


طلیعه سخن
واقعۀ عاشــورا یک تراژدی کامــل در ابعاد 
جهانی است که به شدت محرک و تأثیرگزار 
اســت؛ قهرمانی که در اوج قدرت و عزت به 
ناحق به نحو مظلومانه به شهادت می رسد؛ 
و اینچنین یک تراژدی و حماســه خلق می 

شود.
حماسه عاشورا در قالب شهادت طلبی پدیده 
ای به شــدت محرک است که قیام توابین و 
مختار در آن برهه از تاریخ و تاریخ شکوهمند 
دفــاع مقــدس در تاریخ معاصــر مویّد این 
مدعاست، از ســوی دیگر نشانه شناسی آن 
حماسه بزرگ در قالب عزاداری های حماسی 
و تبدیل دین به هنر و زیبایی شناســی به 
شکل گیری موسیقی محرم، موسیقی اربعین 
و نمادهای دیگر از پرچــم و لباس... به اوج 

می رسد.
لذا نشانه شناســی حماسه عاشورا به شدت 
پویاست، که اوج آن را می توان در راهپیمایی 
اربعین حســینی مشاهده کرد، در این میان 
اصــاح طلبــی]1[ و نفی رادیکالیســم در 
قیام امام حســین)ع( نشــان می دهد آن 
حضرت شــهید بصیرت اســت، در نتیجه 
اربعین  بازتولید شور و احساس دهۀ محرم 
به  شعور و عقانیت اربعینی درچهل روز چلۀ 

تفکر و اندیشه و سیرو سلوک عرفانی است.
فرامــوش نکنیم مردم فطرتــاً]2[ با فطرت 
خدایی خود به شــدت صلــح محورند؛ این 
ظرفیت عظیم معرفتــی در مردم در نقطۀ 
مقابل حامیان خشــونت هــم چون مکاتب 
لیبرالیســتی و مارکسیستی قرار دارد که بر 

طبل اصالت جنگ می کوبند.
لــذا خروش مــردم در راهپیمایــی اربعین 
بر مدار صلح طلبی اســت؛ یعنی شــهادت 
مظلومانۀ انسانی که با رد ظلم و نظامی گری 
و خشــونت، به همراه خانــواده خود در پی 
عدالــت و صلح طلبی قیام کرد، در این بین 
حضور مردم توأم با سکوت و تفکر و اندیشه 
ورزی در پیاده روی اربعین در راستای ترویح 
ارزش هــای اخاقی و انســانی و عاطفی و 
فقهی مکتب امام حسین )ع(، در امتداد صلح 

جهانی قابل تحلیل و بررسی است.

مسألۀ صلح طلبی در هویت شناسی اربعین از 
آن جهت حائز اهمیت است که انسان معاصر 
دچار سرگشتگی است و در ایصال به کمال 
و ســعادت به شدت عاجز است. در این بین 
اربعین به عنوان میعادگاه واقعی صلح، برای 
انســان سرگشتۀ معاصر مبنا قرار می گیرد؛ 
چرا که معنازایی اربعین در تقویت  احساس 
هویتی انسانی و ترسیم مسألۀ آینده )ظهور 
منجی موعود( و ایجاد صلح جهانی، سرشار 
از  امید و غایت مندی اســت و از نهیلیسم 

جلوگیری می کند. 
در این میان ایجاد صلح جهانی در گرو مبدأ 
شناسی و مقصد شناسی تاریخی است که از 
عاشورا آغاز شده و به ظهور منجی موعود )عج( 
می انجامد، از این رهگذر بازشناسی تاریخی 
قیام امام حسین)ع( و اربعین از یک سو آئینۀ 
تمام نمای صلح محوری امام زمان)عج( و از 
سوی دیگر مبّین حقیقت  پیاده روی اربعین 
یعنی ندایی شــیعی در سطح عمومی برای 

تحقق صلح جهانی است.
ایــن دســتاورد عظیــم معرفتــی ضامن 
نمایندگان  لذا  اســت،  اربعین  جهانشمولی 
مذاهــب و ادیان مختلــف توحیدی و حتی 
ادیان غیر توحیدی هم چون مذاهب و عرفان 
های نوظهور و نوبنیاد با حضور در راهپیمایی 
اربعین حسینی در راســتای بهره گیری از 
مناســک آئینی اربعین و بســط و گسترش 
راهیپمایی های مناسکی خود هم چون )عید 
پاک(  مسیحیت و یا مناسک بودایی ها...گام 

برمی دارند.
جهانشــمولی اربعین و ارزش های مشترک 
جهانــی موجود در آن، به نوبۀ خود ضرورت 
تبلیغ و جذب مذاهــب جهانی را در بزرگ 
ترین مناســک آئینی جهان دو چندان می 
سازد؛ چرا که تحقق این امر یعنی اربعین در 

گسترۀ جهانی.
در این میان نمی توان از کارکردهای اربعین 
در پیوند هویتی شــهرهای شیعی هم چون 
ارتباطات  شهرهای مذهبی عراق و ایران در 

مقولۀ تمدن سازی به سادگی گذر کرد.
 اهمیت این مســأله از آن جهت است که با 
خودآگاهی هــای عمومی در جهان معاصر، 
ســاختارهای دولت و ملت )ســوژه و ابژه( 
جای خود را به دوگانۀ مردم و شــهر سپرده 

است؛ در این میان شهرهای مذهبی شیعه  با 
ورود به ارتباطــات جهانی از طریق فرهنگ 
یعنی اجرای تئوری امت و امامت در بســتر 
هم گرایی غیب و شهادت در تولید و انتقال 
اندیشه ها)معنازایی( فعال خواهند شد که این 
مهم با ایجاد معنا و پیشــگیری از افسردگی  
به ترمیم مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی 

و امنیتی منتهی خواهد شد.   
ورای از ابعــاد دینــی و معرفتی راهپیمایی 
اربعین باید به ابعاد اقتصادی آن اشاره کرد که 
ظرفیتی عظیم برای تعامل اقتصادی شیعیان 
را رقم می زند؛ ارتباط میان شیعیان به ویژه 
میان ایران و عراق در قالب حضور باشــکوه 
زائران ایرانی در اربعین حسینی و نیز  حضور 
زائران عراقی در ایام شهادت امام رضا )ع( در 
ایــران ظرفیتی بی بدیل در ارتقای تعامات 
اقتصادی شیعیان به شمار می آید؛ به راستی 
این دستاورد مهم نباید به تجمیع و تشکیل 
نخبگان اقتصادی جهان تشیع برای تقویت 
ساختارهای اقتصادی جهان شیعه بینجامد؟

همۀ این مســائل یعنی مناســک عاشورا و 
اربعین و فرهنگ عزاداری در بســتر مبانی 
معرفتی و شناختی، با بهره گیری از نشانه ها 
هم چون فرهنگ همدلی، مشارکت و اطعام و 
پذیرایی از زائران و ترویج ارزش های انسانی 
و اخاقی به نحو قاعــده مند بر حوزه های 
فرهنگی اســام و دیگر حوزه های فرهنگی 

جهان تأثیرگذار است.
لذا مناســک اربعین به شــدت مدنیت ساز 
اســت؛ مدنیتی فعال که با نفی مدنیت غیر 
رهبانیتی)جامعۀ  و  معنوی سوسیالیســتی 
مدنی(، از چشمۀ جوشــان حکمت امام)ع( 
نشــأت می گیرد و به جای جامعه خافتی، 
امت حول محور امــام)ع( قرار می گیرد که 

سرشار از معنا و معنویت است.
بی شک بازشناسی نقش اربعین و مدنیت آن 
در گسترۀ جهانی، می تواند در برون رفت از 
جهان فلسفی و غربی و تحقق امت در گسترۀ 

جهانی نقش به سزایی ایفا نماید. 

]1[ )إِنَّمــا َخرْجُت لَِطلَِب إالصاِح فی أَُمّه َجّدی؛همانا من برای 
اصاح در امت جدم محمــد )ص( قیام کرده ام(؛ )بحاراالنوار، ج 

۴۴، ص ۳2۸(
ِ الَِّتي َفَطَر الَنّاَس َعلَْیَها؛ این فطرتی اســت که  ]2[ )فِْطــَرَت الَلّ

خداوند، مردم را بر آن آفریده(؛)سورۀ روم، آیۀ۳0(.
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گزارش تصویری

گزارش تصویری مجلس عزا و سوگواری سرور و ساالر شهیدان ابا عبداهلل الحسین علیه السالم

پیام ها و بیانیه ها

 توصیه های حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی)دام ظله( 
به عزاداران حسینی به مناسبت فرا رسیدن ماه محرم

بسم الل الرحمن الرحیم

السام علیک یا اباعبدالل وعلی األرواح التی 
حلّت بفنائک

ماه محــرم، ماه عزاداری ســرور و ســاالر 
شهیدان یکی از ســرمایه های عظیم جهان 
تشّیع بلکه جهان اسام است. ماهی که باید 
مسلمانان با الهام از عاشورای حسینی و در 
ظّل عنایات آن حضــرت، راه نجات از یوغ 
ستمگران را پیدا کنند و با شعار »هیهات منا 
الذلۀ«، راه و رسم تقوا، آزادگی، جوانمردی، 

شجاعت و عدالت را  بیاموزند.

اکنــون و در آســتانه ی این مــاه غم بار و 
جان سوز الزم اســت نکاتی چند را خدمت 

همه ی عزیزان یادآور شوم:

نخست: ضروری است ضمن رعایت مسائل 
بهداشتی، مراسم عزاداری حضرت اباعبدالل 
الحسین علیه السام باشکوه تر از هر سال و 
با شور و شعور حســینی برگزار گردد و هر 
یک از عاشقان آن حضرت به قدر توان خود 
در اقامه ی فرهنگ عاشورایی خدمت نماید.

دوم: سزاوار اســت خطبای محترم تنها به 
توصیف واقعه ی تاریخی عاشورا بسنده نکنند 
بلکه با بیان ریشــه ها، انگیزه ها، رویدادها و 
پیامدهای نهضت امام حســین علیه السام 
مخصوصاً جوانان را با اهداف عالی و مقدس 
این حادثه بزرگ کــه همان مبارزه حق در 

برابر باطل بود، آشنا سازند.

سوم: به مداحان محترم و مخلص نیز توصیه 
می کنم ضمن بیان حماسه ها و رشادت های 
ساالر شهیدان و دیگر شهدای مظلوم کربا 
و توسل به امام زمان عّجل الل تعالی فرجه 
الشریف، بر آگاهی مردم بیفزایند و از اشعار 
موهن یا غلّوآمیز و یا ســبک های نامناسب 
بپرهیزنــد و جلوی انحرافــات احتمالی را 

بگیرند.

چهارم: عزاداران محترم و عاشقان اباعبدالل 
الحســین علیه الســام شایســته است از 
کارهایــی که موجب وهن مذهب می گردد، 
جداً خــودداری نمایند تا بهانه به دســت 
مغرضان و دشمنان اهل بیت علیهم السام 

ندهند.

پنجم: متولیان هیئات مذهبی ضمن پرهیز 
از اسراف با برگزاری ساده مجالس و مراسم 
پرخیر و برکت عزای حسینی، خلوص نّیت 
را بــر هر چیز ترجیح دهنــد، اوقات نماز را 
محترم بشمارند تا مشمول تفّضات الهی و 

عنایات خاصه ی آن حضرت گردند.

ششــم: بی شک یکی از آموزه های مهم قیام 
امام حسین علیه السام احیای دو فریضه ی 
فراموش شده ی امر به معروف و نهی از منکر 
و همچنین تعلیم و تربیت اسامی است که 
حضرت در راه رســیدن بــه آن، خون پاک 
خویش و یارانش را نثار کرد. اگر این ارزش ها 
با رعایت ادب اسامی و بدون هرگونه توهین 
در سطح جامعه به صورت فرهنگ عمومی 

درآید، بسیاری از مفاسد اخاقی و اجتماعی 
همچون بدحجابــی و امثال آن چاره جویی 
خواهد شــد، و البته یکی از وظایف مجالس 
عزاداری خنثی ســازی نقشــه های شوم و 
سمپاشــی های دشــمنان در ایجاد همین 

معضات اخاقی است.

هفتــم: اگرچه نابســامانی های اقتصادی و 
گرانی های افسارگسیخته به شدت مردم را 
رنج می دهد و همان طــور که مکرراً متذکر 
شده ایم، الزم اســت متولیان امر نسبت به 
بهبود اوضاع معیشــت مردم و مهار گرانی و 
تورم تاش مضاعف کنند، ولی این مســائل 
نباید شــور عزاداری های حسینی را تحت 
الشعاع قرار داده، از حرارت آن بکاهد. توصیه 
می کنم که همگان دست به دست هم داده، 

بر شکوه و عظمت این مراسم بیفزایند.

در پایــان از همــه عــزاداران و ارادتمندان 
سید و ساالر شــهیدان می خواهم که برای 
ســامتی و تعجیل در فرج بقیۀ الل االعظم 
ارواحنا له الفداء و همچنین حل گرفتاری ها 
و مشــکات جوامع اســامی دست به دعا 
بردارنــد و همگان از خداونــد بخواهیم که 
به برکت عزاداری و اشــک بر مصائب سید 
الشهداء و شهدای کربا علیهم السام، خیر 
و برکت و توفیقــات خاّصه خویش را برای 
امت اسامی و به ویژه مردم شریف و مؤمن 

ایران عنایت فرماید.

والسام علیکم و رحمۀ الل
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بحمد الل در سال اول این پویش استقبال 
بی نظیری از ســوی مومنین ایران و بیش 
از 20 کشور از جمله جمهوری آذربایجان، 
انگلیس، کانادا، افغانســتان، هندوســتان، 
کامرون،  جنوبــی،  افریقــای  پاکســتان، 
بحرین،  اتریش،  ایاالت متحده،  اســترالیا، 
آرژانتین، ترکیه، امارات متحده، عربســتان 
سعودی، تانزانیا، روسیه، نیجریه، مالزی و... 

انجام شد.

و با عنایت حضرت حــق زیارت نیابتی در 
حرم حضرت امیر المؤمنین، امام حســین، 
امامیــن جوادیــن، امامین عســکریین و 
حضرت عباس علیهم السام به همراه پیاده 
روی نجف تا کربا و قرائت زیارت اربعین به 
نیابت از شــرکت کنندگان در پویش انجام 

شد.

و در ظهر اربعین به قیــد قرعه 6 خانواده 
انتخاب شــدند و هدایــای نفیس مادی و 

معنوی در روز هفتم مهرماه از طریق پست 
برای آنها ارسال گردید.

و تصمیم بر آن شد که این پویش هر ساله 
به یاری حضرت حق تکرار شود:

در این پویش از مؤمنین دعوت می شود از 
فرصت چهل روزه عاشورا تا اربعین حسینی 
دعای عهد را بخواننــد و با توجه به پاکی 
و صفای وجود کودکان خردســال آنها را با 
خود همراه نماینــد تا خداوند نظر عنایتی 

بفرمایند.

مراحل اجرای طرح

1. عاقه مندان به شــرکت در این پویش 
می توانند بــا مراجعه به صفحه اختصاصی 

پویش به نشانی:
https://landing.makarem.ir 

مشــخصات خود را در کادر مورد نظر درج 
نمایند تا خادمان حرم ســید الشهداء علیه 

السام به نیابت از آنها زیارت انجام دهند.

2. روز بعد از ثبت مشخصات، پیام کوتاهی 
شــامل اعام انجام زیارت نیابتی و لینک 
تصویر ارســالی شما در قابی که در دستان 
خادمان حرم سید الشهدا علیه السام می 

باشد ارسال خواهد شد.

۳. تمامــی تصاویــر ارســالی در صفحــه 
اینســتاگرام #عهد_اربعینــی و تصاویــر 
منتخب در صفحه اینستاگرام اصلی پایگاه 

به نشانی:

 makarem.ir_fa 

قرار خواهد گرفت.

۴. در روز اربعیــن به قیــد قرعه هدایای 
نفیســی به پنج خانواده شرکت کننده در 

این پویش اهدا خواهد شد.

پویش ها

در ســال گذشته پایگاه اطاع رسانی دفتر آیت الل العظمی مکارم شــیرازی تصمیم گرفت با توجه به مشکات 
مهمی که دنیا را فراگرفته اســت، پیشــنهاد راه اندازی پویشی به نیت تعجیل در ظهور امام زمان عّجل الل تعالی 

فرجه الشریف و رفع گرفتاری ها را به محضر معظم له ارائه نماید که با موافقت و حمایت ایشان روبرو گردید.

باسمه تعالی

محضر مبارک آیت الل العظمی مکارم شیرازی پایگاه اطاع رسانی 
دفتر شــما بر آن اســت که با توجه به مشکات مهمی که در این 
ایام دنیا را فراگرفته است، به نیت تعجیل در ظهور امام زمان عّجل 
الل تعالی فرجه الشــریف و رفع گرفتاری ها در پویشی سراسری 
از مومنین دعــوت نماید از فرصت چهل روزه عاشــورا تا اربعین 
حســینی کمال بهره را بــرده و در این چهــل روز دعای عهد را 
بخوانند و با توجه به پاکی و صفای وجود کودکان خردســال آنها 
را با خود همراه کنیم تا خداوند نظر عنایتی بفرمایند، خواهشمند 

است نظر خود را در این مورد بیان فرمایید.

بسمه تعالی

همانطور که اشاره کردید ایام عزاداری سید الشهداء علیه السام تا 
اربعین زمان مناسبی برای توجه، توسل و دعا جهت رفع مشکات 
و بایا می باشد. آنچه مرقوم داشتید، بامانع است. ما نیز برای حل 

مشکات دعا می کنیم.

خداوند از همه مومنان قبول فرماید

همیشه موفق باشید

متن سوال و پاسخ معظم له:
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تصویرسازی
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1یادداشت

صحنه کربا جوالنگاه رویارویی تمام ارزش 
های الهی در برابــر تمام ارزش های غلط 
جاهلی بود، که در این صحنه، سرنوشــت 
اســام اصیل و ناب رقم خورد و از اسام 

بدلی و تقلبی متمایز گردید.

اینچنیــن اســت کــه غنــای فرهنگی و 
عقانیت شیعه باعث شده فرهنگ شیعی 
بیش از گذشــته مورد توجه جهانیان قرار 
گیرد. امروز برای شــنیدن پیام اسام در 
دنیا گوش های شــنوای زیادی وجود دارد 
و برای گرایش به مذهب شــیعه این عاقه 
بیشــتر از ســایر مذاهب است و ما در این 
میان بر اساس عقانیت فرهنگ شیعی می 
توانیم معارف اهل بیت علیهم السام را در 
دنیا بدون اینکه به مقدسات دیگران اهانت 

کنیم، گسترش دهیم. 

لزوم عقالنیت در عزاداری حسینی 

بی تردید مجالس عزای امام حسین  علیه 
الســام به عنوان مجالــس تحول روحی 
و مرکــز تربیت و تزکیه نفــس مورد نظر 
است، مردمی که با گریه بر مظلومیت امام 
حسین علیه السام آن حضرت را الگو قرار 
می دهند، در واقــع زمینه تطبیق اعمال و 
کردار خویش و همرنگی و سنخیت خود را 
با سیره عملی آن حضرت فراهم می  سازند.

تأثیــر عمیق این مجالس به قدری اســت 
که افراد زیادی در این مجالس، دگرگونی 
عمیقــی یافته و تصمیم بر تــرک گناه و 
معصیت می  گیرند، و چه بســا اشــخاص 
گمراهی که با شرکت در این مجالس تنبه 
حاصل کرده و راه نجات را پیدا می  کنند.

ائمه اطهار علیهم السام با گشودن این باب، 
و تشویق مردم به شرکت در این محافل در 
واقع همه را به تحصیــل و تربیت در این 
باید  دانشگاه حســینی دعوت کردند، لذا 

با  تشکیل دســته  جات عزاداری باشکوه، 
توأم با شــعارهای بیدار کننده و ســازنده 
و پخش جزوه  ها و پوســترهای حســاب 
شده و پر محتوا، و استفاده از پاکاردها یا 
شــعارهای جالب و جذاب و روشن کننده، 
وجود اســتاد روحانی در هیئت مذهبی و 
تبیین اصول و فروع اســام به ویژه شرح 
مسائل مورد نیاز و آموزش اخاق اسامی، 
عقانیت را در عزاداری حســینی بیش از 

پیش محقق سازیم.

قمه زنی؛ پروژه ی نفوذ دشمن در نفی 
عقالنیت عزاداری حسینی

امروز دشــمن به دنبال آن اســت که در 
السام  امام حسین علیه  مجالس عزاداری 
نفــوذ کــرده و چهره ای خرافــی از آن به 
نمایش بگــذارد که یکــی از راه های آن، 
قمه زنی اســت. لذا در رسانه های خارجی 
برای نمایش عزاداری شیعیان، قمه زنی را 
با چهره ها و لباس های پرخون به نمایش 
مــی گذارند تا این مراســم را غیرعقانی 
جلــوه دهند، که در نهایــت دنیا آن را به 
عنوان ســندی بر ضد مراســم عاشورا در 

ذهن خود جای می دهد.

از این رو دشــمنان بر انجام این مســائل 
اصرار داشــته تا نفوذ کــرده؛ چهره ها را 
تغییــر داده و چنین ســرمایه بزرگی را از 

دست ما بگیرند.

لزوم اجتناب از آموزه های ضّد عقالنی 
در عزاداری عاشورا

باید مراقب بود کارهایــی که بدعت  آمیز 
اســت وارد مقوله عزاداری  نشــود. لذا از 
کارهایی که موجــب وهن مذهب در نظر 
بیگانگان می  شود، باید خودداری و اجتناب 
گردد. البته با رعایت این مســأله، عزاداری  
ها نه تنها بدعت  نیســت و اشکالی ندارد، 

بلکه مصداق تعظیم شــعائر الهی است و از 
افضل قربات، محسوب می شود.

متأســفانه برخی عاشقان حســینی بعضاً 
کارهایی را به نیت أبا عبدالل الحسین علیه 
الســام انجام می دهند، کــه انجام آن به 
مصلحت نیســت و بایــد کارهایی عقانی 
انجام داد. به عنوان نمونه شیشــه را خرد 
کــردن و با بــدن برهنه رفتــن روی آن 
هرچند از روی عشــق و عاقه باشد لیکن 
بایــد همه از ایــن کارهــا بپرهیزند، زیرا 
مصلحت مراســم امام حسین علیه السام 
نیســت، بلکه اصل راه رفتن بر روی آتش، 
برنامه ای از هندوهاســت و دشــمن این 
حرکات را اســنادی برای نشان دادن عدم 
عقانیت در مراسم ما بیان می کند. از این 
رو باید به صورت عقانی عزاداری شــود تا 

این مشکات پیش نیاید.

تبیین قیام عاشــورا از منابع معتبر؛ 
شاخصه ی کلیدی تحقق عقالنیت در 

عزاداری حسینی

تبیین قیام عاشورا و بیان اهداف قیام امام 
حسین علیه الســام از جمله مسائل مهم 
و کلیــدی در عزاداری امام حســین علیه 
السام است که به نام عزاداری امام حسین 
علیه الســام، احکام اسام و قرآن و عقاید 

اسامی برای مردم بیان می شود.

لیکن مبلغان و مداحان باید سعی و تاش 
نمایند مباحث از کتب معتبر بیان شــود. 
کتاب های مناسبی در این زمینه از علمای 
بزرگواری همچون عامه مجلسی، مرحوم 
مفید، سید بن طاووس، شیخ عباس قمی 
و مرحوم مقرم نوشته شــده و حریم امام 

حسین علیه السام را حفظ کرده است.

لــذا باید بر آلوده نشــدن عــزاداری امام 
حسین علیه السام با مسایل خرافی تأکید 

کرد و اذعان نمود؛ واقعه کربا، یک دعوت 
و قیام عقانی بود و باید با استفاده از کتب 

معتبر، عقانیت این قیام حفظ شود.

بنابرایــن تکیه بــر خواب دیــدن ها در 
عزاداری سید الشهداء علیه السام مطلوب 
و مناسب نیست زیرا آنقدر منابع معتبر در 
زمینه قیام عاشورا وجود دارد که نیازی به 
اینها نیست، حتی زبان حال هایی که گفته 
می شــود باید اقتضای شخصیت عظیم و 
واالی امام حســین علیه السام و یاران و 

خاندانش را داشته باشد.

سخن آخر

در خاتمه باید گفت در سایه اهل بیت علیهم 
الســام مکتب عقانی داریم و اساس دین 
و حدیث و برنامه تشیع عقانیت اســت و 
این به ما قــدرت می دهد در دنیای امروز 
در برابر همه کسانی که به عقانیت پشت 

کرده اند، پیروز شویم.

هم چنین باید گفت عقانیت نقطه اتکای 
مکتب اهل بیت علیهم الســام اســت و 
بزرگترین ســرمایه ای که به تشیع قدرت 
و قوت مــی دهد تا در برابــر هجمه ها و 
موانع بایستد عقانیت شــیعه اســت، هر 
چنــد در جبهه ها و میــدان های مختلف 
جهانی عقانیت نیســت، ولــی منطق ما 
عقانیت است که می توانیم از آن استفاده 
کنیــم و با طــرح منطق عقانی شــیعه؛ 

همگان را به سوی خود جذب کنیم.

عاشورا حفظ  عقانیت واقعه  باید  بنابراین 
شــود و پایگاه علمی و فرهنگی عاشــورا 
احیاء شــود و تحقق این مهم در گرو این 
مسأله است که عقانیت شیعه را در مراسم 

حسینی نشان دهیم.

اینجانــب برای همه خطبــا و مداحان که 
به وظیفه خود عمل کــرده و تمام بانیان 
مجالس و شــرکت کنندگان آن، مخصوصاًً 
جوانــان از صمیم دل دعا کرده و امیدوارم 
دعای آنان نیز برای ما باشــد تا بتوانیم به 

وظایف خود عمل نماییم.

شاخصه های عقالنیت شیعی در عزاداری حسینی
 از منظر حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی )دام ظله( 
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2یادداشت

امام حســین علیه السام پس از شهادت 
یاران با وفایش در روز عاشــورا به خیمه 
فرزندش امام زین  العابدین  علیه الســام 
رفت و او را به ســینه چســباند و فرمود: 
»یا ولــدي أنت أطیب ذریتــي، و أفضل 
عترتــي، و أنت خلیفتي علی هؤالء العیال 
و األطفــال، ...؛ فرزندم! تو پاک ترین ذریه 
و برترین عترت منی و تو جانشین من بر 
این بانوان و کودکانی... هر گاه که ناله سر 
دادنــد آنان را آرام کن، و چون هراســان 
شدند مونسشــان باش و با سخنان نرم و 

نیکو، خاطرشان را تسلی بخش...«.

چه مطلب بزرگی اســت که امام حسین 
علیه السام در آخرین لحظات عمر خود 
با کوله  باری از تجربه  های تلخ و شیرین، 
امام ســجاد علیه الســام را به سینه می  

چسبانند و سفارش می کنند.

بلکه آخرین ســخنان امام حســین علیه 
السام این پیشوای بزرگ ایثار و فداکاری 
به خوبی نشــان می  دهد، آن حضرت در 
لحظات حساس، تنها فرزندش امام سجاد 
علیه الســام را آماده پذیرش مسئولیت 
عظیم به ثمر رســاندن نهال برومندی را 
که در کربا نشــانده و با خون عزیزانش 
آبیاری کرده بود می  ســاخت. لذا آخرین 
وصایایــش را با او در میــان می  گذارد و 
خواهــران و دخترانش را به  اطاعت از او 

سفارش می  کند.

زیرا امام حســین علیه الســام شیعیان 
و پیروان مکتبــش را در لحظات بحرانی 
و طوفانــی فرامــوش نمی  کنــد، و پیام 
مظلومیت خود را به وســیله تنها پسرش 
به آنها می رساند، تا بدانند در ادامه راه از 

چه حربه  ای استفاده کنند.

امام ســجاد علیه الســالم؛ میراث 
دار قافله عشــق و حماسه، پیام آور 

حماسه سازان عاشورا

به حق عاشورا یک حماسه  است، لذا پس 
از حادثه جانگداز و حماســه  آفرین کربا، 
ســخنان فراموش نشــدنی که در خطبه 
 های امام ســجاد علیه السام در کوفه و 
شــام و در نزدیکی مدینه آمده است، هر 
کدام بیانگر روح حماسی  این واقعه بزرگ 

تاریخی است.

لذا خطبه  هایی که امام سجاد علیه السام 
ایراد کردند به ماننــد کام حضرت علی 
علیه الســام، در هــر موضوعی وارد می  
شــود و در موعظه، حماسه  و .... شاهکار 

می  آفریند.،

زیــرا در مقابل توطئه های دشــمنان و 
تبلیغــات دروغین حکومت اموی، همواره 
بایــد آماده دفاع و جهاد بود؛ و همیشــه 
باید حالت حماســه  و سلحشــوری را در 

جوانان مسلمان زنده نگهداشت.

از این رو خطبه امام ســجاد علیه السام 
در کوفــه و بیان جماتــی تأثیرگذار هم 
چون »... شــما بودید که بــه پدرم نامه 
نوشتید...، آنگاه او را تنها گذاشته و با وی 
پیکار کردید؟!..« و »شــما با چه چشمی 
می  خواهید بــه پیامبر خدا بنگرید... « و 
در ادامــه نیز فریاد مــردم کوفه مبنی بر 
اینکه »ای فرزند رســول خــدا صلّی الل 
علیه وآله وســلّم همه ما گوش به فرمان 
و مطیــع توایم ... به ما فرمــان بده ما با 
هر کس تو بجنگی، می  ســتیزیم!!«، و در 
نهایت کام نهایی حضرت مبنی بر اینکه 
خواســته من از شما این اســت که نه از 
مــا طرفداری کنید و نــه با ما به جنگ و 
ســتیز برخیزید )ما را به خیر شما امیدی 

نیست، شر مرســانید(«. نشان دهنده ی 
این مسأله است که کوفیان با ضرباتی که 
خطبه کوبنده امام ســجاد علیه السام بر 
روحشان وارد کرد چنان به هیجان آمدند 
که آماده پیکار با دشمنان اهل بیت علیهم 
الســام و گرفتن انتقام از قاتان شهدای 
کربا شدند، ولی امام علیه السام که می  
دانســت آنها بی وفایی خود را بارها نشان 
داده اند و سست  تر از آن هستند که قیام 
همــه جانبه  ای بر ضــد جانیان بنی  امیه 

کنند.

خطبه تاریخی که کاخ یزید را لرزاند

بی تردید خطبه امام ســجاد علیه السام 
در شــام از خطبه هــای بســیار پرمعنی 
اســت و اگر هیچ دلیلی بــر علم و عرفان 
و شــجاعت و کرامت و تدبیر آن بزرگوار 
جز خطبه آتشینی که آن حضرت در شام 
ایراد کرد وجود نداشــت، کافی بود تا از 

البای آن، همه چیز را درک کنیم.

آری یک خطبه غرا می  تواند چنین اثری 
از خود به یادگار بگذارد، االن هم هنگامی 
که انســان آن را مــی  خواند مو بر بدنش 
راست می  شــود و به گوینده آن هزاران 

درود می  فرستد.

نکتــه قابل توجه اینکه امام ســجاد علیه 
السام در شرایطی این خطبه  را ایراد کرد 
که یزید سرمست از باده پیروزی، مجلسی 
عظیم تشــکیل داد و ســفرای کشورهای 
دیگر و همچنین اعیان و اشــراف را به آن 

مجلس فراخواند.

از سوی دیگر یزید که کم و بیش با دریای 
علم و تقوا و قداست و پاکی خاندان نبوی 
آشناســت، ابتدا حاضر نمی  شود که امام 
ســجاد علیه السام با آن که ضعف سفر و 
اســارت را بر اندام دارد بر فراز منبر رود 

و خطبــه  ای برای مــردم بخواند؛ چراکه 
خاندان امــوی زراعت خویش را در زمین 
جهل و بی خبری مردم کاشــته  اند و می 
 دانند آگاهی مردم محصول چندین ساله 
آنان را بر باد می  دهد؛ ولی بر اثر فشــار 
افکار عمومی می  پذیرد امام علیه السام 
خطبــه  ای بخواند، و یزید از آنچه که می  
ترسید دامن گیرش شــد. اعتراض ها بلند 
شــد؛ فریاد و شــیون و گریــه مجلس را 
فرا گرفت و جمعــی بدون آنکه به خلیفه 
مســلمین! اقتدا کنند، مجلــس را ترک 

کردند.

اینچنین است که پس از روشن گری امام 
سّجاد علیه الســام برخی افراد هم چون 
پیرمرد فریب خورده شــامی به راه راست 
برگشــت و در راه عقیده اش به شهادت 

رسید.

خطبه طوفانی امام سجاد علیه السالم 
در شــام و بیان فضائل امیرالمومنین 

علی علیه السالم

گاه ضــرورت ایجاب می  کند که انســان 
خــود را با امتیازاتی که دارد معرفی کند، 
زیرا بدون آن هــدف  های مقدس پایمال 
می  شود. این گونه سخنان با خودستایی و 

تزکیه نفس بسیار تفاوت دارد

نمونه این ســخن خطبه امام سجاد علیه 
السام در مسجد شام است، در آن هنگام 
که می  خواهد خود و خاندانش را به مردم 
شــام معرفی کند، تا توطئه بنی امیه در 
زمینه خارجی بودن شهیدان کربا عقیم 
گردد، و نقشه  های شیطانی آنها نقش بر 

آب شود.

امــام ســجاد علیه الســام بــه معرفی 
امیرمؤمنــان علی علیه الســام پرداخت 
)تا تبلیغات ســوء سالیان دراز را بر ضد او 
خنثی کند( و چنیــن فرمود: »من فرزند 
کسی هستم که در برابر رسول خدا با دو 
شمشیر و با دو نیزه نبرد می  کرد و دوبار 
هجرت کرد و دوبار بیعت نمود،... او بزرگ 
عرب، شــیر بیشــه نبرد، وارث دو مشعر، 
پدر دو سبط رسول خدا، حسن و حسین 
بود؛ آری؛ او جد مــن علی بن ابی  طالب 

علیه السام است «.

اگر می  بینیم امام ســجاد علیه السام در 
خطبه معروف شــام، به حسب و نسبشان 
افتخار می  فرمودند، نه برای برتری جویی 
بود، بلکه هدف دیگری داشــتند، آنها می 
 خواســتند رســالت امامت  و رهبری خود 
را برای نــا آگاهان از ایــن طریق تبیین 
کنند. درســت مثل اینکه فرمانده لشــکر 
بــرای معرفی خود و دعوت لشــکریان به 
پیرویش، مقام و موقعیت خویش را شرح 

می  دهد.

علیه  سجاد  امام  ماندگار  های  خطبه 
تداوم  عاشورا؛  واقعه  تبیین  السالم؛ 

نهضت کربال

»حذیم بن شریک اسدی « می  گوید: امام 
زین العابدین علیه الســام  در کوفه رو به 
مــردم نمود و فرمــود؛» ...من علی فرزند 
حســینم، همان کس که بدون هیچ جرم 
و گناهی کنار شــط فرات )با لب تشــنه( 
سر بریده شد. من فرزند کسی هستم که 
حریمش مورد بــی حرمتی قرار گرفت و 
اموالش به غارت برده  شــد و خانواده اش 
به اسارت گرفته شد. من پسر کسی ام که 
با آزار و شکنجه به شهادت رسید و همین 

افتخار ما را کافی است!«.

آنگاه امام زین العابدین علیه السام با این 
ابیات سخنش را پایان داد: »...جانم فدای 
آن کشــته  ای که کنار شــط آب )با لب 
تشــنه( به شهادت رســید، ولی کیفر آن 
کس که وی را شــهید کــرد، آتش دوزخ 

است«.،

و یا در شام  خطبه امام سجاد علیه السام 
کار را به جایی رســاند کــه یزید خود را 
تبرئــه کرده و گفت: خــدا روی ابن زیاد 
را ســیاه کند، یزید هم از ترس، دســتور 
برگرداندن اسیران را به مدینه صادر کرد.

به تعبیر یکی از علمای بزرگ اهل ســنت 
اگر چه بعد از جریان کربا که امام سجاد 
علیه الســام، دردناک ترین حوادث را در 
روز عاشورا مشــاهده کرد، لیکن سخنان 
و  خطبه های امام ســجاد علیه الســام 
تجلی یافته از ادامه مبارزه کربا اســت و 

بازشناسی خطبه های امام سجاد علیه السالم در کوفه و شام
 از منظر حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی )دام ظله( 

خافت حاکمان اموی را به شدت کوبید.

بعد از این ایام قیام  های مختلفی شــروع 
شد و شــعار همه آنها خون خواهی امام 
حسین علیه السام بود، تا به قیام ابومسلم 
خراســانی رسید که شــعار او »الرضا آلل 

محمد صلّی الل علیه وآله وسلّم« بود.

سخن آخر

در خاتمــه بایــد گفت امام ســجاد علیه 
الســام با خطبــه های آتشــین خافت 
اموی را تحت ضربات ســنگین خود قرار 
داد؛ و آن حضرت هنگامی که نتوانست با 
خون خود انقاب کربا را آبیاری کند، با 
ایراد خطبه های غّراء که همچون شمشیر 

بُرنده بود در آن شرکت کرد.

لذا شــام بر اثر خطبه های امام سجاد به 
کلی دگرگون گردیــد و از همان جا بذر 
انقاب بر ضد بنی  امیه پاشــیده شــد؛ و 
در نتیجه همین خطبــه ها، بنی امیه در 
تمام جهان اســام رسوا گشت و خطری 
که از ســوی آنان اسام و قرآن  را تهدید 
می کرد، به برکت خون های شــهیدان و 
خطابه های پیام آوران عاشورا، دفع شد.
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نقش شعرای مشهور اهل بیت علیهم السالم در تداوم فرهنگ عاشورا
 از منظر حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی )دام ظله( 

1پرونده ویژه

نهضت عاشورا  برخاف طبیعت تاریخ بشری 
که نوها را کهنه و کهنه ها را به فراموشــی 
می ســپارد، هر روز درخشــش تازه ای به 
خود می گیــرد؛ لذا هزاران کتاب و مقاله و 
شعر درباره این فصل از تاریخ اسام نوشته 
و ســروده شــده، ولی »چون نیک بنگری 
همه آغاز دفتر اســت«. اینگونه است در هر 
قرن شاعران توانا، رساترین اشعار را به زبان 
عربی و فارسی و زبان های دیگر درباره قیام 
عاشورا ســروده اند؛ بدین نحو که شاعران 
ضمن سرودن اشعار سوگواری، جنبه های 
حماسی عاشورا را نیز به نظم کشیدند که به 
نوبه ی خود ماندگاری و جاودانگی نهضت 

حسینی را به همراه داشته است.

نگاه اسالم به شعر و شاعری

بدون شک ذوق شعر، و هنر شاعری از جمله 
سرمایه های وجودی انسان است که اگر در 
مسیر صحیح به کار افتد و از آن بهره گیری 
مثبت و سازنده شود، بسیار ارزشمند خواهد 
بود. اما اگر به عنوان یک وسیله مخرب برای 
ویران کردن بنیــان اعتقاد و اخاق جامعه 
و تشــویق به فســاد و بی بند و باری مورد 
استفاده واقع شود، و یا انسانها را به پوچی و 
بیهودگی و خیال پروری سوق دهد، یا تنها 
یک ســرگرمی بی محتوی تلقی گردد، بی 

ارزش و حتی زیانبار است.

لذا در پاســخ به این پرســش که آیا شاعر 
بودن خوبســت یا بد؟ زشت است یا زیبا؟ و 
آیا اسام با شعر موافق است یا مخالف؟؛ باید 
گفت، ارزیابی اســام در این زمینه بر روی 
»هدف ها«، »جهــت گیری ها« و »نتیجه 
ها« اســت؛ به گفته امیر مؤمنان علی علیه 
الســام هنگامی که گروهی از یارانش در 
یکی از شبهای ماه مبارک رمضان به هنگام 
افطار، سخن به شعر و شاعران کشیدند، آنها 
را مخاطب ســاخته فرمود: اعلموا ان ماک 

امرکم الدین، و عصمتکم التقوی، و زینتکم 
االدب، و حصــون اعراضکــم الحلم؛ بدانید 
ماک کار شما دین است، و مایه حفظ شما 
تقوی است، زینت شما ادب و دژهای محکم 
آبروی شما، حلم و بردباری است« اشاره به 
اینکه شــعر وسیله ای است و معیار ارزیابی 
آن هدفی است که شــعر در راه آن به کار 

گرفته می شود.

طبقات شعرای اسالم

در تاریخ تشــیع می بینیم شعرای شیعه از 
همه ماهرتر و معروفترند و آثار شعری آنها 
سرآمد آثار اسامی محسوب می گردد. لذا 
طبقات شعرای اســام را می توان اینگونه 

ترسیم نمود:

1. طبقه صحابه که بزرگان این طبقه همه از 
شیعه هستند، در ردیف اّول نام نابغه جعدی 
را بایــد برد که در جنــگ صفین در رکاب 
امیر مؤمنان علی علیه السام بود و رجزها و 
حماسه های پرهیجانی از خود در آن میدان 

به یادگار گذارد.

همچنین عروۀ بــن زید که او نیز در رکاب 
آن حضرت در صفین بــود. لبید بن ربیعه 
عامری که جمعی از بزرگان تصریح به شیعه 
بودن او کرده اند.، ابوالطفیل عامر بن وائله، 
ابواالســود دوئلی، کعب بــن زهیر صحاب 
قصیده معروف »بانت ســعاد«، و بســیاری 

دیگر.

2. طبقه معاصــر تابعین؛ مانند »فرزدق« و 
»کمیت« و »کثیر« و »ســّید حمیری« و 

»قیس بن ذریح« و مانند آنان.

۳. طبقه بعد از آنان که در قرن دوم هجری 
زیســت می کردند ماننــد دعبل خزاعی و 
ابونــواس و ابوتمام و بحتری و عبدالســام 
دیــک الجن! و ابوالشــیص و حســین بن 
ضحــاک و بحتری و ابــن الرومی و منصور 

النمری و اشجع اسلمی و محمد بن وهیب 
و صریع الغوانی.

خاصه اینکه غالب شعرای دولت عباسی در 
قرن دوم و ســوم همه از شیعه بودند به جز 

مروان بن ابی حفصه و فرزندان او.

۴. طبقه ای که از آغاز قرن چهارم روی کار 
آمدند مانند متنبی غرب ابن هانی اندلسی 
و ابن تعاویذی و حسین بن حجاج صاحب 
المجنون و مهیار دیلمی و امیر الشعراء و ابو 
فراس حمدانی که درباره او گفته اند )شعر با 
او آغاز و با او پایان یافت(! و کشاجم و ناشی ء 
صغیر و ناشی کبیر و ابوبکر خوارزمی و بدیع 
همدانی و طغرائی و جعفر شــمس الخافه 
و ســری الرفاء و عمارۀ الیمینی و وداعی و 
خبزارزی و زاهی و ابن بسام بغدادی و سبط 

ابن تعاویذی و سامی و نامی.

شعرای مشهور اهل بیت علیهم السالم؛ 
مورد تحسین ائمه ی شیعه

گفتنی اســت شــاعرانی که مصایب امام 
حسین علیه السام را به شعر درآورده و در 
مجالس و محافل می خواندند، همواره مورد 
لطف خــاّص و عنایت ویژه ائّمه معصومین 
علیهم الســام قرار داشتند. شعرای بنامی 
چون »ُکَمیت اســدی« ، »ِدعبل ُخزاعی«، 
»سّید ِحْمیری « و ... به عنوان )شاعران اهل 
بیت( با تشویق ائّمه اطهار علیهم السام از 
موقعّیت های اجتماعی بلندی در بین مردم 

برخوردار بودند.

روایت خونخواهی حسین علیه السالم 
در اشعار فرزدق شاعر

فرزدق همان شــاعر معروفی است که نام 
اصلی اش همام و لقبش فرزدق بود و اشعار 
او درباره امام زین العابدین علیه السام در 
برابر هشام بن عبدالملک در کنار خانه خدا 
او را مشهور ســاخته است که در آن اشعار 

بسیار بلند و زیبا و پرمعنایش مقام امام علیه 
السام را به بهترین وجه در مقابل دشمنش 

بیان کرد و از عواقب آن نیز نترسید.

و در جریان کربــا هنگامی که خبر از آن 
حادثه خونین شــد جمله تکان دهنده ای 
بیان کرد. گفت: اگر عرب به دلیل شهادت 
فرزنــد بهتریــن فرد عرب خشــم گیرد و 
یکپارچه بر ضد آن قاتان قیام کند ســبب 
دوام عزت و کرامت آن ها خواهد شد و اگر 
کوتاهی کند و حرکتی انجــام ندهد برای 
همیشــه از ســوی خداوند به ذلت گرفتار 

خواهد شد. و این بیت را دراین باره گفت:

وانتم ال تثار البِن َخیِرکم

فالُقوا الّساَح و اغِزلوا بالَمغاِزل

اگر برای خونخواهی فرزند بهترین فردتان 
قیام نمی کنید ســاح ها را کنار بگذارید و 

همانند پیرزنان مشغول پشم ریسی شوید.

فــرزدق از همان کودکی شــعر می گفت. 
مردی غیور و بسیار شجاع و باشخصیت بود. 
در کتاب االعام زرکلی آمده اســت که اگر 
اشــعار فرزدق نبود یک ســوم لغت عرب و 
نیمی از اخبار تاریخــی آن ها از میان می 
رفت. او در سال 110 هجری چشم از جهان 

فرو بست.،

شعر عاشورایی کمیت اسدی در محضر 
امام باقر علیه السالم

در تبیین اهتمام شــعرای اهل بیت علیهم 
الســام در تداوم نهضت حسینی می توان 
به در سرودن اشعاری توّسط کمیت اسدی 
در محضــر امام باقر علیه الســام در رثای 
شــهیدان کربا اشــاره کرد که امام علیه 
السام با شنیدن آن، اشکش جاری شد که 
امام علیه الســام پس از آن در حّق کمیت 

دعا کردند.،

امام باقر علیه الســالم و تأیید کمیت 
اسدی، شــاعر آزاده و مدافع مکتب 

والیت

درباره شاعر معروف اهل بیت علیهم السام 
ُکمیت بن زید اســدی می خوانیم هنگامی 
که بر امام باقر علیه الّسام وارد شد و اشعار 
معروف: »من لقلب متّیم مســتهام غیر ما 

صبــوهٍ و ال احام؛ چه کســي به فریاد دل 
شــیفته و مشتاقي مي رسد که نه به دنبال 
میل و هوا مي گردد و نه در پي آرزوست؟« 
را انشــاد کرد؛ امام باقر علیه الســام به او 
فرمود: »بــرای تو همان اســت که پیامبر 
صلّی الل علیه وآله وسلّم به حّسان بن ثابت 
فرمود: »لَْن یَزاَل َمَعَک ُروُح الُقُدِس ما َذبَْیَت 
عّنا«: »همیشــه روح القدس)جبرئیل( با تو 
خواهد بود مادامی که از ما دفاع می کنی«.،

آری »ُکَمْیت « شاعر در صف مجاهدانی بود 
که با مدد گرفتن از ذوق سرشار خویش در 
دوران های خفقان بار حکومت بنی عباس 
به مبارزه با آن نظام فرعونی برخاســت و از 
مکتب اهل بیت علیهم السام در آن عصر 
تاریک حمایت کرد؛ آن شــاعر قهرمان که 
مدافعاتش از حریم اهل بیت علیهم السام 
و مبارزه با دستگاه جور و ستم معروف است 
سرانجام جان خود را در همین راه از دست 

داده و به شهادت رسید.

شــعر خوانی عاشورایی شــعرای اهل بیت 
علیهم الســام در محضر امام صادق علیه 

السام

عبدالّل بن غالــب می گوید: به محضر امام 
صادق علیه الســام شرفیاب شــدم و در 
حضــور آن حضرت مرثیــه ای در باره امام 
حسین علیه الســام خواندم. هنگامی که 
به یک بیت حّســاس از آن مرثیه رسیدم، 
صدای زنی را از پشــت پرده شنیدم که با 

گریه فریاد زد: »یا ابتاه ؛ پدرجان!«.،

ماجرای مرثیه ســرایی ابوعماره در محضر 
امام صادق علیه السام و گریه آن حضرت و 

اهل خانه نیز نمونه دیگری است.

روایت ابو هــارون از مرثیه خوانی نزد 
امام صادق علیه السالم

هارون مکفوف )یکی از یــاران امام صادق 
علیه السام( می گوید: به محضر آن حضرت 
شرفیاب شدم، فرمود: »برایم مرثیه بخوان. 
برایش خواندم. فرمود: »ال، َکما تَْنِشُدوَن َو 
َکما تَْرثِیِه ِعْنَد َقْبِرهِ؛ این گونه نمی خواهم، 
آن گونه که در کنــار قبر آن حضرت علیه 
الســام مرثیه می خوانیــد، بخوان« و من 

خواندم:

أُْمُرُر َعلی َجَدِث الُْحَسْیِن

ِکیَِّۀ َفُقْل أَلَْعُظِمِه الزَّ

»از کنار قبر حسین علیه السام گذر کن و 
به آن استخوان های پاک او بگو ...«

دیــدم آن حضرت به گریه افتاد، ســکوت 
کردم، ولی فرمود: ادامه بده، ادامه دادم.

فرمود: »باز هم بخــوان« خواندم تا به این 
بیت رسیدم:

یا َمْریَُم ُقومي َوانُْدبِي َمْوالِک

َو َعلَی الُْحَسیِن َفاْسَعدي بُِبکاِک 

»ای مریــم! برخیز و بر مــوالی خود ندبه 
کن و با گریه ات بر حســین علیه الســام 

رستگاری طلب کن«.

دیدم امام صادق علیه الســام گریه کرد و 
بانوان، شیون ســر دادند. وقتی آرام شدند، 
حضرت فرمود: »یــا أَبا هاُروَن َمْن أَنَْشــَد 
فِی الُْحَســْیِن َفأَبْکی َعْشــَرًۀ َفلَُه الَْجنَُّۀ؛ ای 
ابوهارون! هرکس بر امام حسین علیه السام 
مرثیــه بخواند و ده نفر را بگریاند، پاداش او 

بهشت است«.،

شکوه فرهنگ عاشــورایی در اشعار 
دعبل خزاعی

دعبل بن علی خزاعی از شــاعران زبردست 
و شجاعی که با اشــعار بدیع و نغز خویش 
در اوج مظلومّیت اهل بیت علیهم السام به 
دفــاع از عترت طاهرین قیام کرد. و همواره 
مورد عنایت ویژه ائّمه اطهار علیهم السام 

خصوصاً امام رضا علیه السام قرار داشت.

معروف است دعبل خزاعی می گفت: چهل 
سال اســت چوبه دار خودم را بر دوش می 
کشم اما هنوز کســی که مرا به آن بیاویزد 

نیافتم!

همیــن دعبل بود که »هارون الرشــید« و 
»مأمون« و »امین« و »معتصم« را در اشعار 
خود هجو نمود و از امام صادق و امام کاظم 
و امام رضا علیهم السام مدح بلیغ کرد که 
اشــعارش در کتابهای تاریــخ و ادب ضبط 

شده است.

در بازخوانی اشعار عاشورایی دعبل خزاعی 
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می توان به قصیــده معروفی که در حضور 
امام علی بن موسی الرضا علیه السام خواند 

اشاره کرد.

سابکیهم ما ذر فی االفق شارق

و نادی مناد الخیر فی الصلوات

»من بر شــهیدان خاندان پیامبر گریه می 
کنم تا آن زمان که خورشید بر افق مشرق 
نور می پاشــد و تا آن زمــان که بانگ اذان 
برای دعوت به نماز بر مناره ها سر می دهد«

هم چنین دعبل شــاعر اهــل بیت علیهم 
السام در فرازی دیگر اینگونه سروده است:

بایا َزیَْنُب َکْیَف الَْقراُر؟ َوفِي السَّ

اَرۀٍ یا أْحَمُد تَْدُعو بَفْرٍط َحرَّ

ُع ُیوِف ُمَبضَّ هذا ُحَسْیٌن بِالسُّ

ٌب بِِدمائِِه ُمْسَتْشَهُد ُمَتَخضَّ

»چگونــه آرام و قرار گیرند در حالی که در 
میان اسیران، زینب حضور دارد که با تمام 
حرارت وجودش فریاد می زد: ای رســول 
م! این حسین  خدا صلّی الل علیه وآله وســلّ
توست که با شمشیرها پاره پاره شده است 
و در خــون خویش غلتیده، و به شــهادت 

رسیده است«.،

قصیده ای از دعبل که امام رضا علیه 
السالم را گریاند

از ِدعبل ُخزاعی )شــاعر معروف اهل بیت 
علیهم السام( نقل شده است که من در ایّام 
شهادت امام حسین علیه السام به محضر 
امام رضا علیه الســام شرفیاب شدم. دیدم 
آن حضــرت محزون و اندوهگین نشســته 
و یارانش نیز گرد آن حضرت نشســته اند. 
هنگامــی که مرا دید فرمود: »خوش آمدی 
ای دعبل! آفرین بر کســی که با دســت و 

زبانش ما را یاری می کند!«.

سپس در کنار خویش برای من جا باز کرد 
و مرا کنارش نشاند. آنگاه به من فرمود: ای 
دعبل! دوســت دارم امروز بــرای ما مرثیه 
بخوانی؛ چراکه این ایّام روزهای اندوه ما اهل 
بیت علیهم السام و ایّام شادمانی دشمنان 
ما -به ویژه بنی امّیه- است. )سپس امام علیه 
الســام مطالبی را در پاداش گریه کردن و 

گریاندن در مصیبت اهل بیت علیهم السام 
به خصوص مصائب امام حسین علیه السام 

بیان کرد(.

آنگاه امام رضا علیه الســام برخاســت و 
پرده ای میان ما و حرمســرای خویش زد 
و خانواده اش را پشــت پرده نشاند، تا آنان 
نیز برای مصیبت جّدشان امام حسین علیه 
الســام گریه کنند. سپس به دعبل فرمود 
اشعار خود را بخوان و وی نیز مرثیه ای را در 
ماتم امام حسین علیه السام و اهل بیتش 

خواند که قسمتی از آن چنین است:

اًل أَفاِطُم لَْو ِخلِْت الُْحَسْیَن ُمَجدَّ

َو َقْد ماَت َعْطشاناً بَِشطِّ ُفراِت

إِذاً لَلََطْمِت الَْخدَّ فاِطُم ِعْنَدُه

َو أَْجَریِْت َدْمَع الَْعْیِن فِي الَْوَجناِت

أَفاِطُم ُقوِمي یَا ابَْنَۀ الَْخْیِر َو انُْدبِي

نُُجوَم َسماواٍت بِأَْرِض َفاِت

بَناُت ِزیاٍد فِي الُْقُصوِر َمُصونَْۀ

ِ ُمْنَهِتکاِت َو آُل َرُسوِل اللَّ

َو آُل ِزیاٍد فِي الُْحُصوِن َمِنیعٌۀ

ِ فِي الَْفلَواِت َو آُل َرُسوِل اللَّ

َسأَبِْکیِهْم ما َذرَّ فِي اأْلَْرِض شاِرُق

لَواِت َو نادی ُمناِدی الَْخْیِر لِلصَّ

َو َما َطلََعْت َشْمٌس َو حاَن ُغُروبُها

َو بِاللَّْیِل أَبْکیِهْم َو بِالَْغَدواِت 

»ای فاطمــه! اگــر پیکر به خــاک و خون 
غلطیده حســین را که تشنه کام کنار شّط 
فرات به شــهادت رسیده به خاطر آوری در 
آن هنگام ای فاطمه کنار آن پیکر، به چهره 
ات طپانچه می زنی و اشک چشمانت را بر 
رخسارت ســرازیر می سازی ای فاطمه ای 
دختر بهترین مردم، برخیز! و بر ســتارگان 
آســمان ها در آن صحرای خشک ناله بزن 
)چرا گریان نباشم وقتی که به خاطر آورم( 
دختران زیاد در قصرهای خویش درامانند؛ 
ولی حریم خاندان رســول خدا دریده شده 
اســت. در حالی کــه آل زیــاد در دژهای 
محکمی آســوده اند فرزندان رسول خدا در 

صحراهای خشک و سوزان سرگردانند. آری! 
تا آن زمان که خورشید در عالم پرتو افشانی 
می کند و ندای مؤّذنی برای نماز بلند است 
ومادامی که خورشید طلوع و غروب می کند 
و به هنگام شبانگاهان و صبح گاهان بر آنان 

می گریم«.،

سخن آخر: )توصیه ای به شاعران جوان 
آئینی(

زندگی پرماجرای شعرای بزرگ قرن اّول و 
دوم نشــان می دهد آنها با اینکه هم از نظر 
مادی به هیأت حاکمه وقت شدیداً محتاج 
بودند و هم از آنان حســاب می بردند و می 
ترســیدند، در عین حال نه ترس و نه طمع 
و نه فشــارهای حکومت، و نه شمشیرهای 
برهنه ای که بر ســر آنها سایه انداخته بود، 
مانع از حق طلبی و ظلم ستیزی آنان نشد؛ 
از فرزدق گرفته تا کمیت، و از سّید حمیری 
تــا دعبل خزاعی، تا دیک الجن تا ابی تمام 
تا بحتری تا امیر ابوفراس الحمدانی صاحب 

قصیده معروف که در آن می گوید:

یُن ُمْخَتَرٌم َوالَْحقُّ ُمْهَتَضُم الدِّ

ِ ُمْقَتَسُم! َوَفْی ُء آِل َرُسوِل اللَّ

پرده های دین را دریده، و آیین حق را زیرپا 
گــذارده اند، و اموال خانــدان پیغمبر را به 

یغما می برند!

آری اینها بودند که در آن محیط پرخفقان 
به یاری حق برخواســتند و با اشعار کوبنده 
خــود از خاندان پیغمبر صلّی الل علیه وآله 
وسلّم به ویژه نهضت حسینی دفاع نمودند.

لذا شــاعران جوان آئینی بدانند، قدم جای 
پــای شــاعرانی همچون فــرزدق؛ ُکمیت 
اســدی و دعبل خزاعی مــی گذارند، لذا 
می گوییم بایــد متخلّق به اخاق حضرت 
امام حسین علیه الســام و یارانش باشید 
تا سخنان شــما بر دل نشیند و به مصداق 
»کونوا دعاۀ للناس بغیر الســنتکم؛ مردم را 
به غیر از زبانتان دعوت به دین کنید « همه 
شــنوندگان ازاشعار و مرثیه های عاشورایی 

شما الگو گیرند.
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2پرونده ویژه

در وهله ی نخســت باید گفت عاشورا یک 
»حادثــه« نبود بلکه یک »جریان تاریخی« 
بود، جریان مبارزه  حــق و باطل، عدالت و 
ظلــم، که این مبارزه  در همه اعصار و قرون 
ادامه دارد. تصمیم جّدی امام علیه الســام 
مطابق آنچــه در تواریخ آمــده ادامه راه و 
مبارزه  با حکومت یزید بود. هر چند در این 
راه شهید شدند و شــهادت ایشان اثر خود 
را گذاشــت، لیکن اهداف سّید مظلومان و 
ســاالر شــهیدان را که همان دادن آگاهی 
به مردم و نشــر احکام قرآن، کسب عّزت، 
شرف، آزادی، امر به معروف و مبارزه  با ظلم 
و فساد است به بهترین وجه در جامعه بسط 
و گسترش یافت. حال با این تفاسیر ضرورت 
واکاوی و بازشناسی شاخصه های استکبار 
ستیزی در قیام عاشورا با بهره گیری از آراء 
و اندیشــه های حضرت آیــت الل العظمی 
مکارم شیرازی)مدظله( می  تواند مهم ترین 
مولّفۀ نهضت امام حسین علیه السام یعنی 
ظلم ستیزی در برابر حاکمان جائر را بیش 

از پیش آشکار سازد.

استکبارستیزی علیه معاویه؛ مهمترین آرزو 
در مکتب امام حسین علیه السام

در تبیین ضرورت اســتکبار ستیزی علیه 
حاکمان جور به ویژه معاویه می توان به نامه 
ی شــدید اللحن امام حسین علیه السام 
به دســتگاه فرعونی معاویه   اشاره نمود که 
فرمودنــد؛ ما أََرْدُت َحْربــاً َو ال ِخافاً، َو إِنّي 
َ فِي تَْرِک ذلَِک ِمْنــکَ َو ِمْن  اَلْخَشــی اللَّ
الِِم، َو  ِحْزبَِک الْقاِسطِیَن الُمِحلِّیَن، ِحْزِب الظَّ
ِ ما أَْعِرُف  ِجیِم....َو إِنّي َواللَّ ْیطاِن الرَّ أَْعواِن الشَّ
َُّه ُقْربٌَۀ إِلی  اْفَضَل ِمْن ِجهاِدَک، َفإِْن أَْفَعْل َفإِن
َ لِدینی ، َو  َربِّي، َو إِْن لَْم أَْفَعلُْه َفأَْســَتْغِفُر اللَّ
أَْســأَلُُه التَّْوفیَق لِما یُِحــبُّ َو یَْرضی. من در 
حال حاضــر، قصد جنگ و درگیری با تو را 
ندارم )بــه خاطر پیمان صلحی که میان تو 

و برادرم امام حســن علیه السام امضا شده 
اســت( و برای ترک مبارزه با تو و با حزب 
ســتمکارت که حرام خدا را حال شمرده 
 اند، همان گروه ستم پیشه و یاران شیطاِن 
رانده شده - از خدای خود بیمناکم!... به خدا 
سوگند! من کاری را برتر از جهاد با تو سراغ 
ندارم؛ پس اگر چنین کاری کنم، مایه تقّرب 
و نزدیکی من به پروردگار خواهد بود و اگر 
دست به کاری نزنم، از خداوند )برای ترک 
جهاد( اســتغفار می  کنــم و از او -در آنچه 
را دوســت دارد و بدان خشنود است- طلب 

توفیق می  نمایم.

این نامه شــجاعانه و متین و حساب شده 
امام علیه السام آن هم در زمانی که ظاهراً 
قدرتی در دســت ندارد، در برابر ســلطان 
ســتمگر و جّباری همچون معاویه که همه 
چیز را در دست داشت، در نوع خود گوشه  
هایی از تاریخ ننگین بنی امّیه را افشــا می  
کند و به نقد آن می  پردازد، امام علیه السام 
در این نامه به ریختن خون افراد پاک باز و با 
تقوا و با ایمانی که از بهترین الگوهای جهاد و 
ظلم ستیزی  بودند، اشاره می  کند. امام علیه 
السام در این نامه مقوله ی استکبارستیزی 
و لزوم جهاد با دستگاه فرعونی معاویه را از 
آرزوهــای مهّم خویش بر می  شــمرد، و از 
تهدیدهای او کمترین هراســی به خود راه 

نمی  دهد.

امر به معروف و نهی از منکر؛ مولّفه ای 
بنیادین در استکبارستیزی

امام حسین علیه السام نه تنها با سخنانش 
به افشــای جنایات بنی  امّیه پرداخت که با 
شمشــیر بر ضّد آنان به مبارزه  برخاست و 
تا پای جان ایســتادگی کرد و این حرکت 
خویــش را »امر به معــروف و نهی از منکر 
و اصــاح امور جامعه« نامیــد و در بیان و 
سخنان خویش، به طور مکّرر از این فریضه 

بزرگ یاد کرد، و با صراحت، یکی از انگیزه 
هــای حرکتش را احیای همیــن امر مهم 

شمرد.

شــاید بتوان صریح  ترین و رساترین تعبیر 
امام علیه السام در تبیین این مسأله، جمله 
 ای دانســت که در وصّیت نامه آن حضرت 
بــه برادرش محّمد حنفّیه آمده اســت. آن 
حضرت پــس از آن که انگیــزه  هایی چون 
هوی و هوس و کســب مقام را از قیام خود 
َّما َخَرْجُت  دور دانســت، چنین نوشت: »َو إِن
ي، ارِیُد أَْن آُمَر  لَِطلَِب اْلِْصاِح فِــي أُمَِّۀ َجدِّ
بِالَْمْعُروِف َو أَنْهی  َعِن الُْمْنَکِر، َو اِسیَر بِِسیَرِۀ 
ي َو أَبِي َعلِیِّ بِْن أَبِي طالِبٍ ؛ من تنها به  َجدِّ
انگیزه اصاح در اّمت جّدم بپا خاستم، می  
خواهم امر به معروف و نهی از منکر کنم و 
به روش جّدم و پدرم علی بن ابی طالب علیه 

السام رفتار نمایم!«.

امام علیه السام در این عبارات کوتاه و گویا 
در همان آغاز راه، هدف حرکت الهی خویش 
را ظلم ستیزی و مبارزه با استکبار بیان می 
 کند که قصدش کشورگشــایی و به چنگ 
آوردن مال و مقام دنیا نیست، بلکه هدفش 
فقط اصاح جامعه اسامی و احیای امر به 

معروف و نهی از منکر است.

احیاء دین خدا؛ شاخصه ی حیاتی در 
ظلم ستیزی

باید اذعان نمود امام حسین علیه السام با 
هدف احیای دین خدا قیام و حرکت خویش 
را آغاز کرد؛ در مرحله نخســت- اگر ممکن 
است- با تشکیل حکومت اسامی و در غیر 
این صورت، با شــهادت خــود و یارانش به 
مقصود بزرگ خود برســد. به هر حال، می  
بایست دین از دست رفته و سّنت فراموش 
شده رســول  خدا صلّی الل علیه وآله وسلّم 
را زنده کرد و چه کســی سزاوارتر از فرزند 

رسول خداست که پیش گام چنین حرکتی 
شود.

امام حسین علیه السام نخست با این جمله: 
ُۀ بِراٍع  اُم اْذ َقْد بُلَِیتِ  اأْلُمَّ »َو َعلَی اْلِْساِم السَّ
ِمْثَل یَِزیَد؛ زمانی که اّمت اســامی گرفتار 
زمامداری مثل یزید شود، باید فاتحه اسام 
را خواند«. تصریــح کرد که با وجود خلیفه 
 ای همچون یزید، فاتحه اسام خوانده است 
و دیگر امیدی به بقای دین خدا در حکومت 

یزید نمی  رود.

استکبار ستیزی؛ تبلور آزادگی

گفتنی اســت ظلم ستیزی  در واقع مکتبی 
اســت برای پرورش صفات برجسته انسانی  
اســت،از جملۀ این خصلت  ها می  توان به 
مقولۀ»آزادگی« به عنوان یکی از شــاخصه 
های کلیدی در مبارزه با طاغوت اشاره نمود؛ 
در این باره امام حســین علیه الســام می  
فرماید: »َویَْحُکْم یا شیَعَۀ آِل أَبي ُسْفیاَن! إِْن 
لَْم یَُکْن لَُکْم دیٌن، َو ُکْنُتْم ال تَخاُفوَن الَْمعاَد، 
َفُکونُوا أَْحــراراً في ُدنْیاُکْم هِذهِ، َواْرِجُعوا إِلی  
أَْحســابُِکْم إِْن ُکْنُتْم َعَربَاً َکما تَْزُعُمونَ ؛ وای 
بر شما! ای پیروان آل ابی سفیان! اگر دین 
نداریــد و از حسابرســی روز قیامــت نمی  
ترســید الاقل در دنیای خود آزاده باشید، و 
اگــر خود را عرب می  دانید به خلق و خوی 

عربی خویش پایبند باشید«.

بی شک، خواست خدا بدون حکمت نیست، 
حکمــت بالغه الهی ایجاب مــی  کرد که با 
شــهادت امام و یارانش و اســارت همسر و 
خواهر و دخترانش از یک سو، پرده از چهره  
ننگیــن حاکمان ظالم و بی ایمان بنی امّیه 
برداشــته شود و جهان اســام بر ضّد آنها 
بشورند و از ســوی دیگر، امام حسین علیه 
الســام و یارانش جایگاهی در تاریخ جهان 
پیدا کنند که اسوه و قدوه ملّت  های مظلوم 
گردنــد و درس آزادگــی  را از مکتب آنها 
فراگیرند، لذا آزادگی  و شــجاعت و دفاع از 
دین و ارزش  های اسامی با نام امام حسین 

علیه السام عجین شده است.

تحقــق عدالــت؛ شــاخصه ای کلیدی در 
استکبار ستیزی

حضرت سیدالشــهداء علیه السام در نامه  

ای به مردم کوفه، یکــی از اهداف قیامش 
را جلوگیری از ظلم و ستم ظالمان و اجرای 
عدالت بیان می  کند و می  فرماید: بی شک 
می  دانید که رسول خدا صلّی الل علیه وآله 
وســلّم در زمان حیاتش فرمــود: هر کس 
حاکم ظالمی را مشــاهده کنــد که )در اثر 
ظلم و جور( محّرمات الهی را حال شمرده، 
و عهد و پیمان  های الهی را شکســته، و با 
ســّنت و سیره رسول خدا مخالفت کرده، و 
در میان بندگان خدا با گناه و دشمنی عمل 
می  کند، و در مقابل چنین حاکم ستمگری 
هیچ گونه عکس  العمل گفتاری یا رفتاری از 
خود بروز ندهد، خداوند چنین انسانی را در 
جایگاه همان ظالم ستمگر داخل می  کند )و 

سرنوشت هر دو یکی است!(«.

امام حســین علیه الســام در این نامه که 
ظاهراً خطاب به مردم کوفه، اّما در حقیقت 
مخاطب آن همه انســان  های آزاده جهان 
اســت پیام رســول اللَّ صلّی الل علیه وآله 
وســلّم را در مبــارزه با ظلم و ســتم و بی  
عدالتی بیان می  کند، و ضمن اعان هدف 
قیامش، همــه را به همکاری در این مبارزه 

دعوت می  کند.

آن حضرت در روز عاشــورا خطاب به مردم 
کوفه ســخن از عدالتی می  گوید که حاکم 
بایــد در جامعه بگســتراند: َو یَــداً َعلَْیِهْم 
أِلَْعدائُِکْم، بَِغْیِر َعْدلٍ  أَْفَشوُه فیُکْم، یک پارچه 
به یاری دشــمنانتان برخاستید. بی آن که 
آنان در میان شما به عدل رفتار کرده باشند.

استکبارستیزی؛ عامل کلیدی در نجات 
بشریت از طواغیت

یکی دیگر از شاخصه  های استکباری ستیزی 
در مکتب امام حســین علیه السام، که در 
زیارت اربعین  نیز به آن اشــاره شده، مبارزه 
با جهل و نجات مردم از ضالت و گمراهی 
اســت. چنان که خطاب بــه آن حضرت از 
زبان معصومین نقل شــده اســت: »َوبََذَل 
ُمْهَجَتهُ  فیَک لَِیْسَتْنِقَذ ِعباَدَک ِمَن الَْجهالَِۀ، 
الَِۀ؛ امام حســین علیه الســام  َوَحْیَرۀِ الضَّ
خــون قلبش را در راه تو داد )و نهایت ایثار 
و فــداکاری را کرد( تا بندگانت را از جهل و 

نادانی و حیرت و سرگردانی نجات دهد«.

سخن آخر

امروزه در جوامع انســانی مسئله استکبار، 
ســخن اّول را در مفاسد جهانی و نابسامانی  
های اجتماعی بشــر می  زند و بای بزرگ 
بشریّت در عصر ما نیز همین استکبار است 
لذا هدف امام حسین علیه السام چیزی جز 
ظلم ستیزی  و مبارزه با ظالمان نبود. لیکن 
باید اذعان نمود مسأله ظلم ستیزی  منحصر 
به جهان اسام نیست، تعلیماتی را که امام 
حسین علیه الســام در کربا به نسل بشر 
داد، می  تواند راه گشای تمام اّمت  ها گردد.

از این رو باید مّدعی گردید با یک بررســی 
دقیق پیرامون تاریخ حماسه  ساز عاشورای 
حسینی به این نتیجه می  رسیم که عاشورا 
و کربا با گذشت زمان از صورت یک حادثه 
تاریخی بیرون آمده و تبدیل به یک مکتب 
شده اســت، مکتبی انسان  ســاز و افتخار 
آفرین! نه تنها برای مسلمین جهان بلکه از 
مرزهای اسام نیز فراتر رفته و طبق مدارک 
موجود، تحسین بسیاری از متفّکران جهان 
را برانگیختــه و از آن به عنوان الگویی برای  
نجــات و رهایی ملّت  های مظلوم و ســتم 
دیده یاد می  کنند، و مکتبش را مکتب ظلم 
ســتیزی  و زندگی با عّزت و شرف و آزادی 

می  دانند.

واکاوی شاخصه های »استکبارستیزی«  در قیام عاشورا
 از منظر حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی )دام ظله( 
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معرفی کتاب

سیری در کتاب 

»هم قدم با زائرین اربعین«

از  منبعــث  اســامی  زندگــی  ســبک 
عملکردهای روزمره مردم در ابعاد مختلف 
عقیدتــی و عبــادی و مناســکی، علمی 
،اخاقــی، فردی، اجتماعــی، خانوادگی، 
تجاری ، زراعی،حقوقی، سیاسی، کیفری، 
معیشــت و غیره است که از فقه و احکام 

هدایت بخش آن نشأت می گیرد.

در این میان فرهنگ سوگواری و عزداری 
سرور و ساالر شهیدان حضرت ابا عبدالل 
الحسین علیه السام و مناسک راهپیمایی 
اعمال  سایر  اربعین حســینیمانند  عظیم 
دینی، احــکام و آدابی)فقــه پیاده روی( 
دارد و یکی از شاخصه های سبک زندگی 

اسامی به شمار می رود.

از ایــن رو فقیه عالی قدر جهان تشــیع، 
حضرت آیت الل العظمی مکارم شــیرازی 
)مد ظله العالی( با تألیف کتاب »هم قدم 
با زائرین اربعین« به مهم ترین مســائل و 
آداب مبتابه مربوط به مناســک اربعین 
پرداخته که از جهت گســتردگی و تنّوع 
احکام فقهــی در موضوع بیــان احکام و 
مسائل شــرعی مرتبط با مناسک اربعین، 
کامل ترین کتاب فقهی به شمار می آید. 

 انگیزۀ تألیف اثر

در مقدمــه کتــاب می خوانیم: ترســیم 
چهارچــوب تئوریــک فقهی در ســاحت 
زندگی انسانی در راستای حصول »جهان 
پدیداری«  و »شــناخت شناسی انسان« 
اســت، لیکن تحقق این امــر در گرو این 
اســت که جایــگاه واالی فقــه و احکام 
شرعی در زندگی انسانها از جمله مناسک 
راهپیمایی اربعین حسینی و اعمال زائرین 
در آن گردهمایــی عظیم به عنوان پدیده 
ای شــگرف در ترازوی فقــه قرار گیرد تا 

شــاخصه های کمی و کیفی آن اجتماع 
بزرگ تبیین شود .

ساختار اصلی کتاب

ســاختار اصلي کتاب در یک مقدمه و سه 
بخش تنظیم شده است که عبارتند از:

بخش اول: استفتائات اربعین؛ بخش دوم: 
چهل حدیث در مورد امام حســین علیه 

السام؛ بخش سوم: زیارت اربعین.

استفتائات دربارۀ اربعین

بخش نخســت کتاب با عنوان استفتائات 
اربعین، مشتمل بر 110 استفتاء در ابواب 
فقهــی مرتبط با احکام اربعین حســینی 
است که  شامل پاسخ های حضرت آیت الل 
العظمی مکارم شــیرازی )مدظله العالی( 
به سواالت شــرعی مقلدین در موضوعات 
زیارت اربعین، رضایت همسر، والدین و...، 
رعایت قوانین، هزینه ســفر زائران، پیاده 
روی، موکــب ها، احکام زیارت، طهارت و 
نجاست، وضو و غسل زائران، حکم حائض 
و مستحاضه و جنب در حرم، نماز زائران، 
روزه در سفر زیارتی، نذورات، اموال حرم، 

اموال گم شده و متفرقه است.

معظم لــه در فرازی از کتاب در  پاســخ 
به اســتفتاء حکم سفر به کربا بدون ویزا 
در ایام اربعین فرمودنــد: ایرانی ها توجه 
داشته باشند که این برنامه در کشور عراق 
اســت و حاکمیت آن کشور مال آنهاست، 
آنها میزبان هســتند و باید تدبیر میزبان 
را پذیرفــت، از این رو افــراد نباید بدون 
گذرنامه بروند و فشــار بیاورند تا از کشور 
خارج شــوند. این کار نادرست است و در 
ایــن صورت نمی توانند نماز را شکســته 

بخوانند چون سفر آنها اشکال دارد.

چهل حدیث درباره امام حسین)ع(

در مکتب تشــیع شــخصیت و فضائل و 
زیارت امام حسین علیه السام از موقعیت 
ویژه ای برخوردار اســت و روایات بسیاری 

در مورد ایشان ذکر شده است. 

در این میان بخش دوم کتاب دربردارندۀ 
ســی حدیث از اهل بیت علیهم الســام 
در مورد فضائل امام حســین علیه السام 

است که عبارتند از:

1.زائــر اهــل بیــت علیهم الســام زائر 
خداســت 2.وفا کردن به عهــد با زیارت 
ائمه علیهم الســام۳.زائر اهل بیت  قبور 
علیهم الســام، زائر پیامبر صلی الل علیه 
واله۴.زیارتــی بهتر از حج5. اگر مردم می 
دانســتند6. برکت در روزی و طول عمر 
7.زیارتی برابر با هزار حج و عمره مقبول۸. 
مصافحه با صد و بیســت هــزار پیامبر9. 
آمرزش به برکت زیارت قبر امام حســین 
علیه الســام10. شــروع مغفرت الهی با 
اولین گام های زائر11. انجام صله رسول 
الل صلــی الل علیه واله12.دعای پیامبر و 
اهل بیت علیهم الســام نثار زائر قبر امام 
حسین علیه السام1۳.فریضه بودن زیارت 
قبــر آن حضــرت علیه الســام1۴.ثواب 
از بیست  با معرفت15.زیارتی برتر  زیارت 
عمره و حج16.ضمانت امیرالمؤمنین علیه 
الســام برای برآورده شدن حوائج17.زائر 
قبر آن حضرت زیر پرچمش به بهشت می 
رود1۸.زائر قبر امام حســین علیه السام 
به  خداوند  خدا19.مباهــات  گرامی  بنده 
السام20.  امام حســین علیه  زائران قبر 
نجات از فزع اکبر21. برترین اعمال22.اثر 
خســارت بار ترک زیارت آن حضرت2۳. 
نقصــان ایمان تــارک زیارت قبــر امام 
حســین علیه السام2۴.اشتیاق ملکوتیان 
به زیارت قبر امام حسین علیه السام25.
باغــی از باغ های بهشــت26.هفتاد هزار 
برای  زائران27. زیارتی  فرشــته دعاگوی 
از نزدیک2۸. از فیض زیــارت  محرومان 
زیارت از دور و نزدیک29. کیفیت زیارت 

از راه دور۳0. هر قدم هزار ثواب.

هم چنین در کتابهــای روایی و تاریخی 

معتبر اهل سنت، روایات فراواني در مورد 
فضیلت و عظمت امام حسین )ع(  وجود 
دارد که در این نوشتار به ده روایت اشاره 

شده که عبارتند از:

1. جوانمردی امام حسین علیه السام در 
بیان ابن صباغ2. خبر شهادت امام حسین 
علیه الســام به پیامبر توسط جبرئیل ۳. 
توصیف شــجاعت امام حسین الیه السام 
در بیان محمود عقاد ۴. خبر شهادت امام 
حسین علیه السام توسط رسول الل صلی 
الل علیه واله 5. ذکر شــهادت آن حضرت 
ســیصد ســال قبل از بعثت 6. آســمان 
بعد از شهادت امام حســین علیه السام 
7. گرفتن خورشــید بعد از شهادت امام 
حسین علیه الســام ۸. گریه و عزاداری 
امامان شــیعه علیهم السام 9. اقامه عزا 
برای امام حســین علیه الســام در سال 
۳52 قمری 10. اشــک علی علیه السام 

در مسیر جنگ صفین.

پیاده روی اربعین چه ثوابی دارد؟

در بخــش دوم کتاب در روایتی نورانی از 
امام صادق)ع( در ارتباط با ثواب کســی 
که با پای پیاده به زیارت امام حسین)ع( 
بــرود، می خوانیم : بشــیر بــن دهان از 
امام صادق علیه الســام نقل می کند که 
فرمود: »زائر قبر حســین علیه السام با 
اولین گامی که بر می دارد و از اهل بیتش 
جدا می شــود، مغفرت گناهانش آغاز می 
گردد، ســپس پیوسته با قدم هایی که بر 
مــی دارد پاک تر می شــود تا به قبر آن 
حضرت برسد، هنگامی که نزد قبر مطهر 
آمد، خداوند ســبحان می فرماید: »بنده 
مــن! از من طلب کن تا عطایت کنم، دعا 
کن تا به اجابت رسانم« و بر خداست که 
آنچه را بنده اش در این راه بذل کرده، به 

او برگرداند«]1[

در روایتی دیگر از امام صادق علیه السام 
می خوانیم: »کسی که پیاده به زیارت قبر 
حسین علیه السام برود خداوند متعال به 
ازای هر قدمی که بر می دارد هزار حسنه 
برایش ثبت و هــزار گناه از وی محو می 

فرماید...«]2[

آداب زیارت

معظم لــه در فراز پایانی کتــاب به مهم 
ترین آداب زیــارت اربعین پرداخته و در 
ادامه به آسیب شناســی مناسک اربعین 
حسینی اشــاره کرده و در پایان کیفیت 
زیارت حضرت امام حســین علیه السام 
در روز اربعیــن را به تفصیــل بیان کرده 
اســت. گفتنی اســت فهرســت منابع در 

پایان کتاب ذکر شده است.

در فــرازی از بخــش پایانــی کتاب می 
خوانیــم: از هــر گونه ایجــاد مزاحمت و 
ناراحتی برای دیگــران بپرهیزد و هنگام 
ازدحــام، بر بوســیدن ضریح که ســبب 
ناراحتی دیگران می شــود، اصرار نداشته 
باشد و بداند که بوسیدن ضریح  آن گونه 
که بعضی از عوام می پندارند  شرط قبولی 
زیارت نیســت و سعی کند از آلوده کردن 
ایــن حرم های مقدس بپرهیزد و حداکثر 
نظافت را  کــه از مهم ترین دســتورات 

اسام است  رعایت کند.

الزم به ذکر است این اثر نفیس با تهیه و 
تنظیم حجه االسام مطهری فرد در سال 
1۳9۸، در یــک جلــد و در 111 صفحه 
در قطع رقعی توســط انتشارات امام علی 
بن ابی طالب علیه الســام به زیور طبع 

آراسته شده است.
 

]1[ کامل الزیارات، ص 1۳2.
]2[ وسائل الشیعه، ج 1۴، ص 1۴0. 14
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معارف اسالمی

پرسش : 

آیا امام حسین)ع( قیام کرد؟ اگر قیام کرده 
بــود چــرا فرزندانش را با خود بــرد؟! و اگر 
قصد قیام داشــت، چرا به اندازه کافی آذوقه 
به همراه نبرد؟! ایشان تنها از سوی عده ای 
دعوت به تشکیل حکومت شده بود و به این 

نیت سفر کرد!

پاسخ اجمالی:

انحرافــات تدریجی پیش آمــده در جامعه 
اسامی سبب قیام امام حسین)ع( علیه آنها 
شد. این حقیقت، در سخنان آن حضرت که 
هدف حرکت اصاح طلبانــه خود را امر به 
معروف و نهی از منکر و احیای سنت رسول 
خــدا)ص( و امام علی)ع( معرفی می کند به 
راحتی قابل مشــاهده اســت. ایشان اگرچه 
خود را برای حکومت محق تر از هر کس می 
دانستند و این موضوع را بارها هنگام توضیح 
دالیل شان برای سرباز زدن از بیعت با یزید، 
صریحا اعام کردند، اما سخنان مرگ آگانه 
شان در کنار عدم انصراف از ادامه مسیر کوفه 
هنگام رسیدن خبر خیانت کوفیان، بهترین 
گواه بر این حقیقت اســت که هدف واالی 
حضرت اباعبدالل نه سودای قدرت و حکومت، 

بلکه قیام برای اصاح جامعه اسامی بود.

بله در این مسیر اگر امور به گونه ای جریان 
می یافت که حضرت می توانست با رهبری 
یــک حکومت متمرکز در کوفــه، به اهداف 
اصاح گرانه شان جامه عمل بپوشانند، حتما 
از چنین امری استقبال می کرد، اما از آنجایی 
که افق نگاه حضرت بسیار بلند و هدف گذاری 
های شان سطح بندی های مختلفی داشت، 
با محقق نشدن آن هدف نیز ایشان به گونه 
ای دیگر به هدف اصاح گرانه شان رسیدند 
یعنی با تقدیم خون خود و اصحاب با وفای 

شان و رسوا ساختن بنی امیه.

درباره چرایی همراه ساختن خانواده نیز باید 
گفــت که این رفتار عاوه بر حکمتی که در 
رسواسازی حکومت اموی به وسیله سخنرانی 
های حضرت زینب و ســایر افــراد کاروان 
اسیران داشــت، امری مرسوم در بین اعراب 
آن زمان بوده است، آن چنان که می بینیم 
که حتی پیامبر)ص( نیز در جنگ های شان، 

همسران شان را همراه با خود می بردند.

پاسخ تفصیلی:

برای دســتیابی به فهــم صحیحی از انگیزه 
ابــا عبدالل)علیه  حرکت مصلحانه حضرت 
السام( باید چهار مؤلفه اساسی را در تحلیل 

درست این واقعه تاریخی مدنظر قرار داد:

1. وضعیت سیاسی، فرهنگی، اجتماعی 
جامعه و حاکمان زمان امام حسین)ع(

انحرافات فرهنگی، سیاســی و اجتماعی در 
جامعه اسامی با رحلت پیامبر اکرم)صلی الل 
علیه و آله( آغاز شد و روز به روز گسترش پیدا 
کرد. کار به جایی رسید که در عصر عثمان 
و معاویه ارزش های اسامی و معنوی یکی 
پس از دیگری جای خــود را به ارزش های 
مادی و جاهلی دادند؛ که این روند انحرافی 
در اواخر عمر معاویه به اوج خود رسید.)1( در 
این دوره تاریخی مبارزه با مبانی و ارزش های 
اسامی شکل علنی به خود گرفت و بار دیگر 
جاهلیت با همه ویژگی هایش ظهور یافت و 

دین اسام در معرض نابودی قرار گرفت.

بــه طور کلی مبارزه با قرآن کریم و ســنت 
رســول خدا)صلی الل علیه و آله( به مرحله 
جدیدی وارد شــده و شــکل علنی به خود 
گرفت. لــذا خطر اضمحــال دین، جدی 
شد.)2( و همه اینها به خاطر رفتارهای ضد 
دینی حکومت و زمام داران وقت بود. معاویه 
از وقتی خلیفه شد، ابزارهای دینی و دنیوی را 
به استخدام درآورد و جامعه را از ارزش های 

الهی و معنوی تهی ساخت و به سوی ارزش 
های مادی و جاهلی سوق داد.)۳(

فضــای کلی به این گونه بــود که بنی امیه 
عــده ای را با تطمیع و جماعتی را با تهدید 
مطیع خود ســاخته بودند. خواص امت در 
مقابل ستمکاران ســکوت کرده و عوام امت 
نیز هر یک به طریقی گرفتار بدبختی و تباهی 
شــده بودند. در حالی که سنت های مبارک 
پیغمبر اسام)صلی الل علیه و آله( یکی بعد 
از دیگری از بین می رفت؛ کسی فریاد نمی 
کشــید و امر به معروف و نهــی از منکر در 
جامعه اسامی تعطیل شده بود. سرسپردگی 
به دنیا فخر شمرده می شد. ارزش های دینی 
و معنوی رنگ باختــه بودند. اولیای خدا در 
رنج و شــکنجه گرفتار آمده بودند. فقر و بی 
چیزی جماعتی از خلق را به ستوه آورده بود. 
سنت های جاهلی بار دیگر در جامعه اسامی 
رخ می نمود و جماعتی به احیای آن سنت 
ها فخر می فروختند. حکام با هوس بازی و 
خودخواهی در منجاب سلطنت غوطه می 
خوردند و در برابر خدای متعال گســتاخی 
می کردند. فحشــا و منکرات آشکارا انجام 
می گرفت و حتی در مقدس ترین شــهرها 
اســتعمال آالت لهو و لعب و شراب خواری 

رواج یافته بود.)۴(

اما این تباهی و سقوط با به حکومت رسیدن 
یزید به اوج خود رسید. یکی از ویژگی های 
یزید بن معاویه که نزد مورخین مشهور است 
این است که اهل لهو و لعب و اهل مسکرات 
بوده است. امام حسین)علیه السام( در یکی 
از نامــه های خود به معاویه، بعد از یادآوری 
َّْیَت ابَْنَک َو  بدعت های او می نویسد: »ثُمَّ َول
َراَب َو یَلُْهو بِالِْکَاِب َفُخْنَت  ُهَو ُغَاٌم یَْشَرُب الشَّ
أََمانََتــَک َو أَْخَزیَْت َرِعیََّتَک َو لَْم تَُؤدِّ نَِصیَحَۀ 
ٍد)ص( َمْن  َربَِّک َفَکْیــَف تَُولِّي َعلَی أُمَِّۀ ُمَحمَّ
یَْشَرُب الُْمْسِکَر َو َشارُِب الُْمْسِکِر ِمَن الَْفاِسِقیَن 

َو َشارُِب الُْمْســِکِر ِمَن اأْلَْشَرارِ َو لَْیَس َشارُِب 
الُْمْســِکِر بِأَِمیٍن َعلَــی ِدْرَهــٍم َفَکْیَف َعلَی 
اأْلُمَّۀ«)5(؛ )ســپس فرزندت یزید را ولیعهد 
خــود نمودی. او جوانی اســت که شــراب 
می خورد و اهل بازی با ســگ هاســت. تو 
در امانت خیانت کــردی و امور رعیت را به 
تباهی کشــاندی و به خیرخواهی و ]اوامر[ 
پروردگارت بی توجهی نمودی. ]ای معاویه[ 
چگونه ]وجدانت قبول کرد[ شخص شارب 
خمر را بر امت محمد)ص( والیت بدهی در 
حالی که شــراب خوار از فاسقان و از اشرار 
شمرده می شود. شراب خوار بر درهمی امین 
نیست چگونه می تواند بر امتی امین باشد(؟!

امام)ع( در بیان دیگری چنین فرموده است: 
»یِزیُد َرُجٌل َفاِســٌق َشارُِب الَْخْمر...َو ِمْثلِي اَل 
یَُبایُِع ِمْثلَه «)6(؛ )شخصیتی چون من با یزید 
شراب خوار بیعت نمی کند(. یزید علنا شراب 
می خورد و غنا گوش می داد و در مدح غنا و 
شراب شعر می سرود و دیگران را به این امور 

ترغیب می کرد.)7(

در مواجهه با چنین وضعیتی امام حسین)علیه 
السام( با هدف احیای دین خدا قیام و حرکت 
خویش را آغاز کرد. در مرحله نخست - اگر 
ممکن است - با تشکیل حکومت اسامی و 
در غیر این صورت با شهادت خود و یارانش 

به مقصود بزرگ خود برسد.

به هر حال، می بایست دین و سّنت فراموش 
شده رسول خدا)صلی الل علیه و آله( را زنده 
کرد و چه کســی ســزاوارتر از فرزند رسول 

خداست که پیش گام چنین حرکتی شود؟

تأمل صحیح و دقیق در تاریخ نشان می دهد 
که آن حضرت در ایــن راه موّفقّیت بزرگی 
را نصیب خود کرد. هر چند ایشــان و یاران 
با وفای شان به شهادت رسیدند ولی تکانی 
به افکار خفته مسلمین دادند و لرزه بر اندام 
حکومت جّباران افکندند و در نتیجه اسام 
را زنده ساختند و از اضمحال دستاوردهای 
نهضت نبوی)صلی الل علیه و آله( جلوگیری 
کردند و مســلمانان را از حیرت و گمراهی 

نجات دادند.

در زیارت معروف اربعین می خوانیم: »َوبََذَل 
ُمْهَجَتُه فیَک لَِیْســَتْنِقَذ ِعباَدَک ِمَن الَْجهالَِۀ 

الَِۀ«)۸(؛ )او ]حســین[ خون  َوَحْیــَرۀِ الضَّ
پاکــش را در راه تو نثار کــرد تا بندگانت را 
از جهالت و حیرت گمراهی نجات دهد(.)9(

2. بیانــات امام حســین)ع( در نقاط 
مختلف حرکت اصالح گرانه خود

یکی از بهترین اســناد قابل بررسی هنگام 
تحلیــل انگیــزه های قیــام حضــرت ابا 
عبدالل)علیه السام( مطالعه سخنان و نامه 
های ایشان است. آن حضرت از زمان حرکت 
از مدینه و بعد از آن در مکه و در مسیر کربا 
و حتی در روز واقعــه، بیانات و مکتوباتی را 
متوجه برخی بستگان، اصحاب، عموم مردم 
و حتی دشمنان شــان کرده اند که مطالعه 
دقیق آنها می تواند فهم اهداف حرکت اصاح 
گرانه آن حضرت را مقدور ســازد.)مجموع 
این بیانات را محقــق ارجمند مرحوم آیت 
الل محمد صادق نجمی در کتاب ارزشــمند 
»سخنان حسین بن علی از مدینه تا کربا« 

گرد آورده است(.

در اینجــا بــرای رعایت اختصــار، برخی از 
برجســته ترین بیانات آن حضرت را با هم 

مرور می کنیم:

امام در پاسخ فرماندار مدینه که به حکم یزید، 
می خواســت به اجبار از امام حسین)علیه 
الســام( بیعت بگیرد، فرمود: »ای امیر! ما 
خاندان نبوت و معدن رســالت و محل آمد 
و شد فرشــتگان و جایگاه رحمت هستیم. 
خداونــد امور را با ما می گشــاید و با ما می 
بندد. یزید مردی فاسق، باده گسار، آدم کش 
و اهل فسق و فجور آشکار است. همانند من 

با کسی همانند او بیعت نمی کند«.)10(

عاوه بر آن، امام حسین در بخشی از وصیت 
نامه خود برای برادرشان محمد حنفیه می 
نویسد: »... و من از ســِر مستی و طغیان و 
فساد انگیزی و ستم کاری قیام نکردم. تنها 
برای اصاح در اّمت جّدم به پا خواستم. می 
خواهــم امر به معروف و نهی از منکر کنم. و 
به روش جّدم و پدرم علی بن ابی طالب)علیه 
السام( رفتار نمایم. هر کس سخن حّق مرا 
پذیرفــت پس خداوند به پذیرش )و پاداش( 
آن ســزاوارتر اســت و هر کــس دعوت مرا 
نپذیرفت صبر می کنم تا خداوند میان من 

و این مردم به حق داوری کند که او بهترین 
داوران است«.)11(

همچنین ایشان هنگام سفر به کربا فرمودند: 
»بــار خدایا! تو می دانی که آنچه از ما اظهار 
شــده برای رقابت در قدرت و دســتیابی به 
کاالی دنیا نیست، بلکه هدف ما این است که 
نشانه های دینت را به جای خود برگردانیم 
و بادت را اصاح نماییم تا ســتمدیدگان از 
بندگانت امنیت یابند و به واجبات و سّنت ها 

و دستورهای دینت عمل شود«.)12(

همچنین از دیگر بیانات به جا مانده از ایشان 
در این سفر پر مخاطره این است که فرمود: 
»هــان ای مردم! پیامبر خدا فرموده اســت 
کسی که زمامداری ستمگر را ببیند که حرام 
خدا را حال می سازد و عهدش را می شکند 
و با سّنت پیامبر)صلی الل علیه وآله( مخالفت 
می ورزد و در میان بندگان خدا بر اســاس 
گناه و تجاوز عمل مــی کند ولی در مقابل 
او بــا عمل یا گفتار اظهار مخالفت ننماید بر 
خداوند است که او را با همان ظالم در جهّنم 

اندازد«.)1۳(

همچنین از ایشــان نقل شــده که هنگام 
مواجهه با لشکر حر ضمن سخنانی آنها را این 
گونه مورد عتاب قرار داد که: )آیا نمی بینید 
به حق عمل نمی شود و از باطل جلوگیری 
نمی گردد در چنین شرایطی بر مؤمن الزم 
اســت راغب دیدار پروردگارش ]شــهادت[ 
باشد(؛ »اال تََرْوَن الَی الَْحقِّ ال یُْعَمُل بِِه، َو الَی 
الْباِطِل ال یَُتناهی  َعْنُه، لَِیْرَغَب الُْمْؤِمُن فِي لِقاِء 

ِِّه َحّقاً َحّقاً«.)1۴( َرب

همه این بیانات نشان گر روح انقابی و مبارز 
آن حضرت در مقابل انحرافات پدید آمده در 
اســام و تصمیم ایشان در اقدام عملی علیه 
دستگاه ظالم حاکم بود. یعنی امر به معروف 
و نهی از منکر ایشان صرفا امری زبانی نبود 
بلکه عمل به این فریضه الهی را به منتهای 
اوج خود رساند و باالترین مرحله عملی آن را 
انجام داد و با شجاعتی وصف  ناپذیر به همگان 
اعام کرد: »أَیَُّها النَّاُس! َفَمْن کاَن ِمْنُکْم یَِصبُر 
ْیِف، َو َطْعِن اأْلَِسنَِّۀ، َفلَْیُقْم َمَعنا َو  َعلی  َحدِّ السَّ
إاِلَّ َفلَْیْنَصِرْف َعنا«)15(؛ )ای مردم! هر کس 
از شما در برابر تیزی شمشیر و زخم نیزه ها 

حرکت تاریخی امام حسین )علیه السالم(
 قیام اصالح طلبانه یا سودای تشکیل حکومت؟
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شکیبا است با ما بماند و ااّل از ما جدا شود(.

3. تشکیل حکومت اسالمی

انبیــا و اولیــای الهی در طــول تاریخ برای 
پیشــبرد اهداف مقّدس خویــش، درصدد 
تشکیل حکومت برآمدند؛ چرا که بدون شک 
با تشــکیل حکومت، بهتر می توان مردم را 
به ســوی ارزش های معنوی و انسانی سوق 
داد و در راه بســط عدالت اجتماعی کوشید 
و فرامین الهی را به صورت ضابطه مند اجرا 
کرد و به برقراری عدل و دفع ظلم و شرک و 

بیدادگری کمک نمود.

همچنین بسیاری از احکام الهی وجود دارد 
که بدون تشــکیل حکومت نمی توان آنها را 
اجرا کــرد و یا ال اقل به طور مطلوب تحّقق 
نمی یابد. با تشکیل حکومت دینی و پذیرش 
حاکمان صالــح به خوبی می توان به اجرای 
احــکام الهی کمک کرد و اصــول، اخاق و 

احکام شریعت را تحّقق عینی بخشید.

امام حسین)علیه السام( که شایسته و وارث 
حاکمّیت نبوی و علوی و رهبر معنوی اّمت 
اسامی بود، برای احیای ارزش های اسامی 
و بسط قسط و عدل و مبارزه با ستمگران به 
هدف تشکیل حکومت اسامی به پا خاست 
به این قصد که اگر ممکن شــود با تشکیل 
حکومت اسامی و گرنه با شهادت خویش و 
یارانش، چهره واقعی بنی امّیه را آشکار سازد 
و به ریشه کن ســاختن درخت ظلم و کفر 
و نفاق شــان بپردازد و اسام و اّمت مظلوم 

اسامی را یاری کند.

آن حضرت در خطبه ای با صراحت هدف از 
تاش و تکاپــوی خویش را چنین بیان می 
َُّه لَْم یَُکْن َما َکاَن ِمنَّا  ََّک تَْعلَُم إِن کند: »اللَُّهمَّ إِن
تَناُفساً فِي ُســلْطاٍن، َو ال الِتماساً ِمْن ُفُضوِل 
الُْحطاِم، َو لِکْن لَِنــَرَی الَْمعالَِم ِمْن ِدیِنَک، َو 
نُْظِهَر اْلِْصاَح فِي بِاِدَک، َو یَأَْمَن الَْمْظُلوُموَن 
ِمْن ِعباِدَک، َو یُْعَمُل بَِفَرائِِضَک َو ُســنَِّتَک َو 
أَْحکاِمــَک «)16(؛ )خداوندا! تو می دانی که 
آنچه از مــا )در طریق تاش برای بســیج 
مردم( صورت گرفت، به خاطر رقابت در امر 
زمامــداری و یا به چنگ آوردن ثروت و مال 
نبود، بلکه هدف ما آن اســت که نشانه های 
دین تو را آشکار سازیم و اصاح و درستی را 

در همه باد بر ما کنیم تا بندگان مظلومت 
آسوده باشند و فرایض و سّنت ها و احکامت 

مورد عمل قرار گیرد(.

پــس از مرگ معاویه و به خافت رســیدن 
یزید، شــرایط برای مبارزه با ســتمگران و 
تشکیل حکومت اســامی - بیش از زمان 
گذشــته - فراهم شده بود و امام حسین در 

این مسیر اقداماتی را در پیش گرفت:

الف( ترك بیعت با یزید )و اعالم عدم 
شایستگی او برای خالفت(: 

با توّجه به این که امام حسین)علیه السام( 
یزید را هرگز شایسته این جایگاه رفیع نمی 
دانســت و خود را به حق شایسته ترین فرد 
برای امر خافت می دید با یزید بیعت نکرد 
و حکومت او را به رســمّیت نشناخت. از این 
رو، هنگامی که خبر مرگ معاویه به مدینه 
رسید و آن حضرت توّسط والی  مدینه احضار 
شد، امام)ع( در پاسخ به عبداللَّ بن زبیر که 
پرسید چه خواهی کرد؟ فرمود: )هیچ گاه با 
یزید بیعت نخواهم کرد، چرا که امر خافت 
پس از برادرم حسن تنها شایسته من است(؛ 
َّما کاَن لِي ِمْن  ِّي اَلأُبایُِع لَُه أَبَداً، أِلَنَّ اأْلَْمَر إِن »إِن

بَْعِد أَِخي الَْحَسنِ «.)17(

همچنین و همان طــور که پیش از این نیز 
َّا  اشــاره شــد به والی مدینه نیز فرمود: »إِن
ۀِ، َو َمْعِدُن الرِّسالَِۀ، َو ُمْخَتلُِف  ُبوَّ أَْهُل بَْیِت النُّ
الَْمائَِکِۀ ... َو یَزیُد َرُجٌل فاِسٌق شارُِب الَْخْمِر، 
َمِۀ، ُمْعلٌِن بِالِْفْسِق، َو ِمْثلِي  قاتُِل النَّْفِس الُمَحرَّ
ال یُبایُِع لِِمْثلِــهِ «)1۸(؛ )ما از خاندان نبّوت 
و معدن رســالت و جایگاه رفیع رفت و آمد 
فرشتگانیم ... در حالی که یزید مردی است، 
فاسق، می گسار، قاتل بی گناهان؛ او کسی 
است که آشــکارا مرتکب فسق و فجور می 
شود. بنابراین، هرگز شخصی همانند من، با 

مردی همانند وی بیعت نخواهد کرد(.

عاوه بر آن امام)علیه الســام( در پی اصرار 
»مــروان بن حکم« برای بیعــت با یزید، با 
اُم إِْذ  قاطعّیت فرمود: »َو َعلَی اْلِْســاِم ألسَّ
ُۀ بِراٍع ِمْثَل یَِزیَد، َو لََقْد َسِمْعُت  َقْد بُلَِیِت اأْلُمَّ
َمٌۀ  )ص( یَُقوُل: الِْخاَفُۀ ُمَحرَّ ي َرُسوَل اللَّ َجدِّ
َعلی آِل أَبِي ُسْفیانَ «)19(؛ )هنگامی که اّمت 
اسامی به زمامداری مثل یزید گرفتار آید، 

باید فاتحه اسام را خواند! من از جّدم رسول 
خدا شنیدم که می فرمود: خافت بر خاندان 

ابوسفیان حرام است(.

در واقع امام)ع( بــا این جمله، عمق فاجعه 
زمامداری یزید را بیان می کند و با استشهاد 
به کام رســول خدا)صلــی الل علیه و آله( 
تصّدی خافت توّســط فرزندان ابوسفیان را 

حرام می شمارد.

ب( تصریح به شایســتگی خود برای 
خالفت : 

امام حسین)علیه السام( عاوه بر آنکه یزید 
را شایســته این جایگاه واال نمی دانســت، 
به شایســتگی خود نســبت به امر والیت و 
حاکمّیت اســامی تصریح می کند. در واقع 
امام)ع( با این جمات در مســیر تشــکیل 
حکومت اسامی و به عهده گرفتن خافت 

مسلمین حرکت می کند.

امام حســین)علیه السام( در خطبه ای که 
پس از نماز عصر در جمع لشــکریان »حّر« 
خواند، فرمود: »أَیَُّها النَّاُس! أَنَا ابُْن بِْنِت َرُسوِل 
ِ)ص( َو نَْحُن أَْولی  بِِوالیَِۀ هِذهِ اأْلُُمورِ َعلَْیُکْم  اللَّ
ِعیَن ما لَْیَس لَُهمْ «)20(؛ )ای  ِمْن هُؤالءِ الُْمدَّ
مردم! من فرزند دختر رســول خدایم، ما به 
والیت این امور بر شما ]و امامت مسلمین[ از 
این مّدعیان دروغین سزاوارتریم(. همه اینها 
عاوه بر مواردی است که امام حسین)ع( در 
حیات معاویه و آنگاه که مسأله والیتعهدی 
یزید مطرح شد به شایستگی خویش بر امر 
خافت تأکید ورزید و در منابع حدیثی نیز 

ثبت شده است.)21(

ج( پاسخ به دعوت کوفیان : 

از نمودهای تاش امام حسین)علیه السام( 
برای تشــکیل حکومت اســامی، پاسخ به 
دعوت  کوفیان جهت پذیرش رهبری قیام بر 
ضّد حکومت نامشروع یزید است. همچنین 
فرســتادن مسلم به عقیل به کوفه به عنوان 
ســفیر و برای ارزیابی دعوت آنان و بســیج 
نیروها و گرفتن بیعــت از مردم، حکایت از 
عزم امام)ع( جهت تشکیل حکومت اسامی 

و الهی دارد.

بــا توّجه به این که کوفه مرکز عاقمندان و 

شــیعیان علی بن ابی طالب)ع( بود، پس از 
مرگ معاویــه و به دنبال یک گردهمایی در 
منزل »سلیمان بن صرد خزاعی« جمعی از 
بزرگان کوفه نامه ای به محضر امام)ع( نوشته 
و برای پذیرش رهبــری آن حضرت جهت 
برپایی نهضتی همگانی اعام آمادگی کردند.

)22(

مگر امام)ع( از سرنوشت خود مطلع نبود؟

این مؤلفه ها موضوع قصد آن حضرت را برای 
تشــکیل حکومت اسامی ثابت می کند اما 
ممکن است این سؤال به ذهن برسد که آیا 
امام حسین)علیه السام( از شهادت خویش و 
یارانش در مسیر حرکت به سوی کوفه و قیام 
بر ضّد یزید، آگاه بود، یا خیر؟ و اگر از این امر 
مّطلع بود، آگاهی به شهادت با قیام و برنامه 
ریزی برای تشکیل حکومت اسامی چگونه 

سازگار است؟!

بر اساس شواهد تاریخی جای هیچ تردیدی 
نیست که امام حسین)علیه السام( از فرجام 
قیام خویش آگاه بود و با یقین به شــهادت، 

نهضت خویش را آغاز کرد.

روایات و اخباری که از طریق شــیعه و اهل 
ســّنت از پیامبر اکرم)صلی الل علیه و آله( 
در موضوع شــهادت امام حســین)ع( نقل 
شده اســت به اندازه ای مشهور بود که ابن 
عّباس می گوید: »ما ُکّنا نَُشــکُّ أْهَل الَْبْیِت 
َو ُهْم ُمَتوافُِروْن أنَّ الُْحَســْیَن بَْن َعلِیٍّ علیه 
ــفِ «)2۳(؛ )مااهل بیت  الســام یُْقَتُل بِالطَّ
همگی تردیدی نداشتیم که امام حسین)ع( 
در سرزمین طف ]کربا[ به شهادت خواهد 

رسید(.

چنــان که از مفاد روایت فوق اســتفاده می 
شود، نه تنها امام، بلکه عموم اهل بیت حّتی 
از محّل شــهادت آن حضرت با اّطاع بودند. 
عّامه مجلســی در بحاراالنوار هفتاد و یک 

روایت در این باره نقل کرده است.)2۴(

با ماحظه این ســخنان و نمونه های فراوان 
دیگر از این دست، شّکی باقی نمی ماند که 
امام)علیه السام( نه تنها از اصل کشته شدن 
خویش آگاهی داشــت بلکه دقیقاً از محّل 
شهادت و نیز قاتان خود با اّطاع بوده است.

اینک با توّجه به این که امام)علیه الســام( 
از ســرانجام این حرکت آگاه بود این سؤال 
مطرح می شــود که چگونه اطمینان امام به 
شهادت با حرکت آن حضرت برای دستیابی 
به حکومت اسامی قابل جمع است؟! یعنی 
چگونه می شــود امام)ع( هم سرانجام کار را 
بداند و به شــهادت خویش و یارانش یقین 
داشته باشد و در عین حال به قصد تشکیل 
حکومت اســامی قیام کند؟ پاســخ به این 
ســؤال به اندازه ای اهّمّیــت دارد که برخی 
از نویســندگان را که نتوانستند بین »ادای 
وظیفه« و »آگاهــی از نتیجه« وفق دهند، 
بر آن داشــت تا به طور کلّی آگاهی امام از 
فرجام کار را انکار کنند! و تمام ادلّه تاریخی 
و روایی را که در این موضوع وارد شده است، 
زیر سؤال برند! غافل از آنکه نتیجه کار نمی 
تواند تعیین کننده وظیفه مردان الهی باشد.

در فرهنگ دین، آنچه مهم اســت تشخیص 
وظیفه و عمل به آن اســت و اّما رســیدن 
به نتیجه دلخواه، در مرحلــه دوم قرار دارد. 
تعالیم قرآن و اسام و سیره معصومین)علیهم 
السام( گویای این واقعّیت است که جمع بین 
»وظیفــه« و »نتیجه« هر چند اولویّت دارد، 
ولی »عمل به وظیفه« مقّدم بر »رسیدن به 

نتیجه« می باشد.

به عبارت دیگر: بر هر فرد با ایمانی الزم است 
در مســیر انجام وظیفه گام نهد، هر گاه به 
نتیجه مطلوب برســد چه بهتر؛ و اگر نرسد 
نفس این کار که وارد مســیر انجام وظیفه 
شده، خود مطلوب مهّمی است که می تواند 
افراد بهانه جو را به کار وادارد. زیرا بسیار می 
شود که بهانه جویان به بهانه این که حصول 
نتیجه مشــکوک اســت، از انجام وظیفه و 

رسیدن به نتیجه باز می مانند.

این اســت که امام)علیه الســام( در کنار 
سخنانی که با صراحت از شهادت خویش و 
یارانــش یاد می کند، در عین حال از انگیزه 
های الهی حرکت خویش نیز به عنوان وظیفه 
الهی و تکلیف دینی، سخن به میان می آورد 
و حّتی در روز عاشورا پیش از آغاز جنگ به 
همین نکته اشاره کرده، می فرماید:»أاَل َقْد 
ِۀ  ِّي زاِحٌف بِهِذهِ اأْلُْســرَ أَْعَذْرُت َو أَنَْذْرُت، اال إِن

َعلی  قِلَِّۀ الِْعتاِد َو َخَذلَِۀ اأْلَْصحابِ «)25(؛ )گاه 
باشید! که من حّجت را تمام کردم و از عاقبت 
شوم مخالفاِن حق، خبر دادم. آگاه باشید! که 
من با همین خانواده، با وجود نداشتن سپاه و 

بی وفایی یاران، جهاد خواهم کرد(.

آری، امام)علیه السام( درصدد ادای وظیفه 
است و نداشتن سپاه و کمی یاران، خللی در 
عزم او وارد نمی کند. این اســت که امام با 
وجود این که کامــًا از عاقبت امر آگاه بود، 
با انگیزه تشکیل حکومت اسامی قیام کرد 
و این درست به حکم »عمل به وظیفه« بوده 

است.

سیره امامان معصوم)علیهم السام( همواره 
بر طبق »تکلیف دینی« و »عمل به وظیفه« 
بوده اســت. آنان از این منظــر در هرحال 
احســاس پیروزی می کردنــد. و به تعبیر 
آیه 52 ســوره توبه به »إِْحَدی الُْحْسَنَیْینِ «؛ 
 )یکــی از دو نیکی( - شــهادت یا پیروزی

می رسیدند.

بر همین مبنا اســت که امام حسین)علیه 
السام( می فرماید: »إِْن نََزَل الَْقضاُء بِما نُِحبُّ 
َ َعلی  نَْعمائِِه، َو ُهَو الُْمْسَتعاُن َعلی   َفَنْحَمُد اللَّ
ــْکِر، َو إِْن حاَل الَْقضــاُء ُدوَن الرَّجاءِ،  أَداءِ الشُّ
َفلَــْم یَْعَتدُّ َمــْن کاَن الَْحقُّ نِیََّتــُه َو التَّْقوی  
َسریَرتَهُ «)26(؛ )اگر قضای الهی بر آنچه می 
پسندیم نازل شــود، خداوند را بر آن نعمت 
سپاسگزاریم و برای شکرگزاری از او یاری می 
طلبیم و اگر تقدیر الهی میان ما و آنچه به آن 
امید داریم مانع شود، ]و به شهادت برسیم[ 
پس کسی که نّیتش حق و درونش تقوا باشد 
از حق نگذشته ]و به وظیفه خود عمل کرده 

است[(.

با این بیان روشن است که هیچ منافاتی بین 
آگاهی از ســرانجام کار )شهادت( و عمل به 
وظیفه )قیام برای تشکیل حکومت اسامی( 

نیست.)27(

۴. اصرار بر بیعت نکــردن با یزید به عنوان 
راهبردی اصولی در نهضت اصاح گرانه امام 
حســین)ع( و ارتباط آن با حرکت به طرف 

کوفه

واقعّیت موجود آن عصر چنین بود که یزید 
اجازه نمی داد کسی چون امام حسین)علیه 

14
01

ه 
 ما

ور
ری

شه
 / 

ـغ
لیـ

ب
2425

W
W

W
.M

A
K

A
R

EM
.IR

W
W

W
.M

A
K

A
R

EM
.IR

14
01

ه 
ما

ور
ری

شه
 / 

ـغ
لیـ

ب



الّســام( بدون بیعت با او راحت به زندگی 
مشغول شود؛ چون امام حسین)ع( کسی نبود 
که به آرامی زندگی کند، در این صورت تنها 
انتخاب یزید در صورت عدم بیعت، کشــتن 
امام بود. از طرفی، گذشــته از شام، مدینه و 
مّکه و به طور کلّی حجاز در شرایطی نبود که 
در برابر خواســت یزید مبنی بر کشتن امام، 

مقاومتی از خود نشان دهد.

امام می بایست به جای دیگری می اندیشید. 
رفتن به مکه به صورت موقت پسندیده بود؛ 
زیرا به هر روی، این شهر حرم تلقی می شد 
و برای مدتی می توانست امنیت داشته باشد. 
اما همین شــهر نیز نمی توانست به عنوان 
سنگری دائمی مورد توجه قرار گیرد. به عاوه 
که مکه، هواداری خاصی از امام نمی کرد و 
حتی در جریان بیعت با امیر المومنین)علیه 

الّسام( هم، مکه با تانی بیعت کرده بود.

در این صورت تنها عراق که کانون شیعیان 
امام بود می توانســت مورد توجه قرار گیرد. 
این منطقه از جهات دیگری نیز از شام متنفر 
بود. درخواســت کوفه از امام این احتمال را 
تقویت کرد و با اوج گرفتن این دعوت، درصد 

احتمال پیروزی رو به فزونی نهاد.

البته معنای این تحلیل این نیست که هیچ 
خطری در عراق نبوده اســت، اما سوال این 
است که اگر امام بنا داشت در جایی مستقر 
شــود، کجا را بایــد بر می گزیــد؟ آیا امام 
حسین)علیه الّسام( کســی بود که بیعت 
کند؟ آیا یزید کســی بود که اجازه دهد امام 

بدون بیعت، زنده بماند؟

اگر امام به عراق نمــی رفت، در آن صورت 
همه کتب تاریخی نمی نوشتند: اگر به عراق 
رفته بود پیروز می شــد؟ یا چرا به نامه های 
مردم پاسخ مثبت نداد؟ چرا اجازه داد که در 
حجاز به دست عّمال یزیدبه شهادت برسد و 
هیچ اقدامی نکند؟ این سواالت و نمونه آنها، 
مواردی اســت که در صورت عدم انتخاب و 
مســافرت به کوفه در ذهن هر عاقلی مطرح 

می شد.

به هر حال پاسخ امام به تمام دعوت های به 
ظاهر خیرخواهانه ای که ایشان را به مماشات 
بــا یزید توصیه می کرد منفــی بود و برای 

همین نیز مکه از سوی عمال یزید برای امام 
حسین در حال ناامن شدن بود. از نکاتی که 
امام در موارد متعدد بدان اشاره فرموده، این 
است که یزید و عّمالش اجازه ادامه حیات را 
در مّکه به او نخواهند داد و به هر صورت او را 

به قتل خواهند رساند.

امام)علیه الّسام( در برابر اعتراض ابن عباس، 
فرمود: »اَلَْن أُْقَتل َ َخارِجاً ِمْنَها بِِشْبَریِْن اََحبُّ 
اِلَیَّ ِمْن اَْن أُْقَتل َ َخارِجاً ِمْنَها بِِشْبٍر«)2۸(؛ )این 
که دو وجب دورتر از مّکه کشته شوم، بهتر 
از آن است که یک وجب دورتر کشته شوم(. 
این نکته عاوه بر اشاره به حفظ حرمت مّکه 
به این نکته نیز توجه می داد که جان امام در 
خطر است و حضرت باید در این باره اقدامی 

بکند.

نیــز آن حضرت در برابر اعتــراض ابن عمر 
فرمود: »انَّ الُْقْوَم اَلیَْتُرُکونِی ... َفَایََزالُوَن َحتَّی 
ِّی َکارٌِه َفَیْقُتُلونَِنی«)29(؛ )این گروه  اُبَایَِع َو اِن
مرا رها نخواهند کــرد ... آنها اصرار دارند تا 
من بیعت کنم و من نمی خواهم چنین کنم، 
بنابراین آنها مرا خواهند کشت(. این جمله به 
خوبی وضعّیت امام و واقعّیت موجود را نشان 

می دهد.

امــام در مورد دیگری فرمود: »َو لَْو ُکْنُت فِی 
ْخِرُجونِی  اِم ااْلَْرِض اَلَْســتَ ُجْحِر َهامٍَّه ِمْن َهوَّ
َو یَْقُتُلونَِنی«)۳0(؛ )اگر در ســوراخ جانوران 
بیابان نیز پنهان شــوم مرا بیرون آورده و به 

قتل خواهند رساند(.

همچنین زمانی که از امام پرسیدند که چرا 
برای رفتن عجله می کند، امام فرمود: »لَْو لَْم 
اَْعَجْل اَلُِخْذُت«)۳1(؛ )اگر تعجیل نکنم مرا 
دستگیر خواهند کرد( و بار دیگر فرمود: »اِنَّ 
بَِنی اَُمیََّه اََخُذوا َمالِی َفَصَبْرُت َو َشَتُموا ِعْرِضی 
َفَصَبْرُت َو َطلَُبوا َدِمــی َفَهِربُْت«)۳2(؛ )بنی 
امّیه مالم را گرفتنــد، صبر کردم، به آبرویم 
تعّرض کردند، صبر کردم، خواستند خونم را 

بریزند، گریختم(.

این نقل ها شــاهد صدق این گفته است که 
به هر حال آنها تصمیم بر قتل او داشــتند و 
امیدی به زنــده بودن، به صورتی که بیعتی 
نیز صورت نگیرد، نمی توانسته وجود داشته 
باشد. طرف دیگر قضیه رفتن به سمت عراق 

است. وقتی قرار شد آن حضرت از مّکه خارج 
شود، کدامین نقطه می بایست انتخاب می 

شد؟

در فاصله ماه شعبان تا ذی حجه که امام در 
مکه بود، نامه های مکّرری از عراق به دست 
او رسید. این نامه ها به شکلی بود که بعدها 
به صــورت دلیل عمده امام بــرای رفتن به 
عراق شد. در بسیاری از موارد وقتی اعتراض 
به رفتن می شد، امام مساله نامه ها را مطرح 
می کرد.)۳۳( هنگامی کــه امام در برابر حّر 
رسید، همین نامه ها را دلیل آمدن خود ذکر 
کرد. زمانی که عمر بن سعد علّت آمدن امام 
را به عراق جویا شد، پاسخ، همان نامه ها بود.

امام در برابر این نامه چه می توانست بکند؟ 
او تا مســلم را نفرستاده بود، اطمینان کافی 
نداشــت، اّما اکنون نامه نماینده اش رسیده 
بود که بهترین دلیل بــر بیعت مردم کوفه 
با امام)علیه الّســام( بود. از این رو در برابر 
اعتراض ابن عباس در آخرین مرحله، امام به 
او فرمود: »من می دانم که تو اهل نصیحت 
کردن هستی، اّما مسلم به من نامه نوشته که 
مردم بر بیعت و یاری من اجتماع کرده و من 

نیز تصمیم به رفتن گرفته ام«.)۳۴(

در پایــان، با توجه به آنچه گفته شــد و به 
عنوان جمع بندی می گوییم که همان طور 
که گفتیم امام)علیه الســام( نمی خواست 
بــه هیچ وجه موافقتی با یزید و حاکمّیت او 
داشته باشد حتی اگر این مخالفت منجر به 
شهادت او بشــود. در عین حال در پی چاره 
بود تا در صورت امکان، انقابی را علیه یزید 
برپا کرده و خود بر جامعه حاکمّیت پیدا کند. 

این چهار چوب، خواست امام بود.

جهان اســام همان طور که دیدیم از نظر 
سیاسی در آن شــرایط ویژگی های خاصی 
داشت که عموما مساعد با اهداف و خواست 
های اصاح گرانه ایشان نبود. بنابراین باید به 
گونه ای رفتار می کردند که بتوانند با توجه 
به آن شرایط به اهداف خویش در جهت دفاع 
از اسام و اقامه حکومتی عادالنه با موفقیت 

دست یابند.

طبیعی است که امام به تناسب، اهدافی در 
چند ســطح را در نظر داشــت. دستیابی به 

حکومت می توانست باالترین موفقیتی باشد 
که امام به آن می اندیشد. اما این گونه نبود 
که با منتفی شــدن زمینــه های این هدف 
حداکثری، ایشــان حرکت اصاح طلبانه و 
انقابی خود را ناکام و تمام شده تلقی کنند و 

از میانه راه بازگردند.

علم و دانش و دوراندیشی و پیش بینی امام 
از شــرایط سیاســی روز - حتی بنابر علم و 
بصیرت داشتن به عنوان انسانی عادی و بدون 
در نظر داشتن آگاهی های غیبی - از بسیاری 
از کسانی که با تحلیل پیشینه سرشار از بی 
وفایی مردم کوفه، سرنوشت چنین سفری را 
برای آن حضرت، پر از ناکامی می دانستند، 

بیشتر بود.

گذشــته از این حتی اگر - نســتجیر بالل - 
فرض را بر این بگذاریم که امام بدون اطاع 
از عاقبت کار، در ابتدا تحت تأثیر وعده ها و 
نامه های اهل کوفه قرار گرفت و به امید اقامه 
حکومــت در آنجــا، از ورود عبیدالل به زیاد 
به کوفه و منقلب شــدن امور، غافلگیر ،شد 
معنایی نداشت پس از رسیدن خبر شهادت 
مسلم بن عقیل و هانی در کوفه و افتادن زمام 
امور به دســت امویان و ضعیف شدن جبهه 
شیعیان، باز هم مسیرش را به طرف این شهر 
ادامه دهد و جــان مبارک خود و عزیزترین 
کســانش را قربانی دســتیابی به هدفی )در 
اینجا منظور »حکومت« اســت( کند که از 

ابتدا احتمال تحقق آن بسیار پایین بود.

مشخص است که هدف امام از حرکت اصاح 
گرانه خود منحصر در دستیابی به حکومت 
نیست و حتی اگر دستیابی به حکومت هم 
امری در دســترس نبود به هر روی امام به 
عنوان آمــر به معروف و ناهی از منکر، طرح 
دیگری برای ادامه نهضت و پیشبرد رسالت 
خویش در نظر گرفته بــود. به فرض که در 
این حد نیز موفقیتی به دست نمی آورد می 
توانست مطمئن باشــد که با ریخته شدن 
خونش درخت اسام را آبیاری کرده و مردم 
را نسبت به وضعیت ناهنجاری که در آن به 
سر می برند، آگاه کرده است. آیا این چیزی 
غیر از قیام و برپایی نهضتی آزادی خواهانه و 
عدالت طلبانه توسط آن حضرت است؟)۳5(

نکته پایانی؛ حکمت همراه ساختن خانواده 
در سفر به عراق؟

در اینجــا باید اشــاره ای کوتــاه به چرایی 
همراهی خانوده آن حضرت نیز داشت. امام 
حسین)علیه السام( می خواستند با همراه 
کردن خانــواده خود و اســارت آنها بعد از 
شهادت شان، برای تمام تاریخ سندی معتبر 
و زنده در مظلومیت خاندان اهل بیت)علیهم 
السام( و رسوایی امویان از خود باقی بگذارند. 
خطبه های آتشین حضرت زینب)سام الل 
علیها( نقش بسیار مؤثری در رسوایی اقدامات 
جنایتکارانه یزید و دســتگاه خافت اموی 

داشت.

ِسـّر نی در نینـوا می مـاند اگر زینـب نبـود 

کــربا در کـربا می مـاند اگر زینب نبود

چهره سرخ حقیقت بعد از آن طوفان رنـگ 

پشـت ابری از ریا می ماند اگر زینب نبود )۳6(

گذشته از همه اینها، امام حسین)علیه السام( 
با همراه کردن خانواده شان با خود، مرتکب 
عملی غیر معمول و بی سابقه نشدند. چرا که 
به همراه بردن زنان و فرزندان ســنتی عربی 
بود و اینان همراه نیروهای تحت فرماندهی 
به جنگ فرستاده می شدند. در جنگ های 
زمان پیامبر)صلوات الل علیه( نیز مسلمانان و 

مشرکان زنان خود را همراه می بردند.)۳7(
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)۳6(. سروده ی قادر طهماسبی. 

)۳7(. مقاله »ارزیابی حرکت امام حســین)ع(«، ابو علم، توفیق، 
ترجمه: امینی، عبدالل، نشریه علمی تخصصی حکومت اسامی، 

پاییز 1۳۸1هـ ش، شماره 25، ص 2۳.
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نیــاز ندارند آن را بفروشــید و پــول آن را در مجالس 

عزادارى آینده در همان مکان صرف کنید. 

توصیه معظم له در مورد گرانی در ایام زیارت اربعین 

چرا با گرانی هایی که در آستانه و ایام اربعین رخ می دهد 

مانند اینکه کرایه اتوبــوس را گران می کنند یا هزینه ویزا 

و پاســپورت را افزایش می دهند برخورد نمی شود؟ مرجع 

عالی قدر کاری کنید اقدامی کنید؟ 

شکی نیست که دولت باید تا آنجا که ممکن است رعایت 

حــال زّوار را بکند، ضمنًا توجه داشــته باشــید که زیارت 

اربعین هزینه های زیادی نیز برای دولت دارد. 

پوشیدن لباس سیاه تا اربعین 

آيا پوشيدن لباس سياه تا اربعين مستحب است؟ 

به عنوان تعظیم شعائر مانعی ندارد. 

اصرار زائرین به حضور در مواکب ایرانی 

مردم عراق در ایــام اربعین موکب هایی برپا می کنند و در 

بین راه از زّوار تقاضا می نمایند از غذا و وســایلی که آن ها 

تهّیه کرده اند اســتفاده کنند، اما برخی از زّوار اصرار دارند 

که از موکب های ایرانی اســتفاده نمایند که این امر سبب 

دلسردی مردم عراق و کمرنگ شدن پذیرایی آن ها گردیده 

است؛ لطفًا در این مورد توصیه ای بفرمایید؟ 

بهتر اســت این قید را بردارند و اگر موکب مناســبی بود، 

استفاده کنند. 

جایگزینی پیاده روی دیگر به جای پیاده روی اربعین 

می خواســتم بدانم پیاده روی هایی کــه به جای پیاده روی 

اربعین انجام می شود مورد تائید است؟ 

ســزاوار اســت به جای این امور مجالس پرشکوه حسینی 

تشکیل شود. 

بیمه زائران اربعین 

با توجه به وجود مخاطرات و تهدیدات پیش روی زائرین 

حضرت ابا عبدالله الحسین )علیه السالم( در مراسم اربعین 

حسینی و با عنایت به اشتیاق وافر دوستداران آن حضرت 

به شــرکت در این گردهمائی عظیم خواهشمند است نظر 

معظم له در خصوص بیمه زوار اربعین را بیان فرمائید؟ 

هر گاه بیمه عادالنه باشد کار خوبی است ولی بیمه عادالنه 

آن اســت که حوادثی که تخمین زده می شــود، بیش از 

مجموع مبلغی که می گیرند هزینه نداشته باشد و معروف 

اســت که آنچه را می گیرند، بیشتر است  و سزاوار است 

مسئولین با مردم به طور شفاف و صادقانه پاسخ گویند. 

برگزاری مراسم اربعین 

چرا فقط امام حســین )علیه الســالم( اربعین دارد و براى 

دیگر امامان )علیهم السالم( اربعین نمی گیرند؟ آیا به خاطر 

آمدن اسیران است و یا عّلت دیگرى دارد؟ 

عّلت آن نقش بســیار مهمی بود که شهادت امام حسین 

)علیه السالم( در بقاء اســالم داشت. به عالوه مصائب آن 

حضرت، قابل مقایســه با مصائــب هیچ یک از معصومین 

)علیهم السالم( نیست. 

محاسبه اربعین 

با توجه به اینکه محرم بیســت ونه روز بوده، چرا اربعین 

بیستم ماه صفر است؟ 

به نظر می رسد در سال 61 محرم سی روز بوده است. 

شرکت زنان در پیاده روی اربعین 

شرکت زنان در پیاده روی اربعین چه حکمی دارد؟ 

نباید از شکوه اربعین چیزی کاست و شرکت زنان اشکالی 

ندارد ولی جهات شرعی را باید کاماًل رعایت نمایند؛ و بهتر 

است که با محارم خود بروند. 

پیاده روی نمادین اربعین 

آیا پیاده روی به حرم دیگر ائمه معصومین علیهم الســالم 

یا امامزادگان در روز اربعین به صورت نمادین، مشــروع و 

جایز است؟ 

روايت خاصي نداريم، ولي به عنوان يك حركت نمادين 

مانعي ندارد، مخصوصًا اگر موجب تعظيم شعائر اسالمی 

)بزرگداشت ارزش های اسالمی( شود. 

نماز زائرین اربعین 

افرادی که در ایــام اربعین به صورت پیــاده روی به کربال 

می روند، به چه صورت می باشد؟ 

نماز آن ها در بین راه شکســته می باشــد و زمانی که وارد 

عــراق و کربال نیز شــدند نماز به صورت شکســته خوانده 

می شــود مگر اینکه ده روز در کربال توقف داشته باشند و 

در ضمن: در چهار محل مســافر مخّير است نماز را تمام يا 

شكسته بخواند: »شهر مکه«، »شهر مدینه« )در این دو شهر 

تفاوتی بین شــهر قدیم و جدید نیست، »مسجد کوفه« و 

»حرم حضرت سیدالشهدا علیه الســالم« و منظور از حرم، 

قسمت زیر گنبد و رواق ها است. البّته افضل در اين موارد، 

نماز تمام است. 

مصرف باقیمانده نذورات اربعین 

مقــداری پول و یا اجناس توســط مــردم جهت برگزاری 

مراسم اربعین نذر شــده که کمی از آن باقی مانده است. 

وظیفه ما نسبت به باقیمانده آن چیست؟ 

نــذورات اضافــه را طبق نزدیک ترین روش بــه آنچه نذر 

کرده انــد صرف نماینــد و در مورد نذورات فاسدشــدنی 

می توانید در مجالس دیگر مصــرف کنید و اگر آن ها هم 

احکام شرعی
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