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ْ ٱفَ  وا ِيٱبِبَۡيعُِ�ُم  ۡسَتبِۡ�ُ  ]١١١[التوبة: ﴾ ١١١ ۡلَعِظيمُ ٱ لَۡفۡوزُ ٱَوَ�ٰلَِك ُهَو  ۦۚ بَاَ�ۡعُتم بِهِ  �َّ
یشان و اموالشان را به بهشتی کـه خواهنـد داشـت    ها نااز مؤمنان ج خداوند«

شـوند،   کشند و کشته مـی  جنگند و می و آنان در راه خدا می –کند  خریداري می
راستی است که او در تورات و انجیل و قرآن بر عهده گرفتـه اسـت    ه(این) وعد

اي کـه بـه آن    اش وفادارتر است؟ پس به معاملـه  و چه کسی از خداوند به وعده
 .»دست زده اید شادمان باشید و این است کامیابی بزرگ
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گیــران و  گویــان و روزه کننــدگان و ســپاس گــران و عبــادت آن توبــه« :یعنــی
کننـدگان از منکـر و    آوران و آمـران بـه معـروف و نهـی     کنندگان و سـجده  رکوع

 .»همه بشارت دهان حدود (دین) خدا، و به مؤمنان پاسدار
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 »پیشگفتار«

درآمیـزد، قابـل الگـوبرداري و     کلی هر نهضتی که با رؤیا و مسائل فوق بشـري  به طور
 هاي آن، عاجز خواهند بود. سازي صحنه از شبیه ها انسانسرمشق قرارگرفتن نیست، زیرا 

اگر ما امام حسین را جز انسانی که در برابر ظلم و ستم قیام کرده است  ،به همین ترتیب
و امام باشد و ابراز احساسات بـراي   تواند برایمان الگو، رهبر، در نظر نگیریم، چگونه او می

ساکنان این کره  –شخصیتی به دور از ذهن و خارج از ادراك انسانی، چه هدفی را براي ما 
 برآورده خواهد کرد؟ –خاکی 

فرزندان راسـتین   باشکوه  بریم که آن نهضت عظیم و حماسه متاسفانه در دورانی بسر می
بـه طـوري کـه     اند، آورده» حضیض«به » اوج«را از  جاب صدیق رسول خدا اسالم و اصح

 مقصد نشان داده شده است. ،روح و هدف و واقعیت آن حرکت از میان رفته و اشک و عزا
البته نقش تلطیف روحی که ابعاد احساسی این واقعه براي ایرانیـان داشـته و مظلومیـت    

یمانی آن بزرگان، مورد انکار نیست. چه بسا اخالقی و ا هو یارانش و جاذب ÷امام حسین 
هایی خصوصاً اگـر   اختیار اشکشان جاري شود. چنین گریه بی ،افراد تحت تاثیر این  عوامل

امـا غلـط اسـت کـه صـرف       تنم است،مغ، و یاد خدا را دل دل زنده کند کمالی به بار آورد
ی کـه برخـی روحـانیون    گریه، مایه ثواب تلقی گردد و به قصد کسب شفاعت باشد، تا جای

 ».کنید (تظاهر به گریه) باکیآید تَ اگر هم اشکتان نمی« اند: گفته
دسـت از   انـد،  که بخصوص طی چنـد سـال اخیـر پـرورش یافتـه      ،دار اگر مداحان دکان

دادند که آن روحیه مقدس و حماسـی کـربال در جـان     داشتند و اجازه می شی برمیکُ حسین
بودنـد   شد و مردم همواره آماده می وراهاي واقعی تکرار میها وارد شود، آن وقت عاش ملت

اي  که براي احیاي دین خدا و دفع ظلم و استقرار عدالت قیـام کننـد و البتـه چنـین روحیـه     
 نیست.ها  آن همورد قبول استثمارگران و ایادي خود فروخت
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صـورت   ÷هاي تاریخی در مورد نهضـت امـام حسـین     ترین برداشت منفی از این رو
کـه واقعیـت نهضـت    انـد   رفته و آنقدر روایات ساخته و پرداخته به میان حقایق آن ریختهگ

 کنند! دفاع میها  آن و سرسختانه ازاند  محو شده و مردم بر آن اباطیل، لباس حق پوشانده
از خانـدان رسـول خداسـت و از    هـا   آن شیعیان ادعا دارند که امام حسین الگوي عملی

بت به دیگر مسلمانان براي خود قائلند. اما متأسـفانه در میـدان عمـل    اینرو امتیاز بزرگی نس
 ÷حسین هیچگونه شباهت عملی به امامها  آن و زندگیاند  فقط اشک ریز امام حسین بوده

ریز نبود، بلکه پرچم مبـارزه علیـه    و اشک تفاوت نداشته است. امام حسین، امام مردمانی بی
 بارزه تا نثار جان پیش رفت.ظلم و ستم را برافراشت و در این م

 دارندالبته کسانی که حتی در زندگی خانوادگی و اجتماعی خود کمتر اعتنایی به عدالت 
توانند پیشـوایی   روند، نمی سراغ منافع زودرس می و تطمیع دست از حق کشیده اندکیو با 

کسی بود که براي احیـاي دیـن    ÷ند. علی شداشته با ÷و امام حسین  ÷چون  علی 
بـودن   گذاشت. ولی متاسفانه شیعیان امروزي او، پیرو علی اي ارفاق باقی نمی جاي ذره ،حق

کننـد و   جو میو آن حضرت جستدرباره  میزآهاي غلو صوفیانه! و مدح» یا علی مدد«را در 
ـ  کـه گرفتـاري و   انـد   نـد، بـه سـرانجامی رسـیده    ا هچون راه آن بزرگوار و فرزندانش را نرفت

 از خوشبختی و سعادتشان شده است. شبی مشکالتشان بسیار



 
 
 

 

 »مقدمه«

 باشد: امروز، فرهنگ تاریخی نهضت عاشورا با سه دیدگاه روبرو می
 دیدگاه سنتی شیعه امامیه -1
 دیدگاه جدید شیعه -2
 دیدگاه اهل سنت -3

 دیدگاه سنتی شیعه امامیه -1
 664ی سید بن طاووس (متـوف » لهوف«اصلی دیدگاه سنتی شیعه را باید در کتاب  مأخذ

پـس از بـه   « :نویسـد  قرن ششم هجـري اسـت، مـی    اهدانهجري) یافت. او که از علما و ز
اش (محمـد بـن    با او، برادر نـاتنی  از بیعت ÷رسیدن یزید و امتناع امام  حسین  حکومت

حنفیه) در مکه به دیدار او رفت و گفت: مردم عراق نسبت به پـدر و بـرادر شـما در برابـر     
 ÷ش گرفتند، پس به آنان اعتماد مکن و در مکه بمـان. امـام حسـین   معاویه راه خیانت پی

ترسم که ماموران یزید مرا در مکه ترور کنند و موجب هتک حرمـت حـرم امـن     فرمود: می
الهی گردند. محمد بن حنفیه گفت: پس به طرف یمن برو کـه طرفـداران پـدر شـما آنجـا      

آنجا به شما دسترسی داشته باشد. امـام  تواند  و حکومت یزید نمی هستند، تا در امان بمانید
 پیشنهاد شما فکر خواهم کرد.درباره  فرمود: من ÷حسین 

ترك مکه گرفت و روز بعد چون به محمد بن حنفیه خبر دادنـد کـه    ولی امام تصمیم به
کند، او خود را  اش مکه را به طرف کوفه ترك می سحرگاهان با خانواده ÷برادرت حسین 

چرا  ؛پیشنهاد من فکر کنیددرباره  نده عرض کرد: اي برادر! شما قرار بودبه امام حسین رسا
را  در خـواب دیـدم کـه فرمـود:      جآهنگ حرکت کردید؟ امام فرمود: دیشب رسول خـدا  

جْ « رُ إِنَّ اهللاَ اُخْ تِيْال فَ اكَ قَ رَ اءَ أَنْ يَ خواهد تـو را کشـته    از مکه خارج شو که خداوند می« .»قَدْ شَ

 .»ببیند
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بري؟! امام گفت: پیـامبر خـدا فرمـود:     ات را با خود می د حنفیه پرسید: چرا خانوادهمحم

 .)1(»ات را اسیر ببیند خواهد خانواده خداوند می« .»إن اهللا قد شاء أن يراهن سبايا«

هاي نهضت عاشورا را باید در قرن ششم و هفـتم   ها و تحریف بدین ترتیب، آغاز بدعت
القلـوب   قحـرّ ا جلد کتاب مانند: مقتل بحار، ناسـخ التـواریخ، م  ه جستجو کرد. به تدریج ده

هـا)، روضـه    ها)، مفتاح البکـاء (کلیـد اشـک    طوفان البکاء (طوفان گریه ها) زننده قلب (آتش

قان عرضـه شـد و بـه تـدریج مجـالس      اوغیره، به مشت ةسرار الشهادأالشهداء، محیط البکاء، 

همه جـا را فـرا گرفـت و قضـیه کـم کـم شـکل         زنی زنجیرزنی و قمه ،زنی عزاداري، سینه
 محض به خود گرفت. سراییِ ماتم

بر مبناي یک رؤیا رخ داد  ،اي پیش آمد که آیا آن قیام این تفکر براي دسته ،از همان ایام
 .متکی بر عقل و دالئل قرآنی بوده است یا رؤیا و امثال آن ÷و اصوال آیا قیام امام حسین 

براي نجـات از   ÷س نقل کرده، دعوت به گریه به حال امام آنچه سید بن طاوو هنتیج
سـد:  نوی مـی  4صفحه » حرق القلوب«چنانکه مال احمد نراقی در کتاب  .)2(دوزخ شده است

 حقانیت ،جمله است. (قابل شمارش نیست) و از آن »صیال حتُ ال تعد و«قطعاً منافع شهادت 

دارد و عـالوه بـر آن، بسـیاري از     ن میل محمد و بطالن طریقه مخالفانشان را مبرهآطریق 
 گردند. به رستگاري نائل می ÷گناهکاران پریشان روزگار با گریه بر مصائب امام حسین 

امـام حسـین   «نویسـد:   در یک برداشت مـی » الحسینیه ةسـسیا«آلمانی در کتاب » ماربین«

مچنـین  و ه». مخصوصا این ماجرا را خونین کرد تـا بنـی امیـه را خـراب و منقـرض کنـد      
نویسد: وقتی که  می 114و  113در ریاض القدس جلد دوم ص » صدرالدین واعظ قزوینی«
با شصت و شش هزار تن از جنیان در کربال به یاري امام حسین آمدنـد، امـام   » ینّجعفرج«

اي به زندگی در  اجازه نداد که آنان در رکاب وي بجنگند و او را یاري کنند و فرمود: عالقه

                                           
 ).1377چاپ قم (بهمن   84ص  –تاب لهوف ک -1
 اند: تا سرودهچنانکه در همین راس -2

 رود در آخرت سوي بهشـت  کنان می رقص
 

 آنکــه کنــد بــه دنیــا گریــه بــراي حســین! 
 

 



 ٥  مقدمه

خواهد مرا یاري کنـد فقـط    ارم، من محتاج پیوستن به لقاء اهللا هستم، هرکه میاین جهان ند
 باید برایم بگرید!!

 دیدگاه جدید شیعه: -2
ـ   « نویسد: استاد مرتضی مطهري می قـرار گرفتـه اسـت، و     فواقعه عاشـورا مـورد تحری

هرچند عوامل تحریف در هر حادثه تاریخی را بایـد در اغـراض دشـمنان آن یافـت، ولـی      
از ناحیه دوسـتان اسـت، و از آنجـا کـه بشـر       ،متأسفانه در حادثه کربال هرچه تحریف شده

 –چنانکه در تمام تواریخ دنیا وجـود دارد   –پردازي است  سازي و افسانه متمایل به اسطوره
چنانکه در تمام تواریخ دنیـا وجـود    -پردازي است سازي و افسانه  در این قضیه نیز اسطوره

 پردازي غوغا کرده است. سازي و افسانه  قضیه نیز اسطوره در این –دارد 
هایی که در کتب ما براي بوعلی  پرستی وجود دارد مانند افسانه در بشر یک حس قهرمان

اند. حال اگر مردم براي نوابغ افسـانه   اند یا آنچه را براي شیخ بهائی جعل نموده سینا ساخته
زیـان   ،ورد پیشوایان دین چنین نیست و این کارولی در م ،درست کنند، ضرر چندانی ندارد

چون آنحضـرت در جنـگ خیبـر بـا     اند  نوشته ÷آورد. مثال در مورد علی فراوان به بار می
ـ نـیم ک  آن مـرد را بـه دو   تاضربتش را فرود آورد خواست خیبري روبرو شد و  مرحبِ د، ن

مـین را بـه دو قسـمت    ز ،خداوند جبرئیل را فرستاد و گفت که اگر شمشیر علی فرود بیاید
کند! پس تو اي جبرئیل! برو خود را زیر شمشیر علی بگیر. جبرئیل هم چنین کرد و علی  می

شمشیرش را فرود آورد که مرحب به دونیم شد و بال جبرئیل نیز از ضربت شمشیر آنچنان 
 !!!علی مجروح گردید و چنان آسیب دید که تا چهل روز نتوانست به آسمان برگردد

در شـجاعت   :نویسـد  از باب انتقاد مـی  لؤلؤ و مرجاندر کتاب رزا حسین نوري حاج می
که در جنگ صفین او مردي را به هوا انداخت و سپس مرد دیگر و نفـر  اند  ابوالفضل نوشته

دیگري را و همینطور تا هشتاد نفر را به هوا انداخت و نفر هشتادم را که به هـوا انـداخت،   
! در حالیکه حضـرت  زد راها  آن گردن یکایک سپس شته بود، وهنوز نفر اول به زمین برنگ

 حضور او در جنگ مورد سئوال است. ساله بوده و اساساً 15جوانی  ،در آن ایام ÷عباس 
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یـک میلیـون    ،مال آقا در بندي آمده است که عدد لشکر عمر سعد اثر ةاسرار الشهاددر 

از اهـل کوفـه بودنـد و حسـین بـن      پیاده و ششصد هزار نفر سواره بود و این لشکر همـه  
سیصد هزار نفر از آنان را کشت. در حالیکه کوفه را بـه فرمـان عمـر بـن خطـاب       ÷علی

گذشت  سال از عمر این شهر نوساز می 35ساختند و در زمان شهادت سید الشهداء، حدود 
اد هفتـاد یـا هشـت    ،مرکز سپاه اسالم جهت کنترل ایران بود و شاید در آن وقت ،و این شهر

 هزار نفر جمعیت بیشتر نداشت.
نویسـد: یکـی از طـالب     می» لؤلؤ و مرجان«و باز حاجی نوري در انتقاد از اهل منبر در 

در یکـی از دهـات نیشـابور     .رفـتم  اهل یزد برایم نقل کرد که از راه کویر بـه خراسـان مـی   
از خوانـد  نم ،مسجد آمد مسجدي بود و من چون جایی نداشتم به مسجد رفتم و پیش نمازِ

مسجد مقـداري سـنگ آورد و    و بعد منبر رفت. در آن حال با کمال تعجب دیدم که فراشِ
هـا را   تحویل پیش نماز داد. وقتی امام جماعـت روضـه را شـروع کـرد دسـتور داد چـراغ      

کرد کـه صـداي فریـاد     ها را به طرف جمعیت حاضر پرتاب می خاموش کنند و آنگاه سنگ
ریـزان   ها را روشن کردند، مردم سرشکسته و مجروح و اشک راغمردم بلند شد. وقتی که چ

من به نزد وي رفتم و گفتم: این چه کاري بود که کردید؟! گفت:  !شدند می از مسجد خارج
کنند، من دیدم چون گریه براي امام حسین اجر و ثواب  اي گریه نمی این مردم با هیچ روضه

شـان  یها سراندن این مردم را در کوبیدن سنگ به گری اي اندیشیدم و چاره زیادي دارد، چاره
 دیدم تا گریه کنند!

گردد که این کتاب را مال  بازمی» الشهداء ةضـرو«خوانی هم به کتاب معروف  قصه روضه

پردازي نوشته  پانصد سال قبل (اواخر قرن نهم) به فارسی و به صورت مرثیه حسین کاشفی
ارشاد شیخ مفید، تاریخ طبري، کامل ابـن اثیـر و   منابع مهمی چون  ،است. قبل از این کتاب

وقـایع عاشـورا وجـود داشـت. امـا اغلـب        کتب ابـن عسـاکر و خـوارزمی، بـراي مطالعـه     
مزبـور را بخواننـد. از   عربی سواد بودند یا سواد عربی نداشتند که کتب  یا بی ها ناخو روضه

آوردند و مطالبی را از ایـن  روي  ،که به فارسی بود »الشـهداء ةروض«به کتاب ها  آن ،این رو
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آمیز شایع شد، دیگر  دروغ و از زمانی که این کتابِ ،گفتند کتاب حفظ کرده و باالي منابر می
 تقن و منابع اصلی مراجعه نشد.واقعی عاشورا نرفت و به کتب م کسی به سراغ تاریخِ

تـاب  آقاي صالحی نجف آبادي است که بـا نوشـتن ک   ،یکی دیگر از علماي محقق شیعه
اصوال امام حسـین بـه قصـد حکومـت قیـام کـرد (نـه بـراي          :اظهار داشت» شهید جاوید«

شدن) و با توجه به اینکه از دیدگاه شیعی، حکومت امام، حکومتی الهـی و منصـوص    کشته
هاي فراوانی پـیش   اي روبرو شد و بحث است، مطالب این کتاب با موافقت و مخالفت عده

 کیل حکومت توسط بزرگان دین است.موضوع تش ،آورد که جوهره آن
، کسب قدرت و حکومت را حق جآید که اگر خاندان پیامبر  اي پیش می در اینجا مسئله

 ،با مخالفان عثمان همکاري نکـرد، بلکـه بـرعکس    ÷دانستند، پس چرا علی الهی خود می
کـه   شـدن عثمـان    و عثمان شد تا صلح برقرار گردد؟ و چرا پس از کشـته ها  آن واسطه بین

را برعهده بگیر، آن حضرت استنکاف کـرد   آمده و گفتند: بیا و حکومت ÷مردم نزد علی

. و )1(»مرا رها کنید و بـه دیگـري التمـاس کنیـد    « .»غريي ادعوين والتمسو«گفت: ها  آن و به

 چون مردم زیاد اصرار کردند، حضرت پذیرفت.
دانستند  حق منصوص خود میحکومت را  جرسد که خاندان پیامبر  بنابراین، به نظر نمی

او استنکاف ورزید،  قیام کرد، در حقیقت از بیعت بانیز که در برابر یزید  ÷و امام حسین 
تر  نه آنکه حکومت را حق الهی خود بداند، هرچند به حکومت بر مسلمانان از هرکس الیق

 بود.
زي مراسـم  بوده است که به پاکسـا  محسن امین عاملی سید ،بزرگ شیعهدیگر از علماي 

ها پرداخت و به خطبا و اهل منبر هشدار داد که حقایق را بـازگو   عزاداري حسینی از بدعت

جلد دهـم   »ةعيان الشيعأ«کنند تا مردم از آداب و رسوم جاهلیت دست بردارند. چنانکه در 

 نویسد: می 363صفحه 
ع حرام اسـت،  زنی، نواختن طبل و شیپور و اعمالی از این قبیل به حکم عقل و شر قمه« 

نامبرده  ».اینگونه اعمال موجب تمسخر و وحشی قلمدادکردن ما توسط خارجیان شده است
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را نوشت و در آنجا درباره اعمـال نـاروایی چـون     )1(»عمال الشبیهالتنزیه أل«همچنین کتاب 
زشتی این اعمـال آنجـا بیشـتر    «نویسد:  زدن و فریاد برآوردن، می آزار نفس و بر سر و سینه

كونـوا زينـا لنـا وال « انـد:  شود که به حساب دین گذاشته شود، در حالیکه ائمه دین گفتـه  می

با  ،به راستی »براي ما زینت آفرین باشید نه باعث سرافکندگی و مذلت!« »ا علينـاتكونوا شينً 

در حالیکه ما چنان اعمالی را در میان شیعیان  اند، آبروي اسالم و تشیع را برده ،آنگونه اعمال
 ،شان، یعنی در زمان مأمون و تا  اوایل آل بویه و حکومت عباسیان ر دوران آزادي و قدرتد

آوردن  بینیم. روي که علماي بزرگی چون شیخ مفید و سید مرتضی را بین خود داشتند، نمی
ات شـیطان  ئ، از القا÷زشت و نامشروع به عنوان عزاداري براي امام حسین  به این اعمالِ

نیز از کسانی  ÷آورد و امام حسین  ست که خدا و رسولش را به غضب میو از گناهانی ا
اعالم بیزاري نموده است (رجوع به وصیت آن حضـرت   ،زنند که دست به چنین اعمالی می

). دین اسالم، دین عقل است و مسلمان واقعی بر مبناي عقـل آن را  ÷به خواهرش زینب 
 ،هـا  ل باشد قطعا حرام است. این وحشیگريپذیرفته است. بنابراین، هرکاري که مخالف عق

چه در ایران باشد و چه در عراق، چه در مکه و چه در آفریقـا و چـه در هنـد و پاکسـتان،     
در انظـار و  اسـالم را   ،هرجا که باشد حرام و مخالف دین و شرع است. با اینگونـه اعمـال  

نجف چون سید ابوالحسن و اکثر علماي اند  آبرویی جلوه داده دین جنون و بیمعابر عمومی 
ایـن   ،هاي خود در پاسخ سواالت مردم اصفهانی، میرزا قمی و کاشف الغطاء، همه در رساله

 ».اعمال را حرام دانسته اند
ها را به جاي امور مستحب گرفته و یا امور  بزرگترین گناهان این است که  انسان بدعت

هـاي   عـزاداري «کتـاب   19و  18مستحبی را بـدعت وانمـود کنـد. چنانکـه در صـفحات      

 :خوانیم که از قول دکتر علی شریعتی می» نامشروع
عاشورا و فرهنگ خون و شهادت در پیشینه تاریخی مـردم ایـن مـرز و بـوم همـواره      « 

هاي اجتماعی و سیاسی بوده و همـواره یـاد و    ها و خیزش بسیاري از انقالب موتور محرك

                                           
ترجمـه و توسـط   » هـاي نامشـروع   عزاداري«توسط جالل آل احمد با نام » التنزیه ألعمال الشبیه«رساله  -1
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ه در عروق مـردم خمـوش و خفتـه، حیـات و     ذکر این قیام و حرکت، خون تازه اي بوده ک
و عملـه ظلمـه،   » آخوندهاي دریاري«به دستیاري  حکومت صفوي .آفریده است جنبش می

نی بـراي  سـکّ م بـه زا را  نده و انقالبپبراي آنکه از این تهدید مدام رهایی یابد و این خون ت
و عزا تبدیل کند،  حماسه و ایثار را به حسین اشک هاي ستمدیده مبدل سازد و حسینِ خلق

هـاي غلـط عـزاداري و حتـی بـا واردکـردن        به آداب و رسوم انحرافی و سـنت زدن  با دامن
هاي زیادي کـرد تـا روح حماسـه حسـینی را      هاي سوگواري مسیحیان به ایران، تالش آئین

محتـوي   منقطع کرده و آن را به صورت یک سلسـله آداب و رسـوم چشـم پـرکن امـا بـی      
 ».درآورد

دهد که علماي شیعه امامیه در عصر قاجاریه نیز بـه تبعیـت از علمـاي     اهی میتاریخ گو
دوران صفویه، مردم را از حقیقت نهضت عاشورا آگاه نکردنـد و شـعرا و علمـا و عـوام و     

پیمودنـد، چنانکـه    خلق و انحطاط جامعه را مـی  فریبراه  ،داران، همه در یک راستا سرمایه
، چنـین  )1(لقب داده بودند» مجتهد الشعراء«صر قاجاریه او را نی که در عآقامیرزا حبیب اهللا 

 سروده است:
 بارد، چه؟ خون زدیده، چه سان؟ روز و شـب 
 نامش چه بود؟ حسین، ز نژاد که؟ از علـی 
 چون شد؟ شهید شد به کجا؟ دشت کـربال 
 شب کشته شد؟ نه، روز! چه هنگـام؟ وقـت ظهـر    
 سیراب کشته شد؟ نه، کس آبش نـداد؟ داد 

 وم شد شهید؟ بلـی، جـرم داشـت؟ نـه    مظل
 بهرچــه؟ بهــر آنکــه شــود خلــق را شــفیع 

 

 ز غم، کدام غم؟ غم سـلطان اولیـاء  اچرا؟  
 مامش که بود؟ فاطمه، جدش کـه؟ مصـطفی  

 نـی از قفـا   نـی  شد از گلو بریده سـرش؟ 
ــرمال  ــه، ب  کــی؟ عاشــر محــرم، پنهــان؟ ن

 سرچشـمه فنـا  سـرِ  ز اکه؟ شمر، از چـه؟  
 ارش که بـد؟ خـدا  کارش چه بود؟ هدایت، ی

 شرط شـفاعتش چـه بـود؟ نوحـه و بکـا!     
 

 

گفتند که فایده مهم مبارزه امام حسین  بزرگان و پیشوایان دینی به مردم می ،بدین ترتیب
زدن و زنجیرزنی براي  کردن و سینه شفاعت از شماست و شرط شفاعت او هم در گریه ÷

خود را  هگویند: خداوند پسر یگان همان فلسفه فکري مسیحیان است که می ،او است!! و این
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کنـد. بـه زبـان     فرستاد تا قربانی شود و هرکس به او ایمان آورد، گناهانش را بازخریـد مـی  
پیـروان   ،کشته شود و از آن پس ناهگ پیشقدم شد تا پس از تحمل رنج، بی ÷مسیح  ،دیگر

. همـین طـرز   )1(د)نباش او با عشق و ایمان به وي، نجات پیدا کنند (هرچند فاقد عمل صالح
بر این بـاوریم کـه هـدف     ،عاشورا دنبال کرده ایم و در حقیقت هفکر را ما ایرانیان در واقع

شـکنان حمایـت    امام حسین طرفداري از قوانین الهی نبوده است، زیرا در نهایت او از قانون
حرفان هـم  پیشگان و من خواهد کرد! آري، بیشتر ما بر این باوریم که اگر خیانتکاران، جنایت

با اشک و ناله و آه محبت خود را به امام حسین به نمایش بگذارند، به شفاعت آن حضرت 
 یابند!! نجات می

 اهل سنت: بعضی علماي دیدگاه -3

کتاب خـود   232در صفحه  و ،استمالکی مذهب فقیهی  وي ابوبکر بن العربی: الف)

کنـد و   سـته حکومـت معرفـی مـی    یزید را مردي زاهـد و شای » العواصم من القواصم«به نام 
بـر   ،حرکت ضعیف در برابر قوي بـود و شـهادت وي   ÷حسین  حرکت امام"نویسد:  می

هرکس تصمیم به تفرقـه در میـان امـت    " طبق قانون جدش صورت گرفت که فرموده بود:
این استدالل درست نیست، زیرا حدیث نبوي (به فرض  اما. "متحد من داشت، او را بکشید

دارند و در امر حـق   در برابر این امت همدل که در راه صحیح گام برمی"د: گوی صحت) می
اي  . اما جامعـه در زمـان یزیـد، جامعـه    "و جدایی محکوم است وحدت دارند، عامل تفرقه

براي رهبري قیام علیه یزید دعـوت   ÷متحد و همدل نبود، چنانکه کوفیان از امام حسین 
دیکتاتوري و مستبد شده بود، با تهدید از مردم بیعت یزید وارث حکومتی  ،به عالوه .کردند

و  ،شـدند  رفتند و یا کشته می گرفت و بزرگان جامعه یا باید به زیر سلطه حکومت او می می
هرکس از شما عمل منکري را دید، الزم است عمال آن را تغییر "فرموده بود:  جپیامبر خدا 

ت ورزد و اگر نتوانست در دل با آن مخالفـت  دهد و اگر نتوانست، باید با زبان با آن مخالف
حکومت را بـا   ،معاویه اقدام به عملی کرد که نه مورد قبول سنی بود و نه شیعه. سنی ."کند

                                           
 پولس در رسائل خود که همراه انجیل است این مطلب را آورده است. -1
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اش را  اما معاویه خلیفه ،کرد دانست و شیعه آن را نصب الهی قلمداد می شوراي مسلمین می
. کسانی کـه یزیـد را شخصـی    ت نهادثخود منصوب و تعیین کرد و بناي حکومت را بر ورا

» زهـد «دانند، زهد او را براساس آنچه احمد بن حنبل در کتاب  زاهد و شایسته حکومت می
یزید گفت: هرکدام از شما چون از بیمـاري شـفا یافـت    "گوید:  نقل کرده باور دارند که می

. "خطاهاي گذشته را ترك و اعمال خوب را ادامه دهد (و این سخن شخص زاهدي است)
آیـد و هـرکس را بایـد بـا      اما این استدالل درست نیست، زیرا زهد با شعار به دسـت نمـی  

 شود. اعمالش سنجید و با هیچ معیاري، عملکرد و کردار یزید با زهد تطبیق نمی

بـه  » العبر«شناس و مورخ بزرگ اسالمی در مقدمه مشهور کتاب  ابن خلدون جامعه ب)

شایسته خالفت بود، امـا   ÷امام حسین "نویسد:  ه و میابوبکر بن العربی پرداخت هعقید رد
. و سپس به بررسی تعصـب قومیـت در میـان    "او در بررسی موازنه قدرت دچار اشتباه شد

و تعالیم او کنـار رفـت،    جقومی با نهضت پیامبر اسالم  تعصب"گوید:  عرب پرداخته و می
بنـی هاشـم بـه مراتـب      مجدداً معلوم شد که این تعصب در ،ولی پس از فوت آن حضرت

محاسـبه غافـل گردیـد و تعصـب قـومی       تر از بنی امیه است و امام حسـین از ایـن   ضعیف
 ."را پیروز کردها  آن ها مويا

 :یکی از نویسندگان معاصرج) 
 ،)1(مصـر  یکـی از دانشـمندان   ي نوشـته  ،»÷داء حسـین بـن علـی    ابوالشـه «در کتاب 

 خوانیم: می
رفـت. وي بـا    مـی  مردي هوشیار به شـمار  نیک ÷سین یزید مردي پلید بود و امام ح"

هـاي جـدش، رسـول     هاي پایمال شده و احیاي سنت جهت ابقاي ارزش ،تشخیص صحیح
. و مـا ایـن نظریـه را بـه حقیقـت      "رفتن بود، اقدام و قیـام کـرد   که در حال از بین ،جخدا 

 که شرحش را در صفحات بعد خواهید خواند. ،بینیم نزدیکتر می
زیادي تألیف  هاي باعاشورا کتاید دانست که علماي اهل سنت و تشیع، درباره اصوالً ب

ابـی  «بـا کنیـه    لوط بن یحییترین مقاتل، مقتل  از قدیمی اند. نهادهها  آن نام مقتل بر و نموده
                                           

 عباس محمود عقاد مصري. -1
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از مقاتـل مهـم    .)1(کنـد  است. تاریخ طبري حوادث آن روز را از قول وي نقـل مـی  » فخنَم
معروف به  سید بن طاووس. و مقتل )2(است» کلبی«معروف به  حمدهشام بن ممقتل  ،دیگر

 .)3(»بحاراألنوار«و » لهوف«
فقط ها  آن پرداختند، بلکه روش به تحلیل حوادث تاریخی نمی ،در گذشتهنیاکان ما البته 

 نقل وقایع بود.

يَْطانَ  فَإِنَّ  ،َرآِ�  َ�َقدْ  الَمنَامِ  يِف  َرآِ�  َمنْ «کنند که  نقل می جروایتی از رسول اکرم   الَ  الشَّ
کسی که مرا در رؤیا ببیند، رؤیاي صحیح دیده، شیطان به صورت من در « .»يِب  َ�تََمثَُّل 

را  جپیامبر خدا  ÷چون امام حسین  اند: از اینرو گفته .)4(»کند خواب بر کسی جلوه نمی
به  فرمود: ÷در خواب به امام حسین  جدر خواب دید، پس رؤیاي او حق بود، و پیامبر 

ات را اسیر ببیند. و استدالل  خواهد تو را مقتول و خانواده طرف عراق برو که خداوند می
خواسته بود فرزندش را در راه خدا سر ببرد، براي  ÷کردند که چون خداوند از ابراهیم 

 نیز همین حالت اتفاق افتاد و این پیام را در خواب به او رساندند. ÷امام حسین 
اما خداوند نخواسته بود که فرزند حضرت  اند: ر پاسخ به چنین استداللی گفتهمصلحان د

به نقطه اوج  ÷کشته شود، بلکه آزمایش بود تا ایثار و قدرت روحی ابراهیم  ÷ابراهیم 
، ولی از آنجـا کـه بـه    »دار دست نگه«و کمال برسد و چون مقصود حاصل شد، فرمان آمد، 

اي  خدا امام حسین و یـارانش شـهید شـدند، لـذا دسـته      تفکر مردم القاء شده که به خواس
گویند: پس یزید و سپاهیان او هم گناهی نداشتند، زیر ا امر خـدا را اطاعـت کردنـد! در     می

گیرند و در اثر ایـن القـاء جبـري، مـردم حتـی جـرأت پیـدا         اي در شک قرار می نتیجه عده
شـان بـا    کنند، چرا که بزرگان مـذهب فکرشان را وارد میدان نهضت عظیم عاشورا اند  نکرده

و انـد   شدن به روایتی ضـعیف، یـک حرکـت عظـیم تـاریخی را وارونـه جلـوه داده        متوسل

                                           
 زیسته است. ابی مخنف به شیعه زیدیه متمایل بوده و در قرن دوم هجري می -1
 کلبی از علماي قرن دوم هجري است. -2
 آوري شده است. واقعه عاشورا در جلد دهم کتاب بحار األنوار چاپ قدیم جمع -3
را دیده باشد و اگـر قـبالً    مصلحان گویند: این عقیده در حالی صادق است که کسی قبالً رسول خدا  -4

 توان گفت که در رؤیاي او همان پیامبر ظاهر شده است؟ رسول خدا را ندیده باشد به چه دلیل می
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بـه خیـال    بینـیم  سرانجام، آن قیام بدون الگو و اسوه گردید و نصیب این است که فعال مـی 
 کنند! واهی ثواب و نجات، مرتب آه و ناله و عزاداري می

ردم این تفکر پیش آمده که مگر براي هر قیامی الزم است انسان براي گروه دیگري از م
و اگر چنین است چه نیازي بـه آن مقـدمات    ؛ببیند تا حقیقت آن قیام مشخص گردد خواب

اینگونه اقـدامات   .مسلم بن عقیل را براي بیعت به کوفه فرستاد ÷چرا امام حسین  ؛ یابود
 سازد. با حرکت براساس رؤیا، نمی

من "مردم را به دور خود جمع کرد و گفت:  ،رانسوي برپایه یک رؤیاي کاذبژاندارك ف
بـه  -قیـام   قیام کنم و سـرانجامِ  تانام که با یاري شما بر ضد انگلس از طرف خدا مأمور شده

الهی او با شکست مواجه شد و خـود او را زنـده در آتـش سـوزاندند. امـا امـام        -اصطالح
مأموریت الهـی دارد، بلکـه بـه درخواسـت      ا یزیدکه براي جنگ ب هرگز نگفت ÷حسین 

که از ظلم یزید به تنگ آمده و از او براي رهبري قیام علیه یزید دعـوت کـرده    ،مردم کوفه
 بودند، پاسخ مثبت داد.

شیعه امروز معتقد است که امامان معصوم بودند و علم غیب داشتند. بـه   ،از سوي دیگر
شوند و یا  دانستند که چه زمانی کشته می علم غیب می گویند: آن بزرگان با عبارت دیگر می

شوند، اما حق استفاده از آن آگاهی و علم غیب را نداشتند! یعنـی   با کدام غذائی مسموم می
دانند و به عبارت دیگر خود را به نفهمی بزنند  الزم بود رفتارشان مانند کسانی باشد که نمی

 ÷اگـر امـام حسـین     .بـه دور اسـت   ÷که چنین کاري از ساحت مقدس امام حسـین  
دانست که به زودي کشته خواهد شد و سرش بـاالي نیـزه خواهـد رفـت و فرزنـدانش       می

کشته یا اسیر خواهند شـد، آیـا غیـر از غـم و انـدوه چیـز دیگـري در طـول راه نصـیبش          
گشت؟ و آیا در چنین شرایطی آنهمه تالش براي پیروزي و بحث و جدل با سـپاه یزیـد    می

 داشت؟ میمعنی 
گوهـاي معمـولی   و شدن موضوع الزم است گـامی فراتـر از گفـت    بنابراین، براي روشن

امام را مطرح ساخت که آیـا  » علم غیب«و » عصمت«یابی قضیه، بحث  برداشت و در ریشه
توانسـتند جـز    داراي خلقت خاصی بودند که نمـی  جو اساساً رسول اکرم  ÷امام حسین 

بـراي مـردم   هـا   آن بـودن   موضوع الگو و اسوه ،ر چنین بودهخیر و صواب انجام دهند و اگ
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بـه علـم    بنـا  ،شود؟ و اگر آن بزرگان چه می اند، که مثل آنان خلقت استثنایی نداشته ،عادي
شـدن اسـت، چـرا در آن راه قـدم      رونـد کشـته   راهی که می دانستند که سرانجامِ می شانغیب

 گذاشتند و به نوعی خودکشی دست زدند؟!
اینجا، به جاي آنکه افکار و عقاید خویش را ارائه دهیم، به کتاب خدا رجوع کرده ما در 

 دهیم. جوییم و پاسخ این سؤاالت را طی فصول بعد ارائه می و از آن استعانت می



 
 
 

 

 قسمت اول:
 ÷معصوم بودن امام حسین 

 دانستن انبیا و امامان در بین علماي شیعه یک مبحث کالمـی اسـت، نـه قرآنـی.     معصوم
کـم  هـا   آن گویند: اگر ما نتوانیم عصمت پیامبران را ثابـت کنـیم، اعتمادمـان نسـبت بـه      می
شود، زیرا ممکن است در وحی الهی هم دخل و تصـرفی کـرده باشـند. و چـون چنـین       می

از انبیـاء مطـرح    میرکـ قرآن هایی را که  آن لغزش اند، افکاري را الگوي ذهنی خود قرار داده
کنند. بدین  از آن آیات استخراج می يمعناي دیگر و ناگون تأویل کردهبه انحاي گو ،کند می

افکـار بشـري خـود را بـه      ،به جاي اصالح افکار خویش و انطباق آن با کتاب خدا ،ترتیب
 اند! قرآن تحمیل کرده

توانستند تغییري در وحـی   و نمیاند  شکی نیست که پیامبران در ابالغ وحی معصوم بوده
 خوانیم: که در قرآن میالهی بدهند، چنان

َۡعَلمَ  ٢٧رََصٗدا  ۦ�َۡسلُُك مِۢن َ�ۡ�ِ يََديۡهِ َوِمۡن َخۡلفِهِ  ۥفَإِنَّهُ ﴿ ْ رَِ�َٰ�ِٰت َرّ�ِهِۡم  ّ�ِ بۡلَُغوا
َ
ن قَۡد �

َ
أ

ٍء َعَدَدۢ�  ۡحَ�ٰ ُ�َّ َ�ۡ
َ
يِۡهۡم َوأ َحاَط بَِما َ�َ

َ
 .]٢٨-٢٧[اجلن:  ﴾٢٨َوأ

رو و پشت سر (خداوند) نگهبانانی (از قواي ملکوتی) قـرار  (و براي آن رسول) از پیش «یعنی: 
و خداوند به آنچه نـزد رسـوالن   اند  رساالت پروردگارشان را ابالغ کردهها  آن داده است تا بداند که

 .»است احاطه دارد و حساب هرچیز در اختیار اوست
مـردم معصـوم   دهد که پیامبران در گرفتن وحی و رساندن آن بـه   این آیه دقیقا نشان می

 فرماید: می نیز ÷چنانکه در مورد حضرت عیسی اند  بوده

يَّۡدَ�ُٰه بُِروِح ﴿
َ
 .]٢٥٣البقرة: [ ﴾لُۡقُدِس ٱَو�

 .»ما او را (در رسالت خود) با روح پاك و مقدسی تأئید و (تقویت) کردیم«یعنی: 
مرتکب اما سئوال اصلی این است که آیا پیامبران ممکن است خارج از حوزه وحی الهی 

 آید: اشتباه و لغزش شوند؟! در این باره موارد روشنی بنابه قرآن به دست می
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 :÷خطاي حضرت موسی  -1
را هـا   آن پس از گرفتن وحی و بازگشت از کوه به میان قوم خـود،  ÷حضرت موسی 

کوتاهی کرده باشد، بـه اعتـراض    ÷مشرك یافت و به تصور این که مبادا برادرش هارون 
جواب داد: من در غیاب تو  ÷هارون  ه است.را کشید که چرا کوتاهی کردسر و ریش او 

تا جایی که نزدیک بود مـرا   ،داشتم را از شرك بازمیها  آن مردم را به توحید دعوت کردم و
به اشتباه خویش پـی بـرد و از خداونـد بـراي      ،فرو نشست ÷بکشند. چون خشم موسی 

 .)۱(خود طلب مغفرت نمود
 

                                           
ا﴿ فرماید: میخداوند متعال  -1 ِسفٗ  نَ َ�ٰ َغۡض  ۦِمهِ قَوۡ  إَِ�ٰ  ُموَ�ٰٓ  رََجعَ  َولَمَّ

َ
َعِجلۡ  ِدٓي� َ�عۡ  ِمنۢ  ُتُموِ� َخلَفۡ  َسَمابِئۡ  قَاَل  اأ

َ
مۡ  تُمۡ أ

َ
 رَ أ

لۡ  َرّ�ُِ�ۡمۖ 
َ
 ٱ َ� َو�

َ
�ۡ ۡ َخذَ  َواحَ ل

َ
  َوأ

ۡ
ِخيهِ  ِس بَِرأ

َ
هُ  أ مَّ  نَ �ۡ ٱ قَاَل  هِ� إَِ�ۡ  ۥٓ َ�ُرُّ

ُ
ْ  َعُفوِ� َتۡض سۡ ٱ مَ َقوۡ لۡ ٱ إِنَّ  أ  ِ�َ  ِمۡت �ُشۡ  فََ�  ُتلُونَِ� َ�قۡ  َوَ�ُدوا

 ٱ
َ
ٓ عۡ ۡ� ٰ ٱ مِ َقوۡ لۡ ٱ َمعَ  ِ� َعلۡ َ�ۡ  َوَ�  ءَ َدا ِ�  ِ�  فِرۡ غۡ ٱ َرّبِ  قَاَل  ١٥٠ لِِم�َ ل�َّ

َ
دۡ  َوِ�

َ
نَت  تَِكۖ رَۡ�َ  ِ�  َناِخلۡ َوأ

َ
رۡ  َوأ

َ
ٰ ٱ َحمُ أ  ﴾١٥١ ِ�ِ�َ ل�َّ

   ]١٥١ -١٥٠[األعراف: 
قومش  ياندوهناك به سو اریو بس نیآمد خطرناك] خشمگ شیاز آن پ ی[پس از آگاه یکه موس یو هنگام«

[با پرستش گوساله] بر فرمان پروردگارتان [که در  ایآ د،یبود میبرا ینانیبازگشت، گفت: پس از من بد جانش
ابالغ کنم؟] و الواح را افکند و  ابه شمو فرمان خدا را  میایتا من ب دی[و صبر نکرد دیگرفت یشیتورات آمده] پ

گروه مرا  نیفرزند مادرم! ا ي. [هارون] گفت: ادیکش یخود م يبا خشم] او را به سو سر برادرش را گرفت [و
بود مرا به قتل برسانند، پس مرا با مؤاخذه کردنم دشمنْ شاد مکن، و [هم طراز]  کیناتوان وزبون شمردند، و نزد

و ما را در رحمتت درآور، که تو  امرز،ی] گفت: پروردگارا! مرا و برادرم را بی[موس ار مده.باگروه ستمکاران قر
 .»یمهربانان نیمهربان تر

ٰ  ُل َ�بۡ  ِمن ُرونُ َ�ٰ  لَُهمۡ  قَاَل  َولََقدۡ ﴿ ِطيُعوٓ  تَّبُِعوِ� ٱفَ  نُ َ�ٰ لرَّحۡ ٱ َر�َُّ�مُ  �نَّ  ۦۖ بِهِ  فُتِنُتم إِ�ََّما مِ َقوۡ َ�
َ
ْ َوأ مۡ  ا

َ
ْ  ٩٠ رِيأ  حَ �َّۡ�َ  لَن قَالُوا

ٰ  هِ َعلَيۡ  ٰ  ِكفِ�َ َ� ٰ  قَاَل  ٩١ ُموَ�ٰ  نَاإَِ�ۡ  ِجعَ يَرۡ  َح�َّ �ۡ  إِذۡ  َمنََعَك  َما ُرونُ َ�ٰ َ�
َ
ْ َضلُّوٓ  َتُهمۡ َر� �َّ  ٩٢ ا

َ
َ�َعَصيۡ  تَتَّبَِعِن�  �

َ
مۡ  َت أ

َ
 قَاَل  ٩٣ رِيأ

  َ�  َنُؤمَّ يَبۡ 
ۡ
  َوَ�  َيِ� بِلِحۡ  ُخذۡ تَأ

ۡ
� بَِرأ ن َخِشيُت  إِّ�ِ  ِ�ٓ

َ
ٰٓ إِسۡ  بَِ�ٓ  َ�ۡ�َ  َت فَرَّقۡ  َ�ُقوَل  أ    ]٩٤،  ٩٠[طه:  ﴾٩٤ ِ� قَوۡ  قُۡب تَرۡ  َولَمۡ  ءِيَل َ�

 یو ب د،یگوساله مورد امتحان قرار گرفته ا نیا لهیقوم من! شما به وس يبه آنان گفته بود: ا نیاز ا شیهارون پ یبه راست«
گفتند:  .دییو فرمانم را اطاعت نما دیکن يرویاو هستم] پ امبریاز من [که پ نیرا] رحمان است، بنابيپروردگارتان [خدا دیترد

بازگشت، به هارون] گفت:  یکه موس ی[هنگام ما باز گردد. يبه سو یتا موس میمان یم یگوساله باق دنیما همواره بر پرست
 ؟یکن يرویبا گمراهان] پ دیدر برخورد شدمرا [ نکهیاز ا تو را مانع شد، زیآنان گمراه شدند چه چ يدید یهارون! وقت يا
 یبن انی: مییکه بگو دمیو نه سرم را، من ترس ریمرا بگ شیپسر مادرم! نه ر يگفت: ا ؟يکرد یچیاز فرمان من سرپ ایآ

 .»ينکرد تی] رعالیاسرائ یو سفارش مرا [در حفظ وحدت بن یانداخت ییتفرقه و جدا لیاسرائ
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 :جاکرم  خطاي پیامبر -2
 خوانیم: می 105در قرآن سورة نساء، آیۀ 

﴿ ٓ ا ٓ إَِ�َۡك  إِ�َّ نَزۡ�َا
َ
ِ  لِۡكَ�َٰب ٱأ َرٮَٰك  �َّاِس ٱِ�َۡحُ�َم َ�ۡ�َ  ۡ�َقِّ ٱب

َ
ۚ ٱبَِمآ أ ُ َوَ� تَُ�ن ّلِۡلَخآ�ِنَِ�  �َّ

 .﴾١٠٥َخِصيٗما 
ا بنابر آنچه خدا نشـانت داده  اي پیامبر! ما این کتاب را به حق به سوي تو نازل کردیم ت«یعنی: 

 .»بین مردم حکم کنی، پس مدافع خائنین مباش
بـر   جشود که مورد خطاب، شخص رسول اکرم است. پیامبر  از ابتداي آیه مشخص می

طبق روال افکار بشري نسبت به مسلمانان حسن نیت داشت و نسبت به یهودیان بدبین بود. 
گناه بود، ولی پیامبر خدا و مسلمانان  به آن بی سرقتی پیش آمده بود که مردي یهودي نسبت

کرد، ممکن بـود خللـی    در این قضاوت اشتباه می جکردند. اگر رسول خدا  جز این فکر می
بودن جهانی او وارد شود از ایـن رو پیـک وحـی حاضـر شـده و او را هوشـیار       » اسوه«بر 

 فرماید: می ساخت. و متعاقبا

ۖ ٱ ۡسَتۡغفِرِ ٱوَ ﴿ َ َ ٱإِنَّ  �َّ  .]١٠٦[النساء:  ﴾١٠٦َ�َن َ�ُفوٗر� رَِّحيٗما  �َّ
 .»بسیار غفور و مهربان است اهللا(اي پیامبر!) از خداوند طلب آمرزش کن که «یعنی: 
دهد که اندیشه دفاع از خائنین سهواً صورت گرفتـه و   به خوبی نشان می» استغفار«واژه 

تفسیر مجمـع البیـان کـه از کتـب معتبـر       پیامبر دچار اشتباه شده بود (شأن نزول این آیه در
 شود، آمده است). شیعه شمرده می

فقط براي انبیاء خدا محفوظ بوده و نه براي ائمه و دیگران که  ،البته اینگونه مقام اصالح
 در معرض وحی الهی قرار نداشتند.

 :جهم خطاي پیامبر  باز -3
 فرماید: خداوند در آیه اول سوره تحریم می

هَ ﴿ ُّ�
َ
� َحلَّ  �َِّ�ُّ ٱ اَ�ٰٓ

َ
ُ ٱلَِم ُ�َّرُِم َمآ أ ۡزَ�ِٰجَك  �َّ

َ
 .﴾لََكۖ تَۡبَتِ� َمۡرَضاَت أ

آوردن خشـنودي   اي پیامبر! چرا چیزي را که خداوند برایـت حـالل کـرده، در بدسـت    «یعنی: 
 »داري؟ همسرانت، بر خود حرام می
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است که حتـی   جاکرم از افتخارات اسالم یکی همین مسأله صداقت و راستگویی پیامبر 
امري را که بـرایش   جانتقادات خداوند را هم بر خودش کامالً ابالغ کرده است. پیامبر خدا 

جسـتند و   جایز بود به خاطر زنانش بر خود حرام کرده بود که شاید دیگران به او تأسی می
 او را تصحیح کرد. شد، از این جهت پیک وحی اشتباه حالل خدایی حرام می

 :جخطاي پیامبر  ایضاً -4
گفت  سران و ثروتمندان قبائل را جمع کرده و در مقام ارشاد سخنانی می جپیامبر اسالم 

شان ایمان بیاورند.  نیز به تبعیت از بزرگانها  آن ایمان آورند و در نتیجه پیروانها  آن تا شاید
شد، بـه پیـامبر    گرم تبلیغ بود که عبداهللا بن ام مکتوم که مرد کوري بود وارد جرسول خدا 

من مشتري سخن حق هستم، به من آنچه را خدا به تو وحی کـرده   !یا رسول اهللا«گفت:  ج
هم کشید و به او توجه ننمود و احتماالً در دل با خود روي در  ج، پیامبر خدا »است بیاموز

توانسـتم ایـن ثروتمنـدان را     نبـود مـن مـی    موقع مزاحم من شده، اگـر او  گفت: این کور بی
 را ندید). جایت کنم. (در حالیکه او کور بود و ترشرویی و اخم رسول خدا هد

عثمان آنجـا  اند  که این قضیه را به نوعی حل کنند و گفتهاند  در تفاسیر شیعه سعی کرده
نشسته بود و او اخم کرد و بنابراین خداوند عثمان را شماتت کرده است، نـه پیـامبر را! در   

 فرماید: صورتی که آیه می

ا َمن َجآَءَك �َۡسَ�ٰ ﴿ مَّ
َ
 ﴾٨َوأ

 .»آید و اما کسی که شتابان به سوي تو می«

 ﴾٩َوُهَو َ�َۡ�ٰ ﴿
 .»در حالیکه از خدا ترس دارد«

نَت ﴿
َ
ٰ  فَأ  .]١٠-٨[عبس:  ﴾١٠َ�ۡنُه تَلَ�َّ

 !)».شوي می دیگران به سرگرم و( ورزي پس تو از او غفلت می«
بوده است، نه عثمان.  جروي سخن با رسول خدا دهند که  به وضوح نشان می این آیات

را » عبداهللا بن ام مکتـوم « جچنانکه در تفسیر مجمع البیان نیز آمده است که هروقت پیامبر 



 ١٩  بودن امام حسین قسمت اول: معصوم

فرمود: این مردي است که خداوند مرا به خـاطر او تـوبیخ    کرد و می دید، از او تجلیل می می
 نمود.

خـارج از محـیط وحـی مرتکـب      جخـدا  حکایت از آن دارند که پیامبر  ،پس این آیات
اگرچه اشتباه او براي دین خدا و از روي دلسوزي بود، ولی باالخره اشـتباه   ؛اشتباه شده بود

 بود.

 :جهم خطاي رسول خدا  باز و -5
سـوره   19نسبت داده شده، چنانکه آیه  جبه معنی گناه، به پیامبر » ذنب«، م یرکقرآن در 

 فرماید: محمد می

نَّهُ  ۡعلَمۡ ٱفَ ﴿
َ
ُ ٱَ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ  ۥ� �بَِك َولِۡلُمۡؤمِنَِ� وَ  ۡسَتۡغفِرۡ ٱوَ  �َّ  .]١٩[حممد:  ﴾لُۡمۡؤِمَ�ِٰت� ٱِ�َ

دان و زنـان  پس بدان که جز خدا معبودي نیست و براي گناه خودت و گنـاه مـر  «یعنی: 
 .»مؤمن آمرزش بخواه
او شایسـته مقـام    ،ر آن صورتدر ردیف گناه دیگر مردم نیست که د جالبته گناه پیامبر 

شـدن بـه قضـاوت     صـبري، نزدیـک   بـی  کردنِ به کور، چون اخم ،گناه پیامبران .رسالت نبود
 را نیز ترك کند.ها  آن لق عظیم،داراي خُ بود آن پیامبرِ  که شایسته هاست آن عجوالنه و نظائر

 قرآن: هگیري غلط از آی نتیجه -6
استناد  ‡سورة احزاب براي اثبات عصمت اهل بیت 33در تفاسیر شیعه معموالً به آیه 

 شود. بنابراین الزم است در اینجا نظري به آیۀ مذکور بیافکنیم. می

ُ ٱإِ�ََّما يُرِ�ُد ﴿ ۡهَل  لرِّۡجَس ٱِ�ُۡذهَِب َعنُ�ُم  �َّ
َ
 .]٣٣[األحزاب: ﴾٣٣ ٗ��َو�َُطّهَِرُ�ۡم َ�ۡطهِ  ۡ�َۡيِت ٱأ

 .»تان گرداند کی را از شما اهل این خانه ببرد و کامالً پاکیزهخواهد ناپا به راستی خدا می«یعنی: 
دهد که مقصـود، زنـان    در صدر مطلب (ابتداي آیه تطهیر) نشان می» یا نساء النبی«قرینه 

چنانکـه در   ،تغلیب در این آیه بکار رفته اسـت  ه(و لذا ضمیر مذکر بنابر قاعداند  پیامبر بوده

ٓ َ�ٰ ﴿ فرمایـد:  متعاقباً آیـه مـی   ،رو از این .شود سورة هود دیده می 73آیۀ  ِ�ِّ ٱ ءَ نَِسـا  ُ�َّ لَۡسـ �َـّ
َحدٖ 

َ
ٓ ٱ ّمِنَ  َكأ َقيۡ ٱ إِنِ  ءِ لّنَِسا َّ� ۚ ِ  نَ َضعۡ َ�ۡ  فََ�  ُ�َّ ِيٱ َمعَ َ�َيطۡ  لِ َقوۡ لۡ ٱب  ٗ� قَـوۡ  نَ َوقُۡلـ َمـَرٞض  ۦبِـهِ قَلۡ  ِ�  �َّ
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عۡ  جَ  نَ جۡ َ�َ�َّ  َوَ�  ُ�ُيوتُِ�نَّ  ِ�  نَ َوقَرۡ  ٣٢ اُروفٗ مَّ  ٱ ِهلِيَّةِ َ�ٰ لۡ ٱ َ�َ�ُّ
ُ
�ۡ � قِمۡ  وَ�ٰ

َ
لَوٰ ٱ نَ َوأ َكوٰ ٱ َوَءا�ِ�َ  ةَ لصَّ  ةَ لزَّ

ِطعۡ 
َ
َ ٱ نَ َوأ شـما ماننـد هیچیـک از زنـان دیگـر نیسـتید، اگـر        «  ]٣٣ -٣٢حـزاب : األ[ ﴾ۥٓ َورَُسوَ�ُ  �َّ

ورزد، سـخن  طمـع   ،پرهیزکاري کنید، پس در گفتار نرمی نکنید تا آنکـس کـه مرضـی در دل دارد   
هـاي دوران جاهلیـت را پـیش نگیریـد،      گري آرام گیرید و جلوه هاي خود پسندیده گویید، در خانه

 .»نماز را به پا دارید و زکات دهید و خدا و پیامبر او را اطاعت کنید
مطرح نیست، بلکه سخن از طهـارت  » تکوینی«شود که در این آیه، طهارت  مالحظه می

که انسان خود را از طریق عبادات و رعایت اوامر الهی، از گناهـان  است. یعنی این» تشریعی«
 پاك کرده متقی شود.

 هواژ :اوالًگویند این آیه خود دلیل بر عصمت خانواده پیامبر اسـت. در حـالی کـه     اما می
در قرآن به مصادیق مختلف بکار رفته است. هم همسران پیامبر، هم خانواده او و هم » أهل«

شـوند. از   او محسـوب مـی  » اهـل «دارند، جزء  جاك عقیدتی با رسول خدا کسانی که اشتر
جزء اهـل او خوانـده    ،شود که پسر نافرمان نوح هرچند زاده آن پیامبر بود اینرو مالحظه می

 فرماید: می 46شود، چنانکه در سوره هود آیۀ  نمی

ۡهلَِك  ۥَ�ُٰنوُح إِنَّهُ  قَاَل ﴿
َ
 .﴾لَۡيَس ِمۡن أ

 ».ز اهل تو نیست. (یعنی هم عقیده تو نیست)اآن پسر  !اي نوح«

توانـد هریـک از مـوارد     ) مـی 33در آیه تطهیر (احـزاب /   »اهل«ة ژبنابراین، منظور از وا
در » یا نساء النبـی «ه به قرین او و یا همفکران آن حضرت باشد و بنا ههمسران پیامبر، خانواد

 صدر آیه، منظور همسران پیامبر است.
اسـت (نـه عصـمت ذاتـی) زیـرا      » تشـریعی «ر به وضوح بیـانگر طهـارت   آیه تطهی :ثانیاً

 فرماید: می
اگر پرهیزگار باشید، اگر عفت پیش گیرید، اگر نماز به پا دارید و اگر زکات دهید و اگر 

و  جشـوید. و ایـن موضـوع اختصـاص بـه پیـامبر        از خدا و رسول اطاعت کنید، پاك مـی 
 فرماید: مؤمنان دیگر میدرباره  وره مائدهس 6خانواده او هم ندارد، چنانکه آیه 

ُ ٱَما يُرِ�ُد ﴿ َعلَۡيُ�ۡم  ۥيُرِ�ُد ِ�َُطّهَِرُ�ۡم َوِ�ُتِمَّ نِۡعَمَتهُ  ِ�نِ�َۡجَعَل َعلَۡيُ�م ّمِۡن َحَرٖج َوَ�ٰ  �َّ
 .﴾٦لََعلَُّ�ۡم �َۡشُكُروَن 
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خواهـد (بـه    لکه مـی خواهد (با فرمان عبادات و احکام) بر شما سخت گیرد، ب خدا نمی«یعنی: 
 .»تان سازد و نعمتش را بر شما تمام کند، باشد که سپاسگزار باشید وسیله این احکام) پاك

 فرماید: می 103و باز در سوره توبه آیه 

ۡمَ�ٰلِِهۡم َصَدقَٗة ُ�َطّهُِرُهۡم َوتَُزّ�ِيِهم بَِها َوَصّلِ َعلَۡيِهمۡ  ُخذۡ ﴿
َ
 .﴾ِمۡن أ

دعاي ها  آن شان کنی و در حق پاکشان سازي و تزکیه ،یر تا بداناي بگ از اموالشان صدقه« یعنی:
 .»خیر کن

» عصـمت «مردم را به مقـام   جشریفه منظور آن نیست که پیامبر  هروشن است که در آی
 شود ایشان از راه عمل (پرداختن صدقه یا زکات) پاك شوند. رساند، بلکه باعث می می

آمد. یعنی  له جبر پیش میئمس ،اً معصوم بودندمسلماً اگر خاندان پیامبر و شخص وي ذات
عصـمت ذات اسـت) ایـن امـر      هخیر صادر شود (کـه الزمـ  ها  آن اختیار از اگر قرار بود بی

 ي عادي اسوه باشند؟!ها ناتوانستند براي انس فضیلتی نبود و چگونه می
آورده توان معصوم شمرد کـه قـوانینی را کـه از طـرف خـدا       پیامبران را به این معنی می

دادند و این مقام نیز اختصاصـی نبـوده و نیسـت،     تر از دیگران انجام می بهتر و دقیق ،بودند
زیرا همه افراد بشر موظف هستند که واجبات الهـی را بـه نحـو احسـن انجـام دهنـد و از       

 تواند به چنین مقامی برسد. می ،هر انسانی که بخواهد،در نتیجه  .محرمات دوري کنند
و اولیاء خود خلق  ‡صمت نیرویی است که خداوند در وجود انبیاءاگر بگویند ع

تواند با پیروي از احکام  کند، هر انسانی می را از ارتکاب گناه دور میها  آن کرده و آن نیرو
خاص انبیاء و ائمه نیست. به عبارت  ،به چنین نیرویی دست یابد و این امر ،خدا و عبادات

و ائمه را به این صورت بدانیم که کسانی بودند که با مجاهدت بودن انبیاء  دیگر، اگر معصوم
و کوشش به علم و معرفتی رسیده بودند که در نهایت قوانین الهی را به طور کامل انجام 

دادند و از این جهت معصوم شده بودند، سخن دلنشینی است و مقبول همه کسانی است  می

َ�َٰط ٱ ۡهِدنَاٱ﴿ که به دنبال توان مدعی بود که  ولی آن وقت نمی .هستند ﴾٦ قِيمَ لُۡمۡستَ ٱ لّصِ
توانند با عمل به تکالیف الهی به چنین مقامی  نفر بودند و دیگران نمی 14معصومین فقط 

 فرماید: زیرا قرآن کریم می ،برسند
ُ ٱيَُ�ّلُِف  َ� ﴿ َّ�  ۚ  .]٢٨٦[البقرة:  ﴾َ�ۡفًسا إِ�َّ وُۡسَعَها
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بنابراین، عمل به تکـالیف الهـی و   . »سازد انش مکلف نمیخدا هیچکس را بیش از تو«یعنی: 
 شدن بدان معنا، در امکان همه هست. معصوم

 :÷خطاي حضرت یونس  -7
داد و مـردم را از شـرك    در بـین قـوم خـود فریـاد توحیـد سـرمی       ÷حضرت یونس 

و خود وعده عذاب داد ها  آن پذیرفتند که سرانجام این پیامبر به نمیها  آن داشت، ولی بازمی
صبري  که همان بی ،خارج شد. خداوند به خاطر اشتباه اوها  آن از میان ،پروردگار بدون اذنِ

 جبود، پیامبرش را تنبیه کـرد تـا درسـی باشـد بـراي دیگـران. از ایـن رو بـه پیامبراسـالم         
 فرماید: می

 .]٤٨[القلم: ﴾٤٨َو َمۡكُظومٞ إِۡذ نَاَدٰى َوهُ  ۡ�ُوتِ ٱِ�ُۡ�ِم َرّ�َِك َوَ� تَُ�ن َكَصاِحِب  ۡصِ�ۡ ٱفَ ﴿
در برابر حکم پروردگارت پایداري کن و مانند مصاحب آن نهنگ مباش که به حال غم «یعنی: 

 .»خواند خدا را می ،و اندوه
به ایـن سـؤال پاسـخ    اند  کنند، توانسته آنان که مقام عصمت را براي انبیاء دست و پا می

شوند؟! با آنکه خطـاي یـونس    بر) عذاب میگویند که پس چرا معصومین (نظیر یونس پیام
 :پیامبر خطاي فکري بود، پس از چه روي خدا عـذابش کـرد؟ پاسـخ سـؤال واضـح اسـت      

حضرت یونس خارج از مجراي وحی معصوم نبود. بنابراین، در غیبت وحـی، ممکـن بـود    
ـ    ؛خطا کند و کار غلطی را از سر عصبانیت انجام دهد ه چنانکه چنین کرد و خداونـد نیـز ب

 او را تنبیه نمود. ،خاطر این کار

 :÷خطاي حضرت علی  -8
منذر بن جارود عبدي را به عنوان فرماندار فارس انتخاب کرد، اما او خیانـت   ÷علی 

 ÷روشن است که خطـاي علـی   .)1(نمود و اموال بیت المال را دزدید و به معاویه پیوست
 عصمت ذاتی نداشت. ÷علی غیر عمد و در یک مسأله غیر دینی بوده است. بنابراین 

                                           
. دراین نامه حضرت امیر به منذر 64صفحه  - 71م، مکتوب شماره نهج البالغه ترجمه فیض االسال -1

 روي. را می پدرت اي و راه یافته کردم تو نیز هدایت فرماید شایستگی پدر نو مرا درباره نو فریب داد و خیال می



 ٢٣  بودن امام حسین قسمت اول: معصوم

خدا هیچگونه خطا و اشتباهی ندارنـد، در حقیقـت جنبـه     يشیعیان با این اعتقاد که انبیا
در حالی که قرآن عدم عصمت مطلق بشر و انبیا را از  اند. بشري وجود انبیاء را نادیده گرفته

عـه  بـه درخـت ممنو   ÷دهد (یعنی زمانی کـه حضـرت آدم    خلقت نشان می همان ابتدايِ
 نزدیک شد).

 :÷بازهم خطاي حضرت علی  -9
در بیت المـال خیانـت کـرد،     ÷داهللا ابن عباس حاکم بصره در زمان حضرت علی یعب

 نویسد: لی به آن حضرت میؤابواألسود د
یا امیرالمؤمنین! در انتخاب حاکم بصره اشتباه کرد و شخصی را به این کار گمـارد کـه   «

ابواألسود نیـز کـه از    کرد؟ چون معصوم نبود. به عالوه،تباه چرا علی اش .»صالحیت نداشت
دانسـت   انتظار عصمت از آن حضرت نداشت و فقط وظیفه خود می ،بود ÷شیعیان علی 

ابواألسود عقیـده نداشـت کـه     همچنین، .برساند ÷که اشتباه انجام شده را به اطالع علی 
ش در بیت المـال  ویپسر عم داند که ها آگاه است و علم  غیب دارد و می از باطن ÷علی 

 در صدد گزارش وضعیت برآمده بود. ،رو از این ؛کند خیانت می

 قرآن رهنماست: -10
 فرماید: قرآن در مورد پیامبر می

بِيٗنا  إِنَّا﴿ َۡغفَِر لََك  ١َ�َتۡحَنا لََك َ�ۡتٗحا مُّ ُ ٱّ�ِ َر َوُ�تِمَّ نِۡعمَ  �َّ خَّ
َ
َم مِن َذ�بَِك َوَما تَأ  ۥتَهُ َما َ�َقدَّ

ۡستَقِيٗما   .]٢-١[الفتح:  ﴾٢َعلَۡيَك َوَ�ۡهِديََك ِصَ�ٰٗطا مُّ
اي پیامبر! ما این فتح بزرگ را براي تو آوردیم تا گناهان گذشته و آینده تو محـو شـوند   «یعنی: 

 .»و نعمت خود را بر تو کامل نماییم و تو را به راه مستقیم هدایت کنیم
ها نبود و  صبري ست؟ مسلماً چیزي جز همان بیچه بوده ا جگناهان گذشته رسول خدا 

 ساخت که: قرآن او را آرام می

ِ ٱإِنَّ وَۡعَد  ۡصِ�ۡ ٱفَ ﴿ ِ  ۡسَتۡغفِرۡ ٱَحّقٞ وَ  �َّ �بَِك وََسّبِۡح ِ�َۡمِد َرّ�َِك ب بَۡ�ٰرِ ٱوَ  ۡلَعِ�ِّ ٱِ�َ ِ�ۡ ٥٥﴾ 
 .]٥٥[املؤمن: 
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ي) اسـتغفار کـن و شـبانگاه و    صـبر  صبر کن که وعده خدا حـق اسـت و از گنـاه (بـی    «یعنی: 
 .»سحرگاهان به تسبیح پروردگارت بپرداز

رسـاند کـه تصـور     خدا در قرآن به خـوبی مـی   يهاي انبیا بنابراین، ذکر خطاها و لغزش
 به دور از حقیقت و مغایر با پیام الهی است. ،آنهاذاتی براي » عصمت«

کـه از علمـاي بـزرگ     ،انیحتی شیخ انصاري و محقق اردبیلی و شهید ث ،در این ارتباط
وي اجتهـاد و  ربلکه انکـار آن از   جشک در عصمت رسول خدا " اند: باشند، گفته شیعه می

 .")1(زند همچنین انکار عصمت امام، به ایمان شخص مسلمان لطمه نمی
 اینک باید به سخن مخالفان گردن نهاد و یا تسلیم وحی مقدس الهی شد؟!

 

                                           
 از آقاي نعمت اهللا صالحی نجف آبادي. تاب عصاي موسی ک 66صفحه  -1



 
 
 

 

 قسمت دوم:

 ÷ علم غیب امام حسین

اي نباشـد و در عـین حـال، انسـان بتوانـد آن حادثـه را        اگر ارتباطی بین انسان و حادثه
بینی کند در این صورت وي را عالم به غیب باید دانسـت و چنـین امـري مخصـوص      پیش

ها در نزدیکتـرین   رومی«فرماید:  در سوره روم آیه دوم می میرکقرآن چنانکه  ؛خداوند است
ها  آن سال دیگر در پیکار مجدد، بر 9و حد اکثر تا اند  شکست خوردهسرزمین (از ایرانیان) 

 ».پیروز خواهند شد
دانسـته و   و این یک محاسبه علمی نیست، بلکه همان علم غیب است که فقط خـدا مـی  

 اعالم داشته است.
با استفاده ها  آن که اي داده است قوه ‡کنند خداوند به انبیاء و ائمه ها تصور می مذهبی

با همه اشیاء در زمین و آسمان ارتباط برقـرار کننـد و از گذشـته و    اند  توانسته آن قوه میاز 
هم در جایی از حوادث نیامـده خبـر    جآگاه شوند. در حالی که اگر رسول خدا ها  آن هآیند

 نه به علم ذاتی خود. ،داده، به وحی الهی بوده است
ظـات  خداوند در آخـرین لح  دانست که می علم غیب داشت و ÷اگر حضرت ابراهیم 

 و نداشـت  سـازي لزومـی    ایـن صـحنه  گوید: دست نگه دار و فرزندت را قربانی نکـن،   می
علـم غیـب داشـت و     ÷توانست نقـش او را ایفـا کنـد! اگـر حضـرت علـی        هرکس می

کنـد و   بـه راحتـی هجـرت مـی     ،، آن حضرتجدانست با خوابیدن در بستر رسول خدا  می
رسد، هرکس دیگري هم که آن علم را داشت در آن  به وي نمی آسیبی هم از طرف مشرکان

بـود.   معنـا مـی   دادن بـی  ÷خوابید! و دیگر نسبت فداکاري و شجاعت بـه علـی    بستر می
هایشـان، یعنـی    شدن به علـم غیـب بـراي امـام حسـین و ائمـه در فـداکاري        بنابراین، قائل

 آوردن فضیلت آنان! پائین
الک اشتر را مأمور حکومت مصر کرد (که بـه ایـن   علم غیب داشت چرا م ÷اگر علی 

کند) و سپس به مردم نامه نوشت که از او حمایت  نهج البالغه تصریح می 38مطلب در نامه 
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کنید تا حق و عدالت برپاي گردد، اما مالک اشتر در راه به دستور معاویه مسموم شد. کسی 
در  ،اکم تعیین شـده حمایـت کنیـد   نویسد که از ح که علم غیب داشته چرا به مردم نامه می

شـود؟! پـس: آنچـه انبیـاء و اولیـاء را متمـایز        دانسته آن حاکم در راه کشته می حالی که می
در میدان عمل و رسیدن، به کمال روحی اسـت نـه داشـتن    ها  آن سازد، حضور خالصانه می

علـم غیـب   توان ادعا داشت که ائمه علم غیب داشـتند در حـالی کـه در رد     نمی علم غیب،
 خوانیم: می 188اعراف، آیۀ  هپیامبر، در سور

ۡعلَُم ﴿
َ
ِ�َ  ۡ�َۡ�ِ ٱِمَن  ۡسَتۡكَ�ُۡت َ�  ۡلَغۡيَب ٱَولَۡو ُكنُت أ ۚ ٱَوَما َمسَّ وُٓء ۠ إِ�َّ نَِذيٞر َو�َِش�ٞ  لسُّ نَا

َ
إِۡن �

 .﴾١٨٨ّلَِقۡو�ٖ يُۡؤِمُنوَن 
کردم و بدي به  سیار براي خود کسب می(اي پیامبر! بگو) اگر من علم غیب داشتم خیر ب«یعنی: 

 .»آورند، نیستم که ایمان میها  آن رسان و نویددهنده براي رسید، به راستی که من جز بیم من نمی
چـرا فرشـتگان مـأمور بـه عـذاب قـوم لـوط را         ،اگر حضرت ابراهیم علم غیب داشت

نسـانی بـر او   اي را که به صورت ا نشناخت؟ اگر حضرت مریم علم غیب داشت چرا فرشته
ظاهر شد نشناخت؟ جواب واضح است، آن بزرگان آن فرشتگان را نشناختند، زیرا آنان علم 

 غیب نداشتند.
 فرماید: می م یرکقرآن 

َ�َٰ�ٰتِ ٱ�َّ َ�ۡعلَُم َمن ِ�  قُل﴿ �ِض ٱوَ  لسَّ
َ
ۚ ٱإِ�َّ  ۡلَغۡيَب ٱ ۡ� ُ  .]٦٥[النمل:  ﴾�َّ

 ».داند زمین کسی جز خدا غیب را نمیو  ها آسمان بگو در همه موجودات«یعنی: 

 خوانیم: دهد، چنانکه می هاي متعدد ارائه می قرآن در این مورد مثال
سلیمان پیغمبر با آن همه شکوه پادشاهی، علم غیب نداشت و از احوال ملکه و قوم 

َحطُت بَِما لَۡم ُ�ِۡط بِهِ ﴿ گوید: به وي می» هدهد«خبر بود و  سباء بی
َ
یعنی:  .]٢٢[النمل:  ﴾ۦأ

 »دانی! دانم که تو نمی من چیزهایی می«
دهـد. وحـی الهـی چنـد      می جزدن منافقین به همسر پیامبر  همچنین قرآن خبر از تهمت
شـود و قضـیه را    می شود. سپس چند آیه از سوره نور نازل روز جهت امتحان مردم قطع می

و دیگـران   ÷ت علـی دانست چه باید بکند و با حضر نمی جسازد. خود پیامبر  روشن می
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علـم غیـب    جکرد، تا آن که آیات طهارت و پاکی عایشه نازل شد. اگر پیـامبر   مشورت می
 ماند. فرمود که چه باید بکند و منتظر نزول وحی نمی با نزدیکان مشورت نمی ،داشت

کنند و  راجع به اصحاب کهف سؤال می جدهد که از پیامبر اسالم  کهف نشان می هسور
دهد که  سازد، پاسخ می آید و او را باخبر می تصور این که یک وحی هر روز میبه  جپیامبر 

مورد  جشود، به طوري که پیامبر  فردا جواب شما را خواهم داد. ولی وحی مدتی قطع می
آید و قضیه را روشن  شنود و چون پیک وحی می ها می کافران قرار گرفته، سرزنش ياستهزا

ٰ  فَاِعلٞ  إِّ�ِ  ءٍ لَِشاْيۡ  َ�ُقولَنَّ  َوَ� ﴿ فرماید: حاب کهف میسازد، در پایان ماجراي اص می  لَِك َ�
ٓ  ٢٣ َغًدا ن إِ�َّ

َ
ٓ  أ ۚ ٱ ءَ �ََشا ُ �ََّك  ُكرذۡ ٱوَ  �َّ ن َعَ�ٰٓ  َوقُۡل  �َِسيَت  إَِذا رَّ

َ
قۡ  َرّ�ِ  ِديَنِ َ�هۡ  أ

َ
 َذاَ�ٰ  مِنۡ  َرَب ِ�

مگر  دهم، یمن فردا آن را انجام ممگو که  يزیو هرگز درباره چ« ]٢٤-٢٣: الكهف[ ﴾٢٤ ارََشدٗ 
کن  ادیپروردگات را  ،يبرد ادین شاءاهللا را] از إ: اگر] خدا بخواهد. و هرگاه [گفتن یی[بگو نکهیا

تر باشد،  کیبه صواب و مصلحت نزد نیکه از ا يزیاست پروردگارم مرا به چ دیو بگو: ام

دهم و جواب  ار را انجام میحق نداري بگویی فردا حتماً فالن ک یعنی: .»کند ییراهنما
خواهم داد، فرشته خداوند در اختیار تو نیست که هر موقع اراده کردي او را احضار کنی، 

 آغاز کن و بگو اگر خدا بخواهد.» ان شاء اهللا«همیشه سخن خود را با 
توانست از غیب خیـر   کرد می اي که اراده می اگر در پیامبر خدا خاصیتی بود که هر لحظه

مانـد و خـود مـاجراي اصـحاب کهـف را بـراي        مسلماً در انتظار پیـک وحـی نمـی    بدهد،
 گرفت. داد و مورد آن همه استهزا و سرزنش مخالفان قرار نمی کنندگان شرح می پرسش

بنابراین، این یک اصل است که هرگاه وحی الهی در کار نباشد، پیامبر خدا با بشر عادي 

۠ �ََ�ٞ ّمِۡثلُُ�ۡم يُوَ�ٰٓ إَِ�َّ  قُۡل ﴿ ست:تفاوتی ندارد، چنانکه قرآن فرموده ا نَا
َ
� ٓ َما [الكهف:  ﴾إِ�َّ

 .»شود هستم که به من وحی میبشري مثل شما بگو! من «یعنی:  .]١١٠
 فرماید: در ذکر صفات خالق می م یرکقرآن 

ٍء َعلِيٞم  ۥإِنَّهُ ﴿  .»ناستخداوند است که بر هرچیزي دا«یعنی:  .]١٢[الشوری:  ﴾١٢بُِ�ّلِ َ�ۡ

ٰٓ ٱ لَۡمَ�ِ ٱَ�َن ِ�َ ِمۡن ِعۡلـ� بِـ َما﴿ فرماید: باز می َ�ۡ
َ
یعنـی:   .]٦٩[ص:  ﴾٦٩إِۡذ َ�َۡتِصـُموَن  ۡ�

 .»کردند علی نیست، آنگاه که مجادله میا مرا علمی به مأل (اي پیامبر! بگو)«
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 فرماید: می و همچنین

ۡهِل ﴿
َ
 .]١٠١[التوبة:  ﴾َ� َ�ۡعلَُمُهۡمۖ َ�ُۡن َ�ۡعلَُمُهمۡ  اقِ �ِّفَ ٱَمَرُدواْ َ�َ  لَۡمِديَنةِ ٱَوِمۡن أ
و تـو آنـان را   انـد   (اي پیامبر!) بعضی از مـردم مدینـه منافقنـد و بـر نفـاق خـو گرفتـه       «یعنی: 

 .»شناسیم می شناسی (چون علم غیب نداري) و ما آنان را نمی
 م غیب نداشت کهشناخت، یعنی عل دشمنان نزدیکش را هم نمی جبنابراین، رسول خدا 

همگی علم غیب داشتند و  †توان گفت که امامان  را بشناسد و آن وقت چگونه میها  آن
 خوانیم: از همۀ اسرار عالم و آینده خود و سایرین آگاه بودند؟ در قرآن می

�َبآءِ  تِۡلَك ﴿
َ
نَت َوَ� قَوۡ  ۡلَغۡيبِ ٱِمۡن أ

َ
ٓ أ ٓ إَِ�َۡكۖ َما ُكنَت َ�ۡعلَُمَها  ﴾ُمَك ِمن َ�ۡبِل َ�َٰذانُوِحيَها

هاي آنان) از اخبار غیب است که ما آن را به تو وحی  این (اخبار پیامبران و امت«یعنی:  .]٤٩[هود: 
 .»دانستی و نه قومت را میها  آن کنیم و قبل از این وحی نه تو می

 گوید: سوره مائده می 109در معناي آیۀ » مجمع البیان«شیخ طبرسی در تفسیر 
مخلوقی را عالم به غیب بداند از دین خـارج شـده و شـرك در صـفات خـدا      کسی که 
 آورده است.

به اعتبار خودشان، علم غیب ندارند ولی  †و ائمه  جگویند: پیامبر خدا  ها می مذهبی
خداوند به آنان علم غیبی داده است که در عین حال، حق استفاده از آن را جز به اذن خـدا  

گوید که اگر من علم غیـب داشـتم آسـیب را از     بنابه قرآن می جبر ندارند. در حالی که پیام
، یعنی اساساً پیامبر علم غیب نداشته، نه ایـن کـه   )۱(کردم، تا به من بدي نرسد خود دور می

 توانسته از آن استفاده کند! داشته ولی فقط نمی
» بئـر معونـه  «ه اي از اصحابش را براي تبلیغ ب عده جدهد که پیامبر  و باز تاریخ نشان می

علم غیب داشـت چـرا یـارانش را     جرا کشتند. اگر واقعاً رسول خدا ها  آن فرستاد که همه
 فرستاد تا کشته شوند؟

                                           
عۡ  ُكنُت  َولَوۡ ﴿ -1

َ
ِ�َ  َوَما ۡ�ِ �َۡ ٱ ِمنَ  ُت َ�ۡ َتكۡ سۡ َ�  َب يۡ غَ لۡ ٱ لَمُ أ وٓ ٱ َمسَّ بـاخبر   بیـ و اگـر از غ « ]١٨٨[األعراف:  .﴾ءُ لسُّ

 .»دیرس ی) به من نمیانی(و ز يبد چیو ه کردم، یخود فراهم م يبرا یبودم، سود فراوان
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اگر علم غیب را به طور مطلق نزد پیامبران و ائمه بدانیم و در عین حال، آن را از اسـرار  
رده ایـم! در حـالی کـه    علم الهی به شمار آوریم، در حقیقت شأن علمی خداوند را تقسیم ک

در بشر ندارد، بلکه آیـات زیـادي در   » علم غیب«هیچگونه تاییدي از احاطه بر  م یرکقرآن 
 رد آن آورده است.

ابن اسحاق و سیرة ابن هشام است.  ةسیر جزندگی پیامبر خدا درباره  ترین کتاب قدیمی
ند: این پیامبر خبر از قیامت گفت گم شده بود، منافقان می جکه اسب پیامبر اند  در آنجا نوشته

تواند پیدا کند! پیک وحی آمد، و پیـامبر کـه گـاه بعـد از      دهد، ولی اسب خودش را نمی می
کرد، در مورد این اسب سؤال کرد. پیک وحـی نشـانی داد و    گرفتن وحی سؤاالتی از او می

بـه آنـان    بنابر آن نشانی، فرمان داد اسب را آوردند، سـپس مـردم را جمـع کـرد و     جپیامبر
اي مردم من از هیچ امر غیبی اطالع ندارم، اگر فرشته خدا چیزي را بـه مـن بگویـد     فرمود:

 دانم. من همان اندازه می
بـوده   م یرکـ قـرآن  علم غیب پیامبر و ائمه مطابق درباره  علماي قدیم شیعه نیز ي عقیده

داند  دون استثناء میگوید: اگر کسی بگوید امام همه حوادث را ب است، چنانکه شیخ مفید می
صـفحه   -42جلد  –طبع جدید  –(بحار  .کنیم این را قبول نداریم و گوینده را تصدیق نمی

257.( 
دانست که در این سـفر کشـته    شیخ طوسی نیز معتقد است که امام حسین پیشاپیش نمی

 ).188 – 182، صفحه 4شود، یعنی علم غیب نداشت. (تلخیص الشافی، جزء  می
گوید: امام حسین مظنه قوي پیدا کرد که اگر تسـلیم   فسر مجمع البیان میشیخ طبرسی م

از  ؛عقیل را که تسلیم شد کشت شود، ابن زیاد او را ذلیالنه خواهد کشت، چنانکه مسلم بن
، در 289، صـفحه  2(مجمع البیـان، جلـد   این رو مرگ با افتخار را بر مرگ ذلیالنه ترجیح داد. 

 تفسیر آیه تهلکه).

گویـد: امـام حسـین زمـانی کـه از مکـه        کتاب لهوف می 52ووس هم در صفحه ابن طا
حرکت کرد از قتل مسلم بن عقیل خبر نداشـت (یعنـی علـم غیـب نداشـت). بنـابراین، از       

 خبر بود. حوادثی که در انتظارش بود بی
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همـه   †شیخ حر عاملی به نقل از شـیخ انصـاري گفتـه اسـت: معلـوم نیسـت ائمـه        
داننـد چـون علـم غیـب      د، بلکه معلوم است که همه موضوعات را نمیموضوعات را بدانن

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

                                           
 صالحی نجف آبادي. آية اهللاز کتاب عصاي موسی نوشته  به نقل -1



 
 
 

 

 قسمت سوم:
 موحدان و تحلیل ماجراي عاشورا

اکثریت جامعه شیعه مذهب معتقد به عصمت ذاتی انبیاء و ائمه هستند، از اینرو به دنبال 
را به عنوان  م یرکقرآن عده قلیلی  ،شوند. در این میان توسل میمبه ارواحشان  ،شفاعت آنان

دهند و بـا   محور عقاید اسالمی خود شناخته و هر حرکت و عقیده دینی را به آن ارجاع می
 سنجند. آن می

خوانند و با تفرق و  این گروه که همواره مردم را دلسوزانه به وحدت و یگانگی می
معروف  )1(»قرآنیان«به  اند، نجا که به اصل اسالم چنگ زدهپراگندگی مسلمین مخالفند از آ

و چون با نیاز خواهی از اولیاء خدا پس از مرگشان و طواف بر قبور آنان مخالفت اند  شده
مورد هاي مذهبی  از سوي فرقهدانند،  دارند و این امر را مغایر با اعتقادات توحیدي می

گویند: ما مسلمانیم  دسته خود را موحد دانسته و می اما این اند. مهري بسیاري قرار گرفته بی

ٮُٰ�ُم ﴿ و این نام را خداوند بر ما نهاده است.  .]٧٨[احلج:  ﴾لُۡمۡسلِِم�َ ٱُهَو َسمَّ
گویند: ما اعتقادي به حاجت خواهی از مقام واالي انبیاء یا ائمه نداریم. سرنوشـت و   می

 عاقبت هرکس به دست خداست.

  .]٢٦-٢٥[الغاشية:  ﴾٢٦ُ�مَّ إِنَّ َعلَۡيَنا ِحَساَ�ُهم  ٢٥إَِ�َۡنآ إِيَاَ�ُهۡم  إِنَّ ﴿ گویند: بر مبناي می
 مان نیز با خداست. بازگشت ما به سوي خداست و حساب

نۡ ﴿ گویند: بر مبناي می َسآَء َ�َعلَۡيَها ۦۖ َعِمَل َ�ٰلِٗحا فَلَِنۡفِسهِ  مَّ
َ
هرکس  .]٤٦فصلت: [ ﴾َوَمۡن أ

نجام دهد به نفع خود کرده و هرکس کار بدي انجام دهد به زیان خویش اي ا کار شایسته
 کرده است.

                                           
 گویند.» سلفی«شود و کسانی را که چنین عقایدي دارند  رهاي عربی بکار برده نمیدر کشو این لقب -1
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ْ ٱإَِ�ُٰهُ�ۡم إَِ�ٰهٞ َ�ِٰحٞد فَ ﴿ گویند: بر مبناي می ۗ ٱإَِ�ۡهِ وَ  ۡستَقِيُمٓوا  ﴾٦َوَوۡ�ٞل ّلِۡلُمۡ�ِ�َِ�  ۡسَتۡغفُِروهُ
رویم و از او  معبود ما فقط خداي یگانه است، پس مستقیم به سوي او می .]٦[فصلت: 

 کنند). خواهیم، واي به حال مشرکان (که چنین نمی آمرزش می
گویند: ما معتقد نیستیم که ارواح پاك انبیاء و اولیاء خدا بعد از مرگ یکسـره متوجـه    می

این عالم هستند، زیرا اگر اینچنین بود، با دیدن این همه مفاسد و گناهان مدعیان مسـلمانی،  
 شد! ب آن ارواح میرنج و عذاب دائمی نصی

گویند: ما مسلمانانی هستیم که کارنامه سعادت دنیا و آخرت انسان را در فهم دیـن و   می
هـا   آن ها و دل بـه شـفاعت   نه در تقرب به شخصیت ،دانیم عمل به قرآن و سنت صحیح می

 سپردن!
مانان مسـل  هگویند: ما با بررسی آثار تاریخی و زندگانی خاندان پیامبر که بیش از همـ  می

و سـنت   م یرکـ قـرآن  اند، دریافته ایم که راه آنان نیز چیزي جز پیروي از آیـات   قرآن بوده
 نبوي نبوده است.

ایم که بیش از همه، توحید را درك کرده و بیش  را خاندانی یافته † گویند: ما ائمه می
ات و چون خرافاند  همت به خرج داده جاز همه به حفظ اصالت قرآن و سنت رسول خدا 

قدم شدند و هرگاه به احکـام و عقایـد    پیشها  آن به مبارزه با ،و زوائدي در دین خدا دیدند
دادند. این  کردند و مردم را به عواقب راهشان هشدار می اتمام حجت می ،شد دین عمل نمی

 دادند که جامعه نیازمند به دو مصلح است: خانواده به مردم نشان می
 مصلح فکري و نظري -1
 یمصلح عمل -2

هرگاه چنین مصلحانی در جامعه مسلمانان نباشند و مردم نداي مخـالفی را در   گفتند: می
 کنند! کنند که دین همان است که همه مشاهده می برابر انحرافات نشنوند، به تدریج باور می

مصلحین فکري، در مقابل انحراف افکـار اسـالمی، بـه بیـان حقـایق و معـارف اسـالم        
هاي عقیدتی مخالفت ورزیده و حقیقت دین اسالم را به مردم گوشزد  پردازند و با بدعت می
 کنند. می



 ٣٣  تحلیل ماجرای عاشوراقسمت سوم: موّحدان و 

مصلحین عملی، نسبت به فساد دستگاه حاکم بر جامعـه، معتـرض شـده و وارد میـدان     
گردند تا نشان دهند که اسالم مکتبی است که شئون دین و دنیا را رهـا نسـاخته و    عمل می

وظیفه دارند تا بـه پاسـداري از   ها  آن کند و دعوت می مردم را به هوشیاري و مقابله با فساد
 حریم و حدود الهی برخیزند و این فرموده الهی را یادآور شوند که:

ةٞ يَۡدُعوَن إَِ�  َوۡ�َُ�ن﴿ مَّ
ُ
ِ  ۡ�َۡ�ِ ٱّمِنُ�ۡم أ ُمُروَن ب

ۡ
� ٱَوَ�ۡنَهۡوَن َعِن  لَۡمۡعُروِف ٱَوَ�أ  ﴾لُۡمنَكرِ

باید گروهی از شما مردم را به خیر و خوبی دعوت کنند و از  همواره«یعنی:  .]١٠٤عمران:  [آل
 .»ها بازدارند و به نیکی امر دهند زشتی

خـدا را مصـلحان    گرا هستیم که انبیـا و اولیـاي   گویند: ما مسلمانانی اصالت موحدان می
، سـعی داریـم   آنهـا طلبـی از   خواهی و حاجـت  ما به جاي شفاعت ؛فکري و عملی یافته ایم

 د را با راه و روش آنان منطبق سازیم.زندگی خو
از تعصـب و پـر خاشـگري و چمـاق      آکنده اسـت امروز محیط مذهبی شیعه،  ،متأسفانه

راسـتین   اي مجبور به کتمان عقیده عده ؛ بنابراین،کشی به سوي مصلحان فکري و استداللی
 اند. شده خود

فقـط بـه   د. اما در عمل، مسلماننهمه  ظاهر،کنیم که در  امروزه ما در شرایطی زندگی می
 بـا تعـالیم صـریح و روشـن اسـالم،     ،خاطر حفظ عادات و مأنوسات پدري و قـومی خـود   

کننـد، بـرخالف اسـالم     متأسفانه بسیاري از کسانی که اظهار اسـالم مـی   .ورزند مخالفت می
هایی از ابتداي ظهور اسالم، بـه دو صـورت منـافق و     کنند. چنین گروه گویند و عمل می می

در کنارشـان نیـز مسـلمانان اصـیل و      انـد؛  یمان، همواره در صحنه حضور داشـته الا ضعیف
 اند. قدم و اهل عمل، همواره بوده مسئول، اگرچه اندك، اما ثابت

نۡ ﴿ ِ  َوِممَّ ةٞ َ�ۡهُدوَن ب مَّ
ُ
 .]١٨١[األعراف:  ﴾١٨١َ�ۡعِدلُوَن  ۦَو�ِهِ  ۡ�َقِّ ٱَخلَۡقَنآ أ

 .»کنند هی هستند که به حق هدایت کرده و به حق حکم میایم گرو از خلقی که آفریده«یعنی: 
خـالی   ،یافتـه و عـادل   رساند که زمین هیچگـاه از مـردم مصـلح و راه    این آیه شریفه می

اینـان، چنانکـه    گیرنـد.  گم کرده راه، قرار مـی  نخواهد ماند که طبعاً در برابر مقلدان مذهبیِ
 الشگران عملی و گاهی هردو.گر عقیدتی هستند، یا ت گفته شد، یاگروه اصالح



 عاشورای دین، عاشورای مذهب    ٣٤

ال يزال انلاس من «فرماید:  نیز حدیثی موافق با آیه مزبور هست که می جاز رسول اکرم 
اي هسـتند کـه همـواره     از امت من دسـته « :یعنی ».أميت ظاهر�ن ىلع احلق حىت يأيت أمر اهللا

1(»تا آنکه خداوند به ظهور قیامت فرمان دهد ،ک به حق هستندمتمس(. 
چنانچه لوتر مصلح بزرگ مسیحی از بـین کشیشـان    اند، دیان دیگر نیز مصلحان بودهدر ا

آگاه باشید که کلیساي امروز منحـرف   ،اي مسیحیان« :در آلمان برخاست و فریاد برآورد که
به این ترتیب مردم را به بازگشت بـه سـوي    .»فروشی تبدیل شده است شده و به دکان دین

 ؛ها و خرافات کلیسا به مقابله پرداخت فروشی ها، بهشت بخشی گناه انجیل فرا خواند. لوتر با
نشین و کشیشـان   انجیل را به زبان ساده و شیوا ترجمه کرد و رسماً اعالم نمود که پاپ کاخ

 باشند. از دیانت مسیح خارج میها  آن پیرو او، همه بر باطل و گمراهند و همه پیروان
 .)2(بود و نام نهضتش را پروتستان نهاد لوتر یک مصلح فکري در بین مسیحیان

قیام علیه افکار انحرافی چندان مورد نداشت، زیرا با توجه بـه   ÷در زمان امام حسین 
نزدیکی به دوران پیامبر، اختالف عمیقی در مـورد اصـول احکـام وجـود نداشـت و هنـوز       

 ید:قیام کند و مثال بگو ÷احکام دین آنچنان آسیب ندیده بود که امام حسین 
 کنید؟ رفتار میها  آن سازید و مانند خانه خدا با اي مردم! چرا بر مقابر گنبد و بارگاه می"

رفتنـد،   اي مردم! صاحبان این قبور هم بنده خدا بودند و خودشان به زیارت خانه خـدا مـی  
اي مـردم!   کنیـد؟  بر قبورشـان طـواف مـی   اند  را دفن کردهها  آن چرا  امروز که اسالف شما

ن این قبور در زمان حیاتشان گنبد و بارگاه بـراي خـود نسـاختند، شـما کـه ادعـاي       صاحبا
 "کنید؟ پیروي از آن بزرگان را دارید، چرا چنین می

از نظر فکري هنوز به شـرك و غلـو مبـتال نشـده      ÷آري، مردم در دوران امام حسین 
هـر گـاه    اسـت از پیامبر خدا شنیده بود کـه مصـلح، موظـف     ÷حسین  اما امام ،)1(بودند

                                           
 .1523، ص 3صحیح مسلم، جلد  -1
کنار آمد و به توحید خاص راه نیافت و با اسـالم و توحیـد اسـالمی از    » تثلییث«ولی متأسفانه با خرافۀ  -2

 راه انصاف، روبرو نشد.



 ٣٥  تحلیل ماجرای عاشوراقسمت سوم: موّحدان و 

تغییر دهـد و اگـر   با عمل را شرایط  ،اگر توانست ؛قیام کند اي در جامعه مشاهده کرد، کژي
 ناراضـی بـاقی بمانـد. امـام حسـین      باید قلباً ،با زبان و اگر با زبان نیز موفق نشد ،نتوانست

 . آري، او بـراي "ترین کسی هستم که باید این اوضاع را تغییـر دهـم   من شایسته"گفت:  می
قیام نمود، نه براي آن که بعد  از شهادت، در ماتمش اشـک بریزنـد و بـر سـر و      اعاد عدل

 سینه بکوبند!

                                                                                                               
اند، فراوان نام برده شده است. پیامبر خـدا   ها قیام کرده ه علیه بدعتدر عالم اسالم از گروه مصلحانی ک -1

 هـا قیـام    ها در امت من پیدا شد، بر دانشمندان است که بر ضـد بـدعت   زمانی که بدعت«اند:  فرموده
 .»ها) از رحمت خدا به دور است کننده (در برابر بدعت کنند و دانش خود را آشکار سازند و سکوت





 
 
 

 

 قسمت چهارم:
 هاي نهضت عاشورا ریشه

در سال شصت هجرت معاویه براي فرزندش از مردم بیعت گرفت و چون بیمار شد بـه  
را خوار ساختم و عـرب  فرزندم! من کارها را هموار کردم، دشمنانت "فرزندش یزید گفت: 

را به اطاعت تو درآوردم و اینک از چهار کس بیم دارم: حسین بن علی، عبـداهللا بـن عمـر،    
مردي عابد است و سرانجام  ،و اما عبداهللا بن عمر عبداهللا بن زبیر و عبدالرحمن بن ابی بکر.

سـت و از  اش بـه زن ا  عبدالرحمن بن ابی بکر نیـز تمـام دلبسـتگی    ؛با تو بیعت خواهد کرد
اش  ولی زبیر، شجاع و مکار است، اگر به او دست یافتی پاره پـاره  ؛کند یاران خود تقلید می

کن. مردم عراق طرفدار حسین بن  علی هستند، اگر بر ضد تو قیام کرد و بر او ظفر یـافتی  
 .")1(از او درگذر که عالوه بر خویشاوندي صاحب حق بزرگی است

ول رجب سال شصت هجري به حکومت رسید. در زمـان  معاویه فوت کرد و یزید در ا
اي بـه ولیـد نوشـت کـه      یزید حاکم شهر مدینه ولید بن عتبه بن ابی سفیان بود. یزیـد نامـه  

امان به بیعت مـا وادار کـن. ولیـد     حسین و عبداهللا بن عمر و عبداهللا بن زبیر را سخت و بی
 آنان فرا خواند.

زنی ولید ما را براي چـه امـري    فت: حدس میگ ÷عبداهللا بن زبیر به حسین بن علی 
و ما را خواسته تا بـه بیعـت    معاویه درگذشتهکنم  خواسته است؟ حضرت فرمود: تصور می

کسـی  "موضوع را مطرح کرد، امام حسین چنـین فرمـود:    وادار کند، و چون ولید شفرزند
نید و چون شما بـین  کند، باید موضوع را در بین مردم علنی ک مانند من به تنهایی بیعت نمی

 .")2(را به بیعت خواندید، ما را نیز بخوانید تا کار یکجا صورت پذیردها  آن مردم آمدید و

                                           
شـده   بعد از هجرت، همسر رسـول خـدا   » ام حبیبه«پدر معاویه بود، دختر ابوسفیان به نام ابوسفیان  -1

 بود.
اسـت کـه   » تاریخ محمـد بـن جریـر طبـري    «ترین مدارك تاریخ در بررسی وقایع عاشورا،  یکی از مهم -2

 باشد و فاصله چندانی با صدر اسالم ندارد. مربوط به قرن سوم هجري می



 عاشورای دین، عاشورای مذهب    ٣٨

پدر معاویه، ابوسفیان و همسر ابوسفیان، هند بود که در جنگ بدر عالوه بر عمو، پدر و 
ل ایـن  حس انتقـامجویی در د  نوعی که عقیده دارند شیعیان و برادرش نیز کشته شده بودند

  خانواده نسبت به خاندان پیامبر باقی مانده بود.
تا مرگ معاویه هیچگونه اقدامی بر ضد بنی امیـه انجـام نـداد، چنانکـه      ÷امام حسین 

معاویه به امام حسین نوشته بود: به من رسماً گزارش رسیده که تو قصد سوئی در حکومت 
یی و مردم را در فتنه بیندازي! و امـام  من داري، مبادا کاري انجام دهی که ایجاد اختالف نما

به معاویه نوشت که گزارش رسیده به تو دروغ است و من قصد انقالب بر ضـد حکومـت   
 .)1(تو را ندارم

ط از آمادگی جامعه براي یک حرکـت  یزمانی آغاز شد که همه شرا ÷قیام امام حسین 
است که حکومـت را  مردي  هشد تربیت ÷حسین  ،کرد. از سوي دیگر انقالبی حکایت می

مندي  هاز نظر عالق ÷دانست! بنابراین، حرکت امام حسین  اي می تر از کفش پاره ارزش بی
را مهمتر ها  آن هایی بود که به حکومت نبود، بلکه به خاطر مقابله با مظالم و برقراري ارزش

که سران  بود اي به پشتیبانی آن نیروي مردمی ،دانست و امیدش بعد از خدا از جان خود می
 .)2(و بزرگان شهر کوفه نیز آن را تایید کرده بودند

کوبیدن باطل و تثبیت حق  درهم ÷آري، هدف از تشکیل حکومت از نظر امام حسین 
دهد که  اسالمی، بار دیگر احیا شوند. تاریخ گواهی می هشد قوانین پایمال ،بود، تا در پناه آن

ی کرده بود. هردو در یک مسیر و با یـک  را ط ÷نیز همان راه امام حسن ÷امام حسین 
ا ، امـ کردند. امام حسن با سپاه پدرش به طرف سپاه معاویـه حرکـت کـرد    هدف حرکت می

در آخرین لحظه به سپاه معاویه پیوستند. سپاه امـام حسـن   ها  آن سپاه امام حسنگروهی از 
را احاطـه   در ناحیه مدائن مستقر شده بود و امام دیـد کـه پیـروان سسـتی اطـراف او      ÷
و آنچه هم از سپاهش باقی مانده بود سر به شورش برداشـته بـه چـادر فرمانـدهی     اند  کرده

                                           
 .49رجال کشی، صفحه  -1
که تعداد نیروهـاي حـامی امـام حسـین      161، ص 8تاریخ ابن کثیر، ج  – 262، ص 4تاریخ طبري، ج  -2

  اند. هزار نفر گفته 40تا  18را بین 



یشه  ٣٩  های نهضت عاشورا قسمت چهارم: ر

ور شده بودند. حتی با خنجر به امام حسن سوء قصد شد و  (محل استقرار امام حسن) حمله
این سپاه متزلزل، سپاه منظم معاویـه قـرار   . در مقابل )1(ایشان را از ناحیه ران مجروح کردند

در این چنین شرایطی یک خبر مهم نیز رسید که روم شرقی از اختالفات مسـلمانان  شت. دا
افتاد. در اینجا  اساس اسالم به خطر می ،سوء استفاده کرده و قصد حمله دارد. به این ترتیب

کند و به دنبال حکومـت بـراي خـود نیسـت، بـه       همان امامی که براي اسالم و خدا کار می
این بود که معاویـه  » نامه صلح«براي صلح حاضر است و یکی از مفاد آن  معاویه پیام داد که

حق ندارد کسی را براي بعد از خود جانشین قرار دهد، زیـرا حکومـت مـوروثی نیسـت و     
 تعیین خلیفه با شوراي مسلمین است.

                                           
ترین حقایق تاریخ تشیع این است که ائمه و بزرگان این مـذهب همـه بـه وسـیله طرفـداران       از عجیب -1

 ران و سپاه امام حسن به آن حضرت مشهور است.خودشان شهید شده یا آسیب دیدند. خیانت یا





 
 
 

 

 قسمت پنجم:
 رسیدن به سرزمین کربالو چگونگی  ÷امام حسین 

ت خلفاي راشدین، مـردم همـان حکومـت قـرآن و     و آغاز خالف جبا فوت رسول خدا 
خلفا  ،حکومتی و اجتماعیدر حل مشکالت نیز  ÷علی  و سنت را بین خود شاهد بودند

او پسرش یزید را وارث خود قـرار   به حکومت رسید.اما سرانجام، معاویه  کرد. را یاري می
سـه  امام حسین  ،داد و حکومت شورایی را به حکومت وراثتی مبدل ساخت. در آن شرایط

 :گزینه بیشتر پیش رو نداشت
 پذیر نبود. که بدون داشتن نیروي الزم امکان ،مبارزه با حکومت یزید -
کـه ایـن راه را در    ،در پناه بیعت با یزید به هدایت علمی و فرهنگی جامعه پرداختن -

 دید. شأن خود نمی
ر عمومی را مبارزه و در صورت عدم موفقیت، انتخاب شهادت تا شاید روشنی افکا -

 .)1(در شهادتش فراهم آورد
البته نقش مردم مکه و مدینه را نیز نباید در نهضت عاشورا نادیده گرفت. گروهی از 

آوردند و  ا خود میهایی ب م و بررسی وضع حکومت، گزارشاصحاب با مسافرت به شا

ِ �َ ﴿ دارد که در مقام ما را بر آن می شرایط موجودنمودند که  اعالم آمادگی می  ۡ�َقِّ ٱۡهُدوَن ب
. صورت گیردامام حسین  با رهبريِ اصالحات،این باشیم و چه بهتر که  ﴾١٥٩َ�ۡعِدلُوَن  ۦَو�ِهِ 

هاي پی در پی از امام حسین درخواست رهبري  فرستادن نامه در همین ایام نیز مردم کوفه با
ه رجب سال در شب یکشنبه هشتم ما ÷کردند. نتیجتاً امام حسین جامعه اسالمی را می

شصتم هجري، قبل از دعوت عمومی حاکم مدینه جهت گرفتن بیعت براي یزید، از مدینه 
 :عمل کرد هشریف هآیاین به طرف مکه حرکت کرد و به مفاد 

                                           
نکته قابل توجه این است که امام حسین در زمانی راه سوم را انتخاب کرد که همه پیـروانش دور او را   -1

 خالی کردند.



 عاشورای دین، عاشورای مذهب    ٤٢

ِينَ ٱ﴿ ْ ِ� َسبِيِل  �َّ ْ َوَ�َٰهُدوا ْ َوَهاَجُروا ِ ٱَءاَمُنوا ۡ�َظُم َدرََجًة عِ  �َّ
َ
نُفِسِهۡم أ

َ
ۡمَ�ٰلِِهۡم َوأ

َ
ِۚ ٱنَد بِأ َّ� 

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم 
ُ
 .]٢٠[التوبة:  ﴾٢٠ لَۡفآ�ُِزونَ ٱَوأ

یشان جهـاد کردنـد در   نهااآنانکه ایمان آورده و هجرت نمودند و در راه خدا با مال و ج«یعنی: 
 .»ترند و هم اینانند که کامیابند مرتبه نزد خداوند بلند
رزادگان و جمعی از اصحاب خویشاوندان، فرزندان و براد ÷امام حسین  ،در این سفر

 را به همراه خود برد.
یـک حرکـت تـاریخی مبتنـی بـر آیـات قـرآن و مشـورت بـا بزرگـان و            ،بدین ترتیب

(که  )1(کرد: امام این آیه را تالوت می ،کوفه، آغاز شد و هنگام خروج از مدینه ننظرا صاحب
 در خروج از مصر بعد از قتل غیر عمد بود). ÷وصف الحال موسی

ٰلِِم�َ ٱ ۡلَقۡومِ ٱِمۡنَها َخآ�ِٗفا َ�َ�َقَُّبۖ قَاَل َرّبِ َ�ِِّ� ِمَن  َرجَ فَخَ ﴿  .]٢١[القصص:  ﴾٢١ ل�َّ
نگریست از شهر بیرون شد، گفت: پروردگارا!  پس بیمناك و در حالی که [به هرسو] می«یعنی: 

 .»مرا از گروه ستمکاران نجات بخش
ن عقیل پسر عموي خود را جهـت تحقیـق   مسلم ب ÷البته قبل از حرکت، امام حسین 

از مدینه بـه مکـه رسـید، بنابـه آثـار،       ÷به کوفه فرستاده بود و چون کاروان امام حسین 
 آنحضرت این آیه را تالوت فرمود که:

ا﴿ ن َ�ۡهِديَِ� َسَوآَء  َولَمَّ
َ
ٓ أ َه تِۡلَقآَء َمۡدَ�َن قَاَل َعَ�ٰ َرّ�ِ بِيلِ ٱتَوَجَّ  .]٢٢[القصص:  ﴾٢٢ لسَّ

و چون (موسی) رو به جانب مدین آورد با خود گفت: امیدوارم پروردگارم مـرا بـه راه   «یعنی: 
 .»راست (و نجات از ستمگران) هدایت فرماید

رفت و گفت: اگر  ÷در مکه به دیدن امام حسین  ،)2(عبداهللا بن زبیر، پسر زبیر مشهور
من تمام است، مردم عراق  بر  حجت کنیم. امام گفت: شما در مکه بمانید ما با شما بیعت می

                                           
دهد که رجوع امام حسین، در تمام مراحل نهضتش، به قرآن بود و ایـن شـاگرد ممتـاز     شواهد نشان می -1

در تمام طول مسیر از مدینه تا کربال، در مواضع مختلـف آیـات    و علی  دا تربیت شده رسول خ
 .2911ص  7تاریخ طبري ج  – .گرفت کرد و از خداوند مدد می متناسب قرآنی را تالوت می

 بود و خواهر عایشه را به همسري داشت. جناق رسول خدا زبیر با -2
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کنم، چنانچه خطري پیش آمـد و موفـق    اگر به مقصود رسیدم عمل می اند، مرا دعوت کرده
 کنم. ام، من به گنهکاران و متجاوزان کمک نمی نشدم، جانم را در راه خدا داده

در کوفـه یکـی از اصـحاب     .همه جا پخش شـد  ،به مکه ÷خبر پناه بردن امام حسین
اي در منزلش تشکیل داد کـه موضـوع    جلسه ،به نام سلیمان بن صرد خزاعی جخدا رسول 

 آن جلسه به قرار زیر بود:
 ؛به مکه ÷بردن امام حسین  پناه -1
 ؛عدم بیعت آن حضرت با یزید -2
 دعوت امام به کوفه. -3

 اي مبنی بر حمایت و دوستی، براي امام حسین به مکه فرستادند. امام در جواب نامه آنها
به جان خودم سوگند امام نیست، مگر کسی که در میان مردم براساس کتاب " نوشت: ها آن

خدا داوري کند و دادگر بوده از راه مسـتقیم دیانـت منحـرف نشـود. اگـر نماینـدگان مـن        
هـا نوشـته شـده     نظران و عموم مردم بر آنچه در نامـه  گزارش دهند که خردمندان و صاحب

 .")1(شما خواهم پیوست اتفاق نظر دارند، من به زودي به
بـه امیـد آنکـه شـیعیان و طرفـدارانش       ÷نامه پیداست امام حسین همانگونه که از متن

 رفت. قدم هستند پیش می مردمانی ثابت
یزید، نعمان بن بشیر والی کوفه را خلع و ابـن زیـاد را مـأمور سـرکوب      ،از سوي دیگر

 ،)2(وز توقف در مکه و انجام عمرهبعد از چهار ماه و پنج ر ÷مخالفان کرد و امام حسین 
از مکه به کربال، هر دسـته و   ÷به طرف کربال حرکت کرد. در تحلیل حرکت امام حسین 
 انـد:  اي حتی گفته دسته اند! ها بافته گروه، مطابق میل و سلیقه خود و قبول اجتماعشان، قصه

ه کربال بایـد قـبال حـج بـه     مقام کربال باالتر از مکه بود (و از اینرو امام حسین براي ورود ب
 آورد). جاي می

                                           
 .26ص  – 4جلد  –تاریخ طبري  -1
 قبال حج واجب را انجام داده بود. ت امام حسین بر طبق گزارشا -2
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خبر دادند که مـأموران   ÷ها، به امام حسین  تخیالت و داستانسرایی هاما به دور از هم
پس من باید هرچه زودتر از مکـه  "یزید در کمین هستند تا شما را ترور کنند و امام فرمود: 

باقی بماند. اگـر مـأموران   خارج شوم تا حرمت خانه خدا به عنوان محل امن الهی، همچنان 
یزید موفق شوند مرا در اینجا بکشند، ممکن است این کار یک رسم شود و در نتیجه دیگر 

مـأموران   ،مکه را ترك کـرد. در میـان راه   ،رو . از این)1("کسی در مکه در امان نخواهد بود
ه مسـلمانان جـدا   روي؟ چرا از گرو رد، به کجا میگفرماندار مکه، راه را بر او بستند که باز 

داد، ایـن   را کنار زده و در حالی که به راه خود  ادامه میها  آن ÷شوي؟ و امام حسین  می
 آیه قرآن را تالوت کرد که:

نُتم بَرِٓ� ﴿
َ
ا َ�ۡعَملُوَن  ُٔ ّ�ِ َ�َمِ� َولَُ�ۡم َ�َملُُ�ۡمۖ أ نَا۠ بَرِٓيءٞ ّمِمَّ

َ
ۡ�َمُل َو�

َ
آ أ [يونس:  ﴾٤١وَن ِممَّ

٤١[. 
کنم بیزارید و مـن از   عمل من از آن من و عمل شما براي شماست، شما از آنچه من می«یعنی: 

 .»کنید به دور و جدا هستم آنچه شما می
گرفتن مسلم بن عقیل در کوفه چنان باال گرفته که  رسید کار بیعت خصوصاً آنکه خبر می

ا بـه تصـرف   با گروه کثیري مقر حکومت را به محاصره درآورده و نزدیـک اسـت کوفـه ر   
 یمان را با تهدید فراري داد.الدرآورد. البته متعاقباً ابن زیاد مردم ترسو و ضعیف ا

هایی نیز براي رؤساي بصره فرستاد  داد و نامه ها را می مرتب جواب نامه ÷امام حسین 

وقد بعثت رسـو� إيل�ـم بهـذا الكتـاب وأنـا « ها نوشت: که از آنجمله در یکی از آن نامه
 .»ىل كتاب اهللا وسنة نبيهأدعو�م إ
ام (قیس بن سهر صیداوي) ارسال داشته شـما را   من این نامه را به وسیله فرستاده«یعنی: 
 .»کنم که کتاب خدا و سنت پیامبرش را زنده کنید دعوت می

کرد ممکن است این نامه دسیسه ابن زیاد باشـد، نامـه    که فکر می ،یکی از رؤساي بصره
رسـان را اعـدام کـرد!     ل عبیداهللا بن زیاد داد و او هم بدون محاکمه نامهرسان تحوی را با نامه

                                           
آنجا کسی حق تعرض به انسان را ندارد و آیاتی از قرآن بر پیرامونش حرم امن الهی است و در  کعبه و -1

 .﴾َ�َن َءاِمٗنا ۥَوَمن َدَخلَهُ ﴿ فرماید: که می 97عمران آیۀ  کند، از جمله در سوره آل اللت میاین امر د
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دریافـت   ،او را در محاصره داشـت  خبر اعدام پیکش را زمانی که سپاه حرّ ÷امام حسین 
 نمود و در حالی که اشک در چشمانش حلقه زده بود فرمود:

َ ٱرَِجاٞل َصَدقُواْ َما َ�َٰهُدواْ  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱ ّمِنَ ﴿ ن قََ�ٰ َ�َۡبهُ  �َّ ن يَنتَِظُرۖ  ۥَعلَۡيهِ� فَِمۡنُهم مَّ َوِمۡنُهم مَّ
لُواْ َ�ۡبِديٗ�   .]٢٣[األحزاب:  ﴾٢٣َوَما بَدَّ

و بعضی از آنان به تعهـد  اند  از مؤمنان مردانی بر آن پیمان که بسته بودند تحقق بخشیده«یعنی: 
هـیچ وجـه تبـدیلی (در پیمـان خـود)       و برخـی از ایشـان در انتظارنـد و بـه    انـد   خود عمل کـرده 

 .»اند نیاورده
امام حسین نامه دیگري نیز به سران پنجگانه بصره ارسال کـرد کـه طبـري آن را چنـین     

 ):357ص  5گزارش نموده است (ج 
اما بعد، خداوند محمد صلی اهللا علیه وآله وسلم را از بین مخلوقات خود برگزیـد و او  «

اي رسـالت برگزیـد. سـپس او را وفـات داد در حـالی کـه       را به نبوت کرامت بخشید و بر
و آنچه را به وي وحی شده بود به مردم ابـالغ کـرد. مـا اهـل و      خیرخواه بندگان خدا بود،

باشـیم، ولـی قـوم مـا دیگـران را       اوصیا و ورثه او هستیم و سزاوارترین مردم به حق او می
دار آن شدند بیشتر بود، در  ی که عهدهدانیم که حق ما نسبت به کسان برگزیدند. و ما خود می

(ابوبکر و عمر و عثمان) نیکو عمل کردند و اصالح آوردنـد و رعایـت حـق    ها  آن حالی که
را بیامرزد. من فرستاده خود را به نزد شـما  ها  آن را رحمت کند و ما وها  آن کردند، خداوند

کـنم. اینـک کـه     عـوت مـی  با این نامه فرستادم و شما را به کتاب خدا و سنت رسـول او د 
ها جاي آن را گرفته است، اگر شما سـخن مـرا بشـنوید و بـه      ها از بین رفته و بدعت سنت

 ».کن دستور من عمل کنید شما را به راه رشد هدایت می
هـدف و علـت حـرکتش را مشـخص کـرده و       ،بدین ترتیب، امام حسین در نامه خـود 

جاي آن را گرفته من قصد تغییر اوضـاع را   ها ها از بین رفته و بدعت چون سنت"گوید:  می
اند  پیروي امام حسین، راه آن بزرگوار را وارونه نشان داده . اما متأسفانه شیعیان مدعیِ"دارم

خـوانی و   و به جاي مبارزه جهت احقاق حق و آزادي و اجراي عدالت، به شـعار و روضـه  
اشورا را به نفع دشمنان اسالم و حقیقت نهضت ع ،و با انواع خرافاتاند  عزداري اکتفا کرده

نیز از آن خرافات استفاده کـرده مسـلمانان را   ها  آن که اند، مستشرقین مغرض گسترش داده
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علل الشـرایع  «از  )1(»ةاحلسـيني ةالسياس«گیرند! چنانکه ماربین آلمانی در کتاب  به تمسخر می

 :کند که نقل می» شیخ صدوق
دت رسید، آن شـهادت، امـروز همـان خونبهـاي     چون امام حسین در آن زمان به شها "

همه شیعیان معتقدند کـه آمرزیـده    ،شیعیان شده، به طوري که با ایمان به این شهید بزرگوار
(یعنی چنین القا شده که همه ساله در ایام عاشورا، مردم بـا بـر سـر و سـینه      "خواهند شد!

 شوند!) کوفتن و شیون و زاري، راهی بهشت می
 نویسد: مه میماربین در ادا

بار  ÷همانگونه که ما معتقدیم عیسی اند؛ شیعیان این عقیده را از ما (مسیحیان) گرفته"
شـویم   گناهان ما را به دوش گرفته و با اظهار عشق و شیفتگی به او، مـا راهـی بهشـت مـی    

 "گویند: امام حسین نیز با شهادتش بار گناهان پیروانش را بر دوش کشیده است! شیعیان می

و مقصـر  انـد   مسیحیان، شیعیان را هم شریک انحرافات دینی خود سـاخته  ،ین ترتیببد
 اند. کسانی هستند که آن خرافات را به نام دین اشاعه داده ،این امر

یی کـه از  هـا  نااز مدینه به مکه توسط کارو ÷به هر صورت، خبر حرکت امام حسین 
خواران معاویـه   ی بود  که هنوز جیرهاین در حال .به دیگر شهرها رسید ،شدند مکه خارج می

 ÷مـردم از علـی   ،مشغول بودند. اما همانگونه کـه پـس از قتـل عثمـان     ÷به لعن علی 
درخواست پذیرش حکومت را کردند، درخواست مردم بصره و کوفه از فرزند برومند علی 

 ها ادامه داشت. نیز همچنان با سیل نامه
 اندیشید که شاید این مردم، امـت  میو و ارسید ÷ صداي عاجزانه مردم به گوش امام 

و  حکومـت عادالنـه و اسـالمی برقـرار نمایـد،     بتوانـد  هـا   آن عمل باشند و با یـاري  میدان

من شما را به کتاب خدا و سنت «یعنی:  »جإ� أدعو�م إىل كتاب اهللا وسنة رسوهل«گفت:  می
 ،گـرفتن حکومـت   تهدف امام حسین از در دسـ  ،. به عبارت دیگر»کنم رسولش دعوت می

برقراري کتاب و سنت بود، نه نفس حکومت و اثبات امامت! بنابراین، باید گفـت کـه امـام    

                                           
 .46 تا 38صفحه  -1
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ها و احیاء سنت از طریق حکومت  بر طبق ترتیب ظاهري امور، براي دفع بدعت ÷حسین
 قیام کرد.

در ابتداي کار بدون هـدف حرکـت کـرده، درك     ÷آنان که بر این باورند امام حسین 
 ÷ها که قبل از حرکـت بـه دسـت امـام حسـین       آن نامه اند! از این نهضت نداشتهدرستی 

ایجاد هدف نکرده باشد، اگرچه انسان جانش را دوست دارد، اما ممکن  توانست رسید، نمی
اي از ایمان برسد که حاضر شود جانش را در راه ایمانش فـدا سـازد و ایـن     است به درجه

اسالمی در صحنه عاشورا شکل گرفت. امام حسین  به صورت یک حرکت عظیم ،جانفشانی
ترین گناهان اسـت. بایـد فریـاد     به این نتیجه رسید که در آن شرایط، سکوت از عظیم ÷

برآورد تا شاید دیگران بیدار شوند و چنانچه از این طریق بیدار نشدند و اتفاقا جـانش هـم   
اش باعـث   د. چـرا کـه تقیـه   تواند تقیه کن در معرض خطر قرار گرفت، چون رهبر است نمی

او ایستاد و دعـوتش را آشـکار کـرد، در     ،بدین ترتیب ش خواهد شد.یدعوت توحید محوِ
ها استوار ماند، مقاومت کرد تا دست به دست عوامل شرك و باطل ندهد  ها و مهلکه سختی

 و آئین توحیدي باقی بماند.
مردم را به سوي حوادث اما متأسفانه اهل منبر به جاي توضیح این حقایق عاشورا، 

کشانند و هدفشان این است که مستمع باید متأثر شود! در حالی که باید از  دلخراش می
هاي هدفی را استخراج کرد تا آن امام قرآنی و  هاي امام حسین و حرکتش، درس البالي نامه

ِ ﴿ اصحابِ معلوم گردد که امام  بهتر شناخته شوند و تا ﴾١٥٩َ�ۡعِدلُوَن  ۦَو�ِهِ  ۡ�َقِّ ٱَ�ۡهُدوَن ب
و یارانش چگونه پاسدار حدود الهی بودند و چگونه فداکاري کردند. تا شاید  ÷حسین 

کردن، از حرکت وي تبعیت  زدن و زاري عالقمندانِ به پیروي از آن حضرت، به جاي سینه
 کنند.

و زد. از آن جملـه ا  در کوفه دست به کشتار می» ابن زیاد«در راه بود و  ÷امام حسین 
رسان امام حسین، مسلم بن عقیل نماینده امام و برخی از  رئیس قبیله و نامه» هانی بن عروه«

 ،مخالفت با یزید و همکاري با امام حسین کشـت. از سـوي دیگـر    بزرگان کوفه را به جرم
با حر بن یزید ریاحی بود و چـون امـام    ،اولین برخورد امام حسین در بین راه مکه به کوفه

آب دادنـد. حـر از    انش از قبل خیمه زده بودند، امام دستور داد به سپاهیان حرّحسین و یار
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میل هـم نـدارم    و من مأمورم"گفت:  اي بود که دیر بیدار شد. در ابتداي کار می همان دسته
مردم بـا شـما   ". به امام گفت: "خواهم نان و آبم قطع نشود نوه پیامبر خدا را بکشم، من می

خـود را ملـزم بـه    من هم زمانی ". امام فرمود: "جهت حرکت کردید بیموافق نیستند، شما 
نـه،   ". حـر گفـت:  "گـردم  دانم که مردم موافق باشند و اگـر راضـی نیسـتند، بـازمی     قیام می

پس اجازه بدهید به کوفه بروم ". امام فرمود: "توانم اجازه دهم بازگشت شما را به مکه نمی
. امام حسـین  "این را هم اجازه ندارم". حر جواب داد: "و ببینم آیا مردم راضی هستند یا نه

 ."جنگم با نوه پیامبر نمی" حر گفت: ، اما "شمشیر بیرون آر تا بجنگیمپس "گفت: 
ماند تا هنگام ظهر فرا رسید و چون مؤذن نداي اذان سـر   ÷حر در مقابل امام حسین 

را نگـه   یـک دسـت دنیـا   حـر بـا    ،بـدین ترتیـب   داد، پشت سر امام حسین به نماز ایستاد.
 داشت و با دست دیگر آخرت را. می

اي مردم، به خداي عزوجل سوگند که مـن  "امام حسین به سپاه حر فرمود:  ،قبل از نماز
هاي شما به دست من رسـید. شـما فرسـتادگانی بـه      ام. تا نامه به اراده خود پیش شما نیامده

ید به وسیله تو خداونـد مـا را هـدایت    سوي من فرستادید که ما امامی نداریم. گفتید که شا
ام تا با شـما عهـد و پیمـان بنـدم، اگـر از آمـدنم        کند، شما مرا خواستید که من آمدم، آمده

 ."روم گردم و به همان جائی که ابتدا بودم می خشنود نیستید بازمی
در حالی که سپاه حر  چون عصر شد، نماز عصر به جاي آوردند و سپس حرکت کردند.

کرد و چون توقفی پیش آمد، امام حسین خطاب به  و یارانش را تعقیب می ÷سین امام ح
فرمود: هرکه حـاکم سـتمگري را ببینـد کـه      جاي مردم! پیامبر خدا "جمعیت حاضر گفت: 

محرمات خدا را حالل شمارد و پیمان خـدا را بشـکند و بـرخالف سـنت پیـامبر در میـان       
آنگاه با دست و زبـان علیـه آن حـاکم بـه مقابلـه      بندگان خدا به گناه و تعدي عمل کند، و 
برد که حاکم ستمگر را خواهد برد. اي مردم بدانید  برنخیزد، خداوند او را به همان جایی می

و اطاعت خداي رحمان را رها کرده، اند  الش) به اطاعت شیطان درآمدهکه اینان (یزید و عم
 ترین کسـی هسـتم کـه عیـب     من شایسته اند، حرام خدا را حالل و حالل او را حرام شمرده

را بگویم و نهی از منکر کنم، اگر با من بیعت کنید و به راه رشد رفته اید. من حسـین  ها  آن
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ي شماست و کسانم با کسان شما نهااپسر علی هستم، پسر فاطمه، دختر پیامبر که جانم با ج
 ."و مقتداي شمایم

ندیشه خودت بـاش! اگـر جنـگ کنـی     تو را به خدا در ا"گفت:  ÷حر به امام حسین 
ترسـانی؟ مـرگ در راه    مرا از مـرگ مـی  "در پاسخ گفت:  ÷. امام حسین "شوي کشته می

. حر چون این سـخن را شـنید بـه یکسـو     "خدا براي مسلمان عار نیست بلکه افتخار است
به  اي سر رسید و نامه» عبیداهللا بن زیاد« که پیک شتافت و در اندیشه و حیرت فرو رفته بود

 داد. حر نامه را گشود که در آن چنین نوشته شده بود: اودست 
آب و علـف نگـه    بی در همان جا حسین را در زمین ،چون این نامه به دست تو رسید"

 ."دار

 "اي؟ براي چه کاري آمـده "از یاران امام حسین رو به پیک کرده و پرسید: » ابوالشعثاء« 
در پاسخ، این آیـه قـرآن را تـالوت کـرد کـه      » لشعثاءابوا. «"ام اطاعت پیشوایم کرده"گفت: 

 فرماید: می

ٗة يَۡدُعوَن إَِ�  وََجَعۡلَ�ُٰهمۡ ﴿ �ِمَّ
َ
وَن  ۡلقَِ�َٰمةِ ٱَوَ�ۡوَم  �َّارِ� ٱأ  .]٤١[القصص:  ﴾٤١َ� يُنَ�ُ

کننـد و در قیامـت    براي آنان پیشوایانی قرار دادیم که آنان را به سوي جهنم دعوت مـی «یعنی: 

 .)1(»ري نخواهند شدهیچ یاو
را نگه داشت تا سپاه عمر بن سعد رسید. آنگاه  ÷حر آنقدر امام حسین  ،بدین ترتیب

اگـر  "گو نشستند که با امام حسین چه کنـیم. عمـر سـعد گفـت:     و حر و عمر سعد به گفت
. در اینجا حر ناگهان بیدار شد که "کشیم و مأموریت ما هم همین است بیعت نکرد او را می

بزرگی شده است. احساس  هده است، چه گناه عظیمی مرتکب شده و عامل چه فاجعچه کر
 ،کرد که چند لحظه بیشتر، بین حق و باطل یا بهشت و دوزخ فرصت ندارد. از سوي دیگـر 

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

                                           
شود که حتی پیروان واقعی امام حسین نیز، به تبعیت از رهبرشان، بنابر تعالیم قرآنی سـخن   می مشاهده -1

 کردند. گفته و عمل می
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 شدن یر و کشتهشمش -1
 بیعت با ظالم و قبول ذلت -2

 الذله (ذلت و خواري از ما دور است). ااما، هیهات من
اي از  پشیمانی سراپاي وجود حر را فرا گرفت. حوادث جنگ احد را به یاد آورد که عده

به طمع غنائم مواضع خود را رها کرده و موجب شکست سپاه اسالم و عامل  ها نامسلم

َولََقۡد َ�َفا ﴿ را بخشیدها  آن پیامبر شدند، ولی معذالک خداوند شهادت حمزه عموي
 .»درگذشتشان  خداوند از لغزش« .]١٥٢[آل عمران:  ﴾َعنُ�مۡ 

انقالبی دیگر در دل حر پدید آمد که روحی تازه در او دمید. برخاسـت و ابتـدا بـه نـزد     
مـأیوس  هـا   آن مکـاري مذاکره و اتمام حجت کرد و وقتی از هها  آن سپاهیان خود رفت. با

درخواست بخشش، گره زده و بر گردن آویخت و بـه سـوي امـام     هها را به منزل شد، کفش
ام تا آمرزیده شوم، اگرچه تـو را در بنـد نگـه     اي امام! من آمده"حسین رفت. فریاد برآورد: 

ت فرمود: . در برابر این صحنه آن امام بزرگوار با صالب"ام، اکنون توبه کرده و پشیمانم داشته
 ."ي، تو آزادي، باب رحمت خداوند همیشه باز استآري، تو حرّ"

یی کـه امـروز داعیـه عشـق و     هـا  نااي تأمل کنیم. آیا انس بهتر است در این صحنه لحظه
 محبت حسین را دارند، داراي چنین صبر و تحمل و گذشتی چون او هستند؟ که اگر کسـی 

خرین لحظه متوجه گناه خود شده، با شـرمندگی  را تا سرحد مرگ برده باشد ولی در آها  آن
گـذرد کـه زیـر     در حالی که بدانند چیـزي نمـی   ،گذرند بیاید و عذرخواهی کند، از او درمی

کننـد حسـینی    و نمـی  که چون حسین عمـل نکـرده   هایی آن روند؟ سبان میاشمشیر و سم 
 ر کنند!نیستند، هرچند روز عاشورا یک دامن اشک بریزند و چند خروار برنج نذ

حر به دنبال محل خاصی براي توبه نگشت. او نگفت: من باید به کنار قبر علی و پیـامبر  
بروم و توبه کنم. با خدا پیمان بست و چون مورد ظلم هم حاضر بـود، از شـخص مظلـوم    

کننـد و چـه    داننـد چـه مـی    کـه مـی   هـایی  آن طلب عفو کرد. اکنون او انسانی آزاد است. از
هاي درونی، در جهت انتخـاب خـود    جدانی آرام و فارغ از همه کشمکشخواهند و با و می

 گام برداشت.
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کـردن حسـاب نفـس در جهـت کسـب رضـایت        دانند که یکسره حرهاي زمانه همه می
ـ که رضایت نفس را در اعمـالی چـون ع   هایی آن وجدان، چه معنایی دارد و ل و تَـــ م و کُلَ

جوینـد،   کـردن مـی   در روز روشن شمع روشـن  خوانی و زدن و تعزیه برداشتن و سینه حجله
بـه کمـال و   » من درآوردي«با اینگونه ابزار و اعمال  ها انسانمتوجه نیستند که اگر قرار بود 

کمال  هتقوي برسند، پس باید گفت که اعمالی چون رقص قبائل آفریقا بر گرد آتش نیز مای
در پیروي از کتاب خدا و سـنت  شود! در حالی که راه کمال و تقوي را باید  و رستگاري می

ها! امام حسـین   نه با پیگیري اوهام و بدعت ،جستجو کردها  آن رسولش و عمل به مقتضاي
میان شما و خدا هستم، بلکه راهی را نشان داد که اگر انسان از آن  ههرگز نگفت: من واسط

مـام حسـین و   سـرایی بـراي ا   نوحـه  ،تواند به قرب خدا نایـل آیـد. از ایـن رو    راه برود، می
آورد، بلکه دسـتاویز مناسـبی بـراي     عزاداري براي او، نه تنها کمالی براي پیروان به بار نمی

 دهد. تمسخر شیعیان به دست دشمنان می
و یـا  انـد   اینان که امروز راه امام حسین را نادیده گرفته و در حسرت سفر به کربال مانده

کنند، شامل این  ت بین خود را دنبال میمود ،تدر حقیق ،ها ها و عزاداري با به پاداري هیئت
 که:اند  آیه کریمه

َما  َوقَاَل ﴿ َۡذتُمٱإِ�َّ ِ ٱّمِن ُدوِن  �َّ ةَ بَۡينُِ�ۡم ِ�  �َّ َودَّ ۡوَ�ٰٗنا مَّ
َ
ۖ ٱ ۡ�ََيٰوةِ ٱأ ۡ�َيا  .]٢٥[العنكبوت:  ﴾�ُّ

زنـدگی دنیـا موجـب    ها (و مظاهري) براي خود ساخته اید تـا در   شما، غیر از خدا، بت«یعنی: 
 .»مودت وانسی میان شما باشد

» عبـادت «به نـام   ،محفل پلو و چاي  یا روضه حسین کشی یا محفلی با نام امام حسین 
هاي دنیوي! در بنیادهایی چون خانقاه، محفل فاطمیون، هیئت  اما عمال در جهت رتق و فتق

هـا و   ها کـه از طریـق بـدعت    تابوالفضل، هیئت رقیه، حسینیه، زینبیه و... ولی اینگونه مود
شود، انحـراف در دنیـا و لعـن اخـروي را بـه همـراه        ترویج خرافات به نام دین حاصل می

 خواهد داشت.

َوٮُٰ�ُم  لۡقَِ�َٰمةِ ٱُ�مَّ يَۡوَم ﴿
ۡ
َوَما  �َّارُ ٱيَۡ�ُفُر َ�ۡعُضُ�م بَِبۡعٖض َوَ�ۡلَعُن َ�ۡعُضُ�م َ�ۡعٗضا َوَمأ

ِٰ�ِ�َن   .]٢٥العكنبوت: [ ﴾٢٥لَُ�م ّمِن �َّ
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کنند و برخی از شما برخـی   سپس در روز قیامت برخی از شما برخی دیگر را انکار می«یعنی: 
 .»تان آتش است و یاوري هم ندارید فرستند، جایگاه دیگر را لعن می

و نوحـه  زننـد، یکـی بـاالي منبـر رفتـه و روضـه        می شب به دور هم حلقه 10 ،هرسال
کنند این کارهـا عبـادت اسـت! امـا ایـن       تصور می ؛کوبند نه میخواند و بقیه بر سر و سی می

 فرماید: کارها عبادت نیست، بلکه بازیچه قراردادن دین است، همانکه قرآن می

ِينَ ٱ َوَذرِ ﴿ ْ ٱ �َّ َُذوا ۡ�ُهُم  �َّ ۚ ٱ ۡ�ََيٰوةُ ٱدِيَنُهۡم لَعِٗبا َولَۡهٗو� وََغرَّ ۡ�يَا  .]٧٠[األنعام:  ﴾�ُّ
شان داده،  و زندگانی دنیا فریباند  دین خویش به بازیچه و سرگرمی گرفته کسانی را که«یعنی: 

 .»رها کن
 ها: آري، امروز مذهبی

﴿ ْ ُعوٓا يۡهِۡم فَرُِحوَن  َ�َتَقطَّ ۡمَرُهم بَۡيَنُهۡم ُزُ�ٗرۖ� ُ�ُّ ِحۡزبِۢ بَِما َ�َ
َ
 .]٥٣[املؤمنون:  ﴾٥٣أ

 .»دلشادنداند  اي به آنچه پسندیده دسته و هراند  شان را بین خود قطعه قطعه کرده دین«یعنی: 
به جاي استعانت از خداوند، از علی  ،دارند اي برمی خیزند یا وزنه امروز که از جاي برمی

: گوینـد  ها مـی  شان یا علی است! در خداحافظی گیرند! سالم و خداحافظی و حسین مدد می
 !»دست علی به همراهت«

که خدا را فراموش کرده و بندگانش را به جـاي او  دهند  نشان می با گفتار و کرداریعنی 
دهند! ظهر عاشورا مسجد را خالی و تکایا  ترجیح می» عبادت«را بر » مراسم«و اند  قرار داده

کوبنـد! کیسـت    اي از بندگان خدا به سر و سینه می کنند! و براي بنده و میادین شهر را پر می
 کنید؟ چرا بر طبق فرمان خدا عمل نمی که بپرسد اگر قصد تقرب به سوي خدا دارید پس

آیا کسانی که بیت المقدس را فتح کردند عاشورا و تاسوعا داشتند؟ مراسـم عـزاداري و   
فرهنگ تربیتی قرآن فراموش  ،کردند؟ متأسفانه با چنین مراسمی هاي گوناگون برپا می هیئت

کنند که رضـایت  هاي دلخراش باقی مانده است، تا مردم تصور  شده و فرهنگ حفظ صحنه
ها است! اگر از همان دوران کودکی، صفات ارزنده مبارزاتی و اخالقی  خداوند در این گریه

طبعاً امـروز بـه جـاي ملـت      ،شد این مرز و بوم تلقین می در جان فرزندان ÷امام حسین 
خوانی، نهضت عاشورا را آنگونه  اگر به جاي عزاداري و روضه ملتی آگاه بودیم. ،اشک و آه

پـذیر   هـاي ضـعیف و ذلـت    گرفت و روحیـه  کردند، فرهنگ آزادگی پاي می ه بود بیان میک
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مقصر این اوضاع کیست؟ مقصر کسانی هستند که حسین را به زانو درآمـده   .شد حذف می
اي آب به این بچه (علـی   اگر به من ترحم ندارید، قطره«در برابر دشمن نشان دادند که مثالً 

را باور کنند یا مبـارزات عظـیم او    ÷التماس و تضرع امام حسین مردم، »! اصغر) برسانید
ها  آن بودن هاي دینی از جهت الگو و اسوه را؟ متأسفانه همچنان که همواره ارزش شخصیت

اي  .هاي اخالقی و مبارزاتی امام حسین نیز حذف گردیده اسـت  نادیده گرفته شده، ویژگی
آموختنـد و   قاومـت در احیـاي حـق را از او مـی    کاش مدعیان پیروي از این امام بزرگوار، م

براي کسانی که در برابر کمی فشـار تـن بـه تسـلیم و همـه گونـه ذلـت و         ،نهضت عاشورا
جان و مالش را براي بقـاي حـق اهـداء     ÷شد. امام حسین  دهند، درسی می چاپلوسی می

حسین نزدیـک کنـد    ها، به جاي آن که پیروان را به امام کرد. ما کجاییم و او کجا؟ این گریه
 ما را از او دور ساخته است.

این سخن امـامی اسـت    ."تو آزادي ":گوید در برخورد مجدد با حر می ÷امام حسین 
که قرآن را در سینه دارد و از فرهنگ تربیتی قرآن برخوردار گشته است. اگـر او از قـرآن و   

 اي حـر! تـو باعـث   "گفت:  کشید و می فرهنگ تربیتی قرآن خارج بود، باید فوراً شمشیر می
دعوت آن امام  ! اما چون"این همه مشکالت من شدي و اکنون مستوجب حد شرعی هستی

براي خدا و احیاء کتاب و سنت بود، با دلی پاك حر را بخشـید و وي را پـذیرفت و چـون    
همچنانکه مادرت از ابتدا تو  ،تو آزادي"حرّ ضربت خورد سرش را به زانو گرفت و فرمود: 

. و این است تفاوت امام رحمت با امام انتقـام. بـه راسـتی آنـان کـه حـق و       "نامید» حر«را 
اي نادرست از فرهنگ تربیتـی قـرآن ارائـه     دهند چنان جلوه حقیقت را کج و کوله نشان می

 که گوییی این کتاب به جاي هدایت، گمراهی را به ارمغان آورده است!اند  داده
خورجین نامه فرستاده شده را در مقابل سپاه دشـمن  دستور داد تا چند  ÷امام حسین 

حتی اسم بعضی از فرستندگان نامـه را   ؛"ها را شما فرستادید این"قرار دهند و سپس گفت: 
بیعـت  » مسـلم بـن عقیـل   «که او را عوت کرده و با ها  آن خواند. اما کسی جواب نداد، زیرا

آموزد که همیشه به توده مـردم   عاشورا به ما می ،کرده بودند در کوفه مانده بودند. از این رو
نباید اعتماد کرد، بلکه افراد تربیت شده را باید مد نظر آورد. اعتماد به کسانی کـه شـناخت   

 دهد. صحیح از توحید و دین ندارند، نتیجه مطلوب نمی
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گو و خنده و شوخی و هم گفت در شب عاشورا با ÷اصحاب امام حسین  کهاند  نوشته
من اهل شوخی نیستم ولی اشتیاق به لقـاء اهللا  "گفت:  شان مینحبیب بن مظاهر از بی .دداشتن

ست که قـرآن در  ا اي درست معکوس روحیه ،این روحیه ."امشب مرا شادمان ساخته است
 نماید که: مورد یهودیان تشریح می

َها  قُۡل ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ۡوِ�َ  �َّ

َ
نَُّ�ۡم أ

َ
ْ إِن زََ�ۡمُتۡم � ِ ِمن ُدوِن َهاُدٓوا ْ  �َّاِس ٱآُء ِ�َّ إِن  لَۡموَۡت ٱَ�َتَمنَُّوا

يِۡديِهمۚۡ  ۥٓ َ�َتَمنَّۡونَهُ  َوَ�  ٦ُكنُتۡم َ�ِٰد�َِ� 
َ
َمۡت � بََدۢ� بَِما قَدَّ

َ
 .]٧-٦[اجلمعة:  ﴾�

بگو اي یهودیان اگر تصور دارید که شما امـت برجسـته و منتخـب خـدا هسـتید، پـس       «یعنی: 
 نهااکنند بـه دلیـل اعمـالی کـه بـد      گویید، و هرگز آن را آرزو نمی است میآرزوي مرگ کنید اگر ر

 »اند! دست زده

آن روز امام حسین و یارانش نشان دادند که از مسـلمانانی هسـتند کـه واقعـا دوسـتدار      
سـاخت، ولـی متأسـفانه مـدعیان امـروزي       را هراسان نمـی ها  آن ،مرگ ،رو خدایند و از این

 کند. اي را دارند که قرآن از یهودیان تشریح می همان روحیه، ÷پیروي از امام حسین 
قبال در خواب دیده بود که کاروان او در حال حرکـت   ÷که امام حسیناند  البته نوشته

و فهمید که راه  او بـدون بازگشـت اسـت. فرزنـدش      هاست آن است و پرنده مرگ همسفر
 "اي پدر مگر ما برحـق نیسـتیم؟  "چنان تربیت شده بود که وقتی این خواب را شنید گفت: 

 "شویم؟! پس چه باك که براي حق کشته می"و آنگاه فرزند گفت:  "آري"امام فرمود: 
کننـد، اگـر    متوجه شد مردم بـا او بیعـت نمـی    ÷ه این که وقتی امام حسین تنکته ناگف

 داد، دیگر سرمشق مسلمانان شمرده گرفت و به بیعت با یزید تن می سخنان خود را پس می
فرهنگ و تربیـت دینـی زیـر     زد و اساسِ امیه می هر تاییدي بر خاندان فاسد بنیشد و م نمی

انـد   حسین است، در عمل نشـان داده  شانگویند پیشوای اما امروز آنان که می ،رفت سؤال می
گو   زن و گنده الف هستند ندارند. مردمی ÷هیچ شباهتی به حسین  ،ل اخالقییدر فضاکه 

ولی امید محشورشدن با او را در سر دارند! در حالی که قرآن  ،تراه او جداسهشان از که را
 فرماید: می ÷از زبان ابراهیم 

�  ۥَ�َمن تَبَِعِ� فَإِنَّهُ ﴿  .]٣٦[إبراهيم:  ﴾ِمّ�ِ
 .»هرکس از من تبعیت کند از من است (نه هرکس برایم اشک بریزد و عزاداري کند!)«یعنی: 
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شد و به خدا نزدیک بود، مردم را بـه سـوي    شمرده می چون اهل قرآن ÷امام حسین 
خواند و همه تالشش آشناکردن مردم با توحید خدا و قـرآن بـود. او سـعی داشـت      خدا می

حسین  ،لیت آنان را بیدار سازد. از این روئومردم را به خود آورد و قوه عاقله و احساس مس
و دست مرا ببوسید و مقلد یا مرید  بیایید" :هرگز مردم را به سوي خود فرا نخواند که ÷

نمـود   هایشان در برابر خدا می . بلکه همواره آنان را متوجه کالم خدا و مسئولیت"من باشید
 ساخت. و در این چار چوب فکري، رهبري خود را مطرح می

آه و نالـه و  «عاشـورا را بـه نهضـت    » بیـداري و حرکـت  «آري، آن خفتگانی که نهضت 
و راه او هستند. بـه ایـن نکـات توجـه      ÷دشمن امام حسین  اند، دهتبدیل کر» خودآزاري

 کنید:
بود. اهل عقل بود، زیرا منافع زودگذر دنیـا را  » عمل«و » عقل«مرد  ÷امام حسین  -

و اهل عمل بود، زیرا تا پاي چان در راه عقیده  )1(به سعادت جاوید آخرت نفروخت
اقلند (زیرا منافع دنیا را بر هر امري خود ایستاد. در صورتی که پیروان امروز او نه ع

 اند. دهند) و نه اهل عمل و به شعار اکتفا کرده ترجیح می

خانواده، حرمتی واال داشت و از این رو در آخرین لحظات  ÷در نظر امام حسین  -
کرده و فقط نیمه جانی در تن داشت، وقتی دید کـه   و در حالی که تیر به او اصابت

اش روان است، فریاد بـرآورد کـه اگـر دیـن نداریـد،       وادهدشمن به طرف خیمه خان
 پناه یورش نبرید). بی  الاقل آزاده باشید (به خانواده

اهل زورگویی نبود و ایستادگی و شهادت را در آن موقعیت بـراي   ÷امام حسین  -
وقتی شـب آخـر فـرا     ،و لذا به دیگران تحمیل نکرد. از این رو ،دید خود واجب می

فردا دیر "ا را خاموش کردند، امام خطاب به باقیمانده یارانش فرمود: ه رسید و چراغ

                                           
شناسـند و   از امام صادق پرسیدند: عقل چیست؟ فرمود: عقل چیزي است که خداي رحمان را با آن می -1

: پس آنچـه در معاویـه بـود چـه بـود؟ فرمـود: آن       رسند. سئوال کردند کنند و به بهشت می پرستش می
 شیطنت بود نه عقل.
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بینیـد،   خواهید بروید، اکنون بروید که در تاریکی چشمی شما را نمـی  است، اگر می
 ."اي از شما نخواهد بود بروید که هیچ گله

 هـا  ناخـو  علی اصغر و درخواست ترحم بر او، آن چنانکه روضه شدن موضوع کشته -
علـی   ÷امام حسـین   ،در آخرین ساعاتاند  در کار نبوده است. نوشته ،دسراین می

تیري به طفـل اصـابت    ،در این هنگام ؛اصغر را در آغوش گرفت تا خداحافظی کند
 .)1(کرد و او را شهید ساخت

نویسـد: وقتـی    موضوع کمبود آب در کربال چندان روشن نیسـت، زیـرا طبـري مـی     -
شد، برادرش عباس بن علی را فرا خوانـد و   تشنگی بر امام حسین و یارانش سخت

با سی سوار و بیست پیاده و بیست مشک شبانگاه به سوي آب روانه کرد. نافع بـن  
 "اي؟ تو کیستی؟ براي چه آمـده "هالل پرچمدار عباس بود، کسی در تاریکی گفت: 

بنـوش، نـوش   "، گفت: "از آبی که ما را از آن برحذر داشته اید بنوشیم"نافع گفت: 
 ."اند ما یک قطره هم ننوشیم تا حسین و یارانش تشنه"، نافع گفت: "جانت

دادن بـه اینـان    راهـی بـراي آب  "در این هنگام گروهی دیگر سر رسیدند و گفتنـد:   -
نافع بن هالل به پیادگـان   ."منع کنیمها  آن ب را ازآتا اند  نیست. ما را اینجا گذاشته

پر کردند و زد و خوردي درگرفت. عبـاس  ها را  مشک ."ها را پر کنید مشک"گفت: 
هـاي   بن علی و نافع بن هالل به آنان حمله کردند و آنان را عقب راندند و با مشک

 ها بازگشتند. ب به طرف خیمهآپر از 

خود حکومت یزید بود نه امام حسین، زیرا یزید براي  ،عامل اصلی ماجراي عاشورا -
گان جامعه دوران خود داشت، در حـالی  تثبیت نظام حکومتی خود نیاز به تأیید بزر
) پیمان بسـته بـود کـه پـس از وي،     ÷که معاویه با برادر آن حضرت (امام حسن 

حکومت به شورا سپرده شود و یزید در صدد لغو آن پیمـان نامـه و تثبیـت قـدرت     

                                           
. این ماجرا در کتاب تاریخ طبري به عنـوان ماخـذ آمـده اسـت و چنانکـه      342، ص 4طبري، ج تاریخ  -1

 شود ذکري از درخواست آب نیست. مالحظه می
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دستور گـرفتن بیعـت از امـام     ،بالفاصله بعد از مرگ معاویه ،برآمد. به همین جهت
 .حسین صادر شد

 هها و دعوت امام حسین در مقابل سپاه دشمن، براي اتمام حجت بـه همـ   سخنرانی -
 ،آوري چند تن که خون بیشتري از یارانش ریخته شود. از این رو نه جمع ،بودها  آن

کند، اجازه تـرك   برخی از یارانش که دریافتند ماندن آنان دفع شر از سرورشان نمی
 هو البتـه ایـن کـار نشـان     )1(اهللا چنـین کـرد  مخاصمه گرفتند. چنانکه ضحاك بن عبد

 تفاوت داشت. ،وي با روحیه اصحاب غیور و فداکار حسینی هضعف او بود و روحی
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 قسمت ششم:
 ماجراي عاشورا از زبان نزدیکان

من در حـال   ،روز قبل از عاشورا" :کند نقل می †فرزند امام حسین، علی بن الحسین 
م دور از یارانش نشسته بود درکرد. پ ب از من پرستاري میام زین بیماري نشسته بودم و عمه

 خواند: و این اشعار را می

 يـــــــا دهـــــــر أف لـــــــك مـــــــن خليـــــــل
 

ـــــــيل  ـــــــاألرشاق واألص ـــــــك ب ـــــــم ل  ك
 

ــــــــل ــــــــب قتي  مــــــــن صــــــــاحب وطال
 

ــــــــــــديل   والــــــــــــدهر ال يقنــــــــــــع بالب
 

ـــــــــــــل ـــــــــــــام األمـــــــــــــر إىل اجللي  وإن
 

ــــــــبيل  ــــــــألك س ــــــــي س ــــــــل ح  "وك
 

در صبحگاهان و شب هنگام از یاران و یعنی: اي روزگار چه دوست بدي هستی، چقدر 
دنیاپرستان کشته دادي، روزگار به این همه قانع نیست. کار به دست رب جلیل است و هـر  

 ،چون این اشعار را پدرم خوانـد "گوید:  علی بن الحسین می .)1(اي سالک این راه است زنده
اهن خود را درید و ام زینب نتوانست خودداري کند، پیر اشک از دیدگانم جاري شد و عمه

سر برهنه به طرف برادرش دوید، حسین به خواهرش نگریست و گفت: خواهرکم، از خـدا  
 میرند: می ها آسمان بترس و تسلیت از خدا بخواه، بدان که همه اهل زمین و

ٍء َهالٌِك إِ�َّ وَۡجَههُ ﴿ خواهرم! شیطان صبر و متانت تو را از بین  .]٨٨[القصص:  ﴾ۥۚ ُ�ُّ َ�ۡ
دهم، قسم مرا رعایت کن، گریبان چاك مده، صورت خود  رد، خواهر جان! تو را قسم مینب

 .")2(مخراش، واي مگوي و نفرین مکن

                                           
ادث بد است نه شکایت از خـداي حکـیم و مهربـان، امـا اگـر      گله از روزگار در اینجا، گله از حوالبته  -1

 شود. کسی مقصود از دهر را خداوند بداند، کلمه او کفرآمیز می
زدن و بر سر و صورت خـود زدن را   سینه شود که یک روز قبل از عاشورا امام حسین  مالحظه می -2

 ةبيـان احلقيقـ«رد (رجوع شود به رساله ک زدن!) حتی بر نزدیکان خود منع می (تا چه رسد به زنجیر و قمه

 ).»ةجرح البدان عند املصيب يف
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داري  شدگان مکتب قرآن، به شـب زنـده   و یارانش، تربیت ÷شب عاشورا امام حسین 
رسید. نمـاز شـب بـه پـا داشـتند و       پرداختند. صداي نیایش و تالوت قرآنشان به گوش می

آخرین مناجات شبانه را به درگاه خـداي خـویش بـه جـاي آوردنـد و صـحنه خشـیت از        
عاشـورا، نـه مـداحی     دارانِ زنـده  خالقشان را با راز و نیازشان نشان دادند. در آن شب، شب

خوانی، نه ذکر یا علی گفتند و نه اجر و مـزدي از کسـی خواسـتند! و تـا      کردند و نه روضه
 حتـی  ،ها را از نی انباشـته کردنـد. در روز عاشـورا    پشت خیمه .دآخرین لحظه ناامید نبودن

ها را آتش زدند تا از قسمت پشت غافلگیر نشـوند و چـون    آغازکننده جنگ هم نشدند. نی
در مرگ مـن تعجیـل نکنیـد، سـخن مـرا       ،اي مردم"امام فرمود:  .)1(سپاه دشمن نزدیک شد

حق شما بر من است. اگر قبول کردیـد   خواهم شما را به چیزي اندرز گویم که بشنوید، می
 شوید: آن انصاف به خرج دادید، خودتان سعادتمند میدرباره  و قول مرا تصدیق نمودید و

ٗة �ُ ﴿ ۡمرُُ�ۡم َعلَۡيُ�ۡم ُ�مَّ
َ
َ�َٓءُ�ۡم ُ�مَّ َ� يَُ�ۡن أ ۡمَرُ�ۡم َوُ�َ

َ
ْ أ ۡ�ُِعٓوا

َ
ْ ٱ مَّ فَأ إَِ�َّ َوَ�  ۡقُضوٓا

 .]٧١ [يونس: ﴾٧١تُنِظُروِن 
شما عزم خود جزم کنید و همراه با شریکانتان مصـمم شـوید تـا هـیچ امـري بـر شـما        «یعنی: 

 .»پوشیده نماند، سپس (هدفی را که دارید) در حق من اعمال کنید و هیچ مهلتم ندهید

ُ ٱَو�  إِنَّ ﴿ ِيٱ �َّ َل  �َّ ٰلِِح�َ ٱَوُهَو َ�َتَو�َّ  لِۡكَ�َٰبۖ ٱنَزَّ  .]١٩٦عراف: [األ ﴾١٩٦ ل�َّ

                                           
) سپاه حـر ریـاحی کـه بـا     1سه دسته از سپاهیان در مقابل گروه اندك امام حسین صف کشیده بودند: ( -1

) سپاه شمر. ابن سـعد  3) سپاه ابن سعد و (2بدون فرمانده مانده بودند. ( الحاق حر به سپاه حسین 
بود، اما وعده حکومت ري از طـرف ابـن    نزدیک و همبازي دوران کودکی امام حسین  از دوستان

زیاد، آتش طمع او را برافروخت و در کربال وي را مقابل دوست خود قرار داد. سپاهیان صـف کشـیده   
هـایی   همه از اراذل و اوباش کوفه بودند. محترمین کوفـه، همـان   در مقابل گروه اندك امام حسین 

توبـه نمـوده و    که امام را دعوت کرده و آن روز در صحنه نبودند و پس از قتل امام حسـین  بودند 
گروه توابین را تشکیل دادند. از سوي دیگر، باید اذعان نمود که به دالیل زیـادي (از جملـه دسـتگیري    

ارتبـاط  هـا و فقـدان رهبـري)     بـودن راه  شدن مسلم بن عقیل، بسـته  بزرگان و پیشکسوتان مبارزه، کشته
کننده از امام حسین، با آن حضرت قطع شده و آن انسجام الزم را از دست داده بودنـد،   نیروهاي دعوت

 رفت. که این امر نیز از عوامل مهم شکست به شمار می
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همانا یار و پشتیبان من خدایی است که این کتاب را فرو فرستاد و او صـالحان را یـاري   «یعنی: 
 .»کند می

ام؟ آیا  نسب مرا به یاد آورید که من چه کسی هستم، آیا حرامی را حالل کرده ،اي مردم
ولـین مسـلمان و   ام؟ آیا من فرزند دختر پیامبر شما نیستم؟ آیا من فرزند ا قتلی مرتکب شده

عموي پدرم نبود؟ آیـا جعفـر    ،کننده رسالت پیامبر خدا نیستم؟ آیا حمزه سیدالشهدا تصدیق
نفرمود: حسن و حسین سرور جوانان  جبن ابوطالب عموي دیگر من نبود؟ آیا رسول خدا 

 .)1("دارد؟ اهل بهشت هستند؟ آیا این دالیل شما را از ریختن خون من باز نمی
حرف حق خاموش مانده بودند (چنانکه امروز هم مردمانی قرآن را بسـته  همه در مقابل 

رونـد و در برابـر منطـق     و به همراه مداحانی که مکتبشان محل کسبشان است، به بیراهه می
شـود و   همـه سـاله برپـا مـی     ،زنی و زنجیرزنـی  سینه هاي هدست اند. خاموش مانده ،مصلحان

 گشاید!) هیچکس لب به اعتراض نمی
بود کـه بـه شـهادت     )2(مسلم بن عوسجه ،حمله آغاز شد و نخستین یار امام ،رحالبه ه

رسید. چون گرد و غبار فرو نشست، امام به سوي او رفت و در حالی که هنوز مسلم رمقی 
 در بدن داشت، این آیه را تالوت کرد:

َ ٱرَِجاٞل َصَدقُواْ َما َ�َٰهُدواْ  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱ ّمِنَ ﴿ ن قََ�ٰ َ�َۡبهُ  َعلَۡيهِ�  �َّ ن يَنتَِظُرۖ  ۥفَِمۡنُهم مَّ َوِمۡنُهم مَّ
لُواْ َ�ۡبِديٗ�   .]٢٣[األحزاب:  ﴾٢٣َوَما بَدَّ

مردانی هستند که به عهد خود وفا کردند و برخی دیگر به انتظار،  برخی از مؤمنان بزرگ«یعنی: 
 .»شان را تغییر ندادند کنند و به هیچ وجه پیمان مقاومت می

                                           
خواست با آن سخنان، عواطف آن مردم منحرف و  در آن شرایط می رسد که امام حسین  ظر میبه ن -1

هـاي حکومـت یزیـد را     در آن چهار چوب بحث حقانیت قیام خود و بدکاري نابخرد را تحریک کند و
 براي آنان آشکار سازد.

مسلم بن عوسجه و حبیب بن مظاهر از فرماندهان سپاه امام حسین بودند که در کوفه بـا مسـلم بیعـت     -2
 رساندند. کرده بودند و چون اوضاع تغییر کرد، با فرار، خود را به امام حسین 
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از دشمن بخواهید از مـا دسـت   " :فرمان داد ÷ظهر ادامه داشت، امام حسین جنگ تا 
چرا به حکم   ،اي حسین"گفت:  ÷. اشعث به امام حسین "بردارند تا نماز ظهر را بخوانیم

 "شوي؟ عموزادگانت تسلیم نمی
 در پاسخ این آیه قرآن را تالوت کرد: ÷امام حسین 

ن تَرُۡ�ُوِن  ُعۡذُت بَِرّ�ِ َوَرّ�ُِ�مۡ  �ّ�ِ ﴿
َ
 .]٢٠[الدخان:  ﴾٢٠أ

 .»برم من  از این که سنگسارم کنید به پروردگار خود و پروردگار شما پناه می«یعنی: 
 و سپس به نماز ایستاد.

را بـه  ها  آن نام خویش بر تیرهایش نوشته ÷نافع بن هالل جملی از یاران امام حسین 
سپس به تیراندازي پرداخت » پیرو دین علیجملی هستم. «زهر آغشته کرد. بر تیرها نوشت: 

 بازوانش هردو شکسته بود اسیر شـد.  و در حالی که را با تیرهایش از پاي درآورد نفر 12و 
 او را به نزد عمر سعد آوردند و به دست شمر کشته شد.

هاي مردانگـی   ها آفریدند و درس دلباختگان قرآن در کنار امامشان حماسه ،در این جنگ
اي قلیـل بودنـد ولـی     را به نمایش گذاشتند. اگرچه در برابـر سـپاه دشـمن عـده    و شهامت 

سبب شد که جنگ تا پاسی از ظهر ادامه یابد و چون دیدند  ،کم نظیر این قهرمانان مقاومت
 ÷بـه دفـاع از امـام حسـین      ،تواننـد مقابلـه کننـد    در مقابل سـپاه دشـمن نمـی    که دیگر
دشمن قـرار گرفـت و در آن    یک تنه در مقابل سپاه ÷امام حسین  ،سرانجام .)1(پرداختند

 حال آن فریاد تاریخی را برآورد که:

 »آیا یاوري هست تا مرا یاري دهد؟« .»هل من نارص ينرص�«

                                           
بودنـد، ظـاهراً    کننده امام حسین  عجایب واقعه عاشورا این است که همان مردم کوفه که دعوتاز  -1

برخاستند و آن حضرت در نامه دوم نهج البالغه  هایی بودند که در جنگ جمل به یاري علی  همان
باد که ما  مرگ بر شما"کند که:  در عاشورا آنها را توبیخ می کند. ولی فرزند علی  از آنان تمجید می

) البتـه  85. (لهوف، ص "را به فریادخواهی خواندید و چون به سوي شما آمدیم، به جنگ ما برخاستید
وفـا و ضـعیف    رفته، کوفیان مردمـی بـی   کسانی که به جنگ امام آمدند، اراذل کوفه بودند، ولی روي هم

 اند. ایمان به شمار آمده
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فقط یک نفر نداي حق را گرفت که سوید بن عمرو بن ابی المطاع بود و در  ،در آن میان
شدگان افتاده بود و هنـوز رمقـی    کشته به جمع شهیدان پیوست. او در میان ،آخرین لحظات

در بدن داشت که برخاست و با کارد به مبارزه پرداخت و آخرین شهید کربال قبـل از امـام   
 حسین شد.

مانده بودند و امـام در گـودالی سـقوط کـرده و در      ÷فقط زنان و امام حسین  ،اکنون
زد بـه   بیـرون مـی   اش هـاي زره  حالی که نفسش بـه شـماره افتـاده و خـون از میـان حلقـه      

 ترین سخنان تاریخی را بر زبان آورد: یادماندنی

پروردگارا! راضی به رضاي تو و تسـلیم امـر تـو    « »ك �سليما ألمركئبقضا اضياإل� ر«
 ».هستم

به خدا قسم امید آن دارم که خداوند مرا گرامی دارد و شما (مردم ناسـپاس و ظـالم) را   
 مقدار سازد. خوار و بی

بر جـان و روح   ،واقعی در آن گودال نشان داد که تقوا و خداپرستیِ ،ان تاریخابرمرد مید
بدنش به لـرزه درآمـد! آري، از    ،او حاکم بود، چنانکه شمر چون چشم در چشم او دوخت

 توان گرفت، اما خدا را هرگز! یی دنیا را به سادگی میها انسانچنین 

إِنَّا هللاَِِّ إِنَّا يْهِ  وَ ونَ  إِلَ عُ اجِ  رَ

**** 

 تـرین درجـه   هجـري قمـري بـه رفیـع     61ل سالگی، در سا 57در سن  ÷امام حسین 
چنـین   شهادت در راه خدا نائل آمد و همه چیز خود را در راه اعتالي کلمه حق فـدا کـرد.  

بـه همـه کسـانی کـه      ،تواند براي مقاصد دنیـوي باشـد و از ایـن رو    اي نمی اقدام قهرمانانه
 حکومت قیام کـرد بایـد گفـت   سیدن به قدرت و کامرانی براي ر ÷گویند امام حسین  می

دارند، قاعدتاً وقتی فشارها زیاد شـوند   که براي رسیدن به سودهاي دنیوي قدم برمیکسانی 
دهنـد و زن و فرزنـدان را بـه دم تیـغ      به سود کوچکتر و نجات جان خویش رضـایت مـی  

آورنـد تـا    یمت را پایین مـی که در خطر ورشکستگی، قاند  یا طلب چنینندهند. مردان د نمی
رفتاري دیگر داشت و هرگز راضی نشـد در طلـب دنیـا و     ÷اما امام حسین  ،باقی بمانند
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که این شیوه مردان آرمانی و هدفی است، نه علمکرد  ،اش را عوض کند کسب ایمنی، عقیده
 .دنیوي طلبانِ حکومت

 ،ل بود. از ایـن رو مصلح عملی بود نه نظري و هدفش تغییر ظلم به عد ÷امام حسین 
در زمینه مسائل دینی بیش از چند حدیث از امام حسین "گوید:  چنانکه  عالمه طباطبایی می

هـا البتـه جـواهري در     در دست نیست، ولی عملکرد او در برابر ظلم و زور و بـدعت  ÷
دانسـتند کـه کسـب     . امام حسین و یارانش (برخالف هواخواهان امروزي) می"تاریخ است
دا در اعمال حقیقی است نه اعمال اعتباري. دوستداران حماسه حسـینی امـروز،   رضایت خ

آورنـد.   به قبر او و عـزاداري بـراي او روي مـی    ،اعمال و هدف او را رها کرده و در عوض
کنند  فضا را با شمع روشن می ،ریزند، به تقلید از مسیحیان برند، پول بر حرمش می هدیه می

زننـد و بیمارشـان را بـه     گردند و بر در و دیوارش بوسه می ه میچون کعب ،و بر گرد آن قبر
شـماري   بندند! آري، چون خدا را غایب احساس کردنـد بـه بـزرگ    امید شفا به حرمش می

تا به خیال واهی از طریـق ایشـان    ،مردگان پرداختند و به کرنش و چاپلوسی آنان تن دادند
عنایت خداوند را بـا اینگونـه تشـریفات و    نظر خدا را جلب کنند! در حالی که آن دینی که 

ممکـن اسـت خـداي عـالم، بـه       ها جلب کند، اصوالً دین نیست، زیرا چگونه تراشی هواسط
اموري راضی باشد که نه تنها هیچگونه رشد معنوي در آن نیست، بلکـه روح آدمـی را بـه    

 کشد؟ ذلت می
را دفن کردید بر گرد گفتند که چون ما  ÷یا پدر بزرگوارش، علی  ÷آیا امام حسین 

قبر ما طواف کنید تا آمرزیده شوید؟ و در عزاي ما بر سر و سینه بکوبید و خود را به زنجیر 
تان گردد و به ثواب برسید؟ هرگز این سخنان بر زبـان آن بزرگـان   کشید تا شفاعت ما نصیب

 واندند.جاري نشد، بلکه خود تابع قرآن بودند و همگی را نیز به تبعیت از قرآن فرا خ



 
 
 

 

 قسمت هفتم:
 منطق یزید!

دستگاه یزید در برابر جامعه زمان خود چه عذري آورد؟  ÷پس از شهادت امام حسین
ثـار تـاریخی، پـس از    آالزم است در این مورد بررسی شود و به تاریخ رجوع گـردد. بنابـه   

 عاشورا، یزید چنین داد سخن داد: هواقع
گفت: پدر من علـی، بهتـر از پـدر     اد؟ حسین میدانید چرا حسین به این روز افت آیا می"

بهتر از جد او و خـود مـن بهتـر از او و بـراي     » پیامبر«یزید و مادرم بهتر از مادر او و جدم 
اما اینکه حسین گفت: جدم بهتر از جد یزید است، به جان خودم  .)1(تر هستیم خالفت الیق

د که هیچکس همسنگ رسول خـدا  دان می ،سوگند که هرکس به خدا و روز جزا ایمان دارد
نیست (یزید این نظر امام حسین را قبول کرد و این روش همـه شـیادان تـاریخ اسـت کـه      

آمیزند تا مـردم سـرگردان    آورند و باطل خود را با آن می همواره مقداري از حق را جلو می
قسـم!   گفت، مادر من بهتر از مادر یزید است، به جـان خـودم   بمانند)، و این که حسین می

هاي حسین درست اسـت،   بهتر از مادر من است. همه این حرف جفاطمه دختر پیامبر خدا 
 فرماید: ولی فهم و تشخیص حسین ابن علی درست نبود! قرآن می

َ  لُۡمۡلَك ٱَمن �ََشآُء َوتَ�ُِع  لُۡمۡلَك ٱتُۡؤِ�  لُۡمۡلكِ ٱَ�ٰلَِك  للَُّهمَّ ٱ قُلِ ﴿ ن �ََشآُء َوتُعِزُّ َمن � َشآُء ِممَّ
ۖ ٱَوتُِذلُّ َمن �ََشآُءۖ �َِيِدَك  ءٖ قَِديٞر  ۡ�َۡ�ُ ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ  .]٢٦[آل عمران:  ﴾٢٦إِنََّك َ�َ
بخشـی   بگو بار خدایا! اي آن که سلطنت از آن توست و آن را به هرکس که خواهی مـی «یعنی: 

لحت بدانی، خـوار  و از هرکس بخواهی بازستانی، هرکه را که اراده کنی عزت دهی و هرکه را مص
 .»سازي، نیکی به دست توست، به راستی تو بر هر کاري توانایی

ی یمنظور یزید این بود که این سلطنت را خـدا بـه مـن داده و حسـین بـا اعطـاي خـدا       
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 عاشورای دین، عاشورای مذهب    ٦٦

. این مغالطه یزید و همه جباران تاریخ است و اگر امام حسین زنده بود طبعـا  )1(درافتاده بود
 داد: ین میکتاب خدا چن جواب او را از

لَمۡ ﴿
َ
ِيٱتََر إَِ�  � ۡن َءاتَٮُٰه  ۦٓ َم ِ� َرّ�ِهِ  َۧحآجَّ إِبَۡ�ِٰ�  �َّ

َ
ُ ٱأ   .]٢٥٨[البقرة:  ﴾لُۡمۡلَك ٱ �َّ

خـدا   هآیا توجه نکردي به کسی که خداوند به او سلطنت داده بـود و بـا ابـراهیم دربـار    «یعنی: 

ـ  گوید: به عبارت دیگر، خداوند می »کرد؟ جدل می ه نمـرود (دیکتـاتور زمـان ابـراهیم)     من ب
سلطنت داده بودم، و ابراهیم را هم به سراغ او فرسـتادم، چنانکـه سـلطنت فرعـون هـم از      

 جانب من بود و موسی را به مقابله با فساد او فرستادم.
این نکته مهم غافل بود که اگر خداوند چیزي را بـه   ،یزید مانند همه دیکتاتورهاي زمان

دلیل بر رضایت او نیست. خداوند، براي آزمـایش و حتـی بـراي کیفـر و     کسی عنایت کند 
که به مـال و منـالی (و یـا     ،گذارد. بسیاري از مردم عقوبت نیز گاهی کاري را به کسی وامی

از این آیه غافلند که ها  اند! آن کنند که محبوب خدا شده رسند، تصور می پست و مقامی) می
  فرماید: می

ا﴿ مَّ
َ
�َ�ٰ ٱ فَأ ۡ�َرَمهُ  ۥَر�ُّهُ  ۡ�َتلَٮٰهُ ٱإَِذا َما  نُ ۡ�ِ

َ
َمهُ  ۥفَأ ۡ�َرَمِن  ۥَوَ�عَّ

َ
ٓ أ  .]١٥[الفجر: ﴾١٥َ�َيُقوُل َرّ�ِ

پس اما انسان (کم ظرفیت) چون پروردگارش او را بیازماید و (ظـاهراً) گـرامیش دارد و   «یعنی: 
 »به او نعمت دهد گوید: پروردگارم مرا گرامی داشته است!

﴿ ٓ ا مَّ
َ
َ�َٰنِ  ۥَ�َقَدَر َعلَۡيهِ رِۡزقَهُ  ۡ�َتلَٮٰهُ ٱإَِذا َما  َوأ

َ
ٓ أ  .]١٧-١٦[الفجر:  ﴾َ�َّ  ١٦َ�يَُقوُل َرّ�ِ

گوید: پروردگارم مـرا خـوار    ،تنگ روزي کند ،و اما اگر (خدایش) او را از باب آزمایش«یعنی: 
 .»داشته (به من اهانت کرده) کالً! چنین نیست

رامت و قرب الهی است و نه فقر دلیل بـر اهانـت خداونـد بـر     یعنی نه ثروت دلیل بر ک
 اش. بنده

                                           
توان فهمید که او عمل باطـل خـویش را در پنـاه مطالـب حـق و       از این نوع استدالل یزید به خوبی می -1

گفتنـد: خارجیـانی کـه بـر      کـرد. مبلغـان دربـاري او نیـز بـه مـردم مـی        آیات قرآن به ناروا توجیـه مـی  
رسـیدند و اکثریـت مـردم آن     شـان  امیرالمؤمنین! شوریده بودند اسیر و سرکوب شدند و به سزاي عمل

 زمان نیز این سخن را پذیرفته بودند!



 ٦٧  قسمت هفتم: منطق یزید

هـایی از بـاب اسـباب ظـاهري در اختیـار       دهند که چه بسا حکومت این آیات نشان می
ها بـه عـذاب    اما نه از باب رضایت الهی، و گاهی هم آن حکومت ،گیرند اشخاصی قرار می

بنـابر گـزارش    ،م در مـاجراي عاشـورا  بینـی  شوند و از این روست که می اشخاص منتهی می
 )1(خواند که: این آیه را می ÷امام حسین  ،طبري در تاریخش

ِينَ ٱَ�َۡسَ�َّ  َوَ� ﴿ َما ُ�ۡمِ� لَُهۡم لَِ�َۡداُدٓواْ إِثٗۡماۖ َولَُهۡم  �َّ نُفِسِهۡمۚ إِ�َّ
َ
َما ُ�ۡمِ� لَُهۡم َخۡ�ٞ ّ�ِ َّ�

َ
َ�َفُرٓواْ �

هِٞ�   .]١٧٨ل عمران: [آ ﴾١٧٨َعَذاٞب مُّ
شان خواهد بـود، مهلتشـان دهـیم در     کفار گمان نکنند که مهلتی که به آنان دادیم به نفع«یعنی: 

 .»انگیز دارند افزایند و عذابی خفت بر گناهان خود میها  آن ،نتیجه

دهـد کـه قـدرت و     زینب به همه یزیدیان و حکـام و ایادیشـان پیـام مـی     ،بدین ترتیب
آورد. چـه بسـا اگـر     ت و سرانجام، محکومیت شما را به ارمغان میحکومت شما موقتی اس

شـدند.   مرتکب چنان اعمال زشتی نمی ،گرفتند ها را به دست نمی جباران روزگار آن قدرت
هاي الهی به صـورت   دانند که گاهی نعمت و دیکتاتورهاي زمانه نمی اکمانهمه ح ،متأسفانه

 ،ریزد چنانکه وقتی صیاد به قصد صید کبوتر دانه میگیرد،  استدراجی در اختیار آنان قرار می
آید، نزدیک  کند صیاد قصد لطف به او را دارد، دانه برداشته نزدیک می کبوتر با خود فکر می

هـاي   بـا آنکـه ضـربه    ،کند. گمراهان در دنیا شود و سرانجام در دام سقوط می و نزدیکتر می
چـرا کـه خیـري در خـود بـاقی       ؛یـدار شـوند  خواهند ب آید، نمی بیدار باش به سراغشان می

واقعـاً خیـري    ،شوند. اگر یزید صفتان الهی می» استدراجِ«چه بسا گرفتار  ،آنگاه اند! نگذاشته
 ساخت. حتما نظام آفرینش آنان را هوشیار می ،در وجود داشتند

ُ ٱَعلَِم  َولَوۡ ﴿ ۡسَمَعُهۡم َ�َ  �َّ
َ
ۡسَمَعُهۡمۖ َولَۡو أ

َ َّ� � ۡعرُِضوَن �ِيِهۡم َخۡ�ٗ  .]٢٣[األنفال: ﴾٢٣َولَّواْ وَُّهم مُّ
کـرد ولـی (بـا     اگر خداوند خیري در آن سراغ داشت آنان (را به کـالم حـق) شـنوا مـی    «یعنی: 

 .»گردانند را به حق) شنوا کند بازهم روي برمی ها آناي که دارند) اگر هم ( روحیه

 به این نکات توجه کنید:
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 عاشورای دین، عاشورای مذهب    ٦٨

مرکـز خالفـت ابـن زیـاد      ،شهدا را از کربال به کوفهسر خونین امام حسین و دیگر  -
اشـاره  به ایـن مسـئله   یک روز راه بود و جرجی زیدان  ،بردند. فاصله کوفه تا کربال

هاي سر بریـده گذاشـته و    . ابن زیاد در آنجا عصاي خود را بر روي لب1کرده است
کند.  تراض میکه زید بن ارقم به این عمل او اع "دیدي با تو چه کردند؟"گوید:  می
روز  24ایـن کـار    امـا سر امام حسین و شهدا را به شام نزد یزید بردنـد،   :گویند می

آید که چگونه از فساد آن جلوگیري کردنـد و   ال پیش میئوزمان نیاز داشت، این س
بیشـتر بـراي ایجـاد هیجـان و     انـد   این خالف عقل است. آنچـه مقاتـل ذکـر کـرده    

 نه حقیقت تاریخ. ،له بوده استئکردن مس دلخراش

سال دیگر حکومت کردند و ایـن   70بنی امیه حدود  ÷پس از شهات امام حسین  -
کننـد شـهادت امـام حسـین موجـب سـرنگونی        ادعا مـی  هایی آن دهد نشان می ،امر

 ،انـد. پـس از مـرگ یزیـد     حکومت بنی امیه شد، خالف حقیقت تاریخ سخن گفتـه 
عبدالملک بن مروان به حکومت  ،يبن یزید و سپس مروان حکم و پس از و ۀمعاوی

ابین و مختار در زمان عبدالملک مروان به خونخواهی امام حسین رسیدند و تو÷ 
 قیام کردند.
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 قسمت هشتم:
 تحلیل عاشوراي دین در قرآن و عاشوراي مذهب

کند که با هدف اسـتثمار   حکایت می شیاديتاریخ زندگانی بشر غالباً از حکام و رؤساي 
هایشـان را از هـر قـانونی مسـتثنی      خود و خانواده ، اماشدند میتماعشان مسلط بر اج ،مردم

ها، طرفداران خـود را بـه    در مواهب، آقاي مردم بودند ولی در مصائب و جنگ شمردند. می
بـه خـاطر داشـت کـه چـون       ÷امام حسین  ولی خویش را! هنه خانواد ،افکندند خطر می

ات  اي پیامبر! خانواده :ذاشتند، خداوند فرمان داد کهقرار مباهله گ جمسیحیان با رسول خدا 
همه باید بدانند در خطرها تـو و   ؛، زیرا تو الگوي بشریت باقی خواهی ماند)۱(را جلو بینداز

کـه   این اسـت ها  آن هها، شیو در مذهب مردم فریب اما .اید ات در خط مقدم ایستاده خانواده
امام  .مریدان را ،اندازند و در خطرها ن را جلو میهاي ایمن و سودآور فرزندانشا در موقعیت

 حسین جزء کدام دسته است؟
امروز کدام انتخاب، موجب ستایش و تحسین امام حسـین و یـارانش شـده اسـت کـه      

تواننـد   میها  آن راه که پیروان راستینِاند  چه نهضتی پدید آورده اند؟ جاودانه در تاریخ مانده
کنند؟ هرچند پیروان دروغینشان زانوي غم در بغل گرفته و گریه اي را احیاء  مرده ههر جامع

 اند. کنند و همین است که گم کرده راه و سرگردان مانده بر مصیبت می
اش بود کـه همـواره در    و خانواده جآري، این یکی از دالیل بزرگ صداقت پیامبر خدا 

ها در بـدن   از جنگزخم  70حدود  ÷به طوري که علی  ؛ایستادند خط مقدم مبارزات می

                                           
ٓ  َ�َمنۡ ﴿ -1 َك َحا ٓ  َما دِ َ�عۡ  ِمنۢ  �ِيهِ  جَّ ْ َ�َعالَوۡ  َ�ُقۡل  مِ عِلۡ لۡ ٱ ِمنَ  َءكَ َجا �ۡ  عُ نَدۡ  ا

َ
� ٓ �ۡ  َءنَاَنا

َ
ٓ َو� ٓ  َءُ�مۡ َنا ٓ وَ  َءنَاَو�َِسا  َءُ�مۡ �َِسـا

نُفَسَنا
َ
نُفَسُ�مۡ  َوأ

َ
ِ ٱ َنَت لَّعۡ  َعلَ�َنجۡ  َتِهۡل نَبۡ  ُ�مَّ  َوأ ٰ لۡ ٱ َ�َ  �َّ   .]٦١ل عمران: آ[ ﴾٦١ِذ�ِ�َ َ�

ي او بـه سـتیز پرداختنـد،     ي مسیح) به تو رسیده است (باز) با تو دربـاره  هرگاه بعد از علم و دانشی که (درباره«
کنیم و شما هم فرزندان خود را فرا خوانید، و ما زنـان خـود را    ان خود را دعوت میبدیشان بگو: بیائید ما فرزند

سازیم و شما هم خود را آماده سـازید،   کنیم و شما هم زنان خود را فرا خوانید، و ما خود را آماده می دعوت می
 ».منمائی داریم و نفرین خدا را براي دروغگویان تمنّا می سپس دست دعا به سوي خدا برمی
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در جریـان عاشـورا   هـا   آن از تن 6کند که از چهارده پسرش،  داشت و تاریخ طبري نقل می
کربال را به مقر عبیداهللا بردند، عبیداهللا به حضرت زینب گفت:  ي. وقتی اسرا1شرکت داشتند

در برابـر ایـن سـخن، زینـب بـه شـیون و زاري        "ات چه کرد؟ دیدي خدا با تو و خانواده"
سپاس خداوند را کـه  " : با قدرت ندا سر داد که ،پرداخت، بلکه مانند دیگر فرزندان فاطمهن

 ، اما ایشان که شهادت بـراي 2این همه کرامت و عزت به ما ارزانی داشت جبا بعثت پیامبر 
هاي خویش پیوستند و بـه زودي خـدا تـو و آنـان را گـرد       به خوابگاه ،مقدر شده بودها  آن
حکایـت   ،آن سخنان با صالبت .)3(" اجه خواهید کردیشگاه او با یکدیگر محآورد و در پ می

واقعاً به خدا باور داشتند. سـپس   ،دهد آن خانواده بزرگی دارد که نشان می از قدرت روحیِ
پسـر امـام    ÷عبیداهللا اسیران را به کاخ سبز معاویه فرستاد. یزید با دیدن علی بن الحسین 

ا نشناخت و با من بر سر قدرتم به نزاع برخاست و خداوند پدرت حق مر"گفت:  –حسین 
 . علی بن الحسین در پاسخ این آیه قرآن را خواند که:"با او چنان کرد که دیدي

﴿ ٓ ِصيَبةٖ ِ�  َما َصاَب ِمن مُّ
َ
�ِض ٱأ

َ
�ۡ  ۚٓ َها

َ
ۡ�َأ ن �َّ

َ
نُفِسُ�ۡم إِ�َّ ِ� كَِ�ٰٖب ّمِن َ�ۡبِل أ

َ
 ﴾َوَ� ِ�ٓ أ

 .]٢٢[احلديد: 
هیچ مصـیبتی نـه در زمـین و نـه در نفوسشـان بـه شـما نرسـد، مگـر آن کـه پـیش از            «یعنی: 

 .»پدیدآوردنش در کتاب (تقدیر الهی) مذکور است

در برابـر   ،کـه آن خـانواده   فـت باید به دل تاریخ بازگشت و به کاوش پرداخت تـا دریا 
نی هسـتیم،  تـا اگـر حسـی    ،چه عکس العملی از خود نشان دادنـد  ÷شهادت امام حسین 

هـا چگونـه رفتـار     بدانیم که چه روشی باید در قبال واقعه عاشورا اتخاذ کرد و در مصـیبت 
رویم تـا ببینـیم آیـا مـاجراي عاشـورا در پیـام آسـمانی         نمود؟ ابتدا به سوي کتاب خدا می

 اي دارد یا خیر؟! نمونه

                                           
 .119ص  4تاریخ طبري ج  -1

 .احلمد هللا الذی أكرمنا بمحمد  -2

م القتل، فربزوا إِىلَ مضاجعهم، وسيجمع « -3 يْهِ لَ ، وختاصمون عنده اهللاُكتب عَ يْهِ  .»بينك وبينهم، فتحاجون إِلَ
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 ٧١  یل عاشورای دین در قرآن و عاشورای مذهبقسمت هشتم: تحل

و از جملـه   عاشوراي قرآن، جنگ احد است که در سوره آل عمران به آن اشاره گردیده
خالق هستی بیـانگر واقعـه    ،در ماجراي جنگ احد .)1(حمزه عموي پیامبر است ،شهداي آن

دارد، تـا بداننـد در    هـا را بـه مؤمنـان عرضـه مـی      ها و پیام علل واقعه، درس ،است. خداوند
 170 تا 135عده زیادي کشته شدند (آیات  ،حوادث مشابه چگونه عمل کنند. در آن صحنه

 ران).سوره آل عم

لَُموَنۖ َوتَرُۡجوَن ِمَن ﴿
ۡ
لَُموَن َكَما تَ�

ۡ
ُهۡم يَ� لَُموَن فَإِ�َّ

ۡ
ِ ٱإِن تَُ�ونُواْ تَ�  .]١٠٤[النساء:  ﴾َما َ� يَرُۡجونَ  �َّ

(دشمنانتان) هم رنج بردند، امـا فرقـی   ها  آن اگر شما مسلمانان در این مبارزه رنج بردید،«یعنی: 
 .»چنین امیدي ندارندها  آن ه پاداش خداوند دارید، ولی، شما امید بهاست آن میان شما و

ریختن براي شـهداي احـد    زدن و اشک خوانی، قمه زدن، نوحه خداوند هیچ پیامی از سینه
گروهی به رهبري عبداهللا بن أبی با مسلمانان پیمان بسـتند کـه    ،دهد. قبل از جنگ احد نمی

ون سپاه قریش را دیدند ترسیدند و از بین در جنگ به یاري مسلمانان بیایند، اما آن گروه چ
 راه به مدینه بازگشتند:

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ َما  ۡ�َۡمَعانِ ٱ ۡ�ََ� ٱتََولَّۡواْ ِمنُ�ۡم يَۡوَم  �َّ َُّهمُ ٱإِ�َّ ل ۡيَ�ٰنُ ٱ ۡسَ�َ ْۖ َولََقۡد  لشَّ بَِبۡعِض َما َكَسُبوا
ُ ٱَ�َفا  َ ٱَ�ۡنُهۡمۗ إِنَّ  �َّ  .]١٥٥[آل عمران:  ﴾١٥٥َ�ُفوٌر َحلِيٞم  �َّ

برخورد دو گروه (در جنگ احـد) پشـت کـرده و     به راستی کسانی از شما که به هنگام«یعنی: 
را هـا   آن گریختند، جز این نبود که شیطان به خاطر بعضـی از اعمـالی کـه قـبالً انجـام داده بودنـد      

 .»از آنان در گذشت، خداوند بسی آمرزنده و دیر کیفر استهمانا خدا  ،لغزاند

                                           
، شهید شد ولی پس از فـتح  انداز معروف و ماهر آن دوران به دست وحشی، نیزه» حمزه«در جنگ احد  -1

از دنیا رفـت و مسـیلمه    مکه، رسول خدا وحشی را بخشید. وحشی مسلمان شد و چون رسول خدا 
مـن یـک بـار در دوران    "کذاب ادعاي پیامبري کرد و با سپاهی به جنگ مسلمانان آمد، وحشی گفـت:  

) کشتم و امروز بـراي رضـاي   جاهلیت، بهترین خلق خدا را با تطمیع مادر معاویه (هند همسر ابوسفیان
ام را جبران کنم و در آن جنگ، همان نیزه را به قلـب   کشم، تا شاید گذشته خدا بدترین خلق خدا را می

 مسیلمه کذاب زد.
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هرگاه بـا   ،اینکه گناهان :آموزد می ها نااین ماجرا درس دیگري به مسلم ازپرودگار عالم 
دهد که در شـرایط   به انسان اجازه نمی ،ثار روحیشان همچنان باقی باشدآتوبه رفع نشده و 

 گیري کند. حساس تاریخی بتواند به طور صحیح تصمیم
 دهد: خداوند مؤمنان را تسلی داده و ادامه می

ِينَ ٱَ�َۡسَ�َّ  َوَ� ﴿ ِ ٱقُتِلُواْ ِ� َسبِيِل  �َّ ۡحَيآٌء ِعنَد َرّ�ِِهۡم يُۡرزَقُوَن  �َّ
َ
ۡمَ�ٰتَۢ�ۚ بَۡل أ

َ
عمران:  [آل ﴾١٦٩أ

١٦٩[. 
بلکه زنده هستند و در نـزد پروردگارشـان    اند، هرگز مپندار که این شهیدان راه خدا مرده«یعنی: 
 .»خورند روزي می

 اوند براي بازماندگان خانوادة همه شهیدان.این است پیام خد
 یابد که: و باز سخن خدا ادامه می

ٓ َءاتَٮُٰهُم  فَرِِح�َ ﴿ ُ ٱبَِما ِ  ۦِمن فَۡضلِهِ  �َّ وَن ب ِينَ ٱَو�َۡسَتبِۡ�ُ َّ�  َّ�
َ
ْ بِِهم ّمِۡن َخۡلفِِهۡم � لَۡم يَۡلَحُقوا

 .]١٧٠ن: [آل عمرا ﴾١٧٠َخۡوٌف َعلَۡيِهۡم َوَ� ُهۡم َ�َۡزنُوَن 
که از خدا نصیبشان شده شادمانند و از سـرانجام یـارانی    این شهیدان به فضل و رحمتی«یعنی: 

 .»خورند مسرورند و هیچ بیم و هراسی براي آنان نیست و اندوه نیز نمیاند  که به ایشان نپیوسته

 فرماید: پس از پایان حماسه جنگ احد، قرآن باز به دلداري مؤمنان پرداخته و می

نُتُم  َوَ� ﴿
َ
ۡعلَۡونَ ٱتَِهُنواْ َوَ� َ�َۡزنُواْ َوأ

َ
ۡؤِمنَِ�  ۡ�  .]١٣٩[آل عمران:  ﴾١٣٩إِن ُكنُتم مُّ

 .»سست نشوید، غم مخورید، اگر ایمان داشته باشید شما برترید«یعنی: 

يَّامُ ٱَوتِلَۡك  ۥۚ قَۡرٞح ّمِۡثلُهُ  لَۡقۡومَ ٱَ�ۡمَسۡسُ�ۡم قَۡرٞح َ�َقۡد َمسَّ  إِن﴿
َ
َوِ�َۡعلََم  �َّاِس ٱنَُداوِلَُها َ�ۡ�َ  ۡ�

ُ ٱ ِينَ ٱ �َّ ُ ٱَءاَمُنواْ َوَ�تَِّخَذ ِمنُ�ۡم ُشَهَدآَءۗ وَ  �َّ ٰلِِم�َ ٱَ� ُ�ِبُّ  �َّ  .]١٤٠عمران: آل[ ﴾١٤٠ ل�َّ
اگر به شما زخمی رسید، بر دشمنان شـما هـم ماننـد آن رسـیده (در جنـگ بـدر) ایـن        «یعنی: 

تا خداوند مؤمنان واقعـی را   ،آوریم پیروزي) را ما بین مردم به نوبت پیش میست و کروزگاران (ش
 .»عمالً بشناساند، و برخی از شما را گواه گیرد، و خداوند ستمگران را دوست ندارد

َص ﴿ ُ ٱ َوِ�َُمّحِ ِينَ ٱ �َّ  .]١٤١[آل عمران:  ﴾١٤١ لَۡ�ٰفِرِ�نَ ٱَءاَمُنواْ َوَ�ۡمَحَق  �َّ
 .»ها) مؤمنان را خالص نموده و کافران را نقصان دهد د (با این آزمایشو تا خداون«یعنی: 
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و سرانجام در یک پیام کلی همه حوادث را هدف دسـتگاه آفـرینش بـه منظـور تکامـل      

َهاَ�ٰٓ ﴿ فرماید: داند و می مؤمنان می ُّ�
َ
ِيـنَ ٱ � َّ�  ْ ْ ۡصـٱ َءاَمُنـوا وا ُ�ِ  ْ ْ  َوَصـابُِروا ْ ٱوَ  َوَرابُِطـوا ُقـوا َ ٱ �َّ َّ� 

هـا   اي مؤمنـان! شـکیبایی ورزیـد و در برابـر سـختی     «  ]٢٠٠: عمـران لآ[ ﴾٢٠٠ لُِحونَ ُ�فۡ  لََعلَُّ�مۡ 
 .»مقاومت کنید و همواره در مراقبت بوده در برابر خدا تقوي پیش گیرید، باشد که رستگار شوید

آخـرت  بـه راه  هـا   آن انـد و بعـدًا در پـی    نیپوستهها  آن درباره مؤمنانی که هنوز به :یعنی
 خواهند رفت نیز شادمانند.

 در عالم برزخ همواره مورد لطف و پذیرایی خداوند هستند. :یعنی
او آموخته است که چگونه مسیر تکـاملی   ؛حاصل تربیت مکتب قرآن است ،امام حسین

رود و ضـعف و   از این رو ثابت قدم و استوار بر مبناي ایمانش پیش مـی  ؛خویش را بپیماید
 دهد. زبونی نشان نمی

که از حقیقت عملکرد آن امام بزرگوار  ،پیروي از راه او جويِ اما امروز، مدعیان مصلحت
گویند: اي امام حسین! ما که چون تو مرد میدان عمـل نیسـتیم، بـه     عمالً می اند، غافل مانده

رویـم، ولـی بـا     ز تو شفاعت!) ما اگر هم به سوي گناه مـی اکنیم (از ما گنه و  شعار اکتفا می
کوبی، چشم امید به شفاعت تـو داریـم! در حـالی کـه امـام       دآزاري و زنجیرزنی و سینهخو

 حسین به این پیام خداوند یقین دارد که:

ۡوٗ� َشۡ�  يَۡومَ ﴿ وَن  ٔٗ َ� ُ�ۡغِ� َمۡوً� َعن مَّ  .]٤١[الدخان:  ﴾٤١ا َوَ� ُهۡم يُنَ�ُ
ت دیگر دفـع کنـد و آنـان    که هیچ دوستی نتواند چیزي (بالیی) را از دوس روزي یعنی:

 شوند. یاري نمی
ها قرار دادند؟ چه کسانی شعاردادن و  آن افکار انحرافی را چه کسانی پیش روي مذهبی

راه دین واقعی شدند؟ آیـا مـردم    انزوا را راه هدایت نشان دادند و در لباس دین و تقوا سد
ان حمله مغوالن به ایـران را؟!  باید راه امام حسین را باور کنند یا راه بزرگان تصوف در دور

» هـو حـق  «گیـري و آواي   مبارزه، بنیـان گوشـه  سازماندهی و آنان به جاي تشویق مردم به 
بردن به بنگ و حشیش را چاره راه نشان دادند! آیا مردم بایـد عملکـرد امـام     برآوردن و پناه

که  قواي آمریکائی را ی در برابریحسین را طریقه پیامبر خدا بدانند یا عملکرد روحانیان بودا
 خودسوزي در میادین شهر بود؟! ،نهایت علمکردشان
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پیـامبرش   ،رو کند و از این مقابله با ظلم را تبلیغ میشهامت و فرهنگ  ،اسالم ،در مقابل
 شود که: شرکت کرد و قرآن یادآور می ،مهاجم جنگ بر ضد طاغوت و فساد 25در 

ءٖ ّمَِن  َوَ�َۡبلَُونَُّ�م﴿ ۡمَ�ٰلِ ٱَوَ�ۡقٖص ّمَِن  ۡ�ُوعِ ٱوَ  ۡوِف ۡ�َ ٱ�َِ�ۡ
َ
نُفِس ٱوَ  ۡ�

َ
ِ  �ََّمَ�ِٰت� ٱوَ  ۡ� َو�َّ�ِ

ِٰ�ِ�نَ ٱ  .]١٥٥[البقرة:  ﴾١٥٥ ل�َّ
و  هـا  ناو به یقین ما شما را با چیزهایی از (قبیل) ترس و گرسنگی و کاهش اموال و جـ «یعنی: 

 .»ده دهآزمائیم و به صابرین (بر این آزمون) مژ ها می فرآورده

مشـخص   ،شـوند  و سپس امتیاز بزرگ کسانی را که با چنین میدان آزمایشی مواجـه مـی  
 کند که: می

ِينَ ٱ﴿ آ إَِ�ۡهِ َ�ِٰجُعوَن  �َّ َّ�� ِ ِصيَبةٞ قَالُٓواْ إِنَّا ِ�َّ َ�َٰبۡتُهم مُّ
َ
 .]١٥٦[البقرة:  ﴾١٥٦إِذَآ أ

ببینند، گویند: همـه از آنِ خـداییم و بـه    (مؤمنان واقعی کسانی هستند که) چون مصیبتی «یعنی: 
 .»گردیم سوي او بازمی

 آید که: مهر تائید الهی به سراغ چنان افرادي می ،و در نهایت

ْوَ�ٰٓ�َِك ﴿
ُ
ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  أ

ُ
ّ�ِِهۡم َورَۡ�َةۖٞ َوأ  .]١٥٧[البقرة:  ﴾١٥٧ لُۡمۡهَتُدونَ ٱَعلَۡيِهۡم َصلََ�ٰٞت ّمِن رَّ

 .»یافتگانند خداوند برایشان باد که ایشان راهدرودها و رحمت «یعنی: 
دوران جاهلیت برخورد  با مراسم عزاداريِ جدر پی این تعالیم قرآنی بود که پیامبر خدا 

ولی متأسـفانه امـروزه مردمـان فرهنـگ      ،کرد. او مردم را به صبر و وقار قرآنی دعوت نمود
نشمندانشـان نیـز در برابـر ایـن     و علمـا و دا انـد   خـود قـرار داده   موروثی جاهلیت را سنت

انـد! ایـن    آیـات الهـی، راه سـکوت و مماشـات پـیش گرفتـه       يوارداتی و اسـتهزا  خرافات
 .تر کرده است را وسیع توجهی، میدان معر که مداحان و مقلدان بی

بلکه جهت هـر عـزاداري بـه     ،نه تنها در عاشورا ،زنی و زنجیرزنی را م و کتل و سینهلَع
 .)1(اي از خودآزاري مواجه هستیم هاي تازه برند و همه روزه با نمونه می ها ناگورست

                                           
بندند، تا پشت را بیشتر مجروح کند  هایی به انتهاي زنجیر می هاي زنجیرزنی در پاکستان، تیغ اخیراً دسته -1

 و ثواب بیشتري ببرند!
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دهد. یکی از مسلمانان که مجروح  ، در ماجراي جنگ احد پیامی تازه میمیرکقرآن و باز 
اي در حال فرار هستند، دامن یکی از آنـان را   بیند عده شده بود، در آخرین دقایق حیات می

(و بایـد فـرار    "پیامبر خدا کشته شـده "گوید:  ن شخص میآ "روید؟! کجا می": گیرد که می
اگر پیامبر کشته شده، خداونـد کـه زنـده اسـت و     ":دهد که کنیم). مسلمان زخمی پاسخ می

 "کنید؟! میرد، چرا فرار می نمی

ۡو قُتَِل ﴿
َ
اَت أ فَإِيْن مَّ

َ
ٰ َعقَِبۡيهِ  نَقلَۡبُتمۡ ٱأ ۡعَ�ٰبُِ�ۡمۚ َوَمن يَنَقلِۡب َ�َ

َ
ٰٓ أ َ ٱفَلَن يَُ�َّ  َ�َ ۗ  ٔٗ َشۡ�  �َّ  ﴾ا

 .]١٤٤[آل عمران: 
گردید؟ هرکس به گذشته (به  تان بازمی اگر او (پیامبر) بمیرد یا کشته شود شما به گذشته«یعنی: 

 .»کند) رساند (بلکه به خود ظلم می دوران جاهلیت) بازگردد زیانی به خدا نمی

اشـواري قـرآن، در عاشـوراي کـربال     هـاي ع  گیري از همین صحنه و امام حسین، با بهره
 فرماید: می

 » إل� من فقدك ماذا وجد ومن وجدك ماذا فقد؟!«
بار خدایا! هرکه تو را از دست داد چه چیز یافت؟! و هرکه تو را یافت، چـه چیـز را از   «

 »دست داد؟!
! اي هم نیامده که اي پیامبر! یارانت را جمع کـن  حتی اشاره و کنایه ،در عاشوراي قرآنی

همه سینه بکوبید، بر پیشانی بزنید، مو بکنید، قمه و زنجیر بردارید، علـم و کتـل بـه میـدان     
) هـدف  هـا  نابراي شما (مسـلم  جگوید: محمد  ببرید و عزا بگیرید! بلکه برعکس، حتی می

شود کـه   راه اوست. بنابراین، نتیجه می ،، هدف شماآزاري کنید) نیست (که در عزایش خود
زنی به راه  سینه هکه برایش دست ،ن، خود امام حسین نباید مقصود شمرده شوداز دیدگاه قرآ

 ها پردازند، بلکه عملکرد او باید الگوي عمل پیروانش باشد. انداخته به انواع خودآزاري
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اي از شـما چـون قـبال     عـده فرماید کـه   داري زندگان پرداخته و میقرآن به دل ،سرانجام
کند و مورد عفو قرار  کردید، (خداوند مهربان آنان را رد نمیلغزش پیدا  ،خودسازي نداشتید

   .)۱(دهد می
اي پشیمان شده و گروه توابین را تشکیل دادند.  پس از امام حسین عده ،به همین ترتیب

کنند با به سـر و   ها تصور می اما متأسفانه، علیرغم شواهد روشن قرآنی فوق، امروزه مذهبی
هاي مصـلحتی،   کردن گذارند! غش خاندان پیامبر به نمایش می کوفتن محبت خود را به سینه
ها، خراش  کوبیدن، شبیه سازي م چرخانی، برپايلَوشخراش، عگکشیدن زنان، فریادهاي  جیغ

سر و صورت، طبل و شیپور و بساط شربت و شله زرد، همه نشانه محبت و عشـق مـا بـه    
در زمان خود  ،حرم یا روزهاي دیگرحقیقت شده است!! عزاداري براي امامان در روزهاي م

 مرسوم نبود. این بدعتی است که از اروپا به ایران صادر شده است. ‡ائمه 
در روز تولـد حضـرت مسـیح در کلیسـاها صـلیب را       ،در برخی از کشورهاي اروپـایی 

کردند  نمودند و ادعا می ی از حضرت مریم با خود حمل مییها آرایش کرده، کتل و مجسمه
دهند! بعدها همان صـلیب را بـا    ن نوع اعمال، اطاعت و عبادت خداوند را نشان میکه با ای

دسـتاویز تبلیغـی    ،این نوع مراسـم  .)2(به شیعیان هدیه کردند» علم«تعویض آرایش و با نام 
 هاي غیر مسلمان در تحقیر شیعیان شده است. مناسبی براي ملت

                                           
ُ ٱ َصَدقَُ�مُ  َولََقدۡ ﴿ -1 وَ�ُهم إِذۡ  ۥٓ َدهُ وَعۡ  �َّ ٰٓ  ۦۖ نِهِ �ِإِذۡ  َ�ُسُّ  ٱ ِ�  ُتمۡ زَ�ۡ َوتََ�ٰ  ُتمۡ فَِشلۡ  إَِذا َح�َّ

َ
ٓ  دِ َ�عۡ  ّمِنۢ  ُتموََعَصيۡ  رِ مۡ ۡ� ٰ  َما َرٮ

َ
 ُ�ـمأ

ا ن ِمنُ�م ُ�ِبُّونَۚ  مَّ �ۡ ٱ يُرِ�دُ  مَّ ن َوِمنُ�م َيا�ُّ ۚ �ٱ يُرِ�دُ  مَّ فَُ�مۡ  مَّ �ُ  ِخَرةَ ُ ٱوَ  َعنُ�ۡمۗ  َ�َفا َولََقدۡ  َتلَِيُ�ۡمۖ ِ�َبۡ  ُهمۡ َ�نۡ  َ�َ َّ� 
ۡ ٱ َ�َ  لٍ فَضۡ  ُذو بـر دشـمن در    يروزیـ خداوند، وعده خود را به شما، (در بـاره پ «  ]١٥٢[آل عمـران:  ﴾١٥٢ ِمنِ�َ ُمؤۡ ل

ـ (و ا د؛یرسـاند  یبـه قتـل مـ    در آن هنگام (که در آغاز جنگ،) دشمنان را به فرمـان او،  د؛یاحد،) تحقق بخش  نی
و بعد از  د؛یو (بر سر رهاکردن سنگرها،) در کار خود به نزاع پرداخت د؛یسست شد نکهیادامه داشت) تا ا يروزیپ

از شـما، خواهـان    ی. بعضـ دیکرد ی(از غلبه بر دشمن) به شما نشان داد، نافرمان دیداشت یآن که آنچه را دوست م
شما به شکسـت   يروزیخرت. سپس خداوند شما را از آنان منصرف ساخت؛ (و پخواهان آ یبودند؛ و بعض ایدن

 .»مؤمنان، فضل و بخشش دارد هو خداوند نسبت ب د؛یکند. و او شما را بخش شی) تا شما را آزماد؛یانجام
هاي صلیبی بین مسلمین و اروپاییان، مسیحیان صلیب را جهت تقویت روحی سپاهیان خود  در جنگ -2

 هاي پیشاپیش سته» علم و کتل«دادند و همان صلیب را ما امروزه تحت نام  اه حرکت میپیشاپیش سپ
 کنیم!! عزاداري عاشورا مشاهده می



 ٧٧  یل عاشورای دین در قرآن و عاشورای مذهبقسمت هشتم: تحل

از چه  ؟کند آن را تایید نمی م یرکن قرآاگر واقعاً این امور موجب ثواب است، پس چرا 
شـوند؟! آیـا اگـر ثـوابی در      خود پیشقدم نمی ،در این نوع مراسم ،روي علما و فقهاي شیعه

را در دسـت گرفتـه و پیشـاپیش حرکـت     هـا   آن دهل و شیپور بود، سزاوار نبـود کـه علمـا   
 زنند؟ نمی رخود سینه و زنجی اند، کردند؟! چرا فقهایی که به این امور فتوا داده می

ُمُروَن ﴿
ۡ
تَأ

َ
ِ  �َّاَس ٱ۞� ِ ٱب ّ�ِ

نتُۡم َ�ۡتلُوَن  لۡ
َ
نُفَسُ�ۡم َوأ

َ
فََ� َ�ۡعقِلُوَن  لِۡكَ�َٰبۚ ٱَوتَنَسۡوَن أ

َ
 ﴾٤٤أ

 .]٤٤[البقرة: 
دهید، با ایـن کـه کتـاب     کنید ولی خودتان انجام نمی آیا مردم را به نیکوکاري تشویق می«یعنی: 
 »کنید؟ میخوانید، چرا فکر ن خدا را می

ِ ٱَمۡقًتا ِعنَد  َكُ�َ  ٢لَِم َ�ُقولُوَن َما َ� َ�ۡفَعلُوَن ﴿ ن َ�ُقولُواْ َما َ� َ�ۡفَعلُوَن  �َّ
َ
 ﴾٣أ

 .]٣-٢ [الصف:
دهید، در نزد خداوند ناپسند اسـت کـه حرفـی     گویید که آن را انجام نمی چرا چیزي می«یعنی: 

 .»بزنید و خود آن را عمل نکنید

نی مذهب بدون تفکر، راه و روشی که مردم تحت تأثیر تبلیغـات دنبـال   یع ،دین تقلیدي
چنان که مردم شام در زمان خالفت بنـی امیـه بـه لحـاظ      ؛مانند کرده و از حقیقت غافل می

نسبت به دیـن خـدا    ،اجتماعی در خواب غفلت بودند. به آنان تلقین شده بود که نوه پیامبر
دین قیـام کـرده    يبراي احیا ÷که امام حسین  بیگانه شده است. کمتر کسی توجه داشت

 است! 
، به طـوري کـه   شده بودبه مردم القا  ÷مشابه همین افکار در مورد علی بن ابی طالب 

لعن علی جزء عبادت شده بود. زمانی که کاروان اسرا به شام رسید، مسـلمانان   ،در مساجد
کـه بـر جانشـین رسـول خـدا       کسانی هسـتند آنها  ها تجمع کرده و تصور داشتند که بر بام

خورند تا با حربه زور. این یک قاعده  بهتر فریب می ،آري، مردم در پناه تقدس  اند! شوریده
جدا شده از ادیان الهی، همواره بدون حضور کتـاب   هاي هها و فرق تاریخی است که مذهبی

 کنند. می شوند و به دین تحریف شده دلبستگی پیدا آسمانیشان، با دین الهی بیگانه می
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شورا، به دستور یزیـد بـه   پس از حادثه عا ،آن مسلمانان مقلد و فریب خورده ،از این رو
مدینه و سپس به مکه حمله کردند (واقعه حره) و تجاوز به جان و مال مـردم را بـه عنـوان    

 دارند! کردند که در راه اسالم گام برمی شمردند و تصور می یک جهاد اسالمی روا 
اسـت، در حـالی کـه    » عاشـوراي مـذهب  «مراسم خرافـی عاشـورا گفتـیم،    درباره  آنچه

مقاومت تـا سـرحد شـهادت، بـراي زنـده       ،بس ارزنده فرستاد و آن یپیام» عاشوراي دین«
 تعالیم و قوانین دین و مبارزه با ظلم و زور بود. شتنِنگهدا

ئت عزا مبدل به هی ،شعار پیشه مریدانِ ،امروزه، فرهنگ اعتراض و شهادت امام حسین را
همان اعتراض صوفیانه است که حاصلش شمشیر مغولی بـود. حمـزه و امـام     ،کردند و این

با این تفاوت که حمزه توسـط مشـرکین بـه شـهادت      ؛هردو در راه اسالم جنگیدند ،حسین
 رسید و امام حسین توسط مسلمین!



 
 
 

 

 قسمت نهم:
 در تربیت نزدیکان جنقش قرآن و عملکرد رسول خدا 

ها  هاي متعددي ایراد کرد و الزم است مذهبی خطبه ÷ث عاشورا امام حسین در حواد
تـر و آشـناتر بـود، در مبـارزات سیاسـی،       که از همه به قرآن نزدیـک  ،بدانند که امام حسین

هایی از قرآن داشت تا مدعیان پیـروي از   چه کرد و چه برداشت ،اش اجتماعی و دینی زمانه
 همان راه را بروند! ،او

تم را در بـین  روم، کتاب خدا و سنّ من از میان شما می« م است که پیامبر خدا فرمود:مسل
هرچنـد  ». اهل نجات خواهد بـود  ،گذارم، هرآنکس که به آن دو متمسک شود شما باقی می

یـا خـانواده پیـامبر،    » عتـرت « ،شود. به هـر صـورت   نیز در برخی روایات دیده می» عترتم«
همواره مسـلمانان را   جو رسول خدا اند  تابع قرآن و سنت بودهخودشان بیش از پیروانشان 

» کتـاب اهللا و سـنتی  «صـحت حـدیث    ،به سوي این دو مأخذ دعوت کرده است. از این رو
 کنند که فرمود: نقل می جتردیدناپذیر است. در عین حال از رسول خدا 

اب اهللا أنـا تـارك فــي�م اثلقلـ� أوهلمــا كتـاب اهللا فيــه هـدي ونــور فخـذوا ب�تــ«
ذكـر�م اهللا يف أهـل أوأهـل بيـيت «ثم قال: » واستمسكوا به فحث ىلع كتاب اهللا ورغب فيه

 .)1(»بييت
گـذارم اول کتـاب خـدا را کـه در آن      ها باقی مـی  من در بین شما دو چیز گرانب«یعنی: 

، آنگـاه مـردم را بـه فـرا     »هدایت نور است، پس کتاب خدا را بگیرید و به آن چنگ بزنیـد 
 آورم کـه از  خاندانم را به یاد شما مـی «و عمل به قرآن تشویق نمود و سپس فرمود:  گرفتن

 .»مراقبت کنیدها  آن
گذاري معرفی نکرده  قانون اش را مرجعِ یا خانواده» عترت« جدر این حدیث پیامبر خدا 

نخواسـته اهـل    جپیامبر خـدا   .قابل درك استها  آن تا مردم تصور کنند دین فقط از طریق

                                           
 نقل شده است. این گفتار به گزارش زید بن ارقم در صحیح مسلم از رسول خدا  -1
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ت را در ردیف قرآن، به عنوان یک مرجع تشریع و قانونگذاري، معرفی کند، چرا که خود بی
و اهل بیت او نیز تابع وحی بودند. بنابراین، خانواده پیامبر را نباید یک قـوه   جرسول خدا 

مقننه در برابر کتاب و سنت رسول در نظر گرفت که گویی نیمی از دین خدا به عهده آنـان  
 عهده قرآن و سنت است! و نیم دیگر به

یک نیروي مقننه و قانونگذار در برابر قرآن نبود و سـنت او نیـز بـا     ،خص پیامبرشحتی 
قــرآن منطبــق و شــرح مجمــالت آن اســت. امــت، خــانواده پیــامبر و شــخص رســول، در 

 مساوي بودند، به دلیل آیات ذیل: ،فرمانبرداري از وحی خدا

 .]١٠٩[يونس:  ﴾َما يُوَ�ٰٓ إَِ�َۡك  تَّبِعۡ ٱوَ ﴿
 .»شود پیروي کن از آنچه به تو وحی می«یعنی: 

تَّبُِع إِ�َّ َما يُوَ�ٰٓ إَِ�َّ ﴿
َ
 .]٩[األحقاف:  ﴾إِۡن �
 .»کنم شود چیزي را تبعیت نمی (بگو) جز از آنچه به من وحی می«یعنی: 

بـین  کند که من عترتم را به همـراه قـرآن در    سفارش می جبنابراین، اگر هم پیامبر خدا 
گذاري است، بلکـه   ام، این نه به عنوان یک مأخذ و مبدأ مستقل تشریع و قانون شما گذاشته

 شـدند.  شدة او بودند که هرگز از قـرآن جـدا نمـی    از این باب است که عترت پیامبر تربیت
 جآموزان برجسته کتاب خدا هستند، زیرا اولین مصـادیق تربیتـی رسـول خـدا      دانشها  آن

هـاي قرآنـی و الهـی     کردند و از او بهـره  ند که شب و روز با او زندگی میهمان کسانی بود
 در نهج البالغه فرمود: ÷گرفتند چنانکه علی  می

 .)1(»ألم أعمل في�م باثلقل األ�رب وأترك في�م اثلقل األصغر«
را » اهل بیت«در میان شما عمل نکردم و آیا ثقل اصغر » قرآن«آیا من به ثقل اکبر «یعنی: 

 »یان شما نگذاشتم؟در م
فرماید: من دو چیز میان شما گذاشتم کـه یکـی (قـرآن)     می رسول خدا ،به عبارت دیگر

 بزرگتر و مهمتر و دیگري (عترت) است.
بینـیم   شـود و مـی   از اینرو امام حسین (کوچکتر) در راه بزرگتر (قرآن و دین) شهید مـی 

                                           
 .215، صفحه 86نهج البالغه فیض اإلسالم، خطبه  -1
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تا دین و قـوانین   »ون النبيني بغري احلقيقتل«شدند  پیامبران همه به ناحق در راه دین کشته می

 حق باقی بمانند.
بنابراین، امام حسین تنها بیگناه شهید تاریخ نبود و پیامبرانی به ماننـد او شـهید راه دیـن    

به دستگاه حکومت یک اعتراض قرآنی بود نه یک  ÷و اعتراض امام حسین  اند. خدا بوده
گوید: مـن بـا    می جنانکه پیامبر خدا اعتراض شخصی جهت رسیدن به مقام و حکومت، چ

کنند پیرو همـین سـنت هسـتند، و از اینـرو امـام       قرآن هستم و کسانی که با من زندگی می

 بهـذا إيل�ـم رسو� بعثت َوقَدْ «اش به اهل کوفه به این نکته اشاره دارد که  حسین در نامه

  أدعو�م وأنا الكتاب،
َ

این نامه را بـه وسـیله فرسـتاده    من «یعنی:  )1(»نبيه ةوسن اهللا كتاب إِىل
 . یعنی من کـه امـام  »خود ارسال داشتم تا شما را به کتاب خدا و سنت رسولش دعوت کنم

شـوم. (و بنـابراین    حسین هستم، بنابر پیروي از کتاب خدا و سنت رسول از قرآن دور نمـی 
قرآن، فغان شایسته است که پیروان آن حضرت نیز از قرآن دور نشوند نه آن که با دوري از 

 براي امام حسین برآورند).
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 قسمت دهم:
 عاشورا و حقیقت تاریخ

امـام حسـین و یـارانش بـراي بـه       کـه  اي گفتنـد  با حـذف روح نهضـت عاشـورا عـده    
آنـان از   اعتقاد داشـتند دسته دیگري هم  ؛آوردن حکومت منصوص و الهی قیام کردند دست

قیام کردنـد. هـر گروهـی در دفـاع از      ،ودندشدن و پیمانی که با خدا بسته ب ابتدا براي کشته
کـه معاصـرین امـام     ،متوسـل شـدند   اي بـه  غلـو   حتـی عـده   ؛ها نوشتند کتاب ،نظریه خود

هـاي مدینـه گـام     زمانی که شمر در کـودکی در کوچـه   و شناختند قاتل او را می ÷حسین

بـراي اثبـات    حسین اسـت! و  قاتل ،این فرد »هذا قاتل احلسني«گفتند:  مردم می ،داشت برمی

  ،میرکـ قـرآن  ها، حرکت رهبر از نظـر   بافی اما دور از همه فلسفه اند. ها بافته دروغ ،این باطل
شکل دیگري دارد. گاهی اصالح را از باال شروع باید کرد، مانند داستان موسی که خداونـد  

 به او فرمود:

 .]٢٤[طه:  ﴾٢٤َطَ�ٰ  ۥإَِ�ٰ فِرَۡعۡوَن إِنَّهُ  ۡذَهۡب ٱ﴿
 .»به طرف فرعون برو که او طغیان کرده است« یعنی:

شود که اصـالح را از خـانواده و اطرافیـان خـود شـروع کنـد،        زمانی نیز به رهبر امر می
از پـایین حرکـت    ،چنانکه پیامبر اسالم چنین کرد. امام حسین هم براي اصالح و دفع فساد

. اما مردم در حرکـات  ندهست شدر کنارهمه که گفته بودند  کند میاتکا کند و به مردمی  می
 شوند: به سه دسته تقسیم می ،اصالحی

پردازند،  شوند و به مقابله می بیدار می ،کسانی هستند که قبل از وقوع فاجعه دسته اول:

پردازنـد و حتـی کوشـش     بـه جلـوگیري از آن مـی    ،یعنی قبل از پیش آمدن انحراف جامعه
 کنند تا از گناه دیگران جلوگیري کنند. می

افتنـد و در   کنند تا انحراف صورت بگیرد و بعد به فکـر چـاره مـی    صبر می سته دوم:د

 کنند. توبه می ،جویی جریان چاره
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دهنـد و   شوند و انحراف و گناه را ادامه می پس از وقوع جرم هم بیدار نمی دسته سوم:

 باشند. این دسته افراد، خطرناکترین عناصر جامعه می
ارانش جزء دسته اول قرار داشتند (هرچند امکان حرکـت  شک نیست که امام حسین و ی

بعد از امام حسـین جـزء دسـته     توابینِ ؛و جنبش براي جلوگیري از وقوع انحراف نداشتند)
را دعوت کردیم که حکومت ظلـم را از   جما فرزند رسول خدا "دوم بودند. توابین گفتند: 

حکومـت ضـعیف ترسـیده و در خانـه      با نماینده او هم بیعت کردیم، اما از یک ؛بین ببریم
پـس از شـهادت    ،. این گروه"در حالی که جمعیت اولیه ما صدها برابر دشمن بود ؛نشستیم

قیام کرده و از ابتدا پیمان بسـتند کـه   » د خزاعیرَسلیمان بن ص«به رهبري  ÷امام حسین 
ته شدند. در این کشها  آن نفر 6000براي دفع ظلم قیام کنند تا شاید آمرزیده شوند و حدود 

نیز حضور داشتند. گروه تـوابین بـا هـدف     ÷عده زیادي از اصحاب امیرالمؤمنین  ،دسته
شدن جلو نرفتند، بلکه مشتاقانه خواستار پیروزي تا سرحد مـرگ بودنـد، چنانکـه در     کشته

تـوابین شـرط   " نویسـد:  مـی  )464ص  – 4ج  (مقتل لـوط بـن یحیـی بـه نقـل از طبـري       
تحویل عبیداهللا زیاد، خلع عبدالملک مروان از حکومـت و انتقـال    ،را کشیدن از جنگ دست

 ."حکومت به اهل بیت پیامبر اعالم کردند
ما طرفدار برنده هستیم، هرکس پیروز و حاکم "گویند:  منطق دسته سوم این است که می

ـ » حزب باد«طرفداران  ،به قول مشهور "رویم! ما به سوي او می ،شد ن هستند و شعارشان ای
هـا جمـع    ها و چاکر پیشـه  هدف است که حق با غالب است. در این دسته، همه فاسدها، بی

خـود را   ،ران بوده و امروز برده ایـن زورمنداننـد. ایـن دسـته    لدمرید آن قُ ،تا دیروز .هستند
 !گذارند کنند و به خیال خود سر همه کاله می هاي روزگار قلمداد می زرتک

که گفته بودند بود بیدار جامعه آن زمان (یعنی شیعیانش)  با گروه ÷امام حسین  سخنِ
 عالج واقعه قبل از وقوع باید کرد.

له نهفته است که ئو یارانش در این مس ÷هاي عجیب نهضت امام حسین  یکی از نکته
روند و حتی در آخرین روز که چند قـدمی   ه از قرائن فهمیده بودند به سوي مرگ میکبا آن

ترین جمالت را به زبان آوردنـد. امـام    بهترین و به یادماندندي نداشتند، بیش با مرگ فاصله
کنیم که مـا را   خداوندا! تو را ستایش می"گوید:  حسین در شب عاشورا در جمع یارانش می
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براي مـا   ؛و به ما قرآن آموختی و ما را در دین فقیه و فهیم کردي ،اي به نبوت گرامی داشته
هایت  پس خداوندا! مرا از سپاسگزاران نعمت ؛ل بیدار قرار داديگوش شنوا و چشم بینا و د

 ."قرار ده
کنند، هر قول خالف  که این حرکت تاریخی را خارج از تعالیم قرآن بررسی میها  آن اما

که از کتب معتبر شیعه اسـت و   ،پذیرند، چنانکه در صحیفه سجادیه عقل را در مورد آن می
 که:اند  اش این حدیث را اضافه کرده در مقدمه ،ددانن حتی سندش را هم معتبر می

لَ البَيْتِ إلَ : جقال أبو عبد اهللا « نَّا أَهْ جُ مِ ْرُ الَ خيَ جَ وَ رَ ا خَ ً أَوْ  یمَ لْامَ فَعَ ظُ دٌ لِيَدْ نَا أَحَ ائِمِ قِيَامِ قَ

ةً يفِ  ادَ يَ هُ زِ انَ قِيَامُ كَ ؛ وَ تْهُ البَلِيَّةُ لَمَ طَ اً إالَّ اصْ قَّ شَ حَ نْعَ نَامَ   يَ وهِ رُ یعنی: تا قیام قائم ما، هرکس از . »كْ

هاي  بردن ظلم و یا احقاق حقی (براندازي حکومت خانواده ما حرکت و جنبشی براي از بین
نتیجه بوده و جز غم و اندوه بر ما چیزي اضافه  بی ،باطل) درگذشته کرده یا در آینده بکند

 کند. نمی
جـدش جـان خـود را در راه مبـارزه بـا       کـه  ÷توان باور کرد که امـام صـادق    آیا می

را پـذیرفت   ÷اي بگوید؟ آیا باید  عمل امام حسـین   حکومتی باطل فدا کرد، چنین جمله
 یا اینگونه احادیث دروغین را؟

در ماجراي عاشورا دستگاه آفرینش به وظیفه خود عمل کرد. در فاصله کوتـاهی بعـد از   
انتقـام گرفتـه شـد. مـرگ      ،ورا دست داشتنداز همه کسانی که به نوعی در ماجراي عاش ،آن

تا  40به مدت  ،یزید در اثر بیماري مهلک، پس از دو سال پیش آمد و معاویه دوم پسر یزید
روز حکومت را به دست گرفت. وي سر انجام بر منبر رفت و در سخنرانیش بـر گریـه    50

است و دنیا بود به بدون تعیین جانشین، حکومت را رها کرد. مروان حکم که مرد سی کرد و
معاویـه دوم بـا    ".پس کار حکومت را چون عمر به شوراي مسلمین واگذار کـن "او گفت: 

سپس به سمت بیت المقدس رفت و  ".دانند چه کنند مردم خود می"غضب به او پاسخ داد: 
 مانند دیگران به زندگی عادي پرداخت.

ـ    ،سرانجام از گروه ستمگران زي نمانـد و آن بـه ظـاهر    جز لعن و نفـرین در تـاریخ چی
 تاریخ شدند. روسپیدانِ –حسین و یارانش  –جنگ کربال  خوردگانِ شکست
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زنی، رفته رفته مـذهبیون یقـین    خوانی و سینه در اثر تکرار مراسم عاشورا و تداوم روضه
قـرآن  کنند که دیندارند. البته  مراسم و ادعا مییعنی حضور در اینگونه  ،که دیندارياند  کرده

 دیندارند، اما دینی ساخته و پرداخته خودشان.ها  آن کند که نیز تایید می میرک
معبد بزرگشان بود و بر  ،اند و خانه کعبه زاده کردند که ابراهیم مشرکان قریش نیز ادعا می

غسل کـرده و پـاك    ،یی آن مراسمکردند. مشرکان تصور داشتند که با برپا رد آن طواف میگ
خدا هیچ شریکی نـدارد مگـر آن شـریکانی کـه خـود قبـول کـرده        "گفتند:  شوند، و می می

هاي ما به دیگر  فروختند (چنانکه امروزه مذهبی به یهودیان فخر می ،و با این سخنان ."است
 کنند که گل سر سبد مسلمانان هستند). فروشند، و خیال می مسلمانان فخر می

(قریشیان) پیام داد که شما مشرك هستید، نه شـرك در  ها  آن ما چون قرآن نازل شد، بها
نداریـد و  » دیـن خـالص  «خالقیت، بلکه گرفتار شرك در عبودیت شده اید، به دلیل آن کـه  

 فرماید: قرآن می

﴿ �َ
َ
�  ِ  .﴾ۡ�َالُِصۚ ٱ ّ�ِينُ ٱِ�َّ

 .»(بدان که) دین خالص فقط براي خداست«یعنی: 

ِينَ ٱوَ ﴿ ْ ٱ �َّ َُذوا ۡوِ�َآءَ  ۦٓ ِمن ُدونِهِ  �َّ
َ
 .﴾أ

کنند، چنانکه  را عبادت میها  آن آن کسانی که اولیایی غیر از خدا براي خود گرفتند، (و«
 »گویند: کنند) می هاي امروز بر هر قبري و حرمی طواف می مذهبی

ِ ٱَما َ�ۡعُبُدُهۡم إِ�َّ ِ�َُقّرُِ�ونَآ إَِ� ﴿  .]٣[الزمر:  ﴾ُزۡلَ�ٰٓ  �َّ
 .»کنند کنیم، مگر آن که ما را به خدا نزدیک می ها را عبادت نمی ما این«

 آورد. ولی خداوند آنان را مشرك به حساب می
گیرد، نـه   رضاي خدا کجاست؟ مراسمی که برخالف تعالیم قرآن به نام دین صورت می

عبـادت انحصـاري خـدا     خود مردم است، زیرا دیانت الهی در هبلکه ساخته و پرداخت ،دین
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کوچکترین اثري از ایـن   ،میرکقرآن شود و از این جهت است که در مراجعه به  خالصه می
 شود: مراسم دیده نمی

ۡ�َا َعلَۡيَك ﴿ ٰى لِۡلُمۡسلِِمَ�  ۡلِكَ�َٰب ٱَونَزَّ ءٖ وَُهٗدى َورَۡ�َٗة َو�ُۡ�َ ۡ�َ ِ
 ﴾٨٩تِۡبَ�ٰٗنا ّلُِ�ّ

 .]٨٩[النحل:
اب را بر تو نازل کردیم که تکلیف هر چیزي را (به لحاظ دینی) روشن ما این کت«یعنی: 

 .»کند و تا هدایت و رحمت و بشارت براي مسلمانان باشد می
ایـم   ما تکلیف هر امر دینی را براي شما روشن کرده که فرماید آري، خداوند در قرآن می

خـوانی و دو مـاه    کنـد و کـوچکترین اثـري از روضـه     و مطالب مهم را هم مرتب تکرار می
کند  تایید نمی میرکقرآن کوبیدن، در قرآن نیست.  کردن و بر سر و سینه پوش دیوارها را سیاه
بزرگی را از دست داد، خود را زخم زند و هرسال هم ایـن کـار را تکـرار     ،که هرگاه انسان

 کند.
عـزاداري  منطق کسانی که خواستار پیام اصلی دین نیستند، این است که ما گناهکـاریم،  

کنیم تا شاید حضرت سید الشهدا نزد خدا از ما شفاعت کند و گناهمان بخشیده شود (از  می
 .ز تو شفاعت)اما گنه و 

حضرت مسیح به دار آویخته شـد  "گویند:  در حالی که این تصور مسیحیان است که می
دارد.  مـی تا هرکـه بـه او ایمـان آورد و محبـت او را در دل بگیـرد، مسـیح گناهـان او را بر       

این عقاید را از زبان ائمه یافته و نتیجـه را هـم    ،دروغگویان براي جلب قلوب پیروان خود
ییـدي بـر ایـن تخـیالت     أنه تنها ت ،هاي قرآنی اما در مطالعه و کاوش اند. به خدا نسبت داده

 بلکه ضد آن مشهود است. ،شود دیده نمی

ِينَ ٱإِنَّ  قُۡل ﴿ وَن َ�َ  �َّ ِ ٱَ�ۡفَ�ُ  .]٦٩[يونس:  ﴾٦٩َ� ُ�ۡفلُِحوَن  ۡلَكِذَب ٱ �َّ
 .»شوند بندند هرگز رستگار نمی بگو! کسانی که بر خدا دروغ می«یعنی: 

یکی از آشنایان که باغی در لواسان داشت، دوست مهندس خـود را از ایتالیـا بـه ایـران     
ها کـرده و بـه   آید. پس او را آنجا ر دعوت کرده بود. با او در باغ بودند که مشکلی پیش می

گوید کـه   بیند مهندس ایتالیایی هم به تهران آمده و می گذرد که می آید. مدتی نمی تهران می
هایشـان را بـه کمـر بسـته و خـود را       و خیلی عصـبانی هسـتند، پیـراهن   اند  مردم قیام کرده
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ر زنی عاشورا را دیـده بـود). بـه راسـتی مـا اگـ       زدند!! من هم فرار کردم (او مراسم سینه می
بخواهیم اسالم را به دنیا معرفی نماییم و مردم را به دین راستین خدا دعوت کنیم، آیا بایـد  

 این حرکات را ارائه دهیم؟!
در روز به دارآویختن حضـرت مسـیح (از نظـر آنـان) کشـیش       ،در کلیساهاي مسیحیان

نوحـه   افتنـد و  هاي دیگر به دنبال او به راه می کشد و کشیش بزرگ یک صلیب به دوش می
ایم، با این تفاوت که از صـلیب   خوانند. مشابه این مراسم را ما شیعیان از آنان تقلید کرده می

گذاشته ایم. » علم«کشیم و نام آن را هم  چندین صلیب ساخته ایم و بر دوش می ،آنها واحد
 ،اسمبیشتر از محله دیگر است! این نوع مر ردم هر محله این است که تیغه علَمشانافتخار م

دستاویزي به دست دشمنان براي  ،انگیزد و از سوي دیگر از یکسو تنفر روشنفکران را برمی
 تبلیغ علیه اسالم داده است.

کنند و هم براي آن حضـرت   سال است شیعیان هم براي امام حسین عزاداري می 1400
 ÷حضـرت علـی    جهرگاه گفته شود که شاگرد ممتاز رسول خدا  .گیرند جشن تولد می

یار داشت هیچگاه بـراي  بود، چرا در دوران حکومتش با آن که بیت المال و غنائم را در اخت
جـوابی   ،تولد یا سوگ وفات نگرفت و چرا این مراسم را براي خود به پا نکرد پیامبر جشن

ها  نوع بدعتاین کوچکترین جاي پایی براي  ،ندارند. اگر تمام کتب تاریخی را بررسی کنیم
 یابیم. نمی
آن  سرمشـق بـودنِ   انـد،  موجودات فـوق انسـان سـاخته    ،ها از امامان ز زمانی که مذهبیا

اي بین یک دوچرخه سـوار و یـک هواپیمـا     بزرگان از دست رفته است. مانند آن که مسابقه
بگذارند. از آنجا که تناسبی بین آن دو نیست، طبعاً نتیجه معلوم است کـه کـدامیک از طـی    

تواند با یک حرکـت جهـان هسـتی را     ها می سینی که به قول خرافیماند، امام ح مسیر درمی
فرشـتگان   فرماید کـه  عادي باشد. اگر خداوند میي ها انسانتواند الگوي  دگرگون کند، نمی

هـا   کـه انسـان  تواننـد انجـام دهنـد     سرعتی بیش از نور دارنـد و بسـیاري از کارهـا را مـی    
برویم؟! بنابراین، وقتی از ائمه موجودات ها  آن ال، آیا از ما توقع هست که به دنبتواننند نمی

 شود. گم میها  آن فوق بشري ساختیم، امامت
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 اسـت:  در هر گوشه از این سرزمین شکل و نوع خاصی به خود گرفتـه  ،ها زدن این سینه
در لرستان خاك  ؛در آذربایجان با ضربه پا و دست ؛چرخند در جنوب دست در کمر هم می

هـیچ   ،تاریخ اند. رزنی رقص خاصی را انتخاب کردهبیزند و در هر کوي و ر و کاه بر سر می
 دهد. اي براي این حرکات نشان نمی مدرك صحیح و دلیل خردمندانه
هاي نامشروع امروزي را در ایـن قضـیه جسـتجو کـرد کـه       شاید بتوان سرآغاز عزاداري

وز قتل امام حسـین را  گذاشتن بر جنایات خود، با تبلیغ، ر امیه جهت سر پوش حکومت بنی
روز عاشورا روزي است کـه خداونـد   "گفتند:  داد و مثال می روز عید و روز برکت جلوه می

روزي  ؛روزي است که کشتی نوح بر کوه جودي قرار گرفت ؛توبه حضرت آدم را پذیرفت
 .)1("شکافته شد ÷است که دریا بر موسی 

قابل آن افکار و اعمال پرداختند و در گیري در م هاي آگاه جامعه به جبهه به تدریج گروه
کـم کـم    ،شعرها سرودند و سپس کار به افراط کشیده شد و از ایـن میـان   ،مدح آن بزرگان

 عزاداري و گریه شکل گرفت.
مـداحی و   ،مردم به صحت و منطق عمل تـوجهی ندارنـد و برحسـب عـادت     ،متأسفانه

اي که  پرسد حجله مثالً هیچ کس نمی اند. خوانی را به عنوان سنت پذیرفته عزاداري و روضه
حجله  عتقدند کهگروهی م .اي دارد گذارند چه فلسفه ها بر هر کوي و برزنی می در عزاداري

شود، همان تاج شاهنشاهی است که از آیین  اما با کمی دقت مشاهده می ،دامادي قاسم است
 !؟اند زرتشتیان برداشته و به مراسم عزاداري ما ایرانیان هدیه کرده

گویی پیدا کنند و مبناي هـر   ي ما عادت به حقیقتها ناخو اگر روزگاري برسد که روضه
 رود. و مذهب موروثی کنار می شود هویدا می دینحقیقی  کم چهره بدعتی آشکار شود، کم

سال بعد از آن آغاز شد و طبعاً  260نگارش و ثبت وقایع عاشورا  ،به قول دکتر شهیدي
نسل، دستخوش تغییرات عظیمی گردید. بنابراین،  7تا  6پس از  ،واقعهنقل سینه به سینه آن 
 سـاخته و پرداختـه دکـان ذهنـی خـود      ،کننـد  ي مـا نقـل مـی   ها ناخو آنچه که امروز روضه

 تاریخی. ت، نه واقعیاهاست آن

                                           
 .4و  3، صفحه 3مقتل خوارزمی، ج  -1
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قرآن اند که  مرتضی مطهري، قهرمان تحریف حقایق، یهودیان بوده ،به قول دانشمند فقید
 کند: ن را تایید میاین سخ م یرک

ۖ ُ�َّرِفُوَن  فَبَِما﴿ ُٰهۡم وََجَعۡلَنا قُلُوَ�ُهۡم َ�ِٰسَيٗة َواِضعِهِ  ۡلَ�ِمَ ٱَ�ۡقِضِهم ّمِيَ�َٰقُهۡم لََع�َّ َو�َُسواْ  ۦَعن مَّ
ا ذُّكُِرواْ بِهِ  ا ّمِمَّ  .]١٣املائدة: [ ﴾ۦۚ َحّظٗ

هایشـان را سـخت    دیم و دلشان آنان را از رحمت خویش دور کر شکنی پس به (سزاي) پیمان«
کنند و بخشی از آنچه را کـه بـه آن پنـد داده     گردانیدیم، کلمات خدا را از جایگاه خود منحرف می

 .»شدند فراموش کردند

کردن اسالم بود. شیعیانی کـه بایـد قاعـدتاً     اما تحریف یهودیان با برنامه و به قصد ضایع
ها را  دن اسالم و امامان نباشند، چرا این تحریفکر مند به دیانتشان بوده به دنبال ضایع هعالق

 آوردند؟
 گویند: مثالً می 

بابـا! مـن تشـنه    "خوانـد، امـام حسـین گفـت:      روزي حضرت امیر باالي منبر خطبه می
. اول کسی که برخاست حضرت عباس "ب بیاوردآکسی براي او ". حضرت فرمود: "هستم

حضـرت امیـر   "گویـد:   خوان می روضه بود که رفت و با ظرف آبی روي سر بازگشت. بعد
از اینجـا   "کنـی؟  چـرا گریـه مـی   " :اشـکش جـاري شـد. مـردم پرسـیدند      ،چون او را دید

شود. در حالی که حضرت امیر فقـط در دوران خالفـتش    خوان وارد صحنه کربال می روضه
ي توانست خود برا ساله بود که می 33رفت و امام حسین هم آن زمانی مردي  باالي منبر می

 خواهم!! اش اقدام کند، نه آنکه در آن سن و سال بگوید: بابا! من آب می رفع تشنگی
 آیا چنین سخنانی اهانت به دین و امامان نیست؟

هزار نفر بود و امام حسین  لشکر عمر سعد یک میلیون و ششصد"گوید:  خوان می روضه
 72روز عاشـورا  " شـود، گفتنـد:   . دیدند قضیه خیلی خـراب مـی  "سیصد هزار نفر را کشت

آورده، در حـالی کـه کوفـه    » در اسرار الشـهاده «(این مطلب را مال آقا بندري  "ساعت بوده!
شهري تازه تأسیس بود که به دستور عمر بن الخطاب در نزدیک ایران سـاخته شـد و کـل    

 رسیدند). جمعیت آن شاید به هشتاد هزار نفر نمی
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تـرین و مسـتندترین    زنـده از ریخ عاشـورا  تـا " :مرحوم مرتضی مطهري فریاد برآورد که
شـنویم تحریفـاتی اسـت کـه معلـول حـس        هاست، آنچه امروز از حادثـه کـربال مـی    تاریخ

سازي ما ایرانیان است (یعنی حقیقت ندارد) و متأسفانه همه تحریفـات را دوسـتان    اسطوره
وي بـه سـ   ،جـویی  اند. ایـن تمایـل انحرافـی بشـر اسـت کـه بـه جـاي حقیقـت          انجام داده

 ."رود سرایی می سازي و افسانه اسطوره
اي گفتند کـه موضـوع امـام     کند که عده اشاره می» لولوء مرجان«نوري در کتاب حاجی 

شـود در ایـن راه    اي مـی  حسین و گریه براي او، ثوابش آنقدر زیاد است کـه از هـر وسـیله   
زنـیم،   پس شیپور میکند.  هدف وسیله را توجیه می ،استفاده کرد، چنانکه در مکتب ماکیاول

پوشانیم و براي قاسم در میدان جنگ، جشن  عروسی  زنیم، به مردان لباس زنانه می طبل می
 اشکالی ندارد. ،گیریم و اینگونه کارها براي هدف ثواب می

هاي تاریخ زنـدگی کنـیم، از تـاریخ بـه       ما وظیفه نداریم در گذشته"گویند:  دینداران می
ت کـه نیـاز امـروز را برطـرف کنـد و بـیش از حـد، وارد جزئیـات         اي باید بهره گرف اندازه

» حـال «کـه عبـث اسـت و آدمـی را از مسـئولیت       ،یعنی زنـدگی در گذشـته   ،شدن تاریخی
 ."دارد بازمی

هاي قرآن گرفـت. هـدف    پیام نهضت عاشورا را باید از تاریخ قطعی با توجه به آموزش
 شود. د جزئیات نمیقرآن نیز رساندن پیام اصلی هر قضیه است و وار

همه اصحاب شهید شدند و مجال نیافتند تا جزئیات حادثـه را شـرح    ،در صحنه عاشورا
از تعـداد انگشـتان یـک دسـت تجـاوز       ،انـد  روایاتی هم که از امام سجاد نقـل کـرده   .دهند
چه کسانی نقل شده است؟ آیا غیر از سربازان یزیـد   کند. پس این همه روایات از دهان نمی

آیا سـخن یزیـدیان هـم     اند؟ در آن صحنه کسان دیگري هم بوده ÷ین امام حسین و قاتل
 اعتبار دارد؟

اهللا سـید محسـن امـین     ةآيـ« ،هـا برخاسـت   یکی از بزرگان پیشین که به مبارزه با بدعت

نویسـد:   می 363جلد دهم ص » عیان الشیعهأ«شیعه لبنان بود. او در کتاب  ياز علما» عاملی
در مراسم عزاداري حسینی، به حکم  ،طبل و شیپور و اعمالی از این قبیل قمه زنی، نواختن"

خروي و ایذاء که نه سود دنیایی دارد و نه اجر اُ ،کردن سر عقل و شرع حرام است و زخمی
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در انظار مردم مـورد تمسـخر    نفس است، خود حرام است. با این اعمال شیعه، اهل بیت را
ـ کن د مـی را وحشـی قلمـدا  هـا   آن قرار داده و ناشـی از   ،د. شـکی نیسـت کـه ایـن اعمـال     ن

شیاطین بوده و موجب رضایت خدا و پیامبر خدا و اهل بیت اطهـار نیسـت و    هاي وسهوس
دهد و  که حرمت است، تغیري نمی ،آنهادر ماهیت و حکم شرعی  ،البته تغییر نام این اعمال

ه زینـب در دمشـق   قـام سـید  من هیچوقت در این مراسم که توسط کنسولگري ایـران در م 
 ."ام نهی نمودهها  آن ام و مردم را هم از شرکت در شرکت نکرده ،شود برگزار می

در سـال  » هـاي نامشـروع   عـزاداري «البته نظر نامبرده را اولین بار جالل آل احمد با نـام  
کـه نـه تنهـا تمـام     انـد   ها اموري را وارد کـرده  در عزادري" نویسد: چاپ کرد. او می 1368

داننـد، امـوري کـه قـرآن و      ن، بلکه تمام ملل دیگر این اعمال را ننگین و زشت میمسلمانا
 بـودن  ها، اخبار نادرسـت و کـذب کـه دروغ    را نهی کرده است. در این عزاداريها  آن اخبار

شود، اخباري که نه در کتابی نوشته شده و نه در جائی  می تر است گفته از روز روشنها  آن
وجود، شب و روز بـر سـر منـابر و در مجـالس بـدون مـانع تکـرار        نقل شده است. با این 

کـه   -» شـاخ حسـینی  «زدن بر بدن، بر سـر و سـینه زدن، قمـه     شود. آزار نفس و صدمه می
هـاي   جیغ کشیدن، فریادهاي بلند زنـان، نعـره   –بودن این امور عقال و نقال ثابت است  حرام

ت فوق العاده دین شده و زشتی ایـن  ر این اعمال، موجب هتک حرمیوحشیانه مردان و نظا
از هیچکـدام از   ،گذارند. در عین حال را به پاي دین میها  آن شود که وقتی بیشتر می ،اعمال

ائمه ما روایت نشده که به پیروان خود اجازه چنین کارهایی را داده و یا خود ایشان به ایـن  
سی یا کسانی را به این کارها کشانده کارها برخاسته باشند و یا در زمانشان علناً یا مخفیانه ک

باشند و در مالء عام آبروي اسالم و تشیع را برده باشند. اگر این امور به راستی ثواب دنیا و 
قدم شوند،  سزاوار بود که علما و فقها نیز به آن مبادرت کنند و خود پیش ،آخرت را داشت

ـ  ر سـر و کلـه خـود بکوبنـد و     کفن بپوشند و دهل و شیپور به دست گرفته پیشاپیش همه ب
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دیگران را نیز به این کارها تشویق کنند، زیرا علما و فقها بیش از همه شایسته کسب ثـواب  
 .)1("اند؟ لم برداشتهکنند چرا دیگران ع این کارها را نمیها  آن بودند. ولی اکنون که

ین شـرع و  زنـی را کـه بـا قـوان     هاي امروز، زنجیرزدن، علم برداشتن و قمه آري، مذهبی
شمردند و حادثه  عاشورا را با مبانی غلـط   سفارش بزرگان ناسازگار است، مالك نجات می

گویند: ما بـا   و میاند  هاي زیادي پرورانده در فلسفه فکري خود جاي داده خرافات و بدعت
کنـیم و سـرانجام از طریـق او بـه بهشـت       این مراسم نظر شفیع را به سوي خود جلب مـی 

کـوفتن   آورد نه بر سر و سینه حالی که بهشت را اعمال نیک آدمی به ارمغان میرویم! در  می
 براي بهشتیان!

اینـان بـا    انـد.  داده ،که مـداحان باشـند   ،سوادترین مبلغین تعالیم دین خدا را به دست بی
فراگرفتن چند بیت شعر، فرهنگ دینی یک جامعه را در دسـت گرفتـه و از ایـن راه امـرار     

مـداحان  دربـاره   جپیـامبر خـدا    انـد.  ها و مساجد شـده  گیر حسینیه و معرکهکنند  معاش می
 فرموده است:

 )12/ ج ةلشيع(وسائل ا .»احثوا الرتاب يف وجوه املداح�«
 .»بر چهره مداحان خاك بپاشید«یعنی: 

کننـد، ولـی ناگهـان     ایم افراد فاضلی تعالیم دین خدا را بـه مـردم عرضـه مـی     بارها دیده
گویـد:   مقدس نماي چاپلوسی دست در دست مداح دکانداري جلوه آمده و مـی دار  سرمایه

ایـد ایـن اشـعاري کـه در مراسـم       آیا هیچ پرسـیده  "آورد! این آقا مردم را بهتر به حال می"
از چه شاعري است؟ آیا از بزرگان شعر و ادب این سـرزمین   ،خوانند حسینی براي مردم می

آورد؟ یا به قول مرحوم علـی   ین است و کمال به بار میدهنده ایمان مسلم است؟ آیا افزایش
 هدیه استعمار از کانال کلیساي غرب به مراسم حسینی است؟ ،شریعتی

                                           
در ایران بزرگانی چون مرحوم شریعت سنگلجی، مرحوم خرقانی، عالمه برقعی، مرحوم قلمداران  البته -1

 اند. قدم بوده ها پیش و مرحوم یوسف شعار، در مبارزه با این بدعت
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شـیخ   گیـرد.  کند و مداح مذهبی میدان را در دست مـی  عالم دینی راه سکوت اختیار می
قرمز شـد،  آسمان  ،با شهیدشدن امام حسین"گوید:  می» مالمنتهی اآل«عباس قمی در کتاب 

 ها! و امثال اینگونه افسانه "چنانکه هر سنگی را برداشتند زیر آن خون بود
مصداق این آیه قرآن خواهیم بـود   ،امروز اگر بخواهیم پیرو اکثریت مذهبی جامعه باشیم

 فرماید: که می

ۡ�َ�َ َمن ِ�  �ن﴿
َ
�ِض ٱتُِطۡع أ

َ
ِۚ ٱيُِضلُّوَك َعن َسبِيِل  ۡ� نَّ ٱُعوَن إِ�َّ إِن يَتَّبِ  �َّ �ۡن ُهۡم إِ�َّ  لظَّ

 .]١١٦[األنعام:  ﴾١١٦َ�ُۡرُصوَن 
جـز در  هـا   آن کنند و اگر اکثر مردم روي زمین را اطاعت کنی تو را از راه خدا گمراه می«یعنی: 

 .»روند پی گمان نمی

در پی  اگر" :مراسم عاشورایی پیام داد که زنان و برپاکنندگان شد به همه سینه ایکاش می
یک عقیده است و عقیده را باید از مأخذش کسـب   ،نجات خود هستید، باید بدانید که دین

قرآن، کتاب خداست و در کتاب خدا اینگونه مراسم جایی ندارد.  ،کرد. مأخذ عقیده دینی ما
اسـت و هـیچ میـراث     هـا  انسـان میراث  ،البته مذهب هم یک عقیده است. اما عقیده مذهبی

 یه نجات آدمی نیست.ما ،اي انسانی
خوانـد، امـا مـذهب     پیروانش را به بینش، آگاهی و بـه کـارگیري عقـل مـی     ،دین اسالم

بازیچـه   ؛انـد  پسندد که به دور از فکر و تحقیـق  پیروانی احساسی و متعصب را می ،امروزي
کنند که تنها عشـق و محبـت بـه     باور می ؛خورند شوند به سادگی گول می دست مرادها می

 ین (بدون عمل) مایه نجات انسان است!امام حس
مسیحیان نجات خود را در گرو عشق به مسـیح   ،چنانکه گفتیم ،در مذهب مسیحیت هم

 .شود خود خالصه می یعنی در آن مذهب، فلسفه خلقت در عالقه به نوعِ اند، قرار داده ÷
 آیا هیچ تشابهی بین این دو دیدگاه نیست؟
تـا انسـان بـه    انـد   ن، باور ندارند که شرایع آمـده هنوز مذاهب، به خصوص نوع شیعی آ

سـراغ دسـتگاه    ،سوي گناه گام بر ندارد، نه آنکه مرتکب گناه بشود و سپس براي بخشـش 
به هنگام غسـل و   ،دانند رت میضکه شیعیان خود را پیرو آن ح ÷پارتی بازي برود! علی 

 در نهایت غم و اندوه فرمود: جدفن پیامبر 



 عاشورای دین، عاشورای مذهب    ٩٦

 .)1(»يت عن اجلزع ألنفدنا عليك ماء الشؤونبالصرب وهننك أمرت ولو ال أ«

هرآینه » اي پیامبر«اگر امر به شکیبایی و نهی از ناله و فریاد و فغان نفرموده بودي «یعنی: 
 .»کردیم بر تو خشک می ههاي اشک چشم را، با گری در فراق تو سرچشمه

در  ÷کـه علـی    دست به کارهـایی بـزنیم   ÷حال آیا سزاوار است ما در غم حسین 
دو فلسفه فکري متضاد مطرح اسـت. دیـن    ،نکرد؟ اصوالً در دین و مذهب جسوگ پیامبر 

بـه   ،ایسـتند  ها مـی  ها و نیرنگ پروراند که در مقابل بدعت ها را می شخصیت ،در میدان عمل
هـا اکتفـا    زدن و عزاداري به سینه ،در کربال حضور داشته باشیم ،امام حسین جاي آنکه مانند

بلکه در شفاعت، و شفاعت حسین را نه در طریـق   ،ییدنیا کنیم، و آخرت را نه در عملِ می
آید که مردمـانش همـواره بـا     اي پدید می از اینجا جامعه .جویند که در اشک براي او می ،او

یکی با چند قطره اشک و دیگري با قراردادن کنند!  دعاي توسل در بهشت خیالی زندگی می
کنند بـه فـیض    رمش، تصور میر کفنش و سومی با رساندن خود به حکمی تربت حسینی د

، هـا  ناگـرد  گیران و قبرفروشان و تعزیه در چنین اوضاعی، مداحان و معرکه اند. بزرگ رسیده
 ی مطیـعِ یکنند، در حالیکه این نوع بهشـت (بهشـت خیـالی) خـدا     پیام آور بهشت جلوه می

 چنان بهشتی اینست که:به دست پروردگان ،انسان دارد و پیام دین 

ِ  قُۡل ﴿ ۡخَ�ِ�نَ ٱَهۡل نُنَّبُِئُ�م ب
َ
ۡعَ�ًٰ�  ۡ�

َ
 .]١٠٣[الكهف:  ﴾١٠٣أ

 »م؟زیانکارترین مردم در عمل خبر ده خواهید شما را از بگو آیا می«یعنی: 

ِينَ ٱ﴿ َيٰوةِ ٱَضلَّ َسۡعُيُهۡم ِ�  �َّ ۡ�َياٱ ۡ�َ �َُّهۡم ُ�ِۡسُنونَ  �ُّ
َ
 .]١٠٤[الكهف: ﴾١٠٤ُصۡنًعا  وَُهۡم َ�َۡسُبوَن �

برند که کـار نیکـی    در زندگانی دنیا به گمراهی رفته و گمان میها  آن کسانی که کوشش«یعنی: 
 .»کنند می

دهد که جایگاه اهل عمل است که در روز رسـتاخیز   اما دین، بهشت دیگري را نوید می
 گویند:
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 ٩٧  قسمت یازدهم: دفاع مداحان مذهب و سکوت علمای دین

ِ  ۡ�َۡمدُ ٱ﴿ ِيٱِ�َّ وۡ  ۥَصَدَ�َنا وَۡعَدهُ  �َّ
َ
�َض ٱَرَ�َنا َوأ

َ
 مَِن  ۡ�

ُ
أ ۡجُر  ۡ�َنَّةِ ٱنَتََبوَّ

َ
ۖ فَنِۡعَم أ َحۡيُث �ََشآُء

 .]٧٣[الزمر:  ﴾٧٤ ۡلَ�ِٰملِ�َ ٱ
هاي لطف و رحمتش را بر مـا محقـق فرمـود و مـا را وراث      ستایش خدایی را که وعده«یعنی: 

سـت اجـر   سرزمین بهشـت گردانیـد، تـا هرجـاي آن کـه بخـواهیم منـزل گیـریم، پـس چـه نیکو          
 .»کنندگان عمل





 
 
 

 

 قسمت دوازدهم:
 زنی دالیل مخالفین و موافقین در سینه و زنجیرزدن و قمه

 ÷چون حضـرت زینـب  "گویند:  اند، زنی را چنین  توجیه کرده ها قمه برخی از مذهبی
را دید، سر را به چوب کجاوه زد  ÷اي نشسته بود و سر بریده برادرش حسین  در کجاوه

در  ".سراي کربال هماهنگی و ابراز همدردي کنیمازدن، با او و  با قمهو شکست. پس ما هم 
 شود که: برابر این گفته سؤاالت زیر مطرح می

جزء معصومین بود؟ مسلماً خیر، زیراً معصومین از نظر شـیعه امامیـه    ÷آیا زینب  -1
 نبوده است.ها  آن جز ÷نفر بودند که زینب  14فقط 
بنـابراین او (بـه    ،ي مردم حجت اسـت؟ مسـلماً خیـر   پس آیا عمل حضرت زینب برا -

 رود. از کسی نمی ،فرض صحت حدیث) فقط از خود بیخود شده بود و انتظار عمل به مثل
 فرماید: چرا آیات الهی را نادیده بگیریم که می -2

يِۡديُ�ۡم إَِ� ﴿
َ
 .]١٩٥[البقرة:  ﴾�َّۡهلَُكةِ ٱَوَ� تُۡلُقواْ بِ�

 .»خود به هالکت نیفکنیدخود را با دست «یعنی: 

 .]٧٨[احلج:  ﴾ِمۡن َحَرٖج�  ّ�ِينِ ٱَوَما َجَعَل َعلَۡيُ�ۡم ِ� ﴿
 .»خدا در دین بر شما سختی قرار نداده است«یعنی: 

 فرمود: امام صادق می

 .»اشينً كونوا لنا زينا وال تكونوا علينا «

 .»براي امت ما زینت آفرین باشید نه موجب سرافکندگی«یعنی: 

 نبوي:آثار 

(کتـاب مـن ال    »ةمن عمل اجلاهليـ ةانلياح« قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم: -1

 ).376، صفحه 4یحضره الفقیه، اثر شیخ صدوق، از علماي شیعه، جزء 

 .»خوانی از عمل دوران جاهلیت است نوحه«فرمود:  جیعنی: پیامبر خدا 



 عاشورای دین، عاشورای مذهب    ١٠٠

 .»بمن رضب اخلدود وشـق اجليـوليس منا « قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم: -2
 ).108(کتاب مسکن الفؤاد، اثر شهید ثانی، از علماي بزرگ شیعه، صفحه 

ها بزنـد و   از ما نیست کسی که (در هنگام مصیبت بر گونه«یعنی: پیامبر خدا فرمود: 
 .»پاره کند ها ناگریب

 ةنـد املصـيبرضب املسلم بيده ىلع فخذه ع« قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم: -3

 ).224صفحه،  1(فروع کافی)، اثر شیخ کلینی، از علماي شیعه، ج  .»حباط ألجرهإ

مسلمان چون به هنگام مصیبت، با دسـت خـویش بـر ران    «یعنی پیامبر خدا فرمود: 
(زیرا اینگونه اعمال مخالف صبر اسـت، صـبري    ».شود خود بکوبد اجرش نابود می

 آن سفارش کرده است). که خداوند رحمان در قرآن بسیار بر

لعن اهللا اخلامشة وجهها والشـاقة جيبهـا « وآله وسلم قال: أن رسول اهللا صىل اهللا عليه -4

 ).108(مسکن الفواد، صفحه  .»بالو�ل واثلبور وادلاعية

اش را در مصـیبت   خدا لعنـت کنـد زنـی را کـه چهـره     «فرمود:  جیعنی: پیامبر خدا 
 .»و فغان بردارد خراش دهد و گریبانش را بدرد و فریاد

ليس منا من خلـق وال مـن سـلق وال مـن « :قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم -5

 ).175صفحه  ÷(مسند زید بن علی بن الحسین  .»خرق وال من داع بالو�ل واثلبور

از ما نیست کسی که به هنگام مصیبت سر را بتراشـد و  «فرمود:  جیعنی پیامبر خدا 
 .»و گریبان بدرد و فغان بردارد صداي خود را بلند کند

 :†آثار اهل بیت 
، خاندان وي با رفتاري که مـردم ناآگـاه و جاهـل بـه هنگـام      جبه پیروي از رسول خدا 

 کردند: را گوشزد می جدادند به مخالفت برخاسته و راه پیامبر اکرم  سوگواري انجام می

مـن رضب عـىل فخـذه عنـد و ةينزل الصرب عىل قـدر املصـيب« :÷ قال أمري املؤمنني عيل -1

 ).1143(نهج البالغه، ترجمه فیض، صفحه  .»حبط أجره ةاملصيب



 ١٠١  زنی و موافقین در سینه و زنجیرزدن و قمهین قسمت دوازدهم: دالیل مخالف

رسـد (هـر    صبر به اندازه مصیبت به انسان می«فرمود:  ÷یعنی: امیرالمؤمنین علی 
دهد) و کسی کـه   تر باشد، خداوند به انسان بردباري بیشتري می قدر مصیبت سنگین

 .»شود ه میدر مصیبت بر ران خود بکوبد اجرش تبا

قسمت عليك يه! إين أتيا أخ« قال ألخته زينب عليها السالم: ÷ إن أبا عبد اهللا احلسني -2

بالويل والثبور إذا  ا وال تدعي عيلوجهً  وال ختميش عيل جيباً  فأبري قسمي ال تشقي علی

 )97، ص 2رشاد، اثر شیخ مفید، ج ال(کتاب ا .»أنا هلكت

خواهرجان! من تـو را  «فرمود:  ÷رش زینب به خواه ÷یعنی ابا عبداهللا الحسین 
سوگند دادم و تو به سوگند من وفادار باش که چون من کشته شدم، بر من گریبـان  

 .»واویال (خدایم مرگ دهد) مگو ،مده و چهره مخراش و در مرگ من كچا

أشد اجلزع الرصاخ بالويـل والعويـل ولطـم الوجـه والصـدر « :÷ قال أبو جعفر الباقر -3

فـروع  ( .»ترك الصرب وأخذ يف غري طريقـه فقد ةعن النواي ومن أقام النواحوجز الشعر 

 ).222کافی، جلد اول، صفحه 

تایی نمودن (در وقت مصیبت)  یبشدیدترین شکل «فرمود:  ÷یعنی: ابوجعفر باقر 
آن است که فریاد واویال کنند و به صـورت و سـینه بزننـد و مـوي جلـوي سـر را       

هـی جـز   وانی برپا دارد، البته شکیبایی را ترك کرده و راخ و کسی که نوحه ،بتراشند
 .»راه صبر در پیش گرفته است

 دالئل طرفداران:
 اند: زنی و زنجیرزدن شده طرفداران متوسل به دو مجوز براي سینه

و نشـانه بزرگداشـت   » الهی تعظیم شعائر«اي از  این مراسم نمونه"گویند:  اول آن که می
و خانـدان او هرگـز نبایـد از     جآن است که بزرگداشـت پیـامبر   . جواب "هار استطائمه ا

و اعمال مزبور را از سنن جاهلیت اند  طریق کارهایی صورت گیرد که خود ایشان نهی کرده
هـایی   است یعنی بـدعت » شعائر الناس«نیست، بلکه » شعائر اهللا«این نوع اعمال،  اند. شمرده

 هایی که خدا مقرر داشته است!نه چیز اند، است که مردم از خودشان ساخته



 عاشورای دین، عاشورای مذهب    ١٠٢

لقد شققن «فرمود:  ÷در حدیث آمده است که امام جعفر صادق "گویند:  دوم آنکه می

اجليوب ولطمن اخلدود الفاطيامت عىل احلسني بن عيل عليهام السالم وعىل مثله تلطم اخلدود 

 ».وتشق اجليوب

را پاره کردند و  گریبان خود ÷براي حسین بن علی  ‘دختران فاطمه زهراء«یعنی: 
ها زنند و  جایز است که بر گونه ÷هاي خویش زدند و براي کسی همانند حسین  بر گونه

 .»بدرند ها ناگریب
 جواب این است که:

اوالً این حدیث از لحاظ سند مخدوش اسـت و قابـل اسـتدالل نیسـت، زیـرا راوي آن      
علمـاي رجـال او را   باشـد کـه    آمده خالد بـن سـدیر مـی   » تهذیب شیخ طوسی«چنانکه در 

فهـذا «نویسـد:   وي مـی دربـاره   »تنقیح المقـال «عالمه ممقانی در کتاب  اند. دانسته» مجهول«

 . یعنی این مرد در نزد من ناشناخته است.»الرجال عندي جمهول

به خواهرش زینب در تعارض است  ÷ثانیا، روایت مزبور با وصیت خود امام حسین 
 و لذا اعتباري ندارد. 

جـایز اسـت، چنانکـه در صـدر      اشـورا کنند که گریستن بر شهداي ع تدالل میگاهی اس
 را نهی نکرد.ها  آن جاسالم بر حمزه سید الشهداء گریستند و پیامبر خدا 

جواب آن است که تأثر و گریه به صورت طبیعی حرام نیست، آنچه در کتـاب و سـنت   
کـردن اسـت.    تابی ه خود و بیزدن ب خواندن، فریادزدن، صدمه نهی شده و حرام است، نوحه

کوبیـدن و نوحـه و    نبایـد دسـتاویز قمـه زدن، سـینه     ،تأثر و محبت که امري طبیعـی اسـت  
 .)1(هاي نامشروع قرار گیرد عزاداري

هاي کوچک وارد شده در دین خدا را همواره شاهد بـوده و راه سـکوت    آنان که بدعت
هایی کـه جـزء سـنت     . بدعت)2(تندهاي بزرگ امروز هس اختیار کردند، عامالن اصلی بدعت

                                           
ها  دهد که به طور کلی بنیانگذاران مراسم رسمی عاشورا، آل بویه بودند و پیش از آن تاریخ نشان می -1

 اثري از این  مراسم بین مسلمانان وجود نداشت.

 اثر مصطفی حسینی طباطبایی. »ةجرح أبدان عند املصيب يف ةبيان احلقيق«رساله  -2
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داننـد، اذعـان    پیشگانی که حقایق را مـی  سکوت ،مردم این مرز و بوم گردیده است و اکنون
ها را نـداریم، زیـرا بـا خـون و گوشـت مـردم ایـن         شکستن این سنت دارند که ما شهامت

 اي بساز. خود، اندیشه کن و چاره !سرزمین عجین شده است. پس اي خواننده عزیز

 من اتبع اهلدی والسالم علی





 
 
 

 

 »منابع کتاب«

 نام کتاب ش نام کتاب ش

 تاریخ ابن کثیر 21 م یرکقرآن  1

 موطأ مالک 22 سیره ابن هشام 2

(ابوبکر بن  م من القواصمصالعوا 23 صحیح بخاري 3
 العربی)

 زهد (احمد ابن حنبل) 24 صحیح مسلم 4

 العبر (ابن خلدون) 25 )سیوطی الدین تفسر الدرالمنثور (جالل 5

جلد اول حماسه حسینی (مرتضی  6
 مطهري)

 مقتل لوط بن یحیی (به نقل طبري) 26

 سالم)النهج البالغه (فیض ا 27 جلد سوم –مقتل خوارزمی  7

 3جلد  –تفسیر مجمع البیان  28 )منتهی اآلمال (شهید ثانی 8

 ابن اسحاق ةسیر 29 تاریخ ابن  عساکر دمشقی 9

 تهذیب شیخ طوسی 30 زینبیه (سیوطی)رساله  10

 تنقیح المقال (عالمه ممقانی) 31 )اربعین سید الشهداء (قاضی طباطبائی 11

 سیاسه الحسینیه (ماربین آلمانی) 32 دائره المعارف فرید وجدي 12

(صدرالدین  2جلد  –ریاض القدس  33 روضه الشهداء (مال حسین کاشفی) 13
 واعظ قزوینی)

 چاپ قدیم 10جلد–مقتل بحاراألنوار 34 شهداء (مال آقا بندري)اسرار ال 14

لؤلؤ و مرجان (حاج میرزا حسین  15
 نوري)

 ناسخ التواریخ 35

 محرق القلوب (مال احمد نراقی) 36 شهید جاوید (صالحی نجف آبادي) 16

جلد دهم (سید محسن  –اعیان الشیعه  17
 امین عاملی)

 کاءطوفان الب 37



 عاشورای دین، عاشورای مذهب    ١٠٦

 مفتاح البکاء 38 انیدیوان خاق 18

نگاهی به نقد حماسه حسینی استاد  19
 مطهري از صالحی نجف آبادي

 هاي مصطفی حسینی طباطبایی خطبه 39

 ،ةبدان عند املصيبجرح األ يف ةبيان احلقيق 40 یرجال کشّ 20

 مصطفی حسینی طباطبایی
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