
 عادباوری در نهضت امام حسینم

 *مصطفی آزادیاناالسالم والمسلمین  حجت

 اشاره

ترین اعتقاداتی است که تأثیری عمیق در نگرش انسان به دنیا و معادباوری، از مهم

سازد و فردی و اجتماعی او دارد. این باور، شیوه زیستن انسان را متحوّل میحیات 

دهد. اخالقی های او را به فراتر از عالم مادی گسترش میها و فعالیتدامنة خواسته

پذیری از امام عادل شناسی، فرمانزیستن، آرامش روانی توأم با امید و نشاط، مسئولیت

بستگی به آثار معادباوری است؛ همچنانکه دنیاطلبی و دل هایی ازطلبی، نمونهو شهادت

از آغاز  ترین آفات عدم باور به معاد است. امام حسینمقام، ثروت و شهوت، مهم

 قیام تا روز عاشورا، بارها مسأله معادباروی را متذکر شده و بر اهمیت آن تأکید نمودند.

 .ی در نهضت امام حسیناین نوشتار، کنکاشی است در باره موضوع معادباور 

 ـ معادباوری در قرآنالف

بخشی و دعوت مؤمنان به معادباوری و دور شدن آنان از قرآن کریم به منظور آگاهی

مقداری حیات دنیوی اشاره دنیازدگی، در موارد متعددی به اهمیت حیات اُخروی و بی

عی، ارزشمند، کرده است. از جمله، قرآن معتقد است که حیات اُخروی، حیاتی واق

اصیل و پایدار است و در مقابل، حیات دنیوی، حیاتی توأم با لهو و لعب، فریبنده و 

َُلْوُكاُنواُ» ناپایدار است: َُلِهىُاْلَحيواُن ُْاآلِخَرَة ُالّداَر ُِإنَّ َُلِعٌبَُو َُو َُلْهٌو ُِإّل ْنيا ُالدُّ ُاْلَحياُة ُماُهِذِه َو
 [در]این زندگی دنیا، جز سرگرمی و بازیچه نیست و زندگی حقیقی، همانا   1؛يْعَلُموَنُ

 «دانستند!سرای آخرت است؛ ای کاش می

                                                
 .* عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی

 .64. سوره عنکبوت، آیه 1
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ذيَنُآَمُنواُماَُلكْمُ»طلبی است: ترین مانع آخرتقرآن کریم، دنیاطلبی مهم از منظر يَهاُالَّ
َ
ياُأ

ْنياُِمَنُْاآلِخَرِةَُفماَُمتاُعُِإذاُقيَلَُلكُمُاْنِفُرواُفىَُسبيِلُالّلِهُاّثاَقْلُتْمُِإلَُ َُرضيُتْمُِباْلَحياِةُالدُّ
َ
ىُْاَْلْرِضُأ

ْنياُِفىُْاآلِخَرِةُِإّلَُقليٌلُ  که است شده چه را شما اید! آورده ایمان که کسانى اى 1؛اْلَحياِةُالدُّ

 به آیا دهید. مى خرج به کُندى ،«شوید بسیج  خدا راه در» شود: مى گفته شما به چون

 جز آخرت، برابر در دنیا زندگى متاع اید؟ کرده خوش دل دنیا زندگى به آخرت، جاى

 «نیست. اندکى

 ترین عامل انحراف مهم ،طلبيـ دنياب

جامعة مسلمانان دچار انحراف و گمراهی شد  ،متأسفانه، پس از رحلت پیامبر اعظم

اعتقادی و ای رقم خورد که به لحاظ و وضعیت آنان در طول پنجاه سال به گونه

 60گرد، در سال گرایی شدند. در نتیجه این عقبگرد و واپسفرهنگی دچار نوعی عقب

در  هجری، شخصی مانند یزید بن معاویه به خالفت مسلمانان رسید. امام حسین

های موجود در جامعة اسالمی، یعنی انحراف در امر حکومت بارۀ انحرافمنزل بیضه در

 فرماید:های دینی میزشاسالمی و فراموش شدن ار

ُاللِهُ» َُرسوَل ُِانَّ ُالناُس ها ُلَعهداللهُ ايُّ ُناِكثا ُاللِه ُِلحراِم ُُمسَتِحَّل ُجاِئرا َُمنَُراىُُسلطانا قال:
رُعليهُبِفعلُوُلُقولُكانُ ِةُرسوِلُاللِهَُيعَمُلُفىُعبادُاللهُباِلثِمُوُالُعدواِنُفلمُُيَغيِّ ُمخاِلفاُلُسنَّ

حمنُوُحّقاُعلىُاللِهُانُ ُيدِخَلهُُمدَخَلهَُالُوُِاّنُهولءُقدَُلِزُمواُطاعَةُالَشيطاِنُوَُتَركواُطاعَةُالرَّ
ُ لواُالُحدوَدُوُاسَتأَثرواُبالَفىِءُوَاَحّلواُحراَمُاللهُوَُحّرمواُحَلَلُاللهُوُاناَُاَحقُّ َاظَهرواُالفساَدُوَُعطَّ

َرُ   2؛َمنُُغيِّ

انی با سلطان زورگویی مواجه گردد که حرام فرمود: هر مسلم ای مردم! پیامبر خدا

شکند و با سنت و قانون پیامبر مخالفت خدا را حالل نموده و پیمان الهی را در هم می

گیرد، اما او در ورزد و در میان بندگان خدا راه گناه و معصیت و دشمنی در پیش میمی

مقابل چنین سلطانی، با عمل و یا گفتار خود اظهار مخالفت نکند، بر خداوند است که 

                                                
 .38. سوره توبه، آیه 1
؛ ابن اثیر، 306، ص 3ق، ج 1406الکتب االسالمیه، . طبری، ابوجعفر محمد بن جریر، تاریخ طبری، بیروت: دار 2

؛ 552، ص 2ق، ج 1404الکرم الشیبانی، الکامل فی التاریخ، بیروت: احیاء التراث، الحسن علی بن ابیعز الدین ابی
 .609، ص 11، ج النجفی اهلل آیتمکتبة الحسینی المرعشی التستری، السید نوراهلل، احقاق الحق، قم: 
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این فرد را به محل همان طغیانگر و آتش جهنم داخل گرداند. ای مردم! آگاه باشید که 

اند. امیه( اطاعت خدا را ترک نموده و پیروی از شیطان را بر خود فرض کردهاینان )بنی

را ترویج داده و حدود الهی را تعطیل نموده، فئ را که مختص به خاندان پیامبر  فساد

اند اند. حالل و حرام یا اوامر و نواهی خداوند را تغییر دادهاست، به خود اختصاص داده

و من به هدایت و رهبری جامعه مسلمانان و قیام علیه این همه فساد و مفسدان که دین 

 « ترم.، از دیگران شایستهاندجدم را تغییر داده

حال، پرسش اصلی این است که جامعه اسالمی چه آفتی پیدا کرد که کارش به یزید 

 رسید؟ 

ما باید بفهمیم چه بالیی بر سر آن جامعه آمد که حسین »به تعبیر رهبر معظم انقالب: 

، بطالدنیای اسالم و پسر خلیفه مسلمین، پسر علی بن ابیاوّل ، آقازاده بن علی

اش گردانده نشست، سرِ بریدهدر همان شهری که پدر بزرگوارش بر مسند خالفت می

او و اصحاب  [که]هایی به کربال آمدند شد و آب از آب تکان نخورد! از همان شهر، آدم

 1«را به اسارت گرفتند! او را با لب تشنه به شهادت رساندند و حرم امیر المؤمنین

 فرماید: علت این مسأله می در بارهمقام معظم رهبری 

دو عامل، عامل اصلی این گمراهی و انحراف عمومی است: یکی، دور شدن از ذکر »

ها رفتن و در ها رفتن، دنبال هوسخدا که مظهر آن نماز است... دوم، دنبال شهوترانی

آوری مال و التذاذ به شهوات دنیا آوری ثروت، جمعیک جمله دنیاطلبی. به فکر جمع

ها را فراموش کردن. این، درد اساسی و بزرگ ادن، اینها را اصل دانستن و آرمانافت

 2«است. ما هم ممکن است به این درد دچار شویم.

ترین عامل فراموشی آخرت است و دلی که قیامت را فراموش بنابراین، دوستی دنیا، مهم

گردد. در واقع، یآورد و گناه، موجب جهالت و انحراف از حق مکند، به گناه روی می

بردگی دنیا و بندگی هواهای نفسانی، راه ورود به ملکوت الهی و بندگی خداوند را 

در موارد متعددی در بارۀ حقیقت دنیا کند. به همین جهت، امام حسینمسدود می

                                                
، تهران: )مدّ ظلّه العالی(ایاهلل العظمی خامنه سخن عاشورایی؛ از بیانات حضرت آیت 72هرودی، علیرضا، مختارپور ق .1

 .63ش، ص 1390انتشارات انقالب اسالمی )وابسته به مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی(، چاپ دوم، 
 .64-63همان، ص  .2
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شود که برای عالم آخرت و نیل به های آن سخن گفته، یاد آور میپذیری نعمتو زوال

 فرماید:در روز عاشورا می باید توشه برداشت. امامفوز دائمی آن، 

نياُلوَُبِقَيتُعلىَُاَحٍدُاوَُبِقَىُعليهاُاحٌدُ»  ُالدُّ نياُعلىَُحَذٍرُفِانَّ ُقواُاللَهُوُكونواُمنُالدُّ ِعباَدُاللِهُِاَتّ
ُاللَهَُخُ ضىُوَُارضىُبالَقضاء،َُغيُرَُانَّ ُبالَبقاِءُوُاولىُبالرِّ نياُللَبَلِءُوَُلكانتُالنبياُءُاحقُّ َلَقُالدُّ

ُُقلَعٌةُ ُوُالَمنِزُلُُبلَغٌةُوالّداُر ُوُُسروُرهاُُمكَفِهرٌّ خلقُاهَلهاُللفناِء،َُفَجديُدهاُباٍلُوَُنعيُمهاُُمضَمِحلٌّ
ُكمُتفلحون َُلَعلَّ ُقواُاللَه ُالّتقوىُواتَّ َُخيَرُالّزاِد َُفِانَّ ای بندگان خدا! از خدا بترسید و  1؛َفَتَزَوّدوا

دنیا برحذر باشید که اگر بنا بود همۀ دنیا به یک نفر داده شود و یا یک نفر برای از 

همیشه در دنیا بماند، پیامبران برای بقا سزاوارتر و جلب خشنودی آنان بهتر و چنین 

حکمی خوشایند بود؛ ولی هرگز؛ زیرا خداوند دنیا را برای فانی شدن خلق نموده که 

اش به غم و اندوه مبدل خواهد ش زایل، و سُرور و شادیهایهایش کهنه، و نعمتتازه

ای برگیرید و ای. پس برای آخرت خود توشهخانهمنزلی است و موقتگردید؛ دون

 «بهترین توشۀ آخرت، تقوا و ترس از خدا است. تقوا پیشه کنید تا رستگار شوید.

 گيری نهضت حسينيـ تأثير معادباوری در شکلج

ترین عامل جهاد و فداکاری در راه خدا است. البته این باور، زمانی باور به معاد، مهم

بخش خواهد بود که همه هستی فرد را فراگرفته، حضوری فعال در ثمربخش و جهت

هایی که مجاهدان قلب و ذهن او داشته باشد. حماسه جاوید عاشورا و سایر حماسه

ند، بازتاب اعتقاد به زندگی آفرینهای جهاد میاسالم در گذشته و امروز در میدان

ای که منطقش این است که یا پیروزی یا شهادت، جاویدان سرای دیگر است. رزمنده

ُالّلُهُ»مطابق آیه  ُيصيَبكُم ْن
َ
ُأ ُِبكْم ُص َُنَتَربَّ َُنْحُن َُو ُاْلُحْسَنييِن ُِإْحَدى ُِإّل ُِبنا ُصوَن َُتَربَّ َُهْل ُقْل

ُفَُ يدينا
َ
ُِبأ ْو

َ
ُأ ُِعْنِدِه ُِمْن ُصوَنُِبَعذاٍب ُُمَتَربِّ َُمَعكْم ُِإّنا ُصوا نه تنها چهره مرگ برایش  2،«َتَربَّ

ای است به جهانی بزرگ و ابدی. آنها از مرگ و انگیز نیست، که زیبا و دریچهوحشت

                                                
، مؤسسة المحمودیالشافعی، تاریخ ابن عساکر، بیروت:  هبة اهللابن عساکر، ابوالقاسم علی بن الحسن بن  .1

 .215ق، ص 1389
کشیم که  برید؟ در حالی که ما انتظار میبگو: آیا برای ما جز یکی از این دو نیکی را انتظار می: »52سوره توبه، آیه   .2

 « خدا از جانب خود یا به دست ما، عذابی به شما برساند. پس انتظار بکشید که ما هم با شما در انتظاریم.
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َوُ»که فرمود: شهادت در راه خدا هراسی ندارند و با الهام گرفتن از مکتب امام علی
ِهُلْبنُ ِهَُُطاِلٍبُآَنُسُىابُِالَلّ ِمّ

ُ
ْفِلُِبَثْدِىُأ   2روند.، به استقبال مرگ می1«ِباْلَمْوِتُِمَنُالِطّ

نویسد: مراد از حُسنیین در این آیه، پیروزی در تفسیر آیه مذکور می عالمه طباطبایی

و شکست است. اما دلیل اینکه قرآن پیروزی و شکست را با یک تعبیر )حسنه( به کار 

اند. پیروزی، حسنه ی، پیروزی و شکست، هر دو حسنهبرده، این است که از نظر دین

است؛ چون موجب غنیمت در این دنیا و اجر عظیم در آخرت است. شکست نیز حسنه 

است؛ چون تحمل شکست و کشته شدن در راه خدا، مورد رضایت خداوند و موجب 

  3پاداش ابدی است.

تقد بود هر چه خداوند نیز با این اعتقاد به کربال رفت که مع الشهداءحضرت سید 

ىَُلَرُجوَُانَُيُكوَنَُخيراُماَُاراَدُ»برایش مقدر نموده، پیروزی یا شکست، خیر خواهد بود:  ِانِّ
مقدّر کرده، خیر باشد، چه کشته شویم و مان  امیدوارم آنچه خدا برای 4؛ِبنا،ُُقِتلناَُامَُظَفرنا

 « چه پیروز گردیم.

 ســوزیمگــر چــه از داغ اللــه مــی
 

 همــان ســربلند دیــروزیم   مــا 
 

 چون به تکلیف خود عمل کردیم
 

  5روز فتح و شکسـت، پیـروزیم   
 

بر اساس همین بینش و درک عمیق از مرگ و حیات اخروی است که یاران امام 

، شوق و اشتیاق خود در شب عاشورا ضمن اعالم حمایت قاطعانه از امام حسین

 به شهادت در راه خدا را چنین بیان کردند: 

گردم تا به خدا سوگند! من از تو جدا نمی»مسلم بن عوسجه خطاب به امام عرض کرد: 

با نیزه خود سینه دشمنان تو را بشکافم و تا شمشیر در دست من است، با آنان بجنگم و 

                                                
: 5خطبه  ،52ص  ق،1414 اوّل،چاپ ، قم: انتشارات هجرت، محمد بن حسین، نهج البالغه ،شریف الرضی .1
 « طالب به مرگ در راه خدا، از عالقه طفل به پستان مادر بیشتر است!رزند ابیسوگند به خدا! انس و عالقه ف»
، ص 18ش، ج 1370مکارم شیرازی، ناصر و همکاران، تفسیر نمونه، تهران: دار الکتب االسالمیه، چاپ هشتم،  .2

476-479. 
ق/ 1412اسماعیلیان، چاپ پنجم، طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن الکریم، قم: مؤسسه  .3

 ، ذیل آیه شریفه.9ش، ج 1371
 .597، ص 1ق، ج 1404امین، سید محسن، اعیان الشیعه، بیروت: دار التعارف للمطبوعات،  .4
 ، از جواد محدثی.«یاد»شعر  .5
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روم تا جان به جان آفرین شان میجنگاگر هیچ سالحی نداشتم، با سنگ و کلوخ به 

داریم تا به خدا سوگند! ما دست از یاری تو بر نمی»سعد بن عبداهلل گفت: « تسلیم کنم.

را در باره تو مراعات نمودیم. به خدا در پیشگاه خداوند ثابت کنیم که حق پیامبر

خاکسترم را زنده شوم و بدنم را آتش زده، سوگند! اگر بدانم که هفتاد مرتبه کشته می

دارم و پس از هر باز زنده شدن، به کنند، باز هم هرگز از یاری تو دست بر نمیمی

دانم این مرگ، یک بار بیش نیست و پس از آن، شتابم؛ در صورتی که میات مییاری

اصحاب و نزدیکانش فرمود:  به ءالشهدا حضرت سیدوقتی « پایان است.نعمت بی

یک از شما که با من باشد، کشته خواهد شد  ته خواهم شد و هرای قوم! من فردا کش»

عمو جان! »عرض کرد: جناب قاسم بن حسن ،«و احدی از شما باقی نخواهد ماند

« ای پسرم! مرگ نزد تو چگونه است؟»حضرت فرمود: « من هم کشته خواهم شد؟

خواهی  شما هم شهید ،بله»فرمود:  امام حسین.« تر از عسل شیرین»عرض کرد: 

  1.«شد

 آیـد پـیش مـن    است مرد اگر مرگ
 

 تنگ کشم خوش در کنارش تنگ تا 

 رنـگ و بـو  جانی بـرم بـی   او از من
 

 2رنـگ  رنـگ  دلقی سـتاند  زمن او 
 

در راه خدا، تنها اوصاف کسانی است که دارای مشی  مخلصانهآری، مجاهدت 

ْنَياُِباآلِخَرِةَُوَمنُُيَقاِتْلُِفيَُفْلُيَقاِتْلُِفيَُسِبيِلُالّلِهُ»طلبی باشند:  آخرت ِذيَنَُيْشُروَنُاْلَحَياَةُالدُّ الَّ
ا اَُعِظيم  ْجر 

َ
وَُيْغِلْبَُفَسْوَفُُنْؤِتيِهُأ

َ
 به را دنیا زندگى که کسانى باید پس 3؛َسِبيِلُالّلِهَُفُيْقَتْلُأ

 پیروز یا کشته و بجنگد خدا راه در کس هر و بجنگند خدا راه در کنند، مى سودا آخرت

 «داد. خواهیم او به بزرگ پاداشى زودىبه شود،

 دشمن به معادگرایياز هـ دعوت 

به وسیلة یکی از یارانش به نام عمرو بن قرظة انصاری، به عمر سعد  امام حسین

گو کنند. عمر سعد با این پیشنهاد موافقت کرد و وپیام داد تا با یکدیگر مالقات و گفت

                                                
 .230ق، ص 1405قمی، شیخ عباس، نفس المهموم، قم: مکتبه بصیرتی،  .1
 .1326دیوان شمس تبریزی )غزلیات(، غزل شماره  مولوی، محمد جالل الدین، .2
 .74نساء، آیه  سوره .3
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آید که این مالقات، در شب هشتم یا نهم محرم قراین به دست میآن حضرت شبانه )از 

ای که در وسط دو واقع گردیده است(، با بیست تن از یاران خویش به سوی خیمه

لشکر برپا شده بود، حرکت نمود و دستور داد یارانش، به جز برادرش عباس و پسرش 

دادشان بیست نفر بود، علی اکبر، وارد خیمه نشوند. عمر سعد هم به یارانش که تع

همین دستور را داد و تنها فرزندش حفص و غالم مخصوصش به همراه او وارد خیمه 

يَلَکَُيابَنَُسعدُ» در این مجلس خطاب به عمر سعد فرمود: شدند. امام ِقيُاللَهَُو َاَماَُتَتّ
ذيُإليِهَُمعاُدن َناُابُنَُمْنَُعِلِمَت؟َُذْرَُهُؤلَُُ؟اَلّ

َ
هُأْقَرُبُُِءُالَقْوِمَُاُتقاِتُلنيَُوأ ُاللِهُُِاَلىَُوُكْنَُمِعيُفإَنّ

شناسی و خواهی با من جنگ کنی؟ در حالی که مرا میای فرزند سعد! آیا می .؛َتعالى..

ترسی؟  دانی که پدر من کیست و آیا از خدایی که برگشت تو به سوی او است، نمیمی

ه( بر داری که این عمل، به خدا امیخواهی با من باشی و دست از اینها )بنیآیا نمی

 « تر است.نزدیک

صورت، خانه مرا در کوفه ترسم در این عرض کرد: می عمر سعد در پاسخ امام

سازم. عمر سعد ای میفرمود: من به هزینه خودم برای تو خانه ویران کنند. امام

حجاز بهتر از فرمود: من در ترسم باغ و نخلستانم را مصادره کنند. امامگفت: می

دهم. عمر سعد گفت: زن و فرزندم در کوفه ها را که در کوفه داری، به تو میاین باغ

های او را شنید و از توبه و چون بهانه ترسم آنها را به قتل برسانند. امامهستند. می

َماَُلَكُ» گفت، از جای برخاست:که این جمله را می بازگشت وی مأیوس شد، در حالی
َُعَلىُِفَراِشَكَُعاِجَلُ َذَبَحُ ُه َُحْشِرَكَُُكُالَلّ َُلَكَُيْوَم َُغَفَر َُل َُُو ُُبِرّ ُِمْن ُكَل

ْ
َُتأ َُل ْن

َ
يَُْلَْرُجوُأ ُِإِنّ ِه ُالَلّ َفَو

َُيِسيرا ُِإَلّ خدایت هر چه  [کنی؟در اطاعت شیطان پافشاری می]قدر ؛ چرا این ًاْلِعَراِق

مت، از گناهت در نگذرد. به خدا سوگند! زودتر در میان رختخوابت بکشد و در روز قیا

« امیدوارم که از گندم عراق نصیبت نگردد، مگر به اندازۀ کم )یعنی عمرت کوتاه باد(.

 1عمر سعد نیز از روی استهزا گفت: جو عراق، برای من بس است.

                                                
؛ مجلسی، 55، ص 4طالب، قم: انتشارات العالمه، ج ابن شهر آشوب سروی مازندرانی، مناقب آل ابی .1

 .1، ح 300، ص 45ش، ج 1363، مکتبة االسالمية، تهران: األنوارمحمدباقر، بحار 



 ق 1435الحرام و صفرالمظفر توشه راهیان نور؛ ویژه محرم ره ■ 76

 هـ معادباوری و عشق به شهادت 

مندی برای زنده ماندن و بهرهکنند، هایی که در این دنیا زندگی میاگرچه بیشتر انسان

کنند، اما کسانی که به درجات باالیی از معرفت اهلل هر چه بیشتر از این دنیا تالش می

اند و به مقام حقیقی شهیدان علم دارند، با کمال اشتیاق حاضرند جان خود را نایل شده

جنگ صفین در های الهی پاینده بماند. امیر مؤمنان، علیفدا کنند تا دین و ارزش

ِذىُ»کند:  چنین بیان می  ایندر بارۀ شهادت احساس خود را  ُالَّ َُو ُاْلَقْتُل ُاْلَمْوِت ْكَرَم
َ
ُأ ِإنَّ

ِبى
َ
ُِمْنُِميَتٍةَُعَلىُاْلِفَراِشُِفىَُغْيِرَُطاَعِةَُنْفُسُاْبِنُأ ْهَوُنَُعَلىَّ

َ
ْيِفُأ ْلُفَُضْرَبٍةُِبالسَّ َُْلَ َطاِلٍبُِبَيِدِه

ِهُ سوگند به کسی که جان پسر ابوطالب در دست  .وع مردن، شهادت استبهترین ن 1؛اللَّ

امام « ر.تر است از مردن در بستآسان ،تحمل هزار ضربت شمشیر بر من، ستا او

ُالَموُتُُعلىُ»همانند پدر بزگوارشان، مشتاق شهادت در راه خدا بود:  حسین ...ُُخطَّ
ُالَفت ُعلىُِجيِد ُالَقَلَدِه َُمَخطَّ ُآَدَم َُاوَلَهنىُِالىَُاسَلِفىُِاشِتياُقُيعقوَبُالىُيوُسَفُُولِد ُوُما  2؛اِه

بند بر گردن دختران جوان است و من آرزومند همانند گردن ،مرگ برای فرزندان آدم

 امام« بود. که یعقوب مشتاق دیدار یوسف همان طور ؛مالقات نیاکان خود هستم

زندگی با ظالمان را جز  را جز سعادت، وشهادت در راه دین و سنت رسول خدا

َُوالَحياَةَُمَعُالّظاِلِميَنُِإّلَُبَرما»داند: ننگ و خواری نمی َُسَعاَدة  َرَيُاْلَمْوَتُِإلَّ
َ
يُْلُأ   3 .«ِإنِّ

 باید ز جان گذشت، کزین زندگی چه سود       کنون که دیده هیچ نبیند به غیر ظلم  

ُُ َلْيَسُاْلَمْوُتُفى»فرماید: همچنین می ُِإلَّ لِّ َُوَُلْيَسِتُاْلَحياُةَُمَعُالذُّ ُخاِلَدة  ُِإّلَُحياة  َسبيِلُاْلِعزِّ
ذىُلَُحياَةَُمَعهُُ جز  ،جاوید، و زندگی با ذلّت  جز زندگی ،مرگ در راه عزّت 4؛اْلَمْوُتُالَّ

 «.حیات نیستمرگ بی

کشی و ا میای عمر! آیا تو مر» خطاب به عمر سعد فرمود: در صبح عاشورا نیز امام

های ری و گرگان خواهد کرد؟ پنداری آن زنازاده فرزند زنازاده، تو را حاکم سرزمینمی

                                                
 .122ه . نهج البالغه، پیشین، خطب1
ق،  1406، مؤسسة االمام المهدیاهلل بن نما، مثیر االحزان، قم:  هبةحلی، نجم الدین جعفر بن محمد بن جعفر بن  .2

 .26؛ سید بن طاووس، اللهوف، انتشارات جهان، ص 41ص 
 .68، ص 4، ج پیشینطالب، ، مناقب آل ابیابن شهر آشوب سروی مازندرانی .3
 .601، ص 11ج   ق،1409، النجفی المرعشی اهلل آیة مکتبة قم: احقاق الحق،  ،اهلل نور قاضى، مرعشى .4
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هر چه  ،پس. عهدی است یقینی ،این .هرگز گوارایی آن روز را نخواهی دید !به خدا

خواهی مرتکب شو که تو پس از من در دنیا و آخرت شادمان نخواهی بود و گویا 

اند و کودکان آن را سنگ افکنده، آماج خود که در کوفه افراشتهبینم سرت را بر نی می

 1«اند.کرده

 باوری در عاشورا ـ اوج معادو

وفاداری خود را تا پای جان به امام اعالم کردند،  در شب عاشورا وقتی یاران امام

هِارَفُعواُُرُؤوَسُكمَُوُانُظُرواُِالىَُمناِزِلُكمُِفىُ»به آنها فرمود:  امام تان را بلند سرهای ؛الَجنَّ

های بهشتی خود را دیدند. از آنان منزل ،پس .«نیدیهای خود را در بهشت ببکنید و منزل

رفت تا به منزل ها و شمشیرها میبه استقبال نیزه مشتاقانهاین رو، روز عاشورا هر کسی 

عرفانی، به در این مکاشفه  مطابق این نقل تاریخی، یاران امام 2بهشتی خود برسد.

 الی خود را در آنجا شهود کردند.وابهشت و جایگاه  نایل آمدند وباالترین مرز یقین 

در سخن دیگری در شب عاشورا، تلخ و شیرین دنیا را به خواب تشبیه کرد و  امام

هاُُحُلمُوُالنِتباُهُفي»فرمود:  نياُُحلُوهاُوَُمرُّ ُالدُّ ِقيُُّالخرة،ُوالفاِئُزُمَُُوُاعَلُمواَُانَّ نُفازُفيها،ُوالشَّ
ُفيها َُشقي در آخرت « بیداری»بدانید که شیرینی و تلخی دنیا، خواب است و  3؛َمن

کسی است که به  ،کسی است که به فالح آخرت برسد و بدبخت ،رستگار .است

  «شقاوت آخرت گرفتار آید.

 حضرت زینب کبری ،در مقام تسلی به خواهر بزرگوارشان اهللجضرت اباعبد

ه»فرمود:  ُُاَخَيّ ُُ...يا َُشىءَُُواعَلِمىَُانَّ ُُكلَّ نَّ
َ
ُأ َُو ُلَُيْبُقوَن ماِء ُالسَّ ْهَل

َ
ُأ َُو ْرِضَُيُموُتوَن ََ ُاْل ْهَل

َ
أ

ذى ُالَّ ُالّلِه َُوْجَه ُِإّل َُوْحَدهُُُهاِلٌك َُفْرٌد ُُهَو َُو َُفَيُعوُدوَن ُاْلَخْلَق َُيْبَعُث َُو ُِبُقْدَرِتِه رَض ََ ُاْل  4؛َخَلَق

                                                

؛  تاریخ ابن 5، ص 2، قم: انتشارات مفید، ج خوارزمی، ابوالموید موفق بن احمد مکی، مقتل الحسین .1

التراث ، بیروت: دار احیاء األنواربحار  ،محمدباقر ،؛ مجلسی216پیشین، ص  ،(عساکر )ترجمه االمام الحسین
 .8، ص 45ج   ،چاپ دوم ،1403العربی 

 .3، ح 298، ص 44، پیشین، ج األنوارمجلسی، محمدباقر، بحار  .2
 .149، ص 11، ج همان .3
فروشی ؛ شیخ مفید، محمد بن محمد النعمان، االرشاد، قم: کتاب316، ص 3. طبری، تاریخ الطبری، پیشین، ج 4

 .1، ص 45، پیشین، ج األنواربحار  ؛ مجلسی، محمدباقر،232بصیرتی، ص 
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ذات جز  ،مانند. هر چیزییان هم نمیآسمانمیرند و ن که همة زمینیان میخواهرم! بدا

خداوند همگان را دوباره  .رفتنی استاز بینپروردگاری که زمین را به قدرتش آفریده، 

 «ت.ی یگانه اساو او تنه انگیزاندبر می

در روز عاشورا خطاب به یاران خود  کند که امام حسیننقل می مرحوم صدوق

ّراِءُالىُالِجنانُ» ود:فرم ...َُصبراُياَُبنىُالِكراِمَُفَماُالَموُتُِاّلَُقنَطَرةَُتعُبُرُِبُكمَُعنُالُبوِسُوُالضَّ
مَُيكَرهَُانَُينَتِقَلُِمنُِسجنُالىَُقصرُوُماُُهَوُِلَعداِئُكمُالَُكَمنُ َُ َک َعِمُالّداِئَمةَُفَايُّ الواِسَعةُوُالِنّ

نياُِسجُنُالُمَُُينَتِقُلُِمنَُقصرُالىُِسجن ُالدُّ َثنىُعنُرسولُاللهُاّن َّ َُابىَُحدَّ ُِانَّ مِنُوُؤوَُعذاب،
ةُالكافرُوُالَموُتُِجسُرُهولِءُالىُِجناِنهمُوُِجسرُهولءُالىَُجِحيِمِهمُماُُكِذبُتُوُلَُكِذبُتُ   1؛َجنَّ

چیزی جز یک پل نیست که شما را از  ،ی کنید که مرگیزادگان صبر و شکیباای بزرگ

چه  .رساندهای همیشگی آن میتی و رنج عبور داده و به بهشت پهناور و نعمتسخ

به قصری انتقال یابد و همین مرگ برای دشمنان  ،کسی است که نخواهد از یک زندان

زبان گاه منتقل گردد. پدرم از شما مانند آن است که از کاخی به زندان و شکنجه

همانند  ،همانند زندان و برای کافر ،منؤنقل نمود که: دنیا برای م ایمبرپیامبر

رساند و آن شان میمنان را به بهشتؤپلی است که این گروه م ،بهشت است. مرگ

  «گویم.ام و نه دروغ میشان. آری، نه دروغ شنیدهگروه کافر را به جهنم

خواهی دشمنان صبح عاشورا زبان به نصیحت و خیر در خطبه حضرت اباعبداهلل

ذىُ» :باره دنیا فرمود در ،ی اینکه آنها را از دنیاطلبی نجات دهدگشود و برا َاْلَحْمُدُِلّلِهُاَلّ
َُوُ ْتُه َُغَرّ َُمْن َُفاْلَمْغُروُر َُبْعَدُحاٍل، ُِبَاْهِلهاُحال  َفة  ُُمَتَصِرّ َُزواٍل َُو َُفناٍء َُفَجَعَلهاُداَر ْنيا َُخَلَقُالُدّ ِقُىّ الَشّ

ُبَُطَمَعَُمْنَُطَمَعُفيهاَمْنَُفَتَنْتُه،َُفَلُ ُُتَخِيّ هاَُتْقَطُعَُرجاَءَُمْنَُرَكَنُِاَلْيهاَُو ْنياَُفِاَنّ ُكْمُهِذِهُالُدّ َنّ ؛ َتُغَرّ
سپاس خدایی را که دنیا را آفرید و آن را سرای فناپذیر و رو به زوال قرار داد؛ دنیایی 

آن کسی است که کند. پس خودباخته، که صاحبانش را از حالی به حالی دگرگون می
زده سازد. کسی است که دنیا او را شگفت ،مندبخت و شقاوتدنیا او را بفریبد و تیره

دنیا شما را نفریبد؛ زیرا دنیا امید هر کس را که بر آن تکیه کند، به یأس  [ای مردم!]
بینم شما را می. گذاردنتیجه میکند و طمع هر کس را که در آن طمع ورزد، بیتبدیل می
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شیطان بر شما ... ایدهخدا را خشمگین ساختبا آن که  ایدجمع شدهرای انجام کاری ب
قصد و هالکت بر شما و بر  ،پس .مسلط شده و خدای بزرگ را از یاد شما برده است

َُعَليُكُمُ» ؛همه ما از خدا هستیم و به سوی او باز خواهیم گشتشما.  هدف ِاسَتحَوَذ
يطاُنَُفَانساُكمُِذكَرُ   1«اللِهُالَعظيِمَُفَتّباَُلُكمَُوُماُُتريُدون،ُِاّناُِلّلِهَُوُاّناُِاَليهُراِجُعوَن.الشَّ

کید داشتند: وقتی عمرو أباوری تای بر مسأله معادگونهه نیز هر کدام ب اصحاب امام
ای جان! امروز به سوی خدای »در رجز خود گفت:  ،بن خالد ازدی به میدان رفت

های الهی روی و آنچه را که در لوح تقدیرت از پاداشمیرحمان و روح و ریحان 

 ،پس از او 2«ای مردنی است.تابی مکن که هر زندهبی ،پس .یابیدر می ،نوشته شده

 ،در راه رضای خدای رحمان»گفت: پسرش خالد به میدان رفت و خطاب به خود می

 3«تافتی.تو به سوی قصرهای نیکو و آراسته ش !ای پدر .بر مرگ شکیبا باش

صبر و مقاومت بر شمشیرها و »با این رجز پای به میدان گذاشت:  ،سعد بن حنظله
ها در راه رسیدن به بهشت و حوریان بهشتی. ای نفس! برای صبر بر این زخم .هانیزه

 4.خیر جاودانه تالش کن و راغب باش آسایش ابدی و

من گوارا دانستن جهاد به میدان شتافت و در رجز خویش ضنیز عمرو بن مطاع جعفی 

  5، آن را فوز و رهایی از آتش دوزخ دانست.مرگ در رکاب حسین و

به معاد  دهندۀ باور یاران امامهای فراوان دیگری که همه نشاننمونه البته در این باره

 6.گنجد، وجود دارد که در این مجال نمیستا در حادثه عاشورا

دنیاطلبی  ،که عامل اصلی فراموشی آخرت دست آمده گفته باز مجموع مطالب پیش

به ظاهر  ،قرار داشتند اهلل الحسیناباعبداست. همه کسانی که در صف مخالفان آقا 

 ،طلبی، متابعت از هواهای نفسانی و عادتِ به گناهلمان و اهل قبله بودند، اما دنیامس

 ،های حرامقمههای انباشته از لهای نامشروع و شکمرا سخت کرد و ثروتشان  هایدل
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ای زیست کردند که نتوانستند سفانه به گونهأشان را ناشنوا ساخت. آنها متهایگوش

ُُعْمىَُفُهْمُلُيْعِقُلوَنُ»وند، بفهمند و از آن پیروی کنند: حقیقت را بشن ُُبكٌم حادثه  1«.ُصمُّ

کردارهای خود دهد که از افکار، تمایالت و این درس مهم را به همة ما می ،عاشورا

را  نماایمان درونی ،های پست حیوانیمراقبت کنیم و نگذاریم دنیاطلبی و خواسته

های در همة عرصهتوجه قلبی به این امر، باوری و قرار دهد و ما را از معادهدف 

 .زندگانی غافل گرداند
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