ـینی
ـن از نهضت حسـ
ـام گرفتـ
ـا الهـ
بـ

ـیر
ـامی را در مسـ
ـت اسـ
ـه امـ
چگونـ
تحــول و پیشــرفت قــرار دهیــم
پیام مرجع عالیقدر تقلید حضرت آیت اهلل العظمی
حاج سید محمد تقی مدرسی (دام ظله)
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ِ
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وب علي ِهم ول الضٓال ِني٧
ي المغض ِ
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بسم اللّه الرحمن الرحیم
و صلی اللّه علی محمد و آله الطاهرین

نخست:

عربها و شُ ک رسالت
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تاریخ ،نباید به مثابه دانشی فقط
برای گذران وقت و تفریح باشد،
بلکه به انقالبی درونی و انگیزهای
بزرگ برای ادامه زندگی رشافتمندانه
تبدیل شود

گفتامن حسینی همواره رضورت
تعالی یافنت دوشادوش رسالت الهی
و عدم فروافتادن در مهلکه نفاق را
به امت گوشزد میکند

رســالت پیامبــر اکــرم  درحالــی بــرای تعالــی و باالبــردن
درجــه کمــال انســانها فــرو فرســتاده شــد کــه عربهــا در
منجــاب تاریکــی و جاهلیتــی کــور میغلتیدنــد .از همی ـنرو
رســالت الهــی چــون شُ ــک و هولــی ســهمگین بــر عــرب نــازل
شــد ،حــال پرســش اینجاســت کــه عــرب چگونــه بــا ایــن
رســالت الهــی روب ـهرو شــد؟
الــف :بــرای پاســخ بــه پرســش فــوق بایــد گفــت کــه افــراد
اندکــی از عربهــا بــه ریســمان رســالت چنــگ زده و بــه
یــاری خــدا تــا قلــه رســیدند ،اینهــا همــان ســابقون نخســتین
از مهاجــر و انصــار و تابعــان نیــک ایشــان بودنــد ،همانهــا کــه
پیامبــر گرامــی اســام  ایشــان را اینگونــه توصیــف نمودنــد:

«بردبــاران و دانشــمندانی کــه چنــان از فقــه بهــره بردنــد

کــه تــو گویــی تــا آســتانه پیامبــری پیــش رفتنــد»(((.

 -1الکافی ،ج ،3ص.126
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همچنیــن پیشــرو و امــام ایشــان علــی بــن ابیطالــب  آنــان
را اینگونــه توصیــف نمودنــد« :راهبــان شــب و شــیران روز کــه
در روز ،روزه دار و در شــب ،شــب زنــده دارنــد»(((.
ب :گروهــی دیگــر از اعــراب بــه امیــد اینکــه ایمــان بــه
قلبشــان وارد شــود ،تســلیم خــدا و رســالت الهــی شــدند ،و از
ایــن رهگــذر مراحــل فهــم معانــی رســالت را طــی نمــوده تــا
اینکــه ایمــان بــه دروازه دلشــان رســید .خداونــد متعــال دربــاره
ایشــان میفرمایــد:
ْ َ ْ َ ُ َ َّ ُ ْ َ ْ ُ ْ ُ َ ٰ
َ َ
ْ ُ ُ َ ْ ََْ
كــن قولــوا أســلمنا
ـت العــراب آمنــا قــل لــم تؤمِنــوا ول ِ
﴿قالـ ِ
َ َ َّ َ ْ ُ
ْ َ ُ ُُ ُ
كـ ْ
وب
ل
ق
ف
ـان
ـ
يم
ـم﴾(((.
ال
ـل
ـ
خ
ِ
ِ
ِ
ولمــا يد ِ
(عربهــای بادیــهنشــین گفتنــد :ایمــان آوردهایــم .بگــو:
شــما ایمــان نیاوردهایــد ،ولــی بگوییــد اســام آوردهایــم ،ا ّمــا
هنــوز ایمــان وارد قلــب شــما نشــده اســت!).
ج :گــروه ســوم  -و البتــه خطرنــاک  -از ایشــان همانهایــی
بودنــد کــه در ظاهــر ایمــان آورده ولــی درواقــع کفــر خــود را
پنهــان میداشــتند .خداونــد متعــال دربــاره ایشــان میفرمایــد:
َ َّ ْ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ ْ َ ُ َ ُ َ َ ْ َ ْ ْ َ َ
ـل المدِين ِة
﴿ومِمــن حولكــم ِمــن العــر ِ
اب مناف ِقــون و ِمــن أهـ ِ
َ َُ ََ َّ
اق﴾(((.
مــردوا ع انل ِف ِ
(و از میــان اعــراب بادیــهنشــین کــه اطــراف شــما هســتند،
جمعــی منافقنــد؛ و از اهــل مدینــه نیــز ،گروهــی ســخت بــه
نفــاق پــای بندنــد).
 -1اعالم الدین فی صفات المؤمنین ،ص.117
 -2سوره حجرات ،آیه.14
 -3سوره توبه ،آیه.101
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از آن رو کــه انســان در تعامــل بــا «شُ ــک رســالت» هنــوز از
همــان آســیبهایی رنــج میبــرد کــه اعــراب ،در وهلــه نخســت
از آن رنــج بردنــد ،پــس حضــور ســه گــروه پیــش گفتــه در میــان
جوامــع امــروز نیــز هرچنــد بــه نســبتهایی متفــاوت همچنــان
برقــرار خواهــد بــود.
در ایــن بیــن خطرناکتریــن امــر ایــن اســت کــه بــا گذشــت
زمــان «نفــاق» بــه فرهنگــی نهادینــه در نهــاد مــردم تبدیــل
شــده اســت .فرهنگــی کــه امــروزه از رهگــذر تأویــل و تفســیراتی
کــه خداونــد بــراى آنهــا برهانــى نــازل ننمــوده اســت ،بیــش
از پیــش بــه بهانــه جوییهــای گوناگــون مجهــز شــده اســت.
عاشــورا ،امــا در گــذر تاریــخ بلنــد مدتمــان همــواره چــون
یــک شُ ــک نــو بــه نــو شــده رســالت الهــی ،جانهــای بــه
خــواب رفتــه در ژرفنــای غفلــت بلکــه جانهــای خفتــه در
تودرتــوی نفــاق را بیــدار کــرده و امــواج پــی در پــی مملــو
از بهانهجوییهــای نفاقآمیــز و توجیههــای برآمــده از
خمودگــی را رســوا ســاخته اســت.
از همیــن رو اســت کــه خطیبــان و ســخنوران در طــول تاریــخ
تشــیع همــواره بــر نقــاط عطــف تاریخــی ســیره ســید الشــهدا 
تکیــه کــرده و ایــن برهههــای حســاس از ســیره ایشــان را
روایــت میکننــد ،اینکــه امــام حســین  چگونــه والــی بنــی
امیــه در مدینــه را مخاطــب قــرار داده و فرمودنــد« :یزیــد مردی
فاســق و شــرابخوار اســت .او قاتــل نفــس حــرام و کســی
اســت کــه افــراد پــاک و بــا حرمــت را میکشــد و فســق

و فجــور خــود را آشــکارا مرتکــب میشــود ،و چــون منــی
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بــا چــون اویــی بیعــت نمیکنــد»(((.
و اینکــه حضــرت امــام حســین  چگونــه از مکــه خــارج شــده
و فرمودنــد« :مــرگ بــرای فرزنــدان آدم ،چونــان گردنبنــد

بــر گــردن دختــركان ،نقــش بســته اســت ،چقــدر شــيفته
ديــدار گذشــتگان خــود هســتم! هماننــد اشــتياق يعقــوب

بــه يوســف»(((.
(((
واینکــه در چــه موقعیتــی تعبیــر «هیهــات م ّنــا الذلّــه»
(ذلــت و خــواری از مــا دور اســت) را بــه کار بردنــد.
واینکــه داســتان حــر بــن یزیــد ریاحــی  -آن فرمانــده ارشــد
ســپاه بنــی امیــه  -چــه بــود کــه وقتــی خــود را در دو راهــی
بیــن بهشــت و جهنــم یافــت اینگونــه عرضــه داشــت« :بــه
خــدا کــه مــن خــود را مخیــر بیــن بهشــت و آتــش جهنــم

میبینــم ،پــس بــه خــدا ســوگند چیــزی را بــر بهشــت
ترجیــح نمیدهــم هرچنــد قطعــه قطعــه و ســوزانده

شــوم»((( و اینکــه چگونــه پــس از ایــن جمــات بــه دل ســپاه
زد و بــا مــرگ روبــرو شــد و در نهایــت بــه درجــه رفیــع شــهادت
نائــل آمــد.
حــر بــن یزیــد ریاحــی ،اینگونــه اســوهای شــد بــرای تمــام
فرماندهــان آزاده ،در حالــی کــه آن دیگــری پســتی گزیــد و
ُملــک ری را انتخــاب کــرد و جــز خــواری دنیــا و عــذاب دوزخ
 -1اللهوف علی قتلی الطفوف ،ص.23
 -2مثیر االحزان ،ص.41

 -3همان ،ص.51

 -4عالم الوری باعالم الهدی ،ص.242
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چیــزی بــرای خــود نخریــد .او کــه حکایتــش بــه نمونــه و
مثلــی بــرای خــواری و ذلــت تبدیــل شــد ،بلــه او عمــر ســعد
بــود کــه گفــت:
«ملــک ری را رهــا کنــم در حالــی کــه رســیدن بــه آن آرزوی
مــن اســت؟ یــا اینکــه بــا کشــتن حســین بدنامــی بــرای خــود
خریــده و بازگــردم؟
فرجــام کشــتن او جــز آتشــی حتمــی کــه هیــچ چیــز نخواهــد
توانســت در برابــر آن قــرار گیــرد نخواهــد بــود ،در حالــی کــه
ملــک ری نــور دیــده مــن اســت»(((.
گفتمــان حســینی همــواره ضــرورت تعالــی یافتــن دوشــادوش
رســالت الهــی و عــدم فروافتــادن در مهلکــه نفــاق را بــه امــت
گوشــزد میکنــد .ازهمیــن رو یــک خطیــب حســینی همــواره
نمونههایــی از تجربههــای روزمــره جوامــع ،بــه ویــژه جامعـهای
کــه در آن زندگــی میکنــد و بــرای ارتقایــش تــاش میکنــد
را برمیگیــرد ،تــا تاریــخ ،بــه مثابــه دانشــی فقــط بــرای گــذران
وقــت و تفریــح نباشــد ،بلکــه بــه انقالبــی درونــی و انگیــزهای
بــزرگ بــرای ادامــه زندگــی شــرافتمندانه تبدیــل شــود.

 -1مناقب آل ابی طالب ،ج ،4ص.98
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فرهنگ مبارزه ،فرهنگی است که
بنیان توجیهگری را فرو میریزد و
همچون اشعه تیز خورشید ،ابرهای
تیره و تار نفاق را میشکافد

حرضت زینب در مسیر
حامسه بزرگ عاشورا الگویی زنانه
ارائه داده و حجت را در نفی ستم
و چالش با هزیمت و شکست
و مبارزه با طاغوتان بر همه زنان
و مردان متام کرده است

دوم:

عاشورا چگونه فضای

توجیهگری را به هم میزند؟
15

خطرناکترین امر این است که با
گذشت زمان «نفاق» به فرهنگی
نهادینه در نهاد مردم تبدیل شود

روایتگر عاشورا باید در روایتگری
خود از سیره امام حسین علیه السالم
به آیات قرآن کریم در باره جهاد،
شهادت ،صرب ،استقامت و حتی آیات
اخالقی که در واقعه عاشورا منود
یافتهاند ،استناد کند

نفــاق امــروزه دیگــر مســئلهای شــخصی نیســت ،بلکــه
فرهنگــی اســت مملــو از مغالطــه و بهانــهجويــى و توجیهگــری،
کــه انســانها را بــه منفــی نگــری و شکســت بــاوری و هرآنچــه
کــه در آن روزگار از کوفیــان ســر زده بــود فــرا میخوانــد .ایــن
توجیهگــری ،شــیوع شــعار« :مــا را بــا کار پادشــاهان چــکار؟»
در میــان کوفیــان را بــه همــراه داشــت ،امــری کــه جــز زیانــی
بــزرگ در دنیــا و آخــرت بــرای ایشــان چیــزی بــه ارمغــان
نیــاورد.
امــا پرســش اینجاســت کــه چگونــه میتــوان از رهگــذر
عاشــورا بــه جنــگ ایــن فرهنــگ رفــت؟ فرهنگــی کــه هنــوز
کــه هنــوز اســت عامــل اصلــی شکس ـتهای امــت بــه شــمار
م ـیرود.
در پاســخ بــه ایــن پرســش میتــوان گفــت کــه از رهگــذر
اقداماتــی چنــد میتــوان بــا ســاح عاشــورا بــه جنــگ فرهنــگ
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نفــاق رفــت .ایــن اقدامــات عبــارت انــد از:
الــف :بیــان میــزان هماهنگــی نهضــت حســینی بــا
بینشهــای وحــی الهــی .مگــر امــام حســین  همــو نیســت
کــه رســول خــدا  دربــاره وی فرمودنــد« :حســین از مــن و
مــن از حســینم ،خداونــد کســی را کــه حســین را دوســت

بــدارد ،دوســت مــیدارد»((( ،مگــر امــام حســین  همــو
نیســت کــه پیامبــر گرامــی اســام  دربــاره وی فرمودنــد:
«حســن و حســین هــر دو امامنــد چــه قیــام کننــد و چــه

قيــام نکننــد»(((؟ درواقــع ایــن جمــات از بیــن دو لــب قــرآن
ناطــق خــارج شــدهاند .کســی کــه هــر حرکــت و هــر ســخن و
هــر موضــع گیــریای کــه از او صــادر شــده اســت  -همچــون
حــروف کتــاب خداونــد ســبحان  -عیــن حقیقــت اســت.
اگــر روایتگــر عاشــورا  -چــه خطیــب و چــه شــاعر و مــداح -
بتوانــد در روایتگــری خــود از ســیره امــام حســین  بــه آیــات
قــرآن کریــم از آیــات جهــاد و شــهادت گرفتــه تــا آیــات صبــر
و اســتقامت و حتــی آیــات اخالقــی کــه در واقعــه عاشــورا نمــود
یافتهانــد ،اســتناد کنــد ،بیگمــان ســخنش رســاتر و بــا غنــای
بیشــتری بــه مخاطــب خواهــد رســید و ایــن ســخن بــی شــک
بهتــر میتوانــد فرهنــگ توجیهگــری را بــه چالــش کشــد.
ب :بیــان وجــوه شــباهت شــرایطی کــه نهضت حســینی در آن
شــکل گرفــت بــا شــرایط امــروزی یکــی دیگــر از ایــن اقدامــات
اســت .چــرا کــه ،شــاید نامهــا امــروز تغییــر کــرده باشــند امــا
 -1کامل الزیارات ،ص.52

 -2علل الشرائع ،ج ،1ص.211
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گوهــر حــوادث امــروز و روزگاری کــه نهضــت امــام حســین 
در آن شــکل گرفــت ،یکــی اســت .امــا در مرحلــه بعــد بایــد
وظیفهمــان نســبت بــه شــرایط تبییــن شــود ،وظیف ـهای کــه
شــاید فقــط نســخهای کهنــه از شــرایط دوره نهضــت حســینی
بــه نظرآیــد ،امــا در هــر صــورت از جنبــه محتوایــی تفاوتــی بــا
عصــر حاضــر نــدارد.
بــی شــک قیــام امــام حســین  علیــه طغیــان و شــرک و
ظلــم ،الگویــی واال بــرای هــر قیــام و انقالبــی اســت .در واقــع
در صــورت یــادآوری ابعــاد و بزرگــی ایــن قیــام ،هیــچ کــس
نمیتوانــد از مســؤولیت خــود در ایــن زمینــه شــانه خالــی کنــد.
چــه کســی را میتــوان بــا ســید الشــهدا ،و کدامیــن خــون
را میتــوان بــا آن خــون پاکــی کــه در راه خــدا ریختــه شــد
مقایســه کــرد؟
کــدام بانــوان بــا حرمــت تــر از بانــوان اهــل بیــت رســول
خــدا  مــی باشــند ،و کــدام حادثــه بزرگتــر از حادثــه
عاشــورا توانــد بــود؟ حادثــه ای کــه در آن خــون برگزیــدگان
اهــل زمیــن ،در راه خــدا ریختــه شــد.
در اینجــا بایــد ایــن پرســش را مطــرح کــرد کــه آیــا بــا ایــن
وجــود کســی میتوانــد از بــار مســؤولیت خــود در قبــال ایــن
حادثــه شــانه خالــی کنــد؟
در حقیقت شعارهای:
«یالثارات الحسین»

«هیهات منّا الذله»

«یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما»
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(ای کاش همــراه شــما بــودم تــا بــه پیــروزی بزرگــی دســت
مــی یافتــم).
شــعارهای هــر مســلمان پیــرو اهــل بیــت اســت ،شــعارهایی
کــه هــر نســل از نســل دیگــر فرامیگیــرد.
ایــن تعابیــر کــه هــر روزه و بــه ویــژه در ایــام عاشــورا از
حنجــره صدهــا میلیــون نفــر خــارج میشــوند ،درواقــع
برآمــده از فرهنــگ مبارزهانــد ،فرهنگــی کــه بنیــان فرهنــگ
توجیهگــری را فــرو میریــزد و همچــون اشــعه تیــز خورشــید،
ابرهــای تیــره و تــار نفــاق را میشــکافد.

سقای دشت کربال ،به راستی به
انسانیت معنی کرامت و بزرگی و
ارزشهای تسلیم بودن در برابر حق
و دفاع متام قد از آن و اطاعت از
ولی امر را آموخت

20

سوم:

اراده امت

چگونه قوت میگیرد؟
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ایام عاشورا به بزرگرتین ایام خیر و
برکت برای امت تبدیل شده که در
آنها پروردگار عاملیان روح ایامن و
عزم و اراده جهاد را در نهاد بندگان
شایسته خود میدمد

شاید نامها امروز تغییر کرده باشند
اما گوهر حوادث امروز و روزگاری
که نهضت امام حسین علیه السالم در
آن شکل گرفت ،یکی است

بــا توجــه بــه شــرایط ناســاز و وارونــه ،و بــا توجــه بــه فجایــع
و شکسـتهای پیدرپــی در طــول حیــات امــت ،کــه چــه بســا
بتــوان آنهــا را از ســوی خداونــد مایــه آزمایــش بنــدگان قلمــداد
کــرد ،و بــا توجــه بــه حضــور خناســانی کــه دائــم در گره وسوســه
هــای مــردم میدمنــد ،بــا توجــه بــه تمــام اینهــا بایــد گفــت
کــه امــت نیازمنــد تقویــت اراده خــود در جهــت پیگیــری راه
فــداکاری و گــذر از موانــع ســخت اســت .در ایــن بیــن نهضــت
امــام حســین  ابرهــای تیــره و تــار یــأس و نومیــدی و شــک
و تردیــد و القــاءات شــیاطین انــس و جــن را همگــی از هــم
میگســلد و متالشــی میســازد.
اینگونــه ،ایــام عاشــورا بــه بزرگتریــن ایــام خیــر و برکــت
بــرای امــت تبدیــل شــدند .ایامــی کــه در آنهــا پــروردگار
عالمیــان روح ایمــان و عــزم و اراده جهــاد را در نهــاد بنــدگان
شایســته خــود میدمــد .از همیــن روســت کــه در زیــارت آقــا
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و اماممــان ابــی عبــد اهلل الحســین  میگوییــم:

ـت ،بَـ ْ
ـل ب ِ َر َجــا ِء َح َياتِـ َ
«أَ ْش ـ َه ُد أَنَّـ َ
ـك
ـك ُق ِت ْلـ َ
ـم تَ ُمـ ْ
ـت ولَـ ْ
ـدى َّ
ـوب شِ ــي َعت َ
ِك ،وب ِ ِض َيــا ِء نُــو ِر َ
ـون
َح ِي َيـ ْ
ك ا ْه َتـ َ
الطال ِ ُبـ َ
ـت ُق ُلـ ُ

إِل َ ْيـ َ
ـك»(((.
(شــهادت میدهــم کــه تــو بــی شــک کشــته شــدهای و
هرگــز نمــردهای ،بلکــه بــه امیــد زندگانــی تــو دل شــیعیانت
نیــز زنــده اســت و بــه پرتــو نــور تــو هواخواهــان بــه ســوی تــو
رهنمــون میشــوند).
بــر ماســت کــه در آســتانه یادمــان آن حماســه جاویــد،
مــردم را هرچــه آشــکارتر بــه الهــام گرفتــن هرچــه بیشــتر
از عبرتهــای عاشــورا و بهــره گرفتــن هرچــه عمیــق تــر از
روح حماســه کربــا و نیــرو گرفتــن هرچــه تمامتــر از اراده
عاشــورائیان یــادآور شــویم.
چــه ،امــام حســین  در میــان قلههــای بلنــد بــاال ،باالتریــن
آنهاســت ،و هــم قلّههــای پیرامــون ایشــان واالتــر از مرتفعتریــن
قلههــای جهــاد و فــداکاری شــناخته شــده نــزد مــا هســتند.

 -۱حضرت زینب :مبارزه و نفی طاغوت

حضــرت زینــب  در مســیر ایــن حماســه بــزرگ الگویــی
زنانــه ارائــه داده و حجــت را در نفــی ســتم و چالــش بــا هزیمــت
و شکســت ومبــارزه بــا طاغوتــان بــر همــه زنــان ،بلکــه بــر همــه
مــردان تمــام کــرده اســت .در ایــن بیــن مــا بایــد زندگــی آن
حضــرت را بــا تجلیــل و احتــرام تمــام مــورد مطالعــه قــرار داده
 -1البلد األمين والدرع الحصين ،ص.284
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و قهرمانیهــای آن حضــرت را بازگــو نمــوده تــا درســی باشــد
بــرای تمــام مجاهــدان ،بلکــه بــرای تمــام انســانهای آزاده.
مگــر نشــنیده ایــد کــه حضــرت زینــب  چگونــه بــا ســخنان
خــود ســیلی بــه صــورت طاغــوت شــام زد و فرمــود:
الد َوا ِهــي ُم َخ َ
اط َب َتـ َ
ـك ،إِن ِّي َلَ ْسـ َت ْصغ ُِر
ـن َجـ َّر ْ
ـي َّ
« َول َ ِئـ ْ
ت َع َلـ َّ
ك ،وأَ ْسـ َت ْعظِ ُم تَ ْق ِري َعـ َ
ـد َر َ
ـك ،وأَ ْسـ َت ْكث ُِر تَ ْوب ِ َ
يخك»(((.
َقـ ْ

(و اگــر مصایــب روزگار مــرا بــر آن داشــت کــه بــا تــو ســخن گویم
ولــی بــدان مــن قــدر و مقــدار تــو را کوچــک پنداشــته ،و ســرزنش
تــو را بــزرگ شــمرده ،و توبیــخ کــردن تــو را بســیار میشــمارم).
ایــن اســت حضــرت زینــب  .. نمــاد قهرمانــی نــادری کــه
در وجــود مــادرش حضــرت زهــرا  بــه هنــگام ایــراد خطبــه
درخشــان فدکیــه در مســجد پــدر بزرگوارشــان نیــز تجلــی یافــت.
خطبــه ای کــه حضــرت زهــرا  در آن اصــول و احــکام دیــن و
حکمــت هــای کامــل آن را بیــان داشــتند و ســخن خــود را بــا
پاســداری از خــط والیــت و دفــاع از حــق خویشــتن بــه پایــان بردند.
چــه ،فاطمــه فاطمــه اســت ،فاطمــه ای کــه نظیــر او یافــت نشــود.

 -۲آقای وفا و عزتمندی

امــا آقــای وفــا و پــدر تمــام فضــل و عزتمنــدی ،حضــرت
ابوالفضــل العبــاس  ســقای دشــت کربــا ،بــه راســتی کــه
او بــه انســانیت معنــی کرامــت و بزرگــی و ارزشهــای تســلیم
بــودن در برابــر حــق و دفــاع تمــام قــد از آن را آموخــت .او
مبانــی اطاعــت از ولــی امــر و بصیــرت هــای یقیــن را بــه انســان
 -1اللهوف على قتلى الطفوف ،ص.184

25

نهضت حسینی و امت اسالمی

یــاد داد .آیــا نشــنیده ایــد کــه در گرماگــرم پیــکار میفرمــود:
« َواهلل إِ ْن َق َط ْع ُتمُ يَمِينِي
إِن ِّي أُ َحامِي أَبَدا ً َع ْن دِي ِني

ِين
َو َع ْن إِ َما ٍم َصاد ِ
ِق ال ْ َيق ِ
(((
ي َّ
ِين»
الطا ِه ِر الْم ِ
ن َ ْج ِل ال َّن ِب ِّ

(بــه خــدا ســوگند اگــر دســت راســتم را قطــع کنیــد ،همــواره
از دیــن خــود پاســداری میکنــم ،و از امامــی بــا یقیــن و راســتین
کــه فرزنــد پیامبــر پــاک امیــن اســت حمایــت خواهــم کــرد).
ســیره پرچ ـمدار ســید الشــهدا  در کربــا درواقــع الهــام
بخــش میلیونهــا انســان گشــته اســت .او ،شــیرینی فــداکاری
در راه خــدا و حــق و حقیقــت و فــداکاری در راه امــام واجــب
الطاعــه را بــه میلیونهــا انســان چشــانده اســت .او کــه بــه
راســتی اســوه عزتمنــدی و وفــا و قهرمانــی اســت.

 -۳الگوی ایمان به رهبری الهی

امــا فرزنــد ســید الشــهداء حضــرت علــی اکبــر  ،کــه از
نظــر صــورت و ســیرت و ســخن گفتــن شــبیه تریــن مــردم
بــه رســول خــدا بــود ،بــا ایمانــی اســتوار بــه خــدا و بــاور بــه
رهبــری الهــی امــام حســین  ،در حالــی کــه طاغــوت را نفــی
میکــرد ،دل بــه امــواج مــرگ ســپرد .وی اینگونــه میســرود:
«أَنَا َعل ُِّي ب ْ ُن ال ْ ُح َس ْي ِن ب ْ ِن َعلِي
تا ِ
ن َ ْح ُن وب َ ْي ِ
هلل أَ ْولَى بِال َّن ِبي
تَا ِ
الدعِي
هلل َل يَ ْح ُك ُم فِينَا اب ْ ُن َّ

 -1مناقب آل أبي طالب ،ج ،4ص.108
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الس ْي ِ
ف أُ َحامِي َع ْن أَبِي
أَضْ ِر ُ
ب ب ِ َّ
(((
ِي ُق َرشِ ي»
ضَ ْر َ
ب ُغ َل ٍم َهاشِ م ٍّ

(مــن علــي فرزنــد حســين فرزنــد علــي هســتم .بــه خانــه
خــدا ســوگند ،كــه مــا بــه پیامبــر نزديكتــر و اولــی هســتيم.
بــه خــدا ســوگند کــه فرزنــد زنــا زاده در ميــان مــا حكومــت
نخواهــد کــرد .بــا شمشــیر ضربــه مــی زنــم و از پــدرم حمایــت
میکنــم ،شمشــير زدن جــوان هاشــمی قریشــی).

 -۴مرگ شیرین تر از عسل

ایــن تعبیــر قاســم بــن الحســن  درســی بــزرگ بــرای
تمــام مؤمنــان اســت ،در آنجــا کــه عمویــش امــام حســین 
از او پرســید:
«ای فرزند برادر مرگ نزد تو چگونه است؟»

فرمود:

«يَا َع ِّم أَ ْح َلى م َِن ال ْ َع َسل»(((.
(ای عمو شیرین تر از عسل).
وقتــی یــاران امــام حســین  یکدیگــر را بــه یــاری ســید
الشــهدا تــا آخریــن قطــره خــون توصیــه میکننــد ،در واقــع
نشــان میدهنــد کــه چگونــه یــک مؤمــن میتوانــد بــر فــراز
آســمان عرفــان بــه پــرواز درآیــد ،و اینکــه چگونــه یــک مؤمــن
دیــن را بــر هرآنچــه در زندگــی وجــود دارد حتــی زن و فرزنــد
ترجيــح میدهــد.
 -1اإلرشاد في معرفه حجج اهلل على العباد ،ج ،2ص.106
 -2الهدايه الكبرى ،ص.204
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و ایــن همــان معنــی وااليــى اســت کــه جملگــی وقتــی دربرابر
ضریــح امــام حســین  قــرار مــی گیریــم عنــوان میکنیــم:
ول اهللِ،
«ب ِ َأبِي أَن َ
ْت وأُمِّي يَا اب ْ َن َر ُس ِ
(((
ْت وأُمِّي يَا أَبَا َع ْبدِ اهللِ،
ب ِ َأبِي أَن َ

َل يَ ْو َم َك َي ْوم َ
ِك يَا أَبَا َع ْبدِ اهللِ»(((.
(پــدر و مــادرم بــه فــدای تــو ای فرزنــد رســول خــدا ،پــدر
و مــادرم بــه فــدای تــو ای ابــا عبــداهلل ،هیــچ روزی چــون روز
تــو نیســت ای ابــا عبــداهلل).
ایــن هــا ســخنانی هســتند کــه ائمــه معصــوم  دربــاره امــام
حســین  فرمودهانــد.
امــا پرسشــی مهــم همچنــان باقــی مانــده اســت :در ایــن
مصیبــت بــزرگ کــه بــا ریختــه شــدن خــون بزرگتریــن بنــدگان
خــدا بــه فجیعتریــن شــکل ممکــن رخ داد در نهایــت پیــروزی
بــا حــق بــود یــا بــا طاغــوت؟

 -۵فرجام کار برای پرهیزگاران است

اعتبــار حقایــق بــه فرجامشــان اســت ،و فرجــام کار بــرای
پرهیــزگاران و بــرای بنــدگان شایســته خــدا خواهــد بــود .مگــر
حکایــت پیامبــران در قــرآن کریــم را نخواندهایــد کــه فرجــام
آنهــا ،جــز پیــروزی حــق و از میــان رفتــن باطــل نبــود؟
درواقــع نهضــت امــام حســین  نیــز از ایــن قاعــده مســتثنی
نیســت ،چــه ،پــس از شــهادت امــام حســین  روح جهــاد ضــد
 -1مصباح المتهجد وسالح المتعبد ،ج ،2ص.721
 -2اآلمالي ،ص.116
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طاغوتــان در کالبــد امــت دمیــده شــد و انقالبهــا و قيامهــا
بــود کــه اینجــا و آنجــا تخــت طاغوتــان را بــه لــرزه در مـیآورد،
روحیــه ای کــه هنــوز کــه هنــوز اســت فاســدان را بــه لــرزه در
مـیآورد و بــه امــت نیرویــی میدهــد تــا در برابــر راه حلهــای
ســطحی و نیــم بنــد ،ایســتادگی کــرده و در برابــر اشــغالگران و
تجــاوزکاران مقاومــت کنــد .روحیـهای کــه شــهادت را بــه آرزوی
گــروه بزرگــی از مؤمنــان تبدیــل کــرده اســت.

 -۶باب توبه

خداونــد متعــال در آخــرت بــه واســطه امــام شــهید دربهــای
بهشــت را بــرای توبهکننــدگان میگشــاید ،توبهکنندگانــی
کــه پــا بــه خیمــه عــزای ســید الشــهدا  مینهنــد و در ایــن
خیمههــای ماتــم ،زنــگار گنــاه را از جــان خــود میزداینــد و
دل را صفــا بخشــیده و جــا میدهنــد و بــه درگاه الهــی توبـهای
بیبازگشــت میکننــد .درواقــع ایــن توبهکننــدگان بــا گــوش
فــرادادن بــه مصیبتهــای مظلــوم کربــا اشــک از چشمانشــان
ســرازیر میشــود و دلهاشــان خاشــع شــده و اراده شــان قــوت
میگیــرد .اینــان ،پیــش از ایــن همچــون کســی بودنــد کــه
اراده بــاال رفتــن از یــک تپــه ســاده را هــم نداشــت ،امــا حــاال
بــا دیــدن انســانهایی هماننــد خــود ،امــا انســانهایی کــه
کوههــای مرتفــع را بــه چالــش میکشــند و از قلههــای بلنــد،
بــاال میرونــد ،مجهــز بــه عــزم و ارادهای میشــوند ،کــه تــا
محقــق شــدن هدفشــان دیگــر دســت بــردار نخواهنــد بــود.
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 -۷چراغ هدایت

امــام حســین  آنچنــان اســت کــه جدشــان پیامبــر رحمــت 
توصیفشــان نمــود کــه:
«بــر طــرف راســت عــرش خــدای عزوجــل [در بــاره امــام

حســين] نوشــته شــده اســت :چــراغ هدایــت و کشــتی

نجــات»(((.
کدامیــن چــراغ ،پرتوافکــن تــر و کدامیــن کشــتی ســریع تــر
و وســیع تــر از آن اســت کــه خداونــد متعــال بــه واســطه آن
ســاالنه دههــا میلیــون نفــر را هدایــت مــی کنــد؟
بیــرق امــا ِم هدایــت و درب رحمــت الهــی و ســید جوانــان
اهــل بهشــت تــا ظهــور فرزنــدش مهــدی منتظــر  همچنــان
برافراشــته باقــی خواهدمانــد ،در آن روز کــه روبــه روی مرقــد
شــریف جــد خــود بایســتد و بــا صدایــی ربانــی کــه همــه
جهانیــان خواهنــد شــنید نــدا دهــد کــه:
«ای اهل عالم! جد من حسین را تشنه کشتند»(((.
مهــدی منتظــر  بــا ایــن بیــرق پیــروزی ،انتقــام خــون
جــد خــود را خواهــد گرفــت و عدالــت و حقیقــت را حاکــم
خواهــد ســاخت و خداونــد ســبحان بــه وســیله او باطــل را
نابــود خواهدکــرد .امــا مــا  -تــا آن روز موعــود  -بــه یــاری
خــدا از رهگــذر جهــاد روز افــزون در راه خــدا و تــاش بیشــتر
در راه محقــق شــدن اصــول عدالــت در زمیــن ،فــرج شــریف
آن حضــرت را انتظــار میکشــیم.
 -1بحار االنوار ،ج ،91ص.184

 -2الزام الناصب فی اثبات الحجه الغائب ،ج ،2ص.233
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چهارم:

توصیههایی برای یادآوری
31

امت اسالمی نیازمند تقویت اراده
خود در جهت پیگیری راه فداکاری و
گذر از موانع سخت است

پرچمدار سید الشهدا در کربال،
شیرینی فداکاری در راه خدا
و حق و حقیقت و فداکاری در راه
امام واجب الطاعه را به
میلیونها انسان چشانده است

پیامی به تمام مردم

برپاداشــتن و زنــده نگاهداشــتن یــاد عاشــورا بزرگتریــن
پاداشهــا را در دنیــا و آخــرت دارد ،چــرا کــه زنــده نگاهداشــتن
ایــن مناســبت بــه مثابــه زنــده نگاهداشــتن زمیــن بــه واســطه
نــزوالت آســمانی اســت .بــا زنــده نگاهداشــتن یــاد عاشــورا
بصیرتهــای وحــی و احــکام دیــن و ســنتهای اخالقــی نیــز
زنــده خواهنــد شــد .احیــای یــاد عاشــورا در واقــع احیــای ســیره
پیامبــر مصطفــی و علــی مرتضــی و فاطمــه زهــرا و حســن
مجتبــی و حســین شــهید کربــا و احیــای ســیره دیگــر ائمــه
علیهــم الســام میباشــد.
از همیــن روســت کــه خطبــای حســینی بــر منابــر عاشــورا،
نــام و یــاد دیگــر پــاکان را نیــز از یــاد نمیبرنــد.
در ایــن بیــن مــردم بایــد روشهــای جدیــدی را در کنــار
شــعائر پیشــین ابــداع کــرده و آن هــا را وســیلهای بــرای نزدیکــی
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بــه خــدای ســبحان قــرار دهنــد تــا بــه رحمــت گســترده الهــی
دســت یابنــد.

پیامی به گردانندگان هیئتهای حسینی

ای گرامیــان! بــر شماســت کــه از رهگــذر خلــوص نیــت
و انجــام کارهــای هیئــات بــه بهتریــن وجــه ممکــن و از
رهگــذر همــکاری و تعــاون بــا دیگــران بــه دور از تعصــب یــا
حساســیتهای بیمــورد ،خدمــت خــود را وســیلهای بــرای
نزدیکــی بــه خداونــد ســبحان قــرار دهیــد.

پیامی به شعرا و مداحان

شــما بایــد امیــد داشــته باشــید تــا در ازای هــر بیــت شــعر
کــه در راه زنــده نــگاه داشــتن یــاد عاشــورا میســرایید ،خانـهای
در بهشــت بریــن نــزد پــروردگار ســبحان بدســت آوریــد .بــا ایــن
وجــود بــر شماســت کــه در کنــار ارائــه درخشــان تریــن تصاویــر
برانگیزاننــده احساســات و عواطــف ،بــه صحــت اســناد تاریخــی
در ســرودهها توجــه داشــته باشــید و ارزشهــا را در کارتــان
در نظــر بگیریــد.

پیامی به خطیبان گرامی

ای گرامیــان! شــما بایــد بــه ســخنان مــردم گــوش فــرا دهیــد
تــا نیازهــای عقیدتــی و اخالقــی ایشــان را دریابیــد و بــر ایــن
اســاس شــبهه افکنیهــای شــیاطین انــس را پاســخ دهیــد.
شــما بایــد از هــر ابــزاری  -از تدبــر در آیــات جدیــدی کــه تــا
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کنــون پیرامــون آنهــا ســخن نگفتــه ایــد تــا تدبــر در آیاتــی کــه
پیــش از ایــن نیــز بدانهــا پرداختهایــد  -اســتفاده کنیــد تــا
بــا آمادگــی کامــل بــر ســر منابــر حاضــر شــوید .درواقــع هــر
یــک از مجالــس شــما بایــد بصیــرت جدیــدی از وحــی الهــی
را دربــر داشــته باشــد.
اهتمــام بــه متــون شــرعی ،بــه ویــژه ســخنان حضــرت امــام
حســین  ،و متــون زیــارت آن حضــرت ،و همچنیــن آنچــه
ائمــه اطهــار  دربــاره آن حضــرت و اهــل بیــت و یــاران ایشــان
فرمودهانــد ،نیــز بایــد در دســتور کار شــما قرارگیــرد.
بایــد بــا زندگــی و مســائل و نقــاط ضعــف مخاطبــان خــود
آشــنا باشــید ،چــرا کــه ایــن نقــاط ضعــف بایــد در همیــن
مجالــس و محافــل مبــارک آســیب شناســی و درمــان شــوند.
ســخنان شــما کــه خالصانــه و از اعمــاق قلــب برمیآیــد،
و البتــه بــه همــراه دعــا بــرای اینکــه خداونــد ســخن شــما
را تأثیرگــذار قــرار دهــد ،ایــن ســخنان بــی گمــان بــه یــاری
خداونــد بــر دلهــا خواهــد نشســت.
محمد تقی مدرسی
 26ذوالقعده 1439هـ ق
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