای سال ( 61هه .ق)،كربال :محرم و صفر 1431
ق(1388/روزشمار نهضت حسينی)
شناسنامة مسير :محرم و صفر  1431ق(1388/روزشمار نهضت حسينی)
مناسبتهای تاريخی :محرم و صفر  1432ق1389/
مناسبتهای سياسی ايام محرم :محرم و صفر  1418ق1376/
مناسبتهای محرم و صفر :محرم و صفر  1430ق1387/
ميانه سفر :محرم و صفر  1431ق(1388/روزشمار نهضت حسينی)
نوروز ،آغازی برای دگرگونی (برداشتی از مكتب سبز حسينی ) :محرم و
صفر  1423ق1380/


منابع
الف)کتاب 

 ابن اثير ،الكامل فی التاریخ ،بيروت :دار امصادر1385 ،ق.

 ابن اعث كوفی ،کتاب الفتوح ،بيروت :دار األضواء1411 ،ق.

 ابن بابوبه ،محمد بن علی (شيخ صدوق) ،االمالی ،ق  :مؤسسه بعثت1417 ،ق.
 ههههههههه  ،ثواب االعمال وعقاب االعمال ،ق  :دار امشريف امرضی.

 ههههههههه  ،الخصال ،ق  :جامعه مدرسين حوزه علميه ق 1362 ،ش.
 ههههههههه  ،علل الشرائع ،ق  :كتابفروشی داوری1385 ،ش.
 ههههههههه  ،عیون اخبار الرضا

 ،تهران :انتشارات جهان.

 ههههههههه  ،کمال الدین وتمتام النعمتة،تصهحيح علیاكبهر غفهاری ،تههران :دار امكتهب
االسالمية.
 ههههههههه  ،معانی األخبار ،تصحيح علیاكبر غفاری ،ق  :جامعه مدرسين حهوزه علميهه
ق .
 ابن حجر عسقالنی ،احمد بن علی ،فتح البارى شترح صتحیح البختارى ،بيهروت :دار
اممعرفة1379 ،ق.
 ابن حجر هيثمی ،احمد بن محمد ،الصواع المحرقة ،تهران[ :بینا].

 ابن شعبه حرانی ،حسن بن علی ،تحف العقول ،ق  :جامعه مدرسين حهوزه علميهه قه ،
چاپ دوم1404 ،ق1363 /ش.
 ابن شهرآشوب مازندرانی ،محمد بن علی ،مناقب آل ابیطالب
چاپ ّاول1379 ،ق.

 ،قه  :نشهر عالمهه،

 ابن طاووس ،علی بهن موسهی ،اللهتوف علتی قتلتی الطفتوف ،ترجمهه فههری ،تههران:
انتشارات جهان ،چاپ ّاول1348 ،ش.
 ههههههههه  ،اللهوف علی قتلی الطفوف ،تهران :دار االسوة1422 ،ق.
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 ابن عبد ربه ،احمد بن محمد ،عقد الفرید ،بيروت :دار امكتب امعلمية.

 ابن عبدامبر ،يوسف بن عبدامله ،االستیعاب فی معرفة االصحاب ،بيروت :دار امجيل.
 ابن عساكر ،علی بن حسن ،تاریخ مدینة دمش  ،بيروت :دار امفكر.

 ابن قتيبه دينوری ،عبدامله بن مسل  ،اإلمامة والسیاسة ،بيروت :دار األضواء.

 ابن قومو يه ،جعفر بن محمد ،کامتل الزیتارات ،تصهحيح عبدامحسهين امينهی ،نجهف
اشرف :دار اممرتضو ية ،چاپ ّاول1356 ،ش.
 ابن كثير ،البدایة والنهایة ،بيروت :دار امفكر1407 ،ق.

 ابن مشهدی ،محمد بن جعفر ،المزار الكبیر ،ق  :جامعه مدرسين حوزه علميه ق  ،چاپ
ّاول1419 ،ق.
 ابن نما حلی ،جعفر بن محمد ،مثیر األحزان ،ق  :نشر مدرسه امهام مههدی
سوم1406 ،ق.

 ،چهاپ

 ابوامفرج اصفهانی ،علی بن حسين ،االغانی ،بيروت :دار إحياء امتراث امعربی.

 ابواملوز ،عبدامحكي  ،الحرکات السلفیة فی المغترب ،مغهرب :مركهز دراسهات اموحهدة
امعربية2009 ،م.
ّ
 ابومخنف كوفی ،موط بن يحيی ،وقعة الطف ،تصحيح محمدهادی يوسفی غروی ،قه :
جامعه مدرسين حوزه علميه ق  ،چاپ سوم1417 ،ق.
 ابووميد مصری ،حامد مصطفی ،غوغایی بتر بتام جهتان ،ترجمهه مرتضهوی[ ،بیجها]:
[بیتا].
 اربلی ،ابن ابیامفتح ،کشف الغمة فی معرفة األئمة ،بيروت :دار األضواء1405 ،ق.
 امين عاملی ،محسن ،اعیان الشیعة ،بيروت :دار امتعارف ملمطبوعات.

 امينی ،عبدامحسين ،الغتدیر فتی الكتتاب والستنة واألدب ،قه  :دار امكتهب االسهالمية،
1408ق.
 آیینهداران حقیق  ،ق  :بوستان كتاب ،چاپ ّاول1382 ،ش.
 بارا ،آنتون ،الحسین

فی الفكر المسیحی ،كويت :چاپ دوم1980 ،م.

 بحرانی ،هاش  ،حلیة األبرار فی أحوال محمد وآله األطهار
اإلسالمية ،چاپ ّاول1411 ،ق.

 ،ق  :مؤسسة اممعهارف
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 بخاری ،محمد بن اسماعيل ،صحیح بخارى ،بيروت :دار امفكر1401 ،ق.
 برقی ،احمد بن محمد بن خامد ،المحاسن ،تهران :دار امكتب االسالمية.
 بالذری ،احمد بن يحيی ،انساب األشراف ،بيروت :دار امفكر1417 ،ق.

 بهنساوی ،سام  ،نقد و بررسی اندیشه تكفیر ،ترجمه سام افسری ،تهران :نشر احسهان،
چاپ ّاول1388 ،ش.
 ترمذی ،ابوعيسی ،سنن ترمبى ،بيروت :دار امكتب امعلمية.

 تميمههی آمههدی ،عبدامواحههد بههن محمههد ،غتترر الحكتتم ودرر الكلتتم ،مكتههب اإلعههالم
اإلسالمی1366 ،ش.
ّ
 ههههههههه  ،تصنیف غرر الحكم ودرر الكلم ،ق  :نشر دفتر تبليغات اسالمی ،چهاپ اول،
1366ش.
 جمامی ،جواد ،افراطگرایی در پاکستان :مبانی ،عملكترد و چشتمانداز ،تههران :مؤسسهه
انديشهسازان نور ،چاپ ّاول1390 ،ش.
ّ
حر عاملی ،محمد بن حسن ،وسائل امشيعة ،ق  :مؤسسة آل امبيت 1409 ،ق.

 حسينی ،نعمتامله ،سید الشهداء
انقالب ،چاپ ّاول1381 ،ش.

پرچمدار پیروزى خون بر شمشیر ،انتشارت عصر

 حميری ،عبدامله جعفر ،قرب االسناد ،مؤسسه آل امبيت

.

 حويزی ،عبدعلی بن جمعه ،تفسیر نور الثقلین ،ق  :انتشارات اسماعيليان.
 خوارزمی ،موفق بن احمد ،مقتل الحسین

 ،ق  :انوار امهدی.

 دشتی ،محمهد ،فرهنتگ ستخنان امتام حستین
اميراممؤمنين

 ،قه  :مؤسسهه فرهنگهی تحقيقهاتی

1381،ش.

 دكمجيان ،هراير ،جنبشهاى اسالمی معاصر در جهان عرب :بررسی پدیتده بنیتادگرایی
اسالمی ،ترجمه حميد احمدی ،تهران :انتشارات كيهان ،چاپ پنج 1388 ،ش.
ّ
 ديلمی ،حسن بن محمد ،إرشاد القلوب إلی الصواب ،قه  :شهريف رضهی ،چهاپ اول،
1412ق.
 دیوان امام :سهرودهههای حضهرت امهام خمينهی  ،مؤسسهه تنظهي و نشهر آثهار امهام
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خمينی  ،چاپ شش  ،زمستان 1374ش.

 دیوان حاج مال هادى سبزوارى ،تهران :نشر كتابفروشی محمودی[ ،بیتا].

 دينوری ،ابوحنيفه احمد بن داود ،األخبار الطوال ،ق  :منشورات امرضی1368 ،ش.

 ذهبی ،شمسامدين محمد بن احمد ،تاریخ االسالم ووفیات المشاهیر واألعالم ،بيروت:
دار امكتاب امعربی1413 ،ق.
 راضی ،آل ياسين ،صلح الحسن ،بيروت :مؤسسة األعلمی ملمطبوعات.

 راغب اصفهانی ،حسين بن محمد ،مفردات الفاظ قترآن ،انتشهارات ذیامقربهی ،چهاپ
چهارم1383 ،ش.
 رحيميان ،محمدحسن ،در سایه آفتاب ،ق  :نشر شاهد1388 ،ش.

 رست نژاد و سعيد داودی ،عاشورا ریشهها ،انگیزهها ،رو یتدادها ،پیامتدها ،قه  :مدرسهه
علی ابن ابیطامب .
ّ
 رضوانی ،علیاصغر ،وهابیان را بهتر بشناسیم ،ق  :دميل ما ،چاپ اول1387 ،ش.

 رفيعی محمدی ،ناصر ،گفتار رفیع ،به اهتمام سهيد علیاكبهر حسهينی نيشهابوری ،قه :
زمينهسازان ظهور امام عصر ،چاپ هفت 1392 ،ش.

 رفيعی ،محمدطاهر« ،نقد و بررسی انديشههای كالمی ديوبنديه» ،پاياننامه كارشناسهی
ارشد ،استاد راهنما :مهدی فرمانيان ،استاد مشاور :حسن يوسهفيان ،قه  :مؤسسهه امهام
خمينی1390 ،ش.
 رمضان امبوطی ،محمد سعيد ،سلفیه بدع یا مبهب :نقدى بر مبانی وهابی  ،تقهريظ
واعظزاده خراسانی ،ترجمه حسين صابری ،مشههد :بنيهاد پهژوهشههای آسهتان قهدس
رضوی ،چاپ چهارم1389 ،ش.
 زهاوی ،جميل صدقی ،الفجر الصادق فی الرد علی الفرقة الوهابیة المارقة ،طبع بغهداد،
2004م.
 سلي بن قيس هالمی ،کتاب سلیم ،تصحيح محمد انصاری زنجانی ،ق  :امهادی.
 شمسامدين ،محمدمهدی ،ثورة الحسین

 ،بيروت :نشر دار امتعارف.

 صبحی صامح ،نهج البالغه ،ق  :مؤسسة دار امهجرة1414 ،ق.

 طباطبايی قمی ،تقی ،شهید کربال از والدت تا بعد از شهادت ،ق  :انتشهارات مفيهد،
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چاپ دوم1370 ،ش.

 طباطبايی ،سيد محمدحسهين ،المیتزان فتی تفستیر القترآن ،قه  :انتشهارات جامعهه
مدرسين حوزه علميه ق 1417 ،ق.
 طبرسی ،احمد بن علهی ،اإلحتجتاج علتی أهتل اللجتاج ،مشههد :مرتضهی ،چهاپ
ّاول1403 ،ق.
 طبرسی ،فضل بن حسن ،إعالم الورى بأعالم الهدى ،قه  :مؤسسهة آل امبيهت
1417ق.

،

 ههههههههه  ،مجمع البیان فی تفستیر القترآن ،تههران :انتشهارات ناصهر خسهرو ،سهوم،
1372ش.
 طبری ،محمد بن جرير ،تاریخ األمم والملوك ،بيروت :دار امتراث ،دوم1387 ،ق.

 طوسی ،محمهد بهن امحسهن ،األمتالی ،تصهحيح مؤسسهة امبعثهة ،قه  :دار امثقافهة،
1414ق.
 طويل ،كميل ،القاعده و خواهرانش ،ترجمه محمدعلی پوشی و محمدرضا بلهوردی،
تهران :مؤسسه انديشهسازان نور ،چاپ ّاول1391 ،ش.
 عبدامحميد بن هبةامله ،ابهن ابیامحديهد ،شترح نهتج البالغته ،قه  :مكتبهة آيتاملهه
مرعشی.
 عبدامرحمن بن محمد ،تاریخ ابن خلدون ،بيروت :منشورات اعلمی[ ،بیتا].
 عبدامسالم فرج ،محمد ،الفریضة الغائبة ،مصر[ :بیتا].

 عقاد ،محمود ،ابوالشهداء ،ترجمه محمدكاظ معزی ،تهران :انتشارات كتابفروشی
علميه اسالميه1341 ،ش.
 علوی ،محمد بن عقيل ،النصائح الكافیة ،بيروت :مؤسسة امفجر.

 عليزاده موسوی ،سيد مهدی ،مكتب دیوبند و جنبش جماعة التبلیغ ،ق  :دفتهر تبليغهات
اسالمی ،چاپ ّاول1392 ،ش.
 عماره ،محمد ،الفریضة الغائبة :عرض و نقد ،قاهره :دار امبيضاء1433 ،ق.

 فرمانيان ،مهدی ،آشنایی با فرق تسنن ،قه  :مركهز مهديريت حهوزه علميهه ،چهاپ دوم،
1388ش.
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 ههههههههه  ،درسنامه فرق و مباهب کالمی اهل ّ
سن  ،ق  :مؤسسه آموزشی و پژوهشهی
مذاهب اسالمی ،چاپ ّاول1390 ،ش.
 فيروزيان ،غالمرضا ،گفتارهاى ارزنده ،تهران :بنياد بعثت ،دوم1389 ،ش.

 فيض كاشانی ،مال محسن ،تفسیر الصافی ،تهران :انتشارات امصدر ،دوم1415 ،ق.

 قرشی ،باقر شريف ،حیاة االمام الحسین ،ترجمه حسين محفهوظی ،قه  :بنيهاد معهارف
اسالمی1380 ،ش.
 قرطبی ،محمد بن احمد ،الجامع ألحكام القرآن (تفسير قرطبهی) ،بيهروت :دار امكتهب
امعلمية.
 قمی ،شيخ عباس ،الكنی وااللقاب ،تهران :مكتبة امصدر1368 ،ش.

 ههههههههه  ،مفاتیح الجنان ،ق  :مؤسسه انتشارات دار امعل  ،سوم1378 ،ش.
 قمی ،علی بن ابراهي  ،تفسیر قمی ،تصحيح موسوی جزائری ،دار امكتب
 كتانی ،سليمان ،امام علی

مشعلی و دژى ،ترجمه جاللامدين فارسی.

 كشی ،محمد بن عمر ،اختیار معرفة الرجال ،ق  :مؤسسه آلامبيت.

 كلينی ،محمد بن يعقوب ،الكافی ،تصحيح علیاكبر غفاری و محمد آخونهدی ،تههران:
دار امكتب اإلسالمية ،چاپ چهارم1407 ،ق.
 املهبداشتی ،علی ،بررسی و نقد آراى سلفیه درباره توحید از دیدگاه قرآنّ ،
سن و برهان،
ق  :نشر تحسين ،چاپ ّاول1392 ،ش.
 ميثی واسطی ،علی بن محمد ،عیون الحكم و المواعظ ،نشر دارامحديث ،ق  :چاپ ّاول،
 1376ش .ص .444

 متقی هندی ،علی بن حسامامدين ،کنتز العمتال فتی ستنن األقتوال واألفعتال ،بيهروت:
مؤسسة امرسامة1409 ،ق.
 مجلسی ،محمدباقر ،بحار األنوار ،بيروت :دار احياء امتراث امعربی1403 ،ق.
 ههههههههه  ،مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول ،تهران :نشر اسالميه.
 المجموعة الكاملة لمؤلفات الشیخ محمدمهدى آصفی[ ،بیتا].

 محدث نوری ،ميرزاحسهين ،مستتدرك الوستائل و مستتنبل المستائل ،قه  :مؤسسهة آل
امبيت  ،چاپ ّاول1408 ،ق.

نمايه مقاالت رهتوشههای محرم و صفر 1394 - 1375

 محمدی اشتهاردی ،محمد ،امام حسین

287

آفتاب تابان والی .

 محمدی ریشهری ،محمد ،خاطرههاى آموزنده ،ق  :دار امحديث ،سوم1393 ،ش.

 محمودی ،محمدباقر ،نهج السعادة ،تهران :سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنهگ و
ارشاد اسالمی.
 مسجد جامعی ،محمد ،زمینههاى سیاستی حكومت استالمی در تشتیع و تستنن ،قه :
انتشارات دانشگاه اديان و مذاهب ،چاپ ّاول1387 ،ش.
 مسعودی ،علی بن امحسين ،مروج البهب ومعادن الجوهر ،ق  :دار امهجرة1409 ،ق.
 مطهری ،مرتضی ،مجموعه آثار استاد شهید مطهرى ،تهران :انتشارات صدرا.
 مظلومی ،رجبعلی ،رهبر آزادگان ،چاپخانه بزرگ اسالمی ،سوم1352 ،ش.

 مفيد ،محمد بن محمد ،اإلرشاد فی معرفة حجج الله علتی العبتاد ،ترجمهه سيدهاشه
رسومی محالتی ،تهران :دار امكتب االسالمية.
 ههههههههه  ،اإلرشاد فی معرفة حجج الله علی العباد ،ق  :مؤسسه آل امبيت
ّاول1413 ،ق.

 ،چهاپ

 مكارم شيرازی ،ناصر ،تفسیر نمونه ،تهران :دار امكتب االسالمية1374 ،ش.
 نجدی ،عثمان ،المجد فی تاریخ النجد[ ،بیجا][ :بیتا].

 نراقی ،احمد ،معراج السعادة ،انتشارات رشيدی ،بی تا ص .243

 نصر اصفهانی ،اباذر ،کتابشناسی تكفیر ،مجموعه آثهار كنگهره جريانههای افراطهی و
تكفيری از ديدگاه علمای اسالم.
 نصر بن مزاح  ،وقعة صفین ،تصحيح هارون عبدامسالم بن محمد ،ق  :مكتبة آيتاملهه
مرعشی نجفی.
 ورام ،مسعود بن عيسی ،مجموعتة ورام (تنبيهه امخهواطر) ،ترجمهه محمدرضها عطهايی،
مشهد :آستان قدس رضوی1369 ،ش.
 هاشمینژاد ،عبدامكري  ،درسی که حسین
فراهانی ،چاپ ّاول1347 ،ش.

به انسانها آموخت  ،انتشهارات مؤسسهه

 يعقوبی ،احمد بن واضح ،تاریخ یعقوبی ،بيروت :دار امصادر[ ،بیتا].
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 دراسات امسياسية ،ش  ،5نوامبر 2013م.

 روزنامه رسامت ،شماره .1391/4/26 ،7590

 سراج منير ،ش  2و 1389 ،11ش.

 شمي معرفت ،ش  ،33اسفند 1381ش.
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