نکتههاییازمعارفحسینی

دکتر محمد حسین مردانی نوکنده
ز ب

غلبهم طقبراحساس

احس تتاس ،عاطف تته و هیج تتان ،وا ک تتنش طبیع تتی انس تتانها ب تته رویدادهاستتت؛ ولت تی گ تتاه
آنچنان عاطفه و احساس در زندگی فراگیر میشود کته عقتل و منطتق کنتار متیرود .بستیاری
از رفتارهت تتای سیاست تتی امت تتروز مت تتا برخاست تتته از هیجانت تتات و عواطت تتف ماست تتت .امت تتا دختت تتر
امیرمؤمنتان در ستختترین شترایط عتاطفی و احساستتی ،عقال نتی متیاندیشتید و منطقتتی
سخن میگفت .بیهوده نیست که او را «عقیله بنیهاشم» نامیدنتد و عتالم ُستنی قترن هفتتم
در فضای فکری ضد زن اعراب ،زین

را چنین وصف کرد:

وْکانتْزینبْامرأةْعاقلةْلبیبةْجزلة؛ْ

زین  ،زنی عاقل ،خردمند و کامل بود.

شتترایط زینتت

پتتس از عاشتتورا بتته گونتتهای ب تتود کتته ا گتتر تمتتام عمتتر احساستتی ستتخن

میگفت و در وصف شهدای کتربال شتعر متیسترود و تنهتا و تنهتا متیگریستت ،هتیچ کتس او را
نکوهش نمتیکترد .هتر کتس شتدت عالقته سیدالشتهدا

و زینت

را دیتده بتود ،تنهتا بترای از

دستتت دادن چنتتان بتترادری بتته چنتتین ختتواهری حتتق متتیداد ،چتته برستتد بتته آن کتته بهتتترین
خویشتاوندان و باوفتتادارترین یتتاران تتاریخ را در پتتیش دیتتد او ذبتتح کترده باشتتند .امتتا زینت
عقل و خرد و کمال را یکجا داشت و در سخنوری فرزند امیر بیان

بود.

آن گاه که به کوفه رسید ،کوفیان گر یتهکنتان بته استتقبالش آمدنتد و همتین صتدای شتیون
کوفیان کافی استت تتا هتقهتق بتانوی عتزادر کتربال را بته شتیون و ندبته وادارد؛ ولتی چته گفتت؟
َ
َ
َ َ
ارت َّتدت األنف ُ
تاسَ ،وستک َتت
هیچ! تنها اشارهای کرد که ساکت باشتید و نتیجته چته شتد؟ «ف
َ
ََ
األصوات؛ نفسها در سینهها حبس شدند و آواها فرو خفتند».
کوفه به یکباره خاموش شد .صدا از مرد و زن ،خرد و کالن ،انسان و حیوان درنمیآمتد.
اشاره زین
علی

سب

شد حتی همهمه کوفیتان نیتز ختاموش شتود .کوفیتان آرام آرام و آنگتاه

از حنجره زین

سخن آغازید و کوفه دگربار خطبههای موال را نیوشید.

آغتاز خطبته ،حمتد ختتدا! و ایتن یعنتی در همتته حتال شتکرگزار او یتتیم و صتلواتی بتر پتتدرش
َ ُ َ َّ
الص ُ
الة َعلی أبی َرسول اهلل» .و این یعنتی همتین استالم ز بتانی را نیتز
رسول خدا! «الحمد هلل و
مرهون «پدر من» هستید.
از همتته مهمتتتر ،آستتی شناستتی رفتتتار کوفیتتان در چهتتار جملتته ،رفتارهتتایی کتته متأستتفانه
برختتی از آنهتتا در میتتان متتا نیتتز روا دارد .این کتته زین ت

پتتیش از ستترزنش کوفیتتان ،درد را

تشخیص میدهد ،یعنی غلبه منطق بر احساس و آن گاه درد اصلی کوفیان را فریاد برآورد و
به رخشان کشید:
سس ااتی در روی ااارویی :کوفی تتان ن تته در عه تتد امیرمؤمن تتان و ن تته در زم تتان سیدالش تتهدا
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،

آنچنان که باید نتوانستند خوش بدرخشند .سست بودند ،خواه در رو یتارویی و مالقتات بتا
دشتتمن و شتتاید ه تتم در روابتتط اجتمتتاعی می تتان ختتود ه تتم چنتتدان استتتوار نبودنتتد؛ چتترا کتته
ّ
اولین درد کوفیان را « َخ ّو َ
ارون فی اللقا » معرفی کرد.
زین
ناتوانی در برابر دشام  :دشتمن را بایتد رصتد کترد و در برابتر آن ایستتاد .نشتناختن دشتمن
ختتود بزر تتتر ین درد استتت و فتترار از دشتتمن دردی بزر تتتر .زین ت
َ
«عاج َ
زون َعن األعدا » دانست.

دومتتین درد کوفیتتان را

پیمانشکنی :بیعت ،عالیترین نماد دموکراسی است که یکان یکان مردم ،صتالحیت
شخص تتی را ب تترای امی تتری و والی تتت خ تتود م تتیپذیرن تتد ،ول تتی کوفیتتان پذیرفتن تتد و آن گتتاه ه تتم
امیرمؤمنان را تنها گذاشتند و هم دو برادر زین
مهلک آنان را چنین بیان کرد« :نا ک َ
ثون ل َلبی َعة».

را و زینت

در یتازدهم محترم بیمتاری

بیوفایی :مؤمن را به تعهد و وفایش متیشناستند و ایتن خصتلتی استت کته کوفیتان از آن
ُ َ ّ َ ّ َ
عون للذ ّمة».
چهارمین درد کوفیان را بیوفایی دانست« :مضی
بیبهره بودند .زین
و پتتس از آن بستتیار زیبتتا بتته آنتتان فرمتتود کتته حتتال بایتتد گریستتت ،چتتون بیمار یتتد و درمتتانی
ندارید:

َ
َ َ
َ
َ
َ ََ ُ ُ
نارها؛ْ
اللْفابکواْ ْکثیراْ َو َ ْ
ون!ْإیْو ِ ْ
أتبک َ ْ
عارهاْوش ِ
اضحکواْقلیالْ،فلقدْفزتمْ ِب ِ

گر یه میکنید؟! آرى به خدا سوگند ،باید فراوان بگر یید و کم بخندید که به نن
عار آن رسیدهاید و هرگز از آلودگی آن ،پا کیزه نخواهید شد.

امروز مخاط

زین

و

کیست؟ آیا مسلمانان اصلیترین دشتمن ختود یعنتی صهیونیستم

را متتیشناستتند کتته «اشتتد النتتاس للتتذین آمنتتوا الیهتتود»؟ یتتا آن کتته بتته جتتای دشتتمن اصتتلی بتته
درگیتتری درونمتتذهبی پرداختتتهانتتد؟ آیتتا امتتروز بتتر ستتر پیمتتان ختتود بتتا امتتام شتتهیدان و شتتهدا
هستتتیم ،یتتا دلفریبتتی دنیتتا جتتایی بتترای دلبتتری خ تدا بتتاقی نگذاشتتته استتت؟ و بتتاألخره آیتتا
شیطان بزر  ،خرد شده است و یا عاجزون عن االعدا شدهایم؟
امیدوارم که کوفی نباشیم و با آقا تا زمان دولت یار ،وفادار!

نکتههایی از معارف حسینی
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