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مقدمه
فرهنگ عاشـورا بزرگ ترین سـرمایه تشـیع در مسـیر پـر تالطم و پر 
مخاطره تاریخی بوده اسـت و به یقین آنچه شـیعه را در مقابله هجمه 
ها وترفندهای شـیاطین زمان، سـر بلند و عزیز و مقاوم داشته و ضامن 

عزت و اقتدار او بوده، ....همین سرمایه بی بدیل است. 
عاشورا حادثه ای نبود که در یک نیم روز منحصر باشد و اتفاقی نبود که 

در قواره یک رخداد تاریخی بتوان آن را  تحلیل کرد.
عاشورا تجلّی تقابل همیشگی حق و باطل و تابلوی درخشان ارزش ها 
و شعائر و عصاره عشق و عرفان و معنویت است. پایداری، سرزندگی و 
نشـاط، شـهامت و شهادت طلبی، بالندگی و والیت مداری شیعه ریشه 
در فرهنگ ناب عاشـورا دارد و به زعم همان کسـانی که قرن هاسـت 
اندیشـه اسـتحاله و یا نابودی مکتب تشـیع را  در سـر می پرورانند، رمز 
این عزت و اقتدار و صالبت، تأسی شیعه به نهضت خونین عاشوراست. 
عاشـورا زمینه سـاز خودباوری و الهام بخش انقالبیون وآزادی خواهان 
در تمـام دنیـا و در طول تاریخ بشـر می باشـد و اینک هـر جا ندای حّق 
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وآزادی و ظلم سـتیزی بلند اسـت پرچم سرخ حسینی رخ می نماید. به 
فرموده امام راحلu: اگر قیام حضرت سیدالشـهداq نبود امروز هم 
نمی توانستیم پیروز شویم.واقعه عاشورا از 61 هجری تا خرداد 61 و از 
آن تا قیام عالمی بقیه اهلل)ارواحنا فداه(در هر مقطع انقالب سـاز اسـت. 

صحیفه نور ج 17 صفحه 60
این خون سیدالشهداqاست که خون های همه ملت های اسالمی را 

به جوش می آورد. صحیفه نور ج 15 صفحه 204
محرم و صفر که می رسـد و بزم های عزای سیدالشـهداqدر گوشـه 
گوشـه گیتی جان می گیرند، انگار جان تازه ای به کالبد بشـریت دمیده 
مـی شـود و طنین نوحه ها و مرثیه ها بـار دیگر موجب تقویت حّق و به 

عزلت رفتن باطل و ایادی آن می شود.
qیکـی از بـزرگ ترین نعمت ها، نعمت خاطره و یاد حسـین بن علی

یعنـی نعمـت مجالس عزا، نعمت محـرم و نعمت عاشـورا برای جامعه 
شـیعی ماسـت. مردم قـدر مجالس عزاداری را بداننـد و از این مجالس 

استفاده کنند. )رهبر معظم انقالب(
عزاداری برای سیدالشهداqسبب می شود که شور و احساس، از شعور 
و شـناخت برخوردارگردد و ایمان را در ذهن جامعه دینی زنده نگه دارد 
و مکتب عاشـورا به عنوان یک فکر سـازنده و الهام بخش همواره تأثیر 

خود را حفظ کند.
به تعبیر اسـتاد شهید مرتضی مطهریe: در شرایط خشن یزیدی، در 
حزب حسینی ها  شرکت کردن و تظاهر به گریه کردن بر شهداء نوعی 
اعالم وابسته بودن به گروه اهل حق و اعالن جنگ با گروه باطل و در 

حقیقت، نوعی از خود گذشتگی است.
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اینجاسـت که عزاداری حسین بن علیqیک حرکت است. یک موج 
اسـت و یک مبارزه اجتماعی اسـت. )نهضت های اسالمی در صد ساله 

اخیر صفحه 89(
شـور و نشـاط و آمادگی معنوی که در سـایه یاد و نام امام حسینq در 
جامعه ایجاد می شـود بهترین فرصت بـرای مبلغان گرانقدر و متولیان 

امور فرهنگی و دینی جامعه به ویژه خدمت گزاران مساجد است.
عطر روضه های سیدالشـهداq دلها را مهّیای پذیرش حق می کند و 
گریه های برخاسـته از عشـق و سـوز، روح و جان را در مسیر معنوّیت و 
عبودّیت  قرار می دهد.از سوی دیگر مساجد به عنوان خانه های خدا و 
پناهگاه اهل ایمان، خاسـتگاه و بستر نشر معارف اسالمی و سنگرهای 
اصلی دفاع از حریم دین و والیت، بهترین مکان برای برپایی مجالس 
عزاداری هسـتند و نقش بی بدیل در حفظ و تداوم این فرهنگ عمیق 

و اثرگذاردارند.
از این رومرکز رسـیدگی به امور مسـاجد در راسـتای رسـالت خویش و 
بـا هـدف فرهنگ سـازی و توانمد سـازی، و ایجاد زمینـه بهره گیری 
حداکثـری از ایـن فرصـت ناب و طالیـی اقدام به تهیه و تدوین بسـته 
های محتوایی نموده اسـت. مجموعه حاضـر که حال تالش محققین 
ارجمند در موسسه امیر بیان به ویژه برادر ارجمند جناب حجت االسالم 
سـامان هادی پور می باشـد در تالش است معارف ناب عاشورایی را در 
قالـب فیش های سـخنرانی به ائمه محتـرم جماعات و مبلغان گرانقدر 

تقدیم کند.
الزم اسـت از زحمات ایشـان و همکاران گرانقدر و همچنین دوسـتان 
عزیزمـان در دفتـر مطالعـات و پژوهش هـای مرکز رسـیدگی به امور 
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مساجد صمیمانه سپاسگزاری نمایم.
امید اسـت با  تذکرات و نقدهای سـازنده شما، توفیقات بیشتری همراه 

مان گردد.
مرکزرسیدگیبهامورمساجد
معاونتفرهنگی-اجتماعی
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انگیزه سازی
یکی از شهدای نازنین کربال پیرمردی است که هر چند نام و شهرتی از 
او در تاریخ نقل نشـده، عشق بازی زیبایی با اباعبداهلل الحسین دارد 
و وجه شباهتی نیز بین آن شهید عزیز و شما عاشقان ابی عبداهلل که از 
شـب اول به مجلس آقا آمدید، وجود دارد که این داسـتان را شنیدنی تر 

می کند؛ 
یکـی از تجـار کوفـه نقـل می کنـد: با پـدرم بـرای تجـارت از کوفه به 
شـهرهای دیگر مسـافرت می کردیم، به یک کاروانسـرا ی عراقی که 
می رسـیدیم، پیرمردی را آنجا  می دیدیم که زیر سـایه بانی نشسته؛ هر 
کاروانی که از راه می رسـد، بلند می شـود، نزدیک رفته و خوب کاروان 
را بررسـی می کند و بعد ناامید برمی گردد و زیر سایه استراحت می کند. 
یک بار پدرم جلو رفت و پرسید: پدرجان اینجا در این بیابان بدون خانه 

و زندگی و کار دنبال چه می گردی؟
گفـت: »وقتـی جـوان بـودم خدمـت آقا رسـول اهلل بودم کـه امام 
 که آن زمان کودکی بود، وارد شد. بالفاصله رسول خدا ،حسین
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برخاسـت و او را در بغل گرفت و روی پاهای خودش نشـاند و با حالت 
گریـه فرمـود: این حسـین من روزی در سـرزمینی به نـام کربال تنها و 
غریب می ماند. هر کدام از شما  آن روز به فریادش برسید و یاریش کنید، 
فردای قیامت با من محشور خواهید شد. سال ها از این قضیه گذشت تا 
چند وقت پیش که من از اینجا رد  شدم و فهمیدم نام این سرزمین کربال 
اسـت. تا نام این سـرزمین را شـنیدم، یاد کالم رسول اهلل افتادم، از 
ابی عبداهلل سراغ گرفتم. گفتند از مکه به سمت کوفه حرکت کرده. 
فهمیدم پیش بینی حضرت در حال اتفاق اسـت. اینجا ماندم و به انتظار 
نشسـتم تا وقتی امام حسـین وارد سـرزمین کربال می شوند، اولین 

کسی باشم که به یاری پسر رسول خدا می روم.«
ما برگشـتیم به کوفه. بعد از حادثه عاشـورا پدرم گفـت: »برویم ببینیم 
برای این پیرمرد چه اتفاقی افتاده.« به کربال رفتیم و دیدیم کمی پایین 
تر از پیکر مطهر امام حسـین در خون خودش غلتیده و به شـهادت 

رسیده است.1 
بین این پیرمرد و شـما وجه شـباهت مهمی وجود دارد، درست است که 
همه کسـانی که به یاری امام رفتند و در راه امامشـان جنگیدند، عنداهلل 
بون.2 فرق است بین  مأجور هستند، اما السابقون السابقون اولئک املقر
این پیرمرد که قبل از ورود امام، در کربال به انتظار امامش نشسته بود و 

کسانی که روز آخر یا لحظات آخر به یاری امامشان شتافتند. 
افراد بسیاری در این شب ها عزادار سید و ساالر شهیدان هستند. خاک 
کف پای همه آن ها سـرمه چشـم های من روسـیاه، اما فرق اسـت بین 

1 . موسوعة االمام الحسین، ج 15، ص184.
2  . واقعه/10.
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شما که از همین شب اول آمدید تا مجلس آقایتان را پررونق و دل زینب 
کبری را شـاد کنید و آن کسـانی که شـب آخر می آیند، یا آن ها که ظهر 

عاشورا خودشان را به خیمه های اباعبداهلل می رسانند.
این مجالس شـب های اول گرچه خلوت تر اسـت، خصوصی تر اسـت. 
معموال جلسـات خصوصی خلوت تر هسـتند. چـون مجلس خصوصی 
است می شود حرف هایی زد که شاید شب های آخر جای بیانش نباشد.

و امـا آن حـرف خصوصـی کـه شـب های آخر نمی شـود خیلـی به آن 
پرداخت، چیست؟ 

وقتی خوب حادثه کربال را بررسـی می کنیم، می بینیم کسـانی که این 
جنایت را در حق امام حسین مرتکب شدند، حضرت و اصل و نسب 
ایشان را به خوبی می شناختند؛ اهل کشورهای غیر مسلمان نبودند که 
ندانند سیدالشـهدا فرزند رسـول خـدا و علی و فاطمه اسـت. همین 
قـدر بدانیـد که عمر سـعد همبازی دوران کودکی ابـی عبداهلل بوده 
و از همان کودکی به او قاتل الحسـین می گفتند. سـالم بن ابی حفصه 

نقل می کند: 
»عمر سعد به حسین عرضه می داشت از مردم نادان مکرر شنیده ام 
که مرا کشـنده تو می دانند. حضرت فرمود: إنهم لیسـوا بسـفهاء لکنهم 
حلمـاء. آن هـا که چنین می گویند، نادان و سـفیه نمی باشـند و راسـت 
می گوینـد، لیکـن آن ها مردمـی باخردند و من خوشـحالم پس از آنکه 
دسـت به خون من آلودی و دل خویشاوندان مرا داغدار ساختی، اندکی 

بیش از گندم عراق بهره مند نشوی.«1 

1 . اإلرشاد، ج2، ص132.
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این یعنی هر کسـی که به اهل بیت نزدیک شـده و با ایشـان آشـنا 
شـده، لزوما پیرو اهل بیت نشـده؛ یعنی می شود کسی در هیئت امام 
 رفت و آمد داشـته باشد، سـال ها در مجلس ابی عبداهلل حسـین
عـزاداری کـرده باشـد، اما سـر بزنگاه و دو راهی، مسـیری غیر مسـیر 
حضرت را انتخاب کند، بلکه باالتر، ممکن اسـت راهی در تقابل با امام 

انتخاب کند.

اقناع اندیشه
خداوند متعال در قرآن می فرماید: 

وَن.«1 َكاِفُر
ْ
ْكثُرُهُم ال

َ
وهَنا َو أ َّ ُینِكُر ُ

»َیْعِرُفوَن ِنْعَمَت اهلِل ث

بسـیاری از افـراد بـا اینکـه نعمت هـای الهـی را می شناسـند و 

معرفت دارند، آن ها را منکر می شوند:

امام صادق ذیل این آیه می  فرمایند: 
»حنن و اهلل نعمة اهلل الیت انعم هبا عىل عباده و بنا فاز من فاز.«2

 بـه خـدا سـوگند نعمـت اهلل كـه خداونـد به وسـیله آن بندگانش 

را مشمول لطف خود قرار داده، مائیم و سعادتمندان به وسیله 

ما سعادتمند می شوند.

معرفـت آنقـدر مهم اسـت کـه امـام آن را برترین ویژگی شـیعیان 
معرفی نموده و فرموده اند:

 ِمـْن 
ً
ْكَثـُر َحّجـا

َ
ًة ِمـْن َبْعـٍض َو َبْعُضُكـْم أ

َ
ْكَثـُر َصـا

َ
»َبْعُضُكـْم أ

ْكَثـُر 
َ
ْكَثـُر َصَدَقـًة ِمـْن َبْعـٍض َو َبْعُضُكـْم أ

َ
َبْعـٍض َو َبْعُضُكـْم أ

1  . نحل/ 83.
2 . نور الثقلین، ج3، ص72.
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 َمْعِرَفًة.«1 
ُ

ْفَضل
َ
ُكْم أ

ُ
ْفَضل

َ
 ِمْن َبْعٍض َو أ

ً
ِصَیاما

بعضـی از شـما ]دوسـتداران مـا[ نسـبت بـه بعضـی دیگـر بیشـتر 

نمـاز می خوانیـد و بعضـی نسـبت بـه بعضـی دیگـر، بیشـتر حـّج 

به جا می آورید، و بعضی نسـبت به بعضی دیگر، بیشـتر صدقه 

می دهید. بعضی نسبت به بعضی دیگر، بیشتر روزه می گیرید، 

ولی با فضیلت ترین شـما كسـی اسـت كه معرفتش ]نسـبت به 

ما[ بیشتر باشد.

معرفـت آنقـدر اهمیت دارد کـه در غالب روایات، شـرط قبولی زیارات 
معرفی شـده اسـت؛ حتی کلید قبولی زیارت ابی عبداهلل نیز معرفت 
ُم ( 

َ
ـا ْیِه  الّسَ

َ
َسـْینَ  )َعل اسـت. امام صادق می فرماینـد: »َو َمـْن  َزاَر اْلُ

ٍة، 
َ
ِف ُعْمَرٍة َمْقُبول

ْ
ل

َ
ٍة َو أ

َ
ٍة َمْقُبول ِف ِحّجَ

ْ
ل

َ
ُه َثـَواَب أ

َ
ـِه  َكَتـَب اهلُل ل  ِبَحّقِ

ً
َعاِرفـا

َر.«2
َ

ّخ
َ
َم ِمْن َذْنِبِه َو َما َتأ

َ
ُه َما َتَقّد

َ
َو َغَفَر ل

اما چگونه یک زیارت یا یک عزاداری با معرفت داشته باشیم؟ 
ْرِض ُخَراَسـاَن 

َ
 َحَفَدِت ِبأ

ُ
پـای کالم امام صادق زانو می زنیم:  »ُیْقَتل

َخْذُتُه ِبَیـِدی َیْوَم 
َ
ـِه أ  ِبَحّقِ

ً
ـا َعاِرفـا ْیَ

َ
ـا ُطـوُس َمـْن َزاَرُه ِإل َ

َ
 ل

ُ
ِف َمِدیَنـٍة ُیَقـال

َكَباِئِر.«
ْ
ْهِل ال

َ
َة َو ِإْن َكاَن ِمْن أ ّنَ َ ُتُه اْلج

ْ
ْدَخل

َ
ِقَیاَمِة َو أ

ْ
ال

 نوه من در سرزمین خراسان در شهری به نام طوس کشته شود. هر که 
با معرفت به حق او وی را زیارت کند، روز قیامت دسـتش را بگیرم و به 

بهشت برم؛ اگر چه اهل گناه کبیره باشد. 
اینجا مالک را معرفت معرفی نموده است. اما نه هر معرفتی!

ُت ِفـَداَك َو َمـا ِعْرَفاُن 
ْ
ـُت ُجِعل

ْ
در ذهن راوی سـؤال ایجاد می شـود: »ُقل

1 . ابن بابویه، صفات الشیعة، تهران، چاپ اول، 1362ش، ص15.
2 . األمالی )للطوسی(، النص، ص215.
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ِه؟« عرض کردم شـناختن حق او چیسـت؟ حضرت مختصات یک  َحّقِ
اَعِة،  ُه ِإَماٌم، ُمْفَتَرُض الّطَ

َ
ّن
َ
ُم أ

َ
معرفـت حقیقی را بیان می فرمایند: »َیْعل

ْجـَر َسـْبِعینَ 
َ
 أ

َّ
ْعَطـاُه اهلُل َعـّزَ َو َجـل

َ
ـِه أ  ِبَحّقِ

ً
یـٌب، َشـِهیٌد َمـْن َزاَرُه َعاِرفـا َغِر

 َحِقیَقٍة.«1 بداند که او 
َ

ِن اْسُتْشِهَد َبْینَ َیَدْی َرُسوِل اهلِل َعىل  ِمَّ
ً
َشِهیدا

امام مفترض الطاعه و غریب و شهید است. هر که عارف به حقش او را 
زیارت کند، خدا به او اجر هفتاد شهیدی که برابر رسول خدا از روی 

حقیقت شهید شده اند، بدهد.

پرورش احساس
بـر اسـاس روایت فوق شـاخصه های معرفت امام در چهـار محور قرار 

دارد:

الف( معرفت به مقام امام:
اولیـن قـدم در معرفت امام درک حقیقت امامت و مقام ایشـان در عالم 
هسـتی اسـت. در تفسـیر عیاشـی از ابی بصیر از امام صادق روایت 
آمده که فرمودند: چون روز قیامت شود هر دسته از مردم به نام امامشان 
خوانـده می شـوند، امامـی که در عصـر آن امـام مرده اند، اگر نـام امام 
خود را بدانند و او را به امامت شـناخته باشـند نامه عملشـان به دسـت 
راستشـان داده می شـود، برای اینکه خدای تعالی فرموده: »َیْوَم َنْدُعوا 
ْم.«2 و  ُؤَن ِكتاهَبُ ولِئَك َیْقَر

ُ
ِتَ ِكتاَبـُه ِبَیِمیِنِه َفأ و

ُ
ـْن أ َ

َ
نـاٍس ِبِإماِمِهـْم ف

ُ
 أ

َّ
ُكل

کلمـه یمیـن به معنای معرفت و اثبات امام اسـت، چون کتاب او همان 

1 . أمالی الصدوق، ص121.
2 . اسراء/71.
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امام او است، که می خواند- تا آنجا که امام فرمود- و کسی که امام خود 
را نشناسـد، از اصحاب شـمال است، همان کسـانی که خدای تعالی در 
وٍم َو  ـماِل ِف َسُ ْصحاُب الّشِ

َ
ـماِل ما أ ْصحاُب الّشِ

َ
باره شـان فرموده: »َو أ

ٍ ِمْن َیْحُموم.«1
ّ

مٍی َو ِظل َحِ
مشـکل کوفیـان همیـن بـود که امـام حسـین را می شـناختند، اما 
شـناخت آنان، محدود به اسـم و نسـب امام بود، بدون هیچ بصیرت و 
آگاهی نسـبت به مقام امامت ایشـان. برخالف یاران ابا عبد اهلل که در 
اوج معرفت نسبت به موالیشان بودند و اشعاری که هریک از یاران، در 
موقع نبرد به زبان می آوردند نیز، اشـاره به عمق معرفت آنان نسـبت به 
امـام دارد. بـرای مثال، یکی از یاران امام، هنگام خروج برای جهاد، این 
وٌر فواِد الَبشیر الّنذیر«2 رجز را می خواند: »أمیری حسینٌ و ِنعَم األمیر؛ سر
حسـین امیر من اسـت و چه خوب امیری اسـت، او موجب 

كرم است.« شادی و سرور دِل پیامبر ا

رشته ای برگردنم افکنده دوست 
می کشد هرجا که خاطر خواه اوست    

رشته بر گردن نه از بی مهری است 
رشته عشق است و برگردن نکوست   

ب ( معرفت به وجوب اطاعت از امام:
دومین شـاخصه معرفت امام این اسـت که بداند اطاعت از امام واجب و 
بغَض 

َ
اَل َو ِإّنَ أ

َ
ضروری اسـت. امام سـجاد در این باره می فرماید: »أ

1 . تفسیر عیاشی، ج2، ص302، ح 115.
2 . ابصار العین، ص96.
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ة االمام َو اَل َیقَتِدی بأعماِلِه؛ آگاه باشید  اِس ِإَل اهلِل َمن َیقَتِدی ِبُسّنَ الّنَ
کـه مبغوض ترین مردم نزد خداوند، کسـی اسـت کـه در ظاهر به راه و 

روِش امام اقتدا می کند؛ اّما به اعمال او اقتدا نمی کند«.1
ج( معرفت به شهید بودن امام:

خداوند متعال می فرماید: »وال حتسبن الذین قتلوا ف سبیل اهلل امواتا بل 
زقون«2 یکی از لوازم شهادت، حیات و آثار آن است.  هبم یر احیاء عند ر
بنابرایـن علیرغم عدم وجود نشـانه های ظاهری حیات و اطالق مرگ 
بیولوژیکی، شـهید، زنده اسـت. کاربرد این معنا تمامی محدودیت های 
مرگ را از امام سـلب می کند؛ هم در مقام اسـتجابت دعا و هم در مقام 
اِظَرة3به این معنا که  شاهد بودن ایشان، چرا که فرمود: َفُهْم َعْینُ  اهلِل  الّنَ

آنها شاهد بر اعمال انسان ها می باشند.
 حارث بن وکیده می گوید: من در گروه حمل کنندگان سـر حسـین
بودم که شـنیدم آن سـر، آیات سـوره کهف را قرائت می کند. شـک و 
تردیدی در جانم افتاد که آیا این صدا از سـر بریده حسـین اسـت؟ ناگاه 
نغمـه ابـی عبداهلل را شـنیدم کـه به من گفت: ای پسـر وکیـده! آیا 
نمی دانی که ما امامان زنده ایم و نزد پروردگارمان روزی می خوریم؟ با 
خود گفتم: سـر حسین را سـرقت می کنم تا دفن نمایم، ندا کرد: ای 
پسـر وکیـده! راه چاره ای برای این کار نـداری، خونی که از من ریختند 
در نزد خدا بسـیار بزرگ تر از دور گرداندن سـر من از باالی نیزه اسـت، 

پس ایشان را واگذار که:
 

ُ
ِسـل

َ
ا الّسَ َو  ْعَناِقِهـْم 

َ
أ ِف   

ُ
ل

َ
ْغـا

َ
اأْل ِإِذ  ُمـوَن 

َ
َیْعل »َفَسـْوَف 

1 . کافی، ج 8، ص 234، باب 8، ح 312
2 . بقره/169.

3 . اإلمامة و التبصرة من الحیرة، النص، ص132.
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ُیْسَحُبوَن.«1 
پـس بـه زودى ]نتیجـه كار خـود را[ خواهنـد دانسـت، زمانـی كـه 

غل هـا و زنجیرهـا ]ى آتشـین [ در گردن هایشـان باشـد در حالـی 
كه به وسیله آن ها كشیده شوند.2

د ( معرفت به غریب بودن امام:
درک معنای غریب بودن امام نیز در معرفت ما نسـبت به ایشـان تأثیر 
بسـزایی دارد. بـرای فهم غربـت آقا همین بس که در راه کربال سـراغ 
افـراد می رفـت و یکی یکی از آن ها طلب یـاری می کرد، ولی از آقا فرار 

می کردند تا مبادا با حضرت روبرو بشوند و در رودربایستی بمانند.

رفتارسازی
بله عزیزان! آدم اگر معرفتش را باال نبرد، کارش به اینجا می رسد که از 
امامش فرار کند تا مبادا مجبور بشود کاری برایش بکند. امیرالمؤمنین 

علی می فرماید:
َتاٌج ِفَیا ِإَل َمْعِرَفٍة.«3 ْنَت ُمْ

َ
 َو أ

َ
 َما ِمْن  َحَرَكٍة ِإاّل

ُ
»َیا ُكَمْیل

چطور معرفتمان را افزایش بدهیم؟ 
یکـی از کارهایـی که می توانیـم انجام بدهیم، شـرکت در مجالس ذکر 
فضایل اهل بیت و بهره گرفتن از منبر و سـخنرانی اسـت. خوبسـت 
قـدر فرصـت محـرم و مجالـس بـا برکـت حضـرت را بدانیـم و از اول 
مجلس بیاییم تا از بحث معرفتی مجلس هم حداکثر اسـتفاده را ببریم. 

1 . غافر/ 70 و 71.
2 . تاریخ جامع امام حسین، ص51.

3 . تحف العقول ؛ النص ؛ ص171
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عباد بن کثیر گوید: به امام صادق عرض کردم: داستان سرائی را دیدم 
که داسـتان می سـرود و می گفت: این است آن مجلسی که هر که در آن 
نشـیند شـقی نگردد، امام صادق فرمود: »هیات هیات ! به خطا 
َكاِتِبـینَ 

ْ
ِكـَراِم ال

ْ
اِحینَ ِسـَوى ال ِئَكـًة َسـّیَ

َ
رفـیت ! اسـتاههم الفـرة1ِإّنَ هلِلَِّ َما

َصْبُتْ َحاَجَتُكْم 
َ
وا ِقُفوا َفَقْد أ

ُ
ٍد َقال ّمَ  ُمَ

َ
 َو آل

ً
ـدا ّمَ وَن ُمَ وا ِبَقـْوٍم َیْذُكُر َفـِإَذا َمـّرُ

ُهوَن َمَعُهْم  َفِإَذا َقاُموا َعاُدوا َمْرَضاُهْم  َو َشِهُدوا َجَناِئَزُهْم 
َ

َفَیْجِلُسوَن َفَیَتَفّق
ِذی اَل َیْشَق ِبِه َجِلیٌس.«2

َّ
ْجِلُس ال ْم َفَذِلَك اْلَ َو َتَعاَهُدوا َغاِئَبُ

همانـا بـراى خـدا جـز كـرام كاتبیـن  فرشـتگانی اسـت سـیاح  كـه 

چـون بـه مردمـی برخورنـد كـه از محمـد و آل محمـد یـاد كننـد، 

گویند: بایستید كه به حاجت خود رسیدید، سپس می نشینند 

و با آن ها دانش آموزند، و چون برخیزند از بیمارانشـان عیادت 

كنند و بر سر مرده هایشان حاضر شوند و از غائبشان خبرگیرى 

كنند. این است مجلسی كه هر كه در آن نشیند شقی نگردد.

ایـن مجالس و فرصت کسـب معرفت را از دسـت ندهیـم که اگر از آن 
غفلـت کنیـم، چیزهای زیادی را از دسـت خواهیـم داد و خدای نکرده 
ممکـن اسـت لحظـه امتحان های بـزرگ، کمی معرفت کار دسـتمان 

بدهد و از قافله شیعیان واقعی جا بمانیم.

ذکر مصیبت
  در تاریخ هم کسانی بودند که آنقدر معرفتشان باال بود که به اهل بیت
بسـیار نزدیک شـدند. قطعًا بسـیاری از ماها دوسـت داریم روزی جای 
سـلمان فارسـی بودیم و آنقدر به اهل بیت نزدیک می شدیم که رسول 

1 . در لغت عربى این جمله در موردى گفته می شود که سخن یاوه و نامربوطی از دهن شخصی در آید.
2 . الكافی )ط - اإلسالمیة(، ج 2، ص187.



23 شیعــــــــــــۀانقــــــــــالبی

اکـرم  بـه ما می فرمود: تـو از ما اهل بیتی، همانطور که به سـلمان 
این جمله را فرمودند. از آن جا که لطف خدا زیاد است، دری به روی ما 
بازکرده که هر که از آن در وارد بشـود از اهل بیت می شـود! آن هم در 

خانه امام حسین  است.
ْرِض 

َ
َع ِإَل اأْل

َ
ل :  »ِإّنَ اهلَل َتَبـاَرَك َو َتَعـاَل اّطَ ْؤِمِنـینَ ِمیـُر اْلُ

َ
 أ

َ
َقـال

وَنَنـا َو َیْفَرُحـوَن ِلَفَرِحَنـا- َو  َنـا ِشـیَعًة َیْنُصُر
َ
َفاْخَتاَرَنـا- َو اْخَتـاَر ل

ا  ِئـَك ِمّنَ
َ
ول

ُ
ْنُفَسـُهْم ِفیَنـا- أ

َ
ـْم َو أ ُ

َ
ْمَوال

َ
ـوَن أ

ُ
ْزِنَنـا َو َیْبُذل َیْحَزُنـوَن ِلُ

ْیَنا.«
َ
َو ِإل

 از حضـرت علـی بـن ابـى طالـب  روایـت اسـت كـه فرمـود: 

خـداى علیـم متوجـه زمیـن شـد و مـا را انتخاب نمود و شـیعیانی 

بـراى مـا برگزیـد كـه مـا را یـارى می كننـد. بـراى فرح مـا فرحمند و 

بـراى حـزن مـا محـزون می گردنـد. جـان و مـال خـود را در راه مـا 

می بخشند.

امشب شب اول محرم، شب آقایی است که از اهل بیت شد و تا آخرین 
نفس به پای موالیش ایسـتاد و به شـکل جان گدازی شهید شد. خوشا 

به حال مسلم!
سالم ما برآن آقایی که دستور امامش را با جان دل خرید و برای رساندن 
کالم موالیش تا پای جان ایستادگی کرد و هیچ از یاد امامش غافل نشد. 
وقتی از بی وفایی مردم کوفه آگاه شد، می خواست یک جوری امامش را 
باخبر سـازد که کوفه نیاید  و همواره به فکر این بود که چه بر سـر غریب 

کربال و خانواده اش خواهد آمد.
این زبان حال حضرت مسـلم اسـت: آقاجان! کوفه میا! کوفه وفا ندارد. 
اگـر میای خانـواده، زن و بچه ها را نیاور! این کوفیان بی مروت شـرم و 
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حیا ندارند. مسـلم هم مثل ارباش اسـیر بی وفایی کوفیان شـد. بکر بن 
حمران، که ضربت سـختی از مسـلم  خورده بود و کینۀ او را در دل 
داشـت، آن حضرت را باالی قصر برد، سـر مبارک حضرت را جدا کرد و 

پیکر مطهرش را از باالی قصر به زمین انداخت!1
به خون چهره دادم غسل از پا تا سر خود را     

زیارت می کنم با دست بسته رهبر خود را   
به یاد حنجر خونین و کام خشک موالیم       

لِب عطشان نهادم زیر خنجر، حنجر خود را   
به هر جا پا نهادم من، به رویم درب ها بستند     

که بر دیوار غم بنهاده ام، امشب سر خود را   
صدای نالۀ زهرا به گوشم می رسد آری       

که باالی سرم آورده موال مادر خود را   
معروف است لحظات آخر عمر حضرت مسلم بر سر داراالماره ایشان رو 
به مکه نمود و سالمی به اربابش ابی عبداهلل داد. جواب این سالم ماند تا 
روز عاشورا، وقتی که همه یاران شهید شده بودند، ابی عبداهلل در گودی 
قتلگاه رو به کوفه نمودند، فنادی یا مسلم بن عقیل یا هانی بن عروه ...

االلعنه اهلل علی القوم الظالمین.

1.  مقتل ابى مخنف ترجمه سید علی محمد موسوی جزایری صفحه 97و99.
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انگیزه سازی
نقـل میکنند وقتی ابـا عبداهلل وضو می گرفتند، تَغّیـر لونُه و ارتََعدت 
مفاِصُله رنگ صورتشـان عوض می شد و پاهای مبارکشان می لرزید و 

وقتی از ایشان دلیلش را سؤال می کردند، آقا می فرمودند: 
ن یصفـَر لوُنـه و َترتعـَد 

َ
ر ا

ّ
بـا »حـٌق َلـن َوقـَف بـین َیـدِى املِلـِك الج

ه.« 
ُ
مفاصل

سزاوار است براى كسی كه در مقابل خداى با جبروت ایستاده 

رنگش زرد شود و پاهایش بلرزد.1 

و امـام سـجاد هـم می فرمودند: پدرم بـه نماز خیلـی عالقمند بود، 
بـه طوری کـه در هر شـب و روزی هزار رکعت نماز بـه جا می آوردند2 و 
از حضـرت مهـدی هم نقل شـده که جدم حسـین بن علـی رکوع و 

سجده های طوالنی داشتند.
 بُعد عبادت امام حسـین خیلی در زندگی ایشـان پررنگ بوده اسـت، 

1 . جامع االخبار، ص76.
2 . بحار، ج82، ص37. 
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تاجایـی کـه برخی گفتنـد: اگر به ارباب بی کفن ابا عبـداهلل می گویند، به 
 ،خاطر این است که یکی از برترین و برجسته ترین صفات امام حسین
عبودیت ایشـان بوده اسـت. از آن جهت به ایشـان ابا عبـداهلل گفتند که 
عبادت و پرسـتش ویژه ای داشـت، چرا که از هنگامی که نور وجودش در 
جان مادرش پدید آمد1 تا آن لحظاتی که سـر نورانیش بر روی نیزه های 
جاهلیت اموی قرار گرفت2 همیشه و همه جا ستایش و سپاس و تسبیح و 
تنزیه خدا را مشغول بود و تالوت کالم اهلل مجید از ایشان شنیده می شد.3

عطری که از حوالی پرچم رسـیده اسـت 
ما را به سـمت مجلس آقا کشـیده است

از صحـن هر حسـینیه تا صحـن کربال 
صد کوچه باز کنید محرم رسـیده است

خوشـا به حال کسـانی که در این دهه، ده قدم معرفتشـان به اباعبداهلل 
بیشـتر شـده و سعی می کنند خودشـان را به امام حسین نزدیکتر کنند. 

همان امامی که بفرموده ائمه اطهار نفس مطمئنه است؛ 

اقناع اندیشه
روزی امـام صادق  فرمود: »سـوره »فجـر« را در نمازهای واجب و 

1 . بحاراالنوار، ج43، ص273.
2  . ارشاد مفید، ص245.

3 . در مورد نامگذاری ابى عبد اهلل تحلیل های متفاوتی وجود دارد. برخی قائلند ایشان فرزندی به نام 
عبـداهلل رضیـع داشـته اسـت. یكـی دیگـر از تحلیل هـا اینسـت کـه بعضـی اوقات کنیـه را با یكـی از اوصاف 
برجسـته شـخص ترکیب می کنند؛ مانند ابو الخیرات و ابو االحسـان و ... برترین و برجسـته ترین صفت 
امـام حسـین از میـان اوصـاف و کمـاالت حمیـده اش همان عبودیت اوسـت. از آن جهت به ایشـان ابا 
عبداهلل گفتند. ایشـان عبادت و پرسـتش ویژه  ای داشـت و برخی قائلند چون ایشـان باعث شـدند دین 

خـدا در روی زمیـن باقـی بمانـد و مـردم خـدا را عبادت کنند، به ایشـان ابـا عبداهلل می گویند.
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نافله خود بخوانید که سـوره امام حسـین بن علی اسـت و او به آن 
عالقمند بوده است.

ابو اُسامه پرسید: »این سوره چگونه مخصوص حسین است؟«
امـام فرمود: »مگر در این سـوره، آیه  »یـا ایهتا النفـس املطمئنه ارجعی 
ال ربـک راضیـه مرضیـه« را نشـنیده ای؟ منظـور از »نفـس مطمئنه« 
حسـین بـن علی اسـت. او دارای نفـس مطمئن و راضـی و مرضی 
خداسـت و اصحاب او از آل محمد، در روز قیامت از خدا خشـنود و 
راضی هستند، خداوند هم از ایشان راضی است. کسی که همواره سوره 
»فجـر« را قرائت کند، در بهشـت با حسـین بن علـی در یک مرتبه 

قرار می گیرد.
امام حسـین چون امام اسـت شـخصیتش جامع صفات کمال اسـت و 
ایشـان عبادت را در اوج شـجاعت داشتند، شجاعت را در اوج تواضع، و 
تواضـع را در اوج عرفـان، کـه ذره ای از آن در دعـای عرفه تجلی کرده 

است؛ جایی که می فرمایند: 
»ماذا وجد من فقدک وماالذی فقد من وجدک لقد خاب من 

ریض دونک بدال ولقد خسر من بَغی عنک متحوال.«
خدایـا آنکـه تـورا نیافـت چـه یافتـه و آنکه تو را یافت چه چیزی 

یافته است؟ هر كس به غیر از تو مایل شد، از هر چیز محروم و 

ناامید شد و هر كه روی طلب از تو گردانید زیانکار گردانید.1 

در بخش دیگر می فرماید: 
»میت غبت حیت حتتاج ال دلیل یدل علیک و میت بُعدَت حیت 

ثار هی الیت توصل الیک.« تكون اال

1 . اقبال االعمال، نشر اسالمیه، ص349.
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 تـو كـی غائـب بـوده ای كـه نیـاز بـه راهنما و دلیلی داشـته باشـی 

كه به سوی تو رهنمون گردد؟ كی دور بوده ای تا نشانه ها و آثار، 

بندگان را به سوی تو رسانند؟ 

کـی رفتـه ای زدل کـه تمنـا کنـم تو را 
کـی گشـته ای نهفته که پیـدا کنم تورا

غائب نگشـته ای که شـوم طالب حضور 
پنهـان نبـوده ای کـه هویدا کنـم تو را

 بـا صدهزارجلـوه بـرون آمـدی که من 
بـا صـد هـزار دیـده تماشـا کنـم تـو را

تواضع حضرت هم شنیدنی است، مسعده گوید: 
امام از کنار جمعی از فقراء عبور می نمود، آن ها سفره ای را پهن کرده و 
چند تکه نان در آن گذاشـته بودند، از امام خواهش کردندکه با آنان هم 
غـذا شـوند. امام فوری قبول کرد و نشسـت و با آنـان از آن نان ها خورد 
ین.«1 آنگاه فرمود:  و ایـن آیـه را قرائت نمود: »ان اهلل ال حیب املسـتكبر
مـن دعوت شـما را قبول کردم، شـما دعوت مـرا بپذیرید. پس همگی 
برخاسـتند و بـه منزل امـام رفتند. حضرت به کنیز خـود فرمود: هر چه 

غذای خوب ذخیره کردی حاضر کن.2 
بیایـد مـا هـم حضرت را به ایـن مجلس دعوت کنیم، شـاید حضرت از 
کرمشـان قدم روی چشـم های گریه کن های خودشـان هم بگذارند و 
سـری بـه مجلسـمان بزنند و مـا را به کربـال دعوت کنند کـه خیلی ها 
دلشـان هوای کربال دارد! آخر آقا از امروز وارد کربال شـدند، آقا جان از 

شما به یک اشاره از ما به سر دویدن. 

1  . نحل/23.
2  . تفسیر عیاشی، ج2، ص257، ح 15.
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پرورش احساس
راجـع به شـخصیت چند وجهی ابا عبد اهلل عـرض کردم، همه ائمه 
جامع صفات کمال بوده اند، اما هر امامی به تناسب شرایط زمانه ای که 
در آن زندگـی می کردنـد یکی از ابعاد وجودشـون پـر رنگ تر به منصه 
ظهور رسـیده؛ امام سجاد عبادتشـان، امام باقر و امام صادق بعد 
علمی شان. طبق مقتضای زمان، آنچه بیشتر در زندگی ابا عبدهلل ظهور 
و بروز داشـت، بعد حماسـی و انقالبی ایشـان بود. اصال می توان گفت 
حسـینی بودن یعنی انقالبی بودن و اگر انقالبی نباشـیم حسـینی هم 
 نیسـتیم. اجـازه بدهیـد چند نمونه از این بعـد را در زندگی ابا عبداهلل
بیان کنم؛ شاید ان شاءاهلل با اقتدا کردن و مدد گرفتن از ابی عبداهلل، این 

بعد در ما هم بیشتر رشد کرده و تقویت شود.
 مورخین نقل کرده اند: معاویه در سفر حج که در اواخر عمرش هم بود، 
بـا امام حسـین مالقات کرد و به آن حضرت گفـت: آیا خبر رفتار ما 
با حجر و یارانش و شـیعیان پدرت به تو رسـیده اسـت؟ امام فرمودند: با 

آنان چه رفتاری داشتی؟ 
معاویـه گفت: آنان را کشـتیم، حنوط و کفنشـان کردیـم و بر آنان نماز 
خواندیـم. معاویـه عبارات را به گونه ای انتخاب کرده بود که عمق جان 
امـام حسـین را بسـوزاند، اما حضـرت در حالی که لبخنـدی بر لب 
داشت، چنین پاسخ دندان شکنی به معاویه داد: ای معاویه! حجت آنان 
بر تو چیره شد. »لكننا لو قتلنا شیعتک ما كّفّناهم وال صلینا علیم وال 
قّبرناهم« اما ما اگر پیروان تورا بکشیم، آنان را کفن و دفن نمی کنیم و 

بر آنان نماز نمی خوانیم.1

1 . االحتجاج طبرسی، ص 88 و89، کشف الغمه، ج2، ص30.
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این بعد امام حسـین در کلمات حضرت هم کامال بروز دارد؛ ایشـان 
فرمودند:

»اهیـا النـاس َفـن كان منكـم یصبـر عـىل حـد السـیف و َطعـِن 
ااَلِسّنه فلیقم معنا واال فلینصرف عّنا.«

هركـدام از شـما می توانـد بـر تیـزی شمشـیر و ضربـات نیزه هـا 

گـر نـه از میـان مـا بیـرون رود؛ یعنـی  صبـر كنـد بـا مـا قیـام كنـد و ا

می فرمایند: انقالبى ها با من باشند و مرا یاری دهند.

وقتـی محمـد حنفیه خدمـت برادرش امام حسـین آمد و از ایشـان 
خواست با حکومت یزید کاری نداشته باشد و برای زندگی به مکه بیاید، 

امام حسین فرمودند: 
ید   وال مأوًی مَلا بایعُت یز

ً
»یـا اخـی واهلل لـو مل یكـن ف الدنیا ملجأ

 ».
ً
بن معاویه ابدا

گـر در دنیـا پناهـگاه و تکیـه گاهـی نداشـته باشـم، هرگـز با یزید  ا
بیعت نمی كنم.1

در روز عاشـوراء هر لحظه که محاصره دشـمن تنگ تر می شـد، امام رو 
به آسمان می کرد و راز و نیاز می فرمود:

قَتـل و احـی سـبعین الـف مـّره ف 
ُ
»اهلـی و سـیدی وددُت ان ا

كان ف قتـىل ُنصـرُه دیِنـک و  طاعتـک و مّبتـک سـّیما اذا 
احیائ امرک.« 

دوسـت دارم هفتـاد هـزار بـار در راه اطاعـت و محبـت تـو كشـته 

شوم. 

1 . اعیان الشیعه، ج 1، ص588.
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رفتارسازی
گاهی اوقات بعضی می گویند: روحانی و سخنرانی خوب است که روی 
منبر و در مجالس روضه اباعبداهلل از بحث های سیاسی پرهیز کند، من 
از این دوسـتان می پرسـم امام برای چه از مدینه خارج شـدند، آیا آمدن 
حضـرت به کربال جز برای برانـدازی حکومت یزید بود؟ و آیا براندازی 

حکومت کار سیاسی هست یا نیست؟ 
امام خمینی فرمودند: 

»عزاداری كردن برای شـهیدی كه همه چیز را در راه اسـالم داد، 
یک مسأله سیاسی است.«1

و در بیانی دیگر فرمودند: 
ایـن  گـر  ا و  نبـود  عـزا  مجالـس  ایـن  گـر  ا كـه  نکنیـد  »گمـان 

دسـته جات سـینه زنی نبـود، 15 خـرداد پیـش می آمـد. هیـچ 

قدرتـی نمی توانسـت 15 خـرداد را آن طوركنـد، مگـر قـدرت خـون 
سیدالشهداء.«2

تی هسـتیم كه با همین گریه ها یک قدرت دو هزار 
ّ
»ما یک مل

و پانصد ساله را از بین بردیم.«3

و در جایی دیگر می فرمایند:
»روضـه خوانـی اسـت كـه عواطـف مـردم را تحریـک می كند كه 

 بـر همـه چیـز حاضرنـد. وقتـی مـردم دیدنـد كـه سیدالشـهدا

جوان هایـش را آنطـور قطعـه قطعـه كردنـد... بـرای مـردم آسـان 

می شـود كـه جـوان بدهنـد. و مـا بـا ایـن حـس شـهادت دوسـتی، 

1  .صحیفه نور، ج 3، ص156. 
2 . صحیفه نور، ج 16، ص209

3 . صحیفه نور، ج 16، ص210.
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كـه  ـت مـا پیـش بـرد و رمـز همیـن معنایـى بـود 
ّ
ایـن معنـی را مل

ازكربال منعکس شد، به همه جهاتی كه ما دانستیم...«1

و اگر امام فرمودند محرم و صفر اسـت که اسـالم را زنده نگه داشـته، 
به طور قطع یک بعد اساسـی آن همین بیان روحیه انقالبی و حماسـی 
اسـت که مردم ما از امام حسـین و کربال و محرم گرفتند. و مجلسی 
مرضی امام حسـین است که پررنگ ترین بعد شخصیت حضرت را 
که بعد انقالبی ایشـان اسـت، پررنگ نشـان دهد واال اگر اینطور نباشد 

می شود گفت کربال را تحریف کرده ایم. 
شـهید مطهری به این بعد اهتمام ویژه داشـته و در خرافه زدایی از 
نهضت پاک حسینی حساسیت فوق العاده نشان داده است. ایشان معتقد 
اسـت در پاس داشـت قیام کربال باید کلید شـخصیت امام حسین را 
پیدا کرد و آن را اسوه جاوید قرار داد و کلید شخصیت حسین حماسه 
اسـت، شور اسـت، عظمت است، صالبت است، ایسـتادگی است، حق 

پرستی است.2
واقعا برای اثبات پررنگ بودن بعد انقالبی امام حسین همین بس که او 
»عامل مبا كان و ما یكون و ما كائن« بود و با علم امامتش می دانست در 
این راه به شـهادت می رسـد، باز حرکت کرد و به سـمت کربال آمد تا به 
همه انسان ها نشان دهد که بعد انقالبی یک مسلمان چقدر مهم است؛ 
تا جایی که اگر الزم شد جان خودت و خانواده ات را هم باید برای آرمان 

الهی ات فدا کنی و با ظالم بیعت نکنی. 

1 . صحیفه نور، ج 9، ص201.
2 . شهید مطهری، حماسه حسینی، مجموعه آثار، ج17، ص45.
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روضه
با اینکه ابی عبداهلل می دانسـت که به شـهادت می رسـد، به کربال 
آمـد. بـرای همین بود که وقتـی کاروان اباعبداهلل به آن سـرزمین 
رسـید، امام پرسـید: نام این سـرزمین چیسـت؟ گفتند: طف )سـاحل 
فـرات( امام فرمـود: آیا نام دیگری دارد؟ عرض کردند: آن را »کربال« 

می خوانند.
امام فرمود: »أعوذ باهلل ِمَن الكرب و الباء«1، سپس فرمود: ههنا َمناُخ  
ـط ِرحاِلنـا و مسـَفِک ِدمائنـا ...2 همین جـا محل بارهای ما و  ِركابنـا و َمَ
مکان اقامت ما و محل ریختن خون ما است و همین جا جایگاه قبرهای 
ما است و جدم رسول خدا این چنین به من خبر داده است. نمی دانم 
وقتـی اهل بیت امام حسـین این جمله را شـنیدند، چـه کارکردند؛ با 
چه امیدی از ناقه ها پیاده شـدند، فقط می توانم بگویم که غم خاصی بر 

دل زینب  نشست و دوست نداشت در این سرزمین بماند. 
محملـم از  بـرون  نمی آیـم  مـن 

چون گرفته، ای حسـین جـان این دلم
یقیـن اهـل  دل  نـور  ای  آخـر 

مـن چگونـه پـا نهـم بـر ایـن زمیـن
تاکنـون مکـه  بـه  تـا  مدینـه  از 

درون از  گشـتم  آب  شـمع  همچـو 
ایـن زمیـن آتـش بـه دل افکنده اسـت

آنچـه بـر لـب نآیـد اینجـا خنده اسـت

1 . نفس المهموم شیخ عباس قمی، ترجمه نظری منفرد، ص257.
2 . لهوف عربى نسخه اصلی ص 96 و ابى مخنف، ترجمه سید علی موسوی جزایری، ص170.
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می دهـد ماتـم  بـوی  اینجـا  خـاک 
بـوی هجـران، بویـی از غـم می دهـد

ترسـم ایـن خـاک پـر از درد و ِمَحـن
کفـن بـی  را  تنـت  گیـرد  بغـل  در 

آری، برای زینب عادت به کربال سخت بود و ماندن در این زمین دردآور 
بود و دوست داشتنی نبود. نمی دانم چه شد که روز یازدهم محرم حرفش 

تغییر کرد و می گفت: من را از کربال نبرید. حسین ...
سـاربانا مزنیـد ایـن همـه آواز رحیـل     

آخـر این قافله را قافله سـاالری اسـت
مَبریدم که در این دشـت مرا کاری است    

گل اگر نیست ولی صفحه گلزاری است
آخر این جا بدن زخمی حسینم زیر آفتاب است!  هنوز پیکر عزیزم  دفن 
نشده... این جا پیکر بی دست عباسم افتاده... قنداقه خونین علی اصغرم 

اینجاست... تن اربا اربای علی اکبرم ....
همه صدا بزنید مظلوم حسین ...

چون چاره نیسـت می روم و می گذارمت          
ای پـاره پـاره تن بـه خدا می سـپارمت



انقـــــــــــــــــالبی بودن 
و انقالبی ساز بودن 
نهضـــــــــــــــــت کربال 

در طول تاریخ

شب سوم
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انگیزه سازی
»بشر« پسر عمرو بن احدوث، از مردم »حضرموت« و از قبیله کنده بود. 
او از نیـکان و یـار حضرت امام علـی و دالوری فرزندان او در نبردها 
زبانزد بود. جناب بشـر یکی از دو مردی بود که پیش از شـهادت جواناِن 
بنی هاشـم، از یاران حسـین باقی مانده بودند. قبر او در بقعه دسـته 

جمعی شهدای کربال در پایین پای سیدالشهداست.
سید داودی نقل کرده: 

روز عاشـورا فـرا رسـید و جنـگ آغـاز شـد. بـه بشـر، در حالـی كـه 

مشـغول جنگیـدن بـود، گفتـه شـد: پسـرت در مرزهـای ری اسـیر 

شده است. بشر گفت: خودم و او را به حساب خدا می گذارم. 

خبـر ایـن جریـان بـه امـام حسـین رسـید. حضـرت بـه او 

 من بیعتـی، فاذَهب واعمل فی 
ّ

فرمودنـد: »رحمـك اهلل فـی حـل

فـکاِك ابنـك.« خـدای تعالـی تـو را رحمـت كنـد، تـو از بیعـت بـا 

مـن آزادی، پـس بـرو و در آزادی پسـرت كوشـش كـن. ُبشـر عـرض 

كلتـی السـباع حیـا ان فارقتـک و اسـأل عنـک الركبـان  كـرد: »ا
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و اخذلـک مـع قلـة االعـوان ال یكـون هـذا ابـدا.« یـا اباعبـداهلل! 
گر از شما جدا شوم!1 درندگان مرا زنده زنده بخورند، ا

این ویژگی بشـر و این جمله زیبایش که برآمده از ایمان اسـتوار او بود، 
آنقـدر مهـم بود که مورد عنایـت امام زمان قرار گرفته و ایشـان در 
زیارت ناحیه مقدسـه به »بشر ابن عمرو حضرمی« سالم می دهند و به 

این سخن بشر اشاره می کنند:
 ِ ُحَسْین

ْ
َك ِلل

َ
َك َقْول

َ
ْضَرِمّیِ َشَكَر اهلُل ل  ِبْشِر ْبِن ُعَمَر اْلَ

َ
ُم َعىل

َ
ا الّسَ

 ِإْن َفاَرْقُتَك 
ً
َباُع َحّیا ْتِی ِإَذْن الّسِ

َ
َكل

َ
ْنِصَراِف أ َك ِف ااِل

َ
ِذَن ل

َ
َو َقْد أ

ْعـَواِن اَل َیُكوُن َهَذا 
َ
ـِة اأْل

َّ
ـَك َمـَع ِقل

ُ
ْخُذل

َ
ْكَبـاَن َو أ  َعْنـَك الّرُ

ُ
ل

َ
ْسـأ

َ
َو أ

َبدا. 
َ
أ

سـالم بـر بشـر بـن عمـرو حضرمـی؛ خـدا بـر تـو پـاداش خیـر بدهد 

بـه جهـت اعـالم وفاداریـت نسـبت بـه امـام حسـین آنـگاه 

كـه بـه تـو اجـازه انصـراف داد و در پاسـخ گفتـی: درنـدگان زنـده 

گـر از تـو جـدا شـوم و در ایـن بى كسـی تنهایـت  زنـده مـرا بخورنـد ا

گذارم و سپس سراغت را از كاروانیان بگیرم؛ نه؛ نه هرگز چنین 
نخواهد شد.2

یاران سیدالشهداء لحظه ای از موال و مقتدای خود جدا نشدند، آنان 
حاضر نبودند دست از یاری فرزند رسول خدا  بردارند و در این مسیر 
از جان خود گذشـتند. »بشـر بـن عمرو حضرمی کنـدی« از جمله این 
محبان اسـت، که تا پای جان در رکاب اباعبداهلل الحسـین  جنگید و 

عاقبت به درجه رفیع شهادت نائل آمد. 

1 . کتاب منتهی االمال، ج1، ص 654.
2 . بحاراألنوار، ج45، ص70.
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اینجا یک سـؤال مطرح اسـت و آن اینکه: چه ویژگی سـبب شـد یاران 
اباعبـداهلل چنین وفادار باشـند و تحت هیچ شـرایطی امامشـان را تنها 
نگذارنـد؟ حتـی تحت تأثیر عواطـف پدری نیز قـرار نگرفتند و با وجود 
اینکـه ابـا عبـداهلل بیعتـش را از آن ها برداشـت، باز امامشـان را رها 

نکردند. چطور انسان تا این حد از خود گذشتگی پیدا می کند؟ 

اقناع اندیشه
این ویژگی انقالبی بودن یک شیعه است که او را تا این حد باال می برد. 
یاران ابا عبداهلل در والیی شدنشـان طوری دگرگون و متحول شـده اند 

که تا آخر پای امامشان ایستاده اند.
خدای متعال در توصیف این چنین انسان هایی می فرماید: مؤمن کسی 

است که هیچ چیز را بر امام و ولی خودش ترجیح نمی دهد.
واُجُكـْم َو َعشـیَرُتُكْم َو  ْز

َ
ْبناُؤُكـْم َو ِإْخواُنُكـْم َو أ

َ
كاَن آباُؤُكـْم َو أ  ِإْن 

ْ
»ُقـل

َحـّبَ 
َ
ِكُن َتْرَضْوهَنـا أ َشـْوَن َكسـاَدها َو َمسـا نْ َ

ـاَرٌة حت  اْقَتَرْفُتُموهـا َو حِتج
ٌ

ْمـوال
َ
أ

ْمِرِه َو 
َ
ِتَ اهلُل ِبأ

ْ
ُصـوا َحیّتَ َیـأ ّبَ ْیُكـْم ِمـَن اهلِل َو َرُسـوِلِه َو ِجهـاٍد ف  َسـبیِلِه َفَتَر

َ
ِإل

1». فاِسقینَ
ْ
َقْوَم ال

ْ
ِدی ال اهلُل ال هَیْ

در وجـود یاران اباعبـداهلل انقالب صورت گرفته بود. انقالبی شـده 
بودند، نه اینکه منقلب شده باشند. شیعه ی انقالبی که این شب ها راجع 
بـه آن بحث می کنیم، کسـی اسـت که یک تحـول عمیق در وجودش 
ایجاد شده؛ نه اینکه فقط منقلب شده باشد. کسی که منقلب شده روزی 

کم می آورد و به راحتی طعمه شیطان و دشمنان می شود.
انقـالب یعنـی یک دگرگونی همه جانبه و اساسـی در حالیکه کسـی که 

1 . توبه/24.
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منقلب شـده تنها در اثر واقعه ای دچار یک اوج احساسـی شـده است که 
بعد از مدت کوتاهی هم این احسـاس فرو می نشـیند و نتیجه ای نخواهد 
داشت، اما یک شخصیت انقالبی، انقالبش حاصل مجموعه ای از اعتقاد 
و ایمـان و یقیـن اسـت که برگرفته از یک معرفت عمیق اسـت. ما داریم 
از معرفت نسـبت به شـخصیت انقالبـی اباعبد اهلل و یارانشـان صحبت 
می کنیم که ان شـاء اهلل زمینه سـاز انقالبی شـدن بنده و شـما باشـد نه 
صرفـا یک منقلب شـدن کوتاه مدت که تا پایان محرم هـم دوام نیاورد. 
شـخصیت انقالبی پیدا کردن چشـمه ای اسـت که مدام از آن آب حیات 
خوبی ها و مجاهدت ها می جوشد، اما منقلب شدن مثل اینست که من و 
شـما به اندازه سطل آبی اسـت از اقیانوس عظیم شخصیت انقالبی امام 
حسـین بهره مند  شـویم و برای مدتـی کوتاهی سـیرابمان کند؛ این 

حداقل بهره مندی از انقالب امام حسین است.
در جریـان کربـال شـیعیانی بودند که منقلب شـده بودنـد، ولی انقالبی 

نشده بودند. امثال طرماح ها و عبید اهلل ابن حر جعفی ها.
عبیداهلل بن حر ُجعفی کسی است که سیدالشهداء از او یاری خواست، 
اما توفیق همراه شدن در کاروان کربال را نیافت و امام را یاری نکرد. امام 
در منزلگاه قصر مقاتل، خیمه او را دید، حجاج بن مسروق را فرستاد تا او 
را دعـوت کنـد به اردوی امام بپیوندد و یاریش کنـد. وی بهانه آورد که از 
کوفه به این خاطر بیرون آمدم که با حسین نباشم، چون در کوفه یاوری 
برای او نیسـت. پاسـخ او را که به امام گفتند، حضرت همراه عده ای نزد 
او رفـت. عبیـداهلل باز هم نپذیرفـت و این کرامت و توفیـق را رد کرد و از 
روی خیرخواهی)!( حاضر شـد اسـب زین شـده و شمشیر بّران خویش را 

به امام دهد. 
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امام فرمود: اسب و شمشیرت از آن خودت، ما از خودت یاری و فداکاری 
می خواستیم. اگر حاضر به جانبازی نیستی، ما را نیازی به مال تو نیست: 
ک 

َ
ک ِلَنْسـأل َتینـا

َ
ک ِلَفَرِسـک َوَسـیِفک، ِامنـا ا »یابـَن اُلـر! ماِجئنـا

نـا ف یش ٍء ِمـْن 
َ
ینـا ِبَنْفِسـک َفـا حاَجـَة ل

َ
ـَت َعل

ْ
ل النصـَرَة، َفـِان كنـَت َبحنِ

 اهلِل 
َ

عُت َرُسـول ـُذ اُلِضلـینَ َعُضدا، این َقد َسِ حتنِ
َ
كـْن ِبالـذی ا

َ
ماِلـک َو مَلْ ا

هِل َبییت َو مَلْ یْنُصْرُهم َعىل 
َ
َع داِعیَة ا : َمن َسِ

ُ
صىل اهلل علیه و آله َو ُهَو یُقول

كبُه اهلُل َعىل َوجِهِه ِف النار.«
َ
َحقِهم ِاال ا

وی پس از حادثه کربال، به شـدت از کوتاهی در یاری امام پشـیمان شده 
بود و خود را مالمت می کرد و تأسـف می خورد. او اشـعاری را هم سـروده 

که چند بیت آن را از کتاب »نفس المهموم« باب مراثی نقل می کنیم: 
نصرتـه اکـون  اال  ندمـی  فیـا 

نادمـه تسـدد  ال  نفـس  کل  اال 
وانـی علـی ان لـم اکـن مـن حماتـه

الزمـه تفـارق  ان  مـا  حسـره  لـذو 
تـازروا الذیـن  ارواح  اهلل  سـقی 

علـی نصـره سـقیا مـن الغیـث دائمـه 
ومحالهـم  اطاللهـم  علـی  وقفـت 

فکاد الحشـی ینفـض والعین سـاجمه
چـقــدر تـأســف می خــورم کــه حـســین را یاری نکردم! آری هر 
انسـان نادرسـت، روزی پشـیمان می شـود. به خاطر نصرت نکردن او، 
تا زنده هسـتم حسـرت می خـورم. خداوند، ارواح ناصریـن اورا از باران 
رحمتش سیراب کند. در کنار قبورشان ایستادم در حالی که نزدیک بود 

قلبم پاره و اشک چشمم خشک شود.1

1 . تاریخ طبری، ج5، ص407.
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ولی این پشـیمانی دیگر سـودی نداشت! کسی که انقالبی نشده باشد، 
در وجودش تحول عمیق و همه جانبه صورت نگرفته باشـد، در مواقع 

لزوم و حساس نمی تواند در میدان حاضر باشد.
حرکت نورانی اباعبداهلل و قیام ایشـان صرفا یک حرکت علیه ظلم 
نبـوده، بلکه یک انقـالب فرهنگی و آزادی خواهانه بود که از شـهادت 
سیدالشـهدا تا کنون الهام بخش انقالب های زیادی بوده اسـت که 

انقالب اسالمی ما یکی از برجسته ترین آن ها است.
جریان عاشـورا صرفا یک حرکت علیه ظلم نیسـت، بلکه یک انقالب 
اسـت که در طول تاریخ به یک جریان انقالب سـاز تبدیل شده است. تا 
جایی که رهبر و الگوی آزادگان جهان شـده اسـت. حتی غیر مسلمانی 

مثل گاندی که رهبر هند بود، امام حسین را رهبر خود می داند.
 انقالب اسـالمی خودمان را ببینیـد! رهبر این انقالب، امام خمینی

می فرمایند: محرم و صفر است که اسالم را زنده نگه داشته است.
»امـام خمینـی در بـاره انقالب سـاز بودن جریـان کربـال می فرمایند: 
سیدالشـهدا اسـالم را بیمه کـرد. گمان نکنید که اگـر این مجالس 
عزا نبود و اگر این دسـته جات سـینه زنی، و نوحه سرایی نبود، 15 خرداد 
پیش می آمد. هیچ قدرتی نمی توانسـت 15 خرداد را آن طور کند، مگر 
قـدرت خون سیدالشـهدا و هیچ قدرتی نمی توانـد این ملتی را که از 
همه جوانب به او هجوم شـده اسـت و از همه قدرت های بزرگ برای او 

توطئه چیده اند، این توطئه ها را خنثی کند، ااّل همین مجالس عزا.«1
در طول هشت سال دفاع مقدس هم این انقالب حسینی بود که الگو و 
سرمشـق انقالب خمینی قرار گرفت و عامل پیروزی رزمندگان اسالم 

1 . صحیفه امام، ج16، ص374.
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شد. سربندها و وصیت نامه های شهدا به وضوح نشانه این مطلب است.
جالب اسـت بدانید در بررسـی 50 هزار وصیت نامه از شـهدای انقالب 
اسـالمی و جنـگ تحمیلـی، در هیچ یـک از وصیت نامه ها اسـم ایران 
منهـای اسـالم نیامـده اسـت. در هـر وصیت نامـه متوسـط 4 بـار نام 
مبـارک امام حسـین، کربال، عاشـورا، حضرت زینـب و حضرت 

ابالفضل آمده است.1 

تحریک احساس
دانش آموز شهید، سیدعبدالنبی مساوات در وصیت نامه اش می نویسد: 
»رفته ام تا به ندای هل من ناصر ینصرنی حسین زمان لبیک بگویم...«!2

شیعه انقالبی یعنی کسی که مثل یاران اباعبداهلل عمل کند.
اسـم عملیات ها، اسـم رمزها، و.... حکایت از این اسـت که کربال یک 

جریان انقالب ساز است که ایرانی و غیر ایرانی هم نمی شناسد.
ما در طول هشـت سـال دفاع مقدس حدود 4600 شـهید امت اسـالم 
داریم، شـهدای غیر ایرانی که در نبرد حق علیه باطل شـرکت کردند و 
به فیض شـهادت نائل آمدند. یکی از این شـهدا یک جوان بحرینی به 
نام شهید »محمد نور الشواف« است که در سال 1365 در منطقه حاج 
عمران به شهادت رسید. همرزم این شهید بزرگوار می گوید: در منطقه 
حـاج عمران سـه شـبانه روز نخوابیده بـود و دائم می دویـد و به بچه ها 
کمک می کرد و هرجا نیاز بود حاضر می شد. بهش گفتم: آقا محمد بس 

است، مقداری استراحت کن. از نفس افتادی. 

1 . کتاب باراویان نور، دفتر سوم، موسسه روایت سیره شهدا، ص 215.
2 . باراویان نور، دفتر سوم، موسسه روایت سیره شهدا، ص 232.
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دیدم می خندد! تعجب کردم، علت خنده اش را پرسـیدم. گفت: میدونی 
دارم بـه چـی فکر می کنم؟ گفتم: نه! گفت: دارم به این فکر می کنم که 

جنگ که تمام شد باید پیام امام و انقالب را به دنیا برسانم.1
شـهدا این طور بودند، فقط به فکر خودشـان نبودند! عالوه بر اینکه در 
خودشـان تحول اساسـی ایجاد شد، به فکر تحول در دنیا و دیگران هم 
بودند. شیعه ای انقالبی است که دو بعد داشته باشد، اگر یکی از این ابعاد 
را نداشـت، انقالبی نیست؛ منقلب اسـت. بسیاری از افراد در انقالب ما 
منقلب شـدند، انقالبی نشـدند. انقالبی یعنی هم خودش متحول شده، 
هـم می خواهد عالم را عوض کند، سـاکت نمی نشـیند. انقالبی دو بعد 
دارد: اول خود و بعد جامعه. این تحول اساسـی هم باید در خودت پدید 

بیاید و هم باید در دیگران پدید بیاوری.
یکـی دیگـر از برکات وجودی انقالب کربال، حزب اهلل لبنان اسـت که 

شعارشان »هیهات من الذله« است.
شـهید علی منیف اشـمر از شهدای استشـهادی لبنان است که معروف 
اسـت به قمـر االستشـهادیون. در وصیت نامه این شـهید آمده اسـت: 
مـوالی  مـن ، یا اباعبداهلل  با خداوند پیمان  بسـتم  و با شـما عهد، که  
در راه  خداونـد گام  بـردارم ، در حالـی  که  جانم  را به  کف  دسـت  گرفته  و 
خونم  را به  خاک  جبل  عامل  آمیخته ام . همان طور که  خون  شما بر خاک  
مقدس  کربال ریخته  شد، و امروز به  عهدی  که  بسته  بودم ، وفا می کنم .

یک شـیعه انقالبی جهانی می اندیشـد و به فکر همه ی مردم دنیاسـت 
و اینطـور انسـانی در حکومـت امام زمـان به درد آقا می خـورد، چرا که 

حکومت حضرت، جهانی است.

1 . باراویان نور، دفتر سوم، موسسه روایت سیره شهدا. 
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رفتارسازی
امروزه در کشـورهای زیادی بیداری اسـالمی شکل گرفته و یا در حال 
شـکل گیری اسـت. نگاه این کشـور ها به انقالب و کشـور ماسـت. از 
انقالب ما الگو گرفتند و دارند پیش می روند. اما این مایه تأسـف اسـت 

که ما خودمان دچار خواب غفلت باشیم.
ما امروز تکلیف داریم برای بیدارکردن نسـل جوانمان، نسـل های بعد 
خودمان؛ برای زنده نگه داشـتن بعد انقالبی نهضت اباعبداهلل و جریان 

کربال و برای انقالبی بار آوردن هیئت ها و هیئتی ها و جامعه. 
امام حسین به ما آموخت کسی مثل حسین با کسی مثل یزید بیعت 
نمی کنـد! حتـی اگر عاشـورا به پا کنـد، ولو زن و بچه اش را  به اسـارت 

ببرند. خود حضرت فرمودند: 
َمـِة ُمْعِلـٌن  َحّرَ ْفـِس اْلُ  الّنَ

ُ
ْمـِر َقاِتـل  َفاِسـٌق َشـاِرُب اْلنَ

ٌ
یـُد َرُجـل »َیِز

ُه.«1
َ
ِفْسِق َو ِمْثىِل  اَل ُیَباِیُع  ِمْثل

ْ
ِبال

یزیـد مـردى اسـت فاسـق و شـراب خـوار، قاتـل مـردم بى گنـاه و 

شخصی است كه بطور علنی فسق و فجور می كند. شخصیتی 

مثل من ابدا با یزید بیعت نخواهد كرد.

یک شـیعه ی انقالبی اهل سـازش با دشمن نیست. باید مقابل دشمن، 
انقالبی ایسـتاد. عده ای می گویند راهی جز سـازش و تسـلیم در برابر 
زیاده خواهی های دشـمن )مثال: غرب و آمریکا در برنامه ی هسـته ای 
و... ( نداریم! این برخالف سیره ی اباعبداهلل است! شیعه ی انقالبی اهل 

سازش به هر قیمتی نیست! 
اگر بخواهیم حسینی زندگی کنیم نمی توانیم با یزید های زمان بسازیم! 

1 . بحار األنوار )ط - بیروت(، ج 44، ص326.
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شـهید چمران در بهترین دانشـگاه امریکا بورسـیه می شود. خودش در 
این باره می نویسد: 

ای خدا، من باید از نظر علم از همه برتر باشـم تا مبادا که دشـمنان مرا 
از ایـن راه طعنـه زنند. باید به این سـنگ دالنی کـه علم را بهانه کرده و 
بـه دیگران فخر می فروشـند ثابت کنم کـه خاک پای من هم نخواهند 
شـد. باید همه آن تیره دالن مغرور و متکبر را به زانو درآورم. آنگاه خود 

خاضع ترین و افتاده ترین فرد روی زمین باشم.1
در امریـکا دکتـرای فیزیـک پالسـمای می گیرد. قله های علـم را فتح 
می کند و به اوج علمی زمان خودش می رسد. به هیچ قیمتی در آمریکا 
نمی ماند و برمی گردد لبنان و مسـئول یک یتیم خانه می شـود. حتی در 
ایـام عید با خانواده اش تفریح نمی رود. پیـش بچه های یتیم می ماند تا 

بچه هایی که جایی برای رفتن ندارند حسرت نخورند.2 

ذکر مصیبت
نـه فقط شـهید چمـران، بلکه مـا ایرانی ها به یتیم حساسـیم. اصوال ما 
ایرانی هـا یتیم نوازی را دوسـت داریم؛ مخصوصا که دختر یتیم باشـد. 
نمی دانم چقدر قسـاوت قلب داشـتند که هروقت کودک سـه ساله امام 
حسـین بهانـه بابا می گرفتند، جوابشـان تازیانه بـود. من یک جمله 
بگویم: مگر یک طفل سـه سـاله چقدر تاب و توان دارد که سربریده بابا 

را ببیند؟
 در خرابـه شـام هـرکاری می کردنـد دردانـه امام حسـین سـاکت 

1 . خدا بود و دیگر هیچ نبود، ص47.
2  نیمه پنهان ماه، خاطرات غاده چمران همسر شهید چمران، ص23.
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نمی شـد. مدام می گفت: من بابا را می خواهم! می خواسـت درددل کند 
و بـه بابا بگوید چه بالیی سـرش آوردنـد. دختربچه ها این طورند. حتی 
اگر مادرشان دعوایشان کند، نزد بابا شکایت می برند؛ “شب که بابا آمد 
بهـش میگـم!” زینب مانده بود چـه طور این نازدانـه را آرام کند که 
یک دفعـه عده ای با طبقی وارد خرابه شـدند. طبـق را جلوی دختر امام 
حسـین گذاشـتند. تا روپوش را کنار زد تمـام غصه هایش فراموش 
شـد. فهمید که وضع بابا از وضع خودش بدتر اسـت. سر را برداشت و به 
ِذی 

َّ
سـینه اش چسباند. می گریسـت و چنین می گفت: یا أَبتاُه! َمن َذا ال

َخَضَبـک بِدمائـَک؟ بابـا جـان، کی تو را به خونـت رنگین کرده؟ من 
ذالذی ایتمی ف صغر سی؟ کی مرا در کودکی یتیم کرده؟ یا أَبتاُه! َمن 
یـدَک؟ بابا جان، کی رگ های گردنت را برید؟ یا أَبتاُه!  ـِذی َقَطـَع َور

َّ
َذا ال

َمـن للَیتَیمـِة َحـیّتَ تكُبـُر...؟ دختـر یتیـم به چه کسـی پناه بـرد تا بزرگ 
ماِء.   بالّدِ

ً
َضبا أَری َشـیَبَک ُمن راب و ال ـدُت الّتُ یَتی َتَوّسَ

َ
شـود؟ یا أَبتاُه! ل

ای کاش خاک را بالش زیر سر قرار می دادم، ولی محاسن تو را خضاب 
شده به خون نمی دیدم.

می کنـد  درد  سـرم  تازیانـه  زضـرب 
پـای ضعیـف و در بـه درم درد می کنـد

نمی شـود  امـا  ببینمـت  می خواسـتم 
زیـرا کـه پلک چشـم تـرم درد می کند

از بـس کـه سـربه بسترسـنگی نهاده ام 
بابـا ببیـن کـه زخـم سـرم درد می کند

از بـس کشـیده دشـمن توگیسـوی مرا 
دیگـر مپـرس از چه سـرم درد می کند
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از بـس که گفته ای قصـه مادر برای من
ایـن صورتم چو صـورت او درد می کند

یک دفعه دیدند لبهایش را روی رگ های بریده گذاشت. گریه کرد و بعد 
خاموش شد. اهل خرابه احساس کردند که او به خواب رفته، اّما وقتی او 

را حرکت دادند، دریافتند که جان به جانان سپرده است. 1
االلعنه اهلل علی القوم الظالمین.

1  . نفـس المهمـوم شـیخ عبـاس قمـی ترجمـه نظـری منفـرد ص561و562؛ کامـل بهایـى ج 2ص178؛ 
ریحانـه کربـال ص 85؛ و کنزالمصائـب ص355.
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انگیزه سازی
هنگامـی که حسـین بن علـی از مدینه بیرون آمد و به سـمت مکه 
حرکت کرد، با عبداهلل بن مطیع عدوی1 برخورد کرد که سـرگرم کندن 
چاهـش بـود؛ ابن مطیع گفت: ای ابا عبداهلل، خداوند مرا فدایت گرداند، 

آهنگ کجا داری؟
یـد مّكـة، فـإذا صـرت إلیـا اسـتخرت   فرمـود: »أّمـا ف وقـیت هـذا فـإیّن ار
اهلل« ؛ اینـک آهنـگ مکـه دارم؛ و چـون به آن جـا رفتم، آنـگاه در کار 

خویش از خداوند طلب خیر  می کنم.
عبداهلل بن مطیع گفت: ای پسر دختر رسول خدا، در کاری که قصدش 
را کـرده ای خداونـد برایت خیـر بخواهد، ولی من پیشـنهادی دارم که  
می خواهم آن را از من بپذیری! چون به مکه درآمدی، از فریب کوفیان 
برحذر باش. چرا که پدرت در این شهر کشته شد، برادرت را خنجر زدند 

1 . او در سـال 66 هجـری قبـل از قیـام مختـار و در زمـان عبـداهلل ابـن زبیـر از طـرف او، والـی کوفـه شـد. در 
فیـام مختـار، عبـداهلل بـن مطیـع در مقابـل سـپاه مختـار ایسـتاد. در ایـن نبـرد شـهر را از دسـت ابـن مطیـع 
درآوردنـد و در اختیـار گرفتنـد و مختـار او را اخـراج کـرد. او دوبـاره بـه مكـه بازگشـت. در حملـه حجـاج بـن 
یوسـف بـه مكـه در سـال 73 هجـری، ابـن مطیـع بـه همـراه عبـداهلل بـن زبیـر کشته شـد و سرشـان را بـه 

شـام فرسـتادند.
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کـه نزدیـک بود جان بسـپارد. از ایـن رو، در حرم بمان که شـما در این 
دوران سـرور عرب هسـتی. به خدا سـوگند که اگر شما هالک گردی، 
خاندانت نیز با شـما هالک خواهند شـد. به خدا سوگند که بعد از تو ما را 

به زنجیر بردگی می کشند، ولی امام نپذیرفت. 
آنـگاه ابـن مطیع گفت: این چاه را آماده کرد ه ام و امروز برای نخسـتین 
بـار به دلو ما آب آمده اسـت. چه  می شـد که شـما بـه درگاه خداوند دعا  
می کردیـد و برایـش برکت  می خواسـتید. فرمود: قـدری از آبش بیاور. 
عبداهلل دلوی آب آورد و امام از آن نوشـید، سـپس آن را مزمزه کرد و در 

چاه ریخت. پس از آن، آب چاه گوارا و فراوان گشت.1
امـام از مسـیر مدینه تا کربال بـا افراد مختلفی از ارادتمندان و شـیعیان 
خود مالقات داشـته اسـت که همگی پیشنهادات مختلفی برای نرفتن 
حضـرت بـه کوفه داشـتند و جالب اینجاسـت که با تمـام ارادتی که به 
حضرت داشـتند و حتی از امام برای چاه آبشـان طلب برکت می نمایند، 

اما در این حرکت انقالبی امام خودشان را تنها می گذارند. 
از جمله آن ها عبد اهلل بن عمر بود که قصد مراجعت از مکه به مدینه را 
داشـت. نـزد امام آمـد و عرض کرد: ای اباعبداهلل! خـدا تو را رحمت 
کند. از خدایی که بازگشـت تو به سـوی اوست، پروا کن! تو از دشمنی و 
ستم مردم این دیار نسبت به خاندان خویش آگاهی، این مردم، یزید بن 
معاویـه را به زمامداری پذیرفته اند، من می ترسـم که مردم به جهت زر 
و سـیم به او )یزید( گرایش پیدا کنند و تو را به قتل برسـانند و به خاطر 
تو افراد زیادی کشته شوند. من از رسول خدا شنیدم که می فرمود: 
»حسـین کشـته خواهد شد و اگر او را به قتل رسانند و تنهایش گذارده، 

کر )زندگینامه امام حسین(، ص222، حدیث203. 1  . تاریخ ابن عسا
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یـاری اش نکننـد، خداوند تا روز رسـتاخیز آنان را خـوار می کند!« و من 
مصلحـت می بینـم تـو نیز همانند سـایر مـردم با یزید سـازش کنی! و 
همچنان که پیش از این در برابر معاویه شکیبایی ورزیده ای، اکنون نیز 

صبر پیشه ساز، تا خداوند بین تو و این گروه ستمگر داوری کند!
ـماواُت َو   مـا داَمـِت الّسَ

ً
َبـدا

َ
ـَكاِم أ

ْ
ّفٍ هِلـَذا ال

ُ
امام حسـین فرمـود: »أ

ْرُض! برای همیشـه تا آنگاه که آسـمان و زمین پابرجاست، نفرین  بر 
َ
اأْل

ایـن سـخن باد! و بعد در بیاناتی بسـیار تند و کوبنـده عبداهلل بن عمر را 
بابت این پیشنهاد غیرانقالبی توبیخ می نماید و در آخرین جمله پرده از 
وُج َمعی  ُر علت اصلی این پیشنهاد برمی دارد: »َیا اْبَن ُعَمَر! َفِإْن كاَن اْلنُ
ُعْذِر، َو لِكْن ... اْجِلْس َعِن 

ْ
ْوَسـِع ال

َ
ْنَت ِف أ

َ
 َفأ

ُ
ْیـَك َو َیْثُقـل

َ
ـا َیْصَعـُب َعل ِمَّ

ُموُر.« ای فرزند 
ُ
 اأْل

ُ
َم ِإل  ما َتـُؤول

َ
ـْم َحـیّت  َتْعل ُ

َ
َبْیَعـِة ل

ْ
 ِبال

ْ
َقـْوِم، َو ال َتْعَجـل

ْ
ال

عمر! اگر برای تو همراهی با من دشـوار و سـنگین اسـت، پس معذور و 
مرخصی ! ولی ...از این گروه کناره بگیر و در بیعت شتاب مکن تا ببینی 

کار به کجا می انجامد!«1
 یک شیعه واقعی در معرکه های انقالبی شناخته می شود، امام حسین
ایـن مالک را در دیـدار با فرزدق بیان فرمودند. وقتـی از فرزدق درباره 
َعَك  َ َ

وُب ف
ُ
ُقل

ْ
ا ال ّمَ

َ
ُت أ

ْ
اوضاع مردم کوفه سـؤال کردند، عرض کرد: »ُقل

ْصُر ِمْن ِعْنِد اهلِل«؛ دل های مردم با شما  َة َو الّنَ َمّیَ
ُ
َع َبِی أ َ َ

ُیوُف ف ا الّسُ ّمَ
َ
َو أ

 َصَدْقَت، 
َ

َراَك ِإاّل
َ
است و شمشیرهای آنان با بنی امیه. به او فرمود: »َما أ

ْت ِبـِه  ْم َیُحوُطوَنـُه َمـا َدّرَ ِسـَنهِتِ
ْ
ل

َ
 أ

َ
عـق َعـىل

َ
یـُن ل دنیـا َو الّدِ

ْ
ـاُس َعِبیـُد ال الّنَ

اُنـوَن .«2 تردیـدی ندارم که تو  ّیَ
َ

  الّد
َ

ِء َقـل
َ

ُصـوا ِلِاْبِتـا َمَعاِیُشـُهْم َفـِإَذا ُمِّ

1  . مقتل الحسین خوارزمی، ج 1، ص190- 193.
2 . بحار األنوار )ط - بیروت(، ج 44، ص195.
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راستگو هستی. مردم بنده دنیایند و دین تنها بر زبانشان جاری است. از 
آن سـخن می گویند تا وقتی که معیشتشان بگذرد؛ اّما در وقت سختی، 
دیندار ]واقعی [ اندک است. در واقع حضرت با این بیان خود، شیعیان را 

به دو گروه شیعه ادعایی و شیعه انقالبی تقسیم می نمایند. 

اقناع اندیشه
خداوند متعال در قرآن می فرماید: 

ّنَ 
َ
صاَبـُه َخْیٌر اْطَمأ

َ
ـاِس َمـْن َیْعُبـُد اهلَل َعىل  َحْرٍف َفِإْن أ »َو ِمـَن الّنَ

ْنیـا َو اْلِخـَرَة 
ُ

ـَب َعـىل  َوْجِهـِه َخِسـَر الّد
َ
صاَبْتـُه ِفْتَنـٌة اْنَقل

َ
ِبـِه َو ِإْن أ

 1». بینُ ْسراُن اْلُ ذِلَك ُهَو اْلنُ
تعبیر به »َعلی حرٍف« ممکن اسـت اشـاره به این باشـد که ایمان آن ها 
بیشـتر بر زبانشـان است، و در قلبشـان جز نور ضعیف بسیار کمرنگی از 
ایمان نتابیده اسـت.2 همان تعبیری که امام حسـین درباره شیعیان 

ادعایی کوفه بکار بردند.
ْزُت ِشیَعیِت  ْو َمّیَ

َ
َسِن ع  ل ُبو اْلَ

َ
 ِل أ

َ
 َقال

َ
َواِسِطّیُ َقال

ْ
ُموَس ْبُن َبْكٍر ال

یَن َو   ُمْرَتّدِ
َ

ـْم ِإاّل ـا َوَجْدُتُ ـْم َلَ ـِو اْمَتَحْنهُتُ
َ
 َواِصَفـًة َو ل

َ
ِجْدُهـْم ِإاّل

َ
مَلْ أ

ًة مَلْ 
َ
َبل ْم َغْر هُتُ

ْ
َبل ْو َغْر

َ
ِف َواِحٌد َو ل

ْ
ل

َ
َص ِمَن اأْل

َ
ا َخل ْم َلَ ْصهُتُ ّحَ ْو َتَ

َ
ل

وا 
ُ
َراِئِك َفَقال

َ
 اأْل

َ
َكْوا َعـىل

َ
 َما اّت

َ
ـْم َطال ُ  َمـا َكاَن ِل ِإهّنَ

َ
ـْم ِإاّل َیْبـَق ِمْنُ

ُه.3
ُ
ُه ِفْعل

َ
َق َقْول

َ
ا ِشیَعُة َعىِلٍّ َمْن َصّد َ َ

ُن ِشیَعُة َعىِلٍّ ِإّن ْ َ
حن

گویـد: حضـرت ابـو الحسـن بـه مـن  موسـی بـن بکـر واسـطی 

فرمود: 

1 . حج /11.
2 . تفسیر نمونه، ج 14، ص33.

3 . الكافی )ط - اإلسالمیة(،ج 8، ص228.
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گـر مـن شـیعیانم را بررسـی كنـم جـز مردمانـی زبـان آور )و اهـل  ا

گر آزمایششان كنم جز مردمانی از دین  حرف( بیش نیستند، و ا

گـر در بوته شـان گـذارم از هـزار نفـر یـک نفـر  برگشـته نیسـتند، و ا

گـر غربالشـان كنم چیزى جـز آنچه مخصوص  سـالم درنیایـد، و ا

مننـد در غربـال نماننـد، اینهـا دیـر زمانـی اسـت كـه بـر بالش هـا 

تکیه زده و گفته اند: ما شـیعه علی هسـتیم، در صورتی كه تنها 

شیعه علی آن كسی است كه كردارش گفتارش را تصدیق كند 

)و عملش با حرفش یکی باشد(.

فـرق اسـت بین یارانی که به محض شـنیدن خبر حرکـت امام، خود را 
بـه کاروان ابـی عبداهلل رسـاندند و تا پای جان، جـان خویش را به پای 
امام خویش فدا کردند و آنان که به خیال خویش برای امام خیرخواهی 
کردند و به پیشـنهاداتی غیر انقالبی بسـنده کردند. این تفاوت همیشه 
در طول تاریخ شیعیان و پیروان ائمه را به دو گروه و طیف تقسیم نموده 

است: شیعه ادعایی و شیعه انقالبی. 
ممکن اسـت برای کسـی این سـؤال پیش آید که مالک شـیعه واقعی 
بودن را انقالبی بودن )مانند ابی عبداهلل ( معرفی نموده اید، در حالی 
کـه حرکت امام حسـن  برخـالف امام حسـین  حرکتی انقالبی 

نبود و حال آنکه شیعیان پیروان هر دو امام هستند؟
جابر در روایتی از امام صادق به این سؤال پاسخ می دهد:

الفنا و اذا خفنا خاف و اذا امنا امن  »امنا شیعتنا من تابعنا و مل حین
فاولئك شیعتنا حقا.«1 

شـیعه انقالبى كسـی نیسـت كه از امامش جلوتر باشـد. بلکه 

1 . عده اى از علماء، األصول الستة عشر )ط - دار الشبستری( - قم، چاپ: اول، 1363 ش. ص 61.
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وظیفـه اش در هـر حالتـی پیـروی اسـت و صلـح امـام حسـن نیـز 

حركتی غیر انقالبى نبود.

ابی سـعید عقیصـا نقل کرده که محضر مبارک حسـن بن علی بن ابی 
طالب عرض کردم:  

َك 
َ
ّقَ ل ّنَ اْلَ

َ
َتُه َو َقْد َعِلْمَت أ َیَة َو َصاَلْ َیا اْبَن َرُسـوِل اهلِل ِلَم َداَهْنَت ُمَعاِو

 َباٍغ. 
ٌّ

َیَة َضال ّنَ ُمَعاِو
َ
ُدوَنُه َو أ

ای فرزند رسـول خدا! برای چه با معاویه مداهنه و صلح نمودید و حال 
آن که می دانسـتید حّق مال شـما اسـت، نه مال او و نیز می دانستید که 

معاویه گمراه و ستمگر است؟
ْم  ْیِ

َ
 َعل

ً
ِقِه َو ِإَماما

ْ
 َخل

َ
ْكُرُه َعىل َة اهلِل َتَعاَل ِذ ْسُت ُحّجَ

َ
 ل

َ
َبا َسِعیٍد أ

َ
 َیا أ

َ
َفَقال

ِخـی 
َ
 اهلِل ص ِل َو أِل

ُ
 َرُسـول

َ
ـِذی َقـال

َّ
ْسـُت ال

َ
 ل

َ
 أ

َ
 َقـال

َ
ـُت َبـىل

ْ
ِب ع ُقل

َ
َبْعـَد أ

. َ
ُت َبىل

ْ
ْو َقَعَدا ُقل

َ
َسْینُ ِإَماَماِن َقاَما أ َسُن َو اْلُ اْلَ

حضـرت فرمودنـد: آیـا بعـد از پدرم مـن حّجت خدا بر مـردم و امام 
ایشان نیستم؟

عرضه داشتم: چرا.
فرمود: آیا مگر من نه آن کسـی هسـتم که رسـول خدا در باره من 
و بـرادرم فرمودنـد: حسـن و حسـین دو امـام بوده چه قیام کـرده و چه 

بنشینند؟
عرض کردم: آری همین طور است.

ـُة 
َّ
َبـا َسـِعیٍد ِعل

َ
ـْو َقَعـْدُت َیـا أ

َ
َنـا ِإَمـاٌم ِإْذ ل

َ
ـُت َو أ ْ

ُ
ـْو ق

َ
َنـا ِإَذْن ِإَمـاٌم ل

َ
 َفأ

َ
 َقـال

ْشَجَع 
َ
ِة َرُسوِل اهلِل ص ِلَبِی َضْمَرَة َو َبِی أ ُة ُمَصاَلَ

َّ
َیَة ِعل َعاِو یِت ِلُ ُمَصاَلَ

َیُة  یِل َو ُمَعاِو ْنِز اٌر ِبالّتَ
َ

ِئَك ُكّف
َ
ول

ُ
َدْیِبَیِة أ َة ِحینَ اْنَصَرَف ِمَن اْلُ

َ
ْهِل َمّك

َ
َو أِل

یِل. ِو
ْ
أ اٌر ِبالّتَ

َ
ْصَحاُبُه ُكّف

َ
َو أ



59 شیعــــــــــــۀانقــــــــــالبی

فرمـود: پـس من امام بوده چه قیام کنم و چه بنشـینم، ای ابا سـعید به 
همان علّتی که پیامبر خدا با بنی ضمره و بنی اشـجع و با اهل مّکه 
هنگام برگشت از حدیبّیه صلح فرمودند، من نیز با معاویه صلح نموده ام، 
آن ها که رسـول خدا با ایشان صلح فرمود به نّص کتاب کافر بودند 

و معاویه و اصحابش به مقتضای تأویل قرآن کافر می باشند. 
َه 

َ
ْن ُیَسـّف

َ
ْب أ ْكـُرُه مَلْ َیحجِ  ِمـْن ِقَبـِل اهلِل َتَعـاَل ِذ

ً
َبـا َسـِعیٍد ِإَذا ُكْنـُت ِإَمامـا

َ
 َیـا أ

َتْیُتُه 
َ
ِة ِفیَما أ َ كْ َبـٍة َو ِإْن َكاَن َوْجـُه اْلِ اَر ْو ُمَ

َ
َتْیُتـُه ِمـْن ُمَهاَدَنـٍة أ

َ
ِی ِفیَمـا أ

ْ
َرأ

َداَر  َقاَم اْلجِ
َ
َم َو أ

َ
ُغـا

ْ
 ال

َ
ـِفیَنَة َو َقَتل َق الّسَ ـا َخَر ِضـَر ع َلَّ ى اْلنَ  اَل َتـَر

َ
 أ

ً
َتِبسـا

ْ
ُمل

ْخَبَرُه َفَریِضَ َهَكَذا 
َ
ْیِه َحیّتَ أ

َ
ِة َعل َ كْ ُه اِلْشِتَباِه َوْجِه اْلِ

َ
َسِخَط ُموَس ع ِفْعل

ا ُتِرَك ِمْن  َتْیـُت َلَ
َ
ْو اَل َما أ

َ
ـِة ِفیِه َو ل َ

ْ
ك ْهِلُكـْم ِبَوْجـِه اْلِ َّ ِبحجَ َ

َنـا َسـِخْطُتْ َعـىل
َ
أ

 ُقِتل.1
َ

َحٌد ِإاّل
َ
ْرِض أ

َ
 َوْجِه اأْل

َ
ِشیَعِتَنا َعىل

ای ابـا سـعید وقتـی من امام از جانـب خدا بودم، نبایـد رأی مرا تخطئه 
کنـی و عملـی را که انجام داده ام چه مهادنه و صلح بوده و چه محاربه و 
جنـگ باشـد، می باید بپذیری؛ اگر چـه حکمت کردار من بر تو مخفی و 
مشـتبه باشـد. مگر نمی بینی جناب خضر  وقتی کشتی را شکافت و 
جوان را کشـت و دیوار را تعمیر کرد و به پا داشـت، موسی به غضب آمد 
و از کردارش سخت برآشفت، جهت غضبناک شدن موسی این بود که 
حکمت عمل خضر بر او مخفی بود تا آن که خضر آن را بازگو کرد و 
موسی راضی گشت، عمل و کردار من نیز همین طور می باشد ؛ یعنی از 
عمل و فعل من خرسند نبوده بلکه غضبناک هستند، زیرا حکمت آن بر 
شما پنهان می باشد و آن این است که اگر من غیر از این می نمودم یک 
نفر از شیعیان ما روی زمین باقی نمی ماند مگر آن که او را می کشتند.

1  . علل الشرائع، ج 1،ذص211.
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عالوه بر اینکه این شـیعیان ادعایی بودند که امام حسـن  را مجبور 
به پذیرش صلح نمودند و اگر ایشـان شـیعیانی انقالبـی به تعداد یاران 

حسین داشت، باز مجبور به صلح نمی شد. 

پرورش احساس
مهـم آن اسـت که شـیعه انقالبی در هیـچ صحنه ای امام خـود را تنها 
نگذارد. شهید گلستانی تعبیر زیبایی دارد: وقتی حسین در صحنه است، 
اگر در صحنه نیسـتی هرکجا می خواهی باش! چه ایسـتاده به سـجاده 

نماز و چه نشسته بر سر سفره شراب! 
و اگر شـیعیان به جای انقالبی بودن، ادعایی بودند، امام در صحنه تنها 
خواهـد مانـد، یک امـام به مخمصه صلـح مبتال می شـود و دیگری به 
مسـلخ شـهادت. که در این صورت چیزی جز ذلت و خواری نصیبشان 

نخواهد شد. 
مثـال همیـن عبداهلل بن عمـر که عرض کردیم. به جـای بیعت نمودن 
بـا ابـی عبـداهلل اقدام بـه نصیحت امـام می کـرد، آن گاه که پس از 
یزید نوبت به حکومت عبدالملک بن مروان رسـید، گفت: من از پیامبر 
اکرم شنیدم که فرمود: »کسی که شب را روز کند و بیعت خلیفه ای 

بر عهده اش نباشد، مسلمان نیست.«
به همین جهت، شـبانه رفت و با والی آن زمان، حّجاج بن یوسـف ثقفی 
کـه از طـرف عبدالملک بن مـروان والیت آن دیار را به عهده داشـت، 

بیعت نمود.
حّجاج به او گفت: چه عجله ای در کار است که تو شبانه آمده ای؛ تا صبح  
صبر می کردی! عبداهلل در پاسخ گفت: ترسیدم که امشب از دنیا بروم و 
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بیعت عبدالملک بن مروان بر گردنم نباشـد. نداشتن بیعت خلیفه زمان 
مسئولیت دارد و من باید به وظیفه ام عمل کنم!

حّجـاج گفت: من مشـغول کاری هسـتم، آن گاه پایـش را دراز نمود و 
گفت: با پایم بیعت کن! 1

بعد از شـهادت امام حسـین، همین امام حسـینی که از مدینه بیرون 
آمـد و از اهل مدینه کسـی او را یاری نکـرد، مدینه تکان می خورد: چرا 
حسـین، فرزند پیغمبر، شهید شد؟ آن وقت به یاد حسین و فضیلت های 
حسـین می افتنـد، غصه هـا پدیـد می آیـد و مـردم فوق العـاده ناراحت 
می شـوند. یک هیئت هفت هشـت نفری را از مدینه به شام می فرستند 
برای این که تحقیق کنند و ببینند علت قضیه چه بوده. آن ها وقتی که 
بـه آنجا می روند، تـازه می فهمند که چرا امام حسـین این جور قیام 

کرد و به هیچ وجه حاضر نبود صرف نظر کند. 
بعد از آنکه مدتی ماندند و اوضاع را از نزدیک دیدند، برگشـتند. مردم از 
این هـا پرسـیدند: آنجا چه دیدید؟ گفتند: مـا فقط یک جمله می گوییم، 
از همیـن یک جملـه حرفمان را بفهمید. ما در مدتی که در شـام بودیم 
همیشـه انتظار این را داشـتیم که از آسمان سنگ به سر ما ببارد. جناب 
عبداهلل بن حنظله غسـیل المالئکه گفت: ایهاالناس! من از نزد کسـی 
می آیم که شـراب را فراوان می آشـامد، سـر و کارش جز با موسـیقی و 
هرزگی با چیز دیگری نیست، از زنای با مادر هم احتراز ندارد. سگ بازی، 
یوزبازی، هر فسـقی که بگویید، علنًا انجام می دهد. گفت: من هسـتم 
و هفت پسـرم، من که قیام می کنم، شـما خودتان می دانید، می خواهید 
قیـام بکنیـد یا نکنید، که اهل مدینه بعد قیـام کردند و قیام آن ها به آن 

ح نهج البالغه ابن ابى الحدید، 13/ 242. 1 . شر
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قتل عام مردم مدینه منجر شد.  1
عبـداهلل بـن مطیع نیـز که جـزء نصیحت کننـدگان امام ذکـر کردیم، 
به عنـوان رهبـر مـردم مدینـه در دفاع از شـهر، و به همـراه عبداهلل بن 
حنظلـه علیه سـپاه یزید و شـامیان جنگید، ولی چـون یارانش پراکنده 
شدند، شکست  خورد و در مدینه پنهان شد، اما با آن ها بیعت  نکرد و بعد 

به مکه رفت و همان جا ساکن شد.
سـیوطی می نویسـد: در سـال 63 هجـری اهـل مدینه بـر یزید خروج 
کردند. یزید لشـکر انبوهی را به سـوی آنان فرسـتاد و دسـتور داد آن ها 
را بـه قتل رسـانند. واقعـه حّره در مدینه طّیبه اتفاق افتـاد. در آن واقعه، 
جماعت بسـیاری از صحابه و از دیگران به قتل رسـیدند و مدینه غارت 

شد.
در فاجعه حره، با دسـتور یزید شـهر مدینه سـه روز بر سـپاه شام حالل 
شـد. هزاران زن مورد تجاوز قرار گرفتند، چهار هزار کودک نامشـروع 
زاییـده شـدند که پدرانشـان معلوم نبـود و آنان را اوالد الحـّره  نامیدند. 
مردم به مسـجد پیامبر پناه می بردند، اما در مسـجد پیامبر  نیز زنان 
مورد تجاوز قرار گرفتند و آن قدر مرد کشـته شـدند که خون، قبر پیامبر 

را نیز گرفته بود. 
زهـّری گویـد: »در واقعه حّره هفتصد نفر از بزرگان مهاجر و انصار و ده 

هزار نفر از موالی، غالمان و دیگر افراد ناشناس کشته شدند.« 
بعد از سه روز، آتش بس اعالم شد و مردم برای بیعت فرا خوانده شدند 
و به عنوان بنده با یزید بیعت کردند. مسلم بن عقبه را به خاطر جنایات 
فراوانش در این واقعه، مسرف نامیدند.2  تمام کسانی که زنده ماندند بر 

1 . مجموعه آثار استاد شهید مطهرى،ج 25، ص313.
2 . الكامل، ج4، ص112.
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ید یفعل ب ما یشاء؛ این بنده  پیشانیشان داغ زدند: هذا عبد من عبید یز
ای از بندگان یزید است هر کاری بخواهد با من می کند.

مسـعودی نوشـته اسـت: مسـلم بن عقبه از مردم مدینـه بیعت گرفت 
کـه بـرده یزیـد هسـتند و هر کس نپذیرفت کشـته شـد، جـز علی بن 

الحسین و علی بن عبد اهلل بن عباس. 1
عاقبت انقالبی نبودن گرفتار این خفت و خواری شـدن اسـت. پیروان 
انقالبی امام جان خود را فدای حضرت کردند و اینگونه بعد از هزار سال 
هنوز همه سـاله به مناسـبت شـهادت ابی عبداهلل  برای آن ها نیز در 
سرتاسر جهان اسالم اقامه عزا می شود و از حبیب ها و مسلم ها به نیکی 
یاد می شود، چرا چون خود را وصل به دریای با عظمت والیت نمودند. 
اما تا به حال برای کدام یک از کشـته شـدگان واقعه حره اقامه عزا شده 

است؟ با اینکه آن ها نیز فداکاری های بزرگی داشته اند.

رفتارسازی
در زمانه ما هم عد ه ای به دنبال تئوریزه کردن طرح سـازش و تسـلیم با 
آمریکا هسـتند و با نشـان دادن در باغ سـبز در پی فریب افکار و اذهان 
عمومـی هسـتند، غافل از اینکه سـازش با یزید زمـان نیز نتیجه ای جز 
واقعـه حره برای ما به بار نخواهد داشـت. لذا خداونـد متعال در این آیه 
طرح دوسـتی با کافران را مسـاوی با گمراهی و ذلت مسلمانان معرفی 

می نماید:
ُقوَن 

ْ
ْوِلَیاَء ُتل

َ
ُكـْم أ ى َو َعُدّوَ  َعُدّوِ

ْ
ِخـُذوا  اَل َتّتَ

ْ
ِذیـَن َءاَمُنـوا

َّ
ـا ال هّیُ

َ
»َیأ

 
َ

ُسـول ِرُجوَن الّرَ ّق  حینُ َن اْلَ ا َجاَءُكم ّمِ  ِبَ
ْ
وا ِة َو َقـْد َكَفـُر

َ
ـَوّد ْیـم ِباْلَ

َ
ِإل

1 . مروج الذهب، ج 3، ص70.
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ُكْم ِإن ُكنُتْ َخَرْجُتْ ِجَهاًدا ِف َسِبیىِل َو  ّبِ  ِباهلِل َر
ْ
ن ُتْؤِمُنوا

َ
ُكْم  أ ا َو ِإّیَ

ْخَفْیُتْ َو َما 
َ
ا أ ُم ِبَ

َ
ْعل

َ
َنا أ

َ
ِة َو أ

َ
َوّد ْیم ِباْلَ

َ
وَن ِإل اْبِتَغاَء َمْرَضاِت  ُتِسّرُ

ـِبیِل ِإن َیْثَقُفوُكْم   َسـَواَء الّسَ
َّ

ُه ِمنُكْم َفَقْد َضل
ْ
نُتْ  َو َمن َیْفَعل

َ
ْعل

َ
أ

ِسـَنهَتم 
ْ
ل

َ
أ َو  ْیِدهَیـْم 

َ
أ ْیُكـْم 

َ
ِإل  

ْ
َیْبُسـُطوا َو  ْعـَداًء 

َ
أ ُكـْم 

َ
ل  

ْ
َیُكوُنـوا

وَن.«  1 ْو َتْكُفُر
َ
 ل

ْ
وا

ُ
وِء َو َوّد ِبالّسُ

اى كسـانی كـه ایمـان آورده ایـد، دشـمن مـن و دشـمن خویـش را 

دوسـت خـود قـرار ندهیـد، شـما نسـبت بـه آن هـا اظهـار محبت 

كافـر  كـه بـه آنچـه از حـق بـراى شـما آمـده  می كنیـد، در حالـی 

شده اند، و رسول خدا و شما را به خاطر ایمان به خداوندى كه 

گر  پروردگار همه شـما اسـت از شـهر و دیارتان بیرون می رانند، ا

شـما براى جهاد در راه من و جلب خشـنودیم هجرت كرده اید، 

پیونـد دوسـتی بـا آن هـا برقـرار نسـازید، شـما مخفیانـه بـا آن هـا 

رابطـه دوسـتی برقـرار می كنیـد در حالـی كـه من آنچـه را پنهان یا 

آشـکار می كنیـد از همـه بهتـر می دانـم، و هـر كـس از شـما چنیـن 

گـر آن هـا بـر شـما مسـلط  كارى كنـد از راه راسـت گمـراه شـده. ا

شـوند دشـمنتان خواهند بود، و دسـت و زبان خود را به بدى بر 

شما می گشایند و دوست دارند شما به كفر باز گردید.

بـه صراحـت ایـن آیه قـرآن، اگر امروز نیـز یزیدیان زمان بر ما مسـلط 
شـوند، با تمام قوا سـعی در نیسـت و نابود کردن و تاراج ما مسـلمانان 
خواهنـد نمود، جنایتی که امروز به دسـت داعشـی های مـزدور آمریکا 
در کشـورهای مسـلمان می بینیم. چه سندی باالتر از این می خواهیم؟ 
خداونـد می فرماید: ِإن ُكنـُتْ َخَرْجـُتْ ِجَهـاًدا ِف َسـِبیىِل َو اْبِتَغـاَء َمْرَضاِت؛ 

1 . ممتحنه / 1و2.
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یعنی اگر یک شـیعه انقالبی هسـتی، اگر خودت را شـیعه سیدالشـهدا 
میدانی به فکرسازش نباش.

مقـام معظـم رهبـری دربـاره مذاکره بـا آمریکا بـه همین نکته اشـاره 
می فرماید:

»صرف این که شما بروید با آمریکا بنشینید حرف بزنید و مذاکره کنید، 
مشکالت حل می شود؟ این طوری که نیست. مذاکره در عرف سیاسی، 
یعنـی معاملـه. مذاکره با امریکا، یعنـی معامله با امریـکا. معامله، یعنی 
داد و سـتد؛ یعنـی چیـزی بگیـر، چیزی بـده. تو از انقالب اسـالمی، به 
آمریکا چه می خواهی بدهی، تا چیزی از او بگیری؟ آن چیزی که شـما 
می خواهید به آمریکا بدهید، تا در مقابل از او چیزی بگیرید، چیست؟ ما 
چه می توانیم به آمریکا بدهیم؟ او از ما چه می خواهد؟ آیا می دانید که او 
چـه می خواهد؟ و ما نقموا منهـم ااّل ان یؤمنوا باهلَلّ العزیز الحمید1  واهلَلّ 
که آمریکا از هیچ چیز ملت ایران، به قدر مسلمان بودن و پایبند بودن به 
اسالم ناب محّمدی، ناراحت نیست. او می خواهد شما از این پایبندیتان 
دسـت برداریـد. او می خواهـد شـما این گردِن برافراشـته و سـرافراز را 

نداشته باشید؛ حاضرید؟« 2
ایـن روحیـه ذلت ناپذیری در توصیه های امـام صادق به عبداهلل بن 
جندب نیز به عنوان خط مرز بین شـیعه ادعایی و شـیعه انقالبی معرفی 
صاٍل َشـیّت:  ای  ا ِشـیَعُتنا ُیْعَرُفوَن ِبحنِ

َ
شـده که فرمود: »َیا اْبَن ُجْنَدب ِإمّن

فرزند جندب، همانا شـیعیان ما به خصلتهایی چند شـناخته می شـوند: 

1 . آنهـا )شـكنجه گران( هیـچ ایـرادى بـر آنـان )مؤمنان( نداشـتند جز اینكه به خداونـد عزیز حمید ایمان 
آورده بودنـد. بروج / 8.

2 . دیدار با معلمان و کارگران، 69/2/12.
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ـْو ماُتـوا ُجوًعـا1  یکـی از آن خصلت هـا این 
َ
نـا ُمْبِغًضـا، َو ل

َ
وَن ل

ُ
ل

َ
... الَیْسـأ

است که از دشمنان ما چیزی درخواست نمی کنند؛ هر چند از گرسنگی 
بمیرند...« ما از امام حسین هیهات منا الذله را آموخته ایم. 

آری! ما عاشـقان حسـین هیچگاه زیر بار ذلت نرفتـه و نمی رویم و اگر 
بخواهیم همچون حسـین انقالبی باشـیم، نتیجه سـازش با دشـمنان 

شیعه را ذلیل شدن می دانیم چون معتقدیم:
به فدای لب عطشـان حسـین یعنی: سـالم بر خاندانی که با تحریم 

آب تن به سازش ندادند!

ذکر مصیبت
یکـی از ویژگی های انقالبی بودن این اسـت که ذلـت نمی پذیرد. امام 
حسـین ایـن را بـه تاریخ ثابت کرد و با دشـمن سـازش نکـرد. این 
خصوصیت در حضرت زینب هم مشهود بود که بچه هایش را تقدیم 
حضـرت سـید الشـهدا کرد کـه ذلت را نپذیـرد، آنقدر مهم بـود که روز 
عاشـورا زینـب لبـاس نو بر تن عـون و محمد کرد و آن هـا را از گرد 
و غبـار پـاک و تمیز نمود و سـرمه بر چشمانشـان کشـید و شمشـیر به 
دستشـان داد و آن ها را آماده شـهادت ساخت، سپس آن دو را به حضور 
بـرادرش حسـین  آورد و اجـازه خواسـت که آن ها به میـدان بروند. 
امام نخسـت اجازه نمی داد، حتی فرمود: شاید همسرت عبداهلل خشنود 
نباشـد، زینب   عرض کرد: چنین نیسـت. بلکه همسـرم به خصوص 
به من سفارش کرد که اگر کار به جنگ کشید، پسرانم جلوتر از پسران 

برادرت به میدان بروند.

1 . تحف العقول عن آل الرسول، ص303.
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زینـب بیشـتر اصرار کرد. سـرانجام امام اجـازه داد، زینب آن دو گل 
سـرخش را به سـوی میدان بدرقه کرد. عمرسـعد گفـت: »این خواهر 
عجـب محبتـی به بـرادرش دارد که نور دیده اش را به میدان فرسـتاده 

است.« آن دو برادر به جنگ پرداختند، و َرَجز می خواندند.
مـا که از نسـل علی حیدر کرار هسـتیم       

هسـتیم طیـار  جعفـر  حـرم  یـادگار 
دسـت مـا در کفنی کرده بـر این پیکر ما       

اذن تـو هدیـه بـود بهـر دل مـادر مـا
خواهـد او هر چه کـه دارد بدهد در ره تو

خـون مـا را بکنـد زیـب و َفـِر درگـه تو
در رگ ما به خدا غیرت حق جلوه گر است

مشو راضی نگریم مادر ما خون جگر است
سـرانجام محمد به شـهادت رسید و عون کنار بدن گلگون محمد آمد و 
گفت: »برادرم! شـتاب مکن! به زودی من نیز به تو می پیوندم.« محمد 
نیز جنگید تا به شهادت رسید. امام حسین پیکر پاک آن دو نوجوان 
را به بغل گرفت و در حالی که پاهایشان روی زمین کشیده می شد آن ها 

را به سوی خیمه آورد. 1
گالن بـاغ زینـب، شـدند قربـان مـوال  

به دشـت کربالیی، شـدند مهمان موال
رسـیدند بـر وصـال، گل دامـان مـوال  

نشسـته داغشـان بـر دل نـاالن مـوال
بانـوان حـرم به اسـتقبال جنازه های آن ها آمدند، همیشـه زینب  در 

1 . سوگنامه آل محمد، آیت اهلل اشتهاردی.
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پیشاپیش بانوان بود، ولی این بار زینب دیده نمی شد. او از خیمه بیرون 
نیامده بود تا مبادا چشـمش به پیکرهای به خون تپیده پسـرانش بیفتد 
و بی تابی کند و از پاداشـش کم شـود و شاید زبان حال زینب این باشد: 
اگر من بیرون بروم و چشم برادرم به صورتم بیفتد، شاید از من خجالت 
بکشـد. نکند حسـین   شـرمنده من بشـود. من بمیرم و شـرمندگی 
حسین را نبینم. بچه هایم فدایت شدند، خودم هم فدایت می شوم برادر!

بمیـرد      زینـب  کـه  کـن  دعـا  بـرادر 
بگیـرد ماتـم  تـو  بعـد  کـه  نباشـد 



منزلت و مقام شیعۀ واقعی 
و لــــــــــــــزوم تبعیـــــــــــــــت از 
سیرۀ اهل بیت

شب پنجم
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انگیزه سازی
 صـدای کوبـه بـه گـوش رسـید و رایحـه خـوش نبی خـدا خانـه را پر 
 کـرد. شـادی و شـعف در چهـره پیامبـر خودنمایـی می کـرد.

امیرالمؤمنین که خوشـحالی پیامبر خدا را دید، پرسید: یا رسول اهلل! 
چرا امروز خوشحالید؟

پیامبر فرمودند: محبوب من! نور چشـم من! آمده ام تا به تو بشـارت 
دهم که جبرئیل بر من فرود آمد و گفت: »خدای سـبحان بر تو سـالم 
می رسـاند و می گویـد بـرو به علی بشـارت بـده که شـیعیان علی اهل 
بهشـتند.« علی به سـجده افتاد و دسـتان خود را به طرف آسـمان بلند 
کرد و فرمود: همه ی عالمیان شـاهد باشـند که من نصف عباداتم را به 
شیعیانم هدیه کردم. حضرت زهرا از طرف دیگری آمدند و فرمودند: 
خدایا تو گواه باش، من هم نصف حسـناتم را به شـیعیانم هدیه نمودم. 
لحظه ای بعد امام حسـن سـمت جدش آمد و فرمـود: خدایا تو گواه 

باش، من هم نصف حسناتم را به شیعیانم هدیه نمودم.
و بعد از برادر، میوه دل رسـول خدا، امام حسـین آمد و فرمود: خدایا 
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تو گواه باش، من هم نصف حسـناتم را به شـیعیانم هدیه نمودم. پیامبر 
اکرم نیز فرمودند: شما اهل بیت من که از من کریم تر نیستید، پس 

خدایا تو شاهد باش من هم نصف حسناتم را به شیعیان دادم.
جبرئیل نازل شـد و فرمود: خداوند سـبحان گفته است شما اهل بیت از 
من کریم تر نیستید؛ حتما حتما شیعیان شما را بخشیدم و شیعیان علی و 
دوستانشان اگر گناهانی به اندازۀ کف دریا و برگ درختان داشته باشند، 

آن ها را می بخشم.1
اما شـیعه ای که اینگونه محبوب خدا و رسول و اهل بیت است، 

چگونه شیعه ای است؟

اقناع اندیشه
َك 

َ
ُه ِمـّیِ َو َمْن َعصـایِن َفِإّن

َ
ْن َتِبَعـِی َفِإّن َ َ

حضـرت ابراهیم می فرماید: »ف
َغُفوٌر َرِحمٌی.«2

در حقیقـت ابراهیـم با ایـن تعبیر می خواهـد به پیشـگاه خداوند چنین 
عـرض کنـد که حتی اگر فرزندان من از مسـیر توحیـد منحرف گردند، 
و بـه بـت توجه کنند، از من نیسـتند و اگر بیگانگان در این خط باشـند، 
آن ها همچون فرزندان و برادران من هسـتند.3 و این مطلب در آیه 23 
شوری هم کامال مشخص است: »قل ال اسئلكم علیه اجرا اال املوده ف 
ب، و بنا بر نگارش محققان اهل لغت  ب.« منی فرمایـد: مبـة ف القـر القـر
و تفسیر، همه اتفاق دارند که »محبت« یک امر قلبی خالص است؛ ولی 

»مودت«، مهرورزی توأم با اطاعت و پیروی است.

1 . منتخب التواریخ، ص 802.
2 . ابراهیم/36.

3  3. برگزیده تفسیر نمونه، ج 2، ص513.
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 امـام صادق فرمودند: »لیس من شـیعتنا من قال بلسـانه و خالفنا 
ف اعمالنـا و آثارنـا و لكـن شـیعتنا مـن وافقنا بلسـانه و قلبـه و اتبع آثارنا 
و عمل باعمالنا. اولئک شـیعتنا.«1 کسـی که به زبان، می گوید شیعه 
اسـت و با اعمال و آثار ما مخالفت می کند، از پیروان ما نیسـت، شـیعه 
مـا کسـی اسـت که مـا را با زبان و قلب همراه باشـد و آثار مـا را پیروی 
کند و اعمال ما را انجام دهد. آنان، شـیعه ما هسـتند. و در روایتی دیگر 
َوِه  ـٌك ِبُعْر ُه ِمـْن ِشـیَعِتَنا َو ُهـَو ُمَتَمّسِ

َ
ّن
َ
نیـز می فرمایند: »َكَذَب َمـْن َزَعـَم أ

َغْیِرَنا.«2 
یکـی از فلسـفه های مهم تأکید اهل بیت بر برگزاری مراسـم عزای 
امام حسـین و مجالس روضه، تربیت شیعیانی مطیع و انقالبی بوده 

که امر اهل بیت را در هر زمانی زنده نگه دارند.
در روایتی از امام صادق آمده است که به فضیل فرمودند: 

ک، قـال: ِإّنَ  ِدُثـون؟ فقـال: نعـم ُجِعلـُت ِفـدا َ ُ
ِلُسـون و حت ج

َ
»حت

ْمَرَنـا یا 
َ
ْحَیـا أ

َ
ْمَرَنـا َرِحـَم اهلُل َمـْن أ

َ
ْحُیـوا أ

َ
ـا َفأ َ ِحّبُ

ُ
َجاِلـُس أ ـَك اْلَ

ْ
ِتل

ِكْرَنا  ْو ُذ
َ
َكَرَنا أ  َمْن َذ

ُ
فضیل، فرحم اهلل من احیاء امرنا. َیا ُفَضْیل

ُه ُذُنوَبُه َو 
َ
َباِب َغَفَر اهلُل ل

ُ
 َجَنـاِح الّذ

ُ
ِعْنـَدُه َفَخـَرَج َعـْن َعْیَنْیِه ِمْثل

َبْحِر.«
ْ
َبِد ال ْكَثَر ِمْن َز

َ
ْو َكاَنْت أ

َ
ل

امـام صـادق از »فضیـل« پرسـید: آیـا )دور هـم( می نشـینید و 

حدیـث و سـخن می گوییـد؟ گفـت: آری قربانـت گـردم. فرمـود: 

اینگونـه مجالـس را دوسـت دارم، پـس امـر )امامـت( مـا را زنـده 

بدارید. خدای رحمت كند كسی را كه امر و راه ما را احیا كند. 

1 4. .وسائل الشیعه، ج11، ص 96، ح 19.
2  . صفات الشیعه، ص3.
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ضیـل! هـر كـه مـا را یـاد كنـد یـا نـزد او ذكـرى از مـا بشـود و به 
ُ
ای ف

اندازه پر مگسی اشك از چشمش خارج شود، خدا گناهانش را 
می آمرزد، گرچه از كف دریا )سطح دریا( بیشتر باشد.1

شـهید مطهـری دربـاره دسـتور اهل بیـت بـرای گریه بـر امام 
حسین می فرمایند: 

كـه پرتویـى از روح حسـین بـن   ]ایـن دسـتور[ بـرای ایـن اسـت 

كـه مـا بـرای او  گـر اشـکی  علـی در روح مـا و شـما بتابـد. ا

می ریزیـم در مسـیر هماهنگـی روح مـا باشـد، روح مـا پـرواز 

كوچکـی بـا روح حسـینی بکنـد، ذره ای از همـت او، ذره ای از 

غیرت او، ذره ای از حریت او، ذره ای از ایمان او، ذره ای از تقوای 

او، ذره ای از توحیـد او در مـا بتابـد و چنیـن اشـکی از چشـم مـا 

گر  جـاری شـود، آن اشـک، هـر چـه دلتان بخواهد، قیمـت دارد. ا

گفتنـد بـه انـدازه یـک بـال مگـس اش هـم یـک دنیـا ارزش دارد، 
باور كنید.2

این را شهدا باور داشتند به همین خاطر با اشک بر امام حسین زنده 
بودند و حسینی شده بودند.

ذکر مصیبت
سـعی کنید توسل شما هیچ وقت قطع نشود بالخصوص روضه، عالمه 

قاضی در وصیت نامه خود  فرمودند: روضه هفتگی داشته باشید. 
رشـادت و شـجاعت یکـی از خصوصیـات اهل بیت بـوده. در کربال 

1 . وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج 12، ص20.
2 . مجموعه  آثار استاد شهید مطهرى، ج 17، ص73.
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هم این را مکرر مشاهده می کنید. نوجوانی است از فرزندان امام حسن 
مجتبـی  کـه وقتـی دیـد عمویش حضـرت سیدالشـهدا  تنها و 
 غریب مانده اسـت، طاقت نیاورد. عبداهلل هنگام شهادت امام حسن
کمتـر از ده سـال داشـت. از وقتـی که چشـم بـاز کـرده، عمویش امام 
حسـین را دیده و از او محبت دیده، امام حسـین هم خیلی به او 
عالقه داشـت. وقتی ابی عبداهلل از روی اسـب بر زمین افتاد و توان 
حرکت نداشـت و دشـمن او را محاصره کرده بود، عبداهلل تا این صحنه 
را دیـد دسـت خود را از دسـت عمه اش زینب آزاد کـرد و دوان دوان به 
ق عّمی.«1خودش را  سـوی امـام می رفت و فریاد مـی زد: »واهلل ال افـار

به امام رساند.
عبـداهلل یگانـه عاشـق به یک نگه شـد 

کبوتـر حـرم بـود نگیـن بارگـه شـد
با اشـک دانـه دانه برون ز خیمه گه شـد 

ز خیمه گـه روانه به سـوی قتله گه شـد
خـود را فکنـد و ناگـه بر دامـن عمویش

حسین گل حسن را با گریه کرده بویش
وقتی یکی از دشمنان می خواست با شمشیر به امام حمله کند، او دست 
خـود را جلـو آورد و فریـاد زد: ای نامـرد! می خواهی عمویم را بکشـی؟ 

شمشیر او دست عبداهلل را قطع کرد و ناله عبداهلل بلند شد:
یا عماه ...وا ابتاه ... وا اماه...2

1 . مقتـل شـیخ مفیـد، ترجمـه سـید علیرضـا جعفـری، ص212. و نفـس المهمـوم، ترجمـه علـی نظـری 
منفـرد، ص437.

2 . نفس المهموم شیخ عباس قمی، ترجمه علی نظری منفرد، ص437.
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مـن  هسـتم  پسـرت  قبولـم  کـن 
عاشـق و خونجگـرت هسـتم مـن  

دلـم  کـرده  خـون  تـو  خونیـن  سـر 
خجلـم مـوال  تـو  مـاه  رخ  از   

اعـدا  جفـای  ز  دادی  نالـه 
دسـت من گشـته چو دسـت زهرا  

امـام به او فرمود: صبـر کن به زودی به نزد پدرت خواهی رفت. عاقبت 
حرمله ملعون با تیری سـه شـعبه عبداهلل را در آغوش امام به شـهادت 

رساند.
شمشـیر  آمـد  مـن  بـازوی  بـه  تـا 

همچـو زهـرا شـدم از عالـم سـیر  



قلیل بودن شیعۀ واقعی 
و معیــــــار آن

شب ششم
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انگیزه سازی
ابو یعقوب یوسف بن زیاد و علی بن سیار نقل می کنند:

 شـبی از شـب ها به محضر مبارک امام حسن عسکری وارد شدیم. 
والی شهر که عالقه خاّصی نسبت به حضرت داشت، به همراه شخصی 
که دسـت های او را بسـته بودند، وارد منزل امام شد و اظهار داشت: 
یابن رسـول اهلل! این شـخص را از دّکان صّراف در حال سرقت و دزدی 
گرفته ایم و چون خواسـتیم او را همانند دیگر دزدان شـکنجه و تأدیب 
کنیم، اظهار داشـت که از شیعیان حضرت علّی و نیز از شیعیان شما 
است. ما از تعذیب او خودداری کردیم و نزد شما آمدیم تا ما را راهنمایی 

و تکلیف ما را نسبت به این شخص روشن بفرمایید.
حضرت فرمود: به خداوند پناه می برم، او شیعه علّی نیست، او برای 
نجات خود چنین اّدعایی کرده اسـت. سـپس والی آن سارق را از آن جا 
بُرد و به دو نفر از مأمورین خود دستور داد تا آن سارق را تعذیب و تأدیب 
نماینـد، پـس او را بر زمین خوابانیدند و شـروع کردند بر بدنش شـاّلق 
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بزنند؛ ولی هر چه شـاّلق می زدند، روی زمین می خورد و به آن سـارق 
اصابت نمی کرد.

بعـد از آن، والـی مجّددا او را نزد امام حسـن عسـکری آورد و گفت: 
یابن رسول اهلل! بسیار جای تعّجب است، فرمودید که او از شیعیان شما 
نیسـت، اگر از شـیعیان شما نباشد پس البّد از شیعیان و پیروان شیطان 

خواهد بود و باید در آتش قهر خدای متعال بسوزد.
و سـپس افـزود: امـا هـر چه مأموریـن بـر او تازیانه می زدنـد، بر زمین 
می خورد و بر بدن او اصابت نمی کرد و تمام افراد از این جریان در تعّجب 

و حیرت قرار گرفته اند.
در این موقع امام حسـن عسـکری به والی خطاب نمود و فرمود: ای 
بنده خدا! او در اّدعای خود دروغ می گوید، او از شـیعیان ما نیسـت، بلکه 
از محّبین و دوستان ما می باشد. والی اظهار داشت: از نظر ما فرقی بین 

شیعه و دوست نمی باشد، لطفا بفرمایید که فرق بین آن ها چیست؟
حضرت فرمود: همانا شـیعیان ما کسـانی هسـتند که در تمام مسـائل 
زندگی مطیع و فرمان بر دسـتورات ما باشـند و سـعی دارند که در هیچ 
موردی معصیت و مخالفت ما را ننمایند. و هر که خالف چنین روشـی 
باشـد و اظهار عالقه و محّبت نسـبت به ما نماید دوست ما می باشد، نه 

شیعه ما.
در پایان، امام عسکری به آن مرد - مّتهم به سرقت - خطاب نمود 

یِه.  ّبِ ْنَت ِمْن ُمِ
َ
ا أ َ َ

، ِإّن ْسَت ِمْن ِشیَعِة َعىِلّ
َ
و فرمود: َیا َعْبَد اهلِل ل

باید شـیعه علّی در تمام امور زندگی، شـیعه و پیرو او - و دیگر اهل 
بیت رسالت - باشد و ایشان را در هر حال تصدیق نماید؛ و نیز باید سعی 
نماید که هیچ گونه تخلّفی با ایشان نداشته باشد و در همه امور، خود را 
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هماهنگ و مطیع ایشان بداند.1
شـیعه مقام بلندی اسـت و هر کسـی نمی تواند خودش را شـیعه بنامد. 
خداوند در قرآن حکیم، ابراهیم را از شـیعیان می شـمارد. »َو ِإّنَ ِمْن 

ْبراِهمَی «2 و ابراهیم از جمله پیروان او بود. ِشیَعِتِه  َلِ

اقناع اندیشه
جابر بن یزید جعفی از امام صادق درباره تفسیر این آیه پرسش نمود. 
 در پاسـخ فرمود: »همانا خداوند سـبحان زمانی که ابراهیم امام
را آفریـد، پرده از جلوی چشـمش برگرفـت. ابراهیم نگاه کرد و نوری را 

کنار عرش مشاهده نمود.
 ٍد ّمَ عرضه داشت: خداوندا! این نور چیست؟ به او گفته شد: َهَذا ُنوُر ُمَ

ِق؛ این نور محمد برگزیده خلق من است.  ْ
ِت ِمْن َخل َصْفَو

ابراهیم  نوری در کنار آن نور دید. پرسید: خدایا و این نور چیست؟ از 
ِب َطاِلٍب َناِصِر ِدیِی. 

َ
سـوی خداوند به او گفته شـد: َهَذا ُنوُر َعىِلِّ ْبِن أ

در کنار آن دو نور سه نور دیگر دید. پرسید خدایا این نورها چیستند؟ به 
َسـِن  ا اْلَ َدهْیَ

َ
اِر َو ُنوُر َول َیا ِمَن الّنَ ّبِ او گفته شـد: َهَذا ُنوُر َفاِطَمَة َفَطَمْت ُمِ

؛ این نور فاطمه اسـت که دوسـتانش را از آتش باز داشته و  ِ َسـْین َو اْلُ
جدا کرده و نور دو پسرش حسن و حسین می باشد

آنـگاه ابراهیـم گفت: پـروردگارا! نه نور دیگر هم می بینـم که پیرامون 
آنان را گرفته اند. 

1 . التفسـیر المنسـوب إلـی اإلمـام الحسـن العسـكری، حسـن بـن علـی، امـام یازدهـم، انتشـارات 
مدرسـة اإلمام المهدی عجل اهلل تعالی فرجه الشـریف ، نوبت چاپ: اول سـال 1409 ق ، قم ، ص: 316، 

ح  161.
2 . صافات/83.
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گفته شد: ای ابراهیم! اینان امامان از فرزندان علی و فاطمه هستند. 
پس ابراهیم عرضه داشت:

بـار خدایـا! بـه حـق ایـن پنـج تـن تـو را سـوگند می دهـم كـه به من 

بشناسانی آن نه تن را كه كیانند.

خداونـد فرمـود: ای ابراهیم! اولین آن ها علی بن الحسـین اسـت و 
پسـرش محمد و پسـرش جعفر و پسـرش موسی و پسرش 
علی و پسـرش محمد و پسـرش علی و پسـرش حسن و 

حجت قائم پسر اوست.
آنـگاه ابراهیم گفت: ای خدای من و سـید مـن! نورهایی را می بینم که 

پیرامون آن ها حلقه زده اند که شماره آن ها را جز تو کسی نمی داند.
ِب 

َ
ْؤِمِنـینَ َعـىِلِّ ْبـِن أ ِمیـِر اْلُ

َ
ْم ِشـیَعُة أ گفتـه شـد: َیـا ِإْبَراِهـمُی َهـُؤاَلِء ِشـیَعهُتُ

.َطاِلٍب
ابراهیم گفت: شـیعیان او به چه نشـانه  و عالمتی شـناخته می شـوند؟ 
خداوند فرمود: به خواندن پنجاه و یک رکعت نماز و بلند خواندن “بسم 
اهلل الرحمن الرحیم” و قنوت گرفتن پیش از رکوع و انگشتری به دست 
ِی ِمْن ِشـیَعِة 

ْ
راسـت کردن؛ در این هنگام ابراهیم گفت: اللُهّمَ اْجَعل

. ْؤِمِنینَ ِمیِر اْلُ
َ
أ

امـام صـادق فرمـود: پس خداوند ایـن مطلب را در کتـاب خود خبر 
داده که می فرماید: و به راستی که از جمله شیعیان او ابراهیم است.«1

بـا این اوصاف تعداد شـیعیان واقعی، خیلی کـم خواهد بود. بله! نه فقط 
در ایـن دوران کـه امـام زمـان غایب اسـت، بلکه در زمـان حضور خود 

1 . تأویـل اآلیـات الظاهـرة فـی فضائـل العتـرة الطاهـرة، اسـترآبادى، علـی ، انتشـارات مؤسسـة النشـر 
اإلسـالمی ، چـاپ اول سـال چـاپ: 1409 ق ،  قـم ، ص485.
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ائمه اطهار هم تعداد شیعیان کم بوده است. 
مفّضل بن قیس می گوید: امام جعفر صادق به من فرمود:

ُكوَفِة؛ 
ْ
َكْم ِشیَعُتَنا ِبال

شیعیان ما در كوفه چند نفرند؟ 

كـردم: پنجـاه هـزار نفـر. حضـرت پیوسـته ایـن سـؤال را  عـرض 

تکرار می كرد، تا این كه فرمود: آیا امید دارى بیست نفر باشند؟ 

َسـٌة َو  ُكوَفـِة َخْ
ْ
ْن َیُكـوَن ِبال

َ
ـَوِدْدُت أ

َ
و در ادامـه فرمـود: َو اهلِل ل

ْیَنا 
َ
وَن َعل

ُ
ْیِه َو اَل َیُقول

َ
ُن َعل ْ َ

ِذی حن
َّ
ْمَرَنا ال

َ
 َیْعِرُفوَن أ

ً
وَن َرُجا ِعْشُر

1. ّقِ  ِباْلَ
َ

ِإاّل
بـه خـدا سـوگند آرزو دارم در كوفـه بیسـت و پنـج نفـر مـرد باشـند 

كه امر ]امامت [ ما اهل بیت را كه بر آن ]ثابت و استوار[ هستیم 

بشناسند و علیه ما جز به حّق سخنی نگویند. 

چـرا حضـرت از بیـن پنجاه هزار نفر، آرزوی بیسـت و پنج نفر شـیعه را 
دارد؟ مگر شیعه ای که مد نظر اهل بیت است چه خصوصیتی دارد؟ 
َبَع آَثاَرَنا َو اْقَتَدى 

َ
َعَنا َو اّت ا ِشیَعُتَنا َمْن َشّیَ َ َ

رسول خدا فرموده اند: »ِإّن
ْعَماِلَنا. قطعا شـیعه ما کسـی است که از ما پیروی کند و پا جای پای 

َ
ِبأ

ما بگذارد و به کردار ما اقتدا نماید.«2
شـیعه نگاهش به امامش اسـت؛ مثـل نماز جماعت که مأمـوم باید در 
گفتن اذکار و افعال نماز، همراه امام باشد؛ نه عقب تر و نه جلوتر. در عالم 
 مقام و درجه ای به بلندای مقام شـیعه نیسـت. برای شـیعه اهل بیت

1 . صفـات الشـیعة، ابـن بابویـه، محمـد بـن علـی ، انتشـارات أعلمـی ، چـاپ اول: 1362 ش ، تهـران ، 
ص14.

2 . بحـار األنـوار، مجلسـی، محمـد باقـر بـن محمـد تقـی ، انتشـارات دار إحیـاء التـراث العربـى ، سـال چاپ: 
1403 ق ، چـاپ دوم ، ج8، ص352.
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شدن باید همت کنیم تا به این مقام واال برسیم.

پرورش احساس
عمرو بن ابی المقدام می گوید: از امام صادق شـنیدم که می فرمود: 
مـن و پـدرم از خانـه بیـرون رفتیم تا )در مسـجد مدینه( بـه میان قبر و 
منبـر رسـیدیم. در آنجـا به گروهی از شـیعه برخوردیم، پـدرم به آن ها 
َواَحُكْم   ْر

َ
حَیُكْم  َو أ ِحّبُ ِر

ُ
َما َو اهلِل ِإیّنِ أَل

َ
سـالم کرد. سـپس پدرم فرمود: أ
اٍد.  َذِلَك ِبَوَرٍع َو اْجهِتَ

َ
یِن َعىل ِعیُنو

َ
َفأ

 به خدا سـوگند من بوی شـما و جان های شما را دوست دارم، پس شما 
کمکم کنید بر این دوستی به پارسائی و کوشش؛ 

و هر کس از شما که )بنده ای از بندگان خدا( را امام و پیشوای خود قرار 
دهد باید بر طبق رفتار و کردار او عمل کند؛

ْنَصـاُر 
َ
ْنـُتْ أ

َ
ْنـُتْ ُشـَرُط اهلِل َو أ

َ
ـٍد ]صىل اهلل علیه وآلـه [ َو أ ّمَ ْنـُتْ  ِشـیَعُة آِل ُمَ

َ
أ

ـاِبُقوَن  ْنَیـا َو الّسَ
ُ

وَن ِف الّد ـاِبُقوَن اْلَخـُر ـوَن  َو الّسَ
ُ
ل ّوَ

َ
ـاِبُقوَن اأْل ْنـُتُ  الّسَ

َ
اهلِل َو أ

ِة، شـمایید پیروان خدا، و شـمایید یاران خدا، و شمایید  ّنَ َ ِف اْلِخَرِة ِإَل اْلج
پیشـی گرفتگان اولین و پیشـی گرفتگان آخرین و پیشـی گرفتگان در 

دنیا و پیشی گرفتگان در آخرت به سوی بهشت؛
ـَة ِبَضَمـاِن اهلِل ]َتَبـاَرَك َو َتَعـاَل [ َو َضَمـاِن َرُسـوِل اهلِل  ّنَ َ ُكـُم اْلج

َ
ـا ل َقـْد َضِمّنَ

ْهـِل َبْیِتـِه و مـا از روی ضمانتـی کـه خدا کرده و 
َ
]صىل اهلل علیه وآلـه [ َو أ

ضمانت رسول خدا برای شما ضمانت بهشت را کرده ایم، به خدا که 
در درجات بهشت کسی بیشتر از شماها نباشد، پس برای درک فضائل 
درجـات بهشـت با یک دیگر رقابت کنید. شـمائید پـاکان و زنانتان نیز 
زنانی پاک هسـتند، هر زن باایمانی حوریه ای اسـت خوش چشم، و هر 
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مرد باایمانی یک صّدیق است، امیرمؤمنان به قنبر )غالمش( فرمود: 
ْیِه َو 

َ
 اهلُل َعل

َّ
 اهلِل َصىل

ُ
َقْد َماَت َرُسـول

َ
ـْر َو اْسَتْبِشـْر َفَو اهلِل ل ْبِشـْر َو َبّشِ

َ
َیا َقْنَبُر أ

ـیَعَة؛ ای قنبر مژده گیر، و مژده ده، و   الّشِ
َ

ِتـِه َسـاِخٌط ِإاّل ّمَ
ُ
آِلـِه َو ُهـَو َعـىل  أ

خوشـحال باش که به خدا سـوگند رسـول خدا از این جهان رفت و 
جز بر شیعه بر سایر اّمت خود خشمگین بود.

ـیَعُة. بدان که برای هر چیزی  ِم الّشِ
َ

ْسـا ، َو ِعّزُ اْلِ
ً
ِ یَشْ ٍء ِعّزا

ّ
اَل َو ِإَن  ِلُكل

َ
أ

عّزت و شوکتی است و عّزت اسالم شیعیان هستند.
ـیَعُة. آگاه باش که هر  ِم الّشِ

َ
ْسـا ِ یَشْ ٍء ِدَعاَمـًة، َو ِدَعاَمـُة اْلِ

ّ
اَل َو ِإّنَ ِلـُكل

َ
أ

چیز را ستونی است و ستون اسالم شیعیان هستند.
یَعُة. آگاه باش که برای هر  ِم الّشِ

َ
ْسا َوُة اْلِ َوًة، َو ِذْر ِ یَشْ ٍء ِذْر

ّ
اَل َو ِإّنَ ِلُكل

َ
أ

چیز سری است و سر اسالم شیعیانند.
ـیَعُة. آگاه بـاش که برای  ِم الّشِ

َ
ْسـا ، َو َشـَرُف اْلِ

ً
ِ یَشْ ٍء َشـَرفا

ّ
اَل َو ِإّنَ ِلـُكل

َ
أ

هر چیزی شرافتی است و شرافت اسالم شیعه است.
ـیَعِة. آگاه باش  اِلُس الّشِ َ َجاِلِس َمج ُد اْلَ ، َو َسـّیِ

ً
دا ِ یَشْ ٍء َسـّیِ

ّ
اَل َو ِإّنَ ِلُكل

َ
أ

که هر چیزی را آقایی اسـت و آقای مجالس و انجمن ها مجالس شـیعه 
است.

ْو 
َ
یَعُة، َو اهلِل ل ا الّشِ ْرٌض َتْسُكُنَ

َ
ْرِض أ

َ
، َو ِإَماُم اأْل

ً
ِ یَشْ ٍء ِإَماما

ّ
اَل َو ِإّنَ ِلُكل

َ
أ

َبدا.1
َ
 أ

ً
ْیَت ِبَعْینٍ  ُعْشبا

َ
ْرِض ِمْنُكْم َما َرأ

َ
اَلَما ِف اأْل

آگاه باش که هر چیزی را امام و رهبری است و امام زمین آن سرزمینی 
اسـت که شـیعه در آن سـکونت دارد، به خدا اگر شـما در زمین نباشـید 

گیاهی در زمین نروید.«

1 . الكافـی، کلینـی، محمـد بـن یعقـوب ، انتشـارات دار الحدیـث ، سـال چـاپ: ق 1429، چـاپ اول ، قـم، 
ج 15، ص489.
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شـیعه بایـد در همـه زمینه هـا بهتریـن باشـد. و مایـه افتخـار و زینت 
اهل بیت باشـد. برخی به گمان خودشـان و اطرافیانشـان شـیعه دو 

آتشه هستند، اما قلب امام زمان خود را به درد می آورند.
عمـر بـن یزید گفت: خدمت حضرت صادق وارد شـدم. مدتی با من 
ـیَعِة َبْعَدَنا  در باره فضائل شـیعه صحبت کرد، آنگاه فرمود: »ِإّنَ ِمَن الّشِ

اِب.« ّصَ َمْن ُهْم َشّرٌ ِمَن الّنُ
 بعضی از شیعیان بعد از من خواهند آمد که از ناصبی ها بدترند.

عرض کردم: آقا مگر آن ها ادعای محبت با شـما ندارند و از دشـمنانتان 
بیزار نیستند. فرمود: بله1)و لو اینکه ما را دوست دارند(. 2

آن ها فقط خودشـان را شـیعه می دانند و دیگران را به حساب نمی آورند 
و خیـال می کننـد که شـیعه هسـتند و دیگران از اعتقاداتشـان دسـت 
کشـیده اند. اینها باعث دشـمنی با اهل بیت می شوند؛ این که خدمت 

به اهل بیت نیست. بزرگترین ظلم به ایشان است.
شـیعه واقعی فقط به اسـم و شناسنامه نیست باید در میدان واقعی آن ها 

را آزمود. 

رفتارسازی
ٍث: شـیعیان ما را  َ

امـام صادق می فرماید: »اْمَتِحُنوا ِشـیَعَتَنا ِعْنَد َثا
در سه چیز امتحان نمایید:

ا، در مواظبت بر اوقات نماز  ْیَ
َ
ْم َعل اَفَظهُتُ ِة َكْیَف ُمَ

َ
ا ِعْنَد َمَواِقیِت الّصَ

1  . بـه نظـر می آیـد منظـور حضـرت ایـن باشـد کـه اعتقـاد و رفتـار آن هـا بـه گونـه ای اسـت کـه ضررشـان از 
ناصبی هـا بیشـتر اسـت.

2 . رجـال الكشـی- إختیـار معرفـة الرجـال ، کشـی، محمـد بـن عمـر، انتشـارات مؤسسـه نشـر دانشـگاه 
مشـهد، نوبـت چـاپ: اول ، سـال چـاپ: 1409 ق ، مشـهد، ص 459.
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َنا، در نگهداری اسرارشـان  ا ِعْنَد َعُدّوِ َ ْسـَراِرِهْم َكْیَف ِحْفُظُهْم لَ
َ
َو ِعْنَد أ

از دشمنان ما 
ْم ِفَیا.1 در همدردی و کمک مالی  ْخَواهِنِ ْم ِلِ ْم َكْیَف ُمَواَساُتُ ْمَواهِلِ

َ
َو ِإَل أ

به برادرانشان.«
اگـر ایـن مالک ها و ویژگی های شـیعه کـه خود اهل بیـت فرمودند را 
بشناسـیم، دیگر کسـانی که از خود اهل بیت تندتر می روند و به قول 
معروف کاسـه ی داغ تر از آش هستند و تنها خودشان را شیعه می دانند، 
ولـی ایـن ویژگی ها که خود اهـل بیت به عنوان ویژگی شـیعه معرفی 

فرمودند را ندارند، شیعه نمی دانیم و از آن ها طرفداری نمی کنیم.
یک ویژگی شیعه واقعی و انقالبی که امام صادق بیان فرمودند و در 
حال حاضر هم کمرنگ شـده، نگهداری اسـرار اهل بیت از دشمنان 

آن ها است.
کسانی که این گونه اند مصداق این آیه از قرآن هستند: 

ـْم ُیْحِسـُنوَن  ُ هّنَ
َ
ْنیـا َو ُهـْم َیْحَسـُبوَن أ

ُ
یـاِة الّد ْم ِف اْلَ  َسـْعُیُ

َّ
ذیـَن َضـل

َّ
»ال

ُصْنعا.«2
دشمن دانا بلندت می کند       

بر زمینت می زند نادان دوست   
ُموا َبْینَ َیَدِی اهلِل  ذیَن آَمُنوا ال ُتَقّدِ

َّ
ا ال َ هّیُ

َ
خداونـد در قرآن می فرماید: »یا أ

َو َرُسوِله.«3
به عبارت خودمانی: اهل ایمان، کسانی که خودتان را شیعه می دانید، از 

1 . وسـائل الشـیعة، شـیخ حر عاملی، انتشـارات مؤسسـة آل البیت، سـال چاپ: 1409 ق ، چاپ اول ، 
ج 4، ص112، ح16.

2 . کهف/ 104.

3 . حجرات / 1.
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خدا و رسولش جلو نزنید، بعضی امور را شما درک نمی کنید، در آن موارد 
به امام معصوم رجوع کنید. نگویید ما بهتر می فهمیم.

سفیان بن سعید گوید: 
ِة؛  ِقّیَ ْیـَك ِبالّتَ

َ
»از حضـرت صادق شـنیدم که فرمـود: َیـا ُسـْفَیاُن َعل

ای سـفیان! )در جایی که افشـا کردن عقیده سبب اتالف نیروها و بهم 
خـوردن نقشـه ها و هدف هـا گردد( بر تو باد به تقّیـه ... و پیغمبر هر 
گاه قصد داشـت به مسـافرتی برود، آن را پنهان می داشـت، و به جهت 
مصالحی مقصد خود را طوری اظهار می نمود که درسـت نفهمند، و آن 
را به طرزی می گفت که شـنونده خیال می کرد جای دیگری را فرموده 
اسـت. و فرمـود: پـروردگارم بـه من دسـتور داده با مردم سـازش کنم، 
همچنـان کـه به أداء واجبات مأمورم سـاخته، و خداوند با آموختن تقّیه 
ُه 

َ
ّن

َ
ِذی َبْیَنَك َو َبْیَنُه َعداَوٌة َكأ

َّ
ْحَسُن َفِإَذا ال

َ
یِت ِهَی أ

َّ
به او فرمود: »اْدَفْع ِبال

ـمٌی.« )بـدی را با نیکی دفع کن، تا دشـمنان سرسـخت همچون  ِلٌّ َحِ َو
دوستان گرم و صمیمی شوند، اّما به این مرحله جز اشخاصی که دارای 
صبر و اسـتقامتند نمی رسـند و به آن نمی رسـند مگر افـرادی که بهره 

عظیمی از عقل و ایمان و تقوی دارند.( 
َیـا ِمـَن 

ْ
ُعل

ْ
َوَة ال ْر َ الـّذِ ـَة ِف ِدیـِن  اهلِل  َفَقـْد َتَسـّمَ ِقّیَ   الّتَ

َ
َیـا ُسـْفَیاُن َمـِن اْسـَتْعَمل

ِلْك ِلَساَنُه َنِدم .1 ْؤِمِن ِف ِحْفِظ ِلَساِنِه َو َمْن مَلْ َیْ ِعّزِ ِإّنَ ِعّزَ اْلُ
ْ
ال

ای سـفیان! هـر کس کـه در آئین الهی تقّیه را بکار گیـرد خود را به قلّه 
بلندی از عّزت رسانده، قطعا عّزت مؤمن در نگهداری زبانش می باشد، 

و آن کس که مالک زبان خود نگردد، پشیمانی خواهد کشید.«
 زبـان نعمتـی اسـت که ماننـد یک شمشـیر دو لبه اسـت. اهل بیت

1 . معانی األخبار، ابن بابویه، انتشارات دفتر انتشارات اسالمی،چ اول: 1403 ق ، قم ، ص386.
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رِم .1 ُ رِم  َعِظمُی  الج فرموده اند: اِللساُن َصِغیُر الجِ
برخی با این زبان کوچک، نامه عمل خود را از گناه پر می کنند و برخی با 
همین زبان کم وزن حرفی می زنند که سال های سال در تاریخ می ماند 

و موجب دلدادگی عده ای دیگر می شود.

ذکر مصیبت
امشب شب آقازاده ای است که با این زبان مبارکش در هزار و چهار صد 
سـال قبل حرفی زده که هنوز ماندگار اسـت؛ هر کس که این کالم را 

می شنود، متأثر می شود. 
شـب عاشـورا وقتـی اباعبد اهلل با یـاران با وفای خـود وداع می کرد 
و مقام بهشتی شـان را به آن ها نشـان می داد، این آقازاده، جگر گوشـه 
امـام مجتبـی، پرسـید: عمو جان! فردا من هم شـهید خواهم شـد؟ 
ْوُت  ِخـی َكْیـَف اْلَ

َ
سیدالشـهدا از عزیز دل برادرش پرسـید: َیا اْبـَن أ

ِعْنـَدَك؟ قاسـم بـن الحسـن جوابـی داد که دل همه را می سـوزاند؛ 
َعَسـل .2 عمـو جـان! مـرگ پیش من 

ْ
  ِمـَن  ال

َ
ْحـىل

َ
عـرض کـرد: َیـا َعـّمِ أ

شیرین تر از عسل است.
روز عاشـورا قاسـم بن الحسـن تا دید که کارزار گشـته، کفن پوشـید، 
کالهخود نبود؛ به جای آن عمامه ای به سـر بسـت. آماده میدان شـد. 
نزد عمو آمد. اذن میدان خواسـت. عمو اذن نمی داد، ولی آن قدر قاسـم 
گریـه کرد و دسـت و پای امام را بوسـید تا امـام اذن داد. از طرفی زبان 

ح نهج البالغة) خوئی(، هاشـمی خویى، میرزا حبیب اهلل ، مترجم: حسـن زاده  1 . منهاج البراعة فی شـر
آملٍی، انتشارات مكتبة اإلسالمیة، چاپ چهارم: 1400 ق ، تهران ، ج12، ص155.

2  . الهدایـة الكبـرى ، خصیبـی، حسـین بـن حمـدان ، انتشـارات البـالغ ، سـال چـاپ: 1419 ق ، بیـروت ، 
ص204.
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حال حضرت این اسـت: خدایا! قاسـم امانت برادرم حسـن بود. من هر 
وقت دلم برای برادرم حسـن تنگ می شـد قاسـم را نگاه می کردم. بعد 

از قاسم وای بر من!
 عمـو و عمـوزاده یکدیگـر را بغـل کـرده و آنقـدر گریه کردنـد تا غش 
کردند. قاسم سوی میدان حرکت کرد. راوی که در لشکر دشمن است، 
می گوید: یک مرتبه بچه ای را دیدم که سـوار بر اسب شده و کالهخود 
َقه القمر؛ 

َ
هم ندارد و پای او هم به رکاب نمی رسد. واردمیدان شد كاّنه َقل

گویا ماه پاره ای بود. 
همـان راوی می گویـد: رسـم بود کـه جنـگاوران خودشـان را معرفی 
می کردند، همه متحیرند که این بچه کیست؟ تا در مقابل مردم ایستاد، 

فریادش بلند شد: 
الحسـن    بـن  فانـا  ُتنکرونـی  ان 

الموئَتمـن1 النبـی المصطفـی  سـبُط 
مردم اگر مرا نمی شناسید من پسرحسن بن علی بن ابی طالب هستم.

المرتهـن      ُکاالسـیر  الحسـین  هـذا 
بیـن انـاسٍ  السـقوا صـوب المـزن2

این مردی که در این جا می بینید و گرفتار شماست، عموی من حسین 
بن ابی طالب است.

حملـه کرد. جنـگ نمایانی کرد. عده زیادی از لشـگریان دشـمن را به 
درک واصـل کـرد. نمی دانـم چه بالیی سـر قاسـم آوردند کـه ناگهان 

صدای قاسم بلند شد: یاعماه ... یاعماه ...

1  . مقتل ابو مخنف، ترجمه سید علی محمد موسوی، ص309 و نفس المهموم ص322-321.
2 . نفس المهموم، ترجمه علی نظری منفرد، ص393.
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مرا دریـاب یاعم از روی مرحمت اکنون   
که مرغ روح شوق دیدن بابم حسن دارد 
ابی عبداهلل خودش را به سرعت به بالین قاسم رساند. قاسم آخرین 
لحظاتش را طی می کند، والغالم یفحُص برجلیه؛ قاسـم از شـدت درد 
پاهایـش را روی زمیـن می کوبیـد. آن وقت همه شـنیدند که اباعبداهلل 
می گفت: یعُزّ واهلل عمک ان تدعوه فالیجیبک او یجیبک فال ینفعک. 
پسـر برادرم! چه قدر سـخت است که عمویت را صدا بزنی و عمو نتواند 
کاری برایت بکند. چقدر سخت است بر بالین تو باشم و کاری از دستم 
برنیایـد. عرضـه بداریم: یااباعبداهلل! این جا آمدید باالی سـر قاسـم اما 

کاش یک نفر پیدا می شد لحظات آخر سر شما را به دامن بگیرد.1 
همه صدا بزنید یا حسین ...

اسـت    حسـین  غـم  دل  خانـه  در 
اسـت محـرم حسـین  مـاه  چـون   

عـزادار          خـدا  بـود  شـبهه  بـی 
هـر جـای کـه ماتـم حسـین اسـت  

 

1 . سیدالشهدا و یاران باوفای او، سید نعمت اله حسینی، ص204.
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انگیزه سازی
از گنده الت هـا و چاقو کش هـا و عرق خورهای تهـران بود. تمام جنوب 
شهر ازش حساب می بردند. می گفتند لوطی تر از این آدم پیدا نمی شود. 
در جریـان کودتـای 28 مرداد از جمله کسـانی بـود که نقش مؤثری در 
برگشت شاه به مملکت داشت. بعد برگشت، شاه در طی مراسمی به او 
لقب تاج بخش داد. حتی شاه یک اسلحه کمری به او هدیه داد. در سال 
32 به خاطر خدمات زیاد، مدال رسـتاخیز که مهم ترین نشـان ملی بود، 
به او اهدا شـد. در سـال 39 که اولین پسر شاه به دنیا آمد، با نوچه هایش 
کل خیابـان مولوی را طاق نصرت می زننـد و آذین می کنند. می گویند 

روی سینهاش عکس رضاشاه را خالکوبی کرده بود.
امـا بـا تمام این کارها محرم که می شـد، لب به عـرق نمی زد. خالف را 
می بوسـید و می گذاشـت کنار و برای امام حسـین دسـته عزاداری 
راه می انداخت. اسـم هیئتشان این بود: هیئت جوانان متوسالن به امام 
حسـین اهالـی جنوب شـهر تهران- طیـب حاج رضایی و حسـین 

اسماعیل پور.
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هیئت طیب خان بزرگترین دسته عزاداری جنوب شهر تهران بود. پسر 
طیب نقل می کند: 

پدرم در غیر ماه مبارک رمضان و محرم و صفر، اهل خوردن مشـروب 
بود. سال آخر به ما گفت: »این دفعه دیگه توبه واقعی کردم. دیگه سراغ 
نجاسـت نمی رم.« وقتی ما علتش را پرسـیدیم، گفت: »این دفعه خود 
آقـام امـام حسـین را توی خـواب دیدم که به من گفت: طیب بسـه 
دیگـه! مـن هم از روی موالم خجالت کشـیدم و دیگه لب به نجاسـت 
نمی زنم.« اتفاقا تا لحظه شهادت هم پدرم طرف هیچ خالفی نرفت. 

محرم سـال 42 سـال سرنوشـت سـازی برای طیب بود. دوازده خرداد 
سـال 42 مقارن با شـب عاشـورای سـال 42، دسـته عزاداری طیب از 
مسـجد بیرون آمد، ولی آن شـب وضعیت متفاوت بود. جلوی هر کدام 
از عالمت هایی که در حرکت بود، عکس های حضرت امام به سـینه ی 
عالمـت نصـب بود. لحظاتـی بعد، اتومبیـل دربار کنار خیابان ایسـتاد. 
رسول پرویزی معاون اسد اهلل علم نخست وزیر پیاده شد. سریع جلوی 
طیب آمد و گفت: »طیب خان، این کاری که کردی درست نیست. این 

عکس ها را بردار.« طیب گفت: »من عکس ها را برنمی دارم.«
پرویزی گفت: »بدجوری میشه ها!«

- »هر چی میخواد بشه.«
پرویزی رفت و اتومبیل با سرعت دور شد.

دسـته طیب خـان با عالمت هایـی از تصویر حضـرت امام حرکت 
کرد.

صبح 15 خرداد خبر دستگیری امام به تهران می رسد و از جمله کسانی 
که دستور داد بازار میوه تهران تعطیل بشود، طیب بود. سر همین ماجرا، 
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دو روز بعد طیب دسـتگیر می شـود و به زندان می افتد. سـاواک از طیب 
می خواهـد که اعتراف کند از امام خمینی پول گرفته تا واقعه 15 خرداد 
را راه بیندازد و برای اینکه اعتراف بکند او را خیلی شـکنجه جسـمی و 
روحی می کنند و بعد دیداری بین طیب و حضرت امام ترتیب می دهند 
تـا او جلـوی امـام به امام توهین کند و بگوید که شـما به من پول دادید 
و من 15 خرداد را راه انداختم. خود طیب برای پسـرش تعریف می کند 
کـه مـن را بردند توی خانه ای در خیابان دولـت. به همراه مأمورها وارد 
شـدم. پرده اتاق را کنار زدم. دیدم یک سـید روحانی با چهره ای نورانی 
آنجا نشسـته. فهمیدم آیت اهلل خمینی اسـت. مأمورها منتظر بودند من 
پرخاش کنم و بگویم شما پول دادی و چنین و چنان کردی، اما تا آقا را 
دیدم گفتم: »آقا قربون جدتون برم. شـما کی به من پول دادی؟ اصال 
کجا من را دیدی؟ ما که تا حاال همدیگر را ندیده ایم. به این نامسـلمونا 

بگید که نه شما به من پول دادید نه من از شما پول گرفتم.«
تا از اتاق بیرون آمدم نصیری، فرمانده ارتش، به من گفت: »طیب خان 
گـور خـودت رو کندی.« من هـم گفتم: »عیب نداره تیمسـار. من باید 
بیست سال پیش تو زندان بندرعباس می مردم. موندم تا صاحب فرزند 
بشم و امروز تکلیفم رو ادا کنم و بمیرم. مردن برای من مهم نیست.«

وقتـی زن طیـب با گریه و زاری می گوید: »خب بگو از امام پول گرفتی 
وگرنه میکشنت، فکر بچه هایت باش.« طیب می گوید: »فکر این ها را 
خدایی که باالی سرشان است، کرده. من افتخارم اینست که یک عمر 
فدایی امام حسـین بـودم و تدارک هیئت می دیـدم. حاال بیایم و به 
فرزنـد همین آقا تهمت بزنم؟ مگـر دنیا چقدر ارزش دارد؟ این حرف ها 

می گذرد و دنیا هم برای کسی نمی ماند.
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در آخریـن روزهای زندگی، طیب پیامی به حضرت امام می فرسـتد که 
آخریـن جمله اش ایـن بوده: آخرین برگ کتاب زندگی آدم تعیین کننده 

است. ببین در آخرین صفحه کتابت چه می نویسی.
طیب در صبح شـنبه 11 آبان سـال42 به دستور ساواک تیر باران شد و 

به خیل شهدا پیوست. 1

یک سؤال:
چرا یک آدم چاقوکش الت عرق خور، آخر عمر، مسیر زندگیش عوض 
و جزء شـهدای راه انقالب میشود؟ مگر امام حسین با این دل ها چه 
می کند که شخص اینقدر عوض می شود؟ اینجا انسان معنی این روایت 

شریف از پیامبر اسالم را می فهمد:
ِإْسـَحاَق  ْبـُن  ـاُد  َحَّ َثَنـا 

َ
َحّد  

َ
َقـال ّیُ  ـِر ْحَ

َ
اأْل ِإْسـَحاَق  ْبـُن  ِإْبَراِهـمُی  َثَنـا 

َ
َحّد

ِبُّ ص ِإَل  : َنَظـَر الّنَ
َ

ٍد ع َقال ّمَ ّیُ َعـِن اْبـِن ِسـَناٍن َعـْن َجْعَفِر ْبـِن ُمَ ْنَصـاِر
َ
اأْل

 ِ َسـْین  ِإّنَ ِلَقْتِل اْلُ
َ

َسـُه ِف ِحْجِرِه َو َقال
َ
ْجل

َ
 َفأ

ٌ
ِ ْبِن َعىِلٍّ ع َو ُهَو ُمْقِبل َسـْین اْلُ

 َو 
َ

ِ َعْبَرٍة ِقیل
ّ

 ُكل
ُ

ِب َقِتیل
َ
 ع ِبأ

َ
َّ َقـال ُ

 ث
ً
َبـدا

َ
ْؤِمِنـینَ  اَل َتْبـُرُد أ ـوِب  اْلُ

ُ
َحـَراَرًة ِف  ُقل

 َبَكی.2
َ

 اَل َیْذُكُرُه ُمْؤِمٌن ِإاّل
َ

ِ َعْبَرٍة َیا اْبَن َرُسوِل اهلِل َقال
ّ

 ُكل
ُ

َما َقِتیل

اقناع اندیشه
دیشـب خدمتتان عرض شـد که شـیعیان واقعی خیلی کم هستند و در 
شهری که ادعا می شود پنجاه هزار نفر شیعه دارد، بیست و پنج نفر هم 
شیعه واقعی پیدا نمی شود، اما همین تعداد کم می توانند کارهای بزرگی 
انجام بدهند. شیعیان واقعی شاید از نظر کمیت، کم باشند، ولی از لحاظ 

1 . طیب )مجموعه خاطرات(، کاری از گروه ابراهیم هادی، ص75.
2 . مستدرک الوسائل، ج10، ص318.
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کیفیت فوق العاده هستند. 
َبْت ِفَئًة َكثیَرًة ِبِإْذِن اهلل.«1

َ
ٍة َغل

َ
»َكْم ِمْن ِفَئٍة َقلیل

این جمله به خوبی نشان می دهد کسانی که ایمان راسخ به روز رستاخیز 
داشـتند، به بقیه هشـدار دادند که نباید به »کمیت« جمعیت نگاه کرد، 
بلکه باید »کیفیت« را در نظر گرفت، زیرا بسـیار شـده که جمعیت کم 
از نظـر نفـرات، امـا با کیفیتـی باال، از جهـت ایمـان و اراده و تصمیم و 
متکی به عنایات الهی به اذن اهلل بر جمعیت های انبوه پیروز شدند.2 در 
ادامه همین آیات به این مطلب اشـاره می کند که داوود که در آن زمان 
نوجوانی بوده، جالوت را به هالکت می رسـاند و موجب پیروزی لشـکر 

حق می شود.3
اصاًل بسـیاری از جنگ هایی که لشـکر اسـالم در آن پیروز شـده، عده 
مسـلمانان از کفـار کمتـر بـوده؛ مثال جنـگ بدر یا جنگ احـد یا جنگ 
خنـدق، ولـی به واسـطه اینکه عده ای از مسـلمانان، با ایمـان و اعتقاد 
می جنگیدنـد، آنـان پیروز بودند. بعـد از جنگ احد و بعد از اینکه عده ای 
در ایـن جنـگ فرار کردند و عده کمی ایسـتادگی کردند، خداوند متعال 

این آیه شریف را نازل کرد.
ْم ف   صاهَبُ

َ
ا َوَهُنوا مِلـا أ

َ
ـوَن َكثیـٌر ف ّیُ ّبِ  َمَعـُه ِر

َ
ـْن ِمـْن َنـِبٍّ قاَتـل ّیِ

َ
»َو َكأ

یَن.«4  اِبر َسبیِل اهلِل َو ما َضُعُفوا َو َما اْسَتكاُنوا َو اهلُل ُیِحّبُ الّصَ
كـه همـراه آنـان خداپرسـتان بسـیارى  و چـه بسـیار پیامبرانـی 

جنگیدند، پس براى آنچه در راه خدا به آنان رسـید، نه سسـتی 

1 . بقره/249
2 . تفسیر نمونه، ج2، ص244.

3 . همان، ص 247.
4 . آل عمران/146.
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ت ندادند و خداوند صابران 
ّ
كردند و نه ناتوان شدند و تن به ذل

را دوست دارد. 

 این آیه اشـاره دارد به اینکه دلیل اصلی موفقیت پیامبران وجود ربیون 
اسـت. ربیون جمع »ربی« )بر وزن ملی( اسـت و به کسی گفته می شود 
که ارتباط و پیوند او با خدا محکم باشد، با ایمان، دانشمند و با استقامت 

و با اخالص باشد.1
و ایـن آیـه موعظتـی و اعتباری آمیختـه با عتاب، و نیز تشـویقی برای 
مؤمنیـن اسـت، تا به این ربیون اقتـدا کنند، و در نتیجه خدای تعالی هم 
ثواب دنیا و حسـن ثواب آخرت به ایشـان بدهد؛ همانطور که به ربیون 
داد، و ایشـان را به خاطر احسانشـان دوسـت بدارد، همانطور که آنان را 
بدین جهت دوسـت داشـت. و خدای تعالی از فعل و قول آنان چیزهایی 
را برای مؤمنین حکایت کرد، که مایه عبرت آنان باشـد، و آن را شـعار 
خود سازند تا مبتال به کردار و گفتاری که آنان در جنگ احد بدان مبتال 
شدند، نشوند؛ گفتار و کرداری که مرضی خدای تعالی نبود، تا در نتیجه 
خدا نیز هم ثواب دنیا را به ایشـان بدهد و هم ثواب آخرت را، همانطور 

که نسبت به آن ربیون جمع کرد میان ثواب دنیا و ثواب آخرت.2
و بـه ایـن ترتیب، یک درس زنده از برنامه مجاهدان امت های پیشـین 
و سـرانجام کار آن ها و چگونگی برخورد آن ها با مشـکالت و پیروزی 
بر آن ها برای تازه مسـلمانان بیـان می کند، و آن ها را برای میدان های 

آینده پرورش می دهد.3

1  . تفسیر نمونه، ج3، ص121.
2  . المیزان، ج4، ص23.

3  . تفسیر نمونه، ج3، ص122.
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اگـر بخواهیم اسـمی بـرای این طور افـراد انتخاب و آن هـا را به مردم 
معرفـی کنیم، اینان همان شـیعیان انقالبی هسـتند که این چند شـب 
موضـوع بحـث ما بـود. در اصل، خدا در ایـن آیات شـیعیان انقالبی را 
معرفـی می کنـد. مصـداق اتّم ایـن آیه در زمـان ما، حضـرت امام بود. 
حضرت امام مصداق بارز ربیون هستند که به یاری دین خدا پرداختند؛ 

کسی که به معنی واقعی کلمه، به این آیه عمل کردند: 
ْن َتُقوُموا هلِلَِّ َمْثی  َو ُفرادى.«1

َ
ِعُظُكْم ِبواِحَدٍة أ

َ
ا أ

َ
 ِإمّن

ْ
»ُقل

حضرت امام در اولین نامه در سال 1323 چنین می نویسند: »یگانه 
راه اصالح جهان قیام در راه خداسـت. قیام هلل اسـت که موسی کلیم را 
با یک عصا به فرعونیان چیره کرد و تمام تخت و تاج آن ها را به باد فنا 
داد و نیز او را به میقات محبوب رسـاند و به مقام صعق و صحو کشـاند. 
قیـام برای خداسـت که خاتـم النبیین را یک تنه بـر تمام عادات و 
عقایـد جاهلیـت غلبه داد و بت هـا را از خانه خدا برانداخت و به جای آن 
توحید و تقوا را گذاشـت و نیز آن ذات مقدس را به مقام قاب قوسـین او 

ادنی رساند.« 

پرورش احساس
امام یک شیعه انقالبی است و با اینکه یک نفر است و به ظاهر از لحاظ 
کیفیت چیزی به حسـاب نمی آید، همین یه نفر، معادالت دنیا را به هم 

می ریزد.
گیدنز، جامعه شـناس مشـهور انگلیسـی، در مورد انقالب اسـالمی که 

ثمره تالش های امام است، می گوید:

1 . سبا/46
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با انقالب اسـالمی ایران فرآیند عمومی جهان روند معکوسـی را آغاز و 
به سمت دینی شدن پیش می رود.1 

محمد حسنین هیکل، نویسنده و روزنامه نگار معروف جهان غرب، در 
مورد امام می گوید:

گویی شـخصیتی از شـخصیت های بزرگ صدر اسـالم با معجزه ای به 
دنیا بازگشـته تا پس از پیروزی امویان و به خون غلتیدن شـهیدان اهل 

بیت سپاه علی را رهبری کند.2 
روبین وود زورث، خبرنگار امریکایی جماران، در مورد امام تعبیر موسی 
اسـالم را بـه کار بـرده و می گوید:... آمده تا فرعون کافر را از سـرزمین 

خود براند.3 
یـک جملـه امام کافی بود تـا روحی در رزمنده ها دمیده شـود تا طوری 
بجنگند که دشـمن با تمام قوای نظامی کاری از پیش نبرد. نمونه این 
اتفاقات در جنگ کامال مشهود است. دکتر محسن رضائی خاطره ای در 

خصوص پیام امام خمینی در عملیات خیبر نقل می کند: 
نیروهای ما در عملیات خیبر به دو نقطه حسـاس دشـمن حمله کردند؛ 
یکـی منطقه دجله و دیگری جزایر خیبر. پس از یک هفته جنگیدن، به 
دلیل مشکالت در مهمات رسانی و نبودن آتش توپخانه، ناچار به عقب 
نشـینی شـدیم و تنها جزایر خیبر دسـت ما بود. در روز هفتم نبرد، احمد 
آقـا، فرزند حضـرت امامما تلفنی پیام حضرت امـام را به من دادند: 
»بـه فرماندهـان سـپاه بگوئید جزایـر خیبر را باید حفـظ کنند.« من به 
اولین کسـی که بی سـیم زدم، احمد کاظمی بود. به محض اینکه احمد 

1 . عصر امام خمینی، ص 60.
2 . عصر امام خمینی، میر احمد رضا حاجتی، ص32.

3 . زیباترین تجربه من، ص31.
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کاظمی پیام امام را از من شـنید، گفت: »چشـم! چشـم!« از آن طرف، 
دشـمن چندین شـبانه روز به صورت مسـتمر به جزایر حمله می کرد و 
آتـش می ریخـت، ولی احمد کاظمی مقاومـت می کرد. پس از دو هفته 
مقاومت که به قرار گاه مرکزی آمد، سر وصورتش خاک گرفته و از دود 
آتش خمپاره سـیاه شـده بود. بسیار خسـته و ژولیده بود. او را بغل کردم 
و بوسـیدم و گفتم: »احمد تو خیلی زحمت کشـیدی.« احمد کاظمی در 
جواب گفت: »وقتی پیام امام را به من دادید، من همه نیروهایم را صدا 
زدم و گفتم اینجا عاشـورا اسـت، باید به هر قیمتی شده جزیره را حفظ 

کنیم و خود هم رفتم خط مقدم و کنار رزمندگان جنگیدم.«
عملیـات به سـختی دنبال می شـد و فقـط غیرت بچه ها بـود که کار را 
جلو می برد. منحنی زن های عراق، منطقه را شـخم می زدند و وجب به 
وجب خمپاره ای بر زمین می نشسـت و رزمنده ای بر زمین می افتاد. در 
آن سختی کار، شهید میثمی گفت: »هر کس در طالئیه ایستاد، اگر در 

کربال هم بود ، می ایستاد.«
شهید همت در شرایطی که با کمبود نیرو و تجهیزات مواجه بود، گفت: 
»مگر خودمان مرده ایم؟ اسـلحه دست می گیریم و می جنگیم.« طبق 
آمار، در طی سه روز، عراق حدود یک میلیون خمپاره در جزیره زد، ولی 

جزیره حفظ شد.1 

رفتارسازی
البتـه اینجـا یک نکته قابل ذکر اسـت؛ وجود یـاران انقالبی امام باعث 
شـد که امام بتواند پشـت غرب و شـرق را بلرزاند و   این طور روی دنیا 

1 . تنبیه متجاوز، ج3، ص91.
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تأثیر بگذارد.
این حقیقتی است که در کالم غریبانه  موال امیر المؤمنین نیز به چشم 

می خورد، آنجا که فرمودند:
 ُشـَجاٌع، َو لِكـْن 

ٌ
ِب َطاِلـٍب َرُجـل

َ
ْیـٌش: ِإّنَ اْبـَن أ ـْت ُقَر

َ
َقـْد َقال

َ
ل

، َو 
ً
ا ِمَراسـا َ  لَ

ُ
َشـّد

َ
ْم أ َحٌد ِمْنُ

َ
 أ

ْ
ُبوُهـْم َو َهل

َ
ـْرِب ، هلِلَِّ أ ـُه ِباْلَ

َ
ـَم ل

ْ
اَلِعل

یَن،  ِعْشـِر
ْ
ْغُت ال

َ
ْضُت  ِفَیا َو َما َبل َقْد هَنَ

َ
؟ ل  ِمّیِ

ً
ْقَدُم ِفَیا َمَقاما

َ
أ

ْن اَلُیَطاُع «.1  َی ِلَ
ْ
، َو لِكْن اَلَرأ ینَ ّتِ  الّسِ

َ
ْفُت  َعىل َنا َقْد َذّرَ

َ
َو َها أ

جمعـی از قریـش در بـاره ام گفتنـد: علـّی بن ابـى طالب با اینکه 

دلیر و شجاع است به علوم جنگی آشنایى ندارد! خداوند خود 

جزایشـان را بدهـد، مگـر نـه اینکـه سـابقه هیـچ یـك از آنـان در 

جنگ هـا و غـزوات طوالنی تـر از مـن نیسـت؟ و ایـن زمانـی بـود 

كـه هنـوز بـه بیسـت سـالگی نرسـیده، آمـاده كارزار و نبـرد شـدم 

كنـون كـه زیـاده از شـصت سـال از عمرم می گـذرد، چیزى كه  و ا

هست كار كسی كه فرمانش نمی برند سرانجام ندارد!2 

جایـی کـه امیرالمؤمنین اینگونـه می فرمایند، رهبـر عزیزمان حق 
دارد کـه از کـم بودن یاران پـا به رکاب ندای »أین عمار؟« سـر بدهد، 

که این »هل من ناصر« ایشان مسئولیت ما را خیلی سنگین می کند.
االن هـم اگر می خواهیم حـرف نائب امام زمان دنیا را تکان بدهد، باید 
یـاران انقالبی حضرت آقا باشـیم. نکند دوباره صدای این عمار آقا بلند 

بشود! شهید مجید محمدی در وصیت نامه خودش اینطور می نویسد:
»ما که رفتیم... مادر پیری دارم و یک زن و سه بچه قد و نیم قد، از دار 

1 . کافی )ط - دار الحدیث( - قم، چاپ: اول، ق 1429. ج 9 ؛ ص365.
2 . اإلحتجاج طبرسی، ترجمه جعفرى - تهران، چاپ: اول، 1381 ش. ج 1، ص382.
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دنیـا چیزی نـدارم جز یک پیام: قیامت یقه تان را می گیرم اگر ولی فقیه 
را تنها بگذارید.«

شـهید میرزا محمد بیکی در وصیتنامه اش می نویسـد: »به والیت فقیه 
که استمرار حرکت انبیاء است، چنگ بزنید؛ چرا که در زمان غیبت امام 
زمـان، تنها ولی فقیه اسـت کـه می تواند رهبری جامعه اسـالمی را 

عهده دار شود و زمام امور مسلمین را در دست گیرد.1 

ذکر مصیبت
جریان عاشورا به ما فهماند که یاری ولی خدا سن و جنس نمی شناسد. 
شـما در هر سـن و هر جنسـی باشـی می توانی ولی خدا را یاری کنی؛ 
حتی اگه شـش ماه بیشـتر نداشـته باشـی. وقتی امام حسـین دید 
تمام اصحاب و بنی هاشـم به شـهادت رسـیدند، ناله اش بلند شد: »هل 
ـاف اهلل فینا؟ هل  مـن ذاب یـذب عـن حـرم رسـول اهلل؟ هـل من موحد حین
من معین یرجو ما عند اهلل ف اعانتنا؟« ناله اهل حرم بلند شـد. حضرت 
زن هـا و بچه هـا را آرام کردنـد، بعد رو به خواهرشـان کردند و فرمودند: 
»ناولیـی ولـدی الصغیـر حـیت اودعـه فاخـذه و اومـا الیـه لیقبلـه فرمـاه 

حرمله بن الكاهل االسدی بسهم فوقع ف حنره فذحبه.«2 
اال لعنه اهلل علی القوم الظالمین 

1 . سایت قاصدک، وصیتنامه شهدا. 
2 . لهوف، ص142.
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مختصات شیعۀ انقالبی؛
خود سازی در اوج دگر سازی 

یا فرد گرایی در اوج جمع گرایی
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انگیزه سازی
عبـد اهلل بـن زیـاد می گوید: بـر امام صـادق در منی سـالم کردیم. 
سپس به ایشان عرض کردم: ای پسر رسول خدا، ما گروهی هستیم که 
همواره در حال کوچ می باشیم و نمی توانیم هر گاه بخواهیم در مجلس 

شما حاضر شویم، پس به ما سفارشی )نصیحتی( بفرمایید.
ِدیـِث َو  ْیُكـْم ِبَتْقـَوى اهلِل َو ِصـْدِق اْلَ

َ
 علیـه السـام: »َعل

َ
َقـال

ِم 
َ

ـا ـْن َصِحَبُكـْم َو ِإْفَشـاِء الّسَ ْحَبـِة ِلَ َماَنـِة َو ُحْسـِن الّصُ
َ
َداِء اأْل

َ
أ

ِبُعوا 
َ
وا ِف َمَساِجِدِهْم َو ُعوُدوا َمْرَضاُهْم َو اّت

ُّ
َعاِم َصل َو ِإْطَعاِم الّطَ

َبْیِت َكاُنوا ِخَیاَر َمْن 
ْ
 ال

َ
ْهل

َ
ّنَ ِشیَعَتَنا أ

َ
َثِی أ

َ
ِب َحّد

َ
َجَناِئَزُهْم َفِإّنَ أ

ـْم  ٌن َكاَن ِمْنُ ـْم َو ِإْن َكاَن ُمـَؤّذِ ـْم ِإْن َكاَن َفِقیـٌه َكاَن ِمْنُ َكاُنـوا ِمْنُ
ـْم  َماَنـٍة َكاَن ِمْنُ

َ
ـْم َو ِإْن َكاَن َصاِحـُب أ َو ِإْن َكاَن ِإَمـاٌم َكاَن ِمْنُ

ُبوَنا ِإَل  ـْم َو َكَذِلـَك ُكوُنـوا َحّبِ َو ِإْن َكاَن َصاِحـُب َوِدیَعـٍة َكاَن ِمْنُ
ْم.«1 ْیِ

َ
ُضوَنا ِإل اِس َو اَل ُتَبّغِ الّنَ

امانـت،  اداى  گفتـار،  در  راسـتی  الهـی،  تقـواى  بـه  را  شـما 

كـه بـا شـما همنشـینی می كنـد، آشـکار  خوش رفتـارى بـا كسـی 

1.  ابن بابویه، محمد بن علی، صفات الشیعة - تهران، چاپ: اول، 1362ش.
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در  می كنـم.  سـفارش  دیگـران  بـه  دادن  غـذا  و  سـالم  كـردن 

مساجدشان )اهل سنت( نماز بگزارید، از بیمارانشان عیادت 

كنید و به تشییع جنازه هایشان بروید، زیرا پدرم به من فرمود كه 

گر ]در بین  شیعیان ما اهل بیت، بهترین افراد اقوامشان بودند. ا

خویشـاوندان آن ها[ فقیهی، اذان گویى، امام جماعتی، شـخص 

امینـی  و امانتـدارى وجـود داشـت، از شـیعیان مـا بـود، پس شـما 

نیـز ایـن گونـه باشـید. مـا )آل محّمـد علیهـم الّسـالم( را نزد مردم 

محبـوب و دوسـت داشـتنی كنیـد و باعـث كینـه و نفـرت آن هـا 

نسبت به ما نشوید.

از اینجـا فهمیـده می شـود که اهـل بیت از شـیعیان انتظـار دارند با 
محاسن اخالقی خود باعث گرایش مردم به سمت اهل بیت شوند.

اقناع اندیشه
خداوند تبارک و تعالی در قرآن می فرماید: 

ْحَسـُن َفـِإَذا 
َ
ـیت  ِهـَی أ

َّ
َئُة اْدَفـْع ِبال ـّیِ َسـَنُة َو اَل الّسَ »َو ال َتْسـَتِوی اْلَ
ِلّ حمی.«1 ُه َو

َ
ّن

َ
ذی َبْیَنَك َو َبْیَنُه َعداَوٌة َكأ

َّ
ال

هرگـز نیکـی و بـدى یکسـان نیسـت. بـدى را بـا نیکـی دفـع كـن، 

گاه )خواهی دید( همان كس كه میان تو و او دشمنی است،  نا

گویى دوستی گرم و صمیمی است! 

بسـیاری از دشـمنان اهل بیـت در برابر این روش زانـو می زنند و از 
بغض و کینه دست می کشند و به موافق تبدیل می شوند.

 شخصی به حضرت زین العابدین پرخاش کرد و سخنان یاوه گفت: 

1 . فصلت، آیه 34.



111 شیعــــــــــــۀانقــــــــــالبی

امـام در پاسـخ او فرمود: اگر مـن آن گونه ام که تو گفتی، از خدا آمرزش 
می طلبـم، وگرنه برای تو آمرزش می طلبم. مرد شـرمنده شـد و گفت: 

فدایت شوم که پاک و منزهی، پوزش می طلبم. 1
آنچه قرآن در این آیه بیان کرده، از مهم ترین و ظریف ترین و پربارترین 
روش هـای تبلیـغ مخصوصـًا در برابر دشـمنان نادان و لجوج اسـت، و 
آخرین تحقیقات روانشناسان نیز به آن منتهی شده است. هر کس بدی 
کنـد انتظـار مقابله به مثل را دارد، مخصوصا افراد بد چون خودشـان از 
این قماشـند، و گاه یک بدی را چند برابر پاسـخ می گویند، هنگامی که 
ببیننـد که طـرف مقابل نه تنها بدی را به بدی پاسـخ نمی دهد، بلکه با 
خوبی و نیکی به مقابله برمی خیزد، طوفانی در وجودشان برپا می شود، 
وجدانشـان تحت فشـار شدیدی قرار می گیرد و بیدار می گردد، انقالبی 
در درون جانشـان صورت می گیرد، شرمنده می شوند، احساس حقارت 

می کنند، و برای طرف مقابل عظمت قائل می شوند.
از ایـن رو می بینیـم کـه پیغمبـر گرامی بـه هنگام فتـح مکه که نه 
تنها دشـمنان، بلکه دوسـتان انتظار انتقام جویی شـدید مسـلمین، و به 
راه انداختـن حمـام خون در آن سـرزمین کفر و شـرک و نفاق و کانون 
دشمنان سنگدل و بی رحم را داشتند، و حتی بعضی از پرچمداران سپاه 
اسالم در آن روز رو به سوی ابو سفیان کرده و شعار الیوم یوم امللحمة، 
یشـا! امـروز روز انتقـام، روز از بین  الیـوم تسـب الرمـة، الیـوم اذل اهلل قر
رفتن احترام نفوس و اموال دشمنان، و روز ذلت و خواری قریش است، 
سـر دادند. پیغمبر گرامی اسـالم با جمله: »اذهبوا فانت الطلقاء!« 
بروید و همه آزادید، همه را مشـمول عفو خود قرار داد؛ رو به سـوی ابو 

1 . اعیان الشیعه، ج 1، ص 633.
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سـفیان فرمود و شـعار انتقام جویانه را به این شـعار محبت آمیز تبدیل 
یشـا! امروز روز رحمت اسـت،  فرمـود: الیـوم یـوم املرحـة الیـوم اعـز اهلل قر

امروز روز عزت قریش است!1
همین عمل چنان طوفانی در سرزمین دل های مکیان مشرک بر پا کرد 
؛2 فوج فوج مسلمان شدند  ً

ْفواجا
َ
وَن ِف ِدیِن اهلِل أ

ُ
که به گفته قرآن َیْدُخل

و آئین اسـالم را با جان و دل پذیرا گشـتند. در ضمن این جمله پر معنی 
را بیان کرد: من در باره شـما همان می گویم که یوسـف در باره برادران 
َیْوَم َیْغِفُر اهلُل 

ْ
ْیُكُم ال

َ
یَب َعل خود که بر او سـتم کرده بودند، گفت: »ال َتْثِر

.«3 امروز مالمتی بر شـما نیسـت، خدا شـما را  ینَ اِحِ ْرَحُم الّرَ
َ
ُكْم َو ُهَو أ

َ
ل

ببخشد که او ارحم الراحمین است!4
اگر من و شـما هم در برخورد با دیگران به این آیه شـریفه عمل کنیم، 
موجب جذب دوسـت و دشمن به اهل بیت می شویم و البته باید این 

روحیه را از شهدا یاد بگیریم. 

پرورش احساس
یکـی از بهتریـن مصادیق این روحیه شـهید عبد اهلل میثمی اسـت. در 
مورد این شـهید عزیز که عاشـق حضرت زهرا بود نقل شـده: قبل از 
انقالب دسـتگیر شـد. با شکنجه نتوانستند چیزی از زیر زبانش بکشند. 
او را انداختند داخل سـلول یک کمونیسـت. آن شخص کمونیست هم 
می دانسـت عبداهلل نسـبت به مسائل شرعی حساس است. تا آب یا غذا 

1 . بحاراالنوار، ج21، ص109.
2 . نصر/2.

3 . یوسف/92.
4 . تفسیر نمونه، ج 20، ص281.
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می آوردنـد، اول او می خـورد تـا غذا نجس شـود و عبـداهلل نتواند آب یا 
غـذا بخـورد. نماز خواندن و قـرآن خواندن عبداهلل را مسـخره می کرد. 
شـب جمعه دل شـهید میثمی بدجوری گرفته بود. شروع کرد به دعای 
کمیـل خوانـدن تا رسـید به این جملـه: خدایا! اگـر در قیامت بین من و 
دوسـتانت جدایی اندازی و بین من و دشـمنانت جمع کنی، چه خواهد 
شـد؟ نتوانسـت جلوی خودش را بگیرد. افتاد به سـجده و زار زار گریه 
کرد. وقتی سـرش را بلند کرد دید هم سـلولی کمونیسـتش هم منقلب 
شـده؛ سـرش را گذاشته بود کف پای عبداهلل و زار زار گریه می کرد. بعد 
از شهادتش آن شخص کمونیست آمده بود منزل شهید میثمی و برای 
مـادرش ایـن خاطـره را تعریف می کرد و می گفـت از ناله های مناجات 

شهید میثمی من مسلمان شدم.1
شـیعه انقالبـی هم خـودش و هم دیگـران را منقلب می کنـد و در اوج 
فعالیت های سیاسـی و اجتماعی اینگونه رابطه زیبا و معنوی با خداوند 

دارد و در اوج خود سازی، دگر سازی هم می کند. 
چنیـن صفـات اخالقی و توانایی هایـی که باعث دگر سـازی و منقلب 
کردن دیگران می شود، یکی از ویژگی های شیعه انقالبی است. زمانی 
انسـان می توانـد خـود را مزین به چنیـن اخالقی کنـد و باعث زینت و 
خشـنودی اهل بیت شود و دشـمنان را با اخالق نیکویش منقلب سازد 
که مقدمات آن را در خود آماده کرده باشـد و خود را سـاخته و با هوای 
نفس خود مبارزه کرده باشـد، در نتیجه، حواسش هست که هیچ کاری 
 را از روی هوای نفس انجام ندهد و جز برای رضای خدا و اهل بیت
قدمی بر ندارد؛ مثل شـهید حجت االسـالم  والمسـلمین ردانی پور که 

1  کتاب یادگاران، خاطرات شهید میثمی.
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الحق یکی از مصادیق شیعه انقالبی بود.
 یکـی از دوسـتان ایشـان نقل می کنـد: برای دیدنش بـه محل کارش 
رفتم. گفتم: »با فرماندهتون کار دارم.« گفت: »االن ساعت 11 است، 
مالقاتی قبول نمی کنه.« رفتم پشـت در اتاقش در زدم. گفت: »کیه؟« 
گفتم: »مصطفی منم.« گفت: »بیا تو.« سـرش را از سـجده بلند کرد؛ 
چشم هایش خیس اشک و رنگش پریده بود. نگران شدم. گفتم: »چی 
شـده مصطفی؟ خبری شـده؟ کسی طوریش شـده؟« دو زانو نشست. 
سرش را انداخت پایین. ُزل زد به مهرش. دانه های تسبیح را یکی یکی 
از الی انگشت هایش رد می کرد. گفت: »11 تا 12 هر روز را فقط برای 
خدا گذاشـتم. بر می گردم کارهایم را نگاه می کنم و از خودم می پرسـم 

کارهایی که کردم برای خدا بود یا برای دل خودم؟«1  
یک فرمانده تمام عیار که کلی مشغله و گرفتاری دارد، چون یک شیعه 
انقالبی اسـت اینگونه به فکر عاقبت خود و محاسـبه نفس اسـت و از 

خود غافل نمی شود.

رفتارسازی
آن چیزی که اهل بیت از ما خواسته اند، دشمن تراشی و اختالف افکنی 
بین شـیعه و سـنی به بهانه عشـق به اهل بیت و شـاد شـدن دشمن 
اصلی نیسـت، از ما خواسـته اند با زینت اهل بیت بودن، موجبات عالقه 

دیگران به اهل بیت را فراهم کنیم.
ِعَبـاَدِة َو 

ْ
ـَوَرِع َو ال

ْ
وِصیـَك ِبَتْقـَوى اهلِل َو ال

ُ
ِب َعْبـِد اهلِل: أ

َ
ِ أ

َ
َقـال

ـَواِر  ِدیـِث َو ُحْسـِن اْلجِ َماَنـِة َو ِصـْدِق اْلَ
َ
َداِء اأْل

َ
ـُجوِد َو أ ُطـوِل الّسُ

1  مجموعه کتاب یادگاران، کتاب شهید ردانی پور، ص22.
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ُكـْم َو  ـوا ِف َعَشـاِئِرُكْم َو ُعـوُدوا َمْرَضا
ُ
ـٌد ِصل ّمَ ـَذا َجاَءَنـا ُمَ َفِبَ

ُبوَنا   َحّبِ
ً
ْیَنا َشْینا

َ
 َو اَل َتُكوُنوا َعل

ً
ْینا َنا َز

َ
اْشَهُدوا َجَناِئَزُكْم َو ُكوُنوا ل

ْم.1 ْیِ
َ
ُضوَنا ِإل اِس َو اَل ُتَبّغِ ِإَل الّنَ

شما شیعیان را به تقوای الهی، خویشتن داری، عبادت و سجده 

طوالنـی و امانتـداری و راسـتگویى و همسـایه داری توصیـه 

می كنـم كـه پیامبـر گرامـی بـرای ایـن امـور مبعـوث شـده اسـت. 

در نماز هـای اهـل سـنت حضـور پیـدا كنید و مریض هایشـان را 

عیـادت كنیـد. در تشـییع جنـازه هایشـان شـركت كنیـد و زینت 

مـا اهـل بیـت باشـید و باعـث سـرافکندگی و ننـگ مـا نشـوید 

بـا رفتارتـان مـا را نـزد مـردم محبـوب كنیـد و موجـب بغـض آنهـا 

نسبت به ما نشوید. 

یکـی از زینت هـای اهل بیـت در زمانه ما شـهید ابراهیم هادی بود، 
یکی از همرزم های ابراهیم می گوید:

یکی از بچه ها صدایم کرد و گفت: »حاج حسین! خبر داری ابراهیم رو 
زدن؟ یـه گلوله خورده تو گـردن ابراهیم.« گلوله ای به عضالت گردن 

ابراهیم خورده بود و خون زیادی از گردنش می رفت.
عراقی هـا مقاومـت شـدیدی می کردنـد و نیروهای زیـادی روی تپه و 
اطراف آن داشـتند. در جلسـه هر طرحی دادیم به نتیجه نرسید. نزدیک 
اذان صبـح بـود و باید سـریع تر کاری می کردیم، اما نمی دانسـتیم چه 
کاری بهترست. یکدفعه ابراهیم از سنگر خارج شد و رفت به سمت تپه 
عراقی ها. بعد روی یک تخته سـنگ به سـمت قبله ایسـتاد و با صدای 
بلنـد شـروع بـه گفتن اذان صبـح کرد. ما هم از جلسـه خارج شـدیم و 

1 وسائل الشیعة، ج 12، ص8.
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هرچـه داد می زدیـم: ابراهیـم بیا عقـب! االن عراقی ها تـو را می زنند، 
فایده نداشت. تقریبا تا آخرهای اذان را گفت. با تعجب دیدم که صدای 
تیراندازی عراقی ها قطع شـده، ولی همان موقع یک گلوله شـلیک شد 

و به ابراهیم اصابت کرد و ما هم آوردیمش عقب.
سـاعتی بعد هوا کاماًل روشـن شده بود. یکی از بچه ها دوید و آمد پیش 
من و با عجله گفت: »حاجی، یه سری عراقی دستاشون رو باال گرفتن 
و دارن به این طرف میان.« دیدیم حدود بیست نفر از طرف تپه مقابل، 
پارچه سفید به دست گرفته اند و به سمت ما می آیند. لحظاتی بعد هجده 

عراقی که یکی از آن ها افسر فرمانده بود، خودشان را تسلیم کردند.
پرسیدم: »اسمت چیه؟ درجه و مسئولیت خودت رو بگو!«

خودش را معرفی کرد و گفت: »درجه ام سـرگرد است و فرمانده گردان 
هستم. ما اومدیم و خودمان را تسلیم کردیم، بقیه نیروها را هم فرستادم 

عقب، االن تپه خالیه.«
بعد پرسید: این المؤذن؟
با تعجب گفتم: مؤذن!؟ 

انگار بغض گلویش را گرفته باشـد شـروع به صحبت کرد: »به ما گفته 
بودند شـما مجوس و آتش پرسـتید، گفته بودند برای اسـالم به ایران 
حمله می کنیم و با ایرانی ها می جنگیم. باور کنید همه ما شیعه هستیم، 
ما وقتی دیدیم فرماندهان عراقی مشـروب می خورند و اصال اهل نماز 
نیستند، خیلی در جنگیدن با شما تردید کردیم. صبح امروز وقتی صدای 
اذان رزمنده شـما را شـنیدم که با صدای بلند و رسا اذان می گفت، تمام 
بدنـم لرزیـد. وقتـی نـام امیرالمؤمنین را آورد بـا خودم گفتـم: داری با 

برادران خودت می جنگی. نکند مثل ماجرای کربال...«
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گریه امان صحبت کردن به او نمی داد: »البته آن سربازی که به سمت 
مؤذن شـما شـلیک کرد را هم آوردم و اگر دسـتور بدهید می ُکشـمش، 

حاال خواهش می کنم بگو مؤذن زنده است یا نه؟«
تمـام هجـده نفر عراقـی آمدند و دسـت ابراهیـم را بوسـیدند و رفتند. 
ولـی نفر آخر بـه پای ابراهیم افتاده بود و گریـه می کرد و می گفت: مرا 
ببخـش، مـن شـلیک کردم. بغـض گلوی مـن را هم گرفته بـود. حال 

عجیبی داشتم. 
مدتی از آن ماجرا گذشت. آماده حرکت بودم که یک بسیجی جلو آمد و 
سـالم کرد. جواب سـالم را دادم. بی مقدمه با لهجه عربی به من گفت: 
»شـما در گیالن غرب نبودید؟« با تعجب گفتم: بله. فکر کردم حتما از 

بچه های همان منطقه است.
گفـت: ما همان اسـرای گیالن غرب هسـتیم که با صدای مؤذن شـما 
خودمان را تسلیم کردیم. همه ما هجده نفر توی این گردان هستیم، ما 
با ضمانت آیت اهلل حکیم آزاد شـدیم، قرار شـد بیاییم جبهه و با بعثی ها 
بجنگیم. اتفاقا در یک عملیات همه آن هیجده نفر در شـلمچه شـهید 

شدند...
بـا خـودم گفتـم: »ابراهیـم با یک اذان چـه کار کرد! یک تپه آزاد شـد، 
یک عملیات پیروز شـد، هجده نفر هم مثل ُحر از قعر جهنم به بهشـت 
رفتند.« بی اختیار اشک از چشمانم جاری شد. من شک نداشتم ابراهیم 
می دانسـت کجـا بایـد اذان بگویـد تا دل دشـمن را به لـرزه دربیاورد و 

آن هایی را که هنوز ایمان در قلبشان باقی مانده، هدایت کند.1

1 برگرفته از کتاب »سالم بر ابراهیم« زندگینامه و خاطرات شهید ابراهیم هادی.
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ذکر مصیبت
این شـهید بزرگوار یکی از نوکران امام حسـین و تربیت شده شاگرد 
مکتـب امام حسـین یعنی امام راحل بود. یـک اذان با اخالص گفت 
و آن تأثیر را داشـت. اما من مؤذنی را می شناسـم که با اذانش دل پدر و 
خانوادهاش را برد؛ با این تفاوت که وقتی شهید ابراهیم هادی در جنگ 
اذان گفت، دشمنان تسلیم شدند و آمدند دستان او را بوسیدند، اما مؤذن 
امام حسین را دشمنانش اربا اربا کردند. اول که آمد از پدر اذن میدان 
بگیـرد خدا می داند به ابی عبداهلل چه گذشـت. از امام صادق سـؤال 
شـد: »باالترین لذت ها چیست؟« فرمودند: فرزندی که پدر به حد رشد 
و بلوغ رسانده و جلوی چشم پدر راه برود. پدر به قد و باالی او نگاه کند. 
دوباره سـؤال شد: »سـخت ترین مصیبت ها چیست؟« فرمودند: همان 

جوان در مقابل دیدگان پدر از دست برود.
بـرو مـاه  ای  مـرو  نگویـم  مـن 

بـرو راه  مـن  بـر  قـدری  لیـک   
را   تـو  تماشـای  خـوب  کنـم  هـم 

را  تـو  بـاالی  و  قـد  ببینـم  هـم   
پسـرم   شـتابان  اینگونـه  مـرو 

پـدرم آخـر  مـن  آهسـته  لختـی   
ارباب مقاتل نوشته اند:

رَخی عیَنُه و َبَكی. ابی عبداهلل فوراً 
َ
فـأِذَن لـه ث َنَظـر الیـِه نظـر آِیٍس منه و ا

اجـازه داد. نـگاه مأیوسـانه ای بـه چهره و قد و باالی او کـرد، بی اختیار 
اشک از چشمانش جاری شد و فرمود: »اللهم اشَهد َفَقد َبَرَز الیم غاٌم 
شـَبُه النـاِس َخلًقـا و ُخلًقـا و منِطًقـا برسـولک.« خدایـا تو شـاهد باش 

َ
ا
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جوانـی بـه میدان مـی رود که از لحاظ اندام و چهـره و اخالق و گفتار از 
همه مردم به رسول تو شبیه ترست.

باباجان! گمان مدار که گفتم برو، دل از تو بریدم 
نفس شمرده زدم همرهت پیاده دویدم 

دلم به پیش تو، جان در قفات، دیده به قامت 
خدای داند و دل شاهدست من چه کشیدم

َبه! 
َ
جنـگ نمایانـی کرد. برگشـت به طـرف بابا و عرضه داشـت: »یـا ا

َبٍه مـن املـاِء  جَهـَدین َفَهـل اَل َشـر
َ
 الدیـِد قـد ا

ُ
ـِی و ِثقـل

َ
العطـُش قـد َقَتل

؟« لحظاتی بعد صدایش بلند شد: »یا ابتاه علیک ِمّیِ الّسام«  ٌ
سبیل

آقا به عجله آمد کنار بدن علی اکبر، جنازه را بغل گرفت. دلش آرام نشد. 
ِه« صورت به صورت جوانش  ُه عىل َخـّدِ

َ
یـک وقت دیدند: »و َوَضَع َخـّد

وک!« خدا بکشـد آنکه تو را 
ُ
 اهلُل قوًما قتل

َ
گذاشـت و فرمود: »یا ُبّی َقَتل

نیا بعَدَک الَعفا.«1
ُ

 الّد
َ

کشت، بابا جان! »عىل
نه تیغ شمر مرا می کشد نه نیزه خولی

زمانه کشت مرا لحظه ای که داغ تو دیدم   
سزد به غربت من هر جوان و پیر بگرید

که شد بخون جوانم خضاب موی سفیدم   

1 لهـوف، ترجمـه عقیقـی بخشایشـی، ص 138و139 و نفـس المهمـوم، ترجمـه موسـوی جزائـری، 
ص302.





شب نهم

شیــــــــــعه انقالبی 
و  والیت مداری
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انگیزه سازی
وقتی عثمان کشـته شـد و مـردم با امیر مؤمنان علـی بیعت کردند، 
مردی به نام »حبیب بن منتجب« از طرف عثمان والی یکی از شهرهای 
اطراف یمن بود. حضرت علی او را ابقا کرد و نامه ای برای او نوشت:

شـما را بر کسـانی که قبـاًل والی بودی، ابقا کردم. بـه کار خویش ادامه 
بـده، ده نفـر از میان مردم شـهر برایم بفرسـت که از عقـال و فصحای 
آن ها و مورد اطمینان مردم باشـند، از بین کسـانی که در یاری رساندن 
محکم اند؛ از اهل فهم و شـجاعت اند، آگاه به خداوند، دانای به دینشان 
و آگاه به حقوق و وظایف خویش و دارای رأی نیکو هسـتند. والی یمن 
صد نفر انتخاب نمود، آنگاه از صد نفر هفتاد نفر را انتخاب کرد، آنگاه از 
بین هفتاد، ده نفر را انتخاب کرد. پس از انتخاب ده نفر، به سرعت آن ها 

را برای اعالم وفاداری و یاری علی راهی کوفه کرد. 
وقتی این ده نفر به محضر امیرالمؤمنین آمدند، یک نفر را به عنوان 
نماینده جلو فرستادند. آن شخص جلو رفت و در پیشگاه علی ایستاد 
و گفت: »سـالم بر تو ای پیشـوای عادل! و ماه شب چهارده و شیرژیان 



شهـــــــدسخـــــــن1246

و قهرمان دالور و تک سـوار بزرگ )میدان نبرد( و کسـی که خدا او را بر 
تمام مردم )جز نبی( برتری داد! درود بر شما و آل بزرگوارت باد. شهادت 
می دهم که به راسـتی و به حق و حقیقت تو امیر تمام مؤمنان هسـتی. 
به راسـتی تو وصی رسـول خدا، و خلیفه بعد از او هسـتی و وارث علم او 
می باشی. از رحمت خداوند دور است کسی که حق تو و مقام و منزلت تو 
را انکار کند. صبح کردی در حالی که امیر خالفت و ستون )نگهدارنده 
آن( هسـتی. به راسـتی عدالت تو بین مردم شهرت دارد، و باران با فشار 
و پـی در پـی فضلت و ابرهای لطف و مهربانـی ات مرتب بر مردم فرود 
می آید. امیر )یمن( ما را نزد تو فرسـتاده و ما از آمدن به نزد شـما سخت 
خوشحال و مسروریم، پس مبارک )و با برکت( باد این طلعت )زیبایی( 
پسندیده، و تهنّیت و گوارایت باد خالفت بر رعّیت!« امیرالمؤمنین از 
او پرسید: »اسم تو چیست؟« او گفت: »من ابن ملجم مرادی هستم!«1 

اقناع اندیشه
امیرالمؤمنیـن به حـّدی به ابن ملجم محبت می کـرد که وقتی ابن 
ملجم بیمار شـده بود، امیرالمؤمنین در خانه خودش از او نگهداری 

و او را تیمار می کرد.2
وقتـی ابـن ملجم به فـرق مبـارک امیرالمؤمنین شمشـیر زد و او را 
دستگیر کردند، حضرت به او فرمود: »آیا من بیش از همۀ دوستانم به تو 
محبت نکردم؟ به حّدی که دوستان من اعتراض می کردند و می گفتند: 

1  . بحاراالنوار، ج42، ص261.
ِمیـَر اْلُمْؤِمِنیـَن 

َ
َتـی أ

َ
 أ

َ
ـا َبـَرأ ـا َعَزُمـوا َعَلـی اْلُخـُروِج َمـِرَض اْبـُن ُمْلَجـٍم َمَرضـًا َشـِدیدًا َفَذَهُبـوا َو َتَرُکـوُه َفَلّمَ 2 . َفَلّمَ

ُبـُه؛  ُع ِفـی َقَضـاِء َحَواِئِجـِه َو َکاَن ع ُیْكِرُمـُه َو َیْدُعـوُه ِإَلـی َمْنِزِلـِه َو ُیَقّرِ  َنَهـارًا َو ُیَسـاِر
َ

 َو ال
ً

 ُیَفاِرُقـُه َلْیـال
َ

ع َو َکاَن ال
بحاراالنـوار، ج42، ص262. 
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یا علی! چرا این قدر به ابن ملجم، محبت می کنی؟« و ابن ملجم سخن 
ایشان را تأیید کرد.1

ابـن ملجـم، یـک آدم عوام نبود. او قاری و معلم قـرآن بود. او یک فقیه 
بود که در مدینه به او خانۀ بزرگی داده بودند تا آن قدر جا داشته باشد که 

مردم برای یاد گرفتن قرآن، در خانۀ او جمع شوند.
داسـتان ابـن ملجم واقعًا عبرت آموز اسـت. اما چرا ابـن ملجم به چنین 

عاقبتی دچار شد؟
چرا ابن ملجمی که شـیعه امیرالمؤمنین بود، منتخب شـیعیان یک 
شهر بود، عاقبتش اینگونه می شود؟ انحراف ابن ملجم به خاطر انحراف 
از والیـت بود، کسـی که رأی خودش را بـر نظر والیت ترجیح می دهد 

و اطاعت محض از والیت ندارد، عاقبت کارش اینگونه خواهد بود.
ابن ملجم از جمله کسانی بود که »حکمیت« را بر والیت تحمیل کردند 
و عاقبـت جزء سـپاه خوارج شـد که امیرالمؤمنیـن را، حجت خدا را، 

واجب القتل می دانستند. 
والیت مداری، اطاعت بی چون و چرا از ولّی خداست. اطاعتی مخلصانه 
و از روی آگاهـی و بر اسـاس حب به والیـت؛ همان گونه که خداوند در 
مورد افرادی که والیت رسـول گرامی اسـالم را می پذیرند، چنین 

می فرماید:
َّ ال  ُ

ـْم ث ـوَك فیمـا َشـَجَر َبْیَنُ ُ ِ
ّ

ـَك ال ُیْؤِمُنـوَن َحـیّتَ ُیَحك ّبِ »َفـا َو َر
2».

ً
ُموا َتْسلیما ِ

ّ
ا َقَضْیَت َو ُیَسل  ِمَّ

ً
ْنُفِسِهْم َحَرجا

َ
ُدوا ف  أ َیحجِ

ْحَسْنُت 
َ
ُکْن َشِفیقًا َعَلْیَك َو آَثْرُتَك َعَلی َغْیِرَك َو أ

َ
 َلْم أ

َ
ی َجاَزْیَتِنی ِبَهَذا اْلَجَزاِء أ َماُم ُکْنُت َلَك َحّتَ ِ

ْ
 ِبْئَس اإل

َ
1  . أ

ـِبیَل َو َمَنْحُتـَك َعَطاِئـی؛  ْیـُت َلـَك الّسَ
َ
 َلـْم َیُكـْن ُیَقـاُل ِلـی ِفیـَك َکـَذا َو َکـَذا َفَخّل

َ
ِإَلْیـَك َو ِزْدُت ِفـی ِإْعَطاِئـَك أ
ج42ص287 بحاراالنـوار

2  . نساء/65.
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بـه پـروردگارت سـوگند! كـه ایمـان نمی آورد مگر آنکه تو را درباره 

آنچـه میانشـان مایـه اختـالف اسـت، داور قـرار دهـد، سـپس در 

دل هایشـان از حکمـی كـه كـرده ای )اندكـی( احسـاس ناراحتـی 

 سر تسلیم فرود آورد. 
ً
نکند و كامال

عالمه طباطبایی در تفسیر این آیه می فرماید: ایمان عبارت است از این 
که انسان به طور تام و کامل و به باطن و ظاهر تسلیم امر خدا و رسولش 
باشـد، و چگونه ممکن اسـت کسـی مؤمن حقیقی باشد، و در عین حال 
در برابر حکمی از احکام او تسـلیم نشـود، یا اگر به ظاهر اظهار تسـلیم 
می کند، در باطن جانش تسلیم نباشد و به ظاهر از ترس رسوایی اظهار 
تسلیم کند، ولی در باطن دلش به خاطر این که حکم نامبرده، با حال و 

هوای او سازگار نیست، منزجر باشد.1
حضرت علی افراد والیت مدار را این گونه نصیحت می کند:

»به اهل بیت پیامبرتان نگاه كنید و به آن سو كه می روند، پى 

گر برخاستند، شما  گر ایستادند، بایستید و ا آن ها را بگیرید... ا

نیز برخیزید. بر آنان پیشی نگیرید كه گمراه می شوید و از آنان 
بازپس نمانید كه هالک می شوید.«2

عبادت بدون والیت پذیری عبادت شـیطانی اسـت، عبادت بر اسـاس 
هوای نفس است، وقتی خداوند متعال حضرت آدم را خلق کرد و به 
فرشتگان امر فرمود تا برای او سجده کنند، شیطان امتناع کرد و گفت: 
»ای پـروردگار! مـرا از سـجده بـر آدم معـاف بـدار! بـه جـای آن 

آنچنان عبادتی برای تو انجام خواهم داد كه هیچ فرشته مقرب 

1  . ترجمه المیزان، ج 4، ص647.
ح نهج البالغة )خوئی(، ج 7، ص134. 2  . منهاج البراعة فی شر
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و پیامبر مرسلی انجام نداده باشد.« خداوند فرمود: »من نیازی 

بـه عبـادت تـو نـدارم، مـن می خواهـم آنگونـه كه مـن می خواهم 

مرا عبادت كنی نه آنگونه كه خودت می خواهی!«1 

یکـی از خصوصیات شـیعه انقالبی، والیت مـداری و اطاعت محض و 
تسلیم امر والیت بودن است. اعمال، رفتار، عبادات، زندگی یک شیعه 

باید بر مدار والیت باشد، نه سلیقه شخصی و هوای نفس.

پرورش احساس
قطره دریاست اگر با دریاست 

ورنه او قطره و دریا، دریاست   
مصـداق و الگوی بارز این ویژگی آن آقایی اسـت که شـب نهم محرم 
بـه یـاد او مجلـس گرفته ایـم، امـام صـادق در زیارت نامـه حضرت 

اباالفضل می فرماید:
ِف 

َ
ِصیَحِة ِلَخل َوَفاِء َو الّنَ

ْ
ْصِدیِق َو ال ْسـِلمِی َو الّتَ َك ِبالّتَ

َ
ْشـَهُد ل

َ
»أ

ْرَسل.«2 ِبِّ اْلُ الّنَ
شهادت می دهم كه تو تسلیم فرزند نبی مرسل و سبط برگزیده 

ـغ و مظلـوم سـتم دیده 
ّ
پیامبـر و راهنمـا و عالـم و جانشـین مبل

بوده ای.

امـام معصـوم می فرمایـد: عباس جان، تو تسـلیم محض امـام زمانت 
بودی. یکی از زمان هایی که تاریخ شهادت بر والیت مدار محض بودن 
حضـرت عبـاس داده، هنگامیسـت که عبـاس تنهائی حضرت 

1  . بحار األنوار )ط - بیروت(، ج 60، ص275.
2 . ابن قولویه، جعفر بن محمد، کامل الزیارات - نجف اشرف، چاپ: اول، 1356ش. ص257.
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ابـی عبـد اهلل الحسـین را دید. به حضور آن حضرت آمـد و عرض کرد: 
»یـا أخـی هـل مـن رخصـة؟« برادرم آیا رخصت جهـاد به من می دهی؟ 
ْنَت 

َ
ِخی أ

َ
امام حسـین بعد از اینکه گریه شـدیدی کرد، فرمود: »یا أ

َق َعْسـَكِری.« یعنـی ای بـرادر! تـو  َصاِحـُب ِلـَواِئ َو ِإَذا َمَضْیـَت َتَفـّرَ
پرچمدار من هستی، هنگامی که شهید شوی لشکر من متفرق خواهند 
اُس َقْد َضاَق َصْدِری گفت: سینه ام تنگ شده َو َسِئْمُت  َعّبَ

ْ
 ال

َ
شد. َفَقال

ِری ِمْن َهُؤاَلِء 
ْ
َب َثأ

ُ
ْطل

َ
ْن أ

َ
یُد أ ِر

ُ
َیاِة و از زندگی خسـته شـده ام. َو أ ِمَن اْلَ

َناِفِقین می خواهم از این گروه ستم کیش خونخواهی کنم. اْلُ
ـاِء.«   ِمـَن اْلَ

ً
ْطَفـاِل َقِلیا

َ
ـُؤاَلِء اأْل ـْب ِلَ

ُ
امام حسـین فرمودنـد: »َفاْطل

مقـداری آب بـرای این کـودکان طلب کن. فذهب العبـاس. ابا الفضل 
رفت.1

حضـرت عبـاس امتحان والیـت مداری را با موفقیت سـپری کرد، 
تنهایـی و غربـت و مظلومیـت ابی عبـداهلل را دید، گویا صبـرش لبریز 
شـده، اذن جنگ خواسـت، اما وقتی امام امر به آوردن آب کردند، سمعًا 

و طاعتا پذیرفت.
مرحوم آیت اهلل آقا نجفی قوچانی در کتاب سیاحت شرق جریان زیبایی 
نقـل می کند: من یکبار پیاده به سـمت کربال حرکـت کردم، در راه آب 
تمام کردم و سـراغ هر جایی که رفتم یا آب نداشـتند یا اگر داشـتند به 
اندازه ای بود که به بنده نمی دادند. هر چه به کربال نزدیک تر می شدم، 
بیشـتر تشـنه می شدم تا اینکه دو سه فرسـخی کربال، حالت عطش بر 
من غلبه کرد؛ حالتی که ضعف بر آدم چیره می شـود و چشـمان انسـان 
سیاهی می رود. در آن حالت به یاد تشنگی بچه های ابی عبداهلل افتادم، 

1 . بحار األنوار )ط - بیروت(، ج 45، ص41.
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با خودم گفتم من که آدم بزرگی هسـتم و در این حالت امنیت مبتال به 
تشنگی شدم، طاقتم طاق شده، بمیرم برای بچه هایی که با لبان تشنه 
و گرسـنه هر لحظه از ترس حمله دشـمنان می لرزیدند و و سر به بیابان 
می گذاشـتند. حالت حزنی به من دسـت داد که دیگر تشـنگی خودم را 
فراموش کردم و شروع کردم بر مظلومیت یتیمان امام حسین گریه 
کردن. یکباره پرده ها از جلوی چشمم کنار رفت و یک بیابان دیدم پر از 
دود و آتش. گویا در آن حالت گوشه ای از صحنه عصر عاشورا را به من 
نشـان دادند، داشـتم دیوانه می شدم. شـروع کردم به سر و صورت خود 
زدن و گریـه کردن. دیگر طاقت نداشـتم. بلند بلنـد هم گریه می کردم 
و می خواسـتم کسـی متوجه نشود. کم کم وارد کربال شدیم و دوباره به 
حـال عادی برگشـتم. بعد از زیـارت ابوالفضل العبـاس به حرم امام 
حسـین وارد شـدم. در صحن حرم ساعت شـروع به زنگ زدن کرد. 
دوباره به حال قبلی برگشـتم. سـاعت ده شـب بود و ساعت ده بار زنگ 
زد. هر بار ساعت زنگ می زد به جای صدای زنگ ساعت این صدا بلند 
می شـد: هل من ناصر ینصرنی.... با خودم گفتم: »کیسـت اآلن جواب 
حسـین را بدهد؟« یک دفعه دیدم صدای زنگ حرم ابوالفضل العباس 

بلند شد و ده بار زنگ زد و هر بار ندا آمد: لبیک ... لبیک...
در عصـر مـا هم کسـانی بودند که بـه حضرت عباس اقتـدا کردند. 
جوانان والیت مداری مثل شـهید بهشتی که بعد از پایان یافتن شورای 
انقـالب آرزوی دیرینـه اش این بود که بـه کار مطالعات و تدریس خود 
بازگـردد، چـرا که انقالب را از این ناحیه سـخت دچار خأل می دید، ولی 
بعد از بازگشـت ایشـان از بیمارسـتان قلب که امام در آن در آن بستری 
بودند، گفت: »وقتی به امام عرض کردم تا مرا معاف بدارد تا به مطالعه و 
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تدریس خصوصًا در میان جوانان بپردازم، امام دست مرا گرفته و با نگاه 
عمیقی که به چهره من کردند، گفتند: اگر شما بخواهید نباشید من چه 

کنم؟!« و در برابر این سؤال جز سکوت چه می توان گفت؟ 
شـهید بهشتی می گفت: بیشتر این فحش هایی که به من داده می شود 
بـه خاطـر حمایـت من از امام اسـت. وظیفه خودم می دانـم جلوی امام 
بایسـتم تا هر چه تیر هسـت به سـوی من بیاید تا مبادا یکی از آن ها به 

امام اصابت کند.1

رفتارسازی
بـرای والیت مدار شـدن باید تمرین کرد. عصـر غیبت کبری فرصتی 
است برای تمرین والیتمداری. مهمترین تمرین والیت مداری اطاعت 
از ولی فقیه و نائب امام زمان است. شهدا این موضوع را خوب فهمیدند.

شـهید احمـد رضـا احـدی رتبـه اول کنکـور پزشـکی در سـال 64 در 
وصیتنامه اش می نویسد: »فقط نگذارید حرف امام روی زمین بماند.«2

شهید یوسف کالهدوز رفته بود توی گارد جاویدان شاه. از بس زیرک و 
باهوش بود، توانسـته بود در کنار شـاه باشد؛ آن هم با اسلحه پر! یکی از 
بچه ها به او گفت: »حاال که اینقدر به این سر کرده فساد نزدیک شدی 
چرا کار را تمام نمی کنی تا خیال همه راحت شـود؟« یوسـف می گوید: 
»مـن بنا بـه تکلیف، خودم را به اینجا رسـاندم. هنوز تکلیف نشـده که 
این کار را انجام بدهم. من از آقا دسـتور می گیرم. تا دسـتور آقا نباشـد 

کاری نمی کنم.«
شـهدا دینشـان را به والیت ادا کردند. ما امروز چه کنیم تا به سرنوشت 

1 . حبیب و محبوب، ص415.
2 . شمیم جماران، مطالعات راهبردی سیره شهدا، ص10.
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ابن ملجم ها و ابن  عباس ها و زبیرهای تاریخ دچار نشویم؟
یکـی از مصادیـق والیت مـداری تـالش بـرای اجـرای دغدغه هـای 
ولی فقیـه اسـت. مقـام معظم رهبـری حفظه اهلل در اول سـال 91 یکی 
از دغدغه های بسـیار مهم و حیاتی را گوشـزد نمودند و شـعار سـال را 
»تولیـد ملـی، حمایت از کار و سـرمایه ی ایرانی« نـام نهادند. و از همه 

مردم خواستندکه:
»مـا بایـد عادت کنیم، برای خودمان فرهنگ کنیم، برای خودمان یک 
فریضـه بدانیـم که هر کاالیی که مشـابه داخلی آن وجـود دارد و تولید 
داخلـی متوجـه به آن اسـت، آن کاال را از تولید داخلـی مصرف کنیم و 
از مصـرف تولیـدات خارجـی به جد پرهیـز کنیم؛ در همـه ی زمینه ها؛ 
زمینه هـای مصـارف روزمّره و زمینه هـای عمده تر و مهمتـر. بنابراین 
مـا امیـدوار هسـتیم که بـا این گرایش، بـا این جهت گیـری و رویکرد، 
ملـت ایـران در سـال 91 هم بتواند بر توطئه ی دشـمنان، بر کید و مکر 

بدخواهان در زمینه ی اقتصادی فائق بیاید.«1
چقدر به امر ولی فقیه و نائب خاص امام زمان لبیک گفتیم؟ چند نفر از ما 
به هنگام خرید مثال گوشی موبایل، خرید جهیزیه برای دخترمان، حتی 
لبـاس فرزندانمـان، حاضریم جنس ایرانی را بـرای حمایت از تولیدات 
داخلی ترجیح بدهیم؟ ممکن است کسی بگوید کیفیت گوشی خارجی 
بهتر اسـت. اینجا عرض می کنیم: اگر ما گوشـی ایرانی را که باالترین 
کیفیت را دارد خریداری کنیم که دیگر مصداق اطاعت از ولی نیسـت، 
بلکه اگر به خاطر حمایت از تولیدکنندگان کشـورمان حاضر شـدیم از 
بعضی از خواسـته هایمان بگذریم، والیت پذیر بوده ایم. خانمی که خود 

1 . سخنان رهبری در تاریخ 1391/1/1.
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را والیت مـدار میدانـد چگونه در هنگام خریـد جهیزیه به دنبال کاالی 
خارجی است؟! 

 متأسفانه امروز می بینیم در اثر بی توجهی و کوتاهی ما، امام خامنه ای
بایـد یـک حرف را بارها تکرار کنند، ولی هیچ اثری از کالم آقا در رفتار ما 

مشاهده نمی شود. »شهید حاج جعفر خواستان« بیان زیبایی دارد: 
»ما خیلی بی انصافیم که می گذاریم امام یک دسـتور را دو مرتبه تکرار 
کنند. یک بار اشاره امام کافیست که ما تکلیف خودمان را بدانیم. حتما 

قصوری از ما سر زده که امام دستورشان را دوباره تکرار کردند.«1

ذکر مصیبت
والیت پذیـری فرد زمانی مشـخص می شـود که موالیـش چیزی از او 
بخواهـد کـه بـاب میلش نباشـد. در کربال هم آقا قمر بنی هاشـم صبر 
کردنـد، زیرا ابی عبداهلل اجازه میدان رفتن به حضرت ابالفضل نداده 
بود. برای یک مرد شـجاع و اهل نبرد و جنگ سـخت است، اما حضرت 
ابالفضل آمد خدمت برادر و عرض کرد: »یا اخی هل من رخصه؟« 
آیـا به مـن اجازه می دهـی؟ دیدند ابی عبداهلل شـروع کردنـد به گریه. 
عباس  را دوست داشت، فرمود: »یا اخی كنت العامه من عسكری 
مع عددنا.« برادر! شما علمدار لشکر منی. اینجا جمله ای فرمود که  و مج
راب.« برادر! تو بروی  خیلی دل را می سـوزاند: »عمارتنا تنبعث ال الن
خانه های ما خراب می شـود. حضرت عباس در جواب فرمودند: »قد 

1 . شـمیم جمـاران، خاطـرات عشـق شـهدا بـه امـام خمینی)رحمـه اهلل علیه(،کاجـی حسـین، معاونـت 
پژوهـش. مطالعـات راهبـردی مؤسسـه سـیره شـهدا، قـم، دارالهـدی، چـاپ اول، ص26. 
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ضاق صدری من حیاه الدنیا.«1
 از اسـب به زمین افتاد. امام حسـین کار به جایی رسـید که عباس
سراسـیمه باالی سـر عباس آمدنـد، فرمودنـد: »االن انكسـر ظهـری و 

انقطع رجای و قلت حیلیت.« برادر پشتم شکست و بی چاره شدم.2
تـورا اصـل  زمیـن  از  کـردم  جمـع 

هـم علـم هم مشـک هـم دسـت تورا
تاحـرم  را  تنـت  می بـردم  کاش 

دختـرم  بـرای  گل  دسـت  جـای   
برادر جان بچه ها منتظر آب هستند. بلند شو برادر...برادر....

بـی تـو سـاقی حـرم مـن چـه کنـم 
پیـش زینـب کمـر خـم چـه کنـم   

مشـک خالـی رو بـه دسـت کـی بـدم 
جـواب سـکینه رو مـن چـی بـدم   

حاجتمندان صدا بزنند یا اباالفضل...

1.  امواج الحسین فاضل بسطامی و بكا الحسین، مجتبی خورشیدی، ص227و228.
2.  بحاراالنوار، 41/45 و مخزن البكا، ص213.
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انگیزه سازی
ربیـع بـن ُخَثیـم، همیـن خواجـه ربیـع معـروف، یکـی از اصحـاب 
امیرالمؤمنیـن و قبـری منسـوب به او در مشـهد اسـت. او را یکی از 
زّهاد ثمانیه یعنی یکی از هشت زاهد معروف دنیای اسالم می شمارند. 
ربیع بن خثیم آنقدر در زهد و عبادت پیش رفته بود که در آخر عمرش1 
قبـری بـرای خود کنده بود و گاهـی در آن می خوابید و خود را نصیحت 
و موعظه می کرد، می گفت: یادت نرود عاقبت باید اینجا سـاکن شوی. 

دائم مشغول ذکر بود و از هر کالمی غیر از ذکر و دعا پرهیز می کرد.
 در تاریخ گفته اند: بعد از شـهادت امیرالمؤمنین کسـی کالمی غیر 
از ذکر از او نشـنیده بود، تنها کالم غیر از ذکر که از او شـنیدند، مربوط 
بـه وقتی بود که اطالع پیدا کرد مردم حسـین بـن علی فرزند عزیز 
پیغمبـر را شـهید کرده انـد؛ چنـد کلمه در اظهـار تأثر و تأسـف از چنین 
حادثه ای گفت: وای بر این اّمت که فرزند پیغمبرشان را شهید کردند! 

1 . ایـن مـرد بعـد از شـهادت امیرالمؤمنیـن تـا دوران شـهادت اباعبـداهلل کـه بیسـت سـال فاصلـه شـد، 
زنـده بـود و خبـر شـهادت امـام حسـین را شـنید. نوشـته اند بیسـت سـال تمـام ایـن مـرد کارش عبادت 

بـود و بـه اصطـالح یـک کلمـه حـرف دنیـا نزد.
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می گوینـد بعدهـا اسـتغفار می کرد که چرا من این چنـد کلمه را که غیر 
ذکـر بود به زبان آوردم. همین آدم در دوران امیرالمؤمنین علی جزء 
سپاهیان ایشان بوده است. یک روز آمد خدمت امیرالمؤمنین عرض 
ِقتـاِل«. »انّا« که می گوید 

ْ
! اّنا َشـَكْكنا ف هـَذا ال ْؤِمنینَ کـرد: »یـا امیَراْلُ

معلوم می شـود کـه او نماینده عده ای بوده اسـت. یـا امیرالمؤمنین! ما 
دربـاره ایـن جنگ شـک و تردید داریم، می ترسـیم ایـن جنگ، جنگ 
شـرعی نباشـد. چرا؟ چون مـا داریم با اهل قبله می جنگیـم، ما داریم با 
مردمـی می جنگیم که آن ها مثل ما شـهادتین می گوینـد، مثل ما نماز 
می خوانند، مثل ما رو به قبله می ایستند. و از طرفی شیعه امیرالمؤمنین 
بـود، نمی خواسـت کناره گیری کنـد. گفت: یـا امیرالمؤمنین! خواهش 
می کنم کاری را به من واگذار کنید که در آن شـک وجود نداشـته باشد، 

من را به جایی و دنبال مأموریتی بفرست که در آن شک نباشد. 
امیرالمؤمنین هم فرمود: بسیار خوب، اگر تو شک می کنی پس من 
تـو را به جای دیگری می فرسـتم. نمی دانم خودش تقاضا کرد یا ابتدائًا 
حضرت او را به یکی از سرحدات فرستادند که در آنجا هم باز سرباز بود. 
کار سربازی می خواست انجام بدهد اما در سرحد کشور اسالمی که اگر 
احیانـًا پـای جنگ و خونریزی به میان آمد، طرفش کفار یا بت پرسـتان 

یعنی غیرمسلمان ها باشند.1

اقناع اندیشه با روش تعامل مصنوعی
شـاید برای برخی این سـؤال پیش بیاید که چرا شـخصی مثل خواجه 
ربیع که در عبادت سرآمد است و جزو زهاد ثمانیه است، وقتی در میدان 

1 . مجموعه آثار استاد شهید مطهری، ج23، ص500.
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جنگ قرار می گیرد، با این که در کنار امیرالمؤمنین قرار دارد، دست 
و پایش می لرزد و نمی تواند با جبهه مقابل بجنگد؟ 

در دین ما توجه به خدا و رعایت تقوا خیلی سفارش شده است، اما اینکه 
مالک تشـخیص حقانیت یک فرد یا گروه، فقط عبادت و بندگی باشد؛ 
اینطور نیسـت. اگر اینطور بود که خوارج در عبادت سـرآمد بودند. امام 
ِعَباَدُة 

ْ
َیـاِم ال ِة َو الّصِ

َ
ـا ِعَبـاَدُة َكْثـَرُة الّصَ

ْ
ْیَسـِت  ال

َ
رضـا می فرمایند: »ل

.« عبادت، بسـیاری روزه و نماز نیست؛ بلکه  َ
 َو َعا

َّ
ْمِر اهلِل َجل

َ
ُر ِف أ

ُ
َفّك الّتَ

بسیار اندیشه نمودن در امر خداست.
عبادت اگر با بصیرت و قدرت تشـخیص حق از باطل همراه نباشـد نه 

تنها فایده ندارد، مضر هم هست.
 

ُ
َعاِمل

ْ
طلحه بن زید می گوید از امام صادق شـنیدم که فرمودند:  »ال

 
َ

ـْیِر ِإاّل یـُدُه ُسـْرَعُة الّسَ یـٍق اَل َیِز  َغْیـِر َطِر
َ

ـاِئِر َعـىل َكالّسَ  َغْیـِر َبِصیـَرٍة 
َ

َعـىل
1». ً

ُبْعدا
کسـی کـه عملش بـر مبنای بصیـرت و همـراه بصیرت نباشـد، مانند 
مسـافری اسـت کـه در مسـیری غیر از مسـیر منتهی بـه هدفش قرار 
گرفته اسـت. مثال می خواسـته از تهران برود مشـهد ولی اشـتباهی در 
مسیر اصفهان قرار گرفته است. هر چه سرعت خود را زیاد کند، سرعت 
دور شـدنش از هـدف و مقصـد بیشـتر می شـود. بندگـی و عمل بدون 
بصیرت هم همین است. انسان وقتی عمل بسیار انجام داد، ولی قدرت 
تشخیص نداشت، عمل زیاد او را مغرور می کند و در هنگامه تشخیص، 
فقـط رأی خـود را تبعیـت می کنـد و لـذا از هدف دور می شـود و چنین 
 افـرادی وقتی به خـود می آیند که کار از کار گذشـته. امیرالمؤمنین

1 . المحاسن، ج 1، ص198.
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ِه .1 هر کس در وقت  ِة َعـُدّوِ
َ
ِه اْنَتَبـَه  ِبَوْطأ فرمودنـد: َمـْن َنـاَم َعْن ُنْصـَرِة َوِلّیِ

نیاز امام و رهبرش خواب باشد و او را یاری نکند با لگد دشمن از خواب 
بیدار می شود. 

چنین هم شـد. چند سـالی نگذشـت که خبر کربال به ایشـان رسـید. 
البتـه آنجـا هم شمشـیر انتقام و خونخواهی نکشـید و فقـط به گفتن 
یـک جملـه اکتفا کرد کـه: »وای بر این اّمت که فرزند پیغمبرشـان را 

شهید کردند!«

پرورش احساس با داستان ]روایی[
یکـی از اصحـاب امام حسـین ضحاک بن عبداهلل مشـرقی اسـت. 

داستان او شنیدنی است:
 وقتی به همراه مالک بن نضر ارحبی در مسـیر کربال به امام حسـین
رسیدند، امام فرمودند: برای چه کاری به اینجا آمدید؟ ضحاک می گوید:

 »عرض کردیم: آمدیم احوالتان را جویا شـویم و اخبار کوفه را به شـما 
برسـانیم و بگوییـم کـه کوفیـان در مقاتله با شـما اتفاق نظـر دارند؛ در 
تصمیـم خـود تجدید نظـر کنید.« امـام فرمـود: »حسـب اهلل و نعم 
الوكیـل: خـدا مـرا کفایـت می کند و چـه نیکو وکیلی اسـت.« ضحاک 
می گوید: »وقتی امام این جمله را فرمودند، ما حیا کردیم بیش از این بر 
حـرف خود اصرار کنیم و حرفی بزنیم، دعا کردیم و خواسـتیم برویم.« 
ت؟« چرا مرا یـاری نمی کنید؟چه  امـام فرمودند: »فـا مینعكا مـن نصر

چیزی مانع شده تا من را یاری کنید؟ 
ببینید دوستان! اآلن در کالس عاشورا و کربال جلسه امتحان ضحاک 

1 . غرر الحكم و درر الكلم، ص630.
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و مالک شروع شده و باید امتحان پس بدهند.  فکر نکنید این امتحان 
سراغ ما نخواهد آمد. هر کسی که سر کالس درس بنشیند، حتما از او 
امتحان خواهند گرفت؛ مگر اینکه از کالس و مکتب دین خارج بشود. 
از جوانـی کـه تـرک تحصیل کرده امتحـان نمی گیرند، ولی از کسـی 
کـه در کالس درس نشسـته امتحان گرفته می شـود. باید خودمان را 
بـرای ایـن امتحان آماده کنیم. خواهم گفت که کـه در این امتحاناتی 
که گریزی از آن ها نیسـت چگونه عمل کنیم. اگر خوب ظاهر بشـویم 
مایه رشـد و تقرب ما خواهد شـد. شـرطش اینست که خوب به کالمم 

توجه کنید. 
خـوب، برگردیـم به جریان ضحاک؛ امام وقتـی از آن ها امتحان گرفت 
مالـک بـن نضـر گفت: »قـرض دارم و نانخور دارم. باید بـروم به آن ها 
برسـم.« ضحـاک هم گفت: »قـرض دارم و نانخور دارم امـا اگر اجازه 
دهیـد تـا وقتـی که یار و یاوری داشـته باشـید بجنگم و در رکاب شـما 
شمشـیر بزنم، اما وقتی دیدم جنگاوری نمانده بروم. تا جایی که حضور 
من برای تو سـودمند باشـد و موجب دفاع از تو شـود می جنگم.« امام 

فرمودند: »فأنت فی حل .«شما اجازه داری.
 ضحاک می گوید: همراه امام بودم.

حتی جریان شب عاشورا را خود ضحاک نقل می کند: امام همه را جمع 
کرد و بیعت را برداشـت. ضحاک شـب عاشورا دید اصحاب چطور ابراز 
وفاداری کردند و ماندند؛ حتی نیمه شـب عاشورا هم اضطراب حضرت 
زینب را دید و بعد از ظهر عاشـورا در حالی که اضطرار و تنهایی امام 

و خیام را می دید، میدان را ترک کرد و رفت.
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رفتارسازی
اگر می خواهیم ان شـاءاهلل از افرادی باشـیم که در تشـخیص حق دچار 
اشـتباه نشـویم و در امتحانی که به سـراغمان می آید سـربلند باشیم و 
مثل ضحاک ها نشـویم و به هنگام یاری خواسـتن امام، صحنه را خالی 

نکنیم، باید به این چند راهکاری که عرض می کنم توجه کنیم.
1. یکی از راهکارهای کسب بصیرت، تفکر در تاریخ و سرنوشت افرادی 
است که در بزنگاه های حساس تاریخ نقش ایفا کردند؛ چه نقش مثبت 
و چه نقش منفی. چون تاریخ مدام در حال تکرار است؛ فقط نام افراد و 
زمان عوض می شود. به همین دلیل امیرالمؤمنین می فرمایند: »َمْن 
ْت ِفْكَرُتُه َحُسـَنْت َبِصیَرُته.«1  هرکه تفکرش طوالنی شـود و اهل 

َ
َطال

تفکر باشد، بصیرت خوبی پیدا می کند.
امیرالمؤمنین ضمانت کرده که اگر کسی در تاریخ تدبر و تفکر کند، 
بصیـرت پیدا می کند. همین امشـب که رفتید منـزل، مقداری در مورد 
زندگـی و عاقبـت خواجه ربیع و ضحاک و مالک بن نضر تفکر کنید که 
اینها مخالف و دشـمن اهل بیت نبودند؛ بلکه شیعه بودند، ولی شیعه 

انقالبی نبودند.
2.  دومیـن راه تقویت بصیرت و تشـخیص حق از باطل مراجعه به اهل 
خبـره اسـت. بارزتریـن خبره و کارشناسـی کـه هم قابل اعتماد اسـت 
هم در دسـترس و هم به همه امور روز دنیای اسـالم آگاه اسـت، رهبر 
اِت   َ َشّبَ ْبَتَدَعاِت   اْلُ جامعه است. امام المتقین می فرمایند: »ِإّنَ اْلُ
ْمِرُكْم 

َ
َطاِن اهلِل ِعْصَمًة أِل

ْ
ا َو ِإّنَ ِف ُسـل  َمـا َحِفـَظ اهلُل ِمْنَ

َ
ْهِلـَكاُت ِإاّل ُهـّنَ اْلُ

ا.«2 َمٍة َو اَل ُمْسَتْكَرٍه هِبَ ّوَ
َ
ْعُطوُه َطاَعَتُكْم َغْیَر ُمل

َ
َفأ

1 . تصنیف غرر الحكم و درر الكلم، ص57.
2 . نهج البالغة )للصبحی صالح(، ص244.
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بدانید که بدعت ها به رنگ حق در آمده و هالک کننده اند، مگر خداوند 
ما را از آن ها حفظ فرماید، و همانا حکومت الهی حافظ امور شماسـت، 
بنابراین زمام امور خود را بی آن که نفاق ورزید یا کراهتی داشته باشید 

به دست امام خود بسپارید.
حضرت در ادامه نسـبت به اینکه از امام فاصله بگیریم و تابع فرامینش 
ّنَ اهلُل َعْنُكْم 

َ
َیْنُقل

َ
ْو ل

َ
ّنَ أ

ُ
َتْفَعل

َ
نباشیم هشدار می دهد و می فرماید: »َو اهلِل ل

ْمـُر ِإَل َغْیِرُكم .«1 به 
َ
َز اأْل ِر

ْ
 َحـیّتَ َیأ

ً
َبـدا

َ
ْیُكـْم أ

َ
ـُه ِإل

ُ
َّ اَل َیْنُقل ُ

ِم ث
َ

ْسـا َطاَن اْلِ
ْ
ُسـل

خدا سوگند اگر در پیروی از حکومت و امام، اخالص نداشته باشید، خدا 
دولت اسالم را از شما خواهد گرفت که هرگز به شما باز نخواهد گردانید 

و در دست دیگران قرار خواهد داد.

گریز ورود به روضه و روضه
اگر در زمان امام حسین مردم بصیرت داشتند، از شناخت امام مفترضه 
الطاعه غافل نمی شدند، شاید یکی از عواملی که باعث شد مردم آن زمان 
در مقابل امام زمان خویش بایسـتند، نداشـتن این مقولـه بود. البته افراد 
کمی بودند که بصیرتی نافذ داشـتند و دور شـمع امام زمان خویش جمع 
شـدند و از امـام تنهـا و غریب خود جانانه دفـاع کردند. تک تک اصحاب 
سیدالشـهدا معرفتشـان آنقدر باال بود که منتظر شهادت بودند. شبی 
مثل امشـب ابی عبد اهلل در خیمه تنها نشسـته بود، و شمشـیرش را 

اصالح می نمود و بر خود مرثیه می کرد، و به زمانه خطاب می نمود: 
َك ِمْن َخلیٍل 

َ
ّفٍ ل

ُ
یا َدْهُر أ

صیِل 2 
َ
ْشراِق َو اأْل َك ِباْلِ

َ
َكْم ل   

1 . همان.
2 . لهوف، ص86.
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»ای زمانه! اف بر تو باد! چه قدر مردمان صالح متقی و دوستان باوفا را 
به کشتن دادی! امام سجاد می فرماید: این اشعار را چند مرتبه تکرار 
کرد، پس مقصودش دانسـتم و گریـه گلویم را گرفت، ولی خود را نگاه 
داشـتم، فهمیدم بال نازل خواهد شـد، اما عمه ام زینب، تا این ابیات 
را شـنید، سراسـیمه نزد ابی عبد اهلل آمد: ای وای، کاش مرده بودم 

برادر! ای جانشین گذشتگان و پناه بازماندگان!  
پـس بـر صورت خـود زد و گریبـان چاک کـرد و بی هوش افتـاد. امام 

حسین برخاست و خواهر را به هوش آورد و فرمود:
»خواهرجـان! بدان که همـه زمینیان می میرند، پدرم امیرمؤمنان از 
 از من بهتر بود. برادرم امام مجتبی -من بهتر بود، مادرم- فاطمه
از مـن بهتـر بـود. ]و با ایـن وصف همه رخ در نقاب خاک کشـیدند و به 

سرای باقی شتافتند و ما نیز باید برویم [. 
امـام، خواهـر را تسـلّی داد و به او فرمود: »ای خواهـرم! تو را به خدا 
سوگند می دهم و بر آن تأکید می کنم که در مصیبت من گریبان خود را 
چاک مزن، و صورت خود را مخراش و پس از شهادتم فریاد و شیون و 
زاری بلند مکن.« علی بن الحسـین می گوید: پس از این که عّمه ام 

آرام گرفت، پدرم او را در کنار من نشانید.1  
اینجا زینب فقط خبر شـهادت برادر را شـنید؛ نتوانست طاقت بیارود. 

اما خدا، چه صبری به داد آن وقتی که هرکس  ضربه ای می زد... 
از هر طرف به حسـین حمله کردند.2 زرعه بن شـریک ضربتی بر دست 
چـپ آقا زد. دسـتان مبـارک آقا را قطـع کرد؛3 ضعف بر تمـام بدن ابی 

1 . خصائص الحسینیه، ص157.
2 . نفس المهموم شیخ عباس قمی، ص442 و تاریخ طبری، 365/7.

3 . همان و ارشاد 226.
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یُح  َسـاَعًة َو َقـْد َضُعـَف  عبـداهلل مسـتولی شـده بـود »َفَوَقـَف َیْسـَتِر
ْوَب 

َ
َخـَذ الّث

َ
ِتِه َفأ  َجْبَ

َ
َتـاُه َحَجٌر َفَوَقـَع َعىل

َ
ِقَتـاِل َفَبْیَنـا ُهـَو َواِقـٌف ِإْذ أ

ْ
َعـِن ال

 
َ

ُث ُشـَعٍب َفَوَقَع َعىل
َ

ُه َثا
َ
َتاُه َسـْهٌم َمْسـُموٌم ل

َ
ِتِه َفأ َم َعْن َجْبَ

َ
ِلَیْمَسـَح الّد

ِبه.«1 
ْ
َقل

یـا رب دل مـا ز عشـق مهجـور مکـن 
چشـمان مـرا تهـی تـو از نـور مکـن  

تـا عمـر بـرای مـا رقـم خواهـی زد 
مـا را ز مجالس حسـین دور مکن  

1 . اللهوف علی قتلی الطفوف، النص، ص120.
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انگیزه سازی
یک سؤالی که ممکن است برای بسیاری از مردم پیش بیاید این است 
که آیا امام حسـین می دانسـت که در این سـفر به شـهادت می رسد 

یا خیر؟
آنچـه که مسـلم اسـت این اسـت که امام می دانسـتند کـه عاقبت این 
 مسـیر و این سـفر ختم به شهادت می شود و این از کالم امام حسین
هویداسـت. در مکـه قبـل از اینکه امام حرکت را آغـاز کنند، محمد بن 
 حنفیـه امـام را از حرکـت به سـمت کوفه منع می کند. امام حسـین
می فرماینـد: »ترسـم این اسـت که یزید در خانه خدا خـون مرا بریزد و 

حرمت خانه خدا شکسته شود.«
محمد بن حنفیه توصیه می کند که به یمن یا در گوشه یک بیابان بروند، 
امـام وقتی سـحرگاه حرکت خود را آغاز می کننـد، محمدبن حنفیه 
خـود را بـه امام می رسـاند و می گوید: مگر قرار نبود که به سـمت کوفه 

نروی؟! امام می فرمایند: 
شب رسول خدا را در خواب دیدم که فرمودند: »َیا ُحَسْینُ اْخُرْج َفِإّنَ 
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ْن َیَراَك َقِتیا.«1 حسـین از مکه خارج شـو که خداوند اراده 
َ
اهلَل َقْد َشـاَء أ

کرده تو را کشته ببیند.
و جمالت دیگری از این قبیل که نشـان دهنده این اسـت که امام علم 

دارد که به شهادت خواهد رسید.
سؤال مهمتری که مطرح است این است که حال که امام می دانست به 
شهادت می رسد، چرا زنان و فرزندان را با خود به کربال آورد؟ مگر امام 

حسین مظهر غیرت اهلل نیست؟
یکـی از مهمتریـن ادلـه ای که باعث شـد امام، زن و فرزنـدان را با خود 
بیـاورد، این اسـت کـه حرکت امام یک انقالب اسـت و این انقالب 
 دارای دو بخش عمده است که بخش اول این انقالب به عهده امام
و اصحابش اسـت و بخش دوم ایـن انقالب را باید حضرت زینب به 

همراه زنان و فرزندان مدیریت کند. 

اقناع اندیشه با روش تعامل مصنوعی
در واقع انقالب حسـینی از دو بخش خون و زبان تشـکیل شـده اسـت. 
بـه تعبیـر دیگر این تحول و انقالب فرهنگی با جهاد نظامی و شمشـیر 
آغـاز می گردد کـه اباعبداهلل الحسـین به همراه اصحـاب باوفایش 
عهده دار این مبارزه است و ادامه دهنده این انقالب فرهنگی به عهده 

روشنگری ها و مجاهدت های فرهنگی حضرت زینب است.
و این انقالب و مبارزه برگرفته از کالم رسول مکرم اسالم می باشد 
اهد بسـیفه و لسـانه.«2 مؤمن با شمشیر و با  که فرمودند: »إن املؤمن مج

1 . اللهوف علی قتلی الطفوف، ناشر: جهان، تهران: 1348 ش، چاپ: اول، ص: 64.
2 . تفسـیر نـور الثقلیـن، عروسـی حویـزى عبـد علـی بـن جمعه ، انتشـارات اسـماعیلیان، قـم : 1415 ق ، چ 

چهـارم ،  ج 4، ص70.
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زبانش جهاد و مبارزه می کند.
وقتـی کـه قیـام امام حسـین و حادثه عاشـورا را بررسـی می کنیم، 
 در کنار امام حسین مشـخص می شـود که حضور حضرت زینب
و بعد از حادثه عاشـوراء ضروری اسـت، چرا که عملیات تبلیغی و روانی 
دشـمن در تضعیف و سـرپوش گذاشتن اشتباه خود نسبت به اتفاقی که 
در کربال رقم زد، بعد از حادثه عاشـورا شـروع شد و این عملیات تبلیغی 
نیاز به یک روشـنگری و رسواسـازی دارد که اگر ایـن اتفاق نمی افتاد، 

حرکت امام ناتمام و شاید کم اثر می شد.
حضـرت زینـب در اولیـن برخورد در کوفه وقتی وارد بازار کوفه شـد 
و گریـه و زاری مـردم را دیـد، پرده از حقیقت آن ها برداشـت و دورویی 
آن ها را به تصویر کشـید تا گریه آن ها پرده بر حقیقت نپوشـاند و آن ها 

را اینگونه رسوا کرد:
ِت 

َ
 َرَقـأ

َ
اَل َفـا

َ
ـْذِل أ َغـْدِر َو اْلنَ

ْ
ْتـِل َو ال  اْلنَ

َ
ْهـل

َ
ُكوَفـِة َیـا أ

ْ
 ال

َ
ْهـل

َ
»َیـا أ

ا 
َ

ـیِت َنَقَضـْت َغْزهل
َّ
ُكـْم َكَمَثـِل ال

ُ
ـا َمَثل َ

َ
ْفـَرُة ِإّن ِت الّزَ

َ
َعْبـَرُة َو اَل َهـَدأ

ْ
ال

 َبْیَنُكم...«1
ً

مْیاَنُكْم َدَخا
َ
ِخُذوَن أ  َتّتَ

ً
ْنكاثا

َ
ٍة أ ِمْن َبْعِد ُقّوَ

كنـدگان! آیـا  كوفـه! اى نیرنگ بـازان، بى وفایـان و پرا اى مـردم 

بـه حـال مـا گریـه می كنیـد، اشـکتان خشـك مبـاد، و نالـه شـما 

فرو ننشـیند، مثل شـما مثل آن زنی اسـت كه رشـته هاى خود را 

ْو 
َ
ْو َکَمْرًعـی َعَلـی ِدْمَنـٍة أ

َ
ْعـَداِء أ

َ ْ
َمـاِء َو َغْمـُز األ ِ

ْ
ـَنُف َو اْلَكـِذُب َو َمَلـُق اإل

َ
َلـُف َو اْلُعْجـُب َو الّش  الّصَ

َّ
1 . َهـْل ِفیُكـْم ِإال

ْنُتـْم َخاِلُدوَن 
َ
ْن َسـِخَط اهلُل َعَلْیُكْم َو ِفـی اْلَعَذاِب أ

َ
ْنُفُسـُكْم أ

َ
َمـْت َلُكـْم أ

َ
 ِبْئـَس َمـا َقّد

َ
ال

َ
ـٍة َعَلـی َمْلُحـوَدٍة أ

َ
َکِفّض

ْبَلْیُتـْم ِبَعاِرَهـا 
َ
 َفَقـْد أ

ً
ْحـَرى ِباْلُبـَكاِء َفاْبُكـوا َکِثیـرًا َو اْضَحُكـوا َقِلیـال

َ
ُكـْم أ َجـْل َو اهلِل َفاْبُكـوا َفِإّنَ

َ
ِخـی أ

َ
 َتْبُكـوَن أ

َ
أ

ُد  َسـاَلِة َو َسـّیِ ِة َو َمْعـِدِن الّرِ ُبـّوَ ـی َتْرَحُضـوَن ُقِتـَل َسـِلیُل َخاَتـِم الّنُ ّنَ
َ
َبـدًا َو أ

َ
َو َمَنْیُتـْم ِبَشـَناِرَها َو َلـْن َتْرَحُضوَهـا أ

ُع َناِزَلِتُكـْم َو اْلَمْرِجُع  ُذ َحْرِبُكـْم َو َمَعـاُذ ِحْزِبُكـْم َو َمَقـّرُ ِسـْلِمُكْم َو آِسـی َکْلِمُكْم َو َمْفـَز
َ

ـِة َو َمـال ْهـِل اْلَجّنَ
َ
َشـَباِب أ

ِإَلْیـِه ِعْنـَد ُمَقاَتَلِتُكـم. اإلحتجـاج علـی أهـل اللجـاج، احمـد بـن علی طبرسـی، ناشـر: مرتضـی: 1403 ق، چ 
اول، ج 2، ص304.
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پـس از تابیـدن بـاز می كـرد، چـه فضیلتـی در شـما هسـت؟ الف 

كنیـز  گـزاف، آلودگـی و سـینه هاى پركینـه، در ظاهـر هماننـد  و 

چاپلـوس، و در باطـن هماننـد دشـمنان سـخن چین، یـا ماننـد 

سـبزى ها هسـتید كـه در لجنزارهـا روییـده، و یـا نقـره اى كه با آن 

قبـر مـرده را بیاراینـد، بدانیـد كـه بـراى آخـرت خـود كـردار زشـتی 

كـه بـه خشـم خداونـد گرفتـار، و در عـذاب  از پیـش فرسـتادید 

جاوید خواهید ماند.

آیا گریه می کنید؟ و فریاد گریه سـر می دهید؟ آری به خدا سـوگند باید 
زیاد بگریید و کمتر بخندید، که دامن خود را به عار و ننگ آلوده نموده اید 
که هرگز نمی توانید آن را بشویید. خون سرور جوانان اهل بهشت و پناه 
نیکان شـما و گریزگاه پیش آمدهای ناگوار شـما، و جایگاه رفیع حّجت 

شما و بزرگ و رهبر قوانین شما را ریخته اند.
و ایـن اولیـن مرتبـه ای نبـود که یـک زن تمام هسـتی و تـوان خود را 
برای دفاع از فرهنگ والیتمداری و حفظ حضور سیاسی اجتماعی امام 
می گذاشـت. زینب کبری این روش را از مادر بزرگوارشـان حضرت 
زهرا الگو گرفته بودند؛ همان زهرایی که تمام هستی خود را در دفاع 
از فرهنـگ والیـی هزینه کـرد و وقتی که دید فرهنـگ جامعه در حال 
اضمحالل است و در حال کنار گذاشتن ولّی و امام هستند، قیام کرده و 

سکوت را جایز ندانست و شهادتش نیز در همین مسیر بود.
یکی از بارزترین دفاع های ایشان، خطبه ایشان در جمع زنان مهاجر و 

انصار بود که در این خطبه می فرمایند:
ِة َو  ُبـّوَ ِة َو َقَواِعـِد الّنُ

َ
َسـال َواِس الّرِ  َزْعَزُعوَهـا َعـْن َر

َ
یّن

َ
ْیَحُهـْم أ »َو

یـِن  ْنَیـا َو الّدِ
ُ

ُمـوِر الّد
ُ
ِ ِبأ ِبـین ِ َو الّطَ ِمـین

َ
وِح اأْل ـِة َو َمْهِبـِط الـّرُ

َ
ل اَل

َ
الّد



153 شیعــــــــــــۀانقــــــــــالبی

َسـِن  ِب اْلَ
َ
ـِذی َنَقُمـوا ِمـْن أ

َّ
ِبـینُ َو َمـا ال ْسـراُن اْلُ ال ذِلـَك ُهـَو اْلنُ

َ
أ

ْتِفِه َو  ِتِه ِلَ َة ُمَباال
َّ
علیه السـام َنَقُموا َو اهلِل ِمْنُه َنِكیَر َسـْیِفِه َو ِقل

َرُه ِف َذاِت اهلل .«1  َوْقَعِتِه َو َتَنّمُ
َ

ِتِه َو َنَكال
َ
َة َوْطأ

َ
ِشّد

واى بـر ایـن اّمـت! چـه چیـز آنان را از سـتون هاى اسـتوار رسـالت 

و اسـاس نبـّوت و راهنمایـى؛ و مهبـط فرشـته وحـی، و دانـا بـه 

گاه باشـید كـه ایـن  تمـام امـور دنیـا و آخـرت، گمـراه سـاخت؟ آ

انحراف خسران مبین است. چرا این گونه ابوالحسن را عقوبت 

كردند؟! به خدا سوگند كه این مجازات )خذالن و تنها گذاردن 

آن حضـرت( فقـط بخاطـر تـرس از شمشـیر او و كمـی مالحظـه 

در اجراى حّق، و سختی و شّدت جنگ او، و شجاعت كارزار، 

و بى مهابا بودن او در اجراى فرامین الهی بود.

و در لحظـات حسـاس که نیاز به حضور این بزرگـواران بود، در صحنه 
حاضر شده و امر به معروف و نهی از منکر را عمال انجام دادند تا جامعه 

از انحراف و فساد پاک شود.
اساس حرکت امام حسین نیز همین بوده؛ ایشان می فرمایند:

ا َخَرْجُت  َ َ
 َو ِإّن

ً
 َو اَل َظامِلا

ً
 َو اَل ُمْفِسـدا

ً
 َو اَل َبِطرا

ً
ِشـرا

َ
ْخُرْج  أ

َ
یّنِ  مَلْ  أ

َ
»أ

وِف َو  ْعـُر ْن آُمـَر ِباْلَ
َ
یـُد أ ِر

ُ
ی ص أ ـِة َجـّدِ ّمَ

ُ
ِح ِف أ

َ
ْصـا ـِب اْلِ

َ
ِلَطل

ی و أب.« 2 ِسیَر ِبِسیَرِة َجّدِ
َ
ْنَكِر َو أ ی َعِن اْلُ هْنَ

َ
أ

و  ایجـاد فسـاد  بـراى  نیـز  گردنکشـی، و  از روى سبکسـرى و 

سـتمگرى دسـت بـه ایـن قیـام نـزدم، بلکـه براى اصـالح اوضاع 

اّمـت جـّدم قیـام كـردم، و می خواهم »امر به معروف« و »نهی از 

1 . اإلحتجاج، ج 1، ص108.
2 . بحار األنوار)ط-بیروت( ج 44، ص329.
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منکـر« كنـم، و بـه روش جـّدم و پـدرم علـی بـن ابـى طالـب عمل 

كنم...

امر به معروف و نهی از منکر وظیفه کسـی اسـت که به اصالح جامعه 
می اندیشد.

امام باقر می فرمایند:
ـِق اهلِل َعّزَ َو 

ُ
َقاِن ِمْن ُخل

ُ
ْنَكـِر ُخل ـُی َعـِن اْلُ ْ وِف َو الّنَ ْعـُر ْمـُر ِباْلَ

َ
»اأْل

1».
َّ

ُه اهلُل َعّزَ َو َجل
َ
َما َخَذل ُ ُه اهلُل َو َمْن َخَذلَ َعّزَ

َ
ا أ ْن َنَصَرُهَ َ َ

 ف
َّ

َجل
 

ّ
امـر به معـروف و نهـی از منکـر، دو آفریـده خـداى عـّز و جـل

هستند. هر كه آنان را یارى كند خداوند عزیزش سازد و هر كه 

خوارشان كند، خدا خوار و ذلیلش گرداند.

پرورش احساس با داستان ]روایی[
عید نوروز سـال 1306 شمسی )27رمضان 1346( بود. زائران بسیاری 
در حـرم حضرت معصومه حضور داشـتند. خانـواده رضا خان پهلوی 
بـدون حجـاب برای زیارت مرقد مطهر حضرت معصومه به قم آمده 
بودنـد و می خواسـتند بـا همان وضع وارد حرم شـوند. این گسـتاخی و 
بی احترامی خانواده شـاه موجب خشـم مردم شـد. روحانی به نام )سید 
ناظـم واعـظ( مردم را به امر به معـروف و نهی از منکر فراخواند. در این 
میان خبر به آیت اهلل شـیخ محمد تقی بافقی رسـید. ایشان نخست 
به خانواده رضا خان پیام داد: اگر مسـلمان هسـتید نباید با این وضع در 
ایـن مـکان مقدس حضور یابید و اگر مسـلمان نیسـتید کـه اصاًل حق 

ورود ندارید.

1 . الخصال، ج 1، ص42.
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خانواده رضا خان به پیام ایشان اعتنایی نکردند. آیت اهلل بافقی شخصًا 
بـه حـرم آمـد و به خانـواده رضا خان شـدیداً اخطار کرد، بـه طوری که 

نزدیک بود موجب قیام و شورش مردم بر ضد حکومت شاه شود.
از طریق شهربانی قم به رضا خان اطالع دادند که خانواده شما )شمس 
و اشرف( به دستور روحانیون در اتاقی محبوس شده اند و به آن ها اخطار 

شده که حق ندارند بدون حجاب وارد حرم گردند.
رضـا خـان شـخصًا با واحد نظامی به قـم آمده و خانواده خـود را نجات 
داد. او بـا چکمه وارد صحن مطهر شـد و آیـت اهلل بافقی را مورد ضرب 

و شتم قرار داد. 
سـپس به اشـاره شاه ایشـان را َدَمر خوابانیدند و شـاه با عصای ضخیم 

بر پشت او می نواخت و شیخ فریاد می زد: یا امام زمان به فریاد برس!
سـپس آن عالـم ربانـی مدتی در زنـدان بود و پس از زنـدان تا آخر عمر 

تحت نظر اداره آگاهی به عبادت اشتغال داشت.1
بعـد از قیـام فقیـه آیـت اهلل بافقـی در قم علیـه سیاسـت حجاب زدایی 

پهلوی، این طرح خیانت بار عمال تا هشت سال با رکود مواجه شد. 
و این شد اثر یک حرکت و اقدام در عرصه امر به معروف و نهی از منکر.

شـاعر چـه زیبا ضـرورت و تأثیر حضـور حضرت زینـب را به تصویر 
کشیده است:

سـرنی در نینـوا می ماند اگـر زینب نبود
کربال در کربـال می ماند اگر زینب نبود

چهره سرخ حقیقت بعد از آن توفان رنگ
پشت ابری از ریا می ماند اگر زینب نبود

1 . داسـتان دوسـتان، محمـدی اشـتهاردی محمـد، بوسـتان کتـاب، قـم: 1386، ص 598. بـه نقـل 
از تاریـخ بیسـت سـاله ایـران، ج4، ص 284-288 و ظهـور و سـقوط سـلطنت پهلـوی، ص 69-68.
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در عبـور از بسـتر تاریـخ، سـیل انقالب
پشت کوه فتنه ها می ماند اگر زینب نبود1

رفتارسازی
اگر حضرت زهرا و حضرت زینب تمام هستی و توان خود را برای 
تغییـر وضعیت جامعه و اصالح فرهنگ عمومی جامعه گذاشـتند، پس 
قطعًا ما نیز در این زمینه وظیفه داریم و نباید بی تفاوت باشـیم، چرا که 
بی تفاوتی ما، جامعه را گرفتار انحراف و فسادی می کند که از بین بردن 
آن ممکن نیست و شاید به قیمت به نیزه رفتن سر ولی و امام تمام شود. 

امام باقر می فرمایند: 
ْهِل 

َ
ْخَیاَر ِمْن أ

َ
ِبُعوا اأْل ْنَكِر َو مَلْ َیّتَ ْوا َعِن اْلُ وِف َو مَلْ َیْنَ ْعُر وا ِباْلَ ُمُر

ْ
»ِإَذا مَلْ َیأ

م.« 2 ُ  ُیْسَتَجاُب لَ
َ

ْم ِشَراَرُهْم َفَیْدُعو ِخَیاُرُهْم َفا ْیِ
َ
َط اهلُل َعل

َّ
َبْییِت َسل

هنگامی که ]مردم[ امر به معروف و نهی از منکر را ترک کنند و از نیکان 
خاندان من پیروی ننمایند، خداوند اشـرار را بر آنها مسـلط می سـازد و 

نیکان هر چه دعا کنند مستجاب نمی گردد.
البته هر کسی در حد توان و موقعیت خود وظیفه دارد. من طلبه وظیفه 
خـاص خـودم را دارم؛ یـک معلم وظیفـه خودش را دارد؛ یک مسـئول 

همچنین؛ اما شما مردم هم وظیفه دارید.
یکـی از مهمتریـن وظایف شـما اصالح وضع عمومی جامعه اسـت که 

همان امر به معروف و نهی از منکر می باشد.
اولین و یکی از مهمترین وظایف ما عاشـقان ابی عبداهلل این اسـت که 
امر به معروف و نهی از منکر را احیا کنیم و راهکار احیا این سنت حسنه 

1 . قادر طهماسبی )فرید(.
2 . بحار األنوار )ط - بیروت(، ج 70، ص369.
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و باالتر از این، نجات دادن جامعه از فساد و انحراف یک کار ساده است 
که خدمت شما عرض می کنم.

در سادگی این راه و کم هزینه بودنش همین بس که تمامی افرادی که 
در این مجلس نشسـته اند، با هر سـن و توانی، می توانند این راهکار را 
عملی کنند و کسی نمی تواند بهانه کند که در توان و سن بنده نیست.

از یک نوجوان هشت، نه ساله تا یک انسان هشتاد ساله همه می توانند 
و باید این راهکار ساده را عملیاتی کنند.

تذکر لسـانی یکی از مهمترین راه های مقابله با انتشـار گناه و فسـاد و 
انحراف است. وقتی کسی که اهل گناه باشد ببیند در مأل عام به راحتی 
نمی تواند مرتکب فساد و گناه شده و جامعه را به گناه ترغیب کند، حتما 
در کار خـود تجدید نظر و مسـیر خود را عـوض می کند. کمترین اثرش 
اینسـت که جامعه را به گناه و فسـاد وادار نمی کند، اگرچه ممکن است 
در خلـوت خـود گناه کند. و این تذکر همچنان که عرض کردم در توان 

و سن و موقعیت همه شما هست.
کارمند اداره ای؟ باید مواظب باشی محیط اداره آلوده به فساد نشود.

معلم مدرسـه اید؟ باید مواظب باشـید فساد و گناه در بین دانش آموزان 
شایع نشود و از مقام و جایگاه تربیتی خود استفاده کرده و روزانه به طور 

زیبا و تاثیرگذار تذکر بدهید.
کاسب و بازاری هستید؟ باید به مشتری خود تذکر بدهید.

از شهید کاوه نقل شده که ایشان حتی در دوران نوجوانی از این فریضه 
غافل نبوده است:

دختـر یـک آدم طاغوتـی بود، یک روز آمد درب مغازه. یادم نیسـت چه 
می خواسـت؛ ولی می دانم محمود چیزی به او نفروخت. دختر عصبانی 
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شـد، تهدید هم کرد حتی! شـب با پدرش آمد دم خانه مان. نه گذاشت و 
نه برداشت، محکم زد توی گوش محمود!

محمود خواسـت جوابش را بدهد، پدرم نگذاشـت. می دانسـت پدرش 
توی دم و دسـتگاه رژیم شـاه برو بیایی دارد، هرجور بود قضیه را فیصله 
داد ... دختـره دو سـه بـار دیگر هم آمـد درب مغازه، محمـود چیزی به 
او نفروخـت کـه نفروخت. می گفـت: »ما به شـما بی حجاب ها هیچی 

نمی فروشیم.«1
کسـی ایـراد نگیرد که ایـن تذکر فایـده ای ندارد، مقـام معظم رهبری 

می فرمایند: 
امربـه معـروف یک مرحله گفتن و یک مرحله عمـل دارد... اما گفتن با 
زبان بر همه واجب است و همه باید آن را بدون مالحظه انجام بدهند.2

اگر هم کسـی با شـما برخورد کرد و تندی کرد از انجام وظیفه منصرف 
نشـوید. توصیـه حضـرت لقمان به فرزندش این بود که بر سـختی این 

مسیر صبر کن و به خاطر اهمیت این کار از این کار دست برندار.
ْنَكِر َو اْصِبْر َعىل   وِف َو اْنَه َعِن  اْلُ ْعُر ُمْر ِباْلَ

ْ
اَة َو أ ِقِم الّصَ

َ
»یا ُبَیَّ أ

ُمور.«3
ُ
صاَبَك ِإّنَ ذِلَك ِمْن َعْزِم اأْل

َ
ما أ

پسـرم! نماز را برپا دار، و امر به معروف و نهی از منکر كن، و در 

برابر مصایبی كه به تو می رسـد شـکیبا باش كه این از كارهاى 

مهّم است!

کنان ملک اعظم1"منزل کاوه"، ص47. 1 . سا
2 . سخنان مقام معظم رهبری در جمع مردم قم در سالروز قیام مردم قم. 1368/10/19.

3 . لقمان/17.
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گریز ورود به روضه و روضه
االن ما در شـرایطی سـختی نیستیم، ولی خیلی راحت از امر به معروف 
و نهی از منکر غافل می شویم. ایمان ما نسبت به فریضه امر به معروف 
و نهی از منکر وقتی مشـخص می شـود که در شـرایطی که مشکالت 
وسـختی ها زیادسـت این کار را ترک کنیم. شـما ببینید؛ این بانویی که 
اسـوه صبر و اسـتقامت بودند، در آن شـرایط اسـف بار کـه از صبح روز 
عاشورا مصیبت های فراوانی دیده است؛ داغ فرزندان خویش را دیده؛ با 
چشـم های خودش مشـاهده کرده است که برادرانش را با چه وضعیتی 
کشـته اند؛ این زینبی که داغ 18جوان را دیده، امشـب با چه مشکالتی 

بچه ها را جمع کرده!
 دخترهـای ابـی عبـداهلل را جلو چشـمش کتک زده اند، بـا تمام این 
مصائـب می بینیـد دسـت از امر به معروف برنداشـت، چـه خطبه های 

آتشینی خواند، در کوفه چه کرد! می فرمود:
ـدل اال فـا رقـات  تـل و العـذر و الن »یـا اهـل الكوفـه یـا اهـل الن

العبره وال هدات الزفره.«
كوفـه! ای اهـل الف زدن و خیانـت و خـذالن! اشـک  ای اهـل 

شما خشک نشود و ناله های شما تمام نشود. 

اما کار به جایی رسید که لحن حضرت زینب عوض شد، روی برگرداند 
و شروع کرد با سر برادر صحبت کردن 

ال ملا استــــــت كمـاال                 یا ها
وبا  غاله خسفه فابدا غر   

ما توهت یا شقیق فوادی              
كان هـــذا مقـدرا مكتوبا    
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ای هـالل ماهی که هنوز کامل نشـده، ناگهان خسـوف کرده وغروب 
نموده.

ای پاره قلبم...
این را من بگویم: گمان نمی کردم سرت رو باالی نیزه ببینم... حسین...

بگذار زبان حال بگویم: برادر جان هرکس رأس تو را به نیزه دید، آهی 
کشید و گفت: بیچاره مادرش!

برادر جان! حسین جان! 
تـو را بـا خشـکی ِ لـب ذبـح کردنـد

بـه پیـش چشـم زینـب ذبـح کردند  
دادنـد زجـر  مرکـب  ُسـمِّ  بـا  را  تـو 

کردنـد ذبـح  نامرتـب  چـه  را  تـو   


