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محرم؛ خوان معرفت
محرم آمد؛ با همۀ حزنش، با همان غوغای ُپر از ماتمش. دوباره 
خوان اشک و نوحه و غم گسترده شده است و من آمده ام تا کنار این 
سفره با اشک دیده، دلم را صفا دهم و به پاِس این توفیق، چشم دل 
را شست وشو داده و ذهنم را به سمت حقیقت بکشانم؛ شاید بتوانم 

به معرفت اندکی دست یابم.
سؤال پشِت سؤال، ذهنم را می کاود تا بیابد حقیقت را:

چطور تاریخ با عاشورای حسینی زنده ماند؟
چگونه امام سجاد g احیاگر تشیع شد؟

که زینب فریادگر تاریخ شد و عباسg به مقامی  چه شد 
رسید که تا ابد، شهدا ِبدان غبطه می خورند؟

این ها تنها بخشی از سؤاالتی است که در ذهنم جوالن می دهند؛ 
ولی مهم ترین سؤالم این است: عباِس علیg کم نظیر بود و زینِب 
اما  یگانه اند؛  ابد  تا  هم  کربال  شهدای  دیگر  بی نظیر.   فاطمه
سوای از شجاعت و جوانمردِی عباس و جدای از حلم و علم زینبی و 
غ از صفات نیکوی یاران سیدالشهداg ، کدام خصیصه در این  فار

افراد باعث شد که در عاشورا، عاشورایی شوند؟
شهدای  از  هرکدام  شخصیتی  خصیصه های  درمیان  بی شک 
کربال و خاندان امام حسینg، یک خصیصۀ مشترک و  واالمقام 
مهم، بیش از سایر ویژگی ها نقش آفرین بوده است. این خصیصۀ 
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از  بزرگواران  این  معرفت  و  شناخت  جز  نیست  چیزی  محوری، 
امام خویش و اطاعت از امر ایشان. 

بازماندگان  حتی  و  کربال  شهدای  تمام  در  ویژگی  این  گرچه 
کاروانشان به وضوح خودنمایی می کند؛ اما در این مختصر، آن را در 

دو عنصر مهم و سرنوشت ساز حادثۀ کربال بررسی می کنیم.
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دو الگوی معرفت
زینب؛ عارف به حق امام

الگو و اسوۀ زن  او  زینب، دختر فاطمه و علیg است. 
مسلمان است. وقتی سخن از زن به میان می آید و از روح لطیف و 
احساساتش می گویند، هرچه باید در یک زن باشد، بی شک در این 

بانو در کامل ترین شکلش ظهور دارد.
که دختر واالمقام علیg و فاطمه ، بار مصیبت     چه شد 
در  پرواز  به  بدنش  از  جان  و  کشید  دوش  به  را  عاشورا  عظیم 
که  که صدایش نلرزید و فریادگر تاریخ شد؟ چه شد  نیامد؟ چه شد 

گر اسالم شد؟  خطبه هایش احیا
 gحسین پاسخ تمام این چه شدها، فقط یک امر است؛ زینب 
کرد؛ تاآنجاکه وقتی  را می شناخت. او امامش را شناخت و همراهی 
امام حسینg فرمود: »خواهرم! مبادا شیطان صبر و شکیبایی تو را 
از دستت بُرباید! آرام باش؛ تقوای الهی و صبر و پایداری برای خدا 
که اهِل زمین خواهند مرد و اهِل آسمان نیز  را فراموش نکن؛ ِبدان 
باقی نخواهند ماند و...«،1 چشمانش خیس شد؛ اما باز هم به نشانۀ 

اطاعِت امر امامش، پلک برهم زد.
اطاعت  بی شک  نبود؛  برادرش  به  خواهری  عشق  فقط  این 
که زینب به خوبی او را در جایگاه امامتش  از امام زمانی بود 
که  این چنین شد  بزرگ تر.  برادری  مقام  در  نه فقط  می شناخت، 

کربال، چ3، تهران: امیرکبیر، 1391، ص54. گزارشــی مســتند از   1. محمد محمدیان، 
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و  برادر  شهادت  از  پس   ،علی و  فاطمه  دردانۀ   ،زینب
و  کرد  آغاز  را  بزرگ  جهادی  عاشورا،  ظلمانی  غروب  در  امامش 
استوار و محکم ایستاد و فرماندۀ انقالب تاریخِی عاشورا شد. عقیلۀ 
که یزید)لعنت اهلل علیه( ترتیب داده بود، با  بنی هاشم در مجلسی 
کربال، چیزی  بیانی زیبا، زیبایِی ماندگاری آفرید و فرمود: »من در 
جز زیبایی ندیدم.« چنین پاسخی از زبان زنی دردکشیده که شاهد 
شهادت هجده َتن از نزدیکان خود بوده و پس از آن نیز در طول 
را  دست داده  از  پدر  بچه های  از  مراقبت  رنج  محنت بار،  سفری 
کرده و طعنه ها شنیده است و...، تنها از روحی بلند و قلبی  تحمل 

الهی برمی آید که پیوندی عمیق با ملکوت داشته باشد!
از  مصیبت،  در  صبر  مبنی بر  برادرش  و  امام  از  اطاعت  با  زینب 
توانست  شاهکار  همان  با  و  آفرید  زیبا  شاهکاری  عاشورا  واقعۀ 
کربالیی را که ممکن بود در محدودیت زمان و مکان نابود شود، در 

تاریخ ثبت و ماندگار کند.   
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عباس g ؛ نمونۀ اطاعت و وفا
کرد! او به فرمان  عباسg باالخره به آب رسید؛ اما آب را شرمنده 
امامش برای آوردِن آب، رفته بود تا رنج تشنگی را از اهِل خیام بزداید. 
نگاهشان  شد.  مبارکش  رخسار  آینۀ  آب  رسید،  که  فرات  شّط  به 
به هم گره خورد. پس چرا معطل بود؟!  به چه می اندیشید؟! به لبان 
خشکیدۀ حسینg یا به التماس طفالن حسینg در طلب آب 
کرد،  از او؟! زمان ایستاد... بی معطلی شروع به ُپرکردن مشک آب 
تبسمی بر لبان خشکیده اش نشست؛ شاید در ذهنش خوشحالی 

طفالن تشنه را تصور کرده بود که سیراب شده اند!



10

شد؟  چه  کرد.  نزدیک  صورتش  به سمت  و  برداشت  آب  مشتی 
تشنه   طفالنش  و  حسین  کرد؟  چه  سقا  شد؟  چه  ننوشید؟!  چرا 
gعباس شد؛  سرازیر  آب  و  بازشد  هم  از  انگشتانش   بودند... 

که  کرد! آب از این شرمندگی به لرزه افتاد؛ مثل قلم   آب را شرمنده 
می لرزد و می نویسد... 

کشیده بودش  جان مشک را عزیز می پنداشت، چنان در آغوش 
گویی طفلی است! نه، او را از طفل عزیزتر می داشت! نباید نوک  که 
نیزه و مماس شمشیر به آن می رسید؛ اما نشد: تیر به مشک رسید، 
دیگر تابی نماند، نایی نماند، امید عباس به آبی بود که برای کودکان 
اما آبی نماند! حاضر بود جانش برود؛ اما آب بماند! انگار  می ُبرد؛ 

می شنید صدای کودکان تشنه را!
شنیده ام همۀ شهدای کربال در لحظۀ شهادتشان از دست مبارک 
کوثر سیراب شده اند و با همراهِی فوج فوج  پیامبر خوبی ها، با آب 
از  درجه  این  با  عباس  می اندیشم،  خود  با  بهشت!  راهِی  مالئکه، 
عباس  مگر  است!  نوشیده  را  آب  گوارا  آن  چگونه  وفا،  و  اطاعت 
سیراب می شود تا حسین نیاید! آخر بهشت عباس هنوز در زمین 
است؛ حسین نیامده است! حسین که بیاید، عباس سیراب می شود. 
که هرجا امامش باشد،  عباس تنها با حسین بهشتی می شود؛ چرا
بهشِت او همان جاست. عباسg، سقای تشنه لب، در بهشت و 

!gهمیشه سیراب است؛ اما با حسین
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عباس بن علی، شجاع و وفادار و کم نظیر بود؛ اما نمود شخصیت 
و مقام واالی او نیز همان اطاعت از امام زمان است.

   ادب ابالفضل العباسg در برابر امام حسینg نیز حاکی از 
 درک باالی این عزیز، از جایگاه امامت و چگونکی اطاعت از امام است.
بسیاری  نویسندگاِن   ،gعباس حضرت  شخصیت  معرفی  در   
قلم فرسایی کرده اند؛ اما به راستی که سیدمهدی شجاعی نزدیک تر از 
همه، به ملکوت رفته تا بلندای مقام و ادب و معرفت آن بزرگوار را به 

صفحۀ ماندگار ادبیات پیوند دهد:
آیا در طول تاریخ بشریت، جز دست های عباس بن علی از 
دست های کسی دیگر، حتی یک نفر، می توان سراغ گرفت 
که با لب های چهار امام معصوم و بوسۀ تأیید و تمجیدشان 
آن  و  نشان دار  دست های  این  در  باشد؟  شده  متبرک 
بوسه های انحصاری و بی تکرار، چه اسراری نهفته است و 

چه پیام هایی آشکار؟
که: » َو  کالِم زینت عابدان، حضرت سجادg است  این 
اِس ِعْنَد اهلِل َتَباَرَک َو َتَعاَلی َمْنِزَلًة َیْغِبُطُه ِبَها َجِمیُع  ِإّنَ ِلْلَعّبَ
َهَداِء َیْوَم اْلِقَیاَمِة؛1 برای عباس نزد خداوند متعال، مقام 

ُ
الّش

که تمامی شهیدان در قیامت به آن غبطه  و منزلتی است 
که درود و تحّیت  می خوردند.« حضرت امام جعفر صادق 
کلیِد قفل افکن، یعنی بصیرت نافذ و  خداوند بر او، به دو 

1.ابوجعفر محمدبن علی بن  بابویه قمی )شیخ صدوق(، أالمالی، ترجمۀ کمره ای، ص463.
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ایمان محکم اشاره می کند تا هم خالیق بدانند که چرا باید 
کمال طلبان  و  حقیقت جویان  هم  و  بدانند  را  عباس  قدر 
بفهمند که چه چیزهایی را باید ببینند: »کان عّمنا العّباس 
بن علّی نافذ البصیرة صلب االیمان جاهد مع أخیه الحسین 
]مع ابی عبداهلل[ و ابلی بالء حسنا و مضی شهیدًا؛1  عمویمان 
گاه برخوردار  عباس، فرزند علی، از بصیرتی نافذ و نگاهی آ
ابی عبداهلل  رکاب  استوار داشت، در  و  ایمانی محکم  بود. 
جنگید و در امتحان، خوش درخشید و به شهادت رسید.« 

به  گرنه  ا باشد،  برده  بصیرت  از  بویی  کمترین  هرکه     
که  حقیقت، الاقل به این سؤاِل سرشار از حالوت می رسد 
عباِس ام البنین به کجا رسیده است و خدا چه جایگاهی به 
، gاین ستون خیمۀ زمین بخشیده است که امام معصوم 
با تعابیری چنین بی نظیر او را ستوده است؟! این عباس، 
فرزند   ،gصادق امام جعفر  حضرت  که  است  کسی 
خطاب  و  شتافته  او  آستان  زیارت  به   ،gامیرالمؤمنین
گفته است: »سالم بر تو ای عبد  به او تعابیری ازاین دست 
صالح و بندۀ ارجمند خدا؛ ای مطیع محض خدا و فرمان بر 

1 . حسن بن یوســف بن مطهر اســدى حّلــی )عالمــۀ حّلــی(، منتهــی المطلــب فــی تحقیــق 
پانوشــت6؛  ص366،  1412ق  االســالمیة،  البحــوث  مجمــع  مشــهد:  ج 6،  چ1،  المذهــب، 
کربــال(، چ1، قــم: نشــر حــاذق، 1380ش،  کرمــی، در ســوگ امیــر آزادى )گویاتریــن تاریــخ  علــی 

ص30.  العیــن،  ابصــار  از:  به نقــل  ص254و255، 
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رسول خدا و امیر مؤمنان و حسن و حسین، سالم برتو و 
رحمت خدا بر تو و برکات او و مغفرت او و بهشت جاودان 
که تو لحظه ای  او نثار روح و جسم تو. شهادت می دهم 
سستی نکردی و کوتاه نیامدی و کم نیاوردی و پیوسته در 
کردی و پا  گام زدی و از شایستگان پیروی  مسیر بصیرت، 
،gجای پای پیامبران گذاشتی.«برای درک مقام عباس 

امام حسینg را باید شناخت.
گر کسی رابطۀ متقابل خدا و امام حسینg  را نفهمد، سر   ا
از رابطۀ متقابل امام حسین و عباس در نمی آورد  و 
گر کسی دغدغۀ درک خصایص حسینی و دالیل تقّربش به  ا
آستان الهی را نداشته باشد، از اسرار و دالیل برگزیده شدن 
عباس توسط امام حسینg، هیچ رایحه ای به مشامش 

نمی رسد.1

کتاب نیستان، 1389، ص196تا209.  1. نک: سیدمهدی شجاعی، سقای آب و ادب، چ3، تهران: 
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 gادب عبــــاس

کنار موالیش  که  عباس، مرید مرادش حسین است. عمری است 
بدونِ اذن ننشسته است! ادبش تاکنون اجازه نداده است که منتظر 
اوامر و نواهی موالیش حسین نماَند. در تمامی عمرش حتی متصور 
کند. حسین باالتر از  که موالیش را برادر خطاب  این هم نشده است 
همۀ چیزهایی است که عباس عظمتش را درک کرده است. همیشه 
و  رسول اهلل«  »یابن  و  اباعبداهلل«  »یا  سرورش،  و  موال  به   خطابش 
»یا سیدی« است. اما همین عباس، در روز موعود که موالیش حسین 
مبارکش  فرق  بر  آهنین  عمود  که  لحظه ای  بود،  داده  را  بشارتش 
 نشست، بر اثر ضربت، از اسب به زمین نه، به دامان فاطمه
با آن همه عظمتش به استقبال   افتاد! وقتی ملکوت فاطمه
عباس آمد، عباس نیز لفظ 
دریاب«  را  برادرت  »برادر، 
حسین  تا  راْند  زبان  بر  را 
این همه  عباس  و  بیاید 
عظمت را درکنار او طاقت 
یک  عباس  آخر  بیاورد. 
که  بود  این  آرزویش  عمر 
»پسرم  را  او   فاطمه

عباس« صدا کند.
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کربال؛ کانون ادب

کردارش،  گفتار و   حکایت زیستن و شهادت امام حسینg و نیز 
نمونه ای از یک بزرگ مرد تاریخ را مجسم می سازد که آینۀ تمام نمای 
کاری ها، جانبازی ها، خداخواهی ها و  فضیلت ها، بزرگ منشی ها، فدا
خداجویی هاست. همۀ یاران امام حسینg نیز صفات برجسته ای 
داشتند، ولی بعضی از این صفات مانند ادب، در برخی از  آنان ازجمله 

حر، تجلی و نمود بیشتر و کامل تری دارد.
حر نماد انسانی است که در آستانۀ جهنم قرار می گیرد، اما بهشت را 
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برمی گزیند! حربن یزید ریاحی همان کسی است که به دستور ابن زیاد 
با هزار سوار، راه را بر امام حسینg بست؛ اما صبح عاشورا به سپاه 

امام حسینg پیوست و به شهادت رسید!   
گفت: بازگشت حر نتیجۀ  کتاب های مقاتل می توان  با مطالعۀ 
ادبش در برابر امام حسینg بوده است. او در اولین برخورد با آن 
حضرتg در مسیر عراق، حاضر نشد با سپاه خود نماز بخواند 
 gکرد. در دومین برخوردش با امام و به امام حسینg  اقتدا 
حر  و  بازگردد  مدینه  به  همراهانش  با  می خواست  حضرت  که 
ُتِریُد؛  َک َما  ّمُ

ُ
أ که امام حسینg فرمود: »َثِکَلْتَک  مانع شد، آنجا

کنی؟« وی در جواب  مادرت به عزایت بنشیند، می خواهی چه 
اْلَحاِل  ِمْثِل  َعَلی  ُهَو  َو  ِلی  َیُقوُلَها  اْلَعَرِب  ِمَن  َغْیُرَک  َلْو  َما 

َ
»أ گفت: 

ْکِل َو َلِکْن َو اهلِل َما ِلی ِإَلی ِذْکِر 
ُ
ِه ِبالّث ّمِ

ُ
ْنَت َعَلْیَها َما َتَرْکُت ِذْکَر أ

َ
ِتی أ

َ
اّل

گر عرِب دیگری غیر از  ْحَسِن َما ُیْقَدُر َعَلْیِه؛1 ا
َ
 ِبأ

َّ
َک ِمْن َسِبیٍل ِإال ّمِ

ُ
أ

که در آن هستی، این سخن را به من می گفت،  تو در چنین حالی 
قسم،  خدا  به  اما  می بردم؛  گرفتن  عزا به  را  مادرش  نام  هم  من 
 به یادکردن مادرت راهی ندارم، جز به نیکوترین شکل ممکن.«
که حیا و ادب، این دو صفت  می توانیم این گونه نتیجه بگیریم 

1. محمدبن محمدبن نعمــان )شــیخ مفیــد(، االرشــاد فــی معرفــة حجــج اهلل علــی العبــاد، 
طبرســی  فضل بن حســن  ابوعلــی  ص80، ؛  1413ق،   ،مفیــد شــیخ  کنگــرۀ  قــم:  چ1،  ج2، 
ــورى بأعــالم الهــدى ، چ3، تهــران : اســالمیه ، 1390ق، ص232،  )شــیخ طبرســی(،  إعــالم ال

بــا اندکــی تفــاوت در واژه هــا.



17

نجاتش  باعث  باشد،  مسلمانی  هر  قلب  در  گر  ا انسانیت،  بارز 
gامام حسین فرمودۀ  به  شد  سبب  همان گونه که  بود؛   خواهد 

 حر به حرّیت برسد.

حقیقت کربال
تکرار  تاریخ  که  گفت  نباید  است.  تاریخ  تاریِک  گویه های  وا کربال 
مکررات است، چقدر بخوانیم؛ بس است دیگر! تاریخ تکرارشدنی 
از  که  شمر  بخوانیم.  و  بزنیم  ورق  بارهاوبارها  را  تاریخ  باید  است؛ 

ابتدای َامر شمر نبود؛ شمر، شمر شد!
  نطفۀ واقعۀ عظیم عاشورا از سال ها قبل، از زمان سقیفه بسته شد.
gعلی خانۀ  به  هجوم  حادثۀ  که  گفت  می توان   بی گمان 

گر  ا که  بود  عاشورایی   ،زهرا فاطمۀ  حضرت  با  برخوردشان  و 
عظمتش بیشتر از واقعۀ کربال نباشد، کمتر از آن هم نیست.

ربط  به هم  تسبیح،  دانه های  همچون  وقایع  این  حقیقت؛  در 
که فریاد امام   دارند. باید تاریخ را دوباره و چندباره خواند و دانست 

کنون نیز به گوش می رسد.  حسینg   برای هدایت آدمیان، هم ا
گر می بود،  واقعۀ کربال محصور در زمان و مکان خاص نیست که ا

جملۀ راهگشای »ُکّل ارض کربال و کّل یوم عاشورا«1 نیز بی معنا بود.
و  هرزمان  در  مردم  همۀ  برای  عاشورا  چرایی های  کاوی  وا در 
از آن  که به یقین یکی  هرمکاِن جغرافیایی درس هایی وجود دارد 

کربال و هر روزی عاشوراست. 1. هرزمینی 
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آموزه های مهم، تالش برای تحقق هدف امامت است و آن هدف، 
چیزی نیست جز هدایت بشریت؛ هرچند به شهادت یا اسارت منجر 

شود!
راه  در  تالش  بارز  نشانۀ   ،معصوم امامان  نور  سراسر  زندگی 
معرفت افزایی و هدایت انسان هاست. این عزیزان هریک تا سرحد 
گمارده اند و در این راه از هیچ کوششی دریغ  توان بر این مهم همت 

نکرده اند که مرور تاریخ، گواه روشنی است بر این مدعا.



19

و اما تاریخ...
دورۀ بعد از شهادت امام حسنg تا عاشورا، ده سال است. مردم 
 آن عصر، متشکل از صحابه و تابعین بودند و هنوز صدای پیامبر
خطبه  بارهاوبارها  اسالمی  امت  هدایت  برای  که  را   علی و 

می خواندند، در گوش و دل، زنده داشتند.
 مانند امامان پیشین خود gدر این ده سال، سیدالشهداء
خطبۀ  در   کرم ا پیامبر  توسط  که  را  امامت  جایگاه  تا  کوشیدند 
عظیم غدیر تبیین شده بود، تثبیت کرده و خالیق را به معرفت حق 

گاه کنند.  امام آ
کالم معصومg از سرچشمۀ وحی یعنی خداوند متعال نشئت    
پس  خداوند؛  سخن  یعنی   gمعصوم امام  سخن  و  است  گرفته 
که از سخنان معصومان به دست می آوریم، درصورت  شناختی 

تبیین درست، راه خطا را بر ما می بندد.
گر حرکت ما براساس همین شناخت صحیح، یعنی شناختی که از  ا
سخن معصومان  به دست آورده ایم، آغاز شود، حرکت در صراط 
مستقیم است و دیگر در تصدیق این راه، شبهه ای باقی نمی ماند؛ 
اماِم خود قدم  تا زمانی که پشت سر  گر به  بصیرت برسیم،  ا چون 

بزنیم، نه انحرافی هست و نه در جواب شبهات درمی مانیم.
   برای اینکه اهمیت این موضوع، یعنی ضرورت معرفت به اماِم زمان 
و ارتباطش با نّص سخن امامان معصوم   روشن شود، از سخنان 



20

استاد رحیم پور ازغدی استفاده می کنیم. ایشان در سخنرانی خود 
 gدربارۀ عاشورا، سؤالی مطرح کرده و با استفاده از خطبۀ امام حسین 

به آن پاسخ داده اند: 
که  کردند و در دورانی  واقعًا اصحاب پیامبر چه  ُخب 
کجا بودند؟  معاویه، یزید را برای خالفت معرفی می کرد، 
gسیدالشهدا مهم  سخنرانی  به  می کنم  اشاره   من 

کردند؛  که در مراسم حج در اواخر دوران معاویه ایراد  در ِمنا 
کاماًل علنی  تازه پچ پچ خالفت یزید شده و هنوز  زمانی که 
نشده بود.سیدالشهداg  در حج به یارانشان می فرمایند 
بزرگان،  از  می شناسید،  که  را  کسانی  همۀ  و  »بروید  که: 
مفسران قرآن، علما، اصحاب پیامبر، آدم های نخبه، 
روشن فکران و هرکسی که جامعه به آن ها توجه دارد و االن 
من  بخوانید.  فرا  را  همه  است،  مکه  در  و  حج  مراسم  در 
سخنان مهمی با آنان دارم.« گروهی نزدیک به نه صد نفر از 
بزرگانی را که به مراسم حج آمده بودند، جمع کردند. بیش از 
دویست َتن از اصحاِب درجه یک پیامبر و عده ای نیز از 
تابعین، همان نسل دوم و نسل سوم که پیامبر را ندیده 
بودند، همه درمنا جمع شدند. ]پس[ این مستندترین پاسخ 

تاریخ برای این سؤال است.
امامg  خطاب به بزرگان جهان اسالم می فرمایند: »این 
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کرد آنچه دیدید و می دانید؛ اما من از شما  طاغوت، با ما 
گر  ا و  کنید  تصدیقم  می گویم،  درست  گر  ا دارم.  سؤالی 
خطا می گویم، علیه من موضع بگیرید و در هیچ صورت، 
بی تفاوت نباشید؛ له یا علیه حرفی بزنید و موضع بگیرید. 
گر ما را  گوش بسپارید، استداللم را بشنوید و ا به سخنانم 
سزاوار این حق، ]یعنی[ حق حاکمیت و خالفت می دانید، 
از مراسم حج، مردم شهرهایتان را  بی طرف نمانید و بعد 
کهنه بشود و  کنید.  می ترسم این زخم،  به سوی ما بسیج 
آن ارزش ها و حقایقی که به خاطرش آن همه در جنگ بدر و 
خندق و ُحنین و خیبر و صفین و جمل و نهروان شهید شدند 
کهنه  کودک یتیم شدند،  که ریخت و هزاران  و آن خون ها 
و مندرس و از صحنه خارج بشود و آن معروف ها و ارزش ها 

از یادها بروند و منکرات و ضّدارزش ها ]بر آن[ غلبه کنند.«
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 ایشان سپس آیاتی از قرآن و احادیثی از پیامبر در منزلت 
و جالب است  برای مردم خواندند  را   اهل بیت و  خود 
  gامام حسین کردند!  معرفی  به تفصیل  را  خودشان   که 
به  یادآوری  برای  اما  بود،  معلوم  َنَسبشان  درحالی که 
چنین  موضع گیری  به  آن ها  واداشتن  و  پیامبر  اصحاب 
کردند و فرمودند: »پنجاه  شصت سال پیش را به یاد آورید 
‘ُحَسْیٌن  می گفت:  می گفت؟  چه  من  پیامبردربارۀ  که 

َنا ِمْن ُحَسْیِن.’«
َ
ی َو أ ِمّنِ

که صدها َتن از  در مرتبۀ بعد، به نسل جوان یعنی تابعین 
که َدعوی )ادعا( بر  کرد  آنان نیز در جلسه بودند، تفهیم 
کیستم؟ جد من  که: »من  سر چیست؟ از مردم می پرسید 
مگر  بودند؟...«  کسانی  چه  برادرم  و  پدر  و  مادر  کیست؟ 
 gهمه نمی دانند که این ها چه کسانی هستند؟ چرا امام 
این ها را می پرسد؟ این ها را می پرسد تا جایگاه خود را روشن 
با شما سخن  و  ایستاده ام  که من در چه جغرافیایی  کند 

می گویم.1

ح  خ )گفت وگــو بــا حســن رحیم پــور ازغــدی(، چ21، تهــران: طــر  1. نــک: حســینg؛ عقــل ســر
فــردا، 1388، ص68تــا69.
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من حســــینم!
من و شما هم حسینg  و َنَسب و خاندان ارجمندش را می شناسیم، 
اما بیایید باری دیگر این شناسنامۀ مطهر را مرور کنیم؛ پس بشنوید 

خطبۀ حسین بن علیg  را به قلم استاد سیدمهدی شجاعی:
من آمده ام برای زنده کردن مردم، نه ُکشتنشان. من آمده ام 
ساقطشان  حیات  از  اینکه  نه  ببخشم،  حیات  مردم  به 
جهنم  به  نه  مردم،  بهشتی کردن  برای  آمده ام  من  کنم. 
که خالیق را از جهالت برهانم  گسیل کردنشان. من آمده ام 
و به رستگاری برسانم، نه اینکه به زوِر نیزه و ضرب شمشیر، 
گر ارادۀ خداوند دربارۀ مردم، هدایت  بر آنان حکومت کنم. ا
گر ارادۀ الهی[ هدایت به هرقیمت  به زور و ]با[ کراهت بود، ]ا

بود، تحّقق آن برایش بسیار آسان و راحت بود.
 آن طلب که در »َهْل ِمْن ناِصٍر َینُصُرِنی«1 است، برای یاری 

کند؟ که مرا یاری   1. آیا یاری دهنده ای هست 
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من نیست! من مردم را به یاری خودشان فرا خوانده  ام. من 
کرده ام. من، آن سرشت  مردم را به یافتِن خودشان دعوت 

الهی مردم هستم که در دشت غفلتشان فراموش شده ام.
اَس َعَلْیَها«.1و2 من، آن »ِفْطَرَت اهلل« هستم که »َفَطَر الّنَ

مهجور  و  مغفول  که  هستم  مردم  حقیقی  خود  آن  من، 
مردم  پیشین  پیمان  آن  که  آمده ام  من  مانده ام. 
بیاورم. یادشان  به  را  ُکم«  ِبَرّبِ »َاَلْسُت  پاسخ  آن   را، 

خود  به  «؛3  َعاِتُبوَها...  َو  ْنُفَسُکْم 
َ
أ »َراِجُعوا   مردم!...  ای 

و  فطرت  از  و  کنید  رجوع  خود  خویشتِن  به  بازگردید! 
من  آیا  رواست؟!  من  کشتن  آیا  که  بپرسید  وجدانتان 
کشته شدن و خانواده و اهل بیتم سزاوارند به  سزاوارم به 

هتک حرمت ؟! 
آیا من، فرزند پیامبر شما نیستم؟! 

آیا  نیستم؟!  پیامبرتان  پسرعموی  و  وصی  فرزند  من،  آیا 
ایمان آوردنده و تصدیق کنندۀ پیامبر شما  اولین  پدر من، 

نیست؟!
کرم دربارۀ من و برادرم نفرمود: »این دو فرزند،  آیا پیامبر ا

که مردم را بر آن آفریده است.  1. اشاره به روم، 30: من آن فطرت الهی هستم 
کمــره اى، اخــالق اســالمی )ترجمــۀ جلــد پانزدهــم بحــار األنــوار،( ، چ1، تهــران:   2. محمدباقــر 
ــی پذیــرش  ــر سرشــت یکتاپرســتی اســت و به قول ــا، ص32: »فطــرت خــدا آفرینــش ب مهــر، بــی ت

ــوان دریافــت آن اســت.« حــق و ت
 3. نک: محمدباقر مجلسی، بحار األنوار، ج 45، تهران : اسالمیه ، بی تا، ص6.
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سید جوانان اهل بهشت اند«؟!
ُکْنُتْم ِفی  ُبُیوِتُکْم  ْو 

َ
که می فرماید: N...ُقْل ّل مگر این آیه را 

ُکِتَب َعَلْیِهُم اْلَقْتُل ِإَلی  َمَضاِجِعِهْم...M،1 در قرآِن  ِذیَن 
َ
َلَبَرَز اّل

نازل شده بر جّدم ندیده اید؟!
مردم  این  امتحان  و  آزمون  بمانم،  خود  جای  در  من  گر  ا
آنان تمام می شود؟! من  بر  چه می شود و حّجت چگونه 
و موقعیت و وضعیت من، آزمایش هستیم برای َخلق، تا 

تکلیف و موضعشان را درقبال حقیقت روشن کنند... .
کشتن و نابودکردن ]دشمنان  که قدرت من برای  بدانید 
خدا[، بیش از ]مالئک و جّنیان[ است؛ ولی سّنت الهی این 
َنٍة َو َیْحیی  َمْن َحّیَ َعْن  است که: Nِلَیْهِلَک َمْن َهَلَک َعْن َبّیِ

 2.Mَنٍة َبّیِ
بر  حکومت  نبود  حاضر  که  هستم  پدری  آن  فرزند  من 
پوست  که  بها  این  به  بپذیرد،  را  هفت گانه  جهان های 
جویی را به ستم از دهان مورچه ای برگیرد ]و فرمود:[ »به 
گر هفت اقلیم جهان را به من بسپارند و مرا  خدا سوگند، ا
کنند،  مطلق العنان  حاکم  است،  آسمان  زیر  در  هرچه  بر 
منوط به اینکه پوست جویی را از دهان مورچه ای به ستم 

کشته شــدن بــرای  کــه  گــر در خانه هــای خــود ]هــم[ بودیــد، آن هــا   1. آل عمــران، 154: »...بگــو ا
آن هــا مقــّرر شــده بــود، قطعــًا به ســوی آرامگاه هــای خــود بیــرون می آمدنــد... .« 

کــه  ک می شــوند، از روی اتمــام حجــت باشــد و آن هــا  کــه هــال  2. انفــال، 42: »...تــا آن هــا 
». باشــد...  روشــن  دلیــِل  روی  از  می شــوند[،  هدایــت  ]و  زنده انــد 
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بستانم، نمی پذیرم.«
که امت جدم را به مسیر درست بازگردانم:  من برخاسته ام 
کنون  ا اما  ی «؛1  َجّدِ ِة  ّمَ

ُ
أ ِفی   ِح  

َ
ْصال ِ

ْ
ال ِلَطَلِب   »َخَرْجُت  

باورهای مردم به دین جدم، سست شده و کاروان امتش از 
صراط مستقیم، منحرف شده است و من آمده ام که مردم را 

احیا کنم؛ نه آنکه بمیرانم.
کنم و به  کارواِن به خواب رفته را بیدار  که این  من آمده ام 
 

َ
 َتَرْوَن أّن الحّقَ ال

َ
ال

َ
مسیر رستگاری و سعادت برگردانم: »أ

 ُیْنَهی َعْنه...«؛2 آیا نمی بینید که به 
َ

ّنَ الَباِطَل ال
َ
ُیْعَمُل ِبِه َو أ

حق عمل نشده و از باطل نهی نمی شود؟! ...آیا نمی بینید 
که فضایل اخالقی در میان امت اسالم، مضمحل شده و 

جای خود را به رذایل بخشیده است؟!
درچنین شرایطی، اولین و ابتدایی ترین قدم، امربه معروف 
گر بتوانم،  و نهی ازمنکر است؛ پس من از جا برمی خیزم تا ا
آنان  ابتدا  بنشانم.  جایشان  سر  را  ستمگر  و  فاسد  ُحکام 
اعمال  عقوبت  از  و  می خوانم  فرا  فالح  و  اصالح  راه  به  را 
آُمَر  ْن 

َ
أ ِریُد 

ُ
»أ می ترسانم:  آثارشان  هالکت  و  شیطان مدار 

ِبی  َعِلّیِ 
َ
ی َو أ ِسیَر ِبِسیَرِة َجّدِ

َ
ْنَهی َعِن اْلُمْنَکِر َو أ

َ
ِباْلَمْعُروِف َو أ

امت  کاروان  که  می کنم  تالش  من  َطاِلٍبg «؛3  ِبی 
َ
أ ْبِن 

 1. محمدباقر مجلسی، بحار األنوار، ج 44، تهران : اسالمیه ، بی تا، ص329.  
 2. الحیاة، ترجمۀ احمد آرام، ج 5، ص259.

 3. محمدباقر مجلسی، بحار األنوار، ج 44، تهران : اسالمیه ، بی تا، ص329و330.  
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که  می کنم  تالش  بازگردانم.  مستقیم  صراط  به  را  جّدم 
سّنت امربه معروف و نهی ازمنکر را در میان امت جّدم احیا 
که با بلندترین صدا  کنم. تالش می کنم  و تثبیت و ترویج 
گوش آیندگان،  گوش تاریخ فریاد بزنم و این پیام را به  در 
اعم از پیروان و غیرپیروان برسانم که: آنان که مرا امام خود 
می دانند و تبعیت از مرا فریضه می شمرند، درچنین شرایطی 

ْسَوة.«
ُ
موظف اند، همانند من عمل کنند: »َو َلُکْم ِفّیَ أ

و  ظلم  و  انحراف  و  خالف  از  را  آنان  که  شوند  موفق  گر  ا
کرده اند و خیر و  که به تکلیف خود عمل  اجحاف بازدارند 
گر موفق نشدند،  سعادت هردو جهان را به کف آورده اند و ا
که تن به ذلت دهند و دست بیعت در دست  حق ندارند 
ِلیِل 

َ
ْعِطیُکْم ِبَیِدی ِإْعَطاَء الّذ

ُ
 أ

َ
 َو اهلِل ال

َ
ستمگران بگذارند: »ال

ِفّرُ ِفَراَر اْلَعِبیِد«؛1 نه، به خدا سوگند که نه حاضرم دست 
َ
 أ

َ
َو ال

از  بردگان  چون  نه  و  بسپارم  شما  به دست  ذلت  و  بیعت 
مقابلتان بگریزم.

آی مردِم همۀ زمان ها و همۀ مکان ها! خون من را بر تارک 
َلُکْم فی   کاَن  Nَلَقْد  بگیرید. مگر  ببینید و سرمشق  تاریخ 
ْسَوٌة َحَسَنٌة2M را خـداوند متعــال به صــراحت در 

ُ
َرُسوِل اهلِل أ

قرآنش نفرمود؟! پا جای پای او )رسول خدا ( بگذارید. 
 1. ،ابوعلــی فضل بن حســن طبرســی )شــیخ طبرســی(،  إعــالم الــورى بأعــالم الهــدى  ، چ3، 

تهــران : اســالمیه ، 1390ق، ص242.
 2. احزاب، 21.
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َنا ِمْن 
َ
ی َو أ و مگر پیامبر به صراحت نفرمود: »ُحَسْیٌن ِمّنِ

ُحَسْیِن؛ حسین از من است و من از حسینم«؟! اینک من 
باصراحت از شما می خواهم که مرا سرمشق و اسوۀ خود قرار 

ْسَوة.«
ُ
دهید: »َو َلُکْم ِفّیَ أ

کنید.  کنید. از من یاد بگیرید. ازمن تبعیت  از من پیروی 
در مقابل حکومِت ستم خم نشوید و نشکنید! بمیرید؛ اما 
خفت بیعت با ستمگران را نپذیرید: »کسی مثل من با کسی 
مثل یزید بیعت نمی کند.« این خون من، بهای ماندگاری 

پیام و کالم و رفتارم!
شتاب  من  ُکشتن  در  و  بشنوید  مرا  حرف های  مردم،  ای 
و  بگویم  شما  به  بدانید،  است  الزم  که  را  آنچه  تا  نکنید 
حقیقت برای شما آشکار و حجت بر شما تمام شود و آنچه 

می کنید، دانسته عمل کنید.
این  از  را  تا مردم  فریاد می زنم  بتوانم،  که  به هرزبان  من 
خواب خطرناک بیدار کنم و از این ظلمت مهلک برهانم و 
که خودم  گردانم. من قول داده ام  به مأمن فطرت بازشان 
را و هرآنچه عزیز می دارم و محبوب می شمرم، ِفدیه )هدیه( 
کنم تا بشریت به هدایت و نجات و رستگاری دست یابد. 
که بشریت را در دنیا و آخرت دستگیری  من قول داده ام 

کنم.1
1. نک: سیدمهدی شجاعی، سقای آب و ادب، چ3، تهران: کتاب نیستان، 1389، ص133تا162.
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صراط؛ حرکت در مسیر امامت                                                                                                                              
گره خورده، آغاز  که به امامت  شیعه راه تاریخی خود را با اعتقادی 
گذر ُپر از رنِج تاریخ،  کرده است. در این راه ُپرفرازونشیب و در این 
کاخ های سالطین ظلم بر اجساد شیعیان بنا شد تا امروز در این نسل، 
که این میراث جاودان، برای ما  میراث امامت به ما برسد. افسوس 
که باید،  شیعیان ناشناخته مانده است و هنوز ضرورتش را آن طور 
درک نکرده ایم! در این عصر نیز هنوز شناخت اماِم  زمان برای ما جا 

نیفتاده است و انگار از واژه  های مبهم زبان است!
باید جایگاه امامت را بشناسیم و ضرورتش را لمس کنیم و براساس 
کنیم تا به عشقی از  همان ضرورت، وجود امام زمانمان را احساس 
امام برسیم که ما را از این رکود فکری نجات دهد. باید حرکتی سازنده 
آغاز کنیم و این سازندگی را در انتظارمان به وضوح نشان دهیم. باید 

در چگونگی انتظارمان بیندیشیم!
انتظاری انتظار است که ما را حرکت دهد. در یک جا ایستادن، در 
کد را می گنداَند:  آب آنجایی که  همان جا ماندن است. ایستادن، آب را
حرکت می کند، حیات و زندگی می بخشد و آنجایی که ساکن بماند، 
که با او هم جواری داشته  نه تنها می گندد، بلکه هر آن چیزی را هم 

باشد نیز  می میراند.
که ما را به حرکت   پس باید شناخت! این شناخِت درست است 
امامش  سر  پشت  همیشه  و  بشناسد  را  راه  که  کسی  می دارد.  وا 
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کند، به بیراهه نخواهد رفت و دیگر در اسارت دنیا نیست؛  حرکت 
زیرا کالم امام که قرآن ناطق است، همیشه راهگشای اوست و آن که 
با معرفت، به عظمت امامش رسیده است، در صراط مستقیم قدم 

گذاشته است.
که اتفاق افتاده  این شناخت هم مانند بسیاری از وقایع تاریخی 
است، در همۀ دوره ها مصداق هایی دارد. مصداق بارز این شناخت 
کربال و عاشورا رقم خورد. چه زیباست اشارۀ استاد  از امام زمان، در 
صفائی حائری به حرف زنده دلی که گفته بود: »آن ها که در نینوا 
که از یک لقمه نگذشتند؛ از  کشتند، همان هایی بودند  حسین را 
یک چای داغ نگذشتند؛ از اول و دوم نگذشتند تا آنجاکه نتوانستند 
گندم ری هم بگذرند تا آنجاکه دستشان را هم با خون حسین  از 

شستند!«1
امام حسینg   به قربانگاه کربال رفت تا عشق حقیقی را در دل ها 
کند. سیدالشهداg  الگویی برای حرکت شیعه است تا ما در  زنده 
کربال بدانیم و همۀ روزها  مسیر حرکت جامعه مان، همۀ عرصه ها را 
را عاشورا بشماریم؛ پس خوب است ما از محرم، به عنوان فرصتی 

بی بدیل برای بهره وری بیشتر از چنین الگوهایی استفاده کنیم.

 1. علی صفائی حائری، صراط، چ6، قم: لیلة القدر، 1385، ص93.
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محرم؛ فرصت حرکت براساس الگو
کامل خداباوری و تکلیف محوری و غیرت  امام حسینg  الگوی 
دینی است. دهۀ محرم، فرصتی است تا براساس این الگوی ناب 
کربال و یاران مؤمن  را به قافلۀ همیشه جارِی  کنیم و خود  حرکت 
حسینg  برسانیم.  محرِم هرسال، شروعی برای حرکت به جلو 
و ارتقای بینش و شعور دینی است؛ بر این اساس، هرسال انتظار 
کامل ترشدن و حسینی ترشدن در همۀ دوستداران اباعبداهلل وجود 

دارد.



34

محرم؛ فرصت بصیرت افزایی

ممکن است در طول سال، بینش های متعددی را در سبد فکری 
خود جای دهیم؛ ولی همیشه این بینش ها به تحول و رفتارهای 
جدید نمی انجامد، بلکه نیازمند هیجانی برای حرکت اصالحی مثبت 

است.
در روزهای محرم، از پیوند بصیرت و محبت و شور و شعور و بینش 
و رویش، تحولی تازه فرصت جان گرفتن می یابد و در کنار دانسته های 

جدید و قدیم، تمایل به بهترشدن نیز  رخ می نماید.
ولی  داریم؛  باور  آن  به  که  است  ارزش هایی  حرمت دار  محرم، 
شاید فرصت ظهورش را نداشته ایم. اینک اسباب مهیاست و عرصۀ 
کنیم و یادمان  شناخت فراهم است؛ محرم سال 61 هجری را مرور 
کربالست و هرروزی عاشورا! پس خوب بنگریم:  که هرزمینی  باشد 
کارزار بین خوبی ها و بدی ها در ستیزند تا با  مردان عمل در میدان 

چیرگی بر تاریکی ها، به روشنایی برسند. ما کدام راه را برمی گزینیم؟

و مهدی موعود   gامام حسین
بــه   ،امــام مهــدی و    gامــام حسین احــوال  در  مطــالعه  بـا 
گفت قیام هر دو  شباهت هایی دست می یابیم؛ چنان که می توان 
بزرگوار سّنت الهی است: امام حسینg  با نثار تمام هستِی  خود، 
درکنار یاران وفادارش اسالم محمدی را زنده کرد و حضرت مهدی 
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با قیام خود به خون خواهی جّدش حسینg  می آید و خود را منتقم 
خون خدا معرفی می کند. 

عدل  حکومت  تشکیل  و  خود  قیام  با   ولِیّ  عصر حضرت 
این همان بشارت  بر ستمگران جورپیشه چیره می شود.  جهانی، 

تخلف ناپذیری است که در قرآن و سّنت آمده است. 
که چرا  گر به درک حقیقِی واقعۀ عاشورا برسیم، خواهیم فهمید  ا
یاد  زنده ماندن  به    gامام حسین شهادت  از  پس   معصومان
کید کرده اند. می توان یکی از دالیل آن را در زیارات و ادعیۀ  عاشورا تأ
 جست وجو کنیم. اینکه ائمۀ اطهار رسیده از امامان معصوم
یا   آل محمد قائم  را   مهدی حضرت  دعاها،  از  بسیاری  در 
کرده اند، در واقع زمینه سازی  منتقم خون امام حسینg  معرفی 

برای حکومت جهانی مهدوی است.
که با قلوبی مهروموم شده، به دشمنی با  در واقعۀ عاشورا عده ای 
که تاکنون  خاندان پیامبر برخاسته بودند، فجایعی را رقم زدند 
که  در هیچ واقعۀ تاریخی مانند آن اتفاق نیفتاده است. اینجاست 
گفت حرکت در سایۀ امامت راهگشاست و هر راهی غیر از  می توان 
  gبیراهه است؛ چنان که در سخنی از امام سوم راه معصومان
 ِذکُرُه ما َخَلَق 

َ
اُس إّنَ اهلَل جّل َها الّنَ به یارانش چنین می خوانیم: »أّیُ

 ِلَیْعِرُفوُه َفإَذا َعَرُفوُه َعَبُدوُه َفإَذا َعَبُدوُه اْسَتْغَنْوا ِبِعباَدِتِه َعْن 
َّ

اْلِعَباَد إال
ِعَباَدِة َمْن ِسَواُه؛ ای مردم، خداوند عّز و جل بندگان را نیافرید، مگر 
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برای اینکه او را بشناسند و هنگامی که او را شناختند، عبادتش کنند و 
زمانی که او را عبادت کردند، از پرستِش جز او بی نیاز می شوند.« 

ی َفَما َمْعِرَفُة اهلِل؛ ای  ِبی أْنَت و ُاّمِ
َ
مردی عرض کرد: »َیاْبَن َرُسوِل اهلِل ِبأ

پسر رسول خدا، پدر و مادرم  فدایت! معرفت و شناخت خدا چیست؟«
ِذی َیِجُب 

َ
ُکّلِ َزَماٍن ِإَماَمُهُم اّل ْهِل 

َ
سیدالشهداg  فرمود: »َمْعِرَفُة أ

َعَلْیِهْم َطاَعُتُه؛ شناخت، آن است که مردِم هر روزگار، امام و پیشوایی 
را که اطاعتش بر آن ها واجب  است، بشناسند.«1

شیخ صدوق پس از بیان این روایت در علل الشرایع، توضیح 
خودشان  زماِن  امام  از  روزگار  هر  اهل  »شناخِت  که:  است  داده 
 gمعصوم امام  وجود  از  را  زمانی  هیچ  خداوند  که  بدانند   یعنی 
گر امامی نباشد، مردم از عبادت غیرخدا ایمن  خالی نمی گذارد؛ زیرا ا
گر  نمی مانند«؛ چون امام حافظ دین و عقاید مذهبی مردم است و ا
امام نبود، خرافه ها و بدعت ها در بین مردم رایج و انحراف و گمراهی 

گیر می شد. فرا
گرچه امام زماِن ما در  امروزه نیز زمین از حجت الهی خالی نیست و ا
پس پردۀ غیبت به سر می برند، اما حفظ دین و عقاید مردم، برعهدۀ 
علماست و طبق فرمودۀ شخص ولّیِ عصر ما موظف به پیروی 
از مراجع بزرگوار تقلید هستیم و درواقع این بزرگواران،  حجت بر مردم 

. هستند و امام زمان

 1. ابوجعفر محمدبن علی بن  بابویه قمی )شیخ صدوق(، علل الشرائع، ج 1، ص9.
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امامت،  حق  در  مختلف،  به دالیل   ائمه از  هریک  زمان  در 
نبوِد معرفت و بصیرت به  اثر  که عمدۀ آن در  اجحاف شده است 
ایشان در میان مردم آن عصر بوده است؛ درصورتی که این بزرگواران 
می توانستند با داشتن یارانی همراه، در برابر حکومت جوِر زمانشان 
قیام کنند. این فرصت قیام بنابه شرایط حاکم بر جامعه در آن زمان، 
برای هیچ یک از امامان معصوم تا به امروز اتفاق نیافتاده است؛ 
که قیام  اما همۀ ایشان در سخنانشان این بشارت و نوید را داده اند 
مهدی موعود قطعی است و حکومت او، تنها حکومتی است که 
که هدف سلسلۀ امامان معصوم است و آن را  می ماند و درختی 
با رنج و مشقت فراوان نشانده اند، در زمان حضرت مهدی به بار 
کمال علم و معرفت در سایۀ حکومت سراسر  می نشیند و ثمره اش 

عدل مهدوی است.
نقل  مصباح المتهجد  در   طوسی شیخ  مرحوم  که  روایتی  در 
عاشورا  روز  در  که  فرموده اند  شیعیان  به    gامام باقر است،  کرده 
ُجوَرَنا 

ُ
ْعَظَم اهلُل أ

َ
کنند و به یکدیگر تسلیت بگویند: »أ این گونه دعا 

َماِم  ِ
ْ

ِه  ال اِلِبیَن ِبَثاِرِه َمَع َوِلّیِ ُکْم ِمَن الّطَ ا ِبُمَصاِبَنا ِباْلُحَسْیِن َو َجَعَلَنا َو ِإّیَ
که: »خداوند ثواب های  ٍد«؛1 با این مفهوم  اْلَمْهِدّیِ ِمْن آِل ُمَحّمَ
کرده و ما  عزاداربودن ما برای مصیبت های امام حسینg  را زیاد 
و شما را در خون خواهی سیدالشهداg  در رکاب ولّیِ خود، مهدِی 
فقــه  مؤسســة  بیــروت:  ج 2،  چ1،  المتهجــد،  مصبــاح  طوســی،  محمدبن حســن  ابوجعفــر   .1 

ص772و773. 1411ق،  الشــیعة، 
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آل محمد قرار دهد.« 
واقعۀ  دل  از  مهدوی  جهانی  حکومت  که  است  معتقد  شیعه 
 gکه حسین بن علی که همان  اهدافی   عاشورا برخاسته است؛ چرا
در  را  نیز همان ها   ولِیّ عصر حضرت  دنبال می کرد،  عاشورا  در 
زمان حکومت جهانی اش دنبال می کند. قرار است حکومت مهدوی 

همان پیام هایی را داشته باشد که دیگر ائمه نیز داشتند. 
در زیارت ناحیۀ مقدسه، امام زمان مرثیه سرایی جان سوزی 
انتقام خون  نیز[  اساس  آن  ]بر  و  است  کرده    gامام حسین برای 
امام حسینg  با امام مهدی خواهد بود. درزمینۀ وضعیت عصر 
ظهور ، در روایتی از امام حسینg  این طور آمده است که آن حضرت 
انزجار و  زمانی که  دارید، تحقق نمی یابد؛ جز  انتظار  »آنچه  فرمود: 
نفرت از یکدیگر در شما رواج یابد: گروهی علیه گروهی دیگر شهادت 
کنند.« راوی پرسید: »چه چیزی در  دهند و همدیگر را لعن و نفرین 
این زمان است؟« سیدالشهداg   در پاسخ فرمود: »همۀ خیرها در 
این زمان است؛ زیرا مهدیg خروج می کند و همۀ این زشتی ها 

را از میان برمی دارد.«1 

ِفــی   ــُه  
ُ
ُکّل »...اْلَخْیــُر  205و206:  الغیبــة،ص  عکبــری  نعمانــی،  محمدبن ابراهیم بن جعفــر   .1 

ــُه .«
َ
ُکّل ــَک  ــُع َذِل ــا َو َیْدَف ــوُم َقاِئُمَن ــاِن  َیُق َم ــَک  الّزَ َذِل



39 عاشورا در نگـاه بزرگان

به  به خوبی  کالمشان  در  ما  بزرگان  و  عاشورا مدرسۀ معرفت است 
گهرهای نابی برای ما و نسل آینده به یادگار  کرده و  این مهم اشاره 

گذاشته اند.
در این مجال به اندکی از آن بسیار بسنده می کنیم؛ به این امید که 
تأمل در سخنان ایشان و عبرت گیری از عاشورا، راهگشای ما در برابر 

هجمه های فرهنگی دشمنان اسالم باشد. 
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vامـــــام خمینـــــــــی
که   »محرم، ماه نهضت بزرگ سید شهیدان و سرور اولیای خداست 
با قیام خود در مقابل طاغوت، تعلیم سازندگی و کوبندگی به بشر داد 
و راه فنای ظالم و شکستن ستمکار را در فدایی دادن و فدایی شدن 
دانست.1 این محرم را زنده نگه دارید! ما هرچه داریم، از این محرم 
است و از این مجالس. مجالس تبلیغ ما هم از محرم است؛ ]از [ این 
گر این مجالس وعظ و خطابه  قتل سیدالشهدا و شهادت اوست. ا
نمی شد.2  پیروز  ما  کشور  نبود،  سوگواری  اجتماعات  و  عزاداری  و 
که با این منبرها، با این روضه ها و با این  هزاروچهارصد سال است 

مصیبت ها و با این سینه زنی ها اسالم را حفظ کرده اند.3«
مقام معظم رهبری )مدظله العالی(

»امام حسینg ، ازلحاظ عملی، درس بزرگی به همۀ تاریخ اسالم 
داد و درحقیقت، اسالم را، هم در زمان خودش و هم در هر زمان 
دیگری بیمه کرد. هرجا فسادی از آن قبیل باشد، امام حسینg  در 
آنجا زنده است: با شیوه و عمل خود دارد می گوید که شما باید چه کار 
کربال زنده  کنید، تکلیف این است؛ لذا باید یاد امام حسینg  و یاد 

باشد؛ چون یاد کربال این درس عملی را جلوی چشم می گذارد.«4

 1. صحیفۀ نور، ج2، ص11.
 2. همان، ج17، ص58.

 3. همان، ج8،ص69.
 4. مؤسسۀ فرهنگی قدر والیت، امانت داران عاشورا،  تهران: قدر والیت، 1379، ص 49.
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حرف آخر
سالم بر تو، روزی که زاده شدی و روزی که می میری و روزی که زنده 

برانگیخته می شوی.1 
سالم بر آزادمرد تاریخ، سالم بر خون خدا و فرزنِد خون او! 

زمزمه  تنهایی ات  لحظۀ  در  که  خشکیده ات  لبان  بر  سالم 
ک یا غیاث  کردی: »الهی رضًا بقضائک تسلیمًا المرک ال معبود سوا

المستغیثین.«2
سالم بر جسم پاره پاره ات که با آیه آیۀ سورۀ فجر به پرواز در آمد: 

  3.Mِتی ًة  *  َفاْدُخِلی ِفی ِعَباِدی*  َواْدُخِلی َجّنَ ْرِضّیَ ِک َراِضَیًة ّمَ Nاْرِجِعی ِإَلی َرِبّ
سالم بر حسینg  ! سالم بر آموزگار مکتب خونین کربال! 

که با سرخی خونش بر برگه های تاریخ، پیام    gسالم بر حسین
آمدن عدالت گستر جهان را نوید داد.

و سالم بر منتقم خون خدا. موالی من! ما پیام سرخ قیام جّدتان 
حسینg   را به سبزِی نگاه انتظارمان دوخته ایم و غریبانه نجوا 
می کنیم: »اللهم عجل لولیک الفرج والعافیة و النصر واجعلنا من خیر 

انصاره و اعوانه و المستشهدین بین یدیه.«

 1. مریم، 15.
 2. خدای من! به قضای تو راضی و در برابر فرمانت تسلیم هستم و معبودی جز تو نیست؛ 

ای فریادرس فریادخواهان.
 3. فجر، 28تا30: »به سوی پروردگارت بازگرد، درحالی که هم تو از او خشنودی و هم او از تو 

خشنود است *  پس در سلک بندگانم در آی * و در بهشتم وارد شو!«
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توضیحات شرکت در مسابقۀ فرهنگی

 ماه دلدادگی
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سؤال ها

سؤال اّول
کربال و خاندان  کدام خصیصۀ مشترک و مهم در شهدای واالمقام 

امام حسینg، بیش از سایر ویژگی ها نقش آفرین بوده است؟
1. شناخت و معرفت امام خویش و اطاعت از امر ایشان 

2. شجاعت در مقابله با دشمنان در موقعیت های دشوار
3. قدرت تصمیم گیری مستقل در وضعیت های بحرانی

گاهی از انواع رموز جنگی و آمادگی جهاد  4.آ

سؤال دوم
 نطفۀ واقعۀ عظیم عاشورا از کدام زمان بسته شد؟

1. از جنگ ُاحد
g2. پس از صلح امام حسن

3. از زمان سقیفه
4. از غدیر خم

سؤال سوم
گذر از شبهات در هر  گزینه، الزمۀ حرکت در صراط مستقیم و  کدام   

عصر و زمان است؟
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1. فقط شناخِت خود
2. شناخت وظایف اجتماعی

3. شناخت اماِم هر زمان 
4. شناخت جامعه

سؤال چهارم
کدام دو ویژگِی شخصیتی سبب   gبراساس فرمایش  امام صادق

شد که حضرت عباسg  از امتحان الهی سربلند بیرون بیایند؟
1. بصیرت سیاسی و ادب ذاتی

2. بصیرت نافذ و شجاعت
3. شجاعت و ایمان استوار

4. بصیرت نافذ و ایمان محکم

سؤال پنجم
کید معصومان به زنده ماندن واقعۀ عاشورا چیست ؟ دلیل تأ

g1. یادآوری مصائب امام حسین
2. سلب آرامش از حاکمان جور

3. زمینه سازی برای حکومت جهانِی مهدوی 
4.به دست آوردن پاداش دنیوی و اخروی


