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 سؤال: منظور از جملة »أنا من حسین« در روایِت »حسین مّني و أنا 
من حسین« چیست؟ 

در روایتی که شیعه1 و سنی2 آن را نقل کرده اند، رسول خداـ  صلی اهلل علیه وآله 
ـ فرمود: »حسین مّني و أنا من حسین؛ حسین از من است و من از حسین«.

قسمت اول روایت: »حسین مّنی« با توجه به اینکه امام حسینـ  علیه السالم 
ـ نوۀ پیامبر است روشن است؛ اّما معناي»أنا من حسین«:

دانشمندان می گویند: “اسالم محمدی الحدوث و حسینی البقاء” است. دین 
اسالم یک علّت ُمحدثه دارد و آن وجود پیامبر اکرمـ  صلی اهلل علیه وآلهـ  است 
که خداوند به واسطه ي آن حضرت دین اسالم را به وجود آورد و گسترش داد.

 رسول خداـ  صلی اهلل علیه وآلهـ  مدت 23 سال براي تبلیغ و ترویج اسالم 
زحمات فراواني کشید و سختي هاي زیادي را متحمل شد تا اینکه خداوند با 

1   االرشاد، ج2، ص127.
2   مسند احمد بن حنبل، ج4، ص172.
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نازل کردن آیه: »ألَْیْوَم أَْکَملُْت لَُکْم دیَنُکم1؛ امروز دین شما را کامل کردم«، 
امیرالمؤمنین علي- علیه السالم- را به عنوان امام، خلیفه و جانشین رسول خدا 
ـ صلی اهلل علیه وآلهـ  انتخاب کرد. اگر نبود انحراف هایي که بعد از رحلت رسول 
خداـ  صلی اهلل علیه وآلهـ  اتفاق افتاد به یقین دین اسالم با امامت امیرالمؤمنین 
و بقیه امامان معصوم- علیهم السالم - راه خود را براي به سعادت رساندن بشر 

مي پیمود.
علت دیگر دین اسالم علت ُمبقیة آن است؛ یعني آنچه که باعث بقاي دین 

اسالم شده و آن وجود امام حسین- علیه السالم- است.
بعد از رحلت پیامبر اسالم ـ صلی اهلل علیه وآله ـ انحرافات شروع شد و در 
دوره عثمان به اوج خود رسید. در زمان امام علي- علیه السالم-  افرادي مانند 
معاویه آن قدر کارشکني کرده و جنگ هایي را بر آن حضرت تحمیل کردند 
که آن حضرت نتوانست همة آن انحراف ها را برطرف کند، در زمان امام حسن 
مجتبي- علیه السالم- نیز  مشکالت فراواني وجود داشت به طوری که امام 
مجبور به صلح با معاویه شد تا اصل و اساس دین حفظ شود و عماًل نتوانستند 

انحراف هاي به وجود آمده را از میان بردارند.
اما امام حسین- علیه الّسالم- در یک موقعیتی قرار گرفت که باقي ماندن 
و از بین رفتن دین اسالم وابسته به ایشان بود. هنگامي که به ایشان پیشنهاد 
شد تا با یزید بیعت کند و حکومت آن شخص فاسد را به رسمیت بشناسد، 
فرمودند: »علي األسالم السالم إذ قد بلیت األّمة براع مثل یزید2؛ وقتي که جامعه 
به زمامداري مانند یزید مبتال شود، دیگر باید با دین اسالم خداحافظي کرد و 

1   مائده: 3.
2   معالم المدرستین، ج3، ص47.
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فاتحة آن را خواند«.
یزید کسي بود که به هیچ یک از مقررات دیني و اخالقي پایبند نبود و فساد 
علنی انجام مي داد. گفته ها و کارهایش نشان از عدم اعتقاد او به خدا و پیامبر 
داشت؛ لذا امام حسین- علیه السالم- با مخالفت و قیام خونیني که نمود یزید و 
یزیدیان را رسوا ساخت و مردم را از خواب غفلت بیدار کرد و باعث بقای دین 
پیامبر شد؛ از همین رو پیامبر- صلی اهلل علیه وآله- فرمود: »أنا من حسین؛ 
من از حسین هستم«؛ یعني بقاء دین و نام من وابسته به حرکت امام حسین- 

علیه السالم- است.1

 سؤال: با توجه به رواياتی که در شأن امام حسین{ ذکر شده، آيا 
مقام ايشان از ديگر ائمه باالتر است؟

از امام صادق- علیه السالم- پرسیدند: امام حسن- علیه السالم- افضل است یا 
امام حسین- علیه السالم-؟ آن حضرت در جواب فرمود: 

»فضل اول ما به آخر ما و فضل آخر ما به فضل اول ما بر مي گردد... خلقت 
ما یکي است، علم و فضل ما یکي است... اول ما محمد، وسط ما محمد، آخر ما 
محمد و کّل ما محمد است.«2 شبیه این سؤال از امام کاظم- علیه السالم- نیز 
پرسیده شدکه آیا زیارت امام علي- علیه السالم- افضل است یا زیارت امام 
حسین- علیه السالم- و یا...؟ امام کاظم- علیه السالم- پاسخ داد: »هر کس اولین 
ما را زیارت کرده است آخرین ما را زیارت کرده است و اگر آخرین ما را زیارت 

1 براي اطالع بیشتر ر.ك: »درسي که حسینـ  علیه الّسالمـ  به انسانها آموخت« نوشتة شهید هاشمي 
نژاد.

2   بحاراالنوار، ج25، ص365.
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کند اولین ما را زیارت کرده است. و هر که والیت اولین را بپذیرد والیت آخرین 
ما را قبول کرده است. و والیت آخرین ما، والیت اولین ما است...«.1

در روایتی از رسول خداـ  صلی اهلل علیه وآلهـ  آمده که ایشان فرمود: »ما، در 
امر )دستور، حکومت( و فهم )علم و معرفت( و حالل و حرام یگانه هستیم«2 و 
نیز از قول امام هادی- علیه السالم- در زیارت جامعه کبیره مي خوانیم: “شهادت 
مي دهم به اینکه، روح و نور و طینت شما، یگانه است، و همه از یکدیگر هستید”.

این روایات همه نشان از این دارد که ذات ائمه و مقام و مرتبه آنها، یکی 
است و ائمه اطهار- علیهم السالم- یک نور در چهارده پیکر هستند. حقیقت آنها 
یکي است و اگر هر یک از آن بزرگواران به جاي دیگري مي بود، شرایط همان 

زمان را رعایت مي کرد و همان شیوه زندگي و مبارزات را داشت.
آنچه باعث مي شود امام حسین- علیه السالم- بیشتر مطرح شود، عظمت 
واقعه کربال و مصیبت بزرگي است که ایشان و اوالد و اصحاب شهیدش متحمل 
شدند و به تعبیر امام باقر- علیه السالم- که در زیارت عاشورا مي فرماید: »این 

مصیبت بر ما و تمام مسلمانان و اهل آسمان، بزرگ است«. 

 سؤال: آيا درباره امام حسین{ آيه ای در قرآن وجود دارد؟
در قرآن آیات متعددي به امام حسین- علیه السالم- اختصاص یافته است. عالوه 
بر آیاتي که در خصوص اهل بیت- علیهم السالم- نازل شده و به امام حسین- 
علیه السالم- هم مربوط مي شود، برخي از آیات به صورت اختصاصي در مورد 

ایشان مي باشد که به برخي از آنها اشاره مي کنیم:

1   همان، ج97، ص122.
2   اصول کافي، ج2، ص22ـ21.
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1. آیه مباهله
َک فیِه ِمْن بَْعِد ما جاَءَك ِمَن الِْعلِْم َفُقْل تَعالَْوا نَْدُع أَبْناَءنا َو أَبْناَءُکْم  »َفَمْن َحاجَّ
َو نِساَءنا َو نِساَءُکْم َو أَنُْفَسنا َو أَنُْفَسُکْم ثُمَّ نَْبَتِهْل َفَنْجَعْل لَْعَنَت اهللِ َعلَی الْکاِذبیَن؛1 
هرگاه بعد از علم و دانشی که )در باره مسیح( به تو رسیده، )باز( کسانی با تو به 
محاّجه و ستیز برخیزند، به آنها بگو: بیایید ما فرزندان خود را دعوت کنیم، شما 
هم فرزندان خود را؛ ما زنان خویش را دعوت نماییم، شما هم زنان خود را؛ ما از 
نفوس خود دعوت کنیم، شما هم از نفوس خود؛ آنگاه مباهله کنیم و لعنت خدا 

را بر دروغگویان قرار دهیم«. 
درباره شأن نزول این آیه در کتب شیعه و سنی آمده است که وقتي آیه 
مباهله نازل شد، رسول خداـ  صلی اهلل علیه وآلهـ  امام علی،  فاطمه زهرا، امام 
حسن و امام حسین- علیهم السالم- را فراخواند و دعا کرد: “خدایا اینها اهل  بیت 

من هستند”.2
2. آیه تطهیر

َرُکْم تَْطهیراً؛3 خداوند  َّما یُریُد اهللُ لُِیْذِهَب َعْنُکُم الرِّْجَس أَْهَل الَْبْیِت َو یَُطهِّ »إِن
فقط می خواهد پلیدی و گناه را از شما اهل بیت دور کند و کاماًل شما را پاك 

سازد«.
آیه تطهیر نیز در شأن اهل  بیت- علیهم السالم- نازل شده که امام حسین- 
علیه السالم- یکي از آنان است. در اثبات این شأن نزول روایات معتبری در 
کتب مسلمانان وجود دارد که در این جا دو روایت از کتب اهل سنت را یادآور 

1   آل عمران:61.
2   صحیح مسلم، ج4، ص1871،  ح2404.

3   احزاب: 33.
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مي شویم:
روایت از عایشه:

در کتاب صحیح بخاری به نقل از عایشه آمده است که پس از آن که امام 
علی، امام حسن، امام حسین و حضرت فاطمه- علیهم السالم- به زیر عبای 
پیامبر قرار گرفتند، رسول خدا- صلی اهلل علیه وآله- فرمود: »خداوند مي خواهد 

از شما اهل بیت پلیدي ها را دور کند و شما را پاك نماید«.1
روایت از ام سلمه:

امّ سلمه همسر رسول خداـ  صلی اهلل علیه وآلهـ  نیز می گوید: رسول خدا بر 
روي حسن، حسین، علي و فاطمه- علیهم السالم- عبایي کشید؛ سپس فرمود: 
»خداوندا، ایشان اهل بیت من و نزدیکان من هستند. از ایشان پلیدي را ببر و 
ایشان را پاك گردان.« اّم سلمه مي گوید: از رسول خدا ـ صلی اهلل علیه وآله ـ 
پرسیدم که آیا من همراه ایشان هستم )از اهل بیتم(؟ فرمودند: »تو بر خوبي 

هستي )از اهل بیت نیستي، اما از نیکاني(«.2
3. آیه مودت

»ُقْل ال أَْسأَلُُکْم َعلَیِه أَْجَراً إاِلّ الَمَودََّة فِي الُقْربَي؛3 بگو: من هیچ پاداشی از شما 
بر رسالتم درخواست نمی کنم جز دوست داشتن نزدیکانم ]اهل بیتم[.

احمد بن حنبل از علمای اهل سنت از ابن عباس نقل می کند که از رسول 
خداـ  صلی اهلل علیه وآلهـ  سؤال شد: موّدت چه افرادي برما واجب است؟ فرمود: 

”علي، فاطمه و دو فرزندش- علیهم السالم-”.4

1   صحیح مسلم، ج4، ص1883، ح2424، بَاب َفَضائِِل أَْهِل بَْیِت النبي.
2  سنن الترمذي، ج5، ص699.

3   شوری: 23.
4  فضائل الصحابه، ج2، ص669، ح1141.
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4. آیاتي از سورۀ هل أتي
ََّما نُْطِعُمُکْم لَِوْجِه اهللِ  َعاَم َعلَی ُحبِِّه ِمْسِکیًنا َویَِتًیما َوأَِسیًرا * إِن  »...َویُْطِعُموَن الطَّ
ال نُِریُد ِمنُکْم َجَزاء وال ُشُکوًرا1؛ به یقین ابرار )و نیکان( از جامی می نوشند که با 
عطر خوشی آمیخته است، از چشمه ای که بندگان خاص خدا از آن می نوشند، 
و از هر جا بخواهند آن را جاری می سازند! آنها به نذر خود وفا می کنند، و از 
روزی که شّر و عذابش گسترده است می ترسند، و غذای )خود( را با این که به 
آن عالقه )و نیاز( دارند، به مسکین و یتیم و اسیر می دهند )و می گویند:( ما شما 

را به خاطر خدا اطعام می کنیم، و هیچ پاداش و سپاسی از شما نمی خواهیم«.
این آیات نیز درباره امیرالمؤمنین، فاطمه زهرا، امام حسن و امام حسین- 
علیهم السالم- نازل شده است. زمخشري از مفسرین اهل سنت شأن نزول آیه را 

این گونه بیان می کند:
ابن عباس می گوید: حسن و حسین- علیهما السالم- بیمار شدند، پیامبرـ  
صلی اهلل علیه وآلهـ  با جمعی از یاران به عیادتشان آمدند، و به علی- علیه السالم- 
گفتند: ای ابوالحسن، خوب بود نذری برای شفای فرزندان خود می کردی، علی 
و فاطمه-علیهما السالم- و فضه که خادمه آنها بود نذر کردند که اگر آنها شفا 
یابند سه روز روزه بگیرند. چیزی نگذشت که هر دو شفا یافتند، در حالی که از 
نظر مواد غذایی دست خالی بودند، علی- علیه السالم- سه من جو قرض نمود، 
و فاطمه- علیها السالم- یک سوم آن را آرد کرد، و نان پخت، هنگام افطار سائلی 
بر در خانه آمد و گفت: السالم علیکم اهل بیت محمد، مستمندی از مستمندان 
مسلمین هستم، غذایی به من بدهید خداوند به شما از غذاهای بهشتی مرحمت 
کند، آنها همگی مسکین را بر خود مقدم داشتند و سهم خود را به او دادند و 

1   النسان: 5 – 9.
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آن شب جز آب ننوشیدند.
روز دوم را هم چنان روزه گرفتند و موقع افطار وقتی که غذا را آماده کرده 
بودند )همان نان جوین( یتیمی بر در خانه آمد. آن روز نیز ایثار کردند و غذای 

خود را به او دادند. بار دیگر با آب افطار کردند و روز بعد را نیز روزه گرفتند.
در سومین روز اسیری به هنگام غروب آفتاب بر در خانه آمد و باز آنها سهم 
غذای خود را به او دادند. هنگامی که صبح شد علی- علیه السالم- دست حسن 
و حسین- علیهما السالم- را گرفته بود و خدمت رسول خدا ـ صلی اهلل علیه 
وآله ـ آمدند. هنگامی که پیامبر آنها را مشاهده کرد دید از شدت گرسنگی 
می لرزند! فرمود: این حالی را که در شما می بینم برای من بسیار گران است، 
سپس برخاست و با آنها حرکت کرد هنگامی که وارد خانه فاطمه ـ سالم اهلل 
علیهاـ  شد دید در محراب عبادت ایستاده، در حالی که از شدت گرسنگی شکم 

او به پشت چسبیده و چشم هایش به گودی نشسته، پیامبر ناراحت شد.
در همین هنگام جبرئیل نازل گشت و گفت: »ای محمد، این سوره را بگیر، 
خداوند با چنین خاندانی به تو تهنیت می گوید، سپس سوره”هل أتی” را بر او 

خواند«.1
5. آیات سوره اسراء 

از جمله آیاتي که به صورت اختصاصي در خصوص امام حسین- علیه السالم- 
نازل شد. مي توان به آیه 33 سوره اسراء اشاره کرد. در این آیه خداوند متعال 
َم اهللُ إاِلَّ بِالَْحقِّ َو َمْن ُقِتَل َمْظُلوماً َفَقْد َجَعلْنا  مي فرماید: »َو ال تَْقُتُلوا النَّْفَس الَّتي  َحرَّ
َُّه کاَن َمْنُصوراً؛ و نفس محترمي را که خدا قتلش  لَِولِیِِّه ُسلْطاناً َفال یُْسِرْف فِي الَْقْتِل إِن
را حرام کرده نکشید مگر به حکم حق و آن کسي که کشته شده براي ولي او سلطه 

1   تفسیر الکشاف، ج4، ص670.
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 )حق قصاص( قرار دادیم؛ اما در قتل اسراف نکنید، چراکه او مورد حمایت است«.1

نقل شده  روایتي  علیه السالم-  باقر-  امام  از  آیه  این  تفسیر عیاشي ذیل  در 
است  علیه السالم-  حسین-  امام  مورد  در  آیه  این  مي فرماید:  حضرت  که 
که مظلوم کشته شد، و امام زمان- عجل اهلل تعالی فرجه الشریف- ولي او 
کرد.2 خواهد  خون خواهي  حضرت  آن  قاتالن  از  کند،  قیام  وقتي   مي باشد. 

َة َعلَْیِهْم؛ سپس شما را بر آنها چیره می کنیم«3 نیز در  آیه »ثُمَّ َرَدْدنَا لَکُم الْکرَّ
خصوص خروج امام حسین- علیه السالم- با اصحابش در هنگام رجعت نازل 

شده است.4
6. سوره فجر

روایات معتبری سوره فجر و آیات پایانی آن را متعلق به حضرت سیدالشهداء 
امام حسین- علیه السالم- دانسته است؛ به عنوان مثال در تفسیر البرهان آمده 
است که امام صادق- علیه السالم- فرمود: سورۀ فجر را در نمازهاي واجب و نیز 

مستحب خود بخوانید؛ چراکه این سوره، سورۀ حسین بن علي است.5
پس از این کالم امام صادق و تشویق مؤمنین به خواندن سورۀ فجر در 
نمازهایشان با این کالم زیبا و دلنشین و نیز دعای آن حضرت که: »وارغبوا فیها 
رحمکم اهلل؛ از سر شوق و رغبت به این امر اقدام نمایید، خداوند شما را مورد 

رحمت و لطف قرار دهد« یکي از اشخاص حاضر در مجلس سؤالي مي نماید؛ 
او می گوید: چگونه این سوره، سورۀ اختصاصي حسین بن علي شد؟ 

1   اسراء: 33.
2   تفسیر عیاشي، ج2، ص290.

3   اسراء: 6.
4   مستدرك سفينة البحار، ج4، ص85.

5  »اقرؤا سورة الفجر في فرائضکم و نوافلکم فانها سورة الحسین بن علي«.
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امام صادق- علیه السالم- در پاسخ فرمود: شما مگر این بخش از آیه و کالم 
ِِّک َراِضيًَة  ا النَّْفُس الُْمْطَمئنَُّة اْرِجِعی إِلیَ  َرب خداوند را نشنیده اید که مي فرماید: »یَأَیَّتُهَ
مَّْرِضيًَّة َفاْدُخلِی فِی ِعَباِدی َو اْدُخلِی َجنَّتی «1 این آیه دربارۀ حسین بن علی- 
علیهما الّسالم- است؛ چرا که آن بزرگوار صاحب نفس مطمئنه بود و از خدا راضي 
بود و خدا نیز از او راضي بود و یاران آن بزرگوار از خاندان محمد- صلی اهلل علیه 
وآله- از خداوند راضي بودند و خداوند نیز از آنها راضي بود، و این سوره فقط دربارۀ 
 حسین بن علي و شیعیان او و شیعیان آل محمدـ  صلی اهلل علیه وآلهـ  مي باشد.

و سپس فرمود: »هر کس در خواندن سورۀ فجر مداومت داشته باشد، در درجه  
امام حسین در بهشت خواهد بود، به درستي که خداوند بر هر چیز توانا و به 

هر امري دانا است«.2
آری، مصیبت بزرگي که در حادثه عاشورا بر خاندان عصمت و طهارت- 
علیهم السالم- وارد گردید، در تاریخ نظیر ندارد و قرباني بزرگ این حادثه حضرت 
سیدالشهداء در سهمگین ترین حاالت و لحظات و شکننده ترین ماجراهاي این 
حادثه، در نهایت اطمینان و آرامش نفس بود به طوري که در روایت راویان 
شاهد آمده است که هر چه این حادثه به پایان خود نزدیک تر مي شد، چهره 

دلرباي امام، زیباتر و برافروخته تر مي شد و براي لقاي پروردگار آماده تر.
از اتفاقات سهمگین و تزلزل آفرین آن حادثه نه تنها در چهره امام، ذره اي 
سستي و ضعف و یا بي صبري و جزع و شکایت دیده نشد بلکه از ابتدا تا انتها 
میزان تسلیم و صبر آن حضرت که ناشي از اطمینان و آرامش نفس بود افزوده تر 

1   »تو ای روح آرام یافته! به سوی پروردگارت بازگرد در حالی که هم تو از او خشنودی و هم او از تو 
خشنود است، پس در سلک بندگانم درآی، و در بهشتم وارد شو.«؛ فجر: 30-27.

2   بحاراالنوار، ج24، ص93.
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مي شد. و این جمله آخر آن حضرت در لحظات پایاني عمر شریفش شنیدني 
و زیباست؛ »صبراً علي قضائک یا رّب له اله سواك یا غیاث المستغیثین، مالي 
ً علي حکمک؛ بر قضاي تو شکیبا هستم!  رّب سواك و ال معبود غیرك، صبرا
پروردگارا، معبودي جز تو نیست. اي پناه بي پناهان! من غیر از تو پروردگار و 

معبودي ندارم. برخواست و ارادۀ تو شکیبا هستم«.1 

 سؤال: چرا امام حسین{ را اباعبداهلل مي نامند؟ 
در بین جامعه عرب رسم بوده و هست که معموال هر شخص داراي یک کنیه و 
یک یا چند لقب مي باشد. ائمه معصومین- علیهم الّسالم- نیز این گونه بوده اند و 

هر یک داراي کنیه و القابي متعدد بوده اند. 
درباره انتخاب کنیه »اباعبداهلل« براي امام حسین –علیه السالم- در روایتي 
آمده است که این کنیه را روز هفتم والدت حضرت، رسول خدا- صلی اهلل علیه 
وآله- براي ایشان انتخاب نموده است، به این صورت که پیامبر او را در دامان 
خود نهاد و فرمود: »اي اباعبداهلل، چه بسیار گران است بر من کشته شدن تو«.2 
در تاریخ نیز آمده است که امام حسین- علیه السالم- بعداً نام یکي از فرزندان 
اصغر- علیه السالم-  همان حضرت علي  را عبداهلل گذاشتند که ظاهراً  خود 

مي باشد که در کربال به شهادت رسید.3 
در نام گذاري امام حسین- علیه السالم- به اباعبداهلل وجوه دیگری نیز ذکر 

کرده اند که به دو نمونه از آن اشاره مي شود:

1   موسوعة کلمات االمام الحسین)ع(، ص510.
2   منتهي االمال، ج1، ص523.

3   االرشاد، ج2، ص135.
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الف: در بین اعراب رسم بر این است که هر کس داراي صفات خاص باشد، 
در مقام مبالغه وي را پدر آن صفت مي نامند؛ مثاًل کسي که داراي صفت بخشش 
باشد او را »ابوجواد« مي گویند. امام حسین – علیه السالم- نیز به دلیل این که 
در مقام بندگي خدا امتیازي خاص داشته و در مرتبه اعلي و مافوق انسان هاي 
دیگر قرار داشته اند او را اباعبداهلل خوانده اند؛ چنان که خود آن بزرگوار هنگامي 
که از اسب بر روي زمین افتادند، فرمودند: »رضاً بقضائِک، تسلیماً اِلَمِرك...«.1 

ب. اگر سیدالشهداء در کربال آن گونه جان نثاري نکرده بود و در میدان 
سربازي حق تعالي ثابت قدم نمي بود، آئین محمدي از روي زمین رخت بربسته 
و مردم به زندگي جاهلیت کفار بر مي گشتند؛ لذا هر کسي بعد از آن حضرت 
خداوند را پرستش نماید و پیروي از پیامبر و امامان معصوم- علیهم السالم- را 
سیره خود قرار دهد، همه به برکت وجود مقدس امام حسین- علیه السالم- و 
ایثار اوست؛ »لواله ماُعِبَداهلل و لوالُه ماُعِرَف اهلل« بنابراین ایشان در حقیقت 
پدر همه بندگان خداست؛ چرا که پدر به معناي مربي است و امام حسین- 

علیه السالم- بر اساس آنچه گفتیم بهترین و عالي ترین مربي است.2 
امام حسین- علیه السالم- عالوه بر کنیه داراي القاب متعددي نیز بوده اند، 
از جمله: الرشیدـ  الطیب ـ  الوفيـ  السیدـ  الزکيـ  المباركـ  التابع لمرضاة اهلل  

ـ سیدالشهداء.3

 سؤال: چرا به امام حسین{ ثاراهلل می گويند؟
»ثار اهلل« لقبی است که خداوند به امام حسین ـ علیه السالم ـ داده است؛ 

1   مقتل الحسین، ص357.
2   شرح زیارت عاشورا، ص34.
3   بحار االنوار، ج43، ص237.
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چراکه این لقب در زیارت عاشورا آمده است و زیارت عاشورا نیز یک حدیث 
قدسي است که  پیامبر اکرم ـ صلی اهلل علیه وآله ـ آن را از جبرئیل گرفته و از 

طریق معصومین به ما رسیده تا آن حضرت را آن گونه زیارت کنیم.1
در مورد معنای ثار اهلل دو احتمال وجود دارد:

1. به معنای خون خواهی: درکتب لغت واژه »الثار« به معنای »الطلب بالدم؛ 
یعنی خون خواهی« معنا شده است. بر این اساس »ثاراهلل« یعنی کسی که ولی 

دم و خون خواه او خدا است.
بر طبق این معنا »ثاراهلل« یعنی ای کسی که خون بهای تو متعلق به خدا 
است و او خون بهای تو را می گیرد؛ زیرا تو متعلق به یک خانواده نیستی که 
خون بهای تو را رئیس خانواده بگیرد، و نیز متعلق به یک قبیله نیستی که 
خون بهای تو را رئیس قبیله بگیرد، تو متعلق به جهان انسانیت و بشریت هستی، 
تو متعلق به عالم هستی و ذات پاك خدایی، بنابراین خون بهای تو را او باید 

بگیرد.
الزم است بدانیم که ندای خون خواهی حسین ـ علیه السالم ـ، یعنی شعار 
»یا لثارات الحسین«، شعار قیام توابین و نیز قیام مختار، بوده است،2  و همچنین 
شعار فرشتگانی است که کنار قبر او تا ظهور امام زمانـ  علیه السالمـ  می مانند،3   
و نیز شعار حضرت مهدیـ  علیه السالمـ  در هنگام قیام و شعار یاوران شهادت 

طلب او است.4 
2. به معنای خون خدا: از کالم عالمه مجلسی )ره( استفاده می شود که 

1.  ر.ك: مفاتیح الجنان، ص55.
2.  بحاراألنوار، ج 45، ص333؛ در سوگ امیر آزادی- گوياترين تاريخ کربال، ص385 .

3.  امالی شیخ صدوق، ص130.
4. بحاراألنوار، ج 44، ص218؛ ج52، ص308.  
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»الثأر« به معنای خون و خون خواهی آمده است؛1 و آنچه گفته ایشان را تأیید 
می کند معنایی است که کتاب لسان العرب از واژه »الثار« ارائه کرده است. این 
کتاب لغت می گوید: »الثأر الّطلب بالّدم، و قیل: الدم نفسه«؛ یعنی واژه »الثار« 
به معنای طلب کردن خون است و گفته شده که به معنای خود خون نیز آمده 
است.2 پس می توان گفت که حسین ـ علیه السالم ـ خون خدا است. اما آیا به 
راستی می توان این معنا را پذیرفت و آیا خدا جسم است که خون داشته باشد 

و آیا اصوالً چنین تصوری از خدا می تواند صحیح باشد؟!
در پاسخ باید گفت: واژه هایی؛ مانند یداهلل و... که در فرهنگ اسالمی به کار 
برده می شود، یک تعبیر کنایی یا مجازی تلقی می شود؛3 مثال آنگاه که گفته 
می شود علیـ  علیه السالمـ  یداهلل است، منظور این نیست که خدا جسم است 
و مانند انسان دستی دارد و دست او حضرت علی ـ علیه السالم ـ است، بلکه 

مقصود آن است که علیـ  علیه السالمـ  مظهر قدرت الهی است.
بر این اساس اطالق لقب »ثاراهلل« بر امام حسین ـ علیه السالم ـ می تواند 

یکی از احتماالت زیر را داشته باشد:
1. اضافه »ثار« به »اهلل« اضافه تشریفیه است؛ یعنی این خون به اهلل که 
شریف تریِن موجودات است، اضافه شده تا کسب شرافت کند و دانسته شود که 
این خون، خون شریفی است؛ زیرا برای خدا ریخته شده و از این رو به خدا تعلق 
دارد، همان گونه که در »هِذهِ ناقَُة اهلل«4 ناقه به اهلل، و یا در »بیت اهلل« بیت به 

1 .  همان، ج98، ص151.
2. لسان العرب، ج4، ص97. 

3 . تفسیر نمونه، ج 4، ص229؛ تفسیر نور، ج 2، ص443.
4.   هود: 64.
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اهلل، برای کسب شرافت، اضافه گردیده است.1

2. انسان کاملی که در مدارج کمال به مقام قرب فرائض راه یافته، »یداهلل« 
و »لسان اهلل« و »ثاراهلل« می شود؛ یعنی دست خدا می شود که اگر خدا بخواهد 
کاری را انجام دهد با دست او انجام می دهد. زبان الهی می گردد که اگر خدا 
بخواهد سخن بگوید با زبان او سخن می گوید، و خون خدا می شود که اگر 
خدا بخواهد به خود و مکتب خود در جامعه حیات ببخشد از خون او استفاده 
می کند. امام حسین ـ علیه السالم ـ »ثاراهلل« است؛ زیرا خونی که از آن امام بر 

زمین ریخته شد موجب گردید تا حیات تازه ای به کالبد دین دمیده شود.

 سؤال: مقصود از »علي بن الحسین« در زيارت عاشورا حضرت علي 
اکبر است يا امام سجاد{؟ 

منظور از علي بن الحسین ـ علیه السالم ـ در زیارت عاشورا که گفته مي شود: 
»السالم علي علي بن الحسین« علي اکبر است که در عاشورا به شهادت رسید؛ 
امام  اوالد  از  و  بر شهداي کربال سالم مي فرستیم  عاشورا  زیارت  در  ما  زیرا 

حسین- علیه السالم- تنها علي اکبر در کربال به شهادت رسید.
 هر چند حضرت علي اصغر نیز در کربال به شهادت رسید، اما از ايشان در 

مقاتل به “عبداهلل رضیع” ياد شده است و نه علي اصغر.2 

1.   تقريب القرآن إلی األذهان، ج 2، ص200.
2   ر.ك: االرشاد، ص253؛ نفس المهموم، ص524.
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 سؤال: چرا امام حسین{ در ماه محرم که جزء ماه هاي حرام است، 
جنگ کرد؟! 

پیش از اسالم در میان ماه هاي قمري چهار ماه )رجب، ذي القعده، ذي الحجه، 
محرم( حرام بود و جنگ و خون ریزي در آن ماه ها حرام و زشت شمرده مي شد. 
با طلوع دین اسالم - که یک دین اجتماعي بود - هر ادب و سنت ملي که با 
عقل و شرع مخالفتی نداشت حفظ شد و ماه هاي حرام محترم شمرده شد تا 
آن که بني امیه بر کرسي ریاست نشستند. آنها نه تنها آداب و سنن دین اسالم 
را محو کردند، بلکه آداب و رسوم ملي عرب را هم زیر پا گذاشتند؛ از همین رو 

بسیاری از  مورخین عرب، بنی امیه را از نژاد عرب نمي دانند.3
وقتي معاویه مرد و یزید بر اریکه قدرت تکیه داد، طي فرماني به والي مدینه 
نوشت که حتماً از حسین بیعت بگیر و اگر از بیعت امتناع ورزید گردنش را بزن 

و سرش را نزد من بفرست.4 
امام- علیه السالم- در شب 27 رجب با بیم و امید مدینه را به قصد مکه 
پشت سرگذاشت و پس از پنج ماه توقف در مکه، در روز هشتم ذي الحجه 
که حجاج براي رفتن به عرفات آماده مي شدند مکه را به قصد کوفه ترك کرد 
تا حرمت حرم امن الهی و ماه حرام حفظ شود و خون پاکش در مراسم حج 
و در حال احرام ریخته نشود؛ چرا که سي نفر از طرف حکومت مأمور شده 
بودند آن حضرت را ترور کنند. اما سر دو راهي کوفه راه را بر امام حسین- 
علیه السالم- بستند و او را به سوي کربال بردند. امام حسین- علیه السالم- هر 
چند مي خواست امیر و لشکر کوفه را در توجه به این ادب ملي و دینی نگاه 

3   چهره درخشان حسین بن علي، ص118.
4   مقتل المقرم، ص35.
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دارد، که به احترام ماه محرم جنگ نکنند، ولي ابن زیاد قبول نکرد و احترام این 
ماه را نگه نداشت.1

عمر بن سعد، فرمانده سپاه یزید خواست در روز نهم محرم برخالف نص 
صریح قرآن، مبادرت به جنگ کند و با حسین- علیه السالم- بجنگد. امام به 
منظور ممانعت از وقوع جنگ در ماه حرام، آیات مربوط به ممنوع بودن جنگ 
در ماه هاي حرام از جمله ماه محرم را نوشت و به وسیله یکي از برادران خود، 
براي عمر بن سعد فرستاد که خداوند از جنگ در ماه هاي حرام منع کرده و 
اینک محرم الحرام است و شما که مي خواهید با من در این موقع بجنگید، عالوه 
بر این که به روي یکي از مردان حق شمشیر مي کشید، بر خالف نص قرآن 
رفتار مي کنید، و من این حرف را از بیم کشته شدن نمي زنم، بلکه از این جهت 

یادآوري مي کنم که عملي بر خالف نص صریح قرآن به انجام نرسد.2
امام  خیمه گاه  طرف  به  تعدادي  همراه  به  عاشورا  روز  در  سعد  عمر  اما 
حسین- علیه السالم- جلو آمد و با پرتاب تیر حمله را آغاز کرد، و به سپاه 
 خود گفت: نزد امیر شاهد باشید اول کسي که به حسین تیر زد من بودم.3 
بنابراین، این ابن زیاد و عمر بن سعد بودند که امام حسین- علیه السالم- را در 
کربال محاصره کرده و جنگ را آغاز کردند، و تالش امام درجهت جلوگیری 
از وقوع جنگ در ماه حرام در قلب آن از خدا بي خبران مؤثر واقع نشد. امام 
حسین- علیه السالم- نیز به دستور قرآن که مي فرماید: »ماه حرام در برابر ماه 
حرام )اگر دشمنان، احترام آن را شکستند، و در آن با شما جنگیدند، شما نیز 

1   ر.ك: زندگاني امام حسین)ع(، ص404.

2   ر.ك: امام حسین)ع( و امیران، ص266.
3   مقتل المقرم، ص195.
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حق دارید مقابله به مثل کنید( و تمام حرام ها )قابل( قصاص است، هر کسي به 
شما تجاوز کرد، همانند آن بر او تعدي کنید...«1، از باب دفاع و مقابله به مثل 

با آنان جنگید.2

 سؤال: چرا امام حسین{ به جای قیام، کارگزاران حکومتي را به 
صورت مسالمت آمیز متوجه اشتباهشان نکرد؟ 

الزمه رفتار مسالمت آمیز و امر به معروف و نهی از منکر به شیوه هایی غیر از 
قیام و مبارزه آن است که خود آمر و ناهی، اصل حکومت و زمامداری را قبول 
کند و تنها به برخی از شیوه های حکومت داری حاکم منتقد باشد تا فرد بر خود 

الزم نداند علیه او قیام کند.
الزمه قبول کردن هر حکومتی نیز بیعت با آن حاکم است و معنای بیعت 
صحیح ابراز آمادگی در فرمان بردن از اوامر خلیفه و فداکاری در راه انجام آن 
است؛ اما کسی که اصل یک حکومت را قبول ندارد و آن را خالف اسالم و 
استبدادی معرفی می کند، تمام فسق و فجورها و ظلم هایی که در این حکومت 
اعمال می شود را چگونه می تواند بپذیرد تا پس از آن نوبت به رفتار مسالمت آمیز 

برسد؟! 
حکومتی که اساس آن اشتباه و غاصبانه است، راهی غیر از قیام ندارد. بیعت 
امام ـ علیه السالم ـ با یزید سبب تضییع حقوق مردم، تأیید ظالمان و فاسقان 
بود و صدور آن از مثل امام حسینـ  علیه السالمـ  امکان شرعی و عرفی و عقلی 

نداشت.

1   بقره: 194.
2   ر.ك: چهره درخشان حسین بن علي، ص118.
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بیان این نکته نیز الزم است که یزید تصمیم گرفته بود که با تهدید و یا 
قتل، اجازه هیچ فعالیتی به دیگران ندهد، به طوری که قبل از انتشار خبر مرگ 
معاویه سعی داشت از امام حسینـ  علیه السالمـ  و عبداهلل بن زبیر بیعت بگیرد، 
حتی با تهدید به قتل؛ لذا وقتی ولید استاندار مدینه، امام حسینـ  علیه السالم 
ـ را به سوی استانداری دعوت کرد و خبر مرگ معاویه را به آن حضرت داد 
و نامه ای را که یزید برای گرفتن بیعت به او نوشته بود قرائت کرد و امام ـ 
علیه السالمـ  در آن موقع با سخنانی از بیعت کردن دوری جست، مروان گفت: 
به خدا سوگند، اگر حسین در این ساعت بیعت نکند دیگر بر او قدرت نخواهی 
یافت؛ او را حبس کن و نگذار از اینجا خارج شود مگر آنکه بیعت کند و یا 

گردنش را بزن.1 
بنابراین روشن بود که یزید از ابتدا قصد قتل امامـ  علیه السالمـ  را داشت؛ 
چرا که به خوبی فهمیده بود که امام حسین ـ علیه السالم ـ کسی نیست 
که حکومت فرد فاسقی مثل او را قبول کند؛ لذا کسی که خود، شرع ناطق 
راه  از  فاسق  افراد  این  با  است نمی توانست  برای مسلمین  رفتارش سّنت  و 

مسالمت آمیز در بیاید.

 سؤال: قیام امام حسین{ چه نوع جهادي بوده است؟ جهاد ابتدايي 
يا جهاد دفاعي؟

مقدمه: جهاد در لغت به معني تالش و کوشش و در اصطالح به معني بذل 
مال و جان براي برتري اسالم و اقامة شعائر ایمان است.2 رسول خداـ  صلی اهلل 

1   تاریخ یعقوبی، ج2، ص15.
2   مجمع البحرین، ج3،  ص31.
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علیه وآله  ـ مي فرماید: »باالترین قلة اسالم، جهاد در راه خداوند است که جز 
مسلمانان برجسته به آن نرسند.«1 

در این که در اسالم چند نوع جهاد وجود دارد نظرات متعددي بین فقهاء 
وجود دارد: برخی به چهار نوع، بعضي به پنج نوع جهاد و برخي دیگر کمتر یا 

بیشتر را قائل شده اند؛ با این حال نظر مشهور بین فقها، سه نوع جهاد است:
1. جهاد ابتدایي: این نوع از جهاد طبق فتواي بسیاري از فقها در زمان 
حضور امام معصوم و با اذن ایشان صورت می گیرد و مربوط به کفار و مشرکینی 
است که بعد از آن که حقانیت اسالم برای آنها ثابت شد، باز هم عناد ورزیدند 
و زیر بار حق نرفتند، امام معصوم ـ علیه السالم ـ اگر صالح بداند دستور جهاد 

مي دهد.
2. جهاد دفاعي: هرگاه کفار بخواهند به سرزمین هاي اسالمي حمله کنند 
و اساس و آثار اسالم را محو نمایند یا اموال مسلمانان را به غارت ببرند و یا به 
نوامیس آنها خیانت کنند، در این صورت بر همة مسلمانان واجب کفایي است 
که از حمله آنها دفاع کنند، در این قسم از جهاد اذن امام یا نائب او شرط 

نیست.2 
3. جهاد داخلي یا جهاد با کساني که داخل حکومت اسالمي سر به شورش 

بر مي دارند و به اصطالح علیه حکومت اسالمي یاغي شده اند.
قیام امام حسین ـ علیه السالم ـ هیچ یک از این سه نوع جهاد نیست و 
در قالب هیچ یک از آنها به تنهایي نمي گنجد. از آنجا که قیام امام حسین ـ 
علیه السالمـ  قیام منحصر به فرد و استثنایي است و در تاریخ نظیر ندارد مي توان 

1   ر.ك: نهج الفصاحه.
2   جهاد و شهادت در اسالم، ص2.
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گفت که نوع قیامش هم بي نظیر است. 
ماهیت قیام امام حسینـ  علیه السالمـ  سه عامل بود، بیعت نکردن با یزید، 

دعوت مردم کوفه از او، امر به معروف و نهي از منکر و اصالح امت و جامعه.
عامل اول جنبة دفاعي، عامل دوم جنبة تعاون و همکاري و عامل سوم جنبة 

تهاجمي داشته است.1 
امام  اساس  همین  بر  و  اسالمي،  ارزش هاي  از  دفاع  یعني  دفاعي،   .1
حاضر به بیعت با یزید نشد؛ چراکه بیعت با یزید مهر تأیید بود بر فسادها و 

بي بندوباري هاي او.
2. تعاون، یعني وقتي مردم کوفه از امام حسین ـ علیه السالم ـ دعوت 
کردند، حضرت براي همکاري با آنها قبول کرد که امامت آنها را بر عهده گیرد.

از  قبل  ـ  ـ علیه السالم  امام حسین  فاسد وقت:  به حکومت  اعتراض   .3
این که نامه اي از طرف مردم کوفه دریافت کند فلسفة قیام خود را این گونه بیان 
مي فرماید: »اني ما خرجت اشراً و ال بطراً... إنما خرجت لطلب االصالح في أمة 
جدي، أرید ان آمر بالمعروف و أنهي عن المنکر؛ من براي طلب جاه و مقام از 
مدینه خارج نشدم بلکه براي اصالح امت جدم خارج شدم، مي خواهم امر به 

معروف و نهي از منکر کنم و از تمامیت دین اسالم دفاع نمایم«.2

 سؤال: چرا امام حسین{ برای قیامش کربال را انتخاب کرد؟ 
به این سؤال از دو جهت مي توان پاسخ گفت:

1. از جهت ظاهري که حضرت مجبور شد براي عدم بیعت با یزید از مدینه 

1   حماسة حسیني، ج2، ص278.
2   بحاراالنوار، ج44، ص329، باب37.
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خارج شود، سپس براي اینکه در مکه کشته نشود الزم بود به جاي دیگري 
هجرت کند و بهترین گزینه کوفه بود؛ شهري که مردم آن از امامـ  علیه السالم 
ـ دعوت کرده بودند. سرانجام به علت بي وفایي کوفیان امام راه خود را به سمت 
غرب کوفه کج کرد تا این که در روز دوم محرم سال 61 ه. ق در سرزمین کربال 

فرود آمدند. 
2. از جهت واقعي که هدف آن حضرت از همان ابتدا رفتن به کربال بود. آن 
حضرت مي رفت تا در کربال به شهادت برسد و با شهادت خویش دین جدش را 

زنده کند و سنت هاي غلط را از چهرۀ دین پاك گرداند.
1. جهت ظاهري 

بعد از مرگ معاویه و روي کار آمدن یزید، و تقاضاي بیعت از امام حسینـ  
علیه السالمـ  آن حضرت از بیعت با یزید خودداري کرد و براي اعالن مخالفت به 
جانب مکه روانه شد. شهید مطهري )ره( مي نویسد: “خود مکه اشکاالتي داشت 
که نمي شد آنجا را مرکز قرار داد. قرائن زیادي نشان مي دهد که بني امیه تصمیم 
گرفته بودند در ایام حج امام حسینـ  علیه السالمـ  را ترور و به شهادت برسانند. 
امام از این قضیه آگاه شد که ممکن است در همان حال احرام مأمورین بني امیه 
خون او را بریزند و هتک حرمت خانة کعبه شود، هتک حج و هتک اسالم شود 
و هم هتک فرزند پیامبر در حال عبادت. و آن حضرت در حریم خانه خدا کشته 
شود و بعد شایع کنند که حسین بن علي با فالن شخص اختالف جزئي داشت 
و او حضرت را کشت و قاتل هم خودش را مخفي کرد و در نتیجه خون امام به 
هدر برود.”1 دکتر آیتي نیز مي نویسد:” امام حسینـ  علیه السالمـ  از مکه رفت 
تا کشته نشود. از مکه رفت تا اگر کشته مي شود به صورتي باشد که اسالم براي 

1   ر.ك: حماسة حسیني، ج2، ص30.
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همیشه از شهادت او بهره مند باشد.”1 شیخ مفید نیز مي گوید: “والي شهر مکه 
در صدد کشتن پنهاني آن حضرت برآمد. حکومت قصد داشت در شلوغي ایام 

حج امامـ  علیه السالمـ  را بکشد و قتل را به گردن خوارج بیندازد”.2 
حسین  امام  که  ایامي  همان  در  نبود.  صالح  مکه  در  ماندن  بنابراین 
به  که  داد  پیشنهاد  حضرت  آن  به  ابن عباس  بود  مکه  در  ـ  علیه السالم  ـ 
کوهستان هاي یمن برود؛ اما امام ـ علیه السالم ـ این پیشنهاد را قبول نکرد. 
شهید مطهري )ره( در این رابطه مي نویسد: “پیشنهاد ابن عباس را هم براي 
رفتن به یمن و کوهستان هاي آنجا و پناهگاه قرار دادن آنجا را نپذیرفت؛ چون 
قیام حضرت فقط به خاطر »بیعت نکردن« نبود. اگر امام حسینـ  علیه السالم 
ـ پیشنهاد ابن عباس را عمل مي کرد از عهده این وظیفه )بیعت نکردن( برآمده 

بود.”3 
مسئله دیگري که در این جا مطرح است مسئلة »دعوت کوفیان«  مي باشد. 
شهید مطهري مي گوید: “مردم کوفه وقتي اطالع پیدا مي کنند که امام حسین 
ـ علیه السالمـ  حاضر نشده است با یزید بیعت کند، در حدود هیجده هزار نامه 
به مکه خدمت امام حسینـ  علیه السالمـ  مي فرستند و اعالم مي کنند که شما 
اگر به کوفه بیایید ما شما را یاري مي کنیم. این جا امام حسین ـ علیه السالم ـ 
بر سر دو راهي تاریخ است. اگر به تقاضاي اینها پاسخ نگوید قطعاً درمقابل تاریخ 
محکوم است. امام حسین ـ علیه السالم ـ براي این که اتمام حجتي با مردمي 
که چنین دستي به سوي او دراز کرده اند، کرده باشد به تقاضاي آنها پاسخ 

1   بررسي تاریخ عاشورا، ج2، ص67.
2   ر.ك: تاریخ ارشاد نوشته شیخ مفید.

3   حماسه حسینی، ج2، ص270.
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مي گوید.”1 
امام حسینـ  علیه السالمـ  به طرف عراق حرکت کرد؛ اما در بین راه متوجه 
شد که کوفیان پیمان شکني کردند؛ خواست برگردد ولی از برگشتش ممانعت 
کردند، سید بن طاوس در این باره مي نویسد: امام حسینـ  علیه السالمـ  پس از 
پیمان شکني کوفیان ظاهراً قصد بازگشت به مدینه را داشت ولي »حر« اصرار 
مي کرد که امام را براي بیعت با یزید به کوفه نزد عبیداهلل ببرد. سرانجام پس از 
مذاکرات زیاد به پیشنهاد حر توافق کردند امام به راهي برود که نه به کوفه برسد 
و نه به مدینه، تا حر از عبیداهلل بن زیاد فرمان بخواهد. از این رو امام راه خود را 
به سمت چپ )سمت غرب کوفه( کج کرد. دو سپاه در کنار هم پیش مي رفتند 
تا نامة عبیداهلل به حر رسید که بر حسینـ  علیه السالمـ  سخت بگیر و او را در 
بیاباني بي آب و آذوقه فرود آر تا فرمان من برسد. امام حرکت مي کرد و حر مانع 
مي شد تا سرانجام روز دوم محرم سال 61 ه ق در سرزمین کربال فرود آمدند.2 

2. از جهت واقعي
از جهت واقعي هدف امام حسینـ  علیه السالمـ  از همان ابتدا رفتن به کربال 
و شهادت و جانبازي بود، جانبازي به خاطر انحرافاتي که پیش آمده بود. در این 
رابطه دکتر آیتي مي نویسد: “از مجموع گفته ها و نوشته هاي امام ـ  علیه السالم 
ـ این طور استفاده مي شود که امام ـ  علیه السالم ـ از اول امر سّر قیام و نهضت 
خود را به طور صریح و بي پرده نمي گفت، آن حضرت تدریجاً براي مسلمانان 
روشن ساخت که چرا دست به چنین اقدامي زده است.”3 شهید مطهري نیز 

1   همان، ج1،  ص188.
2  همان، ص139؛ انساب االشراف، ج3، ص385.

3   بررسي تاریخ عاشورا، ص76.
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مي نویسد: “هدف امام حسین ـ  علیه السالم ـ تنها رفتن به کوفه نبوده؛ چراکه 
بعد از شهادت مسلم بن عقیل و هاني، امام حسین ـ علیه السالم ـ نمي گوید: 
کوفه را که گرفتند مسلم که کشته شد. هاني که کشته شد پس کارمان تمام 
شد ما شکست خوردیم از همین جا بر مي گردیم؛ بلکه آیه اي خواند و فهماند که 
مطلب چیز دیگري است ... فرمود: مسلم وظیفة خودش را انجام داد اکنون نوبت 
ماست.”1 شیخ عباس قمي مي نویسد: “از اخبار بسیار استفاده مي شود که براي 
امام حسین ـ  علیه السالمـ  و حاملین اسرار مسلم است که محل شهادت زمین 

کربالست و مي بایست حسین ـ  علیه السالمـ  به عراق برود”.2 
بنابراین از جهت ظاهري، بعد از آن که امام حسین ـ  علیه السالمـ  به جهت 
امتناع از بیعت از مدینه خارج شد، شهر مکه را محل مناسبي جهت اهداف 
خویش ندید، سرزمین یمن هم پایگاه مناسبي نبود؛ چون هدف امام چیزي 
فراتر از بیعت نکردن بود. از طرفي با پیشنهاد مردم کوفه مواجه شد؛ لذا براي 
اتمام حجت به سوي آنان رفت اما بي وفایي کوفیان و مسائلي دیگر سبب شد 
که حضرت به سرزمین کربال برسد. و از جهت واقعي و با توجه به علم امام ـ  
علیه السالمـ  به شهادت خویش در کربال، هدف امام ـ  علیه السالمـ  از همان ابتدا 
سرزمین کربال بود. آن حضرت مي رفت تا با شهادت خویش انحرافات جامعه 
اسالمي را به گوش همة مسلمانان برساند. آن حضرت مي خواست پیام خویش 

را با خون بنویسد.

1   حماسه حسینی، ج1، ص204. 
2   نفس المهموم و نفثة المصدور، ص30.
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 سؤال: با توجه به روایت »ان اهلل شاء ان یراک قتیال« آیا امام حسین{ 
در کربال یک دستور خصوصی برای مبارزه داشت؟ 

برای روشن شدن سؤال باید توجه داشته باشیم که از میان  پیشنهادهایی که 
برای انصراف از سفر عراق به امام انجام گرفت، سّومین پیشنهاد از طرف برادرش 
محمد حنفیه بود که برای مناسک حج و دیدار حسین بن علی ـ  علیه السالم 
ـ به مکه وارد شده بود و بنا به نقل عالمه حلی شدیداً مریض بود.1 شبانه قبل 
از حرکت امام به حضور وی رسید و عرضه داشت که مردم کوفه پیمان شکن 
هستند به آن جا نروید. و پیشنهاد نمود که در این صورت بهتر است به جای 
عراق به یمن یا منطقه امن دیگری حرکت کند. امام ـ  علیه السالم ـ فرمود: 
پیشنهاد شما را نیز مورد توجه قرار می دهم؛ ولی امام حسین ـ  علیه السالم ـ 
صبح به سوی عراق حرکت کرد. وقتی خبر به محمد حنفیه رسید سریعاً خود 
را به امام رساند، به امام عرض کرد که قرار بود در مورد پیشنهاد من فکر کنید. 
امام فرمود: پیامبر را درخواب دیدم و فرمود: »یا حسین اخرج الی العراق فاّن اهلل 
تعالی شاء ان یراك قتیال؛2 ای حسین، برو به سوی عراق زیرا خدا می خواهد 

تورا کشته ببیند«.
حاال بحث در این است که این روایت دستور خصوصی بر امامـ  علیه السالم 

ـ است یا نه؟
منظور از دستور خصوصی یا این است که باید حسین ـ  علیه السالم ـ به 
کربال برود و در آن جا شهید شود و اگر مثاًل امام صادق ـ  علیه السالم ـ در آن 
زمان بود به جای امام حسین ـ  علیه السالم ـ تکلیف قیام و رفتن به کربال را 

1   سفینه البحار، ج1، ص322.
2   مقتل ابي مخنف، ص31.
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نداشت؛ چراکه روایت فقط از حسین ـ  علیه السالمـ  این حرکت را خواسته است. 
و یا منظور از خصوصي بودن این است که چون امام حسینـ  علیه السالمـ  طبق 
جریانات زمان خود و خطرهایی که اسالم را تهدید می کرد با اختیار خودش 
اقدام به قیام می کند، در خصوص این جریان و اقدام حضرت مطالبی از قبل و 

از سوی پیامبر گفته شده است.
دستور  نوع  این  که  نداریم  روایتی  اّوالً  نیست؛  درست  اول  قسم  مسلماً 
خصوصی را ثابت کند و روایت “إن اهلل تعالی شاء أن یراك قتیاًل “ نیز آن را 
اثبات نمی کند. ثانیاً اگر این روایت دستور خصوصی را بیان کند اجباری بودن 
قیام حسین ـ  علیه السالمـ  را از طرف خداوند ثابت است که این هم دو نتیجه 

منفی دارد:
1. اگر امر و دستور خصوصی باشد آن وقت شهادت حسین ـ  علیه السالم 
این حرکت و عمل بی سابقه و صبر و استقامت  ارزشی نداشت و  ـ چندان 
فوق العاده که نه تنها انسان ها بلکه ملکوتیان را نیز متحّیر ساخته است از شهادت 
و جانبازی یک فرد معمولی که با اختیار خویش شهادت را پذیرفته است کم 
ارزش تر خواهد بود؛ زیرا این فرد با اراده و اختیار خویش این راه را انتخاب 
کرده ولی حسین ـ  علیه السالمـ  در انتخاب این راه مقدر و معّین مجبور بوده و 

نمی توانست بر خالف مشیت و تقدیر خداوند حرکت کند.
 2. نباید لشکر کوفه و کشنده گان حسین ـ  علیه السالم ـ را خیلی مورد 
مالمت قرار داد؛ زیرا مگر نه این است که کشته شدن حسین ـ  علیه السالم ـ 
خواسته خداوند بود و هر مقتولی به ناچار نیازمند قاتل است. خالصه همان گونه 

که مقتول مجبور است قاتل نیز مجبور بوده است.1 

1   سخنان حسین بن علی از مدینه تا کربال، ص66.
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اما اگر منظور از این دستور قسم دّوم باشد، این مورد قبول است و داللت 
روایت نیز بر آن آشکار است. چون خداوند می دانست که حسین بن علی این 
فرمان بزرگ الهی را با اراده و اختیار خویش اطاعت خواهد کرد و همه آن چه را 
که غیر خداست فدای راه خدا خواهد کرد؛ لذا قباًل همین موضوع را به پیامبر ـ  
صلی اهلل علیه وآلهـ  خبر داده بود، و البته این علم خدا و این خبر قبل از حادثه 
کربال کوچک ترین تأثیری در سلب اختیار از امام حسین ـ  علیه السالمـ  ندارد. 
فقط از باب تأکید بر تصمیم و اراده حسین ـ  علیه السالم ـ است و این که خدا 

می خواهد حسین را کشته ببیند.1 
بنابراین حسین ـ  علیه السالمـ  دستور خصوصی و اجباری برای ایجاد واقعه 
کربال به معنای قسم اول نداشت؛ ولی طبق وظیفه امامت که حفاظت از دین 
خدا و اصالح جامعه است با اختیار خودش حرکت کرد و در مورد این حرکت 
حسین بن علی ـ  علیه السالم ـ خبرهایی داده شده بود که داللت بر تأکید در 
اراده حسین ـ  علیه السالمـ  دارند که از جمله آن روایت ها روایت “ان اهلل تعالی 

شاء ان یراك قتیال” می باشد.

پاي  با  امام حسین{ مي دانست شهید مي شود؟ چرا  آيا  سؤال:   
خودش به سوي مرگ رفت؟ آيا اين کار نوعی خودکشی و هالک کردن 

خود نیست؟ 
در پاسخ به این سؤال باید بگوییم که با توجه به احادیثی که در کتب شیعه مثل 
کافي و بصائر و کتب شیخ صدوق و غیره آمده است، امام از راه موهبت الهي نه 
از راه اکتساب، به همه چیز آگاه است و به اذن الهي، هرچه را بخواهد مي داند. 

1   سلحشوران طّف، ص61.
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خداوند در قرآن مي فرماید:»عالُِم الَْغْیِب َفال یُْظِهُر َعلی  َغْیِبِه أََحداً إاِلَّ َمِن اْرتَضی  
ِمْن َرُسول؛1 دانای غیب اوست و هیچ کس را بر اسرار غیبش آگاه نمی سازد، مگر 
رسوالنی که آنان را برگزیده.« این آیه نشان مي دهد که اختصاص علم غیب به 
خداوند به این معناست که غیب را مستقاًل و از پیش خود )بالذات( کسي جز 

خدا نمی داند؛ ولي ممکن است پیامبران و اولیای الهی به اذن خدا بدانند.
قابل  این علم موهبتي،  این است که  به آن توجه کرد  باید  نکته اي که 
هیچ گونه تخلّف نیست؛ چراکه همان علمي است که در لوح محفوظ ثبت شده 
است و یک آگاهي است از آن چه قضاي حتمي خداوند به آن تعلّق گرفته است.

عاّلمة طباطبایي )ره( مي گوید: سیدالشهداءـ  علیه السالمـ  به عقیدۀ شیعة 
امامیه سومین جانشین، از جانشینان پیامبر اکرم ـ صلی اهلل علیه وآله ـ و 
صاحب والیت کلیه مي باشد، علم امامـ  علیه السالمـ  به اعیان خارجیه و حوادث 
و وقایع طبق آن چه از ادلّة نقلیه و براهین عقلیه برمي آید دو قسم است: قسم 
اول: امام ـ علیه السالم ـ در هرگونه شرایطي که وجود داشته باشد به حقایق 
جهان هستي به اذن خداوندي واقف است، اعّم از آنها که تحت حس قرار دارند، 
یا آنها که بیرون از دایرۀ حس مي باشند، مانند موجودات آسماني و حوادث 
گذشته و وقایع آینده. قسم دوم: علم عاّدي است، پیغمبرـ  صلی اهلل علیه وآله 
ـ به نص قرآن کریم و همچنین امامـ  علیه السالمـ  )عترت پیامبر( بشري است 
همانند سایر افراد و اعمالي که در مسیر زندگي انجام مي دهد مانند اعمال 
سایر افراد در مجراي اختیار و بر اساس علم عادي قرار دارد و آن چه را شایسته 

مي بیند انجام مي دهد.2 

1   جن: 27-26.
، ص134 – 140. 2   ر.ك: چهره درخشان حسین بن عليـ  علیه السالمـ 
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قسم اول علم امام؛ علم غیبی
الزمة قسم اول این است که هیچ گونه تکلیفي بر متعلق این گونه علم )از 
آن جهت که حتمي الوقوع است( تعلق نمي گیرد و نیز قصد و طلبي از انسان با 
آن ارتباط پیدا نمي کند؛ زیرا تکلیف همواره از راه امکان به فعل تعلق مي گیرد 
والزمة امکان هم اختیاري بودن فعل و ترك است و متعلق علم امام از آن جهت 
که ضروري الوقوع و از جهت متعلق قضاي حتمي بودِن آن، محال است مورد 
تکلیف قرار گیرد. پس “علم به قضاي حتمي تأثیری در زندگي عملي انسان 
ندارد و تکلیف آور نیست.” این شخص با وجود علم به خطر، زندگي عادي خود 
را ادامه مي دهد، اگرچه منتهي به خطر خواهد شد و مشمول آیة “وال تلقوا 
بایدیکم الي التهلکه”1 نیست؛ زیرا در تهلکه واقع شده است، نه این که خود را به 

هالکت انداخته باشد. 
آنچه دربارۀ این آیه خصوصاً باید ذکر شود این است که خداوند در این 
آیه می فرماید: »َو أَنِْفُقوا فِي َسِبیِل اهللِ َو ال تُلُْقوا بِأَیِْدیُکْم إِلَی التَّْهُلَکِة َو أَْحِسُنوا 
إِنَّ اهللَ یُِحبُّ الُْمْحِسِنیَن؛ و در راه خدا انفاق کنید )و با ترك انفاق( خود را به 
دست خود به هالکت نیفکنید و نیکي کنید که خداوند نیکوکاران را دوست 
مي دارد.« این آیه در ذیل آیات جهاد آمده است که مردم را به انفاق در راه 
خدا تشویق مي کند و انفاق نکردن به سربازان اسالم که از لحاظ تجهیزات و 
اسلحه باید به توانایي برسند، مساوي با از بین رفتن مسلمانان است. بنابراین از 
این آیه این گونه فهمیده مي شود که اگر اموالتان را در امور مهم و دشوار جهاد 
انفاق نکنید و تجهیزات نظامي و جنگي را آماده نسازید، خود را با دست خود به 
هالکت رسانده اید و دشمن را بر خود مسلط کرده اید؛ اما این آیه شامل کساني 

1   »و خود را به دست خود، به هالکت نیفکنید«؛ بقره: 195.
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که به شهادت مي رسند نمي شود، همان طور که در جنگ قسطنطنیه زماني که 
شخصي به صفوف دشمن حمله کرد و مردم گفتند:” این شخص با دست خود 
هالکت را براي خود آماده کرده است”، ابوایوب انصاري از صحابه پیامبر که 
در آن جنگ حضور داشت، گفت: شما این آیه )و ال تلقوا...( را تأویل به مردي 
مي کنید که با حمله خویش شهادت را خواستار گردید؟! این آیه در حق کساني 
که در راه خدا به شهادت مي رسند، نازل نشده است؛ بلکه این آیه در حق ما 
انصار نازل شد که وقتی خدا دین خود را غلبه و عزت داد و یاوران آن بسیار 
شدند، بعضی از ما پنهان از رسول خدا ـ صلی اهلل علیه وآله ـ به بعضی دیگر 
گفتند: فعال که خدا دین خود را عزت داد و یاری کرد ما به سر وقت اموال مان 
برویم که بی صاحب مانده است، در این هنگام این آیه نازل شد که ماندن در 

مدینه و ترك جهاد به خاطر حفظ مال، هالکت است.1 
قسم دوم علم امام؛ علم عادی

اما در مورد علم عادی امام: این نوع علِم امام تکلیف آور و وظیفه آور است به 
خالف آن قسم اول از علم امام ـ علیه السالم ـ که علم غیبي است و تکلیف آور 
نیست. امام حسینـ  علیه السالمـ  بر اساس قرائن و شواهد و محاسبات ظاهری 
نیز آگاهي به شهادت خود و یارانش داشت، ولي به خاطر این که اسالم در خطر 
بود، در این راه از انجام هر کاري براي اسالم فروگذار نکرد. ایشان به عبداهلل بن 
زبیر در مّکه فرمود: به خدا سوگند اگر من در هر پناهگاهي باشم، مرا بیرون 
مي آورند، تا مقصود خود را انجام دهند. به خدا سوگند در تجاوز بر من از حّد 
بگذرند، چنان چه یهود در مورد شنبه از حّد گذشتند )و احترام روز شنبه را از 

1   ر.ك: المیزان، ج2،ص99؛ لهوف، ص49.
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بین بردند(1  و یا می فرمود: به خدا سوگند مرا رها نمي کنند تا خوِن قلبم را 
بیرون آورند، پس وقتي چنین کردند، خداوند بر آنها کسي را مسلّط سازد که 
آنها را ذلیل کنند آن قدر که از خرقة حیض زنان هم خوارتر گردند؛2 لذا طبق 
مدارك معتبر تاریخي، امام از شهادت خود و حاصل نشدن پیروزي نظامي، علم 
و آگاهي داشت و مي دانست که شرایط تأسیس حکومت اسالمي فراهم نیست. 
هدف آن حضرت از قیام اساساً اعالن بطالن حکومت یزید، احیاء دین، رفع 
ُشبهات و انحرافاِت فکري و نجات اسالم و امت اسالمی و دفع ضربات کشندۀ 
حکومت یزید از دین بود. هدف امام حسین ـ علیه السالم ـ در وصیتي که به 
محمد بن حنفیه نگاشته است، معلوم و آشکار است: »من از روي خودخواهي 
و سرمستي و گردنکشي و فساد و ظلم خارج نشده ام و جز این نیست که خارج 
شدم براي اصالح در اّمت جّدم رسول خداـ  صلی اهلل علیه وآلهـ  و اراده دارم که 
امر به معروف و نهي از منکر کنم و مطابق سیرۀ جّدم و پدرم علي بن ابیطالب 

ـ علیه السالمـ  رفتار کنم...«.3
بنابراین امام حسینـ  علیه السالمـ  از شهادت خود در این مسافرت آگاهي 
داشت؛ اما تمام حرکات حضرت از روي عادي و بر اثر اتفاقات زمان و موافق با 

نظر عقالي عالم انجام گرفت؛ مثاًل: 
- بیعت نکردن با ظالم

- نوشتن نامه از طرف سران کوفیان براي امام حسینـ  علیه السالمـ  براي 
به دست گرفتن حکومت و زعامت مردم 

1   الکامل في التاریخ، ج4، ص39.
2   االرشاد، ج2، ص78.

3   بحاراالنوار، ج 44، ص 329.
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- حرکت امام به سوي کوفه و براي تشکیل حکومت و امر به معروف و نهي 
از منکر 

- مانع شدن لشکر حر  
- درخواست امام حسین براي بازگشت به وطن 

- شروع نکردن به جنگ و دست بیعت به ظالم ندادن و همراه بردن زن و 
بچه و... 

همه اینها داللت از عادي بودن قضیه و بشري بودن است و همین امر سبب 
شده است که حرکت امام حسینـ  علیه السالمـ  تحسین برانگیز عقالء عالم قرار 

بگیرد که حسین را شایسته تکریم و احترام بدانند.1 
پس این گونه سؤاالت که چرا امام حسین ـ علیه السالم ـ در جنگي که 
مي دانست در آن کشته مي شود، شرکت کرد؟ و یا اگر سیدالشهداـ  علیه السالم 
آنکه خداوند  و حال  انداخت  به هالکت  را  داشت، چرا خود  واقع  به  علم  ـ 
مي فرماید: “وال تلقوا بایدکم الي التهلکَه”؟! درست نیست؛ چراکه طبق عقیده 
شیعه، امامان معصوم ـ علیهم السالم ـ ِعدل قرآن بلکه قرآن مجسم هستند و 
از قرآن جداشدني نیستند و تمام رفتار و گفتار و اعمال شان براساس قرآن و 
نیز مترجم و مفسر قرآن مي باشند. بنابراین اگر در مسئله اي نسبت به ائمه ـ 
علیهم السالم ـ ایجاد شبهه اي شود که بعضي از اعمال آنها در ظاهر مطابق 
با قرآن نیست! یا باید در فهم خود از قرآن شک کنیم یا برداشت ما از رفتار 

معصومین اشتباه بوده است، چون آنها قرآن ناطق هستند.
دیگر اینکه فرق است بین شهادت و خودکشی. هالکت و خودکشی ضایع 
شدن و هدر دادن خود بدون ثمره و هدف است، که مورد نکوهش خدا و خلق 

1   حماسه حسیني، ج3، ص84.
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خدا قرار مي گیرد، اّما شهادت در راه خدا مانند شهادت امام حسینـ  علیه السالم 
ـ که با ریختن خون خود دین رسول اهللـ  صلی اهلل علیه وآلهـ  را حیات دیگري 
بخشید و اسالم ناب را زنده نگه داشت و دانشگاه و مکتب عشق و ایثار و از 

خودگذشتگي شده است، این حیات است نه ممات.1  
در این جهان اهداف مقدسي است که جان انسان در مقابل آن ارزشي ندارد 
و با خطر افتادن آن اهداف )مانند: دین اسالم، حیثیت جامعه اسالمي، و...( الزم 
است جان را فداي آن هدف مقدس کرد و امام حسینـ  علیه السالمـ  با در خطر 
افتادن اسالم و تحریف مطالب قرآن، جان خویش را در کف اخالص گذاشت، 
همان گونه که حضرت علي ـ علیه السالم ـ در لیلة المبیت براي حفظ جان 
پیامبر که هدف مقدس تري بوده است در رختخواب پیامبر خوابید. این گونه 
از  جان فدا کردن ها هالکت نیست. هالکت مرگ بدون دلیل است که هم 
زندگي دنیا متضرر شده و سرمایه عمر خویش را از دست می دهد و هم زندگي 
زیبا و جاودانگي آخرت؛ اّما در شهادت هرچند انسان حیات زودگذر زندگي 
دنیوي را از دست مي دهد ولي در مقابل حیات جاوید آخرت را خریده است، در 

دنیا نیز یاد و خاطره او زنده و الگوي آیندگان مي گردد.
از جهت بعد توحیدي نیز مالک تمام موجودات، آفریدگار یکتا است. و 
آن چه از طرف خدا صادر مي شود چه در قضا و قدر تکویني و چه در قضا و قدر 
تشریعي )دستور جهاد،  امر به معروف و...( همه داراي خیر و مصلحت و کرامت 

است وهیچ گاه در آن هالکت نیست.
به این نکته نیز باید توجه داشت که  امام حسین ـ علیه السالم ـ جنگ و 
جهاد ابتدایي نکرد؛ بلکه یزیدیان به جنگ او رفتند و آن حضرت و یاران اندکش 

1   ر.ك؛ نهضت عاشورا، ص 25. 
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دفاع کردند و کشته شدند.

 سؤال: با توجه به اينکه ائمه علم غیبی دارند؛ چرا امام حسین{	پس 
از رسیدن به کربال نام آن سرزمین را پرسیدند؟ 

در پاسخ به این سؤال باید به این نکته توجه کرد که با آن که ائمه معصومینـ  
علیهم السالم ـ دارای علم گسترده ای بودند اما وظیفه داشتند در امور روزمره 
زندگي از علم غیب استفاده نکنند و مانند بقیه مردم زندگي کنند. آنان از 
جنس بشر بودند و در اعمال و رفتار و معاشرت مانند یک بشر عادي زندگي 
مي کردند؛ با همین چشم می دیدند، با همین گوش مي شنیدند، برطبق ظواهر 
و شواهد داوري مي کردند و با مردم و اصحاب خود در کارها و جنگ ها مشورت 
مي کردند، مصیبت و بیماری برایشان پیش می آمد و براي معالجه بیماري 
به طبیب مراجعه مي کردند، مانند یک بشر عادي به ارشاد و هدایت مردم 
مي پرداختند و مردم نیز با اراده و اختیار ایمان مي آوردند؛ لذا آنان در امور روزانه 

زندگي هرگز از علم غیب استفاده نمي کردند.
با این حال اگر برای ائمه معصومین ـ علیهم السالم ـ امور مربوط به احکام 
دیني و مسائل اسالمي پیش مي آمد که بیان آن نیاز به علم غیب داشت و یا 
موضوع و فعل حرام و کار زشتي پیش مي آمد که ارتکاب آن ولو از راه سهو 
و نسیان در نظر مردم قبیح و زشت بود و به مقام امامت ضربه مي زد، در 

این صورت از علم غیب استفاده مي کردند.
عالمه طباطبایي”ره” در استفاده ائمه معصومین از علم غیب چنین مي گوید: 
»انبیاء و ائمهـ  علیهم السالمـ  در آن اموري که مربوط به اداي رسالت و رساندن 
پیام الهي به مردم باشد، اگر نیاز به استفاده از علم غیب باشد از آن استفاده 
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مي کند نه در هر امر عادي«.1 
بر این مطلب روایاتي نیز وجود دارد؛ به عنوان مثال وقتي جهم بن صفوان 
خدمت امام رضاـ  علیه السالمـ  عرض مي کند: همانا امیرالمؤمنینـ  علیه السالم 
و در چه مکاني  بود و مي دانست که در چه شبي  را شناخته  قاتل خود  ـ 
به شهادت مي رسد و چون صداي مرغابي ها را در خانه شنید، فرمود: اینها 
نعره زناني هستند که نوحه گراني پشت سر دارند و وقتي امّ کلثوم خدمت پدر 
عرض کرد: کاش امشب در خانه نماز بخواني و براي نماز جماعت دیگري را 
بفرستي، آن حضرت قبول نکرد و بدون اسلحه رفت و حال آن که مي دانست ابن 
ملجم او را با شمشیر به شهادت مي رساند و اقدام به چنین کاري جایز نیست؟

آنچه گفتي درست است ولي خود آن  فرمود:  ـ  ـ علیه السالم  امام رضا 
حضرت اختیار فرمود که در آن شب مقدرات خداي عّزوجّل اجرا شود.2 عالمه 
مجلسي وقتي این روایت را نقل مي کند، مي گوید: کسي که مقدرات الهي و 
علل و اسباب آن را نمي داند، مي تواند از آنها دوري و اجتناب ورزد و به اجتناب 
مکلف شود، اّما کسي که به جمیع حوادث و پیش آمدها عالم است، چگونه 
ممکن است او را به اجتناب و دوري از آن مکلف نمود؟ اگر چنین چیزي ممکن 
باشد الزم مي آید که هیچ یک از مقدرات نسبت به او واقع نشود.3 پیامبر و ائمه 
ـ علیهم السالم ـ مي توانند به اذن الهي از حوادث و پیش آمدها و افعال آینده 
خودش یا دیگران آگاه شود، با این حال این علوم غیبی مسیر حوادث را تغییر 

نمي دهد و در افعال و اراده ها اثر نمي گذارد و منشأ تکلیف قرار نمي گیرد.

1   ترجمه تفسیر المیزان، ج20، ص88ـ  89.
2   کافي، ج1، ص259.

3   بحار االنوار، ج42، ص246 به بعد.
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بنابراین ائمه معصومین ـ علیهم السالم ـ علم غیب داشتند، ولي در امور 
روزانه زندگي نه از آن استفاده  کردند و نه وظیفه داشتند از آن استفاده کنند. 
امام حسینـ  علیه السالمـ  نیز اسم سرزمین کربال را مي دانست و نیز مي دانست 
که این منطقه خاص که بین دو نهر آب دجله و فرات واقع شده است کربال 
است، ولي وظیفه نداشت از آن علم غیب استفاده کند و مانند بقیه مردم عمل 
کرد و وقتي وارد سرزمین کربال شد، اسم آن را سؤال کرد تا هم برای یاران و 
اصحاب خودش روشن کند که اینجاست وعده گاه الهي و هم به بقیه مردم و 
مردم کوفه بنمایاند که اینجاست قتلگاه او که جدش پیامبر خداـ  صلی اهلل علیه 

وآله ـ از آن خبرداده بود.

 سؤال: اساسأ دايره علم غیب امام چه مقدار است؟ 
همانطور که قبال بیان شد خداوند متعال در سوره جن مي فرماید: »عالُِم الَْغْیِب 
َفال یُْظِهُر َعلی َغْیِبِه أََحداً إاِلَّ َمِن اْرتَضی ِمْن َرُسوٍل... ؛1 دانای غیب اوست و 
هیچ کس را بر اسرار غیبش آگاه نمی سازد، مگر رسوالنی که آنان را برگزیده...« 
وقتي این آیات را در کنار آیاتي که علم غیب را مختص خداوند مي داند،2 قرار 
مي دهیم چنین نتیجه مي دهد که خداوند متعال، غیب را ذاتاً و استقالالً مي داند 

و غیر خداوند، غیب را به تعلیم الهي مي دانند... . 
برگزیده خداوند  ـ که  وآله  علیه  اکرم ـ صلی اهلل  آیه، رسول  این  طبق 
است، علم غیب را به تعلیم الهي مي داند و با توجه به این که ائمه اهل بیت ـ 
علیهم السالمـ  وارثان پیامبر اکرم هستند آنها نیز از علوم غیبی آگاه اند. چنان چه 

1   جن: 26 و 27.
2  انعام: 59؛ اعراف: 188؛ نمل: 65.
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امام رضاـ  علیه السالمـ  در تفسیر این آیه فرمودند: رسول خداـ صلی اهلل علیه 
وآلهـ  نزد خداوند برگزیده است و ما اهل بیت، وارثان همان رسولي هستیم که 
خداوند او را از آن چه از غیبش بخواهد، آگاه مي گرداند، پس آنچه گذشته و 

آن چه تا قیامت اتفاق خواهد افتاد را مي دانیم.1 
َُّه  امام باقر ـ علیه السالم ـ نیز در تفسیر آیه »إاِلَّ َمِن اْرتَضی ِمْن َرُسوٍل َفإِن
یَْسُلُک ِمْن بَْیِن یََدیِْه َو ِمْن َخلِْفِه َرَصداً«2 می فرماید: “رصد” یعني یادگیري از 
نبي و قول خداوند “من بین یدیه” یعني در قلب پیامبر، الهام را القاء مي کند 
تا این که نبي بداند رسالت هاي پروردگارش را ابالغ کرده و عليـ  علیه السالمـ  

احاطه دارد بر آن چه از علم نزد پیامبر، موجود است.
در روایتي از امام صادق ـ علیه السالم ـ آمده است: “امامي که نداند چه 
بر بندگانش  او به کجا مي انجامد حجت خدا  او مي رسد و کار  مصیبتي به 
نخواهد بود”.3 و امام رضاـ  علیه السالمـ  در ضمن حدیثي مفصل دربارۀ امامت 
می فرماید: »هنگامي که خداوند متعال کسي را به عنوان امام براي مردم بر 
مي گزیند به او سعة صدر عطا مي کند، چشمه هاي حکمت را در دلش قرار 
مي دهد و علم را به وي الهام مي کند تا براي جواب از هیچ سؤالي در نماند و در 
تشخیص حق سرگردان نشود، پس او معصوم و مورد تأیید و توفیق الهي بوده 

و از خطاها و لغزش ها در امان خواهد بود...«.4 
درباره دایرۀ علم غیب امامان نیز در روایات ائمه معصومین ـ علیهم السالم 

1   المیزان، ج20، ص53 و 59 )با تصرف(.
2  »مگر رسوالنی که آنان را برگزیده و مراقبینی از پیش رو و پشت سر برای آنها قرار می دهد«؛ جن: 

 .27
3   اصول کافي، ج1، ص258.

4  اصول کافي، ج1، ص198-203.  
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ـ به آن اشاره شده است؛ امام باقرـ  علیه السالمـ  در توضیح آیه »َو أَْحصیَ  کلُ َّ 
شیَ ْءٍ َعَدَدا؛1 و همه چیز را احصار کرده است« فرمودند: علم گذشته و آینده تا 
روز قیامت نزد معصوم مي باشد، حتي هر انساني را با اسم و نسب مي شناسد و 
این که چه کسي به مرگ طبیعي مي میرد و چه کسي کشته مي شود و این که 

چه کسي اهل بهشت و چه کسي اهل آتش مي باشد.2
بنابراین امام معصوم عالوه بر علم عادي که براي نوع بشر قابل تحصیل است 
از علم لدني و خدادادي )علم غیب( نیز بهره مند است. امام به حسب علو رتبه 
وجودیش به لطف و اذن الهي به سرچشمه علم الهي متصل و از حقایق حوادث 
عالم آگاه است و دایرۀ علم آن بزرگواران، گذشته و آینده و از ابتدا تا انتهاي 

خلقت مي باشد. 
با این بیان هرگز نمي توان گفت که امام حسین ـ علیه السالم ـ از فرجام 
کارش آگاه نبود؛ بلکه به یقین امام حسین ـ علیه السالم ـ بیشتر از هرکس از 
فرجام کارش آگاه بوده. اخبار فراواني بر آگاهي داشتن امام حسینـ  علیه السالم 
ـ از شهادتش در کربال داللت مي کند. استاد جعفریان در این باره مي نویسد: از 
مسائلي که در بعد تاریخي حماسة عقیدتي کربال سهم به سزایي دارد، مسألة 
»غیب« است... در این زمینه روایات بسیاري وجود دارد که در بیشتر آنها آمده 
است که رسول خداـ صلی اهلل علیه وآلهـ  از شهادت امام حسینـ  علیه السالمـ  
خبر داده بودند. عالمة امیني بخشي از این نقل ها را در کتاب »سیرتنا و سنتنا« 

فراهم آورده اند. کتاب هاي اهل سنت مملو از این اخبار و آثار است.3 

1   جن: 28.
2   مشارق انوارالیقین، ج1، ص267. 

3   حیات فکري و سیاسي امامان شیعهـ  علیهم السالمـ  ، ص218.
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در روایتي آمده است که امام حسین ـ علیه السالم ـ در شبي قبل از آن که 
از مدینه به سوي مکه هجرت کند، بر سر قبر رسول خدا ـ  صلی اهلل علیه وآله 
ـ آمد، پس از آن که کنار قبر خوابش برد، در خواب پیامبر و جمعي از مالئکه 
را دید، پیامبر او را در آغوش گرفته و بدو فرمود: »اي حسین! مي بینیم که به 

زودي به دست گروهي از اّمت من در کربال تشنه کشته خواهي شد.... «.1 
و در خبر دیگري آمده است که امام ـ علیه السالم ـ در مکه فرمودند: من 
جّدم را در خواب دیدم، به من دستوري داد که براي اجراي آن مي روم و در 
نامه اي براي سعید بن عاص، با استناد به همین خواب نوشتند: تو را از نکته اي 
آگاه کنم که من جد خود را در خواب دیده ام، او به من خبري داده که من 
به دنبال آن هستم...2 و وقتی به کربال رسیدند فرمود: پدرم در حین رفتن به 
صّفین از این جا عبور کرد که من با او بودم، اسم این محل را پرسید و به او 
گفتند؛ آنگاه فرمود این جا محل فرود آنها و ریختن خون شان است. در این باره از 

او پرسیدند، فرمود: جمعي از اهل بیت در این جا فرود خواهند آمد.3 
بر این اساس، امام حقیقت افعال اختیاري خود را مانند خوردن میوۀ مسموم، 
ضربت خوردن در محراب و یا شهادت خود و یارانش را از منظر باالتري که 
همان منظر علم الهي است مي نگرد و سرانجام کارها را مي داند؛ اما با توجه 
به این که علم غیب امام همانند علم الهي تأثیري در حوادث عالم ندارد امام ـ 
علیه السالم ـ بر اساس آن عکس العملي نشان نمي دهد و بر طبق علم بشري 
خود عمل مي کند؛ لذا این علم براي امام تکلیف آور نیست، زیرا علمي موجب 

1   ر.ك: ترجمة االمام الحسینـ  علیه السالمـ  .
2   تاریخ طبري، ج4، ص291؛ ترجمة االمام حسینـ  علیه السالمـ  ص202.

3   همان، به نقل از اخبار الطوال، ص253.
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تکلیف است که مکلف بتواند بر اساس آن علم منشاء تغییر و تأثیر باشد.1 عالوه 
بر این وقتي امام با لطف و اذن الهي به مرتبه اعالي کمال و علو وجودي مي رسد 
و با منبع علم الهي تماس پیدا مي کند، در اوج مقام فناء در ذات الهي است. او 
در این مقام فقط خدا را مي بیند و تنها مشیت الهي را مي پسندد و چون مشیت 
الهي را براساس نظام علت و معلولي و قضا و قدر در تحقق حوادث هستي و 
پدیده هاي آن، به دنبال علت تامه شان مي یابد، خواسته اي برخالف آن ندارد و 
به همین علت تالش براي تغییر این حوادث از جمله شهادت خود )با قطع نظر 

از این که تأثیري ندارد( صورت نمي دهد.2

 سؤال: جنگ در کربال از چه زماني شروع و کي تمام شد؟
طبق آنچه در کتب تاریخي و مقاتل معتبر نوشته شده، صبح روز عاشورا دهم 
محرم سال 61 هجري قمري، امام حسینـ  علیه السالمـ  از خیمه خود بیرون 
آمدند و بر اسبي یا شتري سوار شدند و به سمت سپاه عمر سعد رفتند و 
خطبه اي ایراد فرمودند و با مردم اتمام حجت کردند، سپس برگشتند و سپاه 
خود را آراستند. بعد از مدتي عمر سعد پیشاپیش لشکر بي دین خود جلو آمد 
و تیري به جانب اصحاب امام حسین ـ علیه السالم ـ رها کرد و به اهل کوفه 
خطاب کرد که شما در نزد ابن زیاد گواهي دهید، اولین کسي که تیر انداخت و 

جنگ را شروع کرد من بودم.3
آن چه مسلم و قطعي است این است که جنگ امام با سپاه عمر سعد صبح 

1   ر.ك: تفسیر المیزان، ج18، ص192؛ ج13، ص72-74؛ ج19، ص92. 
2   همان.

3   ر.ك: سوگنامه کربال، ص177.
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روز عاشورا اندکي بعد از روشن شدن آسمان شروع شد. این جنگ تا ظهر ادامه 
داشت و حضرت نماز ظهر روز عاشورا را با اصحابي که هنوز شهید نشده بودند 

خواندند و بعد از نماز ظهر به جنگ خود ادامه دادند.
با شهادت امام حسینـ  علیه السالمـ  جنگ به پایان رسید و سپاه عمرسعد 

به خیمه گاه زنان و فرزندان امام حمله کردند و آنها را آتش زدند.1
و به این ترتیب دوران اسارت خاندان پیامبرـ صلی اهلل علیه وآلهـ  در عصر 

روز عاشورا آغاز شد.

اينکه معجزۀ به وجود آوردن آب و  با  امام حسین{  سؤال: چرا   
نفرين کافران را داشت اين کارها را در روز عاشورا انجام نداد؟ 

از افتخارات هر مسلمانی شهادت و یکی از مهم ترین دستورات اسالم جهاد است 
که برای دفاع از دین و توسعة آن به صورت یک وظیفه بر مسلمانان تشریع شده 
است. امامـ  علیه السالمـ  نیز مشمول این تکلیف است و طبیعی است انجام این 
دستور مهم که در قرآن ده ها آیه در فضیلت آن و عظمت مجاهدین آمده است، 
زحمات و سختی هایی را به همراه دارد. حال اگر امامـ  علیه السالمـ  این تکلیف 
الهی را انجام بدهد ولی مشکالت آن را از قبیل جراحات و گرسنگی و تشنگی 
به صورت معجزه و خارق العاده برطرف نماید و یا در امر جهاد، همیشه پیروزی 
ظاهری نیز نصیب امام و لشکریانش شود دیگر جهاد و شهادت مفهوم واقعی 
خود را از دست خواهد داد. بنابراین تحمل جهاد و مشکالت آن برای امام ـ 
علیه السالمـ  و غیر او باید یکسان باشد و اداء این تکلیف به طور طبیعی صورت 
بگیرد؛ چراکه پیامبرـ  صلی اهلل علیه وآلهـ  و امامـ  علیه السالمـ  نیز بشر هستند 

1   نفس المهموم، ص329.
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و وظایف خود از قبیل هدایت و اطاعت را از راه های طبیعی انجام می دهند.
در مورد نفرین امامـ  علیه السالمـ  در جریان کربال دو حالت ممکن است:

الف: این که امام ـ علیه السالم ـ نفرین کرده باشد؛ به گونه اي که در همان 
صحنة کربال دشمن به طور دسته جمعی مستأصل و به طور کلی نابود و پیروزی 
ظاهری نیز نصیب امام شده باشد. قطعاً چنین نفرینی صورت نگرفته است. این 

امر دالئلی می تواند داشته باشد:
1.در قرآن کریم آمده: »در حالی که امت استغفار کنند و یا پیامبر در 
میان شان باشد خدا آنها را عذاب نمی کند«1و می دانیم همان گونه که پیامبر 
اسالم رحمة للعالمین و هادی به سوی حق و مایة نجات امت است و عذاب های 
امت های پیشین به سبب وجود حضرت محمد ـ صلی اهلل علیه وآله ـ از این 
امت برداشته شده است، اوصیاء آن حضرت نیز چنین اند و به جز مقام نبوت 
ـ  امام حسین  لذا  را دارند؛  ـ  همة مقامات رسول خداـ صلی اهلل علیه وآله 
علیه السالم ـ در روز عاشورا تا آخرین لحظه سعی کرد دشمن را از هالکت 
نجات دهد تا مبادا کسی بدون آگاهی از حقیقت در ورطة سقوط قرار بگیرد. 
امامـ  علیه السالمـ  عناد شخصی با دشمن ندارد و حتی حّر بن یزید ریاحی را 
که تا چند لحظه قبل، دشمن و سد محکم سر راه امام ـ علیه السالم ـ بود را 
پذیرفت و از او استقبال کرد و وقتي شهید شد طبیبانه به بالین سرش رفت و 

برایش دعا کرد. 
بنابراین امام ـ علیه السالم ـ که خود ناجی است و امان اهل زمین است، 
هیچ گاه در حق امت به گونه اي نفرین نمی کند که مستأصل و ریشه کن شوند؛ 
چراکه امامـ  علیه السالمـ  خود علت بقاء عالم است. از امام باقرـ  علیه السالمـ  

1   انفال: 33.
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سؤال شد که دلیل احتیاج مردم به امام و نبی چیست؟ فرمود: »وجود آنها برای 
بقاء عالم الزم است.«1 و رسول خدا ـ صلی اهلل علیه وآله ـ فرمود: »ستارگان 

امان اهل آسمان اند و اهل بیت من امان اهل زمین«.2
2. نتیجه اي که از شهادت امامـ  علیه السالمـ  و شهدای کربال نصیب اسالم 
شد، معلوم نبود از راه »نفرین« نصیب اسالم بشود؛ چراکه هدف امام حسین 
ـ علیه السالم ـ معرفی اسالم حقیقی، اصالح امت جدش، امر به معروف و نهی 
از منکر و برداشتن پرده نفاق از چهره یزیدیان بود، و با شهادت امام این هدف 
محقق می شد. مسأله شهادت امام حسین ـ علیه السالم ـ و اسارت اهل بیت، 
نهایت قساوت دشمن و مخالفتشان را با قرآن و اسالم و نداي وجدان و سفارش 
رسول خدا ـ صلی اهلل علیه وآله ـ در مورد اهل بیت نشان داد و معلوم کرد که 
آنها برای به دست آوردن پول و پست و مقام چند روزه دنیا تا چه اندازه حاضراند 
تن به ذلت داده، حکم وجدان خویش را زیر پا بگذارند و خود را مستوجب 
عذاب الهی نمایند؛ همان گونه که امام حسین ـ علیه السالم ـ فرمود: »خشم 
خدا بر یهودیان آنگاه سخت گردید که برای او فرزندی قائل شدند و خشم خدا 
بر مسیحیان آنگاه شدید شد که خدایان سه گانه قائل شدند و خشم خدا بر 
آتش پرستان وقتی بیشتر شد که به جای خدا، آفتاب و ماه را پرستیدند و غضب 
خدا بر قوم دیگری )که خود را امت پیامبر خاتم می دانند( آنگاه شدیدتر شد که 

بر کشتن پسر پیامبرشان هماهنگ گردیدند«.3 
اگر امام حسین ـ علیه السالم ـ لشکر دشمن را نفرین می کرد و همه آنها 

1   تفسیر کنز الدقایق، ج5، ص334.
2   همان.

3   لهوف، ص101.
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نابود می شدند، امام تنها برای مدت موقتی از چنگ دشمن رهایی می یافت؛ اما 
زمینه تبلیغ اسالم، معرفی حقیقت و از بین بردن پرده های تاریکی که تبلیغات 
دروغین ایجاد کرده بود، با وجود حکومت شام فراهم نمی شد؛ در حالی که 
امام حسین ـ علیه السالم ـ از طریق تحمل شکست ظاهری و بهره مند شدن 
از نعمت شهادت، این زمینه را با اسارت اهل بیت ـ علیهم السالم ـ فراهم کرد 
و مبلغین خود را به خانه دشمن فرستاد و به اهداف خویش )که حفظ اسالم، 
رسوائی همیشگی دشمن و پرده برداشتن از چهره حکومت زور، تزویر و دروغ 
بود( دست یافت. در حقیقت مرحله بهره برداری از قیام امام ـ علیه السالم ـ به 
وسیله اهل بیت بعد از شهادت امامـ  علیه السالمـ  انجام یافت به گونه ای که در 
کوفه قیام تّوابین به وجود آمد و بعد همین کوفه علیه شام و ابن زیاد قیام کرد.

ب: نفرین برخی افراد خاص به دالیل خاصی و نیز نفرین دشمن به گونه اي 
که گرفتار ذلت شود در روز عاشورا توسط امام ـ علیه السالم ـ صورت گرفته 

است که خود به دو صورت تحقق یافته است:
اول: در یکی از سخنرانی های روز عاشورا حضرت دست های خود را به سوی 
آسمان بلند کرده، لشکر دشمن را به طور عام چنین نفرین کرد: »خدایا قطرات 
باران را از آنان قطع کن و سال هایي مانند سال های یوسف بر آنها بفرست و غالم 
ثقفی را بر آنان مسلط گردان تا با کاسه تلخ ذلت، سیراب شان سازد.... و از آنان 
انتقام من و خاندان و پیروانم را بگیرد؛ زیرا اینان ما را تکذیب کردند و در مقابل 

دشمن از یاری ما دست برداشتند...«.1 
دوم: در روز عاشورا پس از آن همه هدایت های امامـ  علیه السالمـ  چند نفر 
لجاجت و عناد را به نهایت خود رساندند و عمداً بر حقیقت سرپوش گذاشتند 

1   همان، ص99.
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و آن را منکر شدند؛ لذا حضرت به دالیل خاصی آنها را به طور خاص و به نام 
نفرین کرد.

1. امام حسینـ  علیه السالمـ  محمد بن اشعث را که قرابت امامـ  علیه السالم 
ـ را با پیامبر صریحاً انکار کرد این گونه نفرین کردند: »خدایا همین امروز ذلت 

زودرس او را بر من بنمایان«.
2. عبداهلل بن حوزه را این گونه نفرین نمود: »خدایا او را به سوی آتش 
بکشان«؛ نفرین امام ـ علیه السالم ـ در مورد این دو در همان روز به اجابت 

رسید.
3. عبداهلل بن حصین را این گونه نفرین نمود: »خدایا او را با تشنگی بکش 

و هیچ گاه نبخش«.
4. و به عمر بن سعد فرمود: »خدا کسی را بر تو مسلط کند که در رختخواب 
سر از تنت جدا کند و امیدوارم از گندم عراق جز اندکی نخوری«1؛ نفرین امامـ  

علیه السالمـ  در مورد این دو نفر بعد از عاشورا به اجابت رسید.
 

 سؤال: چرا امام حسین{ پس از بستن آب در کربال، چاه آبي نزد و 
از اين تاکتیک استفاده نکرد؟

اوالً؛ حفر چاه در جنگ هاي صدر اسالم براي رفع عطش معمول نبوده است. در 
آن زمان معموالً شترهایي و یا اسب هایي براي حمل مشک هاي آب لشگر در 
نظر گرفته مي شده است. و اگر مشک ها خالي مي گشت در نزدیک ترین محل 

آب )چشمه، رودخانه، و...( آنها را دوباره پُر مي کردند.
ثانیاً؛ اساساً در محاصره هاي جنگي به خصوص، حفر چاه ممکن نبوده است؛ 

1   سخنان حسین بن علیـ  علیه السالمـ  ، ص139 و 182.



139 سؤاالت و شبهات فضای مجازی

زیرا سخن از محاصره و نیز نبودن امکانات حفر چاه است. حفر چاه براي رسیدن 
به آب باید عمیق و یا دست کم نیمه عمیق باشد و این در حالي است که در 
شرایط طبیعي بدون هیچ ابزار الزم، ممکن نیست و اگر هم ممکن باشد زمان بر 
است. در کربال امام و یاران باوفایش در محاصره بوده اند، به طوري که نه راه پس 
داشتند و نه راه پیش، آن هم بدون هیچ ابزاري براي حفر چاه، و در یک زمان 
بسیار کوتاه. ابن سعد روز نهم محّرم خواست حمله را شروع کند، ولی امام یک 
شب دیگر از آنها مهلت خواست و به روز دهم )عاشورا( تغییر یافت.1 با این 
حساب تنها دو روز براي حفر چاه مهلت بود؛ زیرا فرض بر آن بوده است که 
روز نهم جنگ بر امام تحمیل مي شود و این فرصت بسیار محدودي برای حفر 

چاه بود.
ثالثاً؛ حفر چاه، برای حضرت نیاز و اضطرار نبوده است؛ چراکه نهر فرات در 
چند قدمي امام و یاران وجود داشت و تنها مانع، محاصره آنها بوده است که 
این مانع در ساعت هاي نخستین بستن آب، با وجود دلیرمرداني چون ابوالفضل 
العباس و علي اکبرـ  علیهما السالمـ  به راحتي برطرف مي شد؛ هم چنانکه بارها 
مي رفتند و مشک ها را پر از آب مي کردند و برمي گشتند. هر چند در روزهاي 
میاني و پایاني بستن آب مخصوصاً روز عاشورا حلقه ي محاصره ي آب تنگ تر و 
تعداد سپاه ابن سعد از پانصد نفر به چهار هزار و پانصد نفر رسید. با این توصیف 
تا شب عاشورا )یعني تا قبل از آخرین دفعه اي که حضرت عباسـ  علیه السالمـ  
در روز عاشورا به شریعه رفتند( در این مدت سه روز )هفتم تا نهم محرم( آب به 
اندازه ي رفع نیاز و حتي بیش از مقدار نیاز در مشک ها موجود بود، به طوري که 
حضرت عباس و حضرت علي اکبرـ  علیهما السالمـ  به همراه سي نفر از اصحاب 

1   اللهوف، ص127.
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به دستور امام تنها در شب عاشورا با یک نبرد سخت وارد شریعه شده و همه ي 
مشک ها را پر از آب کرده و به خیام برگشتند. از این رو در شب عاشورا تمام یاران 
وضو گرفته و یا غسل کردند و تا صبح به عبادت پرداختند. نقل تاریخ حاکي 
است که آب براي نظافت جسم یاران نیز باقي بود و با وجودی که از آن بهره های 
مختلف برده شد اضافه هم آمد و باقي مانده ي آن را براي فرداي خود نگهداري 
کردند. اما متأسفانه صبح روز عاشورا بعد از حمله ي ابن سعد با تیرباران خیام 

حسیني، تمام مشک ها پاره و آب ها روي زمین ریخته شد.1
بنابراین اساساً حفر چاه لغو و بیهوده و نیز غیر ضروري به نظر مي رسید.

رابعاً؛ براي یک فرمانده ي جنگ، تدبیر امور و شناخت و تشخیص مصالح 
ضرورت دارد. یک فرمانده ي به اهدافش با توجه با شرایط و امکانات و زمان 
موجود تصمیمات الزم را می گیرد و از تاکتیک عملیاتي بهره مي جوید. در 
جریان کربال اگر امام حسینـ  علیه السالمـ  دلیر، براي حفظ خود و نیروهایش 
و براي ضربه وارد کردن به دشمن و نیز برای رسیدن مي خواست یاران خود 
را با آن زمان محدود و با توجه به عدم وجود ابزار و امکانات الزم، به حفر چاه 
آب مشغول کند، تاکتیک هاي مهم تر بر زمین مي ماند؛ بسیاری از تاکتیک های 

جغرافیایي، فرهنگي، نظامي، اعتقادي و... .2

 سؤال: چرا امام حسین{ و اهل بیتش برای رفع تشنگی از شیر 
حیواناتی که همراه داشتند مانند شتر، استفاده نکردند؟

در منابع تاريخی غیر از شتر و اسب وجود حیوان ديگری در کاروان امام حسین 

1   ر.ك: نفس المفهوم، ص117.
2   ر.ك: شرح شمع، ص163.
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ـ علیه السالم ـ گزارش نشده است که بیش تر آنان هم اسب بوده است و اگر 
چه در میان مرکب های اين کاروان چند شتر بوده است، اما با توجه به اين که 
تنها شتر ماده می تواند شیر دهد، معلوم نیست چه تعداد از آنها ماده بوده است.

معموالً در سفرهای با مسافت طوالنی از شترهای باردار و شترهايی که 
فرزند داشته باشند و شیرده باشند کمتر استفاده می شود، ضمن آن که شیر شتر 
کمی شور و دارای طبع گرم است که برای رفع عطش مناسب نیست. با اين 
حال اگر بپذيريم که برخی از شترها شیرده بوده اند و نیز بپذيريم شیر جايگزين 
آب باشد، با توجه به تعداد افرادی که در روز عاشورا همراه امام بودند حدود 
دويست نفر بوده اند، اين امکان وجود نداشته است که همگی بتوانند از شیر چند 
شتری که همراه حضرت بودند سیراب شوند. اين را نیز بايد در نظر داشت که 
هر حیوانی برای شیر دادن بايد تغذيه و آب مناسب برای نوشیدن داشته باشد 
و با توجه به مشکل کم آبی و عدم دسترسی به آب و تشنگی شديد روز عاشورا، 

شیر خود شترها هم تمام می شد.
نداشته  وجود  از شیر حیوانات  استفاده  امکان  متعدد  به داليل  بنابراين 
است و اگر اين امر ممکن بود حتماً امام حسین ـ علیه السالم ـ از آن استفاده 
می کرد؛ چراکه اگر اين مسئله به ذهن ما بیايد به طور قطع به ذهن اباعبداهللـ  

علیه السالمـ  که از همه ما عاقل تر بوده است نیز می آيد.

امام حسین{		به حضرت عباس اجازه  سؤال: چرا در روز عاشورا   
جنگ نداد و فقط اجازه آب آوردن را به ايشان داد؟ 

عدم اجازه جنگ از سوي امام حسین به حضرت عباس ـ علیهما السالم ـ دو 
علت مي تواند داشته باشد: 
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1. در روز عاشورا امام حسین ـ علیه السالم ـ پرچم خود را به دست برادر 
بزرگوارش عباسـ  علیه السالمـ  عطا کرد.1

علمداری سپاه، منصب بسیار حّساس و مهّمي است و رسم آن روز اعراب هم 
چنین بود که پرچم را به دالورترین و شجاع ترین مردان مي سپردند؛ زیرا علمدار 
پیوسته در وسط لشکر قرار داشت و چنان چه او مقاوم و استوار بود و چنین 
قدرتي داشت که با یک دست شمشیر و با دست دیگر پرچم را نگهدارد، افراد 
سپاه روحیه مي گرفتند و برقرار مي ماندند.2 از همین رو جز دلیرمردان و آنان که 
ضعف و ترس و طمع بر آنان راه نمي یافت به پرچمداري برگزیده نمي شدند.3 
بدین سبب امام حسینـ  علیه السالمـ  براي علمداری سپاهش حضرت عباسـ  
علیه السالمـ  را که از همه شجاع تر و نیرومندتر بود، انتخاب کرده بود. این بیان 
از جمله امام حسین ـ علیه السالم ـ پیداست که وقتي حضرت عباس به نزد 
برادرش امام حسین ـ علیه السالم ـ آمد و برای رفتن به جنگ اجازه خواست، 
امام حسینـ  علیه السالمـ  در پاسخ فرمود: »اي برادر، تو صاحب لواي )پرچم( 
مني، هنگامي که تو از دنیا بروي، سپاه من نیز از هم گسسته خواهد شد.«4 

بنابراین بقاي سپاه امام وابستگي ویژه اي به عباس-علیه الّسالم- داشته است. 
و  امام  براي  تکیه گاه  و  ـ آخرین حامي  ـ علیه السالم  2. حضرت عباس 

اهل بیت ایشان محسوب مي شد. 
از آن جا که حضرت عباسـ  علیه السالمـ  نزد برادرش سیدالشهداء از بهترین 
ذخائر باقیمانده و عزیزترین حامیانش محسوب و آرامش خاندان حضرتش در 

1   االرشاد، ج2، ص141.
، ص109.  2   زندگاني حضرت ابوالفضلـ  علیه الّسالمـ 

3   سردار کربال )ترجمه العباس(، ص271.
4   بحار االنوار، ج45، ص41.
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کربال، به وجود او و شمشیر آخته اش وابسته بود، امام حسینـ  علیه السالمـ  به 
این آخرین سرمایه نهضت مقدسش اجازه پیکار نمي داد. این بیان نیز از کالم 
امام حسین ـ علیه السالم ـ هنگامي که بر بالین عباس ـ علیه السالم ـ درحال 
شهادت حاضر شد، روشن است؛ در آن لحظه امامـ  علیه السالمـ  فرمود: »االَن 
انکَسَر ظهري، و قلَّت حیلتي1؛ اکنون پشت من شکست و تدبیر و چاره من 

گسسته گشت«. 
اگرچه امام حسین ـ علیه السالم ـ به دالیلی که بیان شد اجازه جنگ به 
عباسـ  علیه السالمـ  را نداد، اما در نهایت اباعبداهلل با اجازه دادن به آن حضرت 
برای آب آوردن براي کودکان، در واقع اذن جنگ را هم به ایشان داد؛ زیرا آب 
آوردن عباس ـ علیه السالم ـ مستلزم جنگ و نبرد بوده است. عالمه مجلسي 
مي نویسد: عباسـ  علیه السالمـ  به سوي دشمن آمد ... چهار هزار تن موّکلین 
فرات او را محاصره و تیرباران کردند، آنان را پراکنده کرد و بنا به روایتي هشتاد 

تن از آنان را به قتل رساند.2
به این نکته نیز باید اشاره کرد که برخي از مورخین هیچ اشاره اي به عدم 
اجازه امام حسین ـ علیه السالم ـ برای جنگ به حضرت عباس نکرده اند و 
شهادت آن حضرت را بعد از کشتن شماري از دشمنان در جنگ ذکر کرده اند.3

 سؤال: با اين که امام حسین{ و يارانش در صحراي کربال شکست 
خوردند و به شهادت رسیدند، چگونه حادثه عاشورا باعث زنده نگه 

1   مناقب ابن شهر آشوب، ج3، ص256.
2   پیشین.

3   ر.ك: الفتوح، ج5، ص207.



سبک زندگی امام حسین{144

داشتن اسالم شده است؟ 
آخرین و کامل ترین دین الهی اسالم است که با رسالت آخرین پیامبر، حضرت 
محمد ـ صلی اهلل علیه وآله ـ تا روز قیامت ماندگار و پایدار خواهد بود. دین 
اسالم در مسائل اعتقادي، اخالقي، عبادي، اجتماعي، اقتصادي، سیاسي و نظامي 
به تأمین نیازهای انسان پرداخته و راه و رسم زندگي سالم در دنیا و راه رسیدن 
به سعادت و خوشبختی ابدي را در قالب آیات قرآن کریم و روایات رسول خدا 
ـ صلی اهلل علیه وآلهـ  و سایر ائمه معصومینـ  علیهم السالمـ  بیان کرده است. 
حفظ و قوام این دین در میان جامعه اسالمي به داللت حدیث ثقلین و احادیث 

دیگر نبوي در گرو تمسک به قرآن و اهل بیتـ  علیهم السالمـ  مي باشد.
متأسفانه با رحلت رسول خدا ـ صلی اهلل علیه وآله ـ برخی از مسلمانان 
به تدریج از اهل بیت آن حضرت و تعلیمات درست و صحیح آیات قرآن کریم 
فاصله گرفته و در نتیجه احادیث و روایات پیامبر اکرمـ  صلی اهلل علیه وآلهـ  در 
خصوص رهبري علمي، دیني و سیاسي مسلمین به فراموشي سپرده شدند؛ به 
ویژه هنگامي که خلیفه دوم کتابت و نشر احادیث رسول خدا ـ صلی اهلل علیه 

وآلهـ  را ممنوع کرد،1 زمینه بیشتري را براي این انحراف ایجاد نمود.
این انحراف باعث گردید که رفتار خلفا و سیره آنان به عنوان آموزه هاي 
اسالم از طرف اکثریت مسلماناني که از اهل بیتـ  علیهم السالمـ  دور شده بودند 
تلقي گردد و در این راستا عقایدي را به عنوان تعالیم اسالمي پذیرفته بودند که 
هیچ ارتباطی به اسالم نداشت. این سیاست انحرافي در زمان خالفت معاویه به 
جایي رسید که امام علیـ  علیه السالمـ  در منابر از طرف علماي درباري معاویه 

1   السقیفة و الفدك، ص76.
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در خطابه هاي نمازهاي جمعه مورد لعن قرار مي گرفت!1

این انحراف در عرصه عمل و نظر با خالفت یزید بن معاویه که از هیچ فسق 
و فجوري ابا نداشت به اوج خود رسید و چنین شخصي به عنوان امام مسلمین و 
خلیفه و جانشین رسول خدا ـ صلی اهلل علیه وآلهـ  از طرف بسیاري از مسلمین 
پذیرفته شد. اگر جلو این انحراف گرفته نمي شد به یقین این سنت سّیئه و 
روش حکومت امویان به خصوص حکومت یزید بن معاویه و سیره و رفتار او به 
عنوان حکومت اسالمي تثبیت مي گردید و به مرور زمان اصول عقاید و مباني 
دین مبین اسالم در تمام حوزه ها از ریشه کنده شده و از بین مي رفت و اسالم 
ناب و واقعي در البالي بدعت هاي این حّکام مدفون مي گردید. این قیام امام 
حسینـ  علیه السالمـ  و نهضت عاشورا بود که جلو این انحراف را گرفت و اسالم 

را از نابودي نجات داد.
باید توجه داشت که پیروزي تنها در غلبه نظامي و به دست گرفتن زمام 
حکومت و امور سیاسي نیست؛ چرا که پیروزي هاي نظامي معموالً مقطعي 
است و ماندگاري ندارد. امام حسین ـ علیه السالم ـ نیز براي به دست آوردن 
قدرت نجنگید؛ بلکه براي نجات اسالم از انحراف و رسوائي خاندان بني امیه و به 
ویژه یزید بن معاویه قیام کرد و با کشته شدن خود و یارانش و اسارت خانواده 
پاك رسول خداـ صلی اهلل علیه وآله ـ بقاء و صیانت دین اسالم را تضمین و 
بیمه کرد. امام حسینـ  علیه السالمـ  از پیش مي دانست که او در این جنگ و 
قیام بر دستگاه حکومتي و نظامي یزید و دشمنانش پیروزي نظامي به دست 
نمي آورد و به او الهام شده بود که همه آنان کشته شده و خانواده شان به اسارت 
خواهند رفت. این مطلب را امام ـ علیه السالم ـ هنگام عزیمت از مکه به سوي 

1   ر.ك: کامل ابن اثیر، ج13، ص242.
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عراق به روشني بیان فرموده است: »مرگ براي آدمیان به سان گردنبند بر 
گردن دختر جوان زیبنده و محتوم است، چه بسیار مشتاق دیدار پیشینیان 
خویشم، همچون اشتیاق یعقوب به یوسف. براي من مصرعي انتخاب شده که 
به آن خواهم رسید، گویا مي بینم اعضاي بدنم را گرگان بیابان ها در محلّي به 
نام »نواویس« و »کربال« قطعه قطعه مي کنند تا شکم هاي گرسنه خود را سیر و 
انبان هاي خالي خود را پر نمایند، از روز سرنوشت گریزي نیست... هر کس آماده 
است خون خود را در راه ما نثار کند و خود را براي دیدار خدا مهیا ساخته با ما 

حرکت کند که من بامدادان به خواست خدا حرکت مي کنم«.1
بنابراین امام ـ علیه السالم ـ به قصد گرفتن حکومت و قدرت و شکست 
دادن ظاهري و فیزیکي یزید و دستگاه حکومتي او قیام نکرد تا به آن رسد؛ 
بلکه او قیام کرد در راه نجات دین اسالم و حفظ تعالیم آن از سلطه آموزه هاي 
انحرافي و ضد اسالمي بني امیه و دیگران و نتیجه آن پیروزي واقعي و اساسي 
بود که تا روز قیامت اثر آن ماندگار بلکه روز به روز پررنگ تر و اثرگذارتر مي شود. 
این هدفی بود که امام حسینـ  علیه السالمـ  براي آن قیام کرد و به این هدف 
بزرگ هم رسید. اگر به چنین هدفي که براي آن قیام نموده بود نمي رسید، 
آنگاه این اشکال خود را نشان مي داد که حسین ـ علیه السالم ـ در این جنگ 
شکست خورده است؛ ولي بر خالف این تصور، امام حسین ـ علیه السالم ـ در 
راستاي نجات اسالم ناب از زندان جهل و خصمانه بني امیه به پیروزي ماندگار 

نائل گردید. برخي از آثار این پیروزي از این قرار است:
1. بالفاصله بعد از حادثه عاشورا مردم مدینه علیه یزید بن معاویه قیام 
کردند و یزید شخصي به نام مسلم را به مدینه فرستاد تا مردم مدینه را سرکوب 

1   مقتل ابومخنف، ص118.
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کند و به سپاهش دستور کشتن صحابه رسول خداـ صلی اهلل علیه وآله ـ و 
هتک حرمت به ناموس آنان را صادر نمود و سه روز مجاز شدند که در شهر 
مدینه هرگونه فجایعي بیافرینند و بعد از کشتن ده هزار نفر به ناموس آنان 
تجاوز کردند و با این کار ماهیت پلیدشان براي مسلمانان آشکارتر ساختند.1 
این قیام و نهضت عاشورا بود که یزید و دستگاه بني امیه را رسوا نمود و ثابت 
کرد که براي این جریان که خود را به نام اسالم جا زده بودند، نه پیامبر اسالم 

ارزشی دارد و نه اهل بیت پیامبر و نه صحابه پیامبر.
2. قیام هاي متعدد دیگري علیه خاندان بني امیه که مي خواستند چهره پاك 
اسالم را وارونه جلوه داده و آن را براي جهانیان تثبیت کنند، از آثار قیام عاشورا 
بود. قیام زید بن علیـ  علیه السالمـ  قیام ابو مسلم خراساني و سایر علویان، که 

سبب سقوط حکومت اموي شد برخي از آن قیام ها بود. 
سیدالشهدا ـ علیه السالم ـ با قیام و شهادت خویش، مردم را از جهالت و 
گمراهی که در اثر تسلط و تبلیغات سوء بنی امّیه پدید آمده بود، نجات بخشید.

استاد شهید مطهری در سخنان خود به این مهم اشاره دارند: »مقصود از 
جهالت مردم این نبود که چون مردم بی سواد بودند و درس نخوانده بودند، 
مرتکب چنین عملی شدند و اگر درس خوانده و تحصیل کرده بودند، ]این کار 

را[ نمی کردند.
نه، در اصطالح دین، جهالت، بیشتر در مقابل عقل گفته می شود و مقصود 
آن، تنّبه عقلی است که مردم باید داشته باشند؛ به عبارت دیگر، امام حسینـ  

علیه السالمـ  شهید فراموش کاری مردم شد.2

1   الغارات، ص564.
2.  حماسه حسینی، ج3، ص47.
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3. یکي از آثار مهم نهضت امام حسینـ  علیه السالمـ  گسترش عقاید و فقه 
اهل بیت که همان اسالم واقعي است، توسط امامان بعد از امام حسین به ویژه 
امام باقر و امام جعفر صادق ـ علیهم السالم ـ است. زمینه به وجود آمدن این 
اثر در گرو خون امام حسین ـ علیه السالم ـ و یاران او بود و اگر امام حسین ـ 
علیه السالم ـ قیام نکرده بود هرگز چنین شرایطي براي امامان بعدي در بیان 

عقاید و احکام ناب اسالمي به وجود نمي آمد.
4. قیام عاشورا و شهادت امام حسینـ  علیه السالمـ  و یاران آن حضرت سبب 
شد که مسلمانان واقعي با عنوان شیعه امامیه و پیروان اهل بیتـ  علیهم السالم 
ـ در دنیا باقي بمانند. اگر نهضت عاشورا تحقق پیدا نمي کرد معلوم نبود که 
مذهبي به نام اهل بیت ـ علیهم السالم ـ وجود داشت و چه بسا با قیام نکردن 
امام حسینـ  علیه السالمـ  بر روش و مسلک یزید مهر تأیید گذاشته می شد و با 

نابودي اصول اصیل اسالمي همگان بر همین روش باقي مي ماندند.
5. مراسم و برگزاري مجالس سخنراني و عزاداري در طول تاریخ به مناسبت 
عاشورا یکي از نتایج مهم این نهضت است که در حفظ اسالم و مباني آن نقش 
اساسي داشته است و باعث جذب و هدایت دیگر انسان ها به سوي راه حق 
گردیده است. بسیاري از نهضت هاي انقالبي و اسالمي نیز مرهون قیام عاشورا 
مي باشد؛ لذا امام خمیني )ره( فرمود: »این محرم و صفر است که اسالم را زنده 

نگه داشته است«.

 سؤال: اين کالم امام حسین{ که فرمودند: »أنا قتیل العبره؛ من 
کشته گريه ام” به چه معناست؟  

در روایتي از امام حسینـ  علیه السالمـ  نقل شده که ایشان فرمودند:»أنا قتیل 
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العبره الیذکرني مؤمن اال بکي؛1 من کشتة اشک و گریه هستم، هر مؤمني که 
مرا یاد کند گریه مي کند«.2

براي این جمله شریف، دو مفهوم در ابتدا به ذهن مي رسد:
1. »انا قتیل العبره« یعني انگیزه و هدف من از کشته شدن فقط براي آن 
بود که مؤمنین بر من گریه کنند. گریه مردم هدف نهایي قیام آن حضرت  باشد 
تا بدین وسیله گناهانشان بخشیده شود، مانند نسبتي که مسیحیان به دروغ به 
حضرت عیسی ـ علیه السالم ـ مي دهند که کشته شد تا گناه امتش بخشیده 

شود.
2. »انا قتیل العبره« یعني کشته شدن من، گریه هاي زیادي را به دنبال 
خواهد داشت و مؤمنین براي من گریه خواهند کرد که این گریه ها هدف من 
را زنده نگه مي دارد. گریه هاي مؤمنین نمي گذارد که هدف واالي من از قیام و 
شهادت فراموش شود. هدف تنها گریه کردن نیست، هدف دست یابي به ارزشي 

باالتر از اینها است که گریه تنها آن را حفظ مي کند.
براي پي بردن به حقیقت مطلب و اینکه مقصود امام حسینـ  علیه السالم 
ـ از این حدیث شریف چیست، باید با انگیزه هاي قیام و شهادت آن حضرت 

آشنا شویم.
به  استناد کردن  قیام آن حضرت،  اهداف  به  بردن  براي پي  راه  بهترین 
سخنان ایشان است. آنچه که از سخنان آن حضرت برداشت مي شود، اصالح 
از انحرافات و  دین، مبارزه با فساد، عمل به حق و در مجموع حفظ اسالم 
کجي ها از مهم ترین هدف هاي قیام سیدالشهدا مي باشد. چنانچه در نامه اي 

1   وسائل الشیعه، ج14، ص423.
2   لسان العرب، ج11، ص547.
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خطاب به برادرشان محمد حنفیه در آغاز حرکت به کربال به صراحت چنین 
بیان مي نمایند که » خروج و قیام من براي اصالح در اّمت جّدم مي باشد«1 
و همچنین در سرزمین کربال، طّي خطبه اي فرمودند: »نمي بینید که به حق 
)اسالم و قرآن( عمل نمي شود و از باطل جلوگیري نمي گردد.«2 هدف از حرکت 
امام حسینـ  علیه السالمـ  مبارزه با انحرافات بود؛ امام حسینـ  علیه السالمـ  به 

شهادت رسید تا اسالم زنده بماند. 
بنابراین برداشت و نظر اول از حدیث »أنا قتیل العبره« نادرست و اشتباه 
است؛ هدف و انگیزه آن حضرت این نبود که کشته شود تا امت بر او گریه کنند 
و گناهانشان پاك شود، بلکه هدف حفظ اسالم بود. اّما سؤال اساسي این است 
که چه رابطه اي بین گریه براي آن حضرت و حفظ اسالم وجود دارد؟ باید به 
این رابطه پي برد؛ به رازي بزرگ، رازي که در بي نهایت خود اشک امت را با 

هدف رهبري چنین وارسته و واالمقام پیوند مي دهد.
وقتي انسان مؤمن، به یاد مصائب آن حضرت مي افتد، قلبش به لرزه در 
مي آید و محّبت و عالقه و غم و اندوه از دست دادن چنین رهبري را با روان 
ساختن سیالبي از اشک نشان می دهد و عواطف عمیق خود را به صفحه نمایش 
در مي آورد، و ضربان قلبش ذکر و یاد حسین مي شود و بر مصیبت و مظلومیت 
فرزند پیامبر مي گرید و به تمام عالمیان اعالم مي دارد که چه بر سر عزیز زهرا 
آوردند! کسي که سفارش شده از سوي پیامبر خدا بود، و جایگاهش دوش 
پیامبر بود و کسي که براي حفظ دین از خانه و زندگي خود دست کشید و 
براي هدایت مردم همة هستي خود را فدا کرد! تمام سختي ها و مشقت ها را تنها 

1   بحاراالنوار، ج14، ص423.
2   همان، ص381.
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براي لبیک گفتن به نداي حق به جان خرید تا دین را حفظ کند، تا امت جّدش 
را از گزند از هم گسیختگي رهایي بخشد؛ لذا مؤمن مي گرید، گریه احساس و 
عاطفه، و با این گریستن یاد امام حسینـ  علیه السالمـ  را زنده نگه مي دارد و با 
زنده نگه داشتن رشادت ها، حماسه ها و جانبازي هاي حضرت و یاران فداکارش 
در حفظ اسالم کوشا مي شود. چه بسیار انسان هایي که با الهام گرفتن از عاشورا 
براي حفظ دین همة هستي خود را فدا کردند و در این راه جانبازی ها نمودند.

از سوي دیگر این قطره هاي اشک پیام آور هدف است. آنها که مي خواهند 
بگویند با مرام امام حسین ـ علیه السالم ـ هماهنگ و پیرو مکتب آن حضرت 
هستند، در کنار سایر روش هاي معمول اعالم وفاداري، از صادقانه ترین روش 
یعني گریستن از عمق وجود، استفاده مي کنند و با ریختن قطرات اشک با 
اهداف مقدس آن حضرت بیعت مي نمایند و هر بار گریستن براي آنها، تجدید 
پیماني است که محکم تر و استوارتر مي گردد و قابل زوال و سستي نخواهد بود.1 
بنابراین معنای»قتیل العبرۀ« این است که مظلومیت و شهادت امام حسین 
ـ علیه السالمـ  دل هاي مؤمنین را به لرزه در مي آورد و بر آن حضرت مي گریند؛ 

لذا کشته اشک هاست، اشک هایي که ادامه نهضت است.

 سؤال: آيا دلیلی بر عزاداري و سوگواری کردن در قرآن وجود دارد؟ 
پیش از پرداختن به بحث عزاداري از دیدگاه قرآن، الزم است به این نکته اشاره 
کنیم که اگر براي یک عمل و رفتار، دلیلي بر نفي یا اثبات آن وجود نداشته 
باشد، از نظر عقلي به معناي آن نیست که آن عمل یا رفتار، غیر مشروع است؛ 
چنان که از نظر شرع نیز روشن است که صرف نبود دلیل، دلیل بر غیرمشروع 

1  ر.ك: ماهنامه کوثر، شماره27، فلسفة اشک.
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بودن نیست و گرنه بایستي بسیاري از اعمال و رفتار مسلمانان که در صدر اسالم 
نبوده و پس از آن پدید آمده را غیرمشروع دانست.

پس از بیان این قاعده به بررسی عزاداری در قرآن می پردازیم. با مراجعه به 
قرآن و مطالعه و تدبر در آیات آن، آیاتی را می یابیم که نه تنها مشروعیت، بلکه 

رجحان عزاداري و اقسام آن را اثبات مي کند:
1 عزاداري، فریاد ستمدیدگان علیه ستمگران؛

وءِ ِمَن الَْقْوِل إاِلَّ َمْن ُظلِم؛1 خداوند دوست ندارد  »ال یُِحبُّ اهللُ الَْجْهَر بِالسُّ
کسی با سخنان خود، بدیها)ی دیگران( را اظهار کند مگر آن کس که مورد 

ستم واقع شده باشد«.
هر چند ظلم و ستم داراي اقسام و مراتبي است، اما بزرگترین ظلم آن است 
که به حقوقي که خداوند براي برخي از افراد قرار داده است تجاوز شود. از جمله 
آن حقوق، حق والیت و امامت است. ستیز با حاکمیت ولي خدا و سایر ارزش ها، 
ظلم و ستم بزرگی است. بي تردید امام حسین ـ علیه السالم ـ یکي از کساني 
است که خداوند متعال حق والیت و حاکمیت براي ایشان قرار داده است و یزید 
و یزیدیان غاصب این حاکمیت الهي هستند. شهادت امام حسینـ  علیه السالمـ  
توسط یزید ظلم بزرگي بر پیکر امت اسالمي است؛ بر این اساس جامعه اسالمي 

و مسلمانان وظیفه بزرگی دارند.
آري، طبق این آیه شریفه باید فریاد برآورد و به افشاگري و بدگویي آشکار 
و رسوایي ستمگران پرداخت و با زبان شعر و مدیحه سرایي و بیان مصیبت ها و 
گردهمایي هاي گسترده، برائت و بیزاري از دشمنان خدا را اعالن کرد. به طور 
قطع فریادها و عزاداري هایي که در این راستا باشد از مصادیق »جهر من القول« 

1  نساء: 148.
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است که خدوند آن را دوست دارد.
2 عزاداري، نوعي مودت اهل بیت است؛ 

»ُقل ال أَْسَئُلُکْم َعلَْیِه أَْجراً إاِلَّ الَْمَودََّة فِي الُْقْربی؛1 بگو: من هیچ پاداشی از شما 
بر رسالتم درخواست نمی کنم جز دوست داشتن نزدیکانم ]اهل بیتم[«.

قرآن کریم دوستي خاندان پیامبر را بر مسلمانان واجب دانسته و محبت 
آنان را پاداش زحمات طاقت فرساي پیامبر اسالمـ  صلی اهلل علیه وآلهـ  در راه 
ابالغ رسالت قرار داده است. عشق و دوستي آثار و لوازمي دارد، یار و دوست 
واقعی کسي است که شرط دوستي را چنان که شایسته است به جا آورد، در غیر 

این صورت دوستي، زباني و ظاهري خواهد بود.
از نشانه هاي مهم دوستي همدردي و همدلي در سوگ و یا شادي آنها است. 
در روایات فراواني بر این نکته تأکید شده است که در جشن و سرور اهل بیت، 
شاد و در اندوه و ماتم آنان اندوهناك باشید.2 امام رضا ـ علیه السالم ـ به پسر 
شبیب فرمود: »اگر دوست داري که همنشین ما در بهشت برین باشي در غم و 
اندوه ما اندوهناك، و در شادي ما شادمان باش و والیت ما را بپذیر؛ چراکه اگر 

کسي سنگي را دوست بدارد روز قیامت با آن محشور مي گردد«.3
از این رو مودت اهل بیتـ  علیهم السالمـ  که همانا پاداش ابالغ رسالت خاتم 
پیامبران است طلب مي کند تا با زبان گفتار و کردار، اشک و اندوه،  مرثیه سرایي 
و لعن و نفرین بر قاتالن آنان در سوگ آن عزیزان اندوهناك بود و به یادآوري 
ویژگي ها و خصلت هاي الهي شهیدان پرداخت و بي تردید برپایي چنین مجالس 

1  شوري: 23.
2 ر.ك: بحاراالنوار، ج 44، ص 287. 
3   امالي شیخ صدوق، مجلس 27.
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و عزاداري هایي جز بیان حقایق چیز دیگري در بر ندارد.
3 عزاداري، بزرگداشت شعائر الهي است؛

َّها ِمْن تَْقَوی الُْقُلوب؛1 و هر کس شعائر الهی را  ِ َفإِن ْم َشعائَِر اهللَّ »َو َمْن یَُعظِّ
بزرگ دارد، این کار نشانه تقوای دل هاست«.

شعائر در لغت به معناي عالمت آمده است و در یک جمع بندي مي توان 
گفت مقصود از بزرگداشت شعائر الهي، بزرگداشت نشانه هاي دین و اطاعت 
خداوند و آیین ابراهیمـ  علیه السالمـ  است که در اسالم تبلور پیدا کرده است. 
عالمة طباطبایي نیز شعائر را به معناي نشانه هاي عظمت و تقواي الهي دانسته 
و آن را منحصر به موارد خاصي نمي داند؛2 از این رو به طور عموم مي توان گفت 
که هر زمان، یا در هر مکان،  عملي که یاد خدا و زمینه تقوا و رشد معنوي و 
روحي را فراهم آورد، در صورتي که در چهارچوب قوانین و دستورات اسالم قرار 
داشته باشد، جزء شعایر الهي به شمار مي آید. نماز، روزه و... هر کدام به نحوي 

از مصادیق شعائر الهي مي باشند.  
مراسم عزاداري براي اباعبداهلل الحسین ـ علیه السالم ـ که به حق قرآن 
ناطق و حج مجسم بود و براي اعتالي کلمه توحید جان خود را قرباني ساخت 
از بارزترین نشانه ها و شعائر است؛ چراکه در این مراسم جز فراگیري مسائل 
دین و یادآوري شهامت ها و ایثارگري شهیدان بزرگ اسالم سخن دیگری مطرح 
نمی شود و سخن از دشمني با دشمنان خدا و دوستي با دوستان خدا در آن 
است و همان گونه که قرباني در عید قربان از سنت هاي اسالمي و از شعایر الهي 
به شمار مي رود، یادآوري حزن آلود قرباني کربال و سایر قربانیاني که جان خود 

1  حج: 32.
2  تفسیر المیزان، ذیل آیه 165 سورۀ بقره.  
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را در راه خدا قرباني نمودند از شعائر الهي خواهد بود. 
: 4 سوگواري یعقوب در فراق یوسفـ  علیهما السالمـ 

ْت َعْیناُه ِمَن الُْحْزِن َفُهَو َکظیٌم؛1 اي اندوه من  »یا أََسفی  َعلی  یُوُسَف َو ابَْیضَّ
بر فراق یوسف! و در حالي که اندوه خود را فرو مي خورد، چشمانش از اندوه 

سفید شد«.
این آیه، گریه طوالني حضرت یعقوبـ  علیه السالمـ  را از ویژگي هاي مهم 
زندگي آن حضرت یاد کرده است. در برخي از روایات گریه فراوان یعقوب را به 
عنوان ویژگي خوب ایشان قلمداد شده است؛ حضرت یوسف از جبرئیل مدت 
اندوه و گریه پدر را جویا شد، پاسخ داد: هفتاد سال به طول انجامید، سپس 
دربارۀ پاداش گریه او سؤال کرد، پاسخ داد: “پاداش گریه او برابر هفتاد شهید 

است”.2
از این آیه مي توان نتیجه گرفت که گریه و اندوه هر چند سالیان درازي 
طول بکشد مانعي ندارد، بلکه مشروع و از ویژگي هاي مثبت به شمار مي آید. 
امام سجاد ـ علیه السالم ـ در پاسخ به کساني که به گریه آن حضرت اعتراض 
مي کردند، فرمود: »مگر شما از گریه و عزاداري یعقوب اطالع ندارید؟ او سالیان 
طوالني در فراق یوسف گریست تا بینایي خود را از دست داد، در صورتي که 
فرزندش حیات داشت و تنها از جلوه چشمانش ناپدید شده بود، اما من با 
چشمان خود دیدم که پدرم و 17 تن از اهل بیت پیامبرـ صلی اهلل علیه وآله ـ 

را شهید کرده و سرشان را از تن جدا نمودند!«3 

1  یوسف: 84.
2   تفسیر کشاف، ج2، ص497؛ تفسیر کبیر،  ج18، ص193.

3   مناقب آل ابیطالب، ج4، ص179.
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بنابراین با نگاهی به آموزه های دینی و در رأس آن قرآن کریم و تدبر در 
آیات آن به وضوح مي توان دریافت که برپایي مجالس عزا و عزاداري نه تنها با 
قرآن مخالفت و ناسازگاري ندارد، بلکه از مصادیق شعائر الهي، مودت اهل بیتـ  

علیهم السالمـ  و مبارزه با ظلم و ستم مي باشد.

 سؤال: آيا اظهار حزن و عزاداري و جزع و گرية براي امام حسین{ 
با توصیه قرآن مبنی بر صبر در برابر مصائب سازگاری دارد؟

انسان موجودي است داراي عواطف و احساسات که در حوادث و پیش آمدهاي 
ناگوار و جانسوز، تحت تأثیر قرار گرفته، اندوهناك مي شود و گاهي جزع و فزع 
و بي تابي و اظهار نارضایتي مي کند، و حتي گاهي قلب او که مرکز احساسات 
و عواطف است ایستاده، جان می بازد. تنها نیروي ایمان است که از ناراحتي ها 
و اضطرابات انسان جلوگیري کرده، به او امید و آرامش مي بخشد،1 از این رو 
آموزه های دینی در راستاي تقویت ایمان و نیروي عقیده دور مي زند، راه مبارزه 
با پیش آمدهاي ناگوار را نشان داده و با زبان هاي مختلف به صبر و شکیبایي در 
برابر نامالیمات فرا مي خواند؛2 با بینش امتحان و آزمایش زندگي، نامالیمت ها را 
جهت داده، به صابران رحمت و مغفرت و صلوات الهي بشارت و نوید مي دهد و 

تنها صابران را هدایت یافته مي داند.3 
صبر از مقامات عالي است که در تمام میدان هاي زندگي فردي و اجتماعي، 
جشن و عزا، جنگ و صلح و... کاربرد دارد و ائمه شیعه نیز بارها مردم و شیعیان 

1   رعد: 28.
2  سوره والعصر. 

3   بقره: 155 و 157.
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را به صبر و شکیبایي توصیه و سفارش کرده اند. امام صادق- علیه الّسالم- که 
خود از مصادیق بزرگ صابران و از گریه کنندگان براي عزاي جدش حسین 
بن علی- علیه الّسالم- نیز بود، به یکي از یارانش مي فرماید: »اما انّک ان تصبر 

توجر؛1 بدان که با صبر و مقاومت پاداش مي بري«.
حال باید دید این توصیه ها و سفارش های به صبر و بردباري، با عزاداري 

براي ائمه اطهار، خصوصاً امام حسینـ  علیه السالمـ  منافات دارد یا خیر؟
در پاسخ اوالً باید گفت: صبري که در آیات و روایات به آن توصیه شده 
است اختصاص به صبر بر مصیبت ها ندارد، بلکه صبر در تمام میدان هاي زندگي 
مطرح است؛ رسول خداـ صلی اهلل علیه وآلهـ  فرمود: صبر بر سه گونه است: 1. 
صبر در مصائب، 2. صبر بر بندگي )و طاعت خداوند(، 3. صبر در برابر معصیت 

)در مقابل شهوات و تمایالت نفساني و پرهیز از گناه(.
ثانیاً منظور از بي صبري در آیات قرآن گریه و اشک و عزاداري نیست، بلکه 
مراد جزع و فزع و اظهار سخنان بیهوده و باطل در هنگام مصیبت، و اظهار 
نارضایتي نسبت به قضا و قدر الهي است، چنان که پیامبر اکرم ـ صلی اهلل 
علیه وآلهـ  در مصیبت فرزندش ابراهیم، در حالي که اشکش جاري بود فرمود: 
»فرزندم، براي تو غمناك هستیم، چشم مي گرید و دل مي سوزد؛ اما چیزي که 
موجب نارضایتي خداوند گردد بر زبان نمي آوریم.«2 پیامبر بعد از دفن ابراهیم 
در قبرستان بقیع، براي آن کودك آن قدر گریه کرد که اشک از محاسنش جاري 
گردید، به آن حضرت اعتراض کردند: اي رسول خدا، تو دیگران را از گریه منع 
مي کردي، اکنون خود گریه مي کني؟ آن حضرت فرمود: “این گریه خشم و 

1   وسائل الشیعه، ج2، ص913.
2   بحاراالنوار، ج79، ص90.
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نارضایتي نیست؛ بلکه گریة رحمت و رأفت است و هر کس رحم نکند، مورد 
رحمت واقع نمي شود”.1                                                                   

آن عزاداري و گریه اي مخالف صبر است که از روي غضب بر قضاي الهي و 
نارضایتي باشد، نه گریة سوز و عاطفي که خود رحمت است و نشانة عاطفه و 
دل رحمي انسان مي باشد؛ لذا اشک و گریه براي عزیز یا عزیزان هرگز مصداق 
بي صبري نیست؛ چراکه اسالم همیشه واقعیت ها را در نظر داشته و احساسات 
و عواطف انسان ها را مي داند. مگر مي شود انسان در مرگ فرزند و پدر... خویش 
اشک نریزد؟ مگر از پیامبرـ صلی اهلل علیه وآلهـ  صبورتر مي توان یافت؟ با این 
حال در مرگ فرزندش اشک مي ریزد، قلبش ناراحت است، ولي فزع و بي تابي 

و نارضایتي نمي کند.
بنابراین:

1. اّولین مصداق عزاداري، یعني گریه کردن و اشک ریختن برای مصیبت 
وارد شده بر عزیز رسول خدا، امام حسین و دیگر اهل بیت ـ علیهم السالم ـ نه 
تنها بي صبري نیست، بلکه هماهنگي با سیره و روش پیامبر اکرم ـ صلی اهلل 
علیه وآلهـ  نیز مي باشد، و خود فرمود: »میتي که گریه کنندگان ندارد از عزت و 

احترام هم برخوردار نیست«.2
و  دلداري  براي  عزاداري  جلسات  برگزاري  عزاداري،  مصداق  دّومین   .2
تسلیت دادن به مصیبت زدگان و توصیه آنان به صبر است؛ این نحوه عزاداري 
که در بین عموم مسلمانان رایج است، در راستاي تقویت اراده و ایمان و احترام 
به احساسات و عواطف بازماندگان قرار دارد. از سفارش های دینی این است که 

1   همان.
2  المأساة الحین، ص118.  
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پس از مرگ مسلماني، سایر مسلمانان جمع شده، به بازماندگان تسلّي و تعزیت 
دهند و در آن مجالس براي از دست رفتگان از درگاه خداوند متعال درخواست 
آمرزش نموده، قرآن تالوت کنند و بازماندگان را به صبر و استقامت توصیه 
نمایند. امام صادق- علیه الّسالم- به نقل از پیامبر اکرم ـ صلی اهلل علیه وآله ـ 
مي فرماید: کسي که مصیبت دیده اي را تعزیت دهد از پاداشي به مانند پاداش او 
برخوردار خواهد شد، بدون این که از پاداش مصیبت دیده کم شود.1 روشن است 

که با این توصیه ها، این مصداق هم هیچ تنافي با صبر و بردباري ندارد.
3. بزرگداشت یاد و خاطرۀ از دست رفتگان مصداق دیگري است براي 
و  علما  شهیدان،  خاطرۀ  بزرگداشت  راستاي  در  عزاداري ها  این  عزاداري؛ 
با نثار جان خود جامعه اسالم را حیات  اندیشمندان که با فکر و اندیشه و 
بخشیدند برگزار مي شود. این عزاداري، عالوه بر آثار و ثواب تسلّي و دلداري 
بازماندگان، ثواب احترام به علم و عالم و شهید را دربردارد و نشان مي دهد که 
آن چنان که آنان در پیشگاه خداوند متعال ارزش دارند و از حیات و زندگي 
خاصي برخوردارند نزد مسلمانان نیز از احترام ویژه برخوردار مي باشند؛ »َو اَل 

ِِّهْم یُْرَزُقون «.2 َِّذیَن ُقِتُلواْ فِی َسِبیِل اهللِ أَْمَواتَا بَْل أَْحَیاٌء ِعنَد َرب َسبنَ َّ ال تَحْ
4. نحوۀ دیگري از عزاداري وجود دارد که داراي مرتبة باالتري است، این 
عزاداري برای انسان هاي بزرگ، یعني پیامبران و اوصیاي آنها، به ویژه پیامبر 
اسالم و اهل بیت آن حضرت است. عزاداري در هنگام رحلت و شهادت، و شادي 
در هنگام تولّد آنان از ویژگي هایي است که در پرتو آن درس هاي سازنده تربیتي 

1   وسائل الشیعه، ج2، ص871.
2   )ای پیامبر!( هرگز گمان مبر کسانی که در راه خدا کشته شدند، مردگانند! بلکه آنان زنده اند، و نزد 

پروردگارشان روزی داده می شوند؛ آل عمران: 169.
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و اخالقي آموخته مي شود. امام علی- علیه الّسالم- فرمود: خداوند متعال براي 
ما پیرواني برگزید که ما را یاري مي کنند، براي شادي ما شاد و براي غم ما 

اندوهناك مي شوند.1 
در فرهنگ اسالمي احترام همة شهیدان الزم است؛ اما برخي از شهیدان 
مانند سرور و ساالر شهیدان کربال از ویژگي هاي خاصي برخوردار هستند؛ لذا 
بنابر دستورات رسیده، هر سال در ایام شهادت آن بزرگوار مراسم ویژه ای از 

جمله مجالس و محافل عزاداري و سوگواري برگزار می شود.
نباید در مقابل هر آنچه ستمگران در طول تاریخ نسبت به اهل بیت رسول 
خداـ صلی اهلل علیه وآلهـ  انجام داده اند سکوت کرد و با سکوت خود رفتار آنان 
را امضا نمود. از جمله اهداف برپایی عزاداري براي بزرگان دین همین امر است؛ 
مراسم و عزا بر شهادت امام حسین ـ علیه السالم ـ و گریه و ماتم در عزادری 
آن حضرت خود یک حرکت دینی- سیاسی و اعتراض بر قاتالن و طرفداران 
آنها در تمام تاریخ می باشد تا هم نهضت حسینی و اهداف قیام آن حضرت 
همچنان در میان مسلمانان زنده بماند و هم جنایات یزید و هوادران او بر 
کسی پوشیده نگردد. امروز کسانی که با این مراسم مخالف اند آنانی هستند که 
از یزید و جنایات او حمایت می کنند و در این راستا هر سال در گوشه و کنار 
کشورهای اسالمی عزاداران حسینی را به خاك و خون می کشند و عمال با این 

رفتار پیروی شان را از یزید بن معاویه اعالم می کنند!

 سؤال: آيا احاديث معصومین مبنی بر اين که اگر کسی قطره ای اشک 
برای امام حسین{ بريزد بهشت بر او واجب می شود، باعث نمی شود 

1   بحاراالنوار، ج44، ص287.
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که انسان ها بیشتر به گناه متمايل شوند؟ 
در احادیث معصومین ـ علیهم السالم ـ که در کتب روایي جمع آوري شده اند 
به عزاداري و اشک ریختن براي سرور و ساالر شهیدان ابا عبداهلل الحسین ـ 
علیه السالمـ  اهمیت بسیار باالیي داده شده است و ثواب بسیار زیادي را بر آن 
ذکر کرده اند. به طور مثال امام صادقـ  علیه السالمـ  فرمودند: »هر که مرثیه ای 
بخواند و بگرید و نیز یک نفر را بگریاند بهشت بر او الزم شود« سپس فرمودند: 
“هر که یاد کند امام حسینـ  علیه السالمـ  را پس گریه کند، بهشت بر او واجب 
می شود.” شیخ صدوق نیز به نقل از امام رضاـ  علیه السالمـ  آورده اند که ایشان 
فرمود: »ای پسر شبیب، اگر گریه می کنی برای چیزی، پس برای حسین بن 
علی ـ علیه السالم ـ گریه کن که او را مانند گوسفند ذبح کردند..... ای پسر 
شبیب، اگر گریه کنی بر حسین ـ علیه السالم ـ تا آب دیده بر روی تو جاری 
شود حق تعالی جمیع گناهان صغیره و کبیره تو را بیامرزد؛ خواه اندك باشد 
خواه بسیار. ای پسر شبیب، اگر می خواهی که در غرفه های عالیه بهشت ساکن 
شوی و با رسول خداـ صلی اهلل علیه وآله- و ائمه طاهرین ـ علیهم السالم ـ 

هم نشین شوی، پس لعنت کن قاتالن حسین را«.1
در مقابل این روایات، روایات متعددی از معصومین ـ علیهم السالم ـ در 
منابع روایی ذکر شده که ترك یکی از اوامر الهی را نهی کرده و حتی منکر آنها 
را کافر شمرده است.2 امام صادق ـ علیه السالم ـ می فرماید: »وقتی که سبک 
شمردن و بی اعتنایی نسبت به نماز حاصل شود به دنبال آن نوعی کفر حاصل 

1   منتهی االمال، ج1، ص197.
2   ر.ك: اصول کافی ج5، ص394.
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شده است«1 و یا در روایتی دیگر می فرماید: “شفاعت ما اهل بیت به کسی که 
نماز را سبک بشمارد نمی رسد.”2 رسول خداـ صلی اهلل علیه وآلهـ  نیز در روایتی 
فرمودند: »از من نیست کسی که نماز را سبک بشمارد، به خدا قسم کنار حوض 

کوثر بر من وارد نمی شود«.3
در توضیح این دو گروه روایات باید گفت: همان طور که قرآن بعضی از 
آیاتش بعضی دیگر را تفسیر می کند، روایات اهل بیتـ  علیه السالمـ  نیز بعضی 

از آن مفسر بعضی دیگر است. 
شیعه واقعی کسی است که به تمام واجبات الهی عمل کرده، تمام نواهی 
الهی را ترك کند. شیعه در زبان عرب به معنای “پیرو” و امام به معنای “پیشوا 
و مقتدا” است و زمانی فردی در شمار شیعیان امام حسینـ  علیه السالمـ  قرار 
می گیرد که در عمل پیرو مکتب او و دیگر ائمه طاهرینـ  علیهم السالمـ  باشد 
و با این تبعیت است که گریه بر آن امام همام اثرات خاص خود را داراست. در 
روایتی امام سجادـ  علیه السالمـ  می فرماید: »مبغوض ترین مردم برای خداوند 
عزوجل کسی است که به سّنت امام خود اقتدا کند، ولی در عمل به او اقتدا 

نکند«.4 
شهید مطهري»ره« در بحثی پیرامون تحریف فرهنگ عاشورا این بحث را 
مطرح کرده، می گوید: یکی از تحریف های معنوی بسیار ماهرانه صورت گرفته 
در رابطه با کربال این است که حسین بن علی ـ علیه السالم ـ قیام کرد که 
کشته شود و کفاره گناهان امت باشد، کشته شد براي این که گناهان ما آمرزیده 

1  همان، ج5، ص400. 
2   میزان الحکمه، ج7، ص3134، باب صاله.

3   همان ، ج7، ص105 تا 107.
4   خصال ، ج1، ص 34.
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شود. این تفکر از دنیاي مسیحّیت گرفته شد؛ زیرا آنان بر این باورند که حضرت 
مسیح به صلیب کشیده شد تا »فادی: فدا شده« باشد و لقب او را نیز »الفادی« 
گذاشته اند و این مطلب جزء متن مسیحیت است. می گویند: عیسی به دار رفت 
تا کفاره گناهان امت باشد! این حرف که حسین ـ علیه السالم ـ کفاره گناهان 
است، تهمت به اباعبداهلل است و با روح اسالم سازگاری ندارد، و البته اگر کسی 
در ماه رمضان این را بگوید، روزه او باطل است. اباعبداهلل برای مبارزه با گناه 
قیام کرد، نه اینکه قیام کرد تا سنگری برای گنهکاران باشد! این یعنی حسین 
ـ علیه السالمـ  شرکت بیمه تأسیس کرده باشد، آن هم بیمه گناه؛ شما بر من 
اشک بریزید من نیز گناهان شما را جبران می کنم، حال هر چه می خواهید 
باشید؛ ابن زیاد باشید یا عمر سعد. در این صورت امام حسین ـ علیه السالم ـ 
خواسته ابن زیاد و عمر سعد و امثال آنها در دنیا زیاد شوند. حضرت خودش 
فریاد کشید که انگیزه من از قیام امر به معروف و نهی از منکر است، قیام کردم 
تا دین خدا را زنده کنم، برای این که با مفاسد مبارزه کنم.1 در قرآن نیز آمده 
که خدای متعال تنها عمل پرهیزگاران و متقین را می پذیرد؛2 لذا درباره روایاتی 
که سخن از بخشش گناهان بزرگ و بهشتی شدن با اشک بر امام حسین ـ 
علیه السالم ـ دارد باید گفت: از آنجا که انسان قبل از رسیدن به ملکه تقوی 
ممکن است از او گناهی از روی غفلت و نه از روی عناد و سرپیچی سر زند، 
اگر در مقام توبه برآمد و از امام مدد گرفت، بخشش گناهان را به دنبال دارد. 
همچنین ممکن است شخصی چندین سال اهل گناه باشد و بخواهد توبه کند 
و مسیر خود را عوض کند و از امام حسینـ  علیه السالمـ  در این امر مدد گیرد 

1   حماسه حسینی، ج1، ص103 و 104. 
2   مائده: 27.
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و شفاعت بطلبد و با اشک بر آن حضرت به امر توبه اقدام می کند؛ زیرا بدون 
توبه و پشیمانی از گناه و قصد بازگشت، خدای سبحان گناهی را نمی بخشد.

 ) شهید مطهری”ره” می فرماید: اشکي که براي )امام حسینـ  علیه السالمـ 
مي ریزیم باید در مسیر هماهنگي روح ما باشد، روح ما پرواز کوچکي با روح 
حسین انجام دهد، ذره اي از همت او، غیرت او، حریت او، ایمان او، تقواي او، 
شجاعت او و... در ما بتابد، این چنین اشکي اگر از چشمان جاري شود، آن اشک 
هر چه دلتان مي خواهد قیمت دارد، اگر گفته اند به اندازه یک بال مگس هم اگر 
باشد یک دنیا ارزش دارد، باور کنید... اشکي که نشانه ای از هماهنگي با حسین 

بن علي- علیهماالسالم- و پیروي کردن از او باشد.1 
آري این اشک است که این طور در روایات ارزش دارد و به آن توصیه شده 
است؛ اشکي که ما را عوض کند و مطیع امام شویم، نه این که ما هر روز از امام 
دورتر شده و با اشک بخواهیم گناهانمان ریخته شود. بهره مندي از نور امام 
حسین ـ علیه السالم ـ به صفاي باطني ما بستگي دارد و هر چه ما پاك تر و 

باتقواتر باشیم بیشتر مي توانیم از نور هدایت حضرت استفاده کنیم.
در نتیجه هدف از این گریه ها و عزاداري ها زنده نگه داشتن یاد و خاطره 
حضرت است که به سبب آن به سمت کمال و به سوي معبود خود حرکت 
کنیم و با نور حضرت هدایت شویم؛ چراکه به تعبیر پیامبر، حسینـ  علیه السالم 

ـ کشتي نجات است. 

 سؤال: با اينکه امام حسین{ سال ها است به شهادت رسیده اند؛ چرا 
هنوز در ايام رحلت شان عزاداری می کنیم؟

1    ر.ك: حماسه حسینی، ص107.
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در میان حوادث تلخ و شیرین روزگار و در حافظة تاریخ، خاطرات به یاد ماندني 
بسیاري وجود دارد که یادمان آنها براي همة نسل ها و عمرها درس آموز و 
عبرت آمیزند، کوله باري از تجربه با خود دارند و آئینه پیش روي مي نهند و 
زشتي ها و زیبایي ها را بر همگان آشکار مي سازند. در این میان اولویت از آن 
دسته از خاطراتي است که در سرنوشت جوامع نقشي سازنده تر دارند، ارزش ها 
را نشان می دهند و تعیین کنندۀ استراتژي حرکت جامعه به حساب مي آیند. 
واقعة عاشورا و قیام شکوهمند ساالر شهیدان حسین بن علیـ  علیه السالمـ  از 
همین زمره محسوب مي گردد؛ واقعه اي که نه فقط یک مقطع تاریخي صرف، 

که یک مکتب و یک فرهنگ است.
تکرار هر ساله عزاداری در سوگ امام حسین ـ علیه السالم ـ می تواند این 

آثار را به دنبال خود داشته باشد:
 الف: تقویت محّبت و دوستي نسبت به خاندان رسول خداـ صلی اهلل علیه 
وآله ـ؛ آموزه های اسالمی، دوستي اهل بیت- علیهم السالم- را بر مسلمانان 
واجب کرده است1 و شاید این کمترین پاداشي باشد که خداوند متعال آن را 

اجر و مزد رسالت نبي اکرم قرار داده است.2 
روشن است که دوستي لوازمي دارد و دوستدار صادق، کسي است که شرط 
دوستي را چنان که باید و شاید، به جا آورد. یکي از مهم ترین لوازم دوستي، 

هم دردي و هم دلي با دوستان در مواقع مرگ یا شادي آنان است.
از این رو در احادیث بر برپایي جشن و سرور در ایام شادي اهل بیت- علیهم 
السالم- و ابراز حزن و اندوه در مواقع مرگ و اندوه آنان، تاکید فراوان شده 

1   میزان الحکمه، ج2، ص236.
2   شوری: 23.
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است. امام صادق ـ علیه السالم ـ می فرماید: »شیعیان ما پاره اي از ما بوده و از 
زیادي گل ما خلق شده اند، آن چه که ما را بدحال و اندوهگین مي سازد آنان را 
اندوهگین و محزون مي سازد و آن چه که ما را خوشحال و مسرور مي سازد آنان 

را خوشحال و مسرور مي سازد«.1
این وظیفه عقالني، وجداني و شرعي، ایجاب مي کند که در ایام عزاداري و 
محنت اهل بیت- علیهم السالم- حزن و اندوه خود را به »زبان حال« یعني با 
اشک، آه و ناله و زاري و بر سر و سینه زدن و از نظر خوراك، با کم خوردن و 
کم آشامیدن مانند افراد غم زده و از نظر پوشاك، با پوشیدن لباسي که از حیث 
جنس و رنگ و نحوه پوشش در عرف، حکایت گر اندوه و ناراحتي است، آشکار 

سازیم.
ب: انسان سازي؛ از آنجا که در فرهنگ شیعي، عزاداري باید از سر شناخت 
و آگاهي باشد همدردي با آن بزرگواران، در واقع یادآوري فضائل، مناقب و 
آرمان هاي آنان بوده که اهل بیت در راستاي حاکمیت و نهادینه کردن آن، آن 
همه مصیبت و رنج و مظلومیت را متحمل گردیده اند. و بدین شکل، آدمي را 
به سمت الگوگیري و الگوپذیري از آنان سوق مي دهد. فردي که با آگاهي و 
شناخت در برپایي مجالس عزاداري شرکت مي کند، شناخت و عاطفه را در 
هم مي آمیزد و در پرتو آن انگیزه قوي در او پدیدار گشته، هنگام خروج از 
مراسم عزاداري مانند دوستداري مي شودکه فعال و شتابان، به دنبال پیاده 

کردن اوصاف محبوب در وجود خویش است.
ج: جامعه سازي؛ هنگامي که مجالس عزاداري در اشکال گوناگون آن که بر 
اساس فرهنگ و آداب و رسوم حاکم بر هر منطقه و قوم و ملیت شکل گرفته 

1   امالی شیخ صدوق، ص305.
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است، موجب انسان سازي و تبیین ارزش هاي واالي انساني گشته، این تغییر 
دروني انسان به عرصه جامعه نیز کشیده مي شود و انسان عزادار مي کوشد تا 
آرمان هاي اهل بیت- علیهم السالم- رادر جامعه حکم فرما کند. به بیان دیگر، 
عزاداري بر اهل بیت و به ویژه در ایام عاشورا در هر سال، در واقع با یک واسطه 
زمینه را براي حفظ و زنده نگه داشتن آرمان هاي آنان و پیاده کردن آنها فراهم 
مي سازد. به همین دلیل مي توان گفت: یکي از حکمت هاي عزاداري در اشکال 
گوناگون آن در طول تاریخ و به طور مکّرر، ساختن جامعه بر اساس الگوي ارائه 

شده از سوي اسالم است.
د: انتقال دهنده فرهنگ شیعي به نسل هاي بعد؛ کسي نمي تواند منکر این 
حقیقت شود که نسل جدید در سنین کودکي، در مجالس عزاداري در هر سال، 
با فرهنگ اهل بیت- علیهم السالم- آشنا مي شوند. به راستي عزاداري و مجالس 
تعزیه و روضه خواني، یکي از عناصر و عوامل برجسته اي است تا آموزه هاي نظري 
و عملي امامان راستین، به نسل هاي آینده منتقل شود. مراسم عزاداري، به دلیل 
قالب و محتوا، بهترین راه براي تعلیم و تربیت نسل جدید و آشنایي آنان با گفتار 

و کردار اهل بیت- علیهم السالم- است.
بنابراین فلسفه و حکمت عزاداري بر امام حسین ـ علیه السالم ـ در طول 
زمان ها، مسأله انسان سازي، جامعه سازي و انتقال فرهنگ و آموزه هاي شیعي به 
نسل هاي آینده مي باشد؛ زیرا نقش ماهیت قیام امام حسین ـ علیه السالم ـ و 
نیز آموزه هاي تربیتي، سیاسي، فرهنگي و اجتماعي عاشورا، در تعالي و بالندگي 
انسان و جامعه چشم گیر بوده و عناصر رویداد کربال، مؤلفه هاي اساسي و اصلي 
را در ترسیم فرهنگ شیعي رقم زده است که توسط مراسم سوگواري به نسل 

بعد منتقل مي شود.
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این خصیصه است که به برکت اهل بیت و یاد آن بزرگواران به طور مداوم، 
شیعیان را از دیگر فرق و گروه ها ممتاز نموده است؛ لذا آگاهي شیعیان و جوانان 
آنها نسبت به سیر و سلوك و خصیصه هاي ارزشي رهبران دیني شان به مراتب 
بیشتر از پیروان دیگر فرق نسبت به پیشوایان شان مي باشد و بلکه اصاًل قابل 
مقایسه نیست و این نیست مگر به برکت همین مجالس عزاداري که سکوي 
بلندي براي تبیین ارزش هاي اسالمي و شیعي در طول تاریخ و به طور مکّرر 

بوده است.
عالوه بر امور فوق موارد زیر نیز مي توانند حکمت عزاداري بر امام حسینـ  

علیه السالمـ  را تبیین کند:
- اعتراض به ظالمان زمان و حمایت از مظلومان جهان. 
- تقویت حس عدالت خواهي و انتقام جوئي از ستمگران.

- زمینه سازي اجتماع شیعیان جهت پیروي و دفاع از حق و... .
شهید مطهری نیز در این رابطه می فرماید: ائمه اطهار این همه دستور اکید 
داده اند که عاشورا باید زنده بماند و اجر و پاداش زیادي براي عزاداران اباعبداهلل 
ـ علیه السالم ـ منظور شده است. ائمه اطهار از این جهت گفتند عاشورا زنده 
بماند که این مکتب زنده بماند، براي این که اگر شخص حسین بن علي نیست 
ولي حسین بن علي باید به قول امروز یک سمبل باشد، به صورت یک نیروي 
زنده باشد، حسین اگر خودش نیست، هر سال، محرم که طلوع مي کند، یک 
مرتبه مردم از تمام فضا بشنوند که ما بگوئیم: عاشورا روز تجدید حیات ما )و 
همه ارزش هاي انساني( است، در این روز مي خواهیم در کوثر حسیني شستشو 
بدهیم، خودمان را زنده کنیم، از نو مبادي و مباني اسالم را بیاموزیم، روح اسالم 
را از نو به خودمان تزریق بکنیم، ما نمي خواهیم ُحسن امر به معروف و نهي 
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از منکر، احساس شهادت، احساس جهاد، احساس فداکاري در راه حق در ما 
فراموش بشود، نمي خواهیم روح فداکاري )و احیاء ارزش ها( در راه حق در ما 

بمیرد،... این فلسفة عاشورا است.1

 سؤال: نشانه هاي اشک حقیقي در مصائب اهل بیت]	چیست و 
چنین افرادی چه ويژگي هايي دارند؟

ارزش و اهمّیت کارهایي که انسان انجام مي دهد و یا حاالتي که براي او پیش 
مي آید، با انگیزه و محّرك اصلي آن عمل ارتباط مستقیم دارند. اگر محّرك 
اصلي چیزهایي پست و بي ارزش باشد، آن عمل در نظر اسالم و عقال بي ارزش 
و بي اهمّیت خواهد بود و اگر انگیزه اصلي، یک امر مهم و قابل توّجه بوده باشد، 
چنین عملي در نظر اسالم و عقال مهم و باارزش خواهد بود. این امر ثابت و 
مسلم است که پیامبر اسالم درباره ارزش و سنجش کارها، انگیزه و قصد را 
معیار دانسته، فرموده است: “ارزش اعمال بسته به نیات است، پاداش هر کس 
از کارهاي خود همان است که قصد و نّیت او است.”2 از همین رو گریه و اشک 
با مالحظه انگیزه و نیت آن، یا اشک حقیقي و مورد مدح و ستایش است و یا 

اشک غیرحقیقي و مورد ذم و نکوهش است. 
 ذات و ماهّیت اشک چه در مصیبت اهل بیت جاري شود یا به خاطر امور 
دیگر جریان پیدا کند هیچ گونه فرق و تفاوتي با هم ندارند. به عبارت دیگر ذات 
و ماهّیت اشک داراي هیچ گونه نشانه ای نیست که به واسطه آن بتوان اشک 
حقیقي در مصائب اهل بیت را از غیر آن تشخیص داد. برای شناخت اشک 

1  حماسه حسینی، ج2، ص 223-222. 
2   جامع احادیث الشیعه، ج1، ص359.
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حقیقي در مصائب اهل بیت باید از طریق آثار آن اقدام نمود؛ از همین رو به برخي 
از آثار آن اشاره مي کنیم:

1. اشک حقیقی اثبات کننده ستم ستمگران و مظلومّیت مظلومان است: 
همچنان که اشک حضرت فاطمه- سالم اهلل علیها-، ظلم و ستم غاصبین 
خالفت و مظلومّیت امیرالمؤمنین را، و اشک خواهران و دختران امام حسینـ  
علیه السالمـ  ظلم بني امّیه و یزید و مظلومیت سیدالشهداء و اهل بیت او را، براي 
جهانیان اثبات کرد. به همین دلیل ستمگران از گریه اسراي اهل بیت جلوگیري 

مي کردند.
2. گناهان را مي زداید؛ امام صادق ـ علیه السالمـ  فرمود: کسي که نزد او یاد 
ما خانواده بشود و اشک او جاري گردد و لو به اندازه بال مگس باشد، خداوند 

گناهان او را و لو به قدر دریا باشد مي آمرزد.1
3. موجب نجات از گریه قیامت است؛ رسول خدا ـ صلی اهلل علیه وآله ـ به 
حضرت زهراـ  سالم اهلل علیهاـ  فرمودند: »فاطمه جان، روز قیامت هر چشمی 
گریان است؛ مگر چشمی که در مصیبت و عزای حسین گریسته باشد، که آن 

چشم در قیامت خندان است و به نعمت های بهشتی مژده داده می شود.2
4. موجب اسکان در بهشت است؛ امام حسین ـ علیه السالمـ  فرمود: چشمان 
هیچ بنده اي براي ما قطره اشکي نمي ریزد، مگر اینکه خداوند براي او در بهشت، 

منزل و جایگاه همیشگي را آماده مي کند.3
5. ثواب آن بي حد و حساب است؛ امام صادق ـ علیه السالم ـ فرمود: براي 

1  بحاراالنوار، ج44، ص282.
2   »یا فاِطَمُة ُکُلّ َعْیٍن باِکَیٌه یَْوَم الْقياَمِة ااِلّ َعْیٌن بََکْت َعلی ُمصاِب الُْحَسیِن َفاِنِّها ضاِحَکٌة ُمْستَْبِشَرةٌ بَِنعیِم 

الَْجنِّة«؛ بحاراالنوار، ج44، ص293.
3   العوالم المام الحسین، ص526.
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هر چیزی ثوابي است، مگر اشکي که براي ما ریخته شود.1 یعني هر عبادتی 
ثواب معّینی دارد، مگر اشک براي اهل بیت که براي آن اندازه معّین نشده است.

تناسب  به  مي ریزند  اشک  اهل بیت  مصیبت  در  که  کساني  همچنین 
معرفت شان، اشک شان حقیقي و با ارزش خواهد بود. از ویژگی های این افراد 

این است که:
1. متقي و پرهیزکارند؛ امام باقرـ  علیه السالمـ  به جابر فرمود: آیا کسي که 
نسبت شیعه بودن را به خود مي دهد همین که قائل به دوستي ما اهل بیت باشد 
کفایت مي کند؟ سوگند به خدا که شیعه ما نیست مگر کسي که تقواي الهي را 

پیشه سازد وخدا را اطاعت کند... .2
مورد  در  منکرند؛ همچنان که سیدالشهداء  از  ناهي  و  معروف  به  آمر   .2
هدف نهضت خویش فرمود: من از مدینه براي امر به معروف و نهي از منکر 
بیرون آمدم. هدف صاحبان اشک حقیقي نیز چیزی غیر از هدف امام حسین 

ـ علیه السالمـ  نیست.
3. شیعیان و دوستان واقعي اهل بیت اند و جان ها و مال هاي خود را در راه 
اهل بیت بذل مي کنند؛ امام علی ـ علیه السالم ـ فرمود: خداوند به سوي زمین 
نظر نمود ما را برگزید، و براي ما پیرواني برگزید که ما را یاري کنند، براي شادي 
ما شاد و براي غمگیني ما غمگین مي شوند، جان ها و مال هایشان را در راه ما 

بذل مي کنند، آنان از ما هستند و به سوي ما مي آیند.3 
4. مبارز و ظلم ستیزند؛ زیرا حسین بن علی ـ علیه السالم ـ براي مبارزه با 

1  همان، ص530.
2   وسائل الشیعه، ص96، باب 18.

3  جامع االخیار، ص 508، ح1410.
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ظلم و فساد و حق کشي و دفاع از دین مقّدس اسالم پرچم مبارزه و آزادي را به 
دست گرفته و در راه حق و آزادي براي کوتاه کردن دست ستمگران و واژگون 
ساختن کاخ فرعونیان و به خاك انداختن جّباران، قیام کرد و در این راه جان 

خود و یارانش را نثار نمود.
5. از منتظران و یاوران مهدي اند؛ چراکه صاحبان اشک حقیقي بر این باورند 
که روزي آخرین حّجت خدا از فرزندان امام حسینـ  علیه السالمـ  خواهد آمد 
و جهان را پر از عدل و داد خواهد کرد و حکومت عدل الهي را برپا نموده و 
انتقام مظلوم را از ظالم خواهد گرفت. بر این اساس منتظرند تا با ظهور قائم 
آل محمد- عجل اهلل فرجه الشریف- در رکاب آن حضرت براي تحقق حکومت 

عدل الهي و گسترش عدالت با ستمگران مبارزه کنند.

 سؤال: معناي جملة معروف حضرت زینب} که فرمود )ما رأیت اال 
جمیالً( چیست؟ 

ابتدا بهتر است که اين فرمايش حضرت زينب- سالم اهلّل علیها- را ترجمه کنیم 
و بعد از آن ببینیم که اين عبارت در کجا و به چه دلیلي گفته شده است.

»ما رأیت اال جمیاًل« یعني، من به جز زیبایي چیزي ندیدم و آنچه مشاهده 
کردم همگي زیبا بود.

پس از حادثه کربال وقتي زن و فرزندان شهدا را، به همراه حضرت زینب به 
اسارت به نزد عبیداهلل بن زیاد بردند، او که خود را پیروز این نبرد مي دید، براي 
این که زخم زباني به اهل بیت امام حسین ـ علیه السالم ـ بزند رو به حضرت 
زینب- سالم اهلّل علیها- کرد و گفت: خدا را شکر مي کنیم که او شما را رسوا کرد 
و تکذیب نمود. حضرت هم در پاسخ، این جمله معروف خود را به زبان آوردند 
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که “ما رأیت اال جمیاًل”؛ آنچه براي ما اتفاق افتاد رسوایي نبود، بلکه همه زیبا 
و دل پسند بود، و در ادامه هم فرمودند: شهداي کربال کساني بودند که خداوند، 
شهادت را براي آنها انتخاب کرده بود و در روز قیامت، تو را به همراه آنها در 
یک جا جمع کند تا هر کدام دلیل خود را بیاورید، و آن وقت خواهي دید که 

چه کسي پیروز است.1 
به طور کلي انسان هایي که نسبت به دستورات خداوند بی اعتنا هستند و 
دغدغه حساب و کتاب اعمالشان در قیامت را ندارند و تنها به دنبال پول و 
ثروت و مقام هستند گمان مي کنند که پیروزي، در زنده بودن و رسیدن به 
پول و مقام است. از همین رو ابن زیاد خود را پیروز مي دید؛ چون توانسته بود 
امام حسین ـ علیه السالم ـ و یارانش را به شهادت برساند و اموالشان را غارت 
کند؛ غافل از این که پیروزي و رسیدن به سعادت در نزد خداوند، انجام دادن 
دستوراتي است که او براي انسان ها معین فرموده و هر کس از آن دستورات 
سرپیچي کند، در واقع شکست خورده است؛ اگرچه به ثروت و مقامي هم برسد. 
در این میان، امام حسین ـ علیه السالم ـ و اصحاب او بودند که به فرمان الهي 
گوش فرا داده، به وظیفه اي که برعهده آنها گذاشته شده بود به خوبي عمل 
کردند. آنها بودند که به پیروزي و سعادت رسیدند و واضح است که چیزي 
برایشان شیرین تر و گواراتر و زیباتر از عمل کردن به وظایف الهي نبود؛ لذا 
 حضرت زینب- سالم اهلّل علیها- همه آنچه را که اتفاق افتاده بود را زیبا دانست.
این جمله حضرت زینب- سالم اهلّل علیها- را می توان از زاویه دیگری نیز دید:

امام حسین و اصحاب ایشان و نیز حضرت زینب ـ علیهم السالم ـ خداي 
متعال را در همه چیز و همه جا مي دیدند؛ هر اتفاقي که رخ مي داد، خدا را در آن 

1   ر.ك: بحار االنوار، ج45، ص115.
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اتفاق و حادثه با چشم دل مشاهده مي کردند؛ تفاوتی نداشت که آن اتفاق، آسان 
و خوشایند باشد یا سخت و مصیبت بار. چون هدف خدا بود و در سختي ها نیز 
خدا را مشاهده مي کردند و خود را به او نزدیک مي دیدند، این سختي ها براي 
آنها زیبا و گوارا بود، از همین رو حضرت فرمود: همه آن مصیبت ها و حادثه هاي 
تلخ براي ما زیبا بود1 و البته این می تواند یک حکم کلی برای همه انسان ها باشد 
که اگر فردی کاري را به عنوان وظیفه انجام دهد و فقط خدا را در نظر داشته 
باشد، آن کار و اتفاق براي او شیرین و زیباست و این معنا و تفسیر همان جمله 

معروف حضرت زینب- سالم اهلل علیها- است.

 سؤال: سر امام حسین{ در باالي نیزه چه آياتي از قرآن را تالوت 
کردند؟

آنچه موّرخین و بزرگان علوم اسالمي پیرامون مسأله ي شهادت امام حسین ـ 
علیه السالمـ  و حمل سر مبارك ایشان به مجلس ابن زیاد در کوفه و از آنجا به 
شام نقل کرده اند این است که عبیداهلل بن زیاد بعد از به شهادت رساندن امام 
حسین ـ علیه السالم ـ و یاران و اهل بیتش دستور داد سر مبارك حضرت را با 

دیگر سرها در میان تمام کوچه ها و قبیله هاي کوفه بگردانند. 
زید بن أرقم روایت کرده است که من در آن روزي که سر شهدای کربال را 
در میان کوچه هاي کوفه بر روي نیزه ها حمل مي کردند، در میان یک غرفه اي 
نشسته بودم که سر بریده امام حسینـ  علیه السالمـ  را که بر فراز یک نیزه جا 
داشت از برابرم گذشت و در آن هنگام شنیدم که سر امام حسین آیه اي از سوره 
قِیِم کانُوا ِمْن آیَاتَِنا  کهف را تالوت مي فرمود: »أَْم َحِسْبَت أَنَّ أَْصَحاَب الْکْهِف َوالرَّ

1   ر.ك: عرفان نظري، ص82.
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َعَجًبا1؛ آیا خیال مي کني که پیش آمد یاران کهف و رقیم از این همه آیات بزرگ 
ما شگفت آورتر است« زماني که من این آیه را شنیدم گفتم: “به خدا سوگند سر 
بریده شما اي فرزند رسول خدا شگفت آورتر از پیش آمد اصحاب کهف است”.2 
اّما روضة الشهداء مال حسین کاشفي به این مطلب اشاره مي کند و مي نویسد: 
وقتي کاروان اسراء به همراه سرها در حالي که بر روي نیزه ها حمل مي شدند 
به طرف شام برده مي شدند، در بین راه یک مردي یهودي به نام یحیي حّراني 
به استقبال این کاروان آمد، ناگاه چشمش به سري افتاد که لب هایش به هم 
مي خورد. راوي مي گوید که این یهودي گفت من نزدیک تر رفتم و گوش فرا 
 َ الَِحاِت َوَذکُروا اهللَّ َِّذیَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ داشتم که این کلمات را شنیدم : »إاِلَّ ال
َِّذیَن َظلَُموا أَيَّ ُمنَقلٍَب یَنَقلُِبوَن.«3  کِثیًرا َوانَتَصُروا ِمن بَْعِد َما ُظلُِموا َوَسَیْعلَُم ال
یحیي از مشاهده ي این جریان متعّجب شد و پرسید این سر کیست؟ گفتند: 
آن سر حسین بن علي است که مادرش فاطمه دختر پیامبر اسالم مي باشد؛ 

یحیي که این جریان را دید مسلمان شد.4 
تفاوت موجود به علت تمایز منابع مي باشد و چه بسا قائل به صحت هر 
دو روایت شویم؛ چرا که بعد از چند روزي که سرهاي شهدای کربال به همراه 
کاروان اسراء در کوفه بود، ابن زیاد دستور داد که اسراء و سرهاي شهدا را به 
همراهي 500 نفر نیرو به شام به نزد یزید بن معاویه بفرستند و در حالي که 

1   کهف: 9.
2   ارشاد، ج2، ص117.

3   مگر کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام می دهند و خدا را بسیار یاد می کنند، و به 
هنگامی که مورد ستم واقع می شوند به دفاع از خویشتن )و مؤمنان( برمی خیزند؛ آنها که ستم کردند 

به زودی می دانند که بازگشتشان به کجاست! شعراء: 227.
4   روضه الشهداء، ص458.
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سرهاي شهدا بر روي نیزه ها حمل مي شد وارد شام شدند و از آنجا به نزد یزید 
برده شد؛ لذا قرائت قرآن در دو مکان مجزا اتفاق افتاده است. 

 سؤال: آیا در روز عاشورا بعد از شهادت امام حسین{آسمان کربال 
قرمز شد؟

امام در روي زمین مایه ي آرامش تمام  در روایات آمده است که وجود 
موجودات است.1 بر اساس این روایات اگر حجت الهي و خلیفه الهي بر روي 
زمین نباشد زمین اهلش را فرو مي بلعد و دریاها طغیان مي کنند و امنیت 

تکویني هستي و توازن و تعادل به هم مي خورد.
در آیات قرآن می خوانیم: »)آنهایي که در برابر فرامین الهي گردن ننهادند و 
طغیان نمودند طومارشان پیچیده شد و از آنچه داشتند محروم شدند و میراث 
آنها به دیگران رسید و دست خالي دنیا را ترك کردند( نه آسمان بر آنان 
گریست و نه زمین، و نه به آنها مهلتی داده شد!«2 از این آیه استنباط مي شود 
که آسمان و زمین در ماتم بندگان مؤمن و اولیاء  خویش که در رأس آنها انبیاء 
هستند گریه مي کنند. در روایات اسالمی نیز آمده است: زمینی که روی آن 
انبیاء و اولیای الهی و بندگان مؤمن، خدا را عبادت کرده اند، چهل روز در مرگ 
آنان می گرید و در شهادت امام حسین ـ علیه السالم ـ آسمان و زمین، چهل 

روز خون گریه کردند.
از دیدگاه قرآن تمام موجودات اعم از جمادات و حیوانات داراي شعور هستند 
و البته شعور آنها فوق درك انسان هاي عادي است. بنابراین در فقدان حجت 

1.  »لوال الحجة لساخت االرض علي اهلها«؛ اکمال الدين، ج1، ص10ـ  5.
َماء َواألْْرُض َوَما کانُوا ُمنَظِريَن«؛ دخان: 29. 2.   »َفَما بَکْت َعلَْیِهُم السَّ
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الهي آسمان و زمین عزادار مي شود. در منابع معتبر حدیثي و تاریخي درباره 
شهادت امام حسین ـ علیه السالم ـ نیز گزارش شده است که پس از شهادت 
آن حضرت آسمان ها و زمین و تمام موجودات گریستند و در کربال از سنگ ها 
ناله بر خاست و خون چکید.1 امیرالمؤمنینـ  علیه السالمـ  مي فرماید: حیوانات 
وحشي، ماهیان دریا، پرندگان آسمان و خورشید و ماه و ستارگان، زمین و 
آسمان و مؤمنین از جن و انسان ها و تمام مالئکه الهي... در رثاي حسین گریه 
مي کنند.2 عالمه مجلسي نیز از امام رضا ـ علیه السالم ـ نقل مي کند که هفت 
آسمان و زمین بر آن حضرت گریستند و جن و ملک در فراقش ناله سر دادند.3

براساس روايات معتبر در سال 61 هجري ظهر عاشورا آسمان و زمین سرخ 
شد و چهل روز از گريه آسمان و زمین آرامش نبود.4 البته اشک يا خون در اين 
گونه از روايات را نبايد بر اشک يا خون ظاهری حمل کرد؛ چنان که نبايد آن 
را انکار کرد. امروزه با پیشرفت علوم ثابت شده است در سّیارات آسمانی بارها 
انفجارهايی رخ می دهد که با چشم عادی هرگز ديده نمی شود، ولی متخصصان 
با استمداد از علم نجوم و از رصدخانه به تماشای اين انفجارها می نشینند. 
همان گونه که مردم عادی نبايد خبر وقوع اين انفجار را به ِصرف نديدن آن با 
چشم ظاهری انکار کنند، خوْن گريه کردن آسمان و زمین را نیز نبايد انکار 
کنند؛ زيرا اين موارد نیز جزو علومی نیست که بشر عادی آن را نظاره کند، حتی 
از رصدخانه نیز ديده نمی شود. اساساً امر ملکوتی را هرگز نمی توان با ابزار ُملکی 
ادراك کرد، همچنان که با دقیق ترين و پیشرفته ترين فّن رصد سپهر نمی توان 

1.   بحاراالنوار، ج45، ص201؛ و نیز ر.ك: مستدرك الوسائل، ج10، ص314.
2.   بحاراالنوار، ج45، ص202.

3.   همان، ص201 و 220.
4.   همان، ص211.
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مشهودات رؤيای صادق انسان خوابیده را رصد نمود.1 
پس از شهادت امام حسین ـ علیه السالم ـ امام زین العابدین ـ علیه السالم 
ـ که از نزدیک شاهد این جنایات بني امیه بود، بسیار گریست و خاندان نبوت 
عزادار بودند. بر اساس وابستگي کامل موجودات به حجت الهي نیز این گریه و 
ناله ها طبیعي است. بنابراین سرخ شدن آسمان که همان گریه آن است صحت 

دارد.

 سؤال: کدام يک از مصائب حادثه کربال براي امام حسین{ مشکل و 
دردآورتر است؟

تاریخ، صحنه هاي  باطل در طول  تقابل و رویارویي جبهه حق علیه  در 
ماندگاري همچون رویارویي قابیل با هابیل، نمرود با ابراهیم، فرعون با موسي 
و... بر جاي مانده است. یکي از این جبهه ها که ماندگارترین آنها و در عین حال 
غم انگیز ترین آنها تا روز قیامت است صحنه عاشورا و نهضت حسین بن علیـ  
علیه السالم ـ در مقابل طاغوت زمان خویش یزید بن معاویه است. این واقعه 
داراي ابعاد متفاوتي مي باشد. بعد سیاسي، دیني، اجتماعي، فرهنگي و عاطفي 

از جمله این ابعاد، هستند.
بي شک این نهضت نقش بزرگي در تبیین و تثبیت اسالم ناب محّمدي 
داشته است با تمامي ابعاد آن که در جاي خود قابل توجه است. اّما در این میان 
بعد عاطفي این واقعه که عبارت است از نحوه رویارویي اهل بیت با مشکالت 
و تحمل مصیبت ها، درس هاي خوبي به جامعه بشریت در طول تاریخ داده و 
مي دهد. در طول این واقعه مخصوصاً در روز عاشورا مصائب زیادي بر اهل بیت 

1. شکوفايی عقل در پرتو نهضت حسینی، نوشته آيت اهلل جوادی آملی.
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وارد آمده که هر کدام به نوبه خود، بزرگ و طاقت فرسا بوده است، مانند 
مصیبت غریبي امام حسین- علیه السالم-، عطش وي و کودکان حرم، شهادت 

علي اکبر، عباس بن علي، غارت خیام و... .1 
اما درباره اینکه در میان این همه مصیبت ها، کدام یک از اینها براي اباعبداهلل 

ـ علیه السالمـ  مشکل تر بوده است، باید بگوییم: 
هر کدام از این مصیبت ها به نوبه خود بزرگ بوده است، تا جایي که بعضي 
از آنها، نقش محوري و کلیدي، در شناساندن چهره زشت دشمن و ترسیم 
چهره زیبا و مظلوم امام حسین ـ علیه السالم ـ و اصحاب با وفاي وي داشته 
است. از دست دادن هرکدام از یاران و اهل بیت برای امام سنگین بوده است. 
فرزندان حضرت زینب، یادگاران امام حسنـ  علیهم السالمـ  و حتی بسیاری از 
یاران که قصد رفتن به میدان جنگ را داشتند وقتی برای اذن و خداحافظی به 
حضور اباعبداهلل می رسیدند، حضرت از اجازه دادن ابا داشتند و به راحتی اجازه 

نمی دادند.
اّما طبق آنچه در تاریخ و مقاتل ذکر شده و به برخی از آنها اشاره شده، در 
میان این مصیبت ها چند مورد براي امامـ  علیه السالمـ  خیلي سنگین و درد آور 
بوده، تا جایي که در این مصائب بر حاالت امام حسینـ  علیه السالمـ  و حتي بر 
چهره نوراني حضرتش اثري گران گذارده است که ما در ذیل چند نمونه مهم 

آن را متذکر مي شویم:
1. شهادت علي اکبر- علیه السالم-؛ علي اکبر کسي است که ُخلقاً، َخلقاً 
و منطقاً شبیه به پیامبر اکرم ـ صلی اهلل علیه وآله ـ بود، به طوري که از امام 
حسین ـ علیه السالم ـ در تواریخ مختلف آمده است که »کنا اذا شتقنا برسول 

1   اشک روان بر امیر کاروان )ترجمه خصائص الحسینیه(، ص158 و 159.
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اهللـ  صلی اهلل علیه وآلهـ  نظرنا الي علّي؛ ما هر گاه مشتاق جمال نوراني پیامبر 
مي شدیم، به علي اکبر نگاه مي کردیم.« 1 این فرمایش از آن وجوِد باال و واال، نشانه 
 شدت عالقه روحي و عاطفي امام و همچنین خاندان پیامبر به علی اکبر است.

هنگام شهادت علي، امام باالي جنازه وي گریه شدیدي کرد، که به نقل از 
مقاتل تا آن روز کسي ابا عبداهلل-علیه السالم- را این طور ندیده بود؛ »فبکي، 
بکاء عالیا؛ با صداي بلند گریه سر داد.« این نشان گر اوج فاجعه از سوي دشمن 
و اوج مصیبت و عاطفه، از جانب امام حسین ـ علیه السالم ـ است. و در جای 
دیگری آمده که حضرت سر علي را به دامن گرفت و به سینه چسبانید و صدا 

زد: »ولدي علي، علي الدنیا بعدك العفا؛ دنیا پس از تو ارزش ماندن ندارد«.2 
اباالفضل  امام، شهادت حضرت  براي  2. دومین حادثه دردناك و سخت 
العباسـ  علیه السالمـ  است؛ شخصیت بسیار بزرگي که امام صادقـ  علیه السالم 
ـ از او تعریف و تمجید کرده است و فرموده: »کان عّمنا عباس ـ علیه السالم 
ـ نافذ البصیر؛ عموي ما عباس داراي ایمان قّوي و داراي بصیرت در دین بوده 
است.«3 این مصیبت جانکاه تأثیر عمیقي بر جسم و روح اباعبداهللـ  علیه السالم 
ـ گذاشت. هنگامی که امام حسین بر بالین عباس در لحظه شهادت حاضر 
شدند و سر ایشان را به دامن گرفتند، فرمود: »اآلن انکسر ظهري و قلت حیلتي؛ 
حاال کمرم شکست و چاره ام کم شد.«4 و در همان حضور، مقاتل نوشته اند: 
»بان االنکسار في وجه الحسین- علیه السالم-؛ حالت شکست در چهره حضرت 

نمایان شد« و این نشانه درد و رنج حاکي از مصیبت است.

1   اللهوف، ص166. 
2   االرشاد، ج2، ص107.

3   شرح األخبار في فضائل األئمة األطهار علیهم السالم، ج3، ص184.
4   االرشاد، ص109.
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3. سومین مصیبت سخت و طاقت فرسا که براي امام حسینـ  علیه السالم 
ـ پیش آمده مسأله شهادت علي اصغر در آغوش آن حضرت است؛ به گونه ای 
که وقتی خون علي اصغر را به آسمان پاشید فرمود: “بر من آسان است این 
مصیبت، به علت اینکه خداوند این مصائب را مي بیند” و خداوند براي دلداري 
امام حسینـ  علیه السالمـ  فرمود: “یا حسین او را واگذار که ما در بهشت برایش 

دایه اي تدارك دیده ایم تا به او شیر دهد”.1
4. مصیبت وداع نیز از جمله مشکل ترین مصیبت ها براي حضرت بوده است. 
از جمله وداع هاي حضرت وداع با امام سجاد- علیه السالم-، وداع با سکینه، 
وداع با زنان حرم و اهل بیت خود و باالخره وداع با زینب- سالم اهلل علیها- و 
جریان معروف بوسه بر گلوي مبارك امام توسط زینب و اجراي وصیت مادرش 

زهرا-سالم اهلل علیها- مي باشد.2 
5. مسأله عطش کودکان و اهل حرم نیز از مصائب بزرگ بوده است.

6. مصیبت اساسي دیگر که براي امام حسین ـ علیه السالم ـ سخت بوده، 
مسأله حمله دشمن به خیام حرم است که هر چند حضرت براي جلوگیري 
از آن تدابیري همچون کندن خندق به دور خیام و اطراف آنها، بستن خیام 
با طناب به نزدیک هم و... اندیشید، اما باز حمله شد به طوری که حضرت در 
واپسین لحظات حیات خود که مجروح بر زمین کربال افتاده بود، وقتی دید 
سپاه دشمن به طرف خیمه های زنان و فرزندان بی دفاع حمله می کنند، خطاب 
از قیامت  ندارید و  بیدار فرمود: »اگر دین  به یزیدیان و همه ی وجدان های 

1   معالي السبطین، ج1، ص424.
2   همان، ص21.
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نمی ترسید، الاقل در دنیای خود آزاده باشید«.1

7. اما مصیبت اصلي که موارد فوق و سایر مصیبت ها زیر مجموعه این 
مصیبت قرار مي گیرد، مسأله عدم معرفت و شناخت حقیقي مردم کوفه و شام از 
امامـ  علیه السالمـ  بود. خطبه هاي فراوان حضرت براي هدایت آنها دلیل قاطعي 
بر این مصیبت است که براي امام عدم معرفت مردم و جهالت آنها بسیار سخت 
و طاقت فرسا بوده است و در هر لحظه اي از صحنه هاي جنگ تالش مي کردند 
تا مردم را از تصمیم نابجایشان برگردانند؛ ولي هیچ یک از این سخنان در دل 
سنگ آنها اثر نکرد2 و عجیب این که، امام ـ علیه السالم ـ حتي در زیر خنجر 
شمر نیز براي هدایت وي تالش کرد، که وي در جواب امامـ  علیه السالمـ  جایزه 

یزید را بر شفاعت رسول خداـ  صلی اهلل علیه وآلهـ  ترجیح داد!3

 سؤال: آيا تربت امام حسین{ خاصیت شفادهي دارد؟ چگونه جسم 
امام{ اين خاصیت را بر خاک گذاشته است؟ 

خداوند به میمنت و برکت وجود مقدس امام حسین ـ علیه السالم ـ و یارانش 
در سرزمین کربال، و به خاطر این که آن حضرت و یارانش جان هاي عزیزشان را 
در راه خدا فدا کردند، خصوصیات و برکاتي را در سرزمین کربال و تربت امام 
حسینـ  علیه السالمـ  قرار داده که از جمله آنها این است که تربت او شفاي هر 
دردي است و آثاری در آن خاك است که در هیچ خاك دیگري یافت نمي شود. 
امام صادق ـ علیه السالم ـ می فرماید: تربت قبر امام حسین ـ علیه السالم 

1  بحاراالنوار، ج45، ص51.
2   اللهوف، ص86 و 87.

3   الدمعه الّساکبه، ص271.
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ـ شفاء هر دردي است و آن داروي بزرگ است.1 محمد بن مسلم نیز از امام 
باقر و امام صادق- علیهما الّسالم- روایت مي کندکه فرمودند: خداوند تبارك و 
تعالي عوض شهادت امام حسین ـ علیه السالم ـ امامت را در نسلش و شفاء را 
در تربتش، و اجابت دعا را در نزد قبرش قرار داد2 و در گفته ای دیگر امام صادق 
ـ علیه السالم ـ در مورد خاصیت خاك کربال و علت آن مي فرماید: این خاکي 
است که خون وصّي پیامبر حضرت سیدالشهداء با آن آغشته شده، به همین 

سبب شفابخش هر درد و امان از هر ترس است.3
این روایات همه بر این امر اشاره دارد که خداوند در برابر این همه جان فشاني 
و جانبازي بزرگ و ایثار هستي)و شهادت خود حضرت و یاران باوفایش( مواهبي 
به امام حسین ـ علیه السالم ـ مرحمت فرموده که از جمله آنها شفا قرار دادن 

تربت طیب و طاهر آن حضرت است.
البته باید به این نکته نیز توجه داشت که آن چه در شفابخش بودن تربت 
امام حسین ـ علیه السالم ـ مؤثر است، اعتقاد به آن است. در روایتي از امام 
صادقـ  علیه السالمـ  سؤال شد: اشخاص از خاك قبر امام حسینـ  علیه السالم 
ـ برمي دارند و نفع مي برند، و بعضي را سود نمي دهد؟ امام فرمود: »هرکس با 
اعتقاد به این که خداوند این خاصیت را در این خاك قرار داد استفاده کند، حتماً 

سود خواهد برد«.4
در مورد اثرگذاري جسم روحاني امام حسینـ  علیه السالمـ  بر خاك کربال 
نیز باید گفت: روایات ذکر شده و ده ها روایت دیگر دال بر این است که این 

1  کامل الزیارات، ص835.
2   بحاراالنوار، ج44، ص221.

3  وسائل الشیعه، ج10، باب70. 
4   همان، حدیث 2.
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خداوند است که به برکت امام حسینـ  علیه السالمـ  آثاری را درخاك کربالی 
ایشان قرار داده است و البته برای خدا سهل است که به خاطر عظمت و احترام 
بندگان ویژه اش خاك را کیمیا و یا کیمیا را خاك کند؛ چراکه مؤثر مستقل و 
حقیقی اوست؛ از همین رو حضرت ابراهیمـ  علیه السالمـ  سیر و سیراب شدن و 
شفای خویش را مستقیماً به خدا نسبت می دهد، نه به آب و غذا و دارو؛ »َو الَِّذی 
ُهَو یُْطِعُمنِی َو یَْسِقیِن، َو إَِذا َمِرْضُت َفُهَو یَْشِفیِن1؛ و کسی که مرا غذا می دهد 
و سیراب می نماید، و هنگامی که بیمار شوم مرا شفا می دهد« حا ل اگر همین 
خدای قادر و توانا، اثر سیرکردن را از غذا و اثر سیراب نمودن را از آب بگیرد 
و یا آتش را بر حضرت ابراهیم خلیل ـ علیه السالم ـ گلستان کند و یا تربت 
سیدالشهدا را دارو برای مرض های صعب العالج قرار دهد، هرگز بعید نیست و با 

شناخت خداوند و  توحید افعالی به روشنی به آن اعتراف خواهیم کرد. 
بنابراین با قاطعیت می توان گفت: اماکن و بُقاع و اشیاء و سرزمین ها و نیز 
خاك کربال، به خاطر منسوب بودن به خدا و اولیاء خدا داراي ارزش شده و مؤثر 
و مورد احترام واقع مي شوند.2 تربت کربال با منسوب شدنش به برترین عزیز 
خدا و محبوب و میوه دل رسول اهللـ  صلی اهلل علیه وآلهـ  با ارزش ترین خاك ها 
و مؤثرترین داروها است و در حقیقت فیض خدا و امام حسین ـ علیه السالم ـ 
است که از طریق خاك کربالی امام حسین ـ علیه السالم ـ به ما می رسد و او 

سبب شده که خداوند آن را مؤثر قرار دهد.

 سؤال: حضرت علي اصغر{ با اين که در کربال طفل شش ماهه بوده 

1   شعرا: 80-79.
2  ر.ك: سیرتنا و سنتنا نوشته عالمه امیني )ره(. 
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و هیچ اختیاري نداشته، چگونه در نزد خدا باب الحوائج شده است؟ 
در بین یاران امام حسینـ  علیه السالمـ  در عاشورا از همه سنین حضور داشتند 
که از هر جهت حجت را براي تمامي افراد بشر تمام کرده باشند؛ از بزرگان و 
اشراف گرفته تا غالمان و خدمت گزاران سفید پوست و سیاه پوست؛ از قاري 
قرآن و کساني که در اسالم و پیروي از پیامبر اکرم ـ صلی اهلل علیه وآله ـ 
سابقه اي طوالني داشتند تا کساني که در همان صبح عاشورا به امام حسین ـ 
علیه السالم ـ پیوستند؛ از پیرمرد کهنسال و جوان هیجده ساله تا طفل شش 

ماهه و... در سپاه امام حسین حضور داشتند. 
همه کساني که در کربال حضور داشتند هر کدام به نوعي سرباز جان بر کف 
امام خود بودند؛ آن که توان جنگي داشت مي جنگید، آن که توان سخنراني و 
خطابه داشت سخنرانی مي کرد. کودکانی مثل علي اصغر و زنان و دختران امام 
نیز حضورشان بیان گر این بود که امام قصد جنگ ندارند و این حرکت براي 
اصالح و امر به معروف است و حتي امام در آخرین لحظه ها همان کودك را 
نشان مي دهد و از نامردي کوفیان سخن مي گوید. علي اصغر چنین سربازي بود 
که امام با وجود او آخرین حجتش را بر دشمن سنگ دل عرضه کرد و دشمن 

حتي به طفل بي آزار و بي دفاع هم رحم نکرد. 
درست است که علي اصغرـ  علیه السالمـ  به سبب کودك بودنش اختیاري 
از خود نداشت، ولي آن کسی که با تیر سه شعبه به گلوي طفل شش ماهه 
مي زند، او که اختیار داشت که با تیري که مي توان پهلوان و مرد قوي را از پاي 
در آورد طفل بي زبان را نشانه گرفت! بعد از اصابت تیر به حضرت علی اصغر، 
امام حسین ـ علیه السالم ـ کف را از خون آن طفل پر کرد و به آسمان پاشید 
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و خطاب به فرزند شش ماهه اش گفت: »واهلل ألنت اکرم علي اهلل من الناقه1؛ به 
خدا سوگند ارزش تو از ناقه )صالح پیامبر( بیشتر است. اي فرزندم! واي بر این 

قوم، وقتي که در قیامت، خصم آنان محمدـ  صلی اهلل علیه وآلهـ  باشد«. 
امام باقرـ  علیه السالمـ  نیز به یکي از افراد قبیله بني اسد فرمود: یک خون از 
ما در میان شما بني اسد هست. آن مرد گفت: یابن رسول اهلل کدام خون؟ فرمود: 
همان خوني که در کربال از طفلي که در آغوش پدرم ریخته شد، و پرتاب کننده 
تیر از خاندان شما بود. آن لحظه امام حسین خون را به آسمان پرتاب کرد و 
فرمود: خدایا اگر نصرت خود را بر ما نفرستادي این خون را درجایي که خیر 

است قرار ده و انتقام ما را از ستمگران بگیر.2 
چه خیري بهتر از این که خداوند در قبال این خون، آن طفل شش ماهه 
را وسیله بر آورده شدن حاجات نیازمندان قرار دهد. کسي که ازمعجزه الهي 
درکالم امام حسین ـ علیه السالم ـ بهتر است آیا شایسته نیست به مقام باب 
الحوائجي برسد؟ درست است که علي اصغر در کربال شمشیر به دست نگرفت 

و نجنگید ولي با حضورش حجت را بر مردم تمام کرد.
باید توجه داشت در بارگاه الهي مقرب بودن تنها با عبادت و تالش میسر 
نمي شود؛ چنان چه شیطان بعد از شش هزار سال عبادت به خاطر تکبر از درگاه 
خداوند رانده شد، ولي حضرت عیسي هنوز طفلي سه - چهار روزه بود که به 
امر خداوند شروع به سخن گفتن کرد و گفت: من بنده خدا هستم، خداوند به 
من کتاب عطا کرده و مرا پیامبر قرار داده است؛3 حال آن که حضرت عیسي ـ 

1   تاریخ یعقوبي، ج2، ص245.
2   تاریخ طبري، ج5، ص448.

3   مریم: 30.
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علیه السالمـ  هیچ مالمت و ظلمي نکشیده بود.
خداوند در قرآن می فرماید: »و ابتغوا الیه الوسیله؛1 اي کساني که ایمان 
آورده اید تقوا پیشه کنید و با وسیله اي به او توسل کنید.« و در روایتی رسول 
خداـ  صلی اهلل علیه وآلهـ  فرمودند: ما وسیله به سوي خداوند هستیم و سبب 
رسیدن به رضوان خدائیم.2 پیامبر در این روایت از کلمه »نحن« که جمع 
است استفاده مي کند و این یعنی ایشان و خاندان آن بزرگوار، هر کس از افراد 
خاندانش که صالح باشند مي توانند به این درجه از اعتبار در نزد خداوند برسند 
که وسیله اي براي سایر افراد بشر باشند؛ براي رسیدن به خدا و برطرف شدن 
حوائج و نیازهایشان. حضرت ابوالفضل العباسـ  علیه السالمـ  نیز به سبب تالش 
فراوانش در کربال و رسیدگی به کارهاي اهل خیمه و مخصوصاً کودکان و زنان، و 
تکیه گاه خاندان رسالت بودن و نیز پشت سرگذاشتن سخت ترین و دردناك ترین 
لحظه ها در هنگام شهادت به باب الحوائج ملقب شد؛ اما طفل شش ماهه امام 
حسین ـ علیه السالم ـ با این که نه قدرت دفاع داشت و نه مي توانست حرف 
بزند، اما با حضورش، اتمام حجتي براي دشمنان بود و حقانیت و مظلومیت این 
کاروان را به آیندگان نشان داد؛ از این رو خداوند به خاطر عظمت خون شهیدان 
کربال و ارزش کار آنها از جمله حضرت علي اصغر ـ علیه السالم ـ آنها را باب 

الحوائج قرار داد. 

 سؤال: چرا در عزاداري ها از حضرت ام کلثوم نامي برده نمی شود؟ آيا 
ام کلثوم در کربال بوده است؟ 

1   مائده: 35.
2   بحار االنوار، ج25، ص23.
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قبل از پاسخ به این سؤال ذکر این نکته خالی از لطف نیست که تاریخ گواه است 
و شهادت مي دهد، بارزترین ویژگي شیعه تالشي است که براي بیان و روشن 
کردن حقیقت بکار مي برد و هرگونه تعصب را که در مقابل حقیقت قرار مي گیرد 
به شدت محکوم مي کند. شیعه در این مسیر صدمات بسیاري را متحمل شده 

اّما از آن دست برنداشته است. 
در مورد این سؤال اگر چه مي پذیریم که در تاریخ قیام عاشورا و نهضت 
سیدالشهدا آن قدر که نام قهرمان بانوي کربال حضرت زینب- سالم اهلل علیها- 
برده شده، از حضرت ام کلثوم یاد نشده است؛ ولي برای این امر دالیلی وجود 
دارد، دالیلي مبتني بر نظریه هاي مختلف. در مورد حضرت ام کلثوم چند نظریه 

وجود دارد که به برخی از آنها اشاره می کنیم: 
1. برخي از مورخین اساساً وفات حضرت ام کلثوم را قبل از واقعه کربال 
مي دانند. ابن سعد می نویسد: زید و مادرش ام کلثوم هر دو در یک روز مردند و 
عبداهلل بن عمر بر آن دو نماز خواند و در روایت دیگری آورده است که سعید 
بن عاص که در این وقت امیر مدینه بود بر آن دو نماز خواند، و سعید بن عاص 
در سال هاي چهل و یک تا پنجاه و شش حکومت داشته است. اگر این روایت را 
صحیح بدانیم مرگ ام کلثوم پس از بازگشت او از کوفه به مدینه و بین سال هاي 
چهل و دو تا پنجاه و شش است و چون در روایتي دیگر گفته شده که امام 
حسن و امام حسین- علیهما الّسالم- دنبال جنازه ام کلثوم بودند، پس وفات او 
بین سال هاي چهل و دو تا پنجاه محدود مي شود1 در صورتی که قیام کربال در 
سال 61ق بوده است؛ بنابراین ایشان قبل از جریان کربال از دنیا رحلت کرده اند.

2. برخي از محققین بر این عقیده اند که اصاًل زینب کبري خواهري به نام 

1   ر.ك: زندگاني فاطمه زهرا )س(، ص265
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“ام کلثوم” ندارد و ام کلثوم کنیه خود حضرت زینب است و زینب و ام کلثوم یک 
نفر هستند.

یکي از محققین در این باره مي نوسید: هر چه بیشتر تحقیق مي کنم ظن 
نویسنده بیشتر تقویت مي شود که ام کلثوم و زینب کبري همان یک شخصیت 
بوده که دختر فاطمه و عقیله وحي و خواهر حسین بن علي ـ علیهم السالم ـ 
است... در جریان فوت صدیقه طاهره نقل شده که حسن و حسینـ  علیهم السالم 
ـ در پیش روي مادر بودند، ام کلثوم خود را در ردایي پیچیده و برقعي انداخته 
دامن کشان مي آمد و مي گفت وا اماه. در این خبر از زینب نامي نیست.                                                                                                               
این پژوهشگر عالوه بر این روایت، از روایات دیگری نیز استفاده می کند و در 
نهایت از مجموع همه آنها نتیجه مي گیرد که ام کلثوم همان زینب کبري است 
و مي گوید: )این اشتباه وجود زینب و ام کلثوم به عنوان دو نفر( به این علت است 

که “زینب ام کلثوم” را برخي زینب و ام کلثوم نوشته اند.
خالصه این که در مورد خود شخصیت” ام کلثوم” تردید وجود دارد و اگر هم 
بپذیریم ایشان به عنوان خواهر حضرت زینبـ  سالم اهلل علیهاـ  مي باشد، قطعاً 
نقشي همانند حضرت زینب در واقعه عاشورا نداشته است؛ لذا نام حضرت زینب 

ـ سالم اهلل علیهاـ  در رأس زنان واقعه کربال مشاهده مي شود. 

 سؤال: چرا در واقعه عاشورا که به هیچ کس رحم نمي کردند و همه را 
به شهادت رساندند، به امام سجاد{ آسیبي نرساندند؟

در کربال اگرچه به کسي رحم نکردند و از کودك شش ماهه مانند علي اصغر تا 
پیرمرد صحابي پیامبر مانند حبیب بن مظاهر را بي درنگ به شهادت رساندند و 
حتي شخص امام حسینـ  علیه السالمـ  را نیز با وضع بسیار فجیعي به شهادت 



سبک زندگی امام حسین{190

رساندند، اما این که نتوانستند امام سجادـ  علیه السالمـ  را به شهادت برسانند 
به شرایط عصر عاشورا مربوط است. در حقیقت چند بار قصد کشتن ایشان را 

داشتند ولي این اتفاق نیفتاد.1 
امام سجادـ  علیه السالمـ  در کربال به شدت بیمار شد به طوري که توانایي 
حمل اسلحه و جنگ نداشت؛ بنابراین نتوانست پیشاپیش پدر بزرگوارش به 
جهاد رفته و به شهادت برسد. پس از شهادت امام حسین ـ علیه السالم ـ 
سپاهیان براي غارت اموال فرزندان پیامبر به سوي خیمه ها شتافتند، به طوري 
که چادر از سر زن ها ربودند و دختران پیامبر از خیام حرم بیرون آمدند و صدا به 
گریه بلند نمودند.2 آنها اهل حرم را به اسارت گرفتند و امام سجادـ  علیه السالم 
ـ در حالي که بیماري، او را ضعیف و رنجور کرده بود در میان اسیران بود. 
دشمنان چند بار قصد قتل امام زین العابدین را داشتند؛ اما هر بار اتفاقی می افتاد 
و از این کار پشیمان می شدند. به عنوان مثال حمید بن مسلم نقل مي کند: ما به 
اتفاق شمر بن ذي الجوشن از کنار خیمه ها عبور مي کردیم تا به علي بن الحسین 
رسیدیم، دیدیم که از شدت بیماري در بستر افتاده است. همراه شمر گروهي 
نظامیان بودند، گفتند: آیا این بیمار را بکشیم؟ من گفتم: سبحان اهلل، چقدر 
مردم بي رحمید شما! آیا این ناتوان را مي خواهید بکشید؟! همین بیماري اي که 
دارد کافي است و او را خواهد کشت؛ سپس زیرانداز آن حضرت را کشیدند و 
بردند و آن حضرت را به رو افکندند و به دستور شمر خیمه های اهل بیت را به 

آتش کشیدند. 3

1   نک: حیات فکری و سیاسی امامان شیعه، ص256.
2   لهوف، ص159.

3   منتهی اآلمال، ص601.
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بیماري و زنده ماندن امام سجادـ  علیه السالمـ  در کربال حکمتي الهي بود 
تا حجت خدا در روي زمین باقي بماند و هرگاه دشمنان تصمیم به قتل آن 
حضرت مي گرفتند به تصور این که بیماري، آن حضرت را خواهد کشت، دست 

از کشتن او برداشتند. 
با این حال آنها اگرچه از قتل حضرت چشم پوشیدند، ولي از هیچ گونه 
آسیبی و آزاری دریغ نکردند؛ سوار کردن اسرا بر مرکب هاي برهنه و غل و 
زنجیر آزاردهنده در آن هواي گرم و سوزان و ضرب و شتم زنان و کودکان در 
مقابل چشم امام سجاد ـ علیه السالم ـ آن چنان حضرت را آزار مي داد که به 
عمه اش حضرت زینب فرمود: »سینه ام تنگ شده که نزدیک است جان از تن 
خارج شود« و حضرت زینب با پریشاني و نگراني پرسید: این چه حالتي است 

که در تو مي بینیم؟! 
وقتي خداوند بخواهد حجت خود را براي اهل زمین نگه دارد، چنان که 
عیسي، موسي و ابراهیم ـ علیهم السالم ـ را از آسیب طاغوت هاي زمان نگه 
داشت، امام سجاد ـ علیه السالم ـ را نیز نگه مي دارد و لو در نبرد سخت بین 

حق و باطل واقع شود.

 سؤال: آيا ايرانی ها در کربال و در میان ياران با وفاي امام حسین{ 
حضور داشتند؟ 

برای پاسخ به اين سؤال ابتدا بايد موقعیت جغرافیاي تاريخي ايران را بدانیم. 
تصور ما از موقعیت جغرافیايي ايران گذشته نبايد موقعیت جغرافیايي ايران 

فعلي باشد.
ایران در زمان ظهور اسالم، بسیار وسیع و گسترده بود. تیسفون )مدائن( در 
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نزدیکي هاي بغداد فعلي، مرکز آن بود و یمن و بحرین تحت نفوذ این ابرقدرت 
قرار داشت.1

سلمان فارسي نخستین ایراني است که به دعوت پیامبر اسالم ـ صلی 
اهلل علیه وآله ـ لبیک گفت و از یاران باوفاي امیرالمؤمنین ـ علیه السالم ـ نیز 
محسوب مي شد. بعد از پیامبرـ  صلی اهلل علیه وآلهـ  ظلم و ستم خلفاي سه گانه 
در حق غیرعرب ها و به خصوص ایراني ها موجب نفرت و کینه آنها نسبت به 

آنان شد.
با روي کار آمدن امیرالمؤمنین ـ علیه السالم ـ و استقرار مقر حکومتي آن 
بزرگوار در کوفه )که بخشي از ایران قدیم بود( و دیدگاه مثبت و بدون تبعیض 
آن بزرگوار درباره همة ملت ها و از جمله ایرانیان، به طور طبیعي عشق و محبت 
ایراني ها نسبت به خاندان عصمت و طهارت ریشه دارتر شد. با شهادت مظلومانه 
آن بزرگوار و به خالفت رسیدن امام حسن ـ علیه السالم ـ به طور طبیعي 
ایرانیان )موالي(2 جزء یاران آن حضرت شدند. متأسفانه منابع تاریخي در این باره 
گزارش هاي کمي داده اند و فقط از محمد بن سیرین به عنوان اصحاب ایراني 

امام حسنـ  علیه السالمـ  نام برده اند.
درباره حضور ایرانیان در صحنه کربال و در میان یاران باوفای امام حسینـ  
علیه السالمـ  نیز اطالعات جامع و کاملي وجود ندارد. برخي حضور ایرانیان را در 
کربال چشمگیر مي دانند و تعداد آنها را تا 30 نفر ذکر مي کنند که به فرماندهي 
برویج )پرویز( در شب عاشورا توانستند خود را به امام حسین ـ علیه السالم ـ 

1   تاریخ مردم ایران، ج1، ص19.
2   موالی بیشتر به ایرانیان گفته مي شد؛ چرا که یا اجداد آنها پس از اسارت، آزاد شده بودند و یا 

با برخي از قبایل عرب، پیمان حمایت بسته بودند، و به تدریج به همه مردم ایران موالي گفته شد؛ 
اصحاب ایراني ائمه اطهار، ص34.
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برسانند.1 
باقر شریف قرشي مي نویسد: سپاه امام حسینـ  علیه السالمـ  در کربال از دو 
عنصر عرب ها و موالي یا غالمان غیر عرب تشکیل شده بود و برخي از موالي، 
افتخار ایراني بودن را داشتند که نام 12 تن آنها را در کتاب خود آورده است.2 
مشهورترین یاران موالي امام حسینـ  علیه السالمـ  در کربال از این قرارند:

1. سالم بن عمرو؛ او از شیعیان کوفه بود که در کربال شهید شد.
2. سعید؛ غالم عمر بن خالد صیداوي است که همراه آقایش در عاشورا 

شهید شد.
3. سعد بن حرث؛ او از موالیان حضرت عليـ  علیه السالمـ  بود. پس از امام 
علیـ  علیه السالمـ  به خدمت امام حسن و امام حسین- علیهم السالم- درآمد 

و در روز عاشورا شهید شد.3 
4. شبیب؛ او غالم حرث جابري بود که در حمله نخستین پیش از ظهر 

عاشورا به شهادت رسید.
5. واضح ترکي؛ غالمي ترك بود. او را از موالیان حارث سلماني ذکر کرده اند. 

او در روز عاشورا در آغوش امام به شهادت رسید.4
6. شوزب بن عبداهلل؛ او غالم بني شاکر بود و سرانجام در روز عاشورا شهید 

شد. وي احادیث زیادي نیز از امام عليـ  علیه السالمـ  نقل کرده است.5 
7. قارب بن عبداهلل دوئلي؛ او از موالیان امام حسینـ  علیه السالمـ  بود و از 

، ص85. 1   اصحاب ایراني ائمه اطهارـ  علیهم السالمـ 
2   پژواك بردگان در نهضت حسیني، ج6، ص378.

3   ابصار العین، ص96.
4   معارف و معاریف، ج10، ص296؛ ابصار العین، ص144 و 145.

5   رجال شیخ طوسي، ص101.



سبک زندگی امام حسین{194

مدینه همراه آن حضرت به کربال آمد و سرانجام شهید شد.1 
8. نصر بن ابي نیزر؛ پدر نصر، »ابي نیزر« نام داشت. وي از فرزندان شاهان 
ایراني و به نقلي از فرزندان نجاشي پادشاه حبشه است. در کودکي اسالم آورد و 
پس از رحلت پیامبرـ  صلی اهلل علیه وآلهـ  به خدمت امیرالمؤمنینـ  علیه السالم 
ـ شتافت و با امام در نخلستان هاي آن حضرت کار مي کرد. پسر او نصر نیز در 
خدمت امیرالمؤمنین، امام حسن و امام حسین- علیهم السالم- بود و همراه امام 

به کربال آمد و سرانجام شهید شد.2 
9. اسلم بن عمرو ترکي؛ او از ترکان دیلم، نزدیک قزوین بود و در کربال به 

شهادت رسید.3
10. جابر بن حجاج کوفي؛ او از اصحاب امام حسین ـ علیه السالم ـ و از 

برجستگان رجال شیعه کوفه و از شهداي روز عاشورا است.4

 سؤال: چرا عزاداری از اول محرم تا عاشورا انجام می گیرد، با اين که 
امام حسین{ در عاشورا به شهادت رسیده اند؟

با آغاز مام محرم مصائب امام حسین ـ علیه السالم ـ و یاران باوفایش تداعي 
مي شود. در روایتی امام رضا ـ علیه السالم ـ مي فرماید: »وقتي ماه محرم فرا 
مي رسید، در پدرم امام کاظمـ  علیه السالمـ  آثار شادی دیده نمي شد و همواره 
غمگین بودند، روز دهم، روز مصیبت و اندوه و گریه او بود و مي فرمود: در این 

1   ابصار العین، ص129 و 130.
2   ابصار العین، ص96 و 97.

3   وسیلة الدارین، ص100؛ تنقیح المقال، ج1، ص125.
4   ابصار العین، ص112؛ براي اطالع بیشتر در این باره به کتاب اصحاب ایراني ائمه اطهارـ  علیهم 

السالمـ  تألیف دکتر سید حسن قریشي مراجعه شود.
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روز بود که حسینـ  علیه السالمـ  را به شهادت رساندند«.1

 اصل برپایي مجالس گریه و عزاداري مصائب اهل بیت- علیهم السالم- و 
به  ویژه امام حسینـ  علیه السالمـ  به دستور اهل بیت و امامان معصوم- علیهم 
السالم- بوده است و عالوه بر دستورات و سفارشات زیادي که از ناحیه ائمه 
اطهار درباره برپایي مجالس عزا و مرثیه خواني صادر شده خود آنها نیز در زمان 

حیات مبارك شان اقدام به تشکیل مجالس روضه و عزاداري مي کردند.
تا  عزاداري  شیوه هاي  و  مجالس  این  برگزاري  کیفیت  و  چگونگي  اما 
حدود زیادي با فرهنگ و آداب و رسوم حاکم بر هر منطقه و ملل و اقوام 
مي دهند،  تشکیل  جهان  سراسر  در  را  شیعیان  جمعیت  که  مختلف 
است. گردیده  نیز  تفاوت هایي  و  تحّول  دچار  احیاناً  و  گردیده   عجین 

عزاداري هاي پیش از عاشورا، مقدمه ورود در عزاداري روز عاشورا است؛ با این 
حال نحوه و زمان آن از عادات و رسوم عرف و مردم تأثیر مي پذیرد. به عنوان 
مثال در بعضي مناطق، عزاداري براي امام حسین ـ علیه السالم ـ از روز هفتم 
آغاز شده، تا سیزدهم که سوم شهادت امام است ادامه دارد. در بعضي مناطق 
عزاداري از اول محرم تا روز عاشورا و نهایتاً تا یازدهم برقرار است و در برخی 
مناطق از اول محرم تا آخر صفر، یعني تا روز رحلت رسول خداـ  صلی اهلل علیه 

وآلهـ  ادامه مي یابد.
ممکن است دلیل شروع عزاداری از ابتدای محرم در بسیاری از مناطق این 
باشد که با توجه به این که امام حسینـ  علیه السالمـ  از روز دوم به کربال تشریف 
آوردند و محاصره ایشان از آن روز بوده است؛ لذا از این روز شروع کرده و وقایع 
را براي مردم بازگو مي کنند و تا روز عاشورا کم کم حالت عزا را در مردم ایجاد 

1   امالي صدوق، ص78؛ بحار االنوار، ج44، ص284.



سبک زندگی امام حسین{196

می کنند، شور و اوج عزا را هم در عاشورا مي گیرند و تا شام غریبان بیشتر ادامه 
نمي دهند. روایات نیز شروع عزای ائمه معصومینـ  علیهم السالمـ  را شروع ماه 

محرم بیان می کنند که دیگر کسی آنها را خندان نمي دیده است.
بنابراین عالوه بر وجود سیره معصومین ـ علیهم السالم ـ مبنی بر آغاز 
این جلسات  برگزاری  زمان  و  مقدار  و  ماه محرم، کیفیت  با شروع  عزاداری 
عزاداری، بیشتر بستگي به فرهنگ و آداب مردم دارد و البته از آنجا که رحلت و 
شهادت امام حسینـ  علیه السالمـ  در سال هاي قبل اتفاق افتاده، در هر صورت 

مراسم و عزاداري ها در هر زمان انجام شود بعد از واقعه خواهد بود.

 سؤال: تاريخچه پیدايش عزاداری در اسالم و ايران چگونه است؟
عزاداری برای شهدا در اسالم سابقه ای دیرین دارد و از اخبار برمی آید که پیامبرـ 
صلی اهلل علیه وآلهـ  نیز آن را تأیید کرد و در برگزاری آن همت می گماشت. ابن 
هشام می نویسد: بعد از اتمام جنگ اُحد که رسول خداـ صلی اهلل علیه وآلهـ  به 
خانه خود می رفت، عبورش به محله بنی عبداالشهل و بنی ظفر افتاد و صدای 
زنان آنها که بر کشتگانشان گریه می کردند به گوش آن حضرت خورد و موجب 
شد که اشک بر صورت او نیز جاری گردد و در پی آن بفرماید: ولی کسی نیست 

که بر حمزه بگرید!
سعد بن معاذ و اسید بن حضیر )رؤسای قبیله بنی عبداالشهل( پس از 
آگاهی از این موضوع، زمانی که به خانه های خود بازگشتند، به زنان قبیله شان 
دستور دادند لباس عزا بپوشند و به درِ مسجد بروند و در آنجا برای حمزه اقامه 
عزا و ماتم کنند. رسول خداـ  صلی اهلل علیه وآلهـ  که صدای گریه آنها را شنید، 
از خانه خویش )که جنب مسجد بود( بیرون آمده )از آنها سپاسگزاری کرد و( 
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فرمود: به خانه های خود بازگردید، خدایتان رحمت کند که به خوبی مواسات 
خود را انجام دادید.1

پیامبر در شهادت جعفر طیار هم خود گریست و هم برای عزاداران که در 
خانه او گرد آمده بودند طعام تهیه کرد2 و نیز بنابر روایت ابن سعد، اندوه پیامبر 
برای شهدای جنگ موته چندان زیاد بود که اصحاب نیز به شدت اندوهگین 

شدند..3
هنگامی که پیامبرـ صلی اهلل علیه وآلهـ  رحلت کردند، مردم مدینه، از زن 
و مرد، به گریه و ندبه پرداختند و بنا بر نقل عایشه، زنان به عزاداری پرداختند 

و به سینه و صورت خود می زدند.4
در شهادت علی ـ علیه السالم ـ فرزندان آن حضرت و مردم کوفه به شدت 
می گریستند5 و هنگامی که امام حسنـ  علیه السالمـ  به شهادت رسید، برادرش 

محّمد حنفیه مرثیه و نوحه سرایی کرد.6
با شهادت امام حسینـ  علیه السالمـ  و یارانش در محرم 61ق عزاداری وارد 
مرحله ای جدید شد و در گستره ای وسیع تر از جهان اسالم برگزار گردید، با این 
تفاوت که دیگر تنها گریه و ندبه برای از دست دادن عزیز یا عزیزان نبود، بلکه از 
یک سو به ابزاری قاطع برای مبارزه با ستمگران و غاصبان تبدیل شد و از سوی 
دیگر تبیین کننده، حافظ و حامل اسالم راستین گردید. از این رو ائمه طاهرین 

1   سیرۀ النبویه، ج4، ص122.
2   همان، ج2، ص252.

3   طبقات کبیر، ج2، ص162.

4   سیرۀ النبویه، ج2، ص428.
5   منتهی اآلمال، ج1 و 2، ص211، 220 و 223.

6   مروج الذهب و معادن الجوهر، ج2، ص3.
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در اقامه و اشاعه آن از هیچ کوششی دریغ نکردند؛ چنان که خانواده امام حسین 
ـ علیه السالمـ  همچون زینب و امام سجادـ  علیهما السالمـ  برای شهدای کربال 
به نوحه سرایی پرداختند. بنابر روایت مقاتل، زنان و مردان قبیله بنی اسد به 
هنگام دفن اجساد شهدا و بعد از آن نوحه سرایی و عزاداری کردند.1 مردم مدینه 
هم به ویژه بنی هاشم همین که از شهادت امام حسینـ  علیه السالمـ  آگاه شدند 

به گریه و ندبه ای پرداختند که تا آن هنگام کسی ندیده و نشنیده بود.2
حزن امام سجادـ  علیه السالمـ  بر پدر بزرگوارشان به صورتی بود که دوران 
زندگی او، همراه با اشک بود تا آنجا که وقتی آب می آوردند تا حضرت میل 
کند، اشک مبارك شان جاری می شد و می فرمود: »چگونه بیاشامم؛ در حالی که 
پسر پیامبر را تشنه کشتند؟«3 امام صادقـ  علیه السالمـ  می گوید: »جدم علی 
بن الحسینـ  علیهما السالمـ  هرگاه حسین بن علی را به یاد می آورد، آن قدر 
اشک می ریخت که محاسن شریفش پر از اشک می شد و بر گریه او حاضران 

گریه می کردند«.4
امام باقرـ  علیه السالمـ  نیز در روز عاشورا برای امام حسین مجلس عزا برپا 
می کرد و بر مصایب آن حضرت گریه می کرد. در یکی از مجالس عزا، در حضور 
امام باقر، کمیت شعر می خواند، وقتی به اینجا رسید که: »قتیل بالطف...«، امام 
باقرـ  علیه السالمـ  گریه زیادی کرده، فرمود: »ای کمیت! اگر سرمایه ای داشتیم 
در پاداش این شعرت به تو می بخشیدیم؛ اما پاداش تو همان دعایی است که 
رسول خدا- صلی اهلل علیه وآله- درباره حّسان بن ثابت فرمود که همواره به 

1   ر.ك: عزاداری حسین علیه السالم از زمان آدم تا زمان ما، ص75.
2   االرشاد، ص127؛ اللهوف، ص129-235.

3   بحاراالنوار، ج44، ص145.
4   همان، ج45، ص207.
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جهت دفاع از ما اهل بیت مورد تأیید روح القدس خواهی بود«.1

ـ  علیه السالم  ـ  امام صادق  زمان  در  که  بر می آید  قولویه  ابن  روایت  از 
مردم اطراف کوفه و نواحی دیگر، از زن و مرد، برای زیارت قبر امام حسین 
ـ علیه السالم ـ و یارانش به کربال می رفتند و به قرائت قرآن، ذکر مصائب و 

نوحه گری و مرثیه سرایی می پرداختند.2
با پایان دوران امویان و آغاز عباسیان بر تعداد زائران و عزاداران امام حسینـ  
علیه السالمـ  و یارانش افزوده شد، چنان که به سرعت کربال به کانون مبارزه علیه 
ستمگران تبدیل شد؛ مبارزانی که شیوه جهاد را در مکتب اهل بیت آموخته و از 
شهدای کربال الگوهای عملی و عینی انتخاب کرده بودند. این وضع برای متوکل 
خلیفه عباسی که ضّد شیعه بود قابل تحّمل نبود؛ از این رو نه تنها دستور به 
ویرانی مشاهد و قبور شهدا داد )336ه ق(، بلکه به منظور محو آثار آن، سرزمین 
کربال را به آب بست و شخم زد و زراعت نمود و مردم را از زیارت منع کرد؛3 اّما 
از آنجایی که نور خدا خاموش شدنی نیست، متوکل به سزای اعمال خود رسید 
و کربال مجدداً احیا شد و پناهگاهی برای عاشقان اهل بیت گردید که از اقصی 

نقاط به آنجا می رفتند.4
در زمان امام رضا ـ علیه السالم ـ روزی دعبل خدمت حضرت رضا آمد. آن 
حضرت درباره شعر و گریه بر سیدالشهدا کلماتی چند فرمود؛ از جمله این که: 
»ای دعبل، کسی که بر مصایب جدم حسین گریه کند، خداوند گناهان او را 
می آمرزد« آنگاه حضرت بین حاضران و خانواده خود پرده ای زد تا بر مصایب 

1   مصباح المتهجد، ص713.
2   لؤلؤ و مرجان، ص4.

3   الکامل فی التاریخ، ج11، ص221.
4   نگاهی به پیشینه عزاداری در اسالم )قبل از صفویه(، مجله مشکوه، شماره 84 و 85.
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امام حسینـ  علیه السالمـ  اشک بریزند.1 گریه امام رضا به حدی بود که فرمود: 
»همانا روز مصیبت امام حسین ـ علیه السالم ـ ، پلک چشمان ما را مجروح 

نموده و اشک ما را جاری ساخته است«.2
حضور امام رضا ـ علیه السالم ـ در خراسان )200-202ق( و اهتمام آن 
حضرت در برگزاری مراسم عاشورا از مهم ترین عوامل انتقال فرهنگ عاشورا به 
ایران بود و متعاقب آن، سادات که به سبب حضور امام در خراسان به این خطه 
مهاجرت کردند، با شهادت آن حضرت، در اقصی نقاط ایران پراکنده شدند و 

مردم ایران را با واقعه کربال و مراسم آن آشنا نمودند.3
با تشکیل حکومت علویان در طبرستان )250ق( رفته رفته مراسم عاشورا 
به صورت یک فرهنگ بومی درآمد و شهرهای شیعه نشین از جمله قم، ری، 
سبزوار و نیشابور در انتقال و توسعه این مراسم در ایران نقش به سزایی داشتند. 
با به حکومت رسیدن آل بویه در ایران آنها نیز همچون سایر مردم در 
برگزاری عزاداری امام حسینـ  علیه السالمـ  اهتمام می ورزیدند و به رغم همه 
مشکالتی که در سر راه خود داشتند آن را در سراسر قلمروشان بسط دادند. 
ابن اثیر درباره حوادث سال 352ق می نویسد: در دهم ماه محرم سال جاری 
معّزالدوله به مردم دستور داد که دکان ها و اماکن کسب را تعطیل کنند و 
سوگواری نمایند و قباهای سیاه مخصوص عزا بپوشند.4 در این روز بازارها بسته 
شد، خرید و فروش متوقف گردید، قصابان گوسفند ذبح نکردند، هریسه پزها، 
هریسه )حلیم( نپختند، مردم آب ننوشیدند، در بازارها خیمه برپا کردند و بر آنها 

1   بحاراالنوار، ج45، ص257.
2   همان، ج44، ص284.

3   ر.ك: تاریخ طبرستان و رویان و مازندران، ص127.
4   الکامل فی التاریخ، ج11، ص261-262.
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پالس آویختند، زنان بر سر و روي خود مي زدند و بر حسینـ  علیه السالمـ  ندبه 
مي کردند، در این روز نوحه گري و ماتم به پا گردید... .1 در این دوران ایرانیان با 
حفظ ماهیت مراسم عاشورا، آن را با ظرافت خاصی، با آداب و رسوم بومی خود 
که چندان هم با سبک و روش عزاداری در عراق و حجاز تفاوت نداشت برگزار 
می کردند. از گزارش های منابع به خوبی برمی آید که مراسم سوگواری عاشورا تا 
پایان حکومت آل بویه )447ق( و بعد از آن در عهد سلجوقیان به حیات خود 

ادامه داد.2
باید توجه داشت که برپایی عزاداری توسط حکومت ها طبیعی بود؛ زیرا این 
مراسم حدود یک قرن بود که به صورت علنی برگزار می شد و جزء فرهنگ و 
اعتقادات مسلّم شیعیان شده بود. عالوه بر این، مذهب شیعه در ایران و عراق 
توسعه یافته بود و شیعیان جمعیت قابل توجهی از مردم ایران به شمار می آمدند 
و هر حکومتی نمی توانست نسبت به اعتقادات و آداب و رسوم مذهبی آنها 
بی تفاوت باشد. شواهدی در دست است که در قرن پنجم و ششم در بسیاری از 
شهرهای ایران، مراسم سوگواری عاشورا نه تنها شیعیان، بلکه علمای اهل سّنت 
نیز با حزن و اندوه فراوان آن را برگزار می کردند و با گذشت زمان این مراسم 
حضور بیشتری در زندگی مذهبی مردم ایران پیدا کرد. در این راستا بعضی از 
علمای اهل سنت برای پاسخگویی به نیاز مردم مبادرت به مقتل نویسی نمودند، 
به عنوان نمونه، ابوالقاسم محمود بن عمر زمخشری ایرانی و یکی از آخرین 
متکلّمان معروف، کتابی در پند و اندرز به نام “اطواق الذهب فی المواعظ و 
الخطب” نوشت و در آن توضیح داد که بنا به سنن مذهبی، هر کس برای 

1   آل بویه، ص459.
2   الکامل فی التاریخ، ج16، ص265-264، سنه 441ق.
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حسینـ  علیه السالمـ  بگرید، یقیناً در قیامت با او محشور خواهد شد. او افزود 
که هرکس خود بگرید و باعث گریه دیگران شود از خوبان است. و کسی که 
خویش را همانند دسته ای سازد در زمره همان دسته است و همان قدر و ارزش 

به او خواهد رسید.1
برای ساالر شهیدان ـ علیه السالم ـ در دوران صفویه و  مراسم عزاداری 
قاجاریه نیز به صورت باشکوهی ادامه پیدا کرد. گزارش هاي نظمیه ي تهران از 
محالت مختلف در سال هاي 1303 تا 1305 خبر از برپایي مراسم عزاداري 
مي دهد. از بررسي گزارش هاي مربوطه به روز هفتم محرم 1304 بر مي آید که 
48 مجلس روضه و در روز تاسوعاي همان سال 53 مجلس برگزار شده است. 
گذشته از دو ماهِ محرم و صفر، چنان که گزارش هاي نظمیه گواهي مي دهند 
مجالس روضه خواني در دیگر ماه هاي سال نیز برگزار مي شد. شنیده شده است 

که رسم روضه هاي هفتگي و ماهانه را مال آقا دربندي بنیاد نهاد.2
در دوره ي پهلوي ابتدا رضا شاه براي تثبیت حکومت خود و جلب توجه 
مردم، به برگزاري مجلس روضه خواني اقدام مي کرد و حتي هنگام عزاداري 
ِگل بر سر خود مي مالید.3 اّما بعد از گذشت چند سال، او از برگزاري مجالس 
و مراسم عزاداري به کلي جلوگیري کرد و به شدت با برگزاري آنها مخالفت 
و مبارزه نمود. او روضه خوانها را زنداني و اذیت و اهانت کرد و صاحب خانه 
بود  احوال  و  اوضاع  این  در  نمود.  زنداني  و  روضه خواني دستگیر  به جرم  را 
که روضه خواني و عزاداري مخفیانه در خانه ها برگزار شد؛ لذا هر چند منع 

1   ر.ك: تعزیه، نیایش و نمایش در ایران، ص147.
2   بزرگداشت حماسه ي حسیني در تهران، فصلنامه ي تاریخ اسالم، ص168.

3   انقالب اسالمي و چرایي و چگونگي رخ داد آن، ص53.



203 سؤاالت و شبهات فضای مجازی

عزاداري با مخالفت شدید و مبارزه مردم روبرو شد، ولي کم کم روضه خواني و 
 عزاداري به طور پنهاني به خانه ها کشیده و پایه و بنیان هیئت ها بناگذاري شد.

خروج  و  شد  محدود  بسیار  ولي  آزاد  عزاداري  شاه،  رضا  محمد  زمان  در 
نمودند. یازدهم محرم  و  و عاشورا  تاسوعا  روز  به سه  را منحصر   دسته جات 

منع عزاداري توسط رضا و محمد رضا شاه باعث ایجاد تشکل هاي مردمي و 
دسته جمعي به صورت هیئت هاي مذهبي گردید، تا این که در دوران انقالب 
اسالمي به اوج خود رسید. به موجب آماري که از سازمان تبلیغات اسالمي 
تهران و غیره بدست آمده، تعداد دسته جات و هیئت هاي حسیني تهران تا سال 
1376 شمسي به چهار هزار و پانصد هئیت رسیده و با دسته جات اطراف تهران 
که مجموع دسته جات استان بود به حدود هشت هزار هیئت مي رسید.1 در این 
هیئت ها عالوه بر مجالس روضه خواني هفتگي و ماهیانه و دهگي، مجالس دعاي 

کمیل و ندبه و سمات و زیارت عاشورا نیز برگزار مي گردد. 
در یک نتیجه گیری کلی می توان گفت: ایرانیان از دیرباز دوست دار خاندان 
عترت و مفتخر به والیت آنان بوده اند. آنها به اهل بیتـ  علیهم السالمـ  حساسیت 
ویژه ای داشته و همواره یار و حامی آنان به شمار رفته اند و هرچند قبیله بنی 
حمراء از قبایل ایرانی تبار کوفه نخستین کسانی بودند که پس از واقعه کربال، 
آشکارا مجالس عزاداری عاشورا به پا کردند و برای خون خواهی سیدالشهداء به 
مختار پیوستند؛2 اما ایرانیان به ویژه پس از شهادت امام رضا ـ علیه السالم ـ 
به عزاداری امام حسین ـ علیه السالم ـ حال و رنگ دیگری بخشیدند و آن را 

ادامه دادند.

1   عزاداري سنتي شیعیان در بیوت علما و حوزه هاي علمیه و کشورهاي جهان، ج2، ص229.
2   دائرۀ المعارف تشیع، ج3، ص463.
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البته بر این نکته نیز تأکید می شود که چگونگي و کیفیت برگزاري این 
مجالس و شیوه هاي عزاداري تا حدود زیادي بر اساس فرهنگ و آداب و رسوم 
حاکم بر هر منطقه و اقوام مختلف بوده است و احیاناً دچار تحّول و تفاوت هایي 

نیز گردیده است.

 سؤال: آيا بهتر نیست به جاي سینه زدن، در رابطه با حماسه عاشورا 
سخنراني شود و يا به مطالعه کتابي در اين رابطه پرداخته شود؟

درست است که اگر در مورد حماسه عاشورا سخنراني شود و یا به مطالعه کتاب 
بپردازیم عمل بسیار خوب و پسندیده اي است؛ اما باید توجه داشت که این 
اعمال نفي عزاداري ها مثل سینه زني و... را نمي کند؛ لذا امام رضاـ  علیه السالمـ  
به دعبل فرمودند: »براي امام حسینـ  علیه السالمـ  مرثیه بخوان که تا زنده اي 

تو ناصر و مادح ما هستي، تا قدرت داري از نصرت ما کوتاهي مکن«.1
جلسات بحث و گفتگو و سخنراني ها و مطالعه ها مي تواند شناخت الزم 
نسبت به موضوع را براي انسان ایجاد کند و این شناخت با این که مهم و پایه 
است، اما به تنهایي اهداف حماسه عاشورا را به صورت کامل محقق نمی کند؛ 
همچنان که عزاداري و برانگیخته شدن احساسات و عواطف نیز به تنهایي انسان 

را به آن اهداف نمی رساند؛ بلکه هر دو در کنار هم به انسان کمک مي کند.
مکرراً حوادث عاشورا را شنیده ایم و مطالعه کرده ایم و همه، حتی دشمنان 
اهل بیت مي دانند که امام حسینـ  علیه السالمـ  در روز عاشورا چگونه به شهادت 
رسید؛ اما آیا این دانسته ها اشک ها را جاري کرده است؟ انسان وقتي در مجالس 
اهل بیتـ  علیهم السالمـ  شرکت مي کند و مرثیه خوان مرثیه مي خواند، آنگاه بر 

1   بحاراالنوار، ج45، ص284.
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اساس شناخت پیدا شده، اشک ها بي اختیار جاري مي شود. این شیوه مي تواند 
در احساسات تأثیر داشته باشد که خواندن و دانستن، چنان اثري ندارد.1 این 
احساسات مثبت و مقدس و این اشک ها است که اگر در مسیر هماهنگی روح ما 
با روح اهل بیت و امام حسینـ  علیهم السالمـ  قرار گیرد، ارزش دارد و سبب قرار 
گرفتن در مسیر اهل بیت و باعث بخشیده شدن گناهان و بهشتی شدن می شود. 
بنابراین تنها بحث و بررسي عالمانه واقعه عاشورا نمي تواند نقش عزاداري را 
ایفا کند و هرچند پایه و ریشه همین است؛ اما باید صحنه هایي در اجتماع به 
وجود آید و احساسات نیز تحریک شود تا با هر دو بال عقل و دل معرفت حاصل 

شود و با نور حضرت هدایت شویم و به سمت کمال و معبود خود پرواز کنیم.

 سؤال: اهل بیت امام حسین{ در اولین اربعین به کربال آمده اند، يا 
دومین اربعین؟ 

در مورد زیارت قبر شهداي کربال توسط عطیه و جابر در اولین اربعین قطعي 
است؛ اما درباره ورود کاروان اسراي اهل بیت- علیهم السالم- در بازگشت از شام 

به کربال در همان سال و دیدار با جابر اختالف نظر وجود دارد. 
برخي از محققین معتقدند که کاروان اسیران در راه بازگشت به مدینه از 
کربال عبور کرده و به زیارت شهیدان رفتند؛ ولي برخي معتقدند چنین چیزي 
امکان ندارد، بلکه اسراي اهل بیت- علیهم السالم- در اولین اربعین به زیارت 

نرسیدند و مالقات با جابر صحت ندارد. 
محدث نوري در کتاب »لؤلؤ و مرجان« قضیه ورود اهل بیت به کربال در 

1   ر.ك: پاسخ ها و پرسش ها، ص189.
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اولین اربعین را با دالیل و شواهدي بعید دانسته و رد کرده است.1 شهید مطهري 
در کتاب »حماسه  حسیني«2 و مرحوم شیخ عباس قمي3 نیز ورود اهل بیت به 
کربال را در سال نخست اربعین امام ـ علیه السالم ـ قبول ندارند و آن را محال 

دانسته اند. 
اما برخي دیگر از محققین از جمله قاضي طباطبایي)ره( )شهید محراب(4 و 
سید بن طاووس5 ورود اهل بیت امام حسینـ  علیه السالمـ  در اربعین سال اول 
به کربال را قبول دارند. مرحوم قاضي طباطبایی می گوید: “از علماء امامیه تا قرن 
هفتم هجري شبهه و اشکالي در این موضوع دیده نشده است و اول کسي که 
شبهه کرده غیر از سید اجل اعظم سید رضي الدین علي بن طاووس حسني)ره( 
در کتاب اقبال سراغ نداریم”.6 ایشان در تحقیق شان تمام دالیل محدث نوري را 
جواب داده و مردود شمرده است و ادعاي خود را که حضور اهل بیت در اربعین 

اول بر سر قبور شهداست ثابت مي کند.7 
شیخ مفید)ره( نیز در وقایع ماه صفر آورده: در روز بیستم صفر، حرم حضرت 
ابي عبداهلل ـ علیه السالم ـ رجوع کردند از شام به مدینه، و در همان روز جابر 
بن عبداهلل به جهت زیارت امام حسینـ  علیه السالمـ  به کربال آمد و اول کسي 
است که امامـ  علیه السالمـ  را زیارت کرد؛8 اما محدث نوري ضمن نقل این کالم 

1   لؤلؤ و مرجان، ص14
2   مجموعه آثار، ج17، ص78 و ص586.

3   منتهي اآلمال، ج1، ص818.
4   ر.ك: تحقیقي درباره اول اربعین حضرت سید الشهداء تحقیق قاضي طباطبایي)ره(.

5   لهوف، ص197.
6   تحقیقي درباره اول اربعین حضرت سیدالشهداء، ص2.

7   همان، ص6 – 304.
8   مصنفات الشیخ المفید، ج7 )مسار الشیعه(، ص46.
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شیخ مفید می گوید: روز بیستم صفر که مصادف با اربعین است اهل بیت امام 
حسینـ  علیه السالمـ  از شام حرکت کردند نه اینکه اربعین به کربال رسیدند.1 
خالصه در مورد ورود اهل بیت امام حسین- علیهم السالم- به کربال در 
سال نخست اربعین بین محققین شیعه اختالف نظر وجود دارد؛ محدث نوري 
و بعد از او شهید مطهري این قضیه را انکار کرده اند و از لحاظ عقلي به مالحظه 
برخي از امور همچون مسیر طوالني بین کربال و شام و مدت زمان طي این 
مسافت محال دانسته اند و عده اي دیگر از علماي شیعه حضور اهل بیت در کربال 
در اربعین اول را تأیید کرده اند. حجت االسالم و المسلمین استاد مهدی طائب 
نیز- در کالسی که در آن حضور داشتم- بر این عقیده بودند که با توجه به 
افشاگری های حضرت زینب و امام سجاد ـ علیهما السالم ـ در شام و به خطر 
افتادن حکومت بنی امیه، یزید دستور داد تا آنها را به سرعت برگردانند؛ لذا 

خاندان امام حسینـ  علیهم السالمـ  در اربعین اول به کربال رسیدند.

 سؤال: چرا فقط برای امام حسین{ روز اربعین تعیین شده است و 
برای امامان دیگر حتی پیامبر اکرم مراسم روز اربعین برگزار نمی شود؟

قبل از پاسخ به اين سؤال بايد متذکر شد که در رقم اربعین و عدد چهل 
خصوصیتی وجود دارد که ساير ارقام آن خصوصیت را ندارد؛ غالب انبیاء در 
سن چهل سالگی به مقام رسالت رسیده اند. وقتی حضرت موسیـ  علیه السالم 
ـ تقاضای مالقات خصوصی با خدا کرد، خداوند مدت مناجات را چهل شب قرار 
داد.2 در نماز شب سفارش شده است که چهل مؤمن را دعا کنید و همسايگان 

1   لؤلؤ و مرجان، ص154.
2. بقره: 51.
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را تا چهل خانه گرامی بداريد. کسی که چهل حديث را حفظ و بدان عمل 
کند خداوند چشمه های حکمت را از دلش بر زبانش جاری می گرداند. زمینی 
که روی آن انبیاء و اولیای الهی و بندگان مؤمن، خدا را عبادت کرده اند، چهل 
روز در مرگ آنان می گريد و در شهادت امام حسین ـ علیه السالم ـ آسمان و 
زمین، چهل روز خون گريه کردند.1 همه اينها نشان می دهد که عدد چهل از 

برجستگی خاصی برخوردار است.
و اما درباره اين سؤال بايد گفت که گرامی داشت ياد متوفی پس از مرگ 
او در همه ملل و اديان رسمیت دارد و بعضی با گذشت يک ماه و بسیاری نیز 
پس از چهل روز از متوفای خود تجلیل می کنند. در میان مسلمانان، به ويژه 
شیعیان، پس از شهادت امامان معصومـ  علیهم السالمـ  در نخستین اربعین آنان 
مراسم گرامی داشت انجام می شده است؛ ولی شهادت امام حسینـ  علیه السالم 
ـ اين ويژگی را دارد که روز اربعین آن امام همام هر ساله تا قیامت ادامه خواهد 

داشت. در اين امر حکمت هايی وجود دارد که به برخی از آنها اشاره می کنیم:
و  اسالم  داشتن  نگه  زنده  حقیقت  در  حسینی  اربعین  گرامی داشت   .1
اعالن برائت و مبارزه با دشمنان اين دين است. فداکاری های امام حسین ـ 
علیه السالم ـ، اسالم را زنده کرد و بايد اين فداکاری ها را زنده نگه داشت؛ از 
اين رو گرامی داشت روز عاشورا و اربعین، در حقیقت احیای  خط  امام حسین و 
اهل  بیتش ـ  علیهم السالمـ  و تبیین  اهداف آنان  و اعتراض  به  ظالمان  و حمايت  

از مظلومان ، و انتقال  فرهنگ  شهادت  به  نسل های  آينده  است .
2. مصیبتی که برای اباعبداهلل الحسین ـ علیه السالم ـ به وجود آمد برای 
هیچ امام و پیامبری پیش نیامده است. مصیبت آن حضرت، از همه مصیبت ها 

1. ر.ك: مستدرك الوسائل، ج10، ص314.
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بزرگ تر و سخت تر بود؛ از اين رو دستور امامان  بر گريستن  بر امام  حسین  ـ 
علیه السالم ـ بسیار است  و حتی امام رضا ـ علیه السالم ـ به  ريّان  بن  شبیب  
فرمود: »اگر می خواهی بر چیزی  گريه  کنی ، بر حسین  بن  علی  گريه  کن«؛1 
بنابراين اگر عامل ديگری هم در کار نبود، همین عامل کافی است که نشان دهد 
چرا برای امام حسینـ  علیه السالمـ  بیش از امامان ديگر و حتی بیش از پیامبر 
اسالم ـ  صلی اهلل علیه وآلهـ  عزاداری می کنیم و مراسم متعددی برپا می شود.

3. در ماه محرم سال 61ق. امام حسین ـ علیه السالم ـ، فرزندان، خويشان 
و ياران آن حضرت کشته شدند و اسیران کربال به کوفه و شام برده شدند و 
طبق برخی نقل ها همین اسیران داغ ديده، روز اربعین شهادت امام حسین ـ 
علیه السالمـ  و يارانش، به کربال رسیدند و همه مصائب روز عاشورا تجديد شد 
و آن روز، روز سختی برای خاندان پیامبر بود. شیعیان  نیز برای  هم نوا شدن با 
عزاداری  حضرت  زينب  و اسرای  کربال و احیای  خاطره  غم بار عاشورا و تداوم  شور 

حسینی  همه  ساله  در اربعین  عزا داری  می کنند.
4. دشمنان اسالم با به شهادت رساندن امام حسین ـ علیه السالم ـ قصد 
نابود کردن دين اسالم را داشتند و همواره تالش می کردند تا حادثه کربال، 
به کلی فراموش شود و حتی کسانی را که برای زيارت آن حضرت می آمدند، 
شکنجه کرده و يا می کشتند. در زمان متوکل عباسی، همه قبرهای کربال را 
شخم زدند؛ مزرعه کردند و مردم را از آمدن برای زيارت قبر امام حسین ـ 
علیه السالم ـ منع کردند. شیعیان هم برای مقابله با اين ها، از هر مناسبتی 

استفاده می کردند که يکی از اين مناسبت ها، روز اربعین است.
5. زيارت امام حسینـ  علیه السالمـ  در روز اربعین مستحب و از نشانه های 

1.   بحار االنوار، ج44، ص286.
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می فرمايد:  ـ  علیه السالم  ـ  عسکری  حسن  امام  است.  شده  شمرده  مؤمن 
»عالمت های مؤمن پنج چیز است؛ پنجاه و يک رکعت نماز فريضه و نافله در 
شبانه روز، زيارت اربعین، انگشتر به دست راست کردن، پیشانی بر خاك نهادن 
در سجده و بسم اهلل را بلند گفتن.«1 و در روايتی امام صادق ـ علیه السالم ـ 
خطاب به مؤمنین می فرمايد: روز اربعین که شد حسین بن علی بن ابی طالب 
را زيارت بکنید. هنگامی که آفتاب برآمد، اين زيارت نامه را می خوانید، بعد دو 
رکعت نماز زيارت می خوانید و حاجت های خود را از خداوند مسألت می کنید. 

در اين زيارت اربعین، هدف قیام امام حسین ـ علیه السالم ـ همان هدف 
رسالت نبی اکرمـ  صلی اهلل علیه وآلهـ  دانسته شده است. براساس آيات قرآن، 
هدف رسالت انبیای الهی، دو چیز است: 1. تعلیم کتاب و حکمت؛ 2. تزکیه 
نفوس مردم.2 انبیای الهی و از جمله پیامبر اسالمـ  صلی اهلل علیه وآلهـ  آمدند 
تا هم جاهالن را عالم نمايند و هم گمراهان را هدايت کنند و در نتیجه، جهل 
علمی و جهالت عملی را از جامعه جدا سازند. همین دو هدف در متن زيارت 

اربعین ساالر شهیدانـ  علیه السالمـ  تعبیه شده است.3 
برطرف شدن جهل علمی و عملی از جامعه جهانی می تواند سری از اسرار 
تکريم ساالر شهیدان در اربعین حسینی و زيارت اربعین باشد. شروع جاذبه 
مغناطیس حسینی در روز اربعین است؛ لذا امروزه میلیون ها مسلمان، اعم از 
شیعه و سنی و نیز گروه های مسیحی و ايزدی و ديگر آيین ها پس از پیاده روی 
اربعین، در حرم حسین بن علیـ  علیه السالمـ   گرد هم می آيند. کربال می تواند 

نماد تبلور وحدت و بیعت با امام باشد.

1.  موسوعه اإلمام العسکري علیه السالم ، ج3، ص311.
2.  آل عمران: 164.

3.  ر.ك: شکوفايی عقل در پرتو نهضت حسینی، ص227 .
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زيارت اباعبداهللـ  علیه السالمـ  با پای پیاده نیز خود موضوعیت دارد؛ چراکه 
امام صادق ـ علیه السالم ـ به يکی از دوستان خود می فرمايد: قبر حسین ـ 
علیه السالمـ  را زيارت کن و ترك مکن. پرسیدم: ثواب کسی که آن حضرت را 
زيارت کند چیست؟ حضرت فرمود: کسی که با پای پیاده به زيارت امام حسین 
ـ علیه السالمـ  برود، خداوند به هر قدمی که بر می دارد يک حسنه برايش نوشته 
و يک گناه از او محو می فرمايد و يک درجه مرتبه اش را باال می برد.1 ايشان در 
جای ديگری می فرمايد: کسی که به قصد زيارت امام حسین ـ علیه السالم ـ 
از منزلش خارج شود اگر پیاده باشد، خداوند بابت هر قدمی که برای زيارت 
اباعبداهلل بر می دارد، يک حسنه می نويسد و يک سیئه از او محو می کند. وقتی 
که به حرم می رسد، خداوند او را جزء صالحین برگزيده می نويسد، وقتی مناسک 
او تمام شد، خداوند نام او را جزء فائزين می نويسد و وقتی می خواهد بازگردد 
يک فرشته الهی در مقابل او قرار می گیرد و می گويد: رسول خدا ـ صلی اهلل 
علیه وآلهـ  به شما سالم می رساند و پیغام می دهد )مژده می دهد(: عملت را از 

سر بگیر که تمام گناهان گذشته ات بخشیده شده است.2 

 سؤال: چرا امامت از نسل امام حسین{ ادامه يافت نه از نسل امام 
حسن{؟

همان گونه که حکمت خداوند ایجاب مي کند پیامبراني براي هدایت انسان ها 
بفرستد، حکمتش ایجاب مي کند که بعد از پیامبران هر عصر و زماني، امام و 
پیشوایي از سوي خدا براي هدایت انسان ها وجود داشته باشد تا شرایع انبیاء و 

1.  کامل الزيارات، ص134.
2.   همان، ص132.
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ادیان الهي را از تحریف و تغییر حفظ کنند و نیازهاي هر زمان را روشن سازند و 
مردم را به سوي خدا و عمل به آیین پیامبران دعوت نمایند، در غیر این صورت 

هدف آفرینش انسان که تکامل و سعادت است بي نتیجه و عقیم مي ماند.
بر همین اساس شیعیان معتقدند بعد از پیامبر اسالمـ  صلی اهلل علیه وآله 
ـ در هر عصر و زماني امامي وجود داشته است و خط امامت بعد از رسول 
مکرم اسالم به فرمان خدا در ذّریه آن حضرت ادامه یافت. بنابر اعتقاد شیعیان 
امامت امري انتخابي نیست که افراد بشر فردي را براي رهبري خود برگزینند؛ 
بلکه تعیین امام باید به نص پیامبر باشد. یعني پیامبر هر عصري به امام بعد از 
خودش صراحتاً اشاره کرده باشد و هر امامي نیز به امامت امام بعد از خود. به 
عبارت دیگر امام نیز مانند پیامبر از سوي خدا )به وسیله پیامبر( تعیین مي شود. 
ِّي جاِعُلَک لِلنَّاِس إِماماً؛1 اي ابراهیم من تو  خداوند در قرآن کریم مي فرماید: »إِن

را امام مردم قرار دادم«.
 یکي از شرایط امامت وجود تقوا در حد عصمت و داشتن مقام باالی علمي 
است و این نیز چیزي نیست جز این که خداوند تشخیص دهد چه کسي به 
این درجه از حد تقوا و علم رسیده است و غیر از خداوند کسي چنین قدرت 
تشخیصي ندارد. مردم فقط ظاهر افراد را می بینند و تنها خداست که به ظاهر 
و باطن انسان ها آگاه است. به این ترتیب انتخاب امام به عهده مردم نیست؛ بلکه 
خداوند خود امام را انتخاب و توسط پیامبرانش به مردم اعالن مي کند. از همین 
رو پیامبر اسالمـ  صلی اهلل علیه وآلهـ  به امر خداوند امامان بعد از خود را تعیین 
فرمود، در مواردي به صورت عموم آن را بیان کرد؛ آن طور که فرمود: »من دو 
چیز گرانبها در بین شما مي گذارم؛ کتاب خدا و اهل بیتم، تا زمانی که به این دو 

1   بقره: 124.
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تمسک جویید گمراه نمی شوید.«1 بدیهي است که تمام افراد خاندان پیامبر ـ 
صلی اهلل علیه وآلهـ  نمي توانند چنین مقامي داشته باشند که با قرآن همسنگ 

باشند، مگر آنهایی که از قوه عصمت و تقوي و علم برخوردار باشند.
در موارد دیگر و در روایات متعدد، پیامبر ـ صلی اهلل علیه وآله ـ هم به 
تعداد امامان و هم به نام و نشان آنها اشاره کرد و تک تک آنها را نام برد. امام 
علي ـ علیه السالم ـ مي فرماید: شخصي از پیامبر ـ صلی اهلل علیه وآله ـ درباره 
حجت هاي خداوند سؤال کرد، حضرت فرمودند: »من و علي و دخترم فاطمه و 
حسن و حسین و نه نفر از فرزندان حسین حجج خداوند بر بندگانش هستیم، 
دشمنان ما دشمنان خدا و دوستان ما دوستان خداوند هستند«.2 ابن عباس نیز 
از پیامبرـ  صلی اهلل علیه وآلهـ  نقل مي کند که آن حضرت فرمود: »همانا وصّي 
وجانشین من علي بن ابیطالب است و بعد از او دو نوه ام حسن و حسین و بعد 
از آنها نه نفر از فرزندان و نسل حسین امام هستند.« ابن عباس مي گوید: در 
ادامه شخصي گفت یا رسول اهلل نام آنها چیست؟ حضرت فرمود: »بعد از حسین 
پسرش علي، و بعد از آن فرزندش محمد سپس فرزند او جعفر و بعد از او موسي، 
و در پي آن علي )رضا( سپس پسرش محمد )جواد( و بعد از او پسرش علي و 
سپس پسرش حسن و بعد از حسن پسرش حجت بن الحسن؛ اینها هستند 
امامان دوازده گانه به عدد نقباء بني اسرائیل، درجه شان در بهشت و مکانشان در 

آنجا هم درجه من است«.3
با توجه به آیات قرآن درباره سخنان پیامبر که: »َو َما یَنِطُق َعِن الهََْوی، إِْن 

1   ر.ك: صحیح مسلم، ج7، ص1873.
2   امالي شیخ صدوق، ص194

3   کفایة االثر، ص13 ـ 14.
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ُهَو إاِلَّ َوْحٌی یُوَحی؛ و هرگز از روی هوای نفس سخن نمی گوید! آنچه می گوید 
چیزی جز وحی که بر او نازل شده نیست!«1پیامبر از طرف خداوند مأمور بوده 
این کلمات را براي مردم ابالغ نماید و جانشینان بعد خود را و این که چه کسانی 
و از نسل چه کسی باشد را به مردم معرفی کند و البته »اهللُ أَْعلَُم َحْیُث یَْجَعُل 

رِسالََتُه؛2 خداوند آگاه تر است که رسالت خویش را کجا قرار دهد«. 
بنابراین تشخیص این که چه کسي از نسل امام حسن و یا امام حسین- 
علیهما السالم- این شایستگي را دارند که امام مردم و جانشین پیامبر ـ صلی 
اهلل علیه وآلهـ  باشند در اختیار کسي جز خداوند نیست و البته جریان شهادت 
امام حسینـ  علیه السالمـ  و کربال نیز در اسرار این انتخاب مؤثر بوده است. در 
روایات آمده است که خدای متعال در مقابل شهادت امام حسینـ  علیه السالم 
ـ  امتیازاتی به او داده است، یکی از آن امتیازات این است که منصب امامت در 

فرزندان حضرت ادامه یافته است.3
با این حال آنچه که مسلّم است و در تاریخ هم به ثبت رسیده است، امامت 
از نسل امام حسن مجتبیـ  علیه السالمـ  قطع نشد و دختر امام حسن مجتبی 
به نام فاطمه، همسر چهارمین امام شیعیان، امام سجاد ـ علیه السالم ـ بود و 
ثمره ی ازدواج امام سجاد با دختر عموی خود، فرزندشان امام باقرـ  علیه السالم 
ـ بوده و ایشان را امامی می گویند که هم از مادر و هم از پدر به بیت عصمت 
متصل می باشد؛ لذا جز امام سجادـ  علیه السالمـ  بقیه امامان از نسل امام حسن 
ـ علیه السالمـ  نیز هستند، یعنی از طرف پدر به امام حسینـ  علیه السالمـ  و از 

1   النجم: 3 و 4.
2   انعام: 124.

3  اصول کافی، ج2، ص365، ح4.
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طرف مادر به امام حسنـ  علیه السالمـ  منتهی می شوند.

 سؤال: چرا مسافر در حرم امام حسین{ نمازش را می تواند کامل 
بخواند؟ 

در چهار مکان مسجدالحرام، مسجد الّنبي، مسجد کوفه و حرم امام حسین ـ 
علیه السالمـ  انسان مسافر میان قصر خواندن و تمام خواندن نماز مخّیر هست 

و البته بعضي از مراجع تمام خواندن را بهتر مي دانند.
در پاسخ به چرایی این حکم باید گفت که ما علم کامل به فلسفه احکام 
نداریم و علت و حکمت بسیاري از احکام بر ما پوشیده است؛ اّما با توجه به 
این که خداوند حکیم است و تمام امر و نهی اش بر اساس حکمت است و ما 
نیز بندۀ او هستیم، از فرمان خداوند حکیم اطاعت می کنیم؛ با این حال عقل 
انسان ها از درك بعضي از حکمت هاي یک حکم کاماًل عاجز نیست و می تواند 
حداقل به صورت احتمال به فلسفة پاره اي از احکام دست یابد. در مواردي نیز 

فلسفه آنها در روایات آمده است.
در مورد فلسفه مخّیر بودن انسان بین شکسته و تمام خواندن نماز در چهار 
مکان )مسجدالحرام، مسجدالّنبي، مسجد کوفه، و حرم امام حسینـ علیه السالم 

ـ ( مي توان به امور زیر اشاره کرد:
1 . شرافت و فضیلت آن مکان ها:

در اسالم تأکید شده که نماز در مسجد خوانده شود و در میان مساجد، 
ثواب یک رکعت نماز در مسجدالحرام برابر با صد هزار رکعت نماز است، در 
مسجدالّنبي برابر با ده هزار رکعت و در مسجد کوفه هزار رکعت ذکر شده 
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است.1 امام باقر ـ علیه السالم ـ فرمود: اگر مردم بدانند که مسجد کوفه چه 
فضیلتي دارد، هر آینه از شهرهاي دور زاد و راحله تهیه مي کنند به سوي این 
مسجد، و نیز فرمود که نماز واجب در آن برابر با حج مقبول و نماز نافله در آن 
برابر با عمرۀ مقبوله است2 و از امام صادقـ  علیه السالمـ  نیز روایت شده که نماز 

واجب در آن برابر با هزار نماز و نافله در آن مقابل با پانصد نماز است.3
باقر ـ  امام محمد  امام حسین ـ علیه السالم ـ در روایتي  در مورد حرم 
علیه السالمـ  به شخصي فرمود: »اي فالنی چه مانع است تو را که هرگاه حاجتي 
براي تو روي آورد، نزد قبر حسین ـ علیه السالم ـ بروي و چهار رکعت نماز 
بگذاري، سپس حاجت خود را بطلبي؟ “به درستي که نماز فریضه نزد آن 
حضرت معادل حج است و نماز نافله معادل عمره”«4 و در حدیث دیگری از امام 
صادق ـ علیه السالم ـ آمده است که هر رکعت نماز در آنجا معادل هزار مرتبه 
حج و عمره است و مثل این است که هزار بنده آزاد کرده باشي و هزار مرتبه 

با پیامبر مرسلـ  صلی اهلل علیه وآلهـ  در راه خدا به جهاد قیام کرده باشي.5 
اندازه و میزان ثواب در این مکان ها به حدي است که آن مکان ها از ویژگي 
خاصي برخوردار می سازد. این شرافت در خصوص مساجد معروف چهارگانه 
موجب مي گردد که شارع مقدس زمینة استفاده هر چه بهتر و بیشتر از آن 
مکان ها و ثواب عمل در آن مکان هاي مقدس را فراهم نماید. یکی از همین 

زمینه ها برداشتن حکم وجوب قصر است.

1   کتاب اللمعه الدمشقية، )کتاب الصلوة( فصل در فضیلت نماز در مساجد. 
2   همان، فضیلت و اعمال مسجد کوفه، ص763.

3   همان.
4    کلیات مفاتیح الجنان، ص1817، )فضیلت نماز خواندن در حرم امام حسین علیه السالم(.

5   مفاتیح الجنان، ص815.



217 سؤاالت و شبهات فضای مجازی

وجوب قصر نماز مسافر به دلیل لطف و رحمت و رأفتي است که خداوند 
رئوف بر بندگان ناتوانش کرده است و بدین ترتیب تکلیف را آسان تر نموده 
است؛ حال اگر این لطف سبب شود که یک ثواب بسیار بزرگی از دست برود، 
دیگر لطف نمي تواند باشد. خداوند، براي اینکه هم جنبة سهل و آسان بودن دین 
را حفظ کرده باشد و هم زمینه استفاده از چنان لطفي را فراهم نموده باشد، در 
این مکان ها حکم به تخییر داده است و از این طریق زمینة بهره مندي بیشتر 
سالک راه رضاي حق را فراهم و امکان گفتگوي بیشتر او را با معبودش مهیا 
نموده است. بنابراین علت تخییر در تمام خواندن این مکان ها، شرافت و فضیلت 

و زیادي ثواب براي نماز خواندن در آن مکان ها است. 
2 . وجه دومی که شاید بتوان گفت آن  است که آن اماکن مقدس حکم 
وطن آدمي را دارد. نه تنها حکم وطن انسان ها که حتي براي حیوانات و جانداران 
نیز وطن به حساب مي آید؛ چون آن مکان ها )به خصوص مکه( امن هستند و به 
همین دلیل کسي حق تعرض به احدي، حتي هیچ جانداري را ندارد و معلوم 

است که در وطن، باید نماز را تمام خواند.

 سؤال: چرا ضریح امام حسین{ شش گوشه دارد؟
در میان اقوال مورخان دربارۀ چگونگي دفن حضرت سید الشهداءـ  علیه الّسالم 
ـ و یاران باوفاي آن حضرت اندك تفاوتي، دیده مي شود؛ جهت روشن شدن 

موضوع به تشریح بعضي از آنها مي پردازیم:
از ذکر اسامي هفده نفر از شهیدان بني هاشم که  الف. شیخ مفید پس 
همگي از برادران و برادرزادگان و عموزادگان امام حسینـ  علیه الّسالمـ  بودند، 
مي فرماید: آنان پایین پاي آن حضرت در یک قبر )گودي بزرگ( دفن شدند و 
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هیچ اثري از قبر آنان نیست و فقط زائران با اشاره به زمین در طرف پاي امامـ  
علیه الّسالم ـ آنان را زیارت مي کنند و علي بن الحسین ـ علیهم الّسالم ـ )علي 
اکبر( از جملة آنان است، برخي گفته اند: محل دفن علي اکبر نسبت به قبر امام 

حسینـ  علیه الّسالمـ  نزدیک ترین محل است.1
ب. مرحوم مفید همچنین مي گوید:  پس از بازگشت عمر بن سعد از کربال، 
جماعتي از بني اسد که در غاضریه سکونت داشتند، آمده و بر پیکر امام حسین 
ـ علیه الّسالمـ  و یارانش نماز گذاردند و آن حضرت را همان جایي که اآلن قبر 
اوست دفن کردند و علي ابن الحسین )علي اکبر(ـ  علیه الّسالمـ  را در پایین پاي 
پدر به خاك سپردند، سپس براي دیگر شهیدان از اهل بیت و اصحاب، حفیره اي 
کندند و همة آنان را در آن حفیره به صورت دسته جمعي دفن کردند و عباس 
بن علي ـ علیه الّسالم ـ را در راه غاضریّه، در همان محلي که به شهادت رسید 

و اکنون قبر اوست به خاك سپردند.2
ج. در بعضي از روایات آمده است: امام سجاد ـ علیه الّسالم ـ )با قدرت 
امامت و والیت( به کربال آمد و بني اسد را سرگردان یافت، چون که میان سرها 
و بدن ها جدایي افتاده بود و آنها راهي براي شناخت نداشتند، امام زین العابدین 
ـ علیه الّسالم ـ از تصمیم خود براي دفن شهیدان خبر داد، آن گاه به جانب 
جسم پدر رفت، با وي معانقه کرد و با صداي بلند گریست، سپس به سویي 
رفت و با کنار زدن مقداري کمي خاك قبري آماده ظاهر شد، به تنهایي پدر را 
در قبر گذاشت و فرمود: با من کسي هست که مرا کمک کند و بعد از هموار 
کردن قبر، روي آن نوشت: »هذا قبر الحسین بن علي بن ابي طالب الّذي قتلوه 

1 االرشاد، ج11، ص 125 و 126.
2 همان، ص 114.



219 سؤاالت و شبهات فضای مجازی

عطشاناً غریباً«؛ این قبر حسین بن علي بن ابیطالب است، آن حسیني که او را 
با لب تشنه و غریبانه کشتند. پس از فراغت از دفن پدر به سراغ عمویش عباس 

ـ علیه الّسالمـ  رفت و آن بزرگوار را نیز به تنهایي به خاك سپرد.
آنها  از  یکي  در  کنند،  آماده  حفره  دو  تا  داد  دستور  بني اسد  به  سپس 
بني هاشم و در دیگري سایر شهیدان را به خاك سپردند، نزدیک ترین شهیدان 
به امام حسین ـ علیه الّسالم ـ فرزندش علي اکبر ـ علیه الّسالم ـ است1 و در 
روایتی از امام صادق ـ علیه السالم ـ اینگونه دانسته می شود که قبر حضرت 
علی اکبرـ  علیه السالمـ  در پایین پای پدر قرار دارد؛2 لذا ضریح کوچکي که بر 
ضریح حضرت سیدالشهداـ  علیه السالمـ  متصل است و در طرف پایین پاي آن 
حضرت قرار دارد و از مجموع دو ضریح یک ضریح شش گوشه درست شده، به 

احترام علي اکبرـ  علیه السالمـ  و به نام آن حضرت است.

 سؤال: با توجه به مذمت انتقام جوئي در اسالم، چرا امام زمان طبق 
دعاي ندبه )اين الطالب بدم المقتول بکربال( وقتي ظهور مي کند از مردم 

زمان امام حسین{ انتقام مي گیرد؟ 
ابتدا باید واژۀ انتقام معنا شود تا افق مناسب براي پاسخ گشوده شود. انتقام در 
لغت عرب به معني »مجازات کردن« است و هر چند مفهوم تشفي قلب )فرو 
نشاندن سوز دل در درون( در مفهوم این کلمه در استعماالت روزمّره رایج شده 
ولي این مفهوم در معنای لغوی آن وجود ندارد و ائمه معصومینـ  علیهم السالم 
ـ نیز برتر و باالتر از چنین مفاهیمی هستند. انتقام در قرآن کریم و در مورد 

1 مقتل مقرم، ص320 و 321.
2   ر.ك: کامل الزیارات، ص537 ـ 538.
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خداوند زیاد به کار رفته است که به معناي مجازات در برابر اعمال خالفي است 
که انجام شده است.1 

اکنون که معناي انتقام روشن شد، سراغ اصل پاسخ مي رویم: در وقت ظهور 
و قیام حضرت مهدی- عجل اهلل تعالی فرجه الشریف- ازمردم زمان امام حسین 
ـ علیه السالمـ  انتقام گرفته نخواهد شد؛ زیرا طبق روایات، تمام مردم عصر امام 
حسین- علیه السالم- و یا تمام مردم دیگر عصرها رجعت نمي کنند. به فرمودۀ 
امام صادق ـ علیه السالم ـ رجعت براي همة مردم نیست، بلکه براي گروه هاي 

خاص است، مؤمنان خالص و کافران محض.2
عالمة مجلسي )ره( مي فرماید: رجعت در نزد ما به مؤمن محض و کافر 
به دنیا رجوع نخواهند کرد، وقتي  این دو فرقه  محض اختصاص دارد؛ غیر 
خداوند آنان را به دنیا باز گردانید؛ شیاطین به خیال آنها مي اندازد که شما 
در دنیا براي طغیان کردن بر خدا برگردانیده شده اید؛ آنان کفر و طغیان در 
پیش مي گیرند و خداوند با مؤمنان از آنها انتقام مي گیرد و نوبت غلبه کردن را 
براي مؤمنان قرار مي دهد. روي زمین از اهل طغیان خالي مي شود و همة دین 
براي خدا مي شود. رجعت فقط براي مؤمنان محض و منافقان محض که از این 

امت اند مي باشد و براي امت هاي گذشته رجعت نخواهد بود.3 
براساس روایات، امام زمانـ  علیه السالمـ  اوالدزاده هاي قاتالن حضرت امام 
حسین- علیه اسالم- را که به ظلم و ستم پدران و اجداد خویش راضي هستند 
و به آن افتخار کرده و از روي نّیت و گفتار و عمل با آنها شریک باشند، مي کشند 

1   ر.ك: تفسیر نمونه، ج19، ص460.
2  بحاراالنوار، ج53، ص39، باب الرجعة. 

3   ر.ك: همان، ج13، ص776.
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و انتفام مي گیرند. از امام رضا ـ علیه السالم ـ پرسیده شد: چه مي فرمایي در 
خصوص حدیثي که از امام صادق ـ علیه السالم ـ روایت شده که “وقتي که 
الشریف- خروج مي کند اوالد قاتالن حسین ـ  قائم- عجل اهلل تعالی فرجه 
علیه السالم ـ را در عوض کرده هاي پدرانشان به قتل مي رساند”، امام رضا ـ 

علیه السالمـ  فرمود: چنان است که امام صادقـ  علیه السالمـ  فرموده است.
عرض کردم: بنابراین چه  مي شود معناي قول خداوند »َو ال تَِزُر وازَِرٌۀ وِْزَر 
أُْخری؛ هیچ کسي وزر و گناه دیگري را به گردن نمي گیرد« فرمود: »خداوند 
در همة فرموده هایش صادق است ولي اوالد قاتالن حسین ـ علیه السالم ـ به 
کرده هاي پدران شان در خصوص آن حضرت راضي مي شوند و به آنها افتخار 
مي کنند و هرکه به چیزي راضي شود مانند کسي است که به آن مرتکب شده 
است و هرگاه مردي در مشرق کشته شود و مردي در مغرب به کشته شدن 
او راضي شود، در آینده آن راضي شونده در نزد خداوند شریک قاتل مي شود و 
این که قائمـ  علیه السالمـ  در وقت خروجش آنان را مي کشد براي این است که 

آنان به کرده هاي پدرانشان راضي مي باشند«.1
در مورد قاتالن خود اباعبداهلل حسین ـ علیه السالم ـ دلیل قطعي به ما 
نرسیده که آنها را زنده مي کند و سپس انتقام مي گیرد؛ اگرچه در روایات فراوانی 
که دربارۀ رجعت وجود دارد آمده است که خداوند عده اي از کفار را زنده مي کند 
تا سلطنت آل محمد ـ صلی اهلل علیه وآله ـ را ببینند و از آن ها انتقام کشیده 

مي شود، ممکن است قاتالن امام حسینـ  علیه السالمـ  نیز جزء آن ها باشند.
از جمله روایاتي که به انتقام گرفتن از قاتلین امام حسین ـ علیه السالم 
ـ تصریح دارد روایتي است که ابوحمزۀ ثمالي نقل مي کند که: از امام باقر ـ 

1   همان، ص575.
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علیه السالمـ  پرسیدم: یابن رسول اهلل، مگر شما ائمه همه قائم نیستید؟ فرمود: 
بله، عرض کردم: پس چرا فقط امام زمان- عجل اهلل تعالی فرجه الشریف- را 
»قائم« نامیده اند؟ فرمود: چون جدم امام حسین ـ علیه السالم ـ شهید گردید 
فرشتگان به درگاه خداوند نالیدند و گفتند: پروردگارا! آیا قاتلین بهترین بندگانت، 
و زادۀ اشرف برگزیدگانت را به حال خود وا مي گذاري؟ خداوند به آنها وحي 
فرستاد که اي فرشتگان من، آرام گیرید، به عزت و جاللم سوگند از آنها انتقام 
خواهم گرفت، هر چند بعد از گذشت زمان ها باشد. آنگاه پروردگار عالم، امامان 
از اوالد امام حسینـ  علیه السالمـ  را به آنها نشان داد و فرشتگان مسرور و شاد 
گشتند، یکي از آنها ایستاده بود و نماز مي خواند، خداوند فرمود: »بذالک القائم 

انتقم منهم؛ به این قائم از آنها انتقام مي گیرم«.1
بنابراین امام زمان- عجل اهلل تعالی فرجه الشریف- هنگامي که قیام مي کند 
از تمام مردم زمان امام حسینـ  علیه السالمـ  انتقام نمي گیرد؛ از کافران، قاتالن 
و اوالد زاده هاي قاتالن امام حسین ـ علیه السالم ـ که به ظلم و ستم پدران و 
اجداد خویش راضي هستند و به آن افتخار کرده و از روي نیت، گفتار و عمل 
با آنها شریک اند انتقام مي گیرند؛ و چنین انتقامی حتماً مورد رضایت خداوند و 

به اذن خداوند است.
انتقام  از مجرمان  ما  نیز آمده که “مسلماً  این روایات در قرآن  بر  عالوه 
خواهیم گرفت”2و همانطور که گفته شد انتقام آنگاه مورد مذمت اسالم است که 
از سوي کسي به خاطر کینه توزي و فرونشاندن سوزدل و با انگیزه هاي شخصي 
انجام شود که این خود عملي غیر اخالقي است؛ اما انتقام از ناحیة خداوند به 

1    علل الشرایع، ج1، ص219؛ عیون اخبار الرضا، ج1، ص237.
َّا ِمَن الُْمْجِرمیَن ُمْنَتِقُمون«؛ سجده: 22. 2   »إِن
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معناي مجازات در برابر اعمال خالفي است که انجام شده است؛ بنابراین خداوند 
به وسیله حضرت مهدي- عجل اهلل تعالی فرجه الشریف- از کافران، دشمنان 

اهل بیتـ  علیه السالمـ  و انسان نماهای خون آشام، انتقام مي گیرد.
مهدي دست انتقام خدایي است؛ شمشیر مهدي سیف اهلل است: “سیف اهلل 
المنتقم”؛ شمشیر مهدي شمشیر انتقام از همة جانیان در طول تاریخ است1 و 
البته او در برابر خداوند و جالل خداوندي سخت فروتن است، هیچگاه به غیر 
رضایت خداوند ارادۀ انجام کاري را نخواهد کرد. او به دستور حق ظهور خواهد 

کرد و انتقام خواهد گرفت.

 سؤال: چگونه مي توان از ياران امام حسین{ و امروزه از ياران امام 
زمان بود؟ 

قبل از پاسخ به این سؤال توضیح یک نکتة اساسي الزم است و آن اینکه: انسان 
اگر بخواهد به عضویت هر گروه و یا اجتماعي در بیاید و به عنوان یک عضو 
پذیرفته شود، باید شرایط حاکم بر آن گروه و یا اجتماع را بپذیرد و به اساسنامة 
آنها عمل نماید. این یک اصل مسلّم و پذیرفته شده در اجتماعات بشري و عرف 
جهاني محسوب مي شود. به عنوان مثال یک دانش آموز وقتي مي تواند یک 
عضو موّفق و فعال در مدرسه باشد که شرایط حاکم بر مدرسه ای که در آن 
درس مي خواند را بپذیرد و به خوبي عمل کند. در مسائل دیني نیز به طور کلي 
انساني که مي خواهد در زمرۀ دینداران و افراد وارسته و خداجوي باشد باید به 
اساسنامه اي که بر جامعة دیني و افراد دیندار و اولیاء خدا حاکم است، پاي بند 
بوده و به دقت عمل نماید. به عبارت دیگر کسي که مي خواهد خدایي باشد 

1   خورشید مغرب، ص37ـ38.
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باید رنگ خدایي به خود بگیرد تا همرنگ بندگان خدا و اولیاء خدا گردیده، 
به عضویت آن جمع نوراني پذیرفته شود. در سورۀ مبارکة فرقان خصوصیات و 
ویژگي هاي انسان های ایده آل و بندگان خوب خدا این گونه بیان شده است: »و 
بندگان خداي رحمان آنهایی هستند که بر روي زمین با فروتني راه مي روند 
و هرگاه مردم جاهل به آنها خطاب )و عتابي( کنند با سالمت نفس )زبان 
خوش( جواب دهند و آنهایی هستند که شبانگاه برای پروردگارشان سجده و 
قیام می کنند، و آنهایی هستند که دائم به دعا و تضّرع گویند: پروردگارا عذاب 
جهنم را از ما برطرف گردان... و آنهایی هستند که هنگام انفاق )و بخشش( به 
مسکینان اسراف نکرده و بخل هم نورزند؛ بلکه در احسان، میانه رو و معتدل 
باشند، و آنهایی هستند که با خداي یکتا کسي را شریک نمي خوانند، و نفس 
زنا  و هرگز گرد عمل  قتل نمي رسانند،  به  را که خدا حرام کرده  محترمي 
نمي گردند... و آنهایی هستند که به ناحق شهادت ندهند، و هرگاه به عمل لغوي 
)از مردم هرزه( بگذرند، بزرگوارانه از آن درگذرند، و آنهایی هستند که هنگام 
دعا با خداي خود گویند: پروردگارا ما را از همسران مان فرزنداني عطا فرما که 
)خلف صالح( و مایة چشم روشني ما باشند، و ما را )سرخیل پاکان و( پیشواي 
اهل تقوي قرار ده، چنین بندگاني )که اوصاف شان ذکر شد( به پاداِش صبرشان 
در راه عبادت )و بندگي( غرفه هاي بهشت و قصرهاي بهشتي یابند که در آنجا 
با تحّیت و سالم )شادماني( یکدیگر را مالقات کنند«.1                                                                           
بنابراین کسی که مي خواهد جزء بندگان صالح خداوند که همان پیروان 
مؤمن و مخلص ائمه اطهار- علیهم السالم- مي باشند، باشد، باید داراي این 
اوصافي باشد که خداي متعال در قرآن کریم به سرفصل هاي آن اشاره فرموده 

1   فرقان: 63 تا 75.
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است، و کساني که داراي این اوصاف باشند انشاءاهلل در زمرۀ بندگان خوب الهي 
و یاران رسول خدا و ائمه اطهار خواهند بود؛ چرا که آن بزرگواران را در اقامة 

دین و توسعه و تحکیم احکام الهي یاري نموده اند.
از امام صادق ـ علیه السالم ـ نقل شده که ایشان فرمود: »آیا خبر بدهم 
شما را به چیزي که خدا هیچ عملي را از شما بدون آن )و جدا از آن( قبول 
نمي کند؟.... آن )چیز( شهادت به یگانگي خدا و رسالت پیامبرـ  صلی اهلل علیه 
وآلهـ  و اقرار )و اعتراف( به اوامر و دستورات خدا و والیت ما )اهل بیت( و بیزاري 
از دشمنان ما امامان خاص )دوازده گانه( و تسلیم بودن در برابر ما، و ورع و 
اجتهاد )پرهیزگاري و کوشش در عبادت و بندگي خدا( و طمأنینه )اطمینان به 
درستي راه ما( و انتظار قائم-علیه السالم-، مي باشد.... به درستي که ما را دولتي 
است که هرگاه خدا بخواهد آن را خواهد آورد، و هرکس اصرار دارد )و دوست 
دارد( که از یاران حضرت قائم بشود، پس باید انتظار بکشد، و کارهایش را بر 
اساس پرهیزکاري انجام دهد و براي به دست آوردن اخالق نیکو )و خودسازي( 
بکوشد، )هرکس چنین کند( جزء منتظران قائم ـ علیه السالم ـ خواهد بود. و 
اگر بمیرد قبل از آن که امام زمان- عجل اهلل تعالی فرجه الشریف- ظهور نماید، 
اجر و پاداش کسي را دارد که آن حضرت را درك نموده است... منتظر باشید، 

خوشا به حال شما، اي گروهي که مورد رحمت خدایید«.1          
“اللهم عجل لولیک الفرج و اجعلنا من شیعته و أولیائه و أعوانه و أنصاره و 

محبیه و أتباعه و المستشهدين بین يديه”.

1   منتخب االثر، ص631.
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 سؤال: وهابیون بوسیدن ضريح امام حسین و ديگر امامان]	را 
تحريم کرده اند؛ پاسخ آن چیست؟

وهابیت فرقه اي است که عقاید آن مورد تأیید مسلمانان اعم از شیعه و سنی 
نمی باشد. مبدع و پدید آورندۀ اصلي عقاید وهابیت احمد بن عبدالحلیم معروف 
به ابن تیمیه است که در سال )661 ق( در شهر حران یکي از شهرهاي سوریه 
فعلي متولد گردید.1 ابن تیمیه اعتقاد به حرمت زیارت و حرمت طلب شفاعت از 
پیامبر اسالم و سایر اولیاء را به همراه یک سلسله عقاید و تفکرات جدید دیگر 
به طور حساب شده، در کتاب هاي متعدد به صورت گسترده و بر محور شرك 
وتوحید )که در حقیقت تمام اعتقادات او از دشمني با اهل بیت پیغمبرـ  صلی 
اهلل علیه وآله ـ نشأت گرفته است( تدوین نموده و براي اخالف خودش به جا 
گذاشت. در برابر آراء و نظریات ابداع شده و بدعت گونه ابن تیمیه، علماء بزرگ 
اسالمي اعم از شیعه و سني هم عصر او آرام ننشسته و کتاب هاي زیادي را در 
رّد عقاید او نوشتند. علمای بزرگ اهل سنت مانند ابن بطوطه،  عبداهلل بن سعد 
یافعي، تقي الدین سبکي، ابن حجر مکي، قاضي احنافي هر کدام به ترتیب 
کتاب هایي به نام تحفة النظار، مرآت الجنان، شفاء السقام في زیارۀ خیر االنام، 
جوهر المنظم في زیارۀ قبر النبي مکرم و المقالة المرضیه در رّد عقاید ابن تیمیه 
نوشتند و به سهم خود عقاید و نظرات ابن تیمیه را مردود شمرده و منافات و 
تضاد آراء او را با اسالم به اثبات رساندند2 و باالخره علمای اهل سنت به خصوص 
علماء شافعي و مالکي مخالفت شان را با ابن تیمیه از حوزه نظر به حوزه عمل 
برده و چندین بار او را راهي زندان حکام وقت نموده که در سال 728 قمري 

1   السلفیه بین السنة و االمامية، ص211.
2   ر.ك: همان، ص235 ـ 239.
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در زندان مي میرد.1 
ابوبکر معروف  بن  به نام محمد  او  ابن تیمیه شاگرد مخلص  از مرگ  بعد 
به ابن قیم کتاب ها و آثار استادش را جمع آوري کرد. بعد از ابن قیم کسي به 
نام حامي عقاید ابن تیمیه معروف نمي باشد و این عقاید همین طور در میان 
کتاب هاي آنان باقي مي مانند تا اینکه شخصي به نام محمد بن عبدالوهاب در 

قرن دوازدهم هجري قمري سر از نجد عربستان درمي آورد.2
محمد بن عبدالوهاب بن سلیمان در شهر عیینه از شهرهاي نجد متولد 
گردید. او فرقه وهابیت را مبتنی بر افکار ابن تیمیه با حمایت محمد بن سعود 
در درعیه عربستان به وجود آورد و شخص محمد بن سعود، امیر درعیه، با 
محمد بن عبدالوهاب براي دعوت مسلمین به سوي اسالم جدید وهابي و براي 
قتال و جنگ و کشتن مسلمانان در راه خدا بیعت مي کند.3 این حکومت با 
موضع گیري خاصي در برابر همه مسلمین به نحوي که گویا پیامبري تازه و 
جدید در آنجا مبعوث گردیده است به اطراف و شهرهاي مجاور دعوت نامه 
فرستاد و کم کم با کشتارهاي بي رحمانة مسلمانان و با کمک نیروهاي خارجي 
به  خصوص حکومت انگلیس در این سرزمین گسترش پیدا کرده و در نهایت 
تمام جزیرۀ العرب در تحت سیطرۀ حکومت آل سعود در مي آید4 که تا امروز این 

حکومت در نسل آل سعود ادامه دارد. 
مبنای اصلی این فرقه همان گونه که اشاره شد بر مسئله توحید در عبادت 
دور می زند. وهابي ها با داخل نمودن امور متعددي در معناي عبادت، دایره 

1   وهابیان، ص46.
2   السلفیه بین السنة و االمامية، ص303.

3   همان، ص305.
4   ر.ك: نقش استعمار در پیدایش وهابیت، ص56.
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توحید در عبادت را آن قدر ضیق کرده اند که امکان عملي بر طبق آن را باقي 
نگذاشته است و در مقام عمل حتي خود آنان هم نمي توانند از موّحدین در 
عبادت به شمار آیند. آنان هر عملي را که حاکي از احترام و تعظیم غیر خدا 
باشد موجب شرك و کفر مي دانند؛ لذا به پیروي از این عقیده شفاعت، توسل، 
تبرك، زیارت قبور انبیاء و اولیاء و احترام به ارواح آنان، فرستادن صلوات با 
صداي بلند بر پیامبر اسالم خصوصاً در کنار قبر آن حضرت، جشن و شادي در 
میالدهاي پیامبر و ائمهـ  علیهم السالمـ  سوگواري در روزهاي وفات و شهادت 
آنان و ساختن قّبه بر قبور مبارك آنان و هر چیز دیگري که از احترام، تعظیم 
و تقدس آنها چه در عمل و چه در قول حکایت بکند حرام و غیرمشروع بوده و 
وهابیان اعتقاد به این امور و عمل به آنها را باعث شرك و کفر مي دانند. آنها با 
قدم برداشتن بر خالف آیات قرآني و روایات نبوي و سیره اصحاب و مسلمین و 
حکم عقل، عبادت را بر طبق خواست و میل خودشان طوري تفسیر می کنند 
که نه تنها راه و طریق به سوي اسالم را مسدود می کنند، بلکه خط بطالن 
 بر دین مبین اسالم کشیده و امکان مسلمان شدن را از هر کسي می گیرند.

وهابیت با همین مبنا بوسیدن ضریح امام حسین ـ علیه السالم ـ و هر چیزی 
که منسوب به امامان و اهل بیت باشد، را تحریم کرده است و آن را یا به گمان 
خودشان مصداق عبادت خدا گرفته- که این گمان به خاطر عدم آگاهی آنها 
نسبت به عبادت می باشد- و یا با این که می دانند که این کار عبادت نیست ولی 
به سبب دشمنی با اهل بیتـ  علیهم السالمـ  و ایجاد تفرقه در میان مسلمانان 
طبق نقشه دشمنان اسالم با این گفتار در میام مسلمانان ظاهر شده و به فریب 

و دور کردن مردم عوام از عقائد بزرگان سلف می پردازند. 
در این که عبادت فقط براي خدا است و عبادت غیر خدا با توحید در عبادت 



229 سؤاالت و شبهات فضای مجازی

منافات دارد هیچ شک و تردیدي، نه شرعاً و نه عقاًل وجود ندارد؛ اما هر فعل یا 
قوِل حاکي از تعظیم و تکریم غیر خدا و نیز تذلل و خضوع و خشوع در برابر غیر 
خدا، نمي تواند عبادت باشد. در قرآن باالترین درجه خشوع و خضوع که عبارت 
از سجده باشد در برابر غیر خدا نه تنها جایز شمرده شده است، بلکه امر و دستور 
الهي بر آن وجود دارد.1 اگر اعتقاد به تقدس غیر خدا و خشوع و تذلل در برابر 
آن شرك و عبادت مي بود، پس تمام کساني که طواف کعبه را انجام داده اند و 
یا اعتقاد به وجوب آن در مراسم حج دارند، به دستور خداوند مشرك شده اند! 
و نیز استالم و بوسیدن حجراالسود در مراسم حج طبق نظر وهابیت باید حرام 
و موجب شرك باشد در حالی که در دین مبین اسالم به آن توصیه شده است. 
بنابراین عمل به این امور نه تنها شرك و کفر را به دنبال ندارد؛ بلکه در 
موارد خودش امر پسندیده و تأمین کنندۀ رضایت خداوند مي باشد. حتي مجرد 
تذلل و خشوع در برابر چیزي که اصاًل صالحیت براي این امر را ندارد و نیز 
طلب شفاعت و توسل از کسي که هیچ بهره اي از تقدس و تقرب الهي نداشته 
باشد، نمي تواند موجب شرك در عبادت بشود؛ چرا که شرك چیزي نیست که 
با هر اعتقاد و عملي تحقق پیدا بکند، بلکه معیار اساسي در شرك و توحید چه 
در عبادت و چه در غیر آن، اعتقاد و عدم اعتقاد به الوهیت، ربوبیت و معبودیت 
غیر خدا مي باشد. عمل خاضعانه و خاشعانه انسان در برابر کسی و یا چیزی 
وقتي مي تواند عبادت باشد که او آن عمل را به اعتقاد این که آن شخص و یا 
آن چیز خدا، پروردگار و معبود است انجام دهد. آیت اهلل سبحاني در تعریف 
عبادت مي گوید: عبادت داراي دو رکن است؛ یکي این که عمل و فعل از خشوع 
و خضوع و تذلل برخوردار باشد و دوم این که این عمل در برابر کسي انجام بگیرد 

1   »َو إِْذ ُقلَْنا لِلَْملَئَکِة اْسُجُدواْ الََِدَم َفَسَجُدواْ إاِلَّ إِبْلِیَس أَبیَ  َو اْسَتْکبَرَ َو کاََن ِمَن الَْکافِِرین«؛ بقره: 34.
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که اعتقاد به الوهیت و ربوبیت او وجود داشته است.1 
از آنچه بیان شد روشن می شود که بوسیدن ضریح امامان نمی تواند عبادت 
باشد؛ چنانچه بوسیدن هیچ چیز دیگری هم عبادت نیست؛ لذا برای تحریم 
بوسیدن ضریح امام حسین و دیگر ائمهـ  علیهم السالمـ  کوچکترین دلیل عقلی 
و شرعی وجود ندارد. این گونه بوسیدن ها یا به عنوان تبرك است؛ همچنان که 
صحابه رسول خداـ  صلی اهلل علیه وآلهـ  همواره در تبرك با آب وضوي پیامبر، 
از یکدیگر سبقت مي جستند2 و یا به عنوان اظهار محبت و عشق نسبت به 
اهل بیت ـ علیهم السالم ـ انجام می گیرد. چه این که محبت اهل بیت در قرآن 
َۀ  الَْمَودَّ إاِلَّ  أَْجراً  َعلَْیِه  أَْسَئُلُکْم  ال  »ُقْل  است؛  واجب  بر همه مسلمانان  کریم 
فِي الُْقْربی؛ بگو: من هیچ پاداشی از شما بر رسالتم درخواست نمی کنم جز 
دوست داشتن نزدیکانم ]اهل بیتم [«3 این آیه به عقیده مفسرین شیعه و سنی در 
شأن اهل بیت پیامبر که عبارت اند از علي و فاطمه و فرزندان آنهاـ  علیهم السالم 
ـ نازل شده و محبت و دوستي آنان از جانب خداوند بر امت اسالمي واجب 
گردیده است؛ لذا شافعي امام مکتب شافعیه در این باره مي گوید: »ای آل محمد، 
محبت شما واجبی است که خدا آن را در قرآن نازل کرده و همین یک دلیل 
بر عظمت قدر شما کافی است که هرکس نماز بخواند و بر شما درود نفرستد 
نمازش نماز نیست؛ اهل بیت پیامبر وسیله نزدیکی من به خدای یگانه اند و به 

وسیله آنها امیدوارم که نامه اعمالم فردای قیامت به دست راستم داده شود«.4

1   في ظالل التوحید، ص22.
2    ر.ك: پاسخ هاي برگزیده، ص95؛ همان. 

3   شوری: 23.
4  »یا اهل بـیت رسول اهلل حبکم فرض من اهلل في القرآن انزله، کفاکم من عظیم الشأن انکم من لم 
یصّل علیکم ال صالۀ له؛ آل النبی ذریعتی وهم الیه وسیلتی، اعطی غدا ارجوبهم بیدی الیمین صحیفتی«؛ 
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بنابراین نه تنها زیارت و بوسیدن آثار امامان و پیامبران حرام نیست بلکه 
بوسیدن آثار انسان های معمولی مانند مادر، پدر، فرزندان و... با هیچ دلیلی حرام 

شمرده نشده اند.
البته روشن است که باید از هرگونه افراط و تفریط پرهیز کرد و در کنار 
قبور مطّهر پیامبران و امامان به یاد خدا بود و از گناهان خود توبه کرد و از افکار 
و برنامه هاي اولیاء اهلل الهام گرفت؛ در این صورت مرقدهاي مطّهر آنان کانوني 

براي تعلیم و تربیت و توبه و انابه به سوي خدا و تهذیب نفوس خواهد بود. 

  فلسفه پوشیدن لباس سیاه در ايام عزاداری امام حسین{ چیست؟ 
و اساساً چرا رنگ مشکی به عنوان رنگ عزاداری انتخاب شده است؟

از نگاه اسالم رنگ برگزيده و برتر رنگ سفید است. امام باقر ـ علیه السالم ـ 
می فرمايد: هیچ لباسی بهتر از لباس سفید نیست.1 و در روايتی ديگر فرمود: از 
بهترين لباس ها برای مالقات با خدا در نماز و قبر، لباس سفید است.2 بعد از 

رنگ سفید رنگ های زرد و سبز از طرف اولیای دين توصیه شده است.3 
در نگاه اولیه، دين اسالم هیچگاه رنگ سیاه را در حاالت عادی و زمینه های 
روزمره زندگی، به عنوان يک رنگ برتر برنمی گزيند و حتی پوشیدن لباس سیاه 
در نماز را مکروه می داند.4 با اين حال کراهت پوشیدن لباس مشکی در برخی 

مواقع استثناء شده است که از جمله آنها در عزاداری هاست.5 

دیوان االمام شافعی، ص25.
1.  بحاراالنوار، ج78، ص330.
2.  میزان الحکمه، ح18062.

3.   حلیة المتقین، ص7.
4.  ر.ك: العروة الوثقی، ج1، ص572.

5.  العروة الوثقی، ج1، ص572.
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به طور کلی رنگ سیاه، از جهات گوناگون، آثار و خواص مختلف دارد و به 
اعتبار هر يک از اين خواص، در مورد يا مواردي خاص، به کار مي رود. رنگ سیاه 
از جهتي رنگ پوشش است. در روايتی نقل شده است که پیامبر اکرم- صلی 
اهلل علیه وآله- از پوشش سیاه کراهت داشت مگر در سه مورد: خّف )نوعی 
کفش چرمی نازك( عمامه و کساء.1 کساء به قرينه حديث شريف کساء از پیامبر 
اکرم، لباس بلند و فراگیر تمام بدن است که شامل عبا و چادر مشکی بانوان نیز 
می گردد. امروزه در روانشناسی رنگ ها اين يک واقعیت مسلّم است که رنگ 
مشکی، رنگی صامت و غیر فعال است که باعث تحريک و جلب توّجه نمی شود 
و اين ويژگی بدون اينکه عارضه منفی ای داشته باشد، با حکمت حجاب و 
پوشش زنان در مقابل نامحرم که همان عدم جلب توّجه و ايجاد آرامش روانی 
در جامعه است نیز سازگار است. بنابراين يکی از بهترين رنگ  های حجاب، رنگ 

مشکی است.
رنگ مشکی از جهت ديگر، رنگ هیبت و تشخص است. به همین سبب، 

لباس رسمي شخصیت ها سیاه يا سرمه اي سیر است. 
يکی ديگر از خواص و آثار رنگ سیاه، آن است که اين رنگ به صورت 
طبیعی، رنگی حزن  آور و مناسب عزا و ماتم است. از همین رو، بسیاری از مردم 
جهان، از اين رنگ به عنوان اظهار غم و اندوه از مرگ دوستان و عزيزان خود سود 
می  جويند. بستاني، در دائرة المعارف خود، رنگ سیاه را مناسب ترين رنگ عزا 
در تمدن اروپاي قرن هاي اخیر گزارش کرده، مي نويسد: طول دوران عزاداري، 
بر حسب درجه نزديکي به میت، از يک هفته تا يک سال طول مي کشد و بیوه 
زنان دست کم تا يک سال عزا مي گیرند و در اين مدت لباس هاي آنان سیاه 

1.  فروع کافی، ج6، ص449.
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رنگ و خالي از هرگونه نقش و نگار و زيور آالت است.
انتخاب رنگ سیاه در ايام سوگواری يک دلیل منطقی و عاطفی دارد.کسی 
که در ماتم عزيزان خويش، جامه سیاه می  پوشد و در و ديوار را سیاه پوش 
می  کند، با اين عمل می  خواهد بگويد و بفهماند که: “تو، مايه روشنی چشم من 
و در حکم فروغ ديدگان من بودی و دفن پیکر تو در دل خاك بسان افول ماه 
و خورشید در چاه مغرب، سینه حیات و زندگی را در چشمم تیره و تار ساخته 

و زمین و زمان را در سیاهی و ظلمت فرو برده است”.
و  پیامبر  که  است  حقیقت  اين  حکايت گر  تاريخی  مستند  گزارش های 
ائمه اطهار- علیهم السالم- نیز بر اين سنت منطقی و رسم طبیعی ُمهر تأيید 
گذاشته، در عزای عزيزانشان سیاه پوشیده اند. به روايت ابن ابی الحديد در شرح 
نهج البالغه، امام حسنـ  علیه السالمـ  در سوگ امیرالمؤمنین علیـ علیه السالم 

ـ جامه سیاه پوشید و با همین جامه برای مردم خطبه خواند.1 
بعد از واقعه جانسوز عاشورا، زنان خاندان پاك رسول خدا- صلی اهلل علیه 
وآله- اولین کسانی بودند که لباس سیاه به تن داشتند و چنان مشغول عزاداری 
بودند که امام سجاد ـ علیه السالم ـ برای آنها غذا فراهم می کردند.2 و هنگامی 
که نعمان بن بشیر خبر شهادت امام حسین ـ علیه السالم ـ را به گوش اهالي 
مدينه رسانید، همه  مردها سیاه پوشیدند و فرياد و ناله سردادند.3 سیاه پوشی 
و اندوه و ماتم مردم برای ائمه بعد از امام حسین ـ علیه السالم ـ نیز به صورت 
يک سنت ارزشمندی در بین شیعیان و محبان رايج بوده است و اين رسم در 

شیعیان زمان غیبت از ابتدا تاکنون وجود دارد.

1.  شرح نهج البالغه، ج16، ص22.
2.  محاسن برقي، ص420، ح195؛ بحاراالنوار، ج45، ص188.

3.   مقتل ابي مخنف، ص222.
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 سؤال: با توجه به اين که در »زيارت عاشورا« دشمنان و قاتالن امام 
حسین{ را لعن می کنیم، آيا اساسأ  لعنت کردن عمل درستی است؟

حّب و بغض در وجود انسان دو نیروي بزرگی است که منشأ ثمرات زیادی 
برای جامعه و افراد آن است؛ به همین دلیل در اسالم به آن توجه زیادی شده 
است تا جایی که پیامبر گرامی اسالمـ  صلی اهلل علیه وآلهـ  می فرمایند: »هل 
الیمان إالّ الحّب و البغض؛ آیا ایمان غیر از حّب و بغض است؟«1 دارا بودن 
عشق و محبت و ابراز آن نسبت به شخصی که مظهر خوبی ها است بیانگر عشق 
و محبت شخص به خوبی ها است و این امر بستر مناسبی برای رساندن انسان 
به کمال و سعادت مطلوب خواهد شد. همچنین داشتن و ابراز بغض و نفرت از 
آنهایی که درجاتی از شقاوت و پستی را دارا هستند در حقیقت بیزاری از بدی ها 

و هر آنچه انسان را از خدا دور می کند می باشد.
باید توجه داشت که یاران پیامبر به سبب زیستن در عصر رسول خدا ـ 
صلی اهلل علیه وآلهـ  و آشنا بودن  با سیره پیامبر و داشتن این موقعیت خاص، 
مورد توجه همگان هستند؛ اما همه آنها در یک سطح نبودند و گروهی از آنها 
نتوانستند بر ایمان خود ثابت بمانند و از مسیری که در زمان پیامبر انتخاب 
کرده بودند، منحرف شدند؛ به همین دلیل الزم است بین آنهایی که به رسول 
خداـ  صلی اهلل علیه وآلهـ  ایمان آورده، تا آخر بر همین صراط مستقیم ماندند و 
آنهایی که در بین راه بریدند و کارهای خالف سیره پیامبر و خالف دستورات آن 
حضرت مرتکب شدند فرق قائل شد. نسبت به گروه اول اظهار مودت و نسبت 
به گروه دوم و اعمالشان اظهار تبری کرده و از اعمال غیر اسالمی آنها برائت 
جوییم. از این رو مسلمانان طبق سنت خداوند در قرآن، این گروه که شقاوت و 

1  بحاراالنوار، ج66، ص241.
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مخالفت شان از فرمان و سیره پیامبر را به نهایت رساندند و سبب گمراهی عده 
زیادی شدند لعن کرده و از آنها بیزاری می جویند.

به این نکته نیز باید توجه کرد که بین لعن و سب فرق است. »سب« در 
لغت به معني کالم زشت و دشنام است1 و در اسالم حرام اعالن شده است؛»َوالَ 
َِّذیَن یَْدُعوَن ِمْن ُدوِن اهللِ َفَیُسبُّوا اهللَ َعْدواً بَِغْیِر ِعلْم... ؛2 و شما مؤمنان  تَُسبُّوا ال
بر آنان که غیر خدا را مي خوانند دشنام مدهید تا مبادا آنها هم از روي دشمني 
و جهالت خدا را دشنام دهند.« در جریان جنگ صفین وقتي به امیرالمؤمنین 
ـ علیه السالم ـ گزارش دادند که برخي از یاران وي شامیان را ناسزا مي گویند، 
حضرت آنان را فرا خواند و فرمود: »دوست ندارم دشنام دهنده باشید، اما اگر 
کردار آنان را بازگو کنید و روش آنان را تشریح کنید، به حقیقت نزدیک تر و 
عذري رساتر براي شما خواهد بود.« 3 امام صادقـ  علیه السالمـ  نیز مي فرماید: 
“کسی که به مؤمن ناسزا بگوید همچون کسی است که در پرتگاه هالکت 

باشد”.4 
بنابراین »سب« مطلقاً در اسالم حرام است و هر فرد عاقل و دانایي از دشنام 
و ناسزاگویي و بددهانی رویگردان است و از آن بهره نمي گیرد؛ اما مسأله لعن 
با سب فرق مي کند. »لعن« به معني  راندن و دور کردن از خوبی5 و بیزاري از 
اعمال زشت یک فرد است. راغب اصفهاني مي گوید: »لعن« به معناي طرد و دور 
کردن با غضب است. لعن اگر از طرف خداوند باشد در آخرت به معناي عقوبت 

1  صحاح فی اللغه، ج1، ص 299؛ لسان العرب ج12، ص318.
2  انعام: 108

3  نهج البالغه، ص323.
4  وسائل الشیعه، ج12، ص298.

5  صحاح جوهری، ج6، ص2196؛ لسان العرب، ج13، ص387.
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و در دنیا به معناي انقطاع از قبول رحمت و توفیقش است، و اگر از طرف انسان 
باشد به معناي دعا و نفرین و درخواست بر ضرر غیر است.1 

لعن بیزاري جستن از اعمال زشت یک فرد و دعا برای دور شدن او از 
رحمت خدا است و شاید بهترین تعبیری که مفهوم لعن عربی را در فارسی 
منتقل کند عبارت" خدا نیامرزد" است. در این گونه موارد مثال گفته می شود: 
"خدا فالنی را نیامرزد، کاری کرد که عده ای را به کشتن داد.” این تعبیر هیچ 
بار منفی ای ندارد و دعای علیه شخصی است که کار پستی مرتکب شده است. 

بنابراین »خدایا فالنی را لعن کن«؛ یعنی از او نگذر، او را نیامرز.
لعن  از  نه  تنها هیچگاه  از سّب نهي شده است؛ ولي  این که  با  در قرآن 
نهي نکرده، بلکه خود بارها عده اي را لعن کرده است و این می تواند دلیلي بر 
مشروعیت به کار بردن این واژه به صورت اصل اولي باشد. ابلیس،2 کافران،3 
شدند،4  کافر  و  نیاورده  ایمان  پیامبران  دستور  به  که  آنهایی  اسرائیل؛  بنی 
ظالمین،5 دروغ گویان،6 تهمت زنندگان به زنان پاکدامن،7 منافقین،8 فاسدین 
و قطع کنندگان رحم،9 آزاردهندگان پیامبر- صلي اهلل علیه وآله-10 و قاتلین 

1  مفردات راغب، ج2، ص339.
2  ص: 78.

3  احزاب: 64.
4  مائده: 78.
5  هود: 17

6  نور: 7
7  نور: 23.

8  توبه: 68.
9  محمد: 23-22.

10  احزاب: 57.
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مؤمنین1 از جمله افرادی هستند که مورد لعن خداوند در قرآن قرار گرفته اند. 
عالوه بر آنها گروهی از یاران و صحابه پیامبر ـ صلی اهلل علیه وآله ـ که 
نتوانستند بر ایمان خود ثابت بمانند و از مسیر پیامبر منحرف شدند و اعمال 
خالف سیره پیامبر و خالف دستورات آن حضرت مرتکب شدند نیز مورد لعن 
خدا در قرآن قرار گرفتند. به عنوان مثال خداوند در سوره اسراء فرمود: »َو إِْذ ُقلَْنا 
َجَرَۀ  َِّتي أََریَْناَك إاِلَّ فِْتَنًة لِلنَّاِس َو الشَّ لََک إِنَّ َربََّک أََحاَط بِالنَّاِس َو َما َجَعلَْنا الرُّْؤیَا ال
الَْملُْعونََة فِي الُْقْرآِن َو نَُخوُِّفُهْم َفَما یَِزیُدُهْم إاِلَّ ُطْغَیاناً َکِبیراً؛2 اي رسول ما به یاد 
آور وقتي را که به تو گفتیم خدا البته به همه افعال و افکار مردم محیط است و 
ما رؤیائي که به تو ارائه دادیم جز براي آزمایش و امتحان مردم نبود، و درختي 
که به لعن در قرآن یاد شده و ما به ذکر این آیات عظیم آنان را مي ترسانیم و 
لکن بر آنان طغیان و کفر و افکار شدید چیزي نیفزاید«. مفسران و از جمله فخر 
رازی، مفسر اهل سنت در ذیل این آیه مي گویند: مراد از »شجره ملعونه« در 
قرآن، شجره و نسب حکم  بن  ابي  العاص است و مقصود از »رؤیا«، رؤیایي است 
که پیامبر اکرم در خواب دیدند که فرزندان مروان  بن  حکم یکي پس از دیگري 

بر منبرش مي نشینند.3 
با رجوع به سنت نبوي نیز متوجه مي شویم که پیامبر اکرم ـ صلی اهلل 
علیه وآلهـ  تعبیر »لعن« و مشتقات آن را در موارد بسیاري، حتي در خصوص 
مسلمانان و برخي از صحابه به کار برده است؛ که همه آنها به سبب کارهاي 

زشتي است که از آنها صادر شده است. 

1  نساء: 93.
2  اسراء: 60.

3 ر.ك: تفسیر فخر رازی، ج21، ص 365.
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پیامبر اکرمـ  صلی اهلل علیه وآلهـ  گاهي به صورت کلي لعن مي کرد، مانند 
لعن دزد، جواني که خود را به شکل زن درآورد، و نیز زنی که خود را شبیه مرد 
کند، کسي که حیواني را به غیر نام خدا ذبح کند، کسي که والدین خود را لعن 
کند، کسی که عمل قوم لوط انجام دهد و یا رشوه بگیرد و... .1 ایشان مي فرمود: 
خدا لعنت کند شراب، شرابخوار، ساقي، بایع و مشتري آن را و...2 و نیز مي فرمود: 

خدا لعنت کند گیرنده ربا و دهنده و نویسنده و شاهد آن را.3 
شعبي  لعن مي کرد؛  را  معیني  و  مشخص  افراد  آن حضرت،  هم  گاهي 
می گوید: عبداهلّل بن زبیر در حالي که بر کعبه تکیه زده بود، گفت: »سوگند به 
پروردگار این خانه، رسول خدا فالني و آن کس که از صلب او متولد شود را 
لعن کرده است«.4 در مورد شخص مورد ادعاي عبداهلل بن زبیر، حاکم نیشابوري 
عالم اهل سنت درحدیثي در مستدرك، او را  حکم بن عاص و فرزندانش معرفي 

مي کند.5 و نیز مروان و پدرش مورد لعن پیامبر قرار گرفتند. 6 
رسول خدا ـ صلی اهلل علیه وآله ـ در موارد متعددی ابوسفیان و معاویه را 
نیز لعن کرده است؛ علی بن اقمر می گوید: همراه با گروهی از عبداهلل بن عمر- 
فرزند خلیفه دوم اهل سنت- خواستیم برای ما حدیثی بگوید، او گفت: پیامبر 
درباره ابوسفیان در حالی که سوار بر مرکبی بود و معاویه و برادرش از پیش و 
از پس او در حرکت بودند، فرمود: »خدایا لعن فرما جلودار، پیرو و سواره را«؛ 

1  ر.ك: مسند احمد بن حنبل، ج2، ص225-152.
2  سنن ابی داوود، ج3، ص366؛ مسند احمد، ج1، ص316.

3  همان، ج1، ص93.
4  مسند احمد، ج4، ص5.

5  مستدرك، ج4، ص528.
6  همان.
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پرسیدیم که تو خود از رسول خدا شنیدی؟ گفت: آری، و چنان چه دروغ بگویم 
دو گوشم کر باد، همچنان که دو چشمم نابیناست.1

عبداهلل بن عمر در جایی دیگر می گوید: رسول خدا- صلی اهلل علیه وآله- در 
روز جنگ احد چنین نفرین نمود: »اللُّهمَّ الَْعْن أباُسْفیاَن...«.2 همچنین ابن براء از 
پدرش »براء ابن عازب« نقل می کند که ابوسفیان همراه معاویه به سوی پیامبر 
می آمدند، آن حضرت فرمود: »بارخدایا پیرو و جلودار را لعنت کن، خدایا اقیعس 
را به تو واگذار می کنم.« ابن براء می گوید: به پدرم گفتم اقیعس کیست؟ پاسخ 

داد: معاویه. 3
اسرار و حکمت لعن و تبري 

همانطور که بیان شد در اسالم به تولی و تبری )حّب و بغض( اهمیت زیادی 
داده شده است. این حب و بغض در مورد افراد و مصادیق خاص نیز جاری است 
مانند قول رسول خدا ـ صلی اهلل علیه وآله ـ خطاب  به امیرالمؤمنین علي ـ 
علیه السالم ـ: »یا علي، حّبک ایمان و بغضک نفاق و کفر؛4 اي علي، دوستی با 

تو ایمان و کینه ورزی با تو نفاق است«.
در بیان حکمت و دالیل تأکیدات و اهمیت اسالم به مسئله حب و بغض- 
چه به صورت عمومی و چه نسبت به افراد خاص- به چند نکته به صورت 

اختصار اشاره می شود: 
1ـ  با توجه به این که حّب و بغض دو نیروي بسیار عظیمی است که اگر به 

1  وقعة الصفین، ص217.
2  تفسیر طبری، ج7، ص200.

3  »اللهم العن التابع و المتبوع، اللهم علیک باألقیعس، قال ابن البراء ألبیه: من األقیعس؟ قال: 
معاویه«؛ الغدیر، ج12، ص140؛ وقعة صفین، ص218.

4  معانی االخبار، ص206.
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تمامه در انسان نهادینه شود می تواند ثمرات زیادی برای او داشته باشد؛ مثاًل 
کسي که محّبت شخصي را به سبب دارا بودن همه خوبي ها در دل داشته باشد، 
این در حقیقت بیانگر عشق و محّبت او به خوبي هاست و این عشق و محّبت 
نیروي بسیار عظیمي است که مي تواند تمام قوا را در اختیار گرفته و به سوي 
محبوب اصلی- که همان خداوند متعال است- سوق دهد. و این همان کمال 
و سعادت مطلوب انسان است. و نیز اگر انسان بغض شخصی را به خاطر شقی 
بودن او در دل داشته باشد این سبب می شود که در وجود انسان تمام نفرت ها 
جمع شود تا از آن شخص بیزار گردد، و این در حقیقت بیزاري از بدي هاست.

2ـ  اسالم بر خالف برخي ادیان تحریف شده، مانند سکه دو رویي است که 
به خاطر ضرورت اجتماعي به هر دو امر مهّم تولّي و تبّري سفارش کرده است. 
آدمی نمي تواند خوب و بد و یا مظهر خوبي ها و بدي ها را با هم دوست داشته 
باشد؛ زیرا اینها دو امِر متضادند که غیر قابل جمع اند و جمع آنها در شخصی 

عالمت نفاق است.
3 ـ از جهت روانشناسی نیز ثابت شده است که بهترین راه )عمومي و 
خصوصي( براي تشویق مردمی به حّق و حقیقت و دوري از فساد و بدي ها ارائه 
الگوهایي کامل از هر دو طرف است، که اثر مطلوب و بزرگی در جامعه مي تواند 

داشته باشد.
4 ـ باید توجه داشت که حّب و بغض نمی تواند تنها در قلب بماند، بلکه 
ظهور و بروز دارد و ظهور آن تا زمانی که از نظر شرعي و عقلي مانعی نداشته 
باشد نه تنها اشکالي ندارد، بلکه برتری نیز دارد و این از حیث رواني نیز قابل 
اثبات است؛ زیرا ابراز و اظهار یک مطلب سبب تلقین در نفس انسان و ملکه 
شدن آن مي شود. از همین رو ابراز تبّري و تولّي در ساختن شالوده روحي انسان 
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بسیار مؤثر است.
5ـ  تولی و تبری و لعن کردن- که یکی از مصادیق تبری است- در حقیقت 
اعالن خطر و اعالن بشارت است؛ اعالن خطر به مردم است تا مراقب دشمنان 
دین شان باشند؛ دشمنانی که همیشه در کمین هستند تا دین انسان ها را از آنها 
بگیرند و آنها را از صراط مستقیم منحرف سازند و بدانند که چنین انسان هایی 
مورد لعن واقع شده، قابل پیروی نیستند. تولی نیز اعالن بشارت است به مردم 
تا بدانند که ما الگوهایي کامل و خوبی داریم که اگر آنها را پیروی کنند به حّق 
و حقیقت و لقاي الهي خواهند رسید و این در حقیقت از مصادیق امر به معروف 

و نهي از منکر اجتماعي است.
6 ـ اصحاب پیامبر ـ صلی اهلل علیه وآله ـ از جهاتي مورد توجه خاص 
مسلمانان اند. آنها کساني اند که آن حضرت را درك کرده و از او سخن ها شنیده و 
سیره عملي ایشان را دیده اند؛ لذا باید الگوهاي خوب و بد از میان صحابه انتخاب 
شود. از طرفي، به خاطر فداکاري هایي که برخي از آنان در راه حفظ و گسترش 
اسالم داشته اند قابل تقدیرند، از همین رو مورد محبت و تکریم مسلمانان قرار 
گرفته اند و از سوي دیگر، کساني که سد راه پیشرفت واقعي اسالم بودند و 
باعث انحراف در جامعه اسالمي شدند نیز برخی از صحابه های پیامبر بوده اند که 
بزرگ ترین ضربه را به اسالم و مسلمانان زده اند، به همین علت شایسته نفرین 

قرار گرفتند.
7- بدیهی است که امکان ندارد که نسل امروز مسلمانان، بخواهند راه خیر 
و عزت و صالح را بپیمایند ولي چشم بر میراث تاریخي خود بپوشانند و نیم 
نگاهي هم به احوال مسلمانان اوایل نداشته باشند، و اگر تاریخ آیینه ي عبرتها 
است نمی توان عبرت جویان را از تأمل در آن بازداشت. مسأله ي لعن و نفرین 
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به عنوان مکانیسمي براي ابراز تنفر و برائت از مصادیق زشتي نقش مهمي در 
تقویم شخصیت عقیدتي و روحي انسان مؤمن داشته و سهل انگاري در آن به 
بي تفاوتي و در هم رفتن مرزهاي هویت دیني و اخالقي خواهد انجامید و صد 
البته به صورت طبیعی انسان مؤمن با مطالعه ي صفحات واقعي تاریخ گذشته ي 
مسلمین و مشاهده ي جلوه هاي نفاق و ستم و انحراف به خشم می آید و سینه ي 

او ماالمال از نفرت نسبت به جنایتکاران می شود.
البته بايد توجه داشت که در مورد افراد، بايد تنها افرادی را لعن کرد که 
براهینی مبنی بر شمرده شدن آن افراد از مصاديق لعن وجود داشته باشد و در 
مصاديِق اختالفی و مشکوك نیز، بايد با اقامة دلیل، لعن کرد و جايز نیست اين 

کار را بدون دلیل و حّجت انجام داد. 

الهي نبوده؛ چرا که  از امامت  شبهه: در ماجراي کربال هیچ بحثي   
حسین بن علي در برابر يزيد هیچ گونه اشاره اي به امامت نداشتند!

اگر به سخنان امام حسینـ  علیه السالمـ  از همان ابتداي قیام نگاهی بیندازیم 
متوجه مي شویم که آن حضرت به عنوان »ولي و امام مسلمین« دست به این 

حرکت زد.
وقتي والي مدینه »ولید بن عتبه« از آن حضرت خواست که با یزید به 
عنوان حاکم اسالمي بیعت کند امامـ  علیه السالمـ  از بیعت کردن، امتناع کردند 
و چنین فرمودند: »اي امیر! ماییم خاندان نبوت و معدن رسالت، خاندان ماست 
که محل آمد و رفت فرشتگان و محل نزول رحمت خدا است، خداوند اسالم را 
از خاندان ما شروع نموده و تا آخر نیز همگام با ما خاندان به پیش خواهد برد...«.

امامـ  علیه السالمـ  بعد از این بیان به خصوصیت یزید مي پردازد و در پایان 
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مي فرمایند: »... و باید ما و شما آینده را در نظر بگیریم و ببینیم که کدام یک از 
ما سزاوار و الیق خالفت و رهبري امت اسالمي و شایسته بیعت مردم است...«1 
امامـ  علیه السالمـ  روز بعد در مالقاتي با مروان بن حکم چنین فرمودند: »باید 
فاتحة اسالم را خواند که مسلمانان به فرمانروائي مانند یزید گرفتار شده اند، 
آري از جدم رسول خداـ  صلی اهلل علیه وآلهـ  شنیدم که مي فرمود: خالفت بر 
خاندان ابوسفیان حرام است و اگر روزي معاویه را در باالي منبر من دیدید، او 
را بکشید. ولي مردم مدینه او را در عرشه منبر دیدند و نکشتند و اینک خداوند 

آنان را به یزید فاسق مبتال و گرفتار نموده است«.2
را شایسته رهبري  امام ـ علیه السالم ـ خود  بهترین دلیل که  اّما شاید 
مي دانست و به عنوان امامت الهي دست به این قیام زد سخناني باشد که اخطب 
خوارزم نقل مي کند. او مي گوید: همان شب که امام ـ علیه السالم ـ از مجلس 
ولید خارج گردید به حرم رسول خداـ  صلی اهلل علیه وآلهـ  وارد شد و در کنار 
قبر آن حضرت قرار گرفت و با این جمالت به زیارت آن حضرت پرداخت: »... 
درود بر تو اي رسول خدا، من حسین فرزند تو و فرزند زاده تو هستم. و من 
سبط تو مي باشم که براي هدایت و رهبري امت، مرا جانشین خود قرار داده اي، 
اي پیامبر خدا، اینک آنها مرا تضعیف کرده و آن مقام معنوي مرا حفظ نکردند 

و این است شکایت من به پیشگاه تو تا به مالقاتت بشتابم«.3 
امام حسین ـ علیه السالم ـ در وصیت نامه خود نیز هدف قیامش را اصالح 
مفاسد امت و احیاء و زنده کردن سنت و قانون جدش رسول خدا ـ صلی اهلل 

1   مقتل خوارزمي، ج1، ص182.
2   مقتل خوارزمي، ج1، ص185؛ تاریخ بغداد، ج12، ص181.

3   مقتل خوارزمي، ج1، ص186؛ مقتل عوالم، ص54.
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علیه وآله ـ و راه و رسم پدر بزرگوارش علي بن ابیطالب ـ علیه السالم ـ اعالن 
می کند و در حقیقت خود را جانشین نبي اکرمـ  صلی اهلل علیه وآلهـ  مي داند.1 
ایشان تا هنگام شهادت خود بارها بر این نکته تأکید کرد که قیامش به عنوان 
ولي و امام مسلمین صورت مي گیرد. خوارزمي در مقتل خود نقل مي کند که 
حسین بن عليـ  علیه السالمـ  در ساعات آخر عمر خود در حالي که سوار اسب 
شده بود و شمشیر به دست داشت و در حالتي که از زندگي قطع امید کرده 
و تن به مرگ و شهادت داده بود، در مقابل دشمن قرار گرفت و این اشعار را 
مي خواند: »مرگ بهتر از پذیرفتن ننگ است و پذیرفتن ننگ بهتر از قبول آتش، 
من حسین بن علي هستم، سوگند یاد کرده ام که در مقابل دشمن سر فرود 
نیاورم...، ما چراغ هاي )هدایت( خدا هستیم که در روي زمین مي درخشیم...، 
کتاب خدا در پیش ما است... و در میان ما است وحي و هدایتي که به نیکویي 
یاد مي شود. و ما در میان همه خلق وسیله امن هستیم و این حقیقت را در میان 

مردم گاهي نهان داریم و گاهي عیان و...«.2
طبري، مورخ بزرگ جهان اسالم نیز نقل مي کند که امام حسینـ  علیه السالم 
ـ نامه اي به اهل بصره و بزرگان شیعه در آن شهر نوشت که در آن نامه بعد از 
حمد خداوند و درود بر نبي اکرم چنین بیان مي کند: »... خداوند محمدـ  صلی 
اهلل علیه وآله ـ را جهت پیامبري برگزید و او را به وسیله نبوت گرامي داشت... 
و ما اهل و اولیاء و اوصیاء و ورثه ی او هستیم و از میان مردم احق به مقام او در 

میان مردم هستیم...«.3 

1   مقتل خوارزمي، ج1، ص188؛ مقتل عوالم، ص54.
2   مقتل خوارزمي، ج2، ص33. 

3   تاریخ طبري، ج3، ص280.
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از آنچه بیان شد به خوبي روشن مي شود که امام حسین ـ علیه السالم ـ 
بارها خود را امام و ولي مسلمین معرفي کرد و قیام او نیز برخاسته از چنین 

موضعي بوده است.

 شبهه: چرا امام حسین فرزندش علي اصغر را با خود به کربال برد؟ مگر 
او اختیار فرزند کوچکش را داشت که او را به شهادت رساند؟

اساسأ یکی از شگردهای دشمنان و شیطان صفتان برای فریب افکار عمومی و 
تزلزل در اعتقادات مؤمنین این است که با مخفی کردن بخشی از یک ماجرا به 
بیان قسمت های دیگر ماجرا می پردازند و به این ترتیب ذهن مخاطب را نسبت 

به کل ماجرا مشوش کرده و ظالم را مظلوم و مظلوم را ظالم نشان می دهند. 
در پاسخ به این شبهه باید گفت: اصل ماجرا بدین گونه است که حضرت 
زینب- سالم اهلل علیها- این کودك را نزد برادرش امام حسین ـ علیه السالم ـ 
آورد تا از لشکر براي او طلب آب کند و امامـ  علیه السالمـ  او را مقابل لشکر برد 
و فرمودند: “اي جماعت؛ شما شیعیان و اهل بیتم را کشته اید و این طفل مانده 
است که او هم از تشنگي به خود مي پیچد. او را جرعه اي آب دهید.” ناگهان 
لشکر یزید آن طفل را هدف تیر قرار داد و به شهادت رساند. امام حسین ـ 
علیه السالم ـ پس از هدف قرار گرفتن فرزندشان، دست زیر گلوي او گرفت و 
چون از خون پُر شد آن را به آسمان پاشید، به طوری که به گفته امام محمد باقر 
ـ علیه السالم ـ حّتي قطره اي از این خون به زمین ریخته نشد و نیز فرمودند: 
آنچه بر من نازل گردید برایم آسان است؛ زیرا در راه خداست و او نیز مي بیند.1 
بنابراین سخن از این که عامل شهادت علي اصغرـ  علیه السالمـ  امام حسینـ  

1   لهوف، ص169.
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علیه السالمـ  است خالف بداهت عقل و تاریخ است.
اینک با روشن شدن چگونگي شهادت و عظمت مقام و جایگاه ایشان، به 
بررسي فلسفه و علّت به همراه بردن آن بزرگوار به میدان شهادت مي پردازیم: 

با مطالعه تاریخ هجرت امام حسینـ  علیه السالمـ  روشن مي شود که اصل 
هجرت حضرت امام حسین ـ علیه السالم ـ با خانواده شان از مدینه به مکه، 
حالِت َجبر و ناچاري داشته و خانواده و فرزندان کوچک و بزرگ آن حضرت 
نمي توانستند جدا از ایشان در مدینه بمانند؛ چه این که هیچ تضمیني وجود 
نداشت که یزید از آنان به عنوان گروگان براي اخذ بیعت استفاده نکند و حّتي 
احتمال خطر جاني نیز مي رفت. بعدها همین خطر در مّکه نیز پدیدار گشت و 
سرانجام امام حسینـ  علیه السالمـ  در روز هشتم ذي حّجه با خاندان و فرزندان 

و شیعیاني که به او پیوستند از مّکه به سوي عراق حرکت کردند.1 
علّت دیگر حرکت و قیام سیدالشهداء و به همراه بردن خاندان و یاران، قیام 
براي احیاء دین و شهادت در راه خدا بود؛ شهادتي که یکي از ثمرات آن مفتضح 
شدن دستگاه حاکمّیت بني امّیه بود. این شهادت همان روشي بوده که امام 
حسینـ  علیه السالمـ  در هدف امر به معروف و نهي از منکر و اصالح اّمت ّجد 
خود آن را برگزیده و به آن مأموریت داشته است. از این رو شهادت حضرت علي 
اصغر و اسارت اهل بیت ایشانـ  علیهم السالمـ  همگي در این راستا بوده است.

به همراه بردن خانواده و به شهادت رسیدن طفل شیرخوار موجب گشت 
تا ضمن پوشش تبلیغي و پیام رساني نهضت عاشورا، ذهنّیت مردم در همیشه 
تاریخ نسبت به بني امّیه و تمامي یزیدیان، حالِت اعتراض و نفرت باشد، به طوری 
که یزید در اثر چنین بازتابي، مسئولیت را به گردن عبید اهلل بن زیاد )ابن مرجانه( 

1   وقعة الطف، ص147.
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انداخت و گفت: خدا پسر مرجانه را لعنت کند که با این کارش مرا نزد مسلمین، 
مبغوض و منفور ساخت و در دل هاي آنان کینة مرا کاشت.1

به راستي کیست که نام مبارك حضرت علي اصغرـ  علیه السالمـ  و آن نحوۀ 
به شهادت رسیدن را بشنود ولی لب به لعن و نفرین تمامي دشمنان اهل بیت 

ـ علیهم السالمـ  نگشاید؟
و اما محدودۀ اختیار امام حسین- علیه السالم-:

محدودۀ توانایي و اختیارات هر شخص، بسته به شخصّیت او دارد. مثاًل 
پزشک فوق تخّصص، این اختیار را دارد که برخی جّراحي ها که پزشک عمومي 
صالحّیت تجویز و انجام آن را ندارد، انجام دهد؛ زیرا صالحیت وي از نظر علمي، 
تجربه و مهارت هاي درماني بسیار فراتر از پزشک عمومي است. با این مثال، 
محدودۀ اختیارات امام معصوم ـ علیه السالم ـ هم مشّخص مي شود؛ او داراي 
امتیازاتي است که مجموع آنها موجب برتري و عظمت استثنایي او شده و در 

نتیجه صالحّیت معقول جهت تّصرفات و اختیارات فراتر را دارا مي گردد.
ویژگي هاي امام معصومـ  علیه السالمـ  از این قرار است:

1. عصمت.
2. علم فراگیر که از طرف خدا به ایشان داده شده.

3. منصوب شدن از طرف خدا.
4. امام، حّجت خداست. یعني برهان و دلیلي است که آفرینش را به سوي 

خدا رهنمون است.
5. امام، خلیفه و جانشین خداست.

6. امام، عالِم به دین خدا و ُمجري دین خداست.

1   تذکرۀ الخواص، ص256.
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7. امام، حافظ دین و بیانگر احکام الهي بعد از پیامبر ـ صلی اهلل علیه وآله 
ـ است.

حال چنین شخصّیتي که پشتوانه اش اتّصال صد در صد به خدا و مسئولّیت 
او تحّقق بخشیدن به دین خداست، چه مقدار حِق اختیار و تصّرف باید داشته 
باشد تا بتواند اجراگِر شایسته و موّفقي باشد؟ وقتي امام مسئولّیت هدایت گري 
عالم را به عهده دارد، آیا معقول است که حدود اختیارات او را محدود دانست؟ 
و باالتر اینکه وقتي امام، جانشین و نماینده و نمایشگر خواست خدا و صفات 
و ارادۀ خدا شد دیگر چرا باید اختیارات امام را از اختیارات خدا ُجدا و نامرتبط 

بدانیم؟
بنابراین:

1. اختیارات امام جلوه اي از اختیارات خداست و امامـ  علیه السالمـ  چیزي 
جز آن چه خدا خواسته، اراده و اختیار نمي کند.

2. علّت این والیت بي حّد و اندازه و اختیارات نامحدود، شخصّیت بي نظیر 
امام ـ علیه السالم ـ است و اینکه او دارندۀ ویژگي هایي است که تناسب با این 
اختیارات نیز دارد و نسبت به صالح و رستگاری انسان نیز او آگاه تر و اولي تر از 

خود آنان است. 
3. امامـ  علیه السالمـ  هم چنان که نسبت به کّل آفریده ها مسئولّیت دارد، 

تمامي مخلوقات نیز در برابر او باید بسان فرمانبري بي چون و چرا باشند.
4. پذیرش یا نافرماني بندگان در مقابل امر امام ـ علیه السالم ـ میدان 
آزمایش قلوب و میزان معرفت آنان و مقدار بندگي و عبودیّت شان در برابر خدا 

و خلیفة خداست.
ـ  معصوم  امام  مطلقة  والیت  و  اختیار  برابر  در  و هیچ چیز  5. هیچ کس 
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علیه السالمـ  حق استثناء قائل شدن براي خود را ندارد.
 شبهه: طبق محاسبات انجام شده واقعه عاشورا در پاییز و در 21 
مهرماه اتفاق افتاده است. بنابراین چگونه حسین و کاروانش از تشنگی 

و گرمای هوا رنج دیده اند؟
کشور عراق سرزمینی پست و هموار و عمدتاً صحرايی است و  به دلیل قرارگیري 
در کمربند بیاباني وحاشیه مدار رأس السرطان به عنوان گرم ترين مدار نیمکره 
شمالي به جز در مناطق شمالي و شما ل شرقي محسوب می شود. از لحاظ 
منطقه جغرافیايی نیز کشور عراق از جنوب با عربستان سعودی هم مرز است؛ 
لذا جنوب و جنوب غربي اين کشور تحت تأثیر بادهاي گرم و خشک عربستان 
قرار گرفته و داراي تابستان هاي گرم و خشک و طوالني است و از آنجا که کربال 
در جنوب عراق و نزديکی عربستان سعودی قرار دارد پس کامال واضح است که 
اين شهر دارای آب و هوای گرم و خشک است و اين گرمی هوا تا اواسط پايیز 

ادامه پیدا می کند. 
بسیاری از افرادی هم که در فصل پايیز و يا حتی زمستان به عتبات عالیات 
رفته اند ديده اند که مردم شهرهای جنوبی عراق در طول روز با يک پیراهن 
تابستانی تردد می کنند. در هر حال هیچ موقع در 21 مهر، دمای شهرهای 
جنوبی ايران، عراق و يا سرزمین حجاز و اطراف خلیج فارس در طول روز کمتر 
از 35 يا 30 درجه نبوده است و در چنین حرارتی بدون آب حتی نمی شود 

دويد، چه رسد به اين که تازيد و جنگید. 
البته بايد توجه داشت که واقعه عاشورا اگر در خوش آب و هواترين مناطق 
کره زمین هم اتفاق می افتاد و يا اگر حضرت سیدالشهداء- علیه السالم- و ياران 
با وفای ايشان با لبی سیراب به شهادت می رسیدند باز هم چیزی از ارزش کار 
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آن امام بزرگوار کم نمی کرد؛ چراکه آن حضرت با اين کار اسالم و امت جّد 
خود را از نابودی حتمی نجات داد و مظلومیت حضرت فقط در عطشان بودن 
او منحصر نمی شود و عطش حضرت به شنیدن لبیک از عطش او نسبت به آب 

بیشتر بود.

 شبهه: مگر انسان با يک روز تشنگي مي میرد، که ياران امام حسین 
آب  خود  با  حسین  امام  کاروان  چرا  اصالً  شدند،  شهید  تشنگي  از 

نیاوردند؟ 
در پاسخ به این شبهه باید گفت که با این که حادثه ي عاشورا یکي از حوادث 
تلخ در پرونده ي بشریت است و شهادت جانسوز امام حسین ـ علیه السالم ـ و 
یاران آن حضرت از صحنه هاي فجیع مي باشد، اّما ما هیچ نقل تاریخي نداریم 
که در واقعة عاشورا و قیام خونین سیدالشهداـ  علیه السالمـ  کسي از تشنگي به 
شهادت رسیده باشد. همة یاران آن حضرت در اثر جنگ و جراحت هاي تیر و 
نیزه و شمشیر به شهادت رسیدند و تنها در اثر تشنگي قوت از یاران سیدالشهداء 
ـ علیه السالم ـ و خود آن حضرت گرفته شده بود و تاب و توانشان کم شده 
بود؛ لذا نمي توانستند خوب بجنگند و با دشمن مقابله کنند. حّتي فرزند شش 
ماهه امام حسین ـ علیه السالم ـ نیز در اثر تشنگي از دنیا نرفت، بلکه حضرت 
فرزندش علي اصغر ـ علیه السالم ـ را به میدان براي طلب آب برد و فرمود: اي 
مردم اگر به من رحم نمي کنید به این طفل بي گناه رحم کنید و او را سیراب 
نمایید؛ اما دشمن با تیر پاسخ اباعبداهلل را داد، و حضرت علي اصغرـ  علیه السالم 

ـ در آغوش پدر با تیري که به گلوي او اصابت کرد به شهادت رسید.1 

1   سوگنامه آل محّمدـ صلّي اهلل علیه و آلهـ  ، ص325.
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و اّما قسمت دوم سؤال: کاروان امام حسینـ  علیه السالمـ  از ابتدای سفر که 
طبق دعوت مردم کوفه از مکه به طرف آن شهر حرکت کردند، در هر منزلي که 
کاروان آن حضرت استراحت مي کردند، در وقت حرکت براي بین راه تا رسیدن 
به منزل و جایگاه استراحت بعدي آب برمي داشتند. تا به کربال کنار نهر فرات 
رسیدند. در کربال نیز تا روز هفتم محّرم که دسترسی به آب ممکن بود ازآب 
فرات استفاده مي کردند. اّما مشکل از روز هفتم به بعد پیش آمد که ناگهان آب 
بر روي کاروان امام حسین ـ علیه السالم ـ توسط سپاه دشمن بسته شد، تا 
حضرت و یارانش تسلیم شوند؛ ولي آنها مقاومت کردند و تا شب عاشورا هر بار 
عده اي از لشکریان آن حضرت به فرماندهي حضرت ابوالفضلـ  علیه السالمـ  و 
یا حضرت علي اکبرـ  علیه السالمـ  براي آوردن آب مي رفتند و حمله مي کردند 

و دشمن را عقب مي زدند و آب می آوردند. 
بنابراین نمي توان گفت که چرا حضرت و کاروان آب به همراه نبردند؛ زیرا 
آن حضرت و یاران باوفایش در کنار آب به شهادت رسیدند و تنها بین ایشان 
و آب صفي از دشمنان فاصله انداخته بودند. باید توجه داشت که اینگونه شبهه 
افکندن در میان دشمنان زیاد رایج است؛ حقیقت را پنهان می کنند و بعد یک 
جمله غلط و دروغ را طوری محکم بیان می کنند که آنهایی که اطالعات دینی 

ضعیفی دارند باور کنند و در اعتقاداتشان تزلزل ایجاد شود.

 شبهه: اشک و اندوه و عزاداري با اصل شادابي و طراوت روح انسان 
منافات دارد و سبب افسردگی می شود!

واژه هاي بکاء، تبسم، سرور، فرح و قهقه از جمله واژه هایي است که در منابع 
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دیني1 به کار رفته است.2 این واژه ها بیان گر تجلي هیجانات و احساسات نهفته 
انسان به هنگام رویارویي با گفتار و یا رفتاري شگفت است. سرچشمه گریه و 
خنده، عاطفه و احساس است که در پي شوق و عشق، شکست و تنگ دلي، 
محرومیت و یأس، پیروزي و شادکامي و یا حزن و اندوه از آسمان دیدگان ریزان 
مي شود.3 بنابراین ابراز تأثر به وسیله خنده یا گریه از نشانه هاي طبیعي و تعادل 
مزاج آدمي است و افرادي که هم گریه دارند و هم خنده از سالمت جسمي و 

روحي برخوردارند.
گریه انواع مختلفی دارد: 

1(گریه شوق؛ در آیات و روایات به گریه شوق اشاره شده است. رسول خدا 
ـ صلی اهلل علیه وآلهـ  هنگام بازگشت جعفر بن ابیطالب از حبشه، به استقبال 

او آمد و از شوق دیدارش گریست.4
2( گریه رحم و رأفت؛ رسول خدا ـ صلی اهلل علیه وآله ـ در فراق فرزندش 
ابراهیم بسیار گریست و در اعتراض برخي از اصحاب فرمود: »این گریه، گریه 
غضب نیست، بلکه سرشکي از سر رحمت و رأفت است و کسي که ترحم نکند 

مورد ترحم قرار نخواهد گرفت«.5
3( گریه غم و اندوه؛ قرآن از کساني یاد مي کند که به دلیل عدم توانایي از 
شرکت در جهاد بازمانده و محروم شدند، و همین امر سبب اندوه آنان شد و 

1  از جمله مي توان به این آیات اشاره کرد: نمل:19. هود: 71، بقره: 69، روم:4، انسان:11، توبه:81 و...
2  ر.ك: مجمع البحرین، ج1، ص 58. 

3  ر.ك: خنده ي شوخيـ  شادماني، نوشته احمد لقماني.
4   بحار االنوار، ج21، ص63.

5  همان، ج79، ص90.
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اشک از چشمانشان سرازیر گشت.1

4( گریه تزویر و دروغ؛ این نوع گریه را در داستان یوسف و گریه برادرانش 
مي توان دید.2

5( گریه پشیماني؛ در روایتی از حضرت عیسي ـ علیه السالم ـ آمده که 
ایشان فرمود: »خوشا به حال کسي که بر لغزش ها و خطاهاي خویش گریه 
کند«3 و امام علی ـ علیه السالم ـ نیز فرمود: »خرسندي، سرور و شادي مؤمن 

به اطاعت پروردگار خواهد بود و اندوه او بر گناهانش است«.4
گریه ممدوح بیان کننده پیوند عاطفي افراد به یکدیگر بوده و نمودي از 
پیوستگي و وابستگي پیروان مکتب با امام خویش است. گریه صادقانه ترین و 

واقعي ترین پیام آور یگانگي در اهداف امت با امام است.
در مورد شادي و نشاط نیز باید گفت: هرچند در آموزه های دینی از نوع 
خاصي از خنده، مانند قهقه که ناشي از غفلت و خود فراموشي است، مذمت 
شده است و در بعضي روایات نیز از خنده در مکان هاي خاص مانند قبرستان 
منع شده است؛ اما در این شکي نیست که اسالم، شادي و نشاط، سرزنده بودن 
و پرتحرك بودن افراد را نه تنها نکوهش نکرده که به آن توصیه نموده است و 
البته روشن است که شادماني هم نباید به گونه اي باشد که اختیار را از دست 
خرد برباید و در صدد برآوردن قواي شهواني برآید و به الابالي گري، یاوه سرایي، 

یاوه گویي، استهزاء، تهمت و غیبت بیانجامد. 
آیین اسالم با توجه به ابعاد وجودي انسان و در نظر گرفتن نیازهاي او، هرگز 

1  توبه: 92.
2  یوسف: 16.

3   بحاراالنوار، ج14، ص319.
4   غرر الحکم، ج1، ص136.
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انسان را به رهبانیت، انزواطلبي، گریه و اشک مداوم و دوري از لذت هاي دنیوي 
و شادي و نشاط سفارش نکرده است و از سوي دیگر به شادي و نشاط افراطي 
و بي هدف و سرخوش بودن در زندگي نیز ترغیب ننموده است. نگرش دین به 
این مسأله نگرشي معتدل و منطقي است، به این معنا که انسان در زندگي به 

هر دو نیازمند است. 
پیشوایان دین نیز هرگز به گریه و زاري و سوگواري آن هم به صورت مدام 
سفارش نفرموده اند و از پیروان خود نخواسته اند که همه فعالیت هاي زندگي را 
کنار گذاشته و به گریه و زاري رو بیاورند؛ بلکه به پیروان خود سفارش کرده اند 
که اوقات شبانه روز خود را به سه بخش تقسیم نمایند؛ یک سوم از اوقات خود را 
به تفریحات سالم اختصاص داده، بخشي را نیز به عبادت و راز و نیاز و مناجات 
با خداوند بپردازند و بخشي را به کار و کوشش و کسب معاش بپردازند.5  امام 
صادق ـ علیه السالم ـ نیز در توصیف شیعیان و پیروان خود می فرمایند: »آنان 

کساني هستند که در غم و اندوه ما غمگین و در شادي و سرور ما شادند«.6 
بنابراین گریه اي که به افسردگي، بي تحرکي، رکود و انزوا بیانجامد با گریه 
نشاط آور، حرکت آفرین و پویا در بستر اجتماع تفاوت دارد و در دین ما به گریه 
نوع اول سفارش نشده است؛ لذا اشک و اندوه با اصل شادابي و طراوت روح 
انسان منافات ندارد و حتی در آموزه های دیني مواردي به چشم مي خورد که 
فرح و سرور به عنوان وصفي براي گریه بیان شده است7 و نیز برای سالمت 
جسمی مفید دانسته شده است. امام صادق ـ علیه السالم ـ در توحید مفضل 

5  شرح نهج البالغة ابن ابي الحدید، ج19، ص338.
6   بحار االنوار، ج44، ص287.

7  »...فبکي امیر المؤمنین )ع( فرحا«؛ بحاراالنوار، ج21، ص79.
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ضمن برشمردن گریه به عنوان یکي از موهبت هاي الهي به پاره اي از آثار آن از 
جمله نجات افراد از کوري، خروج رطوبت از مغز انسان که زمینه ساز بسیاري از 

دردهاي وجود آدمي مي شود، اشاره کرده است.1
گریه بر هر درد بي درمان دوا است
چشم گریان چشمة فیض خداست

از این رو یکي از عوامل مؤثر و مهم در طراوت بخشیدن به روح انسان، گریه 
است. در مجالس روضه به ویژه روضه امام حسین ـ علیه السالم ـ و مادرشان 
فاطمه زهرا ـ سالم اهلل علیها ـ بارها اتفاق افتاده است که لذت گریه را همه 
چشیده ایم و پس از پایان گریه، سرزنده بودن و سبکي روح، نتیجه زیباي آن 

بوده است.
آری کسانی که در مجالس عزاداری شرکت کرده باشند و بر مصیبت وارد 
شده بر اهل بیت ـ علیهم السالم ـ اشک ریخته باشند، هرگز این سؤال و شبهه 
حتی به ذهنشان هم خطور نمی کند؛ چراکه نشاط روحی و درونی بعد از این 
با تمام وجود احساس  را  را تجربه کرده و آن  اشک ریختن ها و عزاداری ها 

نموده اند. 

 شبهه: شیعیان کوفه خودشان با دعوت و پیمان شکنی موجب قتل 
حسین بن علي شدند، و قتل او ارتباطي به ديگران ندارد! 

با مراجعه به تاریخ تشیع روشن مي شود که تشیع در گذر زمان در چهره هاي 
مختلف و اهداف گوناگونی به ظهور رسیده که همه آنها شیعه واقعی و مورد 

تأیید نمي باشند:

1  ر.ك: توحید مفضل شگفتیهاي آفرینش، ص51.



سبک زندگی امام حسین{256

1(تشیع سیاسي، 2( تشیع والئي و دوستي، 3(تشیع اعتقادي.
1. تشیع سیاسي: در تاریخ گروهي بوده اند که به مباني فکري شیعه اعتقادي 
نداشته اند، اما در جهت گیري سیاسي از رهبري اهل بیتـ  علیهم السالمـ  حمایت 
مي کردند و همراه با آنها علیه ظلم و بیداد خلفاء قیام کرده اند و یا اینکه حداقل 
با آنها در این جهت هم فکر بوده اند. یکي از این افراد ابوحنیفه- که خود رئیس 
مذهب یکي از فرقه هاي اهل سنت است- مي باشد. وي در موضع گیری سیاسي 
طرفدار علویاني بود که دست به قیام علیه بني امیه مي زدند. به عنوان نمونه قیام 
زید مورد حمایت ابوحنیفه بود. از همین رو عّده اي از بزرگان اهل سنت به این 
خاطر منتسب به تشیع شدند. به عنوان نمونه ابوبکر بیهقي و طبري- نویسنده 
و مّورخ معروف اهل سنت- از جمله کساني هستند که به آنها نسبت تشیع داده 

شده است.
2. تشیع والئي و دوستي: عّده اي نیز در تاریخ به تشیع والئي و دوستي 
مشخص مي گردند. بسیاري از بزرگان جهان اسالم طبق آیه مودت1 و روایاتي 
که از نبي اکرم ـ صلی اهلل علیه وآله ـ در فضایل اهل بیت ـ علیهم السالم ـ 
رسیده است به آنها عالقه داشتند. از میان اهل سنت کساني که بر این فضائل 
تکیه کرده اند متهم به شیعي گري شده اند، حتي امام شافعي نیز به این خاطر 

منتسب به تشیع شده است.
3. تشیع اعتقادي: شیعه اعتقادي که همان شیعه حقیقي است در اصول و 
سیاست و امامت و زعامت و در تمام زمینه ها از ائمه اهل بیت ـ علیهم السالم ـ 
پیروی می کرد و علي ـ علیه السالم ـ را خلیفه بالفصل پیامبر ـ صلی اهلل علیه 

وآلهـ  دانسته و پس از ایشان به ائمه معصومین عقیده داشته و دارد.

1  شوری: 23.
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در قیام امام حسینـ  علیه السالمـ  ما بیشتر با شیعیان سیاسي روبرو هستیم 
که اعتقادي به امامت و زعامت ائمه اطهارـ  علیهم السالمـ  نداشتند. عّده اي نیز 
به ظاهر خود را شیعه معرفي مي کردند، در صورتی که با بررسي زندگي آنها به  
ویژه سران این گروه به این واقعیت مي رسیم که آنها از منافقین مشهوري بودند 
که براي چنین روزي از طرف معاویه بین شیعیان زندگي مي کردند و حتي 
همین گروه در جنگ صفین باعث تحمیل صلح بر امام علي ـ علیه السالم ـ 

شدند.
با مطالعه و بررسی اجمالی اسامی کسانی که به امام حسینـ  علیه السالمـ  
نامه نوشتند و با توجه به قرائن می توان به این نتیجه رسید که نامه نگاران از یک 
طیف خاصی نبودند و گروه های مختلف با گرایش ها و انگیزه های گوناگونی را در 
بر می گرفته است. افرادی که به امام نامه نوشتند به طوایف زیر تقسیم می شوند:

الف( شیعیان خالص همانند هانی بن عروه، حبیب بن مظاهر و مسلم بن 
عوسجه که حکومت را حق خاندان اهل بیت می دانستند و امویان را غاصب و 
ظالم می دانستند. آنها همواره بر پیمان خود با امام پایدار مانده و در عاشورا و 
یا قبل از آن در کوفه به شهادت رسیدند. البته تعداد این افراد خیلی کم و در 

اقلیت بودند. 
ب( عده فراوانی از مردم کوفه- به ویژه میانساالن و کهنساالن- که حکومت 
عدل علوی را در زمان امام علیـ  علیه السالمـ  در کوفه به یاد داشتند و دوران 
بیست ساله ظلم و جور امویان را تجربه می کردند. آنها برای رهایی از این ظلم 

به امام نامه نوشتند تا بتوانند از حکومت بنی امیه رهایی یابند.
ج( عده ای برای احیاء مرکزیت کوفه به عنوان پایتخت اسالمی در مقابل 
شام که در آن زمان رقابت سختی بین این دو مکان وجود داشت، به سراغ 
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مناسب ترین فرد که هم حکومت امویان را قبول نداشت و هم شرائط الزم برای 
ایجاد یک حکومت در مقابله با امویان و بر هم زدن مرکزیت شام را داشت، یعنی 

امام حسینـ  علیه السالمـ  رفته و به ایشان نامه ها نوشتند.
د( بزرگان قبایل، مانند شبث بن ربعی، حّجار بن ابجر و... که بیشتر به فکر 
حفظ قدرت و ریاست خود بودند و با دیدن اقبال گسترده مردم به امام حسین 
ـ علیه السالمـ  حکومت امویان را در خطر دیدند و با این تصور که پیروزی امام 
قطعی است به حمایت از امام پرداختند تا بتوانند همچنان در مقام و ریاست 

خود بمانند، در نتیجه به امام حسینـ  علیه السالمـ  نامه نوشتند.
ه( توده مردم، که همواره به  دنبال منافع دنیا بودند و از شور و هیجان 
نامه نویسان به شوق آمده و تنور این جریان را با نوشتن نامه های فراوان به امام 

مشتعل تر ساختند.
بنابراین بسیاری از مردمی که به امام نامه نوشتند شیعیان خالص آن حضرت 
نبودند و بیشتر به دالیل مادی و دنیوی به حمایت از آن حضرت برخاسته بودند 

و اساساً افرادی بودند که باد به هر سمتی می وزید به آن سمت می رفتند.
به  با تشویق مردم  و  استفاده کرد  به خوبی  این فرصت  از  نیز  ابن زیاد   
روی گردانی از امام و مسلم بن عقیل آنها را به افزایش عطایا و جیره وعده داد و 
توانست توده عظیمی از مردم را دور خود جمع کند و مردم را از کنار مسلم بن 
عقیل پراکنده سازد.1 آنها زمانی که دنیا و منفعتشان را در اثر سیاست هایی که 
ابن زیاد درکوفه اعمال کرد در خطر دیدند دست از یاری امام برداشتند و عده 
زیادی از آنها بی شرمانه نامه نگاری خود را منکر شدند. امام حسینـ  علیه السالم 
ـ در روز عاشورا به این مطلب اشاره می کند و می فرماید: همه شما علیه من 

1   الحیاۀ االجتماعیه و االقتصادیه فی الکوفه، ص 219.
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عصیان می ورزید و سخنان مرا گوش نمی دهید )علت آن این است که( عطاهای 
شما از مال حرام فراهم )آمده( و شکم هایتان از حرام انباشته شده است و این 

باعث مهر خوردن بر دل هایتان گشته است.1 
بر این نکته نیز باید توجه کرد که علت اصلي قیام امام حسینـ  علیه السالم 
ـ دعوت مردم کوفه نبود؛ چرا که امام حسینـ  علیه السالمـ  قبل از دعوت مردم 
کوفه و در اولین برخورد با والي مدینه آیندۀ خود را مشخص کرد و با بیان این 
جمله که با گرفتار شدن مسلمانان به فرمانروایي مانند یزید باید فاتحه اسالم را 
خواند، از مدینه حرکت کرد و در مکه نیز بارها بر این که یزید لیاقت حکومت بر 

مسلمانان را ندارد تأکید کرد. 
اما این جمله که این قتل ربطی به دیگران ندارد و فقط مردم کوفه در آن 
دخالت داشته اند، مطلبي است که طرفداران حکومت بني امیه طي سال هایی که 
حکومت مي کردند به  وسیله بعضي از علماي درباري خود بین مسلمانان تبلیغ 
مي کردند؛ ولی بسیاري از مّورخان و محّدثان شیعه و سنی تأکید داشته اند که 
شخص یزید دستور قتل امامـ  علیه السالمـ  و اسارات اهل بیت- علیهم السالم- 
را صادر کرده است و در نتیجه عامل اصلي در قتل فرزند رسول خداـ  صلی اهلل 
علیه وآله ـ یزید بن معاویه مي باشد. در اینجا به طور خالصه به بعضي از اقوال 

علماي اهل سنت اشاره مي کنیم:
تفتازاني مي گوید: »... حق این است که رضایت یزید بن معاویه به قتل 
حسین بن علي و اشاره او به این قتل و اهانت یزید به اهل بیت نبي اکرمـ  صلی 
اهلل علیه وآله ـ از چیزهاي است که بر آن تواتر مي باشد. پس ما براي یزید و 
ایمان وي ارزشي قائل نمي باشیم. سپس مي گوید: »لعنت خدا بر یزید و انصار 

1   بحار االنوار، ج45، ص8.
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و اعوان او باد«.1

ابن مفلح سنی حنبلي، یزید را عامل اصلي قتل امام حسین ـ علیه السالم 
ـ و سنگ باران کعبه و قتل عام مردم مدینه مي داند2 و می گوید: اگر ما قبول 
کنیم اصل خالفت یزید را ولی از او اموري ظاهر شد که موجب فسخ این بیعت 
مي شود؛ از اهانت به مردم مدینه و سنگ باران مکه و کشتن حسین بن علي و 
اهل بیت آن حضرت و اسارت اهل بیت و زدن چوب به دندان هاي آن حضرت 

وحمل کردن سر آن حضرت بر نیزه و... .3
یکي دیگر از علماي اهل سنت که قتل امام حسین ـ علیه السالم ـ را به 
دستور یزید بن معاویه مي شمارد و بر کافر بودن یزید و جواز لعن بر او فتوي 
مي دهد جاحظ مي باشد. اودر این باره مي گوید: از منکراتي که یزید انجام داد 
قتل حسین بن علي و اسارت دختران رسول خداـ  صلی اهلل علیه وآلهـ  و اهانت 
به سر امام حسینـ  علیه السالمـ  بود و بعد از آن سنگ باران خانة خدا در مکه 
و اهانت به اهل مدینه و...، یزید بن معاویه از اهل اسالم خارج است، او فاسق و 

ملعون است و هر که از شتم او نهی کند او نیز ملعون است.4
شیخ محمد عبده نیز قیام امام حسین ـ علیه السالم ـ علیه یزید را نمونه 
قیام عدل بر ظلم مي داند و یزید بن معاویه را مردي معرفی می کند که با مکر 
و نیرنگ بر مسلمانان حکومت مي کرد؛ او در کتابش چندین مرتبه یزید را لعن 

مي کند.5

1   شرح العقائد النسفیه، ص181.
2   الفروع، ج3، ص548، باب قتال اهل البغي.

3   الفروع، ج3، ص548.
4   رسائل الجاحظ، ص298، رساله 11، در تاریخ بني امیه.

5   تفسیر المنار، ج1، ص367 در تفسیر سوره مبارکه مائده، آیه 37.
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بنابراین این شبهه باطل است و با این شبهات نمی توان صورت مسئله را 
پاك کرد. امام حسینـ  علیه السالمـ  به  وسیله محّبان خود به شهادت نرسید، 
بلکه یزید و یاران او امام حسین ـ علیه السالم ـ را به شهادت رساندند و البته 
همیشه سست عنصران و ضعیف االیمان هایی در همه فرقه ها و مذاهب وجود 
دارند که به فرمایش امام حسین بنده دنیا هستند و در پیشامد گرفتاری ها، 

دست از دین و مذهب خود برمی دارند.

 شبهه: نذر به غیر خدا شرک است؛ در حالي که شیعه برای امام حسین 
و ديگر امامان خود نذر می کند!

شرك  و  حرام  را  کردن  نذر  اهل سنت  فرقه های  و  شیعه  از  اعم  مسلمانان 
به  منتسب  را  متأسفانه خود  که  وهابیت  بدعت گزار  گروه  تنها  و  نمی دانند 
اهل سنت مي دانند، نذر کردن براي پیامبرـ  صلی اهلل علیه وآلهـ  و اولیاي الهي 

را معصیت و حرام مي دانند.
نذر سنتی است که مورد اهتمام تمامی انبیاء الهی و امت های گذشته بوده 

و در اسالم نیز سابقه دیرینه و مشروعیت دارد.
قرآن کریم داستان نذر همسر عمران، یعنی مادر حضرت مریم ـ علیها 
السالمـ  را نقل می کند و می فرماید: »و به یاد آورید هنگامی را که همسر عمران 
گفت: “خداوندا آنچه در رحم دارم برای تو نذر کردم که آزاد و در خدمت خانه 

تو باشد. از من بپذیر که تو شنوا و دانایی”«.1
و در سوره مریم پس از نقل داستان تولد حضرت عیسی ـ علیه السالم ـ 
خدای متعال به حضرت مریم می فرماید: »هرگاه کسی از انسان ها را دیدی )با 

1   آل عمران: 35.
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اشاره( بگو: “من برای خداوند رحمان روزه ای نذر کرده ام؛ بنابراین با کسی سخن 
نمی گویم”«.1

بر  را  نیکان  و  ابرار  ویژگی های  از  یکی  که  هنگامی  آسمانی  کتاب  این 
می شمارد، می فرماید: »به عهد و نذر خود وفا می کنند و از روزی که شر و 

سختیش همه اهل محشر را فراگیرد می ترسند«.2
امام صادق ـ علیه السالم ـ در روایتی در شأن نزول همین آیه »یوفون 
بالنذر« فرمودند: هنگامی که امام حسن و امام حسینـ  علیهما السالمـ  مریض 
بودند، روزی پیامبر خدا ـ صلی اهلل علیه وآله ـ به مالقات آنها آمد و به علی 
ـ علیه السالم ـ فرمود: خوب است جهت سالمتی فرزندانت نذر نمایی. علی ـ 
علیه السالم ـ فرمود من نذر می کنم چنانچه این دو بهبود یابند، سه روز را به 
جهت تشکر از خداوند روزه بدارم. سپس فاطمهـ  سالم اهلل علیهاـ  و همچنین 
فضه که خادمه آنها بود، همین نذر را تکرار نمودند و خدای متعال لباس عافیت 

را به اندام آن دو امام پوشاند و ایشان نیز روزه داشتند.3
شّکي نیست که نذر براي غیر خدا با این قصد که آن شخص مالک همه 
چیز بوده و زمام امور به دست او است و در نتیجه شایستگی برای نذر دارد، 
کفر و شرك محسوب مي شود؛ زیرا نذر از اعظم عبادات است، ولي اگر مقصود 
نذرکننده این باشد که حیواني را از طرف انبیاء و اوصیا یا مؤمنین ذبح کند تا 

ثواب آن را به پیامبر و اولیاي الهي هدیه نماید، قطعاً اشکالي ندارد.
رسول خداـ  صلی اهلل علیه وآلهـ  فرمود: »األعمال بالنیات؛ ارزش اعمال به 

1   مریم: 26.
2   انسان: 7.

3  میزان الحکمه، ج10، ص48.
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نّیت هاست.«1با توجه به این اصل باید میان عمل یک فرد موّحد که گوسفندي 
را براي پیامبر یا ولي نذر مي کند و آن را ذبح مي نماید، با عمل یک مشرك که 
گوسفندي را در برابر بت ها ذبح مي کرد فرق نهاد. هر چند شکل این دو عمل 
مشابه است، ولي باطن آنها با یکدیگر قابل قیاس نیست؛ چون انسان موّحد براي 
خدا نذر کرده و براي درك ثواب خدا آن را ذبح مي کند، در حالي که مشرکان 

به نام بت و به درخواست پاداش از آنها ذبح مي کردند.
اگر ظاهر عمل مقیاس قضاوت و داوري باشد مناسک حج نیز شبیه اعمال 
مشرکان می شود؛ آنان بر گرد بت هاي خود مي چرخیدند و مي پرستیدند، ما نیز 
بر دور کعبه طواف مي کنیم و سنگ حجراالسود را مي بوسیم؛ آنان گوسفندان 
خود را روز مني به نام بت ها ذبح مي کردند و ما نیز همان روز قرباني مي کنیم. 
به هیچ وجه روا نیست این دو عمل مشابه را یکسان تلقي کنیم؛ چون محرك 
بتان است، در حالي که محرك موّحد جلب رضاي  بت پرست جلب رضاي 
خداست و موّحد ثواب عمل را به نبي و وصي اهدا مي کند. روایات نیز بر چنین 
عملي صّحه مي گذارد.2 روایت شده که پیامبرـ  صلی اهلل علیه وآلهـ  حیواني را 
به دست خود قرباني نمود و عرض کرد: »بار خدایا این قرباني را از طرف من و 
هرکسي که از امتم قرباني نکرده است باشد.«3 و در روایتي وارد شده که امام 
علي ـ علیه السالم ـ به طور مستمر از طرف رسول خدا قوچ قرباني مي کرد و 
مي فرمود: رسول خدا ـ صلی اهلل علیه وآله ـ وصّیت کرد که دائماً از طرف او 

قرباني کنم.4 

1   ر.ك: صحیح بخاری، ج1، ص2.
2    وهابیت مبانی فکري و کارنامه عملی، ص371.

3   مسند احمد بن حنبل، ج3، ص356.
4   سنن ابی داوود، ج1، ص637. 
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فقهای اهل سنت نیز نذر را جایز و صحیح می دانند. در این باره به نظریه دو 
محقق از نویسندگان اهل سنت اشاره می کنیم: 

1 خالدي در کتاب صلح األخوان مي نویسد: مسئله نذر، دائر مدار نّیت و 
انگیزه نذرکنندگان است؛ چراکه )ارزش اعمال به نیت هاست( چنان چه قصد 
نذرکننده، خود مّیت و تقّرب به او باشد، قطعاً چنین نذري جایز نیست، اّما اگر 
قصد او خداوند متعال باشد ولي نفع آن به شکلي به انسان ها برسد و ثوابش به 
مّیت مورد نظر هدیه شود، نه تنها جایز است بلکه وفا به این نذر واجب است.1 
2 عّزامي، نیز در کتاب )فرقان القرآن( آورده است: .... اگر کسي در مورد 
انگیزه مسلمانان از نذر و قرباني براي انبیاء و صالحین تحقیق کند، به این نتیجه 
خواهد رسید که انگیزه اي جز صدقه دادن از طرف آنها و اهداي ثواب آن به روح 
اموات ندارد. اجماع اهل سّنت بر آن است که صدقه انسان هاي زنده به اموات 
مي رسد و به حال آنها مفید است، روایاتي که در این زمینه وجود دارد صحیحه 

و مشهوره است.2 به عنوان نمونه:
الف: میمونه مي گوید: پدرم از پیامبرـ  صلی اهلل علیه وآلهـ  پرسید: یا رسول 
اهلل من نذر کرده ام چنان چه خداوند به من پسري عطا کرد، چند گوسفند در 
منطقه )بوانه( ذبح کنم، او مي گوید: من درست متوجه نشدم اّما میمونه از 50 

گوسفند سخن مي گفت.
پیامبر فرمود: آیا در آن منطقه بتي وجود دارد؟ پدر میمونه گفت: خیر، 
حضرت فرمود: »به نذر خود براي خدا، وفا کن.«3 در این روایت پیامبر بر سؤال 

1   صلح األخوان، ص102.
2   فرقان القرآن، ص133.

3   سنن ابی داوود، ج2، ص81.
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خود در مورد وجود بت در جایي که ذبح صورت مي گیرد، تأکید دارد و این 
نشان مي دهد که تنها نذري حرام است که براي بت ها باشد؛ زیرا عادت مردم 
جاهل بر آن بود، و قرآن نیز مي فرماید: آنچه براي بت ها کشته مي شود... فسق 

و گناه است.1 
ب: پیامبر ـ صلی اهلل علیه وآله ـ به دختري که براي مادرش عملي را نذر 

کرده بود فرمود: »به نذر خود عمل کن«.2 
بنابراین وقتی فردی می گوید من برای فالنی این نذر را کردم، در واقع 
کالم را به صورت مجازی به کار برده و اصل معنای کالم او این است: “برای 
خدا نذر کردم این کار انجام دهم یا قربانی کنم که ثوابش برای فالنی باشد” و 
قربانی و نذری که شیعه انجام می دهد، قطعا نیت او تنها برای رضای خداست 
و هرگز نیت شبیه آنچه کفار در پرستش بت ها داشتند، ندارند. شیعیان ائمهـ  
علیهم السالم ـ و از جمله امام حسین ـ علیه السالم ـ را بنده ای از بندگان خدا 
و از اولیاء الهی می دانند، نه شریک در ربوبیت خدا و نذر آنها در واقع یک نوع 

توسل به ائمه و مردان صالح و پاك الهی است.
از جانب وهابیت تهمتی بیش نبوده و روشن است  این قبیل شایعات   
که هدف وهابیت چیزی جز مقابله با اهل بیت و عزاداری بر امام حسین ـ 
علیه السالمـ  و سست کردن محّبت مسلمانان به خاندان رسول خداـ  صلی اهلل 

علیه وآلهـ  نیست.

1   مائده: 3.
2   منهج الرشاد لمن اراد السداد، ص547، به نقل از صحیح بخاری، کتاب اعتکاف.
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 شبهه: پیامبر اسالم عزاداری و گريه بر میت را نهی کرده است، مانند 
روايت »ان المیت لیعذب ببکاء اهله علیه؛ میت به گريه خويشانش 
عذاب می شود«1؛ پس چگونه شیعیان به گريه و عزاداري  می پردازند؟!

در آیات و روایات هیچگونه نهي و مذمتي دربارۀ عزاداري و گریه وجود ندارد 
و اصل عزاداري و سوگواري، به نحوي که خالف شرعی در آن صورت نگیرد، 
همواره مورد تأیید و تأکید پیامبر اکرم ـ صلی اهلل علیه وآله ـ و ائمه اطهار- 
علیهم السالم- مي باشد. رسول خدا ـ صلی اهلل علیه وآله ـ که خود الگو و 
اسوه حسنه ای هستند و در قرآن به تبعیت از ایشان سفارش شده است نیز به 
سوگواري و عزاداري در عزاي افرادي مانند: حمزه سیدالشهد، جعفر بن ابیطالب، 
فرزندش ابراهیم، عثمان بن مظعون و... پرداخته اند که در کتب معتبر شیعه و 

سنی به تفصیل آمده است.2
و اّما پاسخ روایات مذکور در شبهه- که از خلیفه دوم اهل سنت و پسرش 
عبداهلل بن عمر در برخی کتب اهل سنت نقل شده است- ، از روایات دیگري 
که ابن عباس و عایشه نقل کرده اند و همچنین روش عملي خلیفة دوم روشن 

مي شود.
براي روشن شدن این روایات، شایسته است به چند نکته اشاره کنیم:

1. نووي، شارح صحیح مسلم، دربارۀ این روایات چنین مي نویسد: روایات 
فوق از نظر عایشه ام المؤمنین پذیرفته نشده و او به راویان این روایات نسبت 
فراموشي و اشتباه مي دهد؛ زیرا خلیفه دوم و پسرش عبداهلل روایت را به صورت 

1   این روایت و شبیه آن در کتب صحیح مسلم و صحیح بخاري که از کتب حدیثی اهل سنت است، 
می باشد.

2   ر.ك: وسائل الشیعه، ج2، ص924؛ صحیح بخاری، ج1، ص158و...
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صحیح از پیامبر نگرفته اند، چنان که ابن عباس مي گوید:  »این روایات سخن 
خلیفه است نه سخن پیامبر.« ابي ملیکه مي گوید: در مکه یکي از دختران عثمان 
فوت کرد، براي تشییع جنازۀ وي، همراه عبداهلل بن عمر و عبداهلل بن عباس 
حاضر شدیم، من بین آن دو نشسته بودم، عبداهلل عمر به فرزند عثمان رو کرد 
و گفت: چرا مردم را از گریه نهي نمي کني؟ از رسول خدا شنیدم، فرمود: میت 
با گریه اهلش معّذب مي شود. ابن عباس در جواب عبداهلل بن عمر گفت: »عمر 
گوینده این سخن است«، آنگاه ابن عباس ادامه داد و گفت: هنگامي که عمر 
بر اثر جراحت وارده در بستر بیماري بود؛ صهیب، صحابي پیامبر ـ صلی اهلل 
علیه وآله ـ گریه کنان و اشک ریزان بر وي وارد شد و با خود مي گفت: وا اخاه، 
وا صاحباه! عمر به او گفت: قال رسول اهلل: »ان المیت لیعذب ببعض بکاء اهله 
علیه«.1 ابن عباس مي گوید: پس از فوت عمر، این حدیث را براي عایشه نقل 
کردم، او گفت: »سوگند به خدا که هرگز پیامبر چنین نفرمود، بلکه پیامبر 
فرمود: “خداوند عذاب کافر را با گریه بستگانش زیادتر مي کند”« آنگاه گفت: 
بیان قرآن، شما را در این باره کفایت مي کند که فرمود: “هیچکس گناه دیگري 
را به دوش نمي کشد.”2 پس از آن ابن عباس این جمله را گفت که خداوند 
مي خنداند و مي گریاند. ابن ابي ملیکه مي گوید: »وقتي سخن ابن عباس به پایان 

رسید عبداهلل عمر ساکت شد و چیزي نگفت«.3
این حدیث به وضوح روشن مي کند که ابن عباس، حدیث عمر و نهي او 
را چنین توجیه مي کند که عمر حدیثي از پیامبر را که راجع به گریه کفار 

1   میت با گریه خویشانش در قبر عذاب مي شود.
2   »وال تزرو وازرۀ وزر أخری«؛ اسراء: 15.

3   مسند احمد بن حنبل، ج1، ص41؛ صحیح بخاري، کتاب الجنائز، باب قول النبي یعذب المیت 
ببعض بکاء اهله.
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بر مردگان شان بوده است را مالك قرار داده؛ چرا که پیامبر اکرم ـ صلی اهلل 
علیه وآله ـ نسبت به گریه یهودیان بر اموات شان هشدار داده که آن گریه 
نباید بر  اما عمر خیال کرد مسلمان ها  از عذاب جنهم آنها نخواهد کاست، 

درگذشتگان شان گریه کنند.
2. در روایت دیگری آمده است که در حضور عایشه یادآوري شد که عبداهلل 
بن عمر حدیثي را از پیامبر ـ صلی اهلل علیه وآله ـ نقل مي کند که: میت با 
گریه خویشانش در قبر عذاب مي شود، عایشه گفت: فرزند عمر فراموش کرده 
است؛ بلکه پیامبر فرمود: “میت در قبر به خاطر گناهانش عذاب مي شود، در 
حالي که اهل و نزدیکانش هم در آن هنگام گریه مي کنند”1 و در روایت دیگری 
از بزرگان اهل سنت چنین ذکر شده: رسول خداـ  صلی اهلل علیه وآلهـ  از کنار 
قبري که نزدیکان صاحب آن بر آن مي گریستند عبور نمودند، پس این آیه را 
تالوت نمودند: »َو ال تَِزُر واِزَرةٌ وِْزَر أُْخری؛ کسي سنگیني عمل دیگري را به 

دوش نمي کشد«.2
تمام آنچه ذکر شد نشان از این دارد که ابن عباس و عایشه سعي دارند با 
نقل روایاتي از پیامبر، موضع رسول خداـ  صلی اهلل علیه وآلهـ  را در قبال گریه 
و عزاداري مشخص نمایند و می گویند که چنین روایِت نقل شده از عمر و 
فرزندش با قرآن مخالفت دارد و آنچه در آن رابطه پیامبر فرموده اند، مربوط به 
کفار بوده است؛ و خود آن حضرت نیز در رحلت فرزند و یارانشان گریه کرده اند. 
البته در کتب اهل سنت درباره این سخنان خلیفه دوم و فرزندش و نسبت دادن 
آنها به پیامبر، از عایشه نقل شده که عمر و عبداهلل از روي عمد و آگاهي نسبت 

1   اللؤلؤ المرجان فیما اتفق علیه الشیخان، ج1، ص186.
2   سنن نسایي، ج4، ص17، باب النیاحه علي امیت.
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دروغ به پیامبر ندادند؛ بلکه حدیث را از پیامبر اشتباه شنیده اند.1

عالوه بر همه اینها برخي روایات دیگر نشان می دهد که روش عملي خلیفه 
دوم، مخالف با این احادیث بوده است و حتي خود او بارها گریه کرده است و یا 
از گریه دیگران جلوگیری نکرده است. ابوعثمان مي گوید: پس از فوت نعمان، 
عمر را دیدم که دستش را بر سرگذاشته بود و گریه مي کرد2 و یا پس از فوت 
خالد بن ولید، زنان بني مغیره در خانه خالد جمع شده و گریه مي کردند، وقتی 
خبر به خلیفه دوم رسید که در خانه خالد اجتماع است و در آن نوحه سرایي 
مي کنند و از برخي از ایشان سخنان ناپسند شنیده مي شود، گفت: هیچ اشکالي 
ندارد که بر ابوسلیمان اشک بریزند؛ ولي با این شرط که موها را پریشان نکنند و 
سخنان باطل نیز بر زبان جاري نسازند.3 در سیره عبداهلل بن عمر نیز آمده است 
که در هنگام شنیدن خبر کشته شدن حجر بن عدی، عبداهلل در بازار بوده؛ 
آنچه در اختیار داشت رها کرد و ایستاد، آنگاه به شدت گریه کرد و در حالي که 

گریه مي کرد فریاد زد.4
با توجه به آنچه بیان شد از دیدگاه اهل سنت برپایي مجالس سوگواري و 
عزا در صورتي که همراه با اعمال خالف شرع نباشد مانعي ندارد و نمي توان در 
منابع آنها استداللي مبني بر حرمت اصل برپایي مجالس عزا جستجو کرد؛ لذا 
در شرح نووي از برخي علماي فرقه مالکیه نقل مي شود که گریه حرام نیست و 

آنچه حرام است اعمال و رفتارهاي دوران جاهلیت است.5

1   مسند احمد، ج1، ص42.
2   کنزالعمال، ج15، ص727؛ االستیعاب، ترجمه نعمان.

3   کنزالعمال، ج 15، ص 730؛ فتح الباري، ج3، ص125.
4   االستیعاب،  ترجمه حجر بن عدي.

5   شرح نووی، ج4، کتاب الجنائز.
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بر همین اساس شیعیان همواره مفتخر هستند که پیروان حقیقي قرآن 
کریم، سّنت نبویـ  صلی اهلل علیه وآلهـ  و ائمه اطهارـ  علیهم السالمـ  مي باشند 
و این پیروي را در اقوال و افعال خود نشان داده اند، که عزاداري و اظهار حزن و 
همدردي با معصومینـ  علیهم السالمـ  مورد تأیید و سفارش آنها بوده و است و 

البته آثار و برکات آنرا در این دنیا نیز دیده و تجربه کرده اند.

 شبهه: چرا به جاي هزينه کردن براي مراسم عزاداري اين پول ها صرف 
ايتام، جهیزيه دختران بي بضاعت، و... نمي شود؟

اقامه هر امري با توجه به ارزش و اهمیتي که دارد قطعاً هزینه و مؤنه ي 
درخور خود را دارد. 

شکي نیست که خدمت به مردم و رسیدگي به مشکالت آنان خصوصاً 
مستمندان و نیازمندان از امور مهم و اساسي محسوب مي گردد و باید مورد 
توجه همگان خصوصاً افرادي که داراي نقش و اثر در این زمینه هستند قرار 
گیرد، اما باید دانست که در جامعه ي اسالمي و شیعي امور مهم فراواني وجود 
دارند که به هر کدام در جاي و در زمان خودش و به فراخور آن باید توجه و 
رسیدگي گردد و توجه و عنایت به یک امر ما را نباید از رسیدگي به امور دیگر 
باز داشته و یا غافل نماید. این همان چیزي است که ما از مکتب اهل بیت و امام 

حسین- علیهم السالم- آموخته ایم.
برپایي مجالس یادبود و عزاداري براي سرور و ساالر شهیدان و آزادگان 
جهان، امام حسین ـ علیه السالم ـ یکي از آن امور مهم و اساسي است که 
ارتباط نزدیک و تنگاتنگ با سعادت و اصالح دنیا و آخرت امت اسالمي دارد 
و معموالً هزینه هاي این گونه مجالس توسط اقشار معمولي و ضعیف تأمین 
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مي گردد و از خیرات و برکات مادي و معنوي آن هم همگان و از سفره نذورات 
آن خصوصاً اقشار تهیدست بیشتر بهره مند مي گردند. آنچه در طول تاریخ و 
االن هم مشاهده مي گردد هزینه هاي مجالس عزاداري از قلک هاي خانواده هاي 
کم بضاعت شیعیان )همان کساني که گاهي توان خرید یک کیف و کفش 
خوب براي فرزندانش را ندارند اما با عشق و محبت تمام براي امام شان هزینه 
مي کنند( و از ریال ریال اندك نماز گزاران در مساجد و حسینیه ها که در طول 
است که در  تیري  این همان  و  به دست مي آید،  سال جمع آوري مي گردد 
همیشه ي تاریخ قلب تاریک دشمنان اهل بیت- علیهم السالم- را نشانه رفته 
و سیلي است که روي ستمگران و ظالمان در حق آل رسول ـ صلی اهلل علیه 
وآلهـ  را تا ابد سیاه نموده است. به همین جهت مخالفان و خصوصاً وهابیت که 
ادامه ي خط اموي است مي کوشند از راه هاي مختلف و به بهانه هاي واهي برپایي 
این گونه مجالس را مورد مناقشه قرار داده و مردم و امت اسالمي را از این طریق 

از اهل بیت و مکتب رهایي بخش تشیع جدا نمایند.
اقامه عزاي حضرت اباعبداهلل الحسین ـ علیه السالم ـ از افضل قربات الي 
اهلل تعالي و موجب تجدید حیات اسالم و ایمان است و ادله قرآني و روایي 
متعدد بر آن داللت دارند؛ لذا مؤمنین هر سال آن را با شکوه تر برگزار می کنند. 
چه آن که در عزاداري شیعیان و در ماتم و عزاي ائمه اطهار- علیهم الّسالم-، 
به خصوص حسین بن علی- علیهمالّسالم- وتداوم آن در طول تاریخ اهداف 
از جمله  است.  ناچیز  آن  برابر  در  موجود  هزینه هاي  که  دارد  وجود  مهمي 
این اهداف شناساندن مقام پیشوایان، افزایش عشق و مّحبت به اهل بیت ـ 
علیهم السالمـ  اثبات حقانیت نهضت حسیني، یاد مصائب اهل بیت، همدردي با 
رسول خدا و امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا- علیهماالسالم- الگو پذیري از جریان 
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عاشورا، تکریم ائمه و ارزش هاي واالي انساني، رشد فضائل و کرامت هاي انساني 
و الهي، و پرورش روحیة شهادت طلبي است.

به  که  بوده اند  در صدد  همیشه  فاسد،  و حکومت هاي  استعمارگران  لذا 
بهانه های مختلف این عزاداري ها و مراسم ها را به تعطیلي بکشانند و یاد امام 
حسینـ  علیه السالمـ  را از خاطره ها محو کنند، ولي نه تنها در کار خود موفق 

نشده اند بلکه روز به روز بر شکوه و عظمت عزاداري ها افزوده شده است.
عزاداري حسین بن علي ـ علیه السالم ـ یک حرکت است؛ یک موج است؛ 
یک مبارزۀ اجتماعي است. همین عزاداري ها سبب مي شود که شور و عاطفه، از 
شعور و شناخت برخوردار گردد و ایمان را در ذهن جامعه هوادار، زنده نگه دارد 
و مکتب عاشورا به عنوان یک فکر سازنده و حادثة الهام بخش، همواره تأثیر خود 
را حفظ کند. عزاداري، احیاي خط و رساندن صداي مظلومیت اهل بیت عصمت 
و طهارت- علیهم السالم- به گوش تاریخ است... هم بر مظلومیت امام گریه 
مي شود و هم در سایة آن، هدف امام حسینـ  علیه السالمـ  از نهضت و حرکت 
شناخته مي شود. جلسات سخنراني و موعظه، روضه هاي خانگي و دسته هاي 
عزاداري و هیأت هاي زنجیرزني، پوشیدن لباس مشکي و پرچم به دست گرفتن 
و شربت و آب دادن و تالش در برپایي مجالس و عزاداري  با آن شور و عشق و 
صفاي باطن، هر یک به نوعي سربازگیري جبهة حسیني است و این پیوند قلبي 

را عمق و غنا مي بخشد.

 شبهه: قیام امام حسین برای رسیدن به حکومت بوده است و نه چیز 
دیگر!! 

وقتی به سخنان نوه رسول خدا ـ صلی اهلل علیه وآله ـ و سید جوانان بهشت، 



273 سؤاالت و شبهات فضای مجازی

امام حسینـ  علیه السالمـ   نگاه می کنیم، ایشان خود فلسفه قیامشان را اینگونه 
بیان می کند: »و انّی لم أخرج اشراً و ال بطراً و ال مفسداً و ال ظالماً، و انّما خرجت 
لطلب الصالح فی أّمة جّدی، أرید أن آمر بالمعروف و أنهی عن المنکر؛ من از 
روی هوس و جاه طلبی قیام نکرده ام، خروج و قیام من به منظور اصالح در اّمت 

جّدم می باشد، می خواهم که به نیکی امر کنم و از بدی نهی نمایم«.1
شهید مطهری »ره« می گوید: اگر )امام حسین ـ علیه السالم ـ هدف از 
قیامش را( نگفته بود ما حق داشتیم از پیش خودمان ببافیم. حضرت در کمال 
صراحت می گوید دنیای ما را مفاسد گرفته است، امت جدم فاسد شده اند، قیام 
کردم برای اصالح، من یک مرد اصالح طلبم، هدفی جز امر به معروف و نهی از 
منکر ندارم. امام حسین هدف نهضت خودش را روشن کرده است، در کمال 
روشنایی. این را حضرت در نامه ای به عنوان وصیت نامه به برادرشان محّمد بن 
حنفّیه- که مریض بود به طوری که از ناحیه دست فلج داشت و قدرت این که در 
رکاب حضرت باشد و خدمت کند نداشت- نوشتند و به او سپردند، چرا؟ برای 
این که دنیا از ماهیت نهضت او آگاه شود: مردم دنیا! من مثل خیلی افراد نیستم 
که قیام و انقالبم به خاطر این باشد که خودم به نوایی رسیده باشم، برای این که 
مال و ثروتی تصاحب کنم، برای این که به ُملکی رسیده باشم. این را مردم دنیا 
از امروز بدانند )این نامه را در مدینه نوشت( قیام من قیام مصلحانه است. من 
یک مصلح در امت جّدم هستم. قصدم امر به معروف و نهی از منکر است، قصدم 
این است که سیرت رسول خدا را زنده کنم، روش علّی مرتضی را زنده کنم. 
سیره پیغمبر مرد، روش علّی مرتضی مرد؛ می خواهم این سیره و این روش را 
زنده کنم. یک صغرا و کبرای بسیار کامل می چیند. طبق قانون معروف، اول یک 

1   نفس المهموم، ص45.
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کبرای کلی را ذکر می کند: ایّهاالّناس! پیغمبر فرمود: هرگاه کسی حکومت ظالم 
و جائری را ببیند که قانون خدا را عوض می کند، حالل را حرام و حرام را حالل 
می کند، بیت المال مسلمین را به میل شخصی مصرف می کند، حدود الهی را 
بر هم می زند، خون مردم مسلمان را محترم نمی شمارد، و در چنین شرایطی 
ساکت بنشیند، سزاوار است خدا )حّقاً خدا چنین می کند، یعنی در علوم الهی 
ثابت است( چنین ساکتی را به جای چنان جائر و جابری ببرد. بعد صغرای 
مطلب را ذکر می کند: »انَّ هُؤالءِ الَْقْوَم ...« اینها که امروز حکومت می کنند 
)آل امّیه( همین طور هستند. آیا نمی بینید حرام ها را حالل کردند و حالل ها را 
حرام؟ آیا حدود الهی را به هم نزدند، قانون الهی را عوض نکردند؟ آیا بیت المال 
مسلمین را دراختیار شخصی خودشان قرار ندادند و مانند مال شخصی و برای 
شخص خودشان مصرف نمی کنند؟ بنابراین هرکس که در این شرایط ساکت 
بماند، مانند آنهاست. بعد تطبیق به شخص خود کرد: »َو انَا اَحقُّ ِمْن َغْیٍر« من از 
تمام افراد دیگر برای این که دستور جّدم را عملی کنم، شایسته ترم. قیام من قیام 
فردی جاه طلب یا کام جو یا آشوب گر و یا ستمگر نیست، در جستجوی اصالح 
کار امت جّدم بپا خاسته ام، اراده دارم امر به معروف و نهی از منکر کنم و به 
سیرت جّد و پدرم رفتار نمایم. منطق امامـ  علیه السالمـ  ، منطق امر به معروف 
و نهي از منکر بود، براي نابود کردن فساد، ولو به نابودي جانش تمام بشود. این 

همان منطق شهید است که ماوراي منطق هاست.1 
بنابراین امام حسینـ  علیه السالمـ  هدف قیام خودش را اصالح امت جّدش، 
امر به معروف و نهی از منکر و احیای سیره رسول خدا ـ صلی اهلل علیه وآله ـ 
بیان می کند و البته نباید کار امامان اهل بیت که طبق آیه تطهیر از مقام عصمت 

1   مجموعه آثار، ج17، ص188-271؛ ج24، ص27.  
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برخوردارند را با حاکمان ظالم مقایسه کرد.
الزم به ذکر است، از آنجا که اهداف عمده ارسال پیامبران برپایی عدالت 
بوده است1 و معموالً برپایی عدالت به صورت کامل نیز جز با تشکیل حکومت 
امکان پذیر نیست؛ لذا اندیشه و هدف همة امامان معصوم- علیهم السالم- تشکیل 
حکومت بوده است. منتهي، نه آن حکومتي که عاّمة مردم از آن برداشت دارند، 
یعني رسیدن به ریاست و مقام دنیوي؛ بلکه حکومت از نظر یک امام معصوم 
از بي عدالتي و فساد است. چنان که  انسان ها  اّمت، و نجات  وسیله ي اصالح 
امیرالمؤمنین ـ علیه السالم ـ فرمود: بار خدایا، مي داني که اگر براي حکومت 
اقدامي کردم انگیزه ي سلطنت شخصي و بهره جویي از متاع دنیا نداشتم، بلکه 
اقدام من براي اجراي اصول و ارزش هاي دیني و ایجاد اصالح در بالد اسالمي 
است، تا مظلومان در امان قرار گرفته و حدود تعطیل شده، اجرا و به واجبات و 

سنت ها و احکامت عمل شود.2 
بنابراین اگر امام حسین ـ علیه السالم ـ اندیشة تشکیل حکومت داشته، 
 بر این اساس بوده است، نه اینکه غرض از آن استیفاء منافع دنیوي باشند.

به این نکته نیز باید توجه داشت که اگر چه امام عالم به بسیاري از اسرار بوده 
و از طریق علم امامت به آنها پي برده بود، ولي مأمور به عمل بر طبق آن نبود 
و موّظف بود که در مورد مسائل اجتماعي بر اساس ظواهر و شواهد عمل کند. 
و اقدام به تشکیل حکومت هم بر این اساس بود که در ظاهر زمینة آن تقریباً 
آماده شده بود؛ چون 12 هزار نامه از مردم کوفه فرستاده شده بود و امام موظف 
بود بر اساس ظاهر- و نه علم غیب- وقتي شرائط را مهّیا مي بیند اقدام کند. امام 

1   »لََقْد أَْرَسلْنا ُرُسلَنا بِالَْبیِّناِت َو أَنَْزلْنا َمَعُهُم الِْکتاَب َو الْمیزاَن لَِیُقوَم النَّاُس بِالِْقْسِط...«؛ حدید: 25.
2   نهج البالغه، ص60.
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علی ـ علیه السالم ـ این اصل را به خوبي بیان کرده و فرموده است: اگر وجود 
نیروي کافي و مسئولّیت الهي براي این امر )تشکیل حکومت الهي( نبود هرگز 
براي تشکیل حکومت اقدام نمي کردم.1 فرزندش امام حسینـ  علیه السالمـ  نیز، 
وقتي نیروي کافي براي براندازي حکومت جور و غاصب دید، به آن اقدام نمود تا 

از این طریق، ریشة ظالم را سوزانده و حکومت عدل را جایگزین کند. 

 شبهه: اسالم یک دین عربی است که در زمان خلیفه دوم به ایران 
حمله کردند و ایرانیان زیادی را کشتند. در این حمله امام حسن و امام 
حسین هم شرکت داشتند؛ بنابراین با توجه به این که ما ایرانی هستیم 

چرا باید برای کشته شدن اعراب عزاداری کنیم؟!
ديني که  از طرف خداوند توسط پیامبر اسالم حضرت محمدـ  صلی اهلل علیه 
وآلهـ  ارائه شده مخصوص يک قوم و قبیله يا يک ملت خاص نیست، بلکه صراط 
مستقیمي است که جهانیان را به سمت رستگاري هدايت مي کند و امامان 
اهل بیت ـ علیهم السالم ـ به عنوان جانشینان رسول خدا بعد از ايشان پرچم 

هدايت امت جهان را عهده دار شده اند.
 خداوند نیز در آيات متعدد قرآن همگان را ملزم به دوستی و اطاعت از 
اهل بیت ـ علیهم السالم ـ کرده است.2 دوستی نشانه دارد؛ دوست در شادی 
دوستش شاد و در اندوهش اندوهگین است. در روايتی از امام علیـ  علیه السالم 
ـ آمده است: »خداوند متعال ما را از میان بندگان خويش برگزيد و برای ما 
پیروانی انتخاب نمود که همواره در شادی و غم ما شريک اند و با مال و جانشان 

1   نهج البالغة، خطبه3.
2.  نساء: 59؛ شوری: 23.  



277 سؤاالت و شبهات فضای مجازی

به ياری ما می شتابند، آنان از مايند و به سوی ما خواهند آمد.«1 عزاداری بر 
سیدالشهداء در ايام مصیبت وارده بر ايشان و خاندانش نیز از جمله مصاديق 

اين دوستی می باشد که تا قیامت توسط پیروان آن حضرت صورت می گیرد.
در مورد فتح ايران نیز بايد گفت که در هیچ يک از منابع تاريخی و حديثی 
موثق و کهن  شیعه ، کمترين اشاره ای به حضور امام حسن و امام حسین ـ 

علیهما السالمـ  در حمله اعراب به ايران نشده است.
بايد توجه داشت که حمله اعراب به ايران، در زمان خالفت خلیفه دوم، عمر 
بوده است و نمی توان نام لشکريان عرب را سپاه اسالم گذاشت؛ چرا که سپاه 
اسالم لشکری است که به امر رسول خدا و يا جانشین منتخب آن حضرت، 
يعنی امام علی ـ علیه السالم ـ تشکیل شود و هدفش نیز »اسالم« باشد؛ در 
صورتی که حمله اعراب به ايران به امر امام علیـ  علیه السالمـ  صورت نگرفت. 
آن زمان امیرالمؤمنین ـ علیه السالم ـ خانه نشین بود و اعراب نسبت به ايشان 
بی اعتنا بودند. اگر قرار بود اعراب به امر و نهی ، سخن، موعظه، نصیحت و يا 
انتقاد امام علی و حسنین ـ علیهم السالم ـ وقعی گذارده و توجهی می کردند، 
اساساً با خود ايشان معارضه و مخالفتی نمی نمودند و بیعت با رسول خداـ  صلی 
اهلل علیه وآله ـ را نقض نمی کردند و آن مصیبت ها را بر جهان اسالم تحمیل 

نمی نمودند.
اخبار حضور امام حسن و امام حسین ـ علیهما السالم ـ در فتوحات عصر 
خلفا به صورت عمده در دو کتاب تاريخی اهل سنت، يعنی فتوح البلدان  بالذری  
و تاريخ طبری  نقل شده است که آن هم با اشکاالت سندی و محتوايی مواجه 
است. در گزارش بالذری سند ذکر نشده و از شرکت حسنین  ـ علیهما السالم 

1. بحاراالنوار، ج44، ص287.
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ـ در فتوحات با تعبیر »فیما يقال ؛ گفته می شود!«1 ياد شده که ضعف و عدم 
اعتماد به چنین  روايتی روشن است . در خبر طبری نیز اگر چه سند ذکر شده 
است ولی در سلسله سند آن »علی بن مجاهد« وجود دارد که در کتب رجالی 

اهل سنت از او به عنوان کذاب و جاعل حديث ياد شده است.2 
بسیاری از تاريخ نويسان شیعه و سنی نیز نوشته اند که هیچ پیامبر يا امامی 
برای کشورگشايی نجنگیده است و »حسن و حسین ـ علیهما السالم ـ بعد از 

پیامبر در هیچ فتحی شرکت نداشتند«.3 
بنابراين در هیچ منبع معتبری، خبر موثقی از حضور امام حسینـ  علیه السالم 
ـ در فتوحات خلفا ذکر نشده است، با اين حال در يک کتاب دست چندم شیعه 
به حمله يکی از فرمانده هان خلیفه سوم، عثمان به ايران اشاره شده که حسنین 
ـ علیهماالسالم ـ نیز او را همراهی کرده اند. نويسنده اين کتاب می نويسد: در 
سال سی ام هجری يعنی هفت سال پس از خالفتش ]منظور عثمان است[ 
سعیدالعاص، آن فرمانده ماجراجوی عرب را با نیروی تازه نفس از کوفه به سوی 
طبرستان فرستاد... اين نیروی تازه نفس به حدود طبرستان رسید و به نخستین 
دژ مستحکم و قلعه ناگشودنی آن برخورد کرد. سعیدالعاص دانست که تصرف 
اين دژ ناممکن است. بدون اين که به همراهان ديگر از مجاهدان اسالمی درباره 
نقشه خود چیزی بگويد هیئتی را به قلعه فرستاد و تقاضای صلح و دريافت 

جزيه کرد.

1. »ومعه في غزاته فیما يقال الحسن والحسین أبناء علي بن أبي طالب«؛ فتوح البلدان، ج2، ص411.
2. در کتاب ناريخ بغداد آمده است: »علی بن مجاهد حديث جعل می کرد و او کتابی در مورد جنگ ها 
نوشت و برای سخنان خود، سندهايی را جعل می کرد«؛ تاريخ بغداد، ج12، ص106؛ و نیز ر.ك: الجرح 

و التعديل ابوحاتم رازی، ج6، ص205.
3.  بنابر نقل ابن اثیر، ابن خلدون، سید هاشم معروف الحسني؛ ر.ك: حقايق پنهان، نوشته احمد زماني، 

ص117.
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پس از گفتگوی بسیار سپهبد قلعه برای جلوگیری از خونريزی پیشنهاد 
صلح او را پذيرفت، به شرط اين که نیروی تازيان به مردم قلعه و دفاع کنندگان 
اين دژ آسیبی نرسانند. اين شرط پذيرفته شد و سپهبد نامبرده دستور گشودن 

دروازه های کوه پیکر قلعه را داد.
سعید العاص فرمانده عرب، با تمام نیروی خود به درون قلعه آمد و مطابق 
نقشه ای که قباًل طرح ريزی کرده بود دستور داد بی درنگ نقاط بلند و سخت 
قلعه رااشغال کنند و نیروی ايران را خلع سالح نمايند. فردای آن روز يکايک 
مدافعان قلعه را گرفت بعضی را در زنجیر نگاه داشت و بیشتر آنها را کشت. 

کشتاری بي رحمانه در قلعه انجام شد.
با  که  آشفت  بر  ناهنجار چنان  اين پیش آمد  از  ـ  علیه السالم  ـ  حسین 

سعید العاص پرخاش سخت نمود و گفت:
»تو از اين تاريخ ديگر شايستگی فرماندهی مسلمانان را نداری. با آن قول و 
قرار و عهد وپیمان با ايرانیان، عهد و پیمانی که همیشه نزد رسول خدا محترم 
شمرده می شد چگونه به خود اجازه دادی اين عمل ننگین را مرتکب شوی و 
به جان و مال مردم بی پناه دست درازی کنی و همه را از دم تیغ بگذرانی و مال 

آنان را به غارت ببری؟
همه  روبروی  را  نفرت  و  ننگ  اين  هستم  اسالمی  مجاهد  يک  که  من 
مسلمانان و مجاهدان اسالمی نقش صورت کريه خودت می سازم، تا همه بدانند 
که اين رفتار ناشايسته تو زيبنده اخالق زشت و طینت ناپاك خودت بوده و به 
هیچ وجه ارتباطی با مسلمانان و اخالق کريم آنها ندارد؛ زيرا تو مانند ديگر افراد 
خاندان بنی امیه هیچ گاه به پیامبر اسالم و مبادی بلند و پاك آن ايمان نیاوردی 
و همان راه گمراهان قبیله خود در پیش داری. من اکنون از همین جا به مدينه 
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باز می گردم و خلیفه را از سوءرفتار تو آگاه می کنم«.
همان روز حسینـ  علیه السالمـ  با برادر بزرگتر خود و چند تن از مسلمانان 
ديگر از قلعه بیرون آمده و راه مدينه را در پیش گرفت و اين نخستین اختالف 

حسینـ  علیه السالمـ  با خاندان بنی امیه بود.
روزی که اين کاروان کوچک وارد مدينه شد و شرح واقعه را حسین ابتدا به 
پدرش علیـ  علیه السالمـ  و سپس به همه مسلمانان گفت، امیرالمومنین علی 
ـ علیه السالم ـ همان دم به مسجد شتافت و به عثمان که خالفت را با تحمل 

اين ننگ ها به عهده گرفته بود چنین گفت:
»دست اين افراد ناپاك و آزمند را از رياست و فرماندهی مسلمانان کوتاه 
کن، به اين ننگ و رسوائی خاتمه ده. راضی مشو که اعتماد و اطمینانی که 
رسول خدا در دل ها به وجود آورده از میان برود، آن وقت است که همه چیز 

درهم شکسته می شود و همه سازمان های عقیدتی مردم فرو می ريزد«.1 
طبق اين گزارش امام حسن و امام حسینـ  علیهما السالمـ  مخالف کشتار 
ايرانیان توسط فرمانده خلیفه سوم بوده اند. الزم به ذکر است که امیرالمؤمنین، 
امام حسن و امام حسینـ  علیهم السالمـ  تمايل اولیه ای برای اقدام وجنگ علیه 
ايرانیان نداشته اند و حمله به ايرانیان از تصمیمات خلفا بود، اما وقتی خلفا اين 
تصمیم را می گرفتند و دست به اين جنگ ها می زدند، اهل بیت با همان نیروهای 
اندکی که در اختیار داشتند سعی در کنترل اوضاع و جلوگیری از جنايات خلفا 

داشتند.
ـ  ـ علیه السالم  تربیت شده مکتب علی  امام حسین- که  و  امام حسن 
هستند- هرگز دست به کشتار انسان های بی گناه نمی زنند. آن دو در زندگی 

1.  زندگانی امام حسین، نوشته زين العابدين رهنما، ج2، ص20. 
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خويش ثابت نموده اند که همواره پشتیبان انسان های مظلوم و ستمديده هستند. 
آنان از ضعیفان با تمام قدرت دفاع می کردند و دارای هیچ گونه تعصب قومی و 

نژادی نبودند. 
آنچه بايد در نظر داشت اين است که بی ترديد امام علی، امام حسن، امام 
حسین و ساير ائمه اطهار ـ علیهم السالم ـ انسان کامل، خليفة اهلل، حجت اهلل و 
معصوم هستند. ما آنها را اين گونه شناخته ايم و يقین داريم که هیچ خطايی 
از آنها سر نمی زند و اگر هم در زمینه ای اقدامی انجام داده اند درست و عین 

حکمت و منطبق با عصمت و امر الهی بوده است. 
حال اگر هم بر فرض جنگی در گرفته باشد و ايشان نیز حضور داشته باشند، 
فرقی نمی کند که دشمن کشته شده توسط آنان، عرب باشد، يا رومی و يا 
ايرانی. اگر ثابت شود که حضرت علیـ  علیه السالمـ  با اين جنگ ها موافق بوده 
و احیاناً حسنینـ  علیهما السالمـ  نیز در جنگ ها شرکت داشته اندـ  با توجه به 
مقام عصمتـ  حق با آنان بوده است و دلیلی وجود ندارد که کسی بگويد: جنگ 
با کفار مکه و مدينه، جنگ با خوارج نهروان، جنگ با منافقین، جنگ صفین و...، 
همه يک تکلیف الهی بوده و حق با پیامبر و امام بوده است؛ اما اگر فرد کشته 

شده ايرانی بوده باشد ديگر اين تکلیف الهی نبوده و حق از آنها سلب گردد!
قومیت گرايی و برتری قومی يک تفکر صهیونستی و يهودی است. دين 
تحريف شده يهود است که با يک اعتقاد نژاد پرستانه، قوم خود را برتر از ديگر 
ملت ها می دانند؛ در صورتی که همه زمین ُملک و ِملک خداست و همه انسان ها 
مخلوق و بنده ی او هستند. دين اسالم را نیز خداوند برای جهانیان فرستاده 

است و حجج او نیز حجج اسالم هستند و نه حجج عرب يا عجم.
برخی مترصدند که با طرح و ترويج شبهات مبتنی بر صورت مسئله غلط، 
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ناخودآگاه فضیلتی برای »ايرانیت« به نسبت »اسالمیت« القاء کنند و حس 
ناسیونالیستی را در مقابل گرايش توحیدی و اسالمی قرار داده و تقويت و 

تحريک کنند؛ در حالی که اين مرزبندی ها کار ما انسان هاست. 
دشمنان اديان چون اعتقادی به خدا و هیچ شناختی از دين ندارند، بر اين 
توهم اند که ملّیت ها و مرزهايی که بشر برای خود تعیین کرده است و هر روز 
تنگ و گشاد می شود، خدا را نیز مجبور به رعايت آن می کند؛ حال آن که ايرانی 
و غیر ايرانی هر دو مخلوق او هستند و عربستان، ايران، افغانستان، آمريکا، آفريقا، 
اروپا، و...، همه ُملک او هستند و تنها مرزی که توسط خالق انسان ها، خداوند 
تعريف شده است، مرز ايمان و کفر است و در میان مؤمنین نیز با تقواترين آنها 
به عنوان گرامی ترين افراد معرفی شده است؛ »اي مردم، ما شما را از جنس 
مرد و زن آفريديم، و شما را تیره ها و قبیله هاي مختلف قرار داديم، تا يکديگر 
را بشناسید، به راستي که گرامي ترين شما نزد خدا باتقواترين شماست...«.1 
خداوند تنها ارجحّیت و امتیاز را به تقوا داده است؛ اما دشمنان خدا و اديان 
می خواهند با اين ترفندها القا کنند که قومیت گرايی، ارجح از خداپرستی و 

دين گرايی است! 
با اين حال خود اين مدعیان ملی گرا و متعصب ايرانی هم در عمل حّس 
ناسیونالیستی ندارند و تجربه نیز ثابت کرده است که هرگاه خطری اين کشور 
و ملّت را تهديد کرده است، اين مؤمنین به خدا و اسالم بودند که به دفاع 
و معنوی  مادی  ثروت های  و  فرهنگ  به وجب خاك،  از وجب  و  برخاستند 
کشورشان دفاع کردند و آنان که سنگ وطن پرستی به سینه می زدند، اغلب يا 
فرار کردند، يا با دشمن همکاری کردند و يا دست کم هیچ کمکی نکردند و البته 

1.  حجرات: 13.
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دائم نق زدند، فتنه کردند، جّو ساختند، شانتاژ و ضد تبلیغ کردند، در تضعیف 
روحیه کوشیدند و آب به آسیاب دشمن ريختند.

مگر فقط اعراب به ايران حمله کرده اند؟ اگر تاريخ ايران را ]که از زمان 
کوروش شناخته است[ تا زمان خسروپرويز ]آغاز اسالم[، مطالعه شود، سراسر 
حکايت از جنگ های گسترده و طوالنی ايران به روم و روم به ايران دارد که بارها 

رومیان غلبه کرده اند. 
عالوه بر اين مگر پس از حمله اعراب به ايران، آن هم در 14 قرن پیش، ديگر 
هیچ حمله ای به ايران صورت نگرفته است؟ مگر در همین سه قرن گذشته، 
ايران مدام هدف حمله شوروی، انگلیس و امريکا قرار نگرفته است و مگر قتل 
عام ها، تجاوزات و غارت های آنان بیش از حمله اعراب نبوده است و مگر حتی 
استعمار و استثمار کامل يک کشور و يک ملّت صورت نپذيرفته است؟ چرا 
دشمنان اهل بیت اين همه جنايت علیه ايران و ايرانی را رها کرده و از کل تاريخ 
اين کشور فقط يک حمله در 1400 سال پیش را موضوع چالش قرار داده اند؟! 
هنوز از عمر استقالل اين کشور بیش از 34 سال نمی گذرد و جنايات انگلیسی ها 
و امريکايی ها در دو قرن اخیر، به مراتب بیشتر، شديدتر، هولناك تر و فراگیرتر 

از حمله اعراب بوده است. 
هدف اصلی اين است که اوالً اسالم را عربی نشان دهند، در صورتی که دين 
ملّیت ندارد، و ثانیاً با عربی نشان دادن اسالم، حّس وطن دوستی )ناسیونالیستی( 
مردم مسلمان را علیه اعراب تحريک کنند، به گونه ای که نتیجه اش دشمنی با 
اسالم شود؛ در حالی که مردم ايران 1400 سال است که با عقل، فهم، شعور، 
علم، اراده و اختیار خود مسلمان است و برای همیشه قدردان هدايت های 

رسول خدا و ائمه هدیـ  علیهم السالمـ  می باشد.
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 شبهه: شیعیان به سبب وجود معصیت در زندگي يزيد، او را لعن 
می کنند در صورتی که اين گناهان در بین ديگر مسلمانان نیز وجود 

داشته و دارد؟!
درست است که فسق و دائم الخمر بودن یزید در تاریخ به حد تواتر رسیده 
است و اکثر علماء و مورخین شیعه و اهل سنت به فسق و ظالم بودن او حکم 
کرده اند؛ چنان که ابن خلدون گفته است: “مسلمانان بر فسق یزید اجماع دارند“1 
و مسعودي نیز گفته: »یزید مردي عیاش و سگ باز و میمون باز بود و بعد از 
قتل امام حسین ـ علیه السالم ـ در حالي که ابن زیاد طرف راست او بود، علناً 
شراب مي خورد. او فردي فاسق بود و سیرت فرعوني داشت، حتي از فرعون هم 
ظالم تر بود. او قبایح و گناهان فراواني دارد که باید از آمرزش آن مأیوس بود«؛2 
اما گناهان او تنها این نبوده، بلکه یزید بن معاویه با تغییر سّنت رسول خدا ـ 
صلی اهلل علیه وآلهـ  و انجام علنی منکرات و از همه مهم تر قتل امام حسینـ  
علیه السالم ـ و اسارت و آزار و اذیت اهل بیت پیامبر ـ صلی اهلل علیه وآله ـ و 
کشتار و جنایت در شهر مدینه و آتش زدن کعبه و… اعمالی انجام داد که نه 
تنها علمای اسالم اعم از شیعه و سنی از آن بی زاری جسته اند؛ بلکه بسیاری از 

آنها حکم به کفر و جواز لعن او کرده اند.
خداوند در قرآن چند گروه را به جهت اوصاف و اعمالی مورد لعن و نفرین 
قرار داده که همه این اوصاف و اعمال در یزید موجود بوده است، از جمله: »َو 
داً َفَجزاُؤُه َجَهنَُّم خالِداً فیها َو َغِضَب اهللُ َعلَْیِه َو لََعَنُه َو أََعدَّ  َمْن یَْقُتْل ُمْؤِمناً ُمَتَعمِّ

1   مقدمه ابن خلدون، ج2، ص254 و 255.
2   مروج الذهب، ج3، ص68.
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لَُه َعذاباً َعظیماً؛1 و هر کس مؤمنی را به عمد بکشد مجازات او )آتش( جهنم 
است، که در آن جاوید )معّذب( خواهد بود و خدا بر او خشم و لعن کند و عذابی 
بسیار شدید بر او مهیا سازد.« یزید با قتل آل البیت ـ علیهم السالم ـ و کشتار 
مردم مدینه در واقعه حّره یکی از مصادیق این آیه می باشد و عّده ای با استدالل 

بر این آیه لعن بر او را جایز دانسته اند.
دسته دیگر از افرادی که مورد لعن قرآن کریم قرار گرفته اند، آنهایی هستند 
که به اذیت و آزار رسول خدا ـ صلی اهلل علیه وآله ـ پرداخته اند: »إِنَّ الَّذیَن 
نْیا َو اآْلِخَرۀِ َو أََعدَّ لَُهْم َعذاباً ُمهینا؛2 آنان که  ُ فِي الدُّ َ َو َرُسولَُه لََعَنُهُم اهللَّ یُْؤُذوَن اهللَّ
خدا و رسول را آزار و اذیّت می کنند خدا آنها را در دنیا و آخرت لعن کرده )و از 

رحمت خود دور گرداند( و بر آنان عذابی با ذلّت و خواری مهّیا ساخته است«.
یزید، فرزند پیامبر اکرمـ  صلی اهلل علیه وآلهـ  را کشت و اهل بیت آن حضرت 
را که بارها پیامبر به فرمان خدا امتش را به دوستی و مودت نسبت به آنها 
سفارش کرد، با خواری تمام به اسارت برد و هر گونه آزار و اذیت را به آنها روا 
داشت. چنین کسی البته مورد لعن خدا قرار گرفته و بندگان خدا نیز چون خدا 

او را لعن می کنند.
لعن یزید نه تنها از طرف شیعیان، بلکه از جانب اهل سنت نیز صورت گرفته 
است. تفتازانِی سنی ضمن اشاره به جنایات یزید مي گوید: یزید براي ما شأني 
ندارد، بلکه ایمان او نیز صحیح نمي باشد، سپس مي گوید: “لعنة اهلل علیه و علي 

انصاره و اعوانه”.3

1   نساء: 93.
2   احزاب: 57.

3   شرح العقائد النسفیه، ص181.
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صاحب تفسیر روح المعانی از مفسران اهل سنت نیز می نویسد: »جزم و 
یقین به کفر یزید و لعن بر او کرده اند. جماعتی از علماء از جمله قاضی ابویعلی، 
الحافظ ابن جوزی و تفتازانی که گفته است اعتباری برای ایمان یزید- که لعنت 
خدا بر او باد و بر یاران و دوستان او باد- نمی باشد و جالل سیوطی تصریح به 
لعن او کرده است«. او سپس با نقل شعری از یزید بن معاویه بعد از شهادت امام 
حسینـ  علیه السالمـ  می گوید: او قتل امام حسینـ  علیه السالمـ  را در مقابل 
کسانی که رسول خدا ـ صلی اهلل علیه وآله ـ از اجداد وی در روز بدر به قتل 
رسانید می دانست و این کفر صریح می باشد؛ “و هذا کفر صریح”.4 شیخ محمد 

عبده نیز در تفسیر المنار چندین مرتبه یزید را لعن مي کند.5
جاحظ دیگر عالم اهل سنت نیز در رسائل خود می گوید: منکراتی که یزید 
بن معاویه از قبیل قتل حسین و اسارت دختران رسول خدا ـ صلی اهلل علیه 
وآله ـ و زدن به دندان حسین با چوب و ترسانیدن اهل مدینه و خرابی کعبه 
انجام داد داللت بر سوء رأی و کینه و بغض و نفاق او می کند و این باعث خروج 
وی از ایمان می باشد. و سپس می گوید: »فالفاسق ملعون و من نهی عن شتم 

الملعون فملعون«.6 
کفر و جواز لعن یزید در جهان اسالم و در میان شیعیان و سّنیان واضح و 
روشن بوده است، به طوری که اّدعای اجماع بر آن شده است و اگر کسی در 
این مطلب شک می کرد، مورد تعریز واقع می شد. ابن تغر بردی، حنفی مذهب، 
نقل می کند: علما فتوی به تعریز عمربن عبدالعزیز قزوینی دادند؛ زیرا وی به 

4   تفسیر روح المعانی، ج26، ص73، ذیل آیه ی: “فهل عسیتهم ان تولیتم”.
5   تفسیر المنار، ج1، ص367.

6   رسائل الجاحظ، ص298، الرساله  الحادیه عشره فی بنی امیه.
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یزید لقب امیرالمؤمنین می داد و می گفت: “امیرالمؤمنین یزید” و سپس او را از 
بغداد خارج کردند.1 ابوشامه نیز می گوید: احمد بن اسماعیل بن یوسف قزوینی 
وارد بغداد شد و روز عاشورا در نظامیه بغداد باالی منبر مشغول سخنرانی بود، 
پس به او گفتند: بر یزید بن معاویه لعنت کن، وی خودداری کرد؛ پس او را از 
باالی منبر به پایین انداختند و نزدیک بود کشته شود و بعد از این جریان او را 
از بغداد خارج کردند و وی به قزوین رفته و در سال 590 ه.ق از دنیا رفت.2 این 
در صورتی بوده است که در نظامیه بغداد، دانشمندان بزرگی زندگی می کردند و 

محل اصلی و حوزه درس علمای اهل سّنت محسوب می شده است.
بنابراین شهوت پرستی و شراب خوری و باده گساری و سگ بازی بخشی از 
گناهان یزید بوده است؛ بلکه او با وقاحت به مقدسات اسالمي دهن کجي مي کرد، 
رسالت و نزول وحي بر حضرت محمد ـ صلی اهلل علیه وآله ـ را صراحتاً انکار 
مي کرد، و هم چون جد خود ابوسفیان همة آنها را پنداري بیش نمي دانست، او 
بعد از جریان عاشورا ضمن اشعاري گفت: “محمد و بني هاشم با ملک و حکومت 

بازي کرده است، نه خبري از عالم غیب آمده و نه وحیي نازل شده است!”3
یزید در مدت سه سال سلطنت خود، دست به بزرگ ترین و خونبارترین 
جنایات تاریخ زد؛ در سال اول حکومت خود امام حسین ـ علیه السالم ـ فرزند 
زهرا ـ سالم اهلل علیها ـ را با قساوت هر چه تمام تر به شهادت رسانید، در سال 
دوم، مردم مدینه را به خاك و خون کشید و سه روز اموال شهر براي سپاهیان 
شام حالل شمرده شد. در این میان عالوه بر کشته شدن عدۀ زیادي از مردم، 

1   النجوم الزهره، ج1، ص163، سال590 هـ.
2   رجال القرنین، ص6، سال590هـ.

3   مقتل الحسین، ج2، ص183.
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به بسیاري از زنان نیز تجاوز شد و ده ها هزار نفر از مردم و بزرگان صحابة 
پیامبرـ صلی اهلل علیه وآلهـ  کشته شدند و بقیه به عنوان غالم و کنیز یزید ُمهر 
خوردند1 و در سال سوم حکومت خود، به خانه خدا، کعبه حمله کرد و آن را به 
آتش کشید که در تاریخ مکه سابقه نداشته و نخواهد داشت. یزید سرانجام جان 
خود را در راه هوسراني از دست داد و افراط در شراب خوري، سبب مسمومیت 

و مرگ وي گردید.2

فرزندان  و  زنان  کربال،  در  بن علي  از شهادت حسین   شبهه: پس 
حسین و اصحابش، با تجلیل و احترام توسط یزید به شام منتقل شدند 
و همواره در تاریخ خدمات یزید به ائمة و خاندان پیامبر اسالم ثابت 

شده است!
در پاسخ این شبهه باید بگوییم که: منابع تاریخي چه سني و چه شیعي هیچ 
آثاري از تجلیل و احترام یزید نسبت به اهل بیت نشان نمي دهد. برعکس این 
منابع مخصوصاً منابع سني با آن همه نفوذ و تحریف، پر از جنایات وهتک 
حرمت هاي یزید نسبت به اهل بیت است. طبري مي گوید: بعد از شهادت حسین 
آنها حمله کردند، بر سر  لوازم  به زنان و  آنها اسب دوانیدند و بعد  به روي 
لباس با زنان درگیر مي شدند و آنها را به زور مي گرفتند و مي بردند.3 اربلي در 
کشف الغمه وقتي مي خواهد جنایات یزید نسبت به ائمه را بنویسد، مي گوید: 
این فصلي است که دیده ها را مي گریاند و جگرها را مي سوزاند، آن کافرصفت ها، 

1   تاریخ یعقوبي، ج2، ص250؛ تاریخ طبري، ج4، ص378.
2   مراۀ الزمان، ج8، ص496.

3   تاریخ الرسل و الملوك، ج7، ص3062.
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خون ذریة پیامبر را ریختند و سرهاي آنها را بریدند و فرزندان او را بعد از قتل 
و غارت بسان اسیرهاي رومي، بي حجاب بر شتران بي جهاز سوار کردند و شهر 

به شهر گردانیدند.1 
فرمانروایان و فرمانده هان به دستور یزید پس از کشتن فرزند پیامبرـ  صلی 
اهلل علیه وآله ـ وآتش کشیدن خیمه ها و دست درازي به اموال زنان، این زنان 
مصیبت دیده را سوار به شتران بي جهاز کردند و با وضع نامناسبی، وارد شهر 
کوفه کردند و آنها را در میادین مهم شهر در دید نامحرمان قرار دادند. پس از 
وارد کردن به کاخ ابن زیاد، سر مبارك امام را در مقابل ابن زیاد- والی منتسب 
شده از طرف یزید- قرار دادند که او با چوب به لب و دندان امامـ  علیه السالمـ  

ضربه زد و با سخنان نیش داري ایشان را به باد مسخره گرفت.2 
پس ازتحقیر و هتک حرمت اسیران در کوفه، آنها را دست و پا بسته به 
سوي شام و یزید، حرکت دادند و بعد از چند روز سرهاي بریده و زنان اهل بیت 
را وارد قصر یزید کردند، سر مبارك امام را در مقابل یزید گذاشتند و همان 
یزیدي که ادعا مي شود که با اهل بیت به احترام رفتار کرد، از فرط خوشحالي از 
شهادت امام و دیدن ناله و ضجه هاي اهل بیت به خود مي بالید و با کمال افتخار 
اشعار کفرآمیزي را از ابن الزبعري مي سرود: »]گذشتگان من که در بدر کشته 
شدید[ برخیزید و پاي کوبي کنید و بگویید که یزید دست مریزاد؛ من ارباب و 
سادات آنان را کشتم و انتقام بدر را گرفتم، این را به  جای بدر کردیم، سر به سر 
شد.«3 ولي باز دل یزید از آن همه جنایات و بدگویي ها خنک نمي شود و خطیب 

1   کشف الغمه، ج2، ص223.
2   تهذیب تاریخ دمشق، ج4، ص343 .

3   ر.ك: سیرۀ ابن هشام، ج3،ص97؛ اللهوف، ص69 .
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خود را براي بدگویي از عليـ  علیه السالمـ  و اهل بیت باالي منبر مي فرستد.1

این بود گوشه اي از تجلیل و احترام یزید نسبت به اهل بیتـ  علیهم السالم 
ـ که بندبند آن را از مورخین اهل سنت نقل کردیم. یزید نه تنها هیچ خدمتی 
به اهل بیت و به هیچ کس دیگری انجام نداد؛ بلکه در حکومت سه ساله خود 
جز جنایت و خیانت نسبت به دین اسالم، چیز دیگری از او در تاریخ ثبت 
نشده است؛ از همین رو معتبرترین مورخین سني او را فرعون و قاتل اهل بیت 

مي نامند.2
آري، تاریخ از یزید خدمتي جز دین خدا را به باد مسخره گرفتن، ظلم 
و ستم و قتل و غارت مسلمانان، کشتن فرزندان پیامبر و اسیر و آواره کردن 
اهل بیت چیزي دیگر را ثبت نکرده است. کاري که یزید با اهل بیت کرد با هیچ 
مسلماني نکردند. حضرت زینب- سالم اهلل علیها - درخطبه اي مي گوید: »آیا 
مي دانید که چه جگري را از رسول خدا شکافتید و چه پیماني را شکستید و 
چگونه پرده نشینان را از پرده بیرون کردید.....کاري بسیار شگفت انگیز انجام 
بپاشند و  از هم  از هراس آن آسمان ها  دادید آن چنان که نزدیک است که 

زمین ها بشکافند.«3
بلي، یزید در زمانی از این پیش آمدها پشیمان شد و آن هم وقتي بود که 
تمام اسرار جنگ و جنایت هاي او نسبت به اهل بیت توسط حضرت زینب و 
دیگران درکوچه و بازار به مردم بازگو شد و مردم فهمیدند که یزید چه جنایتي 
را مرتکب شده است. به همین دلیل اوضاع علیه یزید تغییر کرد و او تازه فهمید 

1   مقتل ابو مخنف، ص373؛ ارشاد شیخ مفید، ج2، ص121.
2   ر.ك: مروج الذهب، ج3، ص68 .

3   معالم المدرستین، ج2، ص145؛ مقتل حسین خوارزمي، ج2، ص61.
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که آوردن زنان و کودکان چه اشتباه بزرگي بود. این جا بود که یزید از ترس از 
دست دادن حکومت خود دستور داد هرچه زودتر و با احترامي نمایشي اسیران 
را از شام خارج کنند؛ اما افسوس که آبروي رفته وحرمت شکسته را نمي توان 

پس گرفت!  

 


