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مقدمه

مرهون حيات پيشوايان دين و اولياى الهى است. ويژه  زندگى مسلنان به طور عام وحيات شيعيان به طور خاص به گونه اى 
آزاده و عىل الخصوص حيات س�اب سازى حيات انسان هاى  در اين ميان قيام سيد و ساالر شهيدان حرضت ابا عبد الله الحس�(عليه السالم) ظرىف است ال يتناهى كه 

فرهنگى و سياىس و... را از سال 61 هجرى تا كنون امكان پذير ساخته است. شيعه در همه ى ابعاد اجتعى، 
عرصه هاى آزادگان در همه ى  براى جويندگان حقيقت و  بزرگوار، تالىش در فهم بهرت و پوياتر ساخ¨ فهم قيام حسينى  كاركردهاى قيام آن  ®رات و آثار و  توجه به 
براى فرار از حقيقت نخواهد ماند; چنانكه مصعب بن زب� به اين نكته حيات خواهد بود و بانصب الع� قرار دادن نقشه و راهنى حسينى، ديگر عذر و بهانه اى 

مردى، عذرى باقى نگذارده آزاد  براى هيچ  حرة عذراً(1); پدرت  كرده و خطاب به حرضت سكينه دخرت امام حس�(عليه السالم) مى گويد: «¶ يبق ابوك ال بن  اشاره 
است».

رسوالن الهى، نزد عامه و خاصه معترب است ـ ; يعنى كلمه ى بلندى كه سيد  معروف و مشهورى است كه ـ  با توجه به اين مهم كه اشاره اى كوتاه به حديث 
فرمود: «حسٌ� منى و أنا من حس�(2); حس� از من است و فرزندش حس� بن عىل(عليه السالم) باره ى  حرضت خاتم االنبياء محمد مصطفى(صىل الله عليه وآله وسلم) در 

نگرفته است و آنچه همگان ـ دوست و دشمن ـ مدرسه هيچ گاه رنگ و بوى كهنگى به خود  درس هاى پر بار اين  من از حسينم»، بايد گفت، مكتب حسينى و 
اركان اساىس اين نهضت عظيم و قيام فروزندگى بيش از پيش نيست، كه بايد آن را در پرتو بنيان ها و يا  افزون و تازگى و  درخشندگى روز  شاهد آن هستند; جز 

كرد. حىس جستجو 

دستاوردهاى براى پاسدارى از  شجره ى طوÇ به شر مى آيد و بايد  اركان اين قيام مقدس و  «اÉان»، «اخالص» و «ايثار» سه ويژگى اساىس است كه از مهمرتين 
بهره گرفت. كرده اند، از اين سه امر مهم  ترسيم  براى ما  ياران باوفايش  براى ادامه ى راهى كه امام حس�(عليه السالم) و  اين قيام و 

عزيزان را به پاره اى از اين نكات عزادارى، توجه آن  مراسم  پ�امون آسيب ها و آفت هاى   Êروحانيون ارجمند به نكا رضورِت توجِه مبلغان و  بنا به اهميت و 
ويژه ى خود در كاس¨ از اين آفت ها بيش از پيش موفق باشند. جلب مى Îاييم. اميد است با عنايت 

عزادارى آسيب شناىس مراسم 

گران بها از آن محافظت به عمل آيد. فريادهاى بعىض از على دينى، مثل شهيد مطهرى، كه در دارد، بايد هنند يك گوهر  عزادارى، اينقدر اهميت  مراسم  اگر 
Êالزم است مطالعا براى آسيب شناىس اين مراسم،  گردآمده است ناظر به هم� محافظت است.  سه جلد كتاب «حسه ى حسينى و تحريف هاى عاشورا» 

مستقل و مفصل با شيوه هاى مختلف پژوهىش، انجام شود، اما در اين مخترص فقط با يك نگاه نظرى به اين مراسم، بعىض از نكات آسيب شناىس را ذكر مى كنيم،
برسد، به گونه اى كه چندان قابل ذكر و قابل مشاهده نباشد: عزادارى حس� به حداقل ممكن  مراسم  و از خداوند متعال مى خواهيم كه اين آسيب ها، در 

گروها و هيئت هاى مذهبى ايجاد مى شود. الف ـ رقابت هاى شديدى كه گاهى ب� 

فرهنگ عمومى مردم. عزادارى، با خرافات و امور ناصحيحى از  مراسم  ب ـ متداخل شدن 
بازديد و... گروه اجتعى ممكن است حاصل شود، مثل ديد و  ج ـ اصالت پيدا كردن بعىض از فوايد جانبى و فرعى كه از طريق هر 

افرادى را تكرار شود، ممكن است  براى ديگران، به طور مثال از طريق صداى بلندگو، بسته شدن خيابان و... كه اگر زياد  آوردن آزار و اذيت هايى  فراهم  د ـ 
منزجر كند.

مراسم آهنگ� يادآورى است كه  عزادارى حسينى نيست و گاهى ممكن است خالف رشع باشد.(البته قابل  هـ ـ استفاده ى از اشعار و موسيقى اى كه در شأن 
دارد، و چه بسا آنان را از جذب كودكان و نوجوانان  ويژه در  ارضاء نياز به موسيقى، به  دارد، سهم بسزايى در  عزادارى و مولودى ها كه در جامعه ى ما رواج 

دارد). شدن به موسيقى هاى مبتذل باز مى 
دراز مدت مى تواند تخريب گر باشد. و ـ غلبه كردن بعد عاطفى، و غفلت از بعد شناخت دينى در اين مراسم، اين آسيب بسيار جدى است و در 
افرادى در لفافه و ناآشكار، به جاى دعوت به دين، دعوت به خود كنند. افراد معموىل; گاهى ممكن است  ز ـ ايجاد رابطه هاى مريد و مرادى ب� 

سخàاß ها، اشعار و... . تكرارى بودن محتوى وشيوه هاى جارى مثل  ح ـ 
ويژه مطالبى كه با شأن و شخصيت امام حس�(عليه السالم) و ط ـ ساخ¨ يا استفاده كردن از روضه و مطالبى از قبيل نقل خواب ها و مطالب افواهى و مسموعات به 

سازگارى نداشته و در ع� حال مستند هم نيست، اما تأثر عاطفى ايجاد مى كند. شهيدان 
رفتارها مثل نواخ¨ شيپور، اجراى آهنگ هاى مبتذل. ى ـ انجام دادن بعىض 

ندارد. ك ـ آسيب رساندن به بدن، مثل قمه زß كه مبناى دينى 
افراد كم سواد. عزادارى در اختيار  ل ـ قرار گرف¨ مجالس 

غلوآميز كه خالف اعتقادات دينى است. م ـ خواندن بعىض از اشعار 
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سازمان تبليغات اسالمى، به منظور ارتقاء سطح آگاهى و نيز غنى سازى متون تبليغى و كار آمدتر كردن و نيز به روز بودن امر تبليغ و دفرت تبليغات اسالمى و 
مورد استفاده ى رسوران روحاß و براى اين امر مقدس، اقدام به تهيه ى كتاب ره توشه Îوده اند تا در راستاى تبليغ  فراهم كردن بسرت مناسبى  همچن� به منظور 

گ�د. مبلغان ارجمند قرار 
پ�امون كتاب حارض، كه تذكر آن را رضورى مى دانيم، مى پردازيم: در اينجا به نكاÊ چند 

1ـ شايسته است كه مبلغان، از نظر محتوايى خود را به يك منبع محدود نكنند و از محتواى كتب و مقاالت جديد در زمينه هاى مربوطه مطلع باشند.
فردى و نيز در نظر گرف¨ رشايط زماß و مكاß خاص، از گرامى با توجه به توانايى هاى  2ـ با توجه به متفاوت بودن سطح علمى مقاالت بايسته است كه مبلغان 

بهره گ�ى مناسب را بنيند. اين مقاالت 
درباره ى هر يك از اهل بيت(عليهم السالم) دارد و آن اين است كه  3ـ در بخش مقتل و ذكر مصائب اهل بيت(عليهم السالم) ، تفاوت آشكارى با ره توشه هاى گذشته وجود 

آورده شده است كه جهت آشنا ساخ¨ مخاطب� با آن مخترصى بخىش از زندگاß آنان پيش از ذكر مصيبت مربوطه  صورت  و يا اصحاب امام حس�(عليه السالم) به 
براى ذكر مصيبت مناسب است. بزرگوار و مقدمه سازى 

آورده شده است. سخàاß بسيار مناسب است كه به صورÊ مستقل پس از مصائب  براى استفاده در  عاشورايى است  برگزيده اشعار  4ـ بخش اشعار كه 
گرديده كه از نظر كميت نسبت به ره توشه هاى پيش� تفاوت سخàاß در مقاله اى جداگانه چاپ  بهره گ�ى در  5ـ داستان هايى معترب و مستند به منظور 

دارد.  محسوىس 

آورده شده است. گ�ند در يك مقاله مستقل  مورد سئوال قرار  ازاحكام مربوط به عاشورا و نيز مسائىل كه ممكن است مبلغان ارجمند  6ـ بخىش 
دارند و خود را نيازمند پيشنهادات و انتقادات اندركاران ره توشه خود به وجود كاستى هايى در اين كتاب اعرتاف  در نهايت بايد اين نكته را متذكر شد كه دست 

رسوران ارجمند مى دانند و از هر گونه همكارى در اين زمينه استقبال مى Îايند.
گرامى و آقايان سيد محمد جواد فاضليان و سعيد عطاريان كه در امر تدوين و آقاى نويسندگان و مؤلفان  ويژه  عزيزان به  الزم مى دانيم از ìامى  در پايان بر خود 

گزارى مى شود. آرايى همكارى داشته اند، تشكر و سپاس  عامر حلفى كه در امور مربوط به حروف چينى و صفحه 
گ�ند. مورد توجه و عنايت آن حرضت قرار  عزيزان  گ�د و همگى  االعظم امام زمان (عج) قرار  مورد رضايت حرضت احديت و وىل الله  تالش ها  اميدواريم اين 

 

آموزش هاى تخصىص باقر العلوم(عليه السالم) مركز 
 

پرتوى از عظمت امام حس�(عليه السالم)، ص 430.  ،ß1. آية الله صاىف گلپايگا
الزم به ذكر است كه بنابر نقل ملحقات احقاق الحق، ج 11، ص 275 ـ اعالم الورى، العمده، كامل الزيارات، كشف الغمة، كشف اليق�،  االرشاد،  2. بحار االنوار، ج 45، ص 314، ر.ك: 

كرده اند. 265، اين روايت را بيش از شصت تن از على اهل سنت نقل 
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دوستى و دشمنى در راه خدا(1)
از منظر احاديث

استوارترين رابطه با خداوند

عن ا� عبدالله(عليه السالم):
«قال رسول الله(صىل الله عليه وآله وسلم): الصحابه أّي عُرى اال�ان اوثق؟ فقالوا: الله و رسوله اعلم، و قال بعضهم الّصالة، و قال بعضهم: الّزكاة و قال بعضهم:

العمرة و قال بعضهم: الجهاد، فقال رسول الله(صىل الله عليه وآله وسلم): لكّل ما قلتم فضل و ليس به، ولكن اوثق عَُرى اال�ان الحب ىف الّصيام و قال بعضهم: الحّج و 
دستاويزهاى ا�ان محكمرت فرمود: كداميك از  الله و البغض ىف الله و تواىل اولياء الله و التربّى من اعداِء الله;(2) رسول خدا(صىل الله عليه وآله وسلم) به اصحاب خود 

برخى ديگر گفتند: عمره، و  روزه، و بعىض گفتند: حج و  برخى گفتند:  برخى گفتند: زكات،  برخى گفتند: ¸از، و  داناترند، و  كردند: خدا و رسول او  است؟ عرض 

پرسيدم نيست! وىل محكمرتين دستاويز ا�ان، براى هر آنچه گفتيد، فضيلتى است اما آن كه من  فرمود:  جهاد (و كارزار در راه خدا) رسول خدا(صىل الله عليه وآله وسلم)
بيزارى جس¾ از دشمنان خدا است».(3) مهرورزى با دوستان خدا و  دوستى در راه خدا و دشمنى در راه خدا و 

رشح و توضيح

دوزند تا بندى كه به كمر كوزه و امثال آن و حلقه هاÄ كه در كمر لباس مى  «عُرى» كه در اين روايت آمده جمع «عُرَوه» است. و آن به معناى دستگÆه در 
مى بندد در آن انداخته و كمر را بدان ببندند، آمده.

مرآة العقول در رشح اين حديث مى گويد: مرحوم مجلىس نيز در  و 
كوزه و امثال آن «عروة ـ دستاويز و دستگÆه هايى است كه در كوه است و كىس كه مى خواهد به كوه صعود كند با دست گرف¾ بدانها صعود كند، و به دسته ى 
فرموده كه با صعود بدان به بهشت و درجات نيز گفته شود وىل معناى نخست در اينجا مناسبرت است، گويا رسول خدا(صىل الله عليه وآله وسلم) ا�ان را(4) به كوهى تشبيه 

دارد و هر كس بخواهد بدان كوه صعود كند بدانها Ìّسك كرده كه در آن كوه وجود  عاليه مى رسند، و اعÏل ا�اÎ و اخالق آن را به دستگÆه هايى تشبيه 
فرموده: فََمن يَكُفر بِالطَّاغوِت َويُؤِمن ِباللِه فََقد استَمَسَك ِبالُعرَوِة الُوثَقى الَ انِفَصاَم لَها...;(5) و كىس كه به جويد... و اشاره است به گفتار خداى تعاىل كه 

براستى كه به دستاويز محكمى چنگ زده كه بريدÎ نيست...». آورد  ورزد و به خداى يكتا ا�ان  طاغوت كفر 

دوستى و دشمنى براى خدا

«الحّب ىف الله و البغض ىف الله....»

كرد كه بر طبق روايت معتربى كه در كتاب كاىف از امام صادق(عليه السالم) نقل براى فهم بهرت اين فراز از حديث، بايد به اهميت اصل مسئله ى حّب و بغض توجه 
كرده كه گويد: شده: ا�ان چيزى جز حّب و بغض نيست، و آن روايتى است كه به سندش از فضيل بن يسار روايت 

پرسيدم: از دوستى و «سئلت ابا عبدالله(عليه السالم) عن الحّب و البغض أمن اال�ان هو؟ فقال: و هل اال�ان اال الحّب و البغض...;(6) از امام صادق(عليه السالم)
فرمود: آيا ا�ان چيزى جز دوستى و دشمنى است؟...» دشمنى كه آيا جزء ا�ان است؟ 

فرمود: و در روايت ديگرى از آن حرضت رسيده كه 
نگردد مردى به خدا خالص  «ال�حض رجل اال�ان بالله حتى يكون الله احّب اليه من نفسه و ابيه و اّمه و ولده و اهله و ماله و من الناس كلّهم...;(7) ا�ان 

فرزند و خاندانش ومالش و همه ى مردم محبوبرت باشد...» مادرش و  پدرش و  نزد او از خودش و  جز آن كه خداى يكتا 

دين جز محبت نيست

فرمود: و در روايت ديگرى از امام باقر(عليه السالم) نقل شده كه به شخىص به نام زياد حّذاء 
اوالترى قول الله ملحمد(صىل الله عليه وآله «يا زياد ويحك و هل الّدين اال الحّب، االترى اىل قول الله «ان كنتم تحبّون الله فاتّبعوÎ يحببكم و يغفر لكم ذنوبكم» 
وسلم): «حبب اليكم اال�ان و زيّنه ىف قلوبكم» و قال: «يحبّون من هاجر اليهم» فقال: الدين هو الحّب و الحّب هو الّدين;(8) اى زياد واى بر تو، آيا دين

بيامرزد» يا دارد و گناهانتان را  فرمايد: «اگر خدا را دوست داريد از من پÆوى كنيد تا خدايتان دوست  چيزى جز دوستى است، مگر گفتار خدا را نديده اى كه 
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دارند كىس را كه به فرمود: دوست مى  كرد و در دلهاتان آراست» و نيز   Ïفرمايد «ا�ان را محبوب ش مگر گفتار خدا را به محمد(صىل الله عليه وآله وسلم)نديده اى كه 
فرمود: دين هÏن محبّت و دوستى است، و دوستى هÏن دين است». هجرت مى كند» آن گاه  سويشان 

فرمود: كرده كه  در اصول كاىف، به سندش از امام صادق(عليه السالم) روايت 
ندارد». «كل من ß يحّب عىل الّدين و ß يبغض عىل الدين فال دين له;(9) هر كس بخاطر دين دوستى نكند و بخاطر دين دشمنى نكند دين 

حرش انسان با محبوب خود

روايت امÆاملومنá(عليه السالم) تعبÆهاى گوناگون ذكر شده، چنانچه از  دارد به  در روايات بسيارى اين مطلب كه حرش و نرش انسان با كىس است كه او را دوست مى 
فرمود: شده كه 

بپرهيز و يا «ايّاك ان تحّب اعداء الله، او تصفى ودَّك لغÆ اولياء الله فاّن من احّب قوما حرش معهم;(10) از اين كه دشمنان خدا را دوست بدارى سخت 
مردمى را دوست داشت با آنها محشور مى شود». چرا كه هر كس   ;Îگردا دروÎ خود را مخصوص غÆ اولياء خدا  اين كه محبّت 

اين مطلب با بيان هاى مختلف از رسول خدا(صىل الله عليه وآله وسلم) روايت شده مانند:
دارد». «العبد مع من احّب;(11) بنده ى خدا با كىس است كه او را دوست 

دارد». «املرء مع من احّب;(12) انسان با كىس است كه او را دوست 

«انت مع من احببت;(13) تو با كىس هستى كه او را دوست مى دارى».

چند حديث جالب در اين باره

دّراملنثور سيوطى در تفسÆ آيه ى رشيفه: 1. در كتاب 
الِحáَ َوَحُسَن أُولَِئَك رَفيقاً;(14) كىس كه از خدا و رسول اطاعت َهداِء َوالصَّ ّديقáَ َوالشُّ الرَّسوَل فَأُولَِئَك َمَع الَّذيَن أَنَعَم اللُه َعلَيِهم ِمن النَِّبيáَّ َوالصِّ َو «َوَمن يُِطع اللَه 

پيمربان و صديقان و شهيدان وصالحان و اينان خوب رفيقاÎ هستند». كرده از  زمره ى كساÎ است كه خدا بر آنها انعام  كند در 
كرد: نزد رسول خدا(صىل الله عليه وآله وسلم)آمده عرض  كرده كه يê از آنها اين گونه است كه جواÎ به  چند حديث با يك مضمون روايت 

فرمود، و رسول خدا بدو «اى پيامرب خدا! من در دنيا تو را مى بينم اما در روز قيامت تو را ¸ى بينم چون تو در درجه هاى واالى بهشتى پس خدا اين آيه را نازل 
فرمود: تو با منى در بهشت انشاء الله».(15)

كرده كه گويد:  الرشايع روايت  2. شيخ صدوق(رحمه الله) در كتاب علل 
مردى از باديه نشينان بيايد و از رسول خدا سئوال براى ما شگفت انگيز بود كه  براى ديدار رسول خدا(صىل الله عليه وآله وسلم) آمد و  «مردى از اهل باديه (صحرانشينان) 

كرد كجاست؟ پرسيد: اين شخىص كه از قيامت سئوال  كرد كه قيامت ì برپا مى شود؟ در اين وقت ¸از برپا شد و چون ¸از Ìام شد، رسول خدا  كند ـ و عرض 
براى كرد: به خدا سوگند عمل زيادى  كرده اى؟ عرض  براى آن روز چه چيزى آماده  پرسيد:  كرد: منم اى رسول خدا، حرضت از او  شخص مزبور جلو آمده عرض 

فرمود: انسان با هÏن كىس است كه او را دارم، پيغمرب(صىل الله عليه وآله وسلم) به او  كرده ام، جز آن كه من خدا و رسول او را دوست مى  روزه آماده  آن روز از ¸از و 
اسالم به چيزى خوشحال تر شوند از خوشحاىل آن روز (و آنچه از رسول خدا شنيده بودند)».(16) دارد، انس گويد: من نديدم مسلÏنان پس از  دوست 

فرمود: كرده كه  امÆاملومنá(عليه السالم) روايت  بحاراالنوار از  3. مجلىس(رحمه الله) در 
فاترك ضيعتى، و اقبل حتى انظر اليك فاذكرك  «جاء رجل من االنصار اىل النبى(صىل الله عليه وآله وسلم): فقال: يا رسول الله، ما استطيع فراقك، و اÎّ الدخل منزىل 

الرَّسوَل ...» فدعا النبى(صىل الله َو فرفعت ىف اعىل عليáّ فكيف ىل بك يا نبّى الله؟ فنزل: «َوَمن يُِطع اللَه  فذكرت اذا كان يوم القيامة و ادخلت الجنة  حبا لك 
كرد: اى رسول خدا! من طاقت جداÄ تو را نزد رسول خدا(صىل الله عليه وآله وسلم) آمده عرض  مردى از انصار به  عليه وآله وسلم) الرجل فقرأها عليه و بّرشه بذلك;(17) 

ندارم، و من چنانم كه به خانه مى روم و به ياد تو مى افتم و دست از زندگى برداشته و مى آيم تا تو را ببينم بخاطر عالقه و محبتى كه به شÏ دارم و من به ياد
روز قيامت مى افتم كه شÏ به بهشت مى روى و در واالترين جايگاه هاى بلند مى روى و من آن روز از فراق شÏ اى رسول خدا چكنم؟ پس اين آيه نازل شد و

مژده را به او داد». براى او خواند واين  مرد را خواست و آيه را  رسول خدا(صىل الله عليه وآله وسلم) آن 
فرمود: كرده كه  4. كلينى(رحمه الله) از جابر جعفى از امام باقر(عليه السالم) روايت 

اردت ان تعلم اّن فيك خÆاً فانظر اىل قلبك، فان كان يحّب اهل طاعة الله و يبغض اهل معصيته ففيك خÆ والله يحبّك و ان كان يبغض اهل طاعة الله «اذا 
و يحّب اهل معصيته فليس فيك خÆ والله يبغضك، و املرء مع من احّب;(18) هر گاه خواهى بداÎ در تو خÆى هست، به دلت نگاه كن، اگر اهِل طاعِت خدا را

دارد، و اگر اهل طاعت خدا را دشمن و اهل معصيت خدا را دوست دارد، در تو خÆ است و خدا هم تو را دوست  دوست و اهِل معصيِت خدا را دشمن مى 

همراه دوست خود است». دارد، و هر كىس  دارد در تو خÆ نيست و خدا دشمنت مى  مى 
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دوستى و دشمنى در كنار هم

دروغ نيست آخرت در روايات معلوم شد، بايد دانست كه شخص هدف دار كه اهل ريا و تظاهر و  اكنون كه نقش محبت و اهميت آن از نظر دين و دنيا و 
افراد متفاوتند و همه يكسان نيستند، در اينجا باز هم از دارد چون  دارد دافعه هم  دارد و هÏن گونه كه جاذبه  دارد دشمنى هم  هÏن گونه كه محبت و دوستى 

مردم را بر چند دسته تقسيم مى كند: مطهرى(رحمه الله) كمك مى گÆيم كه در كتاب جاذبه و دافعه عىل(عليه السالم) نوشتارهاى زنده ياد استاد شهيد 
ارزش و انسان هاى پوچ و خورد و خوا� مى رود كه اينها موجوداò هستند �  دارند و نه دشمنى همچون گوسفندى كه غذايى مى  1ـ دسته آنها كه نه دوستى 

بدارند. دارد و او را دشمن  دارد كه دشمن  بدارد و هم مى توانيم بگوييم نياز  دارد كه دوست  زيرا انسان نياز  تهى، 
گÆند و همه ى مردم و همه ى طبقات را مريد خود مى كنند، در زندگى گرم مى  ندارند، با همه مى جوشند و  دارند اما دافعه  مردمى كه جاذبه  2ـ دسته ى ديگر 

دارد و كىس منكر آنان نيست. همه كس آنها را دوست 

مردنت عرىف چنان با نيك و بد خو كن كه بعد از 
بسوزاند  مسلÏنت به زمزم شويد و هندو 

براى انسان هدفدار كه فكر غالباً خيال مى كنند كه حسن معارشت و به اصطالح امروز «اجتÏعى بودن» همá است كه انسان همه را با خود دوست كند. اما اين 
درباره ى منفعت خودش ¸ى انديشد، ميّرس نيست، چنá انساÎ خواه ناخواه يك رو و قاطع ورصيح است مگر آن كه و ايده اى را در اجتÏع تعقيب مى كند و 

ندارند و پسندهاى همه يكنواخت نيست. در بá مردم دادگر هست، ستمگر هم زيرا همه ى مردم يك جور فكر ¸ى كنند و يك جور احساس  منافق و دورو باشد. 
دارد، و آنها همه ¸ى توانند يك نفر آدم را كه هدىف را به طور جدى دارد، فاسق  دارد، عادل  دارد. متعدى  هست، خوب هست، بد هم هست. اجتÏع منصف 

تعقيب مى كند و خواه ناخواه با منافع بعىض از آنها تصادم پيدا مى كند دوست داشته باشند. تنها كىس موفق مى شود دوستى طبقات مختلف وصاحبان ايده هاى

مختلف را جلب كند كه متظاهر و دروغگو باشد و با هر كىس مطابق ميلش بگويد و بنÏياند. اما اگر انسان يك رو باشد، قهراً يك عده اى با او دوست مى شوند و

طرد مى كنند و با او گروهى كه در راهى مخالف آن راه مى روند او را  يك عده اى نيز دشمن، عده اى كه با او در يك راهند به سوى او كشيده مى شوند و 
ستيزند. مى 

دارد و دارد و بس، پس فقط جاذبه  بعىض از مسيحيان كه خود را و كيش خود را مبّرش محبّت معرىف مى كنند، ادعاى آنها اين است كه انسان كامل فقط محبت 

برخى هندوها نيز اين چنá ادعايى را داشته باشند. بس، و شايد 

كرد و خورد محبت است. آنها مى گويند: بايد به همه چيز عالقه ورزيد و ابراز محبت  در فلسفه ى هندى و مسيحى از جمله مطالبى كه بسيار به چشم مى 
بدارند چون از ما محبت ديده اند. بدارند، بدها هم ما را دوست  دارد كه همه نيز ما را دوست  وقتى كه ما همه را دوست داشتيم چه مانعى 

اما اينان بايد بدانند تنها اهل محبت بودن كاىف نيست، اهل مسلك هم بايد بود، و به قول گاندى در كتاب «اين است مذهب من» محبت بايد با حقيقت توأم
مبارزه بر باشد و اگر با حقيقت توأم بود، بايد مسلê داشت و داش¾ مسلك خواه و ناخواه دشمن ساز است و در حقيقت دافعه اى است كه عده اى را به 

اكرم(صىل الله عليه وآله وسلم) را رحمة للعاملá معرىف مى كند: قرآن، پيغمرب  اسالم نيز قانون محبت است.  طرد مى كند.  انگيزد و عده اى را  مى 
براى جهانيان». نفرستاديم تو را مگر كه مهر و رحمتى باشد   ;áََوَما أَرَسلناَك إِالَّ رَحَمًة لِلعالَم»

خطرناكرتين دشمنانت نيز رحمت باىش و به آنان محبت كنى. يعنى نسبت به 
لزوماً به سوى ما قرآن دستور مى دهد آن نيست كه با هر كىس مطابق ميل و خوشايند او عمل كنيم، با او طورى رفتار كنيم كه او خوشش بيايد و  اما محبتى كه 
دورويى است. محبت آن آزاد بگذاريم و يا Ìايالت او را امضاء كنيم. اين محبت نيست بلكه نفاق و  درÌايالتش  كشيده شود. محبت اين نيست كه هر كىس را 
افرادى كه از طرف را جلب ¸ى كند. چه بسا  است كه با حقيقت توأم باشد. محبت خÆ رساندن است و احياناً خÆ رساندن ها به شكىل است كه عالقه و محبت 

قدرداÎ دشمنى مى كنند. به عالوه محبت منطقى و مىورزند و آنها چون اين محبت ها را با Ìايالت خويش مخالف مى بينند بجاى  اين رهگذر به آن ها عالقه 
افراد كه عá ّرش فرد و يا يك دسته خاص، بسا خÆ رساندن ها و محبت كردن ها به  عاقالنه آن است كه خÆ و مصلحت جامعه برشيت در آن باشد نه خÆ يك 

رساندن و دشمنى كردن با اجتÏع است.
براى اصالح شؤون اجتÏعى مردم مى كوشيدند و رنج ها را به خود هموار مى ساختند اما در عوض جز كينه و آزار بزرگ، بسيار مى بينيم كه   áدر تاريخ، مصلح

بزرگ جلوه مى كند كه جمعيت هايى را صورت دافعه اى  از مردم جوا� ¸ى ديدند. پس اين چنá نيست كه در همه جا محبت، جاذبه باشد بلكه گاهى محبت به 
سازد. عليه انسان متشكل مى 

خطرناك است. ديگران هم گاهى مى گفتند براى او دشمنى بسيار  مرد  عبدالرحمن بن ملجم مرادى از سخت ترين دشمنان عىل بود. عىل خوب مى دانست كه اين 
خطرناì است، او را به قتل برسان. اما عىل(عليه السالم) مى گفت: قصاص قبل از جنايت بكنم؟! اگر او قاتل من است من قاتل خودم را ¸ى توانم بكشم. او كه آدم 

درباره ى او بود كه عىل گفت:  قاتل من است نه من قاتل او، و 
مرا بكشد». «اريد حياته و يريد قتىل;(19) من مى خواهم او زنده ûاند و سعادت او را دوست دارم اما او مى خواهد 

اسالم هم دين جذب و الزم است.  طرد  مبارزه و دفع و  دارد و  رضورت  و همچنá محبت تنها داروى عالج برشيت نيست. در مذاق ها و مزاج هايى خشونت نيز 
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محبت است و هم دين دفع و نقمت.

افراد ناقىص هستند، و اين دليل بر اين است كه فاقد خصائل مثبت سازند اما دوست ساز نيستند. اينها نيز  ندارند، دشمن  دارند اما جاذبه  مردمى كه دافعه   .3
همواره آدم خوب وجود زيرا در ميان مردم  گروهى ولو عده ى قليىل طرفدار و عالقه مند داشتند،  بهره مند بودند،   Îزيرا اگر از خصائل انسا انساÎ مى باشند. 

دارد هر چند عددشان كم باشد. اگر همه ى مردم باطل و ستم پيشه بودند اين دشمنى ها دليل حقيقت و عدالت بود اما هيچوقت همه مردم بد نيستند همچنان
خرا� از ناحيه ى خود اوست و اال چگونه ممكن است در روح انسان خو� ها كه در هيچ زماÎ همه ى مردم خوب نيستند. قهراً كىس كه همه دشمن او هستند 
ندارد حتى در جهات شقاوت. وجود اينها رستارس تلخ است و وجود داشته باشد و هيچ دوستى نداشته باشد. اين گونه اشخاص در وجودشان جهات مثبت وجود 

ندارد. براى بعىض ها شÆين باشد (در اينها) وجود  براى همه هم تلخ است. چيزى كه الاقل 
فرمايد: عىل(عليه السالم) مى 

اإلِخَواِن، َوأَعَجُز ِمنُه َمن َضيََّع َمن ظَِفَر ِبِه ِمنُهم;(20) ناتوان ترين مردم كىس است كه از دوست ياف¾ ناتوان باشد و از آن «أَعَجُز النَّاِس َمن َعَجَز َعِن اكِتَساِب 
ناتوانرت آن كه دوستان را از دست بدهد و تنها ûاند».

گروه هايى را به سوى خود مى كشند، در دارند و هم دافعه. انسان هاى با مسلك كه در راه عقيده و مسلك خود فعاليت مى كنند،  مردمى كه هم جاذبه   .4
سازند و هم دشمن ساز، هم موافق پرور و گروه هايى را هم از خود دفع مى كنند و مى رانند، هم دوست  گÆند و  دل هايى به عنوان محبوب و مراد جاى مى 

هم مخالف پرور.(21)

نتيجه

ارزش ها و اهميت ها در باب دوستى و محبت و دشمنى و عداوت، در صورò است كه اين دوستى و در پايان اين بحث به اين نتيجه مى رسيم كه همه اين 
فرمود: معيارهاى ديگر و از اين رو  انگيزه ها و  براى خدا باشد نه روى  دشمنى در راه خدا و 

«الحّب ىف الله و البغض ىف الله; دوستى و دشمنى فقط در راه خدا».
گرديده، دوام برقرار  معيارهاى ماّدى و يا حيواÎ و شهوى  انگيزه ها و  ندارد، و روى  انگيزه ى خدايى  و اين بدان جهت است كه دوستى ها و دشمنى هاى ديگر كه 

ندارد و دوام آن تابع دوام هÏن امور مادى و مجازى است، و به گفته ى سعدى دغل دوستاÎ(22) همچون مگسان دور شÆينى هستند كه تا آن و بقايى هم 
بهره ى مادى هست آن ها هستند و چون رفت مى روند، صائب تربيزى مى گويد: شÆينى و 

معيار دوستان دغل روز حاجت است
قرىض براى تجربه از دوستان طلب

و به گفته ى مال جالل الدين رومى:

عشق هايى كز پى رنگى بود
عشق نبود عاقبت ننگى بود

زيرا پر واضح است كه اساس دوستى اگر بر مال و منال و زيباÄ و جÏل ظاهرى پايه گذارى شد با رف¾ آنها مى رود، وىل اگر دوستى و محبت بر مبناى ا�ان به
ندارد، و منظور اين شاعر نيز همá است كه مى گويد:  Äخدا و عشق به حق پى ريزى شد زوال و فنا

خلل پذير بود هر بنا كه مى بينى
 بجز بناى محبت كه خاىل از خلل است

فرمايد: امÆاملؤمنá(عليه السالم) در حديثى مى 

برادران در راه خدا دوستيشان دوام يابد بخاطر دوام سبب آن». «االخوان ىف الله تدوم مّودتهم لدوام سببها;(23) 
فرموده: و در جاى ديگر 

مادران نزديكان، و مهربانرت از  كردى نزديكرتين  برادرى كه او را در راه خدا يافتى و پيدا  «االخ املكتسب ىف الله اقرب االقرباء و ارحم من االّمهات و االباء;(24) 
وپدران است».
فرموده: و نيز 

برادران آن كىس است كه دوستيش در راه خدا باشد». «خÆ االخوان من كانت ىف الله موّدته;(25) بهرتين 

فضيلت حّب و بغض در راه خدا
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درراه خدا بوده كه در روز قيامت مى گويند: از جمله كساÎ كه � حساب به بهشت مى روند كساÎ هستند كه دوستيشان در راه خدا و بذل و كمكشان 
«كّنا نتحاّب ىف الله عزّوجّل، و نتباذل ىف الله و نتوازر ىف الله...»

فرمود: در روايات بسيارى ـ كه در فضيلت كساÎ است كه دوستيشان با يكديگر در راه خدا است ـ از امام صادق(عليه السالم) روايت شده است كه 
يعرفوا به، فيقال: هؤالء املتحابون ىف الله;(26) آنها منابرهم كّل ىشء، حتى  «اّن املتحابá ىف الله يوم القيامة عىل منابر من نور قد اضاء نور اجسادهم و نور 

منربهاشان همه چيز را روشن مى كند تا آن كه شناخته منربهاÄ از نور هستند كه نور بدنهاشان و نور  دارند در روز قيامت بر  درراه خدا با يكديگر دوستى  كه 
كردند!». شوند و گفته شود: اينهايند كساÎ كه در راه خدا با يكديگر دوستى مى 

فرمود: و در حديث ديگرى كه از عبدالله بن مسعود از رسول خدا(صىل الله عليه وآله وسلم) روايت شده آن حرضت 
دارند، و چون يê از آنها رس كشد زيبايى ارشاف  قرمز در بهشت هستند كه بر بهشتيان  «آنها كه در راه خدا دوستى كنند در روز قيامت بر ستون هايى ازياقوت 

بنگرند، هر يك از آنها برون آيند و آنها را  كردند بنگريم، پس  برون آييد تا آنها را كه در راه خدا دوستى مى  او خانه هاى بهشتيان را پر كند بهشتيان گويند: 
كرده اند)».(27) عزّوجّل دوستى  چهارده است وبر پيشانيهاشان نوشته است (اينهايند كساÎ كه در راه خداى  صورتش همچون ماه شب 

فرمود: در حديث ديگرى كه از امام باقر(عليه السالم) از رسول خدا(صىل الله عليه وآله وسلم) روايت شده اين گونه است كه 
برف سفيدتر و از چهره هاشان از  دارند،  طرف راست قرار  زبرجد سبز در سايه ى عرش خدا در  «آنها كه در راه خدا دوستى كنند در روز قيامت بر زمينى از 
Îخورد، مردم گويند: اينها كيانند؟ گفته شود: اينها كسا مرسىل غبطه  مقرّب و هر پيامرب  فرشته ى  منزلت آنان هر  نوراÎ تر است، بدانسان كه به  خورشيِد تابان 

كردند».(28) درراه خدا دوستى مى  هستند كه 

كÏل ا�ان

فرمود: كرده كه  در اصول كاىف از امام صادق(عليه السالم) روايت 
براى خدا كمك كند از براى خدا دشمنى مى كند و  براى خدا دوستى كند و  «من احّب لله و ابغض لله و اعطى لله فهو ممن كمل ا�انه;(29) كىس كه 

زمره ى كساÎ است كه ا�انش كامل است».
فرمود: كرده كه  و از امام باقر(عليه السالم) از رسول خدا (صىل الله عليه وآله وسلم) روايت 

«ُودُّ املؤمن للمؤمن ىف الله من اعظم شعب اال�ان، اال و من احّب ىف الله و ابغض ىف الله و اعطى ىف الله، و منع ىف الله فهو من اصفياء الله;(30) دوستى
بزرگرتين شعبه هاى ا�ان است، آگاه باشيد كىس كه در راه خدا دوستى كند و مؤمن با مؤمن در راه خدا از 

برگزيدگان است». دارد، او از  در راه خدا دشمنى كند، در راه خدا كمك كند و در راه خدا باز 

بهرتين اعÏل

فرمود: كرده كه  در كتاب جامع االخبار از رسول خدا(صىل الله عليه وآله وسلم) روايت 
«افضل االعÏل الحّب ىف الله و البغض ىف الله;(31) بهرتين عمل ها دوستى در راه خدا و دشمنى در راه خدا است».

فرمود: و نيز 
«الحّب ىف الله فريضة، و البغض ىف الله فريضة;(32) دوستى در راه خدا و دشمنى در راه خدا واجب است».

فرمود: و از دعوات راوندى روايت شده كه خداى تعاىل به موىس (عليه السالم) 
فرمود: اما تبارك و تعاىل  گرفته ام و صدقه داده ام و ذكر گفته ام، خداى  روزه  براى تو ¸از خوانده ام و  كرد:  براى من انجام داده اى؟ عرض  «آيا هيچگاه عمىل 

براى من انجام داده اى (و آن روزه كه سپر دوزخ تو است و صدقه سايبان (عذاب قيامت) است و ذكر نيز نور است، پس چه عمىل  ¸از كه راهنÏى تو است، و اما 
براى من، فرمود: اى موىس هيچگاه با دوستى،  مرا راهنÏيى كن به آن عمىل كه خاّص تو است؟  كرد:  كرده اى چيست)؟ موىس(عليه السالم) عرض  براى من  كارى كه 

كرده اى؟ در اين وقت موىس(عليه السالم) دانست كه بهرتين اعÏل، دوستى در راه خدا و دشمنى در راه خدا كرده اى و هيچگاه با دشمنى در راه خدا دشمنى  دوستى 
است».(33)

محبت به خاندان رسول خدا(صىل الله عليه وآله وسلم)

براى دوستى و دشمنى در راه خدا، محبت نسبت به خاندان رسول خدا(صىل الله عليه وآله وسلم) و دشمن داش¾ دشمنان آنها است، كه همه ى اين بهرتين مصداق و ¸ونه 
فوائد و فضائل را در حّد اعال دارا است; يعنى نشانه ى ديندارى است و بلكه اساس دين را تشكيل مى دهد و بهرتين دستاويز و «عروه» اى است كه انسان بدان
بازپرىس، عرصه ى محرش و موقف حساب و  برزخ و عقبات و گردنه هاى پس از آن، و روز قيامت، و در  مرگ:  چنگ مى زند و گذشته از عاß دنيا در عواß پس از 

براى نجات و رهايى است، و همچنان پيوسته از انسان دستگÆى مى كند تا او را به بهشت برين درماندگى، همه جا بهرتين شفيع و وسيله  و در آن روز وانفسا و 
وارد كند.
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گÆد دست دوست دوست آن باشد كه 

درماندگى  در پريشان حاىل و 

درروايات بسيارى كه از طريق شيعه و اهل سنت رسيده محبت به اين خاندان را «حبل الله املتá» ـ ريسÏن محكم خدا... و «عروة الوثقى» و از اين رو 
برخى از آنها اشاره خواهد شد. «طريقة مثىل» ـ بهرتين راه، و «كلمة تقوى» و «سبيل هدى»... و امثال آن دانسته اند كه ذيالً به 

فرمود: از جمله اين حديث است كه از طريق اهل سنت از رسول خدا(صىل الله عليه وآله وسلم) روايت شده است كه 
«ال يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من نفسه و اهىل احب اليه من اهله و عرتò احب اليه من عرتته، و ذريتى احب اليه من ذريته;(34) كىس از شÏ ا�ان
نزد عرتت او باشد و دودمان من  نزد او محبوبرت از  عرتت من  نزد او محبوبرت از خاندانش باشد و  نياورد مگر آن كه من پيش او از خودش محبوبرت باشم و خاندانم 

او محبوبرت از دودمانش باشد».
فرمود: كرده است  در حديث ديگرى ـ كه شيخ صدوق در كتاب خصال از آن حرضت روايت 

زيرا دوستى خاندان آخرت دست يافته و شك نداشته باشد كه اهل بهشت خواهد بود  مرا روزى او كند به خÆ دنيا و  «كىس كه خداوند دوستى امامان از خاندان 
آخرت. دارد ده تا در دنيا و ده تا در  من بيست فايده 

مردم، مرگ، نشاط در شب زنده دارى، نوميدى از مال  آخرت) ورع در دين، رغبت در عشق به عبادت، توبه پيش از  حرص در عمل (براى  اما در دنيا: زهد، 
مواظبت و نگهباÎ از امر و نهى الهى، بغض دنيا و سخاوت.

براى او براى او برپا نشود، نامه ى عملش به دست راستش داده شود، برائت نامه ى آتش دوزخ  پرونده اش باز نشود، ميزان رسيدگى به عمل  آخرت،  و اما در 
عزوجل با بپذيرند خداى  درباره ى صد نفر از خاندانش  وزيورهاى بهشتى بر او بپوشانند و شفاعت او را  گردد، از جامه ها   Îنورا صورتش سفيد و  نوشته شود، 

گردد، پس خوشا به حال دوستان خاندانم».(35) بگذارند و آن كه � حساب داخل بهشت  ديده ى رحمت به او بنگرد تاجى از تاج هاى بهشت بر رس او 
فرمود: كرده  الزوائد از حسá بن عىل(عليه السالم) روايت  و در حديث ديگرى كه هيثمى، از علÏى اهل سنت در كتاب مجمع 

«من احبّنا للدنيا فاّن صاحب الدنيا احبه الرب و الفاجر. من احبنا لله كنا نحن و هو يوم القيامة كهاتá و اشار باصبعيه السبابة و الوسطى;(36) كىس كه ما را
دارد ما و او در كنار هم هستيم مانند اين براى خدا دوست  دارند و كىس كه ما را  ندارد چون) نيكوكار و بدكار، دنيادار را دوست  ارزىش  بدارد ( براى دنيا دوست 

كرد». دو ـ و اشاره به انگشت سبابه و وسطى خود 
درباره ى دوستى و دشمنى عىل(عليه السالم) و در روايات بسيارى كه از طريق شيعه و اهل سنت از رسول خدا (صىل الله عليه وآله وسلم) روايت شده آمده است كه آن حرضت 

فرمود:
براستى كه دارد  «من احب عليا فقد احبني ومن احبني فقد احب الله و من ابغضه فقد ابغضني و من ابغضني فقد ابغض الله;(37) هر كس عىل را دوست 
دارد خدا را مبغوض مرا مبغوض  مرا مبغوض داشته و كىس كه  دارد  دارد خدا را دوست داشته و كىس كه او را مبغوض  مرا دوست  مرا دوست داشته و هر كس 

داشته است».

پي نوشت :
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2. كلينى، اصول كاىف، ج 2، ص 125.

كنزالعÏل ج 15، حديث 43525 و 3. و نظÆ اين روايت در جاهاى ديگر ازكتاب هاى شيعه و اهل سنّت نيز از رسول خدا(صىل الله عليه وآله وسلم) روايت شده كه براى اطالع بيشرت مى توانيد به كتاب 
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مرتىض، جاذبه و دافعه ى عىل(عليه السالم)، ص 22 ـ 28. 21. مطهرى، 
گرد شÆينى 22.          اين دغل دوستان كه مى بينى         مگسانند 
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26. محاسن برقى، ص 265.
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34. كنزالعÏل، ج 1، ص 41، حديث 93; بحار االنوار، ج 27، ص 112 و ج 44 ص 74 و منابع ديگر با اندì اختالف.
35. خصال، ج 2، ص 515.

36. مجمع الزوائد، ج 10، ص 281; بحار االنوار، ج 27، ص 84 و 90 با اختالف.
37. فضائل الخمسه، عن الصحاح الستة، ج 2، ص 202 اىل 207. و بحار االنوار و منابع روايى ديگر با اختالف.
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شيعه و امتحان(38)

 

ارسار ا	ه(عليهم السالم)و مواسات پرداخته است و به اهم اين وظايف كه; مواظبت بر اوقات �از، حفظ  اشاره: اين نوشتار به وظايف شيعه از منظر ا	ه هدى(عليهم السالم)
پرداخته است. برادران دينى است،  با 

فرمود: كرده كه  االسناد به سندش از امام صادق(عليه السالم) روايت  قرب  صفار در كتاب 
آزمايش ارسارنا كيف حفظهم لها عند عدونا، واىل اموالهم كيف مواساتهم الخوانهم فيها;(39)  «امتحنوا شيعتنا عند مواقيت الصالة كيف محافظتهم عليها، واىل 
رازها مورد نگهدارى آن  رازهاى ما كه در  ارسار و  مورد اوقات �از چگونه است، و هم چن� نسبت به  مراقبت آنها در  كنيد شيعيان ما را در هنگام اوقات �از كه 

برادرانشان چگونه است». درمورد اموال آنها كه مواساتشان در مال با  نزد دشمنا�ان چگونه هستند، و هم چن� 
ياران و كمك كاران نيز آمده، و اكنون اين نام بر پ¦وان ام¦ «شيعه» در لغت به معناى پ¦و و دنباله رو، و در جمع نيز به كار مى رود و به معناى پ¦وان و 

فرقه ى خاص گفته مى شود. املؤمن� عىل(عليه السالم)و اهل بيت آن حرضت غلبه يافته، و شيعه به اين 

اسالم(صىل الله عليه وآله وسلم) نقل شده كه اگر كىس همه آنها را جمع آورى كند گرامى  درباره ى فضيلت شيعه، روايات بسيارى در كتاب هاى شيعه واهل سنت از پيامرب 
كرده و كتاب هاى جداگانه اى به نام «فضائل بزرگان از عل¾ء و محدث� گذشته مانند شيخ صدوق(رحمه الله) و ديگران اينكار را  كتاب جداگانه اى خواهد شد، چنانچه 

كرده اند، و از جمله رواياÂ كه در كتاب هاى اهل سنت به طور متواتر از رسول خدا(صىل الله عليه وآله وسلم)نقل شده اين روايت است كه ابن عباس و ام الشيعه» تأليف 
فرمود:  كرده اند كه  سلمه و انس بن مالك و ابو سعيد خدرى و ديگران از رسول خدا(صىل الله عليه وآله وسلم) روايت 

«عىل و شيعته هم الفائزون يوم القيامة;(40) عىل و شيعيان او در روز قيامت رستگار هستند».
فرمود: كرده اند، رسول خدا(صىل الله عليه وآله وسلم) به عىل(عليه السالم)  هريره نقل  و در حديث هاى بسيار ديگرى كه از ام سلمه و عىل(عليه السالم) و فاطمه(عليها السالم) و ابو 

«يا عيل انت و شيعتك يف الجنة;(41) اى عىل تو و شيعيانت در بهشت خواهيد بود».
فرمود: كرده اند اين گونه است كه به عىل(عليه السالم)  وديگران از رسول خدا(صىل الله عليه وآله وسلم) نقل  طرباÊ و مناوى  و در روايات ديگرى كه 

«انت و شيعتك تردون َعَىلَّ الحوض رواءاً مروي� مبيضة وجوهكم و ان عدوكم يردون َعَيلَّ مظمئ� مقمح�;(42) تو و شيعيانت در كنار حوض كوثر بر من در
طرف باال و به سوى آس¾ن مانده...» س¦اب با روهاÑ سفيد و درخشنده، و به راستى كه دشمنانتان بر من در آيند تشنه كام درحاليكه رسهاشان به  آييد پر آب و 

كرده كه گويد: و در كتاب معاÊ االخبار از جابر جعفى روايت 
فرمايد: «أَلَْم تََرى كَيَْف َرضََب اللُه َمثَال كَلَِمًة طَيِّبًَة كََشجَرَة طَيِّبَة أَْصلَُها ثَاِبٌت َوفَْرُعَها پرسيدم كه خداى تعاىل مى  «از امام باقر(عليه السالم) تفس¦ اين آيه رشيفه را 
خوراÛ خود را در پاكيزه اى است كه ريشه اش پابرجا و شاخه اش در آس¾ن است  َ¾ِء تُْؤÞِ أُكُلََها كُلَّ ِح� ِبِإْذِن َربَِّها;(43) «كلمه ى طيبه» مانند درخت  ِيف السَّ

فرمود: هر حاىل به اذن خدا به ديگران مى دهد. حرضت 
ورقها شيعتنا، ثم اوالدها(عليهم السالم) و  (عليه السالم) و غصن الشجرة فاطمة بنت رسول الله(عليها السالم) و ßرها  فرسول الله(صىل الله عليه وآله وسلم) فرعها عيلٌّ «اما الشجرة 

درخت، رسول خدا(صىل الله عليه قال(عليه السالم) ان املؤمن من شيعتنا ليموت فيسقط من الشجرة ورقة وا ن املولوَد من شيعتنا ليولد فتورق الشجرة ورقة;(44) اما آن 

فرمود: به راستى كه برگ هايش، شيعيان ما هستند، سپس  اوالد آن حرضت و  وآله وسلم) است و شاخه اش، عىل(عليه السالم) است و تنه اش، فاطمه(عليها السالم) و ميوه اش، 

آورد». برگى مى  فرزندى از شيعيان ما متولد مى شود درخت  هرگاه  برگى مى افتد، و  هرگاه مؤمنى از شيعيان ما از دنيا مى رود از درخت 
مهمرتاز اين مطلب شناخت شيعه، و شيعه بودن و دارا بودن صفات و صورت در فضيلت شيعه روايت بسيار است كه به هم� مقدار اكتفا مى شود، وىل  به هر 

كرد، و قبل از رشح آزمايش  برخى از خصوصيات و صفات آنها ذكر شده كه به وسيله ى آنها مى توان شيعه را امتحان و  دراين حديث  خصوصيات شيعه است كه 

فرازهاى اين حديث مى پردازيم: باره ذكر شده در اينجا مى آوريم; سپس به رشح  برخى از روايات ديگرى راكه در اين  آن، 

صفات و نشانه هاى شيعه

فرمود: كرده كه  شيخ مفيد(رحمه الله) در كتاب اختصاص از امام صادق(عليه السالم) روايت 
تبارك و تعاىل اوجب عليكم حبنا و مواالتنا، و فرض عليكم طاعتنا، اال فمن كان منا فليقتدبنا، فان شأننا الورع و االجتهاد واداُء االمانة اىل الرب و «ان الله 

كرده و اطاعت ما را بر براستى كه خداى تعاىل دوستى و محبت ما را بر ش¾ واجب  الفاجر، واقراء الضيف و العفو عن امليسِء و من ê يقتد بنا فليس منا;(45) 
پردازى به نيكوكار و بدكار و مه¾ن نوازى و گذشت از بدكار پارساÑ و اجتهاد وامانت  فرض �وده، هان كه هر كس از ما است به ما اقتدا كند كه روش ما  ش¾ 
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است و كىس كه به ما اقتدا نكند از ما نيست».

مهران روايت شده كه گويد: و از اماىل طوىس از سلي¾ن بن 
قولوا للناس حسنا «دخلت َعَىل الصادق جعفر بن محمد(عليه السالم) و عنده نفر من الشيعة و هو يقول: معارش الشيعة كونوا لنا زينا و ال تكونوا علينا شيناً 

نزد آن حرضت بودند، و به ايشان واحفظوا السنتكم، و كفوها عن الفضول و قبح القول;(46) خدمت حرضت صادق(عليه السالم) رشفياب شدم و چند تن از شيعيان 
گروه شيعه زيور ما باشيد و ننگ ما نباشيد، با مردم به خوï سخن گوييد، زبانهاتان را نگهداريد، و از زياده گوÑ و سخن زشت باز داريد». فرمود: اى  مى 

در رشح اين حديث، مجلىس(رحمه الله) مى گويد:
زيرا پ¦و خوب سبب زيور رئيس خود است... و غرض عمده در اينجا رعايت تقيه و معارشت خوب «زيور ما باشيد» يعنى اهل تقوى و ورع و عمل صالح باشيد; 
فرموده: يعنى زبانهاتان را از آنچه مخالف تقيه است نگردد، و هم چن� در معناى «زبانهاتان را نگهداريد»  نفرت آنها از ا	ه(عليهم السالم)  با مخالف� است كه سبب 

نگهداريد، و غرض عمده در اينجا ه¾ن خوش گفتارى با مخالف� از روى تقيه است...».

داستان

مرازم ـ كه يò از شيعيان امام صادق(عليه السالم) است ـ مى گويد: 1ـ 
آورم وىل حارض ازدواج موقت خود در  كرد و خواستم او را به  مرا به خود جلب  كرده بودم كنيزÛ را ديدم كه توجه  منزل  «به شهر مدينه رفتم و در خانه اى كه 

كرد، من كه او را ديدم دستم را روى كنيزك پشت در آمد و در را باز  نشد و نپذيرفت، از خانه خارج شدم و پس از شامگاهان به خانه بازگشتم و در را زدم، 
نزد حرضت (ابوالحسن) موىس بن جعفر(عليه السالم) رفتم، آن كرده وارد خانه شد، و من هم پس از او وارد خانه شدم، چون صبح شد  مبادرت  گذاردم، و او  سينه اش 

فرمود: حرضت 

پارساÑ دل نداشته باشد». مرازم از شيعيان ما نيست كىس كه در خلوت  مرازم ليس من شيعتنا من خال ثُمَّ ê يَرع قلبه;(47) اى  يا 

2ـ محمد بن عجالن گويد:
برادرانت كه از آنها جدا شدى چگونه بودند؟ او ستايش نيكو پرسيد:  كرد، حرضت از او  مردى خدمت آن حرضت رسيده سالم  «نزد امام صادق(عليه السالم) بودم كه 
احوالپرىس ثروõندان از فقرا فرمود: ديدار و  كرد: اندك.  فرمود: ثروõندان از فقرا چگونه عيادت مى كنند؟ عرض  تزكيه �ود و مدح بسيار، حرضت به او  كرد و 
كرد: ش¾ اخالق و صفاÂ را ذكر مى كنى كه در ميان توانگرانشان به بينوايان چگونه است؟ عرض  فرمود: دستگ¦ى و مال دادن  كرد: اندك.  چگونه است؟ عرض 

فرمود: پس چگونه آنها خود را شيعه مى دانند؟!»(48) مردم ما كمياب است، 

كرد: عرض  مردى به رسول خدا(صىل الله عليه وآله وسلم) فرمود:  3ـ حرضت امام حسن عسكرى(عليه السالم) 
براى او پيش آيد اگرانجام كار حرامى  درون خانه ى همسايه اش نگاه مى كند، و  «فالن ينظر اىل حرم جاره، و ان امكنه مواقعة حرام ê يرع عنه; فالÊ به 

مرد ديگرى كه حارض بود گفت: «انه من شيعتكم نزد من آريد!  فرمود: او را  ندارد؟» رسول خدا(صىل الله عليه وآله وسلم) با شنيدن اين سخن خشمگ� شده  پرواÑ از آن 
مواالة عّيل و يتربأ من اعدائك¾؟ فقال رسول الله(صىل الله عليه وآله وسلم): ال تقل من شيعتنا فانه كذب، ان شيعتنا من َشيَّعنا وتَِبعنا يف اع¾لنا، و ممن يعتقد مواالتك و 

دارد، و از دشمنان ليس هذا الذى ذكرته يف هذا الرجل من اع¾لنا;(49) به راستى كه او از شيعيان ش¾ است، از كساÊ كه عقيده به دوستى ش¾ و عىل(عليه السالم)

دروغ است، به راستى شيعيان ما كىس است كه از ما پ¦وى كرده، در فرمود: نگو از شيعيان ما است كه اين  بيزارى مى جويد، رسول خدا(صىل الله عليه وآله وسلم) ش¾ 
مرد ذكر كردى از كارهاى ما نيست». دراين  كارهاى خود دنباله رو ما باشد، و آنچه 

كرده كه مø يò از آنها چن� است: فراس از امام حسن و امام حس�(عليه¾ السالم) دو حديث شبيه به يكديگر نقل   ïوّرام بن ا
فرمانربدار ما باىش دستورات و امر و نهى ما  فرمود: اى بنده ى خدا اگر در  كرد: من از شيعيان ش¾ هستم؟ حرضت  «مردى به حرضت امام حسن(عليه السالم) عرض 

مرتبه ى رشيفى كه در تو نيست، به گناهان خود نيفزا، و نگو: من از شيعيان ش¾ هستم، بلكه بگو: من از دوستان راستگو هستى، و اگر چن� نيستى پس با ادعاى 
و محبان ش¾ و دشمن دشمنان ش¾يم، و كار تو نيك است و رس انجام تو هم به خ¦ و خوï است».(50)

موارد امتحان شيعيان

الف: «عند مواقيت الصالة كيف محافظتهم عليها»

آزمايش مورد بحث ما است، مواظبت به انجام �از در وقت آن و بخصوص در اول وقت است، كه در اين حديث، يò از نشانه هاى شيعه و راه هاى  دراينجا  آنچه 
و امتحان آنها ذكر شده است.

اطالع يافت كه وقت �از نگران فرا رسيدن وقت �از است، و به محض آن كه  معناى ساده ى جمله ى «محافظت بر اوقات �از» اين است كه شيعه كىس است كه 
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فكرش آسوده برگزار نكند  برگزارى �از بر مى آيد، و �از را بر كارهاى ديگر مقدم داشته و تا آن را  كرده و در پى انجام و  بالدرنگ تعطيل  شده، كارهاى خود را 
برطرف �ى شود... نشده و نگرانيش 

فرموده: قرآن كريم خداى تعاىل در يك جا  چنانچه در 
آورده و آنها نسبت به �از خود محافظت آورده اند به او اûان  آخرت اûان  ِباآلِخرَِة يُؤِمنوَن ِبِه َوُهم َعَىل َصالتِِهم يَُحاِفظوَن;(51) كساÊ كه به  «َوالَّذيَن يُؤِمنوَن 

دارند».

فرموده: افراد با اûان  باره ى نشانه هاى  و در جاى ديگر در 
دارند». �ازهاى خود محافظت  «َوالَّذيَن ُهم َعَىل َصلَواتِِهم يَُحاِفظوَن;(52) و آنان كه بر 

فرمود: ياران خود مى  بزرگوار ـ به اصحاب و  و چنانچه در كتاب نهج البالغه ام¦ املؤمن�(عليه السالم) است ـ آن 
زيرا �از «به عنوان تقرب جوئيد،  فراوان �از بخوانيد و به وسيله ى آن به خدا  «�از را بپا داريد; محافظت آن را بر عهده گ¦يد، زياد به آن توجه كنيد و 

پرسش كه: «چه چيز ش¾ را به دوزخ كشانيده برابر اين  فريضه ى واجب در اوقات مختلف شبانه روز بر مؤمنان مقرر شده است» مگر به پاسخ دوزخيان در 
ريزد و غل و زنج¦هاى معاىص را از گردن ها برگ هاى پاييزى مى  �ازگزاران نبوديم...» �از گناهان را همچون  است؟ گوش فرا نداده ايد كه مى گويند: ما از 

كرده درب خانه ى كىس باشد و هر شبانه روزى پنج بار خود را در آن شستشو دهد تشبيه  مى گشايد. پيامرب(صىل الله عليه وآله وسلم) �از را به چشمه ى آب گرمى كه بر 
چرك و آلودگى در بدن چن� كىس باقى نخواهد ماند!» است كه بدون ترديد 

رسول خدا(صىل الله عليه وآله وسلم) و �از

در حاالت رسول خدا(صىل الله عليه وآله وسلم) از عايشه نقل شده كه گويد:
«كان رسول الله(صىل الله عليه وآله وسلم) يحّدثنا و نحّدثه، فاذا حرضت الصالة فكأنه ê يعرفنا و ê نعرفه;(53) رسول خدا(صىل الله عليه وآله وسلم) چنان بود كه با ما گفتگو

كرد و ما با او سخن مى گفتيم، وىل چون وقت �از مى شد ديگر چنان بود كه نه او ما را مى شناخت و نه ما او را مى شناختيم». مى 

عّىل(عليه السالم) و �از

ام¦املؤمن� آمده است كه: در حاالت 
تزلزل، فقيل له: مالك؟ فقال: جاَء وقت امانة عرضها الله عىل الس¾وات و االرض و الجبال فأب� ان يحملنها و اشفقن «كان اذا حرض وقت الصالة تلّون و 

متزلزل مى شد، به آن حرضت منها و حملها االنسان و انا يف ضعفي فال ادرى احسن اداء ما حملت او ال;(54) چنان بود كه چون وقت �از مى شد دگر گون و 
كردند و انسان آن پروا  كرده و  خوددارى  كرد و آنها از حمل آن  عرضه  فرمود: وقت امانتى آمد كه خدا بر آس¾ن ها و زم� و كوه ها  عرض شد: ش¾ را چيست؟ 

كرد، و من با ناتواÊ خود، �ى دانم به خوï از حمل آن بر مى آيم يا نه؟» را حمل 

امام سجاد(عليه السالم) و �از

كرده اند كه:  احواالت امام سجاد(عليه السالم) نقل  در 
«كان عىل بن الحس�(عليه السالم) اذا حرضت الصالة اقشعر جلده و اصفر لونُه، وارتعد كالّسعفة;(55) آن حرضت(عليه السالم)چنان بود كه چون وقت �از مى رسيد

پوست بدنش مى لرزيد، و رنگش زرد مى شد، و بدنش همچون شاخه ى درخت مى لرزيد».

در مقابل مواظبت بر اوقات �از، ضايع كردن �از و استخفاف به آن است...

فرمود: روايت شده است كه  الََة;(56) از امام صادق(عليه السالم) چنانچه در تفس¦ آيه ى رشيفه ى: «فََخلََف ِمْن بَْعِدِهْم َخلٌْف أََضاُعوا الصَّ
كردند». «اضاعوها بتأخ¦ها عن مواقيتها;(57) با تأخ¦ انداخø وقت �از آن را ضايع و تباه 

فرمود: و در تفس¦ آيه ى رشيفه ى «فََويٌْل لِلُْمَصلَِّ� الَِّذيَن ُهْم َعْن َصالَتِِهْم َساُهوَن»(58) از امام صادق(عليه السالم)نقل شده كه 
«تأخ¦ الصالة عن اول وقتها لغ¦ عذر;(59) يعنى تأخ¦ �از از اول وقت بدون عذر».

فرمود: ام¦املؤمن�(عليه السالم) آمده است كه  و در روايت ديگرى از 
«ليس عمل احب اىل الله من الصالة، فال يشغلنكم عن اوقاتها ىشٌء من امور الدنيا، فان الله عزوجل ذّم أقواماً فقال: «الَّذيَن ُهم َعن َصالَتِِهم َساُهوَن» يعنى
عزوجل رسگرم كند كه خداى  انهم غافلون إستهانوا بأوقاتها;(60) در پيشگاه خدا عمىل محبوبرت از �از نيست، پس مبادا چيزى از كارهاى دنيا ش¾ را از اوقات �از 

ش¾رند». خربند» يعنى غافلند و اوقات �از را سبك مى   ï فرموده «و آنانكه از �از خود كرده و  مردماÊ را مذمت و نكوهش 



file:///G|/ghrooh%20tamin%20manabe/L/job/rahtoshe/rahtooshe1/rahtooshe-82/moharam1382/03.htm[6/10/2021 10:29:19 AM]

اهت¾م به �از در زندگى پيشوايان الهى

ارشاد القلوب ديلمى نقل شده است كه: 1ـ از 
خورشيد مى نگريست). ابن خورشيد بود (و پيوسته به  مراقب  ام¦املؤمن�(عليه السالم) مشغول كارزار و جنگ بود و در ه¾ن حال  روزها  «در جنگ صف� در يò از 
رسگرم جنگ هستيم؟ نگرم تا �از بخوانم!» ابن عباس گفت: ما اكنون  فرمود: «انظر اىل الزوال حتّى اصّىل; به زوال مى  براى چيست؟  پرسيد: اين كار  عباس 

براى �از با اينها كارزار مى كنيم!» براى چه چيز با اينها مى جنگيم؟ ما  فرمود: «عىل ما نقاتلهم؟ ا�ا نقاتلهم عىل الصالة;(61) ما  عىل(عليه السالم) 

2ـ در واقعه ى جانگداز كربال نيز نوشته اند:
كرد و متوجه شد زوال ظهر و وقت �از فرا ياران امام(عليه السالم) بود نگاهى به آس¾ن  «در گ¦ودار جنگ، «ابوßامه صيداوى» كه نامش عمرو بن عمرو، و جزء 

كرد: رسيده، از اين رو پيش امام آمد و عرض 
هوالء قد إقرتبوا منك، ال والله ال تُقتَل حتى أُقتل دونك و أُحب ان القى الله و قد صليت هذه الصلوة التي دنا وقتها; جانم به نفىس لك الفداء اÊ أَرى 

نزديك گشته اند، و سوگند به خدا كه تو كشته نخواهى شد تا قبل از آن من در پيش روى ش¾ كشته شوم، وىل دوست دارم مردمان به تو  فدايت! مى بينم كه اين 

نزديك گشته بخوانم! هنگامى خداى را ديدار كنم كه اين �ازى را كه وقت آن 
فرمود: كرد و  امام(عليه السالم) رس به سوى آس¾ن بلند 

�ازگزاران ذاكر قرار دهد، آرى اين آغاز وقت �از است. ذكرت الصالة جعلك الله من املصلّ� الذاكرين، نَعم هذا اول وقتها; ياد �از افتادى خداوند تو را از 

بردارند تا ما �از بخوانيم!»(62) فرمود: از اينها بخواهيد دست از جنگ  سپس 

ياران خود �از خواندند و به گفته ى اهل تاريخ زه¦ بن ق� و سعيد بن عبد الله حنفى در پيش روى آن حرضت ايستاده و از و به دنبال آن بود كه آن حرضت با 
كردند. دفاع مى  آنها 

ياران او قرار داد تا �از بخوانند، و چون صورت خود را سپر آن حرضت و  مورخ� و ارباب مقاتل گفته اند كه سعيد بن عبد الله حنفى سينه و رس و  عموم 
فراوان شد و نتوانست روى پاى خود بايستد بر زم� افتاد، در حاىل كه مى گفت: زخم ها بر بدن او 

نرصة ذرية نبيك(صىل الله عليه وآله وسلم);(63) اردت بذلك ثوابك ىف   Êّالجراح، فا êود، و ابلغ نبيك مّنى السالم، و ابلغه ما لقيت من اß اللهم العنهم لعن عاد و»
فرما درد و زخمى راكه به من رسيده به او ابالغ  طرف من درود فرست و اين  پيامربت را از  دورگردان و  خدايا ايشان را ه¾نند قوم عاد و ßود از رحمت خويش 

فرزند پيامرب تو بود». كه هدف من در اين كار يارى 
كرد: كرده عرض  آن گاه روى خود را به سوى امام(عليه السالم) 

كردم؟» «اوفيت يابن رسول الله; آيا به عهدخود وفا 

فرمود: امام 
«نعم انت أمامى ىف الجنة; آرى تو در بهشت پيش روى من هستى!».

كردند و اين غ¦ از زخم ها و رضبه هاى ديگرى بود كه بر او وارد شده بود. اوسيزده ت¦ مشاهده  كرد، و در بدن  به دنبال اين سخن بود كه روح از بدن او پرواز 

ارسارنا كيف حفظهم لها عند عدونا» ب: «واىل 

ارسار اهل بيت و ا	ه معصوم�(عليهم السالم) از دشمنان آنها ذكر شده است. آزمايش شيعه و شيعه گرى در اين حديث حفظ  براى  دوم� نشانه 

معجزات آن منظور از «ارسار اهل بيت(عليهم السالم)» ـ كه در اين روايت و روايات بسيار ديگر آمده ـ مسائل مربوط به امامت آنها، و وجوب اطاعت آنان، و 
كردند، و هر بازگو مى  بزرگواران، و خربهاى غيبى كه مى دادند، و ظلم ها و ستم هايى كه بر آنها و بر اجداد طاهرين و خاندان معصوم و مظلومشان رفته بود و 
آنچه سبب تحريك و برانگيخته شدن دشمنان آنها مى شد، و موجب مى شد تا آنها در صدد رسكوب كردن شيعيان بر آمده، و موجب قتل و تبعيد و زندان كردن

بزرگوارشان مى گشت... رهربان  امامان و 
كرده كه گويد: در اصول كاىف از ابو بص¦ روايت 

«سمعت ابا عبد الله(عليه السالم) يقول ألï بص¦: اما و الله لو اÊّ أجد منكم ثالثة مؤمن� يكتمون حديثي ما استحللُت ان اكتمهم حديثا;(64) شنيدم از امام
برخود دارند  مرا پوشيده و مكتوم  فرمود: هان به خدا سوگند اگر من به راستى سه نفر از ش¾ را مؤمن مى يافتم كه حديث  صادق(عليه السالم)كه به اï بص¦ مى 

جايز �ى دانستم كه هيچ حديثى را از ايشان پنهان دارم».

فرمود: كرده كه  و در حديث ديگرى از آن حرضت روايت 
فرزندان كيسان همواره پوشيده بود تا زماÊ كه به دست  «ما زال رسنا مكتوماً حتّى صار يف يدى ولد كيسان فتحدثوا به يف الطريق و قرى السواد;(65) راز ما 

كردند». بازگو  عراق  اطراف  افتاد، آنها در ب� راه و دهات 
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برخى گفته اند مقصود كرد و طايفه كيسانيه به او منسوبند، و  «كيسان» ه¾ن مختار بن اï عبيده ثقفى است كه به خونخواهى حرضت سيدالشهداء(عليه السالم) قيام 
اوالد كيسان مكاران و دغلبازاÊ هستند كه خود را به تشيع نسبت دهند. از 

فرمود: و از امام صادق(عليه السالم) روايت شد ه كه به معىل بن خنيس 
نورى ميان آخرت  نسازد، خدا او را به جهت آن در دنيا عزيز كند و آن را در  دارد و فاش  زيرا كىس كه امر ما را نهان  «اى معىل امر ما را نهان دار و فاش مساز، 

خوارش كند و نور را از ميان ندارد خدا به سبب آن در دنيا  سازد و پوشيده  دو چشمش قرار دهد كه به سوى بهشتش كشد، اى معىل هر كه امر ما را فاش 
ندارد، پدران من است و كىس كه تقيه  ازدين من و دين  دوزخش كشاند، اى معىل! به راستى تقيه  بگ¦د و آن را تاريò قرار دهد كه به سوى  آخرت  چش¾نش در 

دارد در آشكار عبادت شود، اى معىل فاش سازنده ى امر ما مانند انكار كننده ى دارد در پنهاÊ عبادت شود چنانكه دوست  ندارد، اى معىل ه¾نا خدا دوست  دين 
آن است».(66)

مأموران داود بن عىل استاندار مدينه دستگ¦ و گرديد و به وسيله ى  باالخره دچار وبال آن  نكرد و  و خود هم� معّىل بن خنيس كىس بود كه به اين دستور عمل 
كشته شد...

نزد امام صادق(عليه السالم) رفتم، و از آن حادثه جانگداز و ضايعه ى از اين رو در روايتى از مفضل بن عمر نقل شده كه گويد: روزى كه معىل بن خنيس را كشتند 
فرمود: كردم، امام(عليه السالم)  بزرگى كه بر شيعه وارد شده بود يعنى كشته شدن معّىل به آن حرضت شكايت 

«رحم الله املعّىل لقد كنت اتوقع ذلك ألنه اذاع رسنا و ليس الناصب لنا حربا باعظم مؤنة علينا من املذيع علينا رسنا، فمن اذاع رسنا اىل غ¦ اهله ê يفارق
كرد، و كىس كه جنگى را زيرا او راز ما را فاش  درباره ى او داشتم  الح او ûوت بخيال;(67) خدا معىل را رحمت كند من چن� انتظارى را  الدنيا حتى يُعّضه السِّ

ازدنيا نرود تا تيزى براى نا اهالن فاش كند  بزرگرت از آن كىس نيست كه راز ما را فاش كند، پس هر كس راز ما را  براى ما  براى ما طرح ريزى و بر پا كند مشكل او 
@¦د». بگ¦د و يا بخيل  اسلحه او را 

داستاÊ از ام¦ مؤمنان عىل(عليه السالم)

برد و به مسجد جعفى رسيديم، در همراه خود  مرا نيز به  مواليم ام¦ مؤمنان(عليه السالم) به قصد رفø به صحرا از كوفه خارج شده  ميثم مى گويد: در يò از شب ها 
كرده گفت: آنجا حرضت رو به قبله ايستاد و چهار ركعت �از خواند و چون سالم داد و تسبيح گفت دست هاى خود را باز 

كرده ام، و چگونه نخوا�ت با اين كه تو را «الهى كيف ادعوك و قد عصيتك، و كيف ال ادعوك و قد عرفتك؟; معبودا چگونه تو را بخوانم با اين كه نافرمانيت 
كرم و لطف تو را) مى شناسم». (و 

كرده تا به وسط صحرا رسيديم، برخاسته ب¦ون آمد، من آن حرضت را دنبال  سپس به سجده رفت و گونه بر خاك نهاده صد بار «العفو العفو...» گفت: سپس 

فرمود: براى من خطّى كشيد و  در آنجا 
«اياك ان تجاوز هذه الُخطَّة; مبادا از اين خط بگذرى!»

برفت... و آن شب، شب بسيار تاريك و وحشتناÛ بود... در اين وقت با خود گفتم: گرفته و  فرمود و راه بيابان را در پيش  اين را 
أَثَرَُه و العلََمنَّ َخَربُه و ان كنُت قد خالفُت أَمره; اى نفس! «يا نفيس! أَسلمَت موالَك و له اعداٌء كث¦ٌة ايُّ عذر يكوُن لََك عند اللِه و عنَد رسولِِه و اللِه ألَقُفَونَّ 
مواليم مى روم دارد رها كردى و چه عذر و بهانه اى مى تواÊ در پيشگاه خدا و رسول او داشته باىش، به خدا سوگند دنبال  موالى خود را با اين همه دشمنهاÑ كه 

و از او خرب مى گ¦م، اگر چه بر خالف دستور او باشد».
مرا شنيد و به كرده و با چاه سخن مى گويد... در اين وقت صداى پاى  و به هم� منظور به دنبال آن حرضت آمدم و ناگهان او را ديدم كه رس خود را در چاهى 

فرمود: كردم: ميثم هستم،  فرمود: كيستى؟ عرض  سوى من متوجه شده 
آمُرَك أَن ال تتجاَوَز الُخطَّة؟ اى ميثم مگر به تو دستور ندادم كه از آن خط نگذرى؟» «يا ميثم أَلَم 

فرمود: نياورد و نتوانستم @انم!  برسانند و دê طاقت  ترسيدم كه دشمنان به ش¾ گزندى  موالى من، وىل من  چرا اى  كردم:  عرض 

«َسِمعَت مّ¾ قُلُت شيئاً؟; چيزى از آنچه گفتم شنيدى؟»
فرمود: اى ميثم! موالى من،  كردم: نه اى  عرض 

و ىف الصدر لباناٌت اذا ضاق لها َصدري
نََكتُّ األرَض بالكفِّ و أبديُت لها ّرسي

فََمه¾ تنبُُت األرُض فذاَك النَّبُت من بَذري(68)

هرگاه گياهى از زم� روئيد از ه¾ن بذرى است برايش مى گويم، و  رازم را  بگ¦د، زم� را با دست گود كنم و  در سينه اندوه هايى است كه چون سينه ام از آنها 
كه من كاشته ام.

ج: و اىل اموالهم كيف مواساتهم ال خوانهم فيها

براى امتحان شيعه و شيعه گرى است. برادران دينى سوم� نشانه  مواسات با 
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«مواساة» در مال ـ چنانچه در كتاب هاى لغت ذكر شدهـ آن است كه او را در زندگى اسوه و الگوى خويش قرار دهد.
و يا او را در مال كمك و يارى دهد...

كرده و گفته است: و يا به معناى اين است كه او را در مال مساوى خويش قرار دهد ـ چنانچه در كتاب «املعجم الوسيط» معنا 
آىس فالنا @اله: أناله منه أو جعله مساوياً له فيه.

مورد شيعه گرى به خوï بر آزمايش و امتحان در  افرادى كه بتوانند از عهده ى اين  «مواساة» را به هر يك از اين معاÊ كه بگ¦يم كار مشكل و دشوارى است، و 
آزمايش نسبت به مال و داراÑ است، نه به عبادت بدÊ، و به راز دارى و ّرس مورد  مورد قبىل باشد، چون در اين  آيند اندك هستند. و شايد سخت تر از آن دو 

نگهدارى. 
از �ونه هايى نيز كه در روايات ذكر شده اهميّت و دشوارى مطلب به خوï روشن مى شود، چنانچه مجلىس(رحمه الله) در ضمن داستاÊ مى گويد: ما جمعى از

فرمود: آوردند سپس  براى ما غذا  اصحاب در مدينه خدمت امام موىس بن جعفر(عليه السالم) رشفياب شديم، و آن حرضت پس از آن كه دستور داد 

يا عاصم كيف انتم ىف التواصل و التواىس قلت: عىل افضل ما كان عليه احد، قال: أيأÂ احدكم اىل دكان اخيه او منزله عند الضائقة فيستخرج كيسه و يأخذ ما
يحتاج اليه فال ينكر عليه؟ قال: ال، قال: فلستم عىل ما احب ىف التواصل;(69) اى عاصم وضع ش¾ در پيوند با يكديگر و مواسات با هم چگونه است؟ عرض
مغازه و برادرش يا به خانه اش در وقت تنگى و دشوارى مى رود و از داخل  فرمود: آيا يò از ش¾ به دكان  كردم: در بهرتين وضعى است كه تصور مى شود؟ 

فرمود: پس ش¾ در آن پيوندى كه من دوست دارم نيستيد». گ¦د؟ گفت: نه،  ايراد �ى  منزل بر او  مغازه و يا  دارد و صاحب  دارد بر  كيسه ى او چيزى را كه نياز 

كرده كه گفته است: برقى روايت  و نيز در كتاب محاسن 
«دخل سدير الص¦يف عىل ا= عبد الله(عليه السالم) و عنده ج¾عة من اصحابه فقال: يا سدير ال تزال شيعتنا مرعي� محفوظ� مستورين معصوم�، ما احسنوا النظر

النفسهم في¾ بينهم و ب� خالقهم، و صحت نياتهم ال 	تهم، و بروا اخوانهم فعطفوا عىل ضعيفهم، و تصدقوا عىل ذوى الفاقة منهم انا ال نأمر بظلم و لكنا
يزالوا مستضعف� قليل� منذ خلق الله آدم(عليه السالم);(70) سدير ص¦ىف بر امام  ê نأمركم بالورع، الورع، الورع و املواساة، املواساة الخوانكم، فان اولياء الله

مورد رعايت و نگهباÊ و پوشيده و معصومند تا فرمود: اى سدير پيوسته شيعيان ما  نزد او بودند، حرضت  گروهى از اصحاب آن حرضت  صادق(عليه السالم)در آمد و 

برادران خود نيò كنند و درست و صحيح باشد، و به  باره ى امامان و پيشوايانشان  بنگرند، و نيت هاى قلبى آنها در  وقتى كه ميان خود و آفريدگار خود رانيك 
پارساÑ دستور دهيم، بيچارگان خود صدقه دهند، ما كىس را به ستم دستور �ى دهيم بلكه آنها را به ورع و  نيازمندان و  ورزند و به  نسبت به ناتوانانشان مهر 

شمردگان بوده و اندك هستند». زيرا دوستان خدا پيوسته از روزى كه خدا آدم(عليه السالم) را آفريد ناتوان  برادرانتان،  ورع، ورع، مواسات، مواسات به 

فرمود: و در حديث ديگرى از وصاىف از امام باقر(عليه السالم) روايت شده كه 
«ارأيت من قبلكم اذا كان الرجل ليس عليه رداء و عند بعض اخوانه رداء يطرحه عليه؟ قال: قلت: ال، قال فاذا كان ليس عليه ازار يوصل اليه بعض اخوانه
مردى ردا نزد ش¾يند چن� هستند كه اگر  فرضب بيده عىل فخذه ثم قال: ما هؤالء باخوة;(71) آيا كساÊ كه  ازاره حتى يجد له ازار؟ قال قلت: ال،  بفضل 

ازار زيادى برادرانش  برخى از  ندارد،  ازارى  مرد  فرمود: اگر آن  كردم: نه،  اندازد؟ عرض  برادرانش ردايى هست، وى آن ردا را بر دوش او مى  برخى از  نزد  ندارد و 
فرمود: اينها برادر نيستند». كردم: نه، پس آن حرضت دست بر زانوى خود زد، و  ازارى پيدا كند؟ عرض  خود را به او مى دهند تا او خود 

فرمود: مردى  امام صادق(عليه السالم) به 
«خصلتان من كانتا فيه و اال فاعزب ثم اعزب، قيل: و ما ه¾؟ قال: الصالة ىف مواقيتها و املحافظة عليها و املواساة;(72) دو خصلت است كه اگر در كىس بود

فرمود: �از در وقت و مواظبت بر آن، و مواسات». چه بهرت و اگر نبود از او كناره گ¦ى كن و كناره گ¦، عرض شد: آن دو خصلت چيست؟ 

فرمود: و نيز از آن حرضت روايت شده كه 
برادران خود». تقرب جوئيد به وسيله مواسات با  «تقربوا اىل الله تعاىل @واساة اخوانكم;(73) به خداى تعاىل 

فرمود: و از رسول خدا(صىل الله عليه وآله وسلم) روايت شده كه 
ازطرف خود انصاف ورزد، چن� كىس مؤمن حقيقى «من واىس الفق¦ و انصف الناس من نفسه فذالك املؤمن حّقاً;(74) كىس كه بافق¦ مواسات كند و با مردم 

است».

مواسات ام¦ املؤمن�(عليه السالم) با رسول خدا(صىل الله عليه وآله وسلم) در جنگ احد

كردند و پيامرب(صىل الله عليه وآله وسلم) هر چه فرياد مى زد: «من رسول خدا هستم و معركه احد بيشرت مسل¾نان فرار  مورخان مسلم است، اين است كه در  آنچه از نظر 
افرادى كه با پيامرب(صىل الله عليه وآله وسلم) ماندند و با ك¾ل اûان و رشادت جنگيدند، تعداد اندÛ بودند. و مسلم است كه كشته نشده ام، فرار نكنيد» گوش ندادند.اما 

مورد بقيه اختالف است.(75) در درجه ى اول اين گروه، عىل(عليه السالم) قرار داشت و در 
شمش¦ش شكست، و رسول خدا(صىل الله عليه وآله وسلم) ذو الفقار را به آن كرد تا اين كه  دفاع از رسول خدا(صىل الله عليه وآله وسلم) به هر سو حمله مى  براى  عىل(عليه السالم) 
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كرد: نزد رسول خدا آمد و عرض  فرمود: «با اين شمش¦ بجنگ». جربئيل در آن هنگام  حرضت داد و 

«اّن هذه لهى املواساة; به راستى اين مواسات است (كه عىل(عليه السالم)نسبت به تو انجام مى دهد)».
فرمود: «انه منى وانا منه» جربئيل گفت: «و انا منك¾» در آن هنگام صدايى شنيده شد كه چند بار گفت: رسول خدا(صىل الله عليه وآله وسلم)

«ال فتى اال عىل، ال سيف اال ذوالفقار»

پاورقي :

گرديده است. 38. اين مقاله از كتاب چهل حديث نوشته ى آيت الله رسوىل محالÂ ج 3، حديث بيست و نهم انتخاب 
االسناد، ص 52. قرب  39. حم¦ى، عبدالله، 

40. احقاق الحق، ج 7، ص 298 اىل 303، و ج 17 ص 262; احتجاج، ج 1، ص 145 با اندÛ اختالف.
41. احقاق الحق، ج 7. ص 306، و ج 17 ص 266 ـ 267.

املحرقة، ص 230. 42. فضائل الخمسة، ج 3، والصواعق 
43. سوره ى ابراهيم، آيات 24 و 25.

44. شيخ صدوق، معاÊ االخبار، ص 400.
45. شيخ مفيد، اختصاص، ص 241.

46. مجلىس، بحار االنوار، ج 68، ص 310.
47. فروخ صفار، محمد، بصائر الدرجات، ص 247.

48. كلينى، اصول كاىف، ج 3، ص 266.
فراس، ج 2، ص 105.  ï49. تنبيه الخواطر و نزهة النواظر، وّرام بن ا

مدرك  50. ه¾ن 
51. سوره ى انعام، آيه ى 92.
52. سوره ى مؤمنون، آيه ى 8.

53. بحار االنوار، ج 67، ص 400.
54. بحاراالنوار، ج 81، ص 256.

55. بحار االنوار، ج 81، ص 247.
56. سوره ى مريم، آيه ى 59.

57. مجمع البيان، ج 6، ص 519.
58. سوره ى ماعون، آيه ى 4.

59. بحار االنوار، ج 83، ص 6.
60. بحار االنوار، ج 10، ص 100.

61. بحار االنوار، ج 83، ص 23.
62. زندگاÊ امام حس�(عليه السالم)، تاليف نگارنده، ص 427 و بحاراالنوار، ج 45، ص 21 با اندÛ اختالف.

63. ه¾ن.
64. كلينى، اصول كاىف، ج 3، ص 363.
65. كلينى، اصول كاىف، ج 3، ص 338.

مدرك، ص 339. 66. ه¾ن 
مرآة العقول، ج 11، ص 62. 67. مجلىس، 

68. فيض، واىف، چاپ جديد، ج 5، ص 705.
69. بحار االنوار، ج 74، ص 231 ـ 232.

70. محاسن، ج 1، ص 158; بحار االنوار، ج 65، ص 153.
71. ميزان الحكمه، ج 10. ص 457.

72. بحار االنوار، ج 74، ص 391.

73. بحار االنوار، ج 74، ص 391.
74. بحار االنوار، ج 7، ص 25.

خوارزمى، ص 21; رشح تجريد قوشچى، ص 486. مستدرك حاكم، ج 3، ص 111; مناقب  75. تاريخ طربى، ج 2، ص 199; كامل ابن اث¦، ج 2، ص 156; 
 



file:///G|/ghrooh%20tamin%20manabe/L/job/rahtoshe/rahtooshe1/rahtooshe-82/moharam1382/04.htm[6/10/2021 10:29:46 AM]

 

فرازهايى از زندگا� امام حس�(عليه السالم)
در دوران هاى پنجگانه

اكرم (صىل الله عليه وآله بزرگوارش پيامرب  منّوره چشم به جهان گشود. آن حرضت حدود 7 سال با جد   ى  چهارم(76) در مدينه امام حس�(عليه السالم) در سوم شعبان سال 
زهرا(عليها السالم)همدم بود. بعد از رحلت  ى  مادرش فاطمه كرد و بعد از رحلت رسول خدا(صىل الله عليه وآله وسلم) حدود سه اىل چهار ماه و اندى(77) با  وسلم) زندگى 

برد تا اين كه در ام�مؤمنان عىل(عليه السالم) به رس  ارجمندش حرضت  زهرا(عليها السالم)، ىس سال �ام در خدمت پدر   ى  مادرش فاطمه پيامرب(صىل الله عليه وآله وسلم) و شهادت 

بزرگوارش نيز به شهادت رسيد. سال چهلم هجرى پدر 
بزرگوارش، در سال 50 هـ. آن  اش امام حسن مجتبى(عليه السالم) بود و بعد از شهادت برادر  گرامى بعد از آن امام حس� (عليه السالم) به مدت 10 سال يار وفادار برادر 

 ى سّوم� امام شيعيان گذاشته شد.  ترتيب، زعامت و رهربى امت به مدت 10 سال به عهده حرضت مسئوليت سنگ� امامت را بر عهده گرفت و به اين 

سپرى گشت. از اين مدت (10 سال امامت) حدود 9 سال و چهار ماه با معاوية بن اª سفيان و در حدود 6 ماه نيز با يزيد بن معاويه 
مبارزه با باطل و اسالم و   ترين شيوه را در حفظ  اوضاع و رشايط زمان، بهرتين و شايسته بحرا�، به اقتضاى   هاى حساس و  آن حرضت در �امى اين دوران

 ى آن حرضت در راه رضاى حق بود كه در پى  ناپذير و رسارس افتخار، شهادت عاشقانه  هاى خستگى تالش  ى اين  «ره رسدمداران كفر و نفاق در پيش گرفت كه 
عاشوراى سال 61 هـ. به وقوع پيوست.  ى يزيد بن معاويه، در روز  قيام بر ضّد حكومت جائرانه

تربّك فقط به يÀ از آنها منزلت واالى امام حس� بن عىل (عليه السالم)در پيشگاه خدا و پيامرب وارد شده كه ما از باب تيّمن و  فراوا� در فضيلت و  اخبار و روايات 
 كنيم:  اشاره مى

مورد امام حس�(عليه السالم) چن� آمده: موسوم به حديث لوح(78) در   اى  در هديه
ُة البالَِغُة َهداِء دَرََجًة َجَعلُت كَلَِمتى التّاَمَة َمَعُه َو الُحجَّ عاَدِة فَُهَو اَفَضُل َمن استُشِهَد َو اَرفَُع الشُّ هاَدِة َو َختَمُت لَُه ِبالسَّ اكرَمتُُه ِبالشَّ خاِزَن َوحيى َو  «َجَعلُت ُحسيناً 

 اش را با سعادت و گرامى داشتم و زندگى  ى وحى خود قرار دادم و او را با اعطاى مدال شهادت  ِعنَدُه ِبِعرتَتِِه اُثيُب َو اُعاِقُب;(79) من حس� را گنجينه
نزد  ى من در   حجت بالغه  ى تام خود را با او قرار دادم و منزلت و باالترين درجه را داراست. كلمه برم، او در ميان شهداء بهرتين    خوشبختى به پايان مى

نزد من و خاندان حس� است». اوست، ميزان پاداش و كيفر در 

برگى از تاريخ زرين و جاويدان زندگى آن حرضت را با توجه به مراحل پنج گانه; يعنى در عرص پيامرب(صىل الله عليه وآله وسلم)، فاطمه(عليها السالم)، امام عىل و در اين نوشتار 
كرده و  ى كامل عاÖ برشيت پيدا   كه بتوانيم آشنايى بيشرتى با شخصيت آن اسوه  زنيم، به اميد آن امام حسن(عليهØ السالم) و عرص امامت خود آن حرضت ورق مى

 ها بياموزيم. درس  ى آن حرضت  پرافتخار و رسارس حØسه از تاريخ 

بخش اول: دوران حيات پيامرب اكرم(صىل الله عليه وآله وسلم)

والدت و نامگذارى

فرمود: هنگامى كه حس� (عليه السالم) به دنيا آمد، رسول خدا(صىل الله عليه وآله وسلم)، آن حرضت را در آغوش گرفت و در گوش راستش نواى توحيدى امام صادق (عليه السالم) 
تراشيده و هموزن نوزاد را  والدت، پيامرب(صىل الله عليه وآله وسلم)دستور داد رس آن   ى دلنواز اقامه آشنا Úود. در روز هفتم  كرد و گوش چپش را با نغمه زمزمه  اذان را 

پروردگار براى قابله فرستادند، و رسنوزاد را با عطر خلوق معطر Úود.(80)و به دستور  براى او عقيقه Úوده، ران آن را  نقره صدقه دادند و گوسفندى  موى رسش 
فرمودند:  او را حس� ناميده و 

درخواست Úود، خدايا اين دو را دوست بدار و فرزندانش   ى  درباره ابراهيم   كنم، آنچه را  درخواست مى فرزندم حسن و حس�   ى دو  درباره «خدايا من از تو 
فرزندم را لعنت كن».(81)  ى گنجايش آسØن و زم� دشمنان اين دو  بدارد و به اندازه هركس ايشان را دوست  دوست بدار 

اكرم (صىل الله عليه وآله وسلم) آنچنان با اين كرد و پيامرب    سپرى مى كودÞ خويش را   گذشت و امام حس� (عليه السالم) در دامان پر مهر و عطوفت رسالت، دوران  روزها مى
 ى امام حس� (عليه السالم) را تحمل Úايد.  اى گريه  توانست لحظه كودك انس و الفت داشت كه Úى

زهرا(عليها  ى   ى فاطمه منزل خويش ب�ون آمد و هنگام عبور از كنار خانه  كند: روزى رسول خدا (صىل الله عليه وآله وسلم) از  الزوائد» نقل مى «هيثمى» در «مجمع 
فرمود: كرد و   ى امام حس�(عليه السالم) ـ كه در آن زمان طفل كوچÀ بود ـ به گوشش رسيد. فاطمه (عليها السالم)را صدا  السالم)، صداى گريه

سازد».(82)   ناراحت و غمگ� مى مرا   ى او   دا� شنيدن گريه فرمود: «اَلَم تَعلَمى اَّن بُكاءُه يُؤذيني; مگر Úى آرام كن.» سپس  «دخرتم! حس� (عليه السالم) را 

امام حس�(عليه السالم) در دامان پرمهر رسول خدا(صىل الله عليه وآله وسلم)
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عزت و اعتØد  ى   العاه روحيه  داد و با احرتام و محبت فوق پرورش مى  هاى تربيتى  اسالم(صىل الله عليه وآله وسلم)، امام حس� (عليه السالم) را با بهرتين شيوه گرامى  پيامرب 
 Úود. به نفس را در آن حرضت تقويت مى

 گويد: ابن عباس مى
كرد و گفت: مردى آن حرضت را ديد و رو به امام حس� (عليه السالم)  كرده بود،  رسول خدا (صىل الله عليه وآله وسلم) حس� بن عىل را بر دوش خود سوار 

 اى!» مركبى سوار شده املَركَُب َركِبَت يا غُالَم; اى پرس! خوب  «نِعَم 

فرمود: رسول خدا 
سوارى است».(83) «َو نِعَم الراكُِب ُهَو; و او هم خوب 

«..äسوره ى «هل ا نزول آياä از  امام حس�(عليه السالم) و 

فرمودند: همراه جمعى از اصحاب خود به عيادت آن دو آمده و به عىل (عليه السالم) امام حسن و امام حس�(عليهØ السالم) در بسرت بيØرى بودند كه رسول خدا به 
فرزندانت نذر كنى». براى شفاى  «خوب است 

بگ�ند، كه به دنبال آن روزه  بزرگوار از بيØرى شفا يابند سه روز  كردند كه اگر آن دو   ى خادمه نذر  لذا حرضت عىل (عليه السالم) و حرضت فاطمه(عليها السالم) و فضه
كرد و قرض   شد. عىل (عليه السالم)از شمعون خيربى يهودى سه صاع (84)جو   ى ايشان چيزى يافت Úى امام حسن و حس�(عليهØ السالم) شفا يافتند، وىل در خانه

آورد تا همگى افطار كنند، كه در اين  ها و فضه پخت و هنگام افطار آن را  براى خود، حرضت عىل، بچه قرص نان  آرد پنج  آرد Úود و از آن  فاطمه(عليها السالم) آن را 

هنگام سائىل بر در خانه آمد و گفت: 
بخوراند».   Øاى خاندان محمد! من مسكينى از مسكينان مسلم� هستم، غذايى به من بدهيد. خداى تعاىل از غذاهاى بهشتى به ش Øدرود بر ش»

گرفتند. چون هنگام افطار شد، روزه  كرده و روز بعد نيز  آن پنج تن، شخص مسك� را بر خود مقدم داشته و نان خود را به او دادند و آن شب را با آب افطار 
برخود مقدم داشته و غذاى خود را به او دادند و همينطور در روز كردند كه افطار كنند، يتيمى بر در خانه آمد و آنها آن يتيم را  مانند روز گذشته غذا را حارض 

سوم اس�ى آمد و آن پنج تن مانند دو روز قبل غذاى خود را به اس� دادند.
كرد كه از  كه چشم رسول خدا به آن دو افتاد و مشاهده  آورد و هم� نزد رسول خدا(صىل الله عليه وآله وسلم) گرفته به  روز بعد، عىل (عليه السالم) دست حسن و حس� را 

فرمود: لرزند    گرسنگى مى شدت 

«چه قدر اين منظره و اين حالتى كه در شØ ديدم بر من ناگوار است»

گرسنگى پوست شكمش به پشت او چسبيده و محراب عبادت ايستاده و از   ى عىل (عليه السالم)آمد و فاطمه(عليها السالم) را ديد كه در  همراه ايشان به خانه برخاسته  لذا 
 ى هل اä را بر پيغمرب سوره كرد و در اين وقت جربئيل نازل شد و آياä از  ناراحت   ى آن وضع پيامرب را   ى رس فرو رفته است. مشاهده ديدگانش به كاسه

فرمود: تالوت Úود و به آن حرضت 

«ُخذها يا محمُد َهّناَك اللُه ىف اهِل بيتَك(85)»

و بدين وسيله او را به داشë چن� خاندان ايثارگر و با عظمت تربيك گفت.

گل خوشبوى پيامرب(صىل الله عليه وآله وسلم)

كرد. جابر   مرتبط با حس� صدا مى ارتباط عاطفى و روحى امام حس� (عليه السالم) با پيامرب آنچنان شديد بود كه حتى هنگام خطاب به عىل (عليه السالم) او را با القاب 

 گويد: بن عبدالله انصارى مى
فرمود: مورد خطاب قرار داد و به او چن�  سه روز قبل از رحلت رسول خدا (صىل الله عليه وآله وسلم) از آن حرضت شنيدم كه عىل (عليه السالم) را 

نيا فََعن قَليل يَنَهدُّ ُركناَك َو اللُه َخليَفتى َعلَيَك; درود خدابر تو باد اى پدر دو ريحانه (گل خوشبو). تو يحانَتَِ� اُوصيَك ِبَريحانَتيَّ ِمَن الدُّ «َسالُم اللِه َعلَيَك يا اَبَاالرَّ
 كنم، كه به زودى دو ركن و اساس زندگى تو شكسته خواهد شد و خداوند پس از من نگهبان توست».(86)  ام سفارش مى را به اين دو ريحانه

امام حس�(عليه السالم) و جدايى از پيامرب(صىل الله عليه وآله وسلم)

نگران جدايى از دامن پر مهر رسالت بودند، با بزرگوارش امام حسن (عليه السالم) كه  همراه برادر  هنگام رحلت رسول خدا(صىل الله عليه وآله وسلم) امام حس� (عليه السالم) به 
كردند. در اين هنگام    ى پيامرب (صىل الله عليه وآله وسلم)انداخته و گريه مى اكرم(صىل الله عليه وآله وسلم) آمده و خود را روى سينه منزل حرضت رسول  فراوان ـ به  حزن و اندوه 
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فرمود:  ى پيامرب جدا كند، آن حرضت  بزرگوار را از روى سينه ام�املؤمن� (عليه السالم) خواست آن دو 

گ�ند و من نيز از آن دو، كه پس از من به آن دو بهره  «َدعُهØ يَتََمتَّعاِن ِمّنى َو اََ�َتَُّع ِمنُهØ فََستُصيبُُهØ بَعدى اَثرٌَة...; اى عىل! اين دو را واگذار تا از من 
 ها خواهد رسيد».(87) ناگوارى

بخش دوم: دوران حرضت فاطمه(عليها السالم)

اكرم(صىل الله عليه وآله اكرم (صىل الله عليه وآله وسلم) را از دست داد. بعد از پيامرب  بزرگوارش رسول   گذاشت، كه جّد  امام حس� (عليه السالم) هفتم� بهار زندگى را پشت رس مى
 هاى كنارش نبود. آن هم با وجود مشكالت و سختى  اش چند صباحى بيش در  گرامى زيرا مادر  براى آن حرضت بسيار دشوار شد;  وسلم) زندگى در كنار مادر 

جانفرسا.
كرد. فراهم  بزرگوار و كربيايى را   ى شهادت آن بانوى   ى اندÞ از رحلت رسول خدا (صىل الله عليه وآله وسلم) رخ Úود، زمينه مصائبى كه با فاصله

كرد.    تر مى داغ دل امام حس� (عليه السالم) را تازه  ى حاالت فاطمه(عليها السالم) كه از سويى داغدار فراق پدر و از سويى غربت و مظلوميت همرس خود بود،  مشاهده
 نويسد: محمد بن شهر آشوب مى

 شد، چشمش گريان و دلش  تر مى  تر و شكسته فاطمه(عليها السالم) پس از رحلت رسول خدا(صىل الله عليه وآله وسلم) پيوسته رس خود را بسته بود و روز به روز بدنش نحيف

فرمود:    رفت و به حسن�(عليهØ السالم) خود مى سوزان و ساعت به ساعت از حال مى
پدرتان كه مهر و شفقت او از همه كس كرد؟ كجاست     داشت و بر دوش خود سوار مى گرامى مى اكرم(صىل الله عليه وآله وسلم)) كه شØ را  پدرتان (يعنى پيامرب  «كجاست 

 بينم كه اين در را به روى شØ باز Úايد و شØ را مانند گذشته بر دوش خود سوار  گذاشت روى زم� راه برويد؟ ديگر او را Úى نسبت به شØ زيادتر بود و Úى

كند».(88)

همسنگر مادر در دفاع از واليت

فرمايد:     هاى آن حرضت است ـ مى  ها و مصيبت زهرا (عليه السالم) در سخنى ـ كه سند واضحى بر رنج حرضت 

بگزارند، آنها كه نسبت به حق ما ظلم روا ندارند بر پيكر من Úاز  پيامربش را در واليت و رهربى عىل شكسته و ناديده گرفتند، حق  «اّمتى كه عهد و پيØن خدا و 
داشتند

مرا تكذيب پدرم برايم نوشته بود ـ از دست من ربوده و به آتش كشيدند، آنها كه گواهان و شاهدان  كردند و سند مالكيت فدك را ـ كه  ترصف  مرا غاصبانه  و ارث 
 هاى خود خزيدند و دست از Úودند ـ سوگند بخدا كه گواهان من حرضت جربئيل و ميكائيل و عىل و اّم اõن بودند ـ آنها كه در روز يارى و حØيت از ما، در خانه

يارى ما كشيدند
برد و من آنها را نسبت به خدا و    هاى مهاجر و انصار مى براى بيدارى امت غفلت زده به خانه همراه با حسن و حس� شب و روز  مرا  ام�مؤمنان  و حال آن كه 
 گفتم: «به اهل بيت من ظلم روا مداريد و حق مسلّمى را كه خدا به ما بخشيده است، غصب نكنيد»، كه در تاريÀ شب پيامرب و حقوق الهى هشدار داده و مى

آوردند و با جمع آورى  ى ما هجوم   كه به خانه  داشتند! تا آن  كنيم اما در روز روشن دست از يارى ما بر مى  دادند كه شØ را يارى مى جواب مساعد مى

بگزارد».(89) سزاوار است كه بر من Úاز  فراوان و آتش زدن آن خواستند خانه و ما را كه در آن بوديم در آتش بسوزانند. آيا چن� امتى  هيزم 

وداع جانگداز حس�(عليه السالم) با مادر

فرمود:  براى آخرين بار مادر را ببينند كه در اين هنگام چن�  فرزندانش را صدا زد تا  ام�املؤمن�(عليه السالم) از غسل فاطمه(عليها السالم) فراغت يافت،  چون 
برگ�يد كه ديدار بعدى در بهشت خواهد بود». براى آخرين بار توشه  مادرتان  ُكم فَهذا الفِراُق َو الِّلقاُء اَلَجنََّة!; بياييد و از  «َهلُّموا تَزَوَّدوا ِمن اُمِّ

فرمودند: در اين هنگام حسن و حس�(عليهØ السالم) آمدند و با صداى بلند 
«آه! افسوس كه آتش دل در مصيبت جّدمان رسول خدا(صىل الله عليه وآله وسلم) و مادرمان فاطمه خاموش نخواهد شد».

فرمود: عىل (عليه السالم) 

Øِء يُنادى: يا اَبَالَحَسِن!اِرفَعُهØ َعنها فَلََقد اَبَكيا َواللِه َمالئَِكَة تُهØ اِىل َصدرِها َملِيّاً َو اِذاً ِبهاتِف ِمَن السَّ «اِّ� اُشِهُد اَللُه اَنَّها قَد َحنَّت َو اَنَّت َو َمدَّت يََديها َو َضمَّ
كرده و آن دو را مدä طوال� بر سينه چسبانيد، كه در اين وقت  هاى خود را باز  كرد و دست  اى  گ�م كه فاطمه در اين حال ناله   مواِت; من خدا را گواه مى السَّ

درآمدند».(90)  هاى آسØن به گريه  بردار، به خدا سوگند كه مالئكه  ى فاطمه  هاتفى از آسØن ندا داد: يا ابالحسن! حسن و حس� را از روى سينه

بخش سوم: زمان ام�مؤمنان عىل(عليه السالم)

برخورد با خلفا امام حس�(عليه السالم) و 

اسالم از محور اصىل خود منحرف و به دست  اى از پيش طرح شده، رهربى جهان  اسالم در 28 صفر سال 11 هـ.ق و بر اساس نقشه گرامى  بعد از رحلت پيامرب 
خليفه اول; يعنى ابوبكر بن اª قحافه افتاد. وى در واپس� لحظات عمر خود در سال 13 ق. عمر بن خطاب را جانش� خود قرار داد(91) و او تا سال 23 ق كه
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گرفته و تا سال 35 زمام امور  ى حكومت را به عهده  به دست ابولؤلؤ كشته شد بر مسند خالفت تكيه زد. بعد از ترور عمر بن خطاب، عثØن بن عفان رشته
بركنار شده و به قتل رسيد. شورش دسته جمعى مسلØنان از خالفت  مسلم� را بر عهده داشت كه با 

امام حس�(عليه السالم) و اعرتاض بر خليفه

دفاع از واليت نوجوا� و در  روزهاى اوائل خالفت خليفه دوم اتفاق افتاده است، كه به علت اهميت سخنان امام حس� (عليه السالم) كه در سن�  داستان زير در يÀ از 
 Úايد. فرموده است ـ نقل آن در اينجا مناسب مى ايراد  ام�مؤمنان (عليه السالم)

كرد. امام    ى «النَّبىُّ اَوىل ِباملُؤِمنَ� ِمن اَنُفِسِهم»(92)براى مردم صحبت مى  ى رشيفه مورد آيه اكرم (صىل الله عليه وآله وسلم) در  آن روز عمر در باالى منرب پيامرب 
فرمود:  آميز خليفه از جايش بلند شد، و با لحنى معرتضانه   اى از مسجد نشسته بود با شنيدن سخنان تناقص حس� (عليه السالم)كه در گوشه

پدرم رسول خدا(صىل الله عليه وآله وسلم)فرود آى اين منرب پدر تو نيست». «اِنزِل َعن ِمنَرب اªَ رَُسول اللِه ال ِمنَربُ ابيَك; از منرب 

ابن خطاب گفت:
 گويى. بىل! اين منرب پدر توست، نه منرب پدر من، چه كىس اين سخن را به تو آموخت؟ آيا پدرت عىل بن اª طالب؟!» «راست مى

فرمود:  امام حس� (عليه السالم) 
«اِن اَِطع اªَ فيØ اََمر� فَلََعمرى اِنَُّه لَهاد َو اَنَا ُمهتَد ِبِه َو لَُه ىف رِقاِب الّناِس البَيَعُة َعىل َعهِد رَُسوِل اللِه(صىل الله عليه وآله وسلم) نَزََل ِبها جَربَئيُل(عليه السالم) ِمن ِعند اللِه

نا اَهَل البَيِت، ماذا يَلقاُهم ِبِه ُمَحّمٌد رَُسوُل اللِه(صىل الله عليه تَعاىل اليُنكِرُها احٌد اِالّ جاِحٌد ِبالِكتاِب، قَد عَرَفََها الّناُس ِبُقلُوِبِهم َو اَنكَرُوها ِباَلِسَنِتِهم، َو َويٌل لِلُمنِكريَن َحقَّ
چرا كه او هدايتگر و من ره  ام ;  نرفته كرده باشم ب�اه  پدرم هم اطاعت  مورد از  ِة الَعذاِب!!; بجانم سوگند! اگر در اين  وآله وسلم) ِمن اِداَمِة الَغَضِب َو ِشدَّ

آورد و جز منكرين طرف خداوند  دارد. آن را جربئيل از  مردم، بيعت و پيØن واليت   ى   ى همه  ى اويم. او از عرص رسول خدا (صىل الله عليه وآله وسلم) بر عهده يافته
 هاى خود شناختند، وىل در زبان منكر شدند. واى به احوال كسا� كه حق ما اهل بيت را انكار كنند.  كند. مردم آن پيØن را با دل كتاب خدا كىس آن را انكار Úى

كرد». دردناÞ كه در انتظار آنهاست مالقات خواهد  فرستاده خداوند آنان را با خشم شديد و عذاب  چگونه محمد 

عمر گفت:
كرده بودند ما نيز پذيرفتيم، لذا اگر پدر تو را انتخاب  برگزيدند و ما هم  «اى حس�! بر منكر حّق پدر شØ لعنت! اين مردم بودند كه ما را به ام�ى 

پذيرفتيم».   مى

فرمود: امام حس� (عليه السالم) 
 كه تو ابابكر را بر خود ام� كنى تا او نيز ترا ام� پس از خود كند، چه كسا� تو را ام� خود كردند؟! آيا رضايت شØ رضايت «اى پرس خطاب! پيش از آن

مورد يارى و كمك مؤمنان بود (يعنى اگر ما با زبان و يارى مؤمنان كردارى كه  محمد(صىل الله عليه وآله وسلم) بود؟! آگاه باش اگر زبا� پابرجا و مقاوم در تصديق، و 

منربشان بنشينى و حاكم بر آنان شوى; آن هم حكومت با كتاª كه در خاندان  توانستى بر آل محمد(صىل الله عليه وآله وسلم) مسلط شده، بر   شديم) تو Úى پشتيبا� مى
برابر است، پس خدا به نزد تو  نادرست  درستكار و   دا�، شخص   ى آن جز با شنيدن، چيزى Úى محمد (صىل الله عليه وآله وسلم) فرود آمده و تو از نكات عاىل و رسبسته

 ات كند». آوردى به سختى بازجويى سزايت دهد و از بدعتى كه پديد  سزايى،  آنگونه كه 
ام�مومنان عىل (عليه السالم) رفت و خطاب به آن حرضت گفت: منزل  يارانش به  گروهى از  آنگاه عمر با خشم و ناراحتى �ام از منرب پاي� آمد و با 

 گويد و اوباش و اهل مدينه را چيزها كه نديدم! او در مسجد رسول الله(صىل الله عليه وآله وسلم) با صداى بلند با ما سخن مى فرزندت حس� چه  «اى اباالحسن! امروز از 
شوراند».(93)   بر من مى

ام�املؤمن�(عليه السالم) در هنگام بيعت مردم با 

فرزندش امام  كه با مردم سخن گفت، خطاب به  همراه حسن�(عليهØ السالم) به مسجد رفت و بعد از آن كردند، آن حرضت به  هنگامى كه مردم با عىل(عليه السالم) بيعت 
فرمود: حسن(عليه السالم)

فراموش نكند!» براى مردم سخنى بگو كه قريش تو را بعد از من  «برخيز تو هم 

امام حسن (عليه السالم) بر فراز منرب رفت و پس از حمد و ثناى الهى گفت:
يَُقوُل: اَنَا َمديَنُة الِعلَم َو َعىلٌّ بابُها َو َهل تُدَخُل املَديَنُة اِالّ ِمن باِبها؟; اى مردم از جّدم رسول خدا(صىل الله «اَيَُّها الناُس ِسِمعُت َجّدى رَُسوَل اللِه (صىل الله عليه وآله وسلم)

 شود؟!»  گفت: من شهر هستم و عىل در آن و آيا كىس جز از در شهر وارد آن مى عليه وآله وسلم)شنيدم كه مى

فرمود: برگرفت و به سينه چسبانيد. آن گاه به امام حس�(عليه السالم) برخاسته او را در  عىل (عليه السالم) 
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برادرت باشد».  ى سخنان  نربد و توجه داشته باش كه گفتارت در ادامه «پرسم! تو نيز برخيز و سخن بگوى كه قريش تو را پس از من از ياد 

برخاسته و بر باالى منرب نشست و پس از حمد و ثناى الهى و درود بر رسول خدا (صىل الله عليه وآله وسلم) گفت:  امام حس� (عليه السالم) 

«َمعاِرشَ الّناِس َسِمعُت رَُسوَل اللِه (صىل الله عليه وآله وسلم) َو ُهَو يَُقوُل اِنَّ َعلِيّاً ُهَو َمديَنُة ُهدًى، فََمن َدَخلَها نَجى َو َمن تََخلََّف َعنها َهلََك; اى مردم! از رسول خدا(صىل
گرديد». فرمود: به راستى كه عىل شهر هدايت است، هر كس داخل آن شهر شد هدايت يافت و هر كس از آن شهر كناره گرفت هالك    الله عليه وآله وسلم)شنيدم كه مى

فرمود: برگرفت و به سينه چسبانيد. آنگاه  برخاسته و امام حس�(عليه السالم) را در  حرضت عىل(عليه السالم) 

گذارم، اى مردم بدانيد   نزد شØ به وديعت مى نزد شØ به وديعت نهاده و من نيز آن دو را  فرزندان رسول خدا(صىل الله عليه وآله وسلم) و امانت او هستند كه  «اين دو 
كرد».(94) بازپرىس خواهد   Øى آن دو از ش  درباره كه رسول خدا(صىل الله عليه وآله وسلم)

دعاى باران براى كوفيان

كرده و گفتند: باران شكوه  نزد حرضت عىل(عليه السالم) آمدند و از نيامدن  باران نيامد. اهل كوفه  در زمان حكومت امام عىل (عليه السالم) مدä در كوفه 
باران بخواه! براى ما  ام�املؤمن�! از خداوند متعال  يا 

فرمود: فرزندش حس� (عليه السالم)  در آن هنگام عىل (عليه السالم) به 
باران طلب كن».  براى اين مردم  فرزندم! برخيز و از خداوند متعال  »

گراميش(صىل الله عليه وآله وسلم)چن� لب به دعا گشود:  برخاسته و بعد از حمد و ثناى الهى و درود بر پيامرب  امام حس� (عليه السالم) 
عَف َمن ِعباِدَك و ُسُفوحاً ثُجاجاً، تَُنّفُس ِبِه الضَّ ِمغزاراً َو اَسِقناً َغَدقاً ُمَجلَّال َسّحاً  ِمدراراً َو اسِقنا َغيثاً  Øَء َعلَينا  اَرِسِل السَّ «اَللُّهمَّ ُمعطى الخَ�اِت َو ُمنزَِل الَربَكاِت، 
فراوان، س�اب كن; بارا�  باران آسØن  بركات! ما را از   ى  فرستنده  ها، و  Àى خ� و ني  پروردگارا! اى بخشنده تُحيى ِبِه املَيَِّت ِمن بِالِدَك، آمَ� رَبَّ العالَمَ�; 

مرده را زنده سازى،  هاى   ى آن دست بندگان ناتوانت را بگ�ى و زم�  هاى خشك و تشنه كه بوسيله  ى زم� ريزان و روان و شكافنده فراگ�، انبوه، پر وسعت، 
آم� رّب العامل�».

 آمد، اطراف كوفه مى اعراب باديه نش� كه از  فراگرفت. يÀ از  اطراف آن را  باران رحمت خداوند، شهر كوفه و  نكرده بود كه ناگهان  امام هنوز دعاى خود را �ام 
 ها آب جارى شده است.(95) نهرها و رودخانه اطراف و در داخل   هاى   ها و تپه درّه باران رحمت الهى، در  ريزش  گزارش داد كه در اثر 

وصيت نامه ى عىل (عليه السالم) به فرزندش حس�(عليه السالم)

 هايى كوتاه از ام�مومنان عىل (عليه السالم) در خصوص حرضت سيدالشهداء (عليه السالم) وصيت نامه اى نقل شده كه حاوى نكات مهمى است ما نيز در اينجا به بخش از 
 كنيم: آن اشاره مى

ديِق َو الَعُدوِّ َو ِبالَعَمِل ىف الِنشاِط َو الرِّضاء و اَلَغَضِب و اَلَقصِد ىف اِلِغنى َو الَفقِر، ِبالَعدِل َعَىل الصَّ «يا بَُنىَّ اُوصيَك ِبتَقَوى اللِه ىف الغنى َو الَفقِر َو كَلَِمِة الَحقِّ ىف 
نيازمندى، و به سخن حق در خشنودى و خشم، و ميانه  كنم به تقواى الهى در ª نيازى و  پرسم! تو را سفارش مى َدِة و اَلرَّخاِء;  الرِّضا َعِن اللِه ىف الشِّ الَكَسِل، َو
براى دوست و دشمن، و به كار و كوشش در حال نشاط و ª نشاطى، و به خشنودى از خدا در حال سختى و فراخى روى در حال ª نيازى و فقر، و به عدالت 

زندگى.

تَركَُه َو كَالَمُه َو َصمتَُه َو ِفعلَُه َو قولَُه;(96) خوشا به حال كىس كه عمل و علم و حّب و بغض و فَطُوª لَِمن اَخلََص لِلِّه َعَملَُه َو ِعلَمُه َو ُحبَُّه َو بُغَضُه َو اَخَذُه َو 
براى خداست». ترك و گفتار و سكوت و رفتار و سخنش  اخذ و 

ام�مؤمنان عىل(عليه السالم) را از دست داد. در كنار بسرت شهادت ام� مؤمنان(عليه السالم) محمد حنفيه بزرگوارش  امام حس� (عليه السالم) در حدود سن 37 سالگى پدر 
 گويد: مى

 اى  گريستند و به گونه كرديم، مردم زار زار مى Úازش حمل  Úازم بربيد»، آن حرضت را به مكان  برداريد و به محل  فرمود: «مرا  «پدرم در بسرت شهادت بود كه 
فرمود: كرد    نزديك بود روح از بدنشان ب�ون رود، در آن هنگام امام حس�(عليه السالم)متوجه پدر شد و در حاىل كه سخت گريه مى كردند كه    جانسوز گريه مى

«ما بعد از تو چه كنيم؟ روز رحلت تو مانند جدايى از رسول الله(صىل الله عليه وآله وسلم)بسيار جانسوز است، يَِعزُّ َواللِه َعَىلَّ اَن اَراَك هَكذا; به خدا سوگند برايم خيىل
بنگرم». سخت است كه تو را در چن� حاىل 

ام�مؤمنان (عليه السالم) صدا زد:
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نزديك كن» «حس� جان! خود را به من 
مبارك را بر روى قلب حس� (عليه السالم) گذاشت و  هاى امام حس� (عليه السالم) را پاك Úوده و دست  نزديك شد، آن حرضت اشك حس� با چش�Ø پر از اشك به پدر 

فرمود: 
 ترين پاداش را به تو و بزرگ پرسم! خداوند قلبت را با صرب و پايدارى توانايى بخشد و  ربِ َو اَجزََل لََك َو ِالِخَوتَِك َعظيَم االَجِر;  «يا بَُنىَّ قَد َربََط اللُه قَلبََك ِبالصَّ

آرام باش، گريه نكن، خداوند در مقابل اين مصيبت عظيم به تو پاداش خواهد داد».(97) فرمايد.  برادرت عنايت 

چهارم: دوران امام حسن(عليه السالم) بخش 

بزرگوارش حرضت امام حسن مجتبى(عليه سحرگاه 21 رمضان سال چهلم هجرى در كنار برادر   اش در  گرامى  ى پدر  امام حس� (عليه السالم) بعد از شهادت مظلومانه
برادرش امام حسن(عليه السالم)  ى وى به  برادرش امام حسن قائل بود و احرتام و تعظيم فوق العاده قرار گرفت. امام حس� (عليه السالم) اهميت خاّىص نسبت به  السالم)

فرمود: زبانزد خاص و عام بود. امام باقر(عليه السالم)
 گفت». برادرش در پيش روى امام حسن(عليه السالم) سخنى Úى بزرگداشت  «ما تََكلََّم الُحِسُ� بََ� يََدى الَحَسِن اِعظاماً لَُه;(98) حس�(عليه السالم) بخاطر احرتام و 

تسليم در مقابل امام حسن(عليه السالم)

نكرد. ابن عساكر و ذهبى  اى با نظرات امام حسن (عليه السالم) مخالفت  امام حس� (عليه السالم) در طول مدت 10 ساىل كه در كنار امامت برادر خويش زيست، لحظه
 اند: نوشته

ِالَمرَِك ُمتَّبٌَع فَافَعل ما «هنگامى كه امام حس� (عليه السالم) تصميم برادر را در صلح با معاويه قطعى ديد، چن� گفت: «اَنَت اَكَربُ ُولِد َعىلٍّ َو اَنَت َخليَفتُُه َو اَمرُنا 
 دا� فرمانربدار و مطيع امر تو هستيم; پس هر چه در نظر دارى و صالح مى فرزند عىل(عليه السالم) و جانش� او بر ما هستى و ما نيز   ترين  بزرگ بَدا لََك;(99) تو 

هØن را انجام بده!»
كرد، چنانكه به   دفاع مى كردند با قاطعيت �ام از امامت برادر خود    براى شكسë پيØن صلح ترغيب مى افرادى كه او را  همچن� امام حس� (عليه السالم) در مقابل 

فرمود:  قيس بن سعد بن عباده 

«يا قَيُس اِنَُّه [اِمامي يَعني الحسن (عليه السالم)];(100)اى قيس او (با اشاره به امام حسن(عليه السالم)) امام من است [و بايد تو و من هر دو طبق نظر او عمل كنيم]».

جنازه ى امام حسن(عليه السالم) در تشييع 

 كه در 28 صفر در سال پنجاهم هـ. حرضت امام  Úود، تا اين فردى و اجتØعى خود عمل مى  هاى  برادرش به مسئوليت امام حس� (عليه السالم) همچنان در كنار 
 ى معاويه به شهادت رسيد. حسن (عليه السالم) بر اساس توطئه

 ى آن حرضت را بر روى تابوä قرار داده و آن را طبق وصيت امام مجتبى (عليه السالم) به محىل كه جنازه برادران و ساير خاندان هاشمى،  همراهى  آن حرضت با 
حركت دادند.   خواند   ها Úاز مى جنازه پيامرب(صىل الله عليه وآله وسلم) بر 

حركت دادند، هنگامى كه اين خرب  ى حرضت را به كنار قرب رسول الله (صىل الله عليه وآله وسلم)  جنازه  ى امام حسن Úاز خواند و پس از Úاز،  جنازه امام حس�(عليه السالم) بر 
كرده سوار شد و به آنجا آمد و فرياد زد:   به عايشه رسيد بر اسرتى زين

 ى من ب�ون بربيد، نبايد در اينجا دفن شود و نبايد حجاب و حرمت پيامرب از ميان برود».  ى حسن را از خانه «جنازه

فرمود: امام حس� (عليه السالم)
نزديك او باشد و خداوند از اين كار تو بردى كه دوست نداشت  فردى را  «تو و پدرت از پيش حجاب پيامرب (صىل الله عليه وآله وسلم) را دريديد و تو به خانه پيامرب 

 كه برادر من از بياورم تا تجديد عهد كنم و بدان بزرگوارش  نزديك جّد   اش را  جنازه كرد كه  برادرم حسن (عليه السالم) به من امر  كرد، هØنا  بازخواست خواهد 

قرآن داناتر بود و نيز او داناتر از اين بود كه حجاب رسول خدا(صىل الله عليه وآله وسلم) را پاره كند».  تر و به معنى  نزديك  ى مردم به خدا و رسولش  همه

گرفته و ضمن سخنا� به عايشه چن� گفت: در ادامه محمد حنفيه رشته سخن را به دست 
تََرصَّفِت لِت َو اِن ِعشِت تََفيَّلِت لَِك التُسعِ ِمَن الثُمِن َو ِبالُكلِّ  لِت تََجمَّ تَبَغَّ

مىورزى و اگر زنده فرزند رسول خدا(صىل الله عليه وآله وسلم) دشمنى   كنى و روز ديگر بر قاطر سوار شده و با  مبارزه مى  شوى و با وىص پيامرب  يكروز بر شرت سوار مى
ÿا� بر فيل هم سوار خواهى شد.

 شود و ترا يك نهم از م�اث تو باشد «ن آن ب� زنان آن حرضت تقسيم مى حجره  زيرا زما� كه رسول خدا(صىل الله عليه وآله وسلم) از دنيا رفت نُه زن داشت و اگر اين 
 اى. كرده ترصّف   رسد و آن كمرت از يك وجب خواهد بود، اّما تو اكنون �ام آن را از روى طغيان  يك هشتم مى
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عايشه چون جواª نداشت گفت:
 گويى؟»  گونه گستاخانه با من سخن مى فرزندان فاطمه هستند، تو ديگر كه هستى كه اين «اى پرس حنفيه! اينها 

فرمود: حرضت سيد الشهداء (عليه السالم) 

فرزند سه فاطمه است 1ـ فاطمه دخرت عمران، مادر ابوطالب; 2ـ فاطمه بنت اسد، مادر  كنى! بخدا قسم او  برادرم محمد را از فاطمه دور مى «اى عايشه! تو 
عىل(عليه السالم) ; 3ـ فاطمه دخرت زائده (مادر عبداملطلب)».

 ى امام حسن (عليه السالم) را با جنازه باالخره در مقابل منطق قوى امام حس� (عليه السالم) و خاندان بنى هاشم به زور و رس نيزه متوسل شدند و با تحريك عايشه  اّما 
فرمود:  كرد و با حزن و اندوه  كرد و هنگام دفن گريه  قربستان بقيع دفن   ى برادر را در  جنازه مورد هدف قرار دادند، كه در نهايت امام حس�(عليه السالم)  ت�ها 

 كه رست را بزنم و يا موى محاسنم را با عطر خوشبو كنم، با اين «َءاَدُهُن رَأىس اَم اَطيُب َمحاِسنى َو رَأُسَك َمغُفوٌر َو اَنَت َسليٌب(101)آيا موى رسم را روغن 
نگرم.   برگ ريخته مى  بينم و ترا همچون درخت شاخ و  روى خاك مى

بخش پنجم: دوران امامت خويش

پيشواى سوم شيعيان در 47 سالگى به امامت رسيد و همچنانكه اشاره شد بيشرتين مدت امامت آن حرضت مصادف با حكومت معاويه بود و در حدود 6 ماه از
سپرى گشت. امامت آن حرضت در دوران يزيد 

برابر ظلم و ستم برادرش وفادار ماند.(102)البته اين بدان معنا نبود كه امام (عليه السالم) در  امام حس� (عليه السالم) تا زما� كه معاويه زنده بود به پيØن صلح 
صورت لزوم در الزم را انجام نداد و در مقابل ستمگران بر جان و مال و ناموس مسلØنان ساكت نشست، بلكه آن حرضت در   املال اقدامات  غارتگران بيت

يارانش فرياد اعرتاض خود را بلند Úود، تا كرد و در فجايعى; همچون شهادت حجر بن عدى و    نيازمندان تقسيم مى كرده و آن را در ميان  ترصف   املال  بيت

معرض بيعت با يزيد قرار گرفت. بعد از وقايعى كه ب� او و Úايندگان درگذشت و امام حس�(عليه السالم) در   ى رجب سال شصتم هجرى   كه معاويه در نيمه اين
عرضه داشت: يزيد رخ داد، آن حرضت به كنار قرب پيامرب(صىل الله عليه وآله وسلم) آمده و 

فردى زيرا با يزيد بن معاويه كه رشابخوار و   روم، ميان من و تو جدايى انداختند;  مادرم به فدايت اى رسول خدا! با اكراه و اجبار از جوار تو ب�ون مى «پدر و 
 شوم، خداحافظ». نزد تو خارج مى  ى ناخوشايندى از  فاسق و فاجر است، بيعت نكردم. اكنون با همه

فرمود: اكرم(صىل الله عليه وآله وسلم) را ديد كه در ضمن سخنا�  فراگرفت و در رؤيا پيامرب  و خواª سبك او را 
براى تو در بهشت درجاä است كه جز با شهادت به آن نخواهى رسيد».(103) «حبيبم حس�! پدر و مادر و برادر تو در كنار من مشتاق ديدار تواند، 

طرف كوفه رهسپار شد.  ى خدا به  زيارت خانه هجرت خود را از مدينه آغاز Úود و بعد از  ماجرا آن حرضت  بعد از اين 
كرده و سالم Úود و گفت: فرزدق شاعر آن حرضت را مالقات  ياران خويش به سوى كربال رهسپار بود، در راه  آن حرضت هنگامى كه با 

 كنى، در حاىل كه پرس عمويت مسلم بن عقيل و دوستانش را كشتند؟»  بندى و اعتØد مى «يابن رسول الله(صىل الله عليه وآله وسلم)! چگونه به كوفيان دل مى

فرمود: ديدگان امام پر از اشك شد و 
«رَِحَم الله ُمسلØًِ فَلََقد صاَر اِىل رُوحِ اللِه َو َريحانِِه َو َجنَِّتِه َو رِضوانِِه، اَما اِنَُّه قَد قَىض ما َعلَيِه َو بَقَى ما َعلَينا; خدا مسلم را رحمت كند او به سوى آرامش

كرد، او تكليف خود را انجام داد و هنوز تكليف ما باقى است». هجرت  بارگاه عطر آگ� و بهشت و خشنودى خداوند  الهى و 

كرد: سپس اين اشعار را قرائت 

نيا تَُعدُّ نفيَسًة فَاِنَّ ثَواَب اللِه اَعىل َو اَنبَُل  فَاِن تَُكِن الدُّ
 تر است. برتر و رشيف خداوندى  ارزشمند و عاىل است، اما پاداش  اگر چه زندگى دنيا در ظاهر 

يِف ِىف اللِه اَفَضُل امَرئ ِبالسَّ َو اِن تَُكِن االَبداُن لِلُموِت اُنِشأَت فََقتُل 
مرگ است. برترين نوع   اند; پس كشته شدن با شمش� در راه خداوند  مرگ آفريده شده براى   ها  اگر بدن

ُمَقدَّراً فَِقلَُّة ِحرِص املَرِء ىف الرِّزِق اََجَمُل  ًØاالَرزاُق ِقس َو اِن تَكُِن 
درطلب آن آز و طمع را كم كردن بهرتين و زيباترين است. اگر روزى، ميان آدميان به تقدير الهى قسمت شده است; پس 

َمرتُوك ِبِه املَرُء يَبَخُل(104) ِك َجمُعها فØَ باُل  االمواُل لِلرتَّ َو اِن تُكِن 
بورزد. مرتوÞ بخل  چرا انسان در انفاق چن� مال  ترك كردن است و بايد يك روزى از آن جدا شد; پس  براى  ثروت دنيا  اگر جمع 

نسيم عطر آگ� شهادت



file:///G|/ghrooh%20tamin%20manabe/L/job/rahtoshe/rahtooshe1/rahtooshe-82/moharam1382/04.htm[6/10/2021 10:29:46 AM]

بزرگوارش حرضت امام مجتبى (عليه السالم) ام�مومنان (عليه السالم)و برادر  زهرا(عليها السالم) حرضت سيدالشهداء(عليه السالم) بعد از زندگى در كنار پيامرب (صىل الله عليه وآله وسلم) فاطمه 

محرم سال 61 هـ. ق در دشت خون� اكرم (صىل الله عليه وآله وسلم) در سن 57 سالگى و در دهم  و به عهده داشë ده سال مسئوليت سنگ� امامت امت و وصايت نبى 
كربال به شهادت رسيد.

 بريم:  اين نوشتار را با روايتى از جناب ام سلمه به پايان مى
چرخيدند و او   پ�امون او مى كودÞ به حضور پيامرب خدا(صىل الله عليه وآله وسلم) آمدند و در محرض او جربئيل(عليه السالم) را ديدند، آنان  «روزى حسن�(عليهØ السالم) در دوران 

كرد كه ناگاه در دستش سيب و گالª و انارى قرار گرفت و آنها را به آن دو كودك داد.  Úودند. جربئيل با دست خود اشاره   ى كلبى» تشبيه مى را به «دحيه
فرمود: «اينها را به خانه خود بربيد گرفته بوييد و   ها را  پيامرباكرم(صىل الله عليه وآله وسلم) دادند و آن حرضت ميوه  ها را به  آنان در حاىل كه بسيار شادمان بودند، ميوه
 كه پيامرب(صىل الله عليه وآله وسلم) آمد و همه از  ها هيچ دست نزدند تا اين كردند و به ميوه پدرتان بدهيد.» آنان نيز به دستور پيامرب(صىل الله عليه وآله وسلم)عمل  و در آغاز به 
فرمود: «در  كه رسول خدا(صىل الله عليه وآله وسلم) از دنيا رفت. امام حس�(عليه السالم)  شد. تا اين كردند كم Úى   مرصف مى  هاى بهشتى  خوردند، و هر چه از آن ميوه آن 
كرديم و سيب و مادرم به شهادت رسيد. بعد از آن ما انار را گم   كه   ها پيدا نشد تا اين دگرگو� در آن ميوه مادرم فاطمه(عليها السالم) نيز هيچگونه كمبود و  زمان 

 كه در اثر زهر به شهادت رسيد. سپس برادرم حسن(عليه السالم) بود تا اين نزد  پدرم بود. چون او به شهادت رسيد، گالª نيز گم شد و سيب همچنان  گالª در دوران 
 گرفت. چون (در روز آرام مى  بوييدم و تشنگيم   شدم آن را مى هرگاه تشنه مى نزد من بود تا زما� كه آب را از من دريغ داشتند. از آن زمان تاكنون  در 

كردم». عاشورا) تشنگى بر من سخت شد آن را دندان زدم و به شهادت خود يق� 

فرمود: امام سجاد (عليه السالم) 
پدرم از او شنيدم و چون به شهادت رسيد، در قتلگاه بوى آن سيب پيچيده بود و من هر چه گشتم آن را نديدم و اينك «من اين سخن را ساعتى پيش از شهادت 
 رسد. هر كس از پ�وان ما كه زائر قرب او و خواهان آن بوى خوش است بايد سپيده دم آن را بجويد بوى خوش بهشتى آن سيب از قرب آن حرضت به مشامم مى

كرد».(105) صورت اخالص آن را استشØم خواهد  كه در 

پي نوشت :

كرديم و اين قول را بسيارى از دانشمندان اهل حديث و تاريخ مورخ� اختالف نظر وجود دارد، ما به قول مشهور استناد  مورد سال والدت امام حس� (عليه السالم) ميان  76. از آنجايى كه در 
برگزيده اند، كه از جمله ى آنها مى توان به عالمه مجلىس در «بحار االنوار»، شيخ مفيد در «ارشاد»، عىل بن عيىس اربىل در «كشف الغّمه»، و ابن حجر عسقال� در «تهذيب التهذيب»
حرضت در سال سوم هجرى رخ داده، كه از جمله ى آنها مى توان به مرحوم كلينى و از دانشمندان اهل سنت كرد. در مقابل عده اى از علØى شيعه و سّنى بر اين باورند كه والدت آن  اشاره 

كرد. به واقدى و جمعى ديگر اشاره 
حرضت صديقه ى طاهره فاطمه ى زهرا(عليها السالم) پس از رحلت رسول خدا (صىل الله عليه وآله وسلم) 95 روز محاسبه شود. 77. بنابراين كه مدت عمر 

حرضت كرده بود. و جابر بن عبدالله انصارى در ايام والدت امام حس� (عليه السالم) و در محرض  بزرگوارش دريافت  حرضت فاطمه (عليها السالم) آن را از پدر  78. هديه اى است كه 
فاطمه(عليها السالم)آن لوح نورا� و سبز را زيارت و قرائت Úود.
79. كØل الدين و �ام النعمة، ج 1، ص 308 تا 311.

80. بحاراالنوار، ج 43، ص 239.
81. هØن، ج 44، ص 251.

82. مجمع الزوائد، ج 9، ص 201. 
83. احمد بن عبدالله طربى، ذخائر العقبى، ص 131.

84. هر صاع سه كيلو است.
85. تفس� كشاف، ج 3، ص 297; كشف الغمه، ج 1 ص 304.

86. معا� االخبار، ص 403.
87. حياة االمام الحس� (عليه السالم) ج 1، ص 220.

88. ابن شهر آشوب، مناقب آل اª طالب، ج 3 ص 137 .
حرضت فاطمه(عليها السالم)، ص213. 89. آيت الله أحمدى ميانجى، مكاتيب الرسول، ج 2، ص 65; محمد دشتى، فرهنگ سخنان 

90. بحار االنوار، ج 43، ص 179.
اكرم(صىل الله عليه وآله وسلم) خيىل عاقلرت و 91. در يÀ از مناظراä كه ميان يك عاÖ شيعه و دانشمندى از اهل تسنن در جريان بود، دانشمند شيعى گفت: به نظر من ابوبكر از پيامرب 

Øسّنى كه شنيدن چن� سخنى را از يك فرد شيعى مذهب انتظار نداشت با ناباورى �ام گفت: يعنى چطور؟! دانشمند شيعى گفت: خوب معلوم است، طبق گفته ى ش Öدورانديش تر بود!! عا

اكرم(صىل الله عليه وآله وسلم) هنگام رحلت جانشينى تعي� نكرد و جريان امامت و رهربى امت اسالم را بعد از خود و با آن همه اهميت و حساسيت به انتخاب خود دانشمندان اهل سنت! پيامرب 
كرد. اّما ابوبكر با رصاحت و سياست خاص خود عمر بن خطاب را به عنوان جانش� بعد از خود براى رهربى و زمامدارى مسلØنان نصب Úود و نگذاشت بعد از وى مردم به دو مردم واگذار 

گرفت و ديگر هيچ حرىف نگفت. دستگى و تفرقه دچار شوند. با شنيدن اين سخن دانشمند سّنى در مخمصه قرار 
92. سوره ى احزاب، آيه ى 6.

93. االحتجاج، ج 2، ص 14; بحاراالنوار، ج 30، ص 48; موسوعه كلØت الحس�(عليه السالم) ص 116.
94. توحيد شيخ صدوق، ص 305; اختصاص شيخ مفيد، ص 238.

95. مجلىس، بحار االنوار، ج 44، ص 187.
96. تحف العقول، ص88.

97. بحاراالنوار، ج 42، ص 288 و 289.
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98. مناقب آل اª طالب، ج 3، ص 169.
اعالم النبالء، ج 3 ص 265; تاريخ دمشق، ج 13 ص 267.  99. س� 

100. معجم رجال الحديث، ج 15، ص 97.
101. فرسان الهيجاء، ص 190; بحاراالنوار، ج 44، ص 141; االنوار البهيه، ص 94.

102. ترجمه ى ارشاد مفيد، ج 2، ص 29.
103. فرهنگ جامع سخنان امام حس� (عليه السالم)، ص 326.

104. اللهوف، ص 74; لواعج االشجان، ص 87.
105. مناقب آل اª طالب، ج 3 ص 161; مدينه املعاجز، ج3، ص 393; فرهنگ جامع سخنان امام حس� (عليه السالم)، ص 533.
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رمز جاودانگى عاشورا

از آستان پيرمغان سر چرا كشيم 

دولت در اين سرا و گشايش در اين دراست

يك قصه بيش نيست غم عشق وين عجب 

كز هر زبان كه مى شنوم نامكرر است.

مقدمه

چرا همواره اين سؤال مطرح بوده كه  پژوهشگران بوده و هست، عوامل بقا و جاودانگى نهضت حسينى است.  مورد توجه  همواره   هايى كه  پرسش ي� از 

فراموش برخوردار است كه نه تنها با گذشت زمان كهنه و  درخشندگى و پويايى  برشى از چنان بالندگى،   ساز كربال در ميان جوامع   ى تاريخ  ى ح�سه مسأله
 گردد؟ چه حكمتى در اين امر نهفته است كه بر خالف سنت تاريخى كه همه چيز در اين جهان، حتى  تر مى  شود، بلكه سايه گسرتى آن روز به روز بيش ¥ى

 گردد؟ فروغ ¥ى بزرگ، كم رنگ و كم  رادمرد   روند، اّما نهضت امام حس»(عليه السالم) و نام و ياد آن  فرسودگى مى ستارگان رو به زوال و   ها و  كوه

ااين حسني كيست كه عالم همه ديوانه ى اوست 
اين چه شمعى است كه جان ها همه پروانه اوست 

هر كجا مى نگرم نور رخش جلوه گر است 

هر كجا مى گذرم جلوه ى مستانه اوست

 توان در مسايل زير جويا شد: راز اصىل اين تجىل و جاودانگى را مى

1ـ مشيت الهى

 پذيرد و فروزان و مشعىل هدايت گر تحقق چراغى  عاشوراى حسينى به عنوان  براى هميشه، نهضت  گرفته كه  پروردگار بر اين تعلق   ناپذير   ى تخلّف اراده
همواره از دستربد شيادان محفوظ ·اند. 

 خواهند تا نور خدا را به گفتار باطل خاموش كنند و البته خدا نور خود كافران مى كَرَِه الَكافِروَن;(106)  نورِِه َولَو  «يُريدوَن لِيُطِفئوا نوَر اللِه بِأَفَواِهِهم َواللُه ُمِتمُّ 
كافران را خوش نيايد». را كامل و محفوظ خواهد داشت، هر چند 

پيكرهاى غرق به نظاره گر  قهرمان و الگوى صرب و شكيبايى كه شاهد تأثر و اندوه شديد سيد الساجدين(عليه السالم) و  اين حقيقت را حرضت زينب(عليها السالم) آن بانوى 
فرمود:  خون شهدا بود، خطاب به ايشان 

 ها اين  ها آشنا هستند. آن فرشتگان آس�ن با آن  شناسند، وىل   ها را ¥ى برادرم! خداوند جمعى از اين امت را خواهد فرستاد كه ستمگران زم» آن «پرس 
اثرش محو نخواهد شد و گذشت  كنند كه  براى قرب سيدالشهداء(عليه السالم) نصب مى  اى   كنند. و بر اين زم» نشانه كرده و دفن مى  هاى پاره پاره را جمع  بدن

افزوده خواهد شد».(107) تالش ¥ايند، بر عظمت و شوكت آن  براى نابودى آن  تاريخ آن را كهنه نخواهد ساخت، هر چه جباران و پÎوان ضاللت 

دشمنت كشت ولى نور تو خاموش نگشت 

آرى آن جلوه كه فانى نشود نور خداست 

پرچم كفر نگون سلطنت كفر نگون 

سلطنت سلطنت توست كه پاينده لواست

فرمود:  انكارناپذير را بار ديگر با رصاحت و شهامت در مجلس يزيد ابراز داشت و  آن حرضت اين حقيقت 
عارَها وَهل رَأيَُك إالّ فََند; اكنون هر ترفندى دارى بكار گÎ و ِذكرَنا َو ال Öُيت َوحينا وال تَدَحُض َعنَك  «فَكد كَيَدَك َواسَع َسعيَك و ناصب جهَدك فَواللِه ال Öَحو 

قرآن را از هرگز نخواهى توانست خاندان وحى را نابود سازى و  برانگيز، ليكن به خدا سوگند كه   Ùتوا  هر كوشىش از تو ساخته است بكن و هر نÎويى مى
براندازى و اين ننگ هيچ گاه از تاريخ زندگى تو پاك نخواهد گشت و اينك بنگر كه آيا اين تصميم تو چيزى جز سفاهت بود؟»(108) روزگار   ى  صحيفه

فرموده امام صادق (عليه السالم):   نشيند. به  هرگز فرو ¥ى  ى آن   ها نهاده و شعله عشق و محبت به حس» را خدا در دل
حرارة ىف قلوب املؤمن» ال يربد ابداً».(109) «ان لقتل الحس»(عليه السالم) 
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2ـ برجستگى پيشواى نهضت

بزرگ كربال شخصيتى à بديل; مانند حس» بن عىل (عليه السالم)  ى پيشوا و رهربى آن است، كه در رأس قيام  آوازه  ى تاريخى و جاودانگى نهضت كربال معلول  آوازه
 اى كه امام باقر (عليه السالم)  ى چن» انساÙ الگوى جهانيان است، به گونه پرورش يافته است. بدون ترديد حكومت و سÎه طهارت  دارد كه در دامان عصمت و  قرار 

فرمايد:   مى
«يكون ىل بالحس» بن عىل اسوة; حس» بن عىل الگوى من است».(110)

بگÎد كه حس» بن عىل (عليه السالم) در شب عاشورا قرار گرفت; يعنى در رشايطى فرمايد: هر كس ديگرى و هر شخصيت تاريخى در رشايطى قرار    مطهرى مى استاد 
 شوند، در چن» رشايطى زبان به  هاى قوت و غلبه ظاهرى بر دشمن بر او بسته باشد و قطعاً بداند كه خود و اصحابش به دست دشمن كشته مى كه Öام راه

نكرد.  روزگار، افسوس كه طبيعت مساعدت   گويند: نظÎ تف بر اين   دهد. و جمالä مى  كند و اين را تاريخ گواهى مى شكايت باز مى

 گويد:  زند و مى كرد. ديگرى دستش را به هم مى  گويند: وقتى ناپلئون در مسكو دچار آن حادثه شد، گفت: افسوس كه طبيعت چند ساعت با من مخالفت  مى
 كند، چنان كه گويى روحش از هر شخص موفقى درآوردى، اما حس» بن عىل (عليه السالم)اصحابش را جمع مى روزگار، سياه باد كه ما را به اين شكل  روى تو اى 

فرمايد:    زند(111) و مى  تر موج مى بيش

القرآن و فقهتنا ىف الدين;(112) خدا را به بهرتين اكرمتنا بالنبوة و علمتنا  الّرضاء. اللهم اÙّ احمدك عىل ان  «اثنى عىل الله أحسن الثناء و احمده عىل الرساء و 
قرآن را به من كرامت بخشيدى و   ستايم كه بر ما خاندان نبوت   هايش سپاسگذارم. خدايا تو را مى كرده و در شدائد و آسايش در مقابل نعمت وجه ستايش 

آموختى و به دين آشنا ساختى».
 اى ماندگار و هميشگى ساخت تا جايى كه چهره براى آن حرضت  روزگار  آزمايش   ى حس» بن عىل (عليه السالم) در مقابل شديدترين  قهرمانانه  ناپذير و  تحمل وصف

زيارت آن حرضت آمده است:  در 
 ها شگفت زده شدند».(113)  فرشتگان آس�ن برابر رخدادهاى عظيم،  «و لقد عجبت من صربك مالئكة السموات; از شكيبايى تو در 

 گويد:  هالل ابن نافع مى
 اش بودم كه متوجه نشدم او را چگونه چهره  تر از او نديدم و آن چنان فريفته نور  Ùنورا  ى آغشته به خوÙ را زيباتر و  هرگز كشته «به خدا سوگند 

 كشند».(114) مى

انبيا محو متاشا و مالئك مبهوت

شمر سرشار متنا و تو سرگرم حضور

 گويد: مطهرى مى آميزى آن به رنگ ثابت خون است. استاد     ى كربال روى آن تأكيد داشت، رنگ بزرگى كه حرضت سيدالشهداء(عليه السالم) در صحنه ي� از كارهاى 

افرادى در حال از «حس» بن عىل(عليه السالم) تعهدى داشت كه تاريخ خودش را به اين رنگ ثابت و زايل نشدÙ بنويسد. پيام خود را با خون نوشت. شنيده شده كه 
 خواستند با يكديگر پي�ن  افتاد كه قبايىل كه مى عرب جاهليت رسم بود و گاهى اتفاق مى  اند. در   اند و پيام داده ب» رفë با خون خودشان مطلبى نوشته

هرگز شكستنى نيست و پي�ن خون است».  گفتند: اين پي�ن ديگر  كردند و مى   آوردند و دستشان را در آن مى   ظرف خون مى ناگسستنى ببندند يك 

 تر است،  كه در تاريخ رنگى كه از هر رنگ ديگر ثابت براى اين آميزى با خون.     كند، اّما رنگ آميزى مى   حس» بن عىل (عليه السالم) در روز عاشورا گويى رنگ

افراد طن» انداخت، اما در لرزان و در گوش  كرد، آن چه او گفت در هواى  هم» رنگ است... امام حس»(عليه السالم) پيام خود را نه روى سنگى نوشت و نه حجارى 

Ùديد كه بعد از اين، حس» كشته شد  درست مى گرفتنى نيست و خودش كامال به اين حقيقت آگاه بود و آينده را   ها   ها ثبت شد، به طورى كه از دل دل
هرگز كشته نخواهد شد.(115) نيست و 

 گويد: كرده و مى آميزى با خون را نقل     هايى از رنگ مطهرى سپس به ¥ونه استاد 
كرد،   كرد; يعنى استنصار مى    تواند تصادف باشد؟ اباعبدالله الحس»(عليه السالم) در روز عاشورا در آن ساعات و لحظات آخر استغاثه مى  ها مى «ش� ببينيد آيا اين

ياورهايى كه بيايند نجاتش بدهند. امام حس»(عليه السالم) ديگر بعد از كشته شدن اصحاب و ياورهايى كه بيايند كشته بشوند، نه   خواست، يعنى  باز هم يارى مى
 خواست كه باز هم بيايد و كشته شود. اين است كه حرضت هل من نارص ينرص  خواهد زنده ·اند، وىل يار و ياورى مى فرزندانش بدون شك ¥ى برادران و 

فرمود».(116)   مى
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 گويد: حرضت اين طفل را در بغل شÎخوار امام حس»(عليه السالم) است، انسان مى مطهرى ذكر كرده، جريان به شهادت رسيدن طفل  ¥ونه ديگرى كه استاد 
 شود و دشمن كم» كرده، پرتاب مى  Îطرف ت ندارد و از آن  چرا در ميان اين بلوا، در فضايى كه هيچ امنيتى  نفرمود خواهر جان   عبدالله(عليه السالم)  گÎد. ابا   مى

 كند؟ ببينيد  كند. اباعبدالله(عليه السالم) چه مى  آيد و به گلوى طفل اصابت مى آوردى، بلكه او را در بغل گرفت و در هم» حال تÎى از سوى دشمن مى اين طفل را 
 پاشد كه اى آس�ن بب» و طرف آس�ن مى  كند و به  برد و يك مشت خون پر مى    شود، دست مى آميزى چگونه است؟ تا اين طفل اين چن» شهيد مى   رنگ

شاهد باش.(117)
فرمايد:    ى به شهادت رسيدن حرضت است، ايشان مى شاهد سوم، از نظر استاد لحظه

كرد و بعد از   حركت مى «در آن لحظات آخر كه رضبات زيادى بر بدن مقدس اباعبدالله(عليه السالم) وارد شده بود كه ديگر روى زم» افتاده بود و بر روى زانوهايش 
صورتش ماليد و گفت: كرد و به رسو  مباركش را پر از خون   اند باز دست   كند. نوشته  خواست، رضبتى به گلوى ايشان اصابت مى برمى دوباره  حركت  مقدارى 
براى هميشه در كربالست. قضايايى است كه پيام امام حس»(عليه السالم) را  صحراى   ى   هاى تكان دهنده  ها صحنه بروم. اين پروردگار خود   خواهم به مالقات  مى

 كند».(118) دنيا جاويد و ثابت و باقى ماندÙ مى

كرد و از تحريف و فروغ قيام و نهضت حسينى را ماندگار   ى پر  چهره توكّل و اعت�د به حق،  جوا¥ردى، رضا و تسليم،   هاى معنوى; هم چون  بروز جلوه
 گÎى ¥ود. فرسودگى پيش

 ى رضا و تسليم را ¥ايان  ترين درجه حرضت سيدالشهداء(عليه السالم) با علم به پيامدهاى نهفته خويش با تعبÎ «رضا الله رضانا اهل البيت»(119) عاىل

براى حرضت مهم بزرگ تقدىس خاص بخشيده است. آن چه   ى ك�ل اòان و توحيد است به آن نهضت  سازد. بديهى است كه اين حالت معنوى كه نشانه   مى
فرمايد:   ندارد، حرضت مى پÎوزى معنا  پروردگار است و شكست و  است، اداى وظيفه و جلب رضايت 

براى ما خواسته باشد خÎ باشد چه كشته شويم و چه پÎوز اميدوارم آن چه خدا  ظفرنا;  «اما والله اÙ الرجو ان يكون خÎاً ما اراد الله بنا قتلنا ام 
گرديم».(120)

مجروح و  ى كربال افتاده و زبانش از شّدت عطش،   هاى تفتيده فرقى شكافته و پيشاÙ شكسته بر روى ريگ  هاى à ش�ر و  آن حرضت در حاىل كه با زخم
فرمود:   كرده و مى زمزمه   ها خشكيده بود، چون كوهى ثابت و استوار، زير لب  لب

برابر حكم تو شكيبايم جز تو معبودى نيست «صرباً عىل قضائك ال معبود سواك يا غياث املستغيث» صرباً عىل حكمك يا غياث من ال غياث له; بار خدايا من در 
ندارد».(121) فريادرس داد خواهان، بر حكم و تقدير تو شكيبا هستم اى فرياد رس آن كه فرياد رىس  اى 

3ـ حق طلبى قيام

تصويرى دقيق از ترسيم  قرآن مجيد با  يارانش بوده است، كه   ى الهى امام حس»(عليه السالم) و  انگيزه عاشورا،  شّ� نيست كه ي� از عوامل جاودانگى نهضت 

فرمايد:   كرده مى گوارا و باطل به كف بيهوده، جاودانگى حق را تضم»   ى حق و باطل و با توصيف حق و باطل و تشبيه حق به آب  منظره
 رساند در زم»  شود، وىل آنچه به مردم سود مى ا َما يَنَفُع النَّاَس فَيَمُكُث ِيف االَْرِْض; باطل چون كف به زودى نابود مى بَُد فَيَذَهُب ُجَفاًء َوأَمَّ ا الزَّ «فَأَمَّ

 ماند».(122) مى
 هاى مردم خواهد افكند: براى خدا باشد محبت او را در دل خداوند وعده داده است كه اگر كىس عملش 

آورده و نيكوكار شدند خداى رح�ن آنان را در نظر خلق محبوب الرَّحَمُن ُوّداً; آنان كه به خدا اòان  الَِحاِت َسيَجَعُل لَُهم  «إِنَّ الَّذيَن آَمنوا َوَعِملوا الصَّ
 گرداند».(123) مى

فرمايد:    امام حس»(عليه السالم) اòان و عمل صالح را در حد اتم و اكمل دارا بود. خداوند متعال در جاى ديگر مى
نزد خداست پاينده و جاويداست».(124) نزد ش� است پايان يابد و آنچه  «َما ِعنَدكُم يَنَفُد َوَما ِعنَد اللِه بَاق; آنچه 

 شود، از  هاى نفساÙ و اهداف دنيوى كه به وضوح در كل�ت امام حس»(عليه السالم) يافت مى انگيزه بر اين اساس حقانيت هدف و دور ماندن نهضت حسينى از 
فرمايد:     ى خود مى انگيزه  ى  درباره  رود. آن حرضت  رازهاى جاودانگى آن نهضت به ش�ر مى

«اللهم انك تعلم انه ü يكن ما كان مّنا تنافساً ىف سلطان و ال الت�س من فضول الحطام و لكن لýى املعاü من دينك و نظهر اال صالح ىف بالدك و يأمن
 خواهيم براى آن نيست كه به حكومتى برسيم، يا چيزى از مال و متاع دنيا به چنگ آوريم، بلكه مى  داÙ كه قيام ما  املظلومون من عبادك; خداوندا! تو خود مى

 كش نجات يابند».(125)  ها را از فساد و تباهى رها سازيم تا مظلومان ستم شهرها و آبادى راه روشن دين تو را به همگان نشان دهيم و 
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يزيد سفله پندارد كه با چوب 

زند مهر خموشى بر دهامن 

ولى غافل كه حق پوشيدنى نيست 

عيان است اين چه حاجت بر بيان است؟

4ـ پيام رساÙ اهل بيت(عليهم السالم)

 شود، پيام رساÙ اهل بيت امام (عليه السالم) و معجزات امام حس»(عليه السالم) محسوب مى شاهكارها و  مؤثرترين عوامل و علل جاودانگى نهضت حسينى كه جزء  يك از 
 ها حرضت امام سجاد (عليه السالم) و زينب كربى(عليها السالم) است. در رأس آن

فرمود:   برى؟  چرا اهل بيت را با خود مى آن حرضت در پاسخ به اين سؤال كه 
 خواهد آنان را اسÎ ببيند.»(126) «ان الله شاء ان يريهن سبايا; خداوند مى

فرزندان رضورى بوده است، كه اين رسالت پس از شهادت آن حرضت نيز  آيد كه حرضت رسالتى به دوش داشته كه در انجام آن، حضور زنان و  برمى از اين سخن 
گرديد. براى همگان معلوم 

بزرگ را تحريف  ى  سخýاÙ نبود، حكومت استبدادى يزيد به آساÙ اين حادثه به راستى اگر افشاگرى امام سجاد (عليه السالم) و حرضت زينب (عليها السالم) در قالب 
برابر اجت�ع مردم به  هاى آتش» خود، نظام طاغوä يزيد را در  سپرد، اما اسÎان پÎوز با خطبه   فراموىش مى حركت عظيم را به  براى هميشه آن  كرد و    مى

ترسيم ¥ودند.  هاى آينده  براى نسل  ى حقيقى عاشورا را  چهره كرده و  محاكمه كشيدند و ماهيت كربال را از دستربد و تحريف دشمنان حفظ 
كردند. و   يارانش نسبت به اهل بيت پيغمرب(عليهم السالم) اظهار ادب و احرتام مى به قول ي� از محققان اگر عمر بن سعد و ابن زياد پس از شهادت امام (عليه السالم)و 

 هاى خود دفن  ها را پيش از كشته  شدند، بلكه آن  گفتند و دفن شهدا را مانع ¥ى آورده بودند، تسليت مى آنان را در ه�ن مصيبتى كه خود به وجود 
 ى اهل  هاى دشمنان از طرىف و تبليغات عميق تكان دهنده هرزگى فرستادند و    كردند و اهل بيت را از ه�ن كربال، با احرتام و تجليل و تكريم به مدينه مى   مى

 شد.(127) صورت در دنيا منعكس ¥ى  ى كربال به اين   آمد، البته شهادت امام (عليه السالم) و فاجعه بيت از طرىف ديگر پيش ¥ى

 گويد: مطهرى مى استاد 
براى اين كه نقش مستقيمى در ساخë اين تاريخ براى اين كه در اين تاريخ عظيم رسالتى را انجام دهند و   دهد  حركت مى «اباعبدالله(عليه السالم) اهل بيت خودش را 

عظيم داشته باشند با قافله ساالرى زينب، بدون آن كه از مدار خودشان خارج شوند».(128)

 ى پرده ساخت و به آن رنگ ابديت بخشيد. خاندان پيامرب به جاى آن كه قيافه   à ى تاريخ عاشورا را رصيح و  چهره  هاى اهل بيت  Ùاýسخ  ها و  خطبه
پرداختند و از هر فرصتى هر چند پÎوزى بود به تبليغ   هايى كه ¥ودار تصميم، اراده و  بگÎند، با قيافه بيچاره و داغدار و دست به دامن دشمن به خود   Ùمردما
 ¥ودند. امام شمردند و او را متنبه مى    گفت، آن را فرصتى مغتنم مى ناسزا هم مى كوتاه استفاده ¥ودند تا آن جا كه اگر كىس از روى ناشناىس به آنان فحش و 

فرمود: كرد، چن»   هاى دشمن را ثبت  هرزگى  اى از  سجاد (عليه السالم) در مقابل مردم كوفه پس از آن كه صفحه
فرات رس بريدند، اما à آن كه او خوÙ ريخته باشد، يا حقى به گردن او باشد. منم پرس آن كس كه او را به  ى  « منم پرس ه�ن كىس كه او را در كنار رودخانه

نÎوى جنگ و مقاومت نداشت بر رس او ريختند و او را به شهادت رساندند و هم» افتخار ما را بس است».(129) قتل صرب كشتند و پس از آن كه ديگر 

 هاى حرمتى  à جزئيات واقعه و آورد و    عراق به ميان ¥ى  هاى مردم  هرزگرى غارتگرى و  چپاول،  فرصت كوتاه سخن از  راستى اگر امام سجاد (عليه السالم) در اين 
بردن اهل بيت به  نوشتند كه   گفتند و مى  دادند و حتى مى اسالم طورى ديگر جلوه مى  ساخت، بعيد نبود كه قضايا را در تاريخ  بازار علنى ¥ى دشمن را بر رس 

كوفه و شام از نظر تجليل و تكريم و تسليت بوده و به هيچ وجه عنوان اسÎى و دستگÎى در كار نبوده است.(130)

 گويد: مطهرى مى استاد 
براى اول» بار زينب ساخت، وىل  كند، از آن به بعد به او واگذار شده بود. رئيس قافله اوست... مجلس عزاى حس»(عليه السالم) را  «از عرص عاشورا زينب تجّىل مى

در ع» حال از وظايف خودش غافل نيست».(131)

سر نى در نينوا مى ماند اگر زينب نبود 

كربال در كربال مى ماند اگر زينب نبود
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چهره ى سرخ حقيقت بعد از آن طوفان رنگ

پشت ابرى از ريا مى ماند اگر زينب نبود

چشمه فرياد مظلوميت لب تشنگان 

در كوير تفته جا مى ماند اگر زينب نبود

زخمه ى زخمى ترين فرياد در چنگ سكوت 

از طرار نغمه وا مى ماند اگر زينب نبود 

در عبور از بستر تاريخ سيل انقالب 

پشت كوه فتنه ها مى ماند اگر زينب نبود

5 ـ اهت�م امامان معصوم (عليه السالم)

برداشتند. آنها از يك سو به مقوالä ; هم چون، مؤثرى   هاى   اى ابتكارى گام براى احيا و ابقاى نهضت حسينى، هر يك به گونه پيشوايان معصوم(عليهم السالم) 
مراسم براى  سوگوارى، هزينه كردن اموال  مرثيه خواÙ، بر پا داشë مجالس و اجت�عات  اندوهناك بودن، گريسë و گرياندن در مصائب امام حس»(عليه السالم)، 
زيارت كربالى حس»(عليه السالم)، ارج نهادن و تأكيد بر سجده ¥ودن بر تربت آن حرضت(عليه السالم)، ياد كردن حس»(عليه السالم) هنگام نوشيدن آب و بزرگداشت، 

بزرگداشت اربع» حسينى سفارش ¥ودند.

فرمودند: اكرم (صىل الله عليه وآله وسلم)  رسول 
عزاداران حس» همگون كند بهشت خدا بر «من بَ� أو أب� أو تبا| عىل الحس» وجبت له الجنة; كىس كه بر حس» بگريد، يا ديگران را بگرياند، يا خود را با 

او واجب است».(132)
 ريخت و بر آن سجده ¥وده و  اى داشت كه در آن تربت سيدالشهدا (عليه السالم) بود و هنگام ¥از آن تربت را در موضع سجودش مى امام صادق (عليه السالم) كيسه

فرمود:    مى
 زند».(133)  هاى هفت گانه را كنار مى «سجده بر تربت حس»(عليه السالم) حجاب

و از سوى ديگر ا]ه(عليهم السالم) با عمل خود بر احياى نهضت عاشورا تأكيد مىورزيدند. 

فرمود:    بزرگوارش گريست و مى امام زين العابدين(عليه السالم) چهل سال بر پدر 
گرسنه و تشنه كشته شد».(134) «پرس رسول خدا 

فرمود:    افتاد و مى بزرگوارش امام حس»(عليه السالم) مى  كند به ياد پدر   ديد گوسفندى را ذبح مى هم چن» آن حرضت وقتى قصاà را مى
پدرم را با لب تشنه رس بريدند».(135) «به گوسفند آب دهيد. 

 گويد:  ى نوحه خوان مى ع�ره  àا
مرثيه را ادامه دادم تا رسارس خانه  ى امام حس»(عليه السالم) را خواندم، امام صادق(عليه السالم)گريست. باز خواندم او نيز گريست.  «در محرض امام صادق(عليه السالم) نوحه

فراگرفت».(136) را گريه 

 گويد: مرثيه بخواند. دعبل مى براى امام حس»(عليه السالم)   خواهد كه  خزاعى مى امام رضا(عليه السالم) از دعبل 
 ى آن حرضت بلند شد».(137) مردان و زنان حضار بسيار گريستند كه صداى گريه از خانه  ى آن حرضت خواندم، آن حرضت با  مرثيه «شعرى چند در 

زيارت سيدالشهدا(عليه السالم) را يك امر  شود كه پيشوايان دين   ¥ودند و از روايات استفاده مى زيارت حائر حسينى تشويق مى  ى اطهار(عليهم السالم) مردم را به  ا]ه
ترس زيادتر زيارت امام حس»(عليه السالم) هر چند خوف و  شمردند، وىل نسبت به     دانستند و لذا در سفر حج عدم خوف جاÙ را رشط وجوب مى حياä اسالمى مى

 ¥ودند. زيارت مى  گفتند و مردم را بيش از پيش تشويق به   تر مى نزد خدا بيش زيارت را   شد، ا]ه اطهار(عليهم السالم)ثواب  مى

عزادارى برگزارى مجالس  6ـ 

 نشينند و سوگ سيد مظلومان به عزا مى عزادارى، عاشقانه در  رهربان خود هر ساله با ذكر نام و مصائب سيدالشهدا(عليه السالم) و تشكيل جلسات  شيعيان به تأىس از 
برگزارى مجالس در حقيقت زنده نگه داشë ياد و گردند.    فراموش شدن نهضت حسينى مى  ى جاودان حسينى رشكت جسته و مانع  با ريخë اشك در ح�سه

عاشورائيان است.  ى  خاطره
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فرمايد:    چنان كه امام صادق(عليه السالم) مى
«ان تلك املجالَس اُِحبُّها فَأَحيوا أمرنا رحم الله من احيا أمرنا; من مجلس گرفë ش� را دوست دارم. در مجالس خود امر ما را زنده بداريد. خداوند رحمت كند

بدارد».(138)  كىس كه امر ما را زنده 

 گويد: فرهنگ عاشورا در عرص حارض مى بزرگ  براين اساس امام خمينى(قدس رسه) احياگر 
كرده... هر مكتبى تاپايش سينه زن نباشد، تا پايش گريه كن  جات حفظ   ها و اين دسته Ùكرده است. مكتبش را... اين سينه ز  ها حفظ  «سيدالشهدا را اين گريه

 ها زنده نگه داشته مكتب سيدالشهداء را!»(139)  شود. اين گريه نباشد، تا پايش رس و سينه زن نباشد حفظ ¥ى

 گويد: باره مى مطهرى(رحمه الله) در اين  استاد 
 ى دارد؟ گفتم: بله. دستورى است كه ا]ه  äپرسيد: اگر بناست مكتب امام حس»(عليه السالم) احيا شود، آيا ذكر مصيبت امام حس»(عليه السالم) هم رضور «جواÙ از من 
دارد و آن اين كه هر مكتبى اگر چاشنى از عاطفه نداشته باشد و رصفاً مكتب، فلسفه و فكر باشد، آن قدر  اى   اند و اين دستور فلسفه اطهار(عليهم السالم) به ما داده

 دهد... بدون شك مكتب امام حس»(عليه حرارت مى ندارد، وىل اگر يك مكتب چاشنى از عاطفه داشته باشد، اين عاطفه به آن  ندارد و شانس بقا  در روح ما نفوذ 
گرفته  اش  حرارت و جوشش صورت يك مكتب فكرى باز گو كنيم  درس است بايد آموخت، اما اگر ما دا]اً اين مكتب را رصفاً به  دارد.  السالم) منطق و فلسفه 

گردد».(140)    شود و اساساً كهنه مى مى

پي نوشت :

106. سوره ى صف، آيه ى 8.
107. بحاراالنوار، ج 45، ص 179.
108. بحاراالنوار، ج 45، ص 135.

109. ابن قولويه، كامل الزيارات، ص 38.
110. بحاراالنوار، ج 44، ص 227.

111. استاد شهيد مرتىض مطهرى، ح�سه حسينى، ج 1، ص 154.
112. سيد بن طاووس، اللهوف، ص 79.
113. بحاراالنوار، ج 101، ص 240.

114. ه�ن، ج 45، ص 57.
115. استاد شهيد مرتىض مطهرى، ح�سه حسينى، ج 1، ص 276.

116. استاد شهيد مرتىض مطهرى، ح�سه حسينى، ج 1، ص 278 ـ 275.
117. ه�ن. 
118. ه�ن. 

119. سيد بن طاووس، اللهوف، ص 53.
120. ام» عامىل، اعيان الشيعه، ج 1، ص 597.

مقرّم، ص 283. 121. مقتل الحس»، 
122. سوره ى رعد، آيه ى 17.
123. سوره ى مريم، آيه ى 96.
124. سوره ى نحل، آيه ى 96.
125. تحف العقول، ص 172.

126. بحاراالنوار، ج 44، ص 364.
بررىس تاريخ عاشورا، ص 132 و 131. 127. دكرت آيتى، 

128. استاد شهيد مرتىض مطهرى، ح�سيه حسينى، ج 1 ص، 332.
بررىس تاريخ عاشورا، ص 138. 129. دكرت آيتى، 

بررىس تاريخ عاشورا، ص 138.  .130
بررىس تاريخ عاشورا، ص 135. 131. دكرت آيتى، 

132. بحاراالنوار، ج 44، ص 288.

133. بحاراالنوار، ج 82، ص 153.
134. سيد بن طاووس، اللهوف، ص 209.

مقرّم، ص 377. 135. مقتل الحس»، 
136. محدث قمى، نفس املهموم، ترجمه آيت الله كمره اى، ص 59.

137. عالمه مجلىس، جالء العيون، ص 471.
138. وسائل الشيعه، ج 10، ص 392. 

139. صحيفه ى نور، ج 8، ص 69 ـ 72.
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140. استاد شهيد مرتىض مطهرى، سÎى در سÎه ى نبوى، ص 58.
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عزت از منظر آيات و روايات(141)

 

عزت در لغت

عزت آن حالتى است كه در عبارت راغب اين است: «العزّة حالة مانعٌة لالنسان من ان يغلب»،(142)  دارد  عزّت  براى  راغب اصفها� اينجا بهرتين معنى را 

بگ�د. عزيز آن كىس است كه هيچ كس را بر او غلبه نباشد. كىس به وجود بيايد كه جلوى مغلوب شدندش را 

خداوند عزيز است چرا؟ چون او بر همه غالب است و كىس بر او غالب نيست. «إِنَُّه ُهَو الَعزيُز الَحكيُم»(143).

فرق ب¨ عزّت و كرب

برابر دشمن نفوذناپذير باشد وىل آدم  كند در  تالش مى بنابراين آدم عزيز آن كىس است كه   كند.   گويند كه آب در آن نفوذ ²ى «ارٌض عَزاز» به آن زم¨ مى
بزرگ فروشد او داراى صفت رذيله است. تكّرب اين است كه اين خود    بزرگى مى  بيند و  بزرگ مى بزرگ نيست. بر خالف واقع خودش را  متكّرب آدمى است كه 

بگذارد. بينى را انسان به ²ايش 
عزّت حسينى به معناى دقيق كلمه هم¨ است. هيهات مّنا الّذلة، ما برسد كه هيچ دشمنى نتواند در انسان نفوذ كند و  عزّت اين است كه انسان به حالتى  اّما 
پذيرفت، بيعت را بگ�د از سيد الشهدا گفت: يا كشته شدن يا بيعت، سيد الشهدا كشته شدن را   خواست بيعت   خواست نفوذ كند، مى هرگز! يزيد مى وذلّت 

برما».(144) مرگ بهرت از زندگى ذليالنه است «اّ� ال ارى املوت االّ سعادة وال الحياة مع الظامل¨ االّ  فرمود:  نپذيرفت 

زان شهيد سر از دست داده

زان فدا كار در خون فتاده

جاودان آيد اين بانگ پر شور

ال ارى املوت اال السعاده

مبا� عزت

الف: ارتباط با خداوند

برها� است و با داليل محكم ثابت شده است. دارد كه هر دو مّدعا  قرآن كريم در اينجا دو مّدعا 
 آور است. 1ـ وابستگى به غ� خداوند ذلت

 آور است. عزت 2ـ وابستگى به خدا 

مّدعاى اّول

هرچيزى كه اعتÆد كنند «َمثَُل الَّذيَن اتََّخذوا ِمن دوِن اللِه أَولياَء كََمثَِل الَعنَكبوِت اتََّخَذت بَيتاً َوإِنَّ أَوَهَن البُيوِت لَبَيُت الَعنَكبوِت»(145) آنها كه به غ� خدا به 
 ترين  اى از آيات الهى است اّما سست  ى عنكبوت ضمن آن كه آيه  ى عنكبوت، خانه  زند به خانه قرآن مثل مى  اند.  كرده  ترين چيز اعتÆد  به ُسست

 رود.  هاست، با مخترص باد و نسيمى از ب¨ مى خانه
قرآن  اى از نفاق را   اى از نفاق است، دقت كنيد! جلوه قرآن آمده كه اعتÆد به غ� خدا، جلوه دارند و آن نكته اين است كه در   اى  قرآن و روايات ما يك نكته
الِعزََّة فَِإنَّ َ̈ أَيَبتَغوَن ِعنَدُهم  َ̈ بِأَنَّ لَُهم َعذاباً أَليÆً الَّذيَن يَتَِّخذوَن الكاِفريَن أَولياَء ِمن دوِن املُؤِمن  داند كه انسان دل به غ� خدا ببندد: «بَرشِّ املُناِفق اين مى

 شوند تا دارند و دوست مى  هاى نفاق است كه منافق¨ با كّفار و با بيگانگان طرح دوستى   اى از جلوه  گويد اين يك جلوه قرآن مى الِعزََّة للِهِ َجميعاً»(146) 
قرآن  خواهند از اين رهگذر عزيز بشوند.   كنند و مى  دانند، به آنها اعتÆد مى  ى ارتباط با بيگانگان و دوستى با آنها مى عزتشان را در سايه عزيز بشوند، 

عزّت نيست.  روند با ارتباط با دشمنان و بيگانگان و اعتÆد به غ� خدا راهى به  ب�اهه مى  گويد، به  مى

: (عليه السالم)  (عليه السالم)            
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فرمود صادق امام است شنيد� بسيار روايت كه صادق امام از است روايتى

 خواهى كه اردت ان تجمع عّز الدنيا فاقطع طمعك مÆّ يف ايدي الّناس(147) اگر مى  هايى كه لقÆن به پرسش داشته: ان  «من وصايا لقÆن البنه از سفارش
عزّت دنيا را به دست بياورى فقط دل به خدا ببند، اصال چشم به مردم نداشته باش».

 اى از قطره  اى از فيض اوست،  مردم، فقط بگو خدا. هرچه هست به دست اوست. اصال جهان هستى رشحه مردم، نه به نفوذ  مردم، نه به موقعيّت  نه به پول 
كرامت اوست، همه چيز به دست اوست. درياى 

ما به دريا حكم طوفان مى دهيم 
فرمان مى دهيم ما به سيل و موج 

فرعون متوجه مضطرب االن است كه مأمورين  نگران،   گناه را رس بريد كه موىس متولّد نشود وىل رسانجام موىس متولّد شد، مادر  â هزار طفل فرعون هفتاد 
تَحَزäِ إِنَّا رادُّوُه إِلَيِك َوجاِعلوُه ِمن  كشند. «َأَوَحينا إَِىل أُمِّ موَىس أَن أَرِضعيِه فَِإَذا ِخفِت َعلَيِه فَأَلقيِه ِيف اليَمِّ َوالَ تَخاِيف َوالَ   گناهم را مى â شوند و طفل  مى
دربربد، يك  خواهى اين طفلت جان ساå به  كرديم و گفتيم: مى برقرار  كرد واوحينا اىل ام موىس، با مادر موىس ارتباط  » خداوند به مادر موىس وحى  َ̈ املُرَسلِ

خروشان نيل رها كن. درست كن كه طفل كوچكت را در آن قرار بدهى و او را در امواج  جعبه 
فرعون گفت ما بچه كرد تا چشم آسيه، همرس فرعون، به اين طفل كوچك افتاد به  خروشان رها  مادر، طفل كوچكش را داخل اين جعبه گذاشت و او را در آن رود 

فرعون برانداز، در كاخ نداريم چطور است اين را به عنوان بّچه انتخاب كنيم، خدا مهر و محبّت موىس را در دلشان انداخت و موىس آمد در كاخ فرعون، موساى 
بزرگ شد! فرعون 

ما گرفتيم آنچه را انداختى
دست حق را ديدى و نشناختى

ما به دريا حكم طوفان مى دهيم
ما به سيل و موج فرمان مى دهيم

فرزندت هستى، همه چيز دست ماست. نگران  مادر موىس! تو 
عزّت به دست اوست، قدرت به دست اوست، قّوت به دست  ى قدرت اوست، قُل اللُه ثُمَّ ذَرُهم،  كرد كه جهان هستى در قبضه بايد از اعÆق وجود اعتقاد پيدا 

كرد؟ آيا ارتباطى نبايد با مردم داشت؟  اين است كه پس با مردم بايد قطع رابطه   ى مهمى هست، مهّم اوست، تُِعزُّ َمن تَشاُء َوتُِذلُّ َمن تَشاُء، ليكن اينجا يك نكته

آيا از طريق اسباب و مجارى نبايد پيش رفت؟ جوابش يك كلمه است و آن يك كلمه اين است كه بايد رساغ اسباب رفت، با مردم هم بايد رابطه داشت اّما از
مسبّب االسباب نبايد غافل شد.

اين سخن اّول كه اعتÆد به غ� خدا،اعتÆد به هرچه باشد ُسست است.

مدعاى دوم

 آيد و بس، «َمن كاَن  ى ارتباط با ذات مقدس ربوâ به دست مى عزّت واقعى در سايه عزّت واقعى هست اين  قرآن اين است كه اگر كىس درپى  مّدعاى دوم 
 هايى كه ناراحت نباش از اين موج افكنى ميُع الَعليُم(149)» پيغمرب ما  الِعزََّة للِه َجميعاً ُهَو السَّ يَحزُنَك قَولُُهم إِنَّ  الِعزَُّة َجميعاً»،(148) «َوالَ  الِعزََّة فَلِلَِّه  يُريُد 

 شود. عزّت به دست اوست. هر كس به او متصل شد عزيز مى نگران نباش كه  دارند هيچ   كنند،از اين تبليغات سوê كه عليه تو  عليه تو مى

اسالم(صىل الله عليه وآله وسلم) روايت شده كه:  گرامى  در روايتى از وجود مقدس نبّى 
روزش اين است كه خداى عزيز شÆ من هستم، فمن اراد عّز الدارين فليطع العزيز; كىس كه «اّن الله تعاىل يقول كّل يوم انا ربّكم العزيز; خداوند سخن هر 

 ى خداى عزيز باشد».  خواهد بنده آخرت را مى عزت دنيا و 

كرد خدا نكرد، ايستاد مقابل شيطان، خدا را اطاعت  فراهم بود گناه  برايش   ى گناه  كرد. با اين كه زمينه  اش يوسف، اَطاَع العزيز، عزيز واقعى را اطاعت  ²ونه
 ى اّول مرص  شود كه عزيز مرص نفر شÆره سوره يوسف استفاده مى درآمد از زندان، وزير شد، آمد باال، شد عزيز مرص. از  عزّت دنيا را به او داد، يوسف زندا� 

كردند و گفتند:  برادرا� كه او را در چاه انداخته بودند آمدند و در مقابلش گردن كج  بوده، هÆن 
 ايم، بيچاره ;(150) آمدند گفتند عزيز مرص  َ̈ ِق ق َعلَينا إِنَّ اللَه يَجِزي املُتََصدِّ ُّ َوِجئنا ِبِبضاَعة ُمزجاة فَأَوِف لَنا الَكيَل َوتََصدَّ نا َوأَهلَنا الرضُّ «يا أَيُّها الَعزيُز َمسَّ

نداريم، كمكÆن كن، تصّدق بر ما داشته باش».

 خواهد هم¨ دو كلمه آخرت را مى عزّت دنيا و  هركس كه   ى سعادت است و   اى كه مايه خالصه كرده، دو كلمه حرضت يوسف ðام زندگيش را در دو كلمه 
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راهش است: «إِنَُّه َمن يَتَِّق َويَصِرب فَِإنَّ اللَه الَ يُضيُع أَجَر املُحِسن¨»، خيىل كالم بلندى است، اين حاصل يك عمر است، حاصل عمر پر فراز و نشيب حرضت

يوسف هم¨ دو كلمه است.

 زند پس  شود و خدا او را زم¨ ²ى » كىس كه در راه خدا تقوا پيشه كند و صرب داشته باشد، َدر مانده ²ى َ̈ «إِنَُّه َمن يَتَِّق َويَصِرب فَِإنَّ اللَه الَ يُضيُع أَجَر املُحِسن
 خواهد انسان را به براى ذات مقدس ربوâ، و عنرص دوم هم عنرص صرب است، ايستادن، مقاومت كردن در مقابل عوامىل كه مى يñ عنرص تقواست، حريم نگهدارى 

فرمايد:   ذلّت بكشاند. يك روايت ديگر هم هست كه پيامرب(صىل الله عليه وآله وسلم) مى

عزيزترين باشد». نگهدارد تا  براى خدا حريم  عزيزترين باشد، بايد   خواهد  «من اراد ان يكون اعّز الّناس فليتّق الله عزّوجّل;(151) اگر كىس مى

فرمود: ام� مؤمنان(عليه السالم) 
 آيد». عزّت و رسبلندى از رهگذر بندگى خدا به دست مى عزّت هستى، دنبال رسبلندى هستى، اين  «اذا طلبت العّز فاطلبه بالطّاعة;(152) اگر دنبال 

بندگى كن تا كه سلطانت كنند
تن رها كن تا همه جانت كنند

بگذر از فرزند و مال و جان خويش
تا خليل الله دورانت كنند

رس بنه در كف برو در كوى دوست
تا چو اسÆعيل قربانت كنند

فرمود: و باز آن حرضت 

 باå به خودم كه خداى من، تو  ات باشم، و كفى ó فخراً ان تكون يل ربّاً; مى عزّت من هم¨ بس كه بنده «الهى كفى ó عزّاً ان اكون لك عبدا;(153) در 
باىش».

 آيد چون اعتÆد به غ� خدا، اعتÆد به تكيه گاه ُسستى است،اعتÆد به تكيه عزّت بدست ²ى پس دو مّدعا مطرح شد، يك مّدعا اين كه: با اعتÆد به غ� خداوند 

گاه ضعيفى است.
 ها از اوست. اعتÆد به  شوى. چرا؟ چون اعتÆد به خداوند، اعتÆد به كانون قدرت است. ðام قدرت مّدعاى دوم اين است كه با اعتÆد به خداوند عزيز مى

گسرتدگى چن¨ است:  شود و آن سؤال با يك كمى  .(154) اينجا يك سؤاىل مطرح مى َ̈ َولِرَسولِِه َولِلُمؤِمن الِعزَُّة  عزّت است. َوللِه  خداوند اعتÆد به كانون 
چرا اين همه انبيا كشته شدند؟  شود پس   شود عزيز مى اگر كىس به خدا متصل مى

ارسائيل بيش از چهل پيغمرب (155)نقل شده است كه در يك ب¨ الطلوع¨ بنى  َ̈ ِبَغ�ِ الَحقِّ  ها پيغمرب كىش است َويَقتُلوَن النَِّبيّ  گويد: از كارهاى يهودى قرآن مى
 گوييد كىس متصل  اند، حرضت زكريا را كشتند، حرضت يحيى را كشتند. اگر شÆ مى نكرده كارشان شدند گويا كه هيچ كارى  را كشتند بعدهم اول صبح مشغول 
 تر كنم اين است كه در آيات گسرتده  شود آيا كشته شدن مغلوب شدن نيست؟ اگر اين سؤال را   كند و مغلوب ²ى  شود، غلبه پيدا مى به خدا بشود عزيز مى

 كند:  فراوا� داريم كه خدا انبيا را كمك مى
 كنيم».  كنيم، در قيامت كمكشان مى اْالَْشهاُد;(156) ما انبيا را در دنيا كمكشان مى نيا َويَوَم يَقوُم  «إِنَّا لََننُرصُ رُُسلَنا والَّذيَن آَمنوا ِيف الَحياِة الدُّ

 كنيم، لشگريان ما غالبند». َ̈ إِنَُّهم لَُهم املَنصوروَن َوإِنَّ ُجنَدنا لَُهم الغالِبوَن;(157) اين قانون ماست كه انبيا را كمكشان مى «َولََقد َسبََقت كَلَِمتُنا لِِعباِدنا املُرَسل

 كنيد؟  ها چيست؟ شهادت انبيا را شÆ چگونه تفس� مى حال اگر چن¨ است اين كشته شدن

كرد، غلبه را بايد در خالصه   ñصورت فيزي پ�وزى را نبايستى فقط به   ى كوتاه زمان ديد، غلبه و  جواب اين سؤال اين است كه: غلبه را نبايد در محدوده

خورده است. انبيا با اين كه نرسيد، شكست   ها و اهداف رسيد، پ�وز است، و اگر  آرمان  ها و اهداف، اگر كىس به  آرمان  ى زمان ديد و در رسيدن به  گسرته
 گويد:(158)  زند و جّداً اين جمله از او شنيد� است. او مى تفس�ش به سيد الشهدا(عليه السالم) مثال مى كشته شدند به اهدافشان رسيدند. اينجا سيد قطب در 

صورت فجيع به شهادت «والحس¨ رضوان الله عليه وهو يستشهد يف تلك الصورة العظيمة من جانب املفجعة أكانت هذا نرصاً أم هزùة; حس¨ آنچنان به 
صورت ظاهر نگاه كنيد يف الصورة الظاهرة وباملقياس الضعيفة كانت هزùة; با مقياس مقطى نگاه كنيد خورد؟ اگر شÆ در  رسيد، حس¨ پ�وز شد يا شكست 

 گويد: هرجا شهيدا� هست  كنى حس¨ پ�وز شد. بعد مى شكست بود فاّما يف الحقيقة الخالصة وباملقياس الكب� فقد كانت نرصاً; ويل در مقياس كّىل كه نگاه مى

 گويد: يستوى يف هذا املتشيعون وغ� املتشيعون من املسلم¨ وكث� من  عبدالله الحس¨(عليه السالم)است. بعد مى óبرگرفته از شهادت ساالر شهيدان ا اين شهادت 
 گويند حس¨ پ�وز شد».  ها مى  گويد حس¨ پ�وز شد و هم غ� مسلÆن  گويد حس¨ پ�وز شد، هم سّنى مى غ� املسلم¨، هم شيعه مى
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بربند. لذا سيد الشهدا عزيز  توانند از ب¨  هرگز ²ى عزّت او را  بگ�ند، زندانش كنند و يا او را بكشند، اّما  دارد ممكن است او را  بنابراين آن كس كه ارتباط با خدا 
 ها را به زجرها را بكشند. اما سختى عزيزانش آن   توانست سيد الشهدا با رس سوز� انعطاف، نه خودش كشته شود و نه  بود و به شهادت رسيد و عزيز ماند. مى

كرد و شعر   شمش�ش را تيز مى كاروان اس�ان آزاديبخش كربال. شب عاشورا سيدالشهداء  عزّت بود هم  عزّت حسينى شد. هم او تجّىل اين  جان خريد و تجّىل 
 خواند: فراق را مى

يا دهر اف لك من خليل
باالرشاق واالصيل كم لك 
من طالب وصاحب قتيل

والدهر ال يقنع بالبديل(159)

فرمود: امام سجاد 
پدرم رساند. نزد   ام زينب نتوانست تحمل كند رساسيمه خودش را  كردم اّما عّمه كردم، گريه گلويم را گرفت وىل تحمل  شعرها بوى فراق را استشÆم  «من از اين 

 ام ديگر كاىف است، ديگر داغ برادر ديده  ام،  داغ مادر ديده  ام،  داغ پدر ديده  گويى بگو دم از فراق نزن. من  به سيد الشهدا گفت حس¨ جان هرچه مى
 توانم فراق تو را تحمل كنم». ²ى

دارد: آرام گرفت. اينجا سخنا�   هوش شد، سيد الشهدا دست واليتش را روى قلب زينب گذاشت زينب  â گويند آن شب زينب  مى

كارتان «خواهرم اين امتحان است بايد رسبلند از اين امتحان ب�ون بياييد، سعى كن در اين س� راه، ال تقولوا ما ينقص من قدركم; سخنى نگوييد كه از عظمت 
كرد...» معجزه  كرد،   دانم اين دست واليت با قلب زينب چه  بكاهد! ²ى

ب: صرب

«َوَجَعلنا ِمنُهم أþًََِّة يَهدوَن بِأَمرِنا لÆََّ َصَربوا».(160)
عزّت انبيا در تاريخ پيدا  هايى را به  عزيزان خداوند، انبيا هستند. شÆ انسان عزيزترين  عزّت صرب، شكيبايى و مقاومت در راه خداست.  دّوم¨ مبناى اساىس 

كردند. كردند، عظمت خودشان راحفظ  عزّت خودشان راحفظ   ترين مشكالت را پيش رو داشته و با صرب و با مقاومت   ها سخت عزيزترين  كنيد، اين  ²ى
 شود كه  آيد، چطور مى عزّت از كجا به دست مى دربياورند. اين  اسارت   هاى سخت، وىل نتوانستند روح آنان را به  جسمشان را شكستند، شكنجه دادند، شكنجه

برندارد. اين اُنس با خدا و مقاومت، يعنى صرب، در راه  هايش  برندارد، دست از اصالت آرمان حقش   ها دست از  فشارها و شكنجه  ترين  انسا� در زير سخت
خداست.

قرآن رشوع كنم: «َوðََّت كَلَِمُة َربَِّك الُحسَنى اجازه بدهيد اّول از  هركس عزيز شده از كانال صرب بوده، از كانال مقاومت بوده و از كانال تحّمل در راه خدا بوده. 

يَُرضُّكُم كَيُدُهم َشيئاً»(162) اگر ارسائيل بر فرعونيان پ�وز شدند از رهگذر صرب در راه خدا: «َوإِن تَصِربوا َوتَتَّقوا الَ  َعَىل بَِني إِرسائِيَل ِ{ا َصَربوا»(161) بنى 

 مانيد به رشط اين كه صبور باشيد:   رساند، عزيز مى  هاى دشمنان هيچ آسيبى به شÆ ²ى شÆ اهل صرب باشيد، اهل تقوا باشيد، كيد دشمنان، نقشه

اصِربوا َوصابِروا وَراِبطوا واتَّقوا اللَه لََعلَُّكم تُفلِحوَن»(163)مؤمن¨ هم خودتان صبور باشيد، هم يكديگر را دعوت به صرب كنيد. «يا أَيُّها الَّذيَن آَمنوا 

صابروا باب مفاعله است. همديگر را دعوت به صبور بودن كنيد. و رابطوا، يك معنايش اين است كه با همديگر ارتباط داشته باشيد، يك معنايش هم اين است كه
باره است.  ى اين امور است. اين بخىش از آيات در اين  مرزبان دين باشيد، تقوا داشته باشيد كه رسبلندى شÆ در سايه

فرمود:  اّما روايا} كه در اين مقوله هست خيىل روايات شنيد� است: حرضت مسيح 
برايتان سخت است صبور برسيد مگر اين كه بر آنچه كه   توانيد به آنچه آرزو داريد  تكرهون;(164) ²ى بصربكم عىل ما  تدركون ما تحبّون االّ  «انّكم ال 

باشيد».

فرمود: ام� املؤمن¨ عىل(عليه السالم) 
برسيد».  ها   توانيد به قلّه «بالصرب تُدرَُك معاىل االمور;(165) با صرب است كه مى

 شود. موفق درس خواندن نداشته باشد مّوفّق ²ى  حوصله باشد حال  â كرد. دانش آموزى كه  اى رشد نخواهيد  عرصه  حوصلگى، تنبىل در هيچ  â ،صربى  â با
 كند. هم كه نشد رشد ²ى

كرد، كجاها جاى مقاومت  ى صرب است، كجاها بايد صرب  حوزه  ى دوم   ى مهّم در باب صرب است، يك نكته معناى صرب است كه صرب يعنى چه؟ نكته اينجا دو نكته



file:///G|/ghrooh%20tamin%20manabe/L/job/rahtoshe/rahtooshe1/rahtooshe-82/moharam1382/06.htm[6/10/2021 10:30:26 AM]

است؟

معناى صرب

برابر هر عامىل دارند كه خيىل تعريف زيبايى است: صرب يعنى مقاومت در مقابل ّرش آفرين، فساد آفرين، انحطاط آفرين. در  مقام معظّم رهربى يك تعريفى از صرب 
گذارد چيست؟   برسد. اين عوامىل كه ²ى گذارد انسان به آن قلّه    كه ²ى

 هاى نفسا�. 1ـ خواسته
 هاست چه بسا هوس هم نيست اّما تنبل است كاهل است. 2ـ مانع ديگرى كه در اين مس� هست تنبىل

 هاى طبيعى و غ� طبيعى است طبيعت اين جهان اين است كه در آن بال باشد. 3ـ مانع سوم بالهاى طبيعى و غ� طبيعى است، مصيبت

حوزه هاى صرب

حوزه ى صرب: صرب بر معصيت اول¨ 

صرب بر معصيت يعنى مقابل گناه ايستادن، اين گناه گاهى گناه اقتصادى است، گاهى گناه سياىس است، گاهى گناه اخالقى است. گناه را نبايد محدود كنيم در يك
 شود و معصيت، انسان خدا را در نظر دارد. صرب بر معصيت اين است كه انسان آن جا كه مسأله گناه مطرح مى  ها گناه مفهوم  عرصه  ى  شعاع خاّص، در همه
فرمود: الصرب اّما  تر است. در روايتى از ام� مؤمنان عىل(عليه السالم)است كه  بگ�د ومعصيت خدا را نكند. در روايات ما هست كه اين نوع صرب از دو نوع ديگر مهم

صربٌ عىل املصيبة او عىل الطاعة او عن املعصية; صرب يا صرب بر مصيبت است، يا صرب بر طاعت است و يا صرب بر معصيت. وهذا القسم الثالث اعىل درجًة من
ارزشش بيشرت است؟ از صرب بر چرا صرب بر معصيت از صرب بر مصيبت   تر است،  القسم¨ األّول¨;(166) صرب بر معصيت از صرب بر مصيبت و صرب بر طاعت سخت

 اش كه مصيبت نيست. اطاعت يعنى واجبات هم مقطعى است اّما معصيت ارزشش بيشرت است؟ دليلش اين است كه مصيبت گاهى است، هميشه و همه اطاعت 

 شود جهاد اكرب چرا؟  هاى ديگر است، لذاست كه جهاد با نفس مى حوزه  تر از  گسرتده  ى اين صرب  حوزه معرض معصيت است.  مقطعى نيست هميشه آدم در 
 شناسد.  كند، مرز هم ²ى چون شيطان پيوسته در حال تهاجم است و رها ²ى

 شناسد و نه آتش بس. آورد، نه مرز مى   ِ̈ أَيِديِهم َوِمن َخلِفِهم َوَعن أùَانِِهم َوَعن َشÆئِلِِهم»(167) از چپ و راست شيطان هجوم مى «ثُمَّ الَتِيَنَُّهم ِمن بَ
عزّت است، يعنى اگر آدم در مقابل  كند. اين قسم صرب كردن  كرد چون پيوسته شيطان تهاجم مى مرگ بايد بندگى  » تا دِم  ُ̈ «واعبُد َربََّك َحتَّى يَأتِيََك اليَِق

فرد خواهد بود.  ترين  فرد باشد ذليل معصيت نتواند بايستد ولو نامدارترين 

فرمود:  ام�املؤمن¨(عليه السالم) 

 تر است». بيچاره  ى زر خريد هم  برده  ى شهوت از  الرّق(168); بنده «عبد الشهوة اذّل من عبد 

آورم كه هر دو زيبا است. روايت از آقا امام باقر(عليه السالم) است   اينجا يك روايت هست در باب بهشت و جهنم و به خاطر اهميت هم روايت و ذيلش را مى
فرمود: 

 ها را در املكاره يف الدنيا دخل الجّنة; كىس كه سختى  ها. فمن صرب عىل   ها و صرب بر سختى «الجّنة محفوفٌة باملكاره والصرب; بهشت پيچيده شده به سختى
اطراف جهّنم كيف است و لّذت. فمن  ها، تا بخواهى   شود. و جهّنم محفوفة باللّذات والشهوات; اّما جهّنم پيچيده شده از لّذت دنيا به جان خريد بهشتى مى

 شود». اعطى نفسه لّذتها و شهوتها دخل الّنار;(169) كىس كه به كَيَفش بچسبد، به شهوتش بچسبد، وارد جهنم مى

 گويد:  مرآت العقول ذيل اين روايت، روايتى نقل كرده، خيىل روايت شنيد� است. مى مرحوم مجلىس در 
«ُرِوَي اّن الله تعاىل ملّا خلق الجّنة; خدا وقتى بهشت را آفريد، قال لجربئيل انظر اليها; به جربئيل گفت: بيا بهشت را ðاشا كن آمد بهشت را ديد! بََه بَه عجب
ٌ̈ رأت وال اذٌن سمعت وال خطر عىل قلب برش; در  هايى، فيها ما ال ع  هايى، عجب نوشيد� خورد�  هاى زيباى آâ، عجب  درختى، عجب گىل، عجب جوى
نكرده، وقتى جربئيل اين بهشت زيباى خدا را ديد: قال يا رّب ال بهشت يك چيزهايى هست كه هيچ چشمى نديده و هيچ گوىش نشنيده، بر هيچ قلبى خطور 

 شوند، كدام احمقى است كه اين بهشت به اين زيبايى را ُمفت رها كند خداوند  بينم همه بهشتى مى يرتكها احٌد االّ دخلها; گفت: خدايا! اين بهشتى كه من مى
 اش پاگذاش` روى هوس است،  هاى ورودى بهشت همه  هاى ورودى آن را هم بب¨. فلÆّ حّفها باملكاره قال انظر اليها; ديد كانال به جربئيل گفت: كانال

 ها و مشكالت است. فلÆّ نظر اليها قال يا رّب اَخىش ان ال يدخلها گرفتارى  ها و   اش سختى  اش ايستادن مقابل شيطان است، همه  اش تحّمل است، همه همه
ترسم هيچ كىس نتواند وارد اين بهشت بشود. وملّا خلق الّنار قال له انظر اليها; وقتى آتش را خلق    بينم مى  هايى كه من مى احد; گفت: خدايا با اين كانال

 هاى گوناگون است، قال يا رّب اليدخلها احد; گفت: خدايا! اين آتش همراه با عذاب كرد الله اكرب، ديد آتش  كرد به جربئيل گفت بيا آتش را بب¨، جربئيل نگاه 
 بينم خيىل حÆقت است كىس كار كند كه اين آتش او را ببلعد، كىس كارى كند كه جهّنمى بشو. «فلÆّ حّفها بالشهوات،» خدا به جربئيل جهنّمى كه من مى



file:///G|/ghrooh%20tamin%20manabe/L/job/rahtoshe/rahtooshe1/rahtooshe-82/moharam1382/06.htm[6/10/2021 10:30:26 AM]

 هاى وروديش را بب¨، ديد هرچه كَيف است، هرچه لّذت است كانال ورودى جهّنم است. قال: انظر اليها فلÆّ نظر اليها قال يا رّب اَخىش ان يدخلها گفت: كانال

نگران اين هستم كه همه از َدم جهنمى بشوند». كرد، گفت: خدايا! من   هايش را نگاه  كّل احد;(170) وقتى اين كانال
محرم را نبيند. آدم كَّر باشد، موسيقى گوش ندهد اين كه اين كه شيطان تهاجم كند و انسان مقابلش بايستد مهم است. اين مهم نيست كه انسان نابينا باشد و نا 

ه@ نيست.

رسزهوا تاف` از رسورى است
 ترك هوا قوت پيغمربى است

آوردند. كىس مثل  ى ملك جاهاى ديگر را دادند، به هر حال با وعده و وعيد آنها را   ى ملك رى را دادند، به ديگرى وعده  ى عاشورا به عمر سعد وعده در قضيه
 گويند شب تا به صبح  لغزد. مى  دهيم پايش مى بروى حس¨ را بكىش ملك رى را به تو مى  لغزد. به او گفتند اگر تو  برابر رياست پايش مى عمر سعد كه در 

 شود با يك توجيه  كند صبح كه مى  گويد وارد اين ميدان گناه نشو! پرس ديگرش ترغيبش مى  غلطد يك پرسش به او مى  كند و در رختخواب مى اين پا آن پا مى
دروغ است اگر راست باشد اتوب الله من  كشيم يا بهشت و جهنم راست است و يا   رويم حس¨ را مى  گويد مى  آيد به جنگ با سيدالشهدا. مى شيطا� مى
 ى عدم صرب بر معصيت است اما  شود اين نتيجه  ايم يك نفر اين چن¨ مى دروغ باشد به يك دنياى آبادى رسيده  كنيم و اگر  سنت¨، دو سال ديگر توبه مى

 بينيم در مقابل گناه پنجهزار ن�و زير دستش بود، سپهبدى بود، اما مى براى خودش كىس بود   بينيم، حّر  نتيجه صرب بر معصيت را ببينيد چقدر زيباست! حّر را مى
رسبازت هستم.  گويد: حس¨ جان   كند مى  ايستد، سپر را واژگون مى كش` اâ عبدالله مى

دارد، قبل از آن كه به  اى  دستورالعمل سه ماده قرآن يك  قرآن چيست؟  دستورالعمل   شود در مقابل معصيت صبور بود؟  پس سؤال اين است: چگونه مى

قرآن است.  گويد به حق تفس�   كنم كه آنچه مى بپردازم به روايتى از موىل املوّحدين ام� املؤمن¨ عىل(عليه السالم) اشاره مى قرآن  دستورالعمل 

فرمايد صرب دو جور   ام�املؤمن¨ بعد از آن كه مى والّذكر ذكران ذكر الله عزّوجّل عند املصيبة وافضل من ذلك ذكر الله عندما حرّم عليك فيكون حاجزاً،(171) 
فرمايد: ما دو جور ياد خدا داريم: يñ ياد خدا به هنگام مصيبت است. الَّذيَن إِذا   است; يñ صرب در مقابل مصيبت است، يñ صرب در مقابل معصيت. بعد مى

فرمود:  كنند. بعد   گويند امانتى خدا به ما داده اين امانت را گرفته، ياد خدا مى  بينند مى أَصابَتُهم ُمصيبٌَة قالوا إِنَّا للِهِ َوإِنَّا إِلَيِه راِجعوَن، وقتى مصيبتى مى
 ى آخر است: فيكون ذلك حاجزاً، اگر كىس ياد خدا در جانش زنده شد ياد مهمرت از ياد خدا وقت مصيبت ياد خدا هنگام معصيت است، شاهد سخن آن جمله

معرض  بيند. مقصود از اين ذكر، خود را در  معرض خدا ديدن، اين ياد يعنى اين باور كه خدا مى خدا حاجز است، مانع از معصيت است! اين ياد، يعنى خود را در 
 تواند حاجز باشد. اين ذكر كه به تعب� امام راحل عظيم الشأن انسان خودش را در محرض ذات خدا ديدن است نه اين كه مقصود، ذكر زبا� باشد، ذكر زبا� ²ى

دارد:  شود، اين سه ماده   شود كه ياد خدا مانع مى مقّدس ربوâ ببيند، اين حاجز است، اين مانع است. آن وقت چطور مى

ماده ى اول

 شود. هيچ  اش ضبط مى  گوييد كه گم بشود، همه  شود، خيىل قابل تأمل است، هيچ چيزى شÆ ²ى  ى اول آن كه هيچ عمىل از اعÆل انسان گُم ²ى 1ـ ماّده
َصخرَة أَو ِيف خَرَدل فَتَُكن ِيف  پرسم، يا بَُنىَّ إِنَّها إِن تَُكن ِمثقاَل َحبَّة ِمن   ماند و قابل مخفى كردن از خدا نيست: يا بنّى،   كنى كه گم بشود، مى نگاهى ²ى

فرمود: حقارت است،  دارد، رضب املثل   ñهاى بسيار كوچ  خردل به معناى گياهى است كه دانه َمواِت أَو ِيف االَْرِْض يَأِْت ِبها اللُه إِنَّ اللَه لَِطيٌف َخِبٌ�،(172)  السَّ

 اى از زم¨،  اى، مخفيش كنى در دل آسÆنها،مخفيش كنى در گوشه صخره  اى كارى انجام داده باىش، مخفيش كنى در دل  ذرّه خردىل يعنى   ى  پرسم اگر به اندازه

 شود، محو شد� نيست  شود، ضبط مى  ماند ثبت مى  دهد مى آورد. يعنى هيچ چيز از اعÆل مخفى كرد� نيست. هر عمىل كه انسان انجام مى   خدا او را مى
كردم، نفهميدم،  ى نصوح، گفتى خدايا بد  كردى، و سپس توبه كردى توبه فرموده: اگر گناهى   ى خدا يعنى چه؟ خود خداوند   ى خدا، مگر به اراده مگر به اراده
كرد آن خ�ه رسى ادامه پيدا  ناكرده   هايش برود. اّما اگر خداى  فرشته گذارد آبرويت پيش     پوشاند. حتى ²ى فرشتگانش هم مى كردم، خدا حتّى از چشم  خطا 

 كند. گفت: مجازات مى  كند، تو هم¨ دنيا هم  مجازات مى وقت است كه خدا 

از مكافات عمل غافل مشو
 گندم از گندم برويد َجوز َجو

گ�د. گفت:    گ�د، محكم هم مى  دهد اّما در وقتش مى خدا مهلت مى

لطف حق با تو مداراها كند

 چون كه از حّد بگذرى رسوا كند
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 پوشاند اّما خدا غيور هم هست، اين دل بايد پايتخت خدا باشد. اگر اين دل فرمايد: بله خدا ارحم الراحم¨ است، مى   در كتاب اربع¨ امام رضوان الله عليه مى
 زند كه آدم نتواند از جا بلند شود: أََخذناُهم بَغتًَة،(173) فأََخذناُهم أَخَذ َعزيز مرتبه آنچنان سيىل مى  دهد و بعد يك  پايتخت شيطان بود يك مّد} مهلت مى

ُمقتَِدر.(174)
بنابراين اّول¨ نكته اين است كه هيچ عمىل از اعÆل ما گم شد� نيست. پس 

ماده ى دوم

 داند. باطن يعنى چه؟  ى دوم اين است كه هيچ عمىل از اعÆل ما از ديد خدا پنهان نيست، خدا دقيقاً نه به ظاهر اعÆل ما كه باطن اعÆل ما را هم مى 2ـ ماده
 داند هم اخفاى از ّرس را». َّ َوأَخَفى;(175) خدا هم ّرس را مى  گ�يم؟ «يَعلَُم الرسِّ گذرد، چه تصميمى مى   اآلن در خاطر ما مى آن خطورات قلبى ما، آن چه كه 
فراموش طرف آن را  گرفته و خوِد   تر از رس آن تصميمى است كه كىس  فرمود: مخفى  تر از ّرس چه چيزى است؟ امام صادق(عليه السالم) اخفاى از ّرس چيست؟ مخفى

 داند. كرده اّما ذات مقّدس ربوâ آن را هم مى

 داند» «َويَعلَُم ما اظهارش نكنيد خدا آن را مى اظهارش كنيد يا  «قُل إِن تُخفوا ما ِيف ُصدورِكُم أَو تُبدوُه يَعلَمُه اللُه; اگر چيزى را در دلتان هم داشته باشيد يا 
 تواند انسان چيزى را از خدا مخفى كند.  داند»، مگر مى  ها و زم¨ هست مى َمواِت َوما ِيف االَْرِْض;(176) آنچه در آسÆن ِيف السَّ

عالّم الغيوب  داند، خدا   داند، نجوايشان را مى  دانند كه خدا رسّشان را مى َُّم الُغيوِب;(177) ²ى «أَلَم يَعلَموا أَنَّ اللَه يَعلَُم ِرسَُّهم َونَجواُهم َوأَنَّ اللَه عَال
ندارد، همه چيز در نظرش حارض است.  ى قدرت اوست آشكار و پنهان  براى خدا كه جهان هستى در قبضه است». اصال 

 كند، هم¨ است كه «إِنَّ اإلِنساَن لَيَطَْغى أَْن رَآُه اْستَْغَنى» تا خ�ه رسى مى  كند،  فرمايد: بدبختى برش اين است كه طغيان مى    ى علق مى سوره خداوند در 
براى خدا حساب باز  بيند «أَلَم يَعلَم بِأَنَّ اللَه يََرى»(178)چرا  چرا نظارت خدا را ²ى خ�ه رس   رسد به اينجا كه «أَلَْم يَْعلَْم بِأَنَّ اللَه يََرى» اين برش  مى

 كنيم. براى خالق هستى حساب باز ²ى  كنيم وىل  براى بچه حساب باز مى  كند. گاهى  ²ى

 گويد: درآورده است مى حرمتى انسان را خوب به شعر    â و âاد  â فارىس زبان است. اين جامى از شعراى 

در مقامى كه كنى قصد گناه
گر كند كود: از دور نگاه
رشم دارى, ز گنه درگذرى

پرده ى عصمت خود را ندرى
رشم بادت كه خداوند جهان

كه بود واقف ارسار نهان
بر تو باشد نظرش â گه و گاه

تو كنى در نظرش قصد گناه

اْالَبْواَب َوقالَْت َهيَْت لََك قاَل َمعاذَ اللِه إِنَُّه َرóِّ أَْحَسَن َمثْواَى إِنَُّه الَ يُْفلُِح در رابطه با حرضت يوسف داريم كه: «َوراَوَدتُه الَِّتي ُهَو ِيف بَيِتها َعن نَفِسِه َوَغلََّقت 
 ديد كار يوسف هم برهان رّب را نديده بود، اگر خودش را در محرض خدا ²ى الظَّالِموَن َولََقْد َهمَّت ِبِه َوَهمَّ ِبها لَوالَ أَن رَأَى بُرهاَن َربِِّه»(179) اگر يوسف 
 ها كه بتها نبينند. يوسف  اى كشيد روى بُت پارچه بزند يك  دارد كه وقتى زليخا خواست دست به گناه  ðام بود. اّما خودش را در محرض خدا ديد، پاك ماند. 
نربم و خدا را ديد و با اين ديدن در مقابل گناه ايستاد و  برى، من از خدا حساب  ندارد اين طورى حساب مى گفت واى بر تو از يك بتى كه فهم و شعورى 

 تواند مقابل گناه بايستد. هركس به هر ميزا� كه اين باور را داشته باشد مى

ماده ى سوم

مرحوم شيخ بهايى رحمة الله عليه م العمل،   كنيم، تجسُّ برداشت مى ِ̈ هÆن را فرداى قيامت   دهيم َع  ى سوم اين است كه آنچه اينجا انجام مى 3ـ ماده
جزاى عمل را  شود. تجّسم يعنى چه؟ يعنى فرداى قيامت  ترديدى است كه از كتاب و سّنت استفاده مى   â معارف مسلّم  گويد: اين قّصه تجّسم عمل از  مى

عقرب.  شود مار و   هاى نيش دار مى حرف  هاى بهشت و خود آن   شود نعمت  شود مجازات، خوِد اين ²از مى  بينى، خوِد اين عمل مى ²ى
گفت:

گرگان يك به يك خوهاى تو گشته 
مى درانند از غضب اعضاى تو

اين سخن هاى چو مار و كژدمت
مار و كژدم مى شود گ�د دمت
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درست مجازات است. اصال بهشت در باطن اين جهان است جهّنم هم در باطن اين جهان است،بهشت، فردا   ى  روز قيامت خود اين اعÆل ما تعي¨ كننده
 كنيم يا جهنم. درست مى براى خودمان  اآلن هست، لحظه به لحظه يا بهشت   شود هم¨  درست ²ى  شود بلكه امروز هست. جهّنم فردا  ²ى

حوزه ى صرب: صرب بر طاعت دّوم¨ 

 ى انسان گذاشته كه در روايات از آن تعب� شده به صرب بر طاعت. برابر انجام وظايفى است كه خداوند به عهده  ى صرب، صرب در  حوزه دّوم¨ 

 پذير نيست.  شود كه انجام ðام تكاليف و وظائف بدون صرب امكان قرآن و روايات استفاده مى از 
اولياست،  پذير نيست. پيغمرب(صىل الله عليه وآله وسلم) در رأس  كرده و اين جز با صرب امكان نرسيده مگر اين كه از دولت َسَحر استفاده  هيچ وليّى از اولياى خدا به جايى 
د ِبِه ناِفلًَة لََك َعَىس أَن يَبَعثََك َربَُّك َمقاماً َمحموداً»، اگر شÆ كه پيغمرب ما  شود كه «َوِمن اللَّيِل فَتََهجَّ دارند، به پيغمرب ما گفته مى دارند از پيغمرب  اوليا هرچه 

 خواهى، اين مقام شايسته از دولت سحر است. هم هستى مقام شايسته مى

 ى بارز اين طاعات گرفتنى نيست. ²ونه عرصه آن طاعت انجام   شود و بدون صرب در اين   ها هست كه با گذشت از سستى و رخوت انجام مى بخىش از طاعت

²از صبح و يا ²از شب است.
 خواهد; حاال اين هوس گاهى هوس ماىل است، اين هوس گاهى  طلبد، پاگذاش` روى هوس را مى  هاى نفسا� را مى بخش ديگرى از وظايف گذشت از خواهش

 شود فقط محدود به مسائل جنىس نيست. اين اطاعت بدون گذشت از هوس رياستى است و گاهى هم هوس هوس جنىس است. گذشت از شهوت كه گفته مى

 شود. هوس ²ى

فراهم نيست اينها ازدواج برايشان   ى  «َوليَستَعِفف الَّذيَن الَ يَِجدوَن نِكاحاً»(180) در اين آيه رشيفه عفت به عنوان يك وظيفه تعي¨ شده است، آنها كه زمينه
دارد:  ام�املؤمن¨(عليه السالم) در باب آنهايى كه پاك هستند روايتى   شود مگر با گذشت از شهوت.  نگهدارند. اين ²ى برابر گناه  عفت به خرج بدهند، خودشان را در 

 ى شهيد راه خدا باالتر از آن رزمنده ن قََدَر فََعفَّ كاد العفيف أن يكون ملكا من املالئكة;(181)، حتى اجر  هيُد يف َسبيِل اللِه بِأعظََم أجراً ِممَّ «ما املُجاِهُد الشَّ
فرشتگان الهى است».  اى از  فرشته چرا كه انسان پاك دامن چون   كند;  دارد و گناه ²ى كىس نيست كه قدرت بر گناه 

فرمود كه: ام�املؤمن¨(عليه السالم) در يك سخنى 

فروشد».   كَرَُمت َعلَيِه نَفُسُه هانَت َعلَيِه َشهَواتُُه;(182) آن كىس كه با شخصيّت است خودش را به هوس ²ى «َمن 

فرمود: ام�املؤمن¨(عليه السالم) در يك سخن ديگرى ـ كه در غرر آمده است ـ  امام 
 شود». ارزش مى   â برايش  ها  «من كَُمَل عقله استهان بالشهوات; كىس كه بچه نباشد، بچه گانه فكر نكند شهوت

ترك خشم و شهوت و حرص آورى 
هست مردى و رگ پيغمربى

حوزه ى صرب: صرب بر مصيبت سوم¨ 

 هاى جا�. منطق  هاى ماىل، چه مصيبت  شود چه مصيبت  هايى كه در زندگى بر انسان وارد مى عبارت است از صرب بر مصائب. مصيبت  ى صرب  حوزه سّوم¨ 

كرد. اين واقعيّت را بايد بپذيريم كه بينشÆن را نسبت به دنيا بايد تصحيح كنيم، بعىض برخورد  صبورانه  اسالم اين است كه بايد بر اين مصائب و با اين مصائب، 
نادرستى است، اصال دنيا جاى سختى است، دنيا جاى مشكل است:  قرآن اين است كه اين بينش، بينش  از ما بينشÆن اين است كه دنيا جاى خوىش است، منطق 

كرديم». «لََقد َخلَقنا اإلِنساَن ِيف كَبَد;(183) ما انسان را در م` مشكالت خلق 

دارد، هم  ى ترشيعى  براى تربيت اين انسان هم برنامه نرم كند. خداوند   ها، با مشكالت دست و پنجه  تربيت اين برش، رشد اين برش اين است كه با سختى

كرده است. روزه را واجب   هاى آسا� داشته باشد اّما   توانست برنامه براى آدم شدن خداوند مى  ها را قرار داده.   ى تكوينى و در هر دو برنامه سختى برنامه
گرم كار شاقّى است، جهاد را قرار داده كه در حقيقت نثار جان هست، مسائل ماىل را قرار داده، مسائل غ� ماىل را قرار روزه در حّد خودش بخصوص در هواى 

دارد و آن اين است كه:   اى امام كاظم(عليه السالم) داده، لذاست كه در باب تربيت نكته
بردبار باشد». «تستحب عرامة الصبّي يف صغره ليكون حليÆً يف كربه; مستحب است كه بّچه را با سختى رشدش بدهيد تا در آينده 
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ناز پرورده تنعم نربد راه به دوست
عاشقى شيوه ى رندان بالكش باشد

برخورد داريم:  ها سه نوع   شود كه با مصيبت قرآن و روايات استفاده مى از 

1ـ جزع ²ودن

 رسد ُّ َجزوعاً، وقتى يك باليى، مصيبتى به او مى ُه الرشَّ همراه با جزع است: إِنَّ اإلِنساَن ُخلَِق َهلوعاً،(184) انسان حريص آفريده شده، إِذا َمسَّ برخورد   ñي

 خواهد ديگران به اين خ�  خواهد خودش باشد، انحصار طلب است ²ى  رسد فقط مى ُه الَخ�ُ َمنوعاً، وقتى يك خ�ى به او مى  اندازد، َوإَِذا َمسَّ جزع به راه مى
 ها اين چن¨ نيستند. ²ازگزاران كه تربيت انسا� شدند، اين برسند. االّ املصلّ¨،(185) مگر 

داغ است، مصيبت است، آدم در سوزد،     شود جزع گريه كردن نيست، گريه امر طبيعى است. دل آدم مى قرآن و روايات اهل بيت(عليهم السالم) استفاده مى از 
فرمايد كه مشهور فقه    اى مى كرده معناى جزع را امام در تحرير الوسيله مسئله  اى داريم كه مشّخص  ندارد. اّما در فقه ما يك مسئله مصيبت گريه كند اشكاىل 

فرمايد:     اند مى مراجع فتوا داده  ى  است يعنى طبق اين فتوا همه

«يجوز البكاء عىل امليت; جايز است كه انسان بر ميت گريه كند، بل قد يستحب عند اشتداد الحزن; بلكه گاهى هم مستحب است وقتى كه حزن آدم زياد
الرّب; گريه كند اّما مواظب زبانش باشد كه چيزى نگويد كه خدارا خشمگ¨ كند خدا را غضبناك كند». بشود گريه كند، ولكن ال تقول ما يسخط 

 شود. قرآن استفاده مى برخورد كه از  جزع اين است كه انسان در مصيبت رفتار غ� معتدل داشته باشد. «خلق االنسان هلوعاً اذا مّسه الّرش جزوعاً»، اين يك 
برخورد مؤمنان با مصيبت اين طورى نيست. اما 

صبورانه برخورد  2ـ 

 ى مقابل جزع، يعنى سخن خالف منطق نگف`، خالف برخورد كردن. يعنى نقطه كردن، با متانت  برخورد  بروز مصيبت با متانت  صبورانه يعنى هنگام  برخورد 
 گوييم رشع نگف`، رفتار غ� مت¨ نداش`، تحّمل كردن و باور كردن مصيبت. مصيبت هم اعّم است; چه مصيبت ماىل باشد، چه مصيبت جا�. اين مصيبت كه مى

برسد.  اى كه به انسان  يعنى هر بال و حادثه

حق تعاىل گرم و رسدو رنج و درد
بر تن ما مى نهد اى ش� مرد

خوف و جوع و نقص اموال بدن

جمله بهر نقد جان ظاهر شدن(186)

برده است. اين يك نكته است كه اگر انسان در  هاى ديگر را از يادش   شود بخاطر اين است كه مصيبت براى انسان بسيار سنگ¨ ðام مى  ها  راز اين كه مصيبت
 كند. تكرار كند تاِب تحمل پيدا مى باورهاى اعتقاديش را   ها،  مصيبت

بيچاره است. له يف كّل يوم ثالث مصائب ال يعترب بواحدة منهّن ولو فرزند آدم  ٌ̈ ابن آدم; اين  فرمود: مسك يك روايتى از امام سجاد(عليه السالم) هست. حرضت 
 هاى  ها ðام مصيبت بگ�د از اين مصيبت عربت   بيند و اگر  اعترب لهانت عليه املصائب الدنيا و امر الدنيا;(187) اين انسان هر روز سه تا مصيبت جانگداز مى

 شود. اگر  شود. اين سه تا مصيبت چيست؟ فاّما املصيبة االوىل فاليوم الذي ينقص من عمره; مصيبت اّول; هر روزى كه از عمرش كم مى براى او ناچيز مى دنيا 
ناراحت نيستيم. وان ناله نقصان يف ماله اغتّم به بگذرد ما  ارزشمند عمر يك روز   ى   كند. اّما اگر از اين رسمايه  گ�د، گريه مى ازمالش بزنند ماتم مى يك مقدار 
 گ�د، ندارد، والُعمُر ال يرّده يشء، والثانية انه يستوىف رزقه، رزقش را بتÆمه از اين دنيا مى دارد اّما عمرى كه رفت جايگزين  و الدرهم يخلف عنه، پول جايگزين 

 دهند. والثالثة  كشند و اگر حرام باشد او را عذاب مى فان كان حالال حوسب عليه وان كان حراماً عوقب عليه، در حاىل كه اگر حالل باشد. از او حساب مى
اآلخرة مرحلة ال يدري عىل الجنة أم عىل الّنار;(188) هر روز باالتر از اين است، قيل: وما هى قال: ما من يوم ùيس االّ وقد د� من  اعظم من ذلك، سوميش 
فرمايد اگر اينها را آدم   چكاره است؟ بهشتى است يا جهّنمى؟ امام سجاد(عليه السالم) مى  داند آنجا   شود قيامتى كه آدم ²ى نزديك مى  گذرد به قيامتش  كه از او مى

 هاى دنيا چيزى نيست. باورش بشود مصيبت

عارفانه برخورد  3ـ 

برخورد كند. اللّهم اّ� اسئلك صرب برخورد كند، به عنوان يك لطف  عارفانه است اين كه انسان با مصيبت به عنوان يك هديّه  برخورد  برخورد نوع سوم كه  اّما 
 گويند: خيىل ممنون.  خواهم، صرب شاكرين يعنى چه؟ صرب كسا� كه هنگام بال مى الشاكرين لك، خدايا من صرب شاكرين را مى

اگر با ديگرانش بود ميىل
ظرف مرا بشكست ليىل چرا 
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 گويد: به تعب� سعدى مى

كوتاه همتان همه راحت طلب كنند
عارف بال كه راحت او در بالى اوست

بگذار هرچه دارى و بگذر كه هيچ نيست
اين پنج روز عمر كه مرگ از قفاى اوست
هر آدمى كه كشته ى شمش� عشق گشت

گو غم مخور كه ملك ابد خون بهاى اوست
از دست دوست هرچه ستا� شكر بود

سعدى رضاى خود مطلب چون رضاى اوست(189)

 كند تا يا الله بگويد، تا خدا از يادش نرود تا امتحان بدهد تا از اين امتحانات سخت رسبلند ب�ون بيايد اصال خدا گاهى بال را به عنوان يك هديه تقديم مؤمن مى
 تر است. هركه باالتر است امتحانش هم سخت

 شود بر امتحانات و بالهايش افزوده مى فرمايد: ا²ّا املؤمن {نزلة كّفة امليزان كلÆّ زيد يف اùانه زيد يف بالئه،(190) هرچه بر اùانش    امام صادق(عليه السالم) مى
 شود.  تر مى  رود امتحانات هم سخت  شود. هرچه كه معلومات باال مى افزوده مى

مقرّب تر است هر كه در اين بزم 
 جام بال بيشرتش مى دهند

 تر است. لذا در اصول كاىف باب البالء هست: اّن اشّد الّناس بالًء االنبياء ثّم الذين يَلونهم االمثل فاالمثل، امتحانات انبيا از همه سخت

زين سبب بر انبيا رنج و شكست
 از همه خلق جهان افزون تر است(191)

ابراهيم را نگاه كنيد: واذ ابتىل ابراهيم ربّه بكلÆت فاðهّن قال اّ� جاعلك للّناس اماماً(192)
برخورد كرد   ها را در طبق اخالص گذاشت تقديم به خدا   ى اين در كربال سيد الشهدا(عليه السالم) از زن و بچه گذشت، از هستى گذشت، از اقوام گذشت، همه

كرباليى اين صرب را با خودش داشت. جزع كه نبود، صرب عادى هم نبود، صرب شاكرانه بود. در يك جايى گفتم: احتÆال در عزت  عزّت حسينى و  شاكرانه، و در كربال 
نخواهد ديد. عارىف به من گفت: گذشته كه ز� به داغديدگى زينب كربى(عليها السالم) ديده نشده در آينده هم احتÆال، تاريخ ز� به داغديدگى زينب كربى(عليها السالم)
داغ هيجده تن از  ى تاريخ هم ز� به داغديدگى زينب كربى(عليها السالم) و با تحّمل او نخواهد آمد. ز� كه در يك روز  چرا گفتى «احتÆال» بگو «قطعا» در آينده

 ى سيد الشهداء(عليه السالم)پيش  شود رس بريده دوازدهم وقتى وارد مجلس ابن زياد مى داغ عزيز جوانش را ديده اّما اين زينب(عليها السالم)روز  عزيزانش را ديده، 

 گويد زينب! كيف رأيت ُصنع الله باخيك(193)، چگونه ديدى كارى را كه خدا براى اين كه ²ك روى زخم دل زينب(عليها السالم)بپاشد مى چشمش است. ابن زياد 

 شود. گفت: ما رأيت االّ جميالً،  اش اين مى خالصه خالصه كنى،  عرفا� را   هاى  عرفان است، ðام كتاب كرد، زينب يك جمله گفت كه اين جمله ðام  برادرت  با 
هرچه بود زيبا بود.

اگر بر ديده ى مجنون نشينى
 به غ� از ُحسن از ليىل نبينى

 ى عىل اكرب گريه كرده، وقتى رس برادر را كرده روز عاشورا آمده كنار بدن قطعه قطعه  ى برادر گريه  كرد، كنار بدن قطعه قطعه  ها  داغ ديد، مصيبت ديد، گريه
عاشورائيان  ى  وبرخورد همه برخورد امام سجاد(عليه السالم)  برخورد زينب(عليها السالم)،  سازگار نباشد نگفته،  عزّت حسينى  كرده اّما يك جمله كه با  باالى نيزه ديده گريه 

برخورد شاكرانه است.
 كنيم: در پايان اين دو بيت شعر را به محرض باب الحوائج اىل الله حرضت قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس(عليه السالم) تقديم مى

اى ساقى رسمست زپا افتاده
دنبال لبت آب بقا افتاده

دست و علم و مشك سه حرف عشق است

افسوس زهم اين سه جدا افتاده
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آموزه هاى تربيتى عاشورا

منشور منّور عاشورا

 خواندند و مشرتك فرا مى  ها را به هدىف  يكتاپرستى ـ انسان �امى انبيا و اولياى الهى در س� و سلوك معنوى انسان، به سوى هدايت و ك�ل ـ در راستاى توحيد و 
آرمان مقّدس به رسالت مبعوث گرديدند.  فروزان در جهت تحّقق اين  ستارگان  در اين مقصد با يكديگر تفاو� نداشتند و آن 

 اى رصفاً تاريخى  ى كربال به عنوان حادثه  ترين هدف عاشورا نيز اعتالى توحيد و محو آثار هر گونه رشك و نفاق بود. و به هم¤ دليل نبايد به ح�سه مهم
گ�د. مورد توجه قرار   ها  قلمرو گذشته و آينده، در طول زمان و در حيات انسان الزم است ابعاد وجودى آن در  نگريست، بلكه 

درس مبارزه با نفس است و از اين رهگذر  حركت مقّدس َمثَل اعالى جهاد اكرب و   ¶ايد و اين  ترسيم مى براى جهانيان   ترين راه و رسم زندگى را  عاشورا، عاىل
ك�الت ملكو� آموخته و در اين راستا هيچ  ى عمل، به مشتاقان  عرصه عرفاº و درجات معنوى را در  درست زيس¼، رسيدن به حيات معنوى، كسب مقامات عاىل 

فروزان به تعظيم افتاده و آن را برابر اين مشعل  براى پويندگان طريق حق، و عاشقان عدالت باقى نگذاشته است; لذا قلوب اهل معرفت و فضيلت در  ابهامى 
 اند.  كرده  ترين تجّىل مقام واالى انسانيت تلقى  بزرگ

عاشوراست. گردد، تبي¤ هدف امام حس¤(عليه السالم) از نهضت     ى اهل بيت(عليهم السالم) مشاهده مى بارزترين مسايىل كه در س�ه يÃ از 

ح�ة الضاللة»(194)  خوانيم: «و بذل مهجته فيك لينقذ عبادك من الجهالة و  كرده است، مى زيارت اربع¤ كه صفوان جّ�ل از امام صادق (عليه السالم) نقل  در 
انحراف و ضاللت و در راستاى رهانيدن جامعه از ناداº بوده است.  جلوگ�ى از  در اين حديث رشيف هدف از قيام مقّدس حسينى، 

 ترين محور بياناتشان در خصوص نهضت حسينى اين بود كه سّوم¤  ـ اساىس حرضت امام خمينى(رحمه الله) ـ كه در مكتب تربيتى امام حس¤ (عليه السالم)، رشد يافته بود

 آيد كه آثار و نتايج  ى نظرى و عمىل امام خمينى(رحمه الله) در اين خصوص بر مى بررىس و تحليل س�ه فروغ امامت در قيامش چه چيزى را به ما آموخت. از 
براى صيانت از دين نبايد از كمى  تر اين كه   ى مهم  ى حسينى در بعد اصالح اجت�ع و نيز تهذيب و خود سازى آحاد جامعه بوده است. و مساله گرانبار ح�سه

برگزيد. زورگويان هراسيد و در مقابل آنها تن به ذلت داد و شهادت را بر حيات ننگ¤  ن�و و قدرت 
عرتت را در زندگى خويش پياده قرآن و   اند بر طبق بينش متعاىل خويش هم رنگ   هاى حيات بخىش نوشيده جرعه  ى جوشان عاشورا  آنان كه از چشمه

مكارم عاىل هدايت كند. افراد جامعه را به سوى تعاىل و   اند تا حقيقت و فضيلت به نور افشاº خود ادامه داده و   اند و هم جان خويش را سپر ساخته ¶وده

 نويسد: بزرگوار سيد عبدالكريم هاشمى نژاد مى شهيد 
گردان، آن ملّت نادان و Ù خرب از خدا، از آن وضع گمراه، آن اجت�ع رس  گرديد تا آن بندگان  «..خون امام حس¤ (عليه السالم) ريخته شد و نهضت مقدس او انجام 

 دهد و  رود و به چه كىس بار مى  كند و به كجا مى گمراهى و ضاللت نجات يابد تا بداند چه مى بص�ت پيدا كند و دانا شود و از  خالىص يا بند، تا امت  دردناك 
گذارد!».(195)   ن�وى انساº خود را در اختيار چه قدر� مى

اكرم(صىل الله عليه وآله وسلم) است كه به تعب� قران كريم «اسوٌة حسنة»(196) بوده و  ى اسالمى، شخص رسول  به لحاظ تاريخى، نخست¤ مرÙّ و معلّم در جامعه
استمرار آن قطعى است. مورد تأىس مسل�نان در اعصار مختلف قرار گرفت البته اين تأث� پذيرى از خاتم رسوالن، منحرص به زمان و مكان خاىص نبوده و  بعدها 

فراگرفته بودند. وقتى رستم فرخ زاد از ربيع پيامربشان نكات خوÙ را  آموزىش، از  اسالم به رغم نداش¼ تحصيالت رسمى در مكاتب تربيتى و مراكز  رزمندگان صدر 
 داند چه مقصدى را تعقيب و چه كارى انجام نربد با ما چيست؟ وى ـ ه�نند معلّمى توانا كه مى پرسيد: هدف ش� از  اسالم ـ  بن عامر ـ فرمانده فاتح سپاهيان 

 دهد ـ پاسخ داد: مى

االسالم;(197) تا بندگان را از بندگى اين و آن جوراالديان اىل عدل  «لنخرج العباد من عبادة العباد اىل عبادة الله و من ضيق الدنيا (االرض) اىل سعتها و من 
برسانيم». اسالم  به عبادت خداى متعال كشانده و آنان را از تنگناهاى دنيا رهانيده و از ستم اديان (ساختگى) به عدالت دين 

پرورش اندركاران تربيت و     ى دست  اى از تربيت اسالمى است ـ به همه  ى ¶ونه امام حس¤(عليه السالم) نيز به عنوان انساº واال و مرÙّ متعهدى ـ كه نشان دهنده
سازند، و افراد ظاهر ساز و مردم فريب را افشا   ى نفاق افكنان و  چهره  ها مقاومت كنند و  انحراف  ها و  برابر بدعت  ها آموخت كه در اين مس� بايد در  انسان
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سازند.(198)  ى راه حق و حقيقت باشند، اين مس� را هموار   سازى ن�وهايى كه بتوانند ادامه دهنده با اهت�م در تربيت و آماده

 ى تربيتى داشته براى مسل�نان جنبه گردد و  درس تلقى  ماجراى كربال به عنوان يك  كردند تا  تالش   ى هدى(عليهم السالم)  از زمان امام سجاد(عليه السالم) به بعد، اíه
باشد.

 ى جهات آن  باشد; يعنى در ضمن آن كه همه  ى حق جويان است، ماجرايى الهى هم مى براى همه  اى  آموزنده  ى  البته در ع¤ اين كه عاشورا نسخه
 آيد و نكا� قابل مشاهده است كه مختص برمى  ى امام حس¤(عليه السالم) كارهايى اختصاىص انجام شده كه تنها از عهده  تواند الگو قرار گ�د، وىل در اين ح�سه  مى

حركت را معقول و منطقى نگرد كامال عمل اين     ى عاشورا مى كارنامه برده، كه هر كس به   اى پيش  ماجرا را به گونه ايشان است.اگر چه امام حس¤(عليه السالم) 
دارد.  ى زيادى وجود  آموزنده  ها و نكات  درس حركت   ¶ايد، اما در اين  تلّقى مى

 هاى نوجوان، زن و مرد، همه اسوه افراد حارض در اين صحنه، اعم از پ� و جوان، كودك و   هاى عاشورا در �امى ابعادش رشد دهنده هستند و هر يك از  صحنه
 اند. تربيتى

 هايى شده كه با خون جوشان و تحول آفرين خود، رهربى الهى  اش رسمشق جاويدان مسل�ن  هاى خالصانه و همه جانبه در واقع امام حس¤(عليه السالم) با فداكارى
برد و به ملكوت و عرش و   فراتر مى  ¶ايد و ضم� آنها را از امور دنيوى و حاالت فناپذير   ى آنان پرتو افشاº مى و الهام بخش خود بر اع�ق قلوب و انديشه

 دهد. حقيقت پيوند مى

 هاى استبدادى  هاى الهى را بر ضد قدرت  ها نهضت سازد و به دست آن    هاى زندگى مقاوم مى عرصه دروº آن است كه آنها را در  تحوالت  مورد از اين  يك 
 نهد. بنيان مى

 نويسد:  عباس محمود عّقاد مى

 هاى شيعى را پديدار  ها و دولت خورد و پ�وانش دچار مصائب گشتند، وىل دعو� به جاى گذاشت كه پس از آن قيام «حس¤ در روز عاشورا به ظاهر شكست 
پرتوش  اى از نور كه   اش رخت كشيدند; دعو� كه پيش چشم مردم در حلّه فارس و هند زير سايه عرب و  ساخت; دعو� كه ساليان مت�دى ملوك و امراى 

 كند ¶ايان است».(199)  خ�ه مى  ها را  ديده

فرمايد:    كرده و مى  تر اشاره  ºتر و بنيا   اى مهم  ى طباطباð به نكته عالمه
اسالم نگذاشته بودند».(200)  ى اين واقعه است و اگر اتفاق نيفتاده بود، بنى اميه اسم و رسمى از  «اسالم زنده

برانداخت و شيعه را استوار ساخت.(201) مؤثرى بود كه با تاث� خود حكومت بنى اميه را   ى كربال عامل   ¶ايد واقعه خاطرنشان مى و در جايى ديگر 
 هاى تربيتى عاشورا در آموزه برخى از  آورد. حال به   ها پديد  تأث�ات شگفتى در انسان عزت معنوى و قدرت ملكو� خود   تواند با  بديهى است كه عاشورا مى

 كنيم: ذيل اشاره مى

ارزش ها 1ـ پاسدارى از دين و 

 ى اصىل �امى موازين خرد بوجود آمده و فلسفه براى تأم¤ و حفظ مصالح پنجگانه، يعنى دين و عقيده، نفس و جان، اموال، نسب و ناموس و عقل و  اسالم، 
 باشد، لذا مرتبط با اين احتياجات و نيازهاى زندگى مسل�نان مى معامالت و امور سياىس تضم¤ مصالح و منافع  دستورات فقهى; اعم از عبادات، احكام  رشعى و 

 ى تزاحم هر كدام با ديگرى ـ به حكم قاعده صورت  كارگ�د و در  براى حفاظت از اين مقاصد به  ن�وى خود را   شناىس مكلّف است حداكô توان و  فرد وظيفه هر 
دارند و انسان مسل�ن، متعهد و واالترى  ارزش  باورها،  اشاره، دين و  مورد  موارد مهمرت شود. در ميان پنج موضوع  «اهم و مهم» ـ بايد امور مهم فداى  فقهى 

برسد. پ�وزى يا شهادت)  براى صيانت از ديانت مهيّا باشد تا به تعب� قران به «احدى الحسن¤» ( مسئول بايد 

اسالم از براى بقاى  فرزندان خويش مقّدم داشت و   ى حق، رشافت اöان و دين را بر جان و مال و   ى مسل�نان و رهرب جبهه امام حس¤ (عليه السالم) به عنوان اسوه
خالفكاران و  هاى حكومت  حركت ح�ىس پايه زندگى عادى خويش چشم پوشيد و به همگان آموخت كه همه چيز خود را در پيشگاه حق نثار ¶وده و با اين 

بارورتر و مجد و عظمت آي¤ محمدى را تجديد ¶وده است.  اسالم را  درآورده و با جوشش خونش كه در واقع «ثارالله» بود، درخت مطهر  لرزه  غاصبان را به 
 نتوان گذشت از رس دينش  ديد مى فرزند و مال و جان و عيالش چو مى گذشت از رس 

 اند: فرموده امام خمينى(رحمه الله) در اين زمينه 
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نرتسيد»(202) نرتسيد، از شهادت  كرده است، در ميدان جنگ از قلت عدد  «تكليف ما را حرضت سيدالشهداء(عليه السالم) معلوم 

2ـ ايجاد روحيه ى حق طلبى و احقاق حق

خاطرنشان ساخت كه آن حرضت رصفاً به خاطر كرد و آن را از بدعت و تحريف نجات داد. در حقيقت بايد  عاشورا، دين رسول الله(صىل الله عليه وآله وسلم) را احيا  نهضت 

معرض خطر جّدى بود ـ و به منظور براى احياى سنت نبوى ـ كه در آن زمان در  نگرديد، بلكه  پذيرش حكومت يزيد و عدم بيعت با او از مدينه خارج  امتناع از 
آورد.  اى روى  معروف و نهى از منكر به چن¤ ح�سه فردى و اجت�عى و تحقق امر به  اصالح رفتارهاى 

 اند: يادآور شده باره  امام خمينى در اين 
بربند».(203) اسالم را از ب¤   خواستند اصل  «آنها (امويان) مى

 اند: فرموده آن روح قدىس در جاى ديگر 
 دادند».(204) اسالم را وارونه به مردم نشان مى «اگر نبود اين نهضت، يزيد و اتباع يزيد 

ايران و بيزانس تقليد  داند كه آشكارا در تاريخ اسالمى، آداب و رسوم غ� دينى را بدعت گذاشتند و كوشيدند تا از شاهنشاهى  جاحظ، امويان را نخست¤ كساº مى

سازند.(205) امپراتورى كرسى و قيرص تبديل  كنند و خالفت را به 

برگردانيدن جامعه از ظلم و ستم بوده است، لذا امام حس¤(عليه معيارهاى حق و   آيد كه آن حرضت در پى احياى  ارزشمند امام حس¤ (عليه السالم) بر مى از سخنان 
فرمود:  السالم) هنگام خروج از مدينه 

 ى اطاعت من ب�ون رود صرب كنم تا آن وقتى دايره خوددارى كند و از  سالمت يابد و هر كس  «هر كس متابعت كند و سخن حق را از من قبول كند، سعادت و 
كه خداى تعاىل ميان من و او حكم كند».(206) 

 نويسد:  بزرگان و رجال مى  اى خطاب به  حرضت در نامه

زيرا سنت را  خوانم;  قرآن و سنت نبوى فرا مى «انا ادعوكم اىل كتاب الله و سنة نبيّه; فاّن السّنة قد اميتت و البدعة قد احييت;(207) من ش� را به سوى 
 اند». كرده م�انده و بدعت را زنده 

3ـ ايجاد آگاهى و بيدار ¶ودن فطرت انسان ها

 ها فاصله ارزش  هاى سياىس و هم چن¤ بيدار شدن طمع نهفته (فتوحات اسالمى) و تبليغات مسموم امويان، مسل�نان از اعتقادات و  برخى خطاها و بازى در اثر 
غ�ت برد. هّمت و  مرگ بار و تؤأم با ذلّت فرو   ها، جامعه را در غفلتى  ºدگرگو گرفتند و حتى عاطفه و عرق مذهبى آنان رو به كاستى رفت، كه اين گونه 

الزم را از دست رفتارها ه�هنگى   ها و   كشانيد رو به ضعف رفت و دل  هاى دور دست مى رسزم¤ براى ابالغ پيام دين حق به  مذهبى كه زماº مسل�نان را 
همراه با تأييدهاى منفعت طلبانه و  ى ـ  آزاردهنده  اى كه سكوت كشنده و  فزوº گرفت به گونه  ى آن روز روبه   گ�ى در جامعه داده و ضعف در تصميم

آورد. ناگوارى در امت اسالمى پديد  تحوالت روحى  برخى خواص،  سودجويانه ـ 

كرد. برانگيخت و در روح و نهاد مسل�نان تحول ايجاد  غ��ندى را  فطرت پاك انساº و روح  ت�گى امام (عليه السالم)  اما به رغم اين 

آورند و خود را  توانند سعادت واقعى را بدست  صورت شكوفايى ـ مى  ى هستى انسانهاست ـ كه در  مزرعه بذرهايى در  براى امام كامال مشخص و مسلّم بود كه 
بگ�ند. حركت كنند و از امور پست و فناپذير فاصله  از اين وضع ذلت بار و غفلت ويران كننده نجات دهند و به سوى مقاصد واال و مقدىس 

 ها  ها و رسوخ آن در روح و روان انسان ارزش براى دستياÙ به هدف متعاىل حفظ   ها و بيانات امام از مدينه تا كربال به خوÙ مسئوليت و تكليفى كه  در خطبه
فرمايد:    دارد، مشخص است و رفتارشناىس دقيق امام در اين سخن حرضت نهفته است، آنجا كه مى وجود 

مردمان بندگان دنيا هستند و دين به «الناس عبيد الدنيا و الدين لعق عىل السنتهم يحوطونه ما درّت معايشهم فاذا محصوا بالبالء قل الديانون;(208) 
گ�ند دينداران در اقليت بگذرانند و اگر در ميدان ابتال و امتحان قرار  گرديده است، ح�يتشان از ديانت تا زماº است كه زندگى خويش را  اظهاراتشان منحرص 

هستند».
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سپردند و قيام عاشورا فراموىش   هاى فطرى خويش معتقد بودند كه طرفدار حق باشند، ليكن اين باور را به  گرايش به هم¤ سبب با وجود آن كه مردم در اع�ق 
 اى از خفتگان، با فرياد ح�سه آفرينان عاشورا بيدار گرفته بودند نجات داد و عده  ها را از غفلتى كه در پيش   اش انسان با كيمياى خود و آگاهى رسيع و عميق

مخرّب حاكميت غاصبانه آن زمان دچار خودباختگى  اى هم كه تحت تاث� تبليغات  گرفتند و عده براى جربان مس� خطايى كه پيموده بودند راه توبه پيش  شدند و 
برابر عوامل نفاق و جهل و بيداد از دست داده بودند، چگونه زيس¼ را از كربالئيان آموختند. شده و هويت اصيل خويش را در 

 ها، استعدادها، نيازهاى اصيل، رسالت و مسئوليت خط� آدمى در ارتباط با خداوند، جامعه و تاريخ را  ها آموخت كه خود را بشناسند و توانايى عاشورا به انسان
بازنگرى قرار دهند.  مورد ارزياÙ و 

درس هستند كه چگونه، �ايالت، احساسات و عواطف خود را جهت دهى كنيم تا �امى آنها در خدمت آموزگار اين  ياران او تبلور اöان و  امام حس¤ (عليه السالم) و 
بكارگرفته شوند.  هاى دينى  باورها و بنيان اعتقادات، 

4ـ ايثار و فداكارى

 گ�د، بر تعلّقات وجودى فايق دارد، ايثار است; عشقى ملكو� كه از رحمت الهى رسچشمه مى عنرصى كه در عاشورا حضور قطعى، تاث� گذار و تعي¤ كننده، 

 كند.  آيد و رشادت و فداكارى خلق مى مى

 شود كه چگونه آن حرضت مهياى  خواند، متوجه اين نكته مى بزرگوار امام حس¤(عليه السالم)است ـ مى عرفه را ـ كه از ¶ودهاى بسيار عاىل روح  وقتى انسان دعاى 
گذارد تا با اشتياق به درگاه حرضت احديت نثار كند.   صحراى كربال شده و جان خويش را در طبق اخالص مى آن فداكارى Ù نظ� در 

 هاشم نوشت:   ى بنى هنگامى كه امام از مدينه ب�ون آمد، به خواص و طايفه
 رسد و آن كه  ام كه هر كس در اين مس� به من بپيوندد به شهادت مى برگزيده «َمن لَِحَق Ù منُكم استُشِهد و من تََخلََّف لَم يَبلُغ الفتح;(209) من راهى را 

پ�وزى را در آغوش نخواهد گرفت». چن¤ نكند (به من ملحق نشود) 

حركت به فردى تشخيص دهد كه اين  پ�وزى بايد از طريق ايثار و فداكارى و شهادت بدست آيد. اگر   شود، وىل اين  پ�وزى منجر مى حركت به  به بيان ديگر اين 
اسالم مس� صحيح خود را به پي�يد ـ اگر  ى دينى و رشعى امر الزمى است و بايد افشاگرى كند و امت مسل�ن را از خواب غفلت بيدار كند تا جهان  لحاظ وظيفه

 تر و واالتر از اين امور است.  چه به بهاى دادن جانش �ام شود ـ بايد اين كار را انجام دهد و زنده ماندن و كشته شدن هدف نيست، بلكه هدف مقدس

 اند:  فرموده باره  امام خمينى(رحمه الله) در اين 
براى اين كه شهيد بشوند همه  دادند   شد و جوانان او مسابقه مى  تر مى افروخته  شد،   تر مى نزديك «هر چه روز عاشورا سيدالشهداء سالم الله عليه به شهادت 
اسالم  ى خدايى را بكنيم. آمديم   كه آگاه بودند كه ما آمديم اداى وظيفه براى اين كردند آنها     دانستند كه بعد از چند ساعت ديگر شهيداند. مسابقه مى هم مى

را حفظ كنيم...»(210)

5ـ عشق به عبادت

 شود. بنا به  ى با معبود به وضوح مشاهده مى  ى نظرى و عمىل حرضت امام حس¤ (عليه السالم); هم چون انبيا و اولياى ديگر، عشق به عبادت و رابطه در س�ه
گرديد تا شب عاشورا را فرمان حمله داد. حرضت ابوالفضل (عليه السالم) از سوى حرضت امام حس¤ (عليه السالم) مأمور  محرم) عمر سعد  نقل طربى عرص پنج شنبه (نهم 

بپردازد.  خواهد به عبادت  فروغ امامت آن شب مى چرا كه سوم¤  موكول شود،  گ�د و جنگ به روز بعد  از جفاكاران مهلت 

 گويد: امام حس¤ (عليه السالم) به ابالفضل العباس مى

موكول كن تا ما امشب را به ¶از و استغفار و مناجات با خداöان بازگرد و اگر توانستى هم¤ امشب را مهلت بگ� و جنگ را به فردا  برادرم) به سوى آنان  «(اى 
مغفرت و مناجات با او اشتياقى بس شديد دارم».(211) قرآن و طلب   داند كه من به ¶از، تالوت  زيرا خداوند خودش مى بپردازيم; 

درخواست براى آن حرضت آن قدر با اهميت است كه از دشمن  زيرا اين موضوع  برد;   توان به اهميت عبادت در زندگى آن حرضت پى  درخواست امام مى از اين 
 اش زيارتنامه كرد و به هم¤ دليل در  قرآن و شعائر توحيدى قيام  براى ترويج و زنده ساخ¼ ¶از و  اصوال امام   كند تا شبى را به عبادت بگذراند.  مهلت مى

 :  
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خوانيم مى

 دهم كه تو ¶از را برپاداشتى». «و اَْشَهُد انّك قَد أقمَت الصلوَة; و شهادت مى

 بينيم كه آن حرضت بدون توجه به ت�باران دشمن با كرد كه تجىل عشق امام به عبادت است و مى اشاره  عاشوراى امام حس¤(عليه السالم)  توان به ¶از ظهر  و يا مى
 هاى يارانش به نام  ى خود را تعطيل كند، ¶از ظهر عاشورا را در حاىل كه دو نفر از  براى لحظا� هجوم وحشيانه گرفتارى و با آن كه دشمن حارض نشد حتى  آن 

برگزار ¶ود. كرده بودند به ج�عت   ها را سپر  «زه� بن ق¤ بجىل»(212) و «سعيد بن عبدالله حنفى» پيش روى امام ايستاده بودند و سينه

وقتى ¶از به پايان رسيد سعيد بن عبدالله با بدº خون آلود و ضعف شديد در حاىل كه به روى خاك افتاده بود، چش�ن خويش را گشود و به سي�ى امام(عليه
كرد:  السالم)نگريست و به آن حرضت عرض 

فرزند رسول خدا اين تكليف خويش را نسبت به ش� انجام دادم؟» «اوفيت يابن رسول الله!؟; اى 

فرمود: سيدالشهداء (عليه السالم) در پاسخش 
 ات را بخوÙ انجام دادى و پيشاپيش من در بهشت برين هستى».(213) «نََعم اَنَت أمامى يف الَجنَِّة; آرى تو وظيفه

 گويد، خود گوياى باره چيزى ¶ى گ�ند و در اين    معرض كشته شدن قرار مى يارانش به دليل ¶از خواندن او در   بيند دو نفر از  اين كه امام حس¤ (عليه السالم) مى
گردند، خود كرد تا با قيامش مردم بيشرت خداشناس شوند، عبادت كنند و اهل فضيلت   خواهد اهميت ¶از را نشان دهد. در واقع امام قيام  آن است كه امام مى
عزادارى كنيد. درستى و راستى، فقط  بنابراين امام كشته نشد تا به مردم بگويد به جاى عبادت، عدالت، امانت،  بگ�ند;  گناه نكنند و جلو مفاسد و معاىص را هم 

 دهد. آوردن مردم به عبادت و فضايل به شهادت رسيدند ـ رنج مى مبارزه با گناه و روى  براى  اين طرز فكر روح مقدس شهيدان كربال را ـ كه 

6ـ ارصار بر اهداف، شكيبايى بر مشكالت

يارانش با حوادث تلخ و ناگوار و احياناً هر گونه سدى در افزايد، اين است كه وقتى امام و     ى حسينى مى فروزندگى ح�سه درخشندگى و  يÃ از عوامىل كه بر 

نگرديده و از خويش ضعف و منرصف  دفاع از حق  مبارزه با باطل و  گرديدند، به هيچ عنوان از تصميم اصىل خود مبنى بر    برابر اهداف مقدس خويش مواجه مى
خربهايى را از اين شهر به استحضار امام رسانيد كه كامال بر مردى كه از كوفه آمده بود  منزل «شقوق» رسيدند،  يارانش وقتى به   دادند. امام و  سستى نشان ¶ى
گرديده و بر جنگ با ش� هم عراق در مخالفت با ش� متحد و ه�هنگ  خاطرنشان ساخت، كه مردم  زيرا وى   هاى ساكن¤ اين ديار بود;   ها و دعوت ضد نامه

نكرد بلكه به راه خويش ادامه داد و بر مقاصد واالى خود پافشارى ¶ود و  اى عقب نشينى  ذره منتظره نه تنها  تحوالت غ�   اند. حرضت در مقابل اين  پي�ن شده
سازد.(214)    تر و ن�ومندتر مى يارانش را مصمم ارزش نشان داده و    Ù روزمرّه و فناپذير دنيا را با رسودن اشعارى، زندگى 

فرمود: حرم جدت ب�ون آيى؟   اى تو را وادار ¶ود كه از  انگيزه پرسيد: چه  ابوهرم نام داشت وقتى از امام  مردى از كوفه، كه  امام(عليه السالم) در پاسخ 

گرفتم».(215)  «بنى اميّه حرمت ما را شكستند، وىل من صرب و شكيبايى را پيش 

فرمود:  ¶ازگزاران ¶ود و بعد از سپاس خداوند به آنان  آورد، رو به سوى  بنا به نقل ابن قولويه و مسعودى، وقتى امام حس¤ (عليه السالم) ¶از صبح را به جاى 
رب و القتال;(216)خداوند به كشته شدن ش� و من در اين روز اذن داده و بر ش�ست كه صرب و «اِنَّ الله تعاىل اَِذَن ىف قَتْلُِكْم و قَتْىل ىف هذا اليوم فََعلَيُْكْم بالصَّ

گرفته با دشمن بجنگيد». استقامت در پيش 

مبارزان مؤمن باشد. به برابر مخالفان بايد روش  پروردگار است و پايدارى در  فرمايد، كه كشته شدن به امر    در اين سخنان، حس¤ بن عىل (عليه السالم) تأكيد مى
نابرابرى دو سپاه از نظر تعداد و پرهيزگارى مدد گرفت. در حاىل كه   آيد و بايد در ميدان رزم از عبادت و  پروردگار بدست مى عالوه، روح پايدارى از ارتباط با 

كرده بود، امام (عليه السالم) يارانش و منع شدن آنان از آب و آذوقه، رشايط بسيار سختى را بر سلحشوران عاشورا تحميل   ى امام و  محارصه ن�و و سالح جنگى و نيز 
كرده و برويد». فرمود: «از تاريÃ شب استفاده  برداشت و به آنان  يارانش  بيعت را از 

همراه خود بربيد». مرا نيز  افزود: «اهل بيت و بستگان  و هم چن¤ 
 ى تنها گذاش¼ امام را ندادند.(217) اجازه فشارها را به خود هموار ¶ودند و به خود   ها و  اّما آنان سختى

 نويسد: نْيَا»(218) مى  ى «إِنَّا لََننُرصُ رُُسلََنا َوالَِّذيَن آَمنُوا ِيف الَْحيَاِة الدُّ القرآن» ذيل آيه سيد قطب در تفس� «ىف ضالل 
پيامربان شكست  دانيم بر حسب ظاهر   كند، در صور� كه ما مى  دهد كه در دنيا رسولش و مؤمنان را يارى مى مذكور خداوند وعده مى  ى  «در آيه
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 اند». خورده

 گويد: براى اين كه نشان دهد چگونه مؤمن در حيات اين جهان پ�وز است مى آن وقت 
ياران و خويشاوندانش  ى  اسارت دشمن بوده و همه  اش در  درك و ملس كنى، روز عاشورا به كربال برو. انساº كه �ام اهل خانه  خواهى چن¤ فتحى را  «اگر مى
مرگ استوار و مقاوم ايستاد، گرچه به شهادت  ى  ندارد. لذا تا لحظه برايش مفهومى   طلبد و شكست  كرده و يك تنه مبارز مى  اند، باز قد علم  به شهادت رسيده

آورد». بزرگ را بدست  رسيد، وىل در هدف و مقصد خويش فتحى 

7ـ قاطعيت، رصاحت و صداقت

برگ نظامى دشمن و از فضاى اختناق سياىس امويان و از كمى  اى نرمش نشان نداد. از ساز و  خالفكاران لحظه برابر غاصبان و  حرضت امام حس¤(عليه السالم) در 

بدارد لذا اگر �ام جهان عليه او قيام ن�وى ح�يت كننده هراىس به دل راه نداد و با خداى خويش پي�ن بست كه رضاى حق را بر هر چيز ديگرى مقدم 
 ناپذير و در مقابل دشمنى خونخوار و تزلزل  هاى دشمنان با قاطعيتى   ها و سّم اسب  داشت. در زير شمش�ها و نيزه كردند، دست از حق و حقيقت بر ¶ى   مى

Ù رحم فرياد زد: 
 ايم و اگر  داند كه مغلوب نشده ندارد و اگر كشته شويم دنيا مى  كنيم، اگر پ�وز شويم تازگى  قدرت، اقدام به جنگ مى برابر خصم با  ن�وى اندك در  «ما با اين 

نگردد».(219)  ى ما خلىل وارد  گردد، در اراده  هاöان در زير سم اسبان پاره پاره  بدن

كرد تا آنجا كه برادرش) عرض  خطرناك مخالفت با دستگاه اموى و اقدام به جنگ بر حذر داشتند و محمد حنفيه ( برخى از خواص، امام را از عواقب  هنگامى كه 
فرمود:  دارد در شهر معينى اقامت نكنيد، امام  امكان 

كرد».(220)  مأوايى نباشد، باز هم با يزيد بيعت نخواهم  «اگر در �ام اين دنياى وسيع هيچ پناهگاه و 

براى شخص او با شهادت مذكور   ى  گرفته بود، صداقت و رصاحت داشت، هر چند، شيوه امام حس¤ (عليه السالم) با اتكاى به اصل اöان و عقيده، در مس�ى كه پيش 
توأم بود.

يارانش به  اى رسمى از شهادت مسلم بن عقيل، هاº و عبدالله يقطر آگاهى يافت. حرضت در حاىل كه اين مكتوب را در ميان  منزل «زباله» امام توسط نامه در 
فرمود:  گرفته بود  دست 

آزاد است و از سوى ما حقى بر گردنش بازگردد،   اند، اينك هر يك از ش� كه بخواهد  «خرب تأسف انگيزى به دست ما رسيده و شيعيان دست از يارöان برداشته
 باشد».(221) ¶ى

گرديد.  هاى گوناگون مطرح  موارد مختلف و به مناسبت اين طرح و پيشنهاد نه يك بارونه در يك منزل، بلكه در 
مذكور با بياº ديگر، اما با يارانش با امام ماندند، باز هم موضوع   اى معدود و با صداقت و استقامت و فداكار به عنوان  منزل «بطن عقبه» كه تنها عده حتى در 

 تر از سوى امام حس¤ (عليه السالم) عنوان گشت.(222) افزون رصاحتى 

آموزش و تربيت نسىل خالص، فداكار و گسرتده در جهت  برخوردهاى آزادمنشانه با حالتى از مهرباº و عطوفت توأم بود و گويا هدف امام تالىش  البته اين گونه 
پرهيزگار بوده است، كه سخنان امام در شب عاشورا مؤيد اين نكته است: 

 دهم با رضايت من همگى اجازه مى  شناسم و خانداº نكوتر از خاندان خودم رساغ ندارم. بدانيد كه به ش�  يارانم ¶ى  تر و بهرت از  «اّما بعد، ياراº شايسته
براى رف¼ خود قرار دهيد».(223)  اى  برويد كه من حقى بر ش� ندارم. اينك تاريÃ شب ش� را در بر گرفته، آن را وسيله

8 ـ غ�ت و عزّت

مبارزه با موانع حق به آدمى ندارد و كشته شدن در راه  مرگ و نابودى تفاو�   ى اهل ستم با  اساس و محور منطق حسينى اين است كه زندگى در زير سلطه

فرمايد:    رهاند امام(عليه السالم) مى  دهد و او را از ذلت مى حيات معنوى مى

بَرَماً».(224)  «اºَّ ال أرى املوَت إالّ الّسعادَة و ال الحيوَة مع الظامل¤ إالّ 

ندارد; سازگارى   ºكرامت انسا سازش، ننگى است كه با اöان و  خوارى قرين است و اين گونه  امام حتى بر اين باور است كه اساساً زيس¼ با اهل طاغوت با زبوº و 
 ى اين مردان حق است دست زد. رسچشمه  ى   اى شكوهمند كه شيوه ترجيح داد و به ح�سه مرگ رسخ توأم با رشافت را بر اين نوع زندگى ذليالنه  پس بايد 
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 زند و  رهاند و به ابديّت پيوند مى مردان خدا را از تعلقات مادى و امور پست و فناپذير مى شگرف، اöان و اعتقادى راست¤ است كه دل و روح  نگرش و بينش 

 ى درباره اكرم (صىل الله عليه وآله وسلم) گرديد كه رسول   ها موجب  برد و هم¤ ويژگى   آنها را از روى اختيار و با حالتى پر نشاط و توأم با اشتياق به قربانگاه حق مى
فرمود:  امام حس¤(عليه السالم) 

چراغ هدايت، كشتى نجات، پيشواى سعادت و «اّن الحس¤ بن عىل... مصباح هدى و سفينة نجاة و امام خ� و öن و عزٍّ و فخر; حس¤ بن عىل(عليه السالم) 
عزت و افتخار است».(225) خجستگى و امام 

 اى از شهرت سياىس اجت�عى در هاله پرورانيد و با وجود     اى در ذهن مى نگران كننده افراد، افكار  برگرف¼ بيعت   ى تهديد يزيد مبنى  درباره عبدالله زب� كه 
 ى اين شخص چهره گرديد. حرضت وقتى آشفتگى و رساسيمگى را در  برد، نظر امام حس¤ (عليه السالم) در خصوص بيعت با يزيد را جويا    رعب و هراس به رس مى

فرمود: كرد  مشاهده 
گرفتار سازم». قرآن  اسالم و   ى دشمن   تدب�ى خود را به آساº در پنجه Ù بروم و با «من كىس نيستم كه زير بار ذلّت 

فرمود:  براى دين و دنيايش بهرت است. امام با شجاعت و رصاحت  مروان اموى از امام خواست به بيعت با يزيد تن در دهد كه  و چون 
كرد. به خدا قسم از جّدم رسول الله(صىل الله عليه وآله وسلم) اسالم خداحافظى  گزارده شود بايد با  فردى چون يزيد ناپاك   ى  «هنگامى كه رهربى امت اسالمى به عهده

فرمودند: «رهربى و زعامت بر آل اÙ سفيان حرام است».(226) شنيدم كه 

تكرار گشت غ�ت حسينى  گرديد و از آن زمان، پيوسته اين شكوهمندى و  در واقع امتناع از بيعت با يزيد رس آغاز عز�ندى، شكست ناپذيرى و عظمت قيام كربال 
گرفتند و لشكر عمر يارانش قرار  و هيچ گاه و تحت هيچ رشايطى از اين هدف واال و پاك دست بر نداشت. در روز عاشورا آن گاه كه سپاه ستم روياروى امام و 

فرمود: برابر صفوف دشمن قرار گرفت و  خورشيد تابان از ميان سپاه خود ب�ون آمد و در  كردند، آن وجود مقدس چون  محارصه  يارانش را  سعد از هر سو امام و 
زيرا  رويم;  هرگز ما زير بار ذلت ¶ى مرا ميان دو راهى شمش� و زبوº قرار داده است.  فردى پست،  فرزند  فرومايه (عبيدالله بن زياد)  «آگاه باشيد كه اين 
 هاى غ��ند و نفوس با  هاى پاك و انديشه مادران و انسان  هاى مطهر  دارند و دامن خداوند، رسولش و مؤمنان از اين كه ما به چن¤ ننگى روى آوريم رشم 

برترى دهيم».(227) كرامت و نيك منش   هاى با  دارند كه ما پ�وى از لئي�ن و اهل دنائت را بر كشته شدن انسان   رشافت جايز ¶ى

درخشندگى داشت كه:   اى كه به شهادت رسيد در رجزهايش اين نكته   ى رزم گام نهاد تا لحظه عرصه در اوج ح�سه آفرينى، آن گاه كه امام به 
سزاوارتر است».(228) پذيرش ذلّت بهرت است و شكست ظاهرى از ورود در آتش  عزت]از  «مرگ [با 

اوضاع نابسامان عرص آورد و  ارمغان  براى مسل�نان به  كرد و مجد و عظمت را  جلوگ�ى  انحراف و بدعت در آي¤ محمدى  از آنجا كه امام حس¤(عليه السالم) از ايجاد 
عبارت دارد و  اكرم (صىل الله عليه وآله وسلم)   توان گفت: قيام عاشورا پيوندى ناگسستنى با بعثت رسول  كرد و مردم را از جاهليت امويان رهانيد مى خويش را اصالح 

دارد. امام حس¤(عليه السالم) در درون خويش   هايى را در  گوهرافشاº حرضت محمد (صىل الله عليه وآله وسلم) است، چن¤ حكمت «حسٌ¤ مّنى و انا من حس¤»(229)كه 
فردى و اجت�عى گرايانه  معادالت و محاسبات منفعت  برتر از  ارزىش  كرامت نفس   ها آموخت كه انسانيت باالتر از هر چيزى است و   ى انسان قيام خود به همه

 كنند. خوارى ¶ى حقارت، زبوº و   هاى دل را زمينه ساز  هرگز خواسته عزت نفس  دارد و صاحبان 

پي نوشت :

194. ر.ك: مفاتيح الجنان، زيارت اربع¤. 
195. هاشمى نژاد، سيد عبدالكريم، درىس كه حس¤ به انسان ها آموخت، ص 398.

196. سوره ى احزاب، آيه ى 21.
197. احمد بن يحيى بن جابر بالذرى، فتوح البلدان، ص 366.

198. سيد عىل اكرب حسينى، مباحثى چند پ�امون مباº تعليم و تربيت اسالمى، ص 251.
199. ابوالشهدا، ص 206 و 212.

دستورهاى دينى، ج 4، ص 54 ـ 53. 200. عالمه طباطبايى، عقايد و 
201. ه�ن، شيعه در اسالم، ص 136 ـ 135.

202. فرهنگ عاشورا در كالم و پيام امام خمينى، ص 15.
203. صحيفه ى نور، ج 13، ص 158.

204. ه�ن، ج 17، ص 58.
درباره ى معاويه و امويان) تحقيق عزت عطار، ص 2. 205. رساله ى جاحظ (
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برگزيده از الفتوح ابن اعثم كوىف، محمد بن احمد مستوىف هروى، ص 17.  .206
207. ه�ن، ص 10.

خوارزمى، ج 2، ص 5; تاريخ االحزان، ص 22; تاريخ ابن عساكر، ص 214; مقتل  208. م¼ كامل خطبه اى كه اين فراز در آن ذكر شده، در منابع ذيل آمده است: ابن ¶ا حىل، مث� 
طربى، ج 7، ص 300; تحف العقول، ص 174; اللهوف عىل قتىل الطفوف، ص 69.

209. سيد بن طاووس، اللهوف، ص 25 ; ابن قولويه كامل الزيارات، ص 75.
210. قيام عاشورا در كالم و پيام امام خمينى، ص 43.

االرشاد، ص 240. 211. طربى، تاريخ، ج 7، ص 319; ابن اث�، كامل، ج 3، ص 285; 
212. برخى منابع مى گويند: اين شخص عمر بن قرظه كعبى بوده است.

213. ابن اث�، كامل، ج 3، ص 29; مجلىس، بحار االنوار، ج 45، ص 22.
خوارزمى، ج 1، ص 223. حرضت سيد الشهداء)، ص 164; مناقب ابن شهر آشوب، ج 4، ص 72; مقتل  214. ابن عساكر، تاريخ (مجلد 

خوارزمى، ج 1، ص 226. 215. مقتل 
216. ابن قولويه، كامل الزيارات، ص 73; اثبات الوصيّة، ص 139 با اند^ اختالف.

217. مقاتل الطالب¤، ابوالفرج اصفهاº، ص 112.
218. سوره ى غافر، آيه ى 51.

خوارزمى، ج 2، ص 8 ـ 7; تحف العقول، ص 171.  219. فرازى از خطبه ى امام حس¤ در كربال كه م¼ كامل آن در اين منابع با اند^ تفاوت آمده است: مقتل 
220. اللهوف، ص 65.

االرشاد، ص 223. 221. طربى، تاريخ، ج 7، ص 294; 
222. محمد صادق نجمى، سخنان حس¤ بن عىل از مدينه تا شهادت، ص 120.

223. تاريخ طربى، ج 7، ص 294.
224. تحف العقول، ص 245.

الرضا (عليه السالم)، ج 1، ص 60. 225. عيون اخبار 
226. ابن اث�، الكامل، ج 4، ص 577; اللهوف، ص 11. 

خوارزمى، ج 2، ص 7. 227. اثبات الوصية، ص 142، اللهوف، ص 97; مقتل 
228. كشف الغمه ىف معرفة االíه، ج 2، ص 32.

كرده اند ر.ك ملحقات احقاق الحق، ج 11، ص 275 ـ 265. 229. بيش از شصت تن از عل�ى اهل سنت اين روايت را نقل 
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قيام امام حس�(عليه السالم)
�ادى از جنگ هاى نابرابر

جهاد و دفاع در اسالم

مبارزه در قالب اسالم هم  برابر يكديگر بوده و هست. در دين   ى حق و باطل در  درگ�ى ب� دو جبهه همواره شاهد  از آغاز خلقت تا به امروز، برش 
اسالم است ـ از اركان مهم مكتب  دفاع ـ كه ي� از  مبارزه در قالب جهاد و  معروف و نهى از منكر تجّىل يافته است.  دفاع و امر به   هايى، ه¢نند جهاد،  عنوان

 ى ب� بعثت و اسالم; يعنى در فاصله هجرت پيامرب (صىل الله عليه وآله وسلم) از مّكه به مدينه آغاز شد. در طول سيزده سال آغازين ظهور   ى مدينه و بعد از  دوره
چهاردهم بعثت از اكرم(صىل الله عليه وآله وسلم) در سال   كه پيامرب  دفاع داشتند و نه تهاجم و جهاد، اّما بعد از آن برابر ستم دشمنان از خود نه حق  هجرت، مسل¢نان در 

آخرت مردم اسالم به عنوان دينى كه متضّمن سعادت دنيا و   هاى حكومت و نظام مقدس اسالمى را بنا نهاد و  هجرت �ود و با مكتب اسالم، پايه مّكه به مدينه 
چهارچوب ايدئولوژى اسالمى قرار گرفت و مسل¢نان از اين به گرفت، «جهاد» و «دفاع» در  است معرىف شد و خود حرضت هم در رأس حكومت اسالمى قرار 

بعد موظّف شدند تا از خود، مسل¢نان، نظام و حاكميت اسالمى، آن هم در قالب «جهاد» و يا «دفاع»، واكنش نشان دهند.

اسالم در پرتو حكومت اسالمى متجىل زيرا   ترين اع¢ل مسل¢نان به ش¢ر آمده است;  ارزش اسالم به عنوان ي� از با  مبارزه با دشمنان  دوره به بعد جهاد و  از اين 
دارد و برقرارى حكومت و نظام سياىس اسالمى بستگى  بنابراين حفظ، پايدارى و تقويت اسالم، به  مبارزه و قيام است.   ى حكومت اسالمى وجود  الزمه  شود و  مى

مبارزه است. گرو جهاد و  برقرارى اين نظام در  تشكيل و 

اسالم مشتمل بر نظام سياىس است و در پناه نظام سياىس، دين تقويت  هاى دين، گوياى اين حقيقت است كه   ترين پايه قرار گرف¾ جهاد به عنوان ي� از مهم
 كند: مرسله نقل مى  شود. شيخ مفيد در روايتى  مى

حارَس له حارٌس و ما ال اُسَّ له منهدٌم و ماال  «َعن أحِدهم أنّه قال: الديُن و السلطاُن اخوان توأمان البُدَّ لكلِّ واحد منه¢ ِمن صاحِبِه والديُن اسٌّ و السلطاُن 
 ى يك بنا و حكومت نگهبان آن است. اگر ضايٌع; دين و حكومت ه¢نند دو برادر دو قلو به يكديگر وابسته و هر يك به ديگرى نيازمند است. دين، اساس و پايه

 شود. حكومت نگهبان دين است و دين در پناه آن محافظت گردد، هم چن� اگر فاقد نگهبان باشد، ضايع مى   بنايى فاقد پايه و اساس باشد، منهدم مى
 شود».(230) مى

قيام هاى مقدس و نامقدس

 ها و  اند كه Ìامى اين قيام برخى تاريخ برش را به «مبارزه» تعب� �وده  هاى بسيار است، به هم� جهت،  مبارزه  ها و  صفحات تاريخ برش انباشته از قيام

فرصت طلبانه،  ى حق ـ و اعتالى كلمة الله(231) و ديگرى قيام  مبارزه در جبهه  ى حق طلبانه ـ  مبارزه  شوند: ي�   ى مهم تقسيم مى  ها به دو دسته مبارزه
عبارتند از:  هاى ب� دو جبهه  برافراش¾ پرچم باطل و شيطاÎ. تفاوت  ى باطل و  مبارزه در جبهه يا 

 ى ديگر، جاه طلبان، فاسقان و شيطان صفتان هستند; دارند، وىل در دسته  هاى حق طلبانه، پيامربان، اوصيا، اوليا و پ�وان آنان قرار  مبارزه 1. در صف 
 ى مبارزه با هدف رهايى برش از قيد و بندهاى شيطاÎ و وصول به سعادت انساÎ است، وىل در جبهه پيامربان و امامان است،   ى   ى حق كه جبهه 2. در جبهه

مبارزه با هدف نيل به هواهاى نفساÎ و مانند آن است; ديگر 
 ى ديگر چن� نيست; برخوردار است، وىل در جبهه ارزش وااليى   ى رهايى بخش از  مبارزه انقالب و   ى حق  3. در جبهه

دارند، وىل در دّومى جاه طلبان و شيطان صفتان. مبارزه را در دست  برگزيده و واال   هاى   ى حق، انسان 4. در جبهه

ويژگى قيام در مكتب انبيا

 هاى معموىل جهان، پيشوايان در آغاز و قبل از اقدام به زيرا در جنگ متداول جهان متفاوت است;   هاى   ها و جنگ مبارزه در مكتب انبيا; با ديگر قيام قيام و 
مبادرت مبارزه  پ�وزى خويش مطمنئ و دشمن را ناتوان بدانند به جنگ و  گ�ند و در صورÓ كه به    جنگ، «ِعّده» و «ُعّده»ى خويش و دشمن را در نظر مى

آورند.   خردورزى به حساب مى  ى   كنند.واين مسأله را نتيجه خوددارى مى جنگومبارزه  صورت از اقدام به  مىورزند و در غ� اين 

 ى مبارزه به اين محاسبه رهربان   كنند، اّما در مكتب پيامربان،  نابرابر اجتناب مى پ�وزى از غلتيدن در جنگ   ى   ها با محاسبه رهربان قيام به عبارÓ ديگر، 
متداول جهان  هاى رايج و  پ�وزى در جنگ  ى  رهربان نهضت انبيا، ه¢نند محاسبه پ�وزى   ى  عبارت رساتر محاسبه  دهند و يا به  متداول چندان اهميّت �ى

 توان به جنگ ندارد كه از آن جمله مى سازىش  متداول  پ�وزى   ى  آورند كه با محاسبه    هايى رو مى  ها و جنگ موارد به قيام برخى  رهربان در  زيرا اين  نيست، 

.                 (عليه السالم)     
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كرد اشاره يزيد سپاه و حس� امام سپاه ب� جنگ يا و احد و بدر در قريش مرشكان و مسل¢نان ب�

قرآن با توجه به موارد  برخى  چرا كه در   شود;  پ�وزى ظاهرى توجهى �ى پيامربان به   هاى  البته بايد توجه داشت كه اين سخن بدان معنا نيست كه در جنگ
 تر هستيد و  فهميد كه ش¢ قوى پ�وزى را در نظر بگ�يد، آن گاه مى  كند كه اگر خوب محاسبه كنيد و Ìامى عوامل  گوشزد مى پ�وزى به مسل¢نان   ى  محاسبه

فرمايد:   قرآن كريم مى  ترى خواهيد جنگيد. خداوند در  با اميد بيش
يَرجوَن وَكَاَن اللُه َعلِي¢ً َحِكي¢ً;(232) و از تعقيب دشمن سست «َوالَ تَِهنوا يف ابِتغاِء الَقوِم إِن تَكونوا تَألَموَن فَِإنَُّهم يَألَموَن كََ¢ تَألَموَن َوتَرجوَن ِمن اللِه َما الَ 

 شود، وىل ش¢ به خداوند اميدواريد، اّما آنان نااميدند و درد و رنج مى  شويد، دشمن نيز متحمل  درد و رنج مى نشويد، چه اين كه اگر ش¢ در جنگ متحمل 
خداوند دانا و حكيم است».

رهربان اين مكتب، از جمله سيدالشهداء، موارد  برخى  دارد، اما سخن در اين است كه در  پيامربان نيز وجود  پ�وزى در مكتب   ى  بنابراين، بايد گفت كه محاسبه
 ى معموىل و ظاهرى نتوانستند اين نوع افراد با محاسبه  اى از  ندارد. عده سازىش  متداول  پ�وزى   ى  حس� بن عىل (عليه السالم) به قيامى اقدام �ود كه با محاسبه

 اند. گرفته و اقدام به آن را هالكت و يا اقدامى كور و ß هدف خوانده خرده   ها   ها را توجيه كنند، به اين قيام جنگ

اّما آيا به راستى قيام حس� بن عىل(عليه السالم) قيامى كور و ß هدف بوده است؟ قطعاً چن� نيست.
 هاى پيامربان از ويژگى ندارند. قيام در مكتب  پيامربان آگاهى  مبارزه در نهضت   هاى   ها ناىش از اين است كه آنان به ويژگى  گ�ى خرده ايرادها و  اين نوع 

 كنيم:  هاى مقدس اشاره مى  مند است، كه ما در ذيل به دو �ونه از ويژگى قيام بهره خاص 

1ـ امدادهاى غيبى

برخوردارند.  اى  ويژه پيامربان امدادهاى غيبى از جايگاه   ى حق و نهضت  در جبهه
 كنيم: موارد متعّدد به كار رفته است كه به چند �ونه از اين آيات اشاره مى  ى «غيب» بيش از پنجاه بار و در  واژه قرآن كريم  در 

بازگردانده هاَدِة فَيَُنبِّئُُكم äِا كُنتُم تَعَملوَن;(233) پس به سوى آن كس كه داناى پنهان و آشكار است  1. عالَم غيب: «ثُمَّ تُرَدُّوَن إَِىل عالِِم الَغيِب والشَّ
 دهد».  داديد، خرب مى  شويد، آن گاه ش¢ را از آن چه انجام مى مى

 ناپذير و مهربان است». خداوندى است كه از پنهان و آشكار باخرب است و شكست الرَّحيُم;(234) او  هاَدِة الَعزيُز  2. عالِم غيب: «َذلَِك عالُِم الَغيِب والشَّ
نزد اوست.» 3 ـ مفاتيح الغيب: «َوِعنَدُه َمفاتُِح الَغيِب;(235) كليدهاى غيب تنها 

 كنيم.»  ها از خربهاى غيب است كه به تو اى پيامرب، وحى مى 4 ـ انباء الغيب: «تِلَك ِمن أَنباِء الَغيِب نوحيها إِلَيَك;(236) اين

قرآن و امدادهاى غيبى

عبارتند از: آورده كه بعىض از اين آيات  قرآن در آيات متعّددى از اين امر سخن به ميان 
كرد و ش¢ را بر دشمنان پ�وز �ود، در حاىل كه ش¢ 1. «لََقد نََرصَكُم اللُه ِببَدر َوأَنتُم أَِذلٌَّة فاتَّقوا اللَه لََعلَُّكم تَشكُروَن; خداوند ش¢ را در جنگ «بدر» يارى 

آورده باشيد».(237) پروا كنيد، تا شكر نعمت او را بجا  نسبت به آنان ناتوان بوديد; پس از خدا 

 گفتى: آيا كاىف نيست كه كُم َربُُّكم ِبثَالَثَِة آالَف ِمن املَالَئَِكِة ُمنزَلَِ�;(238) در آن هنگام كه تو به مؤمنان مى 2. «إِذ تَقوُل لِلُمؤِمنَ� أَلَن يَكِفيَُكم أَن ïُِدَّ
 آيند يارى كند». فرشتگان كه (از آس¢ن) فرود مى هزار نفر از  پروردگارتان ش¢ را باسه 

كòََتُُكم فَلَم تُغِن َعنُكم َشيئاً َوضاقَت َعلَيُكم االَْرُْض äِا رَُحبَْت ثُمَّ َولَّيتُم ُمدِبريَن;(239) خداوند 3. «لََقد نََرصَكُم اللُه يف َمواِطَن كَثِ�َة َويَوَم ُحَن� إِذ أَعَجبَتُكم 
مغرور ساخت، فزوÎ جمعيّتتان ش¢ را  گردانيد) و در روز «حن�» (نيز يارى �ود) در آن هنگام كه  كرد (وش¢ را بر دشمن پ�وز  ش¢ را در جاهاى بسيارى يارى 

كرديد و فرار �وديد».  ى وسعتش بر ش¢ تنگ شد، پس پشت به دشمن  نخورد و زم� با همه دردتان  فزوÎ جمعيّت) هيچ به  وىل (اين 
كرد و َوأَنزََل ُجنوداً لَم تَرَوها ...;(240) سپس خداوند «سكينه» و آرامش خود را بر پيامرب و مؤمنان نازل  4. «ثُمَّ أَنزََل اللُه َسكيَنتَُه َعَىل رَسولِِه َوَعَىل املُؤِمنَ� 

كرديد...»(241)   لشكرهايى فرستاد كه ش¢ آنها را مشاهده �ى
 اى به پويندگان راه حق و حقيقت ـ چگونه �ايان ويژه سؤاىل كه در اين جا مطرح است، اين است كه امدادهاى غيبى خداوند ـ به معناى عنايت و كمك 

 كنيم:  هايى از امدادهاى غيبى خداوند اشاره مى براى پاسخ به اين سؤال به �ونه  كند؟   ى حق كمك مى  شود؟ و خداوند از چه راه هايى به جبهه مى

الف. خربهاى غيبى، وحى و الهام

 هاى مخالفان را نقش بر آب  شدند و نقشه  هاى غيبى، وحى و الهام، بر دشمن پ�وز مى گزارش بهره مندى از  موارد سپاهيان لشكر انبيا با  برخى از  در 
 ى محمد بن عبد الله (صىل الله عليه وآله وسلم) درباره  ى مشورÓ تشكيل دادند تا   ى «دارالّندوه»، كه رسان قريش در «دار الندوه» جلسه كردند. مانند توطئه   مى
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 ى رسول افرادى را انتخاب كنند و مخفيانه و به طور دسته جمعى به خانه گرفتند Ìام قبايل  اظهارنظرها، رسانجام تصميم   ها و  مشورت بگ�ند، كه بعد از  تصميم 
خدا (صىل الله عليه وآله وسلم)حمله كنند و او را قطعه قطعه �ايند، كه جربئيل ام� از سوى حرضت حق با خرب وحياÎ و امداد غيبى خداوند پيامرب را از اين توطئه آگاه
 ى انفال سوره قرآن اين امداد را در   كند.(242)  هجرت مى همراه ابوبكر به مدينه   خواباند و خودش به   كند و عىل (عليه السالم) را در رختخواب خود مى مى

فرمايد: «َوإِذ ïَُكُر ِبَك الَّذيَن كََفروا لِيُثِبتوَك أَو يَقتُلوَك أَو ...»   كرده است. آنجا كه مى  ى 30 بيان  آيه

ب. تقويت دل، اراده و ثبات قدم

استوارى اراده بر  كند تا با ثبات قدم و تقويت دل و   ى آنان را تقويت مى  كند و اراده گاهى امداد غيبى اين است كه خداوند سپاهيان حق را ثابت قدم مى
تَحزَنوا»(243) فرمايد: «إِنَّ الَّذيَن قالوا َربُّنا اللُه ثُمَّ استَقاموا تَتَنَزَُّل َعلَيِهم املَالَئَِكُة أَالَّ تَخافوا َوالَ    قرآن كريم در اين زمينه مى دشمن پ�وز شوند. 

درگ�ى با سپاه امام كردند، وىل لشكريان يزيد با آن همه جمعيّت از  برابر سيىل از جمعيت ايستادگى  ياران امام حس� (عليه السالم) در  بنابراين با ثبات دل بود كه 
ن�وى سپاه امام حس� (عليه السالم)را كم كنند. حس�(عليه السالم) وحشت داشتند و كوشيدند تا با قطع آب قدرت 

ج. روشن بينى و راهن¢يى ويژه

فرمايد:   قرآن مى
 ى خود قرار  دهيم و مشمول هدايت خاصه  كنيم و به آنان بينش خوب مى «الَّذيَن جاَهدوا فينا لََنهِديَنَُّهم ُسبُلَنا;(244) ما به پويندگان راه حق كمك مى

 �ايانيم]». پ�وزى را به آنان مى راهكارهاى   دهيم [و  مى

د. فراهم �ودن اسباب و امكانات مادى و ظاهرى

فرمان  ها به  فرمايد: در ي� از جنگ   قرآن مى  كند.  فراهم مى پ�وزى سپاهيان حق  براى   كند و امكانات مادى و ظاهرى را  گاهى خداوند سبحان كمك مى
َوُجنوداً ...»(245). دگرگون ساخت «فَأَرَسلنا َعلَيِهم ريحاً  اسالم و تضعيف سپاه دشمن  اوضاع را به نفع سپاه  وزش باد  خداوند بادى وزيد و با هم� 

برده بود ـ تارهايى تنيده و دشمن هجرت به آن پناه   ى  اسالم (صىل الله عليه وآله وسلم)در آستانه  ى غار «ثور» ـ كه پيامرب  فرمان خداوند عنكبوت در دهانه يا اين كه به 
برسانند(246). اكرم(صىل الله عليه وآله وسلم) را بيابند و آن حرضت را به قتل  تارها نتوانستند پيامرب   ى اين  با مشاهده

هـ ـ كمك هاى فرشتگان و لشكريان نامرù خداوند

فرمايد:   قرآن مجيد مى
كُم ِبأَلف فرشتگان را نديدند. إِذ تَستَغيثوَن َربَُّكم فاستَجاَب لَُكم أúَّ ُمِمدُّ اسالم شتافتند، وىل مسل¢نان اين  فرشته به يارى سپاهيان  هزاران   ها  برخى از جنگ «در 

ِمن املَالَئَِكِة مُرِدِفَ�(247)».

درگ�ى ويژه در جنگ بدر كه اول�   شدند، به   ها پ�وز مى اسالم (صىل الله عليه وآله وسلم) مسل¢نان در جنگ با توجه به هم� امدادهاى غيبى است كه در زمان پيامرب 
هزار نفر بود، درحاىل كه مسل¢نان تنها سيصد و سيزده نفر بودند و امكانات و نزديك به  مرشكان قريش بود. تعداد نفرات دشمن  نظامى مهم ب� مسل¢نان و 
خورد. برترى داشت، با اين وجود مسل¢نان پ�وز شدند و دشمن به شدت شكست  تجهيزات نظامى مسل¢نان  مراتب بر امكانات و  تجهيزات نظامى دشمن به 

فرمايد:     ها مى پ�وزى امام عىل (عليه السالم) در تحليل اين 
 ها و  كه شمش� بر روى آن  جنگيديم و از اين پدران و پرسان خود مى اكرم (صىل الله عليه وآله وسلم) بوديم، در راه اïان و عقيده با   گاه كه در خدمت رسول  «آن

پيرشوى كرد و بر استقامت و ثبات قدم و صرب و     چن� پيشامدهاى سخت، ما را سست �ى پروا نداشتيم. اين  ها را بكشيم،  برادران و عموهاى خود بكشيم و آن
 پيچيدند هر يك افزود. چنان بود كه گاهى در ميدان جنگ ي� از ما و ي� از دشمنان ما در جنِگ تن به تن مانند دو شرت نر خشمناك به هم مى   ما مى

 شد. چون صدق نيّت ما مشهود ذات حق گشت، خداوند چ�ه مى  شديم و گاه دشمن بر ما   خواست جان ديگرى را بربايد; گاه ما بر دشمن پ�وز مى مى
فرمود».(248) براى ما نازل  خذالن را بر دشمن ما و نرصت را 

خداوندى چرا كه با اïان به امدادهاى غيبى و كمك و تأييدات  آورند،     ى معموىل روى مى نابرابر و خارج از محاسبه  هاى  با اين وجود پويندگان راه انبيا به جنگ
 شود. توان سپاه حق بيشرت مى

پ�وزى در نهضت انبيا با دارد و هم چن� بايد توجه داشت كه   ى ديگر به عوامل و رشايط خاىص بستگى  بايد توجه داشت كه امدادهاى غيبى مانند هر پديده
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قرآن از اين پ�وزند، كه  زيرا سپاهيان حق چه بكشند و چه كشته شوند،  ندارد;   هاى مادى متفاوت است. در نهضت انبيا شكست معنايى  پ�وزى در مكتب
 كند. حقيقت به «احدى الحسني�»(249) تعب� مى

فرهنگى. حس� بن عىل (عليه السالم) در پ�وزى نظامى است و گاهى  درآوردن دشمن. گاهى پ�وزى،   شود و گاهى با از پا  پ�وزى گاهى با شهادت حاصل مى بنابراين 
فرهنگى غالب گشتند. يارانش به شهادت رسيدند و از نظر نظامى پ�وز نشدند، وىل از نظر   كه خود و   رغم اين نابرابر عىل يك جنگ 

فرزند عىل (عليه السالم) و كرد كه    خداوندى اقتضا مى فرزندان معصومش(عليهم السالم) شهيد شدند، اّما مرام آنان پ�وز شد. مصلحت  گرچه امام عىل (عليه السالم) و 
برجا äاند. اسالم پا  برسند تا از اين طريق، دين  نابرابر و در نهايت مظلوميت به شهادت  ياران اندك و در يك جنگ  فاطمه(عليها السالم) با 

رسزم� پ�وزى نظامى نائل شدند، اّما در قيام امام حس� (عليه السالم) در   مندى از امدادهاى غيبى به  بهره اسالم با   هاى بدر و حن� سپاهيان  چرا در جنگ راستى 
كربال چن� نشد ؟

پ�وزى كربالى پ�وزى نظامى بود، وىل  پ�وزى جنگ حن� و بدر،   ها با توجه به رشايط زمان و مكان متفاوت است;  پ�وزى  ى  چهره پاسخ اين سؤال اين است كه 
فرهنگى باشد به پ�وزى   بايست  پ�وزى آن مى نربدى كه   هاى بعدى است. در  براى نسل آزاده   هاى  فرهنگى و الگودهى به انسان پ�وزى  امام حس� (عليه السالم) 

 باشد. يارانش مى براى نيل به هدف تنها راه در آن رشايط خاص شهادت امام حس�(عليه السالم) و  بنابراين  خون مظلومانه نيازمند است، 

داستان

 گويد: كرده و مى   مطهرى در اين كه عىل (عليه السالم) و حس� (عليه السالم) با شهادتشان پ�وز شدند، داستاÎ نقل مى استاد شهيد 
برد و به او تهران پيش صدر اعظم وقت   ى امام عىل (عليه السالم)به مالك اشرت را با خطى زيبا نوشت و در  ش�از عهد نامه «در زمان حكومت قاجار ي� از عل¢ى 
 ى حكومت فرمان ام� مؤمنان عىل (عليه السالم)به مالك اشرت در امر اداره پرسيد كه اين چيست ؟ در پاسخ گفت: اين   گويد: صدر اعظم از وى  كرد. او مى هديه 

 گاه كه همه رفتند، بروم. به من گفت: بنش�، با تو كارى دارم. نشستم. آن برخاستم تا  كارهايش شد و من نيز  است. صدر اعظم بعد از شنيدن اين سخن مشغول 

كرد؟ گفتم: بله. گفت: خودش   درب را ببند و كىس را به اطاق راه مده. سپس آهسته به من گفت: آيا خود عىل (عليه السالم)به اين منشور عمل مى به دربان گفت: 
نخورده است، بلكه پ�وز شده است و دليلش هم� است كه تو آهسته و بدون اين كه ديگران بشنوند اين گرفت؟ گفتم: او شكست   اى  بهره جز شكست چه 

ترىس».(250)   فرهنگ مى فرهنگ عىل (عليه السالم) پ�وز است و تو از اين   كنى. اين خود دليل روشنى است كه مرام و  حرف را مطرح مى

فرمود: امام خمينى(رحمه الله) 
برد».(251)  ى اصحاب و عش�ه ليكن مكتب جلو رفت، شهادت او مكتب را جلو  «سيدالشهدا شهيد شد، با همه

2ـ اداى وظيفه

رهربان الهى بدون هيچ چشم داشتى به امور دنيايى، در پى آورند.    مبارزه و قيام رو مى انبيا و پ�وان آنان تنها به جهت انجام وظيفه و مسئوليت الهى به سوى 
رضايت خداوند بوده و در پى اين هستند كه بدانند وظيفه و تكليف آنان چيست تا آن را انجام دهند؟ حال اگر در اين مس� مشكالÓ گريبانگ� آنان شود، با}

نيست.

ترك جان و ترك مال و ترك رس
 در ره معشوق، اّول منزل است

كرد: موارد ذيل اشاره   توان به   هاى گفته شده داراى فوايد و آثارى است كه از آن جمله مى ويژگى
1. ثبات قدم;

تفرقه; انحراف و  جلوگ�ى از   .2
مبارزه; اميدوارى به   .3

نابرابر;  هاى  روآوردن به جنگ  .4

زيرا در همه حال خود را پ�وز و هراسد;     ى دشمن �ى رزمنده از زيادى عّده صورت  مبارزه، اداى تكليف و انجام وظيفه باشد، در اين  وقتى كه هدف در قيام و 
 نوشد.  اى خندان جام شهادت را مى چهره  بيند، حتى اگر در اين راه كشته شود، لذا با  خورده مى دشمن را شكست 

قرآن در وصف سپاهيان حق پ�وزند و اين ه¢ن «احدى الحسني�» است كه  باورند كه چه بكشند و چه كشته بشوند،  رزمندگان بر اين  در مكتب انبيا، 
(  )
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كردند. به قول   گرفتند و لحظه ش¢رى مى   السالم در امر شهادت بر يكديگر پيىش مى عليه  گويد. به هم� جهت است كه در روز عاشورا سپاهيان امام حس�  مى
شاعر:

روز عاشورا چو حزب السابقون السابقون 
شد مهياى وصال نعم اجر العاملون

كوس خيل الله قوموا واركعوا از بطن عرش

گوشزد گرديد ثاراللهيان را فاسمعون 
ان قتلتم ىف سبيل الله در جام همه

راح ان املتق� ىف جنان و عيون
در غناى ال يضيع الله اجر املحسن�

جمله مى گفتند با هم فافعلوا ماتومرون

مرشكان مكه به رسول خدا(صىل الله عليه وآله وسلم) گفتند: پيامربان و امامان و اولياى الهى و پ�وان راه حق و حقيقت است  اين انجام وظيفه، هدف Ìامى 
 دهيم». بردار و ما همه چيز به تو مى «دست از بدگويى به خدايان ما 

فرمود: پيامرب(صىل الله عليه وآله وسلم) در جواب 

خورشيد را در دست راستم و ماه را در تركته;(252) به خدا سوگند اگر  اترك هذا االمر... ما  «والله لو وضعوا الشمس ىف ïيني و القمر ىف يسارى عىل ان 
بر�ى دارم». دست چپم قرار دهند، دست از هدف و اداى تكليف الهى 

فرمود:  اى به بنى هاشم نوشت و  هجرت از مدينه ـ نامه امام حس� (عليه السالم) قبل از 
 شود». «اّما بعد فإّن من لحق [ منكم استشهد;(253) هر كه در اين راه با من باشد، شهيد مى

 شويم، ليكن چون هدف، انجام وظيفه است از كشته شدن با} نيست، بلكه كشته شدن در راه خدا اين جمله گوياى اين است كه گرچه در اين راه كشته مى
افتخار است. 

فرمايد:   كرده و مى  اش هم� هدف را بيان  حرضت در وصيت نامه

هورساÎ اين االصالح يف امة جدى(صىل الله عليه وآله وسلم)(254); من نه از روى خودخواهى و  ارشاً و ال بطراً و ال مفسداً و ال ظاملاً و اّ�ا خرجت لطلب  «اÎ ^ اخرج 
 ترين تكاليف الهى است و آن] اصالح اّمت جّدم رسول الله(صىل الله عليه بزرگ براى ايجاد فساد و ستمگرى، بلكه هدف من انجام [ي� از   كنم و نه  حركت را آغاز مى

وآله وسلم)».

نابرابر  اش را انجام دهد. و چون هدف انجام وظيفه بود آن حرضت به جنگ  بودكه وظيفه  آيد كه حرضت در پى اين  از سخنان امام حس�(عليه السالم) به دست مى
 دانم كه به  ى خود مى فرمود: من وظيفه حركت حرضت شوند، پاسخ منفى داد و  خ�خواهى در صدد بودند تا مانع   اى كه به عنوان  تن داد و به سخنان عده

فرمايد:   برادرش محمد بن حنفيه مى هجرت كنم. امام حس�(عليه السالم) به  عراق 
 خواهد فرمود: يا حس� اخرج فان الله قد شاء ان يراك قتيال;(255) اى حس� قيام كن، چون خداوند مى اكرم(صىل الله عليه وآله وسلم) را ديدم كه  «در عا^ رؤيا پيامرب 

.« ... كه تو در راهش كشته شوى
 شود. آن گاه كه خرب شهادت مسلم بن اكربمشاهده مى برومند امام حس�(عليه السالم)، عىل  فرزند  هم� انجام وظيفه و اداى تكليف نيز به عنوان يك هدف در كالم 

ياران حرضت رسيد، عىل اكرب گفت: عقيل به 
«يا ابت افلسنا عىل الحق; پدر جان مگر ما بر حق نيستيم؟»

فرمود: حرضت 

«بىل يا بنى والذى اليه مرجع العباد; آرى به خدا قسم ما بر حق هستيم».
عىل اكرب گفت:

بنابراين از كشته شدن با} نداريم(256)». «اذاً ال نباىل باملوت; 

ياران حرضت در پاسخ گفتند: دارد.  فرمود: ش¢ برويد ، دشمن با من كار  در شب عاشورا امام حس� (عليه السالم) به اصحابش 
«ال والله ال يكون هذا ابداً; به خدا قسم، اين شدÎ نيست».

 شويد».  ى ش¢ كشته مى فرمود: «اگر äانيد فردا همه حرضت 

در پاسخ گفتند:
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كرد».(257)  گوييم كه ما را به فيض شهادت در ركاب تو نايل  «الحمد لله الذى رشفنا بالقتل معك; خداى را سپاس مى

پي نوشت :

230. شيخ مفيد، االختصاص، ص 263; مجلىس، بحار األنوار، ج 72، ص 354.
مبارزه مردم افريقاى جنوß عليه كرد مانند قيام مردم هند عليه استع¢ر انگليس و  مبارزه حق طلبانه محسوب  231. قيام هاى آزادى خواهانه ضد استع¢ر و تبعيض و ستم را مى توان 

اقليت سفيد پوست.

232. سوره ى نساء، آيه ى 104.
233. سوره ى جمعه، آيه ى 8.
234. سوره ى سجده، آيه ى 6.
235. سوره ى انعام، آيه ى 59.
236. سوره ى هود، آيه ى 49.

237. سوره ى آل عمران، آيه ى 123.

238. سوره ى آل عمران، آيه ى 124.
239. سوره ى توبه، آيه ى 25.

240. ه¢ن، آيه ى 26.
دارد. 241. آيات 9 احزاب و 30 فصلت نيز به اين موضوع اشاره 

242. س�ه ى ابن هشام، ج 1، ص 91.
243. سوره ى فصلت، آيه ى 31.

244. سوره ى عنكبوت، آيه ى 69.
245. سوره ى احزاب، آيه ى 9.

246. جعفر سبحاÎ، فروغ ابديت، ص 349.
247. سوره ى انفال، آيه ى 9.

248. نهج البالغه، صبحى صالح، خطبه ى 56، ص 91-92.
249. سوره ى توبه، آيه ى 52.

250. داستان هاى استاد، ج 2، ص 46.
251. صحيفه ى نور، ج 8، ص 42.

252. ابن هشام، الس�ة النبوية، ج 1، ص 240.
253. بصائر الدرجات، ص 482.

254. بحار االنوار، ج 44، ص 329.
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طرح واليتعهدى يزيد و مخالفان آن

مقدمه

بررىس علت مخالفت  هاى تعدادى از مخالف� سياىس وليعهدى يزيد در حكومت معاويه و  مورد ديدگاه بررىس اج�ىل در   اى كه پيش روى ش� است يك  نوشته
كرد به جّو خاص سياىس حاكم بر  اى خواهيم  مرگ معاويه است. در اين نوشته اشاره ويژه حكومت يزيد پس از  امام حس�(عليه السالم) با حكومت بنى اميّه به 

خطرناك و امتناع آن حرضت از بيعت با يزيد را  هاى اسالمى در اواخر عمر معاويه و عوامل ايجاد آن جّو و علّت مقاومت امام حس�(عليه السالم)در آن جّو  رسزم�

كرد. بررىس خواهيم 

تصميم معاويه به واليت عهدى يزيد

براى بعد از خود  توانست  طبق قرار صلحى كه ب� امام حسن مجتبى(عليه السالم) و معاوية ابن ا» سفيان در سال چهل يا چهل و يكم هجرى منعقد شد، معاويه §ى
فردى را تعي� نكند و براى بعد از خود  قرارداد صلح اين بود كه معاويه  زيرا يµ از مواد  فردى را معّ� §ايد.  وليعهدى انتخاب كند و به منظور تصدى امر خالفت 
 اند قرار اين بود كه بعد از معاويه امام حسن و بعد از ايشان امام حس�(عليه مورخان گفته شوراى مسلم� واگذار §ايد.(258) و بعىض از  امر انتخاب خليفه را به 
براى  گ«ى معاويه   اى از رجال سياىس و نظامى تنظيم و مكتوب شده بود، مانع از تصميم قرارداد صلح كه با امضاى عّده گردند.(259)اين   دار خالفت  السالم) عهده

فرزندش يزيد  ى بنى اميّه ¿اند و عالقه داشت پس از او  موروÀ در سلسله صورت يك سلطنت   خواست حكومت اسالمى به  وليعهدى يزيد بود. معاويه مى
 ى آن به عهد او با امام حسن مجتبى(عليه السالم) و بد سابقه بودن يزيد و توجه بسيارى از ملت به آل گردد، وىل به داليل مختلف كه عمده  دار حكومت  عهده

هراسان بود.  شد از ابراز اين امر  عىل(عليه السالم)مربوط مى

نقش سياىس مغ«ه ابن شعبه

براى طرح  تواند زمينه را   هاى سياىس مى كرد با بازى صورت گرفت كه معاويه احساس  ديدارهاى مغ«ه ابن شعبه با معاويه ب� آن دو گفتگويى  در يµ از 
Çكرد و بدون در نظر گرف   اوضاع مسلط مى  عهدى يزيد مساعد كند. مغ«ه ابن شعبه حيله گرى بود كه هميشه با ابزار تزوير خود را بر   ى واليت مسئله
عزل كند و به جاى او سعيد ابن عاص را مصلحت امت اسالمى در فكر تحكيم موقعيّت خود بود.(260) مغ«ه واىل كوفه بود كه معاويه تصميم گرفت او را 

عازم دمشق شد تا استعفاى خود را تقديم معاويه كند و حيثيت سياىس او محفوظ ¿اند و بسيار سازد.(261) مغ«ه وقتى از تصميم معاويه آگاه شد  منصوب 

نزديك شود و او  كه با طرح يك نقشه سياىس تصميم گرفت به يزيد   تواند منصب و موقعيت سياىس خود را حفظ كند تا اين انديشيد كه چگونه و از چه راه مى
كرد و بسيار از وى تجليل §ود و پدرش معاويه بود بر منصب خود باقى ¿اند. مغ«ه با يزيد مالقات   ى  مورد عالقه را اميدوار به خالفت كند و با وساطت او كه 

گفت:

فرزندان اصحاب بهرت و آگاهرت به سّنت و سياست هستى.  ى   اند و تو از همه فرزندان آنها به جاى مانده بزرگ محمد(صىل الله عليه وآله وسلم) از دنيا رفته و  «اصحاب 
 كند؟» براى خالفت بعد از خود معّ� §ى گ«د و تو را    براى تو از مردم بيعت §ى ام«املؤمن� معاويه   شود كه   دانم چه چيز مانع مى §ى

پرسيد: آيا اين پيشنهاد عمىل است؟ مغ«ه پاسخ داد: آرى! يزيد با رسعت به كرد و او را به فكر خالفت انداخت از اين رو از مغ«ه  اين سخنان يزيد را خوشحال 
 ى نزد معاويه رفت قبل از هرچيز مسئله  ى مالقات گرفت. هنگامى كه مغ«ه  اجازه براى مغ«ه  كرد و از وى  براى او نقل  نزد پدر رفت و سخنان مغ«ه را 

كرد و گفت: واليت عهدى يزيد را مطرح 

براى تو جانش�  ها در امت اسالمى پديد آمد. يزيد   ها ريخته شد و چه اختالف  هايى رخ داد و چه خون ام«مؤمنان! تو ديدى كه بعد از عث�ن چه فتنه «اى 
 شود و فتنه و آشو» نخواهد آمد».(262)  ها پيشگ«ى مى خونريزى خو» است. اگر او را به جانشينى خود معّ� كنى از اختالفات و 

 دهد جواب پرسيد چه كس در اين امر ما را يارى مى اين سخنان بسيار مؤثر شد و به معاويه جرأت داد تا مسئله بيعت با وليعهدى يزيد را مطرح كند از مغ«ه 
كرد. معاويه رأى مغ«ه را پسنديد و او برصه را، و اگر اين دو منطقه آماده شدند مناطق ديگر مخالفت نخواهند   كنم و زياد اهل  داد: من اهل كوفه را آماده مى
اوضاع آن منطقه بازگشت و با قدرت بيشرت بر  پ«وزى تازه به كوفه  براى انجام اين سياست زمينه را مساعد كند. مغ«ه با  كرد و دستور داد  را در منصبش ابقاء 

مسلط شد.

آغاز فعاليّت سياىس به نفع يزيد
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كرد و آنها را از تصميم معاويه آگاه ساخت و كارگزاران اموى را به آن جلسه دعوت   اى از   اى تشكيل داد و عّده مغ«ه ابن شعبه پس از ورود به كوفه جلسه
براى سفر به دمشق و مالقات با معاويه و اظهار ح�يت آماده ساخت و  اى از آنها را   ى بيعت با يزيد را مطرح §ود. آنان جواب مساعد دادند. مغ«ه عده مسئله
كردند. معاويه از براى بيعت با يزيد به عنوان وىل عهد اعالم  كردند، آمادگى خود را  كرد. هنگامى كه آنان با معاويه مالقات  همراه  فرزند خود ابوموىس را با آنان 
بپردازد، از  كنندگان چه مبلغى بايد  براى اين كه بداند به هر كدام از اين مالقات بدارند تا زمينه مساعدتر شود و  كرد و گفت: فعال مسئله را پوشيده  آنان تشكر 

پرسيد: ابو موىس پرس مغ«ه 
درهم. معاويه خنديد و گفت: لقد هان عليهم دينهم; دين آنها سست بوده است و به هر هزار  افراد چه مبلغى وعده داده است؟ جواب داد: ىس  «پدرت به اين 

درهم صله داد».(263) هزار  كدام از آنان ىس 

منشأ جّدى شدن معاويه

آورد. به طور كّىل اين اسالم به وجود  براى جهان  خطرناß بود كه فاجعه عظيمى  براى خالفت تصميم بسيار  براى يزيد و نصب او  برگرفÇ بيعت  تصميم معاويه 
درآورد و منشأ اختالفات و صورت يك سلطنت استبدادى و خود كامه  كرد و آن را به  سياست، خالفت و حكومت اسالمى را بيش از پيش از مس« خود منحرف 

خطرناك كه دنياى براى اين امر   گ«ى و جّدى شدن معاويه  گرديد. منشأ تصميم محروم جامعه   ى   هاى بسيار شد كه آثار تلخ و شوم آن نصيب توده خونريزى
 اى او فرزندش يزيد و ديگر تعصب قومى و قبيله آخرت او و بسيارى را به تباهى كشانيد چند چيز بود. يµ دوستى بيش از حّد او نسبت به  محروم و   هاى  توده

 تر ضعف اàان خود معاويه.  ى مغ«ه ابن شعبه و از همه مهم  هاى مكارانه  ها و چاپلوىس و يµ هم گوش دادن به áلّق

سياست هاى ديپل�ىس معاويه

گردد و موانع از رسراه واليت براى وليعهدى يزيد دست به كارهاى سياىس گوناگون زد تا كم كم زمينه مساعد  پذيرش جامعه   هاى  براى آماده كردن زمينه معاويه 
 شود. برخى از آنها اشاره مى فرزندش برداشته شود كه به  عهدى 

1ـ شعراى مزدور

 توان «عجاج» و براى §ونه مى فردى اليق به مردم معرىف §ايند.  كرد تا در اشعار خود از يزيد ستايش كنند و او را به عنوان  مزدور را تشويق  گروهى از شاعران 
برد. دارمى» سه تن از شعراى آن عرص را نام  «احوس» و «مسك� 

 ى يزيد گفته است: درباره عجاج ـ 
الرسل(264) والرسول  تزلزل عن دين موىس   å االقوام اذا زلزل 

همواره پ«و راه آنان هستى). متزلزل نخواهى شد (و  مرسل  گردد) تو از دين موىس و پيامرب  متزلزل شوند (و اàان آنها سست   ها  گروه  ى  اگر همه

احوس گفته است:

تزول(265) ملٌك تدين له امللوك مبارك كادت لهيبته الجبال 
فروريزند.  ها  نزديك است كه از هيبت او كوه برابر او خاضعند و  يزيد پادشاه مبارß است كه پادشاهان در 

دارمى هم چن� رسوده است: مسك� 

وال زال بيت امللك فوقك عالياً تشيّد اطناب له و عمودٌ(266)
 ها و عمود آن محكم باد. افراخته و طناب  ى سلطنت بر فراز تو  [اى يزيد!] هميشه خانه

2ـ فرستادن اموال براى ارشاف

 هاى كالن فرستاد و حق السكوت قابل توجهى به آنان پرداخت. در تاريخ آمده افراد با نفوذ پول ارشاف و  براى بعىض از   هاى ديگر معاويه اين بود كه  از حيله
پذيرفت.  ها را  درهم فرستاد.(267) و عبدالله نيز پول هزار  براى عبدالله بن عمر يكصد  است كه 

سازد. همراه كند يا حّداقل آنها را به سكوت وادار  با اين شيوه معاويه توانست بسيارى از رجال سياىس را با خود 

3ـ بخشنامه ى رسمى به واليان

براى يزيد اعالم §ايند و ثانياً گويندگان و خطبا  هاى مردم تصميم او را به گرفÇ بيعت  فرمانداران خواست تا اّوال در ب� توده  ى   اى از همه معاويه طّى بخشنامه
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نظرشان در براى سفر شام بسيج §ايند تا در مالقات با او   هايى از مردم را  كارگزاران دسته سازند تا در مجامع عمومى از يزيد تعريف كنند و دستور داد  را بسيج 
براى اظهار نظر به گردد و در نتيجه اظهار اطاعت §ايند.(268) واليان تصميم معاويه را به مردم اعالن §ودند و از آنان خواستند تا  مورد بيعت با يزيد روشن 

سوى دمشق رهسپار شوند.

احنف ابن قيس اول� مخالف در گرده�يى دمشق

رسپرستى «محمد ابن عمرو ابن كاروان مدينه به  رسپرستى «احنف ابن قيس» و  عراق به  كاروان  عراق و مدينه بود.  كاروان  اول� كارواí كه رهسپار دمشق شد 

 ها ه�يىش با رشكت صاحب نظران سياىس شام و ميه�ناí كه از كاروان حزم»(269) وارد دمشق شدند و معاويه ميزباí آنان را برعهده گرفت. پس از ورود 
 ى لزوم اطاعت از وّىل امر درباره سخðاí ضمن بحث  كرد. او در اين   íاðسخ اطراف كشور آمده بودند در دمشق تشكيل شد. در اين مجلس ابتدا معاويه آغاز به 

كرد.(270) تعدادى از رجال سياىس اموى مانند «ضحاك براى بيعت با او دعوت   ى يزيد و علم و دانش و سياستمدارى او سخن گفت و رشكت كنندگان را  درباره
افرادى بودند كه ظاهراً اينها  سازد.  كردند و از وى خواستند هرچه رسيعرت مسئله را عمىل  ابن قيس» و «عبدالرح�ن ابن عث�ن» و چند تن ديگر او را تأييد 
 هاى پر نفوذ كوفه  ى áيم بود و از شخصيت بزرگان قبيله بپاخيزند.(271) «احنف ابن قيس» كه از  براى تأييد او  گرفته بود، كه  معاويه پيشرت از آنان قول 

 شد در اين اجت�ع به عنوان مخالف سخن گفت و اظهار داشت: محسوب مى

 شوند». عراق تا زماí كه حسن بن عىل زنده است به اين امر راىض §ى «مردم 

عراق فّحاىش §ود، از امام حسن(عليه  اى كه «ضحاك ابن قيس» برخاست و نسبت به اهل  كرد به گونه سخðاí احنف ابن قيس، سياستمداران اموى را خشمناك 
برخواست و از معاويه خواست تا به عهدى كه با امام حسن(عليه فراخواند. احنف ابن قيس مجدداً  كرد و رشكت كنندگان را به اجابت دعوت معاويه  السالم)بدگويى 
كرد و با  كه «يزيد ابن مقفع» مخالفان را تهديد  درگرفت تا اين نزاع تندى  السالم) بسته بود وفادار ¿اند(272). در اين جا ب� امويان و بعىض از رشكت كنندگان 

اشاره به معاويه، گفت:
نپذيرد اينست (با اشاره به شمش«)». هركس  افزود  «ام« املؤمن� اين است و اگر از دنيا رفت اين است. (با اشاره به يزيد) و 

فراخوان با شكست ندارد. اين  بردارد و كىس را بر حسن و حس� مقدم  براى يزيد دست  نكرد و از معاويه خواست تا از گرفÇ بيعت  بازهم احنف ابن قيس اعتنا 
نگرفت.(273)  اى  روبرو شد و معاويه نتيجه

ديدگاه سياىس احنف ابن قيس

اجازه نقض قانون  بند به قانون بوده و به پي�í كه بسته است و فادار ¿اند و نبايد  احنف كه از مخالفان رسسخت وليعهدى يزيد بود معتقد بود خليفه بايد پاى

محرتم عراق با حسن ابن عىل (عليه السالم) است. خليفه بايد رأى مردم را  عراق است و رأى  به كىس بدهد. او بر آن بود كه اين تصميم بر خالف افكار عمومى مردم 
كرد. افراد صالحى از خاندان عىل و پيامرب مانند حسن و حس� نبايد ديگرى را مطرح   گفت با وجود  ش�رد وى مى

سفر سياىس معاويه به مدينه

قرآن فرزندان صحابه و حافظان  اسالم بود و در آنجا  مركز  زيرا مدينه   دانست;  مركز مهّم مخالفت با يزيد مى اظهارات مغ«ه ابن شعبه، معاويه، مدينه را  برخالف 

عازم مدينه زيارت   دانستند. معاويه به بهانه  انحراف از دين مى  دانستند و بيعت با او را  و فقهاء دين همه جمع بودند. اغلب آنان يزيد را اليق اين منصب §ى
فرصت چهار تن از رجال سياىس مدينه; «عبدالله بن  عهدى يزيد را با رجال سياىس مذهبى مدينه مطرح كند. پس از ورود به مدينه در اول�  شد تا موضوع وىل

مأموران  اى تشكيل داد و به  كرد و با اين چهار نفر در يك اتاق دربسته جلسه عمر» و «عبدالله بن عباس» و «عبدالله بن جعفر» و «عبدالله بن زب«» را دعوت 
سپرد هيچ كس را در جلسه راه ندهند. او در آن جلسه گفت:

بزرگان قريش  ام اين است كه ش� هم راىض باشيد. ش� از  برگزينم. خواسته نزديك است و در نظر دارم كه يزيد را به جانشينى خود  مرگم  «سّن من زياد شده و 
فرزندان عىل هستند، كه هميشه با من مخالف بود براى اين بود كه آنان  محرتم است و علّت اين كه حسن و حس� را دعوت نكردم  براى من  هستيد و رأى ش� 

 دانم».(274) اگرچه شخص آنها را دوست دارم و آنان را صاحب نظر مى

مخالفت اعضاء جلسه و ديدگاه سياىس آنان

1ـ عبدالله بن عباس

اول� كىس كه در اين جلسه سخن گفت، ابن عباس بود او گفت: 

گرفته افراد كىس است كه از او رشف  برترى داد رشافتمندترين  برگزيد و او را بر ديگران رشف و  «خداوند جّل ثنائه محمد(صىل الله عليه وآله وسلم) را به وحى و رسالت 
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 تر و نزديكرت باشد». براى امر حكومت كىس است كه با او خصوىص سزاوارترين مردم  باشد و 

منطق ابن عباس اين بود كه خليفه مسلم� بايد ارشف مردم باشد و ارشف مردم در امت اسالمى كىس است كه به پيامرب نزديكرت باشد.

2ـ عبدالله بن جعفر

براى  ى نظر او اين بود كه اهل بيت رسول خدا(صىل الله عليه وآله وسلم) از همه افضل و  خالصه دوم� شخىص كه رشته سخن را به دست گرفت عبدالله بن جعفر بود. 

 آمد و هرگز اختالىف پيش §ى سپرده بودند،  سزاوارتر هستند و اگر بعد از وفات پيامرب(صىل الله عليه وآله وسلم) واليت امر را به آنان   تر و  تصدى حكومت شايسته
هرچيزى در جايگاه خويش بود و سپس معاويه را در خصوص مسؤوليت سنگينى كه نسبت به امت  گرفت و   شد و دين رونق مى دستورهاى الهى اطاعت مى

دارد هشدار داد.(275) اسالمى بر عهده 

3ـ عبدالله بن زب«

فرد عبدالله بن زب« بود. او گفت: سّوم� 

فرزند از فرزند جعفر طيّار است و من پرس عّمه رسول خدا(صىل الله عليه وآله وسلم) هستم. دو  «ابن عباس پرس عموى پيغمرب است و عبدالله بن جعفر پرس عموى او و 
بزرگ نبايد يزيد را معرىف كنى».(276)  شناىس و با وجود اين رجال   اند كه هر دو را مى عىل(عليه السالم) به جاى مانده

4ـ عبدالله بن عمر

كرد. او گفت: و در پايان عبدالله بن عمر ابراز مخالفت 
شوراى شش مرا عضو  پدرم   كه   دار خالفت باشم درحاىل  بايست من عهده موروÀ مانند سلطنت قيرص و كرسى نيست اگر چن� بود مى «خالفت اسالمى سلطنت 

نفرى هم قرار نداد».(277)

پاسخ معاويه و ديدگاه او

معاويه گفت: 
خالفت را به ابو بكر و سپس به عمر دادند، درحاليكه آنها از خاندان  خدا(صىل الله عليه وآله وسلم) فرزندان عبدمناف بود، مردم بعد از وفات رسول «حكومت از آن 

برگشته و تا قيامت در هم� خاندان خواهد بود. ش� دو نفر ـ ابن زب« و ابن عمر ـ حكومت نبودند وىل رفتارشان خوب بود. اكنون حكومت به خاندان عبدمناف 

از اين خاندان نيستيد و حقى در حكومت نداريد عبدالله بن عباس و عبدالله بن جعفر نيز ان شاء الله، از رأى ما ب«ون نيستند».(278)

آگاه شدن ملت از تصميم معاويه

كرد وىل كم كم امت اسالمى از اين ترك  درهاى بسته تشكيل شد جلسه ديگرى نداشت، مدينه را  معاويه در اين سفر به ظاهر زيارú غ« از هم� جلسه كه پشت 
كردند; «عبدالرح�ن ابن ابوبكر»    ها رشوع شد. از جمله مخالفان كه هميشه يزيد را به بدى ياد مى خطرناك آگاه شدند و در گوشه و كنار اظهار مخالفت تصميم 
همواره يزيد را به عنوان شخىص فاسد و رشابخوار و افراد  و «منذر ابن زب«» و «عبدالرح�ن ابن سعيد» و «عابس ابن سعيد» و «عبدالله ابن حنظله» بودند. اين 

كرد.(279)   موروÀ توصيف مى  هاى   هاى سلطنت كردند و عبدالرح�ن پرس ابوبكر عمل معاويه را از شيوه   سگ باز معرىف مى

كردند. از جمله «سعيد بن عث�ن» و «مروان بن حكم» و «زياد ابن ابيه» بودند. (اگرچه پدر  اى از بنى اميّه نيز با طرح واليت عهدى يزيد ابراز مخالفت  عده
 دانست) سعيد پرس عث�ن مّدعى بود كه خليفه زاده است و از يزيد شمرد و او هم خود را از بنى اميّه مى زياد معلوم نبود وىل معاويه او را ملحق به ابو سفيان 
 ديد. زياد هم در  تر مى  دانست وبراى بعد از معاويه خود را از ديگران شايسته مروان حكم خود را هم سنگ معاويه مى  باشد.   تر مى براى واليت امر شايسته

آرزوى خالفت داشت وىل در ظاهر منطق ديگرى داشت، او به معاويه نوشت: باطن 
 توانيم مردم را به بيعت با يزيد  هايى مانند حس� ابن عىل وعبدالله ابن عباس و عبدالله بن زب« وعبدالله ابن عمر هستند چگونه مى «در جايى كه شخصيت
بردارد و مانند الزم است يزيد مدú دست از كارهاى زشت   اش پر از فسق و فجور است.  دعوت كنيم؟ در حاىل كه يزيد اهل رشاب و سگ بازى است و سابقه

 هاى ياد شده ساå و صالح زندگى كند تا بتوانيم اذهان عموم را آماده كنيم». شخصيت

 گرداند و برمى مادرش سميّه  كرد كه اگر مخالفت كند بار ديگر او را به   ى زياد و آگاه شدن از موضع نامناسب وى او را تهديد  معاويه پس از خواندن نامه
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 كند.(280) نسبت او را از ابوسفيان قطع مى

سياست ديگر و نقشه اى تازه تر

  را به تأخ« انداخت. تصميم گرفت ب� رجال سياىس مخالف اموى ايجاد اختالف براى يزيد  ها روبرو شد موضوع گرفÇ بيعت  هنگامى كه معاويه با اين مخالفت
كرد و به جاى او «مروان بن حكم» را منصوب عزل  بردارد. در اجراى اين سياست «سعيد بن عاص» عامل مدينه را  كند و حتى بعىض از رجال پر نفوذ را از ميان 

كرد. 
فرمان او را عمىل مصادره §ايد. سعيد  خراب كند و اموال او را  مروان را   ى  كرد و مجدداً سعيد را منصوب §ود و از او خواست تا خانه عزل  مروان را   úپس از مد

فرمان سابق معاويه مصادره كند.(281) سعيد  خراب و اموالش را   ى سعيد را  فرمان داد خانه مروان را نصب §ود و به او  عزل و بار ديگر  نكرد. معاويه او را 
كرد. منرصف  فرمان معاويه  مروان را از اجراى  نكرده بود به او نشان داد و  مروان را كه عمىل   ى اموال  مصادره مبنى بر 

افرادى به وسيله ى معاويه مسموم شدند

عراق و يµ از اعضاى كرد. يµ از آنها، «سعد بن ا» وقاص» است.(282) او فاتح  معاويه در مس« اجراى سياست شوم خود چند تن از رجال پر نفوذ را مسموم 
مورد توجه مردم بود و بعىض از صاحب نظران شام او را نفرى بود كه در ب� مردم نفوذ سياىس داشت. ديگرى عبدالرح�ن بن خالد است كه در شام  شوراى شش 

 اند.(284) و مرگ ناگهاí از دنيا رفت از مسموم شدگان دانسته مورخان عبدالرح�ن بن ا» بكر را هم كه به  كردند.(283) بعىض از    نامزد مى براى خالفت 
كرد كه تفصيل جريان آن در تاريخ آمده است. با اجراى اين سياست و ايجاد جّو همرسش «ُجعده» مسموم   ى  همچن� امام حسن مجتبى(عليه السالم) را به وسيله

 ها كم شد و جّو عمومى كشور قدرت ابراز مخالفت با تصميم معاويه را از دست داد. مخصوصاً بعد از شهادت امام حسن(عليه السالم)جّو وحشت، ابراز مخالفت

برخورد گرفتند و با مخالفان هم  بگ«ند. واليان از مردم بيعت  براى يزيد بيعت  براى معاويه مساعد شد و دستور قاطع داد كه واليان بدون هيچگونه تأخ«  سياىس 

كردند.(285) شديد 

امتناع مدينه از بيعت براى يزيد

ماجرا را به كردند. حاكم مدينه  بزرگان اين شهر كه در رأس آنان امام حس�(عليه السالم) بود، به طور قاطع بيعت را رد  مدينه رس�ً از بيعت امتناع ورزيد. رؤسا و 
عازم مدينه شد و در نزديك بتواند مشكل آنجا را حل كند. اين بار بطور رسمى  مسافرت كند شايد از  كرد. معاويه تصميم گرفت شخصاً به مدينه  گزارش  دمشق 
 ها را در نطفه خفه كند. پس از  خواست با نشان دادن قدرت خود مخالفت كردند. او در حقيقت مى   همراهى مى ن«وى نظامى او را  مسافرت ستوí از  اين 

برادرش امام فرزندان  كرد و احوال  كرد يµ عبدالله بن عباس و ديگرى امام حس�(عليه السالم) اين بار از امام حس�(عليه السالم)دلجويى  ورود به مدينه دو نفر را احضار 
كرد و از يزيد به عنوان اكرم(صىل الله عليه وآله وسلم) آغاز سخن  كرد و با ذكر حمد و ثناء خداو تعريف و áجيد از رسول  پرسيد و اظهار ترحم  حسن(عليه السالم) را از ايشان 

كرد و ضمن يك خطابه طوالí از برخورد  برد و از اين دو نفر خواست تا با وى بيعت كنند. امام حس�(عليه السالم)در اين جلسه شديداً با معاويه  مرد با كفايت نام  يك 
ترك كند و تصميم گرفت به تهديد و فرمود.(286) معاويه مجبور شد بدون گرفÇ نتيجه مدينه را به قصد مكه  ترك  او و پرسش يزيد انتقاد §ود و مجلس را 

گردد. پس از رسيدن به مكه چهار تن از رسان مخالفان امام حس�(عليه السالم)و عبدالله زب« و عبدالله عمر و عبدالرح�ن ابو بكر را احضار و ارعاب بيشرتى متوسل 

كرد و گفت: كرد كه اين بار نيز با امتناع روبرو شد. معاويه با خشم وغضب به آنان رو  مجدداً مسأله بيعت با يزيد را به آنها پيشنهاد 
«من سخنم را در ميان جمع خواهم گفت اين بار اگر كىس تكذيب كند، با شمش« روبرو خواهد شد».

 ها خواست سخن او را رد كند گردنش را بزنند. معاويه او در اجت�عى كه تشكيل داد باالى رس هر كدام از اين چهار نفر دو نفر مسلّح گ�شت كه اگر يµ از اين
كرد و گفت: سخن را آغاز 

افراد به بيعت با يزيد راىض هستند ش� نيز بيعت كنيد». مشورت اينان نيست و اين  «اينان رؤساى مسلم� هستند تصميم من بدون 

بازگشت.(287) كردند. معاويه با اين عمل كار بيعت با يزيد را áام شده يافت و به دمشق  جمعيت حارض در اين اجت�ع همه بيعت 

شدت مخالفت امام حس�(عليه السالم)

 ها را رسكوب كند و رجال سياىس و مذهبى مخالف كم كم ساكت شدند عبدالله زب« به مّكه پناهنده شد تنها  هاى ياد شده مخالفت معاويه توانست با شيوه
خطرناك معاويه كرد امام حس�(عليه السالم) بود او با شدت و رصاحت مردم را به مقاومت در مقابل سياست   تر  كىس كه در ميدان ايستاد و مخالفت خود را علنى

 آمدند از موضع وى آگاه شدند و باب ارتباط با آن حرضت را زيارت قرب رسول خدا(صىل الله عليه وآله وسلم) مى اطراف كشور به  مردمى كه از  كرد. رفته رفته    دعوت مى

 ى ايشان محل تجمع مردم ناراىض شد.(288) گشودند و كم كم خانه

گزارش و به معاويه پيشنهاد داد كه بايد حس� بن عىل(عليه السالم) از مدينه تبعيد شود و در شام اقامت گزيند. مراتب را به شام  كرد و  واىل مدينه احساس خطر 
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براى امام(عليه السالم) نوشت و عهدى را كه با امام  اى هم  نياورد. نامه درگ«ى به وجود  متعرض امام نشود وهيچگونه  معاويه به واىل مدينه پيغام داد به هيچ وجه 
 شود.(289) امام (عليه برخورد مى برندارد با او   ها  كرد كه اگر دست از مخالفت كرد و در ضمن آن حرضت را تهديد  يادآورى  حسن(عليه السالم) بسته بود به ايشان 

كرد. امام (عليه السالم)  هاى او اعرتاض  خونريزى  ها و  يادآور شد. به áام قانون شكنى  هاى او را   اى مفّصل او را ناقض عهد دانست و عهدشكنى السالم) در جوابيّه

مرگ معاويه در مّكه معظّمه امام (عليه السالم) با حضور عبدالله عباس كرد. يك سال قبل از     داد و مردم را آگاه مى  هاى معاويه ادامه مى همچنان به افشاگرى ظلم
فرمود: كرد و به مسل�نان  بازگو  براى مردم  و عبدالله جعفر اجت�ع عظيمى تشكيل داد و مظاå معاويه را 

سازند».(290) برسانند و امت اسالمى را آگاه  اطالع ديگران  «مطالب را به 

افراد مبنى  دانست و پيشنهاد  برخالف پي�ن صلح امام حسن(عليه السالم) مى زيرا آن را   ى مسلحانه را با معاويه نداشت;  مبارزه امام (عليه السالم)تصميم مقابله رسمى و 
 كه معاويه از فرمود: چن� تصميمى ندارم. معاويه نيز در حيات خود تصميم درگ« شدن با امام را نداشت تا اين   كرد(291) و مى   بر خروج بر معاويه را رد مى

كرد، گرفÇ بيعت از مخالفان مدينه و مخصوصاً امام حس�(عليه السالم) بود. پدرش، معاويه، اول� فرماí كه صادر  مرگ  دنيا رفت و نوبت به يزيد رسيد. يزيد پس از 
بگ«د(292) كه امام (عليه السالم) امتناع مرگ معاويه و قبل از آگاه شدن مردم از فوت او از حس� ابن عىل(عليه السالم) بيعت  به واىل مدينه دستور داد قبل از اعالم 

عازم مكه شد. ورزيد و از مدينه 

علت امتناع امام و ديدگاه هاى مخالفان يزيد

افراد زيادى بودند كه با مسئله وليعهدى يزيد و حاكميت او بعد از معاويه ابراز  گونه كه توضيح داده شد در ب� رجال سياىس و مذهبى كشور اسالمى  ه�ن
 هاى كالن به بعىض از رسان قوم  هاى معاويه و دادن پول ارعاب خطرناك بود. وىل با تهديدها و  كردند و به طور كّىل جّو عمومى جامعه مخالف اين امر  مخالفت 

مرگ معاويه نيز بعىض از آنها صالح كردند. و پس از   اى خزيدند و سكوت اختيار  كردند و يا در گوشه  ها كم شد. مخالفان يا با معاويه اعالم همبستگى  مخالفت

 ديد و ابراز مخالفت را باعث نابودى خود خطرناك مى اوضاع مسلط شده بودند و هر سياستمدارى، مخالفت را   اميّه بر  در مخالفت نديدند. ديگر بنى
 دانستند و عراق را ريشه دار §ى اوضاع مسلط نبودند، وىل اغلب سياستمداران نهضت   هاى محىل بر  عراق متشنج بود و حكومت اوضاع در   دانست. هرچند  مى

به كوفيان مطمنئ نبودند.

كرد كه اگر حكومت در آل اميّه    ديد و يا احساس مى اسالم را در خطر مى  هاى مكتب   رسيد امام (عليه السالم) با بيعت كردن و كنار آمدن با يزيد، پايه بنظر مى
گرديد بنى اميّه، وحى و نبّوت رسول خدا(صىل الله عليه وآله وسلم) را بازى با سلطنت زيرا چنانكه بعدها در سخنان يزيد آشكار  اسالم از ريشه و بنياد در خطر است  ¿اند، 

 ى حساس عنايت داشتند:  دهد كه آنان به چند مسئله  دانستند. مجموع سخنان امام (عليه السالم) و ساير مخالفان حكومت يزيد نشان مى مى

 ديدند و معتقد بودند بايد حاكم اسالمى پايبند به قانون باشد. نقض قانون و بازى طرف معاويه يك نوع قانون شكنى آشكار مى براى يزيد را از  1ـ اخذ بيعت 
اسالم است و خطرناك است و بايد خليفه ملزم به رعايت قانون باشد و نقض عهد، مخالفت آشكار با قانون  طرف حاكم، عامل ايجاد يك استبداد  كردن با آن از 

كرد.   معاويه عهد خود را كه با امام حس�(عليه السالم) بسته بود نبايد نقض مى
 شود. موروÀ تبديل مى بگ�رد كم كم حكومت اسالمى به سلطنت  فرزندش يزيد را به جاى خود  2ـ اگر معاويه موفق شود به راحتى، 

 ها از اين فرسنگ  اطالعى مانند يزيد،  افراد فاسق و »  طلبد و  3ـ تصدى حكومت اسالمى براساس لياقت و شايستگى است و پيش از همه علم و عدالت را مى
دورند. لياقت به 

 ى خويش دست يابند كه اين شيوه نه اسالمى است و نه  گناه به خواسته افراد »  Çارعاب و كش افرادى مانند معاويه و يزيد با تهديد و  اجازه داد  4ـ نبايد 
.íانسا

جلوگ«ى شود.  هاى بدعت گذارى در جامعه نهاده شده است كه بايد از آن  5ـ بعىض از احكام خدا در حكومت بنى اميّه تغي« يافته و پايه
 باشند و نبايد حكومت از آنها ب«ون باشد. اين امور نقطه نظر كىل مخالفان براى حكومت دارا مى الزم را  6ـ فقط اهل بيت رسول خدا(صىل الله عليه وآله وسلم) شايستگى 

 ها باال گرفت وىل آل اميّه رسوا شدند و خونريزى بود و امام حس�(عليه السالم) به هم� داليل از بيعت امتناع ورزيد. اگر چه بعد از امام (عليه السالم) اختالف و 
اسالم حيات علمى خود فراهم شد و  براى طرح اصول علمى و نظرى مكتب  آزاد  اسالم را منكر شوند و بعدها در زمان امام صادق(عليه السالم) فضايى  نتوانستند اساس 

را بازيافت.

پي نوشت :

258. حياة االمام الحسن.

259. حياة االمام الحسن.
260. حياة االمام املجتبى ج 2، ص 190.

261. حياة االمام املجتبى ج 2، ص 190، االمامة والسياسة ج 2، ص 262.
262. حياة االمام الحس�، ج 2، ص 191.

263. حياة االمام املجتبى ج 2، ص 292، تاريخ ابن اث« ج 3، ص 294.
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االسالم ص 234. 264. حياة االمام املجتبى ج 2، ص 198، شعراء النرصانية بعد 
265. حياة االمام املجتبى ج 2، ص 198.

266. حياة االمام املجتبى ج 2، ص 198، االغا\ ج 8، ص 71.
267. حياة االمام الحس�/ تاريخ ابن اث« ج 3، ص 250.

268. حياة االمام الحسن ج 2، ص 200 تاريخ ابن اث« ج 3، ص 250.
مدرك. 269. ه�ن 

270. حياة االمام الحسن، ج 2، ص 200.

271. حياة االمام الحس� ج 2، ص 201.
مدرك. 272. ه�ن 

273. حياة االمام الحسن ج 3، ص 203.

274. حياة االمام الحس� ج 2، ص 204.
مدرك. 275. ه�ن 

276. حياة االمام الحس�، ج 2، ص 206.

277. حياة االمام الحس�، ج 2، ص 207.

278. حياة االمام الحس�، ج 2، ص 207.
االرشاف و تاريخ طربى. 279. حياة االمام الحس�، ج 2، ص 210، به نقل از استيعاب و انساب 

280. حياة االمام الحس�، ج 2، ص 213 اىل 214; تاريخ يعقو» ج 2، ص 196.
281. حياة االمام الحس� ج 2، ص 214; تاريخ طربى ج 4، ص 18.

282. حياة االمام الحس� ج 2، ص 216; مقاتل الطالبي� ص 29.
283. حياة االمام الحيسن ج 2، ص 216، به نقل از استيعاب.

مدرك. 284. ه�ن 
285. حياة االمام الحسن، ج 3، ص 218.

286. حياة االمام الحس� ج 2، ص 219 و 220; االمامة والسياسة، ج 1، ص 195 ـ 196.
287. حياة االمام الحس�، ج 2، ص 221; الكامل ج 3، ص 252.

288. حياة االمام الحس�، ج 2، ص 222.
289. حياة االمام الحس�، ج 2، ص 224; تاريخ ابن كث« ج 8، ص 162.

290. حياة االمام الحس�، ج 2، ص 226; االمامه و السياسه، ج 1، ص 248.
291. حياة االمام الحس�، ج 2، ص 230; االخبار الطوال، ص 203.

292. حياة االمام الحس�، ج 2، ص 247; تاريخ طربى ج 6، ص 84.
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كوفيان و قيام عاشورا

مقدمه

بركت و ويژه انجام داد و در روايات، شهر پيامربان، محىل با  براى آن بار سفر بست و در مسجد آن اع�ل و آدا�  كوفه(293) ي� از چهار شهرى است كه بايد 
رزمندگان اسالم، بنيان نهاده شد. حرم حرضت عىل(عليه السالم)معرىف شده است.(294) اين شهر در سال هفده هجرى توسط «سعد بن ا� وقاص» به عنوان مقر 

 اى و  هاى قومى و قبيله گرايش  رّويه،   هاى � فرهنگى اين شهر بر اثر مهاجرت اوضاع اجت�عى و  تركيب متجانس اّوليه را به تدريج از دست داد و  گرچه كوفه 
پارسا و پاكدل بود. گروهى از شيعيان  روزهاى تأسيس، پايگاه  گرديد اّما كوفه از نخست§  تبليغات منفى و اختناق شديد حكام اموى آشفته 

برگزيند و امام مجتبى(عليه السالم) در هم§ مركز خالفت خويش  گرديد كه حرضت عىل(عليه السالم) كوفه را به عنوان  برخى مصالح ديگر موجب  مالحظه اين مسائل و 
ارشاف  اى بودند و از سويى   اساس و مسائل نژادى و طايفه باورهاى بيهوده و � فراخواند. اّما چون برخى، همچنان دل بسته به  شهر مردم را به بيعت با خويش 
 ى عمل به موجب مرحله  كوشيدند. اين شهر نتوانست در ح�يت از اهل بيت(عليهم السالم) پايدار و ثابت قدم ºاند و در  كوفه در جهت تحكيم مواضع خويش مى
گرديد، اهاىل آن بىوفايى خويش را نسبت به اÀه هدى(عليهم السالم)خصوصاً امام حس§(عليه السالم)نشان دادند به نحوى كه كوفه تفرقه و نفاقى كه بر اين شهر تحميل 
نگراÆ كه از شيعيان اين شهر داشتند با تبليغات مسموم خود به تحقÅ و تضعيف روحيه گرديد. حقيقت اين است كه امويان به سبب  مرتادف با پي�ن شكنى 

 Èودند. همراه مى افراد زيادى را به اجبار با خود  پرداختند و با پيش گرفÊ روش استبدادى و اختناق شديد    مردمان كوفه مى

 هاى سياىس و امتيازات انحصارى و اقتصادى بودند كه با تثبيت موقعيت اهل بيت(عليهم السالم) و برقرارى موقعيت  مند به نگهدارى و   اى عالقه رهربان قبيله
 تفاوت و مت�يل به امويان بودند و تأم§ منافع  گرفت. از اين رو نسبت به حاميان اهل بيت(عليهم السالم) � مورد تهديد جدى قرار مى ارزشها، منافع آنان  حاكميت 

برترى شاميان را به نفع خود زيرا  مُرّدد بودند كه بطور كامل به معاويه و يزيد تسليم شوند;   ديدند وىل  و تفّوق اجت�عى خود را از سوى حكومت امويان مى
كردند كه هوادار شيعيان هستند.    ديدند و از اين جهت واÈود مى Èى

 اى و  هاى قبيله انگيزه نارضايتى و مخالفت با امويان ريشه اÏاÆ و دينى نداشت و بر  عراق و خصوصاً كوفيان از اقتدار اهل شام ناراىض بودند كه اين  اصوال مردم 
عزل و گرديد و چندين سال به عنوان كانون اقتدار سياىس و محل  مركز حكومت اسالمى تعي§  زيرا كوفه در زمان حرضت عىل(عليه السالم)  مسايل عاطفى مت� بود، 
ناراحت بودند و Òايل داشتند حرضت امام  آمد و مردم كوفه از اين ابهت سياىس شادمان و از انتقال آن به شاميان   ها و رتق و فتق امور به حساب Èى نصب

بردند كه به راستى به امامت حرضت   مردماÆ با اÏان و با اخالص در كوفه برس مى حس§(عليه السالم) در كوفه اين قدرت سياىس اجت�عى را احيا و تقويت كند. البته 

براى نخست§ بار به امام حس§(عليه السالم) نامه نوشتند و بعدها هم در كربال در ركاب گروه  فرزندانش اعتقاد داشتند وىل اينها در اقليت بودند، هم§  عىل(عليه السالم) و 

كردند تا به شهادت رسيدند. آن حرضت پايدارى 

 هاى گرديد. دستگاه جاسوىس نيز پنجه  هاى تبليغى و سياىس امويان با مقاصد حكومت اين غاصب، ه�هنگ  كوفه در دوران حكومت بيست ساله معاويه با شيوه
مردمان اين ديار حكومت تشكيل دهد، اما عراق بيايد و با ح�يت  كرد كه به  مرموز خود را بر Òام امور افكنده بود. كوفه با چن§ وضعى از امام حس§ دعوت 

نگران كننده كردند. نشانه اين آشفتگى    مردمانش غالباً از تربيت اسالمى دور افتاده و خواسته يا ناخواسته مقاصد امويان را تأم§ مى مشكل اصىل كوفه اين بود كه 
كرد و با سياست خاÈان آن است كه حكومت غاصب يزيد، نهضت امام حس§(عليه السالم) را با دست مردم كوفه و بدون دخالت شاميان به تصور خويش رسكوب 
براى ح�يت از اهل بيت(عليهم السالم) در آنجا بدست نيايد و به خيال خام خودش از درآورد تا زمينه   هاى داخىل  درگÅى صورت كانون  براندازش كوفه را به 

مزاحمت مردم اين ديار در امان باشد.

Åگروهى از دعوت كنندگان تحت تأث حرضت امام حس§(عليه السالم) با سوابقى كه از اهاىل اين شهر داشت به انحطاط اجت�عى و سياىس كوفه وقوف داشت و اگر چه 

فراخواÆ آنان  ى اسالمى به  اوضاع و مسايل ناآگاه بودند مع الوصف امام برحسب وظيفه پÅوزى به امام نامه نوشتند وىل از واقعيت  احساسات پاك و به اميد 

 افتد.  دانست جانش در خطر مى پاسخ گفت هرچند كه مى

شناختى از جامعه ى كوفه

 شدند تعي§ براى فتح اين مناطق بسيج مى سلحشوراÆ كه  اسالم و  براى اسكان سپاهيان  مجاورت نواحى رشقى با آب و هواى مناسب بود،  رسزمينى در  كوفه كه 
دگرگون Èودند.(295) تركيب اجت�عى آن را بسيار پيچيده و  استقرار يافتند و   هاى ديگرى در اين ناحيه  گروه گُسرتش فتوحات اسالمى،  گرديد. رفته رفته با 
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 آور آن وارستگاÆ چون «ع�ر يارس» و «عبدالله بن مسعود» پيام عرتت كه  قرآن و   هاى راست§  ارزش گرايش شكل گرفت: ي� حامى  بتدريج در كوفه دو نوع 
اوضاع اين  زدند. از سوى ديگر تبليغات مسموم أمويان  مُرتف§ و رسان قبايل بدان دامن مى ارشاف،   اى كه   هاى قومى و قبيله گرايش بودند; و ديگرى طرفدار 
برخى مصالح گروهى از شيعيان ثابت قدم بود. مالحظه اين مسائل و رعايت  روزهاى پيدايش محل اقامت  ديار را آشفته ساخت. با اين وجود، كوفه از نخست§ 

فراخواند. مركز خالفت حرضت عىل(عليه السالم) انتخاب شود و حرضت امام حس§(عليه السالم) نيز در هم§ شهر مردم را به بيعت با خويش  موجب شد كه كوفه به عنوان 

طهارت(عليهم السالم)پايدار و اجازه نداد در ح�يت از خاندان عصمت و  قلمرو  دنياگرايان در كوفه افشانيدند، به اين  برخى  اما بذر تفرقه، ُرعب و نفاقى كه امويان و 
عرصه Òايالت و مذكور  رسزم§  براى اين ديار باقى گذاشت، وىل چون   اى بالنده  كرده به شكوفايى رسيد و نشانه استوار ºاند; اگر چه نهال تشيع در كوفه رشد 

 هايى شد كه آثار  هاى فتنه در كوفه مشتعل گشت و اين شهر آبسÊ حوادث تلخ و هرج و مرج گرديد، شعله گروهى معلوم الحال  اغراض سياىس ـ اجت�عى 

تÅه و تار ساخت. اسالم را  ناگوار آن چون ابرى تÅه، آس�ن دنياى 

براى شيعيان اين سامان، دوران بيست ساله حكومت غاصبانه معاويه بود. او دستور داد تا نام پÅوان حرضت عىل(عليه السالم) از دفرت بيت املال  ترين زمان  سخت

فشارهاى شديد سياىس ـ اجت�عى قرار گÅند، به هم§ دليل و در اختناق سياه اُموى شيعياِن كوفه رنجى عظيم و دوستداران اهل بيت(عليهم السالم) تحت  گردد و  حذف 

گروهى ميل كشيد و آنان را از نعمت امÅمؤمنان(عليه السالم) را دست گÈ Åود و از دم تيغ گذرانيد، در چش�ن  كارگزار معاويه، پÅوان  كردند.  باليى سخت را تحمل 
 هاى بسيارى كه به شيعيان و علويان تعلّق درختان در معابر آويخت، خانه  هاى  كرد و آنان را به شاخه  اى را قطع  محروم ساخت، دست و پاى عده بينايى 

سپرد و او كارگزار عث�ن) امارت كوفه را به وى  گرديد، اين حاكم جنايتكار كىس جز «زياد ابن ابيه» نبود. معاويه پس از هالكت «مغÅه بن شعبه» ( داشت ويران 

 گويد: برصه و كوفه را باهم داشت، مسعودى مى نخست§ كىس است كه حكومت 

كرد، در   هركس دريغ مى  Èود و  آورد و آنها را به لعن و سب حرضت عىل(عليه السالم) ترغيب مى   فراهم مى كارگزار نابكار ج�عتى از مردم را در قرص خود  «اين 
خورد».(296)   خون خويش غوطه مى

عراق بود، بدين جهت بيزارى و تنّفر تا حدودى يادگار اختالف قديم ب§ شام و  نفرت داشتند و احت�ال اين  به رغم اين رشايط سخت، اهل كوفه غالباً از بنى اميه 
 Èودند.(297)  داد كوفيان بر عليه تسلط شاميان عصيان مى هر وقت فرصتى دست مى

افراد بود. فتوحات متواىل كه به دست  هاى اخالقى و تربيتى  پرورش  ى اصىل آن مربوط به   داد كه ريشه تفرقه را در كوفه افزايش مى عوامىل نيز اختالف و 

 هاى دينى ارزش صورت گرفت به مردم اين ديار مجال آن را نداد تا با عمق تعلي�ت اسالمى آشنا شوند و طبيعى است كىس كه به اصول اخالقى و  سپاهيان كوفه 
خردمندانه، منطقى و حقيقى،  ها بر متابعت از امور  آورد.(298) از اين جهت جامعه كوفه در پÅوى از احساسات و هيجان   واقف نباشد، دشوارى به بارمى

زهرآگ§ اُمويان، فضاى سازد; به عالوه با تبليغات  زودگذر آن را خاموش   هاى مقطعى، فصىل و  شورش  توانست   هاى استبدادى مى برترى داشت و تنها روش
فراهم گشت و مشعل حق جويى و عدالت و فضيلت قرآÆ و سنت نبوى   هاى  ارزش اسالم دچار آلودگى شد و مقدمات جاهليت و نفاق و فاصله گرفÊ با  دنياى 

رو به خاموىش و اُفول رفت.
شهرهاى اسالمى برخى   هاى   گÅى حرضت امام حس§(عليه السالم) بنابه مالحظاë كه در دوران امام حسن مجتبى(عليه السالم) وجود داشت و به رفتار كوفيان و موضع

براى اجت�ع مسل�نان مفيد ندانست تا آن كه در فرهنگى معاويه را  جلوگÅى از تهاجم  براى اصالح جامعه و  كرد و قيام   ى برادر را دنبال   گشت شيوه مربوط مى

 هاى قبىل يزيد به جاى او نشست; اين جوان بدون هيچ گونه سابقه در اسالم، مشهور به فساد و رجب سال 60 هجرى معاويه به هالكت رسيد و با زمينه سازى

مرد پليدى از امام حس§(عليه السالم) بيعت خواست كه آن حرضت به هيچ بهايى حارض نگرديد تن به  گشت. چن§   دينى بود و آشكارا فسق و فجور را مرتكب مى �
گرديد و اين موضوع يعنى امتناع از  ى شديد ب§ حق به رهربى امام حس§(عليه السالم) و باطل يعنى يزيد آغاز  مبارزه چن§ بيعت ننگينى بدهد، از هم§ جا تضاد و 

بيعت، نخست§ عامل قيام حرضت سيد الشهداء بود.(299)

فراخواÆ فراگÅ كوفيان

گرديد و در اين شهر اقامت گزيد و به فرمانروايى يزيد را نداشتند و چون امام حس§(عليه السالم) در سوم شعبان سال شصتم هجرى به مّكه وارد  مردم كوفه تحمل 
 ى خاطره حرم اَمْن الهى به آگاهى مردم كوفه رسيد، آنان كه  گزارش اعرتاض امام به خالفت يزيد و اقامتش در  پرداخت،  افشاى ماهيت ضد دينى رژيم وقت 

نگرديده حكومت عدل عىل(عليه السالم) در حدود بيست سال قبل از آن را به ياد داشتند و آثار تعليم و تربيت آن امام هدى در اين شهر هنوز به طور كامل محو 

پدرش مقر حكومت خويش قرار دهد. پس از دعوت شيعيان از آن گرفتند از امام حس§(عليه السالم) دعوت كنند تا به كوفه بيايد و اين شهر را همچون  بود، تصميم 
ارشاف و رؤساى قبايل كه موقعيت خود را در خطر ديدند و يا كردند بلكه  حرضت نه تنها مردم عادى با صفا و رسشار از اشتياق، ح�يت خود را از امام اظهار 

تحت تأثÅ افكار عمومى قرار گرفتند، خود را از حاميان جّدى قيام حس§(عليه السالم) نشان دادند. در نتيجه هيجاÆ عمومى و شورى فراگÅ در جهت دعوت از امام

 اعتنايى آرام و اهل م�شات بود نه تنها در مقابل اين وضع خشونتى نشان نداد بلكه � مردى  آورد. «نع�ن بن بشÅ» واىل كوفه كه  حس§(عليه السالم) در كوفه پديد 

 هاى خطاب به ساالر نويسندگان نامه  اند  مورخ§ اين است كه گفته دگرگوÆ را افزايش داد.(300) از اشتباهات  گسرتش اين گونه  اوضاع پيش آمده،  او به 
 ى كوفه را تشكيل درآمدند درحاىل كه شيعيان، تنها بخىش از سكنه گروه شيعه با امام از در غدر و خيانت و مخالفت  شهيدان همه شيعه بودند و بعدهم ه�ن 
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Æپراكنده بودند ولذا اتحاد قوى و بنيا  اى را بطور كامل شيعى دانست، آنها در قبايل گوناگون   توان قبيله شهرت داشتند اما Èى برخى قبايل به تشيع   دادند،  مى
داغ  ها و   ى اين ديار بر خالف آن همه نكوهش مردمان شيعه  اى و ناسيوناليستى حاكم بود. البته   هاى قبيله ب§ آنان وجود نداشت و به جاى آن، روحيه

 هاى تشكيالت منسجمى قيام ترتيب دادند و عاشقان اهل بيت(عليهم السالم) در  ازامويان و عباسيان   هاى گوناگوÆ را عليه حّكام ستم اعم   شان، قيام Æبر پيشا öبىوفا
دانشوران شيعه در اين شهر علوم اسالمى را با تأكيد بر گروهى از  فرهنگى و اد� شيعه در كوفه رونق بسزايى يافت.  آوردند و نهضت علمى،  مهمى را بوجود 

كرد از آورد و با عباسيان مخالفت   اى به عمل   العاده تالش فوق فرهنگى تشيع  كردند و چون كوفه در جهت هويت  احاديث منقول از اهل بيت(عليهم السالم) تدوين 

بروز دادند، تاريخ نويسان وابسته به دستگاه بنى عباس نيز دچار هم§ نفرت خود را  مورخان و محدثان وابسته به امويان از مردم كوفه  اين رو عالوه بر آن كه 
بگذارند  ى شيعيان   اى نشان دهند كه اهل وفاى به عهد نيست و گناه عدم ح�يت از قيام كربال را به عهده  اند شيعه را به گونه انزجارها، خواسته  ها و  كينه

گروهى شيعى در ميان عاشورا،   ى   اند راه يافته است و در حادثه برخى منابع تاريخى مهم كه وقايع كربال را مكتوب Èوده  اساس به  اظهارات � كه متأسفانه اين 
 گويد بايد اطاعت كنند.  شد و اكùيت غÅ شيعه چن§ ذهنيتى نداشتند كه امام، معصوم است و از جانب خداوند تعي§ شده و هرچه مى دعوت كنندگان ديده مى

دارد و چون بيعت امام برترى  تفكرشان اين بود كه امام حس§(عليه السالم)بر يزيد   دانستند; يعنى  سزاوارتر مى براى خالفت   را بعد از معاويه  فروغ امامت آنها سوم§ 
 Èود و او را اطاعت تحقق نيافت و به جاى آن بيعت ابن زياد و يزيد بن معاويه عمىل شد به گ�نشان بايد امام حس§(عليه السالم) هم با اين حاكم غاصب بيعت مى

 ديدند! كرد و تناقض هم در آن Èى   مى
 اند: فرموده آورند چنانچه امام حس§(عليه السالم)  فراهم   هاى قتل او را   اى بودند تا امام را به كوفه كشانيده و زمينه ارشاف كوفه و رؤساى قبايل نيز در پى نقشه

فرزند معاويه را تعقيب نزديك شدن به  براى من چيزى جز حيله عليه من و  «َوما كانَت كَتََب اَِيلّ اِالّ مكيدًة يل وتقرباً اىل ابن معاوية; نامه نگارى 
 كند».(301) Èى

ياران مسلم بن عقيل را ارشاف اين بود كه وقتى از تثبيت حاكميت بنى اميه اطمينان يافتند به عبيدالله بن زياد پيوستند و با تهديد و تطميع،  رشارت   ى  نشانه
اطراف نايب و Èاينده امام متفرق Èودند.(302) پراكنده و ناتوان ساخته و مردم را از 

ارشاف و باند اُموى، شيعيان كوفه از اع�ق قلب و با صداقت و Òايل باطنى به اهل بيت(عليهم السالم) ارادت مىورزيدند. بر اين اساس در  ى مخدوش  انگيزه برابر  در 
گرفتند از اطاعت يزيد رسباز زده و از حس§ بن عىل(عليه السالم) به عنوان رهرب خويش دعوت كنند و از او پÅوى Èايند. «سلي�ن بن مجلىس اجت�ع Èودند و تصميم 

براى اطمينان، از همه،  ى خو� از ح�يت كوفيان نداشت  خاطره مذكور مطرح ساخت و چون  پرشورى اين موضوع را در جمع   Æاÿسخ خُزاعى» در ضمن  ُرصَد 
حارضان هم به تقاضاى وى گردن نهادند.(303) تعهد گرفت كه تخلف نكنند و 

 هايى به حضور امام حس§(عليه السالم) نوشتند و به دنبال اين مذاكرات «سلي�ن بن ُرصد»، «مسيب بن نجب»، «رفاعة بن شداد بجّىل» و «حبيب بن مظاهر» نامه
عراق برود و رهربى آنان را عهده دار شود. نخست§ نامه در دهم ماه رمضان سال شصت هجرى به دست امام حس§(عليه السالم) رسيد.(304) كردند به  از او دعوت 

در اين مكتوب آمده بود:
توانگران و آورد، بيت املال مسلم§ را ميان  افراد بد را بر رسكار  درهم شكست، دشمنى كه نيكان اّمت محمد را كُشت و  «سپاس خداى را كه دشمن ستمكار تو را 

برد».(305)    باشد. حاكم كوفه ـ نع�ن بن بشÅ ـ در كاخ حكومتى برس مى افراد گردنكش توزيع Èود. اكنون هيچ مانعى در راه زمامدارى تو Èى

 اى ديگر به امام(عليه السالم) نوشتند و پس از دوشب به نزدش همراه «عبدالله بن سبع همداÆ» و «عبدالله بن وال» روانه ساختند. آنگاه نامه اين نامه را 
كردند و پا فشارى ورزيدند كه  ى سومى سوى امام(عليه السالم) روانه  فرستاده ارسال Èودند. سپس  پÅامون كوفه هم يكصد و پنجاه نامه نگاشتند و  فرستادند. مردم 
 هاى متعدد كوىف همچنان ادامه يافت به طورى كه تنها در يك روز ششصد گروه  ها و   ها از سوى شخصيت ارسال نامه امام(عليه السالم) به سوى كوفه بيايد.(306) 

گرديد.(307) هزار  دوازده  ارسال شد بالغ بر   هايى كه به تدريج  نامه به دست امام رسيد مجموع نامه

كردند; «شبث بن ربعى»، «حّجار بن ابجر»، «يزيد بن  آمدند نيز از امام دعوت   اى نداشتند و از مخالفان به ش�ر مى  هايى كه با اهل بيت(عليهم السالم)ميانه گروه
 ها را كه در صف مقابلش باره نامه نوشتند. امام در روز عاشورا هم§ حارث»، «يزيد بن ُرويم»، «عُروة بن قيس» و «عمرو بن حجاج ُزبيدى» نيز در اين 

فرمود: قرارداد و  ايستاده بودند مخاطب 
خُرّم  ها رسسبز و   ها رسيده و باغستان حارث مگر ش� به من نامه ننوشتيد كه ميوه فرزند ربعى و اى حجار بن ابجر، اى قيس بن اشعث، اى يزيد بن  «اى َشبَث 

 آيى بشتاب؟»(308)  اند و به سوى سپاه آماده خويش مى  ها پر آب شده گشته و چاه

طرفداران اموى كردند از امام خواستند او همچون آنان رفتار كند و به  براى رسيدن به اين مقصد، ننگ ذلت را قبول  و در مقابل آنان كه در پى دنياطلبى بودند و 
بپيوندد.
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(309)

فرزند اشعث گفت: قيس 

 دهى؟»  گانت تن Èى «چرا به حكم عمو زاده

فرمود: در اين حال امام در جوابشان 
 كنم». بردگان فرار مى  شوم و نه مانند  ليِل و ال أِفّر فراَر الَعبيد;(310) نه به خدا سوگند همچون ذليالن تسليم Èى «ال َو اللِه ال اُعِطيُكم ِبيدي إعطاَء الذَّ

 ى «هاÆ بن ا� ها[» و «سعيد بن عبدالله حنفى (خثعمى)» بود كه در آن آمده بود:  اى كه از كوفيان به دست امام رسيد نامه آخرين نامه
برند و بجز تو   فرما كه مردم تو را انتظار مى  ى مهربان. به حس§ بن عىل(عليه السالم) از شيعيان با اÏان و مسل�نش. اما بعد، پس شتاب  «بنام خداوند بخشاينده

فرما. والسالم»(311) ندارند، شتاب  پيشوايى 

كرد.  توجهى   شد نسبت به دعوت كنندگان �  ها بود به طورى كه امام(عليه السالم) ناگزير از پاسخ گويى شدند و Èى اين نوشتار تأييد و تأكيدى بر محتواى سايرنامه

فرمود: اول§ عكس العمل امام، فرستادن مسلم بن عقيل بود كه امام خطاب به وى 

گزارش رسيده عمل كنم».(312) گسرتده مت�يل به بيعت با من هستند به رسعت خرب آن را بر من برسان تا بنا به  «اگر مشاهده كردى مردم بطور 

براى بيعت به امام نوشت:  ى هجوم مردم   ى مسلم مثبت بود و او با مشاهده پاسخ نامه
 اند چون خرب رسيد با شتاب اقدام كن».(313) هزار نفر دست بيعت داده «متجاوز از بيست 

ابرهاى تÅه در آس�ن كوفه

 ى امام ثابت شده بود كه فرستاده  اند و بر  كرده  آيد كه مردم كوفه اعت�د Èاينده و نائب امام را به طور كامل جلب  برمى گزارش حرضت مسلم بن عقيل  از 
 ها و پيام حرضت مسلم به امام حس§(عليه السالم) كرده بود و اين وضع را در نامه براى قيام عليه بنى اميّه اعالم   گويند و كوفه آمادگى خود را  آنان راست مى

كرد.  توان به خو� مالحظه  مى

زيرا تأخÅ زياد امكان ترك Èود;  عراق  مراسم حج يعنى هشتم ذيحجه مكه را به قصد  چن§ اوضاعى امام را در رفÊ به سوى اين ديار مصمم Èود و در بحبوحه 

حرم امن الهى داشتند و از اين روى ماندن  هاى اهل شام قصد ترور آن حرضت را در  گروهى از تروريست داشت وضع كوفه را به نفع اُمويان تغيÅ دهد، از سويى 

امام در مكه با چن§ وضعى به مصلحت نبود.

گرديد:    هاى آنان اين هشدار خطاب به يزيد مشاهده مى گزارش  هايى ب§ كوفه و دمشق در حال رفت و آمد بود كه در  از آن سو پيك
 آيد». برÈى مردى ناتوان است و از او كارى   «Åزيرا «نع�ن بن بش بفرستى;  براى اين شهر   خواهى بايد حاكمى توانا و با كفايت  «اگر كوفه را مى

كرد. برصه) به جاى نع�ن بن بشÅ منصوب  گرديد و «عبيدالله بن زياد» را با حفظ سمت قبىل (واىل  اوضاع اين شهر  نگران   ها، يزيد  با رسيدن اين نامه

 اى از برصه عده مردم، از   دانست، به هم§ دليل و به قصد فريب   شناىس اجت�عى كوفيان را مى مردى سّفاك، خونريز و شقى بود، بخو� روان عبيدالله كه 
كردند   كرد مردم تصور مى   چهره افكند و با اين وضع وقتى از معابر اين شهر عبور مى  ى ورود به كوفه نقاب به  كرد و در آستانه همراه  شيعيان نامى را با خود 

فرزند رسول خدا! خوش  گفتند: اى   خاستند و مى برمى  ى او، از جاى  فرد ه�ن پيشوايشان حرضت امام حس§(عليه السالم) است، به هم§ دليل با مشاهده اين 
درد رسى موقعيت كوفه را شناخت و از ترتيب ابن زياد در ابتداى كار بدون هيچ گونه   باشند! بدين  فراواÆ مهياى اطاعت فرام§ تو مى آمدى، اينجا سپاهيان 

فزوÆ حاميان امام حس§(عليه السالم) و ميزان آمادگى آنان آگاهى يافت.

همراهان وى، به جمعيت استقبال كننده گفت: هم§ كه به قرص حكومتى رسيد، ي� از 

«دور شويد. اين امÅ ش� عبيدالله بن زياد است».

نكردند، بلكه به سهولت يكرسه كنند، وىل نه تنها چن§ كارى  فرزند زياد بن ابيه را  دورانديىش، كار   توانستند با تدبÅ و  بيعت كنندگان با مسلم در ه�ن لحظه مى
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 اى نبود، و در زمان حاكم پيش§، اهاىل كوفه عقايد و Òايالت براى كوفيان امر ساده ديكتاتورى مسلط و جسور  برابر  آن جنايتكار را پذيرفتند، البته مقاومت در 
اوضاع كوفه عوض شد كردند، اما با آمدن ابن زياد  كردند، به هم§ دليل از مسلم بن عقيل ح�يت    خويش را در خصوص ارادت به اهل بيت(عليهم السالم) اظهار مى

درصد بااليى از مردم اين ديار را به هراس افكند، آنان تحت تأثÅ شايعات و تبليغات باند اموى مبنى بر رسيدن سپاه شام، از مواضع قبىل عقب و خشونت او 
كرد. تÅه و تار   اى آس�ن كوفه را پوشاند و فضا را كامال  تÅه كردند و اين ُسستى و عقب نشينى چنان وسعت يافت كه چون ابر  نشينى 

 ى مردم هم مخالفت با آنان را ـ كه غالباً روساى قبايل و  زياد پيوستند و عامه كردند به ابن ارشاف وقتى از تثبيت شدن بنى اميّه اطمينان حاصل  در اول§ وهله، 
ياران مسلم بن عقيل را به حد اقل رسانيدند و با چن§ خطرناك با تهديد و تطميع،  افراد داراى نفوذ اجت�عى بودند ـ به صالح خويش نديدند، چنانچه هم§ باند 

 اى، نفوذ مؤثر خود را در ميان مردم نشان دادند.(314) مزوّرانه حيله 

كردند، با اين حال وقتى او را   همراهى مى هزار پياده او را  هزار سوار و هشت  گرديد، چهار     ى رزم مى عروه» ـ رئيس قبيله بنى مراد ـ وقتى آماده «هاÆ بن 
فردى بر نرسيد و هيچ   طلبيد كىس به دادش   اش را به كمك مى  زد و قبيله  كشيدند هرچه فرياد مى فرمان واىل كوفه وى را بر زم§ مى كردند و به   Åدستگ

معرتض نبود.(315) كُشÊ او 

براى اهل منزلگاهى  جلوگÅى از رسيدن امام حس§(عليه السالم)به كوفه بود، اباعبدالله الحس§(عليه السالم) در بطن رمله ـ  تدارك  در چن§ رشايطى كه عبيدالله در صدد 
 ى مسلم نگاشت و آن را به دست عبدالله بن يقطر ـ از وفاداران حسينى و برادر رضاعى امام حس§(عليه  اى در پاسخ نامه مسافرت به مدينه ـ نامه برصه جهت 

 بانان پليس كوفه «حص§ بن ÅÈ» دستگÅ شد، عبدالله چون كار را بدين منوال بزرگان كوفه برساند، اّما چون او به قادسيه رسيد به دست ديده سپرد تا به  السالم) ـ 

 هاى توأم با شكنجه كه از وى به عمل آمد نيز öبازجو خورد تا دشمنان از مضمون آن با خرب نشوند، در  كرد و يا به روايتى آن را   ى امام را پاره پاره  يافت نامه

گرفت، به هم§ دليل مالمت  كارگزاران اُموى را به باد انتقاد و  آورند، عبدالله بر فراز منرب كوفه بر بنى اميّه لعن فرستاد و ابن زياد و ساير  نتوانستند خربى بدست 
كرد.(316)  هايش شكست و عبدامللك بن عمÅ اللخمى رس او را از تنش جدا  به دستور ابن زياد آنقدر او را زدند كه استخوان

همراه مكتوب مزبور  ى مسلم، او را   اى به مردم كوفه با اشاره به نامه فرد اعزامى «قيس بن مسهر صيداوى» بود كه امام ضمن نوشÊ نامه  اند  برخى گفته
گرديد و به شهادت رسيد.  Åكرد.(317) كه دستگ روانه كوفه 

 داد حركت خويش ادامه مى  ى «بنى اسد» پيام شهادت هاÆ و مسلم را به امام حس§(عليه السالم) رسانيد، امام همچنان به  افراد طايفه در ناحيه «ذات عرق» ي� از 
كرد. هنوز چندى پيش كه در منطقه «زباله» پيام مسلم بن عقيل را كه در لحظات آخر زندگى به عمر سعد گفته و از او خواسته بود به امامش برساند، دريافت 
اوضاع كوفه دچار آشفتگى گشته و رشايط نرفته بودند كه خرب شهادت عبدالله بن يقطر و قيس بن مسهر واصل شد و اين گونه حوادث اسفناك مؤيد آن بود كه 

گزارش Èوده، اختالف آشكارى داشت.(318) جديدى پيش آمده كه با آنچه حرضت مسلم 

علت عزÏت امام به سوى كوفه و اجابت دعوت كوفيان

درخواست كوفيان را اجابت Èايد، البته امام  ها و تقاضاها و استقبال عظيم، احساس وظيفه Èود كه  حرضت امام حس§(عليه السالم) چنانچه گذشت به دليل سيل نامه

صورت گرفت كه از دعوت كوفيان سخنى نبود و چهل روز پس از اقامت آن حرضت در مكه، كرده بود و امتناع از بيعت در موقعى  خوددارى  قبال از بيعت يزيد 
 اى پيش روى امام نهاد. گويا ارزيا� سيد شهيدان(عليه السالم) اين  اى به قضايا داد و وظيفه تازه فراخواÆ مزبور بُعد تازه  ى كوفيان به دست امام رسيد; اما  نامه

كردند كه چه بهرت و اگر غÅ از آن بود به  ى خود وفا   روم، اگر به وعده عراق مى  اند به  كرده مرا دعوت  ارصار و اشتياقى  گونه بود; حال كه اهل كوفه با چن§ 
فروزان شهادت، فروغ   اند امام قيام كند بلكه از نظر آن  كرده  روم. اين گونه نبود كه چون مردم كوفه دعوت  گردم يا به ي� از مناطق اسالمى مى   مكه باز مى
صورت  ها شده بود و حكومت وقت به  انحرافات و تحريفات امويان دچار فساد، منكرات و آلودگى اسالم بر اثر  اوال بيعت با يزيد مساوى ذلت بود، ثانياً دنياى 

زيرا ارزش بود;  براى امام داراى   ها قيام Èود، بدون شك اجابت دعوت مردم كوفه  تÅگى دربرابر اين   ى الهى  درآمده و امام به حكم وظيفه باتالق منحرىف 
كرد و اگر رشايط مساعد بود، اقدام به كردند آمادگى خويش را اعالم  براى رهربى دعوت  افرادى كه از اُمويان رسپيچى Èوده بودند و او را  حرضت در پاسخ 

Êهاى رف  زيرا اگر چن§ بود وقتى به امام خرب رسيد كه زمينه  Èود، اما اين عامل، اساىس نبود و تنها جنبه همكارى و اجابت داشت;  تشكيل حكومت اسالمى مى
كرد اما   عراق رصف نظر مى  داشت و از ادامه سفر به سوى  برمى به كوفه از ب§ رفته و رشايط به نفع اُمويان متحول شده است، امام از مواضع خويش دست 

اوضاع در كوفه و بعد از شهادت مسلم بن عقيل است.(319)  Åهاى حرضت پس از تغي  شورانگيزترين خطبه  ترين و   شود ح�ىس مشاهده مى

 ى  داشتند و همه افرادى چون محمد حنيفه، ابن عباس، عبدالله بن جعفر، عبدالله بن عمر و.. آن حرضت را از قيام باز مى پيشينه كوفه روشن بود و بدين جهت 
فرزدق به امام حس§(عليه السالم) گفت: كردند.(320) واقع مطالب هم§ بود كه    گوشزد مى آنها بدون استثنا خطر اعت�د به مردم بد سابقه و نامطمنئ كوفه را 

 رود».(321)  هاى كوفيان با ش�ست وىل شمشÅ آنها با حكومت اُموى است و بر ضد ش� بكار مى «دل
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 داد. كرد و حتى از شهادت خويش خرب مى   حرضت هم اعالم خطر نصيحت گويان را تصديق مى

اوضاع كه با هيجان مردم درنگ به كوفه بيايد تحت تأثÅ عواطف و احساسات پاك خود از ظاهر     خواستند حرضت � آن عده از هواخواهان امام هم كه مى
پÅوزى حق و رسكو� باطل داشتند وىل از واقعيت مسايل آگاهى عميقى نداشتند.  دادند و اگر چه ُحسن نيت در  پرالتهاب شده بود خرب مى

فرزند زيرا به عنوان  اطالع داشت;  درك كند كه ماهيت اصىل كوفيان چيست؟ و از رفتارشناىس آنان   توانست  امام خود نيز حتى بدون تكيه بر علم امامت هم مى
پرورش يافت و به چشم خويش تحوالت سياىس ـ اجت�عى  اسالم حضور داشت و در كنار پدر و در كانون  كود` در بطن حوادث تاريخ  حرضت عىل(عليه السالم) از 

درك برادرش  ماجراى مكّرر خيانت پيشگى و پي�ن شكنى كوفيان را پس از بيعت با پدر و  افراد جفاپيشه و خيانتكار را در كوفه ديد و  عملكرد  رويدادهاى منفى و 
 شناىس اجت�عى كوفيان داشته درست و سنجيده از روان Èوده و در مقطعى حساس در اين ديار حضور داشته است. پنج سال اقامتش در كوفه كاىف بود تا تحليىل 

پذيرفت كه امام حس§(عليه السالم) از  توان اين سخن را  بنابراين Èى مردمان اين سامان دست يابد;   ها و Òايالت و مقاصد  گرايش درست از  باشد و به شناختى 
كرده است، اّما پذيرفÊ دعوت حركت   هاى آنان به سوى اين شهر  كرده و با اتكا به نامه اطالع نداشته و به رصف دعوت كوفيان به آنها اعت�د  روحيات كوفيان 

 دانست كه مسؤول بود و خودش را موظّف مى  ëبرابر قبول چن§ دعو زيرا آن پيشواى مسلم§ در   شد;  اهل كوفه احرتام به تقاضاى مردم آن سامان محسوب مى
معرض برود، هرچند كه جانش در  بپذيرد و به سوى كوفه  فرصت بسيار خو� دست داده بود،  مرگ معاويه   هاى مكّرر و پيگÅ مردم كوفه را كه پس از  دعوت

كردند كه امام   چرا كه مشاهده مى ندارد;   ëمبارزه با حكومت اُمويان رضور  رسانيد كه   هايى مردم را به اين باور مى زيرا رّد چن§ دعوت قرارگÅد;  خطر 
براثر  كند و اگر چن§ اعتقادى   ها استفاده Èى براى ستيز با حكومت يزيدى دارد از آنها  مؤثرى  نÅوهاى   باشد ـ با وجود آن كه  رهربشان مى حس§(عليه السالم) كه 

گرديد و در   گرديدن حكومت باطل مى  گرفت موجب افزايش انحطاط جامعه اسالمى و رسمى  عدم اجابت دعوت كوفيان از سوى امام حس§(عليه السالم) شكل مى
رضورت براى حرضت سيد الشهداء(عليه السالم)ـ به لحاظ رشايط اجت�عى و موقعيت پيش آمده ـ   گشت; از اين رو  خطرهاى جّدى مواجه مى نتيجه مصالح مسلم§ با 
بفرستد و پس از تجهيز و اعالم آمادگى آنان، به سويشان برود. نÅوها  اوضاع و سامان دهى  بررىس  براى  داشت تا دعوت اهاىل كوفه را قبول كند و نخست نايبى را 

 آميز عبدالله ابن عباس اين نكته را روشن Èوده است: امام خود در پاسخ به سخنان اعرتاض
براى كرده است كه  براى تو نيز آشكار است ـ بر من واجب   ها ـ كه   ها و پيك «هِذِه كُتُبُهم وَرُُسلُُهم َوقَد َوَجب َعَيلَّ املَسÅُ لِِقتاِل اَعداء الله(322); هم§ نامه

بروم». نربد با دشمنان خدا 

فرمايد:   در پاسخ ي� ديگر از ناصحان، امام در خصوص علت عزÏت خويش به كوفه مى
مرا خواهند كُشت».  دانم آنان   هاى كوفيان است هرچند كه مى «هِذِه كُتُُب اَهِل الكُوفِة َوال اَراُهم اِالّ قاتِيل;(323) اين نامه

نقل شده بود، و از آنجا كه طبق مضام§ آنها براى امام حس§(عليه السالم) فراواÆ كه از رسول خدا(صىل الله عليه وآله وسلم) و حرضت عىل(عليه السالم) در گذشته  با توجه به روايات 
مردمان اين ديار را اجابت كند; چون پيشگويى پيامرب و حركت Èود تا دعوت   شود. با اين حال به سوى كوفه  عراق كشته مى به ايشان خرب داده بودند كه در 
 اند. با  توان گفت امام (عليه السالم)چندان به دعوت كوفيان خوش ب§ نبوده گردد; لذا مى  داد در هم§ سفر شهادتش محقق  خاطرش بود و احت�ل مى پدرش در 

 شود مؤثرترى انجام مى معروف با تشكيل حكومت به نحو خيىل   انديشيد كه امر به  گردد و حرضت اين گونه مى   اين وجود موضوع اÒام حجت هم مطرح مى
معروف را سازد، امر به   تر  اعرتاضش را علنى  خواهد فرياد و  بنابراين امام هم مى  شود;  دارد كه اين سفر به شهادت منجر مى گرچه احت�ل قابل توجهى وجود 
فرض وفاى مردم به عهدشان، در صدد است حكومت تشكيل دهد كه Òامى اين موضوعات در يك راستا بوده و عمىل Èايد و هم حجت را بر مردم Òام كند و بر 

 Èايند. حركت امام به سوى كوفه را توجيه مى قابل جمع هستند و 

 شوند: خالصه مى  آيد و Òامى آنها در يك جمله  مذكور بدست مى  هاى  انگيزه حركت در مسÅ كوفه همه   ها و بيانات امام حس§(عليه السالم) در طول  از خطبه
بردن حكومت فرزند پيامرب(صىل الله عليه وآله وسلم) ـ امام حس§(عليه السالم)ـ باشد و دومى از ميان  احقاق حق و ابطال باطل. اوىل در اين بود كه زعامت مسلم§ در دست 
پÅوزى حق در زيرا احقاق حق منحرص در   شود;   شوند تناقض ديده Èى باطل اُموى بود و ب§ اين موضوع و علم آن حرضت به اين كه در اين راه شهيد مى

برقرارى حكومت حق فرض اول يعنى فتح ظاهرى و  مردم، خود يك نوع احقاق حق است،  چهره واقعى آن به  رزم، نيست رسوا Èودن باطل و نشان دادن  ميدان 
صورت دّوم كه با شهادت ايشان حق از باطل گردد، اما     دانست كه چن§ چيزى محقق Èى براى امام حس§(عليه السالم) حاصل نگرديد و امام خود نيز اين را مى

براى اثبات حقانيت اهل بيت(عليهم السالم) و باطل بودن مخالفان آنان هم§ شهادت امام حس§(عليه السالم) است اين كه امام به گردد حاصل شد و بهرتين دليل  مت�يز 
زيرا اوال كوفه شيعيان قابل توجهى داشت و در آنجا حاميان اهل بيت(عليهم السالم) از ديگر نقاط نرفتند وجه آن روشن است;  كردند و به سمت ديگر  كوفه توجه 
كرده و وعده يارى و ح�يت دادند بيشرت بود و امام حس§(عليه السالم)اين موضوع را شناخته بود، ثانياً كوفيان به امام نامه نوشتند و او را به سوى اين ديار دعوت 

 داد، مردم به عهد خود وفا نكنند و با تهديد از ميدان بÅون بروند.(324) اگرچه احت�ل مى

پي نوشت :
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غالمرضا، سي�ى كوفه پايگاه شيعيان (چاپ 1373). زواره،  293. براى توضيح بيشرت ر.ك. به گىل 
اعالم القرن 294. عالمه مجلىس، بحار االنوار، ج 97، باب هفت (مسجد السهله و ساير مساجد الكوفة)، ص 434 به بعد، فضل الكوفة ومساجدها، محمد بن جعفر املشهدي الحائري (من 

السادس الهجري) تحقيق محمد سعيد الطريحي، تاريخ الكوفة، سيد حس§ بن سيد احمد الرباقي النجفي (متوىف 1332 هـ)، ص 23 تا 69.

295. اخبار الطوال، دينورى، ص 496.
296. ابو الحسن عىل بن حس§ مسعودى، مروج الذهب، ج 2، ص 30; تاريخ يعقو;، ج 2، ص 170.

297. دكرت عبدالحس§ زرين كوب، بامداد اسالم، ص 134 ـ 133.
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جربگرايى در توجيه حادثه ى عاشورا نقش 

مقدمه

 هاى سياىس، حركت  آيد كه آيا در پيدايش اين فاجعه، تنها  بزرگ، اين سؤال پيش مى  يا� اجت�عى و سياىس اين حادثه  بررىس عميق نهضت عاشورا و ريشه در 
 هاى گروه  هاى فكرى و  انحراف خالفت اسالمى از مس� خود در سقيفه، به قدرت رسيدن معاويه در شام، وليعهدى يزيد و... تأث� داشت يا جريان همچون 

 اند؟  تأث� نبوده مذهبى ـ اجت�عى نيز، در پيدايش اين حادثه �
 هاى مذهبى يا فرقه  هاى استع�رگر از وجود بعىض از احزاب سياىس،  در پاسخ اين سؤال، اج�ال بايد گفت: همچنان كه در دنياى امروز، بعىض از دولت

 دهند حتى احزاب و  ها را در جهت اهداف سياىس خاص خويش سوق مى  كنند و آن بردارى مى بهره   هاى خود   هاى مذهبى سياىس به نفع سياست گروه
 هاى اجت�عى كه بيشرت رنگ گروه برخى   هاى فكرى و  اسالم نيز خلفاى وقت، از جريان  كنند، در تاريخ  براى مقاصد خاص سياىس ايجاد مى  هايى را  گروه

كردند.   بردارى مى بهره   هاى حكومت و رسكو� مخالفان خويش،  مذهبى داشتند، در جهت تقويت پايه

 ى «جربيّه» بود. فرقه خودكامه بود،  اسالم ابزار دست خلفاى ستمگر و   ها كه در تاريخ  گروه ي· از اين 

پشتوانه ى فكرى

يادآورى كنيم كه معموال در جوامع  ها اهميت داشتند، بايد  براى آن  هاى خلفاى جور، چقدر   هاى مذهبى همسو با سياست فرقه براى روشن شدن اين معنا كه 
دارند; يعنى به يك نظام  ى فكرى و فلسفى و عقيد¼  باالخره نياز به يك پشتوانه  هاى ستمگر، هر قدر هم كه زور داشته باشند،   ها و حكومت برشى، قدرت

موجود آنها باشد.  گر وضع  دارند كه تكيه گاه نظام اقتصادى و سياىس و توجيه اعتقادى نياز 
براحتى رام ابزارهاى فكرى و رواÀ هستند تا بتوانند مردم را  مردم، نيازمند   ى نظامى و پليىس بر  همواره در كنار سلطه  هاى حاكم ستمگر،  به تعب� ديگر، قدرت

 روند. هرگز زير بار آن Ãى درست باشند و نظام حاكم بر خود را نظامى فاسد و خائن بدانند،   ى  مردمى داراى فكر و انديشه مردم،  زيرا اگر  سازند،  و مطيع خود 
گردد.    ها به خو� روشن مى براى اين گونه حكومت  ى فكرى و عقيد¼  رضورت يك پشتوانه از اين نظر، 

 ى مذهبى صورت يك مذهب و انديشه صورت يك فلسفه، يك مكتب، يك ايسم، و يا به   ها، به   ى فكرى برحسب تفاوت جامعه البته، ممكن است اين پشتوانه
باشد.

جربگرايى

جربگرايى است، يعنى همه چيز را به خدا مستند كردن و اع�ل خويش را با عنوان «قضا و قدر الهى  هاى تخدير افكار مردم و رام ساخÈ آنان، ترويج  ي· از راه

جربگرايى اين است كه آنچه كالم، هر فعىل را به نام خدا و تقدير الهى انجام دادن. بنابراين، «منطق  گرفته است» توجيه و تاويل Ãودن و در يك  بر اين امر قرار 
هست ه�ن است كه بايد باشد و آنچه نيست ه�ن است كه نبايد باشد».(325)

 ى اسالمى بود، ناگزير بود جنايات  ديد و چون جامعه، جامعه  ى فكرى و عقيد¼ مى نيازمند يك پشتوانه حكومت جبار و ضد اسالمى بنى اميه نيز، خود را شديداً 

 تفاوت بودند خود را با توجيهات مذهبى پوشانده و فكر مردم را با يك سلسله تبليغات مذهبى تخدير كند. نبايد خيال كنيم كه بنى اميه نسبت به داورى مردم �
 ها داشتند تا مردم، نياز به القاى يك سلسله افكار و انديشه  خواهند بگويند; نه، آنان در مقام اغفال افكار   گفتند بگذار مردم هرچه مى برابر جناياتشان مى و در 

موجود بهرتين وضع است و بنابراين، بايد حفظ شود. بپذيرد كه وضع  اذهان عمومى 
هرگونه اعرتاض جربگرايى كوشش داشتند  جربگرايى بود. آنان با ترويج   اميه، منطق   هاى فكرى و عقيد¼ حكومت بنى براى ايجاد يك چنÒ فضايى، ي· از پشتوانه

 ى حريّت اراده و آزادى انسان در عمل و رفتار»، مخالف بودند. براساس اين نظريه، انسان هر نوع عمىل را احت�ىل مردم را در نطفه خفه كنند. امويان با «نظريه
زيرا هر حّريتى، طبعاً مسؤول است،  برابر اع�ل خود  آزاد است، در   كند و چون در انتخاب عمل و رفتار  گ�د به ميل خود انتخاب مى   كه در زندگى پيش مى

مستلزم مسؤوليت است.
طرفداران و پ�وان  شد، از اين رو  بزرگى محسوب مى براى امويان كه از مخالفت امت اسالمى بيمناك بودند، خطر   ى حريت اراده و آزادى انسان (اختيار)  نظريه

زيرا مذهب كردند،     ى مقابل آن بود جانبدارى مى درست نقطه معروف بودند.(326) زير فشار قرار داده از مذهب «جرب» كه  اين نظريه را كه به «قدريه» 
ناروا و ظاملانه  گفت كه وجود امويان و كارهاى آنان، هر قدر هم كه   هاى امويان سازش داشت، اين مذهب به مردم مى جرب از نظر اجت�عى و سياىس با هدف

ندارد!(327) ابن ا� الحديد  اى   ها هيچ فايده  باشد، بنابراين، مخالفت با آن باشد چيزى جز تقدير الهى نبوده و به هيچ وجه قابل تغي� و تبديل Ãى
 نويسد: مى

كرد»(328).   جربطرفدارى مى «معاويه آشكارا از مذهب 
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 نويسد: ابو هالل عسكرى مى
 ى خداست».(329)  ى اع�ل بندگان ـ چه خوب و چه بد ـ به اراده «معاويه نخستÒ كىس بود كه عقيده داشت همه

 كند طبق مشيّت تغي�ناپذير الهى است، چنان كرد كه هرچه او مى   كرد و چنان واÃود مى    هاى خود را از اين طريق توجيه مى خالفكارى  ها و  معاويه جنايت
كرد و طى سخناÀ خطاب به اهل كوفه گفت: كه پس از امضاى پي�ن صلح با امام حسن(عليه السالم)، حكومت خود را مقتضاى مشيت الهى معرىف 

براى اين با ش� جنگيدم كه ش� را  دهيد، بلكه   ها را انجام مى  دانم اين بپردازيد، چون مى «من به خاطر اين با ش� نجنگيدم كه Ãاز و حج به جا آوريد و زكات 
مرا بر ش� مسلط ساخته است»!(330) مطيع خود ساخته و بر ش� حكومت كنم و اينك، بر خالف ميل و خواست ش�، خداوند 

فرهنگ اسالمى مطرح  ى قضا و قدر را كه در   ى خلفاى اموى بود و اختصاص به معاويه نداشت. آنان مسأله طرفدارى از جرب، سياست كىل همه چنان كه گفتيم 
جلوگ�ى Ãايند. انقالب  شورش و  هرگونه  كردند تا از اين طريق مردم را وادار به سكوت و تسليم كنند و از    دارد) به جرب تفس� مى شده (و معناى ظريفى 

 نويسد: «شبىل نع�ن» در كتاب «تاريخ علم كالم» مى
بازار سفاã رواج داشت، فراهم بود، اما آغاز آن از سياست يا مقتضيات مملكتى بوده است. در زمان امويان چون  براى اختالف عقايد، äام عوامل و اسباب  «اگرچه 
كرده و او را ساكت و خاموش طرفداران حكومت حواله به تقدير   شد   ى شكايتى از زبان كىس شنيده مى  شد، لكن هر وقت كلمه شورش پيدا مى قهراً در طبايع 

مورد رضايت خداست و نبايد هيچ دم زد، «آمّنا بالقدر خ�ه و رشّه»(331).  شود، مقّدر و  كردند كه آنچه مى   مى

كرد و با رسان   طرفدارى مى صورت جّدى از جرب  دادگرانه مشهور بود، به   هاى  گرايش  Èن اموى، خوشنام بوده و به داش�حتى عمر بن عبدالعزيز در ميان حاك
Èم «Àطرفداران اختيار نوشته بود كه «ابو نعيم اصفها  ى مستقىل در اثبات جربيه و پاسخ   پرداخت.(332) او رساله مناظره مى قدريه در اين زمينه به بحث و 

طرفدارى از نظريه «اختيار» ي· از كردند. در زمان حكومت آنان    كرده است.(333) خلفاى اموى مخالفان جرب را به شدت رسكوب مى كامل آن را نقل 
 ها بود! جرم  ترين  Òسنگ

عراق به نام «َمْعبَد ُجهَنى» و شخص ديگر از اهل شام كردند، شخىص از اهل   ى حكومت اموى عنوان  دوره  ى اختيار و آزادى برش را در  نخستÒ كساÀ كه مسأله

 اند.(334) كرده مشهور به «غيالن دمشقى» بودند كه هر دو نفر جان خود را در مخالفت با امويان از دست دادند. رجال نويسان، َمْعبَد را تابعى راستگو معرىف 
پرسيد: او روزى از استاد خود حسن برصى 

درست»؟، حسن برصى پاسخ داد: «آنان دشمنان خدا هستند، حرف تا كجا راست است و   كشند، اين   ى قضا وقدر را پيش مى طرف بنى اميه مسأله «اين كه از 
 گويند»(335). دروغ مى

كرده و به قتل رسانيد.(336) كرد، حجاج او را دستگ�  َمْعبد با ابن اشعث بر ضد حجاج قيام 
برخى از محدثان كردند. آنان با جعل حديث توسط    هرگونه فشار بر او كوتاهى Ãى آوردن  غيالن دمشقى نيز مبغوض دستگاه حكومت اموى بود و امويان از وارد 

فرموده است: اسالم(صىل الله عليه وآله وسلم)  كردند كه پيامرب  مزدور، سعى در ترور شخصيت او داشتند، چنانكه حديثى نقل 
براى امت من از ّرش كرد و [ىل] ّرش و فتنه غيالن  «در ميان امت من دو نفر خواهند آمد: ي· َوْهب(337) و ديگرى غيالن. خداوند به وهب حكمت عطا خواهد 

شيطان بيشرت خواهد بود»!(338)

 دادند چيزى جز اعتقاد او به حريت اراده و اختيار نبود. يك بار عمر بن عبدالعزيز، غيالن را توبه داد و او به ظاهر از اعتقاد خود  اى كه به او نسبت مى فتنه
مرد.(339) برگشت وىل اندã بعد عمر بن عبدالعزيز 

پيكرش را رسگرفت تا آن كه به دستور هشام بن عبدامللك دست و پاى او را بريدند و به قتل رساندند و  مرگ عمر بن عبدالعزيز، غيالن فعاليت خود را از  پس از 

دارآويختند!(340) به 

بهره گ�ى از ادبيات اثبات نظريه ى «جربگرايى» با 

 شد. معاويه ـ و همچنÒ خلفاى بردارى مى   بهره جربگرايى، عالوه بر توجيهات دينى كه گفته شد، از عنرص شعر نيز  در دوران حكومت امويان، به منظور تأييد 
 ها را به رسودن  دادند و حتى آن كردند، با خوشحاىل و رضايت گوش مى  ها را مولود تقدير و مشيت الهى معرىف  شعرايى كه حكومت آن اموى بعدى ـ به اشعار 



file:///G|/ghrooh%20tamin%20manabe/L/job/rahtoshe/rahtooshe1/rahtooshe-82/moharam1382/11.htm[6/10/2021 10:32:04 AM]

 هايى مزدوران امويان مأموريت داشتند افكار آنان را در قالب فرد با اïاÀ امكان قيام بر ضد بنى اميه را نداشته باشد.   Ãودند تا هيچ  چنÒ اشعارى وادار مى

 ى شعر! مثال اخطل شاعر،  ى نقل روايا¼ از زبان پيامرب باشد و خواه به وسيله گردد، خواه به وسيله  ى مردم به سهولت شايع  بريزند كه در ميان عوام و توده
كرد، او گفت: پ�وزى او را، نه ناىش از علل و اسباب طبيعى، بلكه كار خدا معرىف   ى خدا! و  طى شعرى معاويه را خليفه

اىل أمرىء ال تعدينا نوافلُُه 
اَظْفَرَُه اللُه فَليَُهّننأ لَُه الظََفُر

طائِرُه  الحائُِض الُغمُر واملَيموُن 

َخليفُة اللِه يُستَسقى ِبِه املَطَُر

گوارا باد. او شخىص خوشبخت است پ�وزى بر او  گردانيده است، اين   شويم. او را خدا پ�وز  محروم Ãى  هاى او  هرگز از بخشش «(معاويه) شخىص است كه ما 
 شود!» باران نازل مى گردد) و    بركت وجود او (دعا مستجاب مى  ى خداست و از  هراسد، او خليفه   كه از مشكالت Ãى

 ها را بزرگوارى و شجاعت آن هانبود، بلكه خدا آن  ها در دوران جاهليت! و يا سخاوت و  پرافتخار آن  ى  برترى امويان بر ديگران، گذشته از نظر اخطل، علت 
 ى «عمرو عاص» نبود، بلكه  ها نيز در جنگ صفÒ، حيله  ها بر باالى نيزه قرآن  ى چنÒ طرز فكرى اين بود كه بلند كردن  الزمه برتر و باالتر قرار داده بود! 

بزنند، چنان كه اخطل اين معنا را قرارداد تا در پرتو آن، بنى اميه بر مسند حكومت تكيه   اى  باالخره خدا بود كه خونخواهى عث�ن را وسيله الهام خدايى بود! و 
 كند: طى اشعار ديگرى چنÒ بيان مى

لَُهم  äََّت ُجدوُدُهم واللُه فَضَّ

وَجدَّ قَوم ِسواُهم خاِمٌد نَِكٌر
ُهم الّذيَن اَجاَب اللُه َدعوتَُهم 

لَّ� تَالقَت نوايص الخيل واجتادوا
ويوَم صّفÒ واألبصاُر خاشعٌة 

هم اِذ َدَعوا ِمن َربِِّهم َمَدد اََمدَّ
عىل األُوىل قَتَلوا عث�َن َمظلَمٌة 

لَم يُنِهِهم نَرش عنُه وقدنُِشدوا

 ها  ûر مانده و جز رنج و تعب نصيب آن  هاى ديگران � برتر قرار داده است، وىل كوشش  ها را   هاى (بنى اميه) به ûر رسيد و خداوند آن تالش  ها و  كوشش

 ها به پايÒ دوخته شده بود، از خدا كمك مضطرب و چشم  ها  كرد. و در جنگ صفÒ كه دل  ها را مستجاب  نشده است. خداوند به هنگام جنگ، دعاى آن
گردانيد.(341) نكردند، پ�وز  خواستند، خدا نيز آنان را يارى Ãود، خداوند آنان را به كساÀ كه عث�ن را مظلوم كشتند و در قتل وى به سخن هيچ كس گوش 

جربگرايى برابر  موضع اهل بيت(عليهم السالم) در 

 ى تخديرى و� اساس جرب، به شدت  دهند كه اهل بيت پيامرب(صىل الله عليه وآله وسلم)، طرفدار حريت اراده و اختيار بودند و با نظريه فراواÀ گواهى مى اسناد و شواهد 
 كنيم: كردند كه اين معنا بر فضال و اهل مطالعه پوشيده نيست. از اين نظر، در اين جا تنها به ذكر دو Ãونه اكتفا مى   مخالفت مى

فرمود:   Àما به شام، قضا و قدر خدايى بود»؟ طى سخنا Èپرسيد: «آيا رف ام�مؤمنان(عليه السالم) در پاسخ شخىص از اهل شام كه از آن حرضت  1ـ 
الزم و قدر حتمى است (و قدر به معناى اجبار است)، اگر چنÒ بود ثواب و عقاب و وعد و وعيد  اى كه مقصود از قضا و قدر، قضاء  كرده «واى بر تو، گويا گ�ن 

هرگز كرده و بر حذر داشته و تكاليف آساÀ بر دوش آنان نهاده و  الهى بيهوده بود، خداوند سبحان بندگان خود را امر كرده، اما آن ها را مخ� ساخته، نهى 
نكرده و از روى اكراه اطاعت ننموده است و فراوان قرار داده و هيچگاه كىس از روى اجبار او را معصيت  برابر اطاعت كم، پاداش  نكرده. در  تكليف سنگينى 

 هدف نيافريده  ها است را باطل و �  ها و زمÒ و آنچه بÒ آن نكرده است. و آس�ن براى بندگان، عبث نازل  نفرستاده و كتب آس�À را  پيامربان را بيهوده 
كافران از آتش دوزخ»!(342) كافرند، واى بر  است، اين، گ�ن كساÀ است كه 

كرده بود، امام در پاسخ وى اجبار و سلب اختيار از بندگان را به پرسش   ى «قَدر» از آن حرضت  درباره  ى امام حسÒ(عليه السالم) در پاسخ حسن برصى كه  2ـ نامه
كرد و نوشت: شدت نفى 

هركس به قدر، اعم از خ� و رش آن اïان براى تو رشح دادم و از علومى است كه به ما اهل بيت رسيده است، پ�وى كن و بدان كه   ى قدر  درباره «از آنچه 
هرگز از روى اكراه و اجبار بزرگى به خدا داده است. خداوند  نارواى  هركس معاىص و گناهان را به خدا نسبت دهد (جرب)، نسبت  نداشته باشد، كافر است و 

گ�د.   صورت Ãى  ى خدا)   ى بندگان (بدون اراده نافرماÀ او نيز، براساس غلبه  شود و  اطاعت Ãى

برسند، اما مالك و اختيار دار اصىل آنچه در اختيار بندگان است خدا است و خدا قادر است كه به  شوند تا به هالكت  هرگز به حال خود وانهاده Ãى بندگان خدا 
 نهد و در برآنان منت مى كردند، اگر خواست   Àنافرما  كند و چنانچه او را  جلوگ�ى Ãى كردند، خداوند از آن  كرده است، اگر از او پ�وى  بندگان قدرت عطا 
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 اختيار آنان را مكلف ننموده است، بلكه بعد از اäام نكرده و � نكرد، او آنان را به اجبار وادار به گناه   كند و اگر مانع ايجاد  نافرماÀ آنان مانع ايجاد مى برابر 
آزاد گذاشته است و راه پ�وى را به روى آنان باز گذاشته است».(343) الزم، به آنان امكان و توانايى داده و  هشدارهاى  انذارها و  حجت و 

جربگرايى حكومت اموى در حادثه عاشورا انعكاس 

 ها و اهداف و پ�وزى  كشيدندو همه جا   ى خدا را به ميان مى  ى عاشورا نيز پاى جرب و اراده مورد حادثه حكومت بنى اميه، طبق سياست كىل خود، در 

مورد وليعهدى يزيد، با كردند. چنان كه هنگامى كه عايشه در     هاى خود را طبق اراده و مشيت الهى و براساس قضا و قدر حتمى و تغي�ناپذير معرىف مى برنامه
سازد، معاويه در پاسخ او گفت: منرصف  كرد تا او را از اين كار  معاويه صحبت 

ندارند»!(344)  اى  باره نقش و اراده قدرالهى است و مردم در اين  «موضوع وليعهدى يزيد، طبق قضاء و 

كرد.(345) تكرار  او عÒ اين سخن را در پاسخ اعرتاض «عبدالله بن عمرو» و «عبدالله بن زب�» 
كرد و طى اشعارى چنÒ گفت:  ى خداى رح�ن معرىف  دارمى» شاعر دربارى معاويه(346) نيز وليعهدى و خالفت يزيد را، خواست و اراده  Òمسك»

اَال لَيَت ِشعرى ما يقول ابُن عامِر 
و َمرواُن اَم ماذا يقول سعيٌد

بنى ُخلفاِء الله مهال فَاÃّا 
الرَّحمُن َحيُث يُريُد ئُها  يُبَوِّ
اذا املنربُ الغرّ� َخالّه َربُّه 

ام�املؤمنÒَ يَزيُد فَاِّن 

 دهد، هر زيرا خداوند خالفت را در هرجا كه بخواهد قرار مى آرام باشيد،  فرزندان خلفا،   گويند؟ اى  مروان و سعيد بن عاص چه مى  دانستم پرس عامر و  كاش مى

ام�املؤمنÒ يزيد است!(347) وقت تخت حكومت شام از صاحب خود خاىل ~اند، شخىص كه به آن تكيه خواهد زد 

كرد و چنÒ عذر  ى خدا منسوب  مورد نكوهش واقع شده بود، حادثه را به اراده  ى كربال به خاطر قتل امام حسÒ(عليه السالم)  عمر بن سعد نيز، كه پس از فاجعه
آورد: 

مرا به اين كار واداشت».(348) نپذيرفت و  عذرم را  نزد پرس عمويم عذر خواستم، وىل او  «اين يك امر آس�À بود. پيش از اين حادثه، 

آوران قيام امام حسÒ(عليه السالم) جربگرايى توسط پيام  درهم كوبيدن 

كردند. «عبيدالله بن زياد» پس پ�وزى ظاهرى يزيد را خواست خدا قلمداد  كردند و  مزدوران يزيد طبق سياست كىل امويان رشوع به تبليغ  عاشورا،  پس از حادثه 

 ى مذهبى به خود گرفت و گفت:  ها برساند، او قيافه اطالع آن كرد تا قضيه را به  بزرگ كوفه جمع  از شهادت امام حسÒ(عليه السالم)، مردم را در مسجد 
ام�املؤمنÒ(يزيد) و پ�وانش را يارى كرد و  ام�َاملؤمنÒ واَشياَعُه َوقَتَل الكّذاَب بن الكّذاب; ستايش خدا را كه حق را پ�وز  «الَحمُد للِه الّذى اَظَهَر الَحقَّ ونََرصَ 

 گو را كشت».(349) دروغ  گو پرس  دروغ Ãود و 

شگرد تبليغى دشمن آگاه بودند اين پايگاه فكرى بنى اميه را هدف قرار داده، با سخنان اما متقابال، حرضت زينب(عليها السالم) و حرضت عىل بن الحسÒ(عليه السالم) كه از 
برخورد اين دو تفكر، هنگامى بود كه  هاى  كردند. ي· از جلوه مسؤول اع�ل و جناياتشان معرىف  متÒ و مستدل خود به شدت آن را كوبيدند. يزيد و يزيديان را 

كردند. كودكان امام حسÒ(عليه السالم) را وارد كاخ عبيدالله بن زياد  زنان و 

كودكان را وارد كاخ Ãود. بگذارند، آنگاه زنان و  برابرش   ى امام حسÒ(عليه السالم) رادر  ترتيب داد و دستور داد رس بريده آن روز عبيدالله در كاخ خود ديدار عمومى 
 اى نشست. عبيدالله چشمش به او  اعتنا، در گوشه صورت ناشناس وارد مجلس شد و � گرفته بودند، به  اطراف او را  درحاىل كه زنان و كنيزان،  زينب(عليها السالم)

پرسيد:  افتاد و 
كنيزان گفت: كرد، ي· از  تكرار   اند كيست»؟ زينب(عليها السالم)پاسخ نگفت، عبيدالله سؤال خود را  گِردش جمع شده «اين زن كه خود را كنار كشيده و ديگر زنان 

اسالم(صىل الله عليه وآله وسلم)است». «او زينب دخرت فاطمه، دخرت پيامرب 

كرد و گفت:  عبيدالله رو به زينب 
 گفتيد دروغى بيش نبود».(350) «ستايش خدا را كه ش� خانواده را رسوا ساخت و كشت و نشان داد كه آنچه مى

زينب پاسخ داد:
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 گويد دروغ Ãى  شود و جز بدكار  گردانيد، جز فاسق رسوا Ãى گرامى داشت و از پليدى پاك  «ستايش خدا را كه ما را به واسطه پيامرب خود (كه از خاندان ماست) 
 ات هستيد) و ستايش مخصوص خداوند است».(351) و بد كار ما نيستيم، ديگرانند (يعنى تو و دارو دسته

كردند و به سوى آرامگاه خود شتافتند و به زودى خداوند تو و  ها نيز اطاعت  ـ «جز زيبايى نديدم! آنان كساÀ بودند كه خدا مقدر ساخته بود كشته شوند و آن
كرد، اينك بنگر كه آن روز چه كىس پ�وز خواهد شد،  كند و آنان از تو به درگاه خدا شكايت و دادخواهى خواهند  آنان را (در روز رستاخيزو) با هم روبرو مى

مادرت به عزايت بنشيند اى پرس مرجانه»!

طرف عىل بن الحسÒ(عليه السالم) متوجه شد و گفت: گرديد، به  پس از اين سخنان تندى كه بÒ پرس زياد و زينب كربى(عليها السالم) رد و بدل 

ـ اين كيست؟
حارضان گفتند: عىل بن الحسÒ(عليه السالم) است. بعىض از 

عبيدالله بن زياد: مگر خدا عىل بن الحسÒ(عليه السالم) را نكشت؟
 گفتند، مردم او را كشتند. برادرى داشتم كه او را نيز عىل بن الحسÒ مى فرمود:  حرضت 

عبيدالله بن زياد: نه، خدا او را كشت!

 اند، به Ãرده ارواحى را نيز كه   كند و  مرگ قبض مى ارواح را به هنگام  فرمود: «اللُه يَتََوىفَّ االَْنُْفَس ِحÒَ َمْوتَِها َوالَِّتي لَْم äَُْت ِيف َمَناِمَها;(352) خداوند  حرضت 

گ�د».   هنگام خواب مى

 دهى؟ او را بربيد و گردنش را بزنيد. مرا مى عبيدالله بن زياد: با چه جرأ¼ اين گونه جواب 
كرامت براى ما  براى ما امرى عادى و شهادت،   داÀ كه كشته شدن  ترساÀ؟ مگر Ãى   مرا از كشÈ مى حرضت عىل بن الحسÒ(عليه السالم) گفت: پرس زياد! 

است؟!(353)

برابر كرد و اهل بيت(عليهم السالم) به شدت در    جربگرايى ترويج و ح�يت مى براى مقاصد سياىس، از  گردد كه حكومت اموى    از مجموع آنچه گفته شد معلوم مى
 شود كه تقابل فكرى بÒ اين دو گروه، در اين حادثه نيز انعكاس داشت و حكومت پليد  ى حادثه عاشورا روشن مى  ايستادند. همچنÒ از مطالعه حركت، مى اين 
 ها را در هم بازماندگان امام حسÒ(عليه السالم) در سخنان خود، اين پايگاه فكرى آن كردند و    پ�وزى ظاهرى خود را مقتضاى اراده و مشيت خدا قلمداد مى اموى 

 كوبيدند! مى
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امويان و سياست شيعه زدايى

مقدمه

 اى به آن نگريسته  هر يك از زاويه كرده و  حتى محققان غ مسل�ن، را به خود جلب   سنى و ارزشمند كربال توجه محققان زيادى از شيعه و حادثه عظيم و 
گرفته است; بررىس قرار    مورد نقد و دارد كه، كمرت   مطالب قابل توجهى وجود   رسد هنوز نكات و  اند; اما به نظر مى  تحليل قرار داده بررىس و مورد   آن را  و

 كربال حزب  در كوفه و كردند و آرايى    برابر قيام امام حس�(عليه السالم)صف عراقى است كه در  ن وهاى  موارد، شناخت دقيق تفكر سياىس، مذهبى  از جمله اين 
اموى را يارى رساندند.

 ى تاريخى با وقوع حادثه كربال مركز اجت�ع آنان است. اين سابقه   اهميت پرداخª به اين موضوع ناىش از جايگاه تاريخى شهر كوفه به عنوان مهد تفكر شيعه و

مورد توجه قرار  يا به سهو  صورت ظاهرى آن هميشه به عمد و  سبب شده است تا  افزوده و حوزه جغرافياى سياىس اين نقطه، بر پيچيدگى تحليل اين نهضت  در 
نگردد. اندركاران واقعى آن آشكار     دست  ى بازيگران و چهره    يا قسمت قابل توجهى از آن در ابهام ³اند و ماجرا و  به آن دامن زده شود تا حقيقت  گ د و

 كشته شدن اقرار داشته و خود را «تواب�» ناميدند و نكردند; كه آنان به گناهشان  افرادى نيست كه مسلم را در مقابل امويان يارى  اين سخن به معناى ´ گناهى 
 كربال در رسكو´ نهضت امام افرادى است كه در كوفه و  ى شناخت  باره  دانستند; بلكه سخن در  خالىص از اين تقص  و عذاب وجدان مى خود را تنها راه 

ن وهاى معارض از نظر درستى شناخته شود كه  حس�(عليه السالم) نقش فعال داشتند و حزب اموى را يارى رساندند; اما دو عامل مهم نگذاشته تا اين حقيقت به 

 ى جغرافياى شيعه حوزه  ى اموى و ديگر، رخ دادن اين حادثه در  گسرتده  سانسور   اند: نخست، تبليغات و  هايى بوده گروه  يا  گروه و  سياىس از چه  فكرى و
است.

معارضان شيعه شده است تا اين اشكال را مطرح كنند كه ش� با براى   اى   از طرىف بهانه  رسگردا¿ قرار داده و برخى را در ح ت و ناآگاهى از اين دو عامل، 
 خواهيد معرىف كنيد در حاىل كه  چه كىس را مسئول اين رويداد خون� مى ايراد وارد كنيد؟ و    خواهيد بر چه كىس طعن و عزادارى در روز عاشورا مى

 در كربال نيز او را به شهادت رساندند. كردند و همفكرهاى ش� امام حس�(عليه السالم) را دعوت 
عملكرد تاريخى خويش  ز¿ در آن روز محكوم كردن   سينه عزادارى ش� در عاشورا و  گويند در حقيقت  افراد ريشه دوانده كه مى نزد اين  اين تصور چنان در 

افزون بر انكار حقيقتى تاريخى، تالىش است  نفرين را متوجه كىس ديگر كنيد،   لعن و ايراد و صورت چنانچه ش�  است آنچنان كه تواب� انجام دادند. در غ  اين 

 كنيم.(354) نويسندگان اشاره مى براى Çونه به بخىش از سخن يÅ از   دارى».   خود تعزيه مى  كىش و  ايد: «خود مى گرفتار آن شده تعارىض كه  در رهايى از 
 گويد:  كند، چن� مى  كه شيعيان كوفه را عامل شهادت امام حس�(عليه السالم)معرىف مى اين مقاله كه با عنوان طُُقوس عاشوراء عند الرافضة است پس از اين

صورت خود  دانستند و از اين رو پيوسته با نوحه رسايى بر رس و  پدرش و مسلم مى مجرم و خائن به او و  «آنان به خاطر خيانتى كه مرتكب شده بودند خود را 
 هاى اوليه آنان كه پرداختند. اما نسل   عزادارى مى  گذشت آنان به ياد خيانت اجداد خود به  كردند. هر زما¿ كه مى    هاى خود را چاك مى  زدند و سينه مى

 كنند كه اين نوحه عزادارى، آن را به عنوان عبادت تلقى كرده، تصور مى  ى اين  از دنيا رفتند و نسل جديد آمد با تبليغات عل�يشان بدون توجه به فلسفه
تقرب مراسم عبادى به خدا   بيت(عليهم السالم) و عشق به آنان است كه با اين  عزادارى بر حس�(عليه السالم) و اهل  ها به خاطر  صورت زدن  ها و بر رس و  Ñرسا

 خواهند اين حقيقت را كه مراسم به خاطر چه خيانتى بوده است. شيعيان با گريه بر حس�(عليه السالم) مى  اند كه اساس اين  كرده فراموش   جويند; در حاىل كه  مى
 اند، تغي  دهند». آنان كشندگان حس�(عليه السالم) بوده

 گويد:  نويسنده در ادامه مى
همفكرهاى خود به خدا و رسولش و صحابه و عىل(عليه السالم) و  ى خود و خيانت   گريند بلكه بر تاريخچه «حقيقت اين است كه اينان بر حس�(عليه السالم) Çى

 گريند». حس�(عليه السالم)، مى

ايراد افراد شناخته شود. خوشبختانه اين  تالش شده تا حقيقت تفكر سياىس ـ مذهبى اين  گردد كه كمرت    نادرست در حقيقت به اين نكته باز مى  هاى  برداشت اين 
ن وها از هم باز شناخته شوند; اما چن� كارى كمرت در  ى سپاه امام حسن(عليه السالم) موجب شناخت تفكر آن سپاه شد تا  باره بررىس شيخ مفيد(ره) در   اشكال با  و
براى تغي   اى حساب شده  تحوالت فكرى ـ سياىس كوفه است كه حزب اموى با برنامه بررىس  باره   ترين موضوع در اين   ى حادثه كربال انجام شده است. مهم باره
 زدايى، تفكر عث�¿ و اموى را در كوفه تالش Çودند تا عالوه بر شيعه درآوردند و   هاى چهل و پنجاه هجرى آن را به اجرا  هويت دينى كوفه يعنى تشيع در دهه

 هاى فرصت نهادينه كنند كه به نتايجى نيز دست يافتند. اين نوشتار گامى هر چند كوچك در جهت توجه دادن نگاه محققان و مبلغان به اين موضوع است كه در 
بعدى بايد بيشرت روى آن تأمل شود.

بسرت تاريخى تشيع در كوفه

ن وهاى نظامى در آن مسكن گزيدند. بيشرت اين ايران در سال 17هـ تأسيس شد، اين شهر در حقيقت پادگان شهرى بود كه    عراق و شهر كوفه در پى فتوحات 
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گروه ديگرى به نام مواىل در اين شهر به وجود آمد. گسرتش فتوحات در ايران،  برخى مناطق ديگر بودند. در پى    ن وها از قبايل Ûن، حجاز و
گرايش كوفيان به تشيع و دوم باره دو سؤال مطرح است: نخست علت  شهر كوفه در منابع تاريخى هميشه به عنوان پايگاه تشيع مطرح بوده است. در اين 

كيفيت و نوع تشيع كوفيان. 

ن وهاى Ûنى نزارى بود. بر اساس تحقيقاÝ كه انجام شده  ن وهاى Ûنى و  براى پاسخ به سؤال نخست توجه به ساختار جمعيتى كوفه مهم است كه متشكل از 
طرف رسول ام املؤمن�(عليه السالم) از   دانند كه  دورا¿ مى  اين رابطه را مربوط به   محبت به خاندان او را داشتند و ام املؤمن�(عليه السالم) و گرايش به   ى  زمينه

آوردند و چون عىل(عليه السالم) خرب آن اسالم   ى «همدان» در يك روز   قاىض دو بار به Ûن اعزام شده بود. در يك نوبت قبيله خدا(صىل الله عليه وآله وسلم) به عنوان حاكم و

السالم عىل همدان.(355) فرمود:  كرد و دو يا سه بار  را به پيامرب(صىل الله عليه وآله وسلم) رساند آن حرضت سجده 

 دانند كه اين زمينه، آنان را به نوعى اعتقاد مذهبى به امام عىل(عليه السالم) سوق  ها مى گرايش را مربوط به اعتقادات Ûنى  ى اين  برخى از محققان زمينه اما 
 داد.(356)  مى

هواداران قوى او بودند بذر دوستى با عىل(عليه ام املؤمن�(عليه السالم) و  برخى از اصحاب رسول خدا(صىل الله عليه وآله وسلم) در كوفه كه از مهاجرين و انصار و معتقدان به 
افرادى مانند «ع�ر» كه حدود دو سال واىل كوفه بود. «عبدالله بن مسعود» وزير ع�ر و عامل بيت املال كوفه و نيز پراكندند.    السالم) را در ميان قبايل مى

بزرگان كوفه و افراد ديگرى از صحابه و تابع� Ûنى كه از  افزون بر آنان،  درس حديث داشت و «عث�ن بن حنيف» مأمور خراج.   ى  «حذيفة بن Ûان» كه حلقه
خُزاعى»، «مالك اشرت»، «حجر افرادى مانند «عمرو بن َحِمق   اند.  بودند در سوق دادن كوفيان به دوستى با عىل(عليه السالم) نقش مهمى داشته هواداران عىل(عليه السالم)

ازدى».(357) بن عدى»، «كميل بن زياد نخعى»، «زيد بن صوحان»، «صعصعة بن صوحان» و«جندب بن زه  

 هاى امام عىل(عليه السالم) به خصوص  دهد تا زما¿ كه عث�ن كه در سال 23 هجرى به خالفت رسيد انديشه  ى تاريخى تشيع در كوفه نشان مى با اين حال پيشينه
 اند. در سال 26 هجرى وقتى عث�ن به خالفت رسيد يÅ از كوفيان  ى مذهبى در ميان توده كوفيان مطرح نبوده است; بلكه آنان پ و مكتب خلفا بوده از جنبه

نزد امام آمد و سخنان آن حرضت را شنيد گفت: أزْدى» در مدينه حضور داشت. چون به  به نام «ُجنَدب بن عبدالله 
 دهى كه به كوفه رفته مردم را به سوى ش� فرا خوانم؟» اجازه مى «آيا 

فرمود: امام 
نرسيده است». «اى جندب زمان آن هنوز 

 گويد: جندب مى

 اى  زندا¿ شدم. وىل عده گزارش رسيد و  كه به وليد   راندند تا اين مرا از خود مى  گفتم  عراق باز گشتم در ميان كوفيان هر گاه از فضايل امام مى «وقتى به 
كردند».(358) آزاد  مرا  واسطه شده، 

ن وهاى  گرى را در ميان  برانگيخت. گرچه عىل(عليه السالم) موضع ميانجى اعرتاضات مسل�نان به خصوص كوفيان را  انحراىف عث�ن،   هاى  گسرتش سياست ظهور و 
 هاى غلط عث�ن توجه معرتضان را به خود جلب كند.  ها و سياست ام املؤمن�(عليه السالم) با سنت  هاى  معرتض و عث�ن داشت; اما اين امر طبيعى بود كه مخالفت

 هاى تشيع مذهبى بودند. پس از قتل عث�ن با وجود «طلحه» و  هاى سياىس، مذهبى كوفه و داراى انديشه چهره بزرگان و  رهربان ناراىض كوفه از  به خصوص كه 
ارصار ن وهاى Ûنى كوفه و ديگران تنها كىس را كه به  معرتضان، «عايشه» شك نداشت كه يÅ از آن دو، خليفه خواهد شد، اما انصار و  رهربان  «زب » - دو تن از 

ام املؤمن�(عليه السالم) بود. كردند  زياد خليفه خود انتخاب 
ام املؤمن�(عليه السالم) گروهى از صحابه و تابع� كوىف بر اساس اعتقاد دينى يعنى واليت و وصايت  اين كه آيا اين انتخاب تنها يك انتخاب سياىس بود يا ه�نند 

دارد.   دقت   حديث غدير بود، سؤاىل است كه جاى تأمل و و
 نظريه در ميان كوفيان بوده است و شواهد نشان گرايش و كردند(359)هر دو  ايراد  برخى كه به هنگام بيعت   سخنان   رسد با توجه به شواهد و به نظر مى

.Ýدهد كه به طور كىل انتخاب، يك انتخاب سياىس بوده است نه عقيد  مى

گرايش علوى

گرايش علوى داشتند و  «علوى» در ميان مسل�نان به وجود آمد.(360) اكì كوفيان  گرايش «عث�¿» و ام املؤمن�(عليه السالم) دو   خالفت  پس از قتل عث�ن و

 حتى در كمك به او از هيچ كوشىش دريغ دارد، هيچگونه دخالتى در كشته شدن عث�ن نداشته و برترى  عالوه بر اين كه بر عث�ن  معتقد بودند كه عىل(عليه السالم)
مردم، يك  نيز بيعت عمومى  بزرگان از تابع� و    انصار و مهاجران و  خالفت او با توجه به بيعت اصحاب رسول خدا(صىل الله عليه وآله وسلم)، اعم از  نورزيده است و
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 شد «دين عىل» در مقابل «دين عث�ن» بود.  اى بيان مى براى اظهار چن� عقيده  مرشوع بوده است. اصطالحى كه   تام و بيعت كامل و

ارصار كردند و بر تبعيت و پ وى از اين دو تفكر    رجزهاى خود از اين دو اصطالح استفاده مى  صف� در   ها جمل و Çايندگان اين دو تفكر در جنگ
 ترين موضوعاÝ كه  توان گفت كه يÅ از مهم  توان ديد و مى  هاى شيعى بر ضد شام مى  هاى بعد، تقابل اين دو تفكر را نيز در نهضت دوره داشتند.(361) در 
برانگيخª و تقابل دو سپاه داشته است تفكر مذهب «علوى» و «عث�¿» بوده است. به طور مثال در جنگ «ابراهيم بن  ها Çود و نقش مهمى در  در اين جنگ

ن وهاى اشرت» با «ابن زياد» و لشكر شام و همچن� سپاه «مصعب بن زب » و «مختار»، Çايندگان هر دو سپاه به اين نكته توجه كامل داشته و هر اندازه كه 
 اند.(362) بيزارى از دين عىل ارصار داشته ن وهاى شامى بر دين عث�ن و  رجزهاى خود بر اصطالح دين عىل ارصار مىورزيدند، ه�ن اندازه  ابراهيم در سخنان و 

اين موضوع در دعاها نيز انعكاس يافته و به طور مثال آمده است:
اصبحت بالله مؤمناً مخلصاً عىل دين محمد و سنته و عىل دين عىل و سنته.(363)

 يا ام املؤمن�(عليه السالم)از نظر تاريخى به مذهب علوى و گرايش به   كه اين مقدار   بايد بدان توجه داشت اين  ى اين موضوع حائز اهميت است و باره آنچه در 
 حتى بنا بر معروف است.(364) از منظر اين تفكر، شيخ� (ابوبكر وعمر) نيز خليفه مرشوع بوده و عراقى»،  برخى از محققان «تشيع   به تعب   تشيع سياىس و

ام املؤمن�(عليه السالم) از اعتقادات تشيع سياىس بوده است.(365) از نظر فقهى ميان اين دو برترى شيخ� بر   ى قاىض «عبدالجبار معتزىل» اعتقاد به  گفته
 دادند. به طورى كه در ترجيح مى  آن را بر سنت عىل(عليه السالم) نيز  موارد سنت شيخ� را بهرت قبول داشتند و برخى   عىل(عليه السالم) تفاوÝ نيست. چه بسا در  و

كرد تعداد بسيار زيادى از  كه وقتى امام دستور منع Çاز تراويح را صادر   يا اين كيفيت تقسيم غنائم در جنگ جمل به امام گفتند: اعطنا سنة العمرين(366) و

 هاى ديگرى نيز كه در دوران خلفاى پيش� بود منع كند  خواست از سنت عمراه رس دادند;(367) حتى امام مى كوفيان كه در مسجد جمع شده بودند فرياد: وا 
نكرد.(368) اين موضوع تا بدانجا بود كه امام نتوانست پراكنده شوند اقدامى   كه ôام آنان از دور امام  ترس اين  از  ظرفيت آن را نداشتند و وىل چون مردم 

نكرد و عزل  طرف عمر منصوب شده بود   كه از  عزل كند، به طور مثال «رشيح قاىض» را به دليل مخالفت مردم و به دليل اين كارگزاران دوران عمر را  برخى از 
 اند تغي  ندهى.(369) كرده  ايم كه چيزى را كه ابوبكر و عمر مقرر  كرده مردم به رصاحت به امام گفتند كه ما تنها به اين رشط با تو بيعت 

 اهل بيت(عليهم السالم) در منزلت خود و    كه تا حد قابل توجهى آن موانع قبىل نبود سعى در تبي� جايگاه و ام املؤمن�(عليه السالم) وارد كوفه شد به جهت اين زما¿ كه 
گسرتش آن در ميان كوفيان نقش بسزايى داشت.    امام در بسط و  ى جديدى شد و مرحله نزد رسول خدا(صىل الله عليه وآله وسلم) Çود. از اين تاريخ به بعد تشيع وارد 

برخى را كه حارض در  حتى   ى حديث غدير به شهادت طلبيد و باره در بدو ورود به كوفه در رحبه مسجد كوفه (370) اصحاب رسول خدا(صىل الله عليه وآله وسلم) را در 
 بسيار مهم سياىس بود كه پس از دوران زيادى ام املؤمن�(عليه السالم)، خود احياگر اين حديث نبوى و كرد.(371) از هم� رو  غدير بودند وىل شهادت ندادند نفرين 

كرد. آن را زنده 

اسالم آورندگان به   كه او نخست� اÛان   هاى آن حرضت در تبي� جايگاه خود و اهل بيت پيامرب(صىل الله عليه وآله وسلم) و بيان فضايل خود مانند اين  نامه  ها و خطبه
 به تعب  «ابوجعفر نقيب »- استاد ابن نكرده و درك   ديگر مناقب، تالىش در اين جهت بود تا كسا¿ كه آن دوران را   نيز برادر رسول خدا(صىل الله عليه وآله وسلم) بود و و

 خاندانش بهرت واقف شوند. منزلت او و    شناختند به جايگاه و  داماد رسول خدا(صىل الله عليه وآله وسلم) مى ا´ الحديد - عىل(عليه السالم) را تنها يÅ از صحابه و

 ها  تنها در مدت كمرت از پنج سال - آگاهى بهرت كوفيان از جايگاه رفيع امام بود. خطبه  ها - هر چند با توجه به عدم زمان مناسب و تالش  ى اين  نتيجه
طرف گسرتش تشيع مذهبى و اعتقاد به نص و انتصاب او از  كرد در    ام املؤمن�(عليه السالم) افشا مى  اخبار غيبى كه  كرامات از امام و برخى   مشاهده   ها و  نامه و
گروه برخى از صحابه و تابع� بودند. هنوز آمار دقيقى از تعداد اين  گروه (شيعيان مذهبى)   هاى شاخص اين  چهره رسول خدا(صىل الله عليه وآله وسلم) مؤثر بود.(372) 

بگذارد.  توانسته بر حوادث سياىس كوفه تأث   گروه مى  ى چن� آمارى باشد اما به يق� اين  ارايه ارايه نشده است و معلوم نيست كه امكان 

كردند كردند كه عالوه بر بيعت عمومى بر گردن آنان يك بيعت خاصه هست و اعالم  نزد امام آمده و اعالم  خوارج به  گروه پس از حوادث تلخ صف� و ظهور  اين 
فرمود: اللهم وال من وااله و عاد من كه ما دوستدار دوستان ش� و دشمن دشمنان تو هستيم(373). و اين كالم مضمون ه�ن حديث غدير است كه پيامرب 

موالى ش� هستم در كرد كه من چگونه  ام املؤمن�(عليه السالم)وقتى از آنان سؤال  السالم عليك يا موالنا.   گفتند:  گروهى خطاب به آن حرضت مى عاداه. و يا اين كه 
كردند و قائل به فراتر رفته در محبت به امام غلو  مرحله  برخى از اين  كردند;(374) حتى    عرب هستيد؟ آنان به حديث غدير اشاره و استناد مى حاىل كه ش� 

گرايش: الف - تشيع بنابراين تشيع در طى اين دوران به سه نوع  فرمود: هلك يفّ رجالن: محب غال و مبغض قال.(375)  باره   امام در اين  الوهيت او شدند و

گسرتش يافت.    ظهور و بروز و  غلو   علوى ; ب - تشيع مذهبى ; ج - و سياىس و

گرايش خاص  هاى سياىس، مذهبى ديگرى وجود نداشت; بلكه كسا¿ مانند اصحاب عبدالله بن مسعود با  گروه آشكار است كه اين بدان معنا نيست كه در كوفه 
(  )
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بروز السالم روى داد سبب ظهور و  عليه ام املؤمن�  هايى نيز كه در طول خالفت  سياىس، مذهبى خود و دو مذهب «عث�¿» و «معتزىل» نيز بودند. حوادث و جنگ

خوارج شد. گروه سياىس، مذهبى ديگرى به نام 

مذهب عث�¿

گردد.    پس از آن باز مى ماجراى كشته شدن عث�ن و  اى است كه بسرت تاريخى آن به  فرقه «عث�نيه» اصطالح سياىس و نام 
گروه مهم سياىس ماجرا جامعه اسالمى به دو  باورند كه مسل�نان تا پيش از كشته شدن عث�ن امت واحد بودند;(376) اما پس از اين  عل�ى اهل سنت بر اين 

گرديد.(377) اسالم   منشأ پيدايش حوادý در جهان   علوى تقسيم شد و عث�¿ و
 جاهاى ديگر در مدينه جمع شده بودند كشته شد. آنان معتقدند كه  مدينه و  كوفه و  هايى كه از مرص و گروه بر اساس اعتقاد عث�نيان، عث�ن مظلومانه توسط 

كرده است; چنانچه اين اتهام كامالً از شعر حسان   شورىش همكارى و يا رهربى آن را به عهده داشته و مخفيانه آنان را هدايت مى گروه  باره با  عىل(عليه السالم)در اين 

 بايستى  اند و مجرم  ها  گروه كرده است. در نتيجه ôام اين   گ ى خود با آنان همنوايى   كناره  گفتند او با سكوت و  آيد.(378)دست كم مى به دست مى
جرم آنان سهيم است. عالوه خالفت او به دليل مخالفت  آنان را پناه داده در  شورشيان انتخاب شده و  كه توسط   ام  مؤمنان نيز به دليل اين قصاص شوند و

برترى نيز عث�ن را بر ندارد. از نظر فضيلت و   دوران خالفت او جز دوران فتنه نام ديگرى  برصه مرشوعيت نداشته و   گروهى از مسل�نان شام و  عدم بيعت  و
 داشتند.(379)  ام املؤمن�(عليه السالم) مقدم مى

تفكرى بودند به «عث�¿» و «شيعة عث�ن» معروف شدند. كسا¿ كه در ميان مسل�نان داراى چن� 
فرد  خود بيش از هر  مروا¿ به اين انديشه اعتقادى نداشتند و رهربان عث�¿ به خصوص معاويه و حزب اموى و   شواهد تاريخى حتى خود  بر اساس داليل و

 نگر را به دور خود جمع رهربان عث�¿ مذهب بود تا بسيارى از مسل�نان سطحى براى  ديگرى در موضع اتهام بودند; اما به هر حال دستاويز بسيار خوب سياىس 
كردند، (380) بسيارى از  اش به معاويه به اين مطلب ترصيح  ام املؤمن�(عليه السالم) در نامه ام املؤمن�(عليه السالم) تحريك كنند و همچنان كه  برابر  كرده و آنان را در 
 دانستند. مانند «ابوالطفيل عامر بن واثله»(381) و نيز ابن عباس كه در اصحاب آن حرضت و آگاهان به امور سياىس در آن عرص اين موضوع را بسيار خوب مى

كافرتان بود كه در بدر كشته شده بودند. براى انتقام از اجداد   اى   ى شديد اللحن خود به يزيد به او گفت كه خون عث�ن تنها بهانه نامه

Çود تفكر عث�¿

الف - در مسائل سياىس، نظامى

 زب  در سال 36 بود كه به شكست انجاميد. در طى  طلحه و اول� Çود تفكر عث�¿ و تقابل سياىس، نظامى آن با تفكر علوى در جنگ جمل به رهربى عايشه و

ياران ام  مؤمنان(عليه السالم) در ح�يت از آن حرضت كشته شدند.  تعداد زيادى از  برصه در ح�يت از سپاه جمل و اين جنگ خون� بسيارى از مردم 
گسرتش برصه به تفكر عث�¿ بود و به دليل  گرايش مردم   ها  پ وزى حزب علوى انجاميد وىل پيامدهايى به دنبال داشت كه نخست� آن گر چه جنگ جمل به 

قرن دوم شايع برصه حفظ شد كه تا  گرفته است.(382) تفكر عث�¿ چنان در  عراق قرار   شد كه در  مذهب عث�¿ در ميان آنان اين شهر قسمتى از شام تلقى مى

بود كه «محبت عث�ن نخست� نشا¿ هر برصى است». از اين رو وقتى «يونس بن خباب» از «عباد بن عباد برصى» (م. 181) خواست تا خود را معرىف كند، و
برصه  فقهاى  كرد يونس گفت: ش� ه�ن كسا¿ هستيد كه عث�ن را دوست داريد.(383) اين موضوع حتى تأث  خود را در فقه و برصه معرىف  او خود را از مردم 

 دادند.(384) اجازه بيان آن را Çى كرده بودند و  برصه بر خود تحريم   صادق(عليه السالم) را در   اى كه حديث امام گذاشت به گونه

 ها با معاويه  علوى را در مقابل هم قرار داد. اين بار رهربى عث�¿ مذهب يك سال پس از جنگ جمل، جنگ صف� با وسعت بيشرتى اين دو تفكر عث�¿ و
 تضعيف شديد سپاه علوى بود.  ى آن به داليل مختلفى، رهايى از شكست حتمى سپاه عث�¿ و همراهى مردم شام بود كه نتيجه  باند اموى به  و

گروه گرچه در انتقام از خون خليفه مقتول رشيك برصه با شام در اين بود كه هر دو  گروه عث�¿  نكته قابل توجه در اين دو رويداد از نظر فكرى اين كه تفاوت 
سزاوارترند كه رهربى خونخواهى نفره هستند از هر كس ديگرى  شوراى شش   كه دو تن از اعضاى   زب ، به دليل اين بودند اما برصيان مدعى بودند كه طلحه و
براى رهربى اين  تر  نزديك با خليفه مقتول از هر كس ديگر شايسته  امويان به دليل خويشاوندى  عث�ن را داشته باشند. در مقابل، شام مدعى بود كه معاويه و

برصه و شام داراى شهرها و مناطق ديگرى غ  از   به قدرت رسيدن معاويه، مذهب عث�¿ رونق بيشرتى گرفت و  مهم هستند. پس از صلح امام حسن(عليه السالم) و
قَرِقيِسيا، رَقَّه، رُها(385) و نيز Ûن شامل صنعا و شهرهاى موصل، نصيب�، دارا، سنجار، آمد، ِهيت، عانات، ِحمص،  جزيره شامل  تفكرى شدند مانند  چن� 

افراطى آن يعنى ناصبى بوده  ى  برصه و رى از گونه باره سخن خواهيم گفت. نوع تفكر عث�¿ شام و  نجران،(386) رى (387) و حتى كوفه كه در اين 
است.(388)

Ýب - در مسائل عقيد
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برخوردار بود. دست كم آن اين بود كه خالفت امام را قبول نداشتند و شايد بتوان گفت كه  ضعف   مذهبى ديگر از شدت و تفكر عث�¿ مانند هر تفكر سياىس و
 اهل ام املؤمن� و  لعن   شد (389) كه با سب و  ها ظاهر مى افراطى آن در نصب و ناصبى ام املؤمن� بود و نوع  ناخرسندى و ناخشنودى از  حد متوسط آن 

همراه بود. بيت(عليهم السالم) 

ام املؤمن�(عليه السالم) را تنها دوران فتنه  عث�ن - اعتقاد داشتند و خالفت   ها تنها به خالفت تثليث - يعنى خالفت خلفاى سه گانه ابوبكر، عمر و عث�¿ مذهب
شمردند.    برمى

چهارگانه ابوبكر، عمر، عث�ن و عىل -  ى تربيع - خالفت خلفاى   كه احمد بن حنبل امام حنابله مسأله قرن سوم هجرى ادامه داشت تا اين اين انديشه تا نيمه اول 
 خالفت كرد و  حنابله نهادينه  ام املؤمن�(عليه السالم) اين انديشه را در ميان اهل حديث و برشمردن فضايل زيادى از     تأليف كتاب فضائل الصحابه و كرد و را مطرح 

 اهل سنت كامل را در اعتقاد به خالفت چهار تن دانست.(390) با اين حال هيچ وقت از فضيلت و برشمرد و  گانه مرشوع  آن حرضت را پس از خلفاى سه
نزد «محمد بن عبيد طنافىس» كه عث�¿ مذهب بود گفت: ابوبكر و عمر و عىل و عث�ن، او با نكردند چنانكه وقتى شخىص  عدول  برترى عث�ن بر عىل(عليه السالم)

ايراد و طعن وارد كردى.(391) چرا نگفتى: ابوبكر و عمر و عث�ن و عىل. تو با اين سخن بر اصحاب رسول خدا(صىل الله عليه وآله وسلم)  مرد گفت:  ناراحتى به آن 
 ى بسيارى باره بزرگ كوفه نيز هم� نظر را داشت.(392)اصوال اين حداقل چيزى بود كه يك عث�¿ مذهب بدان معتقد بود و در  مرصف» از قاريان  «طلحة بن 

تكرار شده است. از آنان هم� مطلب 
 يÅ از مميزات اصىل تعديل راويان قرار گرفت به طورى كه راوى مراتب بيشرت بود و  تعديل آنان به   جرح و  محدثان و  ى عث�¿ در بحث حديث و Çود انديشه
گرايش  شد. با اين حال بسيارى از محدثان اهل سنت كه   به شدت تضعيف مى  گرفت و مورد قبول محدثان قرار Çى گرايش ضد عث�¿ روايتش   ترين  با كوچك

طرق مختلف  خدا(صىل الله عليه وآله وسلم) به   رواياتشان مقبول گشته است. اين در حاىل است كه از رسول دارند با ك�ل تعجب تعديل شده و عث�¿ و حتى ناصبى 
روايت شده كه سب ام  مؤمنان(عليه السالم)سب خدا و رسول او است.(393)

مذهب عث�¿ در كوفه

گروه زيادى از آنان در  نيز نقش  ام املؤمن�(عليه السالم) در شكل دهى انديشه شيعى در ميان كوفيان و فرهنگى   هاى  تالش   با توجه به سابقه تاريخى كوفه و
 حوادث سياىس مختلفى كه در بررىس نكات و  گ ى مذهب عث�¿ در اين شهر مشكل باشد; اما  پذيرش شكل  ى نخست،  مرحله  قتل عث�ن، شايد در  محارصه و

 كند. خورده است، اين موضوع را تبي� مى آنجا رقم 

الف - شكل گ ى تفكر عث�¿ در كوفه

 جمعيت اند} از كوفيان - هر چند  كه تشيع كوفه يكنواخت نبود بلكه تشيع اكìيت آنان از نوع تشيع سياىس بود و كرد اين نخست� مطلبى كه بايد بدان توجه 

 توانست بر اثر حوادث سياىس و فشار و تهديد و تطميع خود را به مذهب رسمى حكومت (حزب گرايش تشيع مذهبى داشتند. تشيع سياىس نيز مى بانفوذ - 
 زدند اما اين بدان معنا نيست كه از كردند شايد اكìيت را رقم مى  هايى كه از كوفه بر عليه عث�ن قيام  گروه  كه  نزديك كند. عالوه بر اين مروا¿)  اموى و 

 ى كرد.(394) همچن� در جلسه   دفاع مى  گفت «مقطع بن هشيم» از عث�ن  كوفيان كىس طرفدار عث�ن نبود. زما¿ كه «مالك اشرت» بر عليه عث�ن سخن مى
 ى مدينه و شام توافقى درباره حركت خود را از كدام شهر آغاز كنند.  صورت گرفت پيشنهاداÝ مطرح شد كه  مشورÝ با حضور طلحه و زب  و عايشه كه در مكه 

هواداران بسيارى است و در كوفه طلحه برصه زب  داراى  كردند اين بود كه در  براى اين انتخاب مطرح  مورد قبول واقع شد. دليىل كه  عراق  حاصل نشد; اما 
حركت كنند.(395)فراموش طرف كوفه  آوردن آن، به  ترصف در  برصه رفته، پس از به  دارد. بر اين اساس طرح آنان بر اين شد كه ابتدا به سوى  طرفداران زيادى 

ام املؤمن�(عليه السالم)در جنگ جمل به سبب سخنان ابوموىس اشعرى كه از دشمنان امام و داراى ôايالت براى يارى  نشود كه كوفه در مراحل نخست از اعزام ن و 
نفرى از كوفه اعزام شد. مردم كوفه گرچه در جنگ هزار  عزل «ابوموىس»، جمعيت چند  مردد بودند و پس از اعزام Çايندگان و تهديد «مالك اشرت» و  عث�¿ بود 
ن وهاى مخالف در كوفه نبوده است. پيامدهاى جنگ صف� نيز تأث  خود را بر مردم كوىف صف� حضور بهرتى از خود نشان دادند اما باز اين بدان معنا نيست كه 

 هايى كه پيامد طبيعى هر جنگى است زمينه ساز تبليغات زيادى  ها و معلوليت رسپرست شده بودند و زخمى    هاى زيادى كه ´  ها و خانواده گذاشت. كشته

 نگر، افراد سطحى گرايش  رويگردا¿ از امام و   توانست در  كردند.(396) اين قضايا مى   اوضاع معرىف مى بر ضد امام در كوفه شده بود و امام را مسئول وخامت 
گروه  گ  از مسائل سياىس و نيز دنياخواه، به مذهب عث�¿ موثر باشد به خصوص كه پس از صلح امام حسن(عليه السالم) و روى كار آمدن بنى اميه اين  شكاك، كناره

مورد ح�يت حاك�ن حزب اموى بودند. سياىس در كوفه 

كرد و به او چن� نوشت: برادرش عقيل فرستاد اعرتاف  براى   اى كه  ام املؤمن�(عليه السالم) نيز به اين واقعيت در نامه باره خود  در اين 
 اند».(397) برادرت اجت�ع و هم راى شده عرب بر جنگ و مخالفت با  «اينك ôام 

ام املؤمن�(عليه السالم) آن را در اسالم كه  دستورات  فرهنگ و   هاى خود را با   ى عظيم بر عليه امام بدان دليل بود كه بسيارى نتوانسته بودند خواسته اين هجمه
كرده بودند  هاى غلطى كه خلفاى پيش در جامعه نهادينه   ها و سنت كرد وفق دهند. برعكس با توجه به سياست   سنت رسول خدا(صىل الله عليه وآله وسلم) دنبال مى

دوباره نظام تعارض بود. عالوه پس از رسول خدا(صىل الله عليه وآله وسلم) با روى كار آمدن  ام املؤمن�(عليه السالم)پيوسته در اصطكاك و   هاى   هاى آنان با سياست خواسته
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دستورات عملكرد و  عرب به  اسالم بر ديگر قبايل حاكميت داشتند اينك نيز موقعيت خود را باز يافته و قبايل   اى و سنت تبعيت از شيوخ، قريش كه پيش از  قبيله
مورد تحليل و توجه «ابن خلدون» بوده و علت شكست امام را اين موضوع دانسته است.(398) آنان چشم دوخته بودند. اين موضوع نيز 

گروه را در كوفه باره(400) حضور قابل توجه و فعال اين  سفارشات مؤكد معاويه به مغ ه نسبت به عث�نيان كوفه (399) و نيز ترصيح يزيد در اين  از توصيه و 
آورد.  توان به دست  مى

گسرتش و نهادينه كردن مذهب عث�¿ در كوفه ب - 

 رديف اصطالح سياىس مذهب عث�¿ شد گسرتش و نهادينه كردن تفكر عث�¿، مذهب سفيا¿ هم  به خصوص معاويه در  تالش امويان و   ويژه و به دليل موقعيت 
 اهل بيت(عليهم السالم) بود. ام املؤمن� و  بخصوص شيعيان مذهبى   آن رسكو´ علويان و كرد، و    يك هدف را دنبال مى كه هيچ تفاوÝ با هم نداشت و

شهرهاى شيعى نش� را اندك اندك به ه�ن جهتى كه  اى را آغاز Çود تا  تالش چند جانبه معاويه پس از صلح امام حسن(عليه السالم) و بيعت گرفª از مردم كوفه 
بنابراين طبيعى است  رفت;   ى اصىل معاويه به ش�ر مى مركزيت تشيع و موقعيت ممتازى كه داشت، جبهه كرد سوق دهد و كوفه به دليل    منافع او اقتضا مى

 ى نخست از مردم كوفه بر اساس برائت از مرحله گردد. از اين رو معاويه در  تالش و توجه بيشرتى مبذول  براى تغي  انديشه شيعى در اين شهر  كه 
گسرتش و نهادينه كردن مذهب عث�¿ در اين شهر اقدامات ذيل را در دستور كار خود قرار براى نيل به شيعه زدايى و  ام املؤمن�(عليه السالم) بيعت گرفت (401) و 

داد.

1ـ انتصاب حاك�ن عث�¿ مذهب

 ضد گرايش عث�¿ و كرد كه كامالً  براى كوفه انتخاب  مرحله نخست حاك�¿  بر اساس «الناس عىل دين ملوكهم» و «الناس بأمرائهم اشبه منهم بآبائهم» در 
علوى داشتند. كسا¿ چون عبدالله بن عمرو بن عاص;(402) مغ ه بن شعبه; زياد بن ابيه; ضحاك بن قيس;(403) حبيب بن َمسلَمه ِفهرى;(404) نع�ن بن

مروان. بش  انصارى;(405) عبيدالله بن زياد و برش بن 

 هاى عث�ن در كوفه و تهديد شيعيان از اين عمل، سعى در دور نگه داشª افكار عمومى از اين اخبار داشتند تا ذهنيت آنان جلوگ ى از انتشار عيب اين حاك�ن با 
كرد.(406) در كنار اين پرداختند تهديد    نسبت به عث�ن تخريب نشود. چنانكه ضحاك بن قيس وقتى وارد كوفه شد كسا¿ را كه به بدگويى از عث�ن مى

براى مقابله با فضايل ام  مؤمنان(عليه براى خلفا   نيز فضايل سازى   مؤمنان(عليه السالم) و شهرها، سنت لعن بر ام  دستورالعمل معاويه به ôام  ممنوعيت بر اساس 

 گفت:  از جمله كوفه بود. معاويه به مغ ه مى اسالم و  هاى معاويه در جهت ترويج و نهادينه كردن مذهب عث�¿ در ôام نقاط جهان  السالم)از ديگر فعاليت
كردم; وىل يك نكته را هميشه در دستور كار خود قرار بص ت و دانايى كه نسبت به وظايف خود دارى رصف نظر   هايى كنم اما با آن   خواستم به تو توصيه «مى

ده و آن سب و دشنام به عىل و مذمت او و اصحابش و در مقابل ياد كردن عث�ن به نيÅ و توجه خاص به شيعيان عث�ن و گوش دادن به سخنانشان».(407)
دوستداران و پ وان مكتب او زدند و به  اى بسيار حساب شده به جعل رواياÝ در فضايل عث�ن و   هاى مكرر معاويه، طى برنامه بر اساس اين بخشنامه و توصيه
ام املؤمن�(عليه السالم) نسبت داده شده كه: من تربأ من دين عث�ن قد تربأ من االÛان.(408) حاك�ن عث�¿ مذهب كوفه  رسد بدين منظور اين مطلب به  نظر مى
جلوگ ى Çودند; چنانكه وقتى شنيدند ميثم ôار بر  ى فضايل عىل(عليه السالم) باره پرداختند و در مقابل از انتشار هر گونه خربى در  نيز به نرش فضايل عث�ن و شيخ� 

دارد كه بسيار قابل تأمل است.  ى علت اين كار سخنى  باره ام املؤمن�(عليه السالم)مشغول است بر دهان او لگام زدند. عمرو بن حريث در  رس دار به بيان فضايل 
وى به زياد گفت:

بشورند».(409)  رود كه با سخنان او اعتقاد مردم كوفه تغي  كند و بر تو  «چنانچه هر چه زودتر زبان او را قطع نكنى بيم آن مى

 هاى او اقتضا داشته است سوق تالش بوده تا افكار مردم كوفه را به جهتى كه سياست  دهد كه معاويه پس از صلح با امام حسن(عليه السالم) در  اين سخن نشان مى
 ى قابل توجهى موفق بوده است. اين موفقيت تا بدان اندازه بود كه معاويه توانسته  آيد كه در اين زمينه نيز تا اندازه دهد و از سخن عمرو بن حريث بر مى
 العمل كوفيان را در قبال دستگ ى و به شهادت رساندن ترازوى جمعيتى شيعه و عث�¿ آن مقدار تغي  دهد كه عائشه علت خموىش و عدم عكس  ى  بود كفه

 دانست.(410)  اى كه در كوفه داشت ـ تغي  مردم مى برجسته «حجر بن عدى» ـ با موقعيت ممتاز و 

2ـ سياست ارعاب و تطميع

 گ ى و نهادينه شدن آن مؤثر باشد.   توانست در تغي  و نيز جذب افكار به مذهب عث�¿ و در نتيجه در شكل ارعاب در كنار تطميع نيز بسيار مى سياست 

 پاى آنان را  يا دست و كرد و ياران ام  مؤمنان(عليه السالم) را يا به شهادت رساند يا زندا¿   از طرىف ديگر  كرد و حركت شيعى را رسكوب  هرگونه  طرف  معاويه از يك 
مورد افرادى را كه تنها   گ ى شديد از شيعيان بود; حتى تيغ انتقام او  كرد. ابتداى حكومت او ابتداى انتقام  كه آنان را به مناطق ديگر تبعيد   يا اين قطع Çود و
كرد كه تالش  برصه يعنى زياد بن ابيه آنقدر به دنبال شيعيان و كشª آنان  كارگزار او در كوفه و   گرفت بدون اين كه چيزى اثبات شود.  گ�ن و اتهام بودند مى

مورد نفرين امام حسن(عليه السالم) قرار گرفت.(411) 
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افرادى است كه معاويه او را دستگ  و تا آخر عمر در زندان بود تا شهيد شد.(412) ياران حقيقى امام عىل(عليه السالم) از جمله  «محمد بن ا´ حذيفة بن عتبة» از 
درگذشت.(413)  كرد و در آنجا  مجرمان بود تبعيد  همچن� معاويه، «صعصعة بن صوحان» را به يÅ از جزاير بحرين كه تبعيدگاه 

 توان گفت يك  اى به او نوشت كه مى كرد، نامه ام املؤمن�(عليه السالم)بودند، تعي� تكليف   ى دو نفر «حرضمى» كه از شيعيان  باره زياد وقتى از معاويه در 
 ى شيعيان بود. وى در آن نامه به زياد گفت: باره  ى كىل در  دستورالعمل و بخشنامه

«هر كس بر دين و اعتقاد عىل است بكش و مثله كن».

 هايشان به دار آويخت.(414) كرد و هر دو را بر در خانه او نيز آنان را كشت و مثله 
ام املؤمن�(عليه السالم)، «عمرو بن َحِمق  يار پاكباخته   نيز صحا´ مستجاب الدعوه و يارانش و همراه   عظيم الشأن «حجر بن عدى» به  شهادت صحا´ جليل القدر و

 ها نفر ديگر از شيعيان واقعى در اين دوران براساس هم� سياست بود.  ده  نيز «ميثم الت�ر» و خزاعى» و
بيزارى جويند چنانكه از «سهل ام املؤمن�(عليه السالم) و دين او   خواستند تا از   شدند مى مروا¿ اين بود تا از شيعيا¿ كه دستگ  و زندا¿ مى سياست حزب اموى و 

ام املؤمن�(عليه السالم) را سب كند نپذيرفتند. همچن� ابن زياد از «صعصعة بن صوحان» خواست تا  يارانش چن� خواستند اما آنان  بن سعد»(415)و نيز «حجر» و 
 اش ويران و سهم او را از بيت املال قطع كند.(416) «عطية بن سعد» نيز چون حارض به سب گزارش داد دستور داد تا خانه نپذيرفت و چون به معاويه  وىل او 
اصوال يÅ از رشايط آزادى و رهايى از زندان و صورتش را كند.(417)  ام املؤمن� (عليه السالم) نشد حجاج او را چهارصد تازيانه زد و موهاى رس و  و برائت از دين 
 گرى يÅ از اقوام او رها شد و به موصل تبعيد شد تا يك ماه ياران حجر به نام «عبدالرحمن بن حسان» وقتى با ميانجى قتل، هم� موضوع بوده است. يÅ از 

 ى عىل به نيÅ سخن گفت باره كرد و چون او در  ام املؤمن� و عث�ن سؤال   ى  باره مرگ معاويه آنجا تحت نظر بود و چون به كوفه آمد «زياد» از او در  قبل از 
كرد و از آنان خواست تا درگذشت 70 نفر از شيعيان امام عىل(عليه السالم) را حارض  كرد و پس از آن  ايراد   اى كه  كرد.(418) «زياد» در آخرين خطبه او را شهيد 

ام املؤمن�(عليه السالم) را لعن كنند.(419)

 پنجاه  ى چهل و نكرد. در حقيقت دهه فراموش  هرگز آن را    دورا¿ است كه تشيع مذهبى كوفه به خود ديد و  ترين   تلخ  ترين و اين دوران يÅ از سخت
 ايم. گزاف نگفته هجرى را اگر بگوئيم دوران نسل كىش تشيع بوده است سخن به 

3- ح�يت و تقويت عث�¿ مذهبان كوفه

 آنان نيز كه در كرده بودند و  ضد علوى پيدا  گرايش عث�¿ و   ام مؤمنان(عليه السالم)جدا شده و  زندا¿ كردن شيعيان در اين دوران بسيارى از   تبعيد و در كنار قتل و
بازگشته، در دوباره به كوفه  كرده بودند   ديگر مناطق فرار  قرقيسا، و  مناطق عث�¿ مانند رقه،  زمان حكومت امام عىل(عليه السالم) از آن حرضت جدا شده و به شام و
افرادى كه عث�¿ پرداختند مانند «جرير بن عبدالله بجىل» و «نع�ن بن بش ». از طرىف   هاى سياىس خود   هاى آنان قرار گرفته، به فعاليت كنار واليان و ح�يت
 هاى ضد شيعى خود را رونق بيشرتى داده بودند  فعاليت كرده و  گ ى پيدا   يا در كوفه جاسوس معاويه بودند اينك در اين دوران ظهور چشم مذهب بودند و

ام املؤمن�(عليه السالم) جدا شده بودند. افرادى كه در صف� مخفيانه با معاويه مكاتبه داشتند و يا از    مانند «ع�رة بن عقبة بن ا´ معيط» و
ام املؤمن�(عليه السالم) خشنود  هاى   توانست بسيارى را كه سست بنيان بودند و يا در انتخاب راه دو دل و شكاك بودند و يا به نوعى از سياست اين مسائل مى

 هاى سياىس و گرايش گرفته بودند، به تغي    گ ى از مسائل و جريانات سياىس را در پيش  افرادى كه راه اعتزال و كناره خورده بودند و همچن�  نبودند و يا زخم 
ام املؤمن�(عليه السالم) بود وىل در كربال حارض گرايش عث�¿ سوق دهد مانند «قاسم بن عمرو بن نذير جعفى» كه از معتزليان دوران  مذهبى وادار كند و آنان را به 
افرادى را كه  توانست حتى   هاى چهل و پنجاه مى  ها و شيعه زدايى معاويه در دهه كرد.(420) سياست حرم اهل بيت حمله  همراه شمر به خيمه و  شد و به 

افرادى را سازد و مذهب فكرى آنان را از تشيع سياىس به عث�¿ تبديل كند.   ى خود پشي�ن  كرده بودند از گذشته همراهى   (عليه السالم) را  ام املؤمن�  ها،  در جنگ
 اند حرضت، عث�¿ شده  اند; اما پس از شهادت آن   ها آن حرضت رشكت داشته ام املؤمن�(عليه السالم) بوده و حتى در يÅ از جنگ ياران   اند كه از  شمرده بر 

كرد وىل پس از آن عث�¿ شد و در همراهى  مانند «عبدالله بن حبيب بن ربيعة» «ابوعبدالرح�ن سلمى» كه از قاريان كوفه بود و امام عىل(عليه السالم) را در صف� 
درگذشت.(421) همچن� «ابووائل»، «شقيق بن سلمه اسدى» كه او نيز علوى مذهب بود و در صف� رشكت داشت وىل پس از آن به مذهب عث�¿ سال 72 

ام املؤمن�(عليه السالم)  جست.(422) وى حتى بر ضد  بيزارى مى  Çود و از آن تنفر و  كرد اظهار پشي�¿ مى   تغي  موضع داد و هر بار كه يادى از صف� مى
مخرم» كه در صف� حضور داشت اما عث�¿ شد و در كربال در سپاه (424) ابن زياد بود. حتى خود زياد كرده است.(423) و يا مانند «شيبان بن  پردازى    دروغ

بن ابيه وقتى حاكم كوفه شد به «حجر بن عدى» گفت:
 ها اينك در من به بغض و دشمنى تبديل شده است».  داشتم اما بدان كه ôام آن محبت  دا¿ من جزو كسا¿ بودم كه عىل را دوست مى «مى

 داد كه در كشته شدن امام حس�(عليه السالم)رشكت خواهند داشت و به آن ام املؤمن�(عليه السالم) به آنان خرب مى افرادى كه   توان از تعجب  اين موضوع را نيز مى
آورد.  گونه باشيم در حاىل كه از شيعيان و اصحاب تو هستيم(425) به دست   گفتند كه ما چگونه اين حرضت مى

عملكرد ديروز خود پشي�ن گردانند و از  كردند روزى از تشيع روى    افرادى كه تصور Çى  هاى معاويه `ر داده است; حتى بر   دهد كه فعاليت اين نشان مى
گ ند.  ى مخالف قرار  شوند و در جبهه

ام املؤمن�(عليه السالم) پس از براى تغي  افكار عمومى نيست چنانكه  چرا كه بيست سال، زمان كمى   هاى 40 و 50 را ناديده بگ يم   توانيم دهه بنابراين ما Çى



file:///G|/ghrooh%20tamin%20manabe/L/job/rahtoshe/rahtooshe1/rahtooshe-82/moharam1382/12.htm[6/10/2021 10:32:23 AM]

بيست و سه سال نيز وقتى به خالفت رسيد با هم� مشكل روبرو بود. او با جامعه اسالمى بيست و سه سال پس از پيامرب(صىل الله عليه وآله وسلم) روبرو بود كه جوانان

نگرِش سياىس و مذهبى در كوفه  شناختند.(426) شاهد اين تغي ِ  دوره او را تنها در حد يÅ از مسل�نان و پرس عمو و داماد رسول خدا(صىل الله عليه وآله وسلم) مى اين 
 رسيدند.(427)   گويد پس از صد سال شيعيان كوفه به 30 نفر Çى گزارىش است كه مى

 هاى قبىل آن در كوفه به وجود آمده بود شاهد  زمينه  هاى جديد امويان كه در طى اين دوران و به هر حال با توجه به ôام اين تغي ات سياىس و سياست
 اند مانند محله «كناسه»  هاى كوفه يكپارچه عث�¿ مذهب بوده برخى از محله  اى كه ساكن�   ها در كوفه هستيم به گونه جمعيت قابل توجهى از عث�¿ مذهب

ام املؤمن�(عليه السالم) و امام حسن(عليه  ى «بنى اود» از قحطان كه سب و لعن به  برخى قبايل مانند قبيله  اند.(428) و نيز  و «خطه» كه از جمله اين مناطق بوده
برخى قبايل، حتى اين اختالف سياىس افزون بر محله و   دانستند.(429)  افتخارات قوم خود مى السالم) و امام حس�(عليه السالم) و حتى حرضت فاطمه(عليها السالم) را از 

 ها باشد و مثال برادر با برادر; پدر و پرس و يا زن و شوهر با هم اختالف داشته باشند و يÅ عث�¿ و ديگرى علوى باشد مانند «عىل بن  توانست در خانواده مى
قُرَظَه» كه اوىل عث�¿ و دومى علوى و از شهداى كربال است. همچن� «كعب بن جابر» و زنش(430) و «هر`ة بن مسلم» و زنش كه قُرَظَه» و «عمرو بن 

بنابراين; رشكت شوهر و برادر و ديگر خويشاوندان در كربال و سپاه عمر بن سعد به علت داشª تفكر ام املؤمن�(عليه السالم) بودند.(431)  همرسانشان از شيعيان 

تعارىض در اين ميان نيست.  برادران و پدرانشان بر ارساى كربال به علت داشª تفكر شيعى امرى طبيعى است و هيچ  همرسان و   ى  عث�¿ و گريه

گروه اموى در  دهد. «عبيدالله بن حر» كه خود عث�¿ بود از   هاى 50 تا 80 در كوفه به ما خرب مى مروا¿ در سال گروه اموى و  منابع تاريخى از حضور دو 
 اند.(432) به يق� تعداد  هاى خود مخفى شده ترس شمش هاى اموى كوىف در خانه كوفه خرب داده است. وى به امام حس�(عليه السالم) هشدار داد كه شيعيان او از 
 ها) و يا ديگر عوامل، بايد تا بدان اندازه بوده باشد كه شيعيان را ارشاف و عريف  اند، اما از نظر كيفى ( فرض بر اين باشد كه كمرت از شيعيان بوده آنان، هر چند 

ن وهاى اموى و عث�¿  ها بر جاى گذاشت مؤيد حضور  ن وهاى ابن زياد و مسلم بن عقيل كه كشته درگ ى شديد ميان  به اتخاذ موضع انفعاىل وادار كند. 
افراد مروانيان كوفه نامه نوشت و آنان را به يارى طلبيد كه از جمله اين  گروه  براى جنگ با مصعب وارد «مسكن» شد به  است.(433) همچن� وقتى عبدامللك 

«حجار بن ابجر» و «زحر بن قيس» و «محمد بن عم » بودند.(434)

گروه شيعيان بر ضد يزيد، شاهد بيعت شام و رهربان شيعى مذهب و  حركت  ن وهاى عث�¿ در كوفه است كه در كنار  با توجه به اين تغي ات سياىس و حضور 
برصه  گويد كه زياد   دهد با اطمينان به او مى عراق با يزيد پيش از مدينه هستيم.(435) چگونه است كه مغ ه وقتى پيشنهاد واليتعهدى يزيد را به معاويه مى
ارشاف و روساى قبايل  رسد   اميه ـ كه به نظر مى بازگشت هر يك از پ وان بنى  گويد: مغ ه چون به كوفه  كرد و من كوفه را؟! ابن خلدون مى را راىض خواهد 
افراد طرف خود و  كردند و از    پذيرفتند و با يزيد بيعت مى    گذاشت و آنان نظر او را مى  آمد اين موضوع را با آنان در ميان مى نزد او مى منظور باشند ـ به 

اطالع او رساند.(436) نزد معاويه فرستاد و اين موضوع را به  گروهى را به رياست پرسش موىس به  كردند. مغ ه    قبايل خود اعالم وفادارى و رضايت مى

 گويد: باره مى گسرتش تفكر عث�¿ در كوفه است. وى در اين  شهرهاى اسالمى نيز حا} از   ى  باره تحليل «ابوجعفر اسكاىف» در 
برصه و بسيارى از مردم كوفه و مدينه با عىل(عليه السالم) دشمن بودند وىل ôام مردم مكه و قريش و بنى اميه و جمهور مردم كه از آنان تبعيت «ôام مردم 

ام املؤمن�(عليه السالم) ساز دشمنى و مخالفت داشتند».(437) كردند با    مى

براى رضايت آنان به طرف «عبدالله بن زب » حاكم كوفه شد  حضور قابل توجه مذهب عث�¿ در كوفه تا بدان اندازه بود كه وقتى «عبدالله بن مطيع» از 
 ى عمر را كمرت دانست و خواهان كرد و رضر س ه  ى عث�ن را رد   ى عمر و عث�ن را داد.(438) گرچه سائب س ه  ى اجراى س ه «سائب بن مالك» وعده
 ى كوفيان  اى از عبدالله بن مطيع گوياى نفوذ و حاكميت اين دو مذهب سياىس، مذهبى در ميان توده ام املؤمن�(عليه السالم)شد اما چن� وعده  ى  اجراى س ه

 رساند.  توان گفت چن� پيشنهادى غلبه مذهب عث�¿ را در كوفه مى است; حتى مى

اوضاع سياىس  گ ى داشته است به طورى كه كوفه به يك شهر عث�¿ و ضد علوى تبديل شد و   ى چشم قرن دوم و سوم مذهب عث�¿ در كوفه رشد و توسعه در 
 هاى معاويه و امويان در آن بگويد چنانكه  توانست از اع�ل بد و ظلم برهه كىس Çى  گفتند در اين   اى شد كه روزى كه به راحتى به عث�ن بد مى آن به گونه
 ى فضايل ا?ه اطهار(عليهم السالم) و باره ترس مخالفان مذهب علوى كتاب «املعرفة» را كه در  صاحب كتاب «الغارات»، ابن هالل ثقفى كويف (م. 283) نتوانست از 

شهره بود قرائت Çود.(439)  كه به تسنن  رسزنش دشمنان آنان بود در كوفه قرائت كند و وى اين كتاب را در اصفهان با اين

افراد زيادى از تابع� و نيز فقها، محدثان،  يابد كه   اى توسعه مى قرن اول و دوم و سوم در كوفه به گونه با توجه به اين مطالب است كه مذهب عث�¿ در 
 شود. افراد اشاره مى برخى از اين   اند چنانچه در ذيل به نام  كرده قاضيان و قاريان كوىف را عث�¿ مذهب معرىف 

ابوبردة بن ابوموىس اشعرى كوىف (م. حدود سال 100)(440); ابوبكر بن ابوموىس اشعرى كوىف، قاىض كوفه.(م. 103 و يا 104)(441); ابو موىس
اشعرى(442); حنظلة بن ربيع كوىف (م. در زمان حكومت معاويه)(443); س�ك بن مخرمة اسدى كوىف (زنده تا خالفت معاويه)(444); شقيق بن سلمة اسدى،

ابو وائل كوىف(445); شمر بن عطيه كوىف از غاليان عث�¿ در كوفه(446); عبدالله بن ادريس كوىف(447); عبدالله بن حبيب بن ربيعه ابوعبدالرحمن سلمى
كوىف(448); عبدالله بن ُعَكيم ُجَهنى(449); عبيدالله بن حر جعفى كه در صف� با معاويه بود.(450); عبدالله بن ا´ الهذيل از تابع� كوفه(451); عدى بن
حازم كوىف. (م. 77 يا ارقم كوىف(452); عربان بن هيثم بن اسود(453); فضيل بن فضالة قيىس برصى كوىف(454); قيس بن ا´  زرارة بن  عم ة بن فروة بن 

 كه خود عث�¿ بود، بر اثر تبليغات و سخنان او ابو وائل نيز كه علوى مذهب بود مرسوق بن اجدع ابو عائشه كوىف(م. 63)(456) وى عالوه بر اين  ;(455)(78
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حرضمى(459); هيثم بن اسود نخعى معرض اسدى كوىف (م. حدود 80)(458); وائل بن حجر  به مذهب عث�¿ تغي  موضع داد.(457); مغ ه بن عبدالله بن 
 ى مذحج و خطيب و شاعر بود.(461) بزرگان و رؤساى قبيله برشمرده است. او از   ى اول مردم كوفه   سعد او را از طبقه مذحجى ابوالعربان الكوىف.(460) ابن
كرده است.(463); يوسف برشمرده كه بر عليه حجر بن عدى شهادت داد.(462) حتى ابن حجر او را ناصبى معرىف  مرزبا¿ او را از جمله شعراى عث�¿ مذهب 

بن عطية بن ثابت، از تابع� كوفه.(464)

گرفته و صورت  حركت و خيزش قابل توجهى در اين جهت   دهد كه   باشند و اين نشان مى برده شده از كوفه مى افراد نام   شود  چنانچه مالحظه مى
قرن اول توانسته مؤثر واقع شود.  هاى تبليغى و سياىس در طول  فعاليت

مالك ها و مشخصه هاى عث�¿ مذهبان

 Çايد; اما  اند معلوم مى تفكرى بوده  چه تا حد قابل توجهى كسا¿ را كه داراى چن�   تاريخى گر  شناىس و فرقه  شناخت آن از نظر  تعريف تفكر عث�¿ و

فردى  محدثان چن�  مورخان و  توان عث�¿ مذهب دانست هر چند كه  افرادى را مى  هاى خارجى   مشخصه الزم است اين كه با چه مالك و مطلبى كه تبي� آن 
 توانيم به بازتاب عملكرد آنان نشان دهيم بهرت مى عبارت ديگر Çاد تفكر عث�¿ چيست؟ چنانچه ما بتوانيم اين Çادها را در  نكرده باشند؟ به  را به عث�¿ توصيف 

 ى كربال پى بربيم. اين تفكر در حادثه
 از آنچه در عملكرد و  توانيم آنها را از  مرحله نخست مى  رسد در   هاى مختلفى داشته باشد; اما به نظر مى  Çادها، ممكن است راه  ها و شناخت اين مالك

 اند. حاصل اين نكرده مورخان به عث�¿ بودن آنان ترصيح  افرادى قرار داد كه  براى شناخت  آورد و آنها را ميزان   اند به دست  كرده  ى عث�¿ مذهبان بيان  باره
براى اثبات عث�¿ بودن يك نفر كاىف باشد  ها به تنهايى  برخى از اين مالك فهرستى است كه توضيح آنها به قرار ذيل است. بديهى است كه ممكن است  گزارشات 

 هاى ديگر داشته باشد. برخى از آنها نياز به ضميمه شدن با مالك و ممكن است 
دارد.(465) ام املؤمن�(عليه السالم): اين مطلب چنان كه گذشت، حداقل چيزى است كه يك عث�¿ مذهب بدان اعتقاد  1ـ مقدم كردن عث�ن بر 

 شناختند و از دوران آن ام املؤمن� را به هيچ وجه قبول نداشتند و آن را به رسميت Çى  ها حكومت  ام املؤمن�(عليه السالم): عث�¿ مذهب 2ـ بيعت نكردن با 
كردند وىل پس از آن بيعت خود را شكسته  ى نخست بيعت  مرحله كرد كه در  افرادى را اضافه   توان  مورد مى كردند. به اين    حرضت به «دوران فتنه» تعب  مى

منحرف شدند. مانند طلحه و زب .  ام املؤمن�(عليه السالم) و از 
 ى بسيارى از عث�¿ مذهبان به اين مطلب ترصيح درباره ام املؤمن�(عليه السالم) در جنگ هاى جمل و صف� و نهروان:  3ـ رشكت نكردن و عدم همراهى با 
افرادى كه در سوابق سياىس آنان اين نكته بيان شده است هر چند از او به «عث�¿» بنابراين  حازم».(466)  شده است مانند «زيد بن ثابت» و «قيس بن ا´ 

 شود.  عملكرد عث�¿ مذهبان را چون داراست از نظر رفتارشناىس سياىس، عث�¿ تلقى مى  اند; اما ه�ن  نكرده تعب  
كرد  ى مظلوم و خونخواهى او، ôام شاميان را به دور خود جمع  دفاع از خليفه  توان گفت كه معاويه با شعار  4ـ يارى و همراهى كردن معاويه در صف�: مى

گرفتند كه دينشان هزار نفر در كنار معاويه شمش  به دست  كرده است كه هشتاد  و در صف� حارض Çود. در شعرى كه «اÛن بن خريم اسدى» رسود، اشاره 
عث�¿ بود.

`ان� ألفاً دين عث�ن دينهم 

كتائب فيها جربئيل يقودها(467)

كرده اند. حتى كسا¿ هم كه مورخان نيز بر هم� اساس در رشح حال بسيارى كه در صف� معاويه را همراهى كردند به عث�¿ بودن آنان ترصيح  شايد 
شامى نبودند و از مناطق ديگر از جمله كوفه به معاويه ملحق شده بودند داراى اين انديشه ى سياىس بودند مانند «عبيدالله بن حر ُجعفى». وى عث�¿

كرد.(468)  مذهب بود و به شام رفت و نزد معاويه بود تا در صف� او را همراهى 

5ـ بغض و دشمنى نسبت به ام  املؤمن� عىل(عليه السالم) و سب و لعن آن حرضت و نيز اهل بيت(عليهم السالم)و تربى از آنان: بغض و دشمنى مى تواند به
اشكال مختلف بروز و ظهور Çايد كه سب و لعن از نوع افراطى، عث�¿ است كه معاويه رهربى اين تفكر را داشت و امويان و مروانيان Çونه ى كامل اين

گروه هستند. در باره ى بسيارى از عث�¿ مذهبان به اين نكته ترصيح شده است مانند «عبدالله بن شقيق».(469) آنان معموالً از تعب  كذاب و
ام املؤمن�(عليه السالم) و فرزندان و اصحاب گراميش استفاده مى كردند. چنانكه ابن زياد پس از حادثه ى كربال ابوتراب براى اظهار دشمنى خود و سب و لعن 

كرد كه با جواب تند «عبدالله بن عفيف» بزرگوار به كذاب بن كذاب تعب   وقتى خواست به امام عىل(عليه السالم) و امام حس�(عليه السالم) توه� كند از آن دو 
ام املؤمن� (عليه السالم) روبرو شد.(470) از ياران 

كارگ ى اين تعب  از سوى دشمنان در اخبارى باشد كه امام در باره ى فضائل خود و آينده و اتفاقات پس از خود مى داد و كسا¿ كه به او شايد علت به 
كرده كرده و به امام تهمت «كذاب» و يا كهانت مى زدند و مى گفتند كه مگر خدا او را بر اخبار غيبى آگاه  اعتقاد نداشتند اين اخبار را انكار 

است!(471) شاهد اين مطلب اين كه امام در خطبه اى اعالم Çود كه: «انا عبدالله و اخو رسوله ال يدعيها اال كذاب مفرت».

مردى برخواست و گفت من اين كالم را بر زبان جارى مى كنم تا كذب او معلوم گردد و چون اين ادعا را Çود تشنج به او دست داد و بر زم� افتاد و
چون دوستانش او را به خانه بردند طوىل نكشيد كه از دنيا رفت.(472) همچن� به اصحاب خاص آن حرضت مانند «ميثم ôار» و «حبيب بن

ام املؤمن�(عليه السالم) از آينده ى آنان خرب داده بود و آنان اين اخبار را براى مردم مظاهر» و «رشيد هجرى» «كذاب» مى گفتند; زيرا 

مى گفتند.(473) وقتى ميثم دستگ  شد «عمرو بن حريث» براى معرىف او به زياد گفت: اين ميثم ôاِر دروغگو، غالم عىل بن ا´ طالِب دروغگو
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ام املؤمن� است.Ç(474)ونه ى ديگر، ماجراى «عىل بن عبدالله است. ميثم جواب داد: مِن راستگو، غالم عىل بن ا´ طالِب راستگو هستم كه او به حقيقت 

كرد پس از اين كه او را شالق زدند دستور داد وارونه بر اسرتى سوارش كردند و در شهر بن عباس» است كه «وليد بن عبدامللك» وقتى او را دستگ  
حركت دادند و براى معرىف او اين چن� مى گفتند: اين «عىل بن عبدالله»، كذاب است. يÅ از او پرسيد براى چه تو را كذاب مى گويند؟ گفت: بدين

سبب كه من به ايشان خرب داده ام كه در آينده اى نزديك حكومت به فرزندان من خواهد رسيد و به خدا قسم كه چن� نيز خواهد شد.(475)

ام املؤمن�(عليه السالم) پس از آن بخشنامه ى سياىس معاويه در دوران ام املؤمن�(عليه السالم): بسيارى از روايات بر ضد  پردازى بر ضد  6ـ جعل روايات و دروغ 
او ساخته و شايع شد. فضيلت تراىش براى عث�ن آن قدر شايع شد كه خود معاويه دستور توقف آن را داد.(476)سياست معاويه و بنى اميه اين بود كه از

چهرهاى مذهبى و فرهنگى صحابه و تابع� در اين جهت استفاده كنند به عنوان Çونه معاويه از «سمرة بن جندب» صحا´ مشهور خواست تا بگويد
مَرضاِة اللِه»(477) در شأن و منزلت ابن ملجم نازل شده و آيات «َوِمن النَّاِس َمن يُعِجبَُك قَولُُه يف الَحياِة آيه ى «َوِمن النَّاِس َمن يَرشي نَفَسُه ابِتغاَء 

الحَرَث َوالنَّسَل َواللُه الَ يُِحبُّ الَفساَد»(478) در نيا َويُشِهُد اللَه َعَىل ما يف قَلِبِه َوهَو أَلَدُّ الِخصاِم» «َوإَِذا تََوىلَّ َسَعى يف األَرِض لِيُفِسَد فيها َويُهلَِك  الدُّ
كرد.(479) همچن� «عوانة بن حكم»، درهم، سمره را به بيان چن� دروغى راىض  نازل شده است. وى با پرداخت چهارصد هزار  مذمت عىل(عليه السالم)

اخبارى مشهور كوفه در جهت خواسته هاى بنى اميه روايت مى ساخت. وى كتا´ به نام «كتاب س ة معاوية و بنى امية» نوشت و «ابن نديم» اين
كتاب را در فهرست خود نام برده است.(480)

ام املؤمن�(عليه السالم) به ابوتراب و از شيعيانش به ترابيه از جمله ادبيات سياىس عث�¿ مذهبان است. 7ـ ادبيات سياىس اموى: استع�ل كل�Ý مانند تعب  از 
ام املؤمن�(عليه السالم) به خوارج از  تنها عث�¿ مذهبان و در رأس آنان امويان و مروانيان از اين تعاب  استفاده مى كردند; حتى در منابع ديده نشده است كه 

ابوتراب و از شيعيانش به ترابيه نام برده باشند. 

طرف امويان و مروانيان: اين امر طبيعى است كه نه معاويه مى توانست پست هاى سياىس و نظامى را به شيعيان پذيرش مناصب سياىس و نظامى از  8 ـ 
بسپارد و به آنان اعت�د داشته باشد و نه شيعيان حارض بودند به كمك و همراهى آنان پايه هاى حكومت معاويه و مروانيان استوار ³اند. بنابراين، عدم
كارگزاران خود را از افرادى انتخاب مى كند كه با سياست هاى خود موافق باشد. طرف بوده است. به طور كىل هر حكومتى  اعت�د و دورى از هر دو 
ام املؤمن�(عليه السالم) ôامى آنان را عزل و افراد صالح را كرد و  كارگزاران خود را از امويان انتخاب  ابوبكر از بنى هاشم استفاده نكرد چنانكه عث�ن بيشرت 

كرد. جايگزين آنان 
9ـ همپي�¿ با بنى اميه و عث�¿ مذهب ها: اين همپي�¿ مى تواند گونه هاى مختلف مانند پي�ن ِحلف و يا پي�ن وِالء باشد. اين موضوع طبيعى است كه

مواىل و حلفا از نظر سياىس سمت و سويى را انتخاب كنند كه با ديگران عقد والء و يا حلف بسته اند و از باب «موىل القوم منهم» يÅ باشند.
10ـ مخالفت رصيح و رشكت در رسكو´ جنبش هاى شيعى و قتل شيعيان به خصوص تشيع مذهبى: تعداد زيادى را نام برده اند كه عث�¿ مذهب بوده و

كرده اند مانند كسا¿ كه بر ضد حجر شهادت دادند و آن شهادتنامه ى ظاملانه را نوشته و امضا در رسكو´ قيام هاى شيعى و قتل شيعيان نقش ايفا مى 
كردند تا اين كه حجر و يارانش شهيد شدند مانند «هيثم بن اسود ابوالعربان».(481) معاويه وقتى با اعرتاض عايشه در باره ى شهادت حجر و يارانش

روبرو شد به او گفت:
كسا¿ كه بر ضد او شهادت داده بودند حجر و يارانش را به قتل رسانده اند.(482)

البته حجر نيز در وقت شهادت گفت:
«خدايا تو را بر امت خويش كمك مى طلبم. كوفيان بر ضد ما شهادت دادند و شاميان ما را به قتل رساندند».(483)

پي نوشت :

354. آدرس اين مقاله در شبكه اينرتنت چن� است:
355. طربى، تاريخ الطربى، ج 2، ص 390; ابن سيدالناس، عيون األثر، ج 2، ص 340; شامى، سبل الهدى و الرشاد، ج 8، ص 205. 

356. حس� جعفرى، محمد، تشيع در مس  تاريخ، ص 15 ـ 37. و نيز در باره ى نقد اين نطريه نك: منتظرالقائم، اصغر، نقش قبايل Ûنى در ح�يت اهل بيت(عليهم السالم)، ص 303.
357. رك: نقش قبايل Ûنى در ح�يت از اهل بيت(عليهم السالم)، ص 165 ـ 165.

االرشاد، ج 1، ص 242; ابن ا´ الحديد، رشح نهج البالغة، ج 9، ص 57. 358. شيخ مفيد، 
359. براى اطالع از سخنان آنان ر.ك: تاريخ تشيع، 30 - 34; نقش قبايل Ûنى در ح�يت اهل بيت(عليهم السالم)، ص 187 - 188. 

برده اند مثال مى گويند كان عبدالله بن عكيم عث�نياً و كان عبدالرحمن بن ا´ ليىل علوياً و نيز كان سهم 360. در ميان صحابه و تابع� و نيز محدثان بسيارى را با تعاب  عث�¿ و علوى نام 
بن طريف عث�نياً و عىل بن ربيع علوياً . رشح نهج البالغه، ج 1، ص 370 و ج 4، ص 100.

361. تاريخ طربى، ج 3، ص 522; شيخ مفيد، الجمل، ص 344 و 345 و 346 و 349 و 353 - 354 و 371; منقرى، نرص، وقعة صف�، ص 164، 365،
385 و 556; كوىف، مناقب ام املؤمن�(عليه السالم)، ج 2، ص 338; ابن شهر آشوب، مناقب آل ا´ طالب، ج 2، ص 342. 

362. ابن Çا، ذوب النضار، 133 ـ 134.
363. سيد بن طاووس، اقبال االع�ل، ج 1، ص 469.

364. جعفريان، رسول، تاريخ تشيع در ايران، ج 1، ص 22 ـ 23. 
365. قاىض عبدالجبار، تثبيت دالئل النبوة، ج 1، ص 62ـ63. وى نقل مى كند كه رشيك بن عبدالله نخعى (م. 177هـ) به افضليت ابوبكر بر ام املؤمن�(عليه السالم) معتقد بود و
باورم و اساساً شيعه كىس است كه به اين مطلب اعتقاد داشته باشد. چون با تعجب از او سؤال شد كه چگونه اين را مى گويى در حاىل كه خود را شيعه مى دا¿؟! پاسخ داد: من بر اين 

ه�ن. به يق� منظور او تشيع سياىس بوده است نه تشيع مذهبى كه قائل به نص و افضليت ام املؤمن�(عليه السالم) بر ôام خلفا و صحابه هستند. 
االرشاف، ج 2، ص 370; رشح نهج البالغة، ُمَربَّد، الكامل، ج 1، ص 144; ابوحنيفه دينورى، األخبار الطوال، ص 207; بالذرى، انساب  366. كلينى، الكاىف، ج 8، ص 59; 

س ة النبى االعظم، ج 2، ص 149. 1/269; ابن اث ، الكامل ىف التاريخ، ج 3، ص 343; مامقا¿، تنقيح املقال، ج 2، ص 83; مرتىض عامىل، سيد جعفر، الصحيح من 
الرصاط املستقيم، ج 3، ص 26; شيخ ابوالصالح حلبى، تقريب املعارف، ص 347; رشح نهج البالغة، ج 1، ص 269 و ج 2، ص 283; بياىض،  367. الكاىف، ج 3، ص 63; 
س ة طوىس، تلخيص الشاىف، ج 4، ص 58;            ، كشف القناع، ص 65 - 66; شيخ حر عامىل، وسائل الشيعة، كتاب الصالة، باب 10، ابواب نوافل شهر رمضان; الصحيح من 
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النبى األعظم، ج 2، ص 149.
368. الكاىف، ج 8، ص 59 - 63.

س ة النبى االعظم، ج 2، ص 149. 369. تسرتى، شيخ اسدالله، كشف القناع، ص 64; تنقيح املقال، ج 2، ص 83; تسرتى، قاموس الرجال، ج 5، ص 67;الصحيح من 
370. رحبه، صحن مسجد و مكان فراخ را گويند. 

371. ابن حنبل شيبا¿، احمد، مسند احمد بن حنبل، ج 1، ص 84 و 88 و 119; ابن ا´ عاصم، السنة، ص 593; نساÑ، السنن الكربى، ج 5، ص 132 و 134; طربا¿،
الزوائد و منبع الفوائد، ج 1، ص 9 و ج 9، ص 104; رشح نهج البالغة، ج 4، ص املعجم االوسط، ج 2، ص 275 و 369; طربا¿، املعجم الصغ ، ج 1، ص 64; هيثمى، مجمع 

.74
372. در ادامه اشاره خواهد شد كه كسا¿ نيز بودند كه در مقابل اين كرامات عكس العمل منفى از خود نشان مى دادند و ام املؤمن�(عليه السالم) را به دروغگويى و كهانت متهم

مى كردند. 
373. طربى، ج 4، ص 47.

374. مسند احمد، ج 5، ص 419; املعجم الكب ، ج 4، ص 174; مجمع الزوائد، ج 9، ص 104. 
375. نهج البالغة، كالم 117.

آوردن فرمان 376. گر چه مطلب اين گونه نيست چرا كه از ابتدا گروهى هر چند اندك به حقانيت ام املؤمن� اعتقاد داشتند و پس از سقيفه اين گروه به رهربى امام عىل براى به اجرا در 
رسول خدا(صىل الله عليه وآله وسلم) در غدير تالش Çودند اما به خاطر مصالح عمومى مسل�نان سكوت كردند. 

اعالم النبالء، ج 11، ص 236. 377. ذهبى، س  
378. تاريخ طربى، ج 3، ص 449; شيخ مفيد، الجمل، ص 210 - 211 و 218. 

379. عجىل، تاريخ الثقات، ج 1، ص 108; ابن حجر عسقال¿، احمد، فتح البارى، ج 6، ص 132 و ج 12، ص 271.
380. االخبار الطوال، ص 163.

381. تاريخ مدينة دمشق، ج 26، ص 116.
االسالمى، ص 165. 382. صنعا¿، عبدالرزاق، املصنف، ج 4، ص 50; ابن سعد، محمد، الطبقات الكربى، ج 6، ص 333; املالÅ، نحو انقاذ التاريخ 

383. عقيىل، الضعفاء الكب ، ج 4، ص 458. 
384. تاريخ الثقات، ج 1، ص 271.

385. ابن اعثم كوىف، الفتوح، ج 2، ص 350.
االرشاف، ص 453 و 458; تاريخ طربى، ج 4، ص 107. 386. انساب 

املوازنة، ص 32.  387. ابوجعفر اسكاىف، املعيار و 
املوازنة، ص 32.  388. املعيار و 

389. معروف الحسنى، هاشم، درسات ىف الحديث و املحدث�، ص 186.
ام مؤمنان عىل بن ا´ طالب(عليه السالم)، بحث جايگاه امام عىل در ميان اهل سنت، صص 191 - 220. 390. براى اطالع بيشرت رك: جعفريان، رسول، تاريخ و س ه ى 

391. سمعا¿، االنساب، ج 4، ص 74.
392. ِمزِّى، تهذيب الك�ل، ج 13، ص 437. 

393. نساÑ، خصائص ام املؤمن�(عليه السالم)، ص 99; محب الدين طربى، ذخائرالعقبى، ص 66; شيخ طوىس، االماىل، ص 86; طربىس، االحتجاج، ج 1، ص 42; مناقب آل ا´ طالب، ج
3، ص 21. 

394. تاريخ طربى، ج 3، ص 500. 
االرشاف، ص 222; تاريخ طربى، ج 3، ص 471.  395. انساب 

396. وقعة صف�، ص 529 - 530. 
397. ثقفى، ابراهيم، الغارات، ج 2، ص 431. 

398. ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون، ج 1، ص 216 - 217.
االرشاف، ج 2، ص 252. 399. انساب 

خوارزمى، مقتل الحس�، ج 2، ص 40.  االرشاد، ج 1، ص 288;   .400
401. جاحظ، عمرو بن بحر، البيان و التبي�، ج 2، ص 72.

402. الكامل ىف التاريخ، ج 3، ص 278.
403. وى پس از زياد از طرف معاويه حاكم كوفه شد.

404. او در صف� با معاويه بود. حبيب بغدادى، محمد، املحرب، ص 294.
االرشاف، ج 3، ص 369) و از طرف معاويه مأمور غارت عراق شد. (الغارات، ص 449; رشح نهج البالغة، ج 2، ص 405. او عث�¿ بود. (الطبقات الكربى، ج 6، ص 53; انساب 

303; الطبقات الكربى، ج 6، ص 53).
االرشاف، ص 439.  406. انساب 

407. ه�ن، ج 2، ص 252.
408. تهذيب الك�ل، ج 19، ص 453. 

409. شيخ طوىس، اختيار معرفة الرجال، ج 1، ص 298.
االرشاف، ج 5، ص 272. 410. انساب 

411. ه�، ج 5، ص 286.
412. اختيار معرفة الرجال، ج 1، ص 286.

413. ابن منظور، مخترص تاريخ دمشق، ج 6، ص 424; عالمه امينى، عبدالحس�، الغدير، ج 9، ص 147.
414. املحرب، 479; اختيار معرفة الرجال، ج 1، ص 256; ابن قتيبه دينورى، عبدالله بن مسلم، االمامة و السياسة، ج 1، ص 203; االحتجاج، ج 2، ص 17. نام اين دو را مسلم

كرد كه دين مورد انتقاد قرار داد و اضافه  بن زÛر و عبدالله بن نجّى گفته اند. امام حس�(عليه السالم) در آن نامه ى معروف خود معاويه را به سبب شهادت رساندن اين دو نفر به شدت 
عىل(عليه السالم) ه�ن دين رسول خدا(صىل الله عليه وآله وسلم) است كه بر اساس آن با پدر تو جنگيد و شمش  زد. ر.ك: كتاب االحتجاج، ج 2، ص 21; الغدير، ج 11، ص 61; بحار االنوار،

ج 44، ص 126.
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415. مناقب آل ا´ طالب، ج 2، ص 305. 
416. رشح االخبار، ج 1، ص 171. 

417. ابن حجر عسقال¿، احمد، تهذيب التهذيب، ج 7، ص 201. 
418. رك: الغدير، ج 9، ص 121 و ج 11، ص 52; ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، ج 8، ص 26. 

419. يعقو´، تاريخ اليعقو´، ج 2، ص 235.
االرشاف، ج 3، ص 407.  420. انساب 

421. تهذيب الك�ل، ج 5، ص 338; ابن حجر عسقال¿، احمد، تهذيب التهذيب، ج 5، ص 161. 
422. رشح نهج البالغة، ج 4، ص 98. 

423. تاريخ الثقات، ج 1، ص 461; الطبقات الكربى، ج 7، ص 126; تاريخ مدينة دمشق، ج 19، ص 29 و ج، 23، ص 176; رشح نهج البالغه، ج 4، ص 99.
424. املعجم الكب ، ج 3، ص 111.

االرشاد ج 1، ص 330 - 331; ابن حجر عسقال¿، احمد، االصابة، ج 2، ص 209.   .425
426. رشح نهج البالغة، ج 9، ص 28. 
427. اخبار الدولة العباسية، ص 194. 

428. املشهدى، محمد بن جعفر، فضل الكوفة و مساجدها، ص 21.
429. رشح نهج البالغه، ج 4، ص 61 - 65. 

430. تاريخ طربى، ج 4، ص 329. 
431. شيخ صدوق، االماىل، ص 119 - 120; رشح االخبار، ج 3، ص 141 - 142; بحرا¿، سيد هاشم، مدينة املعاجز، ج 2، ص 17.

خوارزمى، ج 1، ص 326. 432. مقتل 
433. ترجمة االمام الحس�، ص 66; وقعة الطف، ص 126-125.

434. تاريخ طربى، ج 5، ص 6.
435. االمامة و السياسة، ج 1، ص 175.
436. تاريخ ابن خلدون، ج 3، ص 16.

437. ش ازى، محمد طاهر قمى، كتاب االربع�، ص 298.
االرشاف، ج 6، ص 383.  438. انساب 

439. قمى، حاج شيخ عباس، تتمة املنتهى، ص 362 - 363.
اعالم النبالء، ج 5، ص 6. 440. رشح نهج البالغة، ج 4، ص 99; ذهبى، س  

اعالم النبالء، ج 5، ص 6. 441. س  
442. نقدى، شيخ جعفر، االنوار العلوية، 253.

443. ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، ج 15، ص 329; احمدى ميانجى، عىل، مكاتيب الرسول، ج 1، ص 138.
444. ابن ماكوال، اك�ل الك�ل، ج 1، ص 514; ابن حجر عسقال¿، االصابة، ج 3، ص 147.

445. تاريخ الثقات، ج 1، ص 461; الطبقات الكربى، ج 7، ص 126.
446. ذهبى، ميزان االعتدال، ج 2، ص 280; تهذيب الك�ل، ج 12، ص 561.

447. تاريخ الثقات، ج 1، ص 108 و 480 و ج 2، ص 21.
448. تهذيب الك�ل، ج 5، ص 338; ابن حجر عسقال¿، فتح البارى، ج 6، ص 132 و ج 12، ص 271.

449. تاريخ الثقات، ج 1، ص 108 و 480; الطبقات الكربى، ج 6، ص 169; خطيب بغدادى، تاريخ بغداد، ج 10، ص 199.
450. تاريخ مدينة دمشق، ج 37، ص 417.

451. تاريخ الثقات، ج 2، ص 65.
452. بغدادى، محمد بن حبيب، املحرب، ص 295.

االرشاف، ص 340; رشح نهج البالغة، ج 4، ص 92. 453. انساب 
454. ابن حبان، كتاب الثقات، ج 7، ص 315.

455. ابن َمِع�، تاريخ يحيى بن مع�، ج 1، ص 315; تاريخ بغداد، ج 11، ص 465 و ج 12، ص 449.
456. خليفة، كتاب الطبقات، ص 250; الطبقات الكربى، ج 6، ص 84; تاريخ الثقات، ج 1، ص 461; تاريخ يحيى بن مع�، ص 233.

457. تاريخ الثقات، ج 1، ص 461.
االعالم، ج 7، ص 277. 458. زركىل، خ الدين، 

االرشاف، ص 458. 459. الطبقات الكربى، ج 6، ص 102; انساب 
االرشاف، ص 340; رشح نهج البالغة، ج 4، ص 92. 460. انساب 

461. تهذيب الك�ل، ج 30، ص 362.
462. تهذيب التهذيب، ج 11، ص 90.

463. ابن حجر عسقال¿، تقريب التهذيب، ج 2، ص 275.
464. تاريخ الثقات، ج 1، ص 127.

465. تاريخ الثقات، ج 1، ص 108; فتح البارى، ج 6، ص 132 و ج 12، ص 271.
466. تاريخ بغداد، ج 11، ص 467.
467. وقعة صف�، ص 555 - 556.

468. تاريخ مدينة دمشق، ج 37، 417.
469. الغارات، ج 2، ص 558.

470. محمد بن حبيب بغدادى، املحّرب، ص 480. 
471. قاىض ابو حنيفه، رشح االخبار، ج 3، 141 - 142.
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472. ابن ا´ شيبة، املصنف ىف اآلثار و الحديث، ج 6، ص 369; ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج 4، ص 312; تاريخ مدينة دمشق، ج 42، ص 61; ابن عدى، الكامل ىف ضعفاء
الرجال، ج 2، ص 456. 

473. شيخ طوىس، اختيار معرفة الرجال، ج 1، ص 292.

474. شيخ طوىس، اختيار معرفة الرجال، ج 1، ص 298.
475. اخبار الدولة العباسية، ص 139; رشح نهج البالغة، ج 7، ص 146. البته او از پيش خود اين خرب را Çى دانست بلكه آن را از اهل بيت(عليهم السالم) دريافته بود در انجمنى كه

بنى هاشم در ابواء گرفته بودند و در باره ى محمد نفس زكيه و بيعت با او سخن مى گفتند امام صادق(عليه السالم) به آنان گفت كه اين امر براى او نخواهد بود و بلكه به منصور عباىس خواهد
رسيد. مقاتل الطالبي�، ص 140 - 142.

476. رشح نهج البالغة، ج 11، ص 45-44.
بقره، آيه ى 207. 477. سوره ى 

بقره، آيه ى 205-204. 478. سوره ى 
479. ابن ا´ الحديد، رشح نهج البالغة، ج 4، ص 73.

480. ابن نديم، الفهرست، ص 103.
481. الغارات، ج 2، ص 545; رشح نهج البالغة، ج 4، ص 92. 

482. البداية و النهاية، ج 8، ص 58.
483. تاريخ طربى، ج 4، ص 205.
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عزادارى(484) روانشناىس 

 

گروه اجت�عى، تلقى مراسم را يك   كنيم; بعد از آن از منظر يك روانشناس اجت�عى، آن  ارايه مى عزادارى» ،  در اين مخترص، ابتدا، توضيحى در باب «مراسم 
عزت نفس و... خواهيم پرداخت. ضمن افرسدگى،  عزادارى مثل غم و اندوه،   هاى رواِ� ناىش از   نگريم و سپس به هيجان كرده و به آثار و پيامدهاى آن مى

كرد.  هاى اسالمى نيز اشاره خواهيم   ى مباحث به ديدگاه همه

عزادارى چيست؟

بزرگان دينى و براى  صورت سنتى  عزادارى كه به  مراسم  عزادارِى شخىص و بالفعل ب ـ   شود. الف ـ داغديدگى و  عرف عام به دو معنى اطالق مى عزادارى در 
 شود. برگزار مى ديگران 

 شوند و بايد به افراد داغدار از مدار زندگى عادى خارج مى اين دو، از ديدگاه روانشناىس كامال متفاوت هستند. داغديدگِى واقعى، امرى است غ´ اختيارى و 
 شود. افراد محسوب مى  هاى زندگى عادى   ريزى شده است و بخىش از برنامه عزادارى، كامال اختيارى و برنامه مراسم  برگردند. اما  تدريج به زندگى عادى 
فرد داغدار، عوامىل به كمك براى عادى شدن زندگِى  ́د.  گ   صورت مى صورت اجت�عى  عزادارى معموال به  مراسم  درو� است وىل  داغدارى حالتى روا� و 

صورت ناگها� و بدون آمادگى باشد مثل اين كه عزيزى را در تصادف اتومبيل از عزادارى است. داغديدگى ممكن است به  مراسم   ها   ى آن  آيند، كه از جمله مى
صورت  ى سخت بي�رى العالج، از دنيا برود. در هر دو  دوره  كه عزيزى پس از يك   بينى و آمادگى قبىل باشد، مثل اين دست بدهند و ممكن است با پيش

 تر است.  كه ناگها� است سخت  كند اما آن داغديدگى صدق مى

عزادارى مراسم 

كاربردهاى آن گشت. عزا به فرهنگ لغات، به دنبال   اند، لذا بايد در  برده عزادارى، در متون اسالمى، يك اصطالح رشعى نيست، بلكه مسل�نان آن را به كار 
سوگ و مصيبت آمده است.(485) عزّى از باب تفعيل به كار رفته است، تعزية الرجل يعنى تسّىل دادن و توصيه به صرب معنى صرب و شكيبايى در ماتم و به معنى 

كردند. احسن الله عزاك، يعنى خداوند به تو صرب و نيÊ عطا كند.(486) كردن. عزّى بعضهم بعضاً، يعنى يكديگر را توصيه به صرب 
 توان سود  بخىش به داغديده از عوامل متعددى مى براى آرامش براى تسّىل دادن به داغديده است.  عزادارى، در اصل   آيد،  ه�ن گونه كه از لغت به دست مى

جست، از جمله:

 ها. دردى هنجارهاى اجت�عى و هم  1ـ 
مورد عالقه مردم. بزرگان دينى و تاريخى   سازى با  2ـ همسان

كرد.  شود زندگى را تعطيل  بازگرديم، Îى الجرم بايد به زندگى عادى  3ـ تفكر منطقى، بر اين نكته كه 
برون ريزى عاطفى. 4ـ گريه كردن و 

برون ريزى).  ها با ديگران (راه ديگرى از  5ـ ذكر كردن غم و غصه
 دار. 6ـ خواندن اشعار غمناك و معنى

 ها. يادآورى آن 7ـ اعتقاد به معاد و... و 

 شود. در قالب ديد و فرد داغديده، حاصل مى براى  عزادارى، و با كمك ديگران،  مراسم   ى عوامل هفت گانه، در ضمن   ى جالب توجه اين است كه همه نكته
قرآن و آيات بزرگان دينى و ذكر مصايب آنان، خواندن  بازماندگان، مداحى كردن از  مراسم و اداى احرتام به متوّىف و   ها، رشكت در  دردى بازديدها، اظهار هم 
 ها همه در براى داغديده و ديگر مخاطبان، و... اين الزم   هاى  ارايه كردن شناخت  هاى مناسب با موقعيت و رشايط، و  سخÕا�  بخش، اجراى  مناسب و تسىل

خانوادگى حاصل  هاى  دارد و در تنهايى و نشست مراسم جمعى   ها، اختصاص به   تر اين كه بسيارى از اين  شود، و جالب عزادارى حاصل مى مراسم  ضمن 
 شود. Îى

عزادارى و ختم در سه روز اول، هفته، چهلم و گاه سالگرد (در مراسم  دارد.  مراسم وجود داشته و  براى اين   هاى نسبتاً مشابهى  در جوامع مختلف، شيوه
گرامى داشت ياد برگزارى   شود كه ضمن  بازماندگان كمك مى سالگرد، به  مراسم   Øكند. با گرف  سازگارى داغديده با رشايط جديد كمك مى  ى ما)، به  جامعه

سازگارى است.  ى عوامل  تكرار نشد� تبديل كنند. به طور كىل دو عامل «فراموىش» و «گذشت زمان» از جمله خاطراِت عزيز و  متوىف، آن را به 

عزادارى يك گروه اجت�عى مراسم 
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 ها، همساالن، همكاران،  هاى خانواده، مدرسه، همبازى گروه گذراند.     ها مى گروه موجودى است اجت�عى و بخش زيادى از زندگى خود را در  انسان 
 هاى مذهبى نيز در گروه  گذرانيم.   هايى هستند كه ما معموال بخش قابل توجهى از زندگى خود را با آنها مى گروه  هاى مذهبى، سياىس، اجت�عى و...، از  گروه

بررىس است. گروه قابل  همÙ رديف است و به عنوان يك 

تعريف گروه

گروه  اند و خود را عضوى از  دارند، به نحوى به هم وابسته مشرتكند، روابط پايدارى با هم  دارند، در اهداىف  گروه متشكل از دو يا چند نفر است كه با هم تعامل 
 آيد. گروه به دست مى براى   كنند، از اين تعريف چند ويژگى  تلقى مى

دارند. 1ـ تعامل 
 افتد بر ديگران نيز موثر است.  فرد اتفاق مى براى يك   چه   اند، به نحوى كه آن 2ـ وابسته

ازدواج هم دراز مدت زندگى مثل   هاى  دارد و منشأ اثراÛ در جنبه  ها ادامه   ها و سال  ها و ماه روزها و هفته  ها پايدار است و چه بسا  3ـ روابط آن
 شود. مى

 كنند. تالش و همكارى مى براى رسيدن به آن با هم  دارند كه  مشرتك  4ـ اهداف 
 شناسند. دارد و خودش و ديگران، او را در آن جايگاه مى  مند است كه هر عضو، جايگاهى   اى نظام 5ـ اين تعامل در قالب گروه، معموال به گونه

 دانند. گروه مى 6ـ خود را بخىش از 

عبارتند از: كاركردها  دارد. بعىض از آن  كاركردهاى روانشناختِى متعددى   هايى كه ذكر شد،  گروه با اين تعريف و ويژگى
سازد.   برآورده مى 1ـ بخىش از نياِز روا� ما به تعلق داشØ را 

 رسيم. مشرتك مى 2ـ با راحتى بيشرتى به اهداِف 
گروه براàان ميرس نيست. ون   آوريم كه در ́ب اطالعاÛ به دست مى 3ـ دانش و 

 شود.  مشرتك احساس امنيت بيشرت براàان حاصل مى 4ـ در مقابل دشمن 
 شود.  5ـ باعث استحكام و تثبيت هويت اجت�عى ما مى

 شود. 6ـ در ايجاد و تغي´ احساسات و عواطف، باعث تسهيل اجت�عى ما مى
 شود.  استمرار برنامه مى  ها، باعِث استدامه و  7ـ ويژگى جمعى بودن بعىض برنامه

 كند.  فرد كمك مى 8ـ به اعت�د به نفس بيشرت 
 كند.  كودكان در فرايند اجت�عى شدن كمك مى ويژه  افراد به  9ـ به 

 هاى گروه بازديدها به هنگام بي�رى و مشكالت، نيز از طريق   ها، ديد و  قرض الحسنه  ها،  âيا   ها، شغل âيا   ها، دوست مشاوره  اش مثل  10ـ فوايد جانبى
 شود.  مذهبى، حاصل مى

گروه قايل هستند، از اختالفات كوچك براى  ́د (افراد به خاطر اهميتى كه  گ    ى اعضاء قرار مى پذيرش همه مورد  گروه (خوب يا بد)، معموال  هنجارهاى  11ـ 
 دهند.  نگرش مى  گذرند و گاهى به واقع، تغي´  مى

فرهنگى، اجت�عى، سياىس و  دهِى كارهاى تشكيالÛِ آشكار و مخفى و انجام دادن كارهاى  براى رشوع و شكل  تواند رشوع و مبنايى باشد   ها مى گروه 12ـ اين 
گاهى نظامى.

كرد و در نهايت تشكيالÛ شكل داد كه حكومت مرص  ى مذهبى رشوع  مراسم ساده حركت، اقدامات سيد ج�ل الدين اسد آبادى بود، او از   هاى اين  يÊ از Îونه

اخراج ايشان از كشور مرص شد. ناچار به 
 پردازيم. اما بسيارى  ها Îى براى اجتناب از تفصيل، به توضيح آن دارد.   هاى مذهبى نيز وجود  گروه  هاى اجت�عى ذكر شد، در  گروه براى  كاركردهايى كه  æام 

 خوانيم: كاركردها را در قالب يك حديث در سخنان امام عىل(عليه السالم) مى از آن 
منتظرة، او كلمًة ترده عن ردى او يسمع كلمًة مستطرفاً او آيًة محكمًة او رحمًة  «من اختلف اىل املسجد اصاب احدى الث�ن، اخاً مستفاداً ىف الله، او عل�ً 

كرد. 1ـ يافØ يك  هاى هشت گانه را نصيب خود خواهد  بهره تدله عىل هدى، او يرتك ذنباً خشيًة او حياًء;(487) هر گاه كىس به مسجد رفت و آمد كند، يÊ از 
 ها و آيات محكم الهى بر او روشن  اى از نشانه  نشانه همراه باشد. 2ـ علمى جديد بر علوم او اضافه خواهد شد. 3ـ برادر دينى و دوستى كه در مس´ الهى با او 
 شود. 6ـ يا سخنى  ها مى دورى و اجتناب او از پستى  شنود كه باعث  كرد. 5ـ سخنى مى انتظارش را از جانب خدا دريافت خواهد  مورد   رحمت  خواهد شد. 4ـ

 شود. 8ـ يا حجب و حياى او پيش ديگران، او را از گناه باز خواهد ترك گناهى از خوف الهى مى كه موجب هدايت او به راه راست خواهد شد. 7ـ يا باعث 
داشت».

عزادارى هيجان هاى روا� ناىش از 

ات هستند. احساس تأ́ث  ها نيز در پى همÙ نوع  ات روا� است و اكê رشكت كننده تأ́ث دارد،  عزادارى بر رشكت كنندگان  مراسم   ترين تأث´ى كه  بيشرتين و مهم
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عزادارى، عزادار، در مجالس  افراد   ى  چهره  شود.  گروهى از نوع ديگر، حاصل مى  يابند كه در كمرت مجلىس و  آرامىش مى  دهد،   ها دست مى لذÛ خاص به آن
روزمره است. غم معنويت است،  هاى زندگى  ند، اما اين غم از نوعى ديگر و متفاوت با غم و غصه  ́گ  كنند يا حالت گريه به خود مى  شود، گريه مى غمبار مى

 دهد نه كاهش، عامىل نابهنجار در افراد را افزايش مى كنشورى اجت�عى  حركت است و  آخرت است. غم مظلوميت مظلومان است. غمى است كه منشاء  غم 
 آفريند. براى زندگى نشاط مى  كند.  درما� ايفا مى مواردى نقش   شود، بلكه در  افراد Îى زندگى 

 كنند و اكêيت قريب به مراسم رشكت مى  ها و  گروه  هاى خاىص از سال در اين  صورت مقطعى، در زمان صورت مستمر و يا به  بديهى است كسا� كه خود به 
 كنند.  پسندند و از آن استقبال مى مراسم موافق هستند و آن را مى اتفاق مردم مذهبى (شيعه)، با اين 

 كنيم.  ها اشاره مى  هاى آن دارند; به بعىض از دليل  هايى نيز  عزادارى مخالفند و بر اين مخالفت، استدالل افرادى نيز هستند كه با 
 شود. عزادارى نداريم و اين نوعى بدعت محسوب مى براى  برها� از مØ دين،  1ـ ما دليل و 

 اند؟!  ها پيش شهيد شده و به مقام وااليى رسيده قرن عزادارى كنيم كه  براى كسا�  دارد كه  لزومى  2ـ چه 
َيِه َراِجُعوَن...»(488) كردن، مخالفت با قضا و قدر الهى است. ما بايد بپذيريم و تسليم باشيم. «الَّذيَن إَِذا أََصابَتُهم ُمِصيبٌَة قَالوا إِنَّا للِهِ َوإِنَّا إِل عزادارى  3ـ 

كردن، پريشان Îودن مو، بلند  ها را خو�  صورت كردن،  ارضار به نفس، يقه پاره   دهد; مثل   ها، كارهاى خالف رشع و غ´ اخالقى رخ مى عزادارى 4ـ گاهى در 
 ها منع شده است. برخى روايات از آن گريه كردن و... كه در 

فراواِ�  ها به دور باشد و بيشرت احساس غمگينى كند و در نتيجه باعث افزايش  مراسم در طول سال، باعث شده است كه جامعه از شادى عزادارى و ازدياد اين  5ـ 
افرسدگى در جامعه بشود.

 ها، عزادارى بر روى آن مراسم  عزت نفس و... و تأث´  افرسدگى،   هاى روا� مثل اندوه و گريه، شادى و خنده،  مخترصى كه در باب بعىض هيجان بررىس  ما با 
اشكاالت دينِى مورد   اى كه در متون دينى انجام خواهيم داد، در  بررىس كرد و نيز با  اشكاالت روانشناختِى مطرح شده اظهار نظر خواهيم   دهيم، در باب  انجام مى

 كنيم. مطرح شده، اتخاذ موضع مى

عزادارى و گريه مراسم 

د. سپس ب́گ درو� مثل تفكر، شكل  و� يا  ́ب  هاى  محرك ات روا�، از طريق  تأ́ث گريه داراى يك ظاهر است و يك باطن. ظاهر آن يك امر فيزيولوژيك است، بايد 
فرماِن فعاليت بدهد و در نهايت قطرات اشك  ى فيزيولوژِى مغز و اعصاب بشود، بخش خاىص از مغز فعال شده و غدد اشÊِ چشم را  اين تأثرات، وارد چرخه

جريان پيدا كند و ما آن را گريه بناميم.
تأثرات عاطفى است. اگر در روايات آمده است درو� است. نگاه روانشناختِى ما و داورى ما در باب پيامدهاى گريه نيز داير مدار ه�ن  تأثرات  باطن گريه ه�ن 
مراسم عزاى حسينى، منشاء اثر دنيوى و اخروى است، «... من بÊ أو أبÊ واحداً فله الجنة وَمن گرفØ، در  كه گريه كردن و گرياندن و حالت گريه به خود 

صورت مصنوعى و يا با مواد شيميايى، چش�� گريان داشت. ما در اين جستار، باطن گريه  شود به  دارد و االّ مى درو� نظر  تأثرات  تباö فله الجّنة»(489)، به 

افرسدگى همبستگى مثبت  تواند با   ى خود است و مى  كنيم.(490)كه فقط يك نوع آن، معطوف به خود و نيازهاى رسكوب شده را به چهار نوع تقسيم مى
دارد. نوع اول، ناىش از افرسدگى   ى معكوس با  حركت آفرين و رابطه فرد را مختل كند، اما سه نوع ديگر، اميدبخش است و  كنشورى اجت�عى  داشته باشد، و 

 شوند. سوگوارى حاصل مى مراسم  سوِگ واقعى نيستند، اگر چه در  مرگ واقعى است اما سه نوع ديگر، 
â شود. اختيارى نيست، معموال   ى طبيعى انسان به خود و متعلقات خود: اين گريه به هنگام غم و مصيبت و داغديدگى حاصل مى  ى ناىش از عالقه الف ـ گريه

 شود و اشك  ها گشوده مى فرد ناظر به گذشته است، مصيبتى رخ داده و اثراÛ گذاشته و اكنون به اصطالح عاميانه، عقده تأثرات   شود.  اراده، اشك جارى مى
 خواهد در اوج ك�ل باشد اما فرد مربوط است، انسان مى  ى متعاِىل   ى هيجا� است، وىل به چرخه ريزد.اگر چه سه نوع ديگر گريه هم، به واقع تخليه   مى

 شود. اين تأثر، مربوط به خودش  بيند و متأثر مى  خواهد ظلم و ستمى در بÙ نباشد، اما هست، آن را مى  شود. مى  كند و هيجا� مى درك مى نيست، اين را 

بركات و نع�Û كه در اختيار برش قرار  هاى الهى و  يادآورى رحمت نيست، بر خودش ظلم نشده، بلكه بر ديگران شده است. يا در نوع ديگرى از گريه، انسان با 

 شود.  شود; اين هيجان از جنس غم و اندوه نيست، بلكه از جنس شوق و شادى است اما گاهى باعث جريان اشك مى داده است، هيجا� مى
كردار خود را ضبط شده  يابد و رفتار و  فرد خود را در محرض خدا مى  شود،   چه در حال مناجات حاصل مى دارد: مثل آن  اى كه ريشه در اعتقادات  ب ـ گريه
خداوندى از اين نوع است. اين نوع  هاى  يادآورى رحمت ... . به عنوان مثال دعاى امام سجاد(عليه السالم)در وداع با ماه رمضان و   كار و  داند و خود را گناه مى
Êى اش  قطره نزد خداوند متعال،  قطره در   ترين  فرمايند: «محبوب   گريه ناظر به آينده و حال است و آنچه روى خواهد داد. اين كه امام سجاد(عليه السالم) مى
êروزمره نيست. اك  هاى دنيايى و زندگى  ترس دارد. مربوط به  ترس خدا ريخته شود»(491)، اين ريشه در اعتقادات  است كه مخلصانه، در تاريÊ شب و از 

 هاى امامان معصوم(عليهم السالم) از اين نوع است.  ها در مناجات گريه
 دهد. اين گريه از  اى كه در فقدان معلم و مرâ اخالق و پيامرب و امام و... رخ مى  شود: مثل گريه  طلبى و ك�ل خواهى ناىش مى  اى كه از فضيلت ج ـ گريه

مراسم ناراحت. گاهى در   ها   شويم و از فقدان آن  كنيم و از بودن آن ك�الت، ذوق زده مى اين روى است كه ما در عمق وجودمان ك�ل و رشد را تحسÙ مى
 شود، و ما با دارد. مثال در باب شجاعت و وفادارى حرضت عباس(عليه السالم) به امام حسÙ(عليه السالم)، بسط سخن داده مى  هايى از اين نوع نيز وجود  عزادارى، گريه

 كنى؟ مگر نه اين كه چرا گريه مى پرسيد   ى دوم از او  كرد، خليفه    ريزيم. پس از وفات حرضت رسول(صىل الله عليه وآله وسلم)، ام اàن گريه مى شنيدن آن، اشك مى
 ى من به خاطر آن است كه دست ما از اخبار آس�ن و وحى كوتاه شده است.(492) رسول خدا در پيشگاه خداوند است؟ ام اàن پاسخ داد گريه
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عزادارى مسل�نان در  ها و مثل گريه و   ى رسول خدا(صىل الله عليه وآله وسلم) بر عىل(عليه السالم) و حسÙ(عليه السالم)، پيش از شهادت آن د ـ گريه بر مظلوم: مانند گريه
 خواِ� حرضت رقيه، و حرضت عىل اكرب و حرضت فاطمه و ديگر مصايب صورت مظلومانه شهيد شدند. مثل گريه به هنگام روضه  ى دين كه به   هاى اüه شهادت

. ... اهل بيت و
 ى عاشورا، يك مسئله  Øفرمايند: «زنده نگه داش   برند. مثال امام خمينى(رحمه الله) مى    ى سياىس» نام مى ـ گاهى نوعى ديگر از گريه را نيز تحت عنوان «گريه

 ى سياىس است.»(493) اما در واقع از ديدگاه اسالم داده است يك مسئله براى شهيدى كه همه چيز را در راه  عزادارى كردن  بسيار مهم سياىس ـ عبادى است. 
انواع گريه كاربردهاى   شود. اين يÊ از  گردد. و در اهداف سياىس، جهت دهى مى   مذكور بر مى انواع  روانشناىس، اين گريه، نوعى مستقل نيست، بلكه به يÊ از 

است.

دارد: كاركردهايى  چهارگانه كه باشد،  انواع  عزادارى، از هر كدام از  مراسم  گريه در 
ارزشمند است.  شود و اين نكته بسيار مهم و  دارد و باعث جالى قلب مى آرامىش را به دنبال   ى هيجا� است و  صورت نوعى تخليه  ـ در هر  الف

 كند. مورد نظر را تقويت مى فرد، در موضوع  تأثرات روا�، در بُعد شناختى اثر گذاشته و كنجكاوى و در نهايت شناخت   ها و   ـ هيجان ب
فرد نسبت به آن موضوع تقويت نگرش   شود و   ها و عواطف، بيشرت مى فرد به تناسب آن شناخت  ها، آمادگى رفتارى   ـ با تقويت عواطف و شناخت ج

 شود. مى
ريزد، به طور ناخودآگاه، در شجاعت،    شود. كىس كه در شنيدن شجاعت حرضت عباس، اشÊ مى مورد عالقه مى افراد و موضوعات   ـ باعث ه�نند سازى با آن  د

. ...  كند و درحد توان خودش، با آن حرضت ه�نندسازى مى

فرد يا  ها حسن استفاده يا سوء استفاده بشود (توسط خود  فرهنگى، دينى و... داشته باشد و از آن  هاى سياىس،   گ´ى  تواند جهت  ها مى انواع گريه  ـ æام  هـ
عزادارى). توسط اداره كنندگان مجالس 

 يابد. مورد نظر افزايش مى فرد نسبت به موضوع   ـ عالقه و محبت  و

براى شاد بودن افراد، خود،  كردند. به نظر او، بهرتين راه اين است كه  براى افزايش شادى تهيه   اى   اى از روانشناسان از جمله يك روانشناس آمريكايى برنامه عده
 آيد: كرد كه به اختصار در زير مى ارايه  چهارده عنرصى تهيه و   ى  اقدام كنند. او يك برنامه

 تر باشيد. 1ـ خود را مشغول نگه داريد و فعال
2ـ وقت بيشرتى را به روابط اجت�عى اختصاص دهيد.

3ـ در كارهاى با معنى رشكت كنيد.
 ريزى و سازماندهى كنيد.  4ـ امور زندگى را به بهرتين نحو طرح

برداريد.  نگرا� دست  5ـ حتى املقدور از 
آرزوهايتان را پايÙ بياوريد.  انتظارات و  6ـ سطح 

بپرورانيد.  7ـ تفكر مثبت و خوش بينانه را در خود 
8ـ در زمان حال زندگى كنيد. 

9ـ سعى كنيد شخصيتى ساþ داشته باشيد. 
گرا و اجت�عى باشيد.  برون  10ـ 

11ـ خودتان باشيد. 
ون بربيد.  12ـ احساسات منفى و مسايل منفى را ́ب

نزديك، خود را شاد كنيد.  13ـ با داشØ روابط 
 ى نخست اولويت قرار دهيد. 14ـ شادى را در درجه

كرده است تا ُخلق غمگÙ خود را متوقف كنند، با آن مقابله كنند، يا آن را تأخ´  ها كمك  درصد از رشكت كنندگان گفتند كه اين برنامه به آن بررىس، 89  در يك 
 ها خيىل زياد بوده درصد مدعى بودند كه افزايش شادى آن  شان را افزايش داده است، 36  برنامه، سطح شادى درصد نشان دادند كه اين  اندازند. 80 

است.(494)

عزادارى تعداد مراسم  عزادارى و شادى را تشخيص داد. آيا در  مراسم   ى   توان رابطه  هاى آن، نيز مى كاركرد تك تك توصيه با توجه به اين برنامه و دقت در 
انتظارات و عزادارى كار با معنايى نيست؟ سطح   شود؟   شان بيشرت Îى  تر نيستند؟ روابط اجت�عى افراد فعال  شود؟!   ها، اجرا Îى قابل توجهى از اين توصيه
 دهد، افراد مى فرهنگى، اجت�عى كه به   دهد؟ با اطالعات دينى، سياىس،   گرايى را رشد Îى برون  كند؟   كند؟ تفكر خوش بينانه القاء Îى آرزوها را تعديل Îى

 آفريند، نشاط افراد، شادِى حقيقى مى براى جامعه و  عزادارى در واقع  سؤاالت، مثبت است و   ى اين  ... . پاسخ به همه  كند؟ و  ها را در زمان حال واقع Îى آن
مراسم لوازم الينفك اين   ها از  كرد، اما آن آسيب  ها اشاره خواهيم   كند كه به آن عزادارى را تهديد مى مراسم   هايى نيز  ... . البته آسيب آورد و   تحرك مى و 
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امورى عارىض است كه بايد زدوده شود. نيست، بلكه 

افرسدگى عزادارى و  مراسم 

 شود: افرسدگى به سه قسم كىل تقسيم مى اختالالت 

افرسدگِى عمده. 1ـ اختالل 
افرسده خويى. 2ـ اختالل 

 اند.(495) نگرفته موردى كه در آن دو نوع جاى  افرسدگِى   هاى  3ـ اختالل
چرا كه نوع اول بسيار افرسدگى جامعه شده است، نيست.  عزادارى باعث  مراسم   گويند  مورد نظر كسا� كه مى افرسدگى، نوع اول و سوم  از بÙ اين سه نوع 

افرسدگى  تواند باعث   هايى كه شناختيم، مى عزادارى با ويژگى مراسم  افرسدگى عمده است ونه  ايران مبتال به   ى  شديد و واضح البطالن است. نه جامعه
مواردى خاص مثل: چرا كه مربوط به   ى جامعه شود. نوع سوم هم مراد نيست.  عمده

 ـ اختالِل مالِل پيش از قاعدگى; الف

افرسدگى جز|;  ـ اختالل  ب
مورد نظر است.  خويى  افرسده اسكيزوفر� و...است. پس   پريىش ناىش از  افرسدگى پس از روان  ـ اختالل  ج

 هاى تشخيِىص زير است: افرسده خويى، نسبتاً خفيف است و داراى نشانه اختالل 
æركز ضعيف يا  ،Ùعزت نفس پاي انرژى يا احساس خستگى،   زدگى، كمبود   هاى كم اشتهايى يا پراشتهايى، â خواâ يا خواب مورد از نشانه  ـ دو يا چند  الف

فرد وجود داشته باشد. درماندگى در   گ´ى و احساس  اشكال در تصميم
گزارش شوند. روزها، به مدت حداقل 2 سال   ى روز و در بيشرت   ها در بخش عمده  ـ اين نشانه ب
 هاى باال نباشد.  هرگز به مدت بيش از دو ماه خاىل از نشانه  ى دو ساله، شخص  دوره  ـ طى يك  ج

افرسدگى عمده وجود نداشته باشد.   ـ در طى اين دو سال  د
ادوارى خويى وجود نداشته باشد.   هاى اختالل  هرگز مالك  ـ  هـ

مرصف ناصحيح دارو و... نباشد.   ها ناىش از اثرات فيزيولوژيك (مثل   ـ اين نشانه و
كاركرد اجت�عى، شغىل و... بشوند.  ها موجب اختالل در   ـ اين نشانه ز

الزم براى روشن شدن اين مطلب   شود؟  افرسدگى در جامعه مى  كند و باعث افزايش  افرسده خويى را ايجاد مى  هاى  عزادارى، نشانه مراسم  اكنون ببينيم آيا 
) هيجا� و  اند: الف) زيستى ب) ار} ج كرده ش�رش   خويى سه عامل عمده را  افرسده براى   خويى از ديدگاه روانشناىس، توجهى بكنيم.  افرسده است به عوامل 

محيطى.
افرسدگى، جايگاه  هاى  دارد. بسيارى از نشانه  هاى عصبى و انتقال عصبى و... اشاره   هاى مختلف آن و ناقل كاركرد قسمت عوامل زيستى به وضعيت مغز و 

 اند. خاىص در مغز را به خود اختصاص داده

افرسدگى براى  توارث را عامل مهمى  امروزه، ژن و   اند، و  خانوادگى دانسته افرسدگى را يك بي�رى  مورد توجه واقع شده است و   هاست  عامل ار}، سال
كرده است. افرسدگى را تقويت  خانوادگى و ار} بودن   اند. بعىض از مطالعات آمارى،   دانند و به دنبال شناسايِى ژن آن نيز بوده مى

 دانستند كه رويدادهاى محيطى، مورد توجه روانشناسان و پزشكان بوده است آنان مى همواره و پيش از عوامل زيستى و ار}،  عوامل محيطى و هيجا�، نيز 
 توانند بر ذهن مؤثر باشند.  ها، همه مى  ها و بحران  تواند ذهن و احساسات ناىش از آن را تحت تأث´ قرار دهند. روابط با ديگران، تربيت خانوادگى، فقدان مى

گران معتقدند كه:    پژوهش  تر شد اكنون  د. اما اين ديدگاه به تدريج دقيق ب́گ  توانست تحت تأث´ عوامل محيطى قرار  افرسدگى نيز مى ترتيب  به اين 
 شوند; افرسدگى مى  زاى شديد، مبتال به  اسرتس افراد، پس از رويدادهاى  1ـ بعىض 

 زاى اسرتس  هاى  باورند كه تجربه پژوهشگران بر اين   اند. لذا بعىض  افرسدگى شده اسرتس شديدى، مبتال به  فراوا� نيز بوده كه بدون هيچ گونه   هاى  2ـ Îونه
ندارند،  ها را   شود. و كسا� كه آن زمينه افرسدگى مى دارند، باعث  وراثتى را  محيطى، فقط به طور غ´ مستقيم و فقط در كسا� كه آمادگى زيستى و 

عبارتند از: از دست دادن شغل، قطع  كنند   هاى زيستى و ار} را فعال مى  زا كه زمينه اسرتس  شود.(496) بعىض از عوامل   شان Îى افرسدگى  ها باعث  اسرتس

. ... ازدواج ناموفق، مشكل اقتصادى جدى، و مرگ يÊ از بستگان، طالق،  يك رابطه، 

 چه گذشت معلوم است كه: اكنون با آن
افرسدگى، عامل محيطى نيست.  ـ تنها عامِل  الف

دارند.  هاى ار} و زيستى   ـ عامل محيطى فقط در كسا� مؤثر است كه زمينه ب
داغ واقعى سوگ و   كنيم. آن عوامل متعدد بود،  عزادارى پيدا Îى مراسم رسمى  براى مناسك و  دارند، جايى   زايِى شديد  اسرتس  ـ در بÙ عوامل محيطى كه  ج

ندارند.   زايى  اسرتس عزادارى هيچ سهمى در  مراسم   تواند يÊ از آن عوامل باشد، اما  مى
مراسم  توان گفت كه   شود، مى  هاى مذهبى، گفته مى گروه  هاى   ها و ويژگى گروه كاركرد   ـ بلكه بر عكس با توجه به مباحثى كه در روانشناىس اجت�عى و  د
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دارد.  زدايى  اسرتس عزادارى كامال نقش 

عزادارى از ديدگاه متون دينى مراسم 

 شود، دست تأييد چند عزادارى انجام مى مراسم  ندارد، اما آنچه اكنون تحت عنوان  عزادارى باشد وجود  قرآن، آياÛ كه به طور رصيح و مستقيم، بيانگر حكم  در 
دارد: گروه از آيات را باالى رس خود 

 دهد(497).  كند يا مجوز مى  ـ آياÛ كه به فرياد كردن عليه ظلم، امر مى الف

 اند.(498)  ـ آياÛ كه تحكيم واليت را هدف خود قرار داده ب
 اند.(499) كرده  ـ آياÛ كه مّودت اهلبيت را تأكيد  ج

سوگوارى حرضت يعقوب(عليه السالم) در فراق حرضت يوسف(عليه السالم).(500)  اند، مثل  سوگوارى بعىض از انبياء يا ديگر اولياى الهى داشته  ـ آياÛ كه داللت بر  د
 كنند.(501) بزرگ داشت شعائر الهى را تأكيد مى  ـ آياÛ كه  هـ

 اند; اما از آنجا كه در باب نيست، به مرتبط شده قرآن نيز هست كه از طريق روايات معصومÙ(عليهم السالم)، به نوعى، با امام حسÙ(عليه السالم)  آيات بسيار زيادى از 

 ى نفس مطمئنه(503) كه به امام حسÙ(عليه السالم) تفس´  ى مباهله،(502) كه آن حرضت(عليه السالم) يÊ از مصاديق آن هستند، يا آيه  پردازيم. مثل آيه آنها Îى
برهان در ذيل اين آيه آمده است كه وقتى اين آيه نازل شد، د،(504) در تفس´   ́گ خونريزى و... پي�ن مى  اى كه خداوند از بندگانش، راجع به   شود; يا آيه مى

كردند و اولياء الهى را كشتند، آيا به ش� خرب بدهم به مشابه آنها از يهود اين امت؟ گفتند بله يا رسوالن او را تكذيب  فرمود: يهود، عهد خدا را نقض و  پيامرب 
مرا  كشند، رشيعت و سنت  مرا مى  ى   دانند، افاضل ذريه فرمود: قومى از امت من كه خود را از اهل ملت من مى  الله، حرضت رسول(صىل الله عليه وآله وسلم)  رسول

 طور كه يهود، زكريا و يحيى را كشتند.(505)  كشند، ه�ن فرزندانم حسن و حسÙ را مى  كنند،  عوض مى

 رسايى و شيون و زارى  ها، نياز به نوحه فرمايد: بانوان در مصيبت    كنند; امام صادق(عليه السالم)مى عزادارى مى روايات زيادى نيز داريم كه داللت بر جواز گريه و 

فرمايند: گريه كنندگان پنج نفر بودند،    هايشان جارى شود، اما نبايد سخنان باطل و بيهوده بگويند...(506) آن حرضت در جاى ديگر مى دارند و بايد اشك
اخراج از بهشت، يعقوب در  ى آدم به خاطر خطا و  آدم(عليه السالم) و يعقوب(عليه السالم) و يوسف(عليه السالم)و فاطمه بنت محمد(عليها السالم) و عىل بن الحسÙ(عليه� السالم) گريه

كردند;(507) امام صادق(عليه السالم)به   پدرش گريه مى براى شهادت  پدرش و امام سجاد(عليه السالم) نيز  براى  زهرا  دورى پدر و حرضت  فراق يوسف و يوسف در 
مبارزه با ظلم و ستم بنى اميه فراوان است و مهمرتين اهدافش  برگزار Îايد.(508) رواياÛ از اين نوع، بسيار  عزادارى  برايش مجالس   كند كه  فرزندش سفارش مى

و بنى عباس بوده است.(509)
 اند، اما از خود روايات اهل سنت، پاسخ آنها نيز داده شده است. پاسخ اين است كه اين روايات قابل كرده عزادارى مخالفت  البته بعىض از روايات اهل سنت با 
 است، مثل داد و فرياد  شود، آمده عزادارى انجام مى براى نفى بعىض از كارهاى ناصحيح كه در  جمع هستند، و وجه جمع آنها به اين است كه روايات مخالف، 

دارند.(510) عزادارى   دريدن، سخن باطل گفØ...، اما آنها كه موافق هستند، نظر به اصل  كردن، گريبان
براى عزادارى، داراى سابقه بوده است. مسل�نان در جنگ احد 70 شهيد دادند; در مدينه، هر كىس   ى مسل�نان نيز  ́ه  ى معصومÙ(عليهم السالم) و س ́ه در س
ندارد(511).  كننده  حمزه گريه فرمودند... اما عمويم  كرد. چش�ن پيامرب(صىل الله عليه وآله وسلم) با ديدن اين صحنه پر از اشك شد و    بستگان شهيد خود گريه مى

كرد و صفات خوب حمزه را روبه قبله نهاد و ايستاد و با صداى بلند گريه  جنازه  كرد،  حمزه بسيار گريه  سوگ   گويد: پيامرب(صىل الله عليه وآله وسلم)در   مسعود مى ابن
 گويد جعفر در جنگ موته به شهادت اسالم بوده است، مى  هاى بااàان و فداكار صدر   طالب كه از زن âا  برشمرد(512). اس�ء، همرس جعفربن حمزه را 

آوردم، آنها را در آغوش كشيد و فرزندان جعفر كجا هستند؟ آنان را پيش آن حرضت  فرمودند اى اس�ء،  وارد شدم، ايشان  رسيد; بر رسول خدا(صىل الله عليه وآله وسلم)
كرد و گفت جعفر امروز به شهادت رسيد(513). گريه 

سوگ مزار دخرت خود در مدينه، در   عباده، رئيس قبيله خزرج، در كنار  يارانش از جمله: در عيادت آخر و بي�رى احتضار سعدابن سوگ  پيامرب به دفعات زيادى در 
مزار  ابن مظعون در مدينه، در كنار  سوگ عث�ن  گويم)، در  برخالف رضاى حق Îى سوزد، اما سخنى     كه قلب از شدت اندوه مى فرزندش ابراهيم، (با بيان اين

 حسÙ(عليه السالم)، حتى در  عىل(عليه السالم) و امام يادآورى شهادت امام دراز و مبعوث شدن آن حرضت به نبوت)، به هنگام  مادرشان در ابواء، (پس از گذشت ساليان 
 املؤمنÙ عايشه، ودر خانه امام عىل(عليه السالم)  املؤمنÙ زينب، ام  سلمه، ام  املؤمنÙ ام  هاى ام منزل  هاى مختلف مثل  هنگام والدت امام حسÙ(عليه السالم) و در مكان
 اàن، خليفه اول زهرا(عليها السالم) كسان ديگرى مثل بالل، قيس، ام كردند، عالوه بر گريه مستمر حرضت    عزادارى مى  اند. پس از پيامرب نيز، صحابه  كرده و...، گريه 

كردند.(514) سوگ پيامرب گريه  و دوم نيز در 
 شود  سلمه، در رؤيا، از شهادت امام حسÙ(عليه السالم) باخرب مى  املؤمنÙ، ام كردند; ام عزادارى و گريه  زنان بنى هاشم در شهادت امام حسن و امام حسÙ(عليه� السالم) 

فرات و  كند، جابرابن عبدالله انصارى، پس از غسل در  عزادارى بر حسÙ(عليه السالم)دعوت مى پردازد و زنان هاشمى را نيز به    عزادارى مى و پس از بيدارى به 
ياران  ارقم، از   مالك و زيدابن  ابن  كند، انس فراوان مى  رود و گريه  مزار امام حسÙ(عليه السالم)مى پابرهنه و اندوهگÙ به سوى  صورت  پوشيدن لباس æيز، به 
 الحسÙ، به د. توابÙ با شعار يالثارات ب́گ خورد كه انتقام  كرد و قسم  كردند، مختار ثقفى در عزاى امام حسÙ گريه  سوگ امام حسÙ(عليه السالم) گريه  پيامرب، در 
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 كنند. مردم كوفه و شام و مدينه، پس از شهادت مزار امام حسÙ(عليه السالم)رفته و گريه و ناله مى  شوند و بر  براى انتقام جمع مى رهربى سلي�ن ابن رصد خزاعى، 
 اند. سوگوارى رسوده فراوا� در  شعرا و رسايندگان عرب،اشعار   كنند;  عزادارى مى  Ùامام حس

سوگ و داغديدگى واقعى عزادارى نبوده است بلكه  مراسم   ى معصومÙ(عليهم السالم) و مسل�نان ذكر شد، ناظر به  ́ه مواردى كه از س يادآورى است كه بعىض از  قابل 
 ى  شده است. اüه عزادارى بوده و با هدف تبليغى و سياىس نيز انجام مى مراسم  سوگ واقعى نبوده است، بلكه  موارد متعددى هم بوده است كه  بوده است، اما 

ويژه امام صادق(عليه السالم)مجلس  اند، به   اند و مصيبت آن حرضت را تازه نگه داشته كرده عزادارى  براى آن حرضت   ى آنها  پس از امام حسÙ(عليه السالم)، همه

كردند.(515)    شد و گريه مى  شدند و ذكر مصيبت مى افراد جمع مى  گرفت و  مى
 طور كه جشن و رسور در صورت پنهان بود، ه�ن چهارم به  قرن   شد اما تا پيش از  عزادارى امام حسÙ توسط شيعيان انجام مى پس از زمان اüه(عليهم السالم) نيز 

 بويه بود كه در آشكار ساخØ شعائر بزرگ و مقتدر آل  Ùسالط  ى ديلمى يÊ از  معزّالدوله روز عيد غدير (18ذيحجه) نيز پنهان بود و از آن پس آشكار شد. 
 شد عاشورا، مهم تلقى مى مراسم  قرن پنجم،   هاى بÙ 352 تا اواسط  كرد. در سال عزادارى حسÙ(عليه السالم) تشويق  شيعه، نقش اساىس داشت و مردم بغداد را به 
مراسم  شد.  برگزار مى مراسم عاشورا در مرص نيز  قاهره را بنا نهادند و  درآوردند و شهر  ترصف   شد. در همÙ سالها، فاطميه و اس�عيليه، مرص را به  و اجرا مى

گسرتش بيشرت يافت. قرن اول و دوم، تعزيه رايج بود وىل  ايران از  كرد. در  كشورهاى عرâ رسوخ  برخى  ايران و  كشورهاى اسالمى، ش�ل آفريقا،  عزادارى، به ساير 
براى آن  شناسند و  عزادارى حسينى را به خوâ مى مراسم  مسل�نان نيز، امام حسÙ(عليه السالم) و  ́غ شيعيان و  ́غ اكنون نيز نه تنها شيعيان، بلكه حتى بسيارى از 

 ز� و تشكيل  خوا� و مداحى و سينه سخÕا� و روضه ايران ( مرسوم در  عزادارى، به ه�ن شيوهاى  مراسم  بركت جمهورى اسالمى ايران،  امروزه به  احرتام قائلند، 
 هاى مختلف ديگرى مثل انگليىس، آملا�، چينى، ژاپنى و...، نيز رواج يافته است. عزادارى و...) به زبان  هاى  دادن دسته

كرده باشد، نقش حسÙ(عليه هركىس اندك تأمىل   اند.  كرده  هاى اجت�عى و سياىس شيعيان را مشاهده  اثرگذارى اين مراسم،در پديده  هاى ديگر، حضور و  ملت

بهره گرفته،  شناسد، حسÙ(عليه السالم)در انحصار شيعيان نيست. رهرب فقيد هند، گاندى، از حسÙ(عليه السالم) دفاع مقدس، به خوâ مى عزادارى حسينى را در  السالم) و 

 اند. گرفته بهره   Ùو... از حس ،Ùهرزگوين، لبنان، فلسط  هاى بوسنى و  نهضت

كرده و آثار عاطفى آن را الزم راجع به آن را داشته باشند، و ثانياً در آن رشكت   هاى  درك كنند كه اوال شناخت عزادارى را  مراسم   ،âتوانند به خو  كسا�، مى
الزم اما ناكاىف است. براى شناخت اين پديده، علم حصوىل و تحليل عقىل،  كرده باشند.  درو�  تجربه 

پي نوشت :
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اندرزهايى از سيد الشهداء(عليه السالم)

 

رضايت خداوند

هركس به دنبال خشنودى خدا باشد هرچند َمن طَلََب رَِىض اللَِّه ِبَسَخِط النَّاِس كَفاُه اللَُّه أُُموَر النَّاِس َو َمن طَلََب رَِىض النَّاِس ِبَسَخِط اللَِّه وَكَّلَُه اللَُّه إَِىل النَّاِس; 
سازد، خداوند او را به مردم واگذار هركس مردم را با ناخشنودى و غضب خدا خشنود   كند و   نياز مى درآورد خدا او را از مردم � ناخشنودى مردم را 

 كند.(516) مى

انسان و موقعيت حساس او

ِه قال: ُسئل الُحَسُ® بُن َعِيلّ فَقيَل لَُه كَيَف أَصبَحَت يا ابَن رَُسوِل اللَِّه؟ قاَل: أَصبَحُت َوِيلَ رَبٌّ فَوِقي، َو النَّاُر عن املفضل، عن الصادق(عليه السالم) عن أبيه عن َجدِّ
بَِني َو إِن َشاَء َعَفا َعنِّي فَأَيُّ أَماِمي َو املَوُت يَطلُبُِني َو الِحساُب ُمحِدٌق Àِ َو أَنا مُرتََهٌن ِبَعَمِيل. ال أَِجُد ما أُِحبُّ َو ال أَدفَُع ما أَكرَُه َو األُُموُر ِبيَِد غ¹َِي، فَِإن َشاَء َعذَّ
پروردگارى بر من مسلط و آتش، پيشاپيش  گذرد در حاىل كه  روزگار بر من مى فرمود:  فَِق¹ أَفَقُر ِمنِّي; از امام حس®(عليه السالم) سؤال شد، حال شÆ چگونه است؟ 
 يابم و آنچه را  خواهم Êى درگرو كارهاى خودم هستم. آنچه را كه مى  كه حساب و باز خواست بر من محيط و من   طلبد، و در حاىل مرا مى مرگ  من است و 

 پوشد. پس كدام فق¹ى از من  رنجاند و اگر بخواهد از من چشم مى مرا مى كارها در دست ديگرى است. اگر بخواهد  جلوگ¹ش نيستم و   خواهم  كه Êى
 تر است.(517) تهيدست

تأث¹ معرفت و محبت اهل بيت(عليهم السالم)

إلزَُموا َمَودَّتَنا أَهَل البَيِت فَِإنَُّه َمن لَِقَي اللََّه َو ُهَو يََودُّنَا أَهَل البَيِت َدَخَل الَجنََّة ِبَشَفاَعِتَنا َو الَِّذي نَفِيس قال الُحَسِ® (عليه السالم): قاَل رَُسوُل اللَِّه(صىل الله عليه وآله وسلم): 
بدارد با شفاعت  كه ما را دوست  هركس خدا را ديدار كند در حاىل نا; دوستى ما اهل بيت را به دست آوريد چون  ِبيَِدِه ال يَنتَِفُع َعبٌد ِبِعلِمِه إِالَّ Ôَِعرِفَِة َحقِّ

 كه به حق ما [اهل بيت] معرفت داشته باشد.(518) برد مگر اين   ماداخل بهشت خواهد شد به خدايى كه جانم به دست اوست هيچ كس از علمش سود Êى

ستم بر � پناه

 يابد بر  كردن بر كىس كه در مقابل تو، ياورى جز خدا Êى فرمود: از ستم ناِرصاً إِالَّ اللََّه; امام حس®(عليه السالم)  قال الحس®(عليه السالم): ِإيَّاَك َو ظُلَم َمن ال يَِجُد َعلَيَك 
حذر باش.(519)

رهنمودهاى هفت گانه

قال الحس®(عليه السالم):
برخود مبند 1ـ ال تَتََكلَّف ما ال تُطيُق; آنچه را طاقت ندارى با زحمت 

 آورى دنبال نكن 2ـ وال تَتَعَرَّض لÆِ ال تُدرُِك; و آنچه را كه به دست Êى
3ـ وال تَعتَدَّ Ôِا ال تَقِدُر َعلَيه; و بر آنچه قدرت ندارى حساب باز نكن

 آورى نبخش  اى كه به دست مى 4ـ وال تُنِفق إالّ ِبقدِر ما تَستَفيد; و جز به اندازه
 اى پاداش مخواه   اى كه كار انجام داده 5ـ وال تَطلُب ِمن الجزاِء إالّ ِبقدِر ما َصَنعَت; و جز به اندازه

6ـ وال تَفَرح إالّ Ôِا نِلَت ِمن طاَعِة اللِه; و جز به آنچه از طاعت خدا رسيدى خوشحال مباش
 دار مشو و در دست مگ¹.  داá عهده سزاوار و اهل آن مى ناَول إالّ ما رَأيَت نَفَسَك لَُه أهالً;(520) و جز آنچه خودت را  7ـ وال تَتَ

 

نياز خود را با هر كىس مطرح نكنيم
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قال الحس®(عليه السالم): 
تِِه وأّما ذو الَحَسِب فَيَعلَُم أنََّك لُِمرُوَّ ِة فإنَّه يَستَحيي  ذواملُرُوَّ ترفع حاَجتََك إالّ إىل أحِد ثَالثَة: إىل ذي دين أو ُمرُوَّة أو حسب. فأّما ذوالّديِن فَيَصوُن دينه وأّما  ال 
 سوى يَرُدََّك ِبَغ¹ِ قَضاِء حاَجِتَك; جز به سوى يä از سه دسته حاجت و نياز خود را عنوان نكن: به لَم تُكرِم َوجَهَك أن تبذلَُه لَُه يف حاَجِتَك فَُهَو يَصوُن َوجَهَك أن 
مردانگى  كه  آورد و آن    كند و تكليفش را به جا مى دارد، دين خودش را پاسدارى مى  كه دين  بزرگوارى. پس آن مردانگى، يا صاحب  صاحب ديانت، يا صاحب 

آبروى تو پاسدارى آبروى خودت گذشتى، پس او از   داند كه تو از  دارد مى بزرگوارى   كه  سازد] و آن   برآورده مى  كند [و نياز تو را  مرّوتش رشم مى دارد بخاطر 
 گرداند.(521) نيازت باز Êى برآوردن   كند و بدون  مى

مهلت هاى خطرناك

قال الحس®(عليه السالم):
 ها را بر او رسشار بريزند و كَر; استدراج و در دام انداخé تدريجى بنده به اين است كه نعمت االسِتدراُج ِمن اللِه سبحانَُه لَِعبد أن يسبَغ َعلَيِه الّنعَم ويسلبه الشُّ

بگ¹ند.(522) سپاسگزارى را از او 
گرفتار مساز، با عقوبت و  ها به تدريج مگ¹ و پلّه پلّه  مرا با احسان و بخشش وقال(عليه السالم): اللّهّم ال تَستَدرِجني ِباإلحساِن وال تُؤدِّبني ِبالبَالِء; خداى من! 

 ها تأديب مكن. (523) گرفتارى

گناه و پوزش

آوردن از آن گناه باشد.(524) پوزش و عذر  قال الحس®(عليه السالم): رُبَّ َذنب أحسُن ِمن اإلعتذاِر ِمنُه; چه بسيار گناهى كه بهرت از 

فرق مؤمن و منافق

دورى كن. چون مؤمن نه عذرخواهى شود  وقال: ِإيَّاَك َو ما تَعتَِذُر ِمنُه فَِإنَّ املُؤِمَن ال يُِيسُء َو ال يَعتَِذُر َو املَُناِفُق يُِيسُء كُلَّ يَوم َو يَعتَِذُر; از كارى كه موجب 
آورد.(525)    كند و عذر مى آورد. منافق هر روزى بدى مى    كند و نه عذر مى بدى مى

اندرز به گناه كار

قال الحس®(عليه السالم):
افَعل خمسَة أشياء واذنب ما ِشئَت;پنج كار انجام بده و هرچه خواستى گناه كن:

1ـ ال تَأكُل رِزَق اللِه واذنب ما ِشئَت;روزى خدا را نخور و هر گناهى خواستى انجام بده.
رسپرستى خدا ب¹ون برو و هر گناهى خواستى انجام بده. أخُرج ِمن واليِة اللِه واذنب ما ِشئَت.از  2ـ 

3ـ اُطلُب َموِضعاً ال يَراَك الله واذنب ما ِشئَت; در طلب جايى باش كه خدا تو را نبيند و هر گناهى خواستى انجام بده.
بگ¹د او را از خودت كنار بزن و هر مرگ آمد تا روح تو را   ى  فرشته 4ـ إذا جاَء ملُك املَوِت لِيَقِبَض روَحَك فادفَعُه َعن نَفِسَك واذنب ما ِشئَت; هنگاميكه 

گناهى خواستى انجام بده.
 دهد، تو داخل مشو و هر گناهى خواستى انجام 5ـ إذا أدَخلََك مالٌك يف الّناِر فَال تَدُخل يف الّنار واذنب ما ِشئَت; هنگامى كه مالك تو را در آتش قرار مى

بده.(526)

عاñ و اشتباه او

قال الحس®(عليه السالم):
درست باشد چه بسا  هاى عاñ خوب و  ا العالُِم َمن يَكòُُ َصوابُُه;(527) اگر همه گفته َّÊلَو أَنَّ العالَِم كُلَّ ما قاَل أحَسَن وأصاَب الَوَشَك أن يَُجنَّ ِمن الُعجِب وإ

موارد اشتباه او باشد.  هاى درستش بيش از  بزرگ بينى شود. پس عاñ كىس است كه گفته گرفتار خود 

سه نشانه

قال الحس®(عليه السالم):
ِمن دَالئِل عَالماِت الَقبوِل: الُجلوُس إىل أهِل الُعقوِل ِوِمن عَالماِت أسباِب الجهِل املÆُراُة لَِغ¹ِ أهِل الكفر وِمن دالئِل العاñِ انِتقاُدُه لِحديِثِه وِعلِمِه ِبَحقائِق فُنوِن

النَّظَر.
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خردمندان است. آوردن بسوى   هاى مقبوليت شخصيت انسان همنشينى و روى  1ـ يä از نشانه
كافران است.   هايى كه خود باعث جهل و سفاهت است، مجادله باغ¹  2ـ از عالمت

 گ¹ى است.(528)  هاى نظر و نتيجه  هاى دانشمند، دو اصل است: يä ارزيا� سخنان خود و ديگرى آگاهى از روش 3ـ از نشانه

بهره بردن از دارايى

دارايى تو، اگر ثروت و  فرمود:  قال الحس®(عليه السالم): مالَُك إن لَم يَُكن لََك، كُنَت له. فَال تَبِق َعلَيِه فإنُّه ال يَبقي َعلَيَك وكُلُه قَبَل أن يَأكُلََك; امام حس®(عليه السالم) 
بخورد و  كه تو را  بردار، پيش از آن بهره   ندار و آن را تكيه گاه خود قرار نده و آن را بخور و از آن  براى آن خواهى بود. هيچ از آن نگاه براى تو نباشد، تو 

 ى آن بشوى.(529) بهره

پسندم آنچه را جانان پسندد

قُم أَحبُّ إَيلَّ ِمن الصحِة. قيل للحس®(عليه السالم): انَّ أباذرٍّ يقوُل: الَفقُر أحبُّ إَيلّ ِمن الِغنى والسُّ
فقال(عليه السالم): رَِحَم اللُه تعاىل أباذر، أّما أَنا فأقوُل َمن اتََّكَل َعىل حسِن اختياِر اللِه تعاىل لَه ñ يَتَمنَّ َغ¹َ ما اختارَُه اللُه عزَّوجّل لَُه; به حرضت ابا عبدالله(عليه السالم)

 تر از تندرستى است.  نيازى است و مريىض و بيÆرى برايم محبوب  تر از � براى من محبوب  گويد: فقر و تهيدستى  گفته شد كه ابوذر مى
براى او، انتخاب Êوده úنايى نخواهد عزوجل  كرد، جز آنچه كه خداى  هركس بر خدا تكيه   گويم،  فرمود: خداوند اباذر را رحمت كند، اّما من مى حرضت 

داشت.(530)

خردمند نشانه هاى پنجگانه 

قال الحس®(عليه السالم):
ُث َمن يَخاُف تَكِذيبَُه َو ال يَسأَُل َمن يَخاُف َمنَعُه َو ال يَِعُد ما ال يَقِدُر َعلَيِه َو ال يَرُجو ما يَُعنَُّف بِرَجائِِه َو ال يُقِدُم َعَىل ما يَخاُف فَوتَُه ِبالَعجِز َعنُه; العاِقل ال يَُحدِّ
ندارد  كند. و آنچه را كه توان آن را  ترسد چيزى طلب Êى   جلوگ¹ى و منع او مى  گويد و از كىس كه از  دارد، سخن Êى براى كىس كه از تكذيب او هراس  عاقل 

دارد، اقدام ترس از دست رفé آن را ـ بخاطر عجز ـ   شود، و بر چيزى كه  همراه با مشقت است اميدوار Êى  دهد. و به چيزى كه اميد به آن  وعده Êى
 كند.(531) Êى

پي نوشت :

مستدرك الوسائل، ج 12، ص 209.  .516

اليحرضه الفقيه، ج 4، ص 404. 517. من 
مستدرك الوسائل، ج 1، ص 151، ح 27.  .518

519. كلينى، اصول الكاىف، ج 2، ص 331.
520. موسوعة كلÆت الحس®(عليه السالم)، ص 767.

521. تحف العقول، ص 247.

522. تحف العقول، ص 246.
523. بحاراألنوار، ج 75، ص 127.
524. بحاراألنوار، ج 75، ص 128.

525. وسائل الشيعة، ج 16، ص 159.
526. بحاراألنوار،ج 75، ص 126.

527. موسوعة كلÆت االمام الحس®(عليه السالم)، ص 743 به نقل از احقاق الحق ج 11، ص 59.
528. تحف العقول، ص 247. 

529. بحاراألنوار،ج 68، ص 357.
530. موسوعة كلÆت االمام الحس®(عليه السالم)، ص 747 بنقل از احقاق الحق، ج 11، ص 591.

531. كلينى، اصول كاىف، ج 1،ص 20.
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عزادارى، شهادت و آزادگى در روايات

 

عزادارى

آتش عشق حسينى

 هاى گرمايى در دل حرارت و  براى شهادت حس�(عليه السالم)،  َحرارٌَة يف قُلوِب املُؤمنَ� ال تَربَُد اَبَداً;  قال رسول الله(صىل الله عليه وآله وسلم): «اِنَّ لَِقتِل الُحَس�(عليه السالم) 
 شود».(532) هرگز رسد و خاموش �ى مؤمنان است كه 

ديده هاى خندان

قال رسول الله(صىل الله عليه وآله وسلم): «يا فاِطَمُة! كُلُّ َع� باكِيٌَة يَوَم القياَمِة اِالّ َعٌ� بََكت َعىل ُمصاِب الُحَسِ� فاِنّها ضاِحَكٌة ُمستَبِرشٌَة ِبَنعيِم الَجنَِّة; فاطمه جان! روز
مژده داده  هاى بهشتى  قيامت هر چشمى گريان است; مگر چشمى كه در مصيبت و عزاى حس� گريسته باشد، كه آن چشم در قيامت خندان است و به نعمت

 شود».(533) مى

نوحه خوا¶ سّنتى

َعن اَ¿ هارون املكفوِف قال: َدَخلُت َعىل ا¾ َعبِدالله(عليه السالم) فَقاَل يل: اَنِشد¼، فأَنَشدتُُه فَقاَل: ال، كº تُنِشدوَن وَكºَ تَرثيِه ِعنَد قَربِه... ; ابو هارون مكفوف
فرمود: اينطور نه، هºن طور كه (براى برايش اشعارى خواندم.  فرمود: «برايم شعر بخوان». پس   گويد: خدمت حرضت صادق(عليه السالم)رسيدم. امام به من  مى

 خوا¶».(534) مرثيه مى نزد قرب حرضت سيد الشهدا   گونه كه   كنيد و هºن شعرخوا¶ مى خودتان) 

شيعيان همدل و همراه

 كنند، برگزيده است كه ما را يارى مى براى ما، شيعيان و پÇوا¶  َويَحزَنوَن لِحُزنِنا; خداوند  قال عيل(عليه السالم): «اِنَّ الله اِختاَر لَنا شيَعًة يَنُرصونَنا َويَفرَحوَن لِفَرَِحنا 
گردند».(535)   محزون مى  شوند و در اندوه و غم ما،  با خوشحاىل ما خوشحال مى

قطره اى اشك

بريزد، خداوند او را در  اى اشك  قطره  هاى ما  قاَل الحس�(عليه السالم): «َمن َدِمَعت َعيناُه فينا قَطرًَة بَوَّأُه اللُه عَزََّوَجلَّ الَجنََّة; چشºن هر كس كه در مصيبت
 دهد».(536) بهشت جاى مى

عزادارى پاداش 

براى كشته شدن يِه بَوَّأَُه اللُه يف الَجنَِّة غُرَفاً; هر مؤمنى كه چشºنش  ا ُمؤِمن َدِمَعت َعيناُه لَِقتِل الُحَسِ� َوَمن َمَعه َحتّى يَسيَل َعىل َخدَّ ُّÎَقال السجاد(عليه السالم): «ا
 دهد».(537)  هاى بهشتى جاى مى غرفه گردد، خداوند او را در  صورتش جارى  همراهانش اشكبار شود و اشك بر  حس� بن عىل(عليه السالم) و 

اشك عىل(عليه السالم) در سوگ شهداى كربال

تَرَقرَقَت َعيناُه لِلبُكاِء ثُمَّ قاَل: هذا مناُخ رِكاِبِهم وهذا ُملقى رِحالِِهم وهيُهنا تُهراُق قاَل الباقر(عليه السالم): «َمرَّ َعيلٌّ ِبَكربَال يف اِثَنِ� ِمن اَصحاِبِه قاَل: فَلºّ َمرَّ ِبها 
 هايش حرضت، هنگام عبور از آنجا، چشم كردند،  يارانش از «كربال» گذر  امÇاملؤمن�(عليه السالم) با دو تن از  ِدماُؤُهم، طو¿ لَِك ِمن تُْربَة َعليِك تُهراُق ِدماُء األِحبَِّة; 
 شود، خوشا به حال تو اى  هايشان ريخته مى بارافكندنشان است و اينجا خون  خوابد، اينجا محّل   هايشان بر زم� مى مركب فرمود: اينجا  اشك آلود شد، سپس 

 شود!»(538) خاÙ كه خون دوستان بر روى تو ريخته مى

اشك، مانع آتش
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مَع ِحجاباً بَيَنُه ذُكِرنا ِعنَدُه يَخُرُج ِمن َعيَنيِه ماء ولَو ِمثَل َجناحِ البَعوَضِة اِالّ بََنى اللُه لَُه بَيتاً يف الَجنَِّة َوَجَعَل ذلَِك الدَّ ذكَرَنا اَو  قال الباقر(عليه السالم): «ما ِمن رَُجل 
نزد او از ما فرمود: هيچ كس نيست كه ما را ياد كند، يا   ى اهل بيت، گريست و سپس  درباره  هاى «كميت»  َوبََ� الّنارِ; امام باقر(عليه السالم) پس از شنيدن رسوده

 اى بنا كند و آن اشك را حجاب ميان او و آتش برايش در بهشت، خانه  كه خداوند   اى اشك آيد، مگر آن  ى بال پشه ياد شود و از چشºنش هر چند به اندازه
دوزخ قرار دهد».(539)

مجالس حسينى

ثُوَن؟ فََقاَل: نََعْم، قَاَل: إِنَّ تِلَْك الَْمَجالَِس أُِحبَُّها فَأَْحيُوا أَمْرَنَا، فَرَِحَم اللَُّه َمْن أَْحيَى أَمْرَنَا; امام صادق(عليه السالم) از قال الّصادق(عليه السالم) لِلُفَضيل: «تَْجلُِسوَن َو تَُحدِّ
دارم، پس امِر (امامت) ما را زنده  گونه مجالس را دوست  فرمود: اين  گوييد؟ گفت: آرى،   نشينيد و حديث و سخن مى پرسيد: آيا (دور هم) مى «فُضيل» 

بداريد. خداى رحمت كند كىس را كه امر و راه ما را احيا كند».(540)

اشك هاى ارزشمند

لِحُزْنَِنا، أََما إِنََّك َسَرتَى ِعْنَد وَن ِمْن أَْهِل الَْجَزعِ لََنا َو الَِّذيَن يَفْرَُحوَن لِفَرَِحَنا َو يَحْزَنُوَن  قال الّصادق(عليه السالم): «... رَِحَم اللَُّه َدْمَعتََك، أََما إِنََّك ِمَن الَِّذيَن يَُعدُّ
مورد رحمت قرار فرمود: خداى، اشك تو را  سوگواران و گريه كنندگان بر عزاى حسينى بود ـ  َمْوتَِك ُحُضوَر آبَاéِ لََك...; امام صادق(عليه السالم)ـ به «مسمع» كه از 
گردند. آگاه باش! تو هنگام    شوند و با اندوه ما غمگ� مى  آيند، و از آنا¶ كه با شادى ما شاد مى دهد. آگاه باش، تو از آنا¶ كه از دلسوختگان ما به شºر مى

مرگ، شاهد حضور پدرانم بر بال� خويش خواهى بود».(541)

نََفس هاى تسبيح

ِرسّنا ِجهاٌد يف َسبيِل اللِه. ُه لَنا ِعبادٌة وكِتºُن  قاَل الّصادُق(عليه السالم): «نََفُس املَهموِم لِظُلِمنا تَسبيٌح وَهمُّ

فرمود: نََفس كىس كه بخاطر مظلوميّت ما اندوهگ� شود، تسبيح است و َهِب; امام صادق(عليه السالم)  ثُمَّ قاَل اَبو َعبِدالله(عليه السالم): يَِجُب اَن يُكتََب هذا الحديُث ِبالذَّ
افزود: اين حديث را بايد با طال نوشت!»(542) براى ما، عبادت است و پوشاندن راز ما جهاد در راه خداست. سپس امام صادق(عليه السالم)  اندوهش 

شهادت

باالترين نيì ها

هركارى خÇ، خÇ و نيì ديگرى ; باالتر از  قال رسول الله(صىل الله عليه وآله وسلم): «فَْوَق كُلِّ ِذي ِبّر ِبرٌّ َحتَّى يُْقتََل ِيف َسِبيِل اللَِّه فَِإَذا قُِتَل ِيف َسِبيِل اللَِّه فَلَيَْس فَْوقَُه ِبرٌّ
فردى در راه خدا كشته شود، و باالتر ازكشته شدن در راه خدا خÇ و نيì نيست».(543)  كه  است تا آن

برترين مرگ ها

 ها است».(544) مرگ برترين  َهاَدِة; شهادت  قال رسول الله(صىل الله عليه وآله وسلم): «أَْرشََف الَْمْوِت قَتُْل الشَّ
مرگ، با شتاب تعقيب كننده است «همه را در كْرََم الَْمْوِت الَْقتُْل;  أَ الَْهارُِب، إِنَّ  يُْعِجزُُه  اَمÇُاملُؤمن�(عليه السالم): «إِنَّ الَْمْوَت طَالٌِب َحِثيٌث الَ يَُفوتُُه الُْمِقيُم، َوالَ  قال 

مرگ، كشته شدن است».(545)  ترين  گرامى دارند،  برهند و نه فراريان او را باز  يابد» نه ماندگان از دست 

برترين قتل

َهاَدِة; واالترين قتل، كشته شدن شهيدان است».(546) قال رسول الله(صىل الله عليه وآله وسلم): «أَْرشََف الَقتِل قَتُْل الشَّ
هزار رضبه شمشÇ به از مرگ در بسرت

فرزند ابيطالب در يِف اَهَوُن َعَيلَّ ِمن َميتَة َعَىل الفِراِش;. قسم به كسيكه جان  اَمÇُاملُؤمن�(عليه السالم): «َوالَّذي نَفُس ابِن اَ¾ طالب ِبيَِدِه ألَلُف َرضبَة ِبالسَّ قال 
مرگ در بسرت است».(547)  ى شمشÇ بر من آسانرت از  هزار رضبه دست اوست، 

مرگ در بسرت، هرگز!

اَمÇُاملُؤمن�(عليه السالم): «اَيُّها الّناُس إِنَّ الَْمْوَت الَ يَُفوتُُه الُْمِقيم، َوال يُْعِجزُُه الَْهارُِب ليَس َعِن املَوِت َمحيٌص، َوَمن Îَ òُت يُقتَل واَِنَّ أَفَضَل الَْمْوِت الَْقتُْل، َوالَّذي قال 
                 ;           
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�Çد طبيعى مرگ به هركس و نيست گريزى مرگ از را فراريان و ايستادگان هºنا مردم اى الفِراِش َعَىل َميتَة ِمن َعَيلَّ اَهَوُن يِف ِبالسَّ َرضبَة ألَلُف ِبيَِدِه نَفيس

مرگ در بسرت».(548)  ى شمشÇ آسانرت است بر من از  هزار رضبه مرگ است و سوگند به خداö كه جانم در دست اوست،   شود و شهادت بهرتين  كشته مى

شهادت كرامت است

كرامت ماست».(549) هاَدةُ; كشته شدن عادت ما و شهادت  قال السجاد(عليه السالم): «الَقتُل لَنا عاَدٌة وَكَراَمتَُنا الشَّ

شهادت آرزوى اوليا

قال رَسوُل الله(صىل الله عليه وآله وسلم): «َوالَّذي نَفيس بيَِدِه «لَوال اَنَّ رِجاالً ِمَن املؤِمنَ� ال تَطيُب اَنُفُسُهم» لََوَددُت اَّ¼ اُقتَل يف َسبيِل اللِه، ثُمَّ اُحيا، ثُمَّ اُقتَل، ثُمَّ اُحيا،
ندارند» دوست داشتم كه در راه خدا نه يكبار و  كه جمعى از مؤمن� خوش   كه جانم به دست اوست «اگر نبود اين ثُمَّ اُقتَل، ثُمَّ اُحيا، ثُمَّ اُقتَل; قسم به آن

گردم».(550) دوبار، كه چندين بار زنده گشته و بار ديگر كشته 

روزى شهادت

ِمن ُدعائِه (عليه السالم) لºَّ عَزََم َعىل لِقاِء الَقوِم ِبِصّف�:
پروردگار َهاَدَة، َواْعِصْمَنا ِمَن الِْفتَْنِة; خدايا، اى  ; َوإِْن أَظْهَرْتَُهْم َعلَيَْنا فَارْزُقَْنا الشَّ ْدنَا لِلَْحقِّ نَا، فََجنِّبَْنا الْبَْغَي َوَسدِّ ْقِف الْمَرْفُوعِ.... إِْن أَظْهَرْتََنا َعَىل َعُدوِّ اللَُّهمَّ رَبَّ السَّ
گردان واگر دشمنان بر ما پÇوز شدند، شهادت را روزÎان استوارمان  دورمان دار و بر حق  گرداندى، از ستم و تجاوز  برافراشته... اگر ما را بر دشمنان پÇوز  آسºن 

بازمان دار».(551) فرما و از فتنه 

زيباترين فرجام

َهاَدِة; من از خدا به گشايش َعاَدِة َوالشَّ اَمÇاملُؤمن�(عليه السالم): «َواَنا أَْسأَُل اللَه ِبَسَعِة رَْحَمِتِه، َوَعِظيِم قُْدرَتِِه َعَىل إِْعطَاِء كُلِّ َرْغبَة.... أَْن يَْخِتَم ِيل َولََك ِبالسَّ عن 
 خواهم كه پايان زندگى من و تو را به نيكبختى و شهادت قرار دهد».(552)  كند) مى  كه هرچه بخواهد عطا مى بزرگى قدرتش (بر آن رحمت و 

شهادت در راه خدا

پيامربت را به او همراهى با  هاَدَة يف َسبيلَك َواملُرافََقَة لَِنبيَِّك; خداوندا; شهادت در راهت را و  اَمÇِاملُؤِمن�(عليه السالم) لِهاِشِم بِن ُعتبََة فَقال: اللُّهمَّ ارزُقُه الشَّ دعاُء 
روزى كن».(553)

همراهى َعَداِء ، َومُرَافََقَة االْنِْبيَاِء;... از خداوند جايگاه شهيدان و زندگى با سعادûندان و  َهداِء ، َوُمَعايََشَة السُّ اَمÇاملُؤمن�(عليه السالم): «... نَْسأَُل اللَه َمَنازَِل الشُّ قال 
 كنم».(554) پيامربان را طلب مى با 

آزادگى

عمل به رشايط آزادگى

 شود». بازگردانده مى هركس در انجام رشايط آزادى كوتاهى كند، به بندگى   (555); الرِّقِّ يَِّة اُعيَد اِىل  َ َعن إحكاِم الُحرِّ قال َعٌيل(عليه السالم): «َمن قَرصَّ

زيبايى آزادگان

دورى از عيب و عار است». آزادگان;  قال َعٌيل(عليه السالم): «َجºُل الُحرِّ تََجنُُّب العاِر;(556) زيبايى 
برآيد، به كºل آزادى رسيده است».  هاى ديگران  ìهركس از زير بار ني يَِة;(557)  قال َعٌيل(عليه السالم): «َمن قَىض ما أسلََف ِمن االِحساِن فَهَو كامُل الُحرِّ

شايسته ى آزادى

 ى آزادى است». آورد، شايسته درست به جاى  هركس رشايط بندگى خدا را  قال َعٌيل(عليه السالم): «َمن قاَم بَِرشاِيِط الُعبوِديَِّة أهٌل لِلِعتِق;(558) 

خوش رويى
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آزادگان است». ;(559) خوش رويى، ويژگى  قال َعٌيل(عليه السالم): «ُحسُن الِبِرش شيَمُة كُلِّ ُحرٍّ

رهايى از كينه و مكر

آزادگى، از كينه و فريب، پاك است». ََّهٌة ِمن الِغلِّ واملَكر;(560)  يَُّة ُمنَز قال َعٌيل(عليه السالم): «الُحرِّ

ويژگى آزادگان

االَبرار;(561) رشم و عّفت (باز ايستادن از آنچه حالل نيست) از االَحراِر َوشيَمُة  َة ِمن َخالئِِق االÎاِن وأَنَُّهº لََسِجيَُّة  قال َعٌيل(عليه السالم): «اِنَّ الَحياَء والِعفَّ
نيكوكاران است».  ى  آزادگان و شيوه  هاى اÎان، روش  ويژگى

رسچشمه ى خو¿ ها

َعن أ¾ عبِدالله(عليه السالم): َخمُس ِخصال َمن لَم تَُكن فيِه َخصلٌَة ِمنها، لَيَس فيه كَثÇٌ ُمستَمتَع:
هركس يì از آنها را يَُّة;(562) پنج ويژگى است كه  أَوَّلُها الَوفاُء، والثّانِيَُة التَّدبÇُ، والثالِثَُة الَحياُء، والرّاِبَعُة ُحسُن الُخلِق، والخاِمَسُة وِهَي تَجَمُع هِذِه الِخصاَل، الُحرِّ
دارد، آزادگى  ها را  چهارم خوش اخالقى و پنجم كه ûام اين ويژگى ندارد. اول وفا، دوم تدبÇ، سوم حيا و رشم،   اى وجود  نداشته باشد، در او خÇ قابل استفاده

است».

پي نوشت :

532. جامع احاديث الشيعه، ج 12، ص 556.
533. بحار االنوار، ج 44، ص 293.
534. بحار االنوار، ج 44، ص 287.

535. غرر الحكم، ج 1، ص 235.
536. احقاق الحق، ج 5، ص 523.

537. ينابيع املودة، ص 429.
538. بحار االنوار، ج 44، ص 258.

539. الغدير، ج 2، ص 202.
540. وسائل الشيعة، ج 10، ص 392.
541. وسائل الشيعه، ج 10، ص 397.

542. اماىل شيخ مفيد، ص 338.
543. وسائل الشيعه، ج 11، ص 10، حديث 21.

544. بحار االنوار، ج 67، ص 8، حديث 4.
545. نهج البالغه، خطبه ى 123.

546. نهج الفصاحة، ص 668.
547. بحار االنوار، ج 97، ص 40، حديث 44.
548. وسائل الشيعه، ج 11، ص 8، حديث 12.

549. بحار االنوار، ج 45، حديث 118.
550. صحيح بخارى، ج 4، ص 21، باب ûّنى الشهاده.

551. نهج البالغه، خطبه ى 170.
552. نهج البالغه، نامه 53.

553. نهج الّسعاده، ج 2، ص 108.
554. نهج البالغه، خطبه ى 23.
555. غرر الحكم، ش 7715.
556. غرر الحكم، ش 7566.
557. غرر الحكم، ش 8724.
558. غرر الحكم، ش 3940.
559. غرر الحكم، ش 9935.
560. غرر الحكم، ش 6484.
561. غرر الحكم، ش 5442.

562. بحار االنوار، ج 75، ص 284.
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احكام عاشورا

روزه ى عاشورا

فرمود: بنى اميّه مكروه است.(563) در روايت آمده است كه امام صادق(عليه السالم)  عرفه است يا عيد قربان  دارد روز   ى روز عاشورا و روزى كه انسان شك  روزه
روزه در آن روز سّنت آل اميّه بگ�ند و  روزه  بش�رند و  مبارك  بگ�ند و و  كردند كه اگر موفق به قتل امام حس�(عليه السالم) بشوند، روز شهادت او را جشن  نذر 

كردند.(564) روزه عاشورا نهى  است، لذا ا�ه اطهار(عليهم السالم) به جهت مخالفت با اين طايفه تبه كار و عدم ه�هنگى با آنان از 

روزه.(565) خوددارى كند بدون قصد  خوردن و آشاميدن  مستحب است در روز عاشورا انسان تا عرص از 

عزادارى

براى سيدالشهدا(عليه السالم) از افضل قربات است.(566) عزادارى  ـ 

 باشد؟ عزادارى بدون اذن شوهر جايز مى مراسم  س ـ آيا برپا كردن 
ج ـ در صور» كه از اموال شوهر باشد جايز نيست.(567)

برهنه ¯وده و سينه ز®  توانند در مقابل آنها بدن خود را  مردان مى عزادارى و سينه ز® و احت�ل ايجاد مفسده آيا  مراسم  س ـ با توجه به حضور بانوان در 
كنند؟

نامحرم را نگاه كنند.(568) ج ـ زنها نبايد بدن 

كب�ه است.(569) گردد كه اذيت از گناهان  عزادارى نبايد موجب اذيت مسل�نان  م ـ 

 شود. احرتامى به مسجد محسوب مى  شوند كه نوعى ´   شوند با كفش وارد مى  ها كه وارد مسجد مى برخى از دسته س: گاهى 
دارد. ج ـ اگر موجب هتك حرمت شود اشكال 

عزادارى؟  سوگوارى امام حس�(عليه السالم) ¯از مقدم است يا  س ـ در ايام 
كردند.(570) دارند. ه�نطور كه امام حس�(عليه السالم) روز عاشورا هنگام ظهر ¯از ظهر اقامه  ج ـ بهرت آن است كه ¯از را مقدم 

افراد باز است و بيشرت در خيابان و معابر عمومى ظاهر پ�اهن   شود و همچن� غالباً پشت  مجروح شدن بدن مى مورد زنج� ز® كه منجر به سياه شدن يا  س ـ در 
 شوند، نظر ش� چيست؟ مى

 كه موجب رضر فاحش بر بدن شود.(571) ندارد مگر اين ج ـ مانعى 

دارد يا خ�؟ عزادارى عيب  براى  مردان با حضور زنان  برهنه شدن  س ـ آيا 
مرد اجنبى نظر كنند.(572) ندارد و زنها نبايد به بدن  ج ـ مانع 

 رسد. آيا اين عمل جايز است؟ مردان رهگذر مى  ها با بلندگو به گوش   كنند و صداى آن سخÃا® مى عزادارى، زنان مداحى و  س ـ در مجالس زنانه 
معرض ريبه و التذاذ نباشد حرام نيست.(573) ج ـ شنيدن صداى ايشان اگر در 

استفاده از لباس سياه
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بزرگا® چون  باشد. و عمال  عزادارى امام حس�(عليه السالم) و ديگر ا�ه(عليهم السالم) چون از مصاديق تعظيم شعائر است واجد رجحان رشعى مى پوشيدن لباس سياه در 
كردند.(574)   بروجردى در روز عاشورا از قباى سياه استفاده مى  الله  مرحوم آية

دارد.(575) پوشيدن لباس سياه به عنوان اعالن حزن و اندوه در مصيبت امام حس�(عليه السالم)و ا�ه(عليهم السالم)رجحان 

مكروه است؟ عزاداران امام حس�(عليه السالم)  آيا ¯از خواندن با لباس سياه مربوط به 
 باشد.(576) مكروه ¯ى دارد لذا ¯از خواندن با آن نيز  عزادارى آن حرضت ك�ل رجحان را  عزاداران سيدالشهداء است و  ج: چون لباس سياه عالمت 

 هاى بنى هاشم لباس سياه و خشن فرزند امام سجاد(عليه السالم) نقل شده كه وقتى حس� بن عىل(عليه السالم) كشته شد، زن در وسائل الشيعه، ج 2، ص 890 از 
كرد.   درست مى براى آنان طعام  پوشيدند و امام سجاد(عليه السالم)

كرده مبنى بر عدم كراهت لباس سياه به جهت حزن امام حس�(عليه السالم). مستدرك ص 327 روايا» نقل  نورى در ج 3  مرحوم حاجى 

تربت

احرتامى مثل نجس كردن.(577)   الزم است حرمت تربت امام حس�(عليه السالم) حفظ شود و حرام است هر نوع ´
مستحب است سجده بر تربت امام حس�(عليه السالم).(578)

براى سجده بهرت از هر چيز تربت امام حس�(عليه السالم) است.(579)
مستحب است كام طفل با تربت امام حس�(عليه السالم) باز شود.(580)

مستحب است مخلوط كردن مقدارى تربت با حنوط ميت هنگام دفن.(581)

همراه او گذاشته شود و با حنوط او نيز مخلوط كنند.(582) مستحب است هنگام دفن ميت مقدارى تربت 

خوردن اندÒ از آن به نيت استشفاء جايز است.(583) خوردن هر نوع خاك حرام است، به جز تربت حس�(عليه السالم) كه 
 ى دخرت.(584) بگذارند. مثال جهيزيه همراه آن   فرستند، مستحب است مقدارى تربت هم  كااليى كه به جايى مى

عالمت

گزاىف خريدارى شده و حمل آن نيز موجب اشكال است. اين  كنند كه به قيمت   هاى مذهبى، اقدام به حمل «عالما»» مى عزادارى س: بسيارى از تكايا در ايام 
دارد؟ وسائل از نظر رشعى چه حكمى 

ندارد.(585) ج ـ اشكال 

 شود و بعىض داراى نقش و نگارهايى نيز هستند چيست؟  ها استفاده مى عزادارى امام حس�(عليه السالم) از آن مراسم  س ـ حكم علم هايى كه در 
 ها جايز است.(586) عزادارى از آن ج ـ استفاده در 

مرصف كنند؟ عزادارى و تعم� حسينيه  برسانند؟ و در  فروش   بندند، به  محرم بر روى علم مى  هايى را كه ايام  پارچه و دست�ل س ـ آيا جايز است 
برسانند.(587)  ها  عزادارى و احتياجات حسينيه مصارف  بفروشند و به   توانند  متعارف باشد مى عزادارى محل حاجت نباشد، و زايد بر  مراسم  ج ـ اگر در 

تعزيه و شبيه خوا®

ندارد. وىل بهرت است به جاى آن، مجالس روضه خوا® برپا كنند.(588) تعزيه و شبيه خوا® اگر مشتمل بر حرام نباشد و موجب وهن مذهب نشود اشكال 
ندارد.(589) اگر تعزيه خوا® مشتمل بر حرام نباشد و موجب وهن مذهب نشود مانعى 

س ـ آيا تشبه به اهل بيت(عليهم السالم) در ¯ايش و تعزيه و غ� آن جايز است؟
ندارد.(590) مستلزم اهانت نباشد مانعى  ج ـ در صور» كه 
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بزرگان دين شود بايد اجتناب شود.(591) اگر تعزيه و شبيه خوا® موجب هتك حرمت به ساحت مقدس 

دارد؟ صورت   كند چه  فردى نقش يØ از ا�ه(عليهم السالم)را بازى مى  ها همچون تعزيه كه  س ـ شبيه سازى در ¯ايش
ج ـ با مراعات احرتام آنان جايز است.(592)

امر به معروف

وترك آن معصيت است ودر مستحبّات و مكروهات، امر ونهى مستحب  هاى عمليه آمده است، واجب است  معروف و نهى از منكر با رشايطى كه در رساله امر به 
است.(593)

احكام دفاع

 اى كه امكان داشته باشد. از بذل جان و مال دفاع از آن به هر وسيله اگردشمن بر بالد مسل�نان و رسحدات آنها هجوم ¯ايد، واجب است بر «جميع مسل�نان» 
و در اين امر احتياج به اذن حاكم رشع نيست.(594)

اسالم و مسل�نان اگر بعىض رؤساى م�لك اسالمى يا بعىض وكالى مجلس موجب بسط نفوذ اجانب شوند، چه نفوذ سياىس يا اقتصادى يا نظامى كه مخالف مصالح 
الزم است او را فرض شود كه احراز آن مقام به حق بوده بر مسل�نان  منعزل است، اگر  دارد هر مقامى كه باشد ـ   ى اين خيانت از مقامى كه  است به واسطه

مجازات كنند به هر نحو كه ممكن باشد.(595)

حرم امام حس�(عليه السالم)

حرم امام حس�(عليه السالم)توقف ¯ايد.(596) ندارد (جنب، حائض، نفساء) نبايد در  طهارت  كىس كه 

¯ازش را áام بخواند، وىل اگر بخواهد در جايى كه اول جزء اين مسجد نبوده و بعد به اين مسجد  تواند در مسجدالحرام ومسجد النبى و مسجد كوفه  مسافر مى
حرم و رواق حرضت سيدالشهداء(عليه السالم) بلكه در مسجد متصل به  تواند در  اضافه شده، ¯از بخواند، احتياط واجب آن است كه شكسته بخواند و نيز مسافر مى

حرم ¯از را áام بخواند.(597)
احرتامى باشد تطه� آن واجب است بلكه احتياط واجب آن است كه اگر  ها نجس شود چنانچه ماندن آن ´  حرم امامان، حرام است. و اگر يØ از آن نجس كردن 

احرتامى هم نباشد آن را تطه� كنند.(598)  ´

ياد امام حس�(عليه السالم)

مواردى كه ياد كردن حرضت سيدالشهداء(عليه السالم) سفارش شده است هنگام نوشيدن آب است. در رساله توضيح املسائل آمده است بعد از آب آشاميدن از جمله 
مستحب است حرضت ا´ عبدالله(عليه السالم) و اهل بيت ايشان(عليهم السالم) را ياد كند و قاتالن آن حرضت را لعنت ¯ايد.(599)

نام امام حس�(عليه السالم)

احرتامى به آن حرام هرگونه ´  الزم است و  نام امام حس�(عليه السالم) مانند نام پيامرب(صىل الله عليه وآله وسلم) و ساير امامان(عليهم السالم) از اسامى مقدىس است كه احرتام به آن 
است مانند:

 اى كه نام ايشان بر آن نوشته شده است.  ـ سوزاندن ورقه الف

احرتامى به آن باشد مثال زباله دان.  ـ انداخä آن در جايى كه ´  ب
احرتامى به آن باشد.(600)  ـ نوشä آن بر چيزى كه ´  ج

 تواند ندارد يا غسل بر او واجب شده است ¯ى طهارت حرام است. پس كىس كه وضو  دست زدن به نام امام حس�(عليه السالم) يا رساندن جايى از بدن به آن بدون 

بزند.(601) مبارك دست  به اين نام 



file:///G|/ghrooh%20tamin%20manabe/L/job/rahtoshe/rahtooshe1/rahtooshe-82/moharam1382/16.htm[6/10/2021 10:34:07 AM]

برساند.(602)  هاى انبياء و ا�ه  شخص ´ وضو نبايد بدن خودرا به نام

دارد؟  عىل، رضوى چه حكمى  س: مس نام هايى چون عبدالحس�، غالمحس�، قربان
ندارد مگر (رضوى)(603) مذكور اشكال  ج ـ مس اسامى 

وقف

موارد ديگر رصف شود.(604) مراسم امام حس�(عليه السالم) وقف شده نبايد در  برگزارى  براى   چه  آن
مدرسه و مسجد تبديل شود. اگر هم تبديل شده مورد خاص از آن استفاده شود و جايز نيست به   شود بايد در ه�ن  ساخت�® را كه به نام حسينيه ساخته مى

برگردد.(605) بايد به حال اول 
مرصف شود و تغي� آن در امور ديگر جايز نيست.(606) عزادارى امام حس�(عليه السالم) وقف شده باشد بايد در ه�ن امر  مراسم  برگزارى  براى   چه  آن

 شود حكمش چيست؟ مرتوك و مخروبه شده اگر èاند ضايع مى  اى كه  س ـ اثاث حسينيه
بفروشند و رصف احتياجات حسينيه ¯ايند.(607)  ى ديگر قابل استفاده نيست  ج ـ اگر در آن حسينيه يا حسينيه

مصارف ديگر استفاده ¯ود؟ براى  س ـ آيا جايز است وسايل و ظروف حسينيه را 
براى حسينيه وقف شده است، جايز نيست. ج ـ اگر 

دارد؟ قربستا® كه قسمتى از آن به حال تعطيل در آمده چه صور»  س: ساخä حسينيه در 
قربستان اگر وقف دفن اموات باشد جايز نيست.(608) ج ـ 

قمه زدن

 نويسد: عزادارى حسينى مى مراسم   ى قمه ز® و  درباره مرحوم عالمه ام� عامىل 
اخروى، ايذاء دارد و نه اجر  وزخمى ساخä رس كه نه سود دنيوى  عزادارى حسينى به حكم عقل ورشع حرام است  مراسم  «قمه ز® و اع�ىل ديگر از اين قبيل در 
 كنند. و  ها را وحىش قلمداد مى مورد áسخر قرار داده و آن  ى اهل بيت را در انظار مردم  نفس است كه خود در رشع حرام است. در مقابل اين عمل، شيعه

شØ نيست كه اين اع�ل ناىش از وساوس شياط� بوده و موجب رضايت خدا و پيامرب(صىل الله عليه وآله وسلم) و اهل بيت(عليهم السالم) نيست».(609)

 شود؟ مرگ كىس شد آيا اين عمل خودكىش و گناه محسوب مى  ها موجب  عزادارى اگر قمه زدن در 
دارد.(610) كرده باشد حكم انتحار  اگر با خوف خطر جان اقدام 

س ـ آيا قمه ز® جايز است؟ چنانچه در اين خصوص نذرى وجود داشته باشد وظيفه چيست؟
الزم است شيعيان از آن  ى سوء بر آن مرتتب خواهد شد. لذا  پذيرش و نداشä هيچگونه توجيه قابل فهم مخالف�، نتيجه مسأله قمه زدن به علت عدم قابليت 

مورد نذرى وجود داشته باشد نذر صحيح نيست.(611) خوددارى كنند. و چنانچه در اين 

مورد نذرى وجود داشته باشد وظيفه چيست؟ س ـ آيا قمه زدن جايز است؟ چنانچه در اين 
دارد.(612) س ـ اشكال 

موسيقى

 خوانند آيا است�عش جايز است يا خ�؟  ى كربال را با وزن و ساز و با لحن خوب مى س ـ در راديو مدح ا�ه طاهرين(عليهم السالم) يا واقعه
ندارد.(613) ج ـ اگر غنا و موسيقى نباشد مانع 
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لوازم حرام فروش آن  دارد؟ و آيا خريد و   زنند از لحاظ رشعى چه حكمى   ى شهدا موزيك عزا مى جنازه مراسم تشييع  نوازنده و كسا® كه در   هاى  س ـ هيئت
است يا خ�؟

ندارد.(614) مشكوك مانع  مطرب جايز نيست و صداهاى  فروش آالت لهو حرام است و موسيقى  ج ـ خريد و 

س ـ آيا زدن طبل و شيپور در تعزيه حرضت سيدالشهدا(عليه السالم) جايز است يا نه؟
ندارد.(615) ج ـ اگر از آالت لهو و لعب نباشد و وهن بر مذهب هم نشود مانع 

ج ـ استفاده از آالت لهو و لعب حرام است وىل طبل و دهل و امثال آن جزء اين آالت نيست.(616)

نذر

براى انسان، نذر در خواب و نذر بدون اذن شوهر. نذرهاى چشم و هم چشمى، نذر ديگران  ندارد مانند، نذر بدون صيغه،  درستى  نذرها، اساس  بسيارى از 

نذرش با رضايت بگ�د و از كار كردن خودش در صور» كه با حق شوهر هم منافات نداشته باشد نذر ¯ايد باز هم بايد  كارمند باشد و حقوق  س ـ آيا اگر زن 
شوهر باشد.

صورت هم نذر بدون اذن شوهر باطل است.(617) ج ـ در اين 

 ام وىل بعد ايشان راىض شدند، آيا نذر من صحيح است؟ كرده شوهرم نذر  س ـ بدون اذن 
 كند.(618) اجازه بعدى آن را تصحيح ¯ى ج ـ نذر بدون اذن شوهر باطل است و 

دارد؟ فروخä نذورات جنىس همچون قند و شكر و چاى و رصف وجوه آن در مايحتاج مسجد و حسينيه چه حكمى  س ـ 
ندارد.(619)  اند مانعى  كرده ج ـ اگر نذر دهندگان مطلق نذر 

فروخت و پول آن را رصف كار خ� ديگرى ¯ود؟  توان  مرصف است مى برنج و گوشت و روغن را كه زائد بر  س ـ آيا نذورات مردم از قبيل 
عزادارى.(620)  توان آن را رصف چيز ديگرى ¯ود مگر در مس�  براى خرج روز عاشورا باشد ¯ى ج ـ اگر 

 ام كه چن� كنم». كرده  كنم»، يا «نذر  برآورده شد فالن كار را مى  ى نذر اگر بگويد: «خدايا اگر حاجتم  س ـ در صيغه
مرادف آن باشد.  كه حت�ً بايد «لله عّىل كذا» و الفاظ  آيا در انعقاد نذر كاىف است يا اين

 ى مخصوص خوانده شود.(621) ج ـ كاىف نيست و بايد صيغه

 اش چيست؟ براى او ممكن نيست وظيفه كرده كارى را انجام دهد و اكنون   ى رشعى نذر  س ـ كىس با صيغه
 تواند وجه آن بنابراين آيا مى  تواند نذر خويش را اداء ¯ايد.  دارد وىل به علت كمى جا در محّل سكونت ¯ى  ى حرضت ابوالفضل(عليه السالم)  سفره س ـ شخىص نذر 

برساند؟ مرصف ديگر  را به 
 كه قدرت بر وفا  ى نذر خوانده شده بايد بر طبق آن عمل كند مگر آن  ى مخصوص نذر را نخوانده وفاء به نذر واجب نيست و اگر هم صيغه ج ـ اگر صيغه

نداشته باشد.(622)

ندارد تكليف چيست؟ براى امام حس�(عليه السالم) نذرى ¯ود و اكنون امكان عمل به نذر را  س ـ شخىص 
 ى مخصوص بوده صرب كند تا امكان وفا حاصل شود.(623) ج ـ چنانچه نذر با صيغه

پي نوشت :
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563. توضيح املسائل امام، مسئله 1747.
تحريرالوسيله، ج1; ص 28، جواهر، ج 7، ص 107.  .564

565. توضيح املسائل مراجع، ج 1، ص 906.

566. استفتائات امام، ج 2، ص 28، س 71.
567. هزار و يك مسئله آية الله نورى، ج 2، س 6، ص 180.

568. جامع املسائل فاضل، ص 358.
نورى همدا®، ج 2، ص 40. 569. هزار و يك مسئله فقهى، 
570. جامع املسائل فاضل، ج 1، ص 623، س 2176.

571. استفتائات امام، ج 3، ص 580، س 34.
572. ه�ن، س 35.

573. جامع املسائل فاضل، س 2182، ج 1، ص 625.
574. جامع املسائل آية الله فاضل، ج 1، ص 621، س 2170.

نورى ، ج 2، ص 180، س 602. 575. جامع األحكام صاىف، ج 2، ص 130، س 159 و هزار و يك مسئله آية الله 
576. ه�ن، س 2171.

عروة، ج 1، ص 90، م 25.  .577
578. توضيح املسائل، م 1083.

579. رساله توضيح املسائل، تربيزى، 1092.

580. تحرير الوسيله، ج 2، ص 110، م 2.
عروة، ج 1، ص 4.  .581

عروة، ج 1، فصل 4.  .582
تحريرالوسيله، ج 2، ص 164، م 9. 583. توضيح املسائل، م 2628، 

584. وسايل الشيعه، ج 10، ص 410.
585. استفتائات امام، ج 2، ص 28، س 72.

586. جامع املسائل فاضل، ج 1، ص 623، س 2173.
587. ه�ن، س 2179.

588. استفتائات امام، ج 2، ص 28، س 71، و ج 3، س 44 ـ 40 ـ 47 ـ 33.
589. جامع املسائل فاضل، ج 1، س 2160.

590. جامع املسائل فاضل، ج 1، سؤال 2166.
591. اجوبة املسائل، ص 365.
592. احكام خانواده، ص 346.

593. توضيح املسائل مراجع، ج 2، ص 618، م 2786.

594. توضيح املسائل مراجع، ج 2، ص 624، م 2826.
595. ه�ن، م 2834.

596. تحرير الوسيله، ج 1، ص 38.
597. توضيح املسائل امام، مسأله 1356.

598. توضيح املسائل مراجع، ج 1، ص 476، م 904.
599. توضيح املسائل امام، م 2638.

600. استفتائات امام، ج 1، ص 115، س 311 و 312.
تحريرالوسيله، ج1، ص 32 و توضيح املسائل، م 319.  .601

602. رساله منتخب الوسائل، محمد كاظم يزدى، ص 146.
نورى همدا®، ج 2، ص 16، س 40. 603. هزار و يك مسئله، 

604. استفتائات امام، ج 2، ص 351، س 40.
605. استفتائات امام، ج 2، ص 3526، س 53، جامع املسائل، ج 1، ص 87، س 277، تحرير ج 2، ص 74، م 69.

606. استفتائات، ج 2، ص 351، س 40.
607. استفتائات امام، ج 2، ص 386، س 126.

608. استفتائات امام، ج 2، ص 358، س 59.
609. اعيان الشيعه، ج 10، ص 363.

عزادارى عاشورا، ص 34، سئوال 1 و 3. 610. بيانات رهربى و استفتائات آيات عظام پ�امون 
611. جامع املسائل فاضل لنكرا®، ج 1، ص 622، س 2172.

نورى همدا®، ج 2، ص 179، س 597. 612. هزار و يك مسئله، آية الله 
613. استفتائات امام، ج 2، ص 16، س 36.

614. استفتاءات امام، ج 2، ص 18.
615. استفتاءات امام، ج 3، ص 583، س 45.

616. استفتاءات امام خمينى، ج 1، ص 623، س 2174.
617. استفتاءات امام، ج 2، ص 461، ص 10.

618. استفتاءات امام، ج 2، ص 461.
619. جامع املسائل فاضل، ج 1، ص 372.
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نورى همدا®، س 754، ص 225. 620. هزار و يك مسئله آية الله 
621. استفتائات امام، ج 2، ص 460، س 8.

622. استفتائات امام، س 54، س 477.
623. استفائات امام، ج 2، ص 472، س 42.
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داستان ها(624)

پاداش عظيم گريه بر مصائب حس�(عليه السالم)

 گويد: فضل مى
كرد ابراهيم آرزو  فرزندش اس�عيل(عليه السالم) ذبح كند،  فرمان داد كه (در قربانگاه مكه) قوچى را به جاى  فرمود: وقتى كه خداوند  «از حرضت رضا(عليه السالم) شنيدم 
فرزندش را ذبح عزيزترين  فرزندش اس�عيل را با دست خود قربا� �ايد نه قوچ را به جاى اس�عيل تا به قلب او آن (اندوهى) وارد شود كه به قلب پدر كه  كه 

گردد».  ترين درجات «صاحبان پاداش بر مصائب»   ى عاىل گردد، تا در نتيجه شايسته    كند، وارد مى مى
نزد تو كيست؟ ابراهيم! محبوبرتين خلق من  كرد: اى  ابراهيم چن� وحى  خداوند به 

نزد من محبوبرت از حبيب تو محمد(صىل الله عليه وآله وسلم) باشد. پروردگارا نيافريدى خلقى را كه در  كرد:  ابراهيم عرض 
فرمود: محمد(صىل الله عليه وآله وسلم) را بيشرت دوست دارى يا خودت را؟ ابراهيم  خداوند به 

ابراهيم: محمد(صىل الله عليه وآله وسلم) را از جان خودم بيشرت دوست دارم.
فرزند خودت را؟ فرزند محمد(صىل الله عليه وآله وسلم) را بيشرت دوست دارى يا  فرمود:  خداوند 

فرزند خودم دوست دارم. فرزند محمد(صىل الله عليه وآله وسلم) را بيشرت از  ابراهيم: بلكه 
فرزندت به دست خودت به دردناكرت است، يا قربان �ودن  فرزند محمد(صىل الله عليه وآله وسلم) به دست دشمنانش از روى ظلم بر تو  فرمود: ذبح و كشته شدن  خداوند 

فرمان من؟ خاطر اطاعت از 
فرزندم به دست خودم. دردناكرت است از ذبح  فرزند محمد(صىل الله عليه وآله وسلم) به دست دشمنانش برايم  ابراهيم: بلكه ذبح 

 زنند،  كنند و گردن مى فرزند محمد يعنى; حس�، را ذبح مى  كنند از امت محمد هستند، به زودى از روى ظلم،  فرمود: اى ابراهيم، جمعيتى كه ادعا مى خداوند 
 شوند. مورد غضب من واقع مى  كنند، و در نتيجه آن جمعيت  چنانكه گوسفند را ذبح مى

براى مصائب امام حس�(عليه السالم) گريست. درد شد و همچنان  كرد و قلبش پر از اندوه و  ابراهيم گريه 

كرد كه: خداوند به او وحى 
 �ودى  كردى و گريه مى  كه او را قربان مى بفرض اين فرزندت (اس�عيل)   ى تو بر  فرزند محمد يعنى (حس�) را به جاى گريه براى   ى تو  ابراهيم! گريه «اى 

كردم»(625)  ترين درجات پاداش «صاحبان پاداش به خاطر مصائب» را به تو عنايت  قرار دادم، و عاىل

اسرتداد اموال توسط امام حس�(عليه السالم)

مصادره �ود، سپس كاروان را ضبط و به اصطالح   رفت، امام حس�(عليه السالم)در زمان امامتش، اموال  براى معاويه مى كاروا� حامل كاال از سوى ¼ن به سوى شام 
براى معاويه چن� نامه نوشت:

براى تو كاال و  گذشت، (پس از تحقيق معلوم شد) كه  نزديك ما مى  آمد و از  فرزند ابوسفيان، اما بعد: كاروا� از ¼ن مى «از حس� بن عىل(عليه السالم) به معاويه 
اشباع كنى. وىل من سÂاب و  فرزندان پدرت را به وسيله آن كاالها،  حرص  ذخÂه كنى؟ تا تشنگى و  انبارهاى دمشق،   كند تا در  زينت و عنرب و عطريات حمل مى

كردم (ا� احتجت اليها فاخذتها و السالم)».(626) مصادره)  به آن كاالها، نياز داشتم و ضبط (و 

مصادره �ود.  رود،  براى طاغوت مى صورت امكان بايد امواىل را كه   دهد كه در  اين روش امام حس�(عليه السالم) نشان مى

اÆام حجت امام حس�(عليه السالم)

فرمود: شمشÂش تكيه داد و با صداى بلند  برابر لشكر دشمن، بر  امام حس�(عليه السالم) در كربال در 
 شناسيد؟» مرا مى «ش� را به خدا آيا 

فرزند رسول خدا(صىل الله عليه وآله وسلم) هستى. گفتند: آرى تو 
مادرم فاطمه(عليها السالم) دخرت محمد(صىل الله عليه وآله وسلم) است؟»  دانيد كه  فرمود: «ش� را به خدا، آيا مى

گفتند: آرى
گرويد؟» اسالم   ام خديجه، دخرت خويلد، نخست� بانوÇ است كه به   دانيد كه جده فرمود: «ش� را به خدا آيا مى
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گفتند: آرى
 كند عموى من است؟»  دانيد كه جعفر كه در بهشت پرواز مى فرمود: «ش� را به خدا آيا مى

گفتند: آرى
همراه من است، شمشÂ رسول خدا(عليه السالم) است؟»  دانيد اين شمشÂ كه  فرمود: «ش� را به خدا آيا مى

گفتند: آرى
 ى رسول خدا(صىل الله عليه وآله وسلم) است؟» دارم، عّ�مه  دانيد كه اين عّ�مه كه بر رس  فرمود: «ش� را به خدا آيا مى

گفتند: آرى
گرفته و وىل و  ى مسلم� پيىش  اسالم گرويد، و در علم و حلم از همه مردى بود كه به  پدرم)، نخست�   دانيد كه عىل(عليه السالم)، ( فرمود: «ش� را به خدا آيا مى

مرد و زن بود؟»  ى مومنان از  رسپرست همه

 گÂيم آرى. گفتند: خدا را گواه مى
 كند، محروم مى گروهى را از نوشيدن آن،   باشد، و  پدرم مى  داريد، در حاىل كه فرداى قيامت، حوض كوثر دراختيار  مرا روا مى چرا ريخÍ خون  فرمود: پس 

پدرم است؟ دارند، و در روز قيامت پرچم حمد و سپاس در دست   گونه كه شرت تشنه را از آب باز  ه�ن
كرد تا از تشنگى جان دهى «و نحن غÂ تاركيك حتى تذوق املوت عطشاً».(627)  دانيم، وىل هر گز تو را رها نخواهيم   ى اينها را مى گفتند: همه

فرزند «ّحر» شهادت عىل 

كرد و به سپاه امام حس�(عليه السالم) پيوست. عاشورا، توبه   ى قواى دشمن، در روز  حر بن يزيد رياحى اول� فرمانده
پرسى داشت به نام عىل، هنگامى كه ُحر خود را ب� بهشت و دوزخ ديد، به پرسش گفت: او 

ندارم، بيا به سوى حس�(عليه السالم) برويم و او را يارى كنيم و در پيشگاهش جانبازى �ائيم، شايد خداوند مقام پر ارج شهادت را «پرسم! من طاقت آتش دوزخ را 
 ايم...» صورت به سعادت ابدى پيوسته نصيب ما كند كه در اين 

پدرش، سعادت ابدى را انتخاب �ود. درنگ پاسخ مثبت داد، و همچون   Ù ،اى كه پرس  كرد، به گونه فرزند اثر  گفتار حر در 
 ى رفÍ به ميدان و جانبازى گرفت. جازه كرد و ا  برد و او در حضور امام، توبه  نزد امام حس�(عليه السالم)  ُحر او را 

 جنگيد، و پس از كشÍ 24 يا 70 نفر به شهادت رسيد و مرغ روحش به سوى بهشت پر گشود. همراه پدر، با دشمن مى پرس حر 

خداوندى را كه افتخار شهادت در راه حس�(عليه السالم) را نصيب تو قرار داد»(628) ُحر از شهادت پرس، شادمان شد و گفت: «حمد و سپاس 

ج�ل دل رباى حس�

هالل بن نافع گويد:
مژده باد به تو، اين شمر است كه حس� را كشته  ،Âآورد: «اى ام همراه رسبازان عمر سعد، كنار عمر سعد ايستاده بودم، ناگهان يÜ فرياد بر  «(در روز عاشورا) 

است».

هالل گويد:
زيرا من  تر از او نديدم،  نورا�  ى آغشته به خو� را زيباتر و  هرگز كشته «از ميان لشكر عمر سعد بÂون آمدم، و به بال� حس� آمده و ايستادم، «سوگند به خدا 

مردى از دشمن  ى قتل او غافل گشتم»، حس�(عليه السالم)در آن حال، آب خواست، شنيدم  صورت درخشان بودم كه از انديشه آنچنان محو نور و ج�ل آن 
گرم آن بنوىش». شنيدم امام حس�(عليه السالم) در پاسخ او سوزان دوزخ وارد شوى و از آب   گفت: «سوگند به خدا آب نخواهى نوشيد تا به جايگاه  مى

گردم و در كنار او در پيشگاه خداى   وارد مى  نوشم، بلكه بر جدم رسول خدا(صىل الله عليه وآله وسلم) گرم آن را مى فرمود:«واى بر تو نه دوزخ جاى من است و نه آب 
 گفت كه دسته جمعى به آن برد... هنوز امام با آنان سخن مى مورد ش� را به آن حرضت خواهم  قادر خواهم بود، و از آب بهشت خواهم نوشيد و شكايت در 

كرده و رسش را از بدنش جدا �ودند». حرضت حمله 

گريه امام سّجاد(عليه السالم) در سوگ شهداى كربال

 كند، روزى امام سجاد(عليه السالم) به بيابان رفت و من نيز به دنبال او بÂون رفتم، ديدم پيشا� اش يÜ از غالمان امام سّجاد حرضت عىل بن الحس�(عليه السالم) نقل مى

هزار بار گفت: شمردم  را بر روى سنگ سختى نهاده است، من در كنار ايستادم، صداى گريه و ناله امام را در سجده شنيدم، 
برابر اين ال اله الله حّقاً حّقاً، ال اله اال الله تعبّداً و رقّاً، ال اله اال الله ا¼اناً و تصديقاً و صدقا;(629)معبودى جز خدا نيست كه وجودش حق و ثابت است، در 

آورم».   كرده و به او ا¼ان مى  كنم، و او را تصديق  پرستش مى كرده و تنها او را  معبود يكتا خشوع 
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صورتش غرق در اشك چشمش بود. برداشت، در حاىل كه محاسن و  سپس رس از سجده 

كردم: جلو رفتم و عرض 
فرمود: نرسيده كه اندوهت پايان يابد و گريه ات كم شود، به من  اى آقاى من آيا وقت آن 

كرد، موى رسش از فراق او سفيد شد فرزندانش (به نام يوسف) را خداوند پنهان  دوازده پرس داشت، يÜ از  برتو، حرضت يعقوب، پيغمرب و پيغمرب زاده بود،  «واى 
 كه پرسش در هم� دنيا بوده و زنده، وىل من پدر و برادر و هفده تن از بستگانم را كشته شده و به روى كمرش خميد و ديدگانش نابينا شد، با اين و از غم او 

 ام بكاهد؟...»(630) روزگار اندوهم به رسآيد و از گريه زم� افتاده ديدم، چگونه 

بانوÇ دالور در كربال

آوردند، و در اين براى غارت و آتش زدن رو  بعد از ظهر عاشورا پس از شهادت امام حس�(عليه السالم) و يارانش، دژخي�ن دشمن به سوى خيام امام حس� و يارانش، 
بردند.   كرده و به يغ� مى  آمد، غارت  ميان هر چه به دستشان مى

جنايتكارانه را ديد، شمشÂ به دست  ى  شوهرش جزء رسبازان دشمن بود، وقتى اين منظره  ى بكر بن وائل كه  به روايت حميد بن مسلم، يÜ از بانوان از طايفه
 زد:  ها آمد و فرياد مى گرفت و به سوى خيمه

مرگ بر اين  كنيد؟!   كنند و ش� نگاه مى اسالم(صىل الله عليه وآله وسلم)هستند غارت مى حرم را كه منسوب به پيامرب  مردان قبيله بكر، آيا اثاث و لباس بانوان  «اى 
حكومت غÂ خداÇ (يزيد)، حكومت از آن خدا است، اى خونخواهان خون پاك شهيدان (بپاخيزيد) نگذاريد چن� كنند...»

 اش را انجام داد. كرد(631) وىل به هر حال او در آن رشائط خفقان، وظيفه برد و خاموشش  نزد او رفت و دست او را گرفت و به جايگاه خود  شوهر آن زن، 

يزيد و ابن زياد را بهرت بشناسيد

يارانش را به شهادت عاشوراى خون� شد و امام حس�(عليه السالم) و  فراموش نشد�  فرمان يزيد بن معاويه مرتكب آن جنايت  پس از آن كه عبيد الله بن زياد به 

كرد و نزد يزيد آمد، يزيد از او احرتام شايا�  كرد، وقتى ابن زياد  براى ابن زياد پيام فرستاد و وى را به حضور خود دعوت  بازماندگانش را اسÂ �ود، يزيد  رساند و 
گرم كرد، و آنچنان با ابن زياد  نزد آنها، احرتام خاىص به او  نزد خود نشاند، و  ارشاف بودند، ابن زياد را   هاى بسيار به او داد، و در مجلىس كه رجال و  جايزه

آوازه خوان دستور داد آواز بخواند، او به خوردن رشاب، مست شد و به  برد، و يك شب بر اثر  نزد ند¼ه هايش  حرمرساى خود  درون قرص به  گرفت كه او را به 

 خواند كه معنايش اين است: ساز و آواز مشغول شد و يزيد اشعارى مى
رازدار و امانت دار من است، او كه ياران خاص و دوستان  جگرم را خنك كند، سپس ه�ن مقدار به ابن زياد بياشامان، او كه از  «به من از آن رشاب بياشام تا 

مرا نابود ساخت».(632) خارجى يعنى حس� راكشت و دشمنان و حاسدان نسبت به 

براستى از اين ق�ش  گفت به او رشاب بدهيد و...   گذاشت و مى  همه احرتام مى  كشيد و به ابن زياد آن خورد و عربده مى   آرى يزيد اين چن� رشاب مى
افراد نا پاك چه توقع؟!

شيوه ى كمك ماىل امام حس�(عليه السالم)

كرد . درخواست كمك ماىل آمد و تقاضاى كمك  براى  شخىص از انصار (مسلم� مدينه) به حضور امام حس�(عليه السالم) 

فرمود:  امام حس�(عليه السالم) 
 اى بنويس، كه من به خواست خدا آنچه را كه موجب شادى تو درخواست خود را در نامه رودررو، حفظ كن،  «اى برادر انصارى آبرو و شخصيت خود را از سئوال 

است انجام خواهم داد».

 اى نوشت: مرد انصارى در نامه
بپردازم، با او صحبت كن تا وقتى كه پولدار شدم، صرب كند».  كند كه طلبش را  ارصار مى «اى حس�! پانصد دينار به فال� بدهكاريم، و او 

فرمود: مرد انصارى داد و  آورد و به آن  هزار دينار   اى حاوى  برد و كيسه منزل ترشيف  وقتى امام حس�(عليه السالم) نامه او را خواند، به 
جوا�رد 3ـ  ديندار 2ـ  نزد سه نفر نگو 1ـ بپرداز و با پانصد دينار ديگر، زندگى خود را رسو سامان بده، و حاجت خود را جز  «با پانصد دينار بدهى خود را 

جوا�ردى، حيا جوا�رد، او به خاطر  مورد  بربد) و در  آبروى تو را  مورد آدم ديندار، دين، نگهدار او است (و مانع آن است كه  چرا كه در  خانوادگى;  صاحب اصالت 

برآوردن  كند و بدون  ريزد، بلكه شخصيت تو را حفظ مى   آبروى تو را �ى خاطرنيازت،  دارد، او به  خانوادگى  مورد كىس كه اصالت   كند، و در  و رشم مى
 شود». حاجتت، رد �ى
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(633)

سخنان ام البن�(عليها السالم)

 هاى عباس، عون و عث�ن و جعفر به شهادت فرزند رشيد او به نام حرضت «ام البن�» مادر حرضت عباس(عليه السالم) است. در جريان عاشورا در كربال، چهار 

فرزندانش  كه به تدريج او را از شهادت  براى اين رسيدند، هنگامى كه بشÂ به مدينه آمد و اخبار كربال را به مردم مدينه رساند، وقتى به حضور «ام البن�» رسيد، 
 گفت: برد، ام البن� در هر بار مى فرزندان او را يÜ يÜ اسم  آگاه كند، 

فرزندانم و آنچه زير آس�ن كبود است همه به فداى ابا عبد الله الحس�(عليه السالم) باد». «اى بشÂ از حس�(عليه السالم) چه خرب؟ 

سوزان گفت: «بندهاى دñ را گسستى»(634) هنگامى كه بشÂ خرب شهادت امام حس�(عليه السالم) را داد، ام البن�(عليها السالم) با آهى 
فرمود. رهربش امام حس�(عليه السالم)چن�  مورد  فرزندش، چن� نگفت وىل در  مورد چهار  بزرگوار در حدى بود كه در   شناىس آن بانوى  آرى معرفت و امام

موضوعى عجيب از پرچم حرضت عباس(عليه السالم)

برده بودند، يزيد وقتى كه نظرش به آن  هاى تاريخى آمده است كه، پرچم حرضت عباس(عليه السالم)، پرچمدار كربال، جزء اموال غارت شده بود كه به شام  در نقل
كرد و در فكر فرو رفت و سه بار از روى تعجب برخاست و نشست. پرچم افتاد، عميقاً آن را نگاه 

 اى؟!»  كردند: «اى امÂ! چه شده كه اين گونه شگفت زده و مبهوت شده سئوال 
يزيد در پاسخ گفت: اين پرچم، در كربال دست چه كىس بوده است؟

گفتند: دست برادر حس� كه نامش عباس بود، و پرچمدار سپاه حس� بود.
يزيد گفت: تعجبم از شجاعت عجيب اين پرچمدار است.

پرسيدند: چطور؟
گفت: 

 ى آن، و  هاى ديگر كه به آن رسيده، آسيب ديده است، جز دستگÂه پارچه و چوب آن بر اثر تÂها و سالح «خوب به پرچم بنگريد، ببينيد كه Æام اين پرچم از 
كرده است، و تا آخرين توان خود، پرچم را نگهداشته است، ووقتى   كرده وىل او پرچم را رها �ى   اين موضوع حاó است كه تÂها به دست پرچمدار اصابت مى

كه پرچم از دستش افتاده (يا با دست او با هم افتاده) دستگÂه پرچم ساñ مانده است».(635)

چو بيرق از كف عباس نوجوان افتاد

شرر به خرمن سلطان انس و جان افتاد

به خون ديده ى اجنم تپيد رايت مهر

كه نعش صاحب رايت, به خون تپان افتاد

ز پيش چشم برادر براى آب حيات 

جدا ز خضر, چو اسكندر زمان افتاد

قهرمان حبيب بن مظاهر همرس مخلص و 

 اسد بودند و در كوفه سكونت داشتند، و در عرص خالفت امام عىل(عليه السالم) از مرد و از يك فاميل يعنى از بنى  Âمسلم بن َعوَسجه و حبيب بن مظاهر، هر دو پ
 آمدند. ياران صميمى آن حرضت به ش�ر مى

فراوان براى حرضت مسلم(عليه السالم) كوشش  هنگامى كه حرضت مسلم(عليه السالم) به �ايندگى از امام حس�(عليه السالم) به كوفه آمد، اين دو نفر در بيعت گرفÍ از مردم 
ترسانيد، و مردم مسلم(عليه السالم)را تنها گذاشتند و رس انجام آن حرضت در يك جنگ كردند، تا وقتى كه عبيد الله بن زياد وارد كوفه شد، و مردم را از حكومت يزيد 

گزند دژخي�ن ابن نا برابر، اسÂ شده و به دستور ابن زياد او را به شهادت رساندند، بنى اسد در اين رشائط سخت، مسلم بن عوسجه و حبيب بن مظاهر را از 
زياد مخفى �ودند، و بعد اين دو نفر مخفيانه خود را به كربال رساندند و به سپاه امام حس�(عليه السالم) ملحق شدند و به شهادت رسيدند.

كرد و در صدد بود كه در يك    آمد، در كوفه مخفى بود و تقيه مى حبيب بن مظاهر، كه بيش از 75 سال داشت و از اصحاب پيامرب(صىل الله عليه وآله وسلم) به ش�ر مى

برساند. فرصت مناسبى از كوفه بÂون آمده و خود را به سپاه امام حس�(عليه السالم) 

گردد. شوهرش به فيض عظ�ى سعادت يارى امام حس�(عليه السالم) نائل  او همرس متعهد و قهرما� داشت، كه بسيار عالقمند بود تا 
همرسش نگردد، حتى تصميم خود را به  حبيب چريك پÂى بود كه سعى داشت كىس از مخفيگاه او و تصميم او در ملحق شدن به سپاه امام حس�(عليه السالم) آگاه 

همرسش به بÂون از خانه منتقل شود.  گفت، تا مبادا تصميم او از زبان  نيز �ى
 اى نوشت و توسط شخىص براى حبيب نامه كردند، در هم� وقت امام    حركت مى عراق  كاروان خود از مكه بÂون آمده بودند و به سوى  امام حس�(عليه السالم) با 
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آن را به كوفه فرستاد.
آورده است، نامه براى او   ى امام حس�(عليه السالم) را  همرسش بود، در خانه را زدند، حبيب برخاست و پشت در رفت و قاصدى را ديد كه نامه تا روزى حبيب كنار 

بازگشت و آن نامه را خواند كه چن� نوشته شده بود:  همرسش  نزد  را گرفت و 
مرا از پيغمرب(صىل الله عليه وآله مرد دانا، حبيب بن مظاهر، اما بعد: اى حبيب تو خويشاوندى  فرزند عىل بن اÙ طالب(عليه السالم) به سوى  «اين نامه است از حس� 

غÆÂندى هستى، پس در يارى ما كوتاهى نكن كه در روز قيامت جدم رسول مرد بلند طبع (آزاده) و   شناىس، تو   دا�، و تو از هر كس ما را بهرت مى وسلم)مى

خدا(صىل الله عليه وآله وسلم) پاداش تو را خواهد داد».

گزارش بدهند، از اين رو وقتى كه براى رفÍ به يارى امام حس�(عليه السالم)مطلع نشود، تا مبادا جاسوسان جريان او را  حبيب در فكر آن بود كىس از نامه و تصميم او 

همرسش در  ام و از من كارى ساخته نيست.   گفت: من پÂ شده كرد و مى   پرسيدند: «اكنون چه قصد دارى؟» او تقيه مى اطالع از نامه، از او  بستگان او پس از 
براى يارى حس�(عليه السالم) Æايل براى رفÍ به سوى كربال   كند، به حبيب گفت: گويا  براى يارى امام حس�(عليه السالم) سهل انگارى مى  Íظاهر دريافت كه حبيب از رف
كرد و گفت: اى حبيب! آيا سخن پيامرب(صىل الله عليه وآله وسلم) را در شأن همرسش گريه  همرسش را امتحان كند، به او گفت: آرى Æايل ندارم.  ندارى؟ حبيب خواست 

فرمود:  اى كه  كرده فراموش  امام حس�(عليه السالم)
پرسم (حسن و حس�) دو آقاى جوانان اهل بهشت هستند و اين دو، امام «ولداي هذان سيدا شباب اهل الجنة و ه� امامان قاما او قعدا;(636) اين دو 

 باشند خواه قيام كنند و خواه قيام نكنند». مى

ترس آن دارم كه بچه هايم يتيم شوند و تو بيوه  دهى؟» حبيب گفت:   طلبد، آيا جواب مثبت �ى نامه امام حس�(عليه السالم) به تو رسيده و تو را به يارى مى
 كنيم، خداوند ما را كاىف است. گردى. همرس گفت: ما به بانوان و دخرتان و يتي�ن بنى هاشم اقتدا مى

كرد.  Âبراى او دعاى خ همرسش را آماده يافت، حقيقت را به او گفت، و  وقتى كه حبيب، 
همرسش به او گفت: من حاجتى به تو دارم. حبيب گفت: آن چيست؟ همرس گفت: وقتى كه به محرض امام حس�(عليه السالم) رسيدى حركت حبيب،  هنگام 

مرا به او برسان. حبيب گفت: بسيار خوب.  ها و پاهايش را به نيابت از من ببوس و سالم  دست

سالخوردگان چه كار آيد؟  ام، از  همرسش گفت: من ديگر پÂ شده در نقل ديگر آمده كه حبيب از راه احتياط به 

رورسى خود را از رسش كشيد و بر رس حبيب انداخت و گفت:  همراه با خشم برخاست و  همرسش با اندوهى جانكاه 

 جنگيدم تا جانم را نثار  آمدم در ركاب تو مى مرد بودم و مى  روى مانند زنان در خانه بنش�، سپس با آهى جانسوز فرياد زد «اى حس�! كاش  «اكنون كه �ى
تو كنم».

آرام گرفت و به او گفت: خاطرش  همرسش را دريافت،  حبيب وقتى كه اخالص و محبت 

آرام باشد».(637)  �ايم، خاطرت  كرد و اين ريش سفيد را با خون گلويم رنگ� مى «همرسم! آسوده باش، چشمت را روشن خواهم 

قهرمانانه ى نامه رسان امام حس�(عليه السالم) شهادت 

 ى حرضت مسلم(عليه السالم) به امام حس�(عليه السالم) رسزم� «حاجز» رسيدند، نامه كردند، هنگامى كه به  حركت  عراق  كاروان امام حس�(عليه السالم) از مّكه به سوى 
كردند و همه منتظر قدوم ش� هستند... رسيد كه در آن نوشته شده بود، مردم استقبال خوÙ از ما 

برده و به رسان شيعه برساند، براى جمعى از شيعيان كوفه نوشت، و آن نامه را به «قيس بن مسهر صيداوى» داد، تا آن را به كوفه   اى  امام حس�(عليه السالم) نامه
در آن نامه چن� آمده بود:

 ى مسلم بن عقيل به من  گويم، اّما بعد: نامه برادران با ا¼ان، سالم بر ش�، خداوند يكتا را سپاس مى الرحمن الرحيم: از جانب حس�(عليه السالم) به  «بسم الله 
 خواهم كه كار ما را به نيÜ سامان بخشد و  ى حق ما بود، از درگاه خداوند مى براى يارى ما و مطالبه رسيد كه بيانگر نيÜ راى ش� و اجت�ع و انسجام ش� 

گرديد و نزد ش� آمد، منسجم   رسان من (قيس)  فرمايد، من روز سه شنبه هشتم ذيحجة از مكه بÂون آمدم، هنگامى كه نامه بزرگرتين پاداش را به ش� عنايت 
بركات خدا بر ش� باد». آماده شويد، كه به خواست خدا در هم� ايام به سوى ش� خواهم آمد، سالم و رحمت و 

آوردند، او در مسÂ راه نزد ابن زياد  فرماندهى حص� بن �Â، دستگÂ شد، او را  كرد تا به قادسيه رسيد، در آنجا توسط مامور تحت  حركت  قيس به سوى كوفه 

آوردند، ب� او و ابن زياد چن� گفتگو شد: برابر ابن زياد  كرد، هنگامى كه او را در  آورد و پاره پاره   ى امام حس�(عليه السالم) را در  نامه
ابن زياد: تو كيستى؟

امÂمؤمنان عىل(عليه السالم) هستم. مردى از شيعيان  قيس: 

كردى؟ چرا آن نامه را پاره پاره  ابن زياد: 
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نگردى. قيس: تا به آنچه در آن نوشته شده بود آگاه 

براى چه كىس بود؟ طرف چه كىس و  ابن زياد: نامه از 
طرف امام حس�(عليه السالم) به جمعى از مردم كوفه بود. قيس: نامه از 

ابن زياد: نام آن جمع چيست؟
 دانم. قيس: نام آنها را �ى

ناسزا بگو. ابن زياد خشمگ� شد و به قيس گفت: باالى اين بلندى برو، و به كذاب پرس كذاب حس� بن عىل(عليه السالم) 
داراالماره) رفت و پس از حمد ثنا گفت: قيس باالى بلندى (در 

 ام، منزلگاه حاجز از او جدا شده  ى او به سوى ش� هستم، در  فرستاده «اى مردم! اين حس� بن عىل(عليه السالم) پرس فاطمه(عليها السالم) بهرتين خلق خدا است، و من 
دعوت امام را اجابت كنيد».

آمرزش �ود. براى عىل(عليه السالم) طلب  كرد و  پدرش را لعنت  سپس ابن زياد و 

ترتيب او به شهادت رسيد»(638)  جا به زم� افكندند و به اين  بردند و از ه�ن داراالماره  ابن زياد دستور داد تا، قيس را به باالى قرص 

حرضت عباس و مقام باب الحوائج بودن(عليه السالم)

آورد و متوسل به آن حرم حرضت ابوالفضل(عليه السالم)  فرد پاó بود سخت بي�ر شد. پدر، او را شب به كنار  مرد صالحى در كربال سكونت داشت، پرسش كه او نيز 
فرزندش را از در گاه خدا بخواهد . گرديد و مخلصانه از او خواست شفاى  حرضت 

بازگو كنم و آن اين كه:   خواهم  نزد او آمد و گفت: من امشب خواب عجيبى ديدم كه مى مرد صالح،  هنگامى كه صبح شد، يÜ از دوستان آن 
نزد  اى از جانب رسول خدا(صىل الله عليه وآله وسلم)  فرشته  كند، در اين هنگام،  پرست را از درگاه خدا، مسئلت مى «در خواب ديدم حرضت عباس(عليه السالم) شفاى 

زيرا اجل حتمى او فرا رسيده است، و عمر مورد شفاى اين جوان شفاعت نكن  فرمود: اى ابوالفضل، در  عباس(عليه السالم) آمد و گفت: رسول خدا(صىل الله عليه وآله وسلم) 

مرا به رسول خدا(صىل الله عليه وآله وسلم) برسان و بگو به فرمود: سالم  فرشته   ى او به پايان رسيده و ايام زندگيش به رس آمده است. حرضت عباس به آن  تقدير شده
فرشته بازگشته و سالم عباس(عليه السالم) را به رسول خدا(صىل  ام و شفاعت كن و شفاى اين جوان را از خدا بخواه،  آورده  ى وجود توبه درگاه خدا دست نياز  واسطه

كرد. الله عليه وآله وسلم) رسانيد و پيام او را به آن حرضت ابالغ 

فرمود: برو به عباس بگو، اجل آن پرس به پايان رسيده است، او پيام پيامرب(صىل الله عليه وآله وسلم) را به عباس رسانيد، عباس(عليه السالم) باز اكرم(صىل الله عليه وآله وسلم)  رسول 
تكرار شد. ه�ن پاسخ اول را داد، و اين موضوع سه بار 

كرد: اى رسول خدا! رس انجام عباس(عليه السالم) برخاست و به محرض رسول خدا(صىل الله عليه وآله وسلم) آمد: و عرض 
مرا شفيع قرار داده و به من متوسل  شناسند و  مرا با اين نام مى برآوردن حوائج) نام ننهاده است؟ و مردم   ى  مرا «باب الحوائج» (وسيله «آيا خداوند 

گردند، اگر چن� نيست، اين لقب و نام را از من بگÂيد.   مى
كرد، تو باب الحوائج هستى، و از هر كس كه بخواهى بازگرد خداوند چشمت را روشن خواهد  فرمود: « پيامرب(صىل الله عليه وآله وسلم) لبخندى زد و به عباس(عليه السالم) 

بركت وجود تو، اين جوان بي�ر را شفا داد»، آنگاه از خواب بيدار شدم».(639) شفاعت كن و خداوند به 

دو جلسه مذاكره در نصف شب عاشورا

فرمود: از حرضت زينب(عليها السالم) نقل شده است كه 
 كند مذاكره مى  اند و آن حرضت نشسته و با آنها  برادرم حرضت عباس(عليه السالم) رفتم، ديدم جوانان بنى هاشم كنار او حلقه زده  ى  «نيمه شب عاشورا به خيمه

افراد به ميدان برادرانم و اى پرس عموهايم! فردا هنگامى كه جنگ با دشمن رشوع شد، ش� بايد پپشقدم شويد و به عنوان نخست�  فرمايد: اى    و به آنها مى
ترجيح دادند. مرگ ما  كردند وىل زندگى خود را بر  برويد، تا مبادا مردم بگويند بنى هاشم ما را به يارى دعوت 

فرمان تو هستيم». جوانان بنى هاشم با ك�ل اشتياق گفتند: ما مطيع 

 گويد: زينب(عليها السالم) مى

فرمايد: «اى ياران،    گويد، از جمله مى كرده و با آنها سخن مى  ى حبيب بن مظاهر رفتم ديدم اصحاب (غÂ بنى هاشم) را به دور خود جمع  «از آنجا به خيمه
زيرا بنى هاشم، سادات و بروند،  افرادى باشيد كه به ميدان رزم برويد، مبادا بگذاريد بنى هاشم زودتر از ش� به ميدان  فردا كه جنگ رشوع شد، ش� بايد نخست� 
 هاشم به ميدان رفته كردند و زودتر از بنى درست است» و به آن وفا  بزرگان ما هستند، ما بايد خود را فداى آنها كنيم». اصحاب گفتند: القول قولك «سخن تو 

و پس از رزم به شهادت رسيدند».(640)

مختار در مجلس ابن زياد



file:///G|/ghrooh%20tamin%20manabe/L/job/rahtoshe/rahtooshe1/rahtooshe-82/moharam1382/17.htm[6/10/2021 10:34:24 AM]

آوردند و به مجلس عبيد الله بن زياد وارد �ودند، مختار در جريان حرضت  ى شهيدان به كوفه  همراه رسهاى بريده بازماندگان شهداى كربال را  در آن هنگام كه 
برد.   مسلم(عليه السالم)به دستور ابن زياد دستگÂ شده و در زندان به رس مى

 آميز به مجلس بياورند، دژخي�ن او مختار را كشان كشان با وضع توه� بسوزاند دستور داد مختار را از زندان به مجلس خود   كه دل مختار را  براى اين ابن زياد 
آوردند. ابن زياد 

 ى امام در ميان طشت است، بسيار  اند و رس بريده هنگامى كه مختار وارد مجلس شد، دريافت كه امام حس�(عليه السالم) كشته شده، و اهل بيت او اسÂ شده
گرديد وقتى كه به هوش آمد، با ك�ل شجاعت بر رس ابن زياد فرياد كشيد كه: ناراحت شد و از شدت غم، بيهوش 

درآورم». روزگار ش�  حرامزاده! به زودى دمار از  «اى 

فرمان داد. ابن زياد خشمگ� شد و به قتل او 
گردد و صالح نيست، ابن زياد   بروز فتنه عظيم مى  كند، به ابن زياد گفتند: كشÍ مختار موجب  حارضان ديدند كشÍ مختار صالح نيست و مساله تازه ايجاد مى

بازگرداندند.(641) منرصف شد و دستور داد او را به زندان  از كشÍ مختار 

رس بريده و نحس ابن زياد

 ى سپاه مختار شد و با سپاهى كه ابن زياد و حص� بن �Â و... از  اشرت فرمانده ابراهيم پرس مالك گرفت،  قمرى انجام  در قيام مختار كه در سال 66 و 67 هجرى 
ابراهيم پرس مالك اشرت درگÂى بسيارى از دشمن و رسان دشمن كشته شدند از جمله «ابن زياد» به دست  رسان آن سپاه بودند در كنار موصل درگÂ شد و در اين 

كشته شد.

آوردند، مختار گفت: خورد رسهاى بريده دشمنان را به نزدش    براى مختار فرستاد. هنگامى كه مختار غذا مى ابراهيم رسهاى بريده ابن زياد و رسان دشمن را 
دراين هنگام كه غذا آوردند، اكنون رس نحس ابن زياد را  خورد نزدش    «حمد و سپاس خداوند را كه رس مقدس حس�(عليه السالم) را هنگامى كه ابن زياد غذا مى

آوردند». نزد من  خورم به    مى
گرديد. تكرار  سوراخ بينى او بÂون آمد، و اين عمل چندين بار  سوراخ بينى ابن زياد شد و از  در اين هنگام ديدند مار سفيدى در ميان رسها پيدا شد و وارد 

نزد غالمش انداخت و گفت: «اين كفش را بشوى كه آن  زياد زد، سپس كفشش را  صورت نحس ابن مختار پس از رصف غذا برخاست با كفىش كه در پايش بود به 
صورت كافر نجس نهادم». را بر 

فرستاد، امام سجاد در آن وقت، غذا نزد امام سجاد(عليه السالم)  فرستاد، محمد حنفيّه، رس ابن زياد را  براى محمد حنفيّه در حجاز  مختار رسهاى نحس دشمنان را 
فرمود: خورد،    مى

 ام كه غذا سفره  كه رس بريده ابن زياد را در كنار  مرا �Âان تا اين كردم: خدا  خورد، عرض    آوردند، او غذا مى نزد ابن زياد  پدرم را  «روزى رس مقدس 
بنگرم، حمد و سپاس خدا را كه دعايم را اكنون به استجابت رسانيده است».(642) خورم    مى

 نويسد: مرحوم حاج شيخ عباس محدث قمى مى  كه:  نكته قابل توجه اين
 گفتند «قد جائت قد جائت; مارباز آمد، مار باز آمد».  آمد و Æاشاچيان مى  شد و از گوش او بÂون مى «آن مار مكرر از بينى ابن زياد وارد مى

 نويسد:  و مى
«ه�ن هنگامى كه ابن زياد در مجلس خود با چوب خيزران مكرر بر لب و دندان امام حس�(عليه السالم)زد، شايد بر اساس تجسم اع�ل، ه�ن چوب خيزران به
عربت مجازات عمل ننگينش را Æاشا كنند و   آمد، تا در هم� دنيا، مردم  سوراخ گوش او بÂون مى  شد و از  صورت مار در آمد و مكرر از بينى او وارد مى

بگÂند».(643)

آرى:
از مكافات عمل غافل مشو گندم از گندم برويد جو ز جو

بياد يÜ از شهيدان مخلص كربال

 داشتند، حرضمى» است، در آغاز شب عاشورا كه هر يك از اصحاب، با كل�þ وفادارى خود را به امام حس�(عليه السالم) ابراز مى يÜ از شهيدان كربال «محمد بن برش 

اسارت دشمن در آمده است. پرست به  حرضمى» نيز بود، در ه�ن وقت به او خرب رسيد كه  در ميان آنها، «محمد بن برش 
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محمد گفت:
فرمود: خدا تو را رحمت كند، من بيعت خود را از تو  طلبم، امام حس�(عليه السالم)سخن او را شنيد و به او  ازدرگاه خدا مى پرسم و خودم را  «پاداش مصيبت 

پرست، كوشش كن». براى آزادى  برداشتم، برو 

محمد بن برش گفت:
گردم». بخورند اگر از تو جدا  مرا زنده  درندگان  «اكلتنى السباع حيا ان فارقتك; 

 ها به ديگرت بده، تا با دادن اين لباس  ها را به پرس  فرمود: اين لباس هزار دينار قيمت داشت به او داد و  برد ¼ا� بود و  امام حس�(عليه السالم) چند لباس كه از 
سازد(644) آزاد  اسارت دشمن،  برادرش را از  دشمن( به عنوان فداء) 

استوارى و وفادارى خود را اظهار �ود و ثابت قدم ماند. برايش پيدا شد،   كه راه عذرى  ترتيب محمد با اين به اين 

آرامش خاطر امام حس�(عليه السالم) در روز عاشورا

حرضت، ديدند كه حاالت امام(عليه السالم)  اى از اصحاب آن  فرمود: هنگامى كه در روز عاشورا جريان بر امام حس�(عليه السالم) بسيار سخت شد، عده امام سجاد(عليه السالم) 
 افتاد، وىل حال امام  ها به طپش مى  شدند و دل ناراحت مى  گرفتند،   ى دشمن قرار مى محارصه دارد، حال آنها چن� بود كه هرچه بيشرت در  فرق  با حاالت آنها 
دراين حال بعىض به گرديد،    آرامرت مى  شد و اعضايشان   تر مى برافروخته  ى آنها  چهره حس�(عليه السالم) و بعىض از خواص اصحاب آن حرضت چن� بود، كه رنگ 

ندارد. مرگ  مرد (امام حس�) اصالً باó از   گفتند: ببينيد، گوÇ اين  يكديگر مى

فرمود: كرد و  امام حس�(عليه السالم) به آنها رو 
 هاى وسيع و  ها به سوى بهشت  ها و سختى گرفتارى مرگ، پىل است كه ش� را از  زيرا  آرام بگÂيد، صرب و تحمل كنيد،  بزرگوار من، قدرى  فرزندان عزيز و  «اى 

قرصى انتقال يابيد». يكره ان ينتقل من سجن اىل قرص؟ كدام يك از ش� دوست نداريد كه از زندا� به سوى   دهد. فأيكم   هاى جاودان عبور مى نعمت

فرمود: اكرم(صىل الله عليه وآله وسلم)  كرد كه رسول  پدرم نقل  قرصى به سوى زندان انتقال يابند،  براى دشمنان، ش� قطعاً چنان است كه از  مرگ  آرى 
مرگ پىل «ان الدنيا سجن املؤمن و جنة الكافر و املوت جرس هؤالء اىل جنانهم، و جرس هؤالء اىل جحيمهم; ه�ن دنيا زندان مؤمن و بهشت كافر است، و 

 كشاند» است كه اين (مؤمن�) را به سوى بهشت، و آنها (كافران) را به سوى دوزخ مى

دروغ گفته است).(645) پدرم به من   گويم و نه  دروغ مى دروغ گفته نشده است» (نه من   گويم، و به من  دروغ �ى فرمود: «ما كَِذبت وال كُِذبت; من  سپس 

نتيجه ى توسل به حرضت زينب(عليها السالم)

معروف و قرآن، او را در محافل علمى و همه جاى كشور،  البالغه، و صحيفه سجاديه و   ى او بر نهج  االسالم كه ترجمه االسالم سيد علينقى فيض  مرحوم حجة 
قمرى (24 ارديبهشت 1364 شمىس) در سن قمرى در سده (خمينى شهر) اصفهان متولد شد و به سال 1405 هجرى  مشهور �وده است، به سال 1324 هجرى 

سپرده شد.  ى 18 بهشت زهراء رديف 103 قرب ش�ره 5 به خاك  81 سالگى دار دنيا را وداع گفت، و در قطعه
 اى از خود به يادگار گذاشت. ارزنده  هاى بسيار و  بركتى بود و كتاب وى داراى عمر با 

 باشد.  ى كتاب «سيدتنا املعصومة زينب الكربى(عليها السالم)» مى  هاى او، كتاÙ است به نام «خاتون دو رسا» كه ترجمه از جمله كتاب
مداواى گرفتار شدم، كه طول كشيد و  مرىض   اش اين است: «به  خالصه نگارش اين كتاب نوشته كه   ى  انگيزه  ى  باره  ى اين كتاب، مطلبى را در  وى در مقدمه

مرا سخت در فشار قرار داده بود، تا همراه خانواده به كربال رفتم، و بي�ريم بيشرت شد، به نجف ارشف رفتم، همچنان بي�رى  براى طلب شفا،  پزشكان مؤثر نشد، 
 ى او رفتيم، در آن مجلس، يÜ از عل�ء كرد، به خانه  اى از عل�ء به خانه خود دعوت  مرا با عده  كه روزى در نجف ارشف يÜ از دوستان كه از زائران بود  اين
 اى دارى، خداوند متعال را سه بار به نام حرضت زينب كربى(عليها السالم)بخوان كه بدون شك، خداوند خواسته ات  گفت هر گاه حاجت و خواسته فرمود: «پدرم مى
كردم كه اگر سالمتى خود را بازيابم، ازخداوند خواستم، به عالوه نذر  سازد، من هم سه بار خداوند را به مقام زينب كربى(عليها السالم) خواندم و شفايم را    را روا مى
كرده و ازدخرتانم به نذر خود وفا   Üدر رشح زندگى حرضت زينب(عليها السالم)بنويسم، سپاس خداى راكه پس از مدت كوتاهى شفا يافتم و سپس با ياد آورى ي Ùكتا

اين كتاب (خاتون دو رسا) را نوشتم.

امام حس�(عليه السالم) و مناجات

فرزندان اندك داشت؟ چرا پدر تو امام حس�(عليه السالم)  پرسيد:  شخىص از امام سجاد(عليه السالم) 

گذارد، و در شب عاشورا حس�(عليه السالم) و   هزار ركعت �از مى پدرم در هر شبانه روزى  زيرا  فرمود: هم� قدر كه داشت، تعجب آور بود،  امام سجاد(عليه السالم) 
گروهى  شد، جمعى در ركوع و جمعى در سجده، و  آواى بال زنبور عسل، شنيده مى  ى آنها همچون   ى ناله زمزمه كردند و    يارانش تا صبح مناجات و ناله مى

ايستاده و بعىض نشسته مشغول عبادت بودند.
 هاى حس�(عليه السالم)افتاد، به آن حرضت پيوستند(646) و از جمله مناجات امام حس�(عليه السالم) و در آن شب ىس و دو نفر از سپاه عمر سعد كه گذارشان به خيمه
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در لحظات آخر اين مناجات است: 
آورندگان»(647) پروردگار من، معبودى جز تو نيست اى پناه پناه   كنم اى  «َصرباً َعىل قَضائَك يا رَّب، ال اِلَه ِسواَك يا َغياَث املُستَغيثَ�; بر تقدير تو صرب مى

�ونه اى از اخالق امام سجاد(عليه السالم)

ناسزا گفت. درشت و  كرده و سخنان  جسارت  شخىص به حضور امام سجاد(عليه السالم) آمد، و نسبت به آن حرضت 

ناراحت شده بود، و مربوط كرد، و هيچ سخنى به او نگفت، او رفت (با توجه به اين كه آن شخص در يك جريان شخىص نسبت به امام  امام سجاد(عليه السالم) سكوت 
به كيان دين نبود).

فرمود: همراهان  امام به 
نزد او برويم تا بنگريد جواب او را چگونه خواهم داد؟». دارم، با من  كرد؟ اينك دوست  برخورد  مرد با من چگونه  «شنيديد كه اين 

 خواند: كردند، شنيدند كه آن حرضت در مسÂ راه، مكرر اين آيه را مى حركت  همراهان با امام 
برند».   پرهيزكاران اين است كه،» خشم خود را فرو مى  هاى  «َوالكاِظمَ� الَغيَظ;(648) از ويژگى

كرد. برخورد شديد نخواهد  همراهان دريافتند كه امام با او 
برخورد شديد امام، روبرو خواهد شد، بر كرد با     تصور مى  ى او رسيد، او را صدا زد، او از خانه بÂون آمد، در حاىل كه وقتى امام سجاد(عليه السالم) به در خانه

فرمود: خالف انتظار شنيدند كه امام(عليه السالم) به او 

بيامرزد».  خواهم كه تو را  ندارد، از خدا مى  كنم، و اگر در من وجود  آمرزش مى دارد، از درگاه خدا طلب  برادرم! اگر آنچه به من گفتى، در من وجود  »

كرد: مرد ب� دو چشم امام را بوسيد و عرض  آن 
سزاوارترم»(649) «آنچه گفتم در وجود تو نيست بلكه من به آن 

ارادت خاص امام به ذكر مصائب اهل بيت(عليهم السالم)

 هاى اخÂ هم كه  ها قبل روضه خوان خاص امام خمينى(قدس رسه) بود و در سال معروف قم از سال كوثرى(رحمه الله) ذاكر  االسالم آقاى حاج سيد محمد  مرحوم حجة 
 خواندند. محرم و مواقع ديگر در حسينيه ج�ران در محرض امام روضه مى  ايد در آغاز  كرده مشاهده 

كرد:  وى نقل 
ارشد امام خمينى) من وارد نجف ارشف شدم، رفقا گفتند خوب موقعى آمدى، امام را درياب كه هرچه ما فرزند  «پس از شهادت آيت الله حاج آقامصطفى (

 ايم مگر تو كارى بكنى.  ايم در مصيبت حاج آقا مصطفى گريه كنند از عهده بر نيامده كرده
مرحوم حاج آقا مصطفى را بردم تا با آهنگ حزين امام را اجازه دادند، هر چه نام   دهيد ذكر مصيبتى بكنم؟ امام  اجازه مى كردم  من خدمت امام رسيدم و عرض 
آرام بودند، وىل هم� كه نام حرضت عىل اكرب(عليه السالم) را نكردند، و همچنان ساكت و  بريزد،امام تغيÂ حال پيدا  پرسى) اشك  منقلب كنم كه در عزاى پرس (آنهم چه 

بردم، هنگامه شد. ا مام چندان گريستند كه قابل وصف نيست».(650)

عرفا� و ملكوþ امام به ساحت قدس خاندان نبوت(عليهم السالم). به راستى اين چيست! جز شيفتگى فوق العاده 

 كند:  مورد يÜ از اعضاء دفرت امام نقل مى باز در اين 
روزهاى شهادت ا}ه(عليه السالم) به اطاق امام رفتيم و مشغول دعاى توسل شديم، در اثناء دعاى توسل يÜ از آقايان ذكر مصيبت «يك روز به مناسبت يÜ از 

كرد، با  كه او روضه خوان ماهرى نبود و با حضور امام دست پاچه شده بود و صدايش هم، بريده بريده بود، هم� كه رشوع به روضه  كرد، با آن مخترصى 

خورد.   نكرده بود،امام چنان به گريه افتادند كه شانه هايشان به شدت تكان مى  كه هنوز مطلب حساىس را بيان  اين
 اى طول  افتاد، ديدم و چند لحظه  هاى پى در پى اشك را كه از زير محاسن ايشان به روى زانويشان مى كردم دانه و من وقتى كه زير چشم به سي�ى امام نگاه 
نكرده بر قلب امام زيرا كه اين حالت گريه شديد ممكن بود خداى  كرد كه روضه را قطع كن،   اى كه امام نبيند به ذاكر اشاره  نزديكان،از زاويه نكشيد كه يÜ از 

بگذارد. اثر 
مورد اتفاق افتاد  نشينند، وىل دو   شوند روى صندىل مى  كه در حسينيه ج�ران هميشه صندىل آماده است و امام وقتى وارد بالكن حسينيه مى موضوع ديگر اين

عزادارى امام حس�(عليه قرآن روى زم� نشست، دوم روز عاشورا به احرتام  قرآن آمده بودند، امام به احرتام  برندگان مسابقه  كه روى زم� نشستند، يÜ هنگامى كه 



file:///G|/ghrooh%20tamin%20manabe/L/job/rahtoshe/rahtooshe1/rahtooshe-82/moharam1382/17.htm[6/10/2021 10:34:24 AM]

السالم)».(651)

جانبازى بَُرير در شب تاسوعا

ماجراى كربال، به سپاه امام قرآن و از شيعيان خالص امام عىل(عليه السالم) از قبيله َهمدان در كوفه بود، او در  روزگار و قاريان و معلم�  بُرير بن خضÂ از پارسايان 
 نظÂ رشبت شهادت نوشيد. Ù كه در روز عاشورا پس از فداكارى  ياران مخلص آن حرضت بود تااين حس�(عليه السالم)پيوست و از 

كرد: او در كربال به امام حس�(عليه السالم) عرض 

براى وصول به شفاعت جّدت در قيامت، در راه تو گردد، ما   هاى ما قطعه قطعه  «اى پرس رسول خدا، خداوند بر ما مّنت نهاد كه در ركاب تو بجنگيم، و بدن
كشته خواهيم شد».(652)

 گويد:  حرضت سكينه(عليها السالم) مى

 هاى ما خشك شد، Æناى يك  ها خشكيد، بقدرى تشنگى بر ما غالب شد كه لب  ها و مشك ظرف محرم، آب در خيام امام حس�(عليه السالم) Æام شد و  «شب نهم 
شÂخوار  اش رفتم ديدم برادر كوچكم عبدالله  نزد او آÙ بيابم، وقتى به خيمه  ام زينب(عليها السالم) رفتم بلكه از  نزد عمه  يافتيم، من  كرديم وىل �ى   جرعه آب مى
آزرده  ام   كه عّمه براى اين گرفت، وىل   نشيند، گريه گلويم را   ايستد و گاه مى  ام گاه مى  گÂد، وعّمه در آغوش او است و از شدت عطش زبان خود را گاز مى

 كنى؟ چرا گريه مى فرمود:  كرد و   ام به من رو  دراين هنگام عمه كردم،  نشود، آرامش خود را حفظ 
كرده باشند. ذخÂه   Ùهاى عموها و پرس عموها برويم تا شايد آ  فرمود: برخيز تا به خيمه  گريم،  خوارم مى  Âبراى برادر ش گفتم: 

 خواستند و نزد آنها آب باشد، در ع� حال به خيمه آنها رفتيم، حدود بيست دخرتو پرس كودك به دنبال ما آمدند، و همه آنها از ما آب مى گفتم: گ�ن ندارم در 
براى چيست؟ پرسيد: اين گريه  كودكان را شنيد،  همراه سه نفر از اصحابش بود، گريه   زدند: الَعطَش، الَعطَش در اين هنگام برير بن خضÂ كه  فرياد مى

 گريند. كودكان حس�(عليه السالم) است كه از شدت تشنگى مى شخىص به او گفت: اين گريه از 

كرد و گفت: بُرير به اصحاب خود رو 
صورت مادرا�ان به عزا¼ان بنشينند، سوگند به خدا چن� وضعى را كودكان رسول خدا از تشنگى جان بدهند، در اين  رواست كه در دست ما شمشÂ باشد و  آيا 

 كنيم. تحمل �ى
بازگردانيم. كرده و  سÂاب  فرات بربيم و  برداريم و كنار آب  كودكان را  مردى از اصحاب گفت: به نظر من هر يك از ما يÜ از اين 

كودكان اصابت كند، و ما باعث آن شده باشيم، ناكرده نيزه يا تÂى به اين  درگÂى به وجود آيد و خداى  زيرا ممكن است  درست نيست،  برير گفت: اين نظريه 
 آوريم، واگر دشمنان با ما جنگيدند فرات و آن را پر از آب كنيم، اگر توانستيم آن را به خيام مى  برداريم و بربيم كنار  Üبلكه به نظر من صحيح آن است كه مش

 جنگيم و خود را فداى حس�(عليه السالم) و دخرتان رسول خدا(صىل الله عليه وآله وسلم) مى كنيم. ما نيز با آنها مى
 به آب رسانيدند، يÜ از دشمنان فرياد زد: ش� كيستيد؟ Üفرات شدند و خود را در تاري همراه برير روانه آب  اصحاب، نظريه برير را پذيرفتند، و مشÜ برداشته 

 ايم آب بياشاميم. همراهان من، اصحاب من هستند آمده برير گفت: من برير هستم و 
براى حس�(عليه السالم) بربيد.  اى از آب  قطره او گفت: از آب بياشاميد، وىل حق نداريد 

كرد و گفت: هرگز چن� نخواهد شد، سپس به اصحاب خود رو  برش�، ما آب بنوشيم، وىل حس�(عليه السالم) و دخرتان رسول خدا از تشنگى \Âند؟  برير گفت: واى 
«هيچكدام از ش� آب ننوشيد و به ياد تشنگان خيام باشيد»

كودكان و دخرتان رسول خدا(صىل الله عليه وآله وسلم) از آب خنك شود. جگرهاى  يÜ از اصحاب گفت: سوگند به خدا، آب ننوشم تا 

 ى شديد محارصه گرفته و آنها را در   سپاه دشمن، رس راه برير واصحابش را  فرات بÂون آمد، در هم� هنگام  ى  كرد و از رشيعه آنگاه برير، مشك را پر از آب 
فرمود: درگÂى رشوع شد، برير به اصحاب خود  قرار دادند و 

 جنگيم. برساند و ما با دشمن مى برده به خيام  نظر من اين است كه يÜ از ما مشك آب را از اين ميان بÂون 
خورد و در گلوى او فرو رفت و بند مشك را پذيرفت، مشك را به دوش گرفت تا به خيام برساند، در اين هنگام تÂى به بند مشك  يÜ از اصحاب اين مأموريت را 

 گفت: آورد، در حاىل كه مى  ى گلوى او رسازير شد، او با دستش تÂ را از گردنش بÂون  به گلوى او دوخت، خون از ناحيه
كرد» كودكان حس�(عليه السالم) گردنم را فداى مشك و فداى  «حمد و سپاس خداوند را كه 

فرمود: كرد، امام حس�(عليه السالم) صداى برير را شنيد و     جنگيد، و دشمن را موعظه مى برير همچنان مى
 طلبد.  كند، و آل همدان را به كمك مى  شنوم كه دشمن را موعظه مى گويا صداى برير را مى

ياران حس�(عليه السالم) به كمك برير شتافتند و او را از دست دشمنان نجات دادند، و برير و اصحابش با مشك آب به سوى خيام دوازده نفر از  در اين هنگام 
آوردند كه رس مشك باز گذاردند، لب تشنگان آنچنان به مشك هجوم  آورده، وىل وقتى كه مشك را به زم�  بازگشتند، برير خوشحال بود كه مقدارى آب به خيام 

 گفت:  زد و با ناله و آه مى صورتش مى شد و آب آن به زم� ريخت، برير به رس و 
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جگرهاى سوخته دخرتان رسول خدا(صىل الله عليه وآله وسلم)...»(653) «واى بر من از 

نربد حرضت عباس(عليه السالم) با مارد بن صديف

كرد:  نزد آن حرضت آمد و عرض   Âعازم ميدان بود، زه ياران دالور امام حس�(عليه السالم) در كربال بود، روز عاشورا حرضت عباس(عليه السالم)  زهÂ بن ق� يÜ از 
بياورم»  خواهم حديثى را به ياد تو  امÂمؤمنان! مى «اى پرس 

فرمود: حديث خود را بگو كه وقت تنگ است عباس 

زهÂ گفت: 
براى من از بانوÇ كه از دودمان شجاع فرمود: از  برادرش عقيل كه نسب شناس بود  ازدواج كند، به  «اى ابالفضل! هنگامى كه پدرت خواست با مادرت ام البن� 

براى امروز خواست، بنا گردد، اى عباس، پدرت تو را  فرزندم حس�(عليه السالم)  فرزند شجاعى از او به من بدهد تا بازو و ياور فداكار  باشد خواستگارى كن، تا خداوند 
حرم امام حس�(عليه السالم) كوتاهى نكن» براين در حفظ 

فرمود: گرديد و  عباس(عليه السالم) با شنيدن اين گفتار، آنچنان پر احساس شد كه با شدت پا در ركاب اسب نهاد به طورى كه تسمه ركاب قطع 

هرگز نظÂ آن را نديده باىش» مرا تشجيع كنى و نÂو ببخىش، سوگند به خدا جانبازى خود را آنچنان به تو بن�يانم كه   خواهى  «اى زهÂ! در چن� روزى مى
شمشÂش آتىش است كه در نيزار افتاده است تا اين كه صد نفر كرد كه گويى  عباس(عليه السالم) پس از اين سخن به سوى ميدان دشمن تاخت، آنچنان به دشمن حمله 

قهرمانان دشمن را كشت. از 
 اى كه حلقه زره معروف بود به نام «مارد بن صديف تغلبى» كه كاله خود را محكم بر رس داشت و دو  در اين هنگام يÜ از رسشناسان دشمن كه به شجاعت 
 ى او بر رسارس ميدان پيچيده بود، نعره  ى بلندى در دست داشت، و  هايش تنگ بود پوشيده بود، سوار بر اسب به ميدان عباس(عليه السالم) آمد، در حاىل كه نيزه

نزديك عباس رسانيد و گفت: خود را به 
غالف كن و شمشÂت را در  «يا غالم ارحم نفسك و اغمد حسامك، و اظهر للناس استسالمك فالسالمة اوىل لك من الندامة; اى جوان! به خودت رحم كن و 

براى تو بهرت از پشي�� است». چرا كه سالمتى  آشكار تسليم شو، 

حرضت عباس(عليه السالم) پاسخى به اين مضمون به «مارد» داد:

برگى از درخت چرا كه من با رسول خدا(عليه السالم) پيوند دارم و   كنم  بزرگ، صرب مى توكل به خداى  نربد و بال هستم و با   ى  «اى دشمن خدا و رسول، من آماده
هراسد، من پرس    آيد، و از رضبات شمشÂ �ى  شود و زير پرچم حاكم ستمگر در �ى هرگز تسليم طاغوت �ى نبوت هستم، كىس كه از چن� دودما� باشد 

ه[وردان، عاجز نيستم...» نربد با  عىل(عليه السالم)هستم و از 

برابر «مارد» آشكار �ود. سپس رجز خواند و آمادگى خود را 

يÜ از اشعار رجز او اين بود:

ال تجزعنَّ فكل ىشء هالك حاشا ملثىل ان يكون بجازع
كرد» هرگز مثل من، Ù تاÙ نخواهد   كه هر چيزى فا� است،  «اى مارد استوار باش و بدان

نزديك بود مارد از  ى او را گرفت و آنچنان كشيد كه  نيزه كرد، عباس(عليه السالم)  ى بلند خود را به سوى حرضت عباس(عليه السالم) حواله  در اين هنگام «مارد» نيزه
 ى مارد را تكان داد و فرياد زد: نيزه برد. حرضت عباس(عليه السالم)  Âكرد و دست به شمش  ى خود را رها  درغلتد، او ناگزير نيزه پشت اسب به زم� 

درك جهنم واصل كنم»  ى خودت، به  اميدوارم كه تو را با نيزه «اى دشمن خدا از درگاه خداوند 

مضطرب شد و مارد خود را به زم� انداخت و از اين حادثه خجالت زده شد، و در لشكر آورد، اسب  آنگاه عباس(عليه السالم) آن نيزه را در كمر اسب مارد فرود 
اضطراب و ولوله افتاد، شمر بر رس لشكر خود فرياد زد: دشمن 

 كه كشته شود دريابيد». أدركوا صاحبكم قبل ان يقتل; واى بر ش�، دوست خود را قبل از آن «ويلكم 

موسوم به «طاوية» شد و خود را به مارد رسانيد، مارد فرياد زد:  يÜ از جوانان Ù باك دشمن سوار بر اسب 

 ى جهنم، شتاب كن» آوردن اسب طاويه قبل از فرود در هاويه «اى جوان در 

براى گرديد، در اين هنگام پانصد نفر   ى او كوفت و او را كشت و خود بر اسب طاويه سوار  نزديك شد، حرضت عباس(عليه السالم) نيزه را بر سينه آن جوان هم� كه 
آورد كه مارد بر  دم نيزه را بر گلوى مارد فرود  ترس بر دل عباس نيفتاد، ه�ن  اى  ذره نجات مارد از دست عباس(عليه السالم) به ميدان روانه شدند، از آمدن آنها 

كردند.  ى آنها فرار  كرد، هشتاد نفر از آنها را كشت و بقيه زم� افتاد و گوش تا گوش او بريده شد و به هالكت رسيد، سپس آن حرضت بر دشمن حمله 
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 گويد: امام صادق(عليه السالم) در وصف شجاعت عباس(عليه السالم) مى
برابر دشمن مبذول �ودى»(654) تالش را در  نكردى و نهايت   دهم كه تو سستى و ناتوا�  اشهد انك ñ تَِهن و ñ تنكل و اعطيَت غاية املجهود; گواهى مى

پي نوشت :

االسالم 624. مجموعه ى حارض، داستان هايى پÂامون حادثه ى عاشورا و موضوعات همسوى با آن حادثه است كه از مجلدات 1 و2 و5 كتاب «داستان دوستان» نوشته ى حجة 
گرديده است. واملسلم� محمد محمدى اشتهاردى، انتخاب 

625. سفينة البحار، ج 2، ص 351.
626. ناسخ التواريخ سيد الشهدا، ج 1، ص 195، نهج الشهاده، ص 258.
627. سيد بن طاووس، اللهوف، ص 86; بحار االنوار، ج 44، ص 316.

628. القول السديد بشأن ّحر الشهيد، ص 121 ـ 125.
629. سيد بن طاووس، لهوف، ص 209.

630. لهوف سيد بن طاوس، ص 209 (آخر كتاب). 
631. لهوف سيد بن طاووس، ص 132.

632. اقتباس از تتمة املنتهى، ص 47.
633. تحف العقول، نهج الشهادة، ص 305.

634. تنقيح املقال، مامقا�; رياح� الرشيعه، ج 3، ص 293.
635. به نقل از استاد شب زنده دار.

636. الظرائف، ج 1، ص 196; بحار االنوار، ج 44، ص 1 و 16 با اختالف.
637. معاىل السبط�، ج 1، ص 370 ـ 371; فرسان الهيجاء، ج 1، ص 91.

االحزان ابن �ا، ص 43.  Â638. مث
639. معاىل السبط�، ج 1، ص 453.

640. كربيت االحمر، ص 497.
تذكرة الشهداء ، مال حبيب الله كاشا�، ص 404.  .641

642. مجلىس، بحار االنوار، ج 45، ص 334 ـ 336.
643. اقتباس از منتهى اآلمال، ج 1، ص 499.

644. مجلىس، بحار االنوار، ج 44، ص 394; نفس املهموم، ص 116.
645. معا� االخبار، شيخ صدوق، ص 288.

646. لهوف، سيد بن طاووس، ص 94.
ارسار الشهادة، ص 423.  .647

648. سوره ى آل عمران، آيه ى 134.
اعالم الورى، ص 256.  .649

حرضت امام خمينى، ج 1، ص 72 ويژه از زندگى  650. رسگذشت هاى 
حرضت امام، ج 5،ص 71 و 72. ويژه از زندگى  651. رسگذشت هاى 

652. كربيت االحمر، ص 497.
653. معاىل السبط�، ج 1، ص 319 ـ 321.

بÂجندى) ص 387; مصباح املتهّجد، ص 724 با اختالف. 654. اقتباس از كربيت االحمر (شيخ محمد باقر 
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مسلم، بهرتين سف�(655)

 كند كىس را انتخاب كند كه از نظر صفات برجسته، روحيه و شهامت تالش مى  اى به جايى اعزام كند،  طرف خود �اينده  خواهد از  بديهى است كىس كه مى
 ى نايب است. فرستنده ُمعرّف احوال، عقايد و صفات  هوشيارى نايب،  زيرا اخالق حسنه، تدب� و مديريت و  ه�نند خودش باشد; 

اوضاع و موقعيت كوفه،  ى جوانب و با توجه به  امام حس£(عليه السالم) در اعزام اول£ سف� و �اينده، آن هم به شهرى كه از هر جهت حساس بود، با رعايت همه
 ى كامل فضيلت و شهامت  شد، �ونه درايت، مديريت و سياستى كه در مسلم بن عقيل مشاهده مى كرد. فضايل،   ى خود مسلم بن عقيل را انتخاب  عموزاده

بود.
مورد اطمينانش در ميان فرد   ى خود به كوفيان از ايشان به عنوان برادر و  با توجه به هم£ لياقت، تدب� و شخصيت مسلم است كه امام حس£(عليه السالم) در نامه

فرمايد:   برد و مى   اهل بيت نام مى
گزارش دهيد تا به سوى كوفه روانه شوم!» درست است، هرچه زودتر به من   هاى آنان   ها و نوشته كرده و نظر داديد كه گفته بررىس  اوضاع كوفه را  «اگر 

 آيد. از اين جمالت و عبارات امام حس£(عليه السالم)، نهايت وثوق و اطمينان و اعت�د آن حرضت به مسلم به دست مى

ورود مسلم به كوفه

منزل مختار ابن ا± عبيده ثقفى اقامت گزيد. قمرى وارد كوفه شد و در  حرضت مسلم(عليه السالم) در پنجم شوال سال 60 هجرى 

پ�وزى بر دشمن بود. او در كاردان و آشنا با فنون جنگ و  مردى عاقل،   اى قوى بود. او  مردى رشيف و عاىل همت و داراى اراده بزرگان قوم و  مختار از 
 مندان خاندان رسالت و اهل بيت(عليهم السالم) به ش�ر آزمايش رسبلند ب�ون آمده بود. وى از عالقه  هاى  كوره  هاى زيادى اندوخته و از   هاى جنگ تجربه ميدان

كرد.(656)   همواره مردم را به سوى اهداف آنان دعوت مى بزرگواران، علم، ادب، اخالق و فضيلت آموخته بود و بدين جهت،   رفت و از آن  مى

 نويسد: سيد ابن طاووس مى
منزل مختار شده، براى كوفيان وارد   اى  همراه با نامه طرف امام حس£(عليه السالم)  «مسلم در كوفه وارد خانه مختار شد. وقتى مردم شنيدند كه مسلم به �ايندگى از 

 ى امام حس£(عليه نزد مسلم جمع شدند، مسلم نامه گروهى از شيعيان  نزد مسلم آغاز شد و مرتب ادامه داشت. هم£ كه  رفت و آمد شيعيان از گوشه و كنار به 

هزار نفر با مسلم بيعت  كه هيجده  كردند، تا اين   براى آنان خواند، احساسات مردم آنچنان شديد بود كه هنگام خواندن نامه همه گريه مى السالم) را 

كردند».(657)

عروه رف¾ مسلم به خانه ى ها½ بن 

ترىس كه از عبيدالله و لشكر كرد. مردم به سبب وحشت و  ارعاب و تهديدهاى ابن زياد، وضع و حاالت مردم كوفه نسبت به مسلم تغي�  طوىل نكشيد كه به علت 
مأموران ابن زياد مسلم را مخفيانه دستگ�  رفت كه  كردند و حارض نبودند با او در Ãاس باشند. در نتيجه، احت�ل آن مى اطراف مسلم را خاىل  شام داشتند، كم كم 

ارشاف كوفه بود رفت. عروه مذحجى كه يÅ از  منزل ها½ ابن  منزل مختار خارج شد و به  برسانند. از اين جهت، مسلم بعد از �از عشا از  كنند يا به قتل 

 گويد:  سيد بن طاووس(قدس رسه) مى
مأموران ابن زياد  كه به رسالت خود عمل كند، توسط  ترس آن بود كه مبادا پيش از آن زيرا  «علت اين تغي� مكان اين بود كه محل اقامت مسلم مخفى Éاند; 

گردد».(658) دستگ� 

مؤمن اهل حيله نيست

مورد وثوق و جليل القدر بود. رشيك در بزرگوار،  برصه بود. او بسيار  بزرگان شيعه در  ام�املؤمن£ عىل(عليه السالم) و از  رشيك بن عبدالله اعور حارÐ، يÅ از اصحاب 
كرمان شد و از اين جهت، رجال حكومت طرف معاويه حاكم   جنگيد. رشيك مدÑ از  جنگ صف£ در لشكر عىل(عليه السالم) بود و در كنار ع�ر بن يارس به شدت مى

كردند.   اموى در ظاهر وى را احرتام مى
گرديد، ابن زياد از  ى ها½ بسرتى  روزها كه او در كوفه مه�ن ها½ بود به شدت مريض شد و در خانه او با ها½ دوست بود و رفت و آمد داشت. اتفاقاً در ه�ن 

 ى ها½ از وى عيادت كند. رشيك به مسلم گفت: ماجرا آگاه شد و بنا شد در خانه اين 
 اى كم£ كن هنگامى كه او به عيادت من آمد و در كنار من نشست، زود از كمينگاه ب�ون بيا و او را «نجات تو و شيعيانت در كش¾ ابن زياد است. در گوشه

 اى پيش آيد!» براى تو حادثه گذارم در كوفه    بكش. من �ى
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گرديد و با  ى ورود خواست. مسلم با عجله وارد مخفيگاه شد و عبيدالله وارد اطاق رشيك  اجازه  ى ها½ رسيد و  آنان در اين گفتگو بودند كه عبيدالله به خانه
برداشت و  ى خود را از رس   كند، لذا چند بار ع�مه وى به گفتگو پرداخت. رشيك كه منتظر عمليات مسلم بود، متوجه شد كه مسلم در انجام عمليات تأخ� مى

به زم£ گذاشت و با صداى بلند اين اشعار را خواند:

ما تنظرون ِبَسلمى ال تُحيّوها 
َحيّوا َسلَيمى وحيّوا من يُحييّها

َهل رشبة عذبَة اُسقى عىل َضَ× 
ولو تَلفُت وكانت منيتى فيها

يُت ِمن سلمى مراقبًَة  واِن تَخشَّ
فَلَسَت تأمُن يوماً ِمن رواهيها

مرا از آن رشبت  كه مسلم را متوجه كند، فرياد زد:  براى آن كرد. آنگاه    تكرار مى رشيك كه ديدگان خود را به اطاق مجاور دوخته بود، پيوسته اين اشعار را 
مرگم در آن باشد!  بياشاميد، اگرچه 

 گويد!؟  عبيدالله به ها½ گفت: پرس عمت هذيان مى
 گويد.   داند چه مى درد مبتال است و �ى ها½ گفت: چند روزى است كه به اين 

روايت  كه: عىل(عليه السالم) از رسول خدا(صىل الله عليه وآله وسلم) چرا او را نكشتى؟ مسلم گفت: از دو جهت; اول آن  كه عبيدالله رفت، رشيك به مسلم گفت:  پس از آن

فرمود:  كند كه آن حرضت  مى
«اِّن االÝان قَيُد الَفتك فال يَفِتك مؤمٌن; اÝان ترور را به بند كشيده و مؤمن اهل ترور نيست».(659)

اطالع او را بكشم. اجازه نداد كه از راه حيله وارد شده و بدون   ام  از اين جهت اÝان و عقيده
كرد. مرا به خداوند قسم داد كه او را اينجا نكشم و در مقابل من گريه   كه: همرس ها½ مانع شد و  دوم آن

ها½ گفت: 
گرفتار شدم!» كردم به آن    مرا و خودش را به كش¾ داد! به خدا از آنچه فرار مى «واى بر او! 

دستگ�ى مسلم

 ى انداخ¾  ها به وسيله فرستاد، هنگامى كه آن عده از مقابله و دستگ�ى مسلم عاجز ماندند، از پشت بام براى مقابله و دستگ�ى مسلم   اى را  ابن زياد عده
 كه بر اثر زخم زياد و خون ريزى شديد، كرد، تا اين   دفاع مى  جنگيد و از خود  كردند. وىل مسلم همچنان مى  ى جديدى را آغاز   هاى آتش حمله سنگ و شعله

فرمود:  ى اين وضع  گرفته و با سنگ و ت� او را هدف قرار دادند. مسلم با مشاهده اطراف او را  منزل تكيه داد، مردم  توان خود را از دست داد و ناچار به ديوار 
باران مرا ه�نند كفار سنگ  چرا  االبرار اال ترعون حق رسول الله ىف عرتته; واى بر ش�!  ترمو½ باالحجار ك� ترمى الكفار و انا من اهل بيت االنبياء  «مالكم 

 كنيد؟» عرتتش مراعات �ى  ى  باره  كنيد؟ من از خاندان پيامرب هستم! آيا حقوق پيامرب را در  مى

محمد ابن اشعث جلو آمد و گفت: 
 دهم!» «خودت را به كش¾ نده، من تو را امان مى

مسلم گفت: 
مرا اس� و دستگ� كنيد، وىل من هنوز طاقت جنگ دارم! به خداوند سوگند تسليم نخواهم شد».  خواهيد  «مى

كرد و بر اواصابت  كرد، ناگهان ت�ى از پشت بر  طرف بر او تاختند و تشنگى بسيارى بر او غلبه  كرد، آنگاه از هر  آورد. او فرار  اين را گفت و بر ابن اشعث حمله 
زم£ افتاد و دستگ� شد.(660)

 نويسد:  مرحوم مجلىس مى
كرد، محمد ابن اشعث جلو آمد و گفت: تو در امان هستى و   دفاع مى كردند و او به ديوار تكيه داده بود و از خود    باران مى مردم، مسلم را سنگ  «وقتى كه 

فرمود: درامان هستى! آنگاه   ى مردم گفتند: بله تو  ندارند. مسلم گفت: در امان هستم؟ همه اين مردم قصد كش¾ تو را 

 شدم! آنگاه مسلم را دستگ� و خلع سالح �ودند».  داديد تسليم �ى «اما لوå تأمنو½ ما وضعت يدى ىف ايديكم; بدانيد كه اگر امانم �ى
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فرمود:  برد، از زندگى خود نا اميد شد و در حاىل كه اشك در چش�نش جارى بود  دروغ آنان پى  وقتى مسلم به حيله و 
 اى بود كه انجام داديد، كجاست امان ش�:«هذا اول الغدر، اين امانكم؟ انا لله وانا اليه راجعون» «اين اول£ حيله

يÅ از لشكريان دشمن خطاب به مسلم گفت: 

دراين گونه مواقع گريه كند». «كىس مثل تو نبايد 

مسلم گفت: 
 آيند».(661) براى امام حس£(عليه السالم) و اهل بيت و اصحاب اوست كه به اين ديار مى  ى من   كنم، بلكه گريه براى خود گريه �ى «به خدا سوگند! 

گفتگوى مسلم با ابن زياد

 بالد آوردند; وقتى چشم مسلم به ابن زياد افتاد كه در مقابلش ايستاده و به قدرت پوشاىل خود مى نزد ابن زياد  مجروح و خسته  باالخره مسلم(عليه السالم) را با بدن 
گرفته و با شهامت و فصاحت واقتدار خاص از هدف  ى قدرت او را ناديده   كند كه پ�وز شده است، نه تنها از او هراىس به دل راه نداد، بلكه همه و خيال مى

فرمود: مقدس امام حس£(عليه السالم) سخن گفت. وقتى يÅ از محافظان ابن زياد از مسلم خواست كه به ابن زياد سالم كند، حرضت 

«اسكت و يحك و الله ما هو ىل بام�; ساكت باش، واى بر تو به خدا سوگند كه او ام� من نيست».

ابن زياد گفت: 
«چه سالم بكنى و چه نكنى كشته خواهى شد!»

فرمود:  مسلم 
مرا به قتل رساند». زيرا كىس كه بدتر از تو بود بهرت از  مرا بكىش عجيب نيست.  «اگر 

ابن زياد گفت: 
 ها و ريخته شدن خون مسل�نان شوى؟» «چرا به اين منطقه آمدى؟ تا وحدت و اجت�ع مسلم£ را در هم ريخته و موجب فتنه

فرمود: مسلم 
زيرا اجت�ع و «كذبت، ا�ا شق عصا املسلم£ معاوية و ابنه يزيد و الفتنة القحها ابوك و انا ارجو ان يرزقنى الله الشهادة عىل يد رش بريته; دروغ گفتى! 

 ايد! و من آرزو دارم كه به دست بدترين مردم جهان رشبت فرزندش يزيد به هم ريخته و فتنه و فساد را تو و پدرت ايجاد �وده وحدت مسل�نان را معاويه و 

شهادت بنوشم»

ابن زياد گفت: 
 اى است؟» بهره خالفت، حق و  «آيا گ�ن ميكنى كه ش� را درامر 

فرمود:  مسلم 
 كنم، بلكه به اين مسأله، اÝان و يق£ دارم كه خالفت از آن ماست». «به خدا سوگند گ�ن �ى

ابن زياد گفت: 
 ايد».  ايد وحدت و اجت�ع آنان را به هم ريخته و در ميان مردم اختالف انداخته كردند، وىل از آن روز كه ش� آمده   «مردم اين ديار با آرامش كامل زندگى مى

فرمود: مسلم 
 ايد. ش� بدون كرده معروف را در اجت�ع دفن   ام تا ب£ مردم اختالف ايجاد كنم، بلكه ش� منكر و گناه را در ب£ مردم شايع ساخته و  «من به كوفه نيامده

رضايت مردم بر آنان حكومت يافتيد، افكار و نظريات خويش را ـ كه بر خالف رضاى خدا بود ـ بر امت اسالمى تحميل �وديد و در ميان آنان ه�نند ستمگران

انحراف نهى كنيم. معروف را در ميان امت زنده و از منكر و  دردناك و حساس، ما خاندان وحى و پيامرب آمديم تا  كرديد; در اين رشايط  چون كرسى وقيرص رفتار 
 ايم». براى انجام اين اهداف شايسته دستورات آس�½ كتاب و سنت دعوت كنيم و اين ما هستيم كه  ما آمديم تا اجت�ع اسالمى را به قوان£ و 

ناروا و غ� واقعى به  هاى  كرد به فحاىش و دادن نسبت براى گف¾ نداشت، رشوع  برابر قدرت منطق و بيان مسلم ناتوان ديد و حرىف  ابن زياد، وقتى خود را در 
آن حرضت; او خطاب به مسلم گفت: 

 ستايى!؟» خوردى و امروز خود را با اين صفات مى   «تو در مدينه رشاب مى
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فرمود: مسلم 
 گويى و تو خود ميدا½ كه چنان نيستم و تو و كىس كه در ريخ¾ خون دروغ مى  داند كه تو   دهى!؟ به خدا سوگند كه خدا مى «آيا به من نسبت رشب خمر مى

سزاوارتريد!  كشد به رشب خمر  مسل�نان حريص است و كسا½ را كه خداوند از كش¾ آنها نهى كرده، مى
 شوى كه گويا اصالً خالف و رسگرم مى عرشت و لهو و لعب   كىش و بعد آنچنان به عيش و  اى پرس زياد، تو از راه دشمنى، ستم، عناد و سوء ظن مسل�نان را مى

 اى!!» گناهى را انجام نداده
فرزندانش حسن و حس£(عليه� شهامت مسلم در بيان مطالب آن چنان ابن زياد را خشمگ£ و غضبناك ساخت كه با نهايت پر رويى و ± رشمى به عىل(عليه السالم) و 

سزا گفت و فحاىش �ود. السالم) نا 

فرمود: اما مسلم ساكت ننشست و 
 خواهى بكن اى دشمن خدا!» سزاوارتريد; اكنون هر چه مى ناسزا و دشنام  «انت و ابوك احق بالشتيمة فاقض ما انت قاض يا عدو الله; تو و پدرت به 

وصيّت نامه ى حرضت مسلم(عليه السالم)

گذراند چشمش به «عمر ابن سعد ابن ا± وقاص» افتاد و  گشت كه به او وصيّت كند، وقتى حارضين مجلس را از نظر  مسلم در لحظات آخر عمر دنبال كىس مى
فرمود: 

فرمود: عمرسعد را به كنارى كشيد و   كه   گويم; تااين  هايم را به تو مى قرابتى كه ميان من و تو است، وصيّت «به خاطر 
مرا فروخته آن را پرداخت كنيد. زره و لباس جنگى   ام;  كرده قرض  درهم  هزار  براى گذران زندگى خود در اين شهر، مبلغ  1ـ 

گرفتار خواهد شد. زيرا به مصيبت من   آيد، به او بنويسيد كه به كوفه نيايد،   اش به سوى كوفه مى مواليم حس£(عليه السالم) با زن و بچه  ام  2ـ شنيده
 ى درباره  كنيم! اما   پردازيم و اگر نخواستيم ادا �ى قرضت را اگر خواستيم مى زره و لباس جنگى تو اوىل هستيم;  عمر ابن سعد در پاسخ مسلم گفت: ما به 

حس£ او حت�ً به سوى ما خواهد آمد و به دست ما با بدترين وضع كشته خواهد شد».

اطالع ابن زياد رساند. ابن زياد گفت:  سپس عمر بن سعد موضوع وصيّت مسلم و پاسخ خود را به 

 داد، ّرس او را فاش ارسار خود قرار مى مرا ام£  ارسار او را فاش �ودى! اگر او  كرد، وىل تو خيانت كردى و  «او تو را ام£ خود قرار داد و وصيّت 
كردم».(662)   �ى

 نويسد:   ى عسكرى مى عالمه
گرفته دفن كند».(663)  ى او را از ابن زياد  جنازه  هاى مسلم اين بود كه  «يÅ ديگر از وصيّت

 نويسد:   ى عسكرى مى عالمه
بنگارند كه به سوى كوفه طرف او به امام حس£(عليه السالم)   اى از  كرد كه نامه كردند، به هنگام شهادت وصيّت  «هنگامى كه مسلم ابن عقيل را در كوفه دستگ� 

كرده باشد. «اياس ابن عثل» نامه نيايد و به عهد و پي�ن كوفيان اعت�د نكند. محمد ابن اشعث پيÅ را با هم£ نامه به سوى امام فرستاد تا به وصيّت مسلم عمل 
فرمود: منزلگاه «زباله» به امام رسيد و نامه را تقديم داشت. امام پس از خواندن نامه  ترك گفت. او در  را گرفت و كوفه را 

 شود! ما جان خود را در راه خدا و ريشه كن كردن فساد در امت اسالمى ِتنا; آنچه مقدر است نازل مى «كلُّ ما ُحمَّ نازٌل وعند الله نحتسُب انُفسنا وفَساَد اُمَّ
 داريم».(664) تقديم مى

شهادت حرضت مسلم(عليه السالم)

برده گردنش را زدند و جسدش را به كوچه انداختند. مسلم در آخرين لحظات عمر درحاىل كه ذكر و حمد خدا داراالماره  به دستور ابن زياد، مسلم را باالى قرص 
فرمود: بر لب داشت 

دروغ مردما½ كه ما را فريب دادند و  غرونا وخذولونا وكذبونا» و تََوَجَه نحو املدينه و سلم عىل الحس£(عليه السالم); خدايا! ب£ ما و  «اللهم احكم بيننا وب£ قوم 
درود و سالم فرستاد».(665) كرد و به امام حس£(عليه السالم) طرف مدينه  كردند، داورى كن! سپس روى خود را به  گفتند و ما را خوار 

 نويسد:  ى عسكرى مى عالمه
بردند، مرتب به تكب� و استغفار و صلوات بر مالئكه و انبياى الهى مشغول بود».(666) داراالماره  «هنگامى كه مسلم را به پشت بام 

 ى كوفه به شكل وارونه به دار بگردانند و در كُناسه  هاى كوفه  پس از شهادت مسلم، ابن زياد دستور داد پاهاى مسلم و ها½ را با ريس�ن بسته و در كوچه
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 ى شام نصب كنند.(667) دروازه بزرگوار را در  براى يزيد فرستاد و يزيد دستور داد رس آن دو  زنند. آنگاه رس آنان را 
زيارتگاه آنها است دفن گرفته و در محىل كه هم اكنون   ى مسلم و ها½ را از دست دشمن  جنازه  ى ها½)   ى ُمذحج (قبيله افراد قبيله پس از شهادت مسلم، 

كردند.

امام حس£(عليه السالم) وشهادت حرضت مسلم(عليه السالم)

منزل خرب شهادت مسلم به ايشان رسيد. امام با منزل ثعلبيه شد.(668) و در ه�ن  عراق وارد  طرف  روز 22 ذى الحجه، امام حس£(عليه السالم) در مس� خود به 
فرمودند: شنيدن آن خرب با غم و اندوه 

ندارد». گرديم، پس از شهادت اينان زندگى صفايى    «انا لله وانا اليه راجعون، ال خ� يف العيش بعد هؤالء; ما از خداييم و به سوى خدا باز مى
مورد تفقد قرار داد.(669) فرزندان عقيل، دخرت مسلم را  آنگاه حرضت ضمن تسليت به 

 نويسد:  مرحوم سيد ابن طاووس مى
فرمود: «امام حس£(عليه السالم) پس از شنيدن خرب شهادت مسلم بن عقيل 

ورِضوانِه، اَما اِنَُّه قد قىض ما عليه وبقى ما علينا; خداوند مسلم را رحمت كند كه به سوى رحمت الهى رحَم اللُه مسل�ً فلَقد صار اىل روحِ اللِه وريحانِِه وجّنتِه 
و بهشت و رضوان خدا شتافت! او مسؤوليتى را كه برعهده داشت به نيÅ انجام داد، وىل هنوز مسؤوليت ما باقى است!»(670)

 نويسد:  مرحوم مجلىس مى
همراهان امام كه به طمع مال، مقام و دنيا آمده بودند، از آن گروهى از  «هنگامى كه خرب شهادت مسلم به امام رسيد و در ميان لشكريان آن حرضت منترش شد، 

حرضت جدا شده و او را تنها گذاشتند و فقط، اهل بيت و چند نفر از اصحاب خاص ايشان باقى ماندند!»(671)

پي نوشت :

655. اسعدى، حس£، اسوه هاى عاشورا.
656. مقتل مقرم، ص 147.
657. ترجمه لهوف، ص 37.
658. ترجمه لهوف، ص 45.

659. بحاراالنوار، ج 44، ص 343.
660. مقتل الحس£، املقرم، ص 159; چهره خون£ حس£ يا داستان كربال، ص 188

661. بحار االنوار، ج 44، ص 353.
662. ناسخ التواريخ امام حس£(عليه السالم)، ج 2، ص 98.

مرتىض، معاå املدرست£، ج 3، ص 67. 663. عالمه عسكرى، 
664. معاå املدرست£، ج 3، ص 81.
665. مقتل الحس£، املقرم، ص 163.
666. معاå املدرست£، ج 3، ص 67.

667. مقتل مقرم، ص 163.
668. االمام حس£ واصحابه، ج 1، ص 166.

669. منتهى االمال.
670. لهوف، ص 74.

671. مجلىس، بحار االنوار، ج 44، ص 374.
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حّر ابن يزيد رياحى، اسوه ى توبه و بازگشت(672)

حّر كيست؟

آوران بنام آن زمان بود و به   دالوران و جنگ بزرگ و اليق كوفه بود و از   هاى  ارشاف و شخصيت عرب و رئيس قبيله خود و از   هاى رشيفى در  حّر، از خاندان
هم� خاطر ابن زياد، او را به مقابله با امام حس�(عليه السالم) فرستاد.(673)

 نويسد:  الله سيد محسن ام� مى آية
افراد بنام و رشيف بود». اسالم از  «كان الحّر رشيفاً يف قومه جاهلية واسالماً; حّر در جاهليت و در 

 گويد: و نيز مى
ارشاف مردم كوفه بود». بزرگان و  «كان الحّر من رؤساء اهل الكوفة;(674) حّر از 

مژده ى بهشت

 گويد: يارانش از كوفه خارج شود، مى سواره جهت تعقيب و در تنگنا قرار دادن امام حس�(عليه السالم) و  هزار نفر  طرف ابن زياد مأمور شد با   كه حّر از  پس از آن

مژده باد تو را به بهشت».  گفت: «ابرش يا حّر بالجنة; اى حّر،  داراالماره خارج شدم، صدايى شنيدم كه مى گرفتم و از  «وقتى حكم مأموريت را 
اطراف خود نگريست، وىل كىس را نديد; لذا در پيش خود گفت:  اى را نداشت، با حالت بهت و تعجب به  مژده حّر كه با توجه به مأموريتش انتظار چن� 

 رود اليق بشارت نيست! چگونه كىس كه به جنگ حس� ابن عىل(عليه السالم) مى مژده و  «والله ما هذه بشارة وانا أس½ اىل حَرب الحس�(عليه السالم); به خدا كه اين 
 شود».(675) بشارت بهشت و سعادت مى

كرده محرضش، فكر او را به خود مشغول   ى مالقات با امام حس�(عليه السالم) و توبه در  وىل در ع� حال، آهنگ دلنواز آن صدا در گوش او طن� انداز بود و تا لحظه
بود. 

 گفت: همچن� حّر مى

پدرم به  زÅ؟! گفتم: در مقدمات سّد راه و تعقيب حس� ابن عىل(عليه السالم) هستم!  كارهايى مى روزها دست به چه  پدرم را در خواب ديدم كه گفت: اين  «شبى 
رويم داد كشيد و گفت: «واوياله ما انت وابن رسول الله؟; تو را با حس� چه كار؟!» من انتظار دارم ـ هÈن گونه كه اول كىس باىش كه رس راه حس�(عليه السالم)

كرده و كشته بشوى».(676) را بگ½ى ـ اول كىس باىش كه در ركاب وى فداكارى 

حّر در مقام بيدارى دل

دارند، به فرماندهان و لشكريان ابن زياد، تصميم جنگ با امام حس�(عليه السالم) را  كرد كه  عاشورا، هنگامى كه حر از ظواهر و پيش آمدهاى گوناگون يق�  در روز 
عمر سعد گفت:

سوگند، جنگى با الرؤوس و تطيح االيدى; آرى، به خدا  ايرسه ان تسقط   خواهيد با امام حس�(عليه السالم) بجنگيد؟ گفت: اى والله قتال شديداً  «آيا به راستى مى
 ها باشد!»  ترين چيزهايش، جدا شدن رسها و قطع شدن دست كرد كه آسان ايشان خواهيم 

حر، ابن سعد را از عاقبت اين كار بر حذر داشت و گفت:
برود؟»  خواهد  بردارد و به هر كجا كه مى  گذاشتى كه اهل بيت خود را از اين ديار  «آيا بهرت نبود كه حس� بن عىل(عليه السالم) را به حال خود مى

عمر سعد گفت:
 پذيرد». كردم، وىل عبيد الله ابن زياد Òى   «اگر كار به دست من بود، اقدام به جنگ Òى

 گويد:  ى حّر بود مى برگشت، خود را از لشكر كنار كشيد، به انديشه فرو رفت. «قرة ابن قيس» كه از قبيله نزد عمر سعد  در اين لحظه حّر از 
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 گويد: من خيال قره مى  خواهى آن را آب بدهى؟   اى؟ گفتم: نه! گفت: Òى همراه حر بودم كه به من گفت: آيا امروز به اسب خود آب داده «در آن وقت من 
 گفت: اگر در قره بعدها مى  ى آب دادن اسب از او جدا شدم،   خواهد من مطلع شوم، از اين جهت به بهانه  گ½ى كند و Òى  خواهد از جنگ كناره كردم او مى

 رفتم».(677) نزد امام حس�(عليه السالم) مى همراه او به   خواهد به امام حس�(عليه السالم)ملحق شود، من نيز   دانستم كه حر مى آن لحظه مى

در ميان راه بهشت و جهنم

لشكرگاه  درنگ، راهى  Ó كه در اختيار داشت چشم پوشيد و Ôقدرت، رياست و امكانا باالخره تصميم خود را گرفت و از  حّر پس از تفكر و انديشه در عاقبت كار، 
امام حس�(عليه السالم) شد. 

لشكرگاه ابن سعد بود، حّر را در اين حالت ديد و به او گفت: «مهاجر بن اوس» كه در 
 خواهى چه كار كنى؟ آيا قصد حمله به لشكر امام حس�(عليه السالم) را دارى؟» «مى

نزد. مهاجر گفت: گرفته بود، هيچ حرىف  نگراÅ ×ام وجودش را فرا  لرزه و  حّر در حاىل كه 
 گفتند هراسان نديده بودم، و اگر به من مى مشكوك تو، ما را به ترديد انداخته است!؟ من در هيچ جنگى شÈ را مثل امروز   هاى  حركت  ها و  حرف «به خدا 
كرده است!؟» وجود تو را احاطه  ترس ×ام  مضطرب هستى و   گفتم حّر است; وىل امروز بيشرت از همه   ترين مردم كوفه كيست، مى  ترين و با شهامت شجاع

حّر گفت:
 بينم، و «والله اُخّ½ُ نَفيس بَ� الجنة و الّنار فوالله ال اَختاُر عىل الجّنة شيئاً و لو قُِطْعُت و اُحرِقُت; به خدا سوگند! من امروز خود را ميان بهشت و جهنم مى

ترجيح نخواهم داد، اگر چه در اين راه قطعه قطعه شده يا در آتش سوخته شوم».(678) به خدا قسم هيچ چيز را بر بهشت 

در آستان امام حس� (عليه السالم)

 هاى امام طرف خيمه كرده و از رشم و حيا رس خود را پاي� انداخته بود، به   ى تسليم و عالمت امان، اسلحه و سپر خود را واژگون  حّر در حاىل كه به نشانه
 زد: روانه شد و فرياد مى حس� (عليه السالم)

اوالد نبيك! يا ابا عبدالله اãّ تائب فهل ىل من توبة; خدايا، به سوى تو بازگشتم! تو هم از من در «اللّهم اليك اُنيُب فتب عّيل فقد أرعبُت قلوب اوليائك و 
 ى من قبول است». پيامربت را ترساندم! اى اباعبدالله، آيا توبه فرزندان  لرزاندم و   هاى دوستان تو را  گذر! خداوندا، من دل

فرمود:  كرد،  امام حس� (عليه السالم) وقتى حّر را در آن وضعيت مشاهده 
«نعم يتوب الله عليك; آرى، خداوند تو را خواهد بخشيد».

عزت را خواهد يافت. اينجا بود كه به ياد آن صداى هاتف غيبى كرد كه حيات ابدى و زندگاÅ جاويد با  حّر با شنيدن اين پاسخ به شدت خوشحال شده و يق� 
فرمود: كرد، حرضت   ى بهشت و سعادت را به او داده بود... وقتى حّر موضوع را به امام حس�(عليه السالم) عرض  مژده افتاد كه هنگام خروج از كوفه 

مزد خود را دريافت كردى».(679) «لقد اَصبت خ½اً و اجراً; تو به خ½ و نيë رسيدى و 

در بعىض روايات آمده است:
نزديك خيمه اجازه داد. حّر  نزد بانوان برود; امام  براى عذر خواهى  اجازه طلبيد تا  پذيرفته شد، از آن حرضت   كه در پيشگاه امام حس�(عليه السالم)  «حّر پس از آن

كرد:  آنها رفت و با دىل شكسته و چشمى گريان عرض 
 هاى شÈ را شكستم و شÈ را ترساندم! اكنون پشيÈنم، اميد عفو دارم و به شÈ پناه گرفتم و دل سالم بر شÈ اى دودمان نبّوت! منم آن شخىص كه رس راه شÈ را 

نزد فاطمه(عليها السالم) از من شكايت نكنيد!» مرا ببخشيد، و   ام، تقاضا دارم  آورده

كرد، از اسب پياده شد و در حاىل كه به كرد كه ناله و شيونشان بلند شد. حر وقتى آن حالت را ديد، با صداى بلند گريه  سخنان حّر آن چنان بانوان را منقلب 
 ريخت گفت:  زد و خاك بر رس مى صورت خود مى

كردم!»   مراجعت منع Òى نكرده بودم! كاش زبانم الل بود و آنچه گفتم را نگفته بودم! كاش شÈ را از  كردم را  «كاش دست و پايم شل بود تا آنچه 

گرديد.(680) كردند. اين كلÈت موجب آرامش خاطر حّر  برايش دعا  حرم، حّر را دلدارى دادند و  بعىض از اهل 

اول� شهيد از اصحاب امام حس�(عليه السالم)
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 نويسد: سيد ابن طاووس مى
فرمود: از اسب پياده شو! پذيرفت،   ى حّر را  «وقتى امام توبه

افرادى باشم كه بتوانم دستم بفرما اول� شهيد راه تو باشم! شايد فرداى قيامت از  اجازه  نكرد و گفت: «چون نخست� كىس بودم كه راه را بر تو گرفتم،  حّر قبول 
برسانم: «فأذن ىل ان اكون اول قتيل ب� يديك لعّىل اكون مّمن يصافح جّدك محمد(صىل الله عليه وآله وسلم) غداً ىف را به دست جّدت محمد(صىل الله عليه وآله وسلم)

القيامة».(681)

 گويد: مطهرى(رحمه الله) مى استاد شهيد 
 خواست; اين بود كه حّر مايل بود خدمت امام بنشيند، وىل يك  ى رزم و شهادت مى اجازه ارصار امام، حّر از اسب پياده نشد و مرتب   كه، با وجود  «علت اين
فرزندان حس�(عليه السالم) او را ببيند و بگويد: اين هÈن كىس ترسيد در مدÔ كه خدمت امام نشسته است، يë از     كه مى كرد و آن اين   ناراحت مى نگراÅ او را 
 ى ننگ را با خون خود از دامن خويش  كه اين مسأله پيش نيايد و هر چه زودتر اين لكه براى اين است كه روز اول راه را بر ما بست! و او رشمنده شود، لذا 

فرمود».(682)  ى جنگ داده و به سوى ميدان مرخصش  اجازه ارصار او   خواست. امام نيز در مقابل  نربد مى اجازه  بشويد، از امام 

 نويسد: صاحب معاىل السبط� مى

مبارزه به شهادت رسيد، حّر بود».(683) «اول من قتل من اصحاب الحس� (عليه السالم) ىف املبارزه الحّر ابن يزيد; اول� نفر از اصحاب امام حس� (عليه السالم) كه در 

جنازه ى حّر امام حس�(عليه السالم) در كنار 

 گويد: كرد. راوى مى وقتى حّر جنگ را آغاز Òود با قدرت و شجاعت به دشمن حمله 
برده و رسها را از تن جدا كند».(684) هرگز كىس را نديده بودم كه هÈنند حّر به دشمن حمله  «من 

گرفتار دشمن  جنگيدند و هر يك از آنها كه  قهرمان در كنار هم مى زه½ابن ق� به كمك حّر رفت، و اين دو   هاى تاريخ آمده است كه  در بعىض از كتاب
بردند و او را به شهادت رساندند.(685)   كه انبوه لشكر به حّر حمله   رفت، تا اين  گشت، ديگرى به كمك او مى مى

طبق نقل مقاتل: 
Èسح وجهه و يقول: انت الحّر كñ (عليه السالم) ملا قتل الحّر، احتمله اصحاب الحس� (عليه السالم) حتى وضعوه ب� يدى الحس� (عليه السالم) و به رمق فجعل الحس�»
مجروح و آغشته به خون در ميدان افتاد، اصحاب امام حس�(عليه السالم) بدن نيمه االخره; هنگامى كه حّر با بدن  َك و انت الحّر ىف الدنيا و انت الحّر ىف  تك اُمُّ َسمَّ
بصورت خون آلود حّر مباركش را  جان حّر را، كه هنوز رمقى داشت، از ميدان برداشته و در مقابل امام حس� (عليه السالم)به زم� گذاشتند. امام در حاىل كه دست 

مرد هستى». آزاد  آخرت  آزاد ناميد، تو در دنيا و  فرمود: هÈن طور كه مادرت تو را  كرد     اش پاك مى چهره  كشيد و خاك و خون را از  مى

فرمود:  ى او  درباره كرد و  براى حّر نوحه رسايى   گويد: امام (عليه السالم)  يë از اصحاب مى

لنِعم الحّر حّر بنى رياح 
الرِّماح صبوٌر ِعند ُمختلف 

و نِعم الحّر اِذ نادى ُحسيناً 
ياح  و جاَد ِبنفسه ِعند الصِّ

فَيا رÓّ اَِضْفُه ىف ِجناِن 
ْجُه َمَع الُحوِر املِالح َو زوِّ

كرد و او به هنگام دعوت حس� (عليه مردى است حّر; آنگاه كه حس� (عليه السالم) ندا   ها! چه نيكو  ك÷ت نيزه مردى است حر; صبور به هنگام جنگ و  «چه نيكو 
براى وى همرس قرار ده».(686) پذيرايى كن و از حوريان زيبا  السالم) جانش را فدا Òود! خدايا، در بهشت برين از او 

 گويند: مى
براى او رحمت و استغفار طلب Òود».(688) كرد و از خداوند  براى او گريه  «امام حس�(عليه السالم) زخم رس حّر را با دستÈىل بست،(687) آنگاه 
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حّر آرامگاه

كيلومرتى كربال) كردند.(689) (در حدود هشت  دارد دفن  بارگاه او قرار  مرقد و  برده و در هÈن جايى كه اكنون   ى حّر را خويشاوندانش از ميدان ب½ون  جنازه

شاه اسÈعيل و نبش قرب حّر

جزايرى تسرتى» در «انوار نعÈنيه» نوشته است: مرحوم «سيد نعمت الله 
بارگاه امام حس�(عليه السالم) رفت، شنيد كه جمعى از مردم از حّر حرم و  كرد و به  ترصف  كردند كه وقتى شاه اسÈعيل بغداد را  «جمعى از موثق� برايم نقل 

مرقد حّر رفت و دستور داد قرب او را نبش كنند. وقتى قرب كامال شكافته شد، ديدند بدن او در قرب باقى مانده است و گويى  كنند. شاه اسÈعيل به كنار  بدگويى مى
تازه به خون غلتيده است، دستÈىل نيز بر رس او بسته شده بود. شاه اسÈعيل خواست آن دستÈل را كه طبق نقل تواريخ امام حس�(عليه السالم) به رس او بسته بود
كردند كه خون بدون آن دوباره بند آمد. هر كارى  كردند، خون از رس حّر به قرب جارى شد، وقتى دستÈل را بستند، خون  بردارد، اما هنگامى كه دستÈل را باز 

 اى بر قرب مقربه دستÈل قطع شود، ممكن نشد، به ناچار هÈن دستÈل را به رس حّر بستند. وقتى با مشاهده اين حال، حقيقت امر بر شاه روشن شد، دستور داد 
براى آن تعي� كنند».(690) او ساخته و خادمى 

پي نوشت :

672. اسعدى، حس�، اسوه هاى عاشورا.
673. زندگاÅ امام حس�(عليه السالم)، ج 2، ص 33.

674. اعيان الشيعه، ج 4، ص 612.
675. معاىل السبط�، ج 1، ص 224.

676. حياة الحس�، ج 3، ص 197; معاىل السبط�، ج 1، ص 224.
ارشاد، ج 2، ص 102; ناسخ امام حس�(عليه السالم)، ج 2، ص 245.  .677

ارشاد، ج 2، ص 103; ناسخ امام حس�(عليه السالم) ج 2، ص 254; مقتل مقرم، ص 236.  .678
مقرّم، ص 237. 679. مقتل 

شÈره Ò ،6ايندگى وىل فقيه در سپاه، ص 133. 680. راهنÈى تبليغ 
681. لهوف، ص 104.

682. حÈسه حسينى، ج 2، ص 115.
683. معاىل السبط�، ج 1، ص 224.

684. منتهى االمال، حاالت حّر.
معارف و معاريف، ج 4، ص 441.  .685

686. مجلىس، بحار االنوار، ج 45، ص 14.
687. نفس املهموم، ص 125.

688. ناسخ امام حس�(عليه السالم) ج 2، ص 265.
مقرّم، ص 321; زندگاÅ امام حس� (عليه السالم) ج 2، ص 134. 689. مقتل 

690. نفس املهموم، ص 125.
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حبيب ابن مظاهر، اسوه ى وفادارى(691)

حبيب كيست؟

معروف كوفه بود. او از اصحاب ام�املؤمن ، امام حسن و امام حس (عليهم السالم)، و از جمله كسا� بزرگان شيعه و ريش سفيدان  حبيب بن مظاهر ـ يا مظهر ـ از 

كرد.   قرآن بود و در طى يك شب، آن را ختم مى شاگردى عىل(عليه السالم) را داشت. او حافظ  است كه شايستگى 

براى مسلم ابن عقيل از مردم بيعت گرفت. هنگامى كه امام حس (عليه السالم) به  ى دعوت نوشت و در كوفه  حبيب از كسا� بود كه به امام حس (عليه السالم) نامه

عازم كربال شد. موقعيت حبيب در ميان لشكر امام حس (عليه السالم) ـ كربال رسيد، حبيب به اتفاق مسلم ابن عوسجه به يارى آن حرضت شتافت و مخفيانه از كوفه 
 هاى تاريخ بيان شده است كه در اين نوشتار به واليت، و مواعظ او به سپاهيان عمر سعد، در كتاب دفاع او از حريم  به خصوص در شب عاشورا ـ فداكارى و 

 كنيم. گوشه هايى از آن اشاره مى

بزرگوار صحا³ 

 ى رسول الله (صىل الله عليه وآله وسلم) بود و پيغمرب خدا را ديده بود.(692)  حبيب ابن مظاهر از صحابه

 نويسد: عالمه سيد محسن ام  به نقل از «االصابة» مى
كرد و ماند تا با امام حس (عليه السالم) به شهادت رسيد». درك  «له ادراك و عمر حتى قتل مع الحس (عليه السالم); حبيب، پيامرب خدا را 

ام�املؤمن (عليه السالم) و حامل علوم و احاديث آن حرضت بود. هنگامى كه عىل(عليه السالم) حكومت و خالفت را به دست نزديكان  مالزمان و  او پس از پيامرب خدا، از 
مالزم ركاب عىل(عليه السالم) بود.(693)  ها  گرفت و به كوفه آمد، حبيب نيز به كوفه منتقل شد و در ¾ام جنگ

فضايل و مناقب حبيب

 اند: كرده ام�املؤمن  و از خواص و حامالن علم آن حرضت معرىف  ياران  در مقام و شخصيت حبيب هم  بس كه راويان حديث او را از جمله با وفاترين 
الروايات انه كان من خاصته و حملة علمه».(694) ام�املؤمن  و يظهر من  «كان من اصحاب 

 نويسد: عالمه سيد محسن ام  مى
كرد».(695)   قرآن را ختم مى قرآن بود و او در يك شب، پس از Áاز عشا تا طلوع فجر،  مرد صاحب جÂل و كÂل و حافظ كل  «حبيب يك 

فرمود: ناراحت و اندوهناك شد و  مرگ حبيب بسيار  امام حس (عليه السالم) در 
 كردى».(696) قرآن را ختم مى مرد با فضيلتى بودى كه در يك شب  القرآَن ىف ليلة واحدة; حبيب! تو  « لِلَّه دُرّك يا حبيب لقد كنَت فاضال تختُم 

فرمود:  كنند كه  مرحوم شيخ جعفر شوشرتى نقل مى از 
محرم و  ام ضعيف بود، در ايام ماه رمضان و  برگشتم و چون حافظه  ى تبليغ به وطن خود  «پس از ا¾ام تحصيل در نجف ارشف جهت انجام وظيفه

 كه كردم تا اين  خواندم. يك سال به اين روش عمل  كردم و روضه مى   برده و از روى آن موعظه مى  رفتم، كتا³ را باالى منرب   هاى ديگر كه به منرب مى مناسبت

 كه خسته شده و به كردم تا اين اطراف اين موضوع فكر  نزديك شد، به خود گفتم: خدايا، تا Ñ من بايد از روى كتاب سخن بگويم؟! شب آن قدر در  محرم  ماه 
 هاى امام حس (عليه السالم) نيز بر پا است عزادارى هستند; خيمه  هاى حسينى مشغول  روزهايى است كه هيئت خواب رفتم. در خواب ديدم گويا در كربال هستم و 

گرفته است. من وارد خيمه مخصوص امام حس (عليه السالم) شدم و بر او سالم گفتم، حرضت به من احرتام و سپاه دشمن هم ـ طبق روايات ـ در مقابل آنها قرار 
خوراÑ از آن آرد و روغن هست، برخيز  كرد ـ مهÂن ما است! آب نداريم، وىل  فرمود: اين ـ به من اشاره  مرا در كنار خود جاى داد و به حبيب ابن مظاهر  كرد و 

خوردم و از خواب بيدار شدم و آورد. قاشقى هم روى آن بود. من چند لقمه از آن  نزد من  كرد و  آرد تهيه  خوراÑ از آن  براى ايشان بياور! حبيب  تهيه كن و 
 كه در  شد، تا اين افزوده مى دريافتم كه به تاريخ و خيىل از مصائب اØه(عليهم السالم) آگاهم كه قبل از من كىس در آن مطلع نبوده است. هر روز اين اطالعات 

 ها و خطابه به مقصود و هدف خود رسيدم».(697) سخÚا�
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مسلم قيام در حبيب نقش

گرفتند. امام حس (عليه السالم) را به كوفه دعوت Áايند و به عنوان هنگامى كه امام حس (عليه السالم) از بيعت با يزيد رسباز زد و از مدينه به مكه آمد، كوفيان تصميم 
كرد و مردم را جهت حÂيت و   تالش مى مورد   هاى متعددى نوشتند و از جمله كسا� كه در اين  حاكم و امام مسلم ، با وى بيعت كنند. در اين رابطه نيز، نامه

 Áود، حبيب ابن مظاهر بود. بيعت از امام تشويق مى

فرستادند; از جمله منزل سليÂن ابن رصد جمع شده بودند، كوفيان پس از استÂع سخنان سليÂن، اول  نامه را نوشته به محرض امام  آن روز كه شيعيان كوفه در 
كرده بود، حبيب ابن مظاهر بود. كسا� كه نامش در آن نامه بود و آن را امضا 

براى كوفيان خواند، مردم با شنيدن سخنان  ى آن حرضت را   اى نامه  ى امام حس (عليه السالم) وارد كوفه شد و در جلسه روزى كه مسلم بن عقيل به عنوان Áاينده
كرد. در اين ميان «عابس ابن بكرى» برخاست و پس از حمد و ثناى خداوند و درود بر امام اشك شوق ريختند و هر كس به نوعى وفادارى و بيعت خود را اعالم 

اسالم(صىل الله عليه وآله وسلم) گفت:  پيامرب 
اَرضُب بسيفى َعدوّكُم حتى القى الله تعاىل; من از باطن و قلب مردم اطالعى اُخربُك بنفىس اذا دَعوُ¾و� اَِجبتُُكم و  «اِّ� لسُت اَعلم ما ىف قلوب الناس و لكن 

 كه در اين راه كشته شوم!». مرا خواستيد اطاعت كنم و با دشمن شÂ بجنگم تا اين  دهم كه هر وقت  طرف خود به شÂ اطمينان مى ندارم، وىل از 

كرد گفت:   وقتى سخنان عابس ¾ام شد، حبيب ابن مظاهر برخاست و در حاىل كه به عابس نگاه مى
 ام كه تو «يرحمك الله تعاىل قد قَضيَت ما عليك انا و اللِه عىل مثل ذلك!; خدا رحمتت كند آنچه بر تو واجب بود گفتى! به خدا سوگند من نيز بر آن عقيده

هستى».(698)

براى امام حس (عليه السالم) بيعت مالزم مسلم بوده و  استقرار مسلم در كوفه، حبيب و مسلم بن عوسجه هميشه   شود كه پس از  همچن  از تاريخ استفاده مى

 ى اين دو، آنها را از انظار عمومى پراكنده شدند، در آن روز قبيله  كه ابن زياد به كوفه آمد و اهل كوفه مسلم را تنها گذاشتند و از اطرافش  گرفتند. تا اين   مى
 ها طى براى پيوسå به لشكر امام حس (عليه السالم)از كوفه خارج شدند، شب نرسد. وقتى امام حس (عليه السالم) به كربال آمد، آنان نيز  كردند تا آسيبى به آنان  مخفى 

 كه به محرض امام رسيدند.(699) كردند تا اين   روزها خود را مخفى مى مس� Áوده و 

حبيب در شب عاشورا

الزم و اطالعات گرفتند و خربهاى     ى حبيب بن مظاهر دستور مى  ى حرضت عباس و عىل اكرب(عليهÂ السالم) و اصحاب از خيمه عاشورا، بنى هاشم از خيمه در شب 
كردند.(700)    جديد را كسب مى

 كه فردا در ركاب آن حرضت به ياران امام از اين براى اهل بيت و اصحاب امام حس (عليه السالم) بود، وىل  پرماجرا   هاى سخت و   كه شب عاشورا يæ از شب با اين
 گويند:  رسيدند. مى  تر به نظر مى  شد، شاداب  تر مى نزديك كردند و هر چه به صبح     رسيدند، اظهار شادما� مى شهادت مى

 خنديد با يزيد بن حص  روبه رو شد. حص  گفت: مگر اكنون وقت خنده است؟ حبيب گفت: «فاُّى موقع احّق من هذا «حبيب بن مظاهر، در حاىل كه مى
 هاى بهشت و براى خوشحاىل است» ما فقط منتظر شمش�هاى اين قوم هستيم! هم  كه كشته شديم، به نعمت سزاوارتر از اين لحظه  الرسور; كدام وقت 

خداوندى رسيده و در كنار حوريان بهشتى خواهيم بود!»(701) رحمت 

 نويسد: مقرّم مى
 ى زينب  كه وارد خيمه  ها پرداخت تا اين بررىس خيمه كنارش بود، به  عاشورا، امام حس (عليه السالم) در حاىل كه نافع ابن هالل هم در   هاى شب  «در نيمه

يارانت را امتحان  گويد: آيا اصحاب و  برادرش مى كربى(عليها السالم) شد. نافع گفت: من در كنار خيمه، منتظر آن حرضت بودم كه شنيدم زينب كربى (عليها السالم) به 

مردا� عاىل و بلند همت هستند.  ام، آنان  آزموده فرمود: به خدا سوگند! آنان را   اى؟ نكند هنگام جنگ تو را تسليم دشمن كنند؟! امام  كرده
درنگ آمدم و حبيب را در جريان گذاشتم. حبيب گفت: به خدا قسم! اگر در انتظار امر آن حرضت   گرفت، و ³  ام   گويد: با شنيدن اين سخن گريه نافع مى

 ام، حال به آنجا بر كرده ترك  كردم! نافع به حبيب گفت: من حس (عليه السالم)را در خيمه زينب(عليها السالم)    نبودم، هم اكنون در دل شب به دشمن حمله مى
 ى اصحاب را جمع ياران خود را جمع كن، در مقابل خيمه زنان اظهار وفادارى كنيد تا آنان مطمنئ و خوشحال شوند! حبيب همه گردم. تو، هر چه زودتر    مى

كرد و سخن نافع را به آنان گفت.
براى آنان گفت: با من بياييد تا در كرديم. حبيب ضمن دعاى خ�    آنان يك صدا گفتند: به خدا سوگند! اگر هم اكنون از امام دستور داشتيم به دشمن حمله مى
كردند و قريب به اين مضمون گفتند: يارانش در مقابل خيمه زنان اجتÂع  نگرا� آسوده سازيم! حبيب و  ترس و  برابر خيمه زنان با اعالن وفادارى، دل آنان را از 
كرد. آنگاه زنان گريه آورد و از شÂ حÂيت خواهيم   ها را بر سينه آنان فرود خواهيم   خدا!، ما تا آخرين نفس با دشمنان شÂ جنگيده و نيزه اى دخرتان رسول

مردان پاك، از دخرتان رسول خدا و ام�املؤمن (عليه السالم); اى   ها ب�ون آمدند و گفتند: «أيها الطيبون حاموا عن بنات رسول الله و حرائر  كنان از خيمه
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 لرزيد: «فضج القوم بالبكاء حتى كأن االرض ¾يد  كه زم  زير پايشان مى ام�املومن  حÂيت كنيد! آن وقت اصحاب نيز از گريه آنان به گريه افتادند; مثل اين

بهم».(702)

شجاعت و شهادت حبيب

 ى سمت ترتيب: زه� ابن ق  را به فرمانده كرد و به  دفاع و آماده باش آرايش   ى Áاز صبح، امام حس (عليه السالم) لشكر خويش را جهت  روز عاشورا پس از اقامه
 نويسند:  مورخان مى برادرش عباس(عليه السالم) داد.(703)  كرد و پرچم را به دست  طرف چپ لشكر تعي   فرماندهى  راست و حبيب بن مظاهر را به 

كرد. حص  بن �Á ـ فرمود: از دشمن مهلت بگ�يد تا Áاز را اقامه كنيم، حبيب جلوى لشكر دشمن آمد و سخن امام را ابالغ  «ظهر عاشورا كه امام حس (عليه السالم) 
 شود! Áازت قبول Áى  خواهى Áاز بخوان، وىل  به نقىل حص  ابن ¾يم ـ فرياد زد: اى حس ، هر چه مى

 شود؟ فرزند رسول خدا قبول Áى گردد، وىل از    حبيب گفت: اى رشاب خوار، آيا Áاز از تو قبول مى

بنابراين ـ طبق اين قول ـ نربد شجاعانه به شهادت رسيد.   ôكرد. حبيب وارد جنگ شد و در نتيجه پس از مد حص  از سخن حبيب خشمگ  شد و به حبيب حمله 

حبيب قبل از Áاز به شهادت رسيد».(704)

 نويسد: مقرّم مى
 دو نفر از آنان را كشت».(705)  و پ�مرد بود، تعداد شصت  كه  قهرمانانه با دشمن جنگيد و با اين  كه وارد ميدان شد  «حبيب پس از آن

 كه با نيزه او را هدف قرار  ها را به خاك و خون كشيد. تا اين آورد و آن طرف همچون ش� به دشمن حمله   اش از هر  شجاع، با قامت خميده پ�مرد  حبيب، آن 

دفاع كند، وىل حص  بن �Á، با شمش� بر رس ايشان زد. حبيب قدرت و توانش برخيزد و از خود  كرد از زم     تالش مى صورت به زم  افتاد. او  دادند و حبيب با 
كرد و به گردن اسب خود آويخت.(706) را از دست داد و به شهادت رسيد; بعد هÂن حص  رس حبيب را از بدن جدا 

فرماندهان لشكر ابن سعد در تعقيب عظمت و اهميّت حبيب در ميان اصحاب امام حس (عليه السالم) به حدى بود كه هميشه ابن زياد و عمر سعد از او هراسان، و 

 خواست خود را قاتل حبيب معرىف كند.(707)  او بودند. به طورى كه پس از شهادت او، هر كىس از دشمن به نوعى مى
 اند.(708)  پنج سال نوشته مورخان، سن حبيب ر ادر موقع شهادت هفتاد و

البته در بعىض مقاتل سن رشيف ايشان هشتاد سال هم آمده است.

امام حس (عليه السالم) در شهادت حبيب

مرگ  شد، (709) لذا امام در   ى او حÂيت مى زيرا تا حبيب زنده بود امام به وسيله براى امام حس (عليه السالم) بسيار سخت و دشوار بود،  مرگ و شهادت حبيب 
فرمود: ناراحت و اندوهناك شد و خطاب به او  حبيب، بسيار 

 دانستم القرآن ىف ليلة واحدة..;(710) اى حبيب، من در پيش خداوند متعال تو را از خودم مى «عند اللِه اَحتسُب نفىس و ُحÂة اصحا³ لقد كنَت فاضال تَختم 
 كردى». قرآن را ختم مى مرد با فضيلتى بودى كه در يك شب   آمدى، تو  ياران من به حساب مى بزرگان و  و از 

 ى امام حس (عليه السالم) Áايان شد چهره براى امام حس (عليه السالم) به قدرى مهم بود كه در شهادت او يك نوع شكستگى و غم عميق در  وجود و شخصيت حبيب 
«ملا قتل حبيب بان االنكسار ىف وجه الحس ».(711)

در حياة الحس  آمده است:
«و كان حبيب عضده و ساعده; حبيب، بازوى تواÁند و ياور امام بود».(712)

كرد: افرسده ديد عرض  مرگ حبيب بسيار غمگ  و  نقل شده كه زه� ابن ق ، وقتى امام حس (عليه السالم) را در 
 اى؟ مگر نه اين است كه ما بر حقيم؟» افرسده ناراحت و  مرگ حبيب  چرا اين همه در  مادرم به فدايت!  «يابن رسول الله، پدر و 

فرمود:  حرضت 

 رويم».  دانم كه من و شÂ به طريق حق و هدايت مى «خوب مى

زه� گفت:
 هاى جاويدش خواهيم رفت».(713) «ديگر چه باك داريم؟! اينك به سوى بهشت و نعمت

رس مقّدس حبيب در كوفه
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جايزه از ابن زياد وارد  ى بنى ¾يم كه از قاتل  حبيب بود، رس حبيب را به گردن اسب خود آويخت و جهت اخذ  مردى از قبيله در تواريخ نقل شده است كه 
پرسيد: مرد متوجه قاسم شد و از او  پدرش را در گردن اسب ديد و به دنبال او راه افتاد. آن  نرسيده بود، رس  فرزند حبيب كه هنوز به سن بلوغ  كوفه شد. قاسم 

 خواهى؟!»  آيى و از من چه مى «چرا دنبال من مى

قاسم گفت:
بسپارم!» «اين رس، رس پدر من است، او را به من دهيد، تا به خاك 

مرد گفت: آن 
بگ�م!»  ى خو³ از ام�  جايزه  خواهم با اين رس   شود و ثانياً من مى «اوال ام� عبيدالله بن زياد به خاك سپارى آن راىض Áى

قاسم گفت:
«وىل بدان كه خداوند كيفر بدى به تو خواهد داد!»

 اى ديد، پدرش را در خيمه  كه در دوران مصعب بن زب� كه قاسم نيز جزء لشكريان او بود، قاتل  پدرش بود، تا اين  گويند قاسم از آن تاريخ در تعقيب قاتل  مى
مرد به خواب رفت و قاسم او را با يك رضبت شمش� باالخره آن  برساند.  جزاى عمل خود  فرصت مناسبى بود تا او را به  كرد و در پى  لذا با او رفت و آمد 

كشت.(714)

پي نوشت :

691. اسعدى، حس ، اسوه هاى عاشورا.
692. نفس املهموم، ص 334.

693. زندگا� امام حس (عليه السالم)، ج 2، ص 25.
694. سفينة البحار، ج 1، ص 203.
695. اعيان الشيعه، ج 4، ص 554.

696. ناسخ امام حس (عليه السالم)، ج 2، ص 286.
697. نفس املهموم، ص 335ـ معاىل السبط ، ج 1، ص 230.

مقرّم، ص 147ـ ناسخ امام حس (عليه السالم)، ج 2، ص 42. 698. مقتل 
699. اعيان الشيعه، ج 4، ص 554.

700. زندگا� امام حس (عليه السالم)، ج 1، ص 365.
701. مقتل مقرم، ص 216; سفينة البحار، ج 1، ص 204.

702. مقتل مقرم، ص 219.
ارشاد، ج 2، ص 98.  .703

704. فرسان الهيجاء، ج 1، ص 97.
705. مقتل مقرم، ص 244.

706. ناسخ التواريخ امام حس (عليه السالم)، ج 2، ص 286.
707. زندگا� امام حس (عليه السالم)، ج 2، ص 30.

708. اعيان الشيعه، ج 4، ص 554.
709. زندگا� امام حس (عليه السالم)، ج 2، ص 30.

710. ناسخ التواريخ امام حس (عليه السالم)، ج 2، ص 286.
711. معاىل السبط ، ج 1، ص 231.
712. حياة الحس ، ج 3، ص 219.

713. ناسخ التواريخ امام حس (عليه السالم)، ج 2، ص 286.
714. نفس املهموم، ص 124.
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زه ابن ق�، اسوه ى اراده و تصميم(715)

پيوس� زه به ياران امام حس� (عليه السالم)

 ها قبول  شدند و بعىض  ها رد كرده، سيه بخت مى  طلبيد; بعىض افراد و رسان قبايل را به يارى مى امام حس� (عليه السالم) در مس راه خود به عراق، بعىض از 
پذيرفت. همرسش دعوت امام را   ى آنان، زه ابن ق� بود كه با تشويق و تحريك   شدند. از جمله كرده عاقبت به خ مى

افتخارشان در تاريخ قيام قهرمان آن است. حتى بعىض از آنان در اين راه به شهادت رسيده و نام پر  بزرگوار و  ي¨ از مسائل مهّم نهضت كربال، نقش زنان 

اباعبدالله الحس� (عليه السالم) به ثبت رسيده است.
اسالم پرافتخارترين فصل تاريخ  ياران امام حس� (عليه السالم) نام خود را در  شوهرش به پيوس� به   ى آنان «ُدلهم» همرس زه ابن ق� است. كه با تشويق  از جمله

كرد. براى هميشه ثبت  عاشورا،  يعنى در نهضت 

فرازه» گفت:   ى «بنى  مردى از قبيله  اند كه  ياران امام حس� (عليه السالم) نوشته  ى پيوس� زه به  درباره
منزل  رفت ـ در يك  عراق مى  خواستيم كه با حس� (عليه السالم) ـ كه او هم رو به  عراق بوديم، اما هيچ ¯ى برگشته و رهسپار  «پس از ا´ام حج، با زه از مكه 
كرديم. با اين حال، در ي¨ از   حركت مى  آمد، ما  هرگاه او در منزىل فرود مى كرديم و    كرد، ما توقف مى   حركت مى هرگاه امام  فرود آييم. به اين جهت، 

 اى از فرستاده خوردن بوديم كه   اى از بيابان خيمه زديم. مشغول غذا  فرود آمديم و هر يك در گوشه كاروان امام حس� (عليه السالم) همراه با  منازل (716) به ناچار 
خوردن كشيديم و متحّ شديم  خواهد. با شنيدن اين سخن، همگى دست از غذا  كرد و گفت: امام حس� (عليه السالم) زه ابن ق� را مى طرف امام وارد شده، سالم 

 خواهد و فرستاده و تو را مى فرزند رسول الله كىس را به دنبال تو  كه چه بگوييم. ناگهان «ُدلهم» همرس زه، سكوت را شكست و به زه گفت: سبحان الله! 
 كنى؟! تو از رف� به خدمت او كوتاهى مى

بازگشت و دستور داد كه  اى شادمان  چهره همرسش قرار گرفت و Ã درنگ، خدمت امام حس�(عليه السالم)رشفياب شد. پس از اند¿، با  زه تحت تأث سخنان 
 هاى امام حس�(عليه السالم) منتقل كنند».(717)  اش را به كنار خيمه خيمه

 نويسد:  مرحوم سيد ابن طاووس مى
نزد همرسش گفت: تو را طالق دادم. به   هاى امام حس�(عليه السالم)برپا كنند و به   اش را در كنار خيمه برگشت، دستور داد كه خيمه «وقتى زه از محرض امام 

برسم.  خواهم كه در خدمت امام حس� (عليه السالم) باشم و در راه او به شهادت  برسد. من مى برگرد. دوست ندارم كه از من جز خوÃ، چيزى به تو   ات  خانواده
برساند. «ُدلهم» در هنگام وداع، در حاىل كه اشك از چشÇنش جارى بود، به كرد تا او را به خاندانش  عموزادگانش سفارش   اش را داد و به ي¨ از  آنگاه مهريه

ياورت باد. خدا خت بدهد. از تو زه گفت: «كان اللُه عوناً و معيناً خار الله أسألك اَن تذكرË ىف القيامة عند جّد الحس� (عليه السالم); خداوند يار و 
فراموش نكنى و به ياد من هم باىش».(718) نزد جّد امام حس� (عليه السالم) مرا   خواهم كه در روز قيامت  مى

در تاريخ اعثم كوىف آمده است: 
فارَقْت زهاً و قالَت اَتُحّب ان تكون مع ابن املرتىض و ال احّب ان اكون مع بنت املصطفى؟ همرس زه از او جدا نشد و گفت: آيا تو دوست دارى كه با «ما 

مرتىض باىش و دوست ندارى كه من هم با دخرت مصطفى باشم؟!»(719) فرزند 

حارضم هزار بار در راه تو كشته شوم

فرمود:  ياران خود رفته، پس از حمد و ثناى الهى، به آنان  در شب عاشورا كه شب بسيار حساس و رسنوشت سازى بود، امام حس� (عليه السالم) به ميان اصحاب و 
ياران خود و «فَاËّ ال اَعلُم اَصحاباً اوىف و ال خاً ِمن اصحاÃ و ال اهَل بَيت اَبَرَّ و ال اوَصل من اهل بيتى فجزاكُُم اللُه عّنى خاً; من ياراË با وفاتر و بهرت از 

طرف من به شÇ اجر و پاداش نيكو بدهد».(720)   تر از خاندان خود رساغ ندارم. خداوند از   تر و مهربان نيكوكارتر، رشيف  Ëخاندا

فرمايد:    امام سجاد (عليه السالم) مى
پدرم نزديك آن اجتÇع رفتم تا ببينم كه  «من در آن شب، سخت مريض بودم وىل 

فرمود: اين قوم از ما دست يارانش   گويد. او پس از تعريف و ´جيد  به آنان چه مى
بردار نيستند و كار ما با آنان به جنگ خواهد كشيد. من شÇ را در رف� از اينجا
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 توانيد از تاري¨ شب استفاده ¯وده و خود را نجات بدهيد. برگردن شÇ نيست. مى گذارم و بيعتى از من    آزاد مى
كردند».(721) ياران آن حرضت با جمالß زيبا، وفادارى مجدد خود را از امام اعالن  وقتى سخن امام به اين جا رسيد، تك تك 

زهابن ق� بود. او سخنى در حÇيت از امام گفت كه تا ابد در تاريخ نهضت صورت مستقل سخن گفته و اعالن وفادارى ¯ود،  مورد به  از جمله كساË كه در اين 
عاشورا ثبت شد.

زه خطاب به امام گفت: 
مَرَّة و اَّن اللَه عّز و جّل يَْدفَُع بذلَك الَْقتل عن نَفِسَك و عن اَنُفس هؤالِء الِفتياِن ِمن اَْهِل «و الله لََوَددُت اËَّ قُتلُت، ثّم نُِرشُت، ثّم قتلُت حتى اُقتُل هكذا الَف 

مرگ را از تو و از اين جوانان هاشمى  ى من  هزار بار، و خداى عز و جل به وسيله دوباره تا  سوگند، دوست دارم كشته شوم، سپس زنده شوم و  بَيِتَك; به خدا 
دفع كند».(722)

 نويسد:  خوارزمى مى
 هاى ما به فداى  شويم و جان سوگند، از تو جدا ¯ى ياران امام، سخناË هÇنند يكديگر در اعالن وفادارى گفتند و آخرين سخنشان اين بود كه به خدا   ى  «همه

 ايم».(723)  ايم و تكليف خويش را ادا ¯وده كرده  كنيم و اگر كشته شويم، به عهد خود وفا  تو باد. با چنگ و دندان تو را حفظ مى

كرد و منازل و براى آنان، خرب شهادت همگى را اعالن  ياران خود را اين چن� وفادار و استوار ديد، پس از دعاى خ و طلب پاداش نيك  وقتى امام حس� (عليه السالم) 
ياران امام با شنيدن خرب شهادت خود و ديدن آن مناظر در بهشت، خدا را شكر ¯وده گفتند: درجات آنان را در بهشت به آنان نشان داد. 

فرزند رسول خدا! آيا نبايد راىض و خوشحال باشيم كه عزت و رشافت بخشيد. اى  كرامت داد و با كشته شدن با تو، به ما  «حمد خدا را كه با توفيق يارى تو، به ما 
در بهشت با تو هستيم؟»(724)

 نويسد:  مرحوم دكرت آيتى مى
زيرا  اند كه در اين شب، كىس از اصحاب رفته باشد،   اند، هيچ ننوشته كرده سخéاË امام در شب عاشورا را نقل  «شيخ مفيد، طربى، ابن اث و ابوالفرج كه 

 ى شب بزرگ بعد از خطبه مورخان   ها پس از رسيدن خرب شهادت مسلم و هاË، از هÇن جا متفرق شده و از حريم قدس امام حس� (عليه السالم) دور شدند.  رفتنى
 اند».(725) ياران امام ننوشته عاشوراى امام، جز اظهار فداكارى، چيز ديگرى از 

 نويسد:  مطهرى مى مرحوم استاد شهيد 
نربده و به آنها ملحق گرفتارى هيچكدام به دشمن پناه  ياران امام حس� (عليه السالم)با آن همه شدت و  «ي¨ از مظاهر قوت و كÇل نهضت حسينى اين است كه 

برود، ارصار داشت كه هر كه رفتنى است،   كه امام حس�(عليه السالم)  يارانش. شايد علت اين كردند، مانند حّر و  افرادى از دشمن را هم به خود ملحق  نشدند. بلكه 
 هاى بدر و  خواست سپاهش يكدست باشد و در ميان آنها ضعيفى وجود نداشته باشد كه در گودار جنگ، سستى نشان دهد. اين مسأله در جنگ اين بود كه مى
ياران صف� عيب زيادى نداشت، وىل در كربال عيب داشت. چون بناى كار كربال بر ايثار، گذشت و فداكارى بود. از آنجا كه هميشه مغلوب، تحت تأث غالب است، 

امام حس� (عليه السالم) از لحاظ روحى غالب بودند و دشمن را شكست داده و او را تحت تأث خود قرار داده بودند».(726)

مرگ در نظر زه

يارانش  ى جنگ را آشكار ديد، سخناË را خطاب به اصحاب و  چهره گرفته و  برابر پافشارى حّر قرار  هنگامى كه امام حس� (عليه السالم) پيش از ورود به كربال، در 
مرگ و زندگى مورد حقيقت   هايى كه پيش خواهد آمد و نيز در  اسالم و مسلم� و مصيبت گرفتارى جهان  ستمگرى دستگاه بنى اميه و   ى حقانيت خود و  درباره

فرمود: كرد و  بيان 
مرگ را جز سعادت و زندگى با ستمگران و ناپاكان را جز ذلت و ننگ بَرَما; من در اين رشايط حساس،  «اËِّ ال اَرى املوت االّ َسعادة و الَحيوة مع الظّامل� االّ 

 بينم». ¯ى

ياران برخاسته، در پاسخ آن حرضت و پايدارى خويش در راهى كه امام در پيش گرفته، سخناË گفته و اعالن بزرگوار سخنانش را به پايان رساند، هر يك از  وقتى آن 
وفادارى ¯ودند. از جمله زه ابن ق� گفت:

«قد َسمعنا هداك اللُه يا بن رسول الله َمقالَتك و لو كانِت الُدنيا لنا باقية و كُّنا فيها ُمخلَّدين ال ثَرنا الّنهّوض معك عىل االقامة فيها; اى پرس پيامرب خدا!
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 داديم كه با ترجيح مى براى ما پايدار و زندگى ما در آن هميشگى بود، باز هم  همواره در مشكالت راهنÇى شÇ باشد، اگر دنيا  سخنان شÇ را شنيديم. خداوند 
شÇ كشته شويم و از زندگى چشم بپوشيم».(727)

زه در مقابل تهاى دشمن

فرمود:  ياران خود   ى جنگ، وقتى توسط ابوöامه متوجه شد كه وقت ¯از ظهر شده است، به  عاشورا، در بحبوحه امام حس� (عليه السالم) در روز 
بردارند تا ¯از بخوانيم». «به كوفيان بگوييد كه دست از جنگ 

فرمود: نكرده و به جنگ ادامه داد. امام، خودش اذان گفت و پس از آن، خطاب به عمر سعد  وىل دشمن قبول 
 اى؟ كرده فراموش  اسالم را  الحرِب; واى بر تو اى پرس سعد! آيا احكام  الحرِب حتّى نَصّىل و تُصلون و نعوَد اىل  االسالِم، اَال تَِقُف عن  «يابن سعد اَنسيَت رشايَع 

 كنى تا ما ¯از خود را و شÇ نيز ¯از خود را بخوانيد و سپس به ادامه جنگ بپردازيم؟!»  آيا جنگ را متوقف ¯ى

فرمود:   گويند كه عمر سعد، هيچ جواÃ نداد. امام  مى
چه شده است». «شيطان بر او 

فرمود: آنگاه به زه ابن ق� و سعيد ابن عبدالله 
ما اَمامى حتّى اَُصّىل الظُّهر; شÇ دو نفر جلو بايستيد تا من ¯از ظهر را بخوانم».(728) «تَقدَّ

شهادت زه

 هاى زيادى داشت. به اين خاطر هميشه جلو لشكر و اصحاب امام حس�(عليه مهارت مردى شجاع و با شهامت بوده و در فنون جنگ تجربه و  زه ابن ق�، 
نرسد.  ى ¯از ظهر عاشورا نيز مقابل امام ايستاد تا آسيبى به آن حرضت   كه به شهادت رسيد.(729) چنان كه گفته شد، در هنگام اقامه السالم)بود تا اين

 ى جنگ خواست و وارد ميدان شد. او آنچنان اجازه آورد، زه نيز هÇنند ديگران به محرض امام آمده،  ¯ازش را به جاى   كه امام حس� (عليه السالم)  پس از آن

 جنگيد كه نظ نداشت.  شجاعانه و با شهامت با دشمن مى
كرد و گفت: براى آخرين بار از امام خداحافظى   زد،  مبارك امام مى  ى  برگشت در حاىل كه دستش را به شانه پس از مدß جنگ به حضور امام 

فََدتَْك نَفىس هادياً َمْهدياً 
َك النبيّا  اليوم اَلقى َجدَّ
و حسناً و املرتىض علياً 

و ذاالجناحِ� الَفتى اَلَكِميّا
و اسداللِه اَلّشهيد الَحيا

حمزة) ـ آن شهيد ̄رد جنگجو ـ و اسدالله ( جوا جانم به فداى تو باد كه هدايت يافت و رستگار گشت. امروز، جدت پيامرب، حسن، عىل مرتىض، جعفر طيار ـ آن 
 كنم. زنده ـ را مالقات مى

 كه كرد تا اين طرف با نيزه و شمش به او حمله  نربدى نابرابر، دشمن از هر  برگشت. و پس از  براى آخرين بار از امام حس� (عليه السالم) وداع كرده، به ميدان  آنگاه 
فرمود:   ى او حضور يافته،  جنازه مجروح و آغشته به خون بر زم� افتاد و به شهادت رسيد. امام حس�(عليه السالم)باالى رس   Ëبا بد

«خدا تو را از رحمتش دور نكند و قاتلت را لعنت كند».(730)

پي نوشت :

715. اسعدى، حس�، اسوه هاى عاشورا.
716. معاىل السبط�، ج 1، س 234

بررىس تاريخ عاشورا، ص 165ـ نفس املهموم، ص 79ـ معاû املدرست�، ج 3، ص 78ـ ناسخ التواريخ امام حس�، ج 2، ص 141  .717
718. لهوف، ص 73

719. معاىل السبط�، ج 1، ص 234
ارشاد، ج 2، ص 93;مجلىس، بحار االنوار، ج 44، ص 316.  .720

ارشاد، ج 2، ص 93 721. شيخ مفيد، 
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ارشاد، ج 2، ص 95. 722. مجلىس، بحار االنوار، ج 44، ص 316; لهوف، 93; 
خوارزمى، ج 1، ص 247 723. مقتل 

مقرّم، ص 215. 724. مجلىس، بحار االنوار، ج 44، ص 298; مقتل 
بررىس تاريخ عاشورا، ص 113 725. دكرت ابراهيم آيتى، 

726. مرتىض مطهرى، حÇسه حسينى، ج 3، ص 74
727. ناسخ التواريخ امام حس�، ص 167

728. فرهنگ سخنان امام حس� (عليه السالم)، ص 691; مجلىس، بحار االنوار، ج 45، ص 21.
729. نفس املهموم، ص 80

730. ناسخ التواريخ، امام حس�(عليه السالم)، ج 2، ص 290 ; مجلىس، بحار االنوار، ج 45، ص 26 ; مقتل مقرم، ص 247.
 



file:///G|/ghrooh%20tamin%20manabe/L/job/rahtoshe/rahtooshe1/rahtooshe-82/moharam1382/22.htm[6/10/2021 10:35:48 AM]

 

قاسم(عليه السالم) اسوه ى نوجوانان(731)

 

مرگ براى من از عسل ش�ين تر است

فرمايد:    امام سجاد(عليه السالم) مى
اسالم آماده ديد، خطاب به آنان براى شهادت در راه  ياران و اصحاب خود، وقتى آنها را  سخ�ا� و گفتگو با  پدرم امام حس�(عليه السالم) پس از  عاشورا،  «در شب 

 شويد و يك نفر از فرمود: يا قوم ا� غدا اقتل و تقتلون كلكم معى و ال يبقى منكم واحد; اى ياران، من فردا كشته خواهم شد و �ام ش� هم با من كشته مى
ش� باقى نخواهد ماند».

اصحاب امام حس�(عليه السالم) با شنيدن اين سخن در نهايت خوشنودى يك صدا گفتند:

فرزند رسول خدا! آيا راىض نيستى كه ما هم در مقام و فرمود. اى  كرامت بخشيد و با شهادت در راه تو رشافت عطا  خداوندى را كه ما را در يارى تو  «سپاس 
همراه باشيم؟!» درجه معنوى ات با تو 

 اى نشسته و كرده و در حق آنان دعا °ود. حرضت قاسم(عليه السالم) كه در گوشه يارانش از آنان تشكر  امام حس�(عليه السالم) در مقابل اين همه شهامت و فداكارى 
 شوم؟ پرسيد: عمو جان! آيا من هم كشته مى برخواست و  ناظر اين گفت و شنودها بود، ناگهان از جا 

فرمود: امام 
نزد تو چگونه است؟» مرگ در  «كيف املوت عندك; 

درنگ پاسخ داد: حرضت قاسم « 

 تر است» «يا عم احىل من العسل; عمو جان از عسل ش�ين

فرمود:  امام 
«اى والله فداك عمك انك الحد من يقتل من الرجال معى بعد ان تبلوا ببالء عظيم و ابنى عبد الله; آرى عمويت فداى تو باد. سوگند به خدا كه تو هم كشته

ش�خوارم عبد الله (عىل اصغر) نيز شهيد خواهد شد» بزرگ. حتى كودك   ها و بالهاى سخت و  خواهى شد، وىل پس از تحمل رنج

فرمود:  امام سجاد(عليه السالم) 
 اى با صداى بلند  اش قاسم بوديم، همه با ديدن اين صحنه و شنيدن آن سخنان، لحظه برادرزاده «ما كه با دقت �ام، ناظر گفتگوى امام حس�(عليه السالم) با 

گريستيم»(732)

 گويد: باره سخنان حرضت قاسم(عليه السالم) در شب عاشورا مى مطهرى در  استاد شهيد 
كرد كه آيا اين كشته شدن شامل من هم  ى مجلس ناظر صحنه بود، پيش خود شك  «حرضت قاسم(عليه السالم) كه در آن وقت، سيزده سال داشت و در گوشه

كرد به امام و گفت: براى اين كه از شك و ترديد در آيد، رو   شود يا نه؟ و با خود گفت: ممكن است من چون كودك هستم، جزو كشته شدگان نباشم.  مى
 شدگان خواهم بود؟» عموجان! آيا من هم فردا جزو كشته

فرمود:  اند كه امام حس�(عليه السالم) در اينجا دلش به رحم آمد و به او جوا« نداد و  نوشته
 تر است. تو اگر مردن پيش تو چگونه است؟ گفت: عمو جان، از عسل ش�ين «پرسم، اول تو به سؤال من جواب بده، تا بعد به سؤال تو پاسخ بدهم; بگو كه! 

برادرم، تو نيز كشته خواهى شد. قاسم گفت: خدا را شكر كه من هم فرزند  فرمود: بله   اى. امام  مژده را به من داده  شوم، بهرتين  بگويى كه من فردا شهيد مى
جزو شهدا خواهم شد».(733)

قاسم(عليه السالم) و ميدان جنگ
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 گويد: مطهرى مى استاد شهيد 
بروم چون اندام اجازه بدهيد به ميدان  كرد: عمو جان! نوبت من است.  «پس ازشهادت عىل اكرب(عليه السالم) قاسم(عليه السالم) به محرض امام حس�(عليه السالم) آمد و عرض 

بزرگ ساخته بودند. به هر افراد  براى   آمد، چون آنها را  زره و كاله جنگى و اسلحه به تنش راست و مناسب °ى نوجوان بود،  قاسم(عليه السالم)كوچك و هنوز يك 

كرد دستها و پاهاى امام اجازه نداد. قاسم و امام لحظاÊ در آغوش هم گريستند و آنگاه قاسم(عليه السالم) رشوع   ها به او  حال امام حس�(عليه السالم) به اين زودى
فرزندم،  ها را گشود و گفت: بيا  بروى، برو! بلكه دست  خواهى   كه بگويد; مى اجازه داد. اما نه اين  كه امام  كرد تا اين ارصار  حس�(عليه السالم) را بوسيدن و آنقدر 

هردو كردند كه   اند كه اين عمو و برادر زاده، آنقدر گريه   خواهم با تو خداحافظى كنم. قاسم(عليه السالم) دست به گردن امام و امام دست به گردن قاسم، نوشته مى
 ى ميدان شد».(734) روانه فوراً  « حال از يكديگر جدا شدند و قاسم 

 گويد: راوى مى
صورتش جارى بود كه به سوى ميدان روانه  هاى اشك در  گرفت، هنوز دانه  ى رفÍ به ميدان را از امام  اجازه ريزان   كه اشك  «حرضت قاسم(عليه السالم) پس از آن

گشت; «فخرج و دموعه تسيل عىل خديه».(735)

كرد و حرضت قاسم نيز در    رفت، ابتدا خودش را معرىف مى هركس به ميدان مى  ديد، متح� بود كه او كيست؟ در آن موقع رسم بود،  نوجوان را مى هر كه اين 
پرداخته گفت: مقابل لشكر با صداى بلند به معرىف خود 

ان تنكرو� فانا ابن الحسن
 سبط النبى املصطفى و املؤ�ن

هذا حس� كاألس� املرتهن
 ب� اناس ال سقوا صوب املزن

گرفته گروگا� در ب� ش� قرار  برگزيده وام� خدا هستم، اين حس� است كه همچون اس� و   ى پيامرب   شناسيد، من پرس حسن، نواده مرا °ى مردم، اگر  «اى 
س�اب نسازد».(736) باران رحمتش  است. خدا اين مردم را از 

 گويد: «حميد ابن مسلم» كه در لشكر ابن سعد ناظر عزÖت قاسم به ميدان بود: مى
ازار پ�اهن و   آمد. سي�يش همچون پاره ماه بود; «و كان وجهه شقة قمر» و در دست او شمش� و بر تنش  نوجوا� را ديدم كه به سوى ميدان مى «ناگهان 
 رود كه كردند ـ دو كفش معموىل به پا داشت و حتى بند يك كفشش هم پاره و باز بود و يادم °ى    ها استفاده مى بود. به جاى چكمه ـ كه آن زمان در جنگ

بند كفش پاى چپش بود».(737)

شهادت قاسم(عليه السالم)

 اش، عل�غم سن و سال كم برده و به شدت با آنان جنگيد; «فقاتل قتاال شديداً» و  طرف به دشمن حمله  حرضت قاسم(عليه السالم) با شجاعت و شهامت �ام از هر 

چندين نفر از دشمن را كشت.(738)

 خواند: ،مرتب اين «رجز» را مى در مناقب نقل شده است كه حرضت قاسم هنگام حمله به دشمن 

اا� انا القاسم من نسل عىل 
و نحن و بيت الله اوىل بالنبى(739)

سزاوارتريم». «بدانيد كه من قاسم، از نسل عىل(عليه السالم) هستم. به خانه خدا سوگند كه ما درانتساب به پيامرب (از ديگران) نزديكرت و 

 گويد: حميد ابن مسلم مى
نوجوان چه كار دارى؟ به خدا قسم، اگر او به من حمله كند و  كنم. گفتم: عجبا! تو به اين  نوجوان حمله مى ازدى گفت: به خدا سوگند به اين  «عمرو بن سعد 

كاراو را �ام كنند.او گفت: به خدا، من بايد به او حمله  جنگند،   اند و با او مى كرده  كنم. بگذار ه�نها كه او را احاطه  دراز °ى طرف اودست  بزند، به  مرا 
صورت به روى رسمبارك او شكافته شد و قاسم با  مباركش زد، كه  كرد و با شمش� چنان بر رس  كنم. قاسم به شدت مشغول جنگ بود كه عمرو بن سعد، كم� 

زم� افتاد، فرياد زد: «يا ع�ه» اى عمو جان...!»(740)

عاقبت قاتل حرضت قاسم(عليه السالم)
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امام با رسعت �ام خود را به باالى رس قاسم(عليه السالم) رساند. عمرو بن سعد ازدى، قاتل حرضت قاسم(عليه السالم) هم در كنار بدن پاره پاره قاسم بود. امام با شمش�
طرف كرد. وقتى عمرو فرياد زد و كمك خواست ،از هر  كرد. عمرو، دست خود را جلوى شمش� گرفت و امام با يك رضبه دست او را از آرنج قطع  به او حمله 

فرشده، در زير سم اسبان  ى اسبان به هم  برابر سينه گرفته و در  آوردند كه او را از دست امام نجات دهند. وىل عمرو در ميان انبوه تهاجم لشكريان قرار  هجوم 
گرديده، كشته شد.(741) پاÖال 

امام حس�(عليه السالم) و شهادت حرضت قاسم(عليه السالم)

 گويد:  كه امام حس� (عليه السالم) منتظر صداى قاسم (عليه السالم) بود كه ناگهان فرياد «ياعّ�ه» او بلند شد. راوى مى مثل اين
 هاى تاريخ و مقاتل، او مانند يك باز شكارى خودش را «ما نفهميديم كه امام حس�(عليه السالم) با چه رسعتى سوار اسب شد و خود را به ميدان رساند. به تعب� كتاب

به صحنه جنگ رساند; «فَجاَء الحس� كالصقر املنقض».(742) 

 گويند: و نيز مى
گرفتند تا رسش را از بدن جدا كنند كه ناگهان حس�(عليه دورش را   ى زيادى از لشكريان دشمن (حدود دويست نفر)   كه جناب قاسم به زم� افتاد، عده «بعد از آن

براى بريدن رس قاسم (از اسب خود) پاي� آمده بود، زير پاى كردند و يâ از آنها كه   بينند، فرار   ى روباهى كه ش� را مى السالم) با رسعت آمد. همه مثل گله

درك واصل شد».(743)  هاى ديگران لگد مال شده و به  اسب

 گويد: راوى مى
اطراف قاسم(عليه السالم) خلوت شد، ديدند كه امام حس�(عليه السالم) باالى  ديد. وقتى غبار نشست و  گرد و غبارى شد كه چشم، چشم را °ى درگ�ى و  ازدحام،  «چنان 

الغالم و هو يفحص برجله.»(744) الغربة فاذا بالحس� قائم عىل رأس   كوبد; فانجلت  رس قاسم نشسته و قاسم(عليه السالم) از شدت درد، پاهايش را به زم� مى

كرد:    درد دل مى قاسم در حال جان كندن بود و امام خطاب به او اين گونه 
عزيزم، به خدا قسم چه قدر بر عموى تو سخت و ناگوار است كه او را به يارى خود دعوت كنى و «عمو جان» بگويى و او دعوت تو را اجابت نكند. و يا «فرزند 

براى تو انجام دهم. از رحمت خدا به دور باشند كسا� كه تو را كشتند».(745) اجابت كنم و به بال� تو بيايم، وىل نتوانم كمك كنم و كارى 

 گويد: «حميد ابن مسلم» مى
 ى  شد، او را به خيمه  اش چسبانيد و در حاىل كه پاهاى قاسم به زم� كشيده مى  ى خود را به سينه بركشيد. سينه برداشت و در  جنازه را از روى زم�  «امام 
ً فرمود: صربا كرد، خطاب به اهل بيت خود    فرزندش عىل به زم� گذاشت. سپس در حاىل كه به دشمن نفرين مى نزد  كرده در كنار شهداى اهل بيت،  شهدا حمل 

بردبار باشيد».(746) يا بنى عمومتى صرباً يا اهل بيتى; اى پرس عموها واى بستگانم، صرب كنيد و 

پي نوشت :

731. اسعدى، حس�، اسوه هاى عاشورا.
732. ناسخ التواريخ امام حس�(عليه السالم)، ج 2، ص 219; نفس املهموم، ص 102; فرهنگ سخنان امام حس�(عليه السالم)، ص 77.

733. ح�سه حسينى، ج 1، ص 281.

734. ح�سه حسينى، ج 1، ص 282.
735. مجلىس، بحار االنوار، ج 45، ص 34.

مدرك. 736. ه�ن 
737. مقاتل الطالب�، ص 35; مجلىس، بحار االنوار، ج 45، ص 35.

خوارزمى، ج 2، ص 27. 738. مجلىس، بحار االنوار، ج 45، ص 35; مقتل 
739. معاىل السبط�، ج 1، ص 281.

740. مقتل مقرم، ص 265; مجلىس، بحار االنوار، ج 45، ص 35.
741. نفس املهموم، ص 148.

742. مجلىس، بحار االنوار، ج 45، ص 35.
743. ح�سه حسينى، ج 2، ص 147.

744. مجلىس، بحار االنوار، ج 45، ص 35.
مدرك. 745. ه�ن 

746. معاىل السبط�، ج 1، ص 281.
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عىل اكرب(عليه السالم) اسوه ى جوانان(747)

 

والدت و نامگذارى

 اش ابوالحسن و به «عىل پرورش يافت. نام او عىل، كنيه مادرش ليال، رشد و تربيت و  پدرش امام حس� (عليه السالم) و  عىل اكرب (عليه السالم) در مهد امامت و در دامان 

معروف است.(748)  اكرب» 

كرده است: ابوحمزه �اىل معرىف  امام صادق (عليه السالم) او را با هم� كنيه به 
مرتبه بگو: درود خدا بر تو اى ابالحسن».(749) قربش بگذار و سه  صورت خود را به روى  «َضع َخدك عىل الَقرب و قُل َصّىل الله عليك يا اباالحسن ثالثاً; 

فرزندان خود خاطره او، نام  براى زنده نگه داش¦ ياد، نام و  ام©املؤمن� عىل (عليه السالم) و  بزرگوارش  امام حس� (عليه السالم) به علت شدت عالقه و محبت زياد به پدر 
اوالده عليّاً.»(750) ام©املؤمن� عيل(عليه السالم) َسّمى  كرد; «ِمن ك°ة ُحبّه ألبيه    را عىل انتخاب مى

فرزند پرس داشته باشم، همه را عىل هزار  فرمود: اگر    معروف گشت. آن حرضت مى فرزندش را نيز عىل گذاشت كه به عىل اكرب  و به اين جهت، نام اين 
 نامم.(751)  مى

پرسيد، اسارت در شام، خطاب به يزيد است. وقتى يزيد نام آن حرضت را  فرمايش حرضت عىل ابن الحس� امام سجاد (عليه السالم) در هنگام  بهرتين مؤيد اين مطلب، 
گفتند: نام او عىل است. يزيد گفت: 

«مگر عىل در كربال كشته نشد؟»

گفتند: 
«او هم نامش عىل بود».

يزيد گفت:
فرزندانش را يÂ پس از ديگرى عىل ناميده است».   كنم از پدر شÃ كه  «و اعجباً ألبيك سّمى عليّا و عليّا; تعجب مى

فرمود: حرضت سجاد (عليه السالم) 

فرزندان خود را به نام او  داشت، از اين جهت  پدرش عىل را بسيار دوست مى پدرم،  مراراً; چون  ام©املؤمن�(عليه السالم) فسّمى باسمه  «اِّن اÅ يُحّب اباه 
 ناميد».(752)  مى

 هاى دوران، بر اثر سياست فرزندان خود را عىل انتخاب كند، اين بود كه در آن   شد امام حس� (عليه السالم)نام   گويند كه شايد علت اساىس ديگرى كه موجب مى مى
فرزند كرد كه يادى از عىل (عليه السالم) Çوده و يا اسم    ام©املؤمن� (عليه السالم) و خاندانش، كىس جرأت Çى  هاى رسسخت آنان با  اطرافيانش و دشمنى غلط معاويه و 

 ها محو كند. خاطره خود را عىل انتخاب كند. معاويه سعى داشت به كىل نام و ياد عىل (عليه السالم) را از 

ارشاد مفيد، ناسخ التواريخ و اعالم الورى، عىل اكرب در هنگام شهادت، هيجده سال خوارزمى،   هاى بحار، مقتل  مورد تاريخ والدت آن حرضت; طبق نقل كتاب در 
ام©املؤمن� (عليه السالم) در سال 43 يا 42 هجرى بزرگوارش  حرضت، حدود دو يا سه سال پس از شهادت جّد  صورت بايد گفت كه تاريخ والدت آن  داشت. در اين 

برادرش امام سجاد (عليه السالم) دانسته و سن او را در هنگام شهادت، تا 27 سال بزرگرت از  مورخان و مقتل نويسان، عىل اكرب را  قمرى بوده است. جمعى ديگر از 
 گويد:  مقرّم» در مقتل خود، سن آن حرضت را در هنگام شهادت 27 سال نوشته و مى  نويسند. از جمله « مى

قمرى متولد شد».(753) «عىل اكرب در يازدهم شعبان سال 33 هجرى 

 نويسد:  بزرگرت بوده يا كوچكرت، مى  كه از امام سجاد(عليه السالم)  مرحوم شيخ عباس قمى ضمن بيان اختالف سن عىل اكرب هنگام شهادت و اين
بزرگرت بود و اين قول اصح و اشهر است».(754) صورت از امام سجاد(عليه السالم)  اند كه در هر  «عىل اكرب را 25 ساله و كمرت هم گفته
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 ى اختالىف است. مورخان و مقتل نويسان، يك مسأله بزرگوار هنگام شهادت، در ميان  صورت، زمان دقيق سال والدت و نيز سن آن  در هر 

جلوه هايى از فضايل اخالقى عىل اكرب(عليه السالم)

 ى مردم، به همه  آيد كه عىل اكرب(عليه السالم) در ميان   هاى مربوطه، اينچن� به دست مى  ى عىل اكرب (عليه السالم) در كتاب برجسته بررىس فضايل اخالقى و صفات  از 
برخورد اجتÃعى و بردبارى، ادب و متانت،  محاسن و صفات نيكو و پسنديده متصف بود. او در زيبايى اندام، شجاعت و شهامت، فضل و كÃل، اÖان و تقوا، حلم و 

قرآن و اطاعت از امام و رهربى بود. دستورات  اسالم و عمل به احكام و  حسن خلق، Å نظ© و مقيد به رعايت كامل قوان� 
 دانست. كرد و احرتام و اطاعت او را هÃنند خدا و رسولش بر خود واجب مى    ى او صحبت Çى اجازه  نشست و بدون  عىل اكرب (عليه السالم) در مقابل پدر Çى

فرمايد:   قرآن بود كه مى زيرا كه او معتقد و عامل به آيات 
الرسول و اوىل االمر منكم».(755) «اطيعوا الله و اطيعوا 

امام حس� (عليه السالم) هم عالوه بر مقام پدرى، امام و وىل امر او بود.
زيرا كه او حتÃً چندين بار  دانست،  اجازه او را در Üام كارهاى خود رشط و رمز موفقيت مى  Çود و رضايت و  مادرش نيز كÃل احرتام را مى عىل اكرب(عليه السالم) به 

فرمود:   بزرگوار امام حسن و امام حس�(عليهÃ السالم) شنيده بود كه رسول خدا(صىل الله عليه وآله وسلم)مى مبارك دو امام  از زبان 
مادران است».  هاى  «بهشت و سعادت، زير قدم

 كه: و يا اين
«رضايت خدا در رضايت والدين است».

زودگذر آن نشان نداده و  اى به دنيا و زندگى  كرد و چندان عالقه فراگ©ى علم و دستگ©ى مستمندان رصف  عىل اكرب(عليه السالم) بيشرت عمر خود را در عبادت، 

 ى آن حرضت است كه زيارت نامه  ها در نظر داشت. مؤيد اين مطلب، قسمتى از   ى زمينه كردار، گفتار و انديشه، خدا و رضايت او را در همه پيوسته در رفتار، 
فرمايد:   مى

املُكرّم و السيّد املقّدم الذى عاش سعيداً و مات شهيداً و ذهب فقيداً فَلم تتمتَّع من الّدنيا اِّال بالعمل الصالح و Þ تتشاَغل «السالم عليك ايّها الصّديق و الّشهيد 
نربد و جز  اى  بهره بزرگوار، رسور پيشگام، كه سعادÜند زيست و شهيد از دنيا رفت و از دنيا جز عمل صالح،  الرّاِبح; سالم بر تو اى بسيار راستگو، شهيد  اِّال ِباملَتجر 

تجارت سودمند مشغول نشد».(756) به 

آيينه ى Üام Çاى پيامرب(صىل الله عليه وآله وسلم)

 ى بسيارى از صفات پسنديده و ملكات فاضله و مبّ� شخصيت هر انسان است. از صورت، تناسب اندام، فصاحت و مالحت بيان و اخالق نيكو، رسچشمه زيبايى 
 ى او درباره  ى بارز Üام مخلوقات عاÞ برشيت بود، خداوند   ى صفات نيكو به رس حّد كÃل رسيده و Çونه اسالم (صىل الله عليه وآله وسلم) در همه آنجايى كه پيامرب 

فرمايد:   مى
 اى هستى».(757) برجسته «اِنّك لعىل ُخلُق عظيم; تو اى پيامرب، صاحب اخالق عظيم و 

معروف و مشهور بود. فصاحت و بيان پيامرب خدا به حدى زيبا و حرضت، در تاريخ آن زمان و به خصوص در ميان قريش  برخورد خوب آن  زيرا كه اخالق نيك و 
زيرا كالم و گفتار او از نظر زيبايى و فصاحت، شباهت قرآن، كالم رسول الله(صىل الله عليه وآله وسلم)است.  كردند كه    رسا بود كه سخن گويان و اديبان قريش، خيال مى

قرآن داشت. زيادى به 

بزرگوارش رسول الله (صىل الله عليه وآله فرد به جد   ترين  پس از پيامرب خدا(صىل الله عليه وآله وسلم)، عىل اكرب (عليه السالم) در جÃل، فصاحت و مالحت گفتار و اخالق نيكو، شبيه

 گفتند. وسلم) بود و از اين جهت او را «شبيه پيامرب» مى

فرمايش امام حس� (عليه السالم) در روز عاشورا است: مؤيد اين مطلب، 
بركات بِرَسولَك و كّنا اِذا اَشتَقْنا اِىل نَبيَّك نَظَرنا اىل وجهِه اللّهم فَامنعهم  «اللّهم اْشَهد عىل هؤُالء القوم، فَقد بََرَز اِليهم غالٌم اَْشبَه الناِس خلقاً و ُخلقاً و منطقاً 
كردار و اخالق نيكو، گفتار و  رود كه از نظر خلقت و جÃل،  فرّقهم تفريقاً...; خدايا خودت گواه بر اعÃل اين قوم باش، جواè به جنگ اين مردم مى االرض و 

صورت زيبا و قامت رشيد عىل اكرب زيارت سيÃى پيامرب خدا را داشتند،   ى ما شوق ديدار و  افراد خانواده هرگاه   ترين مردم به رسول الله است و  بيان شيوا، شبيه
.«                .     
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(758) كن متالىش را آنان وحدت و اجتÃع گرفته، مردم اين از را زم� بركات خدايا، كردند مى Üاشا را

كردند و امام حس� (عليه السالم) محبت   كردند، به جÃل عىل اكرب نگاه مى   نقل شده است كه مردم مدينه، هر وقت شوق ديدار سيÃى پيامرب(صىل الله عليه وآله وسلم) را مى
 خواست، هيچ وقت رّد  شد و اگر عىل اكرب چيزى از وى مى  ديد، Å نهايت خوشحال و شاداب مى و عالقه زيادى به او داشت، چنان كه هر وقت او را مى

معجزه. كرد و لو از راه    Çى

اول� شهيد بنى هاشم

كرده بود. نقل شده است كه او در اسالم و امام  دفاع از   ى جهاد و شهادت در راه  عىل اكرب(عليه السالم) از آغاز نهضت كربال، به خصوص از شب عاشورا خود را آماده

 گفت، فردا ميدان را به دست اصحاب ندهيد، بلكه خودمان بايد پيش قدم شويم.  آن شب به جوانان هاشمى مى
ياران امام حس� (عليه السالم) عىل اكرب نخست� كىس از بنى هاشم و اهل بيت پيامرب (صىل الله عليه وآله معروف است كه پس از شهادت اصحاب و  در ميان تاريخ نويسان، 

 ى امام زمان(عج) صادر شده است، گوياى اين  ى مقدسه طرف ناحيه  ى آن حرضت هم كه از  زيارت نامه وسلم) بود كه به ميدان جنگ رفته و به شهادت رسيد. 

حقيقت است:

«السالم عليك يا اول قتيل من نَسِل خ© سليل من ُساللِة ابراهيَم الخليل صّىل الله عليك و َعَىل ابيك.»(759)

فرمود:  و نيز امام باقر (عليه السالم) 
فرزندان ابوطالب در كربال شهيد شد، عىل اكرب بود».(760) «اول� كىس كه از 

 گويد:  مطهرى (قدس رسه) مى استاد شهيد 
اجازه  گفتند:  اجازه ندادند كه كىس از اهل بيت پيغمرب و از خاندان امام حس�(عليه السالم) به ميدان جنگ برود. مى  اند كه تا يك نفر از اصحاب زنده بود،  «نوشته

برسد. وقتى  دانيد. اهل بيت پيغمرب منتظر بودند كه نوبت آنها   مان را انجام بدهيم، وقتى همه مان كشته شديم، آن وقت خودتان مى بدهيد كه ما وظيفه
كردند با هم كردند; «فجعل يودَُع بعُضهم بعضاً; رشوع  حركت   اى در ميان جوانان هاشمى افتاد. همه از جا  آخرين نفر از اصحاب شهيد شد، ناگهان ولوله

 اكرب بود».(761) فرزند جوان و رشيدش عىل اجازه كند،   حس�(عليه السالم)كسب  ديگر وداع و خداحافظى كردن.» در اين گ© ودار، اول� كىس كه موفق شد از امام

به ميدان رف¦ عىل اكرب(عليه السالم)

 گويد:  مطهرى (قدس رسه) مى استاد شهيد 
كرد، به   اجازه دادن تعلل مى آورده و در  برايش  برود، حرضت به هر نحوى كه شده عذرى   خواست تا به ميدان  اجازه مى  اند كه هر كس  مورخان نوشته «Üام 

حرم آگاه اجازه خواست، امام فقط رس خود را پاي� انداخت و گفت: برو; «فاستأذن يف القتال اباه فأذن له.»(762) وقتى اهل  براى عىل اكرب(عليه السالم); وقتى  جز 
براى رف¦ به  گفتند: «اى يادگار پيامرب، به تنهايى و غريبى ما رحم كن و  اطراف او حلقه زدند و در حاىل كه اشك از چشÃنشان جارى بود، مى پروانهوار در  شدند، 

جنگ، اين گونه عجله نكن كه ما طاقت فراق تو را نداريم.» «ثم تودّع من ابيه و الحرم و توّجه نحو امليدان».(763)

 نويسند: و نيز مى
الزفرات و خلفه نساء اهل بيت و قد عالمنهّن الفراخ و العويل عىل شبيه رسول الله; امام حس� (عليه السالم) با «و شيع االمام ولده بدموع مشفوعة بالحزن و 

فرزندش را به سوى ميدان روانه ساخت».(764)  زدند،  گرفته و در فراق عىل اكرب ناله و فرياد مى حزن و اندوه بسيار، در حاىل كه پشت رسش زنان اهل بيت قرار 

 گريست; «نظر اليه الحس� نظر كرد و مى   حرست و نااميدى به عىل اكرب نگاه مى گرفته بود، با   اى به خود   هايش حالت نيمه خفته آنگاه در حاىل كه چشم
(765)«.Âآيس منه و ارخى عينيه و ب

فرمود:  گرفته بود،  طرف آسÃن  امام حس� (عليه السالم) چند قدمى پشت رس عىل اكرب رفت و آنگاه در حاىل كه محاسن رشيفش را به 
 ى ما مشتاق ديدار افراد خانواده هرگاه  فرد به پيامرب تو است و   ترين   رود كه از نظر جÃل، اخالق و گفتار، شبيه «خدايا!گواه باش جواè به جنگ اين قوم مى

متالىش كن».(766) بركات زم� را از اين مردم دريغ بدار و اجتÃع آنان را  فرمود: خدايا!  كردند، سپس    صورت او نگاه مى  شدند به  پيامرب مى
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فرمود: آنگاه خطاب به عمر بن سعد 
اَمرَك و سلَّط عليك من يَذبُحك عىل فِراشَك كÃَ قطَْعَت رَْحمى و Þ تحَفْظ قَرابتى من رسول الله; تو را چه شده بارَك لَك ىف  «مالك؟ قَطَع اللُه رَحمك! و ال 
بربّد; چنان كه نگرداند و كىس را بر تو مسلط كند كه پس از من تو را در بسرت خوابت رس  مبارك  كارت را بر تو  است اى عمر سعد! خداوند نسلت را قطع كند و 

نكردى».(767) مرا از هم گسستى و حرمت خويشاوندى با رسول خدا(صىل الله عليه وآله وسلم) را حفظ  پيوند خويشاوندى 

 گويد:  «حميد ابن مسلم» مى
مسافرى بدتر از من به خانه زيرا هيچ  مپرس،   Þنزد او رفته و از حالش جويا شدم; گفت: از حا «عمربن سعد با من دوست بود. وقتى از كربال بازگشت، 

كردم و گناه عظيمى مرتكب شدم».(768) نزديكم را قطع  بازنگشت. پيوند خويشاوندى 

آزاد ساخت. كرد و كوفه را  گذراند تا اين كه مختار قيام    ناآرامى را مى  ى كربال، زندگى سخت و  نقل شده است كه عمر بن سعد پس از حادثه
نرود، خود را به مريىض زد و در بسرت اسرتاحت خود آرميد. مختار چند تن از لشكريانش را فرستاد و گفت: اگر عمر  كه به مجلس مختار  براى اين عمر بن سعد 

آرميده بود، پيام مختار را به فرستادگان مختار رفتند و در حاىل كه او در بسرت خود  برخيزد و به شÃ حمله كند، به او مهلت ندهيد.  بن سعد خواست از جاى خود 
بردند. اين براى مختار  كرده و  بگ©د كه او را با شمش© زدند و رسش را در بسرت خوابش جدا  برخيزد و شمش© خود را  كردند. ناگهان عمر سعد خواست  او ابالغ 

جا بود كه همه از اجابت دعاى امام حس� (عليه السالم) به شگفت آمدند.(769)

شهادت عىل اكرب(عليه السالم)

برده بود; «و ام©املؤمن� (عليه السالم) به ارث  گرفته و شجاعت را از جدش  بزرگوارش ابوالفضل العباس (عليه السالم)ياد  عىل اكرب (عليه السالم) فنون مختلف جنگ را از عموى 

ام©املؤمن�.»(770) هو يحمل شجاعة 
پدرش امام حس�(عليه السالم) و خاندان او، تا بذل جان آماده خدمت  ترين رشايط در خدمت   ترين لحظات و سخت او از مدينه تا كربال، تا هنگام شهادت، در حساس

گرد شمع وجود امام و خاندانش  شد. در كربال نيز همچون پروانه به  كرد و از حالشان جويا مى   و فداكارى بود. در مس© راه مرتب به همه رسكىش مى
 چرخيد. مى

 ى ايشان نهاده شده بود، وىل عىل اكرب نيز موفق رسزم� كربال، افتخار لقب «ساقى» با ابوالفضل العباس(عليه السالم) بود و اين امر مهم به عهده با اين كه در 
 ها محارصه، آب را به خيمه گرفته ضمن شكس¦  گروهى را به عهده  فرماندهى   ى دشمن بود،  محارصه فرات، كامال در كنرتل و  روزهايى كه   شود در آن  مى

فرمايد:    بياورد. اين كار، گوياى شجاعت و شهامت زايدالوصف عىل اكرب است. امام صادق (عليه السالم) مى
 ى دشمن وارد محارصه همراهانش در ميان  فرات فرستاد. او و   ى آب به سوى  براى تهيه محرم، امام حس�(عليه السالم) عىل اكرب را با ىس نفر  «در روز هشتم 

 ها بازگشتند».(771)  هاى خود، به سوى خيمه فرات شده پس از پر كردن مشك  ى  رشيعه
كردند. عىل اكرب نيز هنگام   برابر دشمن با خواندن رجزى خود را معرىف مى  رفتند، ابتدا در  عاشورا، هر كدام از اصحاب و بنى هاشم كه به ميدان مى در روز 

فرمود: كرده  ورود به ميدان، ابتدا خود را معرىف 

اَنا عىل ابن حس� بن عىل  ا
نحن و ربُّ البيت اوىل بالّنبى 
تالله ال يحكم فينا ابن الدعى 
 Åارضب لسيف اُحامى عن ا

رضب غالم هاشمّى قرىش

كرد و سوگند، پرس زنازاده بر ما حكومت نخواهد  ديگرانيم. به خدا   تر از  نزد پيغمرب اوىل فرزند حس� بن عىل هستم. به خانه خدا سوگند كه ما در  من عىل، 
 ى يك جوان هاشمى علوى را ببينيد.(772)  كه رضبه  كنم، تا اين دفاع مى پدرم   زنم و از  شمش©م شÃ را مى فرمان او نخواهيم رفت. با  تحت 

طرف ناله و فرياد درهم شكسته و آنان را به وحشت انداخت كه در مدت كوتاهى از هر   ها را  برده و صف عىل اكرب آنچنان با شجاعت به صفوف دشمن حمله 

لشكريان كوفه بلند شد; «فلم يزل يقاتل حتّى ضّج اهل الكوفه لك°ة من قتل منهم.» 
 ى اول بالغ بر صد و بيست نفر از آنان را كشته و به خاك انداخت.(773) با اين كه به شدت تشنه بود، در حمله

برگشته گفت: بزرگوارش  كرد و به سوى پدر  جراحات بيشرت، عطش بر او غلبه   هاى مكرر و  در اثر حمله
مرا كشت و سنگينى اسلحه «يا ابة! العطش قد قتلنى و ثقل الحديد قد اجهدè، فهل اىل رشبة ِمن ماِء سبيل اتقوى بها عىل االعداِء؟; پدر جان! شدت تشنگى 

بپردازم؟» برطرف Çوده و با توان بيشرت به ادامه جنگ  كرد. آيا آÅ هست كه تشنگى خود را   ام  خسته
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فرمود:  مبارك گذاشت و مكيد و انگشرت خود را به او داد و  كرد و آنگاه زبان عىل اكرب را در دهان  امام حس� (عليه السالم) گريه 
هرگز تشنه كرد كه بعد از آن،  س©اب خواهد  برگرد و صرب كن كه به زودى رسول خدا(صىل الله عليه وآله وسلم) تو را  «آن را در دهان خود بگذار و به سوى دشمن 

نخواهى شد».(774)

همدردى، او را تسك�  تر است و با اين   گويند كه امام حس� (عليه السالم) به اين خاطر زبان عىل را به كام گرفت تا به او بفهÃند كه كام وى از كام او خشك مى
دهد.(775) 

 اند، به كرده براى قتل او اجتÃع   كه چگونه دشمنان خدا  فكرش را تنهايى پدر و اين برگشت كه Üام  كرده و به سوى ميدان  پدرش خداحافظى  عىل اكرب در حاىل با 

كرده بود. خود مشغول 

 نويسد:  خوارزمى مى
كرد تا اين كه شÃر كشته شدگان به دست عىل اكرب به دويست نفر رسيد. «عىل اكرب پس از آخرين ديدار با امام حس�(عليه السالم)، شجاعانه از هر سو بر دشمن حمله 
مركب بنشيند; خم شد و  اى بر رس مقدس آن حرضت زد. آن حرضت توان خود را از دست داد و نتوانست به  مرة العبدى» رضبه گرماگرم جنگ، «منقذ بن  در 
كرده با شمش©، بدن نازن� او را پاره محارصه  طرف او را  خودش را به گردن اسب انداخت. اسب او وحشت زده به سوى لشكر دشمن روانه شد. دشمن از هر 

كردند: فقطّعوُه ِبُسيُوِفهم اِرباً اِرباً».(776) پاره 

در لحظات آخر عمرش كه جانش به گلوگاهش رسيده بود، صدا زد:
«عليك منى السالم يا اباعبدالله هذا جّدى رسول الله قد سقاè بكأسه رشبة الاظû بعدها; سالم بر تو اى اباعبدالله! اين جدم رسول الله است كه مر ابا آب

هرگز تشنه نخواهم شد».(777) كرد كه  س©اب  گوارا 

جنازه ى عىل اكرب(عليه السالم) امام حس�(عليه السالم) در كنار 

صورت خون آلود عىل اكرب گذاشت و گفت: بعد از تو، خاك بر رس دنيا و زندگى آن باد; «و صورت خود را روى  امام حس� (عليه السالم) با شتاب به بال� او آمده 
وضع خده عىل خده و هو يقول: عىل الدنيا بعدك العفا.»(778)

فرمود: و نيز 
فرزندم، اين مردم چقدر بر خدا الرسول; خداوند بكشد آن قومى را كه تو را كشتند. اى  «قَتَل اللُه قوماً قتلوك، يا بُنّى ما اَجرأُهم عىل اللِه و عىل انتهاك حرمة 

 اند!»(779) و هتك حرمت رسول خدا، گستاخ و Å باك گشته

 نويسد:  مرحوم محدث قمى به نقل از «روضة الصفا» مى
 ى بلند او را نشنيده بود».(780)  ى عىل اكرب، بلند گريست و تا آن زمان، كىس گريه جنازه «امام حس�(عليه السالم) در كنار 

 ى آن حرضت ـ كه از امام صادق (عليه السالم) نقل شده ـ آمده است: زيارت نامه در 
مادرم يرفع دمك بَكّفه اىل اَعناِن السÃِء ال ترجع منه قطرٌة;(781) پدر و  م ب� يدى ابيَك يحتِسبَُك و يبÂ عليك ُمحرتِقا عليك قلبُُه  «باÅ انت و امى من مقدَّ
برابر پدر به ميدان جنگ رفتى. او تو را در مادرم به فدايت كه در  نزد حبيب خدا باال رفت. پدر و   گناهى كه خونش تا  Å ى  به فداى آن رس بريده و آن كشته

داغ تو خاموش  اش از   گشت و ناله  اى از آن بر Çى قطره  پاشيد و  براى تو سوخت. و خونت را تا دل آسÃن مى  گريست و دلش  راه خدا داده بر تو مى
 شد».(782) Çى

جنازه ى عىل اكرب(عليه السالم) زينب(عليها السالم) و 

 ام! برادرزاده برادرم، واى   زد: واى  برادرش با رسعت از خيمه ب©ون آمد و فرياد مى وقتى زينب كربى (عليها السالم) از شهادت عىل اكرب(عليه السالم) با خرب شد، به دنبال 
بازگرداند و به جوانان  ها  كرده و به خيمه  ى عىل اكرب بلند  جنازه خواهرش را از روى  به سوى ميدان دويده و خود را روى عىل اكرب(عليه السالم) انداخت. امام، 

فرمود: هاشمى 
 ى شهدا حمل كنند».  ى عىل را به سوى خيمه «جنازه

 اى كه رو به روى ميدان جنگ بود، به زم� گذاشتند; وقتى امام حس� (عليه السالم) دست زينب (عليها السالم) را برداشتند و در مقابل خيمه  ى عىل را  آنان بدن پاره پاره
فرمود:    آورد، ضمن تسىل و دلدارى او مى   گرفته به سوى خيمه مى

 ى شÃ بعد از اين است».(783) خواهرم، گريه »
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بازگشت امام از كنار نعش عىل اكرب، به تأخ© افتاد و زينب (عليها شايد علت آمدن زينب (عليها السالم) بر رس نعش عىل اكرب، دلدارى و تسىل بيشرت امام بوده است. گويا 
ك°ت محبت زينب (عليها السالم) به عىل اكرب بوده است.(784) برادرش شده، خود را به امام حس� (عليه السالم) رساند. شايد هم از  نگران جان  السالم)

پي نوشت :
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748. مقاتل الطالب�، ص 31.
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780. نفس املهموم، ص 142.
781. كامل الزيارات، ص 239.
782. نفس املهموم، ص 143.

783. ناسخ التواريخ امام حس�، ج 2، ص 355.
784. ترجمه نفس املهموم، ص 143، رمز 63.
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شهادت عىل اصغر(عليه السالم)(785)

فرط عطش چش�نش  ى امام حس�(عليه السالم) از   گويد: طفل شش ماهه مرحوم سپهر در ناسخ التواريخ مى  اند،  كرده مشهور شهادت عىل اصغر را اين چن� نقل 
به گودى رفته بود (ومادرش ش� در پستان نداشت تا به وى بنوشاند).

گاهى ناخن زند بسينه ى مادر
 گاهى پيچان شود بدامن خواهر

بارى از ما گذشت چاره ى اصغر 
يا بنشا نش رشار آه ز آذر

يا بربش همرهت بجانب مقتل
شه زحرمخانه اش گرفت و روان شد
 پ� خرد هم عنان بخت جوان شد

ز آن پدر و زآن پرس فلك بفغان شد 
طرف نگران شد آورد و هر  آمد و 
تا بكه سازد حقوق خويش مدلل

پيكرم اين است  گفت ايا قوم روح 

آن همه اكرب بدند اصغرم اين است
حجة كربى روز محرشم اين است 

ثا³ حيدر عىل اصغرم اين است

گرفت، و روى فرزندم را ¸ن دهيد تا او را وداع گويم، آن كودك چون گل را دربر گرفت. و به ميدان آمد، آن طفل را بر رسدست  فرمود:  امام حس�(عليه السالم) 
كرد: سخن بكوفيان 

«يا قوم قتلتم شيعتى واهل بيتى وقد بقي هذاالطفل، ويلكم اسقوا هذا الرضيع اما ترونه كيف يتلظى عطشا، من غ� ذنب اتاكم انا املذنب أم هذا الرضيع
 شود، اى  كار شناخته Âى كارم، يا اين طفل كه در هيچ مذهب و ملت گناه ان Å ترحمو³ فارحموا هذا الطفل; واى بر ش� اى پ�وان اÄ سفيان آيا من گناه 
 Âايد) اگر به من رحم برهم نهد تلظى تعب� مى  كند و  عرب حال مرغ تشنه را كه دهان باز مى  زند، (  بينيد چگونه از تشنگى لب را باز و بهم مى مردم Âى

س�اب كنيد». گرفته و خود او را   كنيد، به اين كودك بيگناه رحمى كنيد او را  Âى

اگر بزعم ش� من گناهكار ش�يم
 نكرده هيچ گناهى عىل اصغرم است اين

 Äگنه من دهيد جرعه ى آ Ä بطفل
كه يادگار بجاى عىل اكربم است اين

فرموده است: بحرالعلوم اين منظره را به شعر بيان  سيد 

هل من مغيث يغيث اآلل من ظ�ء 
برشبة من �Â ما لها خطر

هل راحم يرحم الطفل الرضيع فقد 
الرضاع وما للطفل مضطر حف 

هل من نص� محام او اخي حسب 
نرصوا يرعى النبي ف� جاءوا وال 

 اى هست كه اين ش� خوار را كه پستان ش� دهش خشك، و كامش تشنه برهاند. آيا رحم كننده آيا فرياد رىس هست؟ كه تشنه لبان را برشبت آÄ از خطر هالكت 
كردند; ونه پشتيباÂ ³ودند. سازد؟ آيا يارى كننده و ديندارى هست كه رعايت پيغمرب Âايد؟ بدبختانه نه ياور و نه ح�يت كننده بود، نه وى را يارى  س�اب  است، 
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ديگرى گويد:

فأÖ به نحو اللئام مناديا 
يا قوم هل قلب لهذا يخشع

حرملة بسهم يف الحشا  فرماه 
بيد الحتوف والقى من ال يجزع

 حال Ä فرط عطش كودÙ كه از  حرمله ت�ى بر ك�ن نهاد و  برتسد؟ بجاى جواب،  كرد: اى قوم آيا دىل هست كه از خدا    آورد آن كودك را، در حاليكه ندا مى پس 

گرديده بود را هدف قرار داد.
نزديك بود; عبارت ديگر منظره رقت بار شهادت عىل اصغر، بقدرى توجه لشگر را جلب Âود كه  آورد. و به   اى بوجود  زمزمه اين منظره تا حدى در ميان لشگر 

حرمله نگذاشت اين منظره جالب، زياد ادامه يابد.  ى عمر سعد به  دوباره زنده شود، وىل اشاره  ى آنان  مرده  ى  عاطفه
ش�خوار، بر روى دست پدر، هدف ت� قرار حرمله جنايتكار و سنگدل، ت�ى بر ك�ن نهاد و گلوى از گل نازكرت آن عزيز خداى را هدف قرار داد، ناگهان كودك 

ش�خوار گرفت، و گلويش رسارس دريده شد، «فذبحوه من االذن اىل االذن ومن الوريد اىل الوريد; آن ت� از گوش تا گوش و از رشيان راست تا چپ گلوى كودك 

بازداشتى و دشمنان ما، اين طفل را ـ كه پروردگارا اگر يارى خود را از ما  عرضه داشت:  را دريد!!» خون جارى شد. امام آن خون را گرفت و به آس�ن پاشيد. و 
فرما. براى ما مرحمت  جزاى بهرت  قرارده، و  آخرت ما  ذخ�ه   ى صالح كمرت نيست ـ كشتند، اما اين قربا³ را  نزد تو از بچه ناقه

حميد بن مسلم گويد:
فرزندم، آه ميوه دÅ، لشگريان پرسم، آه   زد: آه   نگريستم; ديدم ز³ از خيمه ب�ون آمده، و افتان و خيزان صدا مى «به كودك ـ كه در دست پدر بود ـ مى

كردند، گفتم: اين زن كيست، گفتند: ام كلثوم و دخرتان فاطمه و   حرم رسول خدا(صىل الله عليه وآله وسلم) ب�ون ريختند، وهمگى گريه مى گريستند، به دنبال وى دخرتان 
خوددارى كنم». سكينه و رقيه هستند، ديدگانم از اشك چش�نم پر شد، و نتوانستم 

ابن جوزى گويد:
 اى آماده است». برايش ش� دهنده  اى صدا زد: حس�، كودك را بگذار،  «گوينده

غالف شمش� گوداىل حفر، و بدنش مركب بزير آمد و با  امام حس�(عليه السالم) بنابر نقل صاحب عواÅ، بدن كودك را با خونش آلوده ساخت، و به نقل رشح شافيه از 
 كند: طربىس) آنگاه اشعار زير را نقل مى سپرد (احتجاج  را بخاك 

لهف قلبى عىل الرضيع الظامى

 فطمته السهام قبل فطام
لهف قلبى عليه وهو رضيع 

غرقوه بدمه وهو ظامى
احرقوا قلب والديه عليه 

ورموه بذلة وانتقام

ش�خوارى كه او را تشنه به خون بسوزد بر طفل  گرفت، دل  بگ�ند، ت�ها او را از ش�   كه او را از ش�  ش�خوار تشنه لب كه پيش از اين بسوزد بر  «آه! دل 
مادرش را آتش زدند و با ت� پستى و رذالت و انتقام جويانه او را هدف قرار دادند».  اش Âودند، قلب پدر و  غرقه

پي نوشت :

785. ملبوÄ، محمد باقر، الوقايع والحوادث، ج 3، ص 89 ـ 92.
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ابوالفضل العباس(عليه السالم) اسوه ى شجاعت و ايثار(786)

والدت و نامگذارى

پدرش عىل ابن ا  طالب(عليه السالم) و فرزند عىل(عليه السالم) از ام البن� بود(787)   �اواول حرضت عباس(عليه السالم) در سال 24 هجرى «چهارم ماه شعبان» به دنيا آمد. 

 اش ابوالفضل و داراى القاب مختلفى است كه هر كدام بيانگر بخىش از مقام، عظمت و سجاياى معروف به «ام البن�» است. نام او عباس و كنيه مادرش فاطمه 

اخالقى اوست.
گذارد. هنگامى كه عباس از مادر متولد شد، حرضت عىل(عليه السالم) او را خواسته، پس از خواندن اذان در گوش راست و اقامه در گوش چپ، نام او را عباس 

برابر چرا كه او در  ش»ان از او بگريزند است(788) و اين نام بيانگر صالبت و توان عباس است;  تررشوى و ش»ى كه  واژه «عباس» در لغت به معناى بسيار 
دشمن پر صالبت و توا±ند و شجاع بود.

 نويسد: صاحب معاىل السبط� مى

«و سµه ام» املؤمن�(عليه السالم) بالعباس لعلمه بشجاعته و سطوته و صولته و عبوسته ىف قتال االعداء و ىف مقابلة الخصµء; عىل(عليه السالم) به اين خاطر او
پرصالبت و شجاع است».(789) برابر دشمن توا±ند،   دانست كه او در  قدرت، توانايى و شهامت او علم داشته و مى راعباس ناميد كه به شجاعت، 

كرد. يك روز ام البن�(عليها    بوسيد و گريه مى  زد و بازوهايش را مى گرفت، آست� او را باال مى    ى عباس را مى  گويند كه ام» املؤمن�(عليه السالم) وقتى قنداقه مى
فرمود:  پرسيد. او  السالم) علت گريه حرضت را 

براى آن روز و مصيبت او گريانم».(790)  شود و من  برادرش حس�(عليه السالم)قطع مى  هاى او در راه كمك و يارى  «دست

ام البن�، مادر ابوالفضل(عليه السالم)

 كه «امامه» ازدواج ±ود. با آن زهرا(عليها السالم)  زهرا(عليها السالم)، طبق وصيت آن بانو با «امامه» دخرت خواهر فاطمه  ام» املؤمن� عىل(عليه السالم) پس از شهادت حرضت 
ازدواج جديدى گرديد كه   شد و عىل(عليه السالم) مصمم  فرزند ±ى مراقبت را داشت، وىل متأسفانه صاحب  فرزندان عىل(عليه السالم) نهايت  رسپرستى  در تنظيم خانه و 

انجام دهد.(791)
عرب و برادرش عقيل ـ كه اطالعات وسيعى از نسب قبايل   اند; كه عىل(عليه السالم)به  ازدواج ام» املؤمن� (عليه السالم) با ام البن� نوشته  ى چگونگى  باره مورخ� در 

دالورى و شهامت وارث   ى شجاعان و  براى من انتخاب كن كه زاده همرسى  فرمود كه از اقوام اصيل و شجاع عرب،  تاريخ وقايع گذشته آن روز داشت ـ سفارش 
فرزند شجاع و دل»ى به دنيا بيايد. ازدواج،   خواهم از اين  زيرا كه مى باشد. 

دل»تر از اجداد  تر و  عرب كىس شجاع  ى  زيرا كه در جامعه ازدواج كند.  كرد كه با او  عقيل پس از جستجو «ام البن� كالبيه» را انتخاب ±وده به حرضت پيشنهاد 
پدران او نيست.(792) و 

برابر آنان كµل اخالص و محبت و تعظيم را داشت.  عارف به جايگاه و موقعيت اهل بيت(عليهم السالم)بوده و در  پرهيزكار و  بزرگوار،  ام البن� بانويى 
فرزندان متعددى  كه از عىل(عليه السالم) داراى  و به اين وسيله توانست توجه كامل ام» املؤمن�(عليه السالم) وا هل بيت(عليهم السالم) را به سوى خود جلب كند. او با اين

 داشت. فرزندان خود مقدم مى زهرا(عليه السالم) را بر   ى  فرزندان فاطمه موارد،   ى  گرديد، وىل در كليه
�بزرگرتين آنان حرضت ابوالفضل العباس(عليه السالم) بود. به هم قهرمان به نام عباس، عبد الله، عثµن و جعفر داشت كه  او از ام» املؤمن�(عليه السالم) چهار پرس رشيد و 

 ى شهادت اسالم و واليت به درجه دفاع از  كردند. و همه پرسان او در روز عاشورا با فداكارى Íام در راه  پرسان، انتخاب   اش را «ام البن�» مادر  جهت كنيه

رسيدند.
براى او قائل عارف به جايگاه اهل بيت(عليهم السالم) و داراى اخالص و صفا در واليت و محبت آنان بود، اهل بيت(عليهم السالم) نيز احرتام خاىص   � ام البن از آنجايى كه

 داشتند. گرامى مى بوده و حرمت او را 

 نويسد:  مطهرى مى استاد شهيد 
ازدواج با ام البن� در وجود مقدس حرضت ابوالفضل(عليه السالم)تحقق يافت».(793) «آرزوى عىل(عليه السالم) در 

القاب ابوالفضل(عليه السالم)

 اش ابوالفضل بوده و داراى القاب مختلفى است كه هر كدام از آنها بيانگر بخىش از سجاياى اخالقى او است. نام او عباس، كنيه
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عبارت است از: «قمر بنى هاشم»، «عبد صالح»، «باب الحوايج»، «سّقا»، «علمدار»، «طيّار»، «املواىس» مشهورترين القابش 
(ايثارگر)،«الحامى» (پشتيبان)، «الواقى» (نگهبان) 

 نويسد: مرحوم ممقاÔ مى
براى عباس ذكر شده است».(794) شانزده لقب  «و قد ُعّدت له ستة عرش لقباً; 

 كنيم:  هاى آن حرضت اشاره مى در اينجا به فلسفه و توضيح بعىض از لقب

سّقا

براى  ترين اعµل به حساب آمده، اجر و پاداش زيادى  س»اب كردن تشنگان است و در روايات هم از رشيف فرهنگ اسالم، يÛ از بهرتين اعµل، آب دادن و  در 
فرمايد:   آن بيان شده است. پيامرب خدا (صىل الله عليه وآله وسلم) مى

سوزان و   نهايت تشنه است، چه حيوان باشد، يا غ» نزد خداوند، خنك كردن جگر  «افضُل االعµِل عنداللِه اِبراُد الَكِبِد الحرّى ِمْن بَهيمة و غ»ِها; برترين اعµل 
آن».(795)

افتخارات اجداد و نياكان حرضت پيامرب(صىل الله عليه وآله وسلم) بود. مراسم حج، يÛ از  آب دادن به حاجيان در 

 ى او گذاشت. از اين جهت،  ها را به عهده غ»ت ابوالفضل العباس(عليه السالم)مسئوليت آب رساÔ به خيمه امام حس�(عليه السالم) با توجه به شجاعت، شهامت، توان و 
پرافتخار حرضت عباس «سقا» و «ابوقربه» (صاحب مشك آب) بود. يÛ از القاب 

 كه به شدت تشنه بود، وىل به ياد تشنگى فرات شد. با اين  ى  هزار نفر نگهبان، وارد رشيعه او به قدرى در اين امر جّدى بود كه در روز عاشورا در ميان چهار 
باالخره، لب تشنه به شهادت رسيد. فرات ب»ون آمد و  كرده از  برادرش حس�(عليه السالم) و اهل بيت او افتاده، بدون نوشيدن آب، مشك را پر 

قمر بنى هاشم

 گفتند. و او در طول حياتش افتخار اين زبانزد خاص و عام بود، به او «قمر بنى هاشم» مى از آنجا كه هم فضايل و مناقب او و هم سيµى زيبا و قيافه جذابش 
لقب را داشت;«و كان يُلقب ىف زمان حياتِه بقمر بنى هاشم; او در زمان حياتش ملقب به قمر بنى هاشم بود».(796)

 نويسد:  صاحب مقاتل الطالب� مى

 گفتند».(797)  كشيد و به او قمر بنى هاشم مى  شد، پاهايش بر زم� مى درشت هيكل سوار مى «عباس، زيبا و نيك منظر بود، وقتى بر اسبى 

 نويسد:  مطهرى مى استاد شهيد 
برد».(798)   «عباس(عليه السالم) اندامى بسيار بلند و قامتى رشيد و زيبا داشته كه امام حس� (عليه السالم) از نگاه كردن به او لّذت مى

علمدار

زيرا ابوالفضل العباس (عليه السالم) را بيش از ديگران اليق اين مقام امام حس� (عليه السالم) در صبح عاشورا هنگام آرايش و نظم سپاه خود، پرچم را به دست عباس داد. 
 دانست.  مى

برآمده و تا آخرين لحظه آن را حمل و حفظ  ى اين مسئوليت   توانست از عهده  تر بود. به خو  مى  تر و مهربان  تر، قوى عباس (عليه السالم) از همگان شجاع

كند.(799) اهميت حفظ پرچم از نظر عباس (عليه السالم) به قدرى مهم بود كه هنگامى كه هر دو دست عباس قطع شد، شمش» را به دهن گرفت و پرچم را با
 توشه آمده است.  ها در هم� ره بااشاره به هم� موضوع، داستاÔ در بخش داستان  اش چسبانده به دشمن حمله ±ود.(800)  بازوهايش محكم به سينه

باب الحوايج

 هاى آنان توسط آن حرضت است; چه در دوران زندگى و چه پس از شهادت برآورده شدن حوايج و خواسته دردمندان و  گره مشكالت  اين لقب به خاطر گشودن 
بزرگوار. آن 



file:///G|/ghrooh%20tamin%20manabe/L/job/rahtoshe/rahtooshe1/rahtooshe-82/moharam1382/25.htm[6/10/2021 10:36:34 AM]

طيّار

برابر دو دست او، برافراشته نگاه داشت. خداوند در بهشت، در  اسالم را با بازوهايش به سينه چسباند و تا آخرين نفس  كردند، پرچم   هاى او را قطع  وقتى دست
دوبال به او داد كه در بهشت با آن پرواز كند; «الِّن الله وهب له جناح� يط» بها ىف الجنة.» (801) 

برابر چنانكه جعفر طيار، عموى عباس (عليه السالم) نيز هنگامى كه در جنگ موته دستانش قطع شد و پرچم را با بازوهايش به سينه چسباند، خداوند در 
 هايش، دو بال به وى داد كه ملقب به «طيّار» شد. دست

ايثارگر و نگهبان

زيارت  ى مقدسه به ايشان داده شده است. آن حرضت در هنگام  زيارت ناحيه طرف امام زمان (عج) در  دو لقب «املواىس» (ايثارگر) و «الواقى» (نگهبان)، از 
مورد خطاب قرار داده است.(802) حرضت ابوالفضل (عليه السالم) با اين دو لقب او را 

عبدصالح

فرمود:    طرف امام صادق (عليه السالم) به او داده شده است. امام صادق (عليه السالم) به اصحاب مى اين لقب از 
السالم عليك ايّها العبد الصالُح...»(803)  ى رشيف او شديد، اين گونه سالم بدهيد:  زيارت حرضت عباس(عليه السالم) وارد روضه براى  «هنگامى كه 

گ»د.   مورد خطاب قرار مى طرف امام صادق (عليه السالم) به عنوان عبد صالح   رساند كه از  و اين نهايت بندگى و اطاعت حرضت عباس (عليه السالم) را مى

صفات برجسته و فضايل اخالقى آن حرضت

بزرگان اهل اخالقى، رسآمد و ±ونه بود. او در تقوى، علم، نيايش و عبادت از  برجسته انساÔ و فضايل  حرضت عباس نه تنها در شجاعت، بلكه در Íام صفات 

بيت(عليهم السالم) بود; «و هو من عظµء اهل البيت علµً و ورعاً و نسكاً و عبادًة»(804)

اثر سجده در پيشانيش ±ايان بود; «و ب� عينيه اثر السجود.»(805)

 گويد: كرده مى قرآن به آن اشاره   ى بندگان مخلص خدا است كه  و اين هµن نشانه
صورتشان اثر سجده است».(806)  ى آنها اين است كه در  «سيµهم ىف وجوههم من اثر السجود; نشانه

 داشت و به پ»وى از مزارع، نهايت سعى و كوشش را مبذول مى  Ôها و آبادا   ها و حفر قنات مµرست داشت. در آبيارى نخلستان قرآن و احاديث  او به حفظ 
همواره  پرداخت. و در دستگ»ى از يتيµن و ضعفا و مستمندان  بزرگوارش با فراغت از ديگر كارها، در مسجد به انجام فرايض و تعليم و تعلّم احاديث مى پدر 

 كوشيد. مى

امام شناىس عباس(عليه السالم)

 خواست كه او را در برگزيده شده است. از اين رو در نهايت ادب و احرتام از خدا مى براى هدف مقدىس از جانب خدا  كرده بود كه  حرضت عباس كامال حس 

بزرگوارش را از برادران  براى كسب اين موفقيت، طوق اطاعت از  مورد رضايت خالقش باشد، موفق گرداند. او  پدرش و  انجام آن امور، به نحوى كه دلخواه 
برادران نيز بود.  �همواره عالوه بر اطاعت از اوامر پدر و مادر، منتظر فرام طفوليت به گردن نهاده و 

بردار و مطيع بود. فرمان  سپرده شد، عباس، از جان و دل  پس از رحلت حرضت عىل (عليه السالم) كه ودايع امامت و خالفت به دست حرضت امام حسن (عليه السالم) 

همواره مانند يك برهنه،  ملتزم ركاب برادر بوده و با شمش»  گرفت، عباس بيش از پيش  مورد طعن و شµتت مردم قرار  وقتى امام حسن (عليه السالم)با صلح با معاويه 
 ى آن حرضت را ت»باران جنازه گران آمد كه   ى امام حسن (عليه السالم) بر عباس خيىل  جنازه كرد. در روز تشييع    بردار جان بر كف، از برادر حفاظت مى فرمان 

 داد.  ى چن� جسارî را ±ى اجازه برادرش نبود،  كنند و اگر امر امام و 
 داد، مگر برادرش شنيده باشد و هيچ عمىل انجام ±ى  گفت، مگر آن كه قبال از  همراه و هµهنگ با سيدالشهدا (عليه السالم) بود، هيچ سخنى ±ى عباس پيوسته 

 كه به پ»وى از امامش باشد.  اين
پرسيد، بلكه به محض دريافت دستور و فرمان، مانند يك عبد   برادرانش حسن و حس�(عليهµ السالم) هيچگاه علت را ±ى دستورات  عباس (عليه السالم) در اجراى اوامر و 

براى پيامرب(صىل الله عليه وآله وسلم).   ى عىل(عليه السالم) بود  براى امام حس�(عليه السالم) به منزله  توان گفت كه عباس  كرد. و مى   اقدام مى
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 اند:  مورخ� نوشته

يعرف اّن دين الله قائم بالحس� (عليه السالم) و هو عمود الدين، مجاهد عن  جنگيد; بل كان  خانوادگى با دشمن ±ى  اى و  «عباس در كربال به خاطر تعصبات قبيله
الزهرا(عليها السالم)كµ قال اÔ احامى ابداً عن دينى; بلكه يق� داشت كه دين به وجود دين الله و عن رشيعة املصطفى، و حامى عن ابن رسول الله و عن بنات 

 كند. و مبارزه مى براى حفظ دين خدا و رشيعت محمد (صىل الله عليه وآله وسلم) جهاد و  مقدس حس� (عليه السالم)استوار است و او ستون دين است و يگانه كىس است كه 

زهرا (عليها السالم) حµيت كند».(807) فرزند رسول الله و دخرتان  به اين خاطر، مصمم بود كه با جان و دل از 

حرضت عباس (عليه السالم) از ديدگاه امامان(عليهم السالم)

Ôعارف به ذات هر انسا بزرگوار است كه  برخورد و سخنان حكيµنه امامان معصوم(عليهم السالم) در حق آن   هاى شناخت مقام حرضت ابوالفضل (عليه السالم) يÛ از راه

 ها است. افراد، اغراق نيست بلكه بيان واقعيت  باشند. و سخن آنان در حق  مى

ام»املؤمن� عىل (عليه السالم) و عباس

برادرش حس� قطع خواهد شد. و حتى هدف عىل (عليه السالم)  ها در راه كمك به   گفت كه اين دست  بوسيد و مى  هاى عباس را مى گفتيم كه عىل (عليه السالم) دست
مبارك حرضت عباس بود.  البن�، وجود  ازدواج با ام در 

امام حس� (عليه السالم) و عباس

فرمود:  دانست. چنانكه خطاب به او  لشكرش مى  Ô(عليه السالم) او را از ذخاير امامت، و شهادتش را باعث پريشا �امام حس
 پاشد».(808) بروى، سپاهم از هم مى تفرَّق َعسكرى; اگر تو از دستم  «اذا َمَضيَت 

خربش را به امام حس� (عليه السالم) آورد و حرضت عباس (عليه السالم)   هاى امام حس� (عليه السالم) هجوم  طرف خيمه صورت ناگهاÔ به  غروب روز تاسوعا، وقتى دشمن به 

فرمود: رساند، حرضت خطاب به او 
نزد آنان رفته و از علت آمدنشان سؤال «اِركب بنفىس انت يا اخى، حتّى تلقاهم فتقول لهم مالكم و ما بدألَكم; برادر، جانم به فدايت! سوار بر اسب شو و 

كن چه اتفاقى افتاده است؟»(809) 

برخورد از امام حس� (عليه السالم) مقام و عظمت عباس را رسانده و بيانگر نهايت توجه و محبت امام (عليه السالم) به آن حرضت است. و نيز احرتام و به هر حال، اين 
 نويسند: محبت عباس(عليه السالم)نسبت به امام حس� (عليه السالم) به حدى بود كه تاريخ نويسان مى

ام»املؤمن�(عليه السالم) از رسول الله(صىل الله عليه وآله وسلم)بود. هيچ پدرش  رفتارش با امام (عليه السالم)هµنند اطاعت   نشست، و  حضورش ±ى  ى آن حرضت در  اجازه «بدون 
مرتبه امام حس�(عليه السالم)را  گفت: «يا سيّدى»، «يا اباعبدالله»، «يابن رسول الله» تا آخر عمرش فقط يك  كرد بلكه هميشه مى   وقت او را «برادر» خطاب ±ى

 افتاد، امام حس�(عليه السالم) را برادر خطاب مباركش زد هنگامى كه از روى اسب به زم� مى  اى بود كه دشمن با عمود بر رس  كرد و آنهم لحظه «برادر» خطاب 
±ود».(810)

امام سجاد (عليه السالم) و عباس

فرمود: بزرگوار  امام سجاد (عليه السالم) در حق آن 
«رِحم الله َعّمى العباس فلقد آثَر و اَبىل و فّدى اخاه بنفِسه حتّى قُطعت يداُه فَأبَدلَُه اللُه عز و جل منهµ جناح� يط»ُ بهµ مع املالئكة ىف الجنة كµ َجَعل

تبارك و تعاىل َمنزلًة يغِبطُه بها جميع الشهداء يوَم القيامة; خداوند رحمت كند عمويم عباس را كه حقيقتاً ايثار و لجعفر بن ابيطالب و ان للعباس عندالله 
 هايش قطع شد. خداوند در مقابل آن، هµنند عمويش جعفر طيّار، دو بال به او برادرش ساخت تا اين كه دست جانبازى ±ود، به خو  جنگيد و خود را فداى 
آرزوى مقامش را خورند و    دارد كه همه شهدا در روز قيامت بر او غبطه مى نزد خداوند مقام و منزلتى  كرد تا در بهشت با مالئكه پرواز كند. او در  عنايت 

 ±ايند».(811) مى
فرمود.   كرد، مى   فرزند ابوالفضل (عليه السالم) نگاه مى  گويند كه امام سجاد (عليه السالم) اين جمالت را هنگامى كه به سيµى «عبيدالله»  مى

امام صادق (عليه السالم) و عباس

فرمود: امام صادق (عليه السالم) 
      ; «     (عليه السالم)        (عليه السالم)      
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عميق بص»ت داراى عباس ما عموى شهيداً مىض و حسناً بالء ابىل و �الحس مع جاهد االõان، ُصلَب البص»ة نافذ عىل بن، العباس نا عمُّ كان

 ى نزد خدا امتحان داد و به درجه و بينش واال و اõاÔ محكم و استوار بود. در راه امام حس� (عليه السالم) جهاد ±ود و با جانبازى و ايثار خود به بهرتين نحو در 
شهادت رسيد».(812)

 خوانيم:  زيارت نامه مخصوص حرضت عباس (عليه السالم) كه از امام صادق (عليه السالم)نقل شده است، مى و نيز در 
 كه مطيع و  ى خدا، آن  ى شايسته الم»املومن� و الحسن و الحس�(عليهم السالم); سالم بر تو اى بنده لرسوله و  «السالم عليك ايّها العبد الصالح املطيع لله و 

بردار خدا، پيامرب، ام»املؤمن�، حسن و حس� است». فرمان 

فرمود:   برابر قرب رشيف عباس ايستاده و مى زيارت نامه آمده است كه امام صادق (عليه السالم) در   ى  و در ادامه
برادرت خ» خواهى ±ودى، پس تو چه براى خدا و رسولش و در راه   دهم كه تو  لرسوله و الَخيك فنعَم االَُخ املواىس; شهادت مى «اشهد لقد نصحت لله و 

ايثارگرى بودى».(813) نيكو برادر 

امام زمان (عليه السالم) و عباس

معروف است، خطاب به عباس (عليه  ى مقدسه»  زيارت «ناحيه  ى مقدس ايشان صادر شده و به نام   ى كه از ناحيه زيارت نامه حرضت امام زمان (عج) در 

فرمايد:   السالم)مى

برادرش فدا ±ود». «السالم عىل ا  الفضل العباس (عليه السالم) املواىس اخاه بنفسه....; سالم بر ابوالفضل(عليه السالم)كه جان خود را در راه 

شجاعت عباس (عليه السالم)

آزاد و  هاى  گسرتش داشته و انسان دالورى در Íام ابعاد زندگى انسان  درست است كه شجاعت و   ترين ملكات نفساÔ است.  دالورى، يÛ از رشيف شجاعت و 

 دهد. كرده و خود را نشان مى  هاى جنگ و به هنگام رويارويى با قهرمانان، بيشرت جلوه   كنند، اما در ميدان  جو، به موقع از آن استفاده مى حق

 گويد: لقµن حكيم مى
 شود».(814) الحرب; شجاعت انسان، فقط در ميدان جنگ شناخته مى يعرف الشجاع اال ىف  «ال 

 شود، ابوالفضل العباس (عليه السالم) است.  احرتام، ياد مى دالورى او با  مردان شجاعى كه شجاعت و  قهرمانان و  عاشورا، يÛ از  اسالم و مخصوصاً در نهضت  در تاريخ 

 گويند: ارباب مقاتل و تاريخ نويسان مى

برادرش امام حس�(عليه السالم)قابل قياس است».(815) پدرش عىل(عليه السالم) و  «و ال يقاس بشجاعته اال شجاعة ابيه و اخيه; شجاعت عباس، تنها با شجاعت 

 گويد:  ى شجاعت خودش مى درباره ام»املؤمن� عىل (عليه السالم) 

 كنم».(816)  عرب به جنگ من بيايند، پشت به آنان ±ى تظاهرت العرب عىل قتايل ملا وليّت عنها; اگر Íام  «لو 

فرمود:  رسول خدا (صىل الله عليه وآله وسلم) هم خطاب به عىل (عليه السالم) 
 ى آنان را دارى».(817) غرب عاù به جنگ تو آيند تو توان جنگيدن با همه «يا عىل، اگر Íام مردم رشق و 

 گويد:  كرده و مى  اى از شجاعت امام حس� (عليه السالم) اشاره  و نيز حميد ابن مسلم به گوشه
يارانش كشته شده فرزندان، خاندان و   اى را نديده بودم كه  گرفتار و مصيبت ديده مرد  هرگز  درگ»ى شديد با دشمن ديدم; سوگند به خدا،   �«حس� را در ح
 ى كرد و آنها مثل گله   كردند، او با شمش» به آنها حمله مى   بزرگوار باشد. وقتى پيادگان به او حمله مى  تر از آن  استوارتر و قوى دل باشند، وىل با اينهمه، 

 گريختند».(818)  كند از راست و چپ مى روباهى كه از ش» فرار مى

 اند كه وقتى در روز عاشورا وارد ميدان جنگ شد، چنان جنگيد كه اكú لشكريان با ديدن اين شجاعت و شهامت، پشت به آورده مورد حرضت عباس (عليه السالم)  در 
 نويسد:  ى جنگ ±وده، پا به فرار گذاشتند.(819) صاحب معاىل السبط� مى صحنه

 هايشان از وحشت ترس صولت و قدرت او، قلب  لرزيد و از   هاى بدنشان مى  شنيدند، رگ «در شجاعت عباس هم� بس كه وقتى دشمنان صداى او را مى
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 خواست كه او را  نامه فرستاد و به خيال باطل خود مى براى او امان  شد. با توجه به اين شجاعت و شهامت بود كه ابن زياد   تپيد و پوست بدنشان جمع مى مى
بگ»د».(820) از حس� (عليه السالم) 

مبارزه و نربد عباس(عليه السالم)

هرگونه اقدامى بدون  دانست كه از   خواند و از سوى ديگر، وظيفه رشعى خود مى نربد با دشمن فرا مى گرفت، از يك سو شجاعت عباس او را به  نربد در  وقتى 
 ى جنگ خواست، وىل با توجه به موقعيت او در ميان سپاه امام و به علت اين كه اجازه بارها به خدمت امام (عليه السالم) آمده و  بورزد.  خوددارى  اذن امام (عليه السالم)

منرصف ساخته،  اى او را از تصميمش  اجازه ±ى داد و هر بار به بهانه اهتزاز بود، امام به اين زودى به وى  اسالم در دست او در  پرافتخار لشكر  پرچم 
فرمود:   مى

براى من و اهل بيتم بسيار سخت و دشوار است». «تو پرچمدار من هستى.(821) و تحمل شهادت تو 

ياران و اصحابش همگى به شهادت  ها به آسµن بلند شد و امام حس� (عليه السالم)در ميان درياى دشمن تنها ماند و  كودكان از خيمه تا اين كه فرياد «العطش» 
 ى جنگ و رفý به ميدان را طلبيد و گفت:  اجازه برادرش رفته  نزد  رسيدند. اينجا بود كه ديگر طاقت عباس از دست رفت و 

 ام».  ام به تنگ آمده و از زندگى س» شده «قد ضاق صدرى و سئمُت الحياة; ديگر سينه
چرا كه روح عباس قبل از جسمش آهنگ پرواز به كوى شهادت را ±وده بود و عباس (عليه السالم) اجازه دادن نيست.   اى جز  چاره امام حس� (عليه السالم) دريافت كه 

دردناك را نداشت. ديگر تاب ماندن و ديدن آن همه حوادث 

فرمود: كرده و  صورت عباس  حرست به  امام حس� (عليه السالم) نگاهى با تأمل و 
كودكان تهيه كن».(822) براى   اى، مقدارى آب  گرفته «فاطلب لهؤالء االطفال قليال من املاِء; حال كه تصميم رفý به ميدان جنگ را 

خواهرانش، روانه ميدان شد.  ى امام حس� (عليه السالم) و  حرم و بدرقه باالخره، عباس (عليه السالم) در ميان فرياد العطش كودكان، گريه و شيون اهل 
 ها را شكافت و خود را به رشيعه رساند و آورد و ابوالفضل (عليه السالم) صف كرد. لشكر دشمن هجوم  فرات بدرقه   ى  نزديك رشيعه امام حس� (عليه السالم) او را تا 

كردند.(823)  محارصه   كه لشكريان، عباس را   ±ود و منتظر عباس بود تا اين حرم محافظت مى اطراف خيمه از اهل  برداشت. امام در  آب 

حراست از طرف عمر بن سعد، جهت  هزار نفر از  فرات شد. چهار   ى   ى رشيعه بياورد، مستقيم روانه  ها   كه بتواند آ  به خيمه براى اين عباس (عليه السالم) 

كردند، وىل عباس (عليه السالم) شجاعانه   اطراف او را ت»باران مى ت»اندازان از  طرف با نيزه و شمش» به او حمله ±وده و  فرات گµشته شده بودند، از هر   ى  رشيعه
آورد. ترصف خود در  فرات را به   ى  پيرشوى خود ادامه داد و در مدت بسيار كمى، رشيعه در مقابل آنها ايستاده و به 

فرات ريخت و مشك برادرش حس� (عليه السالم) و اهل بيتش افتاده آب را به  فرات بنوشد، با اين كه به شدت تشنه بود، وىل به ياد تشنگى  وقتى كه خواست از آب 
 ها شد.(824)  ى خيمه فرات ب»ون آمد و روانه كرد و به دوش راستش انداخته با رسعت از  را پر 

فرات ريخت و گفت:  خوانيم: عباس آب را به  و در جاى ديگرى مى

 Ôهو �يا نفُس من بعد الحس
Ôوبَعدُه ال كنِت اَن تكو
هذا الحس� وارَد املَنوِن 

�وترشب� بارَد املَعِ

تا لله ما هذا فعال دينى

گرفته است و تو آب خنك و مرگ قرار   ى  اى نفس، پس از حس� ذلت وخوارى بر تو باد و پس از وى زنده نباىش، گرچه خواهان زندگى هستى. حس� در آستانه
 دهد.(825)  اى را ±ى اجازه  � نوىش؟ به خدا قسم، آي� من چن گوارا مى

 نويسد:  باره مى ُمقرم، در اين 
برتسد و در حاىل كه كúت جمعيت آنها   كه از  كردند، وىل او بدون اين   محارصه ±وده و او را ت»باران مى فرات عباس را   ى  اطراف رشيعه هزار نفر در  «چهار 

فرات شد».(826)  ى  كرد، وارد رشيعه   پرچم را همچنان در باالى رسش نگاه داشته و حمالت آنان را دفع مى

 گويد:   ى مجلىس مى عالمه
خروشان دشمن ديد، گفت:  ها شد و خود را در مقابل سيل  فرات ب»ون آمد، راهى خيمه وقتى عباس از 

ال اَرهُب املوَت اِِذ املوُت زَقا 
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أوارى ىف املَصاليِت لُقى حتّى 
نَفىس لِسبِط املُصطفى ِوقى 

قا اÔِّ اَنا العباس اَغُذو ِبالسِّ
وال اخاُف الرشَّ يوَم املُلتَقى

فرزند پاك ترىس ندارم. جان من فداى  مرگ  برسد، تا آنجا كه بدنم در ميدان جنگ و در ميان شمش»ها پنهان شود، باز هم از  مرگ به گوشم  آنگاه كه صداى 
مرگ ندارم.(827) ترىس از  برم و در اين روز،     ها مى مصطفى باد. منم عباس كه اين مشك را به سوى خيمه

تا زنده ام، حامى دين حسينم!

 ها را تغي» داد وىل دشمن از حركت به سمت خيمه براى  كرده ب»ون آمد، در مقابل سيل عظيم لشكر عمر سعد قرار گرفت. او مس» خود  فرات پر  مشك را از 
 ى شديد قرار دادند. عباس(عليه محارصه كرده و راه را بر او بسته و در   اى كه در اختيار داشتند، به عباس حمله  طرف و به هر وسيله هدفش آگاه گشت و از هر 

 ترين مهارت، حمالت دشمن را دفع كرده، با يك رضبت شمش»، قوى السالم) كه پرچم را باالى رس خود نگاه داشته و كامال مواظب مشك بود، با شجاعت و رشادت و 

 نويسند: مورخ� مى عرصه را كامال بر آنان تنگ ±ود.  پهلوانان دشمن را به خاك مذلت انداخته و 
كث»اً و القربة عىل ظهره; درحاىل كه مشك آب را بر دوش داشت، جمع زيادى از دشمن را كشت».(828) «قتل منهم خلقاً 

كرد و فرياد زد: ابن سعد كه ناظر صحنه بود، احساس خطر 
كرد».(829) بخورد، تا آخرين نفر شµ را نابود خواهد  سوگند، اگر حس� از اين آب   ها مشك را نشانه بگ»يد به خدا  «واى بر شµ! با ت» كµن

گرديد;  اش هµنند خارپشت  زره كرد كه  كردند. آن قدر ت» به بدن او اصابت  گرفته و او را ت»باران  طرف وجود مقدس عباس را نشانه  اينجا بود كه از هر 
«فاخذه بالنبل من كل جانب حتّى صار درعه كالقنفذة من كúة السهام.»(830)

مردى به نام «زيد بن ورقاء» با كمك «حكيم بن طفيل» پشت  كه   ساخت، تا اين كرد و با حمالتش آنان را متفرق مى   دفاع مى عباس(عليه السالم) مرتب از خود 

كردند.(831) كرده و دست راست عباس(عليه السالم) را قطع   �درخت خرما كم

دفاع از خود ادامه داد.(832) ابوالفضل العباس(عليه السالم) به رسعت مشك را به دوش چپ افكند و شمش» را به دست چپ گرفت و به جنگ و 

كرده و به جنگ ادامه داد: بازهم هدف خود را در قالب يك شعر حµىس اين گونه بيان  عباس(عليه السالم) با اين كه دست راستش قطع شد، وىل 

واللِه ان قَطعتُم õينى 
اÔّ اُحامى ابداً عن دينى
 �وعن امام صادِق اليق
�نَِجل الّنبى الطّاهر االم

فرزند پيامرب پاك و كرديد، وىل من تا آنجا كه زنده هستم، از آي� خود و از امام و پيشوايم كه در اõان خود صادق و  مرا قطع  سوگند، گرچه دست راست  به خدا 
كرد.(833) دفاع خواهم  ام� است، 

 نويسد: مقرّم مى
كردند، ù يعبأ بيمينه بعد ان كان هّمه ايصال املاِء اىل اطفال الحس�(عليه السالم) وعياله; او به قطع شدن دستش توجهى «وقتى دست راست عباس(عليه السالم) را قطع 

برساند».(834) كودكان امام حس�(عليه السالم) نكرد و قصدش اين بود كه هرچه زودتر آب را به اهل بيت و 

عارض شد; «فقاتل حتّى ضعف» آنگاه  هايى كه بر بدنش وارد شده بود، ضعف بر او  دفاع و زخم تالش و   كه به علت   جنگيد، تا اين عباس با آن وضع مى

كرد.(835) كرد و دست چپ او را نيز قطع   �ظاملى ديگر كم
فرمود: عباس(عليه السالم) پس از قطع شدن هر دو دستش 

يا نفُس ال تخىش ِمن الُكّفار 
و اَبرشى برحمِة الجبّار
مع الّنبى السيّد املختار 

قد قَطُعوا ِببغيهم يسارى 
فاصلهم يا رّب حّر النار
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سوزان پروردگارا آنان را وارد آتش  كردند.  مژده باد آنها دست چپم را ظاملانه قطع  برگزيده،  نرتس، تو را به رحمت خداى جبّار و پيامرب  اى نفس، از كفار 
كن.(836)

 گويد:  مطهرى مى استاد شهيد 
فراستى كه داشت، به هر زحمتى كه بود، مشك آب را چرخاند و خودش را روى آن انداخت».(837)  اند كه عباس با آن ه\ و  «نوشته

 نويسد:  محدث قمى (قدس رسه) مى

آورده طرف هجوم   ها برساند، وىل دشمن مجال نداده از هر  كرد كه آن را به خيمه تالش  «پس از آن كه هر دو دست عباس قطع شد، مشك را به دندان گرفت و 
خورد و از باالى  ى آن حرضت  كرده آبش ريخت و ت» ديگرى به سينه كردند. تا اين كه ت»ى به مشك اصابت  باران ت»باران   هاى  و آن حرضت را همچون رگه

اسب بر روى زم� افتاد».(838)

 نويسد:  ى مجلىس (قدس رسه) مى عالمه
مبارك آن حرضت زد كه عباس در اثر «فرضبه ملعون بعمود من حديد فقتله» وقتى كه هر دو دست عباس افتاد، يÛ از لشكريان دشمن با عمود آهن� بر رس 

آن به شهادت رسيد.(839)

 نويسد:  محدث قمى (قدس رسه) مى

 هاى قطع شده از باالى اسب به زم� افتاد، خطاب به امام حس�(عليه السالم) گفت: «يا اباعبدالله عليك منى السالم»(840) مجروح و دست وقتى عباس با بدن 

 كند:   ى 326 از دانشمند فاضل «شيخ كاظم سبتى» نقل مى مقرّم در مقتل خود صفحه
 ام. آن حرضت را در عاù خواب ديدم كه از آورده براى تو  طرف حرضت عباس(عليه السالم) پيامى  نزد من آمده و گفت: من از  مورد اعتµد به  «روزى يÛ از علµى 
فرمود.  ام.  كردم: يا سيدى! من مصيبت شµ را از زبان ايشان زياد شنيده  خواند؟ عرض  چرا شيخ كاظم سبتى از مصيبت من زياد ±ى فرمود:  ناراحت بود و  تو 

 اش  دهد، وىل كىس كه ت»ها به سينه مرا بخوان كه اگر شخىص از باالى اسب به روى زم� بيفتد، دستش را محافظ بدنش قرار مى نه، به او بگو اين مصيبت 
 تواند بدنش را حفظ كند؟»(841) گرديده است، چگونه مى فرورفته و هر دو دستش قطع 

امام حس� (عليه السالم) و شهادت عباس

همراه با پرچمش به زم� افتاد و با نياورد.  مبارك عباس را شكافته و غرق خون ساخت، ديگر قدرت و توان خود را از دست داد طاقت  وقتى عمود آهن� رس 
 ى جنازه برادرش را شنيد و با رسعت Íام به سوى ميدان روانه شد. وقتى  فرياد بلندى گفت: «عليك منى الّسالم يا اباعبداللّه!» امام حس� (عليه السالم) صداى 

فرمود:  دلخراش غرق در خون ديد با سوز دل گريست و  عباس را با آن وضع 

 ام رو به كاستى گذاشت».(842) چاره  هاى  كمرم شكسته و راه «اَالن انَكَرس ظَهرى و قَلَّت حيلتى; هم اكنون 

 نويسد: مقرّم مى
ن»وى جسÔµ خود را از دست معّرى عن لوازم الحياة...; بعد از شهادت عباس(عليه السالم) امام حس�(عليه السالم)  «ù يبق الحس� بعد ا  الفضل االّ هيكال شاخصاً 

كمرم شكست».(843) فرمود: هم اكنون  داد و به هم� خاطر 

ياران امام حس� (عليه السالم) زنده بود،  هاى اخالص اصحاب وفادار امام حس� (عليه السالم) اين بود كه در آن غوغاى دشت كربال، تا وقتى آخرين نفر از  يÛ از نشانه

مراقبت حرضت عباس (عليه السالم) در اين خصوص از همه بيشرت بود. هوشيارى و  برسانند. مخصوصاً  نرسيد و نتوانستند آسيبى به او  سپاه دشمن به آن حرضت 
 ى دشمنان دنبال اين بودند كه، ^ پرچم تعرض به آن حرضت را نداشتند و همه  ها و  نزديك شدن به خيمه  گويند كه تا عباس زنده بود، سپاه دشمن جرأت  مى

 ى نهايى آنان باز شود. براى حمله از دست عباس خواهد افتاد تا راه 

 نويسند: از اين جهت ارباب مقاتل مى
�طرف به سوى اصحاب امام حس «ملّا قُتل العباس (عليه السالم) تداِفعت الرجال َعىل اصحاب الحس� (عليه السالم); وقتى عباس (عليه السالم)به شهادت رسيد، دشمن از هر 

(عليه السالم)حملهور شدند».(844)

فرمود: كرد. امام   ها بازگشت، پيش از همه سكينه دويد و از عمويش عباس سؤال  وقتى امام حس� (عليه السالم) به سوى خيمه
دخرتم، هµنا عموى تو عباس به شهادت رسيد و روحش به سوى بهشت پر كشيد».(845) َك الَعباِس قُتل َو بَلَغْت روُحُه الِجنان; اى  «يا بنتاُه اِّن َعمَّ
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فرمود: خواهرانش گريست و بعد خطاب به عباس   ى بانوان و  آنگاه امام در ميان گريه
 ى قلب من! اى واى برادرم! اى واى عباس من! اى واى پاره قُرّة عيناه، وا ِقلَّة نارصاُه يَعّز والله عّىل فِراقُك; اى واى  «وا اخاُه، وا عبّاساه، واُمهجة قلباه، وا 

براى من سخت است».(846) دورى و فراق تو  ياران! سوگند به خدا كه  نور چشµن من! اى واى از اندك بودن 

عزادارى ام البن� (عليه السالم)

فرزندانش براى  قربستان بقيع،  آرام و قرار نداشت; در  فرزندانش،   اند. او پس از شهادت  ام البن� در مدينه بود كه مطلع شد كه هر چهار پرسش به شهادت رسيده
 ترين دشمنانش مروان بن حكم كه از رسسخت كرد. حتى     ديد، گريه مى سوزناك بود كه هر كس مى  ى او آنقدر  كرد. روضه    رسايى مى و شهداى كربال نوحه

 گريست.(847)  ايستاد و مى  آمد و مى بود، گاهى به آنجا مى
 انداخت، اين است:  هاى ام البن� كه همه را به گريه مى مرثيه يÛ از 

يا َمن رأى العبّاس كرَّ عىل َجµه» النِّقد 
و وراُه ِمن ابناء حيدر كلُّ ليث ذى لَبد
اُنبِئُت اَنَّ اِبنى اُصيَب بِرَأِسِه َمْقطوع يد 

ويىل عىل ِشبىل اَماَل بِرَأسِه رضُب الَعمد 

لو كاَن سيُفَك ىف يََديَك لµَ َدÔ منُه احٌد

 جنگند، به من خرب رسيده است كه اول  جنگد و پشت رس او پرسان حيدر هر كدام مانند ش»ى شكارى مى  اى كه با دشمنان مى اى كىس كه عباس را ديده
عزيزم! من خود فرق رسش زدند. اى عباس   ام! كه عمود آهن� بر  پرسم قطع شده و بعد بر رسش عمود آهن� فرود آمد. اى واى بر ش»بچه  هاى  دست

نزديك شدن به تو را نداشت. شمش»ت در دستت بود، هيچ كىس جرأت   دانم كه اگر دست در بدن داشتى و  مى

 خواند: و نيز مى

 �ال تدُعوÔّ َويِك ام البنِ
تَُذكُرينى ِبلُيوث الَعرين 

كانت بنوَن ىل اُدعى ِبهم 

�و اليوَم اَصبحُت و ال ِمن بَنِ

 افتم و دù آتش فرزندان شجاعم مى  خوانيد، به ياد  مرا به اين اسم مى مرا «ام البن�» نخوانيد. وقتى   كنم كه بعد از اين]  [اى زنان مدينه، از شµ تقاضا مى
 البن�(مادر پرسان) بودم، وىل حاال ديگر نيستم.(848) گ»د. زماÔ ام   مى

 نويسد:  «شيخ جعفر نقدى» مى
اطراف او اجتµع ±وده به نوحه  خواند. مردم در  مرثيه مى فرزندانش  براى   آمد و  گرفته به بقيع مى فرزند عباس(عليه السالم)را  «ام البن� هميشه دست «عبدالله» 

 گذشت و مروان بن حكم هم كه دشمن رسسخت اهل بيت(عليهم السالم) بود، وقتى از آنجا مى كردند. حتى    رسايى آن بانوى گرانقدر گوش داده و گريه مى
 گريست».(849)  شنيد،   اختيار مى  البن� را مى سوزناك ام  ى  روضه

فرمود:   كند كه حرضت  «معاوية ابن عµر» از امام صادق (عليه السالم) روايت مى
 هاى اطراف او جمع شده با شنيدن سخنان و نوحه كرد كه مردم مدينه در    براى آنان چنان ناله مى كرد. او    فرزندانش گريه مى براى  «ام البن� به بقيع رفته و 

 گريست».(850)  داد و مى  آمد و گوش مى مروان، فرماندار وقت مدينه، هم مى  ريختند و حتى  سوزناك او، اشك مى

پي نوشت :

786. اسعدى، حس�، اسوه هاى عاشورا.
787. تنقيح املقال، ممقاÔ، ج 2، ص 128.
معارف و معاريف، ج 7، ص 206.  .788

789. معاىل السبط�، ج 1، ص 26 و زينب كربى جعفر نقدى، ص 12.
790. زندگاÔ قمر بنى هاشم، ص 53.
791. ابوالفضل پرچمدار كربال، ص 24.
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792. تنقيح املقال، ممقاÔ، ج 2، ص 128.
793. مرتىض مطهرى، حµسه حسينى، ج 1، ص 59.

794. تنقيح املقال، ج 2، ص 128.
795. دارالسالم، ج 3، ص 162.

796. معاىل السبط�، ج 1، ص 271.
797. مقاتل الطالب�، ص 33.

798. حµسه حسينى، ج 2، ص 118.
799. مقتل، مقرم، ص 225.

800. معاىل السبط�، ج 1، ص 269.

801. معاىل السبط�، ج 1، ص 271.
802. مجلىس، بحار االنوار، ج 45، ص 66.

حرضت عباس (عليه السالم). 803. مفاتيح الجنان، زيارت نامه 
804. زينب كربى، نقدى، ص 12.

805. ذريعه، ص 122.
806. سوره فتح، آيه ى 28.

807. معاىل السبط�، ج 1، ص 270.
808. ترجمه العباس، مقرم، ص 246.
809. معاù املدرست�، ج 3، ص 109.
810. معاىل السبط�، ج 1، ص 271.

811. تنقيح املقال، ج 2، ص 128 ; مجلىس، بحار االنوار، ج 44، ص 298.
812. اعيان الشيعه، ج 7، ص 430 ; نفس املهموم، ص 152.

حرضت عباس (عليه السالم).  813. مفاتيح الجنان، زيارت نامه 
814. ميزان الحكمه، ج 5، ص 29.

815. معاىل البسط�، ج 1، ص 267.
816. سفينة البحار، ج 1، ص 690.

817. هµن.
818. ارشاد شيخ مفيد، ج 2، ص 116.

819. ناسخ التواريخ امام حس� (عليه السالم)، ج 2، ص 344.
820. معاىل السبط�، ج 1، ص 267.

821. مجلىس، بحار االنوار، ج 45، ص 41.
822. هµن.

823. نفس املهموم، ص 159، رمز 71.
824. هµن، ص 155.

825. ناسخ التواريخ، ج 2، ص 345.
826. مقتل العباس، مقرم، ص 268.

827. مجلىس، بحار االنوار، ج 45، ص 40.
828. معاىل السبط�، ج 1، ص 268.

829. هµن.
830. هµن، ص 273.

831. بحار االنوار، ج 45، ص 40.
832. هµن و نفس املهموم، ص 155.

833. ناسخ التواريخ امام حس�(عليه السالم)، ج 2، ص 345.
834. مقتل مقرم، ص 269.

835. بحار االنوار، ج 45، ص 40.
836. هµن.

837. مرتىض مطهرى، حµسه حسينى، ج 1، ص 62.
838. نفس املهموم، ص 155.

839. بحار االنوار، ج 45، ص 41.
840. نفس املهموم، ص 155.

پاورقى سخنان حس� بن عىل(عليه السالم)، ص 313.  .841
خوارزمى، ج 2، ص 30. 842. مقتل 

843. مقتل مقرم، ص 269.
844. ذريعه، ص 124.

845. محمد دشتى، فرهنگ سخنان امام حس� (عليه السالم)، ص 186.
846. هµن، ص 184.

847. مرتىض مطهرى، حµسه حسينى، ج 2، ص 89.
حرضت عباس(عليه السالم). 848. زينب كربى، تأليف نقدى، ص 11 و منتهى االمال، حاالت 
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849. زينب كربى، تأليف نقدى، ص 11.
850. بحار االنوار، ج 45.
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مصيبت امام حس�(عليه السالم)(851)

 

يارانش را ديد كه بر روى خاك كربال افتاده است و ديگر كىس �انده است كه از او ح�يت كند و نيز  ى   هاى پاك و پاره پاره چون امام حس�(عليه السالم) بدن
برآورد كه: برابر سپاه كوفه ايستاد و فرياد  فرمود، در   تا� اهل بيت را مشاهده  �

«هل من ذاب يذب عن حرم رسول الله؟ هل من موحد يخاف الله فينا؟ هل من مغيث يرجو ما عند الله يف اغاثتنا؟ هل من مع� يرجو ما عند الله يف
برتسد؟ و  ى ظلمى كه بر ما رفته است از خدا  درباره دارد كه  پرستى در ميان ش� وجود  دفاع كند؟ و آيا خدا  حرم رسول خدا  اغاثتنا;(852) آيا كىس هست كه از 

فريادرىس ما به خدا دل بسته باشد؟ و يا كىس هست كه در كمك كردن به ما چشم اميد به اجر و ثواب الهى دوخته باشد؟» يا كىس هست كه به 

حرم وقتى كه اين را از امام(عليه السالم) شنيدند صداى آنها به گريه بلند شد.(853) زنان 
مفرط  توانست شمش´ خود را حمل كند، و با اين ضعف  ون آمد و او آنچنان بي�ر بود كه �ى  ى پدر را شنيد، از خيمه ́ب وامام سجاد(عليه السالم) چون استغاثه

برابر مرا بگذار كه در   گفت: اى عمه!  بازگرد، و آن حرضت مى برادرم!  فرزند   زد كه: اى  كرد درحاىل كه اّم كلثوم از پشت رس او را صدا مى حركت  بسوى ميدان 
مبارزه كنم. پرس رسول خدا 

فرمود: اى خواهر! او را نگاه دار كه زم� خاىل از نسل آل محمد نشود.(854) امام حس�(عليه السالم) 

فرمود: يارانش آمد و   ى امام(عليه السالم) در دل دشمن اثرى نگذاشت، از هم� رو امام(عليه السالم) مقابل اجساد مطهر  اين استغاثه
«يا حبيب بن مظاهر! و يا زه´ بن الق�! و يا مسلم بن عوسجة! و يا ابطال الصفا! و يا فرسان الهيجاء! مايل اناديكم فال تسمعون؟! وادعوكم فال تجيبون؟!
الرسول الصغاة اللئام;(855) الرسول فقد عالهن من بعدكم النحول فقوموا عن نومتكم ايها الكرام وادفعوا عن آل  ارجوكم تنتبهون، فهذه نساء آل  وانتم نيام 
 شنويد؟! و ش� مرا �ى  كنم وىل كالم  چرا ش� را ندا مى ان و اى پا در ركابان روز كارزار!  اى حبيب بن مظاهر! واى زه´ بن ق�! واى مسلم بن عوسجه! اى د́ل
ندارند، از پردگيان آل رسولند كه بعد از ش� ياورى  برداريد كه اينان   كنيد؟! ش� خفته و من اميد دارم كه رس از خواب ش´ين  مرا اجابت �ى  خوانم وىل  را فرا مى

دفاع كنيد». برابر اين عصيان و طغيان از آل رسول  خواب برخيزيد اى كرÊان و در 

 گفتند: درآمدند تا به نداى امام مظلوم خود لبيك گفته باشند و به زبان حال و يا به لسان قال مى حركت   هاى پاك به  در بعىض از روايات آمده است كه آن بدن
مبارك تو هستيم».(856) براى اجراى فرام� تو حارضيم و در انتظار مقدم  «ما 

سفارش امام حس�(عليه السالم) به امام سجاد(عليه السالم)

فرزندم! فرمود: اى   جوشيد به من  مرا به سينه چسبانيد درحاىل كه خون از رساپايش مى پدرم در روز شهادتش  فرمود:  از امام سجاد(عليه السالم) نقل شده است كه 
كرد و او از رسول خدا(صىل الله عليه وآله وسلم) و رسول خدا(صىل الله عليه وآله وسلم) زهرا(عليها السالم) به من تعليم   ى  مادرم فاطمه  كنم حفظ كن كه آن را  اين دعا را كه تعليم مى

بزرگ و امرى عظيم و دشوار به تو رو كند بگو:  اند. هنگامى كه حاجت بسيار مهم و غمى  كرده از جربئيل نقل 
مفرّجا عن القرآن العظيم، يا من يقدر عىل حوائج السائل�، يا من يعلم ما يف الضم´، يا منفسا عن املكروب�، يا  القرآن الحكيم و بحّق طه و  «بحق يس و 

املغموم�، يا راحم الشيخ الكب´، يا رازق الطفل الصغ´، يا من ال يحتاج اىل التفس´ صل عىل محمد وآل محمد وافعل Ø كذا وكذا»(857)

وداع امام(عليه السالم)

فرمود: «يا زينب، يا أّم كلثوم! عليكن مني السالم!». براى وداع بسوى خيام آمد و  در اين هنگام امام(عليه السالم) 
 اى؟! مرگ داده برآورد: اى پدر! آيا تن به  سكينه فرياد 

دارد و نه ياورى؟  اى  فرمود: چگونه چن� نباشد كىس كه نه كمك كننده امام(عليه السالم) 

بازگردان! حرم جّدمان  سكينه گفت: اى پدر! ما را به 
 خوابيد.(858) كردند مى   فرمود: اگر مرغ «قطا» را رها مى امام(عليه السالم) 

 كنم فرمود و روى به اّم كلثوم �ود و گفت: اى خواهر! تو را وصيت مى حرم با شنيدن سخنان امام به زارى و شيون پرداختند، امام(عليه السالم) آنها را ساكت  بانوان 
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كرد و گفت:  داشت، او را به سينه چسبانيد و اشك او را پاك  فريادكنان بسوى امام آمد، و آن حرضت سكينه را بسيار دوست مى كه خوددار باىش! آنگاه سكينه 

سيطول بعدي يا سكينة فاعلمي 
âمنك البكاء اذا الح�م دها

ال تحرقي قلبي بدمعك حرسة 
âالروح يف جث� مادام مني 
فاذا قتلت فانت اوىل بالّذي 
́ة النسواِن(859) خ تأتينني يا 

مسوزان، ما دامى كه جان در تن من است; و هنگامى كه حرست خويش  مرا با اشك  اى سكينه! بدان كه گريه كردن تو پس از شهادت من، طوالæ خواهد بود; دل 
 ى زنان. برگزيده سوگ من نشينى اى  گردم تو اوىل هستى كه در  كشته 

دخرت سه ساله

برآورد: «يا ابتاه!  ى خود را بوسيد و آن طفل از شدت تشنگى فرياد  فرمود، دخرت سه ساله  ى ميدان  كرد و اراده حرم وداع  هنگامى كه امام(عليه السالم) با اهل 
بياورم. فرمود: اى دخرت كوچك من! صرب كن تا برايت آ�  العطش!» آن حرضت 

 ها ريختند. مردى از سپاه كوفه آمد و گفت: اى حس�! لشكر به خيمه فرات رفت، در اين زمان   ى ميدان شد و بسوى  پس آن حرضت روانه

 اى؟! آورده براى من آب   ها رسانيد. آن دخرت كوچك به استقبال پدر آمد و گفت: اى پدر مهربان!  برسعت به خيمه ون آمد و خود را  فرات ́ب آن حرضت از 
بيقرارى تو بر من دشوار است; پس انگشت خود را در عزيزم! بخدا سوگند كه تحمل تشنگى و  فرمود:  امام از شنيدن اين سخن، اشك از ديدگانش جارى شد و 

گرفت، ون رود آن طفل بسوى امام دويد و دامان امام را   ها ́ب گذارد و دست بر پيشاæ او كشيد و او را تسّىل داد; و چون امام خواست از خيمه دهان آن طفل 
نزد تو خواهم آمد.(860) فرزندم!  فرمود: اى  امام 

از امام باقر (عليه السالم) نقل شده است:
فرمود، و عىل بن صورت شفاهى به او   اى پيچيده به او داد و وصيتى به  بزرگش فاطمه را خواند و نامه «امام حس�(عليه السالم) چون هنگام شهادتش رسيد دخرت 

كرد و پس از او به ما رسيد».(861) ظاهراً نداشتند و فاطمه آن نوشته را به عىل بن الحس� تسليم   اى بي�ر بود كه اميد بهبودى او را  بگونه الحس�(عليه السالم)

مبارزه ى امام (عليه السالم)

فرمود:   برابر سپاه دشمن ايستاد و اين اشعار را قرائت مى كرده بود در  برهنه  ش را  شم́ش آنگاه امام (عليه السالم) در حاىل كه 

انا ابن عّىل الطّهر من آل هاشم 
كفاâ بهذا مفخراً ح� افخر

وجّدى رسول الله اكرم من مىش 
و نحن رساج الله ىف الخلق نزهر 

و فاطم اّمى من ساللة احمد 
و عّمى يدعى ذالجناح� جعفر
و فينا كتاب الله انزل صادقاً 

و فينا الهدى و الوحي بالخ´ يذكر
و نحن امان الله للّناس كلّهم 
نطول بهذا ىف االنام و نجهر

و نحن والة الحوض نسقي والتنا 
بكأس رسول الله ما ليس ينكر

و شيعتنا ىف الّناس اكرم شيعة 
و مبغضنا يوم القيامة يخرس(862)

 هاى كرد، و ما مشعل حركت  مرا كاىف است; جّدم رسول خدا بهرتين كىس است كه روى زم�   كنم و اين فخر  فرزند عّىل پاك از خاندان هاشمم، و فخر مى من 
گرديده،  باشد; در ميان ما كتاب خدا به صدق نازل   ى احمد است، و عمويم جعفر است كه صاحب دو بال مى مادرم فاطمه از سالله نوراæ الهى در ميان خلقيم; 

                       ;            
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ظرف با را دوستان حوضيم صاحبان ما مردم، ìام براى خدائيم امان ما كنيم مى بيان را آن پنهان و آشكارا كه شود مى ذكر خو� به وحى و هدايت ما در و

وانند، و دشمن ما روز رستاخيز زيانكار است. ́پ  ترين  گرامى وان ما در ميان مردم   كنيم، و اين قابل انكار نيست; ́پ س´اب مى رسول خدا 

كرد و  ى سپاه حمله  گروه زيادى از دشمن را كشت، پس بر ميمنه  رسانيد تا   نهاد او را بقتل مى مبارزه طلبيد و هر كس به ميدان قدم مى سپس آنان را به 

 گفت: مى

املوت اوىل من ركوب العار 

و العار اوىل من دخول الّنار

مردن به از آلوده شدن به عار و ننگ، و عار به از داخل شدن در آتش.

فرمود:    شد و مى آنگاه بر ميرسه حملهور مى

انا الحس� بن عيل 
آليت ان ال انثني 

 Øاحمى عياالت ا
اميض عىل دين النبّي(863)

اكرم باشم.  كنم، و پ´و دين نبّى  پدرم را ح�يت مى كردم كه تسليم نشوم، عياالت  فرزند عّيل هستم، سوگند ياد  من حس� 
 دانيد با چه برآورد: واى بر ش�! مى  كه عمر بن سعد فرياد  مجروحان بقتل رسانيد تا اين  اند: امام (عليه السالم) تعداد بسيارى از سپاه دشمن را به استثناى  نوشته

 ش�رى با ت´ فرمان تعداد � عرب است!(864) پس، از همه سوى بر او بتازيد; پس از صدور اين   ى  فرزند عىل بن ا� طالب كشنده  كنيد؟! اين  مبارزه مى كىس 

و نيزه به آن حرضت حملهور شدند.(865)
فرات راند، و چون  ى  كرد و اسب خود را در رشيعه هزار نفر بر رشيعه نگهبان بودند حمله  امام (عليه السالم) بر اعور سلمى و عمر بن حجاج زبيدى كه با چهار 
برداشت و آب  اى و من تشنه، والله كه آب ننوشم تا تو آب نخورى، و چون اسب، سخن امام را شنيد رس  فرمود: تو تشنه برد كه بنوشد امام  اسب رس در آب 

برداشت. كرد و مشتى از آب را  دراز  فرمود: بنوش كه من نيز بنوشم! پس امام (عليه السالم) دستش را  ننوشيد! گويا سخن امام را فهميد. امام حس� (عليه السالم) 
كرد. دسرتىس پيدا نخواهى  شمر به امام گفت: بخدا سوگند كه به آن 

 كند؟! بخدا سوگند كه از آن ننوىش تا لب تشنه جان دهى!  بينى كه ه�نند شكم ماهيان جلوه مى فرات را مى مردى به امام (عليه السالم) گفت:  پس 

فرمود: خدايا او را تشنه ñ´ان. امام حس� (عليه السالم) 
س´اب مرا   زد:   ريخت، باز فرياد مى  نوشيد كه از دهانش مى آوردند و آنقدر مى   برايش مى مرا آب دهيد! آب   زد:  ماجرا فرياد مى  اند كه: پس از آن  نوشته

مرا كشت! و چن� بود تا جان داد.(866) كنيد! تشنگى 

 كنند؟!  برى در حاليكه حريم تو را غارت مى خوردن آب لذت مى سوارى گفت: اى اباعبدالله! تو از   اند كه: در آن هنگام  برخى هم گفته

 اش هنوز از دستربد دشمن در امان مانده رساپرده  ى آل الله رسانيد و ديد كه  كرد تا خود را به خيمه ون آمد و بر آن قوم حمله  پس امام از رشيعه ́ب

است.(867)

آخرين خطبه

مورخان چن� بر  ى  مغرور شدن به آن بر حذر داشت، و از نوشته  ى خود با بياæ بليغ و رسا دشمنان را از مفتون شدن به دنيا و  امام (عليه السالم) در آخرين خطبه
پرشور به شهادت رسيد، و آن خطبه چن� است:  ى  ايراد اين خطبه  آيد آن حرضت به فاصله كوتاهى پس از  مى

«عباد الله اتّقوا الله و كونوا من الّدنيا عىل حذر فاّن الّدنيا لو بقيت الحد و بقي عليها احد لكانت االنبياء احق بالبقاء و اوىل بالرّضاء و ارىض بالقضاء، غ´ اّن
فتزودّوا فاّن خ´ الزاد التقوى و رسورها مكفهر و املنزل بلغه و الّدار قلعه،  الله تعاىل خلق الّدنيا للبالء و خلق اهلها للفناء، فجديدها بال و نعيمها مضمحل و 
 ماند و كىس در دنيا جاويدان بود انبياى براى كىس باقى مى اتّقوا الله لعلّكم تفلحون;(868)اى بندگان خدا! تقواى خدا پيشه سازيد و از دنيا حذر كنيد، اگر دنيا 
آزمايش آفريده است و اهل آن را براى بال و   تر به قضاء الهى بودند، وىل خداى تعاىل دنيا را  سزاوارترين مردم به بقاء و اوىل به رضا و خوشنودى و راىض الهى 
منزل ماندن نيست بلكه گردد; دنيا   رود و رسور آن به تلخى مبدل   هاى آن از ب� مى  شود و نعمت فرموده، هر چيز نو و جديد آن كهنه مى براى فنا خلق 

 ها تقوى است و تقواى خدا را پيشه سزايد تا رستگار شويد». برگ´يد كه بهرتين توشه برگرفô است، پس توشه  محّل توشه 
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آخرين وداع

فرمان داد فراخواند و به ثواب و اجر الهى وعده داد و   õفرمود و آنان را به صرب و شكيبا براى بار دوم به خيام آمد و با اهل بيت خود وداع  سپس امام (عليه السالم) 

فرمود: بالشوند و به آنان   ى   هاى خود را پوشيده و آماده كه لباس
 ها مهيّا كنيد و بدانيد كه خداى تعاىل حافظ و حامى ش�ست و بزودى ش� را از ّرش دشمنان نجات خواهد داد، و عاقبت امر ش� را ختم به براى سختى «خود را 
 ها كرامت  ها و  انواع نعمت  كشيد ش� را از   هايى كه مى  ها و سختى گرفتار خواهد ساخت و در عوض رنج انواع بالها  خ´ خواهد �ود و دشمنان ش� را به 

ارزش ش� بكاهد».(869) كرد، پس شكوه مكنيد و سخنى نگوئيد كه از قدر و  برخوردار خواهد 

آوردند، براى او  نياورند، پس لباس كوتاهى را  ون   هايم بپوشم كه از بدنم ́ب براى من بياوريد كه كىس در آن طمع نكند تا آن را زير لباس فرمود: لباىس را  آنگاه 
حربه طلب �ود و آن را كرد.(870) پس رسواىل را از  گرفته و آن را پاره �ود و در بر   اى را  فرمود: نه، اين لباس اهل ذلّت است; آنگاه لباس كهنه آن حرضت 

نياورند. ون  كرد كه آن را ́ب چاك زده و پوشيد، و چن� 

نزد او آمد و او كرد، �ود، امام (عليه السالم)     گريست و ندبه مى  اى مى دخرتش كه از زنان جدا گشته و در گوشه طرف ميدان رود التفا÷ بسوى  و چون خواست به 
را تسّىل داد و اين زبان حال اوست:

الوداع عزيز÷ و امللتقى  هذا 
يوم القيامة عند حوض الكوثر
فدعى البكاء و لالسار تهيّئي 

و استشعري الّصرب الجميل و بادري
و اذا رايتيني عىل وجه الøّى 
دامي الوريد مبّضعاً فتصّربى

بردبارى نيكو را شعار خود قرار اسارت مهيّا باش،  براى  نزد حوض كوثر خواهد بود; گريه را رها كن و  اى عزيز من! اين آخرين وداع است، و مالقات روز قيامت 
 هايم خون جارى است، شكيباõ كن. كردى، در حاىل كه از رگ مرا روى خاك مشاهده   ى  ده; و چون پيكر قطعه قطعه

يورش وحشيانه

 ها با اهل بيت خود مشغول وداع است بر او حمله كنيد! كه اگر از آنان برآورد و به سپاه كوفه گفت: مادامى كه حس� در كنار خيمه آنگاه عمر بن سعد فرياد 
ها از  اى كه ́ت باران �ودند بگونه كرده و او را ت´  بازشناخته نشود! پس بر آن حرضت حمله  پراكنده كند كه ميمنه از ميرسه  بطورى  فارغ شود ش� را از هم 

كرد و ه�نند ش´ى خشمگ� بر آنان كرد، پس امام(عليه السالم) بر سپاه دشمن حمله    اهن بعىض از زنان را پاره مى ́پ  گذشت و   ها مى ميان طناب چادرها و خيمه
 داد.(871) ها قرار مى  اش را سپر آن ́ت بزرگوار سينه  باريد و آن  باران ت´ مى طرف  تاخت در حاىل كه از هر 

فرمود: در اين هنگام امام (عليه السالم) به سپاه كوفه 
 ام؟!» كرده كردم يا سّنتى را تغي´ دادم؟ و يا رشيعتى را تبديل  ترك   كنيد؟ آيا حّقى را  «براى چه با من مقاتله مى

آن ج�عت پاسخ دادند:
كرده است».(872) مردان ما در روز بدر و حن�  ́پ پدران و   اى كه از پدرت داريم! و آنچه با   كنيم بخاطر كينه «نه! با تو قتال مى

 كه خاك بر طرف راست و چپ نگريست وىل كىس از انصارش را نديد مگر اين گروه شنيد به سختى گريست و بعد به  چون امام (عليه السالم) اين سخن را از آن 
پيشاæ آنها نشسته و شهيد شده بودند.(873)

ت´ سه شعبه

كرد، پس لباس مباركش اصابت   æگرما توانش كم شده بود، ناگاه سنگى بر پيشا مبارزه و شدت   اى اسرتاحت �ايد در حاىل كه در اثر  امام(عليه السالم) ايستاد تا لحظه

حرضتش مبارك  مباركش ـ و بر اساس بعىض از روايات ـ بر قلب   ى   ى آهن� و مسمومى بر سينه صورتش پاك �ايد ت´ سه شعبه خود را گرفت كه خون را از 
نشست.

 كشند كه روى  داæ اينان كىس را مى برداشت و گفت: خدايا! تو مى فرمود: «بسم الله و بالله و عىل ملّة رسول الله» و رس بسوى آس�ن  امام حس� (عليه السالم) 
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آورد و خون ه�نند ناودان جارى شد، آنگاه دستش را زير آن زخم گرفته، چون از خون لربيز ون  گرفته از پشت ́ب فرزند پيامربى جز او نيست; سپس ت´ را  زم� 

فرمود: هم� گونه باشم تا جّدم صورت و محاسنش ماليد و  پركرده و بر  مباركش را از خون  بازنگشت، باز دست   اى  قطره شد به آس�ن پاشيد و از آن خون 
گروه كشتند.(874) رسول خدا را مالقات كنم و بگويم: اى رسول خدا!مرا اين 

تهاجم به خيام

 ها و اهل بيت آن حرضت حائل شد;(875) امام(عليه السالم)  كه شمر بن ذى الجوشن آمد وب� او و خيمه كرد تا اين   سپس باز هم آن حرضت با دشمن مقاتله مى

فرمود:  بر سپاه كوفه فرياد زد و 
عرب هستيد به حسب خود آزاده باشيد، اگر از نژاد  وان آل ا� سفيان! اگر ش� را دينى نيست و از روز معاد باü نداريد الاقل در دنيا  «واى بر ش� اى ́پ

بازگرديد!»

كرد: شمر ندا 
 گوõ اى پرس فاطمه؟!» «چه مى

فرمود:  امام (عليه السالم) 
حرم من نشوند». متعرض  تجاوزگر خود سفارش كن تا زنده هستم  گروه   كنم و ش� با من جنگ داريد، زنان را گناهى نيست، به اين  «من با ش� مقاتله مى

شمر گفت: 
كرد اى پرس فاطمه!» «اين چن� خواهيم 

كرده و فرياد زد:  لشكرش  آنگاه رو به 
مرد دور شويد و آهنگ خود او كنيد! كه بجان خودم سوگند او كفو كرÊى است!»  ى اين  رساپرده حرم و  «از 

 اى جرعه بردند و در آن حال در طلب    يورش مى كرد و آنان بر آن حرضت    بزرگوار بر آنها حمله مى گرديده و آن  پس سپاه كوفه با سالح متوجه آن حرضت 

 هاى بسيارى بر بدنش وارد شد.(876)  آب بود كه نيافت تا زخم

 اند:  و گفته
ها در قسمت جلو و پيش روى آن حرضت زره آن حرضت ه�نند خارپشت پر از ت´ شده بود، و ìام اين ́ت كرده بود كه  مباركش اصابت  «آنقدر ت´ بر بدن 

بود».(877)

 �ودند، در اين هنگام شمر فرياد زد: كرده و هر كدام اين كار را به ديگرى واگذار مى پرهيز  سپرى شد و مردم از كشô آن حرضت  طوالæ از روز  پس مد÷ نسبتاً 

واى

مادرتان در عزايتان بگريد! چه انتظارى داريد؟ او را بكشيد. پس از هر بر ش�! 
جانب به او حمله ور شدند.(878)

 اند كه:  بعىض نوشته

 گفت: «صرباً عىل قضائك، ال معبود سواك، يا غياث املستغيث�»، كرد و مى   امام حس�(عليه السالم) سه ساعت از روز روى زم� افتاده بود و به آس�ن نظر مى
 گفت: در كشô او شتاب كنيد. سازند و عمر بن سعد مى پس چهل نفر از لشكر بسوى امام شتافتند تا رس از بدنش جدا 

كرده و بزرگوار جدا �ايد، آن حرضت نظرى به او �ود كه او شمش´ را رها  نزديك امام آمد كه رس از تن آن  شبث بن ربعى در حاىل كه شمش´ در دست داشت 

كرد.(879)  زد فرار  در حاىل كه فرياد مى

دعاى امام(عليه السالم)

برداشت و گفت: و چون امر بر حس� سخت شد رس بسوى آس�ن 
الرّحمة، صادق الوعد، سابغ الّنعمة، حسن «اللّهّم متعايل املكان، عظيم الجربوت، شديد املحال، غني عن الخالئق، عريض الكربياء، قادر عىل ما تشاء، قريب 

شكرت، ذكور اذا ذكرت، ادعوك محتاجاً و البالء، قريب اذا دعيت، محيط ñا خلقت، قابل التّوبة ملن تاب اليك، قادر عىل ما اردت، تدرك ما طلبت، شكور اذا 
غدروا بنا و غرّونا و خذلونا و  اً و افزغ اليك خائفاً و اب~ مكروباً و استع� بك ضعيفاً و اتوكّل عليك كافياً اللّهّم احكم بيننا و ب� قومنا فانّهم  ارغب اليك ف́ق

الرّاحم�;(880) بالرّسالة و ائتمنته عىل الوحي فاجعل لنا من امرنا فرجاً و مخرجاً يا ارحم  نحن عرتة نبيّك و ولد حبيبك محّمد(صىل الله عليه وآله وسلم) الّذي اصطفيته 
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گسرتده و بر هر چه خواهى قدرت دارى، مرتبه و داراى قدرت و سلطنت عظيم و تدب´ و عقاب شديد، � نياز از خالئق و داراى كربياõ پهناور و  اى خداى بلند 
 ى تائب را نزديك و بر مخلوقات احاطه داشته و توبه كرد، نعمت تو ìام و بالى تو نيكو، چون خوانده شوى   ى خود عمل خواهى  نزديك و به وعده رحمت تو 

جزا دهى و چون تو را ياد كنند يادشان كنى، تو را ومند و بر آنچه خواهى كنى توانا، چون تو را سپاس گويند سپاس  ́ن پذيرى، بر هر چه اراده كنى    مى
́م در گ    گريم در سختيها، و از تو كمك مى ترس و مى برم در هراس و    م، به تو پناه مى ف́ق  خوانم در حاىل كه محتاجم، و رغبت بسوى تو دارم در حاىل كه  مى
عرتت مرا كاىف است. خدايا! تو ب� ما و قوم ما حكم فرما، اينان ما را فريفته و ما را تنها گذاشتند و با ما غدر �ودند و ما   كنم و  توكّل مى حال ضعف، و بر تو 

 اى مهربانرتين براى ما قرار ده از امر ما فرج و گشايىش برگزيدى و او را ام� وحى خود قرار دادى، پس  فرزند حبيب تو محمد كه او را به رسالت  پيامرب توايم و 
مهربانان».

مناجات امام(عليه السالم)

كرد:   امام (عليه السالم) در آخرين لحظات عمر رشيفش با خدا راز و نياز �وده با اين جمالت مناجات مى
ك، صرباً عىل حلمك يا غياث من ال غياث له يا دا{اً ال نفاد له يا «صرباً عىل قضائك يا رّب، ال اله سواك يا غياث املستغيث� مايل رٌب سواك و ال معبود ́غ

سازم، خدايى بجز تو نيست محيي املو÷ يا قا{اً عىل كّل نفس ñا كسبت، احكم بيني و بينهم و انت خ´ الحاكم�;(881) بر قضا و حكم تو اى خدا صرب پيشه 
ندارد فريادرىس   كنم اى فرياد رس كىس كه جز تو  ندارم، بر حكم تو صرب مى براى من غ´ تو نيست و معبودى بجز تو  پروردگارى  اى فرياد رس استغاثه كنندگان! 
گروه حكم كن كردار و افعال مخلوق خود! تو در ميان من و اين   كنى، اى آگاه و شاهد و ناظر بر ìام  مردگان را زنده مى واى كىس كه ابدى و دا{ى هستى و 

.«æكه تو بهرتين حكم كنندگا

شهادت امام (عليه السالم)

 ها او جراحات زيادى برداشته و نيزه چرا منتظر هستيد؟ حس�  گرديد، شمر فرياد زد:  بزرگوار مستوىل  جراحات و تشنگى، ضعف بر آن  كøت  هنگامى كه در اثر 
طرف بر او حملهور شدند، حص� بن ìيم ت´ى بر دهان آن مادرانتان در عزاى ش� بگريند! پس از هر  طرف بر او حمله كنيد،  درآورده است، از هر  را از پاى 

مبارك آن حرضت زد و  ى   اى به سينه نازنينش و زرعة بن رشيك رضبتى بر كتف امام وارد ساخت و سنان بن انس نيزه حرضت زد و ابو ايوب غنوى ت´ى بر حلق 

 ى راست روى زم� افتاد، آنگاه آن حرضت نشست و ت´ را از حلق رشيفش بدر كرد كه آن حرضت بر گونه بزرگوار وارد   اى بر پهلوى آن  صالح بن وهب نيزه
نزديك شد.(882) آورد، در اين حال عمربن سعد به امام 

پي نوشت :

851. نظرى منفرد، عىل، قصه كربال، ص 357 تا 371.
852. حياة االمام الحس�(عليه السالم)، ج 3، ص 274.

853. امللهوف، ص 51.
854. بحار االنوار، ج 45، ص 46.

855. املفيد يف ذكرى السبط الشهيد، ص 115.

856. املفيد يف ذكرى السبط الشهيد، ص 115.
857. نفس املهموم، ص 347.

برند كه كىس مجبور بر انجام امرى شود كه آن را مكروه بدارد. 858. اين مثل را در جاõ بكار مى 
859. نفس املهموم، ص 346.

860. مخزن البكاء، مال صالح برغاæ، مجلس نهم.
861. بحاراالنوار ج 46، ص 17.
862. االحتجاج، ج 2، ص 103.

مقرّم، ص 274. 863. مقتل الحس�، 
864. «هذا ابن االنزع البط�، هذا ابن قتّال العرب». 

865. مناقب، ابن شهر آشوب، ج 4، ص 110.
866. مقاتل الطالب�، ص 86.

867. مناقب، ابن شهر آشوب ج 4، ص 58. مرحوم شعراæ مى گويد: اين گونه غفلت و فريب شايسته ى مقام امامت نيست هر چند جلودى ناقل اين جريان از مشاه´ اخباري� است و
فرمود:«ال استغفل عن مكيدة» و اگر از امامت هم قطع نظر كنيم زيرü و تيزهوىش آنان قابل انكار نيست. (ترجمه ى نفس املهموم، ص 249.) املؤمن� (عليه السالم)  ا́م

868. حياة االمام الحس�، ج 2، ص 282.
869. نفس املهموم، ص 355.

870. امللهوف، ص 51.
مقرّم، ص 277. 871. مقتل الحس� 

872. االمام الحس� و اصحابه، ص 306.

گرمرودى، ص 134. 873. ذريعة النجاة، 
874. بحاراالنوار، ج 45، ص 53.
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االحزان، ص 72. م́ث  .875
876. املهلوف، ص 50; بحار االنوار، ج 45، ص 51.

877. مناقب، ابن شهر آشوب، ج 4، ص 111.
878. كامل ابن اث´، ج 4، ص 78.

الزهراء، ص 211. 879. تظلّم 
مقرّم، 282. 880. مقتل الحس�، 

مقرّم، ص 283. 881. مقتل الحس�، 
882. بحاراالنوار، ج 45، ص 55.
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زينب كربى (عليها السالم)، اسوه ى صرب و استقامت(883)

والدت و نامگذارى

قمرى در شهر مدينه ديده به جهان گشود. هنگامى كه تازه مولود فاطمه (عليها السالم) را به محرض حرضت زينب (عليها السالم) در پنجم ج�دى االول سال پنجم هجرى 

 اش «زينب» ـ كه كمى قبل از والدت اين كودك،  اى كه به دخرت از دست رفته آوردند، حرضت پس از تربيك و تهنيت، به خاطر عالقه رسول الله (صىل الله عليه وآله وسلم)
فرمود: «به همه امت وصيت دارد. آنگاه   ى او را زنده نگه  خاطره ديده از جهان فروبسته بود ـ داشت، نام او را «زينب» گذاشت تا به اين وسيله، ياد و 

 ى كربى است.»(884) دارند كه او ه�نند خديجه  كنم كه احرتام اين دخرت را نگه  مى

و در نقل ديگر آمده است:
كرد. اين منظره به مرتبه به جاى خنده و خوشحاىل گريه  صورت او نهاد، يك  صورت به  «هنگامى كه رسول الله(صىل الله عليه وآله وسلم) اين مولود را در آغوش كشيد و 
گرفتار خواهد فرمود: اين دخرت در آينده به مشكالت و مصائب دشوارى  پرسيد؟ حرضت  هراسان علت گريه پدر را  نگران ساخت و  زهرا(عليها السالم)را  شدت فاطمه 

فرمود: شد; آنگاه 

 ام! هر كس بر او و بر مصائب او قُرة عيني اِّن من ب® عليها و عىل َمصائِبها يكون ثوابُه كثواب من ب® عىل أخويها; اى پاره تنم! اى نور ديده يا بَضعتي و 
برادرش حسن و حسº گريه كند».(885) مزد او مانند ثواب كىس است كه بر  گريه كند، پاداش و 

نياكان حرضت زينب (عليها السالم)

 ى زهرا (عليها السالم)، يگانه زن معصوم تاريخ برشيت است. جّد مادرى او حرضت محمد ـ خاتم االنبيا(صىل الله عليه وآله وسلم) ـ و جّده مادر زينب (عليها السالم)، فاطمه 
آورد و پشت رس او ¿از كرد و اولº زÂ بود كه به پيامرب اسالم، اÁان  ازدواج   اش حرضت خديجه كربى (عليها السالم)است; او اولº زÂ بود كه با پيامرب خدا  مادرى
 ها موجب تسىل روزهاى سخت زندگى او بود; در شدايد و دشوارى  ترين مددكار  روزهاى تنهايى پيامرب خدا و قوى گزارد. خديجه كربى بهرتين انيس و مونس 

اسالم  كه تاريخ  نكرد تا اين فراوان خود دريغ  اسالم از بذل مال   ساخت. او در راه  اميدوارش مى گرديد و در رسيدن به هدف،  خاطر پيامرب خدا (صىل الله عليه وآله وسلم) 
خاطرات افتخار آفرينش زينت بخشيد.  ها و  را به فداكارى

مرا تصديق كردند، او    مرا تكذيب مى آورد; روزى كه همه  فرمود: «روزى كه همه مردم كافر بودند خديجه به من اÁان    بارها مى پيامرب خدا (صىل الله عليه وآله وسلم) 
گردانيدند، خديجه اموال خود را در اختيار من گذاشت.»(886)    همه از من روى بر مى ¿ود و آن روز كه

يازده پرمهرش، بهرتين و واالترين زنان عاÊ، همرس اولº امام و مادر  اسالم است. كىس كه در دامان  باالخره، خديجه نخستº مؤسس خانواده اسالمى در مكتب  و 
پرورش داده و به جهان انسانيت معرىف ¿وده است. زهرا(عليها السالم)» را  امام ديگر، «فاطمه 

 هاى او است. جّد پدرى زينب،  ها و از جان گذشتگى خاطرات و فداكارى اسالم پر از  پدر زينب (عليها السالم) عىل (عليه السالم) امام اول شيعيان است كه تاريخ 
 اش نيز «فاطمه بنت اسد» است كه زÂ فاضله، اسالم بود. جده مادرى «ابوطالب» است كه تا آخرين لحظه زندگى حامى رسول الله (صىل الله عليه وآله وسلم) و مدافع 

كرده است. دوازده امام و كىس است كه، انوار واليت و امامت از او ظهور  عامله، عاقله، عارفه و داراى عفت و رشافت كامل بود. او مادر 
فرزندان خود اكرم (صىل الله عليه وآله وسلم) را نيز يافت; او پيامرب را بر  امÔاملومنº عىل (عليه السالم) بود، بلكه بعد از وفات «عبداملطلب» حكم مادرى پيامرب  او نه تنها مادر 

 داشت! مقدم مى
قمرى پس از حدود 65 چهارم هجرى  گرديد. وى در سال  او زÂ بود كه به خانه كعبه وارد شد; در آنجا بود كه عىل (عليه السالم) ـ اولº امام شيعيان ـ از او متولد 
گرديد. پيامرب خدا (صىل الله عليه وآله وسلم)در تشييع و تدفº او رشكت ¿ود و بر پيكر پاك ايشان ¿از قربستان بقيع دفن  كرد و در  سال زندگى در مدينه از دنيا رحلت 

گزارد.(887)

تربيت زينب (عليها السالم)

كرد نزول وحى الهى نشو و ¿ا  مركز  واليت، از پدر و مادرى معصوم به دنيا آمد و در آغوش نبوت و مهد امامت و واليت و  زينب كربى(عليها السالم) در خانه وحى و 

شÔخوارگى در آغوش پر مهر مادر، عفت، شهامت و عطوفت را فرا خورد. او از ابتداى   Ôزهرا(عليها السالم)» ش و از پستان يگانه مادر معصوم جهان هستى «فاطمه 
امÔاملومنº (عليه السالم)، در بزرگرتين استادان جهان انسانيت، يعنى رسول الله(صىل الله عليه وآله وسلم) و  شÔخوارگى و يا هم زمان با آن، در محرض  گرفت و بعد از دوران 

                   . (عليه السالم)   (عليه السالم)         
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در زينب كه بلند تربيت آن به دخرتى هيچ حال به تا كه رود ¿ى گ�ن نتيجه، در يافت تربيت ºحس امام و حسن امام بزرگوارش برادر دو كنار

گرديد، رسيده باشد. بزرگ به آن نايل  آن خانواده 
زينب كربى (عليها السالم) اكØ اوقات در كنار جد مهربانش رسول خدا بود. انس زينب (عليها السالم)به رسول الله (صىل الله عليه وآله وسلم) و نيز محبت پيامرب خدا به اين دخرت در

 گنجد. وصف ¿ى

كرد، بلكه او را از بسيارى از فرهنگى و معنوى تربيت  اخالقى،  دخرتش زينب كربى (عليها السالم) را از نظر رشد فكرى،  زهرا (عليها السالم) در آن مدت كوتاه نه تنها  فاطمه 
قرآÂ و پيش آمدهاى آينده آگاه ¿ود. علوم 

 ¿ود. حرضت عىل (عليه السالم) نيز پاسخ وى را پدرش سؤال مى كرد، و از تفسÔ آياÚ از    قرآن تالوت مى پدرش  روايت شده است كه روزى زينب (عليها السالم) در حضور 

 كند. لذا با روزهاى آينده و «مسؤوليت خطÔى كه در انتظار اوست» اشاره مى فراست خويش دريافت كه حرضت به   داد; وىل زينب كربى، باهوش و  مى
 ام ¿ايد.(888)  براى فردا آماده مادرم از آن اخبار آگاهم ¿وده، تا   دانم.   اى جدى گفت: اى پدر، آن را مى قيافه

 گويد:  بزرگ و روايان حديث است مى «يحيى مازÂ» كه از عل�ى 
منزل من در كنار منزىل بود كه «زينب» دخرت عىل(عليه السالم) در آنجا سكونت داشت. كردم.     ها در مدينه در همسايگى عىل(عليه السالم) در يك محله زندگى مى «مدت

 رفت; درحاىل كه برود، در دل شب مى بزرگوارش  زيارت جّد   خواست به  هرگاه مى حتى يك دفعه هم، كىس حرضت زينب را نديد و صداى او را نشنيد. او 
 رسيدند، نزديك قرب رشيف رسول الله(صىل الله عليه وآله وسلم)مى اطراف او بودند. وقتى هم به  برادرانش حسن و حسº(عليه� السالم) در  پدرش عىل(عليه السالم)در پيش و 

فرمود: اخىش ان ينظر أحد كرد، حرضت  كرد. يك روز امام حسن(عليه السالم) علت اين كار را سؤال    اطراف قرب را خاموش مى  هاى روشن  امÔاملومنº(عليه السالم) شمع

خواهرت را ببيند».(889)  ترسم كه كىس در روشنى    اىل شخص اختك زينب; از آن مى

 نويسد: باره مى شيخ جعفر نقدى در اين 
(890).«ºو معلم ºفالخمسة اصحاب العباء(عليهم السالم) هم الذين قاموا برتبيتها و تثقيفها و تهذيبها و كفاك بهم مؤّدب»

 نويسد:  و در جاى ديگر مى
 داشتند».(891) «اِّن الَخمسة الطاهرة اهل العباء كانُوا يحبّونها ُحباً شديداً; پنج تن آل عباء، زينب كربى را به شدت دوست مى

ازدواج حرضت زينب(عليها السالم)

ازدواج با او بودند; وىل در ميان آنان ثروâند بنى هاشم، خواستار و داوطلب  وقتى زينب كربى(عليها السالم) به بلوغ رسيد، بسيارى از جوانان متدين، پاك، شجاع و 
سزاوارتر و واالتر بود. «عبدالله بن جعفر» از همه 

مشورت و مصلحت همرسى خود انتخاب ¿ود و با  زينب كربى (عليها السالم) هم با توجه به لياقت، رشافت و اصالت َحَسب و نسب «عبدالله بن جعفر»، او را به 

 كنيم. بازگو مى مادرش را  فرازهايى از شخصيت و مقام عبدالله و نيز پدر و  خالصه  كرد. در اين قسمت به طور  ازدواج  خاندانش با او 

جعفر، پدر عبدالله

ياران رسول الله (صىل الله عليه وآله وسلم) و از معروف به جعفر طيّار است. او از بهرتين  امÔاملومنº (عليه السالم)، عموى زينب كربى و   طالب»، برادر  åجعفر ابن ا»
كردند و از هر جهت در   اسالم كه مسل�نان در بدترين وضع زندگى مى اسالم و پيامرب بود كه در ايام سخت و محنت بار صدر  مجاهدان، حاميان و فداكاران 

رسزمº ماند و به عنوان مبلّغ دين خدا،  ها در آن  اسالم به حبشه مهاجرت ¿ود. او مدت براى تبليغ دين  همرسش «اس�ء بنت عميس»  همراه با  محارصه بودند; 

اسالم پرداخت. دستورات عاىل  دفاع و تبيº مباÂ و بيان  در مقاطع حساس و رسنوشت ساز به 
مراجعت از «فتح خيرب»  اش وارد مدينه شد، رسول خدا در حال  هنگامى كه پس از ساليان دراز، جعفر مأموريت خود را در حبشه به اâام رسانيد و با خانواده

فرمود: اطالع از ورود جعفر، به استقبال او رفت، پيشاÂ او را بوسيد و  بود. پيامرب خدا (صىل الله عليه وآله وسلم) به محض 
 دانم به كدام يك از اين دو مسأله، شادى من بيشرت باشد: به آمدن جعفر از حبشه يا به فتح بقدوم جعفر أو بفتح خيرب; ¿ى « ما أدري بأيّه� أنا اشّد فرحاً 

خيرب».(892)
åكس از خاندان «ا ºاسالم را بر عهده داشت، پس از قطع شدن هر دو دستش به شهادت رسيد; او نخست فرماندهى لشكر  جعفر، در جنگ «موته» در حاىل كه 

اسالم به شهادت رسيد. طالب» بود كه در راه 

عبدالله كيست؟

 شهامت، با سخاوت و باگذشت بود. كار خÔ را به هيچ قيمتى از دست مردى با فرزند جعفر طيار، پرس عمو و همرس زينب كربى (عليها السالم) است. او  عبدالله، 
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امÔاملومنº عىل (عليه السالم)، و ياران باوفاى  بزرگوار و با رشافت بود. عبدالله از  ثروâند، مه�ن نواز،  كرد. او شخىص    محروم ¿ى  داد و هيچ سائىل را از خود  ¿ى
مالزم امام حسن و امام حسº (عليه السالم) بود. همواره  پس از ايشان، 

 دار بود.   هاى مهمى را نيز عهده او در جنگ «جمل و صفº و نهروان» حضور فعال داشت و مسؤوليت

 نويسد: ابن اثÔ مى
گرديد».(893) رسزمº حبشه متولد  نوزاد مسل�نان بود كه در   ºِباَرض الَحبَشة; عبدالله نخست االسالم  «و هو اّوُل مولود ُولد يف 

 نويسد:  شيخ جعفر نقدى مى
مالزم امÔاملومنº، امام حسن و امام حسº(عليهم كرده بود. بعدها نيز هميشه  «عبدالله از كساÂ بود كه با پيامرب خدا مصاحبت ¿وده و از آن حرضت حديث حفظ 

بزرگواران علوم بسيارى را آموخته بود».(894) السالم) بود و از آن 

امÔاملومنº (عليه السالم) و يا با امام حسن و حسº(عليهم السالم) كارى داشتند،  ى شخصيت و موقعيتى كه عبدالله در خاندان رسالت داشت، هر وقت مردم با  به واسطه
 دادند.(895)  درخواست خويش قرار مى  ى  او را وسيله

كرد. او متوجه بود كه بايد  اى را رشوع  ازدواج با چنº شخصيتى، در يك محيط لربيز از اÁان، معنويت، صفا و محبت، زندگى تازه زينب كربى (عليها السالم)، پس از 

ºازدواج، ب يادآورى است كه اين  الزم به   هاى جوان عاÊ باشد.  براى ديگر زوج âام حقوق خانواده و حقوق شوهر عزيز خود را رعايت ¿ايد و از اين بابت، الگو 
دارد. حتى هنگامى كه  اش سبب شد كه آنها را در ح�يت خويش نگاه  برادرزاده برادرانش جدايى نيافكند، بلكه شدت عالقه عىل (عليه السالم) به دخرت و  او و پدر و 

امÔاملؤمنº(عليه  هاى  نوازش حرضت حكومت اسالمى را به دست گرفت و به كوفه تغيÔ مكان داد، زينب و عبدالله نيز با حرضت به كوفه رفتند و تحت توجهات و 

السالم)به زندگى خويش ادامه دادند.
پس از شهادت عىل(عليه السالم)، امام حسن مجتبى (عليه السالم) به علت بيعت شكنى كوفيان و... به ناچار به شهر مدينه بازگشت، در نتيجه زينب (عليها السالم) و عبدالله نيز

همراه امام حسº (عليه السالم) در نهضت كربال رشكت كند،  كه عبدالله نتوانست  عراق شد، با آن مراجعت ¿ودند. وقتى هم كه امام حسº (عليه السالم) راهى  به مدينه 
اجازه داد كه مادرشان فرستاد و  براى كمك به  نوجوان خود «عون» و «محمد» را  برادرش برود. او همچنº پرسان  همراه  اجازه داد كه زينب كربى (عليها السالم) وىل 

«اگر جنگى پيش آمد آنها نيز رشكت كنند.»(896) 
 هاى: عون، محمد، عباس، عىل و يك دخرت به نام «ام كلثوم» بود، كه عون و محمد در كربال به شهادت حرضت زينب (عليها السالم) داراى چهار پرس به نام

رسيدند.(897) 
 گفتند.  آمدند و تسليت مى كرد و مردم مى سوگوارى بر پا   گويند: وقتى خرب شهادت امام حسº (عليه السالم) به عبدالله بن جعفر در مدينه رسيد، مجلس عزا و  مى

غالم عبدالله «ابوالسالسل» گفت:  روزى 
 ها را ما به خاطر حسº(عليه السالم) كشيديم!» «اين مصيبت

عبدالله با عصبانيت او را با كفش خود زد و گفت:
فرزندان من جان خود را در  شدم! اينك،   شدم تا با او كشته مى هرگز از وى جدا ¿ى سوگند، اگر در كربال بودم،   گويى؟! به خدا  «درباره حسº(عليه السالم) چنº مى

 ها صرب و تحمل  ها و مصيبت شاكرم كه آنان با برادر و پرس عم من كشته شدند و در سختى  اند، اما اين مصيبت بر من آسان است! خدا را  كرده راه او فدا 
 اند».(898) كرده

برادرانش زينب و 

å ديد، كامال   داشت، و اگر روزى يا مدÚ آنها را ¿ى  اى داشت و از هر جهت احرتام آنان را نگه مى برادرانش محبت فوق العاده حرضت زينب (عليها السالم) به 

براى او قايل بودند. گرامى داشته و احرتام خاىص  برادرانش نيز او را عزيز و  كرده است.   اى را گم  گرا¿ايه  شد كه چيز  قرار بود و چنº احساس مى
كودö هميشه با او بود; و نيز محبت و احرتام امام حسº (عليه برادرش حسº (عليه السالم) به حدى بود كه در دوران  در تاريخ آمده است كه عالقه زينب (عليها السالم) به 
 نشاند: «اّن كرد و او را در جاى خود مى    آمد، حرضت پيش پاى او قيام مى برادرش مى زيارت  خواهرش در حّدى بود كه «هرگاه زينب (عليها السالم) به  السالم) به 

الحسº كان اذا زارته زينب يقوم اجالال لها و كان يجلسها ىف مكانه».(899)

 نويسد: عالمه سيد جعفر آل بحر العلوم مى

قرآن بود، چون زينب(عليها السالم) وارد شد، امام «در جاللت، عظمت، شأن و مقام زينب كربى(عليها السالم) همº كاىف است كه روزى، امام حسº(عليه السالم) مشغول قرائت 
خواهرش بلند شد و از او تجليل ¿ود».(900) قرآن را روى زمº نهاد و âام قامت به احرتام 
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اسوه ى صرب و مقاومت

روزگار روبرو بود.  ºها آشنا و با حوادث هولناك و پيش آمدهاى تلخ و سهمگ   ها و مصيبت كودö تا پايان عمر، با غم زينب كربى (عليها السالم) از دوران 

 ها و مشكالت، ك�ل صرب، گرديده است. با اين همه، او در مقابل âام اين مصيبت معروف  اسالم به نام «ام املصايب»  به طورى كه طبق بعىض نقلها، در تاريخ 
بردبارى و مقاومت را از خود نشان داد.

عرفاÂ خود، در قتلگاه كربال، امام زمان خود حرضت سجاد (عليه السالم) را ـ كه با ديدن  اى رسيده بود كه توانست با قدرت  صرب و مقاومت زينب (عليها السالم) به درجه
ياران با وفايش منقلب شده و جانش به خطر افتاده ـ بود، تسليت و دلدارى داده، دعوت به صرب و مقاومت ¿ايد.(901)  بزرگوار و  بدن پاره پاره پدر 

 نويسند: مورخº نيز مى

طرف برادرش افتاد، با صرب و مقاومت âام، دست خود را زير بدن مقدس امام حسº(عليه السالم) گذاشت و به  «وقتى در قتلگاه نگاه زينب(عليها السالم) به بدن پرپر شده 
بفرما!»(902) كرد و گفت: الهى تقبل مّنا هذا القربان!; خدايا، اين قرباÂ را از ما قبول  آس�ن بلند 

كرد كه بر روى دامن امام حسº(عليه السالم) بگÔد; يك بار هم آن قدر گريه   اش را  زينب كربى(عليها السالم)، در شب عاشورا ي® از دو نوبت نتوانست جلوى گريه

كرد و گفت:  هوش شد. اما امام حسº(عليه السالم) با سخنان حكي�نه خود زينب را دعوت به آرامش  å
«خواهرم! ال يُذِهüََّ ِحلَْمك الشيطان; شيطان صرب تو را نربايد».(903)

كاروان اسÔان و نقش كوبنده و رسوا كننده آنان در مقابل حّكام ظاÊ بنى اميه، آنان را به صرب و  ى نيك  و باز امام حسº (عليه السالم) در وداع آخر با اشاره به آينده
فرمود: مقاومت دعوت 

امركم اىل خÔ و يعّذب اَعاديكم بانواع البالء و يعّوضكم الله عن «استعّدوا للبالء َو اْعلموا اِّن الله حاِفظُكم و حاميكم و َسيُنجيكم من رشالعداء و يَجعل عاقبة 
 كند. او ش� را نجات خواهد داد، رسانجام كرده ح�يت مى  ها باشيد و بدانيد كه خداوند ش� را حفظ  هذه البليّه بانواع النعم و الكرامة; آماده تحمل سختى
 ها خواهد كرامت  ها و  انواع نعمت گرفتار خواهد ¿ود و به ش� به عوض اين مشكالت و بالها   ها  كرد، دشمنان ش� را به اقسام عذاب كار ش� را نيك خواهد 

بخشيد».(904) 

بردبارى خود را از دست نداد. برابر اين مصائب، صرب، مقاومت و  لذا زينب كربى (عليها السالم) در 

عبادت زينب كربى (عليها السالم)

قرآن  ها مشغول عبادت و نيايش بود، هميشه با  زهرا(عليها السالم)بود. او اكØ شب مادرش  پدرش عىل(عليه السالم) و  حرضت زينب (عليها السالم) در عبادت و بندگى، ه�نند 

 نويسند:  مورخº مى كرد.    مأنوس و آن را با تدبّر تالوت مى

ترك محرم، با آن همه رنج، خستگى و تحمل مصائب سخت، باز هم ¿از شب را  ترك نشد، حتى در شب يازدهم  «نيايش و ¿از شب زينب(عليها السالم) در âام عمرش 
نكرد».

فرمايد:    امام سجاد (عليه السالم) مى
 ام زينب(عليها السالم) را ديدم كه در جامه ¿از نشسته و مشغول عبادت است».(905) محرم عمه «در شب يازدهم 

فرمود:  ام زينب (عليها السالم)  پدرم امام حسº (عليه السالم)، در وداع آخر به عمه در روايت ديگرى از آن حرضت نقل شده كه 
فراموش نكن».(906) مرا  خواهرم! در ¿از شب  «يا اختاه ال تَنسيَّني يف نافلة الليل; 

نكرد; امام سجاد (عليه السالم) در اين ترك  گرفتارى و مصائب، هيچ گاه «نوافل و مستحبات» را  زينب كربى (عليها السالم) نه تنها در كربال، بلكه از كربال تا شام، با آن همه 

فرمايد:   باره مى
دِة الُجوعِ و مسÔِنا من الكوفة اِىل الشام و ىف بعِض منازَل كانت تصّىل من ُجلوس لِشَّ «اِّن عّمتى زينب (عليها السالم) تُؤّدى َصلَواتِها ِمن قياِم الفرايِض والنَّواِفل ِعْنَد 
گرسنگى و ضعف ¿از آورد و در بعىض منازل به خاطر شدت    ¿ازهاى واجب و مستحب را به جا مى  ام زينب(عليها السالم) در مسÔ كوفه تا شام، همه  عِف; عمه الضَّ

 خواند».(907) را نشسته مى

از فاطمه دخرت امام حسº (عليه السالم) نقل شده كه گفت: 
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 ام زينب زَفَرٌَة; عمه املحرم ىف محرابها تستغيُث اىل ربّها و ما َهَدأَت لنا عºٌ و ال َسكنت لنا  «اما َعّمتى زينب فانّها لَم تَزل قاþًة ىف تلَك الليلِة أى عارشة من 
كرد. در آن شب، هيچ ي® از ما نخوابيديم و صداى ناله ما قطع نشد».(908)   پروردگارش استغاثه مى محراب خويش ايستاده و به درگاه  در âام شب عاشورا در 

خداپرستى، نيايش و بندگى بود. مراسم  حركات، زندگى و گفتار زينب (عليها السالم) عبادت، عشق به الله و احياى  ترتيب، بايد گفت كه âام  بدين 

لبخند زينب كربى (عليها السالم)

 گÔند، براى رفÿ به ميدان جنگ از يكديگر سبقت مى ياران امام حسº(عليه السالم) را ديد كه  وقتى حرضت زينب(عليها السالم) در شب و روز عاشورا وفادارى و شيدايى 
فرمود: خشنود شد، لذا آنگاه كه خدمت برادر رسيد لبخندى بر لب داشت. حرضت امام حسº (عليه السالم)

خواهرم! بدان اينها كه رِّ و ِبِهْم وَعَدÂ َجّدى رسول الله(صىل الله عليه وآله وسلم)هل تحبºَّ ان تنظُرى اىل ثباِت اَقدامهم;  «يا اختاه اِعلمى، انَّ هؤالء اصحاå ِمن عاÊِ الذَّ
خواهرم مرا وعده داده است.   باشند و به وفادارى ودوستى آنان، جّدم رسول خدا(صىل الله عليه وآله وسلم)  ياران من از عاÊ ذر مى دارند، دوستان و  اطراف من قرار  در 

 خواهى استقامت و پايدارى آنان را بنگرى؟» مى

كرد و هشدار داد كه من به گرداگرد آن حرضت را گرفتند، هر چه امام آنها را نصيحت  آنگاه امام حبيب ابن مظاهر و زهÔ و ديگران را فرا خواند، همه با شتاب 
كردند كه تو را ارصار  فرمودند و   ام كه برويد و جان خود را نجات دهيد، اصحاب و بنى هاشم هر كدام در وفادارى به آن حرضت سخناÂ ح�ىس  اجازه داده ش� 

فرمود:  شويم تا كشته شويم! كار كه به اينجا كشيد، امام   كنيم و از ش� جدا ¿ى رها ¿ى

«ان كنتم كذلك فارفعوا ُرؤوَسُكم و انظروا اىل منازلكم ىف الجنة; اكنون رسبلند كنيد و به جايگاه خود در بهشت نگاه كنيد».(909)

در قتلگاه كربال

 ها بÔون آمدند; زينب كربى (عليها السالم) نيز در كودكان گريه كنان از خيمه  ها آمد، زنان و  دلخراش به سوى خيمه هنگامى كه اسب امام حسº (عليه السالم) با آن وضع 
 زد «وامحمدا»، با رسعت به سوى ميدان دويد: حاىل كه مرتب فرياد مى

«و انْتَهت نحو الحسº (عليه السالم) و قَدَدنا منه عمر بن سعد ىف ج�عة ِمن اصحابه، و الحسº يَُجود بنفسه! فَصاحت: يا عمر بن سعد اَيُقتل ابوعبدالله و انت
طرف امام حسº (عليه السالم) آمد، در حاىل كه تَنظر اليه؟! فرصف بوجهه عنها و ُدموعه تسيل عىل لحيته. فقالت ويحكم اَما فيكم مسلم؟ فلم يُجبها احد!; او به 
برادرش افتاد كه در حال جان دادن بود و ديد كه دشمنان در  شدند. وقتى چشم زينب (عليها السالم) به  نزديك مى عمر ابن سعد نيز با جمعى از لشكريانش به قتلگاه 
 كنى؟! عمر بن سعد، در حاىل كه اشك از چش�نش  كشند و تو نگاه مى  اند، خطاب به عمر بن سعد فرياد زد: اى پرس سعد، حسº را مى اطراف او حلقه زده

مردم، يك نفر مسل�ن نيست؟ وىل هيچ كس جواب او را فرمود: آيا در ميان ش�  برگردانيد. آنگاه زينب كربى (عليها السالم) جارى بود، روى خود را از زينب (عليها السالم)
نداد».(910)

 نويسد كه گفت: شيخ جعفر نقدى به نقل از «الدمعة الساكبة» از قول «ابن رياح» مى
 لرزيد تا نگراÂ) پاهاى او مى  آمد(از شدت   ى كربال حارض بودم، هنگامى كه امام حسº (عليه السالم) به شهادت رسيد، زÂ را ديدم كه به سوى او مى «من در حادثه
 زد وا حسينا! وا اماما! واى برادر! تا اين كه خود را به كنار جسم å جان امام رساند. وقتى حرضت را با آن اين كه روى زمº افتاد، سپس بلند شده و فرياد مى

درآورد، من سؤال  ى كساÂ را كه در آن صحنه حارض بودند به گريه  مرتبه پشت رس هم فرياد زد، طورى كه همه دلخراش ديد، او را در آغوش كشيده چند  وضع 
امÔاملؤمنº (عليه السالم) است». كردم، اين زن كيست؟ گفتند: او زينب دخرت 

فرمود: ما را از سوى قتلگاه بربيد محرم، هنگام عزÁت اسÔان اهل بيت (عليهم السالم) به سوى كوفه، حرضت زينب (عليها السالم) خطاب به عمر سعد  و نيز روز يازدهم 
كاروان بر قتلگاه افتاد و اجساد پاره پاره و غرق به خون كرده با آنان وداع كنيم! عمر بن سعد موافقت ¿ود.چون گذر  زيارت  عزيزا¿ان را  كه يك بار ديگر 

 هاى عزيزانشان دويدند. حرضت زينب (عليها السالم) جنازه  اختيار، خود را به زمº انداختند و ناله كنان به سوى  å كودكان از باالى شرتها شهيدان ¿ايان شد، زنان و 
برادرش حسº(عليه السالم) روانه گشت.  ى  جنازه نيز به سوى 

براى آن حرضت روضه خواند، زينب كربى (عليها السالم) بود. او آن چنان با  شود كه، اولº كىس كه بعد از شهادت امام حسº (عليه السالم)، در قتلگاه  از تاريخ استفاده مى
سوزدل روضه خواند كه دوست و دشمن را به گريه انداخت. صداى غمناك و 

بردند، آنان گفتند: ش� را به خدا ما را از    نويسد: هنگامى كه اسÔان اهل بيت را از كربال مى ظاهراً به نقل از حميد ابن مسلم ـ مى مرحوم سيد ابن طاووس ـ 
كردند. قتلگاه حسº(عليه السالم) بربيد! آنان قبول 
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سوگند، هيچ وقت زينب، دخرت عىل (عليه السالم) خراشيدند. او گفت: به خدا  صورت خود را   هاى پر پر شده شهيدان افتاد، صيحه زده  همº كه چشم بانوان بر بدن

 گفت:  ناليد و مى  كنم. كه با صداى غمناك و سوز دل بر حسº (عليه السالم) مى فراموش ¿ى را 
«يا محّمداه صّىل عليك مالئكة الس�ء هذا حسº مُرَمَّل بالدماء ُمَقطَّع االعضاء و بناتك سبايا اىل الله املُشتَ® و اىل محمد املصطفى..; اى محمد كه درود

اسÔند. شكايتم را به پيشگاه خداوند فرشتگان آس�ن بر تو باد! اين حسº است كه به خون آغشته گشته و اعضايش از هم جدا شده است! اين دخرتان تواند كه 
 كنم! اى محمد!، اين حسº است كه به حمزة سيدالشهدا شكايت مى زهرا(عليها السالم) و  مرتىض(عليه السالم) فاطمه  برم. و به محمد مصطفى(صىل الله عليه وآله وسلم)، عىل    مى
مرگ جدم رسول  اى! و چه مصيبتى! امروز  زنازادگان كشته شده! آه، چه غصه  پاشد! اوست كه به دست  روى خاك افتاده و باد صبا خاك بيابان را بر بدنش مى

 برند؟!»  اند و مى  كنم! اى اصحاب محمد، اينان خاندان مصطفايند كه اسÔشان ¿وده خدا را احساس مى

در روايت ديگر نيز آمده است كه گفت: 
 اش به  پاشد! و اين حسº است كه رسش از قفا بريده شده و ع�مه پيكرشان مى فرزندانت كشته گشتند و باد صبا خاك بر  «اى محمد، دخرتانت اسÔ شدند و 

تاراج رفته است...!»

 گويد: راوى مى
درآورد».(911)  هايش دوست و دشمن را به گريه  درد دل سوگند، زينب كربى(عليها السالم) با اين سخنان و  «به خدا 

پي نوشت :

883. اسعدى، حسº، اسوه هاى عاشورا.
حرضت زينب، ج 1، ص 44 884. ناسخ التواريخ 

885. معاىل السبطº، ج 2، ص 132
886. رياحº الرشيعه، ج 3
887. رياحº الرشيعه، ج 3

888. زينب بانوى قهرمان كربال، ص 30
889. كتاب زينب كربى، تأليف نقدى، ص 22

890. ه�ن، ص 20
891. ه�ن، ص 22

892. مقاتل الطالبº، ص6; ابن اå الحديد، رشح نهج البالغه، ج 15، ص 72.
893. اسد الغابه، ج 3، ص 133 

894. زينب كربى، ص 79
895. زينب بانوى قهرمان كربال، ص 51
896. رياحº الرشيعه، ج 3، ص 210

897. ناسخ زينب كربى، ج 2، ص 580
خوارزمى، ج 2، ص 76; كامل ابن اثÔ، ج 4، ص 89 . 898. ترجمه مقتل مقرم، ص 340; مقتل 

899. كتاب زينب كربى، تأليف نقدى، ص 22
900. ه�ن، ص 29

901. ناسخ التواريخ امام حسº (عليه السالم)، ج 3، ص 31
902. مقتل مقرم، ص 307

903. ه�ن، ص 2
904. مقتل مقرم، ص 276

905. كتاب زينب كربى، تأليف نقدى، ص 62
اعالم النساء، ص 381. 906. ه�ن; 
907. رياحº الرشيعه، ج 3، ص 62
908. رياحº الرشيعه، ج 3، ص 62

909. فرهنگ سخنان امام حسº (عليه السالم)، ص 385
910. مقتل مقرم، ص 284

911. لهوف، ص 133 و 134
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خطبه هاى زينب كربى(عليها السالم)
در كوفه و شام

زينب(عليها السالم) و دفاع از مقام امامت و واليت

افتخارات  اند. و از اين طريق، در بلنداى تاريخ  دارند كه حافظ و مدافع رسالت، امامت و رهربى زمان خود بوده اسالم زنان فداكار و مجاهدى وجود  در تاريخ 
كردند تا   فرعون و فرعونيان صدها كودك پرس را نابود مى فرعون در آن موقعيت حساس و خفقان كه   اند. چنانكه روزى حرضت آسيه زن  كرده زيادى كسب 

 داد. فرعون و حاميانش نجات مى كرد و چندين بار او را از زير شمش¤ ستم  اولوالعزم،  موىس به وجود نيايد، اقدام به حفظ و نگهدارى موىس، آن پيامرب 

اسالم را از آسيب و بارها پيامرب  و همچن¬ خديجه كربى (عليها السالم) همرس وفادار پيامرب خدا (صىل الله عليه وآله وسلم) با مال و جان خود، حافظ و مدافع آن حرضت بود و 
اسالم رها ساخت.  ى  خورده مرشكان و دشمنان قسم  خطرات 

ام¤املومن¬ (عليه السالم) پرداخت و او را از زير شمش¤ دشمنان دفاع از  پراكنده شدند و او را تنها گذاشتند به  اطراف عىل  زهرا (عليها السالم) وقتى كه همه از   ى  فاطمه
دفاع از واليت به شهادت رسيد.  كه در راه  واليت نجات داد، تا اين

 ى فاطمه (عليها السالم)، از دل و جان به دفاع، حفظ و  ى حرضت خديجه(عليها السالم)و تربيت شده قهرمان كربال، نواده در روز عاشورا نيز زينب كربى (عليها السالم)، آن 
 كند. نگهدارى از مقام واليت اقدام مى

حميد ابن مسلم گويد:
دفاع از آن حرضت كرد امام سجاد(عليه السالم) را به شهادت برساند، اما زينب(عليها السالم) به   هاى امام حس¬(عليه السالم)، شمر قصد  «هنگام غارت و حمله به خيمه

منرصف  كه شمر از قصد خود  گذارم كىس اين كار را بكند، و جان من سپر بالهاى اوست. تا اين    ام ¹ى فرمود: به خدا سوگند! تا من زنده پرداخت و 

شد».(912)

دلخراش افتاد، حالش منقلب شد و تحت تأث¤ شديد قرار هنگام عبور اس¤ان اهل بيت (عليه السالم) از قتلگاه شهيدان، وقتى چش¿ن امام سجاد(عليه السالم)به آن منظره 
مباركش از طپش بازماند، اما زينب كربى (عليها السالم)، آن نزديك بود كه قلب  براى دوم¬ بار حيات امام سجاد (عليه السالم) با خطر جّدى مواجه شد و  گرفت. در آنجا نيز 

بردبارى دعوت ¹ود و عرفاÄ كه مخصوص او بود، امام سجاد(عليه السالم) را تسليت و قّوت قلب داد و به صرب و  محافظ مقام واليت متوجه حال او شد و با آن قدرت 

گفت: 

معرض خطر و نابودى قرار ناراحت هستى و جان خود را در  چرا  برادرانم!  «ماىل اَراك تَُجوُد ِبَنفسك يا بَقيََّة َجّدى و اÉَ َو اِخوÆ!..; اى يادگار جّد، پدر و 
 اى؟»  داده

كرده گفت:  بازگو  آنگاه، زينب (عليها السالم) حديث ام اÏن را 
كرده و از آن ام¤املؤمن¬(عليه السالم) پيش بينى  عزيزا¹ان را، پيامرب خدا(صىل الله عليه وآله وسلم) و  كشتارهاى É رح¿نه   ها و   ى دلخراش، مصيبت سوگند، اين صحنه «به خدا 

خوارى ما نيست، ما در انتظار چن¬ روزى بوديم، خداوند از  ى   ها نشانه  ها و منظره  ايم. اين صحنه خرب داده بودند و ما اهل بيت آگاهانه بر آن دل نهاده
 هاى قطعه افرادى خواهند آمد و اين بدن  شناسند.   ها آن را به خوÉ مى ندارند، وىل اهل آس¿ن گرفته است كه فرعونيان زمان از آن خرب   Ä¿افراد عهد و پي

آورد و  ها آن را از پا در نخواهد  قرن براى پدرت پرچمى نصب خواهد شد كه گذشت  رسزم¬  سپرد. در اين  كرد و به خاك خواهند  قطعه شده را جمع خواهند 
اهتزاز خواهد بود». آن پرچم پيوسته در 

حديث ام اÏن چيست؟

مورد  ى پيغمرب (صىل الله عليه وآله وسلم)   ها در خانه آزاد شده و سپس سال ظاهراً كنيز حرضت خديجه(عليها السالم) بوده و بعدها   اى است كه  ام اÏن زن بسيار مجلله
براى زينب  خدا(صىل الله عليه وآله وسلم)  مكرمه از پيامرب كرده است. آن بانوى  احرتام آن حرضت بوده است. او كىس است كه از رسول خدا (صىل الله عليه وآله وسلم) حديث نقل 
كرده بود. زينب (عليها السالم) در اواخر عمر عىل  ى اين خانواده و نيز از مصائب عاشورا و مشكالت آن روز بود ـ نقل  كربى (عليها السالم) ـ كه مربوط به رسنوشت آينده

بزرگوارش آمد و گفت:  درست است، محرض پدر   ام اÏن گفته صد در صد   چه براى اين كه مطمنئ بشود آن (عليه السالم)، 
 خواهم يك بار هم از ش¿ بشنوم تا ببينم آيا هم¬ طور است؟!»  ام! مى «من حديثى اين چن¬ از ام اÏن شنيده
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فرمود:  كرده و  پدرش تاييد  كرد،   ى حديث را عرض  آنگاه همه
 ى مصائب و مشكالت آن روز بازگو كننده درست گفته، هم¬ طور است.(913) زينب كربى(عليها السالم) در آن رشايط حساس قتلگاه، حديث ام اÏن را كه  «ام اÏن 

كرد و جان او را از خطر حفظ ¹ود». بود، بر امام سجاد(عليه السالم) خواند و او را به صرب و آرامش دعوت 

و نيز هنگامى كه ابن زياد در مجلس كوفه، در مقابل سخنان حكي¿نه و بيانات ش¤ين امام سجاد (عليه السالم) عاجز ماند و نتوانست پاسخ بدهد، غضبناك شد و تصميم
 اى براى بار سوم، جان امام سجاد(عليه السالم) را با فداكارى و شهامت (از دست ابن زياد كه با كمرتين بهانه قتل آن حرضت را گرفت. اينجا بود كه زينب (عليها السالم) 

فرمود:  برساند) نجات داد و   خواست آن حرضت را به قتل  مى
بردار! آيا آن خون هايى كه از ما فارِقُُه، فَاِن قَتَلتَه فَاقتُلنى معه; اى پرس زياد، ديگر دست از ما  «يا ابن زياد! َحسبَُك ِمن ِدمائِنا َو اعتََنَقتُه و قالت: والله ال اُ

ريختى كاىف نيست؟

فرمود: آنگاه زينب(عليها السالم) دست به گردن امام سجاد(عليه السالم) انداخت و 
مرا هم با او بكش».(914)  شوم! اگر قصد كشá او را دارى،  «به خدا سوگند از او جدا ¹ى

منرصف شد. ابن زياد وقتى اين شهامت و فداكارى را در زينب(عليها السالم) ديد از تصميم خود 

خطابه زينب كربى (عليها السالم) در كوفه

 زياد  هاى كوفه رسيدند. به دستور ابن دروازه حركت دادند. عرص ه¿ن روز بود كه آنان به پشت  محرم از كربال به سوى كوفه  اس¤ان دشت نينوا را روز يازدهم 
آنان را آن شب در كنار كوفه نگهداشتند تا فردا پس از آمادگى و آذين بندى شهر وارد كوفه كنند! 

سازد و با ايجاد يك تحول فكرى و سخåاÄ ¹ايد و ضمن معرىف خود و خاندانش، آنان را از خواب غفلت بيدار  براى مردم كوفه  زينب كربى(عليها السالم) تصميم گرفت 

اندركاران حكومت بنى اميه را تا ابد رسوا كند. برافروخته و دست  انقالب را در كوفه  سياىس، كانون 

كرد و به اæام رساند. ابتدا آن ش¤ زن سخåاÄ خود را آغاز  براى زينب(عليها السالم) آماده نبود، وىل او به بهرتين وجه  ايراد خطبه از هيچ جهت  با اين حال، رشايط 
حركت باز ايستاد، آنگاه حرضت  ها در سينه حبس و شرتها از  فرمان نفس فرمان سكوت داد: «اوَمأت اىل الناس اَن اُسُكتوا» با اين  شجاع، با صداى رسا و قاطع 

كرد.(915) ترتيب آغاز  سخن خود را به اين 

حمد وستايش خداوند

فرزندان پاك و پدرم محمد(صىل الله عليه وآله وسلم) و بر  الَحمُد لِلِّه، و الّصالُة َعىل أÉ ُمَحّمد(صىل الله عليه وآله وسلم) و آلِِه الطَّيِّبَ¬ األخيار; ستايش مخصوص خدا است و درود بر 
برگزيده او.

رسزنش مردم كوفه

بازان و بىوفايان ن¤نگ  يا أهَل الكوفَِة، يا أهَل الَختِل و الَغدِر; اى مردم كوفه! اى 
 كنيد! اشكتان خشك مباد و ناله ش¿ فرو ننشيند براى ما گريه مى العَربَُة و ال َهَدأَت الرنَُّة; آيا  أتَبكوَن؟! فَال رَقَأِت 

 هاى خود را، پس از استحكام، ا َمثَلُُكم كََمثِل الَّتى نََقَضت غَزلَها ِمن بَعِد قُوَّة أنكاثاً، تَتَِّخذوَن أÏانَُكم َدَخال بَيَنُكم; َمثَل ش¿ َمثَل آن زÄ است كه پشم إ¹َّ
 دهيد. قرار مى  تابيد درحاليكه سوگند (و پي¿ن) خود را وسيله خيانت و فساد  وامى

گزاف و ة َعىل َملحوَدة; چه فضيلتى در ش¿ هست؟ جز الف و  لَُف و الَنطَُف و َملَُق اإلماِء و َغمُز األعداِء، أو كََمرعى عىل َدمَنة، أو كَِفضَّ أال و َهل فيُكم إالّ الصَّ
لجنزارها روئيده و يا  هايى هستيد كه در  سبزى كنيزان æلق گو و در باطن ه¿نند دشمنان سخن چ¬ يا مانند   هاى پر كينه، به ظاهر همچون  آلودگى و سينه

مرده را بيارايند.  اى كه با آن قرب  نقره
فرستاديد كه به خشم خداوند كردار زشتى از پيش  آخرت خود،  براى  َمت لَُكم أنُفُسُكم إنَّ َسَخَط اللِّه َعلَيُكم و ىف الَعذاِب أنتُم خالِدون; بدانيد كه  أال ساَء ما قَدَّ

گرفتار و در عذاب جاويد خواهيد ماند.
 ايد؟ كرده  كنيد و فرياد به گريه بلند  أتَبكوَن َو تَنتَِحبُوَن؟ آيا گريه مى

إى َواللِّه فَابكوا كَث¤اً َو اضَحكوا قَليال، آرى بخدا سوگند بايستى زياد گريه كنيد و كمرت بخنديد
 توانيد آن را بشوئيد هرگز ¹ى  ايد كه  نارِها و لَن تَرَحضوا ِبَغسل بَعَدها أبَداً دامن خود را به عار و ننگ آلوده ¹وده عارِها َو َش فَلََقد َذَهبتُم ِب

پيامربان و سيدجوانان اهل بهشت را بشوئيد؟  توانيد خون پرس خاتم  تَرَحضوَن قَتَل َسليِل خاتَِم األنبياِء َو َسيِِّد َشباِب أهِل الَجنَِّة چگونه مى  Äّو أ
گريزگاه پيش آمدهاى ناگوار ش¿ و جايگاه رفيع حجت ش¿ و رهرب ِتُكم َو َمَدرَِة ُسنَِّتُكم; (كىس كه) پناه نيكان ش¿ و  نازِلَِتُكم َو َمناِر ُحجَّ َو مَالِذ ِخَ¤َتُِكم َو َمفَزعِ 
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بزرگ قوان¬ ش¿ بود
أال ساَء ما تَزِروَن; بدانيد كه كار زشتى را انجام داديد

گرديد َو بُعداً لَُكم َو ُسحقاً; (از رحمت خدا) دور باشيد و نابود 
 هاى ش¿ از كار بريده شد.  ها به هدر رفت و دست عُى، َو تَبَِّت األَيدى; كوشش فَلََقد خاَب السَّ

فَقُة; در سوداى خود زيان ديديد. َخِرسَت الصَّ و 
گرفتار خشم خدا شديد َو بُؤتُم ِبَغَضب ِمن اللِّه; و 

خوارى و بدبختى به نام ش¿ زده شد.  ى  بَت َعلَيُكم الِذلَُّة َو املَسَكَنُة; و سكه َو ُرضِ
 دانيد كه چه جگرى از رسول خدا(صىل الله عليه وآله وسلم)را بريديد؟ لِرُسول اللِّه فََريتُم؟!; واى بر ش¿ اى مردم كوفه! آيا مى َويلَُكم يا أهَل الكوفَِة أتَدروَن أىَّ كَِبد 

حرمش ب¤ون كشيديد؟ پرده نشينى را از  أبرَزتُم؟!; و چه  َو أىَّ كَرÏَة لَُه 
َو أىَّ َدم لَُه َسَفكتُم؟!; و چه خوÄ را از او ريختيد؟

احرتامى را از او هتك كرديد؟ َو أىَّ حُرَمة لَُه انتََهكتُم؟!; و چه 
 آور به ناروا، خشونت بار و رشم بزرگ، زشت، سخت،  األرِض َو َمالِء الس¿ِء; مسل¿ً كارى بس  لََقد ِجئتُم ِبها َشوهاَء َصلعاء، َعنقاَء َسوداَء، فَق¿َء، خَرقاَء، كَِطالعِ 

لربيزى رسارس زم¬ و گنجايش آس¿ن انجام داديد.
براى ش¿ شگفت آور است كه آس¿ن در اين جريان خون ببارد؟ ¿ُء َدماً؟; آيا  أفََعِجبتُم أن æَطَُر السَّ

عذاب آخرت در انتظار كوفيان

 كند و از مهلتى كه به ش¿ داده شده  تر است و كىس ش¿ را يارى ¹ى آخرت، ننگ¬ نَُّكم املََهُل; ه¿نا عذاب  اآلِخرَِة أخزى، و أنتُم التُنَرصوَن فَال يَستَِخفَّ َو لََعذاُب 
استفاده نكنيد

هراسد.    كند و از فوت انتقام (كنوÄ) ¹ى فَإنَُّه ال تَحفُزُه الِبداُر و ال يَخاُف فَوَت الثّاِر; ه¿نا پيىش گرفá ش¿ خدا را شتابزده ¹ى
 گاه است. پروردگار ش¿ در كم¬ و إنَّ َربَُّكم لَِباملِرصاِد; ه¿نا 

 گويد:  راوى مى
مردى را ديدم كه در كنارى ايستاده بود و  گزيدند. پ¤  ح¤ت، انگشت به دندان مى  گريستند و از  رسگردان مى «به خدا سوگند آن روز مردم را ديدم كه ح¤ان و 
الُكهوِل وشبابُكم خ¤ُ الّشباِب ونِسائُكم خ¤ النساء ونسلُُكم خ¤ُ نسل ال  گفت: بأÉ انتم واُّمى كهولُكم خ¤ُ  كرد كه محاسنش تر شده بود و مى   طورى گريه مى

پ¤ان، جوانان ش¿ بهرتين جوانان، زنان ش¿، بهرتين زنان و نسل ش¿ بهرتين نسل است; نه خوار مادرم به قربان ش¿! پ¤ان ش¿ بهرتين  يُخزى وال يبزى; پدر و 
 پذير است».(916) گردد و نه شكست   مى

 ها حبس شد،  ها در سينه كرد، نََفس  رسيد، لذا اول با يك اشاره مردم را به سكوت و آرامش دعوت  چون صداى آن حرضت در ميان هياهو و غلغله به جايى ¹ى
شرتان نيز به علت توقف آنها از صدا ايستاد.  هاى  هياهوها خاموش گشت و زنگ

ن¤وى الهى و جالل و شكوه  پذير نبود. از اين جهت، زينب كربى(عليها السالم) با يك  ن¤وى معنوى امكان  نويسد: سكوت آن مردم در آن موقعيت، جز با  مقرّم مى
آرامش، و با شهامت و شجاعت æام، سخنان فراگرفت، زينب(عليها السالم) با ك¿ل اطمينان و  كرد; وقتى سكوت مطلق رسارس منطقه را  خاص آنان را به سكوت دعوت 

كرد.(917) خود را آغاز 

محاكمه و استيضاح ابن زياد

بياورند در مقابلش  ى ورود داد. آنگاه دستور داد رس مقدس امام حس¬ (عليه السالم) را  اجازه كرد و به همگان  ابن زياد در كاخ اختصاىص خود نشست، مجلىس بر پا 
بگذراند. پس از آن، اس¤ان را وارد آن مجلس ¹ودند.

 هاى خود را بر تن داشت، به طور ناشناس وارد شد و در ميان اس¤ان نشست:  ترين لباس ارسا به مجلس ابن زياد زينب (عليها السالم) در حاىل كه كهنه هنگام ورود 
«فَلّ¿ اَدخلوهم عىل ابن زياد لَِبست زينب (عليها السالم) أرذل ثيابها و تنكّرت و حفت بها اماؤها.»(918)

برمى داشت، وارد مجلس شد و در شمرده   هاى  آرى، زينب (عليها السالم) با ابهت و شوكت و شهامت æام، بدون كمرتين اعتنا به ابن زياد و قدرت او در حاىل كه قدم
 اى نشست. گوشه

گرديده كيست؟: «من هذه پرسيد: «اين زÄ كه با اين غرور بر ما وارد  نزديكانش  ناراحت كننده بود كه از  براى ابن زياد  طرز ورود زينب (عليها السالم) آن چنان 
املتكربة؟»(919)
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گفتند: زينب دخرت عىل ابن ابيطالب است.

بسوزاند و او را ش¿تت كند: آنگاه ابن زياد خواست با سخنانش دل زينب (عليها السالم) را 
«فاراد اَن يحرق قلبها باكü مّ¿ جاء اليهم، فقال ُمتشّمتاً.» لذا خطاب به آن حرضت گفت:

كرد و ش¿ را به قتل رساند و خداوندى را كه ش¿ را رسوا  وقاَل الحمُد للِه الّذى فََضَحُكم َوقَتَلَُكم وأكَذَب أُحدوثَتَُكم; ابن زياد (عليه اللعنه) گفت: حمد و سپاس 
گفتارتان را آشكار ساخت. دروغ ش¿ در 

پاسخ زينب(عليها السالم)

گرامى داشت و ما را خداوندى را سزاست كه ما را به محمد(صىل الله عليه وآله وسلم)  د(صىل الله عليه وآله وسلم) وطَهَّرَنا تَطه¤اً; حمد و سپاس  أكرََمنا ÿَُحمَّ فَقالَت: الَحمُد للِه الّذى 

بطور كامل پاك و مطهر ساخت.
 گويد و او ديگرى است نه ما. دروغ مى  شود و بدكار  إ¹ّا يُفتََضُح الفاِسُق ويُكَذُب الفاِجُر وُهَو غَ¤ُنا; ه¿نا فاسق رسوا مى

عارفانه ى زينب(عليها السالم) نگاه 

فَقاَل كَيَف رأَيِت ُصنَع اللِه بِأهِل بَيِتِك; ابن زياد (عليه اللعنة) گفت: كار خدا را نسبت به (برادر و) اهل بيتت چگونه ديدى؟
فرمود: من جز خ¤ و زيبايى چيزى نديدم قالَت: ما رَأَيُت إالّ َجميال; حرضت زينب(عليها السالم) 

 هاى  رو (داوطلبانه) به خوابگاه  شان ساخت از اين افرادى بودند كه خداوند مقام شهادت را رسنوشت هؤالِء قَوٌم كُِتَب َعلَيهم الَقتُل فََربَزوا إىل َمضاِجِعهم; اينان 
ابدى خود شتافتند.

وَسيَجَمُع اللُه بَيَنَك وبَيَنُهم فَتُحاجُّ وتُخاَصُم; بزودى خداوند ب¬ آنان و تو را جمع كند تا تو را به محاكمه بكشد.
درمانده است؟ فَانظُر لَِمن الَفلَُج; اكنون بنگر (در آن دادگاه و محاكمه چه كىس پ¤وز و) چه كىس 

َك يا ابَن مَرجانََة; مادرت به عزايت بنشيند اى پرس مرجانة! َهبَلَتَك اُمُّ

خشم ابن زياد(لعنه الله)

 اى كه تصميم به كشá حرضت زينب(عليها السالم) گرفت) فََغِضَب ابُن زياد; ابن زياد (از سخنان حرضت زينب(عليها السالم)) خشمگ¬ شد (به گونه

امرَأٌة وال تُؤاَخُذ ِبَيشء ِمن َمنِطِقها; عمرو بن حريث كه در مجلس حارض بود به ابن زياد گفت: اين زÄ بيش نيست، زن را نبايد وقاَل له َعمرو بن حريث: إنّها 
كرد. مجازات  گفتارش  به 

شفاى دل ابن زياد در...

گنهكاران قانون شكن از اهل بيتت شفا طغيانگرت و  مرا با (كشá) خاندان  املَرََدِة ِمن أهِل بَيِتِك; خداوند دل  فَقاَل ابُن زياد: لََقد َشفاÄِ اللُه ِمن طُغاتِِك والعصاِة 
بخشيد.

حس¬(عليه السالم) ركن استوار

مرا  هاى  مرا كشتى و شاخه سوگند، فاميل  فرمود: به جانم  فَبََكت ثُمَّ قالَت: لََقد قَتَلَت كهيل وقَطَعَت فَرعي واجتَثَثَت أصىل; زينب(عليها السالم) گريست و سپس 

مرا كندى. بريدى و ريشه 
يَت ِبهذا فََقد اشتََفيَت; اگر شفاى دلت در اين است، باشد. فَإن تََشفَّ

تحق¤ زينب(عليها السالم)!

 گويد اَعٌة; ابن زياد (عليه اللعنة) گفت: اين زن با آهنگ و قافيه سخن مى فَقاَل ُعبَيُدالله: هِذِه َسجَّ
ولََعمرى كاَن أبوِك شاِعراً َسّجاعاً; سوگند به جانم كه پدرت (نيز) شاعر قافيه پرداز بود.

تعجب زينب(عليها السالم)

پردازى چه كار؟   فرمود: اى پرس زياد َمن را به قافيه قالَت: إنَّ ىل َعن الَسجاَعِة لَُشغال; حرضت زينب(عليها السالم) 
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 بخشد  كنم از كىس كه با قتل امامانش، دلش را شفا مى ن يَشتَفى ِبَقتِل أِ_َِّتِه; ومن تعجب مى وإÄّ الَعَجُب ِممَّ
گ¤ند.    داند كه آنها در فرداى قيامت از او انتقام مى ويَعلَُم أنَُّهم ُمنتَِقموَن ِمنُه يف آِخرَتِِه; و مى

فرمود: هيچ زن بربند. زينب كربى (عليها السالم)   اى كه در كنار مسجد اعظم بود،  پس از خاæه مجلس، ابن زياد دستور داد عىل ابن الحس¬ و خاندانش را به خانه

 اند:  زيرا آنان هم مانند ما طعم اس¤ى را چشيده ندارد به ديدار ما بيايد مگر كنيزان،  عرب نژادى حق 
«ال يدخلّن عربيّة اّال اُّم َولَد او مملوكة فانّهّن َسب¬ ك¿ سبينا.»(920)

 نويسد:  مطهرى مى مرحوم شهيد 
 هاى ستمگر غالباً در جوامعى  كند. دستگاه مرد حرام زاده، نابكار، فاسق و ستمگر است، وىل به ظاهر خود را مذهبى قلمداد مى «معلوم است كه ابن زياد يك 
 گويند:  كنند. مثال مى  شوند، يعنى همه چيز را به خدا مستند مى گرا مى  خواهند خودشان را توجيه كنند، جرب  دارند، هنگامى كه مى مردم، افكار مذهبى  كه 
عملكرد زشت و ستم خود مواجه شد و از توجيه   شد و... ابن زياد نيز وقتى با زينب (عليها السالم) كار خدا بود كه اين جور شد و اگر مصلحت نبود، اين جور ¹ى
كرد، خدا ش¿ را كشت و...(921) اينجا بود كه آن  ى خدا را طرح ¹ود و گفت: خدا ش¿ را رسوا  فوراً مسأله جربگرايى وارد شد و  عاجز ماند، از طريق منطق 

كرد زينب (عليها السالم)  ى او بنى اميه را تا ابد رسوا   هاى ابن زياد را گرفت و با استيضاح و محاكمه قهرمان كربال، لب به سخن گشود و جلو تحريفات و ياوه گويى
استمرار بخشيد». براى هميشه تثبيت ¹ود و  با اين كار خود، نهضت خون¬ عاشورا را 

خطبه ى زينب(عليها السالم) در مجلس يزيد

انقالب مردم نتوانست شورش و  ترس  آورد كه ابن زياد از  سخåاÄ و استيضاح ابن زياد، آن چنان تحول و انقالÉ در كوفه به وجود  زينب كربى(عليها السالم) پس از 

همراه با رسهاى شهيدان به سوى شام روانه ساخت. نگهدارد. از اين جهت به دستور يزيد، آنان را  اس¤ان اهل بيت(عليهم السالم) را در كوفه 
كشورهاى خارجى حضور سفراى  دولتمردان و  ارشاف،  نزد او اعيان،  برايش ساخته بود، بر روى تخت مزيّنى نشسته بود. در  يزيد در كاخ مجلىل كه معاويه در شام 

بازار و كوچه و برابر يزيد بود. در چن¬ رشايطى اس¤ان آل محمد(عليهم السالم) خسته و رنجور پس از عبور از  داشتند. رس مقدس امام حس¬ (عليه السالم) نيز در 
 هاى شام، در حاىل كه به ريس¿ن بسته شده بودند وارد مجلس يزيد شدند. خيابان

فرصت طاليى بهرتين گرفته بود، تصميم گرفت از اين  مسخره  اسالم را به باد   هاى يزيد كه دين  بزرگ، با توجه به ياوه گويى زينب كربى (عليها السالم) در آن مجلس 

 ى خود، يزيد سازد، و با منطق كوبنده  ى بنى اميّه از مردم شام مخفى مانده بود، آشكار  استفاده را ¹ايد و حقايق روشنى را كه طى چندين سال به وسيله
فرومايه را رسوا ساخته و در جاى خود بنشاند.

 نويسد:  شهيد هاشمى نژاد مى
كردند و سهمگينى قدرت يزيد كامال در مجلس   حقارت نگاه مى  گفت كه به او با چشم  اسارت بود و در مجلىس سخن مى  كه در حال  «قهرمان كربال با اين
كرد كه گويا بانويى معظم و نياورد، بلكه آن چنان در سخنانش او را تحق¤ و توبيخ   شد، نه تنها قدرت و حاكميت پوشاىل يزيد را اصال به حساب  احساس مى

 كند. زينب كربى(عليها السالم) با توجه به مسؤوليتى كه بر عهده داشت، پس از آمادگى كامل، ه¿نند ش¤ى غرّنده از جا برخاست كود? خردسال صحبت مى بزرگ، با 

كرد:  داشت، آغاز   اى را به تحس¬ وا مى  ى خود را كه هر شنونده  ى كوبنده و با صدايى رسا و آهنگى عىل گونه، خطبه

حمد و سپاس خداوند

فرمود: قاَمت َزيَنُب(عليها السالم) ِبنُت عىلِّ بِن أÉ طالب فَقالَت: زينب دخرت عىل بن اÉ طالب برخاست و 

پروردگار جهانيان است و درود خدا بر پيامرب(صىل الله عليه وآله وسلم) و الحمد لله رب العامل¬ و صىل الله عىل رسوله وآله اجمع¬; حمد و سپاس مخصوص خداوند كه 
همه اهل بيت او.

قرآن استناد به آيه 

فرمود كه: رسانجام كساÄ كه بوا بِآياِت اللِّه َو كانُوا ِبها يَستَهزُِؤَن;(922) خداوند متعال راست  واء أَْن كَذَّ َصَدَق اللُه كَذلَِك يَقوُل: ثُمَّ كاَن عاِقبََة الَِّذيَن أَساُؤا السُّ
گرفتند. كردند و آن را به سخريه  اع¿ل بد مرتكب شدند به جايى رسيد كه آيات خدا را تكذيب 

پ¤وزى يزيد!

چاره را بر ما مسدود اطراف زم¬ و آفاق آس¿ن را بر ما بستى (و راه  أظََننَت يا يَزيُد َحيُث أَخذَت َعلَينا أقطاَر األرِض وآفاَق الَس¿ِء; اى يزيد! تو پندارى كه چون 

¹ودى)
بردگان (به هر سو) كشاندند فَأصبَحنا نُساُق كَ¿ تُساُق االُسارى; تا ما را ه¿نند 
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گرامى هستى؟ نزد خدا  نزد خدا خوار هستيم و تو   پندارى) كه ما  إّن ِبنا َعَىل اللِه َهواناً وِبَك َعلَيه كَراَمًة؟ (مى
آبروى تو در پيشگاه خداست؟ چ¤ه شدن تو بر ما، بيانگر شكوه   پندارى) اين  َخطَرَِك ِعنَدُه؟ (و مى وإّن ذلَِك لِِعظَِم 

خرم و شادان شدى َمرسوراً; (از ايåو) بينى باال كشيدى و تكرب ¹ودى و به خود باليدى، و  فََشَمخَت بِأنِفَك ونَظَرَت من ِعطِفَك َجذالَن 

حَ¬ رَأيَت الُدنيا لََك ُمستَوِسَعًة واألموَر ُمتِّسَغًة; آن زمان كه ديدى دنيا در چنرب كمند تو بسته و كارهاى تو آراسته شده است

 اند. براى تو صاف و هموار گشته وحَ¬ َصفا لَك ُملُكنا وُسلطانُنا; و آن زمان كه ملك و مقام رهربى ما، 

فرمود):  اى (كه  كرده فراموش  آرام باش، آيا سخن خدا را  آرام باش  َمهال َمهال أنَِسيَت قَوَل اللِه تَعاىل: 
 دهم لِيَزدادوا إِ>اً َو لَُهم َعذاٌب ُمهٌ¬; آنها كه كافر شدند تصور نكنند كه اگر به آنها مهلت مى ا ¹ُيل لَُهم  ا ¹ُِيل لَُهم َخ¤ٌ ِالَنُفِسِهم إ¹َِّ َو ال يَحَسَ;َّ الَّذيَن كََفروا أ¹ََّ

براى آنها باشد.  اى  بيفزايند و عذاب خوار كننده  دهيم كه بر گناهانشان  به سود آنهاست ما به آنها مهلت مى

جنايات يزيد در حق اهل بيت رسول الله(صىل الله عليه وآله وسلم)

آزاد ¹ود) آيا عدالت است كه تو كرد و سپس آنان را  حَرائِرََك وإماَءَك؟; اى پرس كساÄ(كه جدمان پيامرب در فتح مكه اس¤شان  تَخديرَُك  أِمن الَعدِل يَابَن الطُلَقاِء 
پرده بنشاÄ؟ كنيزان خود را پشت  زنان و 

صورت اس¤ به اين سو و آن سو بكشاÄ؟ وَسوقَُك بَناَت رَسوِل اللِه(صىل الله عليه وآله وسلم) َسبايا؟; و دخرتان رسول خدا(صىل الله عليه وآله وسلم) را به 
; پوشش آنان را دريدى و روى آنان را گشودى ُستورَُهنَّ وأبَديَت ُوجوَهُهنَّ قَد َهتَكَت 

بربند تَحدو ِبهنَّ األعداُء ِمن بَلَد إىل بَلَد; تا دشمنان آنان را از شهرى به شهر ديگر 
بدوزند ويَستَرشِفُُهنُّ أهُل املَناِهِل واملناِقِل; و بومى و غريب چشم به آنها 

 ى آنان را بنگرند. چهره نزديك و دور، رشيف و غ¤ رشيف  ُح ُوجوَهُهنَّ الَقريُب والبَعيُد والَدÄُّ والَرشيُف; و  َويَتََصفَّ
 اى باقى ¹انده است. رسپرستى ¹انده و از ح¿يت كنندگان ايشان (نگهدار) و كمك كُننده مردان آنها  لَيَس َمَعُهنَّ ِمن رِجالِِهنَّ َوىلٌّ وال ِمن ِح¿تِِهنَّ حمًى; از 

انتظار مدارا از يزيد!

دلسوزى از پرس آن كىس باشد كه دهانش جگر پاكان را جويد و ب¤ون انداخته  براستى چگونه توقع و اميد  األزكياء;  كَيَف يُرتَجى مراقَبََة َمن لََفَظ فوُه أكباَد 

َونَبَت لَحُمُه ِبدماِء الُشهداِء; و گوشتش از خون شهيدان روئيد؟

وكَيَف يَستَبطى يف بُغِضنا أهَل البَيِت َمن نَظََر إلَينا بالَشنِف والشناِن واالحن واألضغان؟ چگونه در بغض و كينه نسبت به ما اهل بيت كوتاه آيد (و كندى كند) آن

نگرد   توزى مى كىس كه به ما با نظر دشمنى و كينه 

 گويى: درك كنى مى بزرگى اين گناه را   كه خود را گنهكار بداÄ و  ثُمَّ تَقوُل غ¤َ ُمتأثّم وال ُمستَعِظم: سپس بدون آن
َالَِهلّوا واستَِهلّوا فَرِحا ثُمَّ قالوا يا يَزيُد ال تَِشل

مريزاد اى يزيد.  گفتند: دست   دادند و مى كاش پدرانم بودند و شادى رسمى

 هاى اباعبدالله رسور جوانان اهل بهشت(عليه السالم) ÿِخفَرَتَِك; در حاىل كه با چوب خيزران اشاره به دندان ُمنتَحياً عىل ثَنايا أÉ عبداللِه، سيّد َشباِب أهل الجّنِة تَنُكتُها 
.Äز   هاى او مى  كنى و بر دندان مى
چرا چن¬ نگويى كَيَف ال تَقوُل ذلَِك; 

برداشتى و شكافتى و ريشه كن كردى َوقَد نَكأت القُرَحُة واستَأَصلت الشافُة; تو كه پوست از زخم دل ما 
ستارگان (درخشان روى) زم¬ از فرزندان محمد(صىل الله عليه وآله وسلم) و  ِبإراقَِتَك دماِء ِذّريَّة محّمد(صىل الله عليه وآله وسلم) نُجوِم األرِض ِمن آِل َعبداملطّلب; با اين خوÄ كه از 

خاندان عبداملطلب (بر زم¬) ريختى.
Äز  وتَهِتُف بِأشياِخَك; پدرانت را صدا مى

 رسد  پندارى كه صدايت به گوش آنان مى زََعمَت أنََّك تُناديِهم; و مى

َمورَِدُهم; (وىل) به هم¬ زودى به آنجا كه آنها هستند خواهى رفت فَلََرتَِدنَّ َوشيكا 
 كنى كه اى كاش دستت َشل بود و زبانت الل ولَتََودَّنَّ أنََّك َشلَلَت وبََكمَت; و (آن وقت) آرزو مى
 كردى  اى ¹ى كرده  گفتى، و آنچه  ولَم تَُكن قُلَت ما قُلَت وفََعلَت ما فََعلَت; و آنچه گفتى، ¹ى

دعا و نفرين

نا; خدا حق ما را بازستان اللُّهمَّ ُخذ لَنا ِبَحقِّ
كردند انتقام بگ¤ ن ظَلََمنا; و از آنان كه به ما ستم  وانتَِقم ِممَّ

فرودآر ياران ما را كشتند   هاى ما را ريختند و  َل ُح¿تَنا; و خشم خود را بر كساÄ كه خون واحلُل َغَضبََك ÿَِن َسَفَك ِدمائَنا وقَتَ
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اقدام يزيد بر عليه خود!

فََواللِه ما فََريَت إالّ ِجلَدَك; سوگند به خدا، جز پوست خود را ندريدى
وال َجزَزَت إالّ لَحَمَك; و جز گوشت خود را نربيدى

رسوايى در آخرت

ولََرتُدَّنَّ َعىل رسوِل اللِه; هر آينه بر رسول خدا(صىل الله عليه وآله وسلم) وارد گردى
فرزندان رسول خدا(صىل الله عليه وآله وسلم) لَت ِمن َسفِك ِدماِء ُذّريِّتِه; با هم¬ بارى كه از ريخá خون  ÿِا تََحمَّ

مورد خاندان و خويشاوندانش بر دوش دارى. حُرَمِتِه من عِرتَتِِه ولحَمِتِه; و هتك حرمت او در  وانتََهكَت ِمن 

انتقام الهى!

بازگ¤د گردآرد و حق آنان را  پراكندگى آنان را   ¹ايد و  َحيُث يَجَمَع اللُه َشملَُهم ويَلُمَّ َشعثُهم ويَأُخَذ ِبَحقِّهم; هنگامى كه خداوند همه را جمع مى

 اند و در  اند بلكه آنها زنده مرده  اند،  هرگز گ¿ن مربيد آنانكه در راه خدا كشته شده يُرزَقون;  وال تَحَسَ;َّ الّذيَن قُِتلوا يف َسبيِل اللِه أمواتاً بَل أحياٌء ِعنَد َربِِّهم 
 باشند برخوردار مى  ها و مواهب  پيشگاه خدا از نعمت

پ¤وزى در دادگاه الهى!

َحسبَُك ِباللِه حاكِ¿ً; هم¬ تو را بس كه خداوند حاكم و داور است
وÿُِحّمد َخصي¿ً; و محمد(صىل الله عليه وآله وسلم) [خونخواه ما] و دشمن توست

وِبجربَئيَل ظَه¤اً; و جربائيل پشتيبان اوست

خوارى معاويه در آخرت

كرد (يعنى معاويه) خواهد فهميد كه: برگردن مردم سوار  َوَسيَعلَُم َمن َسّوى لََك َوَمكََّنَك ِمن رِقاِب املُسلِمَ¬; بزودى آن كس كه تو را فريب داد و 
برتر و سپاهش ناتوانرت براى ستمكاران عوِض بدى خواهد بود و (خواهد فهميد كه) كداميك از ش¿ جايگاهش  ِبئس لِلظّالِمَ¬ بََدال واَيُُّكم َرشٌّ َمكاناً وأضَعُف ُجنداً; 

است.

حقارت يزيد و بزرگى مالمت او

مرا به سخن گفá با تو كشانده وىل (در ع¬ حال) روزگار،  ولَِنئ جَرَّت َعَىلَّ الدواهى ُمخاطَبَتََك; اگرچه پيشامدهاى ناگوار 

ارزش تو در نظر من ناچيز و اندك إÄّ الَستَصِغُر قَدرََك; 
بزرگ واستَعِظُم تَقريَعَك; و رسزنش تو 

مالمت و توبيخ تو بسيار است وأستَكüُِ تَوبيَخَك; و 
سوزان  ها   ها پر اشك است و سينه لكنَّ الُعيوُن َعربى والصدوُر َحّرى; (وىل چه كنم كه) چشم

اظهار شگفتى

افراد نجيب حزب خدا در جنگ با احزاب شيطان ِبِحزِب الَشيطاِن الطُلَقاِء; آگاه باش كه بىس شگفت آور است كه  أال فَالَعَجُب كُلُّ الَعَجِب لَِقتِل ِحزِب الله الُنَجباِء 
 شوند آزاد شده بودند، كشته مى بردگان  كه 

بيان جنايات يزيديان

ريزد    هاى ش¿ مى فَهِذِه األيدى تَنِطُف ِمن ِدمائِنا; خون ما از رس پنجه
 افتد  هاى ش¿ ب¤ون مى  هاى ما از دهن واألفواُه تَتََحلُّ ِمن لُحوِمنا; و گوشت

درنده ش¿ گشته  هاى  گرگ خوراك  پاكيزه كه  پيكرهاى  الزَوا? تَنتابُها الَعواِسُل; اين  وتِلَك الُجثَُث الطَواِهُر 
كفتارها، به خاك آلوده شده است. هاُت الَفواِعُل; و در زير چنگال بچه  وتَُعفِّرُها اُمَّ
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به مجازات رسيدن يزيد در آخرت

 ايم  پندارى به هم¬ زودى خواهى ديد كه ما به زيانت بوده براى خود غنيمتى مى َمغرَما; اگر (امروز) ما را  ولَِنئ أتََخذتَنا َمغَن¿ً لَتَِجَدنا وشيكاً 

 اى خواهى ديد فرستاده َمت يَداَك; و آن هنگامى است كه هرچه از پيش  حَ¬ ال تَِجُد إالّ ما قَدَّ

دارد   پروردگار تو بر بندگان ستم روا ¹ى وما َربَُّك ِبظَالّم لِلَعبيِد; و 

شكايت به خدا و توكل بر او

 كنم توكل مى برم و به او    فَإَىل اللِه املُشتَ. َوَعلَيِه املَُعوَُّل; من به خدا شكايت مى

سعى نافرجام!

ن¤نگى كه خواهى، بزن و هر اقدامى كه تواÄ، بكن و هر كوشش كه دارى، دريغ مدار فَِكد كَيَدَك واسَع َسعيََك وناِصب ُجهَدَك; هر 
 تواÄ) نام ما را محو كنى ِذكرَنا; سوگند به خدا كه (¹ى فََواللِه ال æَحو 

 تواÄ) وحى ما را خاموش ¹ايى وال æُيُت َوحيَنا; و (¹ى
أمرَناو به غايت ما نخواهى رسيد تُدرُِك  وال 

عارَها; و ننگ اين ستم را از خود نتواÄ زدود وال تَدَحُض َعنَك 

ناتواÄ يزيد

وَهل رَأيََك إالّ فََند؟; راى تو سست است
وأيّاُمَك إالّ َعَدٌد; و مدت حكومت تو اندك است.

پراكنده است. وَجمُعَك إالّ بََدٌد; و جمعيت تو 

لعنت خدا بر ستمگر!

 زند: يَوَم يُنادى املُنادى; آن روزى كه منادى فرياد مى
گروه ستمكاران باد. أال لََعنُة اللِه َعَىل الظاملَ¬; آگاه باشيد، لعنت خدا بر 

حمد و سپاس خداوند

مغفرت قرين ساخت. خداوندى را كه ما را به سعادت و  واملَغفِرَِة; حمد و سپاس  فَالَحمُد للِه الَّذى َختََم الِوَّلِنا ِبالَسعاَدِة 
گردانيد والِِخرِنا ِبالَشهادِة والرَّحَمِة; و آخرين ما را به شهادت و رحمت فائز 

 خواهيم كه پاداش آنان (شهيدان) را كامل كند ونَسأُل اللَه أن يُكمَل لَُهم الثَواَب; از درگاه خدا مى
ويوِجَب لَُهُم املَزيَد; و بر پاداش آنان بيفزايد

بازماندگان نيك آنها گرداند ويُحِسَن َعلَينا الِخالفََة; و ما را 
إنُّه رَحيٌم َودوٌد; او مهربان و پر مهر است

 باشد. رسپرست) نيكو مى الوَكيُل; خداوند ما را بس است و (او) وكيل (و  وَحسبَُنا اللُه ونِعَم 

شكوه ى زينب (عليها السالم) در كنار قرب رسول الله (صىل الله عليه وآله وسلم)

اوضاع سياىس و اجت¿عى شام پديد آمد، يزيد موقعيت خود را در  هاى امام سجاد (عليه السالم) و زينب كربى(عليها السالم)در  دگرگوÄ كه توسط خطبه انقالب و  پس از 

عزت و احرتام كرده بودند ـ با  منزل   ى شام  خرابه دلخراىش در  خطر ديد، دستور داد اهل بيت امام حس¬ (عليه السالم) را ـ پس از آن كه به دستور يزيد مدÆ با وضع 
 ى رسپرستى «نع¿ن ابن بش¤» در ميان گريه و ناله كاروان سياه پوش اهل بيت(عليه السالم) به  عزادارى در شام،  به سوى مدينه روانه كنند. لذا پس از چند روز 

عازم مدينه شدند. پ¤وزمندانه  هزاران نفر از مردم شام 
گرديد تا سپرى  روزهاى دهه دوم ماه صفر پى در پى   ¹ود.  كرد و به جز در مواقع رضورى، در هيچ جا توقف ¹ى   حركت مى كاروان شب و روز با رسعت  اين 

رسزم¬ كربال پياده شدند. زيارت قرب عزيزانشان در  رسزم¬ كربال رسيدند و با توافق نع¿ن بن بش¤ جهت  نزديك   كه كاروانيان به  اين
كاروان طبق نقل بعىض از تاريخ نويسان سه روز متواىل در  گذشت،   ى جانگداز كربال مى قمرى بود و چهل روز æام از واقعه آن روز، بيستم صفر سال 61 هجرى 

.              
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گرفت پيش در را مدينه راه اشكبار چش¿ن با آنگاه و ماند باقى كربال

 كه ناگهان منادى ندا در داد:   ى پيغمرب بود، تا اين  انگيز در انتظار رسيدن خربى از نواده روزها، آرامش پيش از طوفان را داشت و با سكوÆ غم مدينه در آن 
 شوند! بازماندگان شهيدان بر ش¿ وارد مى هم اكنون عىل ابن الحس¬(عليه السالم) و زينب كربى(عليها السالم) با ديگر 

سوزتر از آن را به خود نديده بود.  اى جان  هرگز منظره گرفتند; شهر پيغمرب   زده را در ميان  كاروان غم  ها ب¤ون دويدند،  مردان مدينه ناله كنان از خانه زنان و 
بزرگوارش رسول الله(صىل الله عليه وآله وسلم) رفت در حاىل كه مرقد مطهر جّد  روايت شده كه زينب كربى(عليها السالم) پس از ورود به مدينه، در ميان انبوه جمعيت به سوى 

اشك از چش¿نش جارى بود، خطاب به پيامرب خدا (صىل الله عليه وآله وسلم) گفت: 
 ام».(923) آورده براى تو  برادرم حس¬ (عليه السالم) را  مرگ  بزرگوار، من اينك خرب  «يا جّداه! أنا ناعيٌة اِليك اَخى الحس¬ (عليه السالم); اى جّد 

مادرش شد و صدا زد:  گرديد; وقتى كه به هوش آمد، متوجه قرب  آورد كه بيهوش  بار سنگ¬ مصيبت آن چنان بر زينب (عليها السالم) فشار 
مجروح شد».  ام زدند كه بدنم  «مادرم! آن قدر تازيانه

درآورد و صدا زد: برادرش حس¬ (عليه السالم) را  سوراخ  سوراخ  پ¤اهن  سپس 

پ¤اهن است».  ام و آن، اين  آورده «اى مادر، برايت سوغاÆ از كربال 

سوراخ و بريدگى بود). پ¤اهن صد و بيست و چند   شان به آس¿ن رسيد (در كتاب لهوف آمده: در آن  پ¤اهن را ديدند، صداى گريه وقتى مردم مدينه آن 

فرمود: زينب (عليها السالم) 

 هاى دشمن  بينيد، جاى ت¤ها و شمش¤ها و نيزه پ¤اهن مى  ها كه در اين  سوراخ برادرم را كشتند! اين  «اى مردم مدينه، در كربال نبوديد تا بنگريد چگونه 
است».(924)

پي نوشت :

912. نفس املهموم، ص 176.
913. مرتىض مطهرى، ح¿سه حسينى، ج 1، ص 334

914. ناسخ التواريخ، امام حس¬ (عليه السالم)، ج 3، ص 63
915. اقتباس از كتاب درىس كه حس¬ (عليه السالم) به آنها آموخت، ص 306

916. لهوف، ص 148.
917. مقتل مقرم، ص 311.

918. كامل ابن اث¤، ج 4، ص 81
919. درىس كه حس¬ به انسان ها آموخت، ص 319.

920. ه¿ن، صد 163
921. ح¿سه حسينى، ج 1، ص 362

922. سوره ى روم، آيه ى 10.
923. ناسخ التواريخ امام حس¬ (عليه السالم)، ج 3، ص 188

924. سوگنامه آل محمد (ص)، ص 523
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اشعار عاشورايى(1)

عشق كربال

اگر كه دل شكسته اى حسني را صدا بزن

وگر ملول و خسته اى حسني را صدا بزن

در اين بهار معرفت پرستوى بهاريام

اگر چه پر شكسته اى حسني را صدا بزن

سحر شد و سپيده زد چرا تو همچو مرغ شب

لب از ترانه بسته اى حسني را صدا بزن

تو سر به زانوى غمى زشرم كرده هاى خود

چرا غمني نشسته اى حسني را صدا بزن

اگر به باغ آرزو به عشق كربالى او

دل از همه گسسته اى حسني را صدا بزن

(محمد جواد غفورزاده) (عشق)

ماه درخشان

خوشا جانى كه جانانش حسني است 

خوشا دردى كه درمانش حسني است

بود فرمانرواى كشور دل 

خوشا ملكى كه سلطانش حسني است

به چرخ دين جنوم بيشماريست

ولى ماه درخشانش حسني است

به نامش دفتر توحيد مفتوح 

خوش آن دفتر كه عنوانش حسني است

حسن جان عزيز مصطفى بود

ولى آرامش جانش حسني است

چه صحرائى است يا رب وادى عشق 

كه تنها مرد ميدانش حسني است

سيد رضا مويد
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زبانحال حضرت زينب(س) در قتلگاه

گلى گم كرده ام مى جومي او را

بهر گل مى رسم مى بومي او را 

گل من يك نشانى در بدن داشت

يكى پيراهن كهنه به تن داشت

اگر پيدا كنم زيبا گلم را

به آب ديدگان مى شومي او را

گل گم كرده ات خواهر منم من 

سرور سينه ات خواهر منم من

نشانى را كه گفتى جان خواهر

كه دارد در بدن خواهر منم من

در آندم زينب غم ديده ى زار

روان اشك از دو چشمان گهربار

شتابان رفت و آن محزون ناالن 

بسوى قتلگه با حال افگار

صداى آشنائى آمدش گوش

كه شد از كف برونش طاقت و هوش 

بسوى آن صدا شد زار و ناالن

گل خود را بديد و كرد افغان

زبانحال حضرت زينب(س)

هرگز كسى چون من تن بى سر نبوسيد

بوسيدم آن جايى كه پيغمبر نبوسيد

حيدر نبوسيد, زهرا نبوسيد

حتى نسيم صحرا نبوسيد

وقتى كه در درياى خون زينب شنا كرد

لب را به رگ هاى برادر آشنا كرد

گفت اى برادر كو رإس پاكت 

بينم چسان من, غلطان بخاكت 

اين سر كه ريزد از لبش شهد حالوت 

فردا به نوك نى كند قرآن تالوت

با اين كه اين سر, مشكوه نور است 
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مهمان سرايش, كنج تنور است

(محمد جواد شفق)

سينه زنى شام غريبان

شب غريبان سحر ندارد (2)

سكينه امشب پدر ندارد

غريب حسني جان, غريب حسني جان 

غريب حسني جان, غريب حسني جان

بهار زينب خزان ز آه است (2)

گهى دو چشمش به نور ماه است

گهى نگاهش به قتلگاه است

غريب حسني جان, غريب حسني جان(2)

نسيم صحرا شده معطر (2)

ز عطر روى على اكبر

كجاست عمه, كجاست مادر

غريب حسني جان, غريب حسني جان (2)

بگو خاليق ز غم خروشند (2)

بگو به اطفال لنب ننوشند

بگو به سادات كفن نپوشند(2)

غريب حسني جان, غريب حسني جان(2)

كبوتران را ز النه بردند

زوادى خون نشانه بردند

رباب دخلون پسر ندارد

غريب حسني جان, غريب حسني جان

در ميان دشمن

اى خدا شب شده و من چه كنم؟

يكنت و اين همه دشمن چه كنم؟

اهل كوفه همه پيمان شكنند

خوب منك خوار و منكدان شكنند

صبح با من همگى پيوستند

شب در خانه برومي بستند

صبح من شمع و همه پروانه
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شب بيگانه تر از بيگانه

صبح بر دامن من چنگ زدند 

شام از بام مرا سنگ زدند

طوعه امشب تو مرا خانه بده

مرغ بر بسته ام و النه بده

(على انسانى)

گل هاى نبوت

خودم ديدم كه صحرا الله گون بود

زمني از خون ياران غرق خون بود

خودم ديدم فضاى آسمانها

پر انا اليه راجعون بود

خودم ديدم كه نور چشم زهرا

جراحات تنش از حد فزون بود

خودم ديدم كه بر هر برگ الله 

نوشته اين سخن با خطا خون بود

گلى گم كرده ام مى جومي او را 

به هر گل مى رسم مى بومي او را

اگر چه در كنار نهر علقم 

ز گريه منع كردم خواهرم را

خودم ديدم كه زهرا ناله مى كرد

خودم ديدم سرشك مادرم را

مكن منعم اگر با اينهمه داغ

زمن بر چوبه ى محمل سرم را

گلى گم كرده ام مى جومي او را

به هر گل مى رسم مى بومي او را

خودم ديدم كه دل ها مرده بودند

خودم ديدم همه افسرده بودند

خودم ديدم كبوترهاى معصوم 

همه سر زير پرها برده بودند

خودم ديدم كه گل هاى نبوت 

زبى آبى همه پژمرده بودند

همان جايى كه فرزندان زهرا
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بجرم عشق سيلى خورده بودند

گلى كم كرده ام مى جومي او را

به هر گل مى رسم مى بومي او را

خودم ديدم زمني درياى خون بود

خودم ديدم كه عالم الله گون است

خودم ديدم گلوى اصغرم را

خودم در بر كشيدم اكبرم را

خودم ديدم حسينم تشنه جان داد

چه جانى برلب آب روان داد

خودم ديدم كنار نعش اكبر 

حسينم مى زد و بر سينه و سر

خودم ديدم زباالى بلندى 

كه محبوب خدا را سر بريدن

خودم ديدم طناب ظلم بسنت 

به دست و بازوى آن شير زنها

ميان اينهمه گلگون كفن ها

كنون من مانده ام تنهاى تنها

كنار قتلگه آمد به يادم

كه بى خود گشتم و از پا فتادم

به رگ هاى برادر بوسه دادم

به جاى مادرم زهرا حسينم

منم گداى زينب(س)

اين دل هماره دارد حال و هواى زينب

امروز دلم گرفته از غصه هاى زينب

از بني آتش و دود آيد صداى زينب

منم گداى زنيب, جامن فداى زينب

از كربال به كوفه, از شهر كوفه تا شام

بگذشت تازيانه پا جاى پاى زينب

جامن فداى زينب, من خاك پاى زينب

منم گداى زينب, جامن فداى زينب 

پيراهن حسينش از او جدا مسازيد

اين حتفه يادگارى مانده براى زينب 

جامن فداى زينب, من خاك پاى زينب
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منم گداى زينب, جامن فداى زينب

دل خونني

ديده بگشا كه طبيبت سر بالني آمد

ديده بگشا كه حسني با دل خونني آمد

ديده بر هم منه اى سر و بخون غلطيده 

تا نگويند حسني داغ برادر ديده

ديده بگشا كه طفالن همه غوغا دارند

جرعه ى آب روان از تو متنا دارند

امام حسني(ع) كنار بدن على اكبر(ع)

مى زند نيش, سكوتت به دل من, پسرم 

لب گشا كشت مرا خنده ى دشمن, پسرم

چشم خون واكن و يك بار دگر حرف بزن

از لب تشنه و سنگينى آهن, پسرم

بى تو از ديده ى من قوه ى بينايى رفت

در عوض ديده ى دشمن شده روشن, پسرم

داغ مرگ پسرش را به دلش بگذارند

آن كه بگذاشته داغت بدل من, پسرم

پاره هاى تنت افتاده, به هر سو گوئى 

برگ گل ريخته در دامن گلشن, پسرم

كس نديده است كه از تيغ هزاران جالد 

اينهمه زخم رسد بر سر يك تن, پسرم

تو ذبيح منى و من تن صد چاك تو را 

هديه دادم به ره خالق ذواملن, پسرم

نتوان گفت كه از داغ تو بر من چه گذشت 

هيچ كس را نبود تاب شنيدن, پسرم

بوده حرف دل من بر لب ميثم ز آنرو

سيل خون ريخته از ديده بدامن, پسرم

(غالمرضا سازگار) (ميثم)

سپهر كرم, عباس

اى سپهر كرم و جود و سخا يا عباس
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اى محيط ادب و مهر و وفا يا عباس

اى حمايتگر قرآن كه تو را رهبر دين

داده فرماندهى كل قوا يا عباس

اى فرات از تو خجل, اى تو خجل از زينب

به روان همه بخشيده صفا يا عباس

گر نيامد به كنار بدنت ام بنني 

ديده بگشا و ببني فاطمه را يا عباس

دست تو دست خدا بود كه در گهواره

بوسه مى داد بر آن شير خدا يا عباس

اين عجب نيست كه زهرا به كنار بدنت

سر دهد زمزمه ى وا ولدا يا عباس

اين توئى با بدن غرق بخون روى زمني

يا على در دل محراب دعا يا عباس

در جزا فاطمه آرد به شفاعت همراه 

بر جنات همه در روز جزا يا عباس

لعل عطشان

اصغرم پر پر چرا بر دستم اينسان مى زنى 

بوسه از فرط عطش بر نوك پيكان مى زنى 

من ترا آورده بودم تا كه سيرابت كنم 

ديدمت خشكيده لب بر لعل عطشان مى زنى

چون نظر بر من منودى اى پدر دريافتم

با نگاهت حرف از رفنت به ميدان مى زنى

گر زتير حرمله حلق تو خون آلوده شد

با نگاهت حرف هايى چون بزرگان مى زنى

على اصغر(ع)

آمدى اى تير شادامب كنى 

آمدى قربانى بامب كنى 

ديدمت از دور ميآئى ولى 

بود در قلبم هراسى منجلى 

بود اين ترس دل شيداى من 

كه هدف باشد تو را باباى من

خواستم آن حلظه از شاه جنف 



file:///G|/ghrooh%20tamin%20manabe/L/job/rahtoshe/rahtooshe1/rahtooshe-82/moharam1382/29.htm[6/10/2021 10:38:13 AM]

يا على گردد على اصغر هدف

خوش نشستى بر گلوى خشك من 

ريزد اشك خون به روى خشك من

اى فداى غنچه لب هايت على 

انبيإ, محو متاشايت على

يا على اصغر فداى خنده ات 

من شدم بابا دگر شرمنده ات

قباله ى فدك

سه ساله دختر كه كتك ندارد

او كه قباله ى فدك ندارد

موهاى او سپيد شدن ندارد

سه ساله كه شهيد شدن ندارد

بچه كوچك تازيانه منى خاد

كشيدن وحشيانه منى خاد

سرزده از موى سرم سپيده

يك تار موهامي و كس نديده

دختر كوچك متاشا ندار

گرچه همه گويند بابا ندار

زخم دل عمه ى من منك خورد

هزار دفعه, بجاى ما كتك خورد

چرا مناز و, مى خواند نشسته 

مگر كه پهلوى آنهم شكسته

اشك يتيم دشمن و, مى لرزاند

گريه ى او دشمن و, مى ترساند

قيام من تكميل كربال شد

چهره ى دشمن تو بر مال شد

بلبل سوخته

آن بلبلم كه سوخته شد آشيانه ام 

صياد سنگدل زده آتش به خانه ام 

بال و پرم زسنگ حوادث شكسته شد

از بس كه شمر شوم زده تازيانه ام 

چون شمع آب شد تنم از بس گريستم 
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ترسم كه سيل اشك كند سر به نيستم

زان ساعتى كه رفتى و ديگر نديدمت

جوياى گنج بودم و, ويران نشني شدم

دستم منى رسيد ببوسم ترا زنى

از دور گرد خرمن تو خوشه چني شدم

ويرانه, داغ, زخم زبان, طعنه بيكسى 

اين كوه را تن چون كاه چون كشم

پاى تو كو كه بر سر چشمان خود نهم

دست تو كو كه خار زپامي برون كشم

زمزمه

اباصالح التماس دعا هر كجا رفتى ياد ما هم باش

جنف رفتى كاظمني رفتى كربال رفتى ياد ما هم باش

مدينه رفتى به پابوس قبر پيغمبر و, مادرت زهرا

به ديدار قبر مخفى از, كوچه ها رفتى ياد ما هم باشى 

((اباصالح التماس دعا(2)))

زيارت نامه كه مى خوانى بر مزار آن تربت خاموش

به ديدار قبر بى شمع مجتبى رفتى ياد ما هم باش

بغل كردى قبر مادر را, جاى ما هم او را زيارت كن 

به ديدار نينوا رفتى, نينوا رفتى ياد ما هم باش

((اباصالح التماس دعا(2)))

شب جمعه كربال رفتى ياد ما هم كن چون زدى بوسه 

كنار قبر ابوالفضل باوفا رفتى ياد ما هم باش

بزن بوسه جاى ما روى فرق عباس و اكبر و اصغر

كنار قبر قاسم و قبر عمه ها رفتى ياد ما هم باش

((اباصالح التماس دعا(2)))

به جاى ما هم زيارت كن عمه ات را در كنج ويرانه 

براى بوسيدن آن در دانه ها رفتى ياد ما هم باش

مناز حاجت كه مى خوانى از براى فرج مسجد كوفه 

دعا كردى از براى فرج التماس دعا ياد ما هم باش

شدى محرم در مراسم حج, يا منى رفتى ياد ما هم باش 



file:///G|/ghrooh%20tamin%20manabe/L/job/rahtoshe/rahtooshe1/rahtooshe-82/moharam1382/29.htm[6/10/2021 10:38:13 AM]

به هر جا رفتى برو مهدى هر كجا رفتى ياد ما هم باش

((اباصالح التماس دعا(2)))

1.  مجموعه ى اشعار از كتاب ((گلچني احمدى)) ج 1 و 2 انتخاب گرديده است.
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