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يشان و اموالشان را به بهشتي كه خواهند داشت ها ناخداوند از مؤمنان ج«

شوند،  ه ميكشند و كشت جنگند و مي و آنان در راه خدا مي –كند  خريداري مي
راستي است كه او در تورات و انجيل و قرآن بر عهده گرفته است  ه(اين) وعد

اي كه به آن  اش وفادارتر است؟ پس به معامله و چه كسي از خداوند به وعده
  .»دست زده ايد شادمان باشيد و اين است كاميابي بزرگ
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گيران و  گويان و روزه كنندگان و سپاس گران و عبادت آن توبه« :يعني
كنندگان از منكر و  ن و آمران به معروف و نهيآورا كنندگان و سجده ركوع
  .»همه بشارت دهان حدود (دين) خدا، و به مؤمنان پاسدار
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  »پيشگفتار«

درآميزد، قابل  به طور كلي هر نهضتي كه با رؤيا و مسائل فوق بشري
هاي  سازي صحنه از شبيه ها انسانالگوبرداري و سرمشق قرارگرفتن نيست، زيرا 

  آن، عاجز خواهند بود.
امام حسين را جز انساني كه در برابر ظلم و ستم قيام  اگر ما ،به همين ترتيب

و امام باشد و  تواند برايمان الگو، رهبر، كرده است در نظر نگيريم، چگونه او مي
ابراز احساسات براي شخصيتي به دور از ذهن و خـارج از ادراك انسـاني، چـه    

  برآورده خواهد كرد؟ –ساكنان اين كره خاكي  –هدفي را براي ما 
 باشـكوه   بـريم كـه آن نهضـت عظـيم و حماسـه      سفانه در دوراني بسر ميمتا

بـه  » اوج«را از  صفرزندان راسـتين اسـالم و اصـحاب صـديق رسـول خـدا       
به طوري كه روح و هدف و واقعيـت آن حركـت از ميـان     اند، آورده» حضيض«

  مقصد نشان داده شده است. ،رفته و اشك و عزا
احساسي اين واقعه براي ايرانيـان داشـته و    البته نقش تلطيف روحي كه ابعاد

اخالقي و ايماني آن بزرگان، مـورد   هو يارانش و جاذب مظلوميت امام حسين
اختيـار اشكشـان جـاري     بـي  ،انكار نيست. چه بسا افراد تحت تاثير اين  عوامـل 

و ياد خدا را دل دل زنـده   هايي خصوصاً اگر كمالي به بار آورد شود. چنين گريه
اما غلط است كه صرف گريه، مايه ثواب تلقي گردد و به قصد  تنم است،غم، كند

اگـر هـم اشـكتان    « انـد:  كسب شفاعت باشد، تا جايي كه برخي روحانيون گفتـه 
  ».كنيد (تظاهر به گريه) باكيآيد تَ نمي
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 اند، كه بخصوص طي چند سال اخير پرورش يافته ،دار اگر مداحان دكان
دادند كه آن روحيه مقدس و  تند و اجازه ميداش شي برميكُ دست از حسين

ها وارد شود، آن وقت عاشوراهاي واقعي تكرار  حماسي كربال در جان ملت
بودند كه براي احياي دين خدا و دفع ظلم و  شد و مردم همواره آماده مي مي

اي مورد قبول استثمارگران و ايادي  استقرار عدالت قيام كنند و البته چنين روحيه
  نيست.ها  آن هوختخود فر

 هاي تاريخي در مورد نهضت امام حسين ترين برداشت منفي از اين رو
كه اند  صورت گرفته و آنقدر روايات ساخته و پرداخته به ميان حقايق آن ريخته
و اند  واقعيت نهضت محو شده و مردم بر آن اباطيل، لباس حق پوشانده

  كنند! دفاع ميها  آن سرسختانه از
از خاندان رسول ها  آن ا دارند كه امام حسين الگوي عمليشيعيان ادع

خداست و از اينرو امتياز بزرگي نسبت به ديگر مسلمانان براي خود قائلند. اما 
ها  آن و زندگياند  متأسفانه در ميدان عمل فقط اشك ريز امام حسين بوده

نداشته است. امام حسين، امام  حسين هيچگونه شباهت عملي به امام
ريز نبود، بلكه پرچم مبارزه عليه ظلم و ستم را  و اشك تفاوت دماني بيمر

  برافراشت و در اين مبارزه تا نثار جان پيش رفت.
البته كساني كه حتي در زندگي خانوادگي و اجتماعي خود كمتر اعتنايي به 

سراغ منافع زودرس  و تطميع دست از حق كشيده اندكيو با  دارندعدالت 
ند. شداشته با و امام حسين توانند پيشوايي چون  علي روند، نمي مي
اي ارفاق باقي  جاي ذره ،كسي بود كه براي احياي دين حق علي
يا علي «بودن را در  گذاشت. ولي متاسفانه شيعيان امروزي او، پيرو علي نمي
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كنند و  جو ميو آن حضرت جستدرباره  ميزآهاي غلو صوفيانه! و مدح» مدد
كه اند  ند، به سرانجامي رسيدها هزرگوار و فرزندانش را نرفتچون راه آن ب

  از خوشبختي و سعادتشان شده است. شگرفتاري و مشكالتشان بسيار بي





  
  
  
  

 

  »مقدمه«

  باشد: امروز، فرهنگ تاريخي نهضت عاشورا با سه ديدگاه روبرو مي
  ديدگاه سنتي شيعه اماميه - 1
  ديدگاه جديد شيعه - 2
  ديدگاه اهل سنت - 3

  ي شيعه اماميهديدگاه سنت -1
سيد بن طاووس » لهوف«اصلي ديدگاه سنتي شيعه را بايد در كتاب  مأخذ
قرن ششم هجري است،  اهدانهجري) يافت. او كه از علما و ز 664(متوفي 

با  از بيعت رسيدن يزيد و امتناع امام  حسين پس از به حكومت« :نويسد مي
يدار او رفت و گفت: مردم اش (محمد بن حنفيه) در مكه به د او، برادر ناتني

عراق نسبت به پدر و برادر شما در برابر معاويه راه خيانت پيش گرفتند، پس به 
ترسم كه ماموران  فرمود: مي آنان اعتماد مكن و در مكه بمان. امام حسين

يزيد مرا در مكه ترور كنند و موجب هتك حرمت حرم امن الهي گردند. محمد 
يمن برو كه طرفداران پدر شما آنجا هستند، تا در بن حنفيه گفت: پس به طرف 

تواند آنجا به شما دسترسي داشته باشد. امام  و حكومت يزيد نمي امان بمانيد
  پيشنهاد شما فكر خواهم كرد.درباره  فرمود: من حسين

ترك مكه گرفت و روز بعد چون به محمد بن حنفيه  ولي امام تصميم به
اش مكه را به طرف  حرگاهان با خانوادهس خبر دادند كه برادرت حسين
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كند، او خود را به امام حسين رسانده عرض كرد: اي برادر! شما  كوفه ترك مي
چرا آهنگ حركت كرديد؟ امام فرمود:  ؛پيشنهاد من فكر كنيددرباره  قرار بود

نْ  َفإِنَّ اهللاَ  اُْخُرجْ «را در خواب ديدم كه فرمود:  صديشب رسول خدا
َ
 َقْد َشاَء أ

  .»خواهد تو را كشته ببيند از مكه خارج شو كه خداوند مي« .»يََراَك َقتِْيال
بري؟! امام گفت: پيامبر  ات را با خود مي محمد حنفيه پرسيد: چرا خانواده

َ َقدْ «خدا فرمود:  ْن يََراُهنَّ  إِنَّ ابَّ
َ
ات را  خواهد خانواده خداوند مي« .»َسَبايَا  َشاَء أ

  .)1(»اسير ببيند
هاي نهضت عاشورا را بايد در قرن  ها و تحريف دين ترتيب، آغاز بدعتب

ها جلد كتاب مانند: مقتل بحار، ناسخ  ششم و هفتم جستجو كرد. به تدريج ده
ها)، مفتاح  طوفان البكاء (طوفان گريه ها) زننده قلب القلوب (آتش قحرّالتواريخ، م

وغيره، به  ةسرار الشهادأاء، ها)، روضه الشهداء، محيط البك البكاء (كليد اشك
زني  زنجيرزني و قمه ،زني قان عرضه شد و به تدريج مجالس عزاداري، سينهامشت

  محض به خود گرفت. سراييِ همه جا را فرا گرفت و قضيه كم كم شكل ماتم
بر مبناي يك  ،اي پيش آمد كه آيا آن قيام اين تفكر براي دسته ،از همان ايام

متكي بر عقل و دالئل قرآني بوده  آيا قيام امام حسينرؤيا رخ داد و اصوال 
  .است يا رؤيا و امثال آن

براي  آنچه سيد بن طاووس نقل كرده، دعوت به گريه به حال امام هنتيج
» حرق القلوب«چنانكه مال احمد نراقي در كتاب  .)2(نجات از دوزخ شده است

                                           
  ).1377چاپ قم (بهمن   84ص  –كتاب لهوف  -1
 اند: چنانكه در همين راستا سروده -2

بهشتسويدرآخرترود ميكنان رقص
  

آنكه كند به دنيا گريـه بـراي حسـين!     
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است. (قابل شمارش  »صیال ُحت ال تعد و«سد: قطعاً منافع شهادت نوي مي 4صفحه 
ل محمد و بطالن طريقه مخالفانشان را آطريق  حقانيت ،جمله نيست) و از آن

دارد و عالوه بر آن، بسياري از گناهكاران پريشان روزگار با گريه بر  مبرهن مي
  گردند. به رستگاري نائل مي مصائب امام حسين 

امام «نويسد:  برداشت مي در يك» الحسينيه ةسسيا«آلماني در كتاب » ماربين«
». حسين مخصوصا اين ماجرا را خونين كرد تا بني اميه را خراب و منقرض كند

و  113در رياض القدس جلد دوم ص » صدرالدين واعظ قزويني«و همچنين 
با شصت و شش هزار تن از جنيان در » ينّجعفرج«نويسد: وقتي كه  مي 114

اجازه نداد كه آنان در ركاب وي بجنگند كربال به ياري امام حسين آمدند، امام 
اي به زندگي در اين جهان ندارم، من محتاج  و او را ياري كنند و فرمود: عالقه
  خواهد مرا ياري كند فقط بايد برايم بگريد!! پيوستن به لقاء اهللا هستم، هركه مي

  ديدگاه جديد شيعه -2
قرار گرفته  فحريواقعه عاشورا مورد ت« نويسد: استاد مرتضي مطهري مي

است، و هرچند عوامل تحريف در هر حادثه تاريخي را بايد در اغراض دشمنان 
از ناحيه دوستان  ،آن يافت، ولي متأسفانه در حادثه كربال هرچه تحريف شده

چنانكه  –پردازي است  سازي و افسانه است، و از آنجا كه بشر متمايل به اسطوره
سازي و   در اين قضيه نيز اسطوره –در تمام تواريخ دنيا وجود دارد 

در اين قضيه نيز  –چنانكه در تمام تواريخ دنيا وجود دارد  - پردازي است افسانه
  پردازي غوغا كرده است. سازي و افسانه  اسطوره
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هايي كه در كتب ما  پرستي وجود دارد مانند افسانه در بشر يك حس قهرمان
اند. حال اگر  راي شيخ بهائي جعل نمودهاند يا آنچه را ب براي بوعلي سينا ساخته

ولي در مورد پيشوايان  ،مردم براي نوابغ افسانه درست كنند، ضرر چنداني ندارد
 آورد. مثال در مورد علي زيان فراوان به بار مي ،دين چنين نيست و اين كار

خواست خيبري روبرو شد و  چون آنحضرت در جنگ خيبر با مرحبِاند  نوشته
د، خداوند جبرئيل را فرستاد و ننيم ك آن مرد را به دو تارود آورد ضربتش را ف

كند! پس تو اي  زمين را به دو قسمت مي ،گفت كه اگر شمشير علي فرود بيايد
جبرئيل! برو خود را زير شمشير علي بگير. جبرئيل هم چنين كرد و علي آنچنان 

نيز از ضربت شمشيرش را فرود آورد كه مرحب به دونيم شد و بال جبرئيل 
شمشير علي مجروح گرديد و چنان آسيب ديد كه تا چهل روز نتوانست به 

  !!!آسمان برگردد
در  :نويسد از باب انتقاد مي لؤلؤ و مرجاندر كتاب حاج ميرزا حسين نوري 

كه در جنگ صفين او مردي را به هوا انداخت و اند  شجاعت ابوالفضل نوشته
همينطور تا هشتاد نفر را به هوا انداخت و سپس مرد ديگر و نفر ديگري را و 

 سپس نفر هشتادم را كه به هوا انداخت، هنوز نفر اول به زمين برنگشته بود، و
 15جواني  ،در آن ايام ! در حاليكه حضرت عباسزد راها  آن گردن يكايك

  حضور او در جنگ مورد سئوال است. ساله بوده و اساساً
 ،در بندي آمده است كه عدد لشكر عمر سعد مال آقا اثر ةاسرار الشهاددر 

يك ميليون پياده و ششصد هزار نفر سواره بود و اين لشكر همه از اهل كوفه 
سيصد هزار نفر از آنان را كشت. در حاليكه كوفه  بودند و حسين بن علي

 35را به فرمان عمر بن خطاب ساختند و در زمان شهادت سيد الشهداء، حدود 
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مركز سپاه اسالم جهت  ،گذشت و اين شهر شهر نوساز مي سال از عمر اين
هفتاد يا هشتاد هزار نفر جمعيت بيشتر  ،كنترل ايران بود و شايد در آن وقت

  نداشت.
نويسد: يكي  مي» لؤلؤ و مرجان«و باز حاجي نوري در انتقاد از اهل منبر در 

در يكي از  .فتمر از طالب اهل يزد برايم نقل كرد كه از راه كوير به خراسان مي
دهات نيشابور مسجدي بود و من چون جايي نداشتم به مسجد رفتم و پيش 

نماز خواند و بعد منبر رفت. در آن حال با كمال تعجب ديدم  ،مسجد آمد نمازِ
مسجد مقداري سنگ آورد و تحويل پيش نماز داد. وقتي امام جماعت  كه فراشِ

ها را به  اموش كنند و آنگاه سنگها را خ روضه را شروع كرد دستور داد چراغ
كرد كه صداي فرياد مردم بلند شد. وقتي كه  طرف جمعيت حاضر پرتاب مي

ريزان از مسجد  ها را روشن كردند، مردم سرشكسته و مجروح و اشك چراغ
من به نزد وي رفتم و گفتم: اين چه كاري بود كه كرديد؟!  !شدند مي خارج

كنند، من ديدم چون گريه براي امام  ريه نمياي گ گفت: اين مردم با هيچ روضه
گرياندن اين مردم را  اي انديشيدم و چاره حسين اجر و ثواب زيادي دارد، چاره

  شان ديدم تا گريه كنند!يها سردر كوبيدن سنگ به 
گردد كه اين  بازمي» الشهداء ةضرو«خواني هم به كتاب معروف  قصه روضه

قبل (اواخر قرن نهم) به فارسي و به  پانصد سال كتاب را مال حسين كاشفي
منابع مهمي چون ارشاد شيخ  ،پردازي نوشته است. قبل از اين كتاب صورت مرثيه

 مفيد، تاريخ طبري، كامل ابن اثير و كتب ابن عساكر و خوارزمي، براي مطالعه
سواد بودند يا سواد  يا بي ها ناخو وقايع عاشورا وجود داشت. اما اغلب روضه

 ةروض«به كتاب ها  آن ،مزبور را بخوانند. از اين روعربي شتند كه كتب عربي ندا
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روي آوردند و مطالبي را از اين كتاب حفظ كرده و  ،كه به فارسي بود »الشهداء
آميز شايع شد، ديگر كسي به  دروغ و از زماني كه اين كتابِ ،گفتند باالي منابر مي

  تقن و منابع اصلي مراجعه نشد.واقعي عاشورا نرفت و به كتب م سراغ تاريخِ
آقاي صالحي نجف آبادي است كه با  ،يكي ديگر از علماي محقق شيعه

اصوال امام حسين به قصد حكومت  :اظهار داشت» شهيد جاويد«نوشتن كتاب 
شدن) و با توجه به اينكه از ديدگاه شيعي، حكومت امام،  قيام كرد (نه براي كشته

اي  الب اين كتاب با موافقت و مخالفت عدهحكومتي الهي و منصوص است، مط
موضوع تشكيل  ،هاي فراواني پيش آورد كه جوهره آن روبرو شد و بحث

  حكومت توسط بزرگان دين است.
، كسب قدرت و صآيد كه اگر خاندان پيامبر اي پيش مي در اينجا مسئله

با مخالفان عثمان  دانستند، پس چرا علي حكومت را حق الهي خود مي
و عثمان شد تا صلح برقرار ها  آن واسطه بين ،ري نكرد، بلكه برعكسهمكا

آمده و گفتند: بيا  شدن عثمان كه مردم نزد علي  گردد؟ و چرا پس از كشته
َدُعوِين «گفت: ها  آن را برعهده بگير، آن حضرت استنكاف كرد و به و حكومت

يـالْ وَ  . و چون مردم زياد )1(»س كنيدمرا رها كنيد و به ديگري التما« .» َتِمُسوا َغْريِ
  اصرار كردند، حضرت پذيرفت.

حكومت را حق منصوص  صرسد كه خاندان پيامبر بنابراين، به نظر نمي
قيام كرد، در حقيقت از نيز كه در برابر يزيد  دانستند و امام حسين خود مي
 او استنكاف ورزيد، نه آنكه حكومت را حق الهي خود بداند، هرچند به بيعت با

                                           
  نهج البالغه. 92و خطبه  32صفحه  32، جلد بحار مجلسي -1
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  تر بود. حكومت بر مسلمانان از هركس اليق
بوده است كه به  محسن امين عاملي سيد ،بزرگ شيعهديگر از علماي 

ها پرداخت و به خطبا و اهل منبر  پاكسازي مراسم عزاداري حسيني از بدعت
هشدار داد كه حقايق را بازگو كنند تا مردم از آداب و رسوم جاهليت دست 

  نويسد: مي 363جلد دهم صفحه  »ةيان الشيععأ«بردارند. چنانكه در 
زني، نواختن طبل و شيپور و اعمالي از اين قبيل به حكم عقل و شرع  قمه« 

حرام است، اينگونه اعمال موجب تمسخر و وحشي قلمدادكردن ما توسط 
را نوشت و  )1(»عامل الشبيهالتنزيه أل«نامبرده همچنين كتاب  ».خارجيان شده است

زدن و فرياد  ه اعمال ناروايي چون آزار نفس و بر سر و سينهدر آنجا دربار
شود كه به حساب دين  زشتي اين اعمال آنجا بيشتر مي«نويسد:  برآوردن، مي

 »َعَلْينَا , َوَال َتُكوُنوا َشْيناً َلَنا ُكوُنوا َزْيناً « اند: گذاشته شود، در حاليكه ائمه دين گفته
با آنگونه  ،به راستي »ث سرافكندگي و مذلت!براي ما زينت آفرين باشيد نه باع«

در حاليكه ما چنان اعمالي را در ميان  اند، آبروي اسالم و تشيع را برده ،اعمال
شان، يعني در زمان مأمون و تا  اوايل آل بويه  شيعيان در دوران آزادي و قدرت

كه علماي بزرگي چون شيخ مفيد و سيد مرتضي را بين  ،و حكومت عباسيان
زشت و نامشروع به عنوان  آوردن به اين اعمالِ بينيم. روي داشتند، نمي خود

ات شيطان و از گناهاني است كه خدا و ئ، از القاعزاداري براي امام حسين
نيز از كساني كه دست به چنين  آورد و امام حسين رسولش را به غضب مي

                                           
ترجمه و » هاي نامشروع عزاداري«توسط جالل آل احمد با نام » الشبیهالتنزیه ألعمال «رساله  -1

  منتشر گرديده است.» انجمن اصالح«توسط 
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حضرت به اعالم بيزاري نموده است (رجوع به وصيت آن  ،زنند اعمالي مي
). دين اسالم، دين عقل است و مسلمان واقعي بر مبناي ‘خواهرش زينب

عقل آن را پذيرفته است. بنابراين، هركاري كه مخالف عقل باشد قطعا حرام 
چه در ايران باشد و چه در عراق، چه در مكه و چه در  ،ها است. اين وحشيگري

و مخالف دين و شرع آفريقا و چه در هند و پاكستان، هرجا كه باشد حرام 
دين جنون و در انظار و معابر عمومي اسالم را  ،است. با اينگونه اعمال

و اكثر علماي نجف چون سيد ابوالحسن اصفهاني، ميرزا اند  آبرويي جلوه داده بي
اين  ،هاي خود در پاسخ سواالت مردم قمي و كاشف الغطاء، همه در رساله

  ».انداعمال را حرام دانسته
ها را به جاي امور مستحب  ن گناهان اين است كه  انسان بدعتبزرگتري

 19و  18گرفته و يا امور مستحبي را بدعت وانمود كند. چنانكه در صفحات 
  :خوانيم كه از قول دكتر علي شريعتي مي» هاي نامشروع عزاداري«كتاب 

عاشورا و فرهنگ خون و شهادت در پيشينه تاريخي مردم اين مرز و بوم «
هاي اجتماعي و سياسي  ها و خيزش بسياري از انقالب ه موتور محركهموار

بوده و همواره ياد و ذكر اين قيام و حركت، خون تازه اي بوده كه در عروق 
به  حكومت صفوي .آفريده است مردم خموش و خفته، حيات و جنبش مي

و عمله ظلمه، براي آنكه از اين تهديد مدام » آخوندهاي درياري«دستياري 
هاي ستمديده  ني براي خلقسكّم بهزا را  نده و انقالبپرهايي يابد و اين خون ت

حماسه و ايثار را به حسين اشك و عزا تبديل كند، با  مبدل سازد و حسينِ
هاي غلط عزاداري و حتي با  به آداب و رسوم انحرافي و سنتزدن  دامن

زيادي كرد تا روح  هاي هاي سوگواري مسيحيان به ايران، تالش واردكردن آئين
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حماسه حسيني را منقطع كرده و آن را به صورت يك سلسله آداب و رسوم 
  ».محتوي درآورد چشم پركن اما بي

دهد كه علماي شيعه اماميه در عصر قاجاريه نيز به تبعيت  تاريخ گواهي مي
از علماي دوران صفويه، مردم را از حقيقت نهضت عاشورا آگاه نكردند و شعرا 

خلق و انحطاط  فريبراه  ،داران، همه در يك راستا و عوام و سرمايه و علما
ني كه در عصر قاجاريه او را آقاپيمودند، چنانكه ميرزا حبيب اهللا  جامعه را مي

 ، چنين سروده است:)1(لقب داده بودند» مجتهد الشعراء«
روزوشـبسـان؟چهزديده،خونبارد،چه؟
بود؟ حسين، ز نژاد كه؟ ازعلينامش چه

كجا؟ دشت كربالشد؟ شهيد شد بهچون
ظهـر وقتهنگام؟چهروز!نهشد؟كشتهشب

اد؟ دادآبش نـد شد؟ نه، كسكشتهسيراب
مظلوم شد شهيد؟ بلي، جرم داشت؟ نـه 
بهرچه؟ بهر آنكـه شـود خلـق را شـفيع    

  

ولياءچرا؟ از غم، كدام غم؟ غم سلطان ا 
كه؟ مصطفيجدشبود؟ فاطمه،مامش كه

شد از گلو بريده سرش؟ ني نـي از قفـا  
كي؟ عاشـر محـرم، پنهـان؟ نـه، بـرمال     
كه؟ شمر، از چه؟ از سرِ سرچشـمه فنـا  

كه بد؟ خدابود؟ هدايت،يارشچهكارش
شرط شفاعتش چه بود؟ نوحـه و بكـا!  

  

 
 
 
 
 
 

ه گفتند كه فايده مهم مبارز بزرگان و پيشوايان ديني به مردم مي ،بدين ترتيب
كردن و  شفاعت از شماست و شرط شفاعت او هم در گريه امام حسين 

همان فلسفه فكري مسيحيان است  ،زدن و زنجيرزني براي او است!! و اين سينه
خود را فرستاد تا قرباني شود و هركس به او  هگويند: خداوند پسر يگان كه مي

پيشقدم شد  سيحم ،كند. به زبان ديگر ايمان آورد، گناهانش را بازخريد مي
پيروان او با عشق و ايمان  ،كشته شود و از آن پس ناهگ تا پس از تحمل رنج، بي

                                           
  زيست. در زمان حكومت محمد شاه و ناصرالدين شاه ميخاقاني  -1
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. همين طرز فكر را ما )1(د)نباش به وي، نجات پيدا كنند (هرچند فاقد عمل صالح
بر اين باوريم كه هدف  ،ايم و در حقيقتعاشورا دنبال كرده هايرانيان در واقع

وانين الهي نبوده است، زيرا در نهايت او از امام حسين طرفداري از ق
شكنان حمايت خواهد كرد! آري، بيشتر ما بر اين باوريم كه اگر  قانون

پيشگان و منحرفان هم با اشك و ناله و آه محبت خود را به  خيانتكاران، جنايت
  يابند!! امام حسين به نمايش بگذارند، به شفاعت آن حضرت نجات مي

  اهل سنت مايبعضي عل ديدگاه -3
 232در صفحه  و ،استمالكي مذهب فقيهي  وي ابوبكر بن العربي: الف)

يزيد را مردي زاهد و شايسته حكومت  »العواصم من القواصم«كتاب خود به نام 
حركت ضعيف در برابر  حسين حركت امام«نويسد:  ميكند و  معرفي مي

 فرموده بود:بر طبق قانون جدش صورت گرفت كه  ،قوي بود و شهادت وي
اين  اما. »هركس تصميم به تفرقه در ميان امت متحد من داشت، او را بكشيد«

در برابر «گويد:  استدالل درست نيست، زيرا حديث نبوي (به فرض صحت) مي
دارند و در امر حق وحدت دارند،  اين امت همدل كه در راه صحيح گام برمي

اي متحد و  ر زمان يزيد، جامعه. اما جامعه د»و جدايي محكوم است عامل تفرقه
براي رهبري قيام عليه يزيد  همدل نبود، چنانكه كوفيان از امام حسين

يزيد وارث حكومتي ديكتاتوري و مستبد شده بود، با  ،به عالوه .دعوت كردند
گرفت و بزرگان جامعه يا بايد به زير سلطه حكومت او  تهديد از مردم بيعت مي

هركس از شما «فرموده بود:  صو پيامبر خدا ،شدند رفتند و يا كشته مي مي

                                           
  پولس در رسائل خود كه همراه انجيل است اين مطلب را آورده است. -1
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عمل منكري را ديد، الزم است عمال آن را تغيير دهد و اگر نتوانست، بايد با 
معاويه اقدام  .»زبان با آن مخالفت ورزد و اگر نتوانست در دل با آن مخالفت كند

وراي حكومت را با ش ،به عملي كرد كه نه مورد قبول سني بود و نه شيعه. سني
اما معاويه  ،كرد دانست و شيعه آن را نصب الهي قلمداد مي مسلمين مي

ت نهاد. ثاش را خود منصوب و تعيين كرد و بناي حكومت را بر ورا خليفه
دانند، زهد او را براساس  كساني كه يزيد را شخصي زاهد و شايسته حكومت مي

يزيد «گويد:  ه مينقل كرده باور دارند ك» زهد«آنچه احمد بن حنبل در كتاب 
گفت: هركدام از شما چون از بيماري شفا يافت خطاهاي گذشته را ترك و 

. اما اين استدالل »اعمال خوب را ادامه دهد (و اين سخن شخص زاهدي است)
آيد و هركس را بايد با اعمالش  درست نيست، زيرا زهد با شعار به دست نمي

  شود. يد با زهد تطبيق نميسنجيد و با هيچ معياري، عملكرد و كردار يز
شناس و مورخ بزرگ اسالمي در مقدمه مشهور كتاب  جامعه ابن خلدون )ب

 امام حسين«نويسد:  ابوبكر بن العربي پرداخته و مي هعقيد به رد» العبر«
. و سپس به »شايسته خالفت بود، اما او در بررسي موازنه قدرت دچار اشتباه شد

قومي با نهضت  تعصب«گويد:  رب پرداخته و ميبررسي تعصب قوميت در ميان ع
داً مجد ،و تعاليم او كنار رفت، ولي پس از فوت آن حضرت صپيامبر اسالم

تر از بني اميه است و امام  هاشم به مراتب ضعيف معلوم شد كه اين تعصب در بني
  .»را پيروز كردها  آن ها مويمحاسبه غافل گرديد و تعصب قومي ا حسين از اين

 ،»داء حسـين بـن علـي   ابوالشـه «در كتـاب   :ي از نويسندگان معاصريكج) 
  خوانيم: مي ،)1(مصر يكي از دانشمندان ي نوشته

                                           
  عباس محمود عقاد مصري. -1
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رفت. وي  مي مردي هوشيار به شمار يزيد مردي پليد بود و امام حسين نيك«
هاي  هاي پايمال شده و احياي سنت جهت ابقاي ارزش ،با تشخيص صحيح
. و ما اين »رفتن بود، اقدام و قيام كرد بين كه در حال از ،صجدش، رسول خدا

كه شرحش را در صفحات بعد خواهيد  ،بينيم نظريه را به حقيقت نزديكتر مي
  خواند.

 هاي باعاشورا كتاصوالً بايد دانست كه علماي اهل سنت و تشيع، درباره 
لوط ل ترين مقاتل، مقت از قديمي اند. نهادهها  آن نام مقتل بر و نمودهزيادي تأليف 

است. تاريخ طبري حوادث آن روز را از قول وي » فخنَابي م«با كنيه  بن يحيي
» كلبي«معروف به  هشام بن محمدمقتل  ،از مقاتل مهم ديگر .)1(كند نقل مي

  .)3(»بحاراألنوار«و » لهوف«معروف به  سيد بن طاووس. و مقتل )2(است
پرداختنـد، بلكـه    نمـي  به تحليـل حـوادث تـاريخي    ،در گذشتهنياكان ما البته 
  فقط نقل وقايع بود.ها  آن روش

ِ  َمنْ «كنند كه  نقل مي صروايتي از رسول اكرم ِ  َفَقدْ  الَمَنامِ  يِف  َرآ  َفإِنَّ  ،َرآ
ْيَطانَ  كسي كه مرا در رؤيا ببيند، رؤياي صحيح ديده، شيطان به « .»ِ  َفَتَمثَُّل  الَ  الشَّ

چون امام  اند: از اينرو گفته .)4(»ندك صورت من در خواب بر كسي جلوه نمي

                                           
  زيسته است. ف به شيعه زيديه متمايل بوده و در قرن دوم هجري ميابي مخن -1
  كلبي از علماي قرن دوم هجري است. -2
  آوري شده است. واقعه عاشورا در جلد دهم كتاب بحار األنوار چاپ قديم جمع -3
را ديده  صمصلحان گويند: اين عقيده در حالي صادق است كه كسي قبالً رسول خدا  -4

توان گفت كه در رؤياي او  الً رسول خدا را نديده باشد به چه دليل ميباشد و اگر قب
  همان پيامبر ظاهر شده است؟
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را در خواب ديد، پس رؤياي او حق بود، و  صپيامبر خدا حسين
به طرف عراق برو كه خداوند  فرمود: در خواب به امام حسين صپيامبر
ات را اسير ببيند. و استدالل كردند كه چون  خواهد تو را مقتول و خانواده مي

فرزندش را در راه خدا سر ببرد، براي امام  خواسته بود خداوند از ابراهيم
  نيز همين حالت اتفاق افتاد و اين پيام را در خواب به او رساندند. حسين

اما خداوند نخواسته بود كه  اند: مصلحان در پاسخ به چنين استداللي گفته
كشته شود، بلكه آزمايش بود تا ايثار و قدرت روحي  فرزند حضرت ابراهيم

نقطه اوج و كمال برسد و چون مقصود حاصل شد، فرمان آمد،  به ابراهيم
خدا امام  ، ولي از آنجا كه به فكر مردم القاء شده كه به خواست»دار دست نگه«

گويند: پس يزيد و سپاهيان او هم  اي مي حسين و يارانش شهيد شدند، لذا دسته
اي در شك قرار  گناهي نداشتند، زير ا امر خدا را اطاعت كردند! در نتيجه عده

فكرشان را اند  گيرند و در اثر اين القاء جبري، مردم حتي جرأت پيدا نكرده مي
شدن  شان با متوسل وارد ميدان نهضت عظيم عاشورا كنند، چرا كه بزرگان مذهب

و سرانجام، اند  به روايتي ضعيف، يك حركت عظيم تاريخي را وارونه جلوه داده
به خيال  بينيم ديد و نصيب اين است كه فعال ميآن قيام بدون الگو و اسوه گر

  كنند! واهي ثواب و نجات، مرتب آه و ناله و عزاداري مي
براي گروه ديگري از مردم اين تفكر پيش آمده كه مگر براي هر قيامي الزم 

و اگر چنين است  ؛ببيند تا حقيقت آن قيام مشخص گردد است انسان خواب
مسلم بن عقيل را براي  چرا امام حسين ا؛ يچه نيازي به آن مقدمات بود

  سازد. اينگونه اقدامات با حركت براساس رؤيا، نمي .بيعت به كوفه فرستاد
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مردم را به دور خود جمع كرد و  ،ژاندارك فرانسوي برپايه يك رؤياي كاذب
قيام كنم  تانام كه با ياري شما بر ضد انگلس گفت: من از طرف خدا مأمور شده

الهي او با شكست مواجه شد و خود او را زنده  -به اصطالح- يام ق و سرانجامِ
 كه براي جنگ با يزيد هرگز نگفت در آتش سوزاندند. اما امام حسين

كه از ظلم يزيد به تنگ  ،مأموريت الهي دارد، بلكه به درخواست مردم كوفه
  د.آمده و از او براي رهبري قيام عليه يزيد دعوت كرده بودند، پاسخ مثبت دا

شيعه امروز معتقد است كه امامان معصوم بودند و علم غيب  ،از سوي ديگر
دانستند كه چه  گويند: آن بزرگان با علم غيب مي داشتند. به عبارت ديگر مي

شوند، اما حق استفاده از آن  شوند و يا با كدام غذائي مسموم مي زماني كشته مي
فتارشان مانند كساني باشد كه آگاهي و علم غيب را نداشتند! يعني الزم بود ر

دانند و به عبارت ديگر خود را به نفهمي بزنند كه چنين كاري از ساحت  نمي
دانست كه به زودي  مي اگر امام حسين .به دور است مقدس امام حسين

كشته خواهد شد و سرش باالي نيزه خواهد رفت و فرزندانش كشته يا اسير 
گشت؟  ه چيز ديگري در طول راه نصيبش ميخواهند شد، آيا غير از غم و اندو

و آيا در چنين شرايطي آنهمه تالش براي پيروزي و بحث و جدل با سپاه يزيد 
  داشت؟ معني مي

گوهاي و شدن موضوع الزم است گامي فراتر از گفت بنابراين، براي روشن
امام را » علم غيب«و » عصمت«يابي قضيه، بحث  معمولي برداشت و در ريشه

داراي خلقت  صو اساساً رسول اكرم اخت كه آيا امام حسينمطرح س
 ،توانستند جز خير و صواب انجام دهند و اگر چنين بوده خاصي بودند كه نمي
كه مثل آنان خلقت استثنايي  ،براي مردم عاديها  آن بودن  موضوع الگو و اسوه
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انستند كه د مي شانبه علم غيب بنا ،شود؟ و اگر آن بزرگان چه مي اند، نداشته
شدن است، چرا در آن راه قدم گذاشتند و به  روند كشته راهي كه مي سرانجامِ

  نوعي خودكشي دست زدند؟!
ما در اينجا، به جاي آنكه افكار و عقايد خويش را ارائه دهيم، به كتاب خدا 

جوييم و پاسخ اين سؤاالت را طي فصول بعد  رجوع كرده و از آن استعانت مي
  دهيم. ارائه مي





  
  
  
  

 

  قسمت اول:
  معصوم بودن امام حسين

دانستن انبيا و امامان در بين علماي شيعه يك مبحث كالمي است، نه  معصوم
گويند: اگر ما نتوانيم عصمت پيامبران را ثابت كنيم، اعتمادمان نسبت  مي قرآني.

شود، زيرا ممكن است در وحي الهي هم دخل و تصرفي كرده  كم ميها  آن به
هايي را  آن لغزش اند، چنين افكاري را الگوي ذهني خود قرار دادهباشند. و چون 

معناي  و به انحاي گوناگون تأويل كرده ،كند از انبياء مطرح مي قرآن كريمكه 
به جاي اصالح افكار  ،كنند. بدين ترتيب از آن آيات استخراج مي يديگر

  اند! ميل كردهافكار بشري خود را به قرآن تح ،خويش و انطباق آن با كتاب خدا
توانستند  و نمياند  شكي نيست كه پيامبران در ابالغ وحي معصوم بوده

  خوانيم: تغييري در وحي الهي بدهند، چنانكه در قرآن مي
َۡعلَمَ  ٢٧رََصٗدا  ۦيَۡسلُُك ِمۢن َبۡيِ يََديۡهِ َوِمۡن َخۡلفِهِ  ۥفَإِنَّهُ ﴿ بۡلَُغواْ  ّلِ

َ
ن قَۡد أ

َ
أ

ٍء َعَدَدۢا رَِسَٰلِٰت َرّبِِهۡم وَ  ۡحَصٰ ُكَّ َشۡ
َ
يِۡهۡم َوأ َحاَط بَِما َلَ

َ
  .]٢٨−٢٧[اجلن:  ﴾٢٨أ

(و براي آن رسول) از پيش رو و پشت سر (خداوند) نگهبانـاني (از قـواي   «يعني: 
و اند  رساالت پروردگارشان را ابالغ كردهها  آن ملكوتي) قرار داده است تا بداند كه
  .»احاطه دارد و حساب هرچيز در اختيار اوست خداوند به آنچه نزد رسوالن است

دهد كه پيامبران در گرفتن وحي و رساندن آن به مردم  اين آيه دقيقا نشان مي
  فرمايد: مي نيز چنانكه در مورد حضرت عيسياند  معصوم بوده
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يَّۡدَنُٰه بُِروِح ﴿
َ
  .]٢٥٣[البقرة:  ﴾ۡلُقُدِس ٱَوأ

  .»پاك و مقدسي تأئيد و (تقويت) كرديم ما او را (در رسالت خود) با روح«يعني: 
اما سئوال اصلي اين است كه آيا پيامبران ممكن است خارج از حوزه وحي 
الهي مرتكب اشتباه و لغزش شوند؟! در اين باره موارد روشني بنابه قرآن به 

  آيد: دست مي

  خطاي حضرت موسي -1
 وم خود،پس از گرفتن وحي و بازگشت از كوه به ميان ق حضرت موسي

كوتاهي كرده  را مشرك يافت و به تصور اين كه مبادا برادرش هارونها  آن
 هارون ه است.باشد، به اعتراض سر و ريش او را كشيد كه چرا كوتاهي كرد
را از شرك ها  آن جواب داد: من در غياب تو مردم را به توحيد دعوت كردم و

فرو  چون خشم موسي تا جايي كه نزديك بود مرا بكشند. ،داشتم بازمي
  .)1(به اشتباه خويش پي برد و از خداوند براي خود طلب مغفرت نمود ،نشست

                                           
ا﴿فرمايد: ميخداوند متعال  - 1 ٰ  ُموَسٰٓ  رََجعَ  َولَمَّ َ ِ ِسفٗ  نَ َبٰ َغۡض  ۦِمهِ قَوۡ  إ

َ
 ُتُموِن َخلَفۡ  َسَمابِئۡ  قَاَل  اأ

َعِجلۡ  ِديۖٓ َبعۡ  ِمنۢ 
َ
مۡ  تُمۡ أ

َ
لۡ  َرّبُِكۡمۖ  رَ أ

َ
 ٱ َق َوأ

َ
ۡ ۡل َخذَ  َواحَ ل

َ
  َوأ

ۡ
ِخيهِ  ِس بَِرأ

َ
هُ  أ مَّ  نَ بۡ ٱ قَاَل  هِۚ إَِلۡ  ۥٓ َيُرُّ

ُ
 إِنَّ  أ

ْ  َعُفوِن َتۡض سۡ ٱ مَ َقوۡ لۡ ٱ َ  ُتلُونَِن َيقۡ  َوَكُدوا  ٱ ِبَ  ِمۡت تُشۡ  فَ
َ
ٓ عۡ ۡل َ  ءَ َدا ٰ ٱ مِ َقوۡ لۡ ٱ َمعَ  ِن َعلۡ َتۡ  َو  ١٥٠ لِِميَ لظَّ

ِخ  ِ  فِرۡ غۡ ٱ َرّبِ  قَاَل 
َ
دۡ  َوِل

َ
نَت  تَِكۖ رَۡحَ  ِف  َناِخلۡ َوأ

َ
رۡ  َوأ

َ
ٰ ٱ َحمُ أ     ]١٥١ − ١٥٠[األعراف:  ﴾١٥١ ِحِيَ لرَّ

 اريو بس نيآمد خطرناك] خشمگ شياز آن پ ي[پس از آگاه يكه موس يو هنگام«
[با  ايآ د،يبود ميبرا ينانيقومش بازگشت، گفت: پس از من بد جانش ياندوهناك به سو
 دي[و صبر نكرد ديگرفت يشيبر فرمان پروردگارتان [كه در تورات آمده] پ پرستش گوساله]

ابالغ كنم؟] و الواح را افكند و سر برادرش را گرفت  او فرمان خدا را به شم ميايتا من ب
گروه مرا  نيفرزند مادرم! ا ي. [هارون] گفت: اديكش يخود م يبا خشم] او را به سو [و
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  صخطاي پيامبر اكرم  -2
  خوانيم: مي 105 ةنساء، آي ةدر قرآن سور

﴿ ٓ ا نَزۡلَآ إَِلَۡك  إِنَّ
َ
ِ  ۡلِكَتَٰب ٱأ َٰك  لَّاِس ٱِلَۡحُكَم َبۡيَ  ۡلَقِّ ٱب َر

َ
ۚ ٱبَِمآ أ ُ َّ  َ  تَُكن َو

  .﴾١٠٥ّلِۡلَخآئِنَِي َخِصيٗما 
اي پيامبر! ما اين كتاب را به حق به سوي تو نازل كرديم تا بنابر آنچه خدا «يعني: 

  .»نشانت داده بين مردم حكم كني، پس مدافع خائنين مباش

                                                                                                  
بود مرا به قتل برسانند، پس مرا با مؤاخذه كردنم دشمنْ  كيناتوان وزبون شمردند، و نزد

] گفت: پروردگارا! مرا و ي[موس شاد مكن، و [هم طراز] باگروه ستمكاران قرار مده.
  .»يمهربانان نيو ما را در رحمتت درآور، كه تو مهربان تر امرز،يبرادرم را ب

ٰ  ُل َقبۡ  ِمن ُرونُ َهٰ  لَُهمۡ  قَاَل  َولََقدۡ ﴿ ِطيُعوٓ  تَّبُِعوِن ٱفَ  نُ َمٰ لرَّحۡ ٱ َربَُّكمُ  نَّ  ۦۖ بِهِ  فُتِنُتم إِنََّما مِ َقوۡ َي
َ
ْ َوأ  ا

مۡ 
َ
ْ  ٩٠ رِيأ ٰ  هِ َعلَيۡ  حَ نَّۡبَ  لَن قَالُوا ٰ  ِكفِيَ َع ٰ  قَاَل  ٩١ ُموَسٰ  َناإَِلۡ  ِجعَ يَرۡ  َحتَّ ٰ َي  إِذۡ  َمَنَعَك  َما ُرونُ َه

يۡ 
َ
ْ َضلُّوٓ  َتُهمۡ َرأ َّ  ٩٢ ا

َ
َفَعَصيۡ  تَتَّبَِعنِۖ  أ

َ
مۡ  َت أ

َ
  َ  َنُؤمَّ يَبۡ  قَاَل  ٩٣ رِيأ

ۡ
َ  َيِت بِلِحۡ  ُخذۡ تَأ   َو

ۡ
 إِّنِ  ِسۖٓ بَِرأ

ن َخِشيُت 
َ
ٰٓ إِسۡ  بَِنٓ  َبۡيَ  َت فَرَّقۡ  َتُقوَل  أ     ]٩٤,  ٩٠[طه:  ﴾٩٤ ِل قَوۡ  قُۡب تَرۡ  َولَمۡ  ءِيَل َر

گوساله  نيا لهيبه وس قوم من! شما يبه آنان گفته بود: ا نياز ا شيهارون پ يبه راست«
از  ني] رحمان است، بنابرايپروردگارتان [خدا ديترد يو ب د،يمورد امتحان قرار گرفته ا

گفتند: ما همواره بر  .دييو فرمانم را اطاعت نما ديكن يروياو هستم] پ امبريمن [كه پ
 يكه موس ي[هنگام ما باز گردد. يبه سو يتا موس ميمان يم يگوساله باق دنيپرست

تو را مانع  زيآنان گمراه شدند چه چ يديد يهارون! وقت يازگشت، به هارون] گفت: اب
 يچياز فرمان من سرپ ايآ ؟يكن يرويبا گمراهان] پ ديمرا [در برخورد شد نكهياز ا شد،
 اني: مييكه بگو دميو نه سرم را، من ترس ريمرا بگ شيپسر مادرم! نه ر يگفت: ا ؟يكرد
] لياسرائ يو سفارش مرا [در حفظ وحدت بن يانداخت يياتفرقه و جد لياسرائ يبن

  .»ينكرد تيرعا
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شود كه مورد خطاب، شخص رسول اكرم است.  از ابتداي آيه مشخص مي
شري نسبت به مسلمانان حسن نيت داشت و بر طبق روال افكار ب صپيامبر

نسبت به يهوديان بدبين بود. سرقتي پيش آمده بود كه مردي يهودي نسبت به آن 
 صكردند. اگر رسول خدا گناه بود، ولي پيامبر خدا و مسلمانان جز اين فكر مي بي

بودن جهاني او وارد » اسوه«كرد، ممكن بود خللي بر  در اين قضاوت اشتباه مي
  فرمايد: مي از اين رو پيك وحي حاضر شده و او را هوشيار ساخت. و متعاقباشود 
ۖ ٱ ۡسَتۡغفِرِ ٱوَ ﴿ َ َ ٱإِنَّ  َّ   .]١٠٦[النساء:  ﴾١٠٦َكَن َغُفوٗرا رَِّحيٗما  َّ

  .»بسيار غفور و مهربان است اهللا(اي پيامبر!) از خداوند طلب آمرزش كن كه «يعني: 
دهد كه انديشه دفاع از خائنين سهواً  مي به خوبي نشان» استغفار«واژه 

صورت گرفته و پيامبر دچار اشتباه شده بود (شأن نزول اين آيه در تفسير مجمع 
  شود، آمده است). البيان كه از كتب معتبر شيعه شمرده مي

فقط براي انبياء خدا محفوظ بوده و نه براي ائمه و  ،البته اينگونه مقام اصالح
  وحي الهي قرار نداشتند.ديگران كه در معرض 

  صهم خطاي پيامبر باز -3
  فرمايد: خداوند در آيه اول سوره تحريم مي

َها﴿ يُّ
َ
أ َحلَّ  لَِّبُّ ٱ َيٰٓ

َ
ُ ٱلَِم ُتَّرُِم َمآ أ ۡزَوِٰجَك  َّ

َ
  .﴾لََكۖ تَۡبَتِغ َمۡرَضاَت أ

دن آور اي پيامبر! چرا چيزي را كه خداوند برايت حالل كرده، در بدست«يعني: 
  »داري؟ خشنودي همسرانت، بر خود حرام مي

 صاز افتخارات اسالم يكي همين مسأله صداقت و راستگويي پيامبر اكرم
است كه حتي انتقادات خداوند را هم بر خودش كامالً ابالغ كرده است. پيامبر 
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امري را كه برايش جايز بود به خاطر زنانش بر خود حرام كرده بود كه  صخدا
شد، از اين جهت  جستند و حالل خدايي حرام مي به او تأسي ميشايد ديگران 

  او را تصحيح كرد. پيك وحي اشتباه

  صايضاً خطاي پيامبر -4
سران و ثروتمندان قبائل را جمع كرده و در مقام ارشاد  صپيامبر اسالم

نيز به تبعيت ها  آن ايمان آورند و در نتيجه پيروانها  آن گفت تا شايد سخناني مي
گرم تبليغ بود كه عبداهللا بن ام  صشان ايمان بياورند. رسول خدا بزرگاناز 

من  !يا رسول اهللا«گفت:  صمكتوم كه مرد كوري بود وارد شد، به پيامبر
، »مشتري سخن حق هستم، به من آنچه را خدا به تو وحي كرده است بياموز

دل با خود  هم كشيد و به او توجه ننمود و احتماالً درروي در  صپيامبر خدا
توانستم اين  نبود من مي موقع مزاحم من شده، اگر او گفت: اين كور بي

ثروتمندان را هدايت كنم. (در حاليكه او كور بود و ترشرويي و اخم رسول 
  را نديد). صخدا

اند  كه اين قضيه را به نوعي حل كنند و گفتهاند  در تفاسير شيعه سعي كرده
م كرد و بنابراين خداوند عثمان را شماتت كرده عثمان آنجا نشسته بود و او اخ

  فرمايد: است، نه پيامبر را! در صورتي كه آيه مي
ا َمن َجآَءَك يَۡسَعٰ ﴿ مَّ
َ
  ﴾٨َوأ

  .»آيد و اما كسي كه شتابان به سوي تو مي«
  ﴾٩وَُهَو َيَۡشٰ ﴿
  .»در حاليكه از خدا ترس دارد«
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نَت ﴿
َ
ٰ  فَأ   .]١٠−٨[عبس:  ﴾١٠َعۡنُه تَلَهَّ

  !)».شوي مي ديگران به سرگرم و( ورزي پس تو از او غفلت مي«
بوده  صدهند كه روي سخن با رسول خدا به وضوح نشان مي اين آيات

است، نه عثمان. چنانكه در تفسير مجمع البيان نيز آمده است كه هروقت 
 فرمود: اين كرد و مي ديد، از او تجليل مي را مي» عبداهللا بن ام مكتوم« صپيامبر

  مردي است كه خداوند مرا به خاطر او توبيخ نمود.
خارج از محيط وحي  صحكايت از آن دارند كه پيامبر خدا ،پس اين آيات

اگرچه اشتباه او براي دين خدا و از روي دلسوزي بود،  ؛مرتكب اشتباه شده بود
  ولي باالخره اشتباه بود.

  صهم خطاي رسول خدا باز و -5
نسبت داده شده، چنانكه  صمعني گناه، به پيامبر به» ذنب« ،قرآن كريمدر 

  فرمايد: سوره محمد مي 19آيه 
نَّهُ  ۡعلَمۡ ٱفَ ﴿

َ
َّ  ۥأ ِ ٓ إَِلَٰه إ ُ ٱَ بَِك َولِلُۡمۡؤمِنَِي وَ  ۡستَۡغفِرۡ ٱوَ  َّ   .]١٩[حممد:  ﴾لُۡمۡؤمَِنٰتِۗ ٱِلَ

پس بدان كه جز خدا معبودي نيست و براي گناه خودت و گناه «يعني: 
  .»دان و زنان مؤمن آمرزش بخواهمر

او  ،در رديف گناه ديگر مردم نيست كه در آن صورت صالبته گناه پيامبر
صبري،  بي كردنِ به كور، چون اخم ،گناه پيامبران .شايسته مقام رسالت نبود

 بود آن پيامبرِ  كه شايسته هاست آن شدن به قضاوت عجوالنه و نظائر نزديك
  را نيز ترك كند.ها  آن لق عظيم،داراي خُ
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  قرآن هگيري غلط از آي نتيجه -6
احزاب براي اثبات عصمت اهل  ةسور 33در تفاسير شيعه معموالً به آيه 

مذكور  ةشود. بنابراين الزم است در اينجا نظري به آي استناد مي ‡بيت
  بيافكنيم.

ُ ٱإِنََّما يُرِيُد ﴿ ۡهَل  لرِّۡجَس ٱِلُۡذهَِب َعنُكُم  َّ
َ
   ﴾٣٣ ٗياَوُيَطّهَِرُكۡم َتۡطهِ  ۡيِت ۡلَ ٱأ

  .]٣٣[األحزاب:
خواهد ناپاكي را از شـما اهـل ايـن خانـه ببـرد و كـامالً        به راستي خدا مي«يعني: 
  .»تان گرداند پاكيزه

ٰ «قرينه  ٓ َي دهد كه  در صدر مطلب (ابتداي آيه تطهير) نشان مي» لَِّبِّ ٱ ءَ نَِسا
تغليب در اين آيه  همير مذكر بنابر قاعد(و لذا ضاند  مقصود، زنان پيامبر بوده

متعاقباً  ،رو از اين .شود هود ديده مي ةسور 73 ةچنانكه در آي ،بكار رفته است
  فرمايد: آيه مي
﴿ ٰ ٓ َي َحدٖ  ُتَّ لَسۡ  لَِّبِّ ٱ ءَ نَِسا

َ
ٓ ٱ ّمِنَ  َكأ ۚ تََّقيۡ ٱ إِنِ  ءِ لّنَِسا َ  ُتَّ ِ  نَ َضعۡ َتۡ  فَ  َمعَ َفَيطۡ  لِ َقوۡ لۡ ٱب

ِيٱ عۡ  ٗ َقوۡ  نَ َوقُلۡ  َمَرٞض  ۦبِهِ قَلۡ  ِف  لَّ َ  ُبُيوتُِكنَّ  ِف  نَ َوَقرۡ  ٣٢ اُروفٗ مَّ  نَ َتَبَّجۡ  َو
 ٱ ِهلِيَّةِ َجٰ لۡ ٱ َتَبُّجَ 

ُ
ۖ ۡل قِمۡ  وَلٰ

َ
لَوٰ ٱ نَ َوأ َكوٰ ٱ َوَءاتِيَ  ةَ لصَّ ِطعۡ  ةَ لزَّ

َ
َ ٱ نَ َوأ    ﴾ۥٓ َورَُسوَلُ  َّ

    ]٣٣ −٣٢حزاب : األ[
نان ديگر نيستيد، اگر پرهيزكاري كنيد، پس در گفتار نرمي شما مانند هيچيك از ز«

طمع ورزد، سخن پسنديده گوييد، در  ،نكنيد تا آنكس كه مرضي در دل دارد
هاي دوران جاهليت را پيش نگيريد، نماز را  گري آرام گيريد و جلوه هاي خود خانه

  .»به پا داريد و زكات دهيد و خدا و پيامبر او را اطاعت كنيد
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مطرح نيست، بلكه سخن » تكويني«شود كه در اين آيه، طهارت  حظه ميمال
است. يعني اينكه انسان خود را از طريق عبادات و رعايت » تشريعي«از طهارت 

  اوامر الهي، از گناهان پاك كرده متقي شود.
گويند اين آيه خود دليل بر عصمت خانواده پيامبر است. در حالي كه  اما مي

در قرآن به مصاديق مختلف بكار رفته است. هم همسران » لأه« هواژ :اوالً
دارند،  صپيامبر، هم خانواده او و هم كساني كه اشتراك عقيدتي با رسول خدا

شود كه پسر نافرمان نوح  شوند. از اينرو مالحظه مي او محسوب مي» اهل«جزء 
وره هود شود، چنانكه در س جزء اهل او خوانده نمي ،هرچند زاده آن پيامبر بود

  فرمايد: مي 46 ةآي
ۡهلَِك  ۥَيُٰنوُح إِنَّهُ  قَاَل ﴿

َ
  .﴾لَۡيَس ِمۡن أ

  ».از اهل تو نيست. (يعني هم عقيده تو نيست)آن پسر  !اي نوح«
تواند هريك از  ) مي33در آيه تطهير (احزاب /  »اهل« ةژبنابراين، منظور از وا

ه به قرين ت باشد و بنااو و يا همفكران آن حضر هموارد همسران پيامبر، خانواد
  در صدر آيه، منظور همسران پيامبر است.» يا نساء النبي«

است (نه عصمت ذاتي) » تشريعي«آيه تطهير به وضوح بيانگر طهارت  :ثانياً
  فرمايد: زيرا مي

اگر پرهيزگار باشيد، اگر عفت پيش گيريد، اگر نماز به پا داريد و اگر زكات 
شويد. و اين موضوع  اعت كنيد، پاك ميدهيد و اگر از خدا و رسول اط

درباره  سوره مائده 6و خانواده او هم ندارد، چنانكه آيه  صاختصاص به پيامبر
  فرمايد: مؤمنان ديگر مي
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ُ ٱَما يُرِيُد ﴿ َّ  ٰ يُرِيُد ِلَُطّهَِرُكۡم َوِلُتِمَّ  ِكنِلَۡجَعَل َعلَۡيُكم ّمِۡن َحَرٖج َوَل
  .﴾٦لَُّكۡم تَۡشُكُروَن َعلَۡيُكۡم لَعَ  ۥنِۡعَمَتهُ 

خواهد (با فرمان عبادات و احكام) بر شما سخت گيرد، بلكه  خدا نمي«يعني: 
تان سازد و نعمتش را بر شما تمام كند، باشد  خواهد (به وسيله اين احكام) پاك مي

  .»كه سپاسگزار باشيد
  فرمايد: مي 103و باز در سوره توبه آيه 

ۡمَوٰلِِهۡم َصدَ  ُخذۡ ﴿
َ
  .﴾قَٗة ُتَطّهِرُُهۡم َوتَُزّكِيِهم بَِها َوَصّلِ َعلَۡيِهمۡ ِمۡن أ

شان كني و در  پاكشان سازي و تزكيه ،اي بگير تا بدان از اموالشان صدقه« يعني:
  .»دعاي خير كنها  آن حق

مردم را به مقام  صشريفه منظور آن نيست كه پيامبر هروشن است كه در آي
د ايشان از راه عمل (پرداختن صدقه يا شو رساند، بلكه باعث مي مي» عصمت«

  زكات) پاك شوند.
له جبر پيش ئمس ،مسلماً اگر خاندان پيامبر و شخص وي ذاتاً معصوم بودند

عصمت  هخير صادر شود (كه الزمها  آن اختيار از آمد. يعني اگر قرار بود بي مي
عادي ي ها ناتوانستند براي انس ذات است) اين امر فضيلتي نبود و چگونه مي

  اسوه باشند؟!
توان معصوم شمرد كه قوانيني را كه از طرف خدا  پيامبران را به اين معني مي

دادند و اين مقام نيز اختصاصي  تر از ديگران انجام مي بهتر و دقيق ،آورده بودند
نبوده و نيست، زيرا همه افراد بشر موظف هستند كه واجبات الهي را به نحو 

 ،هر انساني كه بخواهد،در نتيجه .حرمات دوري كننداحسن انجام دهند و از م
  تواند به چنين مقامي برسد. مي
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و اولياء  ‡اگر بگويند عصمت نيرويي است كه خداوند در وجود انبياء
كند، هر انساني  را از ارتكاب گناه دور ميها  آن خود خلق كرده و آن نيرو

نيرويي دست يابد و اين به چنين  ،تواند با پيروي از احكام خدا و عبادات مي
بودن انبياء و ائمه را  خاص انبياء و ائمه نيست. به عبارت ديگر، اگر معصوم ،امر

به اين صورت بدانيم كه كساني بودند كه با مجاهدت و كوشش به علم و 
دادند و  معرفتي رسيده بودند كه در نهايت قوانين الهي را به طور كامل انجام مي

بودند، سخن دلنشيني است و مقبول همه كساني  از اين جهت معصوم شده
َرَٰط ٱ ۡهِدنَاٱ﴿ است كه به دنبال توان  ولي آن وقت نمي .هستند ﴾٦ لُۡمۡسَتِقيمَ ٱ لّصِ

توانند با عمل به  نفر بودند و ديگران نمي 14مدعي بود كه معصومين فقط 
  فرمايد: زيرا قرآن كريم مي ،تكاليف الهي به چنين مقامي برسند

ُ ٱَكّلُِف يُ  َ ﴿ َّ  ۚ َّ وُۡسَعَها ِ   .]٢٨٦[البقرة:  ﴾َنۡفًسا إ
بنابراين، عمل به . »سازد خدا هيچكس را بيش از توانش مكلف نمي«يعني: 

  شدن بدان معنا، در امكان همه هست. تكاليف الهي و معصوم

  خطاي حضرت يونس -7
ز داد و مردم را ا در بين قوم خود فرياد توحيد سرمي حضرت يونس

وعده ها  آن پذيرفتند كه سرانجام اين پيامبر به نميها  آن داشت، ولي شرك بازمي
خارج شد. خداوند به خاطر ها  آن از ميان ،پروردگار عذاب داد و خود بدون اذنِ

صبري بود، پيامبرش را تنبيه كرد تا درسي باشد براي  كه همان بي ،اشتباه او
  فرمايد: يم صديگران. از اين رو به پيامبراسالم
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َ تَُكن َكَصاِحِب  ۡصِبۡ ٱفَ ﴿   ﴾٤٨إِۡذ نَاَدٰى وَُهَو َمۡكُظومٞ  ۡلُوتِ ٱِلُۡكِم َرّبَِك َو
  .]٤٨[القلم:

در برابر حكم پروردگارت پايداري كن و مانند مصاحب آن نهنگ مباش «يعني: 
  .»خواند خدا را مي ،كه به حال غم و اندوه

به اين اند  كنند، توانسته دست و پا ميآنان كه مقام عصمت را براي انبياء 
شوند؟!  سؤال پاسخ گويند كه پس چرا معصومين (نظير يونس پيامبر) عذاب مي

با آنكه خطاي يونس پيامبر خطاي فكري بود، پس از چه روي خدا عذابش 
حضرت يونس خارج از مجراي وحي معصوم  :كرد؟ پاسخ سؤال واضح است

ممكن بود خطا كند و كار غلطي را از سر نبود. بنابراين، در غيبت وحي، 
او را  ،چنانكه چنين كرد و خداوند نيز به خاطر اين كار ؛عصبانيت انجام دهد

  تنبيه نمود.

  خطاي حضرت علي -8
منذر بن جارود عبدي را به عنوان فرماندار فارس انتخاب كرد، اما  علي

روشن است  .)1(ه پيوستاو خيانت نمود و اموال بيت المال را دزديد و به معاوي
غير عمد و در يك مسأله غير ديني بوده است. بنابراين  كه خطاي علي

  عصمت ذاتي نداشت. علي

                                           
. دراين نامه حضرت 64صفحه  -  71نهج البالغه ترجمه فيض االسالم، مكتوب شماره  -1

كردم تو نيز  فرمايد شايستگي پدر نو مرا درباره نو فريب داد و خيال امير به منذر مي
  روي. را مي پدرت اي و راه يافته هدايت
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خدا هيچگونه خطا و اشتباهي ندارند، در  يشيعيان با اين اعتقاد كه انبيا
در حالي كه قرآن عدم  اند. حقيقت جنبه بشري وجود انبياء را ناديده گرفته

دهد (يعني زماني  خلقت نشان مي و انبيا را از همان ابتدايِ عصمت مطلق بشر
  به درخت ممنوعه نزديك شد). كه حضرت آدم

  بازهم خطاي حضرت علي -9
در بيت المال  داهللا ابن عباس حاكم بصره در زمان حضرت علييعب

  نويسد: لي به آن حضرت ميؤخيانت كرد، ابواألسود د
اكم بصره اشتباه كرد و شخصي را به اين كار يا اميرالمؤمنين! در انتخاب ح«

 تباه كرد؟ چون معصوم نبود. به عالوه،چرا علي اش .»گمارد كه صالحيت نداشت
انتظار عصمت از آن حضرت نداشت  ،بود ابواألسود نيز كه از شيعيان علي

 .برساند دانست كه اشتباه انجام شده را به اطالع علي و فقط وظيفه خود مي
ها آگاه است و علم   از باطن بواألسود عقيده نداشت كه عليا همچنين،

 ،رو از اين ؛كند ش در بيت المال خيانت ميويداند كه پسر عم غيب دارد و مي
  در صدد گزارش وضعيت برآمده بود.

  قرآن رهنماست - 10
  فرمايد: قرآن در مورد پيامبر مي

بِيٗنا  إِنَّا﴿ َغۡ  ١َفَتۡحَنا لََك َفۡتٗحا مُّ ُ ٱفَِر لََك ّلِ َر  َّ خَّ
َ
بَِك َوَما تَأ َم ِمن َذ َما َتَقدَّ

ۡسَتقِيٗما  ۥَوُيتِمَّ نِۡعَمَتهُ    .]٢−١[الفتح:  ﴾٢َعلَۡيَك َوَيۡهِديََك ِصَرٰٗطا مُّ
اي پيامبر! ما اين فتح بزرگ را براي تو آورديم تا گناهان گذشته و آينده تو «يعني: 

  .»ل نماييم و تو را به راه مستقيم هدايت كنيممحو شوند و نعمت خود را بر تو كام
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چه بوده است؟ مسلماً چيزي جز همان  صگناهان گذشته رسول خدا
  ساخت كه: ها نبود و قرآن او را آرام مي صبري بي

ِ ٱإِنَّ وَۡعَد  ۡصِبۡ ٱفَ ﴿ ِ  ۡسَتۡغِفرۡ ٱَحّقٞ وَ  َّ بَِك وََسّبِۡح ِبَۡمِد َرّبَِك ب  ۡلَعِشِّ ٱِلَ
  .]٥٥[املؤمن:  ﴾٥٥ بَۡكٰرِ ۡلِ ٱوَ 

صبري) استغفار كن و  صبر كن كه وعده خدا حق است و از گناه (بي«يعني: 
  .»شبانگاه و سحرگاهان به تسبيح پروردگارت بپرداز

رساند كه  خدا در قرآن به خوبي مي يهاي انبيا بنابراين، ذكر خطاها و لغزش
  غاير با پيام الهي است.به دور از حقيقت و م ،آنهاذاتي براي » عصمت«تصور 

كه از  ،حتي شيخ انصاري و محقق اردبيلي و شهيد ثاني ،در اين ارتباط
بلكه  صشك در عصمت رسول خدا« اند: باشند، گفته علماي بزرگ شيعه مي

وي اجتهاد و همچنين انكار عصمت امام، به ايمان شخص مسلمان رانكار آن از 
  .»)1(زند لطمه نمي

  الفان گردن نهاد و يا تسليم وحي مقدس الهي شد؟!اينك بايد به سخن مخ

                                           
  از آقاي نعمت اهللا صالحي نجف آبادي. كتاب عصاي موسي 66صفحه  -1



  
  
  
  

 

  قسمت دوم:
  علم غيب امام حسين

اي نباشد و در عين حال، انسان بتواند آن  اگر ارتباطي بين انسان و حادثه
بيني كند در اين صورت وي را عالم به غيب بايد دانست و چنين  حادثه را پيش

ر سوره روم آيه دوم د قرآن كريمچنانكه  ؛امري مخصوص خداوند است
و اند  ها در نزديكترين سرزمين (از ايرانيان) شكست خورده رومي«فرمايد:  مي

  ».پيروز خواهند شدها  آن سال ديگر در پيكار مجدد، بر 9حد اكثر تا 
و اين يك محاسبه علمي نيست، بلكه همان علم غيب است كه فقط خدا 

  دانسته و اعالم داشته است. مي
 كه اي داده است قوه ‡كنند خداوند به انبياء و ائمه مي ها تصور مذهبي

با همه اشياء در زمين و آسمان ارتباط اند  توانسته با استفاده از آن قوه ميها  آن
آگاه شوند. در حالي كه اگر رسول ها  آن هبرقرار كنند و از گذشته و آيند

نه  ،ه استهم در جايي از حوادث نيامده خبر داده، به وحي الهي بود صخدا
  به علم ذاتي خود.

دانست كه خداوند در آخرين  مي علم غيب داشت و اگر حضرت ابراهيم
سازي  اين صحنهگويد: دست نگه دار و فرزندت را قرباني نكن،  ظات ميلح

 توانست نقش او را ايفا كند! اگر حضرت علي هركس مي و نداشت لزومي 
 ،، آن حضرتصستر رسول خدادانست با خوابيدن در ب علم غيب داشت و مي
رسد، هركس  كند و آسيبي هم از طرف مشركان به وي نمي به راحتي هجرت مي
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خوابيد! و ديگر نسبت فداكاري  ديگري هم كه آن علم را داشت در آن بستر مي
شدن به علم غيب  بود. بنابراين، قائل معنا مي دادن بي و شجاعت به علي

  آوردن فضيلت آنان! هايشان، يعني پائين ريبراي امام حسين و ائمه در فداكا
علم غيب داشت چرا مالك اشتر را مأمور حكومت مصر كرد  اگر علي

كند) و سپس به مردم نامه  نهج البالغه تصريح مي 38(كه به اين مطلب در نامه 
نوشت كه از او حمايت كنيد تا حق و عدالت برپاي گردد، اما مالك اشتر در راه 

يه مسموم شد. كسي كه علم غيب داشته چرا به مردم نامه به دستور معاو
دانسته آن حاكم  در حالي كه مي ،نويسد كه از حاكم تعيين شده حمايت كنيد مي

سازد، حضور  شود؟! پس: آنچه انبياء و اولياء را متمايز مي در راه كشته مي
م در ميدان عمل و رسيدن، به كمال روحي است نه داشتن علها  آن خالصانه
توان ادعا داشت كه ائمه علم غيب داشتند در حالي كه در رد علم  نمي غيب،

  خوانيم: مي 188 ةاعراف، آي هغيب پيامبر، در سور
ۡعلَُم ﴿

َ
ِنَ  ۡلَۡيِ ٱِمَن  ۡسَتۡكَثُۡت َ  ۡلَغۡيَب ٱَولَۡو ُكنُت أ ۚ ٱَوَما َمسَّ وُٓء َّ  لسُّ ِ ۠ إ نَا

َ
إِۡن أ

  .﴾١٨٨ۡؤِمُنوَن نَِذيٞر َوبَِشيٞ ّلَِقۡوٖا يُ 
(اي پيامبر! بگو) اگر من علم غيب داشتم خير بسيار براي خود كسب «يعني: 

 رسان و نويددهنده براي رسيد، به راستي كه من جز بيم كردم و بدي به من نمي مي
  .»آورند، نيستم كه ايمان ميها  آن

چرا فرشتگان مأمور به عذاب قوم  ،اگر حضرت ابراهيم علم غيب داشت
اي را كه به  را نشناخت؟ اگر حضرت مريم علم غيب داشت چرا فرشته لوط

صورت انساني بر او ظاهر شد نشناخت؟ جواب واضح است، آن بزرگان آن 
  فرشتگان را نشناختند، زيرا آنان علم غيب نداشتند.
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  فرمايد: مي قرآن كريم 
َمَٰوٰتِ ٱَّ َيۡعلَُم َمن ِف  قُل﴿ ۡرِض ٱوَ  لسَّ

َ
َّ  ۡلَغۡيَب ٱ ۡل ِ ۚ ٱإ ُ   .]٦٥[النمل:  ﴾َّ

  ».داند و زمين كسي جز خدا غيب را نمي ها آسمان بگو در همه موجودات«يعني: 
  خوانيم: دهد، چنانكه مي هاي متعدد ارائه مي قرآن در اين مورد مثال

سليمان پيغمبر با آن همه شكوه پادشاهي، علم غيب نداشت و از احوال 
َحطُت بَِما لَۡم ُتِۡط ﴿ گويد: به وي مي» هدهد« خبر بود و ملكه و قوم سباء بي

َ
أ

  »داني! دانم كه تو نمي من چيزهايي مي«يعني:  .]٢٢[النمل:  ﴾ۦبِهِ 
دهد. وحي  مي صزدن منافقين به همسر پيامبر همچنين قرآن خبر از تهمت

شود. سپس چند آيه از سوره نور  الهي چند روز جهت امتحان مردم قطع مي
دانست چه بايد  نمي صسازد. خود پيامبر قضيه را روشن ميشود و  مي نازل

كرد، تا آن كه آيات طهارت و  و ديگران مشورت مي بكند و با حضرت علي
با نزديكان مشورت  ،علم غيب داشت صپاكي عايشه نازل شد. اگر پيامبر

  ماند. فرمود كه چه بايد بكند و منتظر نزول وحي نمي نمي
راجع به اصحاب كهف  صاز پيامبر اسالم دهد كه كهف نشان مي هسور

آيد و او را  به تصور اين كه يك وحي هر روز مي صكنند و پيامبر سؤال مي
دهد كه فردا جواب شما را خواهم داد. ولي وحي  سازد، پاسخ مي باخبر مي

كافران قرار گرفته،  يمورد استهزا صشود، به طوري كه پيامبر مدتي قطع مي
سازد، در  آيد و قضيه را روشن مي چون پيك وحي ميشنود و  ها مي سرزنش

َ ﴿ فرمايد: پايان ماجراي اصحاب كهف مي ٰ  فَاِعلٞ  إِّنِ  ءٍ لَِشاْيۡ  َتُقولَنَّ  َو  َغًدا لَِك َذ
٢٣  ٓ َّ ِ ن إ

َ
ٓ  أ ۚ ٱ ءَ يََشا ُ بََّك  ُكرذۡ ٱوَ  َّ ن َعَسٰٓ  َوقُۡل  نَِسيَت  إَِذا رَّ

َ
قۡ  َرّبِ  ِديَنِ َيهۡ  أ

َ
 ِمنۡ  َرَب ِل

مگو كه من فردا آن را انجام  يزيو هرگز درباره چ« ]٢٤−٢٣: الكهف[ ﴾٢٤ ارََشدٗ  َذاَهٰ 
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 ادين شاءاهللا را] از إ: اگر] خدا بخواهد. و هرگاه [گفتن يي[بگو نكهيمگر ا دهم، يم
به  نيكه از ا يزياست پروردگارم مرا به چ ديكن و بگو: ام اديپروردگات را  ،يبرد

حق نداري بگويي فردا  يعني: .»كند يير باشد، راهنمات كيصواب و مصلحت نزد
دهم و جواب خواهم داد، فرشته خداوند در اختيار  حتماً فالن كار را انجام مي

ان «تو نيست كه هر موقع اراده كردي او را احضار كني، هميشه سخن خود را با 
  آغاز كن و بگو اگر خدا بخواهد.» شاء اهللا

توانست از  كرد مي اي كه اراده مي بود كه هر لحظه اگر در پيامبر خدا خاصيتي
ماند و خود ماجراي اصحاب  غيب خير بدهد، مسلماً در انتظار پيك وحي نمي

داد و مورد آن همه استهزا و سرزنش  كنندگان شرح مي كهف را براي پرسش
  گرفت. مخالفان قرار نمي

شد، پيامبر خدا بنابراين، اين يك اصل است كه هرگاه وحي الهي در كار نبا
۠ بََشٞ  قُۡل ﴿ با بشر عادي تفاوتي ندارد، چنانكه قرآن فرموده است: نَا

َ
ٓ أ َما إِنَّ

 َّ َ ِ هستم كه به من بشري مثل شما بگو! من «يعني:  .]١١٠[الكهف:  ﴾ّمِۡثلُُكۡم يُوَحٰٓ إ
  .»شود وحي مي

  فرمايد: در ذكر صفات خالق مي قرآن كريم 
ءٍ  ۥإِنَّهُ ﴿    .]١٢[الشوری:  ﴾١٢َعلِيٞم  بُِكّلِ َشۡ

  .»خداوند است كه بر هرچيزي داناست«يعني: 
ِ  َما﴿ فرمايد: باز مي َ ِمۡن ِعۡل ب ِ ٰٓ ٱ لَۡمَلِ ٱَكَن  َ ۡ

َ
   .]٦٩[ص:  ﴾٦٩إِۡذ َيَۡتِصُموَن  ۡل

  .»كردند علي نيست، آنگاه كه مجادله ميا مرا علمي به مأل (اي پيامبر! بگو)«يعني: 
  فرمايد: مي و همچنين
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ۡهِل ﴿
َ
َ  لَۡمِديَنةِ ٱَوِمۡن أ َ   .]١٠١[التوبة:  ﴾َ َتۡعلَُمُهۡمۖ َنُۡن َنۡعلَُمُهمۡ  لَِّفاقِ ٱَمَرُدواْ 
و تو آنان اند  (اي پيامبر!) بعضي از مردم مدينه منافقند و بر نفاق خو گرفته«يعني: 
  .»شناسيم مي شناسي (چون علم غيب نداري) و ما آنان را را نمي

شناخت، يعني علم  دشمنان نزديكش را هم نمي صبنابراين، رسول خدا
 †توان گفت كه امامان را بشناسد و آن وقت چگونه ميها  آن غيب نداشت كه

همگي علم غيب داشتند و از همة اسرار عالم و آينده خود و سايرين آگاه 
  خوانيم: بودند؟ در قرآن مي

َبآءِ  تِۡلَك ﴿
َ
َ قَۡوُمَك ِمن َقۡبِل نُ  ۡلَغۡيبِ ٱِمۡن أ نَت َو

َ
وِحيَهآ إَِلَۡكۖ َما ُكنَت َتۡعلَُمَهآ أ

   .]٤٩[هود:  ﴾َهَٰذا
هاي آنان) از اخبار غيب است كه ما آن را به تو  اين (اخبار پيامبران و امت«يعني: 

  .»دانستي و نه قومت را ميها  آن كنيم و قبل از اين وحي نه تو وحي مي
  گويد: سوره مائده مي 109در معناي آية » مجمع البيان« شيخ طبرسي در تفسير

كسي كه مخلوقي را عالم به غيـب بدانـد از ديـن خـارج شـده و شـرك در       
  صفات خدا آورده است.

به اعتبار خودشان، علم غيب  †و ائمه صگويند: پيامبر خدا ها مي مذهبي
حق استفاده از ندارند ولي خداوند به آنان علم غيبي داده است كه در عين حال، 

گويد كه اگر  بنابه قرآن مي صآن را جز به اذن خدا ندارند. در حالي كه پيامبر
، يعني )1(كردم، تا به من بدي نرسد من علم غيب داشتم آسيب را از خود دور مي

                                           
عۡ  ُكنُت  َولَوۡ ﴿ - 1

َ
ِنَ  َوَما ۡيِ لَۡ ٱ مِنَ  ُت َثۡ تَكۡ سۡ َ  َب َغيۡ لۡ ٱ لَمُ أ وٓ ٱ َمسَّ  بيو اگر از غ« ]١٨٨[األعراف:  .﴾ءُ لسُّ

  .»ديرس يه من نم) بياني(و ز يبد چيو ه كردم، يخود فراهم م يبرا يباخبر بودم، سود فراوان
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توانسته از آن  اساساً پيامبر علم غيب نداشته، نه اين كه داشته ولي فقط نمي
  استفاده كند!

اي از اصحابش را براي تبليغ به  عده صدهد كه پيامبر نشان ميو باز تاريخ 
علم غيب  صرا كشتند. اگر واقعاً رسول خداها  آن فرستاد كه همه» بئر معونه«

  داشت چرا يارانش را فرستاد تا كشته شوند؟
اگر علم غيب را به طور مطلق نزد پيامبران و ائمه بدانيم و در عين حال، آن 

لهي به شمار آوريم، در حقيقت شأن علمي خداوند را تقسيم را از اسرار علم ا
در » علم غيب«هيچگونه تاييدي از احاطه بر  قرآن كريم كرده ايم! در حالي كه 

  بشر ندارد، بلكه آيات زيادي در رد آن آورده است.
ابن  ةابن اسحاق و سير ةسير صزندگي پيامبر خدادرباره  ترين كتاب قديمي

گم شده بود، منافقان  صكه اسب پيامبر اند  نوشته هشام است. در آنجا
تواند پيدا  دهد، ولي اسب خودش را نمي گفتند: اين پيامبر خبر از قيامت مي مي

كرد،  كند! پيك وحي آمد، و پيامبر كه گاه بعد از گرفتن وحي سؤاالتي از او مي
نشاني، بنابر آن  صدر مورد اين اسب سؤال كرد. پيك وحي نشاني داد و پيامبر

اي مردم  فرمان داد اسب را آوردند، سپس مردم را جمع كرد و به آنان فرمود:
من از هيچ امر غيبي اطالع ندارم، اگر فرشته خدا چيزي را به من بگويد من 

  دانم. همان اندازه مي
قرآن علم غيب پيامبر و ائمه مطابق درباره  علماي قديم شيعه نيز ي عقيده

گويد: اگر كسي بگويد امام همه حوادث  ه شيخ مفيد ميبوده است، چنانك كريم 
(بحار  .كنيم داند اين را قبول نداريم و گوينده را تصديق نمي را بدون استثناء مي

  ).257صفحه  -42جلد  –طبع جديد  –
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دانست كه در اين  شيخ طوسي نيز معتقد است كه امام حسين پيشاپيش نمي
، صفحه 4ت. (تلخيص الشافي، جزء شود، يعني علم غيب نداش سفر كشته مي

182 – 188.(  
گويد: امام حسين مظنه قوي پيدا كرد كه  شيخ طبرسي مفسر مجمع البيان مي

عقيل را  اگر تسليم شود، ابن زياد او را ذليالنه خواهد كشت، چنانكه مسلم بن
از اين رو مرگ با افتخار را بر مرگ ذليالنه ترجيح داد.  ؛كه تسليم شد كشت

  ، در تفسير آيه تهلكه).289، صفحه 2البيان، جلد  (مجمع
گويد: امام حسين زماني كه از  كتاب لهوف مي 52ابن طاووس هم در صفحه 

مكه حركت كرد از قتل مسلم بن عقيل خبر نداشت (يعني علم غيب نداشت). 
  خبر بود. بنابراين، از حوادثي كه در انتظارش بود بي

 †صاري گفته است: معلوم نيست ائمهشيخ حر عاملي به نقل از شيخ ان
دانند  همه موضوعات را بدانند، بلكه معلوم است كه همه موضوعات را نمي

  .)1()224چاپ رحمه اهللا صفحه  –چون علم غيب مختص به خداست (رسائل 

                                           
  صالحي نجف آبادي. آية اهللاز كتاب عصاي موسي نوشته  به نقل -1



  
  
  
  

 

  قسمت سوم:
  موحدان و تحليل ماجراي عاشورا

ه هستند، از اكثريت جامعه شيعه مذهب معتقد به عصمت ذاتي انبياء و ائم
عده  ،شوند. در اين ميان متوسل ميبه ارواحشان  ،اينرو به دنبال شفاعت آنان

را به عنوان محور عقايد اسالمي خود شناخته و هر حركت و  قرآن كريم قليلي 
  سنجند. دهند و با آن مي عقيده ديني را به آن ارجاع مي

خوانند و با  ي مياين گروه كه همواره مردم را دلسوزانه به وحدت و يگانگ
به  اند، تفرق و پراگندگي مسلمين مخالفند از آنجا كه به اصل اسالم چنگ زده

و چون با نياز خواهي از اولياء خدا پس از مرگشان اند  معروف شده )1(»قرآنيان«
و طواف بر قبور آنان مخالفت دارند و اين امر را مغاير با اعتقادات توحيدي 

اما اين  اند. مهري بسياري قرار گرفته مورد بياي مذهبي ه از سوي فرقهدانند،  مي
گويند: ما مسلمانيم و اين نام را خداوند بر ما  دسته خود را موحد دانسته و مي

ُٰكُم ﴿ نهاده است.   .]٧٨[احلج:  ﴾لُۡمۡسلِِميَ ٱُهَو َسمَّ
گويند: ما اعتقادي به حاجت خواهي از مقام واالي انبياء يا ائمه نداريم.  مي

  سرنوشت و عاقبت هركس به دست خداست.
[الغاشية:  ﴾٢٦ُثمَّ إِنَّ َعلَۡيَنا ِحَساَبُهم  ٢٥إَِلَۡنآ إِيَاَبُهۡم  إِنَّ ﴿ گويند: بر مبناي مي

                                           
شود و كساني را كه چنين عقايدي دارند  در كشورهاي عربي بكار برده نمي اين لقب -1

  گويند.» سلفي«
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  مان نيز با خداست. بازگشت ما به سوي خداست و حساب .]٢٦−٢٥
نۡ ﴿ گويند: بر مبناي مي   ۦۖ َعِمَل َصٰلِٗحا فَلَِنۡفِسهِ  مَّ

َ
فصلت: [ ﴾َسآَء َفَعلَۡيَهاَوَمۡن أ

اي انجام دهد به نفع خود كرده و هركس كار بدي  هركس كار شايسته .]٤٦
  انجام دهد به زيان خويش كرده است.

ْ ٱإَِلُٰهُكۡم إَِلٰهٞ َوِٰحٞد فَ ﴿ گويند: بر مبناي مي ۗ ٱإَِلۡهِ وَ  ۡسَتقِيُمٓوا َوَوۡيٞل  ۡسَتۡغِفُروهُ
معبود ما فقط خداي يگانه است، پس مستقيم به  .]٦[فصلت:  ﴾٦ّلِۡلُمۡشِكَِي 
خواهيم، واي به حال مشركان (كه چنين  رويم و از او آمرزش مي سوي او مي

  كنند). نمي
گويند: ما معتقد نيستيم كه ارواح پاك انبياء و اولياء خدا بعد از مرگ  مي

مفاسد و  يكسره متوجه اين عالم هستند، زيرا اگر اينچنين بود، با ديدن اين همه
  شد! گناهان مدعيان مسلماني، رنج و عذاب دائمي نصيب آن ارواح مي

گويند: ما مسلماناني هستيم كه كارنامه سعادت دنيا و آخرت انسان را در  مي
ها و  نه در تقرب به شخصيت ،دانيم فهم دين و عمل به قرآن و سنت صحيح مي

  سپردن!ها  آن دل به شفاعت
 هثار تاريخي و زندگاني خاندان پيامبر كه بيش از همگويند: ما با بررسي آ مي

اند، دريافته ايم كه راه آنان نيز چيزي جز پيروي از آيات  مسلمانان قرآن بوده
  و سنت نبوي نبوده است. قرآن كريم 

ايم كه بيش از همه، توحيد را درك  را خانداني يافته †گويند: ما ائمه مي
همت به  صرآن و سنت رسول خداكرده و بيش از همه به حفظ اصالت ق

ها  آن به مبارزه با ،و چون خرافات و زوائدي در دين خدا ديدنداند  خرج داده
اتمام حجت  ،شد قدم شدند و هرگاه به احكام و عقايد دين عمل نمي پيش
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دادند. اين خانواده به مردم  كردند و مردم را به عواقب راهشان هشدار مي مي
  نيازمند به دو مصلح است: دادند كه جامعه نشان مي

  مصلح فكري و نظري - 1
  مصلح عملي - 2

هرگاه چنين مصلحاني در جامعه مسلمانان نباشند و مردم نداي  گفتند: مي
كنند كه دين همان است  مخالفي را در برابر انحرافات نشنوند، به تدريج باور مي

  كنند! كه همه مشاهده مي
، به بيان حقايق و معارف مصلحين فكري، در مقابل انحراف افكار اسالمي

هاي عقيدتي مخالفت ورزيده و حقيقت دين اسالم  پردازند و با بدعت اسالم مي
  كنند. را به مردم گوشزد مي

مصلحين عملي، نسبت به فساد دستگاه حاكم بر جامعه، معترض شده و وارد 
گردند تا نشان دهند كه اسالم مكتبي است كه شئون دين و دنيا  ميدان عمل مي

ها  آن كند و ا رها نساخته و مردم را به هوشياري و مقابله با فساد دعوت مير
وظيفه دارند تا به پاسداري از حريم و حدود الهي برخيزند و اين فرموده الهي 

  را يادآور شوند كه:
َ  َوۡلَُكن﴿ ِ ةٞ يَۡدُعوَن إ مَّ

ُ
ِ  ۡلَۡيِ ٱّمِنُكۡم أ ُمُروَن ب

ۡ
َعِن  َوَيۡنَهۡونَ  لَۡمۡعُروِف ٱَوَيأ

   .]١٠٤عمران:  [آل ﴾لُۡمنَكِرۚ ٱ
همواره بايد گروهي از شما مردم را به خير و خوبي دعوت كنند و از «يعني: 
  .»ها بازدارند و به نيكي امر دهند زشتي

خدا را  گرا هستيم كه انبيا و اولياي گويند: ما مسلماناني اصالت موحدان مي
طلبي از  خواهي و حاجت فاعتما به جاي ش ؛ايم مصلحان فكري و عملي يافته
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  ، سعي داريم زندگي خود را با راه و روش آنان منطبق سازيم.ها آن
از تعصب و پر خاشگري و  آكنده استامروز محيط مذهبي شيعه،  ،متأسفانه

اي مجبور به  عده ؛ بنابراين،چماق كشي به سوي مصلحان فكري و استداللي
  اند. شده راستين خود كتمان عقيده
مسلمانند. اما در همه  ظاهر،كنيم كه در  ما در شرايطي زندگي مي امروزه

با تعاليم ،فقط به خاطر حفظ عادات و مأنوسات پدري و قومي خودعمل، 
متأسفانه بسياري از كساني كه اظهار  .ورزند مخالفت مي صريح و روشن اسالم،

هايي از  كنند. چنين گروه گويند و عمل مي كنند، برخالف اسالم مي اسالم مي
يمان، همواره در صحنه الابتداي ظهور اسالم، به دو صورت منافق و ضعيف ا

در كنارشان نيز مسلمانان اصيل و مسئول، اگرچه اندك، اما  اند؛ حضور داشته
  اند. قدم و اهل عمل، همواره بوده ثابت
ِ  َوِممَّنۡ ﴿ ةٞ َيۡهُدوَن ب مَّ

ُ
  .]١٨١[األعراف:  ﴾١٨١َيۡعِدلُوَن  ۦَوبِهِ  ۡلَقِّ ٱَخلَۡقَنآ أ

ايم گروهي هستند كه به حق هدايت كرده و به حق  از خلقي كه آفريده«يعني: 
  .»كنند حكم مي

 ،يافته و عادل رساند كه زمين هيچگاه از مردم مصلح و راه اين آيه شريفه مي
 گيرند. گم كرده راه، قرار مي خالي نخواهد ماند كه طبعاً در برابر مقلدان مذهبيِ

گر عقيدتي هستند، يا تالشگران عملي و  چنانكه گفته شد، ياگروه اصالحاينان، 
  گاهي هردو.

َال «فرمايد:  نيز حديثي موافق با آيه مزبور هست كه مي صاز رسول اكرم
 َ ِ

ْ
َّ يَأ ُهْم َمْن َخَذلَُهْم، َح ، َال يرَُضُّ َقِّ يِت َظاِهِريَن بَلَ احلْ مَّ

ُ
ْمرُ  تََزاُل َطائَِفٌة ِمْن أ

َ
 ».اهللاِ  أ

 و مخالفت ،ك به حق هستنداي هستند كه همواره متمس از امت من دسته« :يعني
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تا آنكه خداوند به ظهور  رساند مخالفان (ياري ندادن ديگران) به آنان ضرر نمي
  .)1(»قيامت فرمان دهد

چنانچه لوتر مصلح بزرگ مسيحي از  اند، در اديان ديگر نيز مصلحان بوده
آگاه باشيد كه  ،اي مسيحيان« :مان برخاست و فرياد برآورد كهبين كشيشان در آل

به اين  .»فروشي تبديل شده است كليساي امروز منحرف شده و به دكان دين
ها،  بخشي ترتيب مردم را به بازگشت به سوي انجيل فرا خواند. لوتر با گناه

ساده و  انجيل را به زبان ؛ها و خرافات كليسا به مقابله پرداخت فروشي بهشت
نشين و كشيشان پيرو او، همه  شيوا ترجمه كرد و رسماً اعالم نمود كه پاپ كاخ

  باشند. از ديانت مسيح خارج ميها  آن بر باطل و گمراهند و همه پيروان
لوتر يك مصلح فكري در بـين مسـيحيان بـود و نـام نهضـتش را پروتسـتان       

  .)2(نهاد
في چندان مورد نداشت، زيرا با قيام عليه افكار انحرا در زمان امام حسين

توجه به نزديكي به دوران پيامبر، اختالف عميقي در مورد اصول احكام وجود 
قيام كند  نداشت و هنوز احكام دين آنچنان آسيب نديده بود كه امام حسين 

  و مثال بگويد:
ها  آن سازيد و مانند خانه خدا با اي مردم! چرا بر مقابر گنبد و بارگاه مي«
اي مردم! صاحبان اين قبور هم بنده خدا بودند و خودشان به  كنيد؟ ار ميرفت

بر اند  را دفن كردهها  آن رفتند، چرا  امروز كه اسالف شما زيارت خانه خدا مي

                                           
  .1523، ص 3صحيح مسلم، جلد  ،101، ص9صحيح بخاري، ج -1
ص راه نيافت و با اسالم و لآمد و به توحيد خا كنار» تثلييث«ولي متأسفانه با خرافة  -2

  توحيد اسالمي از راه انصاف، روبرو نشد.
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اي مردم! صاحبان اين قبور در زمان حياتشان گنبد و  كنيد؟ قبورشان طواف مي
ز آن بزرگان را داريد، چرا بارگاه براي خود نساختند، شما كه ادعاي پيروي ا

  ».كنيد؟ چنين مي

از نظر فكري هنوز به شرك و غلو  آري، مردم در دوران امام حسين
از پيامبر خدا شنيده بود كه مصلح،  حسين اما امام ،)1(مبتال نشده بودند

 ،اگر توانست ؛قيام كند اي در جامعه مشاهده كرد، هر گاه كژي موظف است
 ،با زبان و اگر با زبان نيز موفق نشد ،ير دهد و اگر نتوانستتغيبا عمل را شرايط 
ترين كسي هستم  من شايسته«گفت:  مي ناراضي باقي بماند. امام حسين بايد قلباً

قيام نمود، نه براي آن  اعاد عدل. آري، او براي »كه بايد اين اوضاع را تغيير دهم
  ينه بكوبند!كه بعد از شهادت، در ماتمش اشك بريزند و بر سر و س

                                           
اند، فراوان نام برده شده  ها قيام كرده در عالم اسالم از گروه مصلحاني كه عليه بدعت -1

ها در امت من پيدا شد، بر دانشمندان  زماني كه بدعت«اند:  فرموده صاست. پيامبر خدا
كننده (در برابر  ها قيام كنند و دانش خود را آشكار سازند و سكوت د بدعتاست كه بر ض

  .»ها) از رحمت خدا به دور است بدعت



  
  
  
  

 

  قسمت چهارم:
  هاي نهضت عاشورا ريشه

در سال شصت هجرت معاويه براي فرزندش از مردم بيعت گرفت و چون 
فرزندم! من كارها را هموار كردم، دشمنانت «بيمار شد به فرزندش يزيد گفت: 

را خوار ساختم و عرب را به اطاعت تو درآوردم و اينك از چهار كس بيم دارم: 
و اما  ي، عبداهللا بن عمر، عبداهللا بن زبير و عبدالرحمن بن ابي بكر.حسين بن عل

 ؛مردي عابد است و سرانجام با تو بيعت خواهد كرد ،عبداهللا بن عمر
اش به زن است و از ياران خود تقليد  عبدالرحمن بن ابي بكر نيز تمام دلبستگي

اش كن.  ره پارهولي زبير، شجاع و مكار است، اگر به او دست يافتي پا ؛كند مي
مردم عراق طرفدار حسين بن  علي هستند، اگر بر ضد تو قيام كرد و بر او ظفر 

  .)1(»يافتي از او درگذر كه عالوه بر خويشاوندي صاحب حق بزرگي است
معاويه فوت كرد و يزيد در اول رجب سال شصت هجري به حكومت 

ي سفيان بود. يزيد رسيد. در زمان يزيد حاكم شهر مدينه وليد بن عتبه بن اب
اي به وليد نوشت كه حسين و عبداهللا بن عمر و عبداهللا بن زبير را سخت و  نامه
  امان به بيعت ما وادار كن. وليد آنان فرا خواند. بي

                                           
بعد از هجرت، همسر رسول » ام حبيبه«ابوسفيان پدر معاويه بود، دختر ابوسفيان به نام  -1

  شده بود. صخدا
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زني وليد ما را براي  گفت: حدس مي عبداهللا بن زبير به حسين بن علي
و ما را  درگذشتهمعاويه كنم  چه امري خواسته است؟ حضرت فرمود: تصور مي

موضوع را مطرح كرد، امام  وادار كند، و چون وليد شخواسته تا به بيعت فرزند
كند، بايد موضوع را در  كسي مانند من به تنهايي بيعت نمي«حسين چنين فرمود: 

را به بيعت خوانديد، ها  آن بين مردم علني كنيد و چون شما بين مردم آمديد و
  .)1(»يكجا صورت پذيردما را نيز بخوانيد تا كار 

پدر معاويه، ابوسفيان و همسر ابوسفيان، هند بود كه در جنگ بدر عالوه بر 
حس  نوعي كه عقيده دارند شيعيان و عمو، پدر و برادرش نيز كشته شده بودند

   انتقامجويي در دل اين خانواده نسبت به خاندان پيامبر باقي مانده بود.
ونه اقدامي بر ضد بني اميه انجام نداد، تا مرگ معاويه هيچگ امام حسين

چنانكه معاويه به امام حسين نوشته بود: به من رسماً گزارش رسيده كه تو قصد 
سوئي در حكومت من داري، مبادا كاري انجام دهي كه ايجاد اختالف نمايي و 
مردم را در فتنه بيندازي! و امام به معاويه نوشت كه گزارش رسيده به تو دروغ 

  .)2(من قصد انقالب بر ضد حكومت تو را ندارم است و
ط از آمادگي جامعه براي يزماني آغاز شد كه همه شرا قيام امام حسين

 هشد تربيت حسين ،كرد. از سوي ديگر يك حركت انقالبي حكايت مي
دانست! بنابراين،  اي مي تر از كفش پاره ارزش مردي است كه حكومت را بي

مندي به حكومت نبود، بلكه به خاطر مقابله  هعالقاز نظر  حركت امام حسين

                                           
» اريخ محمد بن جرير طبريت«ترين مدارك تاريخ در بررسي وقايع عاشورا،  يكي از مهم -1

  باشد و فاصله چنداني با صدر اسالم ندارد. است كه مربوط به قرن سوم هجري مي
  .49رجال كشي، صفحه  -2
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دانست و  را مهمتر از جان خود ميها  آن هايي بود كه با مظالم و برقراري ارزش
بود كه سران و بزرگان شهر  اي به پشتيباني آن نيروي مردمي ،اميدش بعد از خدا

  .)1(كوفه نيز آن را تاييد كرده بودند
كوبيدن باطل و  درهم ظر امام حسينآري، هدف از تشكيل حكومت از ن

اسالمي، بار ديگر احيا شوند.  هشد قوانين پايمال ،تثبيت حق بود، تا در پناه آن
را طي  نيز همان راه امام حسن دهد كه امام حسين تاريخ گواهي مي

كردند. امام حسن با  كرده بود. هردو در يك مسير و با يك هدف حركت مي
 سپاه امام حسنگروهي از ا ، اممعاويه حركت كرد سپاه پدرش به طرف سپاه

در ناحيه  در آخرين لحظه به سپاه معاويه پيوستند. سپاه امام حسنها  آن
و اند  مدائن مستقر شده بود و امام ديد كه پيروان سستي اطراف او را احاطه كرده

آنچه هم از سپاهش باقي مانده بود سر به شورش برداشته به چادر فرماندهي 
ور شده بودند. حتي با خنجر به امام حسن سوء  (محل استقرار امام حسن) حمله

اين سپاه متزلزل، . در مقابل )2(قصد شد و ايشان را از ناحيه ران مجروح كردند
در اين چنين شرايطي يك خبر مهم نيز رسيد كه سپاه منظم معاويه قرار داشت. 

رده و قصد حمله دارد. به اين روم شرقي از اختالفات مسلمانان سوء استفاده ك
افتاد. در اينجا همان امامي كه براي اسالم و  اساس اسالم به خطر مي ،ترتيب

                                           
كه تعداد نيروهاي حامي  161، ص 8تاريخ ابن كثير، ج  – 262، ص 4تاريخ طبري، ج  -1

  اند. هزار نفر گفته 40تا  18را بين  امام حسين
حقايق تاريخ تشيع اين است كه ائمه و بزرگان اين مذهب همه به وسيله  ترين از عجيب -2

طرفداران خودشان شهيد شده يا آسيب ديدند. خيانت ياران و سپاه امام حسن به آن 
  حضرت مشهور است.
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كند و به دنبال حكومت براي خود نيست، به معاويه پيام داد كه  خدا كار مي
اين بود كه معاويه حق » نامه صلح«براي صلح حاضر است و يكي از مفاد آن 

از خود جانشين قرار دهد، زيرا حكومت موروثي نيست  ندارد كسي را براي بعد
  و تعيين خليفه با شوراي مسلمين است.



  
  
  
  

 

  قسمت پنجم:
  رسيدن به سرزمين كربالو چگونگي  امام حسين

و آغاز خالفت خلفاي راشدين، مردم همان  صبا فوت رسول خدا
در حل مشكالت نيز  علي و حكومت قرآن و سنت را بين خود شاهد بودند

به حكومت اما سرانجام، معاويه  كرد. خلفا را ياري مي ،ومتي و اجتماعيحك
او پسرش يزيد را وارث خود قرار داد و حكومت شورايي را به حكومت  رسيد.

سه گزينه بيشتر پيش رو امام حسين  ،وراثتي مبدل ساخت. در آن شرايط
  :نداشت

  پذير نبود. كه بدون داشتن نيروي الزم امكان ،مبارزه با حكومت يزيد -
كه اين  ،در پناه بيعت با يزيد به هدايت علمي و فرهنگي جامعه پرداختن -

  ديد. راه را در شأن خود نمي
مبارزه و در صورت عدم موفقيت، انتخاب شهادت تا شايد روشني افكار  -

  .)1(عمومي را در شهادتش فراهم آورد
اديده گرفت. البته نقش مردم مكه و مدينه را نيز نبايد در نهضت عاشورا ن

ا هايي ب م و بررسي وضع حكومت، گزارشگروهي از اصحاب با مسافرت به شا
دارد  ما را بر آن مي شرايط موجودنمودند كه  آوردند و اعالم آمادگي مي خود مي

                                           
نكته قابل توجه اين است كه امام حسين در زماني راه سوم را انتخاب كرد كه همه  -1

  ردند.پيروانش دور او را خالي ك
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ِ ﴿ كه در مقام اين باشيم و چه بهتر كه  ﴾١٥٩َيۡعِدلُوَن  ۦَوبِهِ  ۡلَقِّ ٱَيۡهُدوَن ب
 . در همين ايام نيز مردم كوفه باصورت گيردحسين امام  با رهبريِ اصالحات،

هاي پي در پي از امام حسين درخواست رهبري جامعه اسالمي را  فرستادن نامه
در شب يكشنبه هشتم ماه رجب سال شصتم  كردند. نتيجتاً امام حسين مي

هجري، قبل از دعوت عمومي حاكم مدينه جهت گرفتن بيعت براي يزيد، از 
  :عمل كرد هشريف هآياين مكه حركت كرد و به مفاد مدينه به طرف 

ِينَ ٱ﴿ ِ ٱَءاَمُنواْ وََهاَجُرواْ َوَجَٰهُدواْ ِف َسبِيِل  لَّ ۡعَظُم َدرََجًة  َّ
َ
نُفِسِهۡم أ

َ
ۡمَوٰلِِهۡم َوأ

َ
بِأ

ِۚ ٱِعنَد  ْوَلٰٓئَِك ُهُم  َّ
ُ
  .]٢٠[التوبة:  ﴾٢٠ ۡلَفآئُِزونَ ٱَوأ

يشان نهااو هجرت نمودند و در راه خدا با مال و جآنانكه ايمان آورده «يعني: 
  .»ترند و هم اينانند كه كاميابند مرتبه جهاد كردند در نزد خداوند بلند

خويشاوندان، فرزندان و برادرزادگان و جمعـي   امام حسين ،در اين سفر
  از اصحاب را به همراه خود برد.

مشورت با بزرگان يك حركت تاريخي مبتني بر آيات قرآن و  ،بدين ترتيب
امام اين آيه را تالوت  ،كوفه، آغاز شد و هنگام خروج از مدينه ننظرا و صاحب

در خروج از مصر بعد از قتل غير عمد  (كه وصف الحال موسي )1(كرد: مي
  بود).
  

                                           
دهد كه رجوع امام حسين، در تمام مراحل نهضتش، به قرآن بود و اين  شواهد نشان مي -1

در تمام طول مسير از مدينه تا كربال،  و علي صشاگرد ممتاز تربيت شده رسول خدا
 – .گرفت كرد و از خداوند مدد مي در مواضع مختلف آيات متناسب قرآني را تالوت مي

  .2911ص  7تاريخ طبري ج 
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ٰلِِميَ ٱ لَۡقوۡمِ ٱمِنَۡها َخآئِٗفا َيَتَقَُّبۖ قَاَل رَّبِ َنِِّن مَِن  فََخَرجَ ﴿   .]٢١لقصص: [ا ﴾٢١ لظَّ
نگريست از شهر بيرون شد،  پس بيمناك و در حالي كه [به هرسو] مي«يعني: 

  .»گفت: پروردگارا! مرا از گروه ستمكاران نجات بخش
مسلم بن عقيل پسر عموي خود را  البته قبل از حركت، امام حسين

از مدينه به  جهت تحقيق به كوفه فرستاده بود و چون كاروان امام حسين
  سيد، بنابه آثار، آنحضرت اين آيه را تالوت فرمود كه:مكه ر
ا﴿ ن َيۡهِديَِن َسَوآءَ  َولَمَّ

َ
ٓ أ َه تِلَۡقآءَ َمۡدَيَن قَاَل َعَسٰ َرّبِ بِيلِ ٱتَوَجَّ   .]٢٢[القصص: ﴾٢٢ لسَّ

و چون (موسي) رو به جانب مدين آورد با خود گفت: اميدوارم پروردگارم «يعني: 
  .»نجات از ستمگران) هدايت فرمايدمرا به راه راست (و 

رفت و  در مكه به ديدن امام حسين ،)1(عبداهللا بن زبير، پسر زبير مشهور
من  بر  كنيم. امام گفت: حجت گفت: اگر شما در مكه بمانيد ما با شما بيعت مي

كنم،  اگر به مقصود رسيدم عمل مي اند، تمام است، مردم عراق مرا دعوت كرده
ام، من به  ش آمد و موفق نشدم، جانم را در راه خدا دادهچنانچه خطري پي

  كنم. گنهكاران و متجاوزان كمك نمي
در كوفه يكي از  .همه جا پخش شد ،به مكه خبر پناه بردن امام حسين

اي در منزلش  جلسه ،به نام سليمان بن صرد خزاعي صاصحاب رسول خدا
  تشكيل داد كه موضوع آن جلسه به قرار زير بود:

  ؛به مكه بردن امام حسين اهپن - 1
  ؛عدم بيعت آن حضرت با يزيد - 2
  دعوت امام به كوفه. - 3

                                           
  بود و خواهر عايشه را به همسري داشت. صجناق رسول خدازبير با -1
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اي مبني بر حمايت و دوستي، براي امام حسين به مكه فرستادند.  نامه آنها
به جان خودم سوگند امام نيست، مگر كسي كه در « نوشت:ها  آن امام در جواب

ه از راه مستقيم ديانت ميان مردم براساس كتاب خدا داوري كند و دادگر بود
نظران و  منحرف نشود. اگر نمايندگان من گزارش دهند كه خردمندان و صاحب

ها نوشته شده اتفاق نظر دارند، من به زودي به شما  عموم مردم بر آنچه در نامه
  .)1(»خواهم پيوست

به اميد آنكه شيعيان و  نامه پيداست امام حسين همانگونه كه از متن
  رفت. قدم هستند پيش مي دماني ثابتطرفدارانش مر

يزيد، نعمان بن بشير والي كوفه را خلع و ابن زياد را مأمور  ،از سوي ديگر
بعد از چهار ماه و پنج روز توقف در  سركوب مخالفان كرد و امام حسين

به طرف كربال حركت كرد. در تحليل حركت امام  ،)2(مكه و انجام عمره
دسته و گروه، مطابق ميل و سليقه خود و قبول  از مكه به كربال، هر حسين

مقام كربال باالتر از مكه بود  اند: اي حتي گفته دسته اند! ها بافته اجتماعشان، قصه
  آورد). (و از اينرو امام حسين براي ورود به كربال بايد قبال حج به جاي مي

ادند كه خبر د ها، به امام حسين تخيالت و داستانسرايي هاما به دور از هم
پس من بايد «مأموران يزيد در كمين هستند تا شما را ترور كنند و امام فرمود: 

هرچه زودتر از مكه خارج شوم تا حرمت خانه خدا به عنوان محل امن الهي، 
همچنان باقي بماند. اگر مأموران يزيد موفق شوند مرا در اينجا بكشند، ممكن 

ر كسي در مكه در امان نخواهد است اين كار يك رسم شود و در نتيجه ديگ
                                           

  .26ص  – 4جلد  –تاريخ طبري  -1
  قبال حج واجب را انجام داده بود. بر طبق گزارشات امام حسين -2
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مأموران فرماندار مكه، راه را بر  ،مكه را ترك كرد. در ميان راه ،رو . از اين)1(»بود
شوي؟ و  روي؟ چرا از گروه مسلمانان جدا مي رد، به كجا ميگاو بستند كه باز 

داد، اين آيه  را كنار زده و در حالي كه به راه خود  ادامه ميها  آن امام حسين
  قرآن را تالوت كرد كه:

نُتم بَرِٓي ﴿
َ
ِ َعَمِل َوَلُكۡم َعَملُُكۡمۖ أ

ا َتۡعَملُوَن  ُٔ ّ ۠ بَرِٓيءٞ ّمِمَّ نَا
َ
ۡعَمُل َوأ

َ
ٓ أ ا وَن ِممَّ

  .]٤١[يونس:  ﴾٤١
كنم  عمل من از آن من و عمل شما براي شماست، شما از آنچه من مي«يعني: 

  .»جدا هستم كنيد به دور و بيزاريد و من از آنچه شما مي
گرفتن مسلم بن عقيل در كوفه چنان  رسيد كار بيعت خصوصاً آنكه خبر مي

باال گرفته كه با گروه كثيري مقر حكومت را به محاصره درآورده و نزديك است 
يمان را الكوفه را به تصرف درآورد. البته متعاقباً ابن زياد مردم ترسو و ضعيف ا

  با تهديد فراري داد.
هايي نيز براي رؤساي  داد و نامه ها را مي رتب جواب نامهم امام حسين

ْ   َوَقد َنَعثُت « ها نوشت: بصره فرستاد كه از آنجمله در يكي از آن نامه ِ   َرُسو
ُكمْ  َ ِ َوُسنَِّة نَبِيِّهِ   إ   .»بِهَذا الِكَتاِب، وَأنَا أْدُعوُكم إىِل كَِتاِب ابَّ

ام (قيس بن سهر صيداوي) ارسال  ادهمن اين نامه را به وسيله فرست«يعني: 
  .»كنم كه كتاب خدا و سنت پيامبرش را زنده كنيد داشته شما را دعوت مي

                                           
آنجا كسي حق تعرض به انسان را ندارد و پيرامونش حرم امن الهي است و در  كعبه و -1

 فرمايد: كه مي 97عمران آية  كند، از جمله در سوره آل اللت مير دآياتي از قرآن بر اين ام
  .﴾َكَن َءاِمٗنا ۥَوَمن َدَخلَهُ ﴿
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كرد ممكن است اين نامه دسيسه ابن زياد  كه فكر مي ،يكي از رؤساي بصره
رسان تحويل عبيداهللا بن زياد داد و او هم بدون محاكمه  باشد، نامه را با نامه

 خبر اعدام پيكش را زماني كه سپاه حرّ م كرد! امام حسينرسان را اعدا نامه
دريافت نمود و در حالي كه اشك در چشمانش حلقه  ،او را در محاصره داشت

  زده بود فرمود:
ْ  لُۡمۡؤِمنِيَ ٱ ّمِنَ ﴿ ْ َما َعَٰهُدوا َ ٱرَِجاٞل َصَدقُوا  ۥَعلَۡيهِۖ َفِمۡنُهم مَّن َقَضٰ َنَۡبهُ  َّ

ن يَ  ٗ َوِمۡنُهم مَّ لُواْ َتۡبِدي   .]٢٣[األحزاب:  ﴾٢٣نَتِظُرۖ َوَما بَدَّ
و بعضي از اند  از مؤمنان مرداني بر آن پيمان كه بسته بودند تحقق بخشيده«يعني: 

و برخي از ايشان در انتظارند و به هيچ وجه اند  آنان به تعهد خود عمل كرده
  .»اند تبديلي (در پيمان خود) نياورده

يگري نيز به سران پنجگانه بصره ارسال كرد كه طبري آن امام حسين نامه د
  ):357ص  5را چنين گزارش نموده است (ج 

را از بين مخلوقات خود برگزيد و او را به  صاما بعد، خداوند محمد «
نبوت كرامت بخشيد و براي رسالت برگزيد. سپس او را وفات داد در حالي كه 

وي وحي شده بود به مردم ابالغ كرد. ما  و آنچه را به خيرخواه بندگان خدا بود،
باشيم، ولي قوم  اهل و اوصيا و ورثه او هستيم و سزاوارترين مردم به حق او مي

دانيم كه حق ما نسبت به كساني كه  ما ديگران را برگزيدند. و ما خود مي
(ابوبكر و عمر و عثمان) نيكو ها  آن دار آن شدند بيشتر بود، در حالي كه عهده

را رحمت كند ها  آن ردند و اصالح آوردند و رعايت حق كردند، خداوندعمل ك
را بيامرزد. من فرستاده خود را به نزد شما با اين نامه فرستادم و ها  آن و ما و

ها از بين  كنم. اينك كه سنت شما را به كتاب خدا و سنت رسول او دعوت مي
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را بشنويد و به دستور ها جاي آن را گرفته است، اگر شما سخن م رفته و بدعت
  ».كن من عمل كنيد شما را به راه رشد هدايت مي
هدف و علت حركتش را مشخص  ،بدين ترتيب، امام حسين در نامه خود

ها جاي آن را گرفته من  ها از بين رفته و بدعت چون سنت«گويد:  كرده و مي
حسين، راه آن پيروي امام  . اما متأسفانه شيعيان مدعيِ»قصد تغيير اوضاع را دارم

و به جاي مبارزه جهت احقاق حق و آزادي و اند  بزرگوار را وارونه نشان داده
و با انواع اند  خواني و عزداري اكتفا كرده اجراي عدالت، به شعار و روضه

حقيقت نهضت عاشورا را به نفع دشمنان اسالم و مستشرقين مغرض  ،خرافات
فات استفاده كرده مسلمانان را به تمسخر نيز از آن خراها  آن كه اند، گسترش داده

علل الشرايع «از  )1(»ةاحلسيني ةالسياس«گيرند! چنانكه ماربين آلماني در كتاب  مي
  :كند كه نقل مي» شيخ صدوق

چون امام حسين در آن زمان به شهادت رسيد، آن شهادت، امروز همان «
همه شيعيان  ،رگوارخونبهاي شيعيان شده، به طوري كه با ايمان به اين شهيد بز

(يعني چنين القا شده كه همه ساله در ايام  »معتقدند كه آمرزيده خواهند شد!
  شوند!) عاشورا، مردم با بر سر و سينه كوفتن و شيون و زاري، راهي بهشت مي

  نويسد: ماربين در ادامه مي
همانگونه كه ما معتقديم  اند؛ شيعيان اين عقيده را از ما (مسيحيان) گرفته«

بار گناهان ما را به دوش گرفته و با اظهار عشق و شيفتگي به او، ما  عيسي
گويند: امام حسين نيز با شهادتش بار گناهان  شويم شيعيان مي راهي بهشت مي

  ».پيروانش را بر دوش كشيده است!

                                           
  .46تا  38صفحه  -1
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اند  مسيحيان، شيعيان را هم شريك انحرافات ديني خود ساخته ،بدين ترتيب
  اند. اني هستند كه آن خرافات را به نام دين اشاعه دادهكس ،و مقصر اين امر

از مدينه به مكه توسط  به هر صورت، خبر حركت امام حسين
اين در حالي بود   .به ديگر شهرها رسيد ،شدند يي كه از مكه خارج ميها ناكارو

مشغول بودند. اما همانگونه كه  خواران معاويه به لعن علي كه هنوز جيره
درخواست پذيرش حكومت را كردند،  مردم از علي ،عثمان پس از قتل

ها  درخواست مردم بصره و كوفه از فرزند برومند علي نيز همچنان با سيل نامه
  ادامه داشت.

انديشيد كه شايد اين  ميو رسيد و ا صداي عاجزانه مردم به گوش امام
دالنه و اسالمي حكومت عابتواند ها  آن عمل باشند و با ياري ميدان مردم، امت

ْ «گفت:  و مي برقرار نمايد، من شما را «يعني:  »أْدُعوُكم إِىل كَِتاِب اهللاَِّ َوُسنَِّة َنبِيِّهِ  إِينَّ
هدف امام  ،. به عبارت ديگر»كنم به كتاب خدا و سنت رسولش دعوت مي

برقراري كتاب و سنت بود، نه نفس  ،گرفتن حكومت حسين از در دست
بر طبق ترتيب  ت! بنابراين، بايد گفت كه امام حسينحكومت و اثبات امام

  ها و احياء سنت از طريق حكومت قيام كرد. ظاهري امور، براي دفع بدعت
در ابتداي كار بدون هدف حركت  آنان كه بر اين باورند امام حسين

ها كه قبل از حركت به  آن نامه اند! كرده، درك درستي از اين نهضت نداشته
ايجاد هدف نكرده باشد، اگرچه انسان  توانست رسيد، نمي ندست امام حسي

اي از ايمان برسد كه حاضر شود  جانش را دوست دارد، اما ممكن است به درجه
به صورت يك حركت  ،جانش را در راه ايمانش فدا سازد و اين جانفشاني

به اين نتيجه  عظيم اسالمي در صحنه عاشورا شكل گرفت. امام حسين
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ترين گناهان است. بايد فرياد برآورد تا  ر آن شرايط، سكوت از عظيمرسيد كه د
شايد ديگران بيدار شوند و چنانچه از اين طريق بيدار نشدند و اتفاقا جانش هم 

تواند تقيه كند. چرا كه  در معرض خطر قرار گرفت، چون رهبر است نمي
يستاد و او ا ،بدين ترتيب ش خواهد شد.يدعوت توحيد اش باعث محوِ تقيه

ها استوار ماند، مقاومت كرد تا  ها و مهلكه دعوتش را آشكار كرد، در سختي
  دست به دست عوامل شرك و باطل ندهد و آئين توحيدي باقي بماند.

اما متأسفانه اهل منبر به جاي توضيح اين حقايق عاشورا، مردم را به سوي 
د متأثر شود! در كشانند و هدفشان اين است كه مستمع باي حوادث دلخراش مي

هاي هدفي را  هاي امام حسين و حركتش، درس حالي كه بايد از البالي نامه
ِ ﴿ استخراج كرد تا آن امام قرآني و اصحابِ  ﴾١٥٩َيۡعِدلُوَن  ۦَوبِهِ  ۡلَقِّ ٱَيۡهُدوَن ب

و يارانش چگونه پاسدار  بهتر شناخته شوند و تا معلوم گردد كه امام حسين
گونه فداكاري كردند. تا شايد عالقمندانِ به پيروي از آن حدود الهي بودند و چ
  كردن، از حركت وي تبعيت كنند. زدن و زاري حضرت، به جاي سينه

زد. از آن  در كوفه دست به كشتار مي» ابن زياد«در راه بود و  امام حسين
رسان امام حسين، مسلم بن عقيل  رئيس قبيله و نامه» هاني بن عروه«جمله او 

مخالفت با يزيد و همكاري با  ده امام و برخي از بزرگان كوفه را به جرمنماين
اولين برخورد امام حسين در بين راه مكه به  ،امام حسين كشت. از سوي ديگر

با حر بن يزيد رياحي بود و چون امام حسين و يارانش از قبل خيمه زده  ،كوفه
اي بود كه دير  از همان دسته آب دادند. حر بودند، امام دستور داد به سپاهيان حرّ

ميل هم ندارم نوه پيامبر خدا را  و من مأمورم«گفت:  بيدار شد. در ابتداي كار مي
مردم با شما موافق «. به امام گفت: »خواهم نان و آبم قطع نشود بكشم، من مي
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خود را ملزم به من هم زماني «. امام فرمود: »جهت حركت كرديد نيستند، شما بي
 . حر گفت:»گردم انم كه مردم موافق باشند و اگر راضي نيستند، بازميد قيام مي

پس اجازه «. امام فرمود: »توانم اجازه دهم نه، بازگشت شما را به مكه نمي«
اين را «. حر جواب داد: »بدهيد به كوفه بروم و ببينم آيا مردم راضي هستند يا نه

حر  ، اما»ن آر تا بجنگيمشمشير بيروپس «. امام حسين گفت: »هم اجازه ندارم
  .»جنگم با نوه پيامبر نمي« گفت:

ماند تا هنگام ظهر فرا رسيد و چون مؤذن نداي  حر در مقابل امام حسين
حر با يك دست  ،بدين ترتيب اذان سر داد، پشت سر امام حسين به نماز ايستاد.

  داشت و با دست ديگر آخرت را. را نگه مي دنيا
اي مردم، به خداي عزوجل «ن به سپاه حر فرمود: امام حسي ،قبل از نماز

هاي شما به دست من  ام. تا نامه سوگند كه من به اراده خود پيش شما نيامده
رسيد. شما فرستادگاني به سوي من فرستاديد كه ما امامي نداريم. گفتيد كه 
شايد به وسيله تو خداوند ما را هدايت كند، شما مرا خواستيد كه من آمدم، 

گردم و به  ام تا با شما عهد و پيمان بندم، اگر از آمدنم خشنود نيستيد بازمي آمده
  .»روم همان جائي كه ابتدا بودم مي

در حالي  چون عصر شد، نماز عصر به جاي آوردند و سپس حركت كردند.
كرد و چون توقفي پيش  و يارانش را تعقيب مي كه سپاه حر امام حسين

 صاي مردم! پيامبر خدا«عيت حاضر گفت: آمد، امام حسين خطاب به جم
فرمود: هركه حاكم ستمگري را ببيند كه محرمات خدا را حالل شمارد و پيمان 
خدا را بشكند و برخالف سنت پيامبر در ميان بندگان خدا به گناه و تعدي عمل 
كند، و آنگاه با دست و زبان عليه آن حاكم به مقابله برنخيزد، خداوند او را به 

برد كه حاكم ستمگر را خواهد برد. اي مردم بدانيد كه اينان  جايي ميهمان 
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و اطاعت خداي رحمان را رها اند  الش) به اطاعت شيطان درآمده(يزيد و عم
ترين كسي  من شايسته اند، كرده، حرام خدا را حالل و حالل او را حرام شمرده

من بيعت كنيد و به راه را بگويم و نهي از منكر كنم، اگر با ها  آن هستم كه عيب
رشد رفته ايد. من حسين پسر علي هستم، پسر فاطمه، دختر پيامبر كه جانم با 

  .»ي شماست و كسانم با كسان شما و مقتداي شمايمنهااج
تو را به خدا در انديشه خودت باش! اگر «گفت:  حر به امام حسين
مرگ مرا از «در پاسخ گفت:  . امام حسين»شوي جنگ كني كشته مي

. حر »ترساني؟ مرگ در راه خدا براي مسلمان عار نيست بلكه افتخار است مي
كه  چون اين سخن را شنيد به يكسو شتافت و در انديشه و حيرت فرو رفته بود

داد. حر نامه را گشود كه  اواي به دست  سر رسيد و نامه» عبيداهللا بن زياد« پيك
  در آن چنين نوشته شده بود:

آب و  بي در همان جا حسين را در زمين ،به دست تو رسيدچون اين نامه «
  .»علف نگه دار

براي چه كاري «از ياران امام حسين رو به پيك كرده و پرسيد: » ابوالشعثاء«
در پاسخ، اين آيه قرآن را » ابوالشعثاء. «»ام اطاعت پيشوايم كرده«گفت:  »اي؟ آمده

  فرمايد: تالوت كرد كه مي
  وََجَعلَۡنُٰهمۡ ﴿

َ
َ أ ِ ٗة يَۡدُعوَن إ وَن  لۡقَِيَٰمةِ ٱَويَوَۡم  لَّارِۖ ٱئِمَّ   .]٤١[القصص:  ﴾٤١َ يُنَصُ

كنند و  براي آنان پيشواياني قرار داديم كه آنان را به سوي جهنم دعوت مي«يعني: 
  .)1(»در قيامت هيچ ياوري نخواهند شد

                                           
شود كه حتي پيروان واقعي امام حسين نيز، به تبعيت از رهبرشان، بنابر تعـاليم   مي مشاهده -1

  كردند. قرآني سخن گفته و عمل مي
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ن سعد را نگه داشت تا سپاه عمر ب حر آنقدر امام حسين ،بدين ترتيب
گو نشستند كه با امام حسين چه كنيم. و رسيد. آنگاه حر و عمر سعد به گفت

. »كشيم و مأموريت ما هم همين است اگر بيعت نكرد او را مي«عمر سعد گفت: 
در اينجا حر ناگهان بيدار شد كه چه كرده است، چه گناه عظيمي مرتكب شده 

ند لحظه بيشتر، بين بزرگي شده است. احساس كرد كه چ هو عامل چه فاجع
 امام حسين ،حق و باطل يا بهشت و دوزخ فرصت ندارد. از سوي ديگر

براي » ابن زياد«خطاب به سپاه تازه وارد لب به سخن گشود و گفت: اي مردم! 
  من دو انتخاب گذاشته است:

  شدن شمشير و كشته - 1
  بيعت با ظالم و قبول ذلت - 2

  دور است).الذله (ذلت و خواري از ما  ااما، هيهات من
پشيماني سراپاي وجود حر را فرا گرفت. حوادث جنگ احد را به ياد آورد 

به طمع غنائم مواضع خود را رها كرده و موجب  ها نااي از مسلم كه عده
شكست سپاه اسالم و عامل شهادت حمزه عموي پيامبر شدند، ولي معذالك 

خداوند از « .]١٥٢ران: [آل عم ﴾َولََقۡد َعَفا َعنُكمۡ ﴿ را بخشيدها  آن خداوند
  .»درگذشتشان  لغزش

انقالبي ديگر در دل حر پديد آمد كه روحي تازه در او دميد. برخاست و 
مذاكره و اتمام حجت كرد و وقتي از ها  آن ابتدا به نزد سپاهيان خود رفت. با

درخواست بخشش، گره زده و  هها را به منزل مأيوس شد، كفشها  آن همكاري
ام  اي امام! من آمده«و به سوي امام حسين رفت. فرياد برآورد:  بر گردن آويخت

. »ام، اكنون توبه كرده و پشيمانم تا آمرزيده شوم، اگرچه تو را در بند نگه داشته
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ي، تو آزادي، آري، تو حرّ«در برابر اين صحنه آن امام بزرگوار با صالبت فرمود: 
  .»باب رحمت خداوند هميشه باز است

يي كه امروز داعيه ها نااي تأمل كنيم. آيا انس اين صحنه لحظهبهتر است در 
عشق و محبت حسين را دارند، داراي چنين صبر و تحمل و گذشتي چون او 

را تا سرحد مرگ برده باشد ولي در آخرين لحظه ها  آن هستند؟ كه اگر كسي
 ،دگذرن متوجه گناه خود شده، با شرمندگي بيايد و عذرخواهي كند، از او درمي

 روند؟ سبان مياگذرد كه زير شمشير و سم  در حالي كه بدانند چيزي نمي
كنند حسيني نيستند، هرچند روز  و نمي كه چون حسين عمل نكرده هايي آن

  عاشورا يك دامن اشك بريزند و چند خروار برنج نذر كنند!
حر به دنبال محل خاصي براي توبه نگشت. او نگفت: من بايد به كنار قبر 

و پيامبر بروم و توبه كنم. با خدا پيمان بست و چون مورد ظلم هم حاضر علي 
كه  هايي آن بود، از شخص مظلوم طلب عفو كرد. اكنون او انساني آزاد است. از

خواهند و با وجداني آرام و فارغ از همه  كنند و چه مي دانند چه مي مي
  هاي دروني، در جهت انتخاب خود گام برداشت. كشمكش

كردن حساب نفس در جهت كسب  دانند كه يكسره زمانه همه ميحرهاي 
كه رضايت نفس را در اعمالي چون  هايي آن رضايت وجدان، چه معنايي دارد و

خواني و در روز روشن شمع  زدن و تعزيه برداشتن و سينه ل و حجلهتَــم و كُلَع
اينگونه ابزار و با  ها انسانجويند، متوجه نيستند كه اگر قرار بود  كردن مي روشن
به كمال و تقوي برسند، پس بايد گفت كه اعمالي چون » من درآوردي«اعمال 

شود! در حالي كه  كمال و رستگاري مي هرقص قبائل آفريقا بر گرد آتش نيز ماي
راه كمال و تقوي را بايد در پيروي از كتاب خدا و سنت رسولش و عمل به 
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ها! امام حسين هرگز  اوهام و بدعت نه با پيگيري ،جستجو كردها  آن مقتضاي
ميان شما و خدا هستم، بلكه راهي را نشان داد كه اگر انسان  هنگفت: من واسط

سرايي براي امام  نوحه ،تواند به قرب خدا نايل آيد. از اين رو از آن راه برود، مي
آورد، بلكه  حسين و عزاداري براي او، نه تنها كمالي براي پيروان به بار نمي

  دهد. تاويز مناسبي براي تمسخر شيعيان به دست دشمنان ميدس
اينان كه امروز راه امام حسين را ناديده گرفته و در حسرت سفر به كربال 

ت بين خود را مود ،در حقيقت ،ها ها و عزاداري و يا با به پاداري هيئتاند  مانده
  كه:اند  كنند، شامل اين آيه كريمه دنبال مي

َۡذتُمٱا إِنَّمَ  َوقَاَل ﴿ ِ ٱّمِن ُدوِن  تَّ ةَ بَۡينُِكۡم ِف  َّ َودَّ ۡوَثٰٗنا مَّ
َ
ِ ٱأ ۖ ٱ ۡلََيٰوة ۡنَيا    ﴾لُّ

  .]٢٥[العنكبوت: 
ايد تا در زندگي دنيا  ها (و مظاهري) براي خود ساخته شما، غير از خدا، بت«يعني: 

  .»موجب مودت وانسي ميان شما باشد
به نام  ،محفل پلو و چاي يا كشي  روضه حسينيا محفلي با نام امام حسين 

هاي دنيوي! در بنيادهايي چون خانقاه،  اما عمال در جهت رتق و فتق» عبادت«
محفل فاطميون، هيئت ابوالفضل، هيئت رقيه، حسينيه، زينبيه و... ولي اينگونه 

شود،  ها و ترويج خرافات به نام دين حاصل مي ها كه از طريق بدعت مودت
  لعن اخروي را به همراه خواهد داشت. انحراف در دنيا و

ُٰكُم  ۡلِقَيَٰمةِ ٱُثمَّ يَۡوَم ﴿ َو
ۡ
يَۡكُفُر َبۡعُضُكم بَِبۡعٖض َوَيۡلَعُن َبۡعُضُكم َبۡعٗضا َوَمأ

ِٰصِيَن  لَّارُ ٱ   .]٢٥بوت: كن[الع ﴾٢٥َوَما لَُكم ّمِن نَّ
برخي از  كنند و سپس در روز قيامت برخي از شما برخي ديگر را انكار مي«يعني: 

  .»تان آتش است و ياوري هم نداريد فرستند، جايگاه شما برخي ديگر را لعن مي
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و زنند، يكي باالي منبر رفته و روضه  مي شب به دور هم حلقه 10 ،هرسال
كنند اين كارها عبادت  تصور مي ؛كوبند خواند و بقيه بر سر و سينه مي مينوحه 

ازيچه قراردادن دين است، همانكه است! اما اين كارها عبادت نيست، بلكه ب
  فرمايد: قرآن مي

ِينَ ٱ َوَذرِ ﴿ ْ ٱ لَّ َُذوا ۡتُهُم  تَّ ۚ ٱ ۡلََيٰوةُ ٱدِيَنُهۡم َلعِٗبا َولَۡهٗوا وََغرَّ ۡنَيا   .]٧٠[األنعام:  ﴾لُّ
و زنـدگاني دنيـا   انـد   كساني را كه دين خويش به بازيچه و سرگرمي گرفته«يعني: 
  .»شان داده، رها كن فريب

  ها: ري، امروز مذهبيآ
﴿ ْ ُعٓوا يِۡهۡم فَرُِحوَن  َفَتَقطَّ ۡمَرُهم بَۡيَنُهۡم ُزُبٗرۖا ُكُّ ِحۡزبِۢ بَِما َلَ

َ
  .]٥٣[املؤمنون: ﴾٥٣أ

اند  اي به آنچه پسنديده و هر دستهاند  شان را بين خود قطعه قطعه كرده دين«يعني: 
  .»دلشادند

به جاي استعانت از  ،دارند ياي برم خيزند يا وزنه امروز كه از جاي برمي
شان يا علي است!  گيرند! سالم و خداحافظي خداوند، از علي و حسين مدد مي

  !»دست علي به همراهت: «گويند ها مي در خداحافظي
دهند كه خدا را فراموش كرده و بندگانش را  نشان مي با گفتار و كرداريعني 

دهند! ظهر عاشورا  ترجيح مي» تعباد«را بر » مراسم«و اند  به جاي او قرار داده
اي از بندگان  كنند! و براي بنده مسجد را خالي و تكايا و ميادين شهر را پر مي

كوبند! كيست كه بپرسد اگر قصد تقرب به سوي خدا  خدا به سر و سينه مي
  كنيد؟ داريد پس چرا بر طبق فرمان خدا عمل نمي

و تاسوعا داشتند؟ مراسم آيا كساني كه بيت المقدس را فتح كردند عاشورا 
 ،كردند؟ متأسفانه با چنين مراسمي هاي گوناگون برپا مي عزاداري و هيئت
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هاي دلخراش باقي  فرهنگ تربيتي قرآن فراموش شده و فرهنگ حفظ صحنه
ها است! اگر از  مانده است، تا مردم تصور كنند كه رضايت خداوند در اين گريه

در جان  ارزاتي و اخالقي امام حسينهمان دوران كودكي، صفات ارزنده مب
ملتي  ،طبعاً امروز به جاي ملت اشك و آه ،شد اين مرز و بوم تلقين مي فرزندان

خواني، نهضت عاشورا را آنگونه كه  اگر به جاي عزاداري و روضه آگاه بوديم.
هاي ضعيف و  گرفت و روحيه كردند، فرهنگ آزادگي پاي مي بود بيان مي

مقصر اين اوضاع كيست؟ مقصر كساني هستند كه  .شد پذير حذف مي ذلت
اگر به من ترحم «حسين را به زانو درآمده در برابر دشمن نشان دادند كه مثالً 

مردم، التماس و تضرع »! اي آب به اين بچه (علي اصغر) برسانيد نداريد، قطره
را باور كنند يا مبارزات عظيم او را؟ متأسفانه همچنان كه  امام حسين

ناديده گرفته ها  آن بودن هاي ديني از جهت الگو و اسوه مواره ارزش شخصيته
اي  .هاي اخالقي و مبارزاتي امام حسين نيز حذف گرديده است شده، ويژگي

كاش مدعيان پيروي از اين امام بزرگوار، مقاومت در احياي حق را از او 
ار تن به تسليم براي كساني كه در برابر كمي فش ،آموختند و نهضت عاشورا مي

جان و  شد. امام حسين دهند، درسي مي و همه گونه ذلت و چاپلوسي مي
ها، به جاي  مالش را براي بقاي حق اهداء كرد. ما كجاييم و او كجا؟ اين گريه

  آن كه پيروان را به امام حسين نزديك كند ما را از او دور ساخته است.
اين سخن امامي  .»تو آزادي« :گويد در برخورد مجدد با حر مي امام حسين

است كه قرآن را در سينه دارد و از فرهنگ تربيتي قرآن برخوردار گشته است. اگر 
كشيد و  او از قرآن و فرهنگ تربيتي قرآن خارج بود، بايد فوراً شمشير مي

اين همه مشكالت من شدي و اكنون مستوجب حد  اي حر! تو باعث«گفت:  مي



  69  قسمت پنجم: امام حسين و چگونگي رسيدن به كربال

ت آن امام براي خدا و احياء كتاب و سنت بود، با دعو ! اما چون»شرعي هستي
دلي پاك حر را بخشيد و وي را پذيرفت و چون حرّ ضربت خورد سرش را به 

. و »ناميد» حر«همچنانكه مادرت از ابتدا تو را  ،تو آزادي«زانو گرفت و فرمود: 
كج  اين است تفاوت امام رحمت با امام انتقام. به راستي آنان كه حق و حقيقت را

اند  اي نادرست از فرهنگ تربيتي قرآن ارائه داده دهند چنان جلوه و كوله نشان مي
  كه گوييي اين كتاب به جاي هدايت، گمراهي را به ارمغان آورده است!

دستور داد تا چند خورجين نامه فرستاده شده را در مقابل  امام حسين
حتي اسم  ؛»ها را شما فرستاديد اين«سپاه دشمن قرار دهند و سپس گفت: 

كه او را ها  آن بعضي از فرستندگان نامه را خواند. اما كسي جواب نداد، زيرا
بيعت كرده بودند در كوفه مانده بودند. از اين » مسلم بن عقيل«عوت كرده و با د
آموزد كه هميشه به توده مردم نبايد اعتماد كرد، بلكه افراد  عاشورا به ما مي ،رو
ت شده را بايد مد نظر آورد. اعتماد به كساني كه شناخت صحيح از توحيد تربي

  دهد. و دين ندارند، نتيجه مطلوب نمي
گو و و هم گفت در شب عاشورا با اصحاب امام حسين كهاند  نوشته

من اهل شوخي «گفت:  شان مينحبيب بن مظاهر از بي .خنده و شوخي داشتند
 ،اين روحيه .»مشب مرا شادمان ساخته استنيستم ولي اشتياق به لقاء اهللا ا

  نمايد كه: ست كه قرآن در مورد يهوديان تشريح ميا اي درست معكوس روحيه
َها  قُۡل ﴿ يُّ

َ
ِينَ ٱَيٰٓأ ِ مِن ُدوِن  لَّ َّ ِ ۡوِلَآُء 

َ
نَُّكۡم أ

َ
 لَۡموَۡت ٱَفتََمنَُّواْ  لَّاِس ٱَهاُدٓواْ إِن زََعۡمتُۡم أ

َ  ٦إِن ُكنتُۡم َصِٰدقَِي  يِۡديهِمۡ  ۥٓ َيتََمنَّۡونَهُ  َو
َ
َمۡت أ بََدۢا بَِما قَدَّ

َ
  .]٧− ٦[اجلمعة: ﴾أ

اگر تصور داريد كه شما امت برجسته و منتخب خدا  ،اي يهوديان :بگو«يعني: 
كنند  گوييد، و هرگز آن را آرزو نمي هستيد، پس آرزوي مرگ كنيد اگر راست مي

  »!اند دست زده نهاابه دليل اعمالي كه بد
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آن روز امام حسين و يارانش نشان دادند كه از مسلماناني هستند كه واقعا 
ساخت، ولي متأسفانه  را هراسان نميها  آن ،مرگ ،رو دوستدار خدايند و از اين

اي را دارند كه قرآن از  ، همان روحيهمدعيان امروزي پيروي از امام حسين
  كند. يهوديان تشريح مي

قبال در خواب ديده بود كه كاروان او در  م حسينكه امااند  البته نوشته
و فهميد كه راه  او بدون  هاست آن حال حركت است و پرنده مرگ همسفر

بازگشت است. فرزندش چنان تربيت شده بود كه وقتي اين خواب را شنيد 
و آنگاه فرزند گفت:  »آري«امام فرمود:  »مگر ما برحق نيستيم؟ ،اي پدر«گفت: 

  ».شويم؟! ه براي حق كشته ميپس چه باك ك«
متوجه شد مردم با او بيعت  ه اين كه وقتي امام حسينتنكته ناگف

داد، ديگر  گرفت و به بيعت با يزيد تن مي كنند، اگر سخنان خود را پس مي نمي
زد و  اميه مي هر تاييدي بر خاندان فاسد بنيشد و م سرمشق مسلمانان شمرده نمي

گويند  اما امروز آنان كه مي ،رفت ي زير سؤال ميفرهنگ و تربيت دين اساسِ
هيچ  ،ل اخالقييدر فضاكه اند  حسين است، در عمل نشان داده شانپيشواي

هشان از راه گو كه را  زن و گنده الف هستند ندارند. مردمي شباهتي به حسين
ولي اميد محشورشدن با او را در سر دارند! در حالي كه قرآن از  ،تاو جداس

  فرمايد: مي ابراهيمزبان 
  .]٣٦[إبراهيم:  ﴾ِمّنِ  ۥَفَمن تَبَِعِن َفإِنَّهُ ﴿

هركس از من تبعيت كند از من اسـت (نـه هـركس بـرايم اشـك بريـزد و       «يعني: 
  .»عزاداري كند!)
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شد و به خدا نزديك بود، مردم را  چون اهل قرآن شمرده مي امام حسين
مردم با توحيد خدا و قرآن  خواند و همه تالشش آشناكردن به سوي خدا مي

ليت آنان ئوبود. او سعي داشت مردم را به خود آورد و قوه عاقله و احساس مس
 :هرگز مردم را به سوي خود فرا نخواند كه حسين ،را بيدار سازد. از اين رو

. بلكه همواره آنان را »بياييد و دست مرا ببوسيد و مقلد يا مريد من باشيد«
نمود و در اين چار چوب  هايشان در برابر خدا مي سئوليتمتوجه كالم خدا و م

  ساخت. فكري، رهبري خود را مطرح مي
آه و «عاشورا را به نهضت » بيداري و حركت«آري، آن خفتگاني كه نهضت 

و راه او هستند. به اين  دشمن امام حسين اند، تبديل كرده» ناله و خودآزاري
  نكات توجه كنيد:

بود. اهل عقل بود، زيرا منافع » عمل«و » عقل«مرد  امام حسين -
و اهل عمل بود،  )1(زودگذر دنيا را به سعادت جاويد آخرت نفروخت

زيرا تا پاي چان در راه عقيده خود ايستاد. در صورتي كه پيروان امروز او 
دهند) و نه اهل عمل  نه عاقلند (زيرا منافع دنيا را بر هر امري ترجيح مي

 اند. هو به شعار اكتفا كرد

خانواده، حرمتي واال داشت و از اين رو در  در نظر امام حسين -
كرده و فقط نيمه جاني  آخرين لحظات و در حالي كه تير به او اصابت

اش روان است،  در تن داشت، وقتي ديد كه دشمن به طرف خيمه خانواده

                                           
عقل چيست؟ فرمود: عقل چيزي است كه خداي رحمان را با آن از امام صادق پرسيدند:  -1

رسند. سئوال كردند: پس آنچه در معاويه  كنند و به بهشت مي شناسند و پرستش مي مي
  بود چه بود؟ فرمود: آن شيطنت بود نه عقل.
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ناه پ بي  فرياد برآورد كه اگر دين نداريد، الاقل آزاده باشيد (به خانواده
 يورش نبريد).

اهل زورگويي نبود و ايستادگي و شهادت را در آن  امام حسين -
و لذا به ديگران تحميل نكرد. از اين  ،ديد موقعيت براي خود واجب مي

ها را خاموش كردند، امام خطاب  وقتي شب آخر فرا رسيد و چراغ ،رو
ويد، اكنون خواهيد بر فردا دير است، اگر مي«به باقيمانده يارانش فرمود: 

اي از  بينيد، برويد كه هيچ گله برويد كه در تاريكي چشمي شما را نمي
 .»شما نخواهد بود

علي اصغر و درخواست ترحم بر او، آن چنانكه  شدن موضوع كشته -
 ،در آخرين ساعاتاند  در كار نبوده است. نوشته ،سرايند مي ها ناخو روضه

در  ؛خداحافظي كندعلي اصغر را در آغوش گرفت تا  امام حسين
 .)1(تيري به طفل اصابت كرد و او را شهيد ساخت ،اين هنگام

نويسد:  موضوع كمبود آب در كربال چندان روشن نيست، زيرا طبري مي -
وقتي تشنگي بر امام حسين و يارانش سخت شد، برادرش عباس بن علي 
را فرا خواند و با سي سوار و بيست پياده و بيست مشك شبانگاه به 

ي آب روانه كرد. نافع بن هالل پرچمدار عباس بود، كسي در تاريكي سو
از آبي كه ما را از آن «نافع گفت:  »اي؟ تو كيستي؟ براي چه آمده«گفت: 

تا «، نافع گفت: »بنوش، نوش جانت«، گفت: »ايد بنوشيم برحذر داشته
 .»اند ما يك قطره هم ننوشيم حسين و يارانش تشنه

                                           
. اين ماجرا در كتاب تاريخ طبري به عنوان ماخذ آمده اسـت  342، ص 4طبري، ج تاريخ  -1

  شود ذكري از درخواست آب نيست. مالحظه مي و چنانكه
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دادن به  راهي براي آب«يگر سر رسيدند و گفتند: در اين هنگام گروهي د -
نافع بن  .»منع كنيمها  آن ب را ازآتا اند  اينان نيست. ما را اينجا گذاشته

ها را پر كردند و زد و  مشك .»ها را پر كنيد مشك«هالل به پيادگان گفت: 
خوردي درگرفت. عباس بن علي و نافع بن هالل به آنان حمله كردند و 

 ها بازگشتند. ب به طرف خيمهآهاي پر از  قب راندند و با مشكآنان را ع

خود حكومت يزيد بود نه امام حسين، زيرا  ،عامل اصلي ماجراي عاشورا -
يزيد براي تثبيت نظام حكومتي خود نياز به تأييد بزرگان جامعه دوران 

) خود داشت، در حالي كه معاويه با برادر آن حضرت (امام حسن
كه پس از وي، حكومت به شورا سپرده شود و يزيد در  پيمان بسته بود

بالفاصله  ،صدد لغو آن پيمان نامه و تثبيت قدرت برآمد. به همين جهت
 دستور گرفتن بيعت از امام حسين صادر شد. ،بعد از مرگ معاويه

ها و دعوت امام حسين در مقابل سپاه دشمن، براي اتمام حجت  سخنراني -
آوري چند تن كه خون بيشتري از يارانش  عنه جم ،بودها  آن هبه هم

برخي از يارانش كه دريافتند ماندن آنان دفع شر  ،ريخته شود. از اين رو
كند، اجازه ترك مخاصمه گرفتند. چنانكه ضحاك بن  از سرورشان نمي
وي با  هضعف او بود و روحي هو البته اين كار نشان )1(عبداهللا چنين كرد

 تفاوت داشت. ،ر حسينيروحيه اصحاب غيور و فداكا

                                           
  .339ص  4تاريخ طبري جلد  -1



  
  
  
  

 

  قسمت ششم:
  ماجراي عاشورا از زبان نزديكان

 ،روز قبل از عاشورا« :كند نقل مي †فرزند امام حسين، علي بن الحسين
م دركرد. پ ام زينب از من پرستاري مي من در حال بيماري نشسته بودم و عمه

  خواند: دور از يارانش نشسته بود و اين اشعار را مي
 مـــــن خليـــــل يـــــا دهـــــر أف لـــــك

  

 كـــــم لـــــك بـــــاألرشاق واألصـــــيل  
 

 مــــــن صــــــاحب وطالــــــب قتيــــــل
  

 والـــــــــدهر ال يقنـــــــــع بالبـــــــــديل  
 

ــــــــــل ــــــــــام األمــــــــــر إىل اجللي  وإن
  

ــــــبيل   ــــــألك س ــــــي س ــــــل ح  »وك
 

يعني: اي روزگار چه دوست بدي هستي، چقدر در صبحگاهان و شب 
ه هنگام از ياران و دنياپرستان كشته دادي، روزگار به اين همه قانع نيست. كار ب

علي بن الحسين  .)1(اي سالك اين راه است دست رب جليل است و هر زنده
ام  اشك از ديدگانم جاري شد و عمه ،چون اين اشعار را پدرم خواند«گويد:  مي

زينب نتوانست خودداري كند، پيراهن خود را دريد و سر برهنه به طرف 
ا بترس و برادرش دويد، حسين به خواهرش نگريست و گفت: خواهركم، از خد

  ميرند: مي ها آسمان تسليت از خدا بخواه، بدان كه همه اهل زمين و
َّ وَۡجَههُ ﴿ ِ ٍء َهالٌِك إ خواهرم! شيطان صبر و متانت  .]٨٨[القصص:  ﴾ۥُكُّ َشۡ

                                           
گله از روزگار در اينجا، گله از حـوادث بـد اسـت نـه شـكايت از خـداي حكـيم و        البته  -1

  شود. مهربان، اما اگر كسي مقصود از دهر را خداوند بداند، كلمه او كفرآميز مي
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دهم، قسم مرا رعايت كن، گريبان  تو را از بين نبرد، خواهر جان! تو را قسم مي
  .»)1(و نفرين مكن چاك مده، صورت خود مخراش، واي مگوي

شدگان مكتب قرآن، به شب  و يارانش، تربيت شب عاشورا امام حسين
رسيد. نماز  داري پرداختند. صداي نيايش و تالوت قرآنشان به گوش مي زنده

شب به پا داشتند و آخرين مناجات شبانه را به درگاه خداي خويش به جاي 
يازشان نشان دادند. در آن شب، آوردند و صحنه خشيت از خالقشان را با راز و ن

خواني، نه ذكر يا علي گفتند  عاشورا، نه مداحي كردند و نه روضه دارانِ زنده شب
پشت  .و نه اجر و مزدي از كسي خواستند! و تا آخرين لحظه نااميد نبودند

آغازكننده جنگ هم  حتي ،ها را از ني انباشته كردند. در روز عاشورا خيمه
تش زدند تا از قسمت پشت غافلگير نشوند و چون سپاه ها را آ نشدند. ني

در مرگ من تعجيل نكنيد، سخن  ،اي مردم«امام فرمود:  .)2(دشمن نزديك شد

                                           
زدن و بر سر و صـورت   سينه را امام حسينشود كه يك روز قبل از عاشو مالحظه مي -1

كرد (رجـوع   زدن!) حتي بر نزديكان خود منع مي خود زدن را (تا چه رسد به زنجير و قمه
  ).»ةجرح البدان عند املصيب يف ةبيان احلقيق«شود به رساله 

) سپاه حر 1سه دسته از سپاهيان در مقابل گروه اندك امام حسين صف كشيده بودند: ( -2
) سپاه ابن سعد و 2بدون فرمانده مانده بودند. ( ي كه با الحاق حر به سپاه حسينرياح

بود،  ) سپاه شمر. ابن سعد از دوستان نزديك و همبازي دوران كودكي امام حسين3(
اما وعده حكومت ري از طرف ابن زياد، آتش طمع او را برافروخت و در كربال وي را 

 ان صف كشيده در مقابل گروه اندك امام حسينمقابل دوست خود قرار داد. سپاهي
هايي بودند كه امام را دعوت  همه از اراذل و اوباش كوفه بودند. محترمين كوفه، همان
توبه نموده و گروه توابين  كرده و آن روز در صحنه نبودند و پس از قتل امام حسين

يادي (از جمله دستگيري را تشكيل دادند. از سوي ديگر، بايد اذعان نمود كه به داليل ز
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خواهم شما را به چيزي اندرز گويم كه حق شما بر من است.  مرا بشنويد، مي
آن انصاف به خرج داديد، درباره  اگر قبول كرديد و قول مرا تصديق نموديد و

  شويد: تان سعادتمند ميخود
ٗة ثُ ﴿ ۡمرُُكۡم َعلَۡيُكۡم ُغمَّ

َ
َ يَُكۡن أ َكَٓءُكۡم ُثمَّ  ۡمَرُكۡم َوُشَ

َ
ْ أ ۡجُِعٓوا

َ
ْ ٱ مَّ فَأ  ۡقُضٓوا

َ تُنِظُروِن  َّ َو َ ِ   .]٧١[يونس:  ﴾٧١إ
شما عزم خود جزم كنيد و همراه با شريكانتان مصمم شويد تا هيچ امري بر شما «يعني: 

  .»ماند، سپس (هدفي را كه داريد) در حق من اعمال كنيد و هيچ مهلتم ندهيدپوشيده ن
ُ ٱَو  إِنَّ ﴿ ِيٱ َّ َل  لَّ ٰلِِحيَ ٱوَُهَو َيَتَولَّ  ۡلِكَتَٰبۖ ٱنَزَّ   .]١٩٦[األعراف:  ﴾١٩٦ لصَّ

همانا يار و پشتيبان من خدايي اسـت كـه ايـن كتـاب را فـرو فرسـتاد و او       «يعني: 
  .»كند ياري مي صالحان را
نسب مرا به ياد آوريد كه من چه كسي هستم، آيا حرامي را حالل  ،اي مردم

ام؟ آيا من فرزند دختر پيامبر شما نيستم؟ آيا من  ام؟ آيا قتلي مرتكب شده كرده
كننده رسالت پيامبر خدا نيستم؟ آيا حمزه  فرزند اولين مسلمان و تصديق

فر بن ابوطالب عموي ديگر من نبود؟ آيا عموي پدرم نبود؟ آيا جع ،سيدالشهدا
نفرمود: حسن و حسين سرور جوانان اهل بهشت هستند؟ آيا  صرسول خدا

  .)1(»دارد؟ اين داليل شما را از ريختن خون من باز نمي
                                                                                                  

ها و فقدان رهبري)  بودن راه شدن مسلم بن عقيل، بسته بزرگان و پيشكسوتان مبارزه، كشته
كننده از امام حسين، با آن حضرت قطع شده و آن انسجام الزم را  ارتباط نيروهاي دعوت

  رفت. از دست داده بودند، كه اين امر نيز از عوامل مهم شكست به شمار مي
خواست بـا آن سـخنان، عواطـف آن     در آن شرايط مي رسد كه امام حسين ظر مين به -1

مردم منحرف و نابخرد را تحريك كند و در آن چهار چوب بحث حقانيـت قيـام خـود و    
  هاي حكومت يزيد را براي آنان آشكار سازد. بدكاري
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همه در مقابل حرف حق خاموش مانده بودند (چنانكه امروز هم مردماني 
محل كسبشان است، به بيراهه قرآن را بسته و به همراه مداحاني كه مكتبشان 

زني و  سينه هاي هدست اند. خاموش مانده ،روند و در برابر منطق مصلحان مي
  گشايد!) شود و هيچكس لب به اعتراض نمي همه ساله برپا مي ،زنجيرزني

بود كه به  )1(مسلم بن عوسجه ،حمله آغاز شد و نخستين يار امام ،به هرحال
رو نشست، امام به سوي او رفت و در حالي شهادت رسيد. چون گرد و غبار ف

  كه هنوز مسلم رمقي در بدن داشت، اين آيه را تالوت كرد:
ْ  لُۡمۡؤِمنِيَ ٱ ّمِنَ ﴿ ْ َما َعَٰهُدوا َ ٱرَِجاٞل َصَدقُوا  ۥَعلَۡيهِۖ َفِمۡنُهم مَّن َقَضٰ َنَۡبهُ  َّ

 ٗ لُواْ َتۡبِدي ن يَنَتِظُرۖ َوَما بَدَّ   .]٢٣ألحزاب: [ا ﴾٢٣َوِمۡنُهم مَّ
مرداني هستند كه به عهد خود وفا كردند و برخي  برخي از مؤمنان بزرگ«يعني: 

  .»شان را تغيير ندادند كنند و به هيچ وجه پيمان ديگر به انتظار، مقاومت مي
از دشمن بخواهيد از « :فرمان داد جنگ تا ظهر ادامه داشت، امام حسين

اي «گفت:  . اشعث به امام حسين»يمما دست بردارند تا نماز ظهر را بخوان
  ».شوي؟ چرا به حكم  عموزادگانت تسليم نمي ،حسين

  در پاسخ اين آيه قرآن را تالوت كرد: امام حسين
ن تَرُۡجُوِن  ّنِ ﴿

َ
  .]٢٠[الدخان:  ﴾٢٠ُعۡذُت بَِرّبِ َوَرّبُِكۡم أ

  .»برم ر شما پناه ميمن  از اين كه سنگسارم كنيد به پروردگار خود و پروردگا«يعني: 
  و سپس به نماز ايستاد.

                                           
ه در كوفه با مسلم بن عوسجه و حبيب بن مظاهر از فرماندهان سپاه امام حسين بودند ك -1

 مسلم بيعت كرده بودند و چون اوضاع تغيير كرد، با فرار، خود را به امام حسين
  رساندند.
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 نام خويش بر تيرهايش نوشته نافع بن هالل جملي از ياران امام حسين
» جملي هستم. پيرو دين علي«را به زهر آغشته كرد. بر تيرها نوشت: ها  آن

و در حالي  را با تيرهايش از پاي درآورد نفر 12سپس به تيراندازي پرداخت و 
او را به نزد عمر سعد آوردند و به  هردو شكسته بود اسير شد.بازوانش  كه

  دست شمر كشته شد.
ها آفريدند و  دلباختگان قرآن در كنار امامشان حماسه ،در اين جنگ

هاي مردانگي و شهامت را به نمايش گذاشتند. اگرچه در برابر سپاه دشمن  درس
سبب شد كه جنگ تا  ،كم نظير اين قهرمانان اي قليل بودند ولي مقاومت عده

توانند  در مقابل سپاه دشمن نمي پاسي از ظهر ادامه يابد و چون ديدند كه ديگر
 امام حسين ،سرانجام .)1(پرداختند به دفاع از امام حسين ،مقابله كنند

دشمن قرار گرفت و در آن حال آن فرياد تاريخي را  يك تنه در مقابل سپاه
  برآورد كه:

  »آيا ياوري هست تا مرا ياري دهد؟« .»ِينْ ُرصُ نْ يَ  اِرصٍ نَ  نْ مِ  ْل هَ «

                                           
 كننده امام حسين از عجايب واقعه عاشورا اين است كه همان مردم كوفه كه دعوت -1

برخاستند و آن  هايي بودند كه در جنگ جمل به ياري علي بودند، ظاهراً همان
در عاشورا  كند. ولي فرزند علي دوم نهج البالغه از آنان تمجيد ميحضرت در نامه 
مرگ بر شما باد كه ما را به فريادخواهي خوانديد و چون به «كند كه:  آنها را توبيخ مي

) البته كساني كه به جنگ امام 85. (لهوف، ص »سوي شما آمديم، به جنگ ما برخاستيد
وفا و ضعيف ايمان به  رفته، كوفيان مردمي بي آمدند، اراذل كوفه بودند، ولي روي هم

  اند. شمار آمده
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فقط يك نفر نداي حق را گرفت كه سويد بن عمرو بن ابي  ،در آن ميان
به جمع شهيدان پيوست. او در ميان  ،المطاع بود و در آخرين لحظات

شدگان افتاده بود و هنوز رمقي در بدن داشت كه برخاست و با كارد به  كشته
  آخرين شهيد كربال قبل از امام حسين شد. مبارزه پرداخت و

مانده بودند و امام در گودالي سقوط  فقط زنان و امام حسين ،اكنون
اش  هاي زره كرده و در حالي كه نفسش به شماره افتاده و خون از ميان حلقه

  ترين سخنان تاريخي را بر زبان آورد: زد به يادماندني بيرون مي
پروردگارا! راضي به رضاي تو و تسليم « »كَ رِ مْ  ِألَ يًام لِ ْس تَ  َك ئِ اَض قَ بِ  ايً اِض رَ  يإهل«

  ».امر تو هستم
به خدا قسم اميد آن دارم كه خداوند مرا گرامي دارد و شما (مردم ناسپاس و 

  مقدار سازد. ظالم) را خوار و بي
بر  ،واقعي در آن گودال نشان داد كه تقوا و خداپرستيِ ،ابرمرد ميدان تاريخ

بدنش  ،ح او حاكم بود، چنانكه شمر چون چشم در چشم او دوختجان و رو
توان گرفت، اما  يي دنيا را به سادگي ميها انسانبه لرزه درآمد! آري، از چنين 

  خدا را هرگز!
ِ  إِنَّا﴿ َّ ِ  ٓ ا ٰ  هِ إَِلۡ  نَّ  ﴾١٥٦ ِجُعونَ َر

***  
ن تري هجري قمري به رفيع 61ل سالگي، در سا 57در سن  امام حسين

شهادت در راه خدا نائل آمد و همه چيز خود را در راه اعتالي كلمه حق  درجه
تواند براي مقاصد دنيوي باشد و از اين  اي نمي چنين اقدام قهرمانانه فدا كرد.
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براي رسيدن به قدرت و  گويند امام حسين به همه كساني كه مي ،رو
دن به سودهاي دنيوي كه براي رسيكساني  حكومت قيام كرد بايد گفتكامراني 
دارند، قاعدتاً وقتي فشارها زياد شوند به سود كوچكتر و نجات جان  قدم برمي

يا ندهند. مردان د دهند و زن و فرزندان را به دم تيغ نمي خويش رضايت مي
 ،آورند تا باقي بمانند كه در خطر ورشكستگي، قيمت را پايين مياند  طلب چنين

داشت و هرگز راضي نشد در طلب دنيا و  رفتاري ديگر اما امام حسين
كه اين شيوه مردان آرماني و هدفي است،  ،اش را عوض كند كسب ايمني، عقيده
  .دنيوي طلبانِ نه علمكرد حكومت

مصلح عملي بود نه نظري و هدفش تغيير ظلم به عدل بود.  امام حسين
ديني بيش از چند در زمينه مسائل «گويد:  چنانكه  عالمه طباطبايي مي ،از اين رو

در دست نيست، ولي عملكرد او در برابر ظلم و زور  حديث از امام حسين
. امام حسين و يارانش (برخالف »ها البته جواهري در تاريخ است و بدعت

دانستند كه كسب رضايت خدا در اعمال حقيقي است  هواخواهان امروزي) مي
، اعمال و هدف او را رها نه اعمال اعتباري. دوستداران حماسه حسيني امروز

برند،  آورند. هديه مي به قبر او و عزاداري براي او روي مي ،كرده و در عوض
كنند و  فضا را با شمع روشن مي ،ريزند، به تقليد از مسيحيان پول بر حرمش مي

زنند و  گردند و بر در و ديوارش بوسه مي چون كعبه مي ،بر گرد آن قبر
بندند! آري، چون خدا را غايب احساس  به حرمش ميبيمارشان را به اميد شفا 

 ،شماري مردگان پرداختند و به كرنش و چاپلوسي آنان تن دادند كردند به بزرگ
تا به خيال واهي از طريق ايشان نظر خدا را جلب كنند! در حالي كه آن ديني كه 

دين  ها جلب كند، اصوالً تراشي هعنايت خداوند را با اينگونه تشريفات و واسط
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ممكن است خداي عالم، به اموري راضي باشد كه نه تنها  نيست، زيرا چگونه
  كشد؟ هيچگونه رشد معنوي در آن نيست، بلكه روح آدمي را به ذلت مي

گفتند كه چون ما را دفن  يا پدر بزرگوارش، علي آيا امام حسين
سر و سينه  كرديد بر گرد قبر ما طواف كنيد تا آمرزيده شويد؟ و در عزاي ما بر

تان گردد و به ثواب برسيد؟ بكوبيد و خود را به زنجير كشيد تا شفاعت ما نصيب
هرگز اين سخنان بر زبان آن بزرگان جاري نشد، بلكه خود تابع قرآن بودند و 

  همگي را نيز به تبعيت از قرآن فرا خواندند.



  
  
  
  

 

  قسمت هفتم:
  منطق يزيد!

برابر جامعه زمان خود چه دستگاه يزيد در  پس از شهادت امام حسين
عذري آورد؟ الزم است در اين مورد بررسي شود و به تاريخ رجوع گردد. بنابه 

  عاشورا، يزيد چنين داد سخن داد: هثار تاريخي، پس از واقعآ
گفت: پدر من علي،  دانيد چرا حسين به اين روز افتاد؟ حسين مي آيا مي«

بهتر از جد او و خود » پيامبر«و جدم  بهتر از پدر يزيد و مادرم بهتر از مادر او
اما اينكه حسين گفت: جدم بهتر  .)1(تر هستيم من بهتر از او و براي خالفت اليق

از جد يزيد است، به جان خودم سوگند كه هركس به خدا و روز جزا ايمان 
داند كه هيچكس همسنگ رسول خدا نيست (يزيد اين نظر امام حسين  مي ،دارد

اين روش همه شيادان تاريخ است كه همواره مقداري از حق را را قبول كرد و 
آميزند تا مردم سرگردان بمانند)، و اين  آورند و باطل خود را با آن مي جلو مي

گفت، مادر من بهتر از مادر يزيد است، به جان خودم قسم! فاطمه  كه حسين مي
ن درست هاي حسي بهتر از مادر من است. همه اين حرف صدختر پيامبر خدا

  فرمايد: است، ولي فهم و تشخيص حسين ابن علي درست نبود! قرآن مي
ِممَّن تََشآُء َوتُعِزُّ َمن  لُۡملَۡك ٱَمن تََشآُء َوتَنُِع  لُۡملَۡك ٱتُۡؤِت  لُۡملۡكِ ٱَمٰلَِك  للَُّهمَّ ٱ قُلِ ﴿

ۖ ٱتََشآُء َوتُِذلُّ َمن تََشآُءۖ بِيَِدَك  ِ  ۡلَۡيُ ٰ ُكّ َ َ ءٖ قَِديرٞ  إِنََّك    .]٢٦[آل عمران:  ﴾٢٦َشۡ
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بگو بار خدايا! اي آن كه سلطنت از آن توست و آن را به هركس كه «يعني: 
بخشي و از هركس بخواهي بازستاني، هركه را كه اراده كني عزت دهي  خواهي مي

و هركه را مصلحت بداني، خوار سازي، نيكي به دست توست، به راستي تو بر هر 
  .»كاري توانايي

منظور يزيد اين بود كه اين سلطنت را خدا به من داده و حسين با اعطاي 
. اين مغالطه يزيد و همه جباران تاريخ است و اگر امام )1(ي درافتاده بوديخدا

  داد: كتاب خدا چنين مي حسين زنده بود طبعا جواب او را از
لَمۡ ﴿
َ
َ  أ ِ ِيٱتََر إ ُٰه  ۦٓ َم ِف َرّبِهِ  ۧ َحآجَّ إِبَۡرِٰه  لَّ ۡن َءاتَ

َ
ُ ٱأ    .]٢٥٨[البقرة:  ﴾لُۡمۡلَك ٱ َّ

آيا توجه نكردي به كسي كه خداوند به او سلطنت داده بود و با ابراهيم «يعني: 
من به نمرود  گويد: به عبارت ديگر، خداوند مي »كرد؟ خدا جدل مي هدربار

اغ او فرستادم، (ديكتاتور زمان ابراهيم) سلطنت داده بودم، و ابراهيم را هم به سر
چنانكه سلطنت فرعون هم از جانب من بود و موسي را به مقابله با فساد او 

  فرستادم.
اين نكته مهم غافل بود كه اگر خداوند  ،يزيد مانند همه ديكتاتورهاي زمان

چيزي را به كسي عنايت كند دليل بر رضايت او نيست. خداوند، براي آزمايش 
گذارد. بسياري از  گاهي كاري را به كسي وامي و حتي براي كيفر و عقوبت نيز

كنند كه  رسند، تصور مي كه به مال و منالي (و يا پست و مقامي) مي ،مردم

                                           
توان فهميد كه او عمل باطل خويش را در پناه  از اين نوع استدالل يزيد به خوبي مي -1

گفتند:  نيز به مردم ميكرد. مبلغان درباري او  مطالب حق و آيات قرآن به ناروا توجيه مي
شان  خارجياني كه بر اميرالمؤمنين! شوريده بودند اسير و سركوب شدند و به سزاي عمل

  رسيدند و اكثريت مردم آن زمان نيز اين سخن را پذيرفته بودند!
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   فرمايد: از اين آيه غافلند كه ميها  اند! آن محبوب خدا شده
ا﴿ مَّ
َ
نَسٰنُ ٱ فَأ ٰهُ ٱإَِذا َما  ۡلِ ۡكَرَمهُ  ۥَربُّهُ  ۡبَتلَ

َ
َمهُ  ۥفَأ ۡكَرَمِن َفَيُقو ۥَوَنعَّ

َ
ٓ أ    ﴾١٥ُل َرّبِ

  .]١٥[الفجر:
) «يعني:  پس اما انسان (كم ظرفيت) چون پروردگارش او را بيازمايد و (ظاهراً

  »گراميش دارد و به او نعمت دهد گويد: پروردگارم مرا گرامي داشته است!
﴿ ٓ ا مَّ
َ
ٰهُ ٱإِذَا َما  َوأ   ۥَفَقَدَر َعلَۡيهِ رِزۡقَهُ  ۡبتَلَ

َ
ٓ أ َّ  ١٦َهَٰنِ َفيَُقوُل َرّبِ   .]١٧− ١٦[الفجر:  ﴾َ

گويد:  ،تنگ روزي كند ،و اما اگر (خدايش) او را از باب آزمايش«يعني: 
! چنين نيست   .»پروردگارم مرا خوار داشته (به من اهانت كرده) كالً

يعني نه ثروت دليل بر كرامت و قرب الهي است و نه فقر دليل بر اهانت 
  اش. خداوند بر بنده
هايي از باب اسباب ظاهري در  دهند كه چه بسا حكومت نشان مي اين آيات

اما نه از باب رضايت الهي، و گاهي هم آن  ،گيرند اختيار اشخاصي قرار مي
بينيم در  شوند و از اين روست كه مي ها به عذاب اشخاص منتهي مي حكومت

اين آيه را  امام حسين ،بنابر گزارش طبري در تاريخش ،ماجراي عاشورا
  )1(خواند كه: مي

﴿ َ ِينَ ٱَيَۡسَبَّ  َو َما ُنۡمِل لَُهۡم  لَّ نُفِسِهۡمۚ إِنَّ
َ
نََّما ُنۡمِل لَُهۡم َخۡيٞ ّلِ

َ
ْ أ َكَفُرٓوا
ِهٞي  َداُدٓواْ إِثٗۡماۖ َولَُهۡم َعَذاٞب مُّ   .]١٧٨[آل عمران:  ﴾١٧٨لَِيۡ

شان خواهد بود، مهلتشان  كفار گمان نكنند كه مهلتي كه به آنان داديم به نفع«يعني: 
  .»انگيز دارند افزايند و عذابي خفت بر گناهان خود ميها  آن ،دهيم در نتيجه
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دهد كه  زينب به همه يزيديان و حكام و اياديشان پيام مي ،بدين ترتيب
قدرت و حكومت شما موقتي است و سرانجام، محكوميت شما را به ارمغان 

 ،گرفتند ها را به دست نمي آن قدرت آورد. چه بسا اگر جباران روزگار مي
و ديكتاتورهاي  اكمانهمه ح ،شدند. متأسفانه مرتكب چنان اعمال زشتي نمي

هاي الهي به صورت استدراجي در اختيار آنان  دانند كه گاهي نعمت زمانه نمي
كبوتر با خود  ،ريزد گيرد، چنانكه وقتي صياد به قصد صيد كبوتر دانه مي قرار مي
آيد، نزديك و  د صياد قصد لطف به او را دارد، دانه برداشته نزديك ميكن فكر مي

با آنكه  ،كند. گمراهان در دنيا شود و سرانجام در دام سقوط مي نزديكتر مي
چرا كه  ؛خواهند بيدار شوند آيد، نمي هاي بيدار باش به سراغشان مي ضربه

شوند.  الهي مي» ستدراجِا«چه بسا گرفتار  ،آنگاه اند! خيري در خود باقي نگذاشته
حتما نظام آفرينش آنان را  ،واقعاً خيري در وجود داشتند ،اگر يزيد صفتان

  ساخت. هوشيار مي
ُ ٱَعلَِم  َولَوۡ ﴿ ۡعرُِضوَن  َّ ۡسَمَعُهۡم َلََولَّواْ وَُّهم مُّ

َ
ۡسَمَعُهۡمۖ َولَۡو أ

َ ا لَّ    ﴾٢٣فِيِهۡم َخۡيٗ
  .]٢٣[األنفال:

كرد  ي در آن سراغ داشت آنان (را به كالم حق) شنوا مياگر خداوند خير«يعني: 
را به حق) شنوا كند بازهم روي  ها آناي كه دارند) اگر هم ( ولي (با روحيه

  .»گردانند برمي
  به اين نكات توجه كنيد:

مركز خالفت  ،سر خونين امام حسين و ديگر شهدا را از كربال به كوفه -
به يك روز راه بود و جرجي زيدان  ،ابن زياد بردند. فاصله كوفه تا كربال
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. ابن زياد در آنجا عصاي خود را بر روي 1اشاره كرده استاين مسئله 
كه زيد  »ديدي با تو چه كردند؟«گويد:  هاي سر بريده گذاشته و مي لب

سر امام حسين و  :گويند كند. مي بن ارقم به اين عمل او اعتراض مي
روز زمان نياز داشت، اين  24اين كار  اامشهدا را به شام نزد يزيد بردند، 

آيد كه چگونه از فساد آن جلوگيري كردند و اين خالف  ال پيش ميئوس
بيشتر براي ايجاد هيجان و اند  عقل است. آنچه مقاتل ذكر كرده

 نه حقيقت تاريخ. ،له بوده استئكردن مس دلخراش

سال ديگر حكومت  70بني اميه حدود  پس از شهات امام حسين -
كنند شهادت امام حسين  ادعا مي هايي آن دهد نشان مي ،ردند و اين امرك

موجب سرنگوني حكومت بني اميه شد، خالف حقيقت تاريخ سخن 
بن يزيد و سپس مروان حكم و پس  ةمعاوي ،اند. پس از مرگ يزيد گفته

ابين و مختار در عبدالملك بن مروان به حكومت رسيدند و تو ،از وي
 قيام كردند. مروان به خونخواهي امام حسينزمان عبدالملك 
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  قسمت هشتم:
  تحليل عاشوراي دين در قرآن و عاشوراي مذهب

كند كه با  حكايت مي شياديتاريخ زندگاني بشر غالباً از حكام و رؤساي 
هايشان را  خود و خانواده ، اماشدند ميبر اجتماعشان مسلط  ،هدف استثمار مردم

در مواهب، آقاي مردم بودند ولي در مصائب  شمردند. از هر قانوني مستثني مي
 ولي خويش را! هنه خانواد ،افكندند خطر ميها، طرفداران خود را به  و جنگ

قرار مباهله  صبه خاطر داشت كه چون مسيحيان با رسول خدا امام حسين
و ، زيرا ت)1(ات را جلو بينداز اي پيامبر! خانواده :گذاشتند، خداوند فرمان داد كه
ات در  همه بايد بدانند در خطرها تو و خانواده ؛الگوي بشريت باقي خواهي ماند

كه در  اين استها  آن هها، شيو در مذهب مردم فريب اما .ايد خط مقدم ايستاده
 ،اندازند و در خطرها هاي ايمن و سودآور فرزندانشان را جلو مي موقعيت
  امام حسين جزء كدام دسته است؟ .مريدان را

                                           
ٓ  َفَمنۡ ﴿ - 1 َك َحا ٓ  امَ  دِ َبعۡ  مِنۢ  فِيهِ  جَّ ْ َتَعالَوۡ  َفُقۡل  مِ عِلۡ لۡ ٱ مِنَ  َءكَ َجا بۡ  عُ نَدۡ  ا

َ
ٓ أ بۡ  َءنَانَا

َ
ٓ َوأ ٓ  ءَُكمۡ نَا  َءنَاَونَِسا

 ٓ نُفَسنَا َءُكمۡ َونَِسا
َ
نُفَسُكمۡ  َوأ

َ
ِ ٱ نََت لَّعۡ  َعلَفنَجۡ  تَهِۡل نَبۡ  ثُمَّ  َوأ َّ  َ ٰ لۡ ٱ َ    .]٦١ل عمران: آ[ ﴾٦١ِذبِيَ َك

ي او  ي مسيح) به تو رسيده است (باز) با تو درباره ربارههرگاه بعد از علم و دانشي كه (د«
كنيم و شما هم  به ستيز پرداختند، بديشان بگو: بيائيد ما فرزندان خود را دعوت مي

كنيم و شما هم زنان خود را فرا  فرزندان خود را فرا خوانيد، و ما زنان خود را دعوت مي
خود را آماده سازيد، سپس دست دعا به  سازيم و شما هم خوانيد، و ما خود را آماده مي

  ».نمائيم داريم و نفرين خدا را براي دروغگويان تمنّا مي سوي خدا برمي



  عاشوراي دين عاشوراي مذهب      88

وز كدام انتخاب، موجب ستايش و تحسين امام حسين و يارانش شده امر
كه پيروان اند  چه نهضتي پديد آورده اند؟ است كه جاودانه در تاريخ مانده

اي را احياء كنند؟ هرچند پيروان  مرده هتوانند هر جامع ميها  آن راه راستينِ
و همين است كنند  دروغينشان زانوي غم در بغل گرفته و گريه بر مصيبت مي

  اند. كه گم كرده راه و سرگردان مانده
اش بود كه  و خانواده صآري، اين يكي از داليل بزرگ صداقت پيامبر خدا

 70حدود  به طوري كه علي ؛ايستادند همواره در خط مقدم مبارزات مي
كند كه از چهارده پسرش،  ها در بدن داشت و تاريخ طبري نقل مي زخم از جنگ

كربال را به مقر  ي. وقتي اسرا1در جريان عاشورا شركت داشتندا ه آن از تن 6
ات  ديدي خدا با تو و خانواده«عبيداهللا بردند، عبيداهللا به حضرت زينب گفت: 

در برابر اين سخن، زينب به شيون و زاري نپرداخت، بلكه مانند  »چه كرد؟
كه با بعثت  سپاس خداوند را«: با قدرت ندا سر داد كه ،ديگر فرزندان فاطمه

، اما ايشان كه شهادت 2اين همه كرامت و عزت به ما ارزاني داشت صپيامبر
هاي خويش پيوستند و به زودي خدا تو و  به خوابگاه ،مقدر شده بودها  آن براي

آن  .)3(»اجه خواهيد كردآورد و در پيشگاه او با يكديگر مح آنان را گرد مي
دهد آن  بزرگي دارد كه نشان مي حكايت از قدرت روحيِ ،سخنان با صالبت

واقعاً به خدا باور داشتند. سپس عبيداهللا اسيران را به كاخ سبز معاويه  ،خانواده

                                           
  .119ص  4تاريخ طبري ج  -1
  .صأكرمنا بمحمد ياحلمد هللا الذ -2
صمون بينك وبينهم, فتحاجون إَِلْيِه, وختا اهللاُكتب َعَلْيِهم القتل, فربزوا إَِىل مضاجعهم, وسيجمع « -3

  ).457، ص 5(طبري، ج  .»عنده
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پدرت حق «گفت:  –پسر امام حسين  فرستاد. يزيد با ديدن علي بن الحسين
مرا نشناخت و با من بر سر قدرتم به نزاع برخاست و خداوند با او چنان كرد 

  بن الحسين در پاسخ اين آيه قرآن را خواند كه: . علي»كه ديدي
﴿ ٓ ِصيَبةٖ ِف  َما َصاَب ِمن مُّ

َ
ۡرِض ٱأ

َ
ن  ۡل

َ
َّ ِف كَِتٰٖب ّمِن َقۡبِل أ ِ نُفِسُكۡم إ

َ
َ ِفٓ أ َو

 ٓ َها
َ
أ   .]٢٢[احلديد:  ﴾نَّۡبَ

هيچ مصيبتي نه در زمين و نه در نفوسشان به شما نرسد، مگر آن كه پيش «يعني: 
  .»وردنش در كتاب (تقدير الهي) مذكور استاز پديدآ

در  ،كه آن خانواده فتبايد به دل تاريخ بازگشت و به كاوش پرداخت تا دريا
تا اگر  ،چه عكس العملي از خود نشان دادند برابر شهادت امام حسين

حسيني هستيم، بدانيم كه چه روشي بايد در قبال واقعه عاشورا اتخاذ كرد و در 
رويم تا ببينيم آيا  ه رفتار نمود؟ ابتدا به سوي كتاب خدا ميها چگون مصيبت

  اي دارد يا خير؟! ماجراي عاشورا در پيام آسماني نمونه
عاشوراي قرآن، جنگ احد است كه در سوره آل عمران به آن اشاره گرديده 

 ،در ماجراي جنگ احد .)1(حمزه عموي پيامبر است ،و از جمله شهداي آن
ها را به  ها و پيام علل واقعه، درس ،واقعه است. خداوندخالق هستي بيانگر 

                                           
انداز معروف و ماهر آن دوران، شهيد شد  به دست وحشي، نيزه» حمزه«در جنگ احد  -1

ولي پس از فتح مكه، رسول خدا وحشي را بخشيد. وحشي مسلمان شد و چون رسول 
از دنيا رفت و مسيلمه كذاب ادعاي پيامبري كرد و با سپاهي به جنگ مسلمانان  صخدا
هند من يك بار در دوران جاهليت، بهترين خلق خدا را با تطميع «، وحشي گفت: آمد

كشم، تا شايد  كشتم و امروز براي رضاي خدا بدترين خلق خدا را مي همسر ابوسفيان
  ام را جبران كنم و در آن جنگ، همان نيزه را به قلب مسيلمه كذاب زد. گذشته
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دارد، تا بدانند در حوادث مشابه چگونه عمل كنند. در آن  مؤمنان عرضه مي
  سوره آل عمران). 170 تا 135عده زيادي كشته شدند (آيات  ،صحنه
لَُموَنۖ َوتَرۡ ﴿

ۡ
لَُموَن َكَما تَأ

ۡ
ُهۡم يَأ لَُموَن فَإِنَّ

ۡ
ِ ٱُجوَن ِمَن إِن تَُكونُواْ تَأ َ يَرُۡجونَ  َّ   ﴾َما 

  .]١٠٤[النساء: 
(دشمنانتان) هم رنج ها  آن اگر شما مسلمانان در اين مبارزه رنج برديد،«يعني: 

ها  آن ، شما اميد به پاداش خداوند داريد، وليهاست آن ميان شما وبردند، اما فرقي 
  .»چنين اميدي ندارند

ريختن براي  زدن و اشك خواني، قمه نوحهزدن،  خداوند هيچ پيامي از سينه
گروهي به رهبري عبداهللا بن أبي با  ،دهد. قبل از جنگ احد شهداي احد نمي

مسلمانان پيمان بستند كه در جنگ به ياري مسلمانان بيايند، اما آن گروه چون 
  سپاه قريش را ديدند ترسيدند و از بين راه به مدينه بازگشتند:

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ ْ ِمنُكۡم يَۡوَم تَوَ  لَّ َُّهمُ ٱإِنََّما  ۡلَۡمَعانِ ٱ ۡلََق ٱلَّۡوا ل ۡيَطٰنُ ٱ ۡسَتَ بَِبۡعِض َما  لشَّ
ْۖ َولََقۡد َعَفا  ُ ٱَكَسُبوا َ ٱَعۡنُهۡمۗ إِنَّ  َّ   .]١٥٥[آل عمران:  ﴾١٥٥َغُفوٌر َحلِيٞم  َّ

احـد)  برخـورد دو گـروه (در جنـگ     به راستي كساني از شما كه به هنگـام «يعني: 
پشت كرده و گريختند، جز اين نبود كه شيطان به خاطر بعضي از اعمالي كـه قـبالً   

از آنـان در گذشـت، خداونـد بسـي     همانـا خـدا    ،را لغزانـد ها  آن انجام داده بودند
  .»آمرزنده و دير كيفر است

اينكـه   :آمـوزد  مـي  هـا  نااين ماجرا درس ديگـري بـه مسـلم    ازپرودگار عالم 
بـه انسـان    ،ثار روحيشان همچنان باقي باشدآتوبه رفع نشده و  هرگاه با ،گناهان

گيري  دهد كه در شرايط حساس تاريخي بتواند به طور صحيح تصميم اجازه نمي
  كند.

  



  91  قسمت هشتم: تحليل عاشوراي دين در قرآن ...

  دهد: خداوند مؤمنان را تسلي داده و ادامه مي
﴿ َ ِينَ ٱَتَۡسَبَّ  َو ْ ِف َسبِيِل  لَّ ِ ٱقُتِلُوا ۡحيَ  َّ

َ
ۚ بَۡل أ ۡمَوٰتَۢا

َ
آٌء ِعنَد َرّبِِهۡم يُۡرزَقُوَن أ

  .]١٦٩عمران:  [آل ﴾١٦٩
بلكه زنـده هسـتند و در نـزد     اند، هرگز مپندار كه اين شهيدان راه خدا مرده«يعني: 

  .»خورند روزي ميپروردگارشان 
  اين است پيام خداوند براي بازماندگان خانوادة همه شهيدان.

  يابد كه: و باز سخن خدا ادامه مي
ُٰهُم  فَرِِحيَ ﴿ ٓ َءاتَ ُ ٱبَِما ِ  ۦِمن فَۡضلِهِ  َّ وَن ب ِينَ ٱَويَۡسَتۡبِشُ ْ بِِهم ّمِۡن  لَّ لَۡم يَۡلَحُقوا

َ ُهۡم َيَۡزنُوَن  َّ َخۡوٌف َعلَۡيِهۡم َو
َ
  .]١٧٠[آل عمران:  ﴾١٧٠َخۡلفِِهۡم أ

كه از خدا نصيبشان شده شادمانند و از  شهيدان به فضل و رحمتياين «يعني: 
مسرورند و هيچ بيم و هراسي براي آنان اند  جام ياراني كه به ايشان نپيوستهسران

  .»خورند نيست و اندوه نيز نمي
پس از پايان حماسه جنگ احد، قرآن باز به دلداري مؤمنان پرداخته و 

  فرمايد: مي
﴿ َ نُتُم  َو

َ
َ َتَۡزنُواْ َوأ ۡعلَۡونَ ٱتَِهُنواْ َو

َ
ۡؤِمنِيَ  ۡل   .]١٣٩[آل عمران:  ﴾١٣٩ إِن ُكنُتم مُّ

  .»نشويد، غم مخوريد، اگر ايمان داشته باشيد شما برتريدسست «يعني: 
يَّامُ ٱَوتِۡلَك  ۥۚ قَۡرٞح ّمِۡثلُهُ  ۡلَقۡومَ ٱَسۡسُكۡم قَۡرٞح َفَقۡد َمسَّ َيمۡ  إِن﴿

َ
نَُداوِلَُها َبۡيَ  ۡل

ُ ٱَوِلَۡعلََم  لَّاِس ٱ ِينَ ٱ َّ ْ َوَيتَِّخذَ  لَّ ۗ وَ  َءاَمُنوا ُ ٱِمنُكۡم ُشَهَدآَء ٰلِِميَ ٱَ ُيِبُّ  َّ  لظَّ
  .]١٤٠عمران: آل[ ﴾١٤٠

اگر به شما زخمي رسيد، بر دشمنان شما هم مانند آن رسيده (در جنگ «يعني: 
 ،آوريم ست و پيروزي) را ما بين مردم به نوبت پيش ميكبدر) اين روزگاران (ش
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اند، و برخي از شما را گواه گيرد، و تا خداوند مؤمنان واقعي را عمالً بشناس

  .»خداوند ستمگران را دوست ندارد
َص ﴿ ُ ٱ َوِلَُمّحِ ِينَ ٱ َّ   .]١٤١[آل عمران:  ﴾١٤١ ۡلَكٰفِرِينَ ٱَءاَمُنواْ َوَيۡمَحَق  لَّ

ها) مؤمنان را خالص نموده و كافران را نقصان  و تا خداوند (با اين آزمايش«يعني: 
  .»دهد

پيام كلي همه حوادث را هدف دستگاه آفرينش به منظور و سرانجام در يك 
  فرمايد: داند و مي تكامل مؤمنان مي

َهاَيٰٓ ﴿ يُّ
َ
ِينَ ٱ أ ْ  لَّ ْ ۡص ٱ َءاَمُنوا وا ْ  ِبُ ْ  َوَصابُِروا ْ ٱوَ  َوَرابُِطوا ُقوا َ ٱ تَّ  لُِحونَ ُتفۡ  لََعلَُّكمۡ  َّ
   ]٢٠٠: عمران لآ[ ﴾٢٠٠

ها مقاومت كنيد و همواره در  ر سختياي مؤمنان! شكيبايي ورزيد و در براب«
  .»مراقبت بوده در برابر خدا تقوي پيش گيريد، باشد كه رستگار شويد

بـه راه  هـا   آن اند و بعداً در پي نيپوستهها  آن درباره مؤمناني كه هنوز به :يعني
  آخرت خواهند رفت نيز شادمانند.

  هستند.در عالم برزخ همواره مورد لطف و پذيرايي خداوند  :يعني
او آموخته است كه چگونه  ؛حاصل تربيت مكتب قرآن است ،امام حسين

از اين رو ثابت قدم و استوار بر مبناي ايمانش  ؛مسير تكاملي خويش را بپيمايد
  دهد. رود و ضعف و زبوني نشان نمي پيش مي

كه از حقيقت عملكرد آن  ،پيروي از راه او جويِ اما امروز، مدعيان مصلحت
گويند: اي امام حسين! ما كه چون تو مرد  عمالً مي اند، وار غافل ماندهامام بزرگ

ز تو شفاعت!) ما اگر هم اكنيم (از ما گنه و  ميدان عمل نيستيم، به شعار اكتفا مي
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كوبي، چشم اميد  رويم، ولي با خودآزاري و زنجيرزني و سينه به سوي گناه مي
  اين پيام خداوند يقين دارد كه: به شفاعت تو داريم! در حالي كه امام حسين به

ۡوٗل َشۡي  يَۡومَ ﴿ وَن  ٔٗ َ ُيۡغِن َمۡوًل َعن مَّ َ ُهۡم يُنَصُ   .]٤١[الدخان:  ﴾٤١ا َو
كه هيچ دوستي نتواند چيزي (باليي) را از دوست ديگر دفع  روزي« يعني:

  .»شوند كند و آنان ياري نمي
ها قرار دادند؟ چه كساني  آن افكار انحرافي را چه كساني پيش روي مذهبي

راه دين  شعاردادن و انزوا را راه هدايت نشان دادند و در لباس دين و تقوا سد
واقعي شدند؟ آيا مردم بايد راه امام حسين را باور كنند يا راه بزرگان تصوف در 

سازماندهي و دوران حمله مغوالن به ايران را؟! آنان به جاي تشويق مردم به 
بردن به بنگ و  برآوردن و پناه» هو حق«گيري و آواي  گوشه مبارزه، بنيان

حشيش را چاره راه نشان دادند! آيا مردم بايد عملكرد امام حسين را طريقه 
كه  ي در برابر قواي آمريكائي رايپيامبر خدا بدانند يا عملكرد روحانيان بودا

  خودسوزي در ميادين شهر بود؟! ،نهايت علمكردشان
 كند و از اين مقابله با ظلم را تبليغ ميشهامت و فرهنگ  ،ماسال ،در مقابل

شركت كرد و قرآن  ،مهاجم جنگ بر ضد طاغوت و فساد 25پيامبرش در  ،رو
  شود كه: يادآور مي

ءٖ ّمَِن  َوَلَۡبلَُونَُّكم﴿ ۡمَوٰلِ ٱَوَنۡقٖص ّمَِن  ۡلُوعِ ٱوَ  ۡلَۡوِف ٱبَِشۡ
َ
نُفِس ٱوَ  ۡل

َ
 ۡل

َ  لََّمَرٰتِۗ ٱوَ  ِ َوب ِٰبِينَ ٱّشِ   .]١٥٥[البقرة:  ﴾١٥٥ لصَّ
و به يقين ما شما را با چيزهايي از (قبيل) ترس و گرسنگي و كاهش امـوال  «يعني: 
  .»آزمائيم و به صابرين (بر اين آزمون) مژده ده ها مي و فرآورده ها ناو ج

 ،شوند و سپس امتياز بزرگ كساني را كه با چنين ميدان آزمايشي مواجه مي
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  كند كه: ميمشخص 
ِينَ ٱ﴿ آ إَِلۡهِ َرِٰجُعوَن  لَّ نَّ  ِ َّ ِ ِصيَبةٞ َقالُٓواْ إِنَّا  َصَٰبۡتُهم مُّ

َ
  .]١٥٦[البقرة:  ﴾١٥٦إَِذآ أ

(مؤمنان واقعي كساني هستند كه) چون مصيبتي ببيننـد، گوينـد: همـه از آنِ    «يعني: 
  .»گرديم خداييم و به سوي او بازمي

  آيد كه: الهي به سراغ چنان افرادي مي مهر تائيد ،و در نهايت
ْوَلٰٓئَِك ﴿
ُ
ْوَلٰٓئَِك ُهُم  أ

ُ
بِّهِۡم َورَۡحَةۖٞ َوأ   .]١٥٧[البقرة:  ﴾١٥٧ لُۡمۡهتَُدونَ ٱَعلَيۡهِۡم َصلََوٰٞت ّمِن رَّ

  .»يافتگانند درودها و رحمت خداوند برايشان باد كه ايشان راه«يعني: 
دوران  با مراسم عزاداريِ صخدا در پي اين تعاليم قرآني بود كه پيامبر

ولي  ،جاهليت برخورد كرد. او مردم را به صبر و وقار قرآني دعوت نمود
و اند  خود قرار داده موروثي متأسفانه امروزه مردمان فرهنگ جاهليت را سنت

آيات الهي،  يوارداتي و استهزا علما و دانشمندانشان نيز در برابر اين خرافات
توجهي، ميدان معر كه مداحان و  اند! اين بي ت پيش گرفتهراه سكوت و مماشا

  .تر كرده است را وسيع مقلدان
بلكه جهت هر  ،نه تنها در عاشورا ،زني و زنجيرزني را م و كتل و سينهلَع

اي از خودآزاري  هاي تازه برند و همه روزه با نمونه مي ها ناعزاداري به گورست
  .)1(مواجه هستيم

دهد. يكي از مسلمانان  در ماجراي جنگ احد پيامي تازه مي ،قرآن كريمو باز 
اي در حال فرار  بيند عده كه مجروح شده بود، در آخرين دقايق حيات مي

گويد:  آن شخص مي »رويد؟! كجا مي«: گيرد كه هستند، دامن يكي از آنان را مي
                                           

بندنـد، تـا پشـت را     هايي به انتهاي زنجيـر مـي   تيغ هاي زنجيرزني در پاكستان، اخيراً دسته -1
  بيشتر مجروح كند و ثواب بيشتري ببرند!
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 :كهدهد  (و بايد فرار كنيم). مسلمان زخمي پاسخ مي »پيامبر خدا كشته شده«
  ».كنيد؟! ميرد، چرا فرار مي اگر پيامبر كشته شده، خداوند كه زنده است و نمي«

ۡو قُتَِل ﴿
َ
اَت أ فَإِيْن مَّ

َ
ٰ َعقَِبۡيهِ فَلَن يَُضَّ  نَقلَۡبُتمۡ ٱأ َ َ ۡعَقٰبُِكۡمۚ َوَمن يَنَقلِۡب 

َ
ٰٓ أ َ َ

َ ٱ ۗ  ٔٗ َشۡي  َّ   .]١٤٤[آل عمران:  ﴾ا
گرديد؟ هركس  تان بازمي يا كشته شود شما به گذشته اگر او (پيامبر) بميرد«يعني: 

رساند (بلكه به خود ظلم  به گذشته (به دوران جاهليت) بازگردد زياني به خدا نمي
  .»كند) مي

هاي عاشواري قرآن، در عاشوراي  گيري از همين صحنه و امام حسين، با بهره
  فرمايد: كربال مي

 » ?!َما الَِّذي َفَقَد َمْن َوَجَدكوَ   َفَقَدكَ   ا َذا َوَجَد َمنْ مَ  !إَِهلِي«
بار خدايا! هركه تو را از دست داد چه چيز يافت؟! و هركه تو را يافت، چه «

  »چيز را از دست داد؟!
اي هم نيامده كه اي پيامبر! يارانت را  حتي اشاره و كنايه ،در عاشوراي قرآني

قمه و زنجير برداريد،  جمع كن! همه سينه بكوبيد، بر پيشاني بزنيد، مو بكنيد،
گويد:  علم و كتل به ميدان ببريد و عزا بگيريد! بلكه برعكس، حتي مي

آزاري  ) هدف نيست (كه در عزايش خودها نابراي شما (مسلم صمحمد
شود كه از ديدگاه قرآن، خود  راه اوست. بنابراين، نتيجه مي ،، هدف شماكنيد)

زني به راه انداخته به  سينه هيش دستكه برا ،امام حسين نبايد مقصود شمرده شود
  ها پردازند، بلكه عملكرد او بايد الگوي عمل پيروانش باشد. انواع خودآزاري

اي از شما  عدهفرمايد كه  داري زندگان پرداخته و ميقرآن به دل ،سرانجام
  لغزش پيدا كرديد، (خداوند مهربان آنان را رد  ،چون قبال خودسازي نداشتيد
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   .)1(دهد د عفو قرار ميكند و مور نمي
اي پشيمان شده و گروه توابين را  پس از امام حسين عده ،به همين ترتيب

ها  تشكيل دادند. اما متأسفانه، عليرغم شواهد روشن قرآني فوق، امروزه مذهبي
كوفتن محبت خود را به خاندان پيامبر به نمايش  كنند با به سر و سينه تصور مي

وشخراش، گكشيدن زنان، فريادهاي  مصلحتي، جيغ هاي كردن گذارند! غش مي
ها، خراش سر و صورت، طبل و شيپور  كوبيدن، شبيه سازي م چرخاني، برپايلَع

و بساط شربت و شله زرد، همه نشانه محبت و عشق ما به حقيقت شده است!! 
در زمان خود  ،عزاداري براي امامان در روزهاي محرم يا روزهاي ديگر

  ود. اين بدعتي است كه از اروپا به ايران صادر شده است.مرسوم نب ‡ائمه
در روز تولد حضرت مسيح در كليساها  ،در برخي از كشورهاي اروپايي

ي از حضرت مريم با خود حمل يها صليب را آرايش كرده، كتل و مجسمه

                                           
ُ ٱ َصَدقَُكمُ  َولََقدۡ ﴿ - 1 وَنُهم إِذۡ  ۥٓ َدهُ وَعۡ  َّ ٰٓ  ۦۖ نِهِ بِإِذۡ  َتُسُّ  ٱ ِف  تُمۡ زَعۡ َوتََنٰ  تُمۡ فَِشلۡ  إِذَا َحتَّ

َ
 تُموََعَصيۡ  رِ مۡ ۡل

ٓ  دِ َبعۡ  ّمِنۢ  ٰ  َما َر
َ
نۡ ٱ يُرِيدُ  مَّن مِنُكم ُتِبُّونَۚ  امَّ  ُكمأ ۚ ٱ يُرِيدُ  مَّن َومِنُكم يَالُّ  َصَفَُكمۡ  ثُمَّ  ِخَرةَ

ُ ٱوَ  َعنُكۡمۗ  َعَفا َولََقدۡ  تَلِيَُكۡمۖ ِلَبۡ  ُهمۡ َعنۡ  َ  لٍ فَۡض  ذُو َّ ۡ ٱ َ   ]١٥٢[آل عمران:  ﴾١٥٢ مِنِيَ ُمؤۡ ل
در آن  د؛يبر دشمن در احد،) تحقق بخش يروزيخداوند، وعده خود را به شما، (در باره پ«

 يروزيپ ني(و ا د؛يرساند يهنگام (كه در آغاز جنگ،) دشمنان را به فرمان او، به قتل م
و (بر سر رهاكردن سنگرها،) در كار خود به نزاع  د؛يسست شد نكهيادامه داشت) تا ا

ن) به شما نشان داد، (از غلبه بر دشم ديداشت يو بعد از آن كه آنچه را دوست م د؛يپرداخت
خواهان آخرت. سپس  يبودند؛ و بعض اياز شما، خواهان دن ي. بعضديكرد ينافرمان

) تا شما را د؛يشما به شكست انجام يروزيخداوند شما را از آنان منصرف ساخت؛ (و پ
  .»مؤمنان، فضل و بخشش دارد هو خداوند نسبت ب د؛يكند. و او شما را بخش شيآزما
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كردند كه با اين نوع اعمال، اطاعت و عبادت خداوند را  نمودند و ادعا مي مي
به شيعيان » ملَع«ند! بعدها همان صليب را با تعويض آرايش و با نام ده نشان مي

هاي غير  دستاويز تبليغي مناسبي براي ملت ،اين نوع مراسم .)1(هديه كردند
  مسلمان در تحقير شيعيان شده است.

آن را تاييد  قرآن كريم اگر واقعاً اين امور موجب ثواب است، پس چرا 
خود پيشقدم  ،در اين نوع مراسم ،فقهاي شيعه از چه روي علما و ؟كند نمي
را در ها  آن شوند؟! آيا اگر ثوابي در دهل و شيپور بود، سزاوار نبود كه علما نمي

كردند؟! چرا فقهايي كه به اين امور فتوا  دست گرفته و پيشاپيش حركت مي
  زنند؟ نمي خود سينه و زنجير اند، داده
ُمُروَن ﴿

ۡ
تَأ
َ
ِ  لَّاَس ٱ۞أ نُتۡم َتۡتلُوَن  ۡلِبِّ ٱب

َ
نُفَسُكۡم َوأ

َ
َ  ۡلِكَتَٰبۚ ٱَوتَنَسۡوَن أ فَ

َ
أ

  .]٤٤[البقرة:  ﴾٤٤َتۡعقِلُوَن 
دهيد، با اين  كنيد ولي خودتان انجام نمي آيا مردم را به نيكوكاري تشويق مي«يعني: 

  »كنيد؟ خوانيد، چرا فكر نمي كه كتاب خدا را مي
َ َتۡفَعلُونَ ﴿ ِ ٱَمۡقًتا ِعنَد  َكُبَ  ٢ لَِم َتُقولُوَن َما  َ َتۡفَعلُوَن  َّ ْ َما  ن َتُقولُوا

َ
أ

  .]٣−٢ [الصف: ﴾٣
دهيد، در نزد خداوند ناپسند اسـت   گوييد كه آن را انجام نمي چرا چيزي مي«يعني: 

  .»كه حرفي بزنيد و خود آن را عمل نكنيد

                                           
صليبي بين مسلمين و اروپاييان، مسيحيان صليب را جهت تقويت روحي هاي  در جنگ -1

م لَع«دادند و همان صليب را ما امروزه تحت نام  سپاهيان خود پيشاپيش سپاه حركت مي
  كنيم!! عزاداري عاشورا مشاهده مي هاي پيشاپيش سته» و كتل
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ير يعني مذهب بدون تفكر، راه و روشي كه مردم تحت تأث ،دين تقليدي
چنان كه مردم شام در زمان  ؛مانند تبليغات دنبال كرده و از حقيقت غافل مي

خالفت بني اميه به لحاظ اجتماعي در خواب غفلت بودند. به آنان تلقين شده 
نسبت به دين خدا بيگانه شده است. كمتر كسي توجه داشت  ،بود كه نوه پيامبر
  دين قيام كرده است!  يبراي احيا كه امام حسين

، به شده بودبه مردم القا  مشابه همين افكار در مورد علي بن ابي طالب
لعن علي جزء عبادت شده بود. زماني كه كاروان اسرا به  ،طوري كه در مساجد

كساني هستند آنها  ها تجمع كرده و تصور داشتند كه شام رسيد، مسلمانان بر بام
بهتر فريب  ،پناه تقدس آري، مردم در اند! كه بر جانشين رسول خدا شوريده

 هاي هها و فرق خورند تا با حربه زور. اين يك قاعده تاريخي است كه مذهبي مي
جدا شده از اديان الهي، همواره بدون حضور كتاب آسمانيشان، با دين الهي 

  كنند. شوند و به دين تحريف شده دلبستگي پيدا مي بيگانه مي
شورا، به پس از حادثه عا ،دهآن مسلمانان مقلد و فريب خور ،از اين رو

دستور يزيد به مدينه و سپس به مكه حمله كردند (واقعه حره) و تجاوز به جان 
كردند كه در  شمردند و تصور مي و مال مردم را به عنوان يك جهاد اسالمي روا 

  دارند! راه اسالم گام برمي
حالي  است، در» عاشوراي مذهب«مراسم خرافي عاشورا گفتيم، درباره  آنچه

مقاومت تا سرحد شهادت،  ،بس ارزنده فرستاد و آن يپيام» عاشوراي دين«كه 
  تعاليم و قوانين دين و مبارزه با ظلم و زور بود. شتنِبراي زنده نگهدا

به  ،شعار پيشه مريدانِ ،امروزه، فرهنگ اعتراض و شهادت امام حسين را
كه حاصلش شمشير  همان اعتراض صوفيانه است ،هيئت عزا مبدل كردند و اين
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با اين تفاوت كه  ؛هردو در راه اسالم جنگيدند ،مغولي بود. حمزه و امام حسين
  حمزه توسط مشركين به شهادت رسيد و امام حسين توسط مسلمين!



  
  
  
  

 

  قسمت نهم:
  در تربيت نزديكان صنقش قرآن و عملكرد رسول خدا

زم است هاي متعددي ايراد كرد و ال خطبه در حوادث عاشورا امام حسين
تر و آشناتر بود، در  كه از همه به قرآن نزديك ،ها بدانند كه امام حسين مذهبي

هايي از  چه كرد و چه برداشت ،اش مبارزات سياسي، اجتماعي و ديني زمانه
  همان راه را بروند! ،قرآن داشت تا مدعيان پيروي از او

، كتاب خدا و روم من از ميان شما مي« فرمود: صم است كه پيامبر خدامسل
اهل  ،گذارم، هرآنكس كه به آن دو متمسك شود تم را در بين شما باقي ميسنّ

شود. به هر  نيز در برخي روايات ديده مي» عترتم«هرچند ». نجات خواهد بود
يا خانواده پيامبر، خودشان بيش از پيروانشان تابع قرآن و » عترت« ،صورت

نان را به سوي اين دو مأخذ همواره مسلما صو رسول خدااند  سنت بوده
ترديدناپذير » كتاب اهللا و سنتي«صحت حديث  ،دعوت كرده است. از اين رو

  كنند كه فرمود: نقل مي صاست. در عين حال از رسول خدا
لُُهَما كَِتاُب اهللاِ « وَّ

َ
: أ نَا تَارٌِك فِيُكْم َعَقلنَْيِ

َ
، ِب اهللاِ فِيِه الُْهَدى َواجُّوُر َفُخُذوا بِِكَتا ؛وَأ

َب فِيِه، ُعمَّ َقاَل:  »َواْسَتْمِسُكوا بِهِ  ْهُل بَيْيِت «َفَحثَّ بَلَ كَِتاِب اهللاِ َوَرغَّ
َ
رُ  ،وَأ َذكِّ

ُ
ُكُم اَهللا يِف أ

ْهِل بَيْيِت 
َ
گذارم اول كتاب  ها باقي ميمن در بين شما دو چيز گرانب«يعني:  )1( »...أ

بگيريد و به آن چنگ خدا را كه در آن هدايت نور است، پس كتاب خدا را 

                                           
  قل شده است.ن صاين گفتار به گزارش زيد بن ارقم در صحيح مسلم از رسول خدا -1
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، آنگاه مردم را به فرا گرفتن و عمل به قرآن تشويق نمود و سپس فرمود: »بزنيد
  .»مراقبت كنيدها  آن آورم كه از خاندانم را به ياد شما مي«

گذاري  قانون اش را مرجعِ يا خانواده» عترت« صدر اين حديث پيامبر خدا
پيامبر  .قابل درك استها  آن طريقمعرفي نكرده تا مردم تصور كنند دين فقط از 

نخواسته اهل بيت را در رديف قرآن، به عنوان يك مرجع تشريع و  صخدا
و اهل بيت او نيز تابع  صقانونگذاري، معرفي كند، چرا كه خود رسول خدا

وحي بودند. بنابراين، خانواده پيامبر را نبايد يك قوه مقننه در برابر كتاب و 
كه گويي نيمي از دين خدا به عهده آنان و نيم ديگر سنت رسول در نظر گرفت 
  به عهده قرآن و سنت است!

يك نيروي مقننه و قانونگذار در برابر قرآن نبود و سنت  ،خص پيامبرشحتي 
او نيز با قرآن منطبق و شرح مجمالت آن است. امت، خانواده پيامبر و شخص 

  دليل آيات ذيل: مساوي بودند، به ،رسول، در فرمانبرداري از وحي خدا
  .]١٠٩[يونس:  ﴾َما يُوَحٰٓ إَِلَۡك  تَّبِعۡ ٱوَ ﴿

  .»شود پيروي كن از آنچه به تو وحي مي«يعني: 
﴿ َّ َ ِ َّ َما يُوَحٰٓ إ ِ تَّبُِع إ

َ
  .]٩[األحقاف:  ﴾إِۡن أ
  .»كنم شود چيزي را تبعيت نمي (بگو) جز از آنچه به من وحي مي«يعني: 

كند كه من عترتم را به همراه  سفارش مي صدابنابراين، اگر هم پيامبر خ
ام، اين نه به عنوان يك مأخذ و مبدأ مستقل تشريع و  قرآن در بين شما گذاشته

او بودند  ةشد گذاري است، بلكه از اين باب است كه عترت پيامبر تربيت قانون
آموزان برجسته كتاب خدا هستند،  دانشها  آن شدند. كه هرگز از قرآن جدا نمي

همان كساني بودند كه شب و روز  صيرا اولين مصاديق تربيتي رسول خداز
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 گرفتند چنانكه علي هاي قرآني و الهي مي كردند و از او بهره با او زندگي مي
  در نهج البالغه فرمود:

  .)1(»َأْتُرْك فِيُكُم الثََّقَل اْألَْصَغراْألَْكَربِ وَ   ْم بِالثََّقلِ َأَملْ َأْعَمْل فِيكُ «
در ميان شما عمل نكردم و آيا ثقل اصغر » قرآن«آيا من به ثقل اكبر «ي: يعن

  »را در ميان شما نگذاشتم؟» اهل بيت«
فرمايد: من دو چيز ميان شما گذاشتم كه  مي صرسول خدا ،به عبارت ديگر

  يكي (قرآن) بزرگتر و مهمتر و ديگري (عترت) است.
شود و  قرآن و دين) شهيد مياز اينرو امام حسين (كوچكتر) در راه بزرگتر (

 نَ  ۧلَّبِّيِ ٱ ُتلُونَ َوَيقۡ ﴿ شدند بينيم پيامبران همه به ناحق در راه دين كشته مي مي
  تا دين و قوانين حق باقي بمانند. ]٦١: البقرة[ ﴾قِّ لَۡ ٱ بَِغۡيِ 

بنابراين، امام حسين تنها بيگناه شهيد تاريخ نبود و پيامبراني به مانند او شهيد 
به دستگاه حكومت يك  و اعتراض امام حسين اند. ين خدا بودهراه د

اعتراض قرآني بود نه يك اعتراض شخصي جهت رسيدن به مقام و حكومت، 
گويد: من با قرآن هستم و كساني كه با من زندگي  مي صچنانكه پيامبر خدا

ه اش به اهل كوف كنند پيرو همين سنت هستند، و از اينرو امام حسين در نامه مي
إِىل  اِب, َوأَنا أْدُعوُكمْ ا الكِتَ ِهبَذ   إَليُكمْ   وِيلْ ُس رَ   َوَقد َبَعثُت «به اين نكته اشاره دارد كه 

هِ  اِب كِتَ  من اين نامه را به وسيله فرستاده خود ارسال «يعني:  )2(»َوُسنَِّة َنبِيِّهِ  اللَّ
 امام . يعني من كه»داشتم تا شما را به كتاب خدا و سنت رسولش دعوت كنم

                                           
  .215، صفحه 86سالم، خطبه النهج البالغه فيض ا -1
  .266، ص 4تاريخ طبري، ج  -2
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شوم. (و  حسين هستم، بنابر پيروي از كتاب خدا و سنت رسول از قرآن دور نمي
بنابراين شايسته است كه پيروان آن حضرت نيز از قرآن دور نشوند نه آن كه با 

  دوري از قرآن، فغان براي امام حسين برآورند).



  
  
  
  

 

  قسمت دهم:
  عاشورا و حقيقت تاريخ

امام حسين و يارانش براي به  كه تنداي گف با حذف روح نهضت عاشورا عده
اعتقاد دسته ديگري هم  ؛آوردن حكومت منصوص و الهي قيام كردند دست
قيام كردند.  ،شدن و پيماني كه با خدا بسته بودند آنان از ابتدا براي كشته داشتند

متوسل  اي به  غلو حتي عده ؛ها نوشتند كتاب ،هر گروهي در دفاع از نظريه خود
زماني كه شمر در  و شناختند قاتل او را مي معاصرين امام حسينكه  ،شدند

 »هذا قاتل احلسني«گفتند:  مردم مي ،داشت هاي مدينه گام برمي كودكي در كوچه
اما دور از  اند. ها بافته دروغ ،حسين است! و براي اثبات اين باطل قاتل ،اين فرد

شكل ديگري دارد. گاهي   ،قرآن كريمها، حركت رهبر از نظر  بافي همه فلسفه
  اصالح را از باال شروع بايد كرد، مانند داستان موسي كه خداوند به او فرمود:

ٰ فِرَۡعۡوَن إِنَّهُ  ۡذَهۡب ٱ﴿ َ ِ   .]٢٤[طه:  ﴾٢٤َطَغٰ  ۥإ
  .»به طرف فرعون برو كه او طغيان كرده است«يعني: 

فيان خود شروع شود كه اصالح را از خانواده و اطرا زماني نيز به رهبر امر مي
از  ،كند، چنانكه پيامبر اسالم چنين كرد. امام حسين هم براي اصالح و دفع فساد

 شدر كنارهمه كه گفته بودند  كند مياتكا كند و به مردمي  پايين حركت مي
  شوند: به سه دسته تقسيم مي ،. اما مردم در حركات اصالحيندهست
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شوند و به مقابله  بيدار مي ،هكساني هستند كه قبل از وقوع فاجع دسته اول:
به جلوگيري از آن  ،پردازند، يعني قبل از پيش آمدن انحراف جامعه مي
  كنند تا از گناه ديگران جلوگيري كنند. پردازند و حتي كوشش مي مي

كنند تا انحراف صورت بگيرد و بعد به فكر چاره  صبر مي دسته دوم:
  نند.ك توبه مي ،جويي افتند و در جريان چاره مي

شوند و انحراف و گناه را ادامـه   پس از وقوع جرم هم بيدار نمي دسته سوم:
  باشند. دهند و اين دسته افراد، خطرناكترين عناصر جامعه مي مي

شك نيست كه امام حسين و يارانش جزء دسته اول قرار داشتند (هرچند 
بعد از  توابينِ ؛امكان حركت و جنبش براي جلوگيري از وقوع انحراف نداشتند)

را  صما فرزند رسول خدا«امام حسين جزء دسته دوم بودند. توابين گفتند: 
با نماينده او هم بيعت كرديم،  ؛دعوت كرديم كه حكومت ظلم را از بين ببريم

در حالي كه جمعيت  ؛اما از يك حكومت ضعيف ترسيده و در خانه نشستيم
به  شهادت امام حسينپس از  ،. اين گروه»اوليه ما صدها برابر دشمن بود

قيام كرده و از ابتدا پيمان بستند كه براي دفع » د خزاعيرَسليمان بن ص«رهبري 
كشته شدند. در ها  آن نفر 6000ظلم قيام كنند تا شايد آمرزيده شوند و حدود 

نيز حضور داشتند. گروه  عده زيادي از اصحاب اميرالمؤمنين ،اين دسته
و نرفتند، بلكه مشتاقانه خواستار پيروزي تا سرحد شدن جل توابين با هدف كشته

 )464ص  – 4ج  (مرگ بودند، چنانكه در مقتل لوط بن يحيي به نقل از طبري 
تحويل عبيداهللا زياد، خلع  ،كشيدن از جنگ را توابين شرط دست« نويسد: مي

  .»عبدالملك مروان از حكومت و انتقال حكومت به اهل بيت پيامبر اعالم كردند
ما طرفدار برنده هستيم، هركس «گويند:  طق دسته سوم اين است كه ميمن
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حزب «طرفداران  ،به قول مشهور »رويم! ما به سوي او مي ،پيروز و حاكم شد
هستند و شعارشان اين است كه حق با غالب است. در اين دسته، همه » باد

ران بوده لدقُ مريد آن ،تا ديروز .ها جمع هستند ها و چاكر پيشه هدف فاسدها، بي
هاي روزگار قلمداد  خود را زرتك ،و امروز برده اين زورمندانند. اين دسته

  !گذارند كنند و به خيال خود سر همه كاله مي مي
كـه  بود با گروه بيدار جامعه آن زمان (يعني شيعيانش)  امام حسين سخنِ

  گفته بودند عالج واقعه قبل از وقوع بايد كرد.
له ئو يارانش در اين مس جيب نهضت امام حسينهاي ع يكي از نكته

روند و حتي در  ه از قرائن فهميده بودند به سوي مرگ ميكنهفته است كه با آن
به  بهترين و آخرين روز كه چند قدمي بيش با مرگ فاصله نداشتند،

جمالت را به زبان آوردند. امام حسين در شب عاشورا در جمع  نيتر يماندنادي
كنيم كه ما را به نبوت گرامي  خداوندا! تو را ستايش مي«د: گوي يارانش مي

براي ما  ؛و به ما قرآن آموختي و ما را در دين فقيه و فهيم كردي ،اي داشته
پس خداوندا! مرا از سپاسگزاران  ؛گوش شنوا و چشم بينا و دل بيدار قرار دادي

  .»هايت قرار ده نعمت
كنند، هر  از تعاليم قرآن بررسي ميكه اين حركت تاريخي را خارج ها  آن اما

كه از  ،پذيرند، چنانكه در صحيفه سجاديه قول خالف عقل را در مورد آن مي
اش اين  در مقدمه ،دانند كتب معتبر شيعه است و حتي سندش را هم معتبر مي

  كه:اند  حديث را اضافه كرده
ْهَل : قال أبو عبد اهللا«

َ
َحٌد  اَكْيِت إىَل َما َخَرَج َوالَ خَيُْرُج ِمنَّا أ

َ
قَِياِم َقائِِمَنا أ

ً إالَّ اْصَطلََمْتُه اَكلِيَُّة؛ َواَكَن قَِياُمُه زِيَاَدةً يِف  ا ْو َفْنَعَش َحقَّ
َ
ً أ َْدَفَع ُظلَْما  .»َمْكُروِهَنا  ِ
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بردن ظلم  يعني: تا قيام قائم ما، هركس از خانواده ما حركت و جنبشي براي از بين
 ،هاي باطل) درگذشته كرده يا در آينده بكند راندازي حكومتو يا احقاق حقي (ب

  كند. نتيجه بوده و جز غم و اندوه بر ما چيزي اضافه نمي بي
كه جدش جان خود را در راه مبارزه  توان باور كرد كه امام صادق آيا مي

 اي بگويد؟ آيا بايد  عمل امام حسين با حكومتي باطل فدا كرد، چنين جمله
  يا اينگونه احاديث دروغين را؟ را پذيرفت

در ماجراي عاشورا دستگاه آفرينش به وظيفه خود عمل كرد. در فاصله 
 ،از همه كساني كه به نوعي در ماجراي عاشورا دست داشتند ،كوتاهي بعد از آن

انتقام گرفته شد. مرگ يزيد در اثر بيماري مهلك، پس از دو سال پيش آمد و 
روز حكومت را به دست گرفت. وي  50تا  40مدت به  ،معاويه دوم پسر يزيد

بدون تعيين جانشين، حكومت را رها كرد.  سر انجام بر منبر رفت و گريه كرد و
پس كار حكومت را چون «مروان حكم كه مرد سياست و دنيا بود به او گفت: 

معاويه دوم با غضب به او پاسخ داد:  .»عمر به شوراي مسلمين واگذار كن
سپس به سمت بيت المقدس رفت و مانند  .»دانند چه كنند يمردم خود م«

  ديگران به زندگي عادي پرداخت.
جز لعن و نفرين در تاريخ چيزي نماند و آن به  ،سرانجام از گروه ستمگران

تاريخ  روسپيدانِ –حسين و يارانش  –جنگ كربال  خوردگانِ ظاهر شكست
  شدند.
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  علماي ديندفاع مداحان مذهب و سكوت 

زني، رفته رفته  خواني و سينه در اثر تكرار مراسم عاشورا و تداوم روضه
يعني حضور در اينگونه مراسم و ادعا  ،كه ديندارياند  مذهبيون يقين كرده

ديندارند، اما ديني ها  آن كند كه نيز تاييد مي قرآن كريمكنند كه ديندارند. البته  مي
  ساخته و پرداخته خودشان.

معبد  ،اند و خانه كعبه زاده كردند كه ابراهيم ن قريش نيز ادعا ميمشركا
كردند. مشركان تصور داشتند كه با برپايي  رد آن طواف ميبزرگشان بود و بر گ

خدا هيچ شريكي ندارد «گفتند:  شوند، و مي غسل كرده و پاك مي ،آن مراسم
به يهوديان فخر  ،و با اين سخنان .»مگر آن شريكاني كه خود قبول كرده است

فروشند، و  هاي ما به ديگر مسلمانان فخر مي فروختند (چنانكه امروزه مذهبي مي
  كنند كه گل سر سبد مسلمانان هستند). خيال مي

(قريشيان) پيام داد كه شما مشرك هستيد، نه ها  آن اما چون قرآن نازل شد، به
دين «دليل آن كه شرك در خالقيت، بلكه گرفتار شرك در عبوديت شده ايد، به 

  فرمايد: نداريد و قرآن مي» خالص
﴿ َ
َ
ِ  أ َّ   .﴾ۡلَالُِص ٱ ّلِينُ ٱِ

  .»(بدان كه) دين خالص فقط براي خداست«يعني: 
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ِينَ ٱوَ ﴿ ْ ٱ لَّ َُذوا ۡوِلَآءَ  ۦٓ ِمن ُدونِهِ  تَّ
َ
  .﴾أ

 كنند، را عبادت ميها  آن آن كساني كه اوليايي غير از خدا براي خود گرفتند، (و«
  »گويند: كنند) مي هاي امروز بر هر قبري و حرمي طواف مي چنانكه مذهبي

﴿ َ ِ َّ ِلَُقّرُِبونَآ إ ِ ِ ٱَما َنۡعُبُدُهۡم إ   .]٣[الزمر:  ﴾ُزۡلَفٰٓ  َّ
  .»كنند كنيم، مگر آن كه ما را به خدا نزديك مي ها را عبادت نمي ما اين«

  آورد. ولي خداوند آنان را مشرك به حساب مي
رضاي خدا كجاست؟ مراسمي كه برخالف تعاليم قرآن به نام دين صورت 

خود مردم است، زيرا ديانت الهي در  هبلكه ساخته و پرداخت ،گيرد، نه دين مي
شود و از اين جهت است كه در مراجعه به  عبادت انحصاري خدا خالصه مي

  شود: كوچكترين اثري از اين مراسم ديده نمي ،قرآن كريم
ٰى لِۡلُمۡسلِِمَي  ۡلِكَتَٰب ٱۡلَا َعلَۡيَك َونَزَّ ﴿ ءٖ وَُهٗدى َورَۡحَٗة َوبُۡشَ ِ َشۡ

تِۡبَيٰٗنا ّلُِكّ
  .]٨٩[النحل: ﴾٨٩

ما اين كتاب را بر تو نازل كرديم كه تكليف هر چيزي را (به لحاظ ديني) «يعني: 
  .»كند و تا هدايت و رحمت و بشارت براي مسلمانان باشد روشن مي
ما تكليف هر امر ديني را براي شما  كه فرمايد وند در قرآن ميآري، خدا
كند و كوچكترين اثري از  ايم و مطالب مهم را هم مرتب تكرار مي روشن كرده

كوبيدن، در  كردن و بر سر و سينه پوش خواني و دو ماه ديوارها را سياه روضه
ا از دست داد، بزرگي ر ،كند كه هرگاه انسان تاييد نمي قرآن كريمقرآن نيست. 

  خود را زخم زند و هرسال هم اين كار را تكرار كند.
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منطق كساني كه خواستار پيام اصلي دين نيستند، اين است كه ما گناهكاريم، 
كنيم تا شايد حضرت سيد الشهدا نزد خدا از ما شفاعت كند و  عزاداري مي

  .ز تو شفاعت)اگناهمان بخشيده شود (از ما گنه و 
حضرت مسيح به دار «گويند:  ن تصور مسيحيان است كه ميدر حالي كه اي

آويخته شد تا هركه به او ايمان آورد و محبت او را در دل بگيرد، مسيح گناهان 
اين عقايد را از زبان  ،دارد. دروغگويان براي جلب قلوب پيروان خود او را برمي

هاي  ه و كاوشاما در مطالع اند. ائمه يافته و نتيجه را هم به خدا نسبت داده
  بلكه ضد آن مشهود است. ،شود ييدي بر اين تخيالت ديده نميأنه تنها ت ،قرآني
ِينَ ٱإِنَّ  قُۡل ﴿ َ  لَّ َ وَن  ِ ٱَيۡفَتُ   .]٦٩[يونس:  ﴾٦٩َ ُيۡفلُِحوَن  ۡلَكِذَب ٱ َّ

  .»شوند بندند هرگز رستگار نمي بگو! كساني كه بر خدا دروغ مي«يعني: 
ه باغي در لواسان داشت، دوست مهندس خود را از ايتاليا يكي از آشنايان ك

آيد. پس او را  به ايران دعوت كرده بود. با او در باغ بودند كه مشكلي پيش مي
بيند مهندس ايتاليايي  گذرد كه مي آيد. مدتي نمي آنجا رها كرده و به تهران مي

صباني هستند، و خيلي عاند  گويد كه مردم قيام كرده هم به تهران آمده و مي
زدند!! من هم فرار كردم (او مراسم  هايشان را به كمر بسته و خود را مي پيراهن
زني عاشورا را ديده بود). به راستي ما اگر بخواهيم اسالم را به دنيا معرفي  سينه

نماييم و مردم را به دين راستين خدا دعوت كنيم، آيا بايد اين حركات را ارائه 
  دهيم؟!

در روز به دارآويختن حضرت مسيح (از نظر آنان)  ،مسيحيان در كليساهاي
هاي ديگر به دنبال او به  كشد و كشيش كشيش بزرگ يك صليب به دوش مي

خوانند. مشابه اين مراسم را ما شيعيان از آنان تقليد  افتند و نوحه مي راه مي
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م و بر چندين صليب ساخته اي ،آنها ايم، با اين تفاوت كه از صليب واحد كرده
ردم هر محله اين گذاشته ايم. افتخار م» ملَع«كشيم و نام آن را هم  دوش مي

از يكسو تنفر  ،بيشتر از محله ديگر است! اين نوع مراسم است كه تيغه علَمشان
دستاويزي به دست دشمنان براي  ،انگيزد و از سوي ديگر روشنفكران را برمي

  تبليغ عليه اسالم داده است.
كنند و هم براي  ست شيعيان هم براي امام حسين عزاداري ميسال ا 1400

هرگاه گفته شود كه شاگرد ممتاز رسول  .گيرند آن حضرت جشن تولد مي
بود، چرا در دوران حكومتش با آن كه بيت المال و  حضرت علي صخدا

تولد يا سوگ وفات نگرفت  يار داشت هيچگاه براي پيامبر جشنغنائم را در اخت
جوابي ندارند. اگر تمام كتب تاريخي  ،مراسم را براي خود به پا نكرد و چرا اين

  يابيم. ها نمي نوع بدعتاين كوچكترين جاي پايي براي  ،را بررسي كنيم
سرمشق  اند، موجودات فوق انسان ساخته ،ها از امامان از زماني كه مذهبي

يك دوچرخه اي بين  آن بزرگان از دست رفته است. مانند آن كه مسابقه بودنِ
سوار و يك هواپيما بگذارند. از آنجا كه تناسبي بين آن دو نيست، طبعاً نتيجه 

ها  ماند، امام حسيني كه به قول خرافي معلوم است كه كداميك از طي مسير درمي
ي ها انسانتواند الگوي  تواند با يك حركت جهان هستي را دگرگون كند، نمي مي

فرشتگان سرعتي بيش از نور دارند و  د كهفرماي عادي باشد. اگر خداوند مي
، آيا از ما توقع تواننند ها نمي كه انسانتوانند انجام دهند  بسياري از كارها را مي

برويم؟! بنابراين، وقتي از ائمه موجودات فوق بشري ها  آن هست كه به دنبال
  شود. گم ميها  آن ساختيم، امامت
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زمين شكل و نوع خاصي به خود در هر گوشه از اين سر ،ها زدن اين سينه
در آذربايجان با ضربه پا و  ؛چرخند در جنوب دست در كمر هم مي است: گرفته
رزني رقص بريزند و در هر كوي و  در لرستان خاك و كاه بر سر مي ؛دست

اي براي  هيچ مدرك صحيح و دليل خردمندانه ،تاريخ اند. خاصي را انتخاب كرده
  دهد. اين حركات نشان نمي

هاي نامشروع امروزي را در اين قضيه جستجو  ايد بتوان سرآغاز عزاداريش
گذاشتن بر جنايات خود، با تبليغ، روز  اميه جهت سر پوش كرد كه حكومت بني

روز «گفتند:  داد و مثال مي قتل امام حسين را روز عيد و روز بركت جلوه مي
وزي است كه ر ؛عاشورا روزي است كه خداوند توبه حضرت آدم را پذيرفت

 روزي است كه دريا بر موسي ؛كشتي نوح بر كوه جودي قرار گرفت
  .)1(»شكافته شد

گيري در مقابل آن افكار و اعمال  هاي آگاه جامعه به جبهه به تدريج گروه
شعرها سرودند و سپس كار به افراط كشيده شد  ،پرداختند و در مدح آن بزرگان

  ه شكل گرفت.كم كم عزاداري و گري ،و از اين ميان
 ،مردم به صحت و منطق عمل توجهي ندارند و برحسب عادت ،متأسفانه

مثالً هيچ كس  اند. خواني را به عنوان سنت پذيرفته مداحي و عزاداري و روضه
گذارند چه  ها بر هر كوي و برزني مي اي كه در عزاداري پرسد حجله نمي

اما با كمي دقت  ،است حجله دامادي قاسم عتقدند كهگروهي م .اي دارد فلسفه
شود، همان تاج شاهنشاهي است كه از آيين زرتشتيان برداشته و به  مشاهده مي

  !اند؟ مراسم عزاداري ما ايرانيان هديه كرده

                                           
  .4و  3، صفحه 3مقتل خوارزمي، ج  -1
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گويي پيدا كنند  ي ما عادت به حقيقتها ناخو اگر روزگاري برسد كه روضه
و  شود هويدا مي دينحقيقي  كم چهره و مبناي هر بدعتي آشكار شود، كم

  رود. مذهب موروثي كنار مي
سال بعد از آن آغاز  260نگارش و ثبت وقايع عاشورا  ،به قول دكتر شهيدي

نسل، دستخوش تغييرات  7تا  6پس از  ،شد و طبعاً نقل سينه به سينه آن واقعه
ساخته  ،كنند ي ما نقل ميها ناخو عظيمي گرديد. بنابراين، آنچه كه امروز روضه

  تاريخي. ت، نه واقعياهاست آن ن ذهني خودو پرداخته دكا
مرتضي مطهـري، قهرمـان تحريـف حقـايق، يهوديـان       ،به قول دانشمند فقيد

  كند: اين سخن را تاييد مي قرآن كريم اند كه  بوده
ۖ ُيَّرِفُوَن  فَبَِما﴿ ُٰهۡم وََجَعۡلَنا قُلُوَبُهۡم َقِٰسَيٗة  َعن ۡلَكِمَ ٱَنۡقِضِهم ّمِيَثَٰقُهۡم لََعنَّ

َواِضعِهِ  ا ُذّكُِرواْ بِهِ  ۦمَّ ا ّمِمَّ   .]١٣املائدة: [ ﴾ۦۚ َونَُسواْ َحّظٗ
شان آنان را از رحمت خويش دور كرديم و  شكني پس به (سزاي) پيمان«

كنند و  هايشان را سخت گردانيديم، كلمات خدا را از جايگاه خود منحرف مي دل
  .»ندبخشي از آنچه را كه به آن پند داده شدند فراموش كرد

كردن اسالم بود. شيعياني كه  اما تحريف يهوديان با برنامه و به قصد ضايع
كردن اسالم و امامان  مند به ديانتشان بوده به دنبال ضايع هبايد قاعدتاً عالق

  ها را آوردند؟ نباشند، چرا اين تحريف
  گويند: مثالً مي 

بابا! من « خواند، امام حسين گفت: روزي حضرت امير باالي منبر خطبه مي
. اول كسي كه برخاست »ب بياوردآكسي براي او «. حضرت فرمود: »تشنه هستم

خوان  حضرت عباس بود كه رفت و با ظرف آبي روي سر بازگشت. بعد روضه
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 :. مردم پرسيدند»اشكش جاري شد ،حضرت امير چون او را ديد«گويد:  مي
شود. در حالي كه  ال ميخوان وارد صحنه كرب از اينجا روضه »كني؟ چرا گريه مي«

رفت و امام حسين هم آن  حضرت امير فقط در دوران خالفتش باالي منبر مي
اش اقدام كند،  توانست خود براي رفع تشنگي ساله بود كه مي 33زماني مردي 

  خواهم!! نه آنكه در آن سن و سال بگويد: بابا! من آب مي
  آيا چنين سخناني اهانت به دين و امامان نيست؟

هزار نفر بود و  لشكر عمر سعد يك ميليون و ششصد«گويد:  خوان مي ضهرو
شود، گفتند:  . ديدند قضيه خيلي خراب مي»امام حسين سيصد هزار نفر را كشت

» در اسرار الشهاده«(اين مطلب را مال آقا بندري  »ساعت بوده! 72روز عاشورا «
ستور عمر بن الخطاب آورده، در حالي كه كوفه شهري تازه تأسيس بود كه به د

در نزديك ايران ساخته شد و كل جمعيت آن شايد به هشتاد هزار نفر 
  رسيدند). نمي

ترين و  زندهاز تاريخ عاشورا « :مرحوم مرتضي مطهري فرياد برآورد كه
شنويم تحريفاتي است  هاست، آنچه امروز از حادثه كربال مي مستندترين تاريخ

رانيان است (يعني حقيقت ندارد) و متأسفانه سازي ما اي كه معلول حس اسطوره
اند. اين تمايل انحرافي بشر است كه به  همه تحريفات را دوستان انجام داده

  .»رود سرايي مي سازي و افسانه به سوي اسطوره ،جويي جاي حقيقت
اي گفتند كه  كند كه عده اشاره مي» لولوء مرجان«نوري در كتاب حاجي 

اي  براي او، ثوابش آنقدر زياد است كه از هر وسيله موضوع امام حسين و گريه
هدف وسيله را  ،شود در اين راه استفاده كرد، چنانكه در مكتب ماكياول مي

پوشانيم  زنيم، به مردان لباس زنانه مي زنيم، طبل مي كند. پس شيپور مي توجيه مي
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راي گيريم و اينگونه كارها ب و براي قاسم در ميدان جنگ، جشن  عروسي مي
  اشكالي ندارد. ،هدف ثواب

هاي تاريخ زندگي كنيم، از  ما وظيفه نداريم در گذشته«گويند:  دينداران مي
اي بايد بهره گرفت كه نياز امروز را برطرف كند و بيش از حد،  تاريخ به  اندازه

كه عبث است و آدمي را از  ،يعني زندگي در گذشته ،شدن وارد جزئيات تاريخي
  .»دارد بازمي» حال«مسئوليت 

هاي قرآن  پيام نهضت عاشورا را بايد از تاريخ قطعي با توجه به آموزش
گرفت. هدف قرآن نيز رساندن پيام اصلي هر قضيه است و وارد جزئيات 

  شود. نمي
همه اصحاب شهيد شدند و مجال نيافتند تا جزئيات  ،در صحنه عاشورا
از تعداد انگشتان  ،اند نقل كردهرواياتي هم كه از امام سجاد  .حادثه را شرح دهند

چه كساني نقل شده  كند. پس اين همه روايات از دهان يك دست تجاوز نمي
در آن صحنه كسان  است؟ آيا غير از سربازان يزيد و قاتلين امام حسين

  آيا سخن يزيديان هم اعتبار دارد؟ اند؟ ديگري هم بوده
اهللا سيد  ةآي« ،برخاستها  يكي از بزرگان پيشين كه به مبارزه با بدعت

جلد » عيان الشيعهأ«شيعه لبنان بود. او در كتاب  ياز علما» محسن امين عاملي
 ،قمه زني، نواختن طبل و شيپور و اعمالي از اين قبيل«نويسد:  مي 363دهم ص 

 ،كردن سر در مراسم عزاداري حسيني، به حكم عقل و شرع حرام است و زخمي
خروي و ايذاء نفس است، خود حرام است. ه اجر اُكه نه سود دنيايي دارد و ن

را ها  آن در انظار مردم مورد تمسخر قرار داده و با اين اعمال شيعه، اهل بيت را
 هاي وسهناشي از وس ،د. شكي نيست كه اين اعمالنكن وحشي قلمداد مي
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شياطين بوده و موجب رضايت خدا و پيامبر خدا و اهل بيت اطهار نيست و 
كه حرمت است، تغيري  ،آنهادر ماهيت و حكم شرعي  ،ير نام اين اعمالالبته تغي

قام سيده دهد و من هيچوقت در اين مراسم كه توسط كنسولگري ايران در م نمي
 ام و مردم را هم از شركت در شركت نكرده ،شود زينب در دمشق برگزار مي

  .»ام نهي نمودهها  آن
» هاي نامشروع عزاداري«ل احمد با نام البته نظر نامبرده را اولين بار جالل آ

كه اند  ها اموري را وارد كرده در عزادري« نويسد: چاپ كرد. او مي 1368در سال 
نه تنها تمام مسلمانان، بلكه تمام ملل ديگر اين اعمال را ننگين و زشت 

ها،  را نهي كرده است. در اين عزاداريها  آن دانند، اموري كه قرآن و اخبار مي
شود،  مي تر است گفته از روز روشنها  آن بودن نادرست و كذب كه دروغ اخبار

اخباري كه نه در كتابي نوشته شده و نه در جائي نقل شده است. با اين وجود، 
شود. آزار نفس و  شب و روز بر سر منابر و در مجالس بدون مانع تكرار مي

بودن اين  كه حرام -» شاخ حسيني«زدن بر بدن، بر سر و سينه زدن، قمه  صدمه
هاي  جيغ كشيدن، فريادهاي بلند زنان، نعره –امور عقال و نقال ثابت است

ر اين اعمال، موجب هتك حرمت فوق العاده دين شده و يوحشيانه مردان و نظا
گذارند. در عين  را به پاي دين ميها  آن شود كه وقتي بيشتر مي ،زشتي اين اعمال

ايت نشده كه به پيروان خود اجازه چنين از هيچكدام از ائمه ما رو ،حال
كارهايي را داده و يا خود ايشان به اين كارها برخاسته باشند و يا در زمانشان 
علناً يا مخفيانه كسي يا كساني را به اين كارها كشانده باشند و در مالء عام 
 آبروي اسالم و تشيع را برده باشند. اگر اين امور به راستي ثواب دنيا و آخرت

قدم  سزاوار بود كه علما و فقها نيز به آن مبادرت كنند و خود پيش ،را داشت
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شوند، كفن بپوشند و دهل و شيپور به دست گرفته پيشاپيش همه بر سر و كله 
خود بكوبند و ديگران را نيز به اين كارها تشويق كنند، زيرا علما و فقها بيش از 

كنند چرا  اين كارها را نميها  آن همه شايسته كسب ثواب بودند. ولي اكنون كه
1(»اند؟ لم برداشتهديگران ع(.  

زني را كه با قوانين  هاي امروز، زنجيرزدن، علم برداشتن و قمه آري، مذهبي
شمردند و حادثه   شرع و سفارش بزرگان ناسازگار است، مالك نجات مي

هاي  تعاشورا را با مباني غلط در فلسفه فكري خود جاي داده خرافات و بدع
گويند: ما با اين مراسم نظر شفيع را به سوي خود جلب  و مياند  زيادي پرورانده

رويم! در حالي كه بهشت را اعمال  كنيم و سرانجام از طريق او به بهشت مي مي
  كوفتن براي بهشتيان! آورد نه بر سر و سينه نيك آدمي به ارمغان مي

 اند. داده ،كه مداحان باشند ،نسوادترين مبلغي تعاليم دين خدا را به دست بي
اينان با فراگرفتن چند بيت شعر، فرهنگ ديني يك جامعه را در دست گرفته و 

پيامبر  اند. ها و مساجد شده گير حسينيه كنند و معركه از اين راه امرار معاش مي
  مداحان فرموده است:درباره  صخدا
َاَب اُ « اِحنَي الرتُّ   )12/ ج ةلشيع(وسائل ا .»ْحُثوا يِف وُُجوهِ الَْمدَّ

  .»بر چهره مداحان خاك بپاشيد«يعني: 
كنند، ولي  ايم افراد فاضلي تعاليم دين خدا را به مردم عرضه مي بارها ديده
دار مقدس نماي چاپلوسي دست در دست مداح دكانداري جلوه  ناگهان سرمايه

ايد اين  پرسيدهآيا هيچ  »آورد! اين آقا مردم را بهتر به حال مي«گويد:  آمده و مي
                                           

در ايران بزرگاني چون مرحوم شريعت سنگلجي، مرحوم خرقاني، عالمه برقعي،  البته -1
  اند. قدم بوده پيشها  مرحوم قلمداران و مرحوم يوسف شعار، در مبارزه با اين بدعت
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از چه شاعري است؟ آيا از  ،خوانند اشعاري كه در مراسم حسيني براي مردم مي
دهنده ايمان مسلمين است و  بزرگان شعر و ادب اين سرزمين است؟ آيا افزايش

هديه استعمار از كانال  ،آورد؟ يا به قول مرحوم علي شريعتي كمال به بار مي
  كليساي غرب به مراسم حسيني است؟
كند و مداح مذهبي ميدان را در دست  عالم ديني راه سكوت اختيار مي

با شهيدشدن امام «گويد:  مي» مالمنتهي اآل«شيخ عباس قمي در كتاب  گيرد. مي
و  »آسمان قرمز شد، چنانكه هر سنگي را برداشتند زير آن خون بود ،حسين

  ها! امثال اينگونه افسانه
مصداق اين آيه قرآن  ،هبي جامعه باشيمامروز اگر بخواهيم پيرو اكثريت مذ

  فرمايد: خواهيم بود كه مي
ۡكَثَ َمن ِف  ن﴿

َ
ۡرِض ٱتُِطۡع أ

َ
ِۚ ٱيُِضلُّوَك َعن َسبِيِل  ۡل َّ  َّ ِ نَّ ٱإِن يَتَّبُِعوَن إ  لظَّ

َّ َيُۡرُصوَن  ِ   .]١١٦[األنعام:  ﴾١١٦ۡن ُهۡم إ
 كنند اعت كني تو را از راه خدا گمراه ميو اگر اكثر مردم روي زمين را اط«يعني: 

  .»روند جز در پي گمان نميها  آن
 :مراسم عاشورايي پيام داد كه زنان و برپاكنندگان شد به همه سينه ايكاش مي

يك عقيده است و عقيده را  ،اگر در پي نجات خود هستيد، بايد بدانيد كه دين«
رآن، كتاب خداست و در ق ،بايد از مأخذش كسب كرد. مأخذ عقيده ديني ما

كتاب خدا اينگونه مراسم جايي ندارد. البته مذهب هم يك عقيده است. اما 
مايه نجات آدمي  ،اي است و هيچ ميراث انساني ها انسانميراث  ،عقيده مذهبي

  نيست.



  119  ع مداحان مذهب و سكوت علماي دينقسمت يازدهم: دفا

خواند، اما  پيروانش را به بينش، آگاهي و به كارگيري عقل مي ،دين اسالم
پسندد كه به دور از فكر و  اسي و متعصب را ميپيرواني احس ،مذهب امروزي

كنند  باور مي ؛خورند شوند به سادگي گول مي بازيچه دست مرادها مي ؛اند تحقيق
  كه تنها عشق و محبت به امام حسين (بدون عمل) مايه نجات انسان است!

مسيحيان نجات خود را در گرو  ،چنانكه گفتيم ،در مذهب مسيحيت هم
يعني در آن مذهب، فلسفه خلقت در عالقه به  اند، ر دادهقرا عشق به مسيح

  آيا هيچ تشابهي بين اين دو ديدگاه نيست؟ .شود خود خالصه مي نوعِ
تا اند  هنوز مذاهب، به خصوص نوع شيعي آن، باور ندارند كه شرايع آمده

انسان به سوي گناه گام بر ندارد، نه آنكه مرتكب گناه بشود و سپس براي 
كه شيعيان خود را پيرو آن  غ دستگاه پارتي بازي برود! عليسرا ،بخشش

  در نهايت غم و اندوه فرمود: صبه هنگام غسل و دفن پيامبر ،دانند رت ميضح
 وَ «

َ
َمْرَت لَْو َال ك

َ
رْبِ وَ   نََّك أ

ُئونِ ـَغَهْيَت َعِن الْ بِالصَّ ْغَفْدنَا َعلَْيَك َماَء الشُّ
َ
  .)1(»َجَزِع َأل

» اي پيامبر«شكيبايي و نهي از ناله و فرياد و فغان نفرموده بودي  اگر امر به«يعني: 
  .»كرديم بر تو خشك مي ههاي اشك چشم را، با گري هرآينه در فراق تو سرچشمه

دست به كارهايي بزنيم كه  حال آيا سزاوار است ما در غم حسين
دو فلسفه فكري  ،نكرد؟ اصوالً در دين و مذهب صدر سوگ پيامبر علي
پروراند كه در مقابل  ها را مي شخصيت ،اد مطرح است. دين در ميدان عملمتض

در كربال حضور  ،امام حسين به جاي آنكه مانند ،ايستند ها مي ها و نيرنگ بدعت
 كنيم، و آخرت را نه در عملِ ها اكتفا مي زدن و عزاداري به سينه ،داشته باشيم

                                           
 1جالء العيون مجلسي جلد  –، ترجمه فيض اإلسالم 226، خطبه 772نهج البالغه، ص  -1
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كه در اشك براي  ،ر طريق اوبلكه در شفاعت، و شفاعت حسين را نه د ،ييدنيا
آيد كه مردمانش همواره با دعاي توسل  اي پديد مي از اينجا جامعه .جويند او مي

يكي با چند قطره اشك و ديگري با قراردادن كنند!  در بهشت خيالي زندگي مي
رمش، تصور كمي تربت حسيني در كفنش و سومي با رساندن خود به ح

گيران و  در چنين اوضاعي، مداحان و معركه د.ان كنند به فيض بزرگ رسيده مي
كنند، در حاليكه اين نوع  ، پيام آور بهشت جلوه ميها ناگرد قبرفروشان و تعزيه

به دست پروردگان ،انسان دارد و پيام دين ي مطيعِيبهشت (بهشت خيالي) خدا
  چنان بهشتي اينست كه:

ِ  قُۡل ﴿ ۡخَسِينَ ٱَهۡل نُنَّبُِئُكم ب
َ
ً  ۡل ۡعَمٰ

َ
  .]١٠٣[الكهف:  ﴾١٠٣ أ

  »م؟زيانكارترين مردم در عمل خبر ده خواهيد شما را از آيا مي :بگو«يعني: 
ِينَ ٱ﴿ ِ ٱَضلَّ َسۡعُيُهۡم ِف  لَّ َيٰوة ۡنَياٱ ۡلَ ُهۡم ُيِۡسُنوَن ُصۡنًعا  لُّ نَّ

َ
 ﴾١٠٤وَُهۡم َيَۡسُبوَن أ

  .]١٠٤[الكهف:
برند  ه گمراهي رفته و گمان ميدر زندگاني دنيا بها  آن كساني كه كوشش«يعني: 

  .»كنند كه كار نيكي مي
دهد كه جايگاه اهـل عمـل اسـت كـه در      اما دين، بهشت ديگري را نويد مي

  روز رستاخيز گويند:
ِ  ۡلَۡمدُ ٱ﴿ َّ ِيٱِ ۡوَرَثَنا  ۥَصَدَقَنا وَۡعَدهُ  لَّ

َ
ۡرَض ٱَوأ

َ
 ِمَن  ۡل

ُ
أ َحۡيُث نََشآُءۖ  ۡلَنَّةِ ٱنَتََبوَّ

ۡجُر  فَنِۡعمَ 
َ
  .]٧٣[الزمر:  ﴾٧٤ ۡلَعِٰملِيَ ٱأ
هاي لطف و رحمتش را بر ما محقق فرمود و ما  ستايش خدايي را كه وعده«يعني: 

را وراث سرزمين بهشت گردانيد، تا هرجاي آن كه بخواهيم منزل گيريم، پس چه 
  .»كنندگان نيكوست اجر عمل



  
  
  
  

 

  قسمت دوازدهم:
  زني نجيرزدن و قمهداليل مخالفين و موافقين در سينه و ز

چون حضرت «گويند:  اند، زني را چنين  توجيه كرده ها قمه برخي از مذهبي
را ديد، سر را  اي نشسته بود و سر بريده برادرش حسين در كجاوه ‘زينب

سراي كربال هماهنگي ازدن، با او و  به چوب كجاوه زد و شكست. پس ما هم با قمه
  شود كه: ين گفته سؤاالت زير مطرح ميدر برابر ا .»و ابراز همدردي كنيم

جزء معصومين بود؟ مسلماً خير، زيراً معصومين از نظر  ‘آيا زينب - 1
  نبوده است.ها  آن جز ‘نفر بودند كه زينب 14شيعه اماميه فقط 

 ،پس آيا عمل حضرت زينب براي مردم حجت است؟ مسلماً خير   -
بود و بنابراين او (به فرض صحت حديث) فقط از خود بيخود شده 

  رود. از كسي نمي ،انتظار عمل به مثل
  فرمايد: چرا آيات الهي را ناديده بگيريم كه مي - 2
﴿ َ ِ يِۡديُكۡم إ

َ
َ تُۡلُقواْ بِأ   .]١٩٥[البقرة:  ﴾لَّۡهلَُكةِ ٱَو

  .»خود را با دست خود به هالكت نيفكنيد«يعني: 
  .]٧٨[احلج:  ﴾ِمۡن َحَرجٖ  ّلِينِ ٱَوَما َجَعَل َعلَۡيُكۡم ِف ﴿

  .»خدا در دين بر شما سختي قرار نداده است«يعني: 
  فرمود: امام صادق مي

  .»ُكوُنوا َلنَا َزْينًا, َوَال َتُكوُنوا َعَلْينَا َشْيناً «
  .»براي امت ما زينت آفرين باشيد نه موجب سرافكندگي«يعني: 
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  آثار نبوي
َاهِلِيَّةِ   َقَملِ   اجِّيَاَحُة مِنْ « قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم: - 1

ْ
(كتاب من  »اجل

 ).376، صفحه 4ال يحضره الفقيه، اثر شيخ صدوق، از علماي شيعه، جزء 

 .»خواني از عمل دوران جاهليت است نوحه«فرمود:  صيعني: پيامبر خدا

ُُدوَد وَ   رَضََب   لَيَْس ِمنَّا َمنْ « قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم: - 2 َشقَّ اخلْ
ُيُ 

ْ
(كتاب مسكن الفؤاد، اثر شهيد ثاني، از علماي بزرگ شيعه،  .»وَب اجل

 ).108صفحه 

از ما نيست كسي كه (در هنگام مصيبت بر «يعني: پيامبر خدا فرمود: 
 .»پاره كند ها ناها بزند و گريب گونه

ِ ِعْندَ « قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم: - 3  رَضُْب الُْمْسلِِم يََدهُ بَلَ َفِخِذه
 ِ ْجرِه

َ
(فروع كافي)، اثر شيخ كليني، از علماي شيعه، ج  .»الُْمِصيَبِة إِْحَباٌط ِأل

 ).224صفحه،  1

مسلمان چون به هنگام مصيبت، با دست «پيامبر خدا فرمود:  :يعني
(زيرا اينگونه اعمال  ».شود خويش بر ران خود بكوبد اجرش نابود مي

قرآن بسيار بر آن مخالف صبر است، صبري كه خداوند رحمان در 
 سفارش كرده است).

ُ « وآله وسلم قال: أن رسول اهللا صىل اهللا عليه - 4 َاِمَشَة وَْجَهَها وَ لََعَن ابَّ
ْ
اقََّة  اخل الشَّ

اِقَيَة بِالَْوْيِل وَ  َجْيَبَها َّ  ).108(مسكن الفواد، صفحه  .»اخكُُّبورِ َوا

اش را در  چهرهخدا لعنت كند زني را كه «فرمود:  صيعني: پيامبر خدا 
 .»مصيبت خراش دهد و گريبانش را بدرد و فرياد و فغان بردارد



  123  قسمت دوازدهم: داليل مخالفين و موافقين در سينه و ...

 َوَال   َسلََق َمْن َال وَ   َحلََق،  لَيَْس ِمنَّا َمنْ « :قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم - 5
 (مسند زيد بن علي بن الحسين .»بِالَْوْيِل َواخكُُّبورِ َدَخ  َمنْ َو َال   َخَرَق  َمنْ 

 ).175صفحه 

از ما نيست كسي كه به هنگام مصيبت سر «فرمود:  صيعني پيامبر خدا
  .»را بتراشد و صداي خود را بلند كند و گريبان بدرد و فغان بردارد

  †آثار اهل بيت
، خاندان وي با رفتاري كه مردم ناآگاه و جاهـل  صبه پيروي از رسول خدا

را  صسته و راه پيامبر اكـرم دادند به مخالفت برخا به هنگام سوگواري انجام مي
  كردند: گوشزد مي

ْربُ َعَىل   َيْنِزُل « :قال أمري املؤمنني عيل - 1 َب َيَدُه َعَىل وَ  ,ُمِصيَبةِ ـَقْدِر الْ   الصَّ َمْن َرضَ
 ).1143(نهج البالغه، ترجمه فيض، صفحه  .»َفِخِذِه ِعنَْد ُمِصيَبتِِه َحبَِط َأْجُرهُ 

صبر به اندازه مصيبت به انسان « فرمود: يعني: اميرالمؤمنين علي
تر باشد، خداوند به انسان بردباري  رسد (هر قدر مصيبت سنگين مي

دهد) و كسي كه در مصيبت بر ران خود بكوبد اجرش تباه  بيشتري مي
  .»شود مي

ي إِينِّ َأْقَسْمُت َفَأبِرِّ  َتاُه!َيا ُأْخ « :‘قال ألخته زينب  إن أبا عبد اهللا احلسني - 2
َمِيش  َال َجْيبًا وَ  َعَيلَّ    َتُشقِّيَقَسِمي َال  الثُُّبوِر َتْدِعي َعَيلَّ بِاْلَوْيِل وَ  َال َعَيلَّ َوْجهًا وَ    َختْ

 )97، ص 2رشاد، اثر شيخ مفيد، ج إل(كتاب ا .»إَِذا َأَنا َهَلْكُت 

خواهرجان! «فرمود:  ‘به خواهرش زينب ابا عبداهللا الحسين :يعني
و به سوگند من وفادار باش كه چون من كشته من تو را سوگند دادم و ت
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واويال  ،مده و چهره مخراش و در مرگ من كشدم، بر من گريبان چا
 .»(خدايم مرگ دهد) مگو

اُخ   َجَزعِ ـَأَشدُّ الْ « :قال أبو جعفر الباقر - 3 َ بِاْلَوْيِل َواْلَعِويِل َوَلْطُم اْلَوْجِه   الرصُّ
ْعِر ِمنَ  ْدِر َوَجزُّ الشَّ ْربَ وَ َوَمْن َأَقاَم النَُّوا  النََّواِيص   َوالصَّ َأَخَذ ِيف َغْريِ َحَة َفَقْد َتَرَك الصَّ

 ).222فروع كافي، جلد اول، صفحه ( .» َطِريِقهِ 

تايي نمودن (در وقت  يبشديدترين شكل «فرمود:  يعني: ابوجعفر باقر
 مصيبت) آن است كه فرياد واويال كنند و به صورت و سينه بزنند و موي

خواني برپا دارد، البته شكيبايي را  و كسي كه نوحه ،جلوي سر را بتراشند
  .»هي جز راه صبر در پيش گرفته استترك كرده و را

  دالئل طرفداران
  اند: زني و زنجيرزدن شده طرفداران متوسل به دو مجوز براي سينه

شانه و ن» الهي تعظيم شعائر«اي از  اين مراسم نمونه«گويند:  اول آن كه مي
و  ص. جواب آن است كه بزرگداشت پيامبر»هار استطبزرگداشت ائمه ا

خاندان او هرگز نبايد از طريق كارهايي صورت گيرد كه خود ايشان نهي 
شعائر «اين نوع اعمال،  اند. و اعمال مزبور را از سنن جاهليت شمردهاند  كرده
كه مردم از هايي است  است يعني بدعت» شعائر الناس«نيست، بلكه » اهللا

  نه چيزهايي كه خدا مقرر داشته است! اند، خودشان ساخته
فرمود:  در حديث آمده است كه امام جعفر صادق«گويند:  دوم آنكه مي

َعَىل وَ  −− ُحَسْنيِ ْبِن َعِيلٍّ ـُخُدوَد اْلَفاطِِميَّاُت َعَىل الْ ـَلَطْمَن الْ وَ   ُجُيوَب ـالْ   َلَقْد َشَقْقنَ «
 ».ُجُيوُب ـُتَشقُّ الْ ُخُدوُد وَ ـُم الْ ِمْثلِِه ُتْلطَ 



  125  قسمت دوازدهم: داليل مخالفين و موافقين در سينه و ...

گريبان خود را  براي حسين بن علي ‘دختران فاطمه زهراء«يعني: 
جايز  هاي خويش زدند و براي كسي همانند حسين پاره كردند و بر گونه

  .»بدرند ها ناها زنند و گريب است كه بر گونه
  جواب اين است كه:

ست و قابل استدالل نيست، زيرا اين حديث از لحاظ سند مخدوش ا اوالً
باشد كه  آمده خالد بن سدير مي» تهذيب شيخ طوسي«راوي آن چنانكه در 

 »تنقيح المقال«عالمه ممقاني در كتاب  اند. دانسته» مجهول«علماي رجال او را 
يعني اين مرد در نزد من . »فهذا الرجال عندي جمهول«نويسد:  وي ميدرباره 

  ناشناخته است.
به خواهرش زينب در  روايت مزبور با وصيت خود امام حسين، ثانيا

  تعارض است و لذا اعتباري ندارد. 
جايز است، چنانكه در  اشوراكنند كه گريستن بر شهداي ع گاهي استدالل مي

  را نهي نكرد.ها  آن صصدر اسالم بر حمزه سيد الشهداء گريستند و پيامبر خدا
ت طبيعي حرام نيست، آنچه در جواب آن است كه تأثر و گريه به صور
زدن به  خواندن، فريادزدن، صدمه كتاب و سنت نهي شده و حرام است، نوحه

نبايد دستاويز  ،كردن است. تأثر و محبت كه امري طبيعي است تابي خود و بي
  .)1(هاي نامشروع قرار گيرد كوبيدن و نوحه و عزاداري قمه زدن، سينه

                                           
دهد كه به طور كلي بنيانگذاران مراسم رسمي عاشورا، آل بويه بودند و  تاريخ نشان مي -1

  ها اثري از اين  مراسم بين مسلمانان وجود نداشت. پيش از آن
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در دين خدا را همواره شاهد بوده و  هاي كوچك وارد شده آنان كه بدعت
. )1(هاي بزرگ امروز هستند راه سكوت اختيار كردند، عامالن اصلي بدعت

 ،هايي كه جزء سنت مردم اين مرز و بوم گرديده است و اكنون بدعت
شكستن اين  دانند، اذعان دارند كه ما شهامت پيشگاني كه حقايق را مي سكوت
ون و گوشت مردم اين سرزمين عجين شده است. ها را نداريم، زيرا با خ سنت

  اي بساز. خود، انديشه كن و چاره !پس اي خواننده عزيز
  

 من اتبع اهلدی والسالم علی
 
 

                                           
  اثر مصطفي حسيني طباطبايي. »ةجرح أبدان عند املصيب يف ةبيان احلقيق«له رسا -1



  
  
  
  

 

  »منابع كتاب«

  نام كتاب ش نام كتاب ش
  دیوان خاقانی  ١٨  قرآن کریم   ١
نگاهی به نقد حماسه حسینی استاد   ١٩  سیره ابن هشام  ٢

  مطهری از صالحی نجف آبادی
  یرجال کّش   ٢٠  صحیح بخاری  ٣
  تاریخ ابن کثیر  ٢١  صحیح مسلم  ۴
  موطأ مالک  ٢٢  )سیوطی الدین (جالل ر الدرالمنثوریتفس  ۵
  وبکر بن العربی)(اب م من القواصمصالعوا  ٢٣  (مرتضی مطهری)جلد اول حماسه حسینی  ۶
  زهد (احمد ابن حنبل)  ٢۴  جلد سوم –مقتل خوارزمی   ٧
  العبر (ابن خلدون)  ٢۵  )شهید ثانیمنتهی اآلمال (  ٨
  مقتل لوط بن یحیی (به نقل طبری)  ٢۶  تاریخ ابن  عساکر دمشقی  ٩
  سالم)النهج البالغه (فیض ا  ٢٧  رساله زینبیه (سیوطی)  ١٠
  ٣جلد  –تفسیر مجمع البیان   ٢٨  )اربعین سید الشهداء (قاضی طباطبائی  ١١
  سیرة ابن اسحاق  ٢٩  المعارف فرید وجدی ةدائر  ١٢
  تهذیب شیخ طوسی  ٣٠  الشهداء (مال حسین کاشفی) ةروض  ١٣
  تنقیح المقال (عالمه ممقانی)  ٣١  سرار الشهداء (مال آقا بندری)أ  ١۴
  ی)(ماربین آلمان ةالحسینی ةسیاس  ٣٢  لؤلؤ و مرجان (حاج میرزا حسین نوری)  ١۵
(صدرالدین  ٢جلد  –ریاض القدس   ٣٣  شهید جاوید (صالحی نجف آبادی)  ١۶

  واعظ قزوینی)
جلد دهم (سید محسن  – ةعیان الشیعأ  ١٧

  امین عاملی)
  چاپ قدیم ١٠جلد–مقتل بحاراألنوار  ٣۴
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  نام كتاب ش نام كتاب ش
  مفتاح البکاء  ٣٨  ناسخ التواریخ  ٣۵
  های مصطفی حسینی طباطبایی خطبه  ٣٩  مال احمد نراقی)محرق القلوب (  ٣۶
بدان عند جرح األ يف ةبیان الحقیق  ۴٠  کاءطوفان الب  ٣٧

  ، مصطفی حسینی طباطباییةالمصیب
  
  
  



 

 

 

 (ٍ ٍیٌذٍز اًذرٍیذ ،)ًسخِ آیفَى کتابخاًِ قلنًرم افسار 

 

 یافتو دست که کتاب هزار از ةیش ناوس، کلیک ةا تيها
 ةر ستا نعرفتی و علم طالب و داىشور هر آرزوی ها آن ةه

 .آیدنی در ىهایش ةه و کانپیوتر شها ، تتلتنوةایل صفحه

 سا إٍٗژُ خذهت ها، هعاصش قشى فشٌّگٖ ه٘شاث بضسگتشٗي عق٘ذُ؛ کتابخاًِ

 کتابخأً» افضاس ًشم داًلَد با ضوا. است داضتِ تقذٗن کتاب دٍستذاساى بِ

 .داضت خَاّ٘ذ سا دلخَاّتاى ّإ کتاب داًلَد اهکاى ،«قلن

 :افضاس ًشم ٗإهضا اص

 ساٗت ّإ کتاب ّؤ چک٘ذٓ ٍ فْشست بِ دستشسٖ -1

  ّا کتاب (PDF) اف دٕ پٖ ًسخٍٔ  هتي هطاّذٓ ٍ داًلَد -2

 آى هَضَع ٍ هؤلف کتاب، عٌَاى اساس بش ّا کتاب جستجَٕ -3

 اٗو٘ل  ٍ ّا ٍ اهکاى بِ اضتشاک گزاسٕ دس ٍاتساپ جستجَ دس هتي کتاب -4

 آًْا داًلَد اهکاى ٍ جذٗذ ّإ کتاب صا ٗافتي اطالع -5

 ٍ...  کاسبشاى تَسط ّا کتاب بشإ ًَٗسٖ ٗادداضت -6

 اندروید  

 

 آیفون

 



 

 

 

 ًرم افسار صذای اسالم )ًسخِ آیفَى ٍ اًذرٍیذ(

 

 «ٗيگشٍُ هَحذ» ّٕا اص بشًاهِ ٗکٖ «اسالم ٕصذا»بشًاهِ 

داسد.  ٘تفعال ٖاسالهًطش هعاسف  ٌِ٘کِ دس صه باضذٖ ه

 «اسالم ٕصذا» ٗتبشًاهِ، بشگشفتِ اص سا ٗيا ٗاتهحتَ

 ٗي. اضَدٖ ه ٖبِ سٍص سساً ٗت،سا ٗياست ٍ ّن صهاى با ا

 :است؛ اص جولِ دٕفشاٍاى ٍ هٌحصش بِ فش ّإ ٗژگٖاهکاًات ٍ ٍ ٕبشًاهِ داسا

 هطَْس جْاى اسالم ٕاهکاى گَش دادى بِ تالٍت قشآى تَسط صذّا قاس -

ٍ  ّا ٗتسٍا ٘يقشاء، ٍ ّوچٌ ّٖا بش اساس سَسُ، اساه تالٍت ٕ هطاّذُ -

 هختلف قشآى ّٕا قشائت

ٍ اهکاى اًتخاب بش  ٖبِ صباى فاسس ٖاهکاى گَش دادى بِ ّضاساى سخٌشاً -

 ًام اسائِ دٌّذُ ٗااساس هَضَع ٍ 

 ٖ؛اساله ٍٕ ًغوِ ّا ٘حاهکاى گَش دادى بِ تَاض -

 بعذ اص بستي بشًاهِ؛ ٖحت ٖصَت ّٕا ٗلفا ٘ذىضٌ -

 ؛بِ داًلَد آى ٘اصپخص صذا بذٍى ً ٘يّا ٍ ّوچٌ ٗلفا ٘شُاهکاى داًلَد ٍ رخ -

 ٗو٘ل؛ا ٗقاص طش ٗا ٖاجتواع ّٕا دس ضبکِ ّا ٗلفا ٕگزاس بِ اضتشاک -

 ٘سٖ؛ٍ اًگل ٖعشب ٖ،فاسس ّٕا هطاّذُ بشًاهِ بِ صباى -

 

http://mowahedin.com 

http://mowahedin.com/


 

 

 

 داًلَد ًرم افسارّای آیفَى ٍ اًذرٍیذ

 آیفَى:
https://itunes.apple.com/us/artist/mohammad-

anwar/id581746395 

 

 
 

 

 اًذرٍیذ:
https://play.google.com/store/apps/developer?id=

Mowahedin+Group+-+sadaislam 

 

https://itunes.apple.com/us/artist/mohammad-anwar/id581746395
https://itunes.apple.com/us/artist/mohammad-anwar/id581746395


 

 

 

 ّای هجوَعِ هَحذیي ایتای از س گسیذُ

www.aqeedeh.com  تریو کتاةخاىه الکتروىیکی اسالنی ةزرگ 

www.sadaislam.com  
 و ةهتریو قرآن های تالوت نرجع ةهتریو

 ها خيراىیس

www.videofarsi.com  کلکشو ویدیوهای فارسیتریو  ةزرگ 

www.islamtxt.net  پاسخ ةه شتهات 

www.mowahedin.com نجهوعه نوحدیو 
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