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مقدمه ،ضرورت و اهمیت

ل
عاشتتورای حس تینی ،سرمشتتقی پای تا و مانتتا و استتوهای پو ی تا و راهنمتتا بتترای ستتالکان طر ی تق

ح تتق اس تتت و هت تین عص تتر و نس تتلی نیس تتت کت ته در طل تتب «ستتراج و منهتتاج» باشتتد و ب تتدان
نیازمند نباشد.
اصتتحا

پا کبتتاز ،مخلتتص و فتتدا کار حستینی بخش تی از هو یتت فرهنگتی و وجتتودی ایتن

نهضتتت عظ تیم و انستتانستتازند و شتتناخت ی تاران بایستتته و شایستتته اباعبتتداهلل

از چنتتد

جهت الزم است.
 .1بازشناسی دقیق و عمیق یاران ما را با ابعتاد و اضتالد نهضتت حستینی آشتناتر خواهتد
ً
ستاخت .اصتوال شتناخت کتربال و عاشتتورا بتدون صحابهشناستی حستینی ،نتاقص و ناتمتتام
خواهد بود.
َ ل
ل
ل
 .2انسان هماره نیازمند اسوۀ حسنه استت و امتام عاشتورا ختود را استوه نامیتد .فلکتم فت ّی
ل
ل
استتو (فرهنتتگ جتتامع ستتخنان امتتام حس تین )405 :1381 ،و استتوه بتتودن عاشتتورا ،ایجتتا
میکند که سازههای آن _ از جمله اصحا _ را بشناسیم.
 .3شناخت اصحا عاشورا متا را بتا گم گوشتهها آشتنا و در زدودن برختی ابهامهتای آن،
ی ت تار ی خواهت تتد ک ت ترد .بستت تیار ی از حقت تتایق ک ت تربال و عاشت تتورا بت تتدون شت تتناخت اصت تتحا ،
سال اول،شماره ،3پاییز 1395
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دستنایافتنی خواهد بود.

راههای شناخت اصحاب امام حسین
شناخت شهدا و اصتحا

امتام حستین

_ بتهو یژه ابعتاد شخصتیتی ،ستلوک و رفتتار و

فضایل آنان  -از چند طر یق ممکن است:
 .1توصیفی که از اصحا در کالم امام حسین

میتوان یافت.

 .2رفتار و گفتار آنان در موقعیتهای گوناگون _ از لحظۀ همراهی تا شتهادت _ ترجمتان
و آیینۀ شأن و جایگاه و منزلت آنان است.
 .3سخنانی که از دشمنان دربارۀ آنها مطر شده است.

 .4گزارشهای تار یخی و اقوال بمرگان دربارۀ فضایل و خصایل آنان
ا گ تتر در س تتتایش و توصت تیف ص تتحابۀ حست تینی تنه تتا همت تین س تتخن م تتوال و راهبرش تتان _
_ بتته جتتای مانتتده بتتود ،کتتافی بتتود تتتا شتتوکت و ش تکوه و رفعتتت آنتتان را

حس تینبن عل تی
در یابیم .امام سجاد

میفرماید :شب عاشورا به خیمۀ پدرم نزدیک شدم تتا ستخنانش را

بهتر بشنوم .امام خطا

به یارانش فرمود:

َ
فقِنَال ُ
َاعلمَاصحقبقَاو یفَ(او یل)َوَال َخیراَم َاصحقب(َ.ادرشت مه َ )231 13
َ

در این توصیف اصحا  ،وفادارتر ین (برتتر ین) و بهتتر ین اصتحا معرفتی شتدهاند .جتز
این ،حضرت دربارۀ برخی از یاران نیز پیش از شهادت یا در لحظۀ شتهادت ستخنانی دارد
که مقام و منزلت آنان را آشکار و مشخص میسازد.
پتیش از وقتتود عاشتتورا ،امیتر مؤمنتتان عل تی

نیتز دو بتتار _ رفتتتن بتته صتتفین و بازگشتتت _ از

کربال عبور میکند که در ایتن ستفر امتام حستین

و برختی کته بعتدها در کتربال ی  61حضتور

داشتتتند ،حضتترت را همراه تی م تیکردنتتد ،عل تی

هم تین کته بتته کتربال رستید بتته رو ی تدادی

عظیمی که در آن رخ میدهد اشاره کرد و فرمود:
ُ

َ

ارنَمن اکَتا إ
واهااقَل اکَی اقَتربااهَلیحشا ا
خلونَاْل انااهَب ی ارَحسااق َ( ییه نا ی ی ات
اومَی ا
ج

ای خت تتا ک! از تت تتو قت تتومی برمیخیزنت تتد کتت ته بیحست تتا

وارد بهشت تتت میشت تتتوند.

س تتتودنهایی از ایت تن دس تتت در کت تالم دیگ تتر بمرگ تتان و گزارش تتگران کت تربال ،حتت تی

گزارشگران سپاه دشمن مانند حمیدبن مسلم و هاللبن نافع میتوان یافت که در

جای خود خواهد آمد.

برخی از فضایل و مکارم یاران حسینی
وز آزمونهای دشوهر
سرفرهز و پیر ِ

انسان به تعبیر قرآن ،هماره در معر

آزمون و ابتالست .جر یان ابتال ی الهی کته در قترآن

بتتا واژ گتتانی چتتون تمح تیص ،اختبتتار ،امتحتتان ،فتنتته و ابتتتال شناستتانده میشتتود ،جر یتتانی
مستمر و همیشگی است .در آغاز سورۀ عنکبوت آمده است:
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َ
قولواَِمن ُ
ا
َا َح َس ا
قَوَهمَال َُیف نون؛ َ
بَالن ُقسَا ْنَی

آیت تا م تتردم گم تتان مت تیکنن تتد ره تتا ش تتدهاند و همت تین کت ته بگو ین تتد ایم تتان آوردهایت تم،
آزمایش نمیشوند؟

تنهتتا کستتانی در ای تن آزمتتون پی تروز میشتتوند کته بتتا پشتتتوانۀ معرفتتت و ّ
محبتتت و تهتتذیب و
تزکیه ،از سنگالخها و خطرگاهها عبور کنند؟ آنان که ّربنتا اهلل گفتته و استتقامت و شتکیب
پیشه سازند:

اُ
ا
ُ اَ
بنز لَعلهیمَالما ئکهَ...؛َ(کصه َ )3/
نقَاهللَثَات ققمواَت
ىا انَالذی َتقلوَر اب

َ
چنین کسانی در خوف ،جود ،نقص امتوال و انفتس و ثمترات و در بأستاء و ضتراء
(همتته صتتحنههای ستتخت و دشتتوار) ،استتتوار خواهنتتد مانتتد و ستتربلند و پی تروز از
میدان آزمون بیرون خواهند آمد.

حض تترت اباعب تتداهلل الحست تین

ّ
 ،در راه مکتته ب تته ع تتراق (کتتربال) ،رمتتز و راز شکستتت در

آزمونهای الهی را بیان کرد و فرمود:

َ
ا
ُ
َُ ََ
قَوَال ی ُ إ
َمقَد ار َْْمعقیشهمَفاقااََصاواَ
َلعقَعیلَا ْ ىلس َن ى ىِتمَحیووونه
االن ُقس َعبی ال ا نی
َ اَ ا
َ )399 1379،
بقلباءَتلَال َیقنون؛َ(ک ردگجتمر خدتتامتی
مردم بندگان دنیایند و دین تنها باز یچۀ زبانهایشان ،دیتن را تتا آن گتاه خواهاننتد
ک ته معتتاش و دنیایشتتان فتتراخ و َمهیتتا باشتتد و هرگتتاه در آزمتتون و بتتال قتترار گیرنتتد،
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دینداران اندک میشوند.

پس بازماندگان در آزمون ،دنیاپرستان و خودمدارانند .آنتان کته در گفتتار دیتن را ز یبتا بتاز

می گو یند و در هنگام نیاز به رفتار دینمدارانه ،ناگهان از صحنه غایتب میشتوند و «دیتن»
را به دنیا میفروشند.

امام حسین  ،در توصیف یاران خو یش ،آنان را پیروزمند میتدان آزمتون میشناستاند و
ّ
حتی میفرماید بر سرشان فر یاد کشیدم و از خود راندم (بیعتتم را برداشتتم) ّامتا آنتان مترا رهتا

نکردند.

نافعبن هالل _ یار جوان اباعبداهلل _ می گو ید :در شب عاشورا ،امام از خیمهها دور شد،

وقتتی او را دی تدم ،انگیتزۀ دور شتتدن از خیمتتهها را پرستیدم و گفتتتم :یتابن رستتولاهلل ،نزدیتک

شدن شما به لشکرگاه دشمن در این هنگام شب مرا نگتران و هراستان ستاخته استت .امتام
فرمتتود :آمتتدهام تتتا پستتتی و بلنتتدی اطتتراف خیمتتهها را بررستی ک تنم تتتا مبتتادا دشتتمن از آنجتتا
اَ
مخفیانه دست به حمله بزند .آن گاه دستم را گرفت و فرمتود :هتی واهلل! وعتد ال لخلتف فیته،
امشب ،همتان شتب میعتاد استت .شتب موعتود! شتبی کته در آن هتین خالفتی نیستت! بعتد
امام ،رشتهکوههایی را که در پرتو مهتا دیده میشتد بته متن نشتان داد و فرمتودَ :اال تستل ل
ک
ّ
اللیل و ل
تنجو َ
نفسک؛ ای نافع سر آن ندار ی که در این شب
بین هذین الجبلین فری جوف
تار یک به این رشتهکوهها پناهنده شوی و جان به در بری و خود را برهانی؟
نافع می گو ید :به پای امام افتادم و گفتم :مادرم سوگوارم شود ،من این شمشتیر را بته هتزار
درهم و اسبم را هم به هزار درهم خر یدهام ،به خدا سوگند هرگز از تو جتدا نمیشتوم تتا آن کته
این شمشیر کند و شکسته و این اسب خسته و ناتوان شود.
پتس از ایتن گفتتتوگو امتام بتته خیمتۀ ختواهرش ز ینتتب

بازگشتت ،متتن در بیترون خیمتته

نگاهبانی میکردم؛ شنیدم که ز ینب کبری به برادر گفت :برادر! آیا یارانت را آزمودهای و به

دالوران متتر نتتاهراس و صتتخرههای ستتتبر و استتتوار کوهستتتان نیتافتم .آنتتان چنتتان بتته متتر
ش تیفته و عاشتتقاند کتته کودکتتان شتتیرخوار بتته ستتینۀ متتادر( .مقتتتل مقت ّترم 1392 ،ق 262 :و
فرهنگ جامع سخنان امام حسین

)457 :1379 :

یاران امام ،آزمونهای گوناگونی را پیروزمندانه پشت سر نهادند؛ از آن جمله بود:
_ محاصرۀ کامل نظامی بدون توازن و تعادل نظامی
_ تشنگی و گرسنگی شدید (سه روز دسترسی به آ

بسیار مشکل و دشوار شد)

_ تهدید به کشتن زن و فرزند و و یران کردن خانه و قطع حقوق بیتالمال
_ تحقیر و تمسخر و استهزا (جنگ روانی)
_ مر و کشته شدن قطعی در بیرحمانهتر ین شکل ممکن
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شکیب و پایدار یشان اطمنیان دار ی که فردا ما را میتان دشتمن رهتا نکننتد و در لحظتههای
ل َ
َ
َ ََ
توتهم َو لت ای َس
واهلل لقتد َن َه لترت لهم َو بل
خطر از تو دست برندارند؟ امام در پاسخ خواهر فرمود :امتا
َ
ّ ا
االقعتس یس ل
تأنس َ
تون بالمن ّیت ِه دونتی استتیناس ّ
الطفتل التی محالتب (بلتبن)
فیهم ِاال االشوس
ل
ا ّمته ،آر ی بتته ختدا ستتوگند بتر سرشتتان فر یتاد کشتیدم و از ختو یش رانتتدم و آنتان را آزمتتودم و جتتز
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صحابۀ پا کباز حستینی بیهتراس از ایتن آزمونهتا ،بتی هتین تزلتزل و سستتی ایستتادند و
فوز و فال حاصل این ایستادگی و استوار یشان شد.
نکتۀ قابل توجه آن است که این آزمون تنها در کربال و شب عاشتورا نبتود ،در هتر منزلتی و
با هر رخدادی امتام ،یتاران را میآزمتود تتا ناصتافها و ناخالصهتا و سستترایان سترخو یش
گیرند و بازگردند و کربالیی زالل و خالص و پا ک رقم بخورد.
آزمتتون امتتام هتتم فتتردی و هتتم گروه تی بتتود .وقت تی خبتتر شتتهادت مستتلمبن عقیتل و هتتانی و
عبداهللبن یقطر و قیسبن ّ
مسهر صتیداو ی میرستد ،همته از جملته فرزنتدان عقیتل _ بترادران

مسلم _ را به رفتن میخواند .وقتی خبر اسارت فرزند لبشر بن عمترو میرستد ،امتام بالفاصتله
لبشر را میخواند و بهای آزاد کردن فرزند را آماده میکند و از او میخواهد که برود و فرزنتدش

را رهایی بخشتد .در ذی لحستم _ یکتی از منتازل راه _ و در عتذیب الهجانتات _ منتزل دیگتر _
راه گشتتود و دعتتوت بتته رفتتتن ک ترد و بتته گفت تۀ امتتام ستتجاد

 ،در هتتر منزل تی قصتتة یحیتتی و

شهادت او را باز گفتت تتا هترکس تزلتزل و تردیتدی دارد بترود و کتربال زالل و پتا ک و بتیآالیش
بماند( .اربعین الحسینیه 1379 ،ش.)222 :
امتتا در همتۀ ایتن ابتال ئتتات پتیش از نبتترد و ابتال ئتتات و آزمونهتتای ستتخت ستتاعات نبتترد،
چ تتون تش تتنگی ،زخ تتم ،دیت تدن ش تتهادت یت تاران و تمس تتخر و هلهل تته و ش تتادمانی دش تتمنان،
کوچکتر ین تزلزل و فتور ی در رفتتار یتاران دیتده نشتد و همگتان «فتائز» آزمونهتای بمر تتر ین
سال اول،شماره ،3پاییز 1395
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آزمونگاه تار یخ شدند.
معرفت و بصیرت ماهر

فهتم عمیتق و شتتناخت همهستونگرانۀ حتتق ،تردیتدها ،تزلزلهتتا ،حیرتهتا و وسوستتهها را
فرو میشکند و انسان را در گذار از عقبهها و دامچالهها ،توان و استوار ی میبخشد.
یاران حسین

 ،میدانستند چرا آمدهاند ،با که آمدهاند ،چته بایتد بکننتد و فرجتام ایتن

راه چتته میشتتود .آنتتان خداشتتناس ،خودشتتناس ،راهشتتناس ،امامشتتناس ،دشمنشتتناس و
بیراههشناس بودند و با همین «شناخت« در محاصره و عطتش و شمشتیر و تیتر ماندنتد و بتر
آرمان و ایمان خو یش پای فشردند.

در شب عاشورا وقتی امام فردای تیغ و تیر و مر را ترسیم کترد و همته را بته رفتتن خوانتد،
ّ
جانه تتای بصت تیر و روش تتن ،یکت تدل و هم تتراه و هممب تتان گفتن تتد :ان تتا علت تی ن ّیاتن تتا و بص تتائرنا

(آینهداران آفتا  ،1387 ،ج .)65 :1و همین بصیرت و روشننگری و تلفیق ن ّیت (انگیتزۀ
قوی) و بصیرت (ژرفبینی) ،آنان را در هولنا کتر ین لحظهها و صحنهها نگاه داشت.
امیر مؤمنان علی

 ،کاراتر ین سال در هنگامۀ هجوم شیطان را بصیرت میداند:

َ
َ
َ
َ ُ
جلب َ َ ْ َ ُ
اهَوَاتااا َ
َوَا َنَمعا ایَلبصا ایر یت؛َ
اال َوَ ىا انَالشا ایطقنَتا ا َح ااََحا ب ا
َوَر ْجل ااه ى
َخ َیلاااه ى
(ند ا ی غ َ )14 1380،
آ گتتاه باشتید کته شتیطان ستتواره و پی تادهاش را فتترا خوانتتده و تتتاختن آغتتاز کترده ّامتتا
بصیرت من با من است (همین شیطان را در هم خواهد شکست).

حضتترت ،در خطب تۀ  150نهیالبالغتته انستتانها را بتته دو گتتروه تقس تیم متتیکنتتد؛ گروهتتی
ک ته شمشیرشتتان بتتر بصیرتشتتان حکومتتت م تیکنتتد :حملتتوا اس تیافهم عل تی بصتتائرهم ،یعن تی
وقتتت تی شمشت ت تیر (نم ت تتاد و ق ت تتدرت) در دس ت تتت دارنت تتد ،چشت تتم بت تتر «حقیقت تتت» میبندنت تتد و
ختتودبین و ا کنتتوننگر و بیتتتدبیر و ب تیرحم میشتتوند و گتتروه دوم آنتتان کته شمشتیر (قتتدرت و
َ
موقعیت) ،تدبیرشان را نمیشکند و بر آن پرده نمیافکندَ :ح َملتوا بصتائرهم علتی ا استی ِاف ِهم
(همان.)146 :
ق تتار ی قتتترآن و شتتتبزندهدار باش تتد ،همچتتتون ختتتوارج باز یچ تته و ابتتتزار دستتتت بیت تدادگران و
سیاستبازان خواهد شد و فرجام او همان خواهد شد که پیامبر

پیشبینی کرده بود:

َ ُ
َ ُ
ُ
َ ْ ُ ُ
إ ا
ک َ
کمَ
مَوَاعماقل َ
َ
مَم َاََصای ىقم ىه
قم َ
ک َم ََم َََصاا ى ى َمَوَصای َ
مَتومَحتقرونَصات َ
رجَفی َ
ک
َیح
ُ
ُ
َ
ُ
ُ
َ
َاعمقِلمَیقاروونَالقارِنَوَال َ َی جحاقوَُحناقجرهمَمیرتاونَما َالا ی َمارو ا
اهمَما َ َ
َم ََ
َالس ى
ىى
ى
ا
الةم ىَیه؛َ( ح حکختر َ )591 2008،
در میان شما گروهی پدیدار میآیند که نماز و روزۀ خود را در برابر نماز و روزۀ آنان و
اعمالتتان را در مقابتتل اعمتتال آنهتتا نتاچیز و انتتدک میشتتمار ید؛ قتترآن میخواننتتد و
این خواندن از حد گلو یشان فراتر نمیرود و همچون تیری که از کمان برون آید ،از
دین بیرون میروند.
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نکتۀ مهم این است که اگر این معرفت و بصیرت نباشد ،هرچند شتخص عابتد ،زاهتد،
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آن تتان کت ته در مقاب تتل حست تین

ص تتفآرایی کردن تتد اه تتل نم تتاز و ق تترآن بودن تتد؛ همزم تتان

در اردوگتتاه عمتتر ستتعد صتتدای اذان برمیخاستتت و حتتتی ادعتتای شتتمر در هنگتتام بر پتتایی
نماز ظهر عاشورا _ خطا

به حبیببن مظاهر -این بود کته نمتاز شتما پذیرفتته نیستت نمتاز

ما مقبول است!
این آموزۀ بمر عاشوراست کته دینمتدار ی بایتد بتر محتور فهتم و معرفتت و بصتیرت ژرف
باشد و صرف عبادت ،بدون شناخت اینکه در کدام جبهه و با چه کسی هستتی ارجمنتد
و ستودنی نیست.
وقت تی امی تر مؤمنتتان عل تی

 ،ستتفیر ختتود ابنعبتتاس را بتترای متتذا کره بتتا ختتوارج فرستتتاد،

ابنعب تتاس ش تتگفتزده از عب تتادت و سادهز یس تتتی و س تتلوک آن تتان _ این گون تته ن تتزد علت تی
گزارش داد:

َ
َ
اجودَوَاَ ْی ا َ َ َک َثفنااقَْاالباالَوَعل اهی ُ ُ
مَُا إام َُم ْة َحوا َ
اهَو َُهاامَ
َُلاامَجبا ُاقهَترحااهَلطااولَالسا
ا
مشَّرون؛َ(ا و ا ه ، 1408،جَ )135 2

ستتجدههای طتتوالنی ،پیشانیهایشتتان را پینتته بستتته ک ترده و دستهایشتتان چتتون
زانوی شتران از ک رت سجده و بر خا ک افتادن ،چین خورده است؛ لباسهایشان
کهنتته و ستتاده و رنتتگ باختتته استتت .آنتتان را در اجتترای خواستههایشتتان مصتتمم و
کمربسته یافتم.

سال اول،شماره ،3پاییز 1395
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فقتتدان معرفتتت و بص تیرت ک ته نتیجتته بیمطتتالعگی ،فقتتر َت ّأمتتل و همهستتونگری و رهآورد
تکیه محض بر احساسات و عواطف و ظواهر است ،جز باز ی در میتدان دشتمن و مصتادرۀ
خو یش به نفع ستم ،نتیجهای ندارد.
ّ
ّ
عزتمنا و ذلتناپذیر

ّ
از آموزههتای مهتتم دینتی ،پرهیتز از ز بتتونی و ذلتت و حفت عت ّتزت و کرامتتت انستتانی استتت.
انسان مؤمن ّ
عزتمند است:
َ
ی؛َ(مدتک تَ )8/
وهللَالعزهَوَلرتولهَوَللمممن ْ َ
ّ
عزت از آن خدا ،رسول و مؤمنان است.

امام عاشورا فرمود:

ا
ْ ْ َ َ
َ ََ
َالسالهَوَالذلاهَو َماقَاخاذَال ا نیاهَ
ی ىَبا َ
ی
یَاال َنن َ
اال َوَا ان َال عی َب َال َ عیَت رکز ِنَب ْ َ

اباهللَاالکَوَرتولهَوَج ٍودَوقبتَوَوهرْ؛َ(کحترادن ار، 1404،جَ )9 45
َ

آ گاه باشید ناپا کدامن فرزند ناپا کدامن مرا میان دو امر مخیر کترده استت .میتان
ّ
ّ
شمشیر (مر ) و ذلت؛ آر ی ذلت از ما دور است .خداوند و پیامبر او و دامنهای
پا ک و ّ
مطهری که ما را پروردهاند هرگز چنین نمیپذیرند و گردن نمینهند.

معلتتوم استتت ک ته باورمنتتدان و صتتحابۀ چن تین امتتامی ک ته عارفانتته و عاشتتقانه او را همتتراه
ّ
شدند هرگز تن به ذلت و خوار ی نخواهند سپرد.
ّ
خاستگاه ذلتپذیری ،دنیاطلبی است؛ آرزومندان و آزمنتدان دنیتا بته ستبب استارت در
زنجیتر هواهتتا و خواستتهها ،ارج و آبتترو ی ختو یش را بتته ستتادگی ز یتر پتتا خواهنتد گذاشتتت و بتته
بهای رسیدن بته آرزوهتا و تمن ّیتات ،ز یستتن پستت و ذلیال نته را گتردن مینهنتد .امیتر مؤمنتان
ّ
علی سرچشمۀ ذلت و حقارت نفس را نفاق و دورو یی درونی میداند:
ُا
َْ
ُ
َالمرءَم ْ َالَ جحیَ ُ ُهَیفَنف ىسه(َ.غ را ح م  ررا ح م1407،ش َ )298
نفق
ى

انسان ذلیل و خودخوارکرده دچار چند و یژگی خواهد شد:
َ
َ
َ
هَن ْف ُس ُه َ
َفات َأم ْ َش اَة ُ َه؛َ(ا  رتکا،1388،جَ )312 2
َم ْ َهقن ْتَعلی
آنک ته ختتود را ختتوار و ذلی تل بدانتتد (بستتازد) از شت ّترش ایمتتن مبتتاش .همان گونتته ک ته
بن تتدگان زر و تش تتنگان ق تتدرت و ث تتروت در کت تربال از هت تین زش تتتی و پلیت تدی پ تتروا
نداشتند.

 .2به او امید خیر و رحم و محبت نمیتوان داشت .امیر مؤمنان علی

میفرماید:

َْ
ُ
ره؛َ(غ را ح م  ررا ح م1407،ش،جَ )237 3
َفاَترجَخی ُ َ
َم ْ َهقنتَعلیهَنف ُس ُه
ّ
از جان تار یک از ذلت و خوار ی ،نور ی نمیتراود و خیری نمیجوشد.

تطمیع و تهدید دشتمن بودنتد امتا هرگتز

یاران وفادار و جانن ار اباعبداهلل بارها در معر
ّ
تن به رفاه و عافیت ز یر سایه خوار ی و ذلت نسپردند .آنان عم یز و ستربلند ،رهتا از کشتشها
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 .1خطرنا ک و شرور خواهد شد .امام هادی

میفرماید:
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و جاذبههای فر یبنا ک ،بته استتقبال تیتغ و تیتر و زختم و عطتش و طعنته و تمستخر رفتنتد امتا
ّ
عزت خو یش را پاس داشتند .آنان شاگردان امتامی بودنتد کته در منتزل شتراف ،وقتتی لح ّتر بن
یم ید ر یاحی راه بر امام بست و به شمشیر و جنگ تهدید کرد امام فرمود:

َ
ا
لَالعزَوَاحیقءَاْلقَ،لیسَالموَْ
حیق َالموَْ،مقَاهونَالموَْعیلَتبی
َل َْی َس َشأِنَ َم ْ َ َْ
ا
َ
ُ ا ا
ا ا
اوَْالاذیَال َحیا َ
اهَ.
قهَم َع ُ َ
هَوَل َْی َس ىاتَاْلیاقهَماََالاذ ىلَ ىاال َالم
لَالعز َ ىاال َحیقه َخقل َ
یف َتبی
ُ
ا
اَ
َ
کَوَخاق َ َ
ُ
ْ
!َلساتَاخااق َالمااوْ َ،ىانَ
َننا َ َ
ک
اقلموَْحتااوفن؟َههیاقَْوااقس ََتا ْاه ُ ََّ َ َ
افب
ا ََ
ْ َْ َ َ ا ْ َ
یَخوفقَم َالموَْوَهلَتقا رونَ
َالو َ
نفیس َال ک ُبة ىَم ْ َاالکَوَمهیتَالعیلَ ىم َانَا ىمحل َ
لاهللَوَلکا اَنکمَال تقا رونَعایلَ َها ْ َم َ ج ْ
ََا یَوَ
ثرَم ْ َتا یل َمرحباقَبقلق الَیفَتابی َ
عیل َا ک ى
ُ
َوَعز یَوَشر یف َ،ىاااَالابقیلَبقلق ل؛َ(ا ت ا ح  اررت ا یتط ،ب تت،جَ )601 11
اَ
شتتأن و جایگتتاه متتن ،شتتأن و جایگتتاه هراسزدگتتان از متتر نیستتت .متتر در راه
رسیدن به ّ
عزت و احیای حق چهقدر آستان و دلپتذیر استت! متر در راه ع ّتزت،
ّ
جتتز جتتاودانگی و ز یستتتن بتتا ذلتتت ،جتتز مرگ تی ته تی از زنتتدگی نیستتت .آی تا از متترگم
میترسانی؟ تیر در کمان خطا نهادهای و گمان تباه و ناروا لبردهای .من آن نیستتم

که از مر بهراسم .منش من فراتر و ّ
همت من واالتر از آن است کته تترس از متر ،
شانههایم را به ّ
تحمل بتار ستتم بکشتاند .آیتا تتو جتز متر و کشتتن متن کتار دیگتری

میتوانی؟ درود و آفر ین بر مر در راه خدا باد .زنده باد متر عاشتقانه! شتما قتادر
به نابودی شتوکت و عظمتت و شترف و عتزت متن نیستتید .پتس همتین استت کته
سال اول،شماره ،3پاییز 1395
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پروای کشته شدنم نیست.

یاران حسینی باور داشتند که:

به تعبیر امام صادق

ُا

ََ َ

ُ

َ

ىا َن َ
َاهلل َف اوض َایلَ ُ
اْلمم َامورهَ َکلهقَوَملَی افوضَالیهَا ْنَیکونَالایاَ؛َ(کحیترادن ار1404،
،جَ )63 15
ّ
خداون تتد همت تۀ ام تتور را ب تته متتتؤمن وانهتتتاده ام تتا اجتتتازه ختتتوار شتتتدن و ذلتتتت بتتته او
نداده است.

شعار یتاران حستین

ایتن ستخن موالیشتان بتود کته متوت فتی ع ّتز خیتر متن حیت َاه فتی ذل

(مناقب ابن شهرآشو  :ج.)68 :4
ّ
ّ
عزتطلبت تی و ذلتناپتتتذیری یت تاوران حست تینی ،رهآورد اقتتتتدای آنتتتان بتتته متتتوالی عم یت تز و

خوار یناپذیرشان اباعبداهلل بتود و درستی کته از ستلوک و ستیرت و ی آموختته بودنتد؛ چترا
ّ
که از امام عاشورا آموخته بودند که شمشیر باذیرند و ذلت هرگز .آنان به پاس همتین و یژگتی
بر ّقله ّ
عزت و عظمت نشستهاند و هینکتس نیستت کته بتا مطالعتۀ ستیرت عم یزانتهیشتان،
زبان به ستایش و تمجید آنان نگشاید.
آزهدگی و رهایی ُ
(حر ّیت)

بال و پربستهها هرگز شکوه و شتوکت پترواز و عظمتت آستمان را ادرا ک نمتیکننتد .آنچته
پتتای رفتتتن و بتتال پتترواز انستتان را میبنتتدد ،استتارت داشتتتهها و خواستههاستتت .آنکته دارد و
دلبستۀ داشتههاست ا گتر تهدیتدش کننتد کته می گیرنتد چته بستا ارادهاش سستت و زانتوان
حتترکتش بلتترزد و آنک ته میخواهتتد و در بنتتد ختتواهش ختتو یش استتت بتته انتتدک «تطمیعتی» از
ارزشها و اصالتها فاصله می گیرد و در دام تبهکاران میافتد.
َ
حقیقتتت آزادگتی ،رهتتایی از دو چیتز استتت :آرزومنتتدی (طتتول ا َمتتل) و آزمنتتدی (حتترد)،
اسیران آرزومندی به تعبیر امیرمؤمنان فر یب خوردگانند؛
َْ

َ َ

ا

اهَ،فقنا ُاهَوا إ
ارورَوَصا ُ
ارور(َ.ت جم ی  ش ی رغ ی را ح م،
اقحب ُهَم ا إَ
َا ک ا ىذ ى َاال َماالَوَال تثا ْاق ىَبا ى َ
َ )102 1379

ل
عالمه االشقیاء (همان)231 ،

ل
الحرد لی امر ی ل
بالم لر َّو ِه (همان)
آزمندی نشانۀ بدبختان است و

حترد و آزمنتدی پتای جتتوانمردی را سستت متیکنتد .آنکته ختود را از ایتن دو میرهانتتد و
تنه تتا در م تتدار پیوس تتتگی ب تتا ح تتق ق تترار می گیت ترد ،آزاده اس تتت .آزادگ تتان چاپلوست تی و تمل تتق
نمیشناسندّ .
عزت و ارزش انسانی خو یش را برای دنیا به معامله نمی گذارنتد و بته استارت
تطمیع و تهدید درنمیآیند .پاداش چنین کسانی به قول موالی آزادگان _ علتی
احترام است.

َ
ا
َلاحرار َجزاءَ ىاال َاال کرام(َ.رمتت َ )229
َل َْی َس
ى

_ ا کترام و
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آرزومندی را درو بدان و به آن تکیه مکن که به راستی آرزو ،فر یب است و آرزومند
بدان ،فر یب خورده است و آزمندان (حر یصتان) ،بتدبخت و نتاجوانمرد! الح ل
ترد
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ی تاران حس تینی ،رستتتگان از هم تۀ تعلقتتات و دلبستتتگیها بودنتتد .ایمتتان تابنتتا کی ک ته در
َ
جانشتتان بتتود آنهتتا را از تتتار یکی طمتتع و حتترد و لبختتل و ا َمتتل رهانتتده بتتود .حاصتتل ایمتتان

استتتوار ،همان گونتته ک ته قتترآن اشتتاره دارد رهتتایی از «ختتوف و لحتتزن» استتت؛ الختتوف علتیهم و
ل
الهم یحزنون (بقره 277 ،274 ،262 ،112 ،62 ،38 /بقره و) ...
هتترکس ختتوف از دستتت دادن نداشتتته باشتتد و لحتتزن از دستتت رفتتتهها ،خودگذشتتتگی

میتواند ،خوف ،محصول نگرانیهای انسان برای «از دست دادن در آینده» است و حتزن،
اندوهنا کی انسان به سبب از دست دادنها در گذشته؛ ختوف متوجته آینتده استت و لحتزن
متوجه گذشته (آینهداران آفتا .)13 :1387 ،
صحابۀ پا کباز عاشورا با اینکته در خطتر قتتل فرزنتد ،هتتک حرمتت همستر و و یتران شتدن
خانتته بتته ستتبب همراه تی بتتا اباعبتتداهلل بودنتتد امتتا غتتم و دلواپستی نداشتتتند و گرچتته دائتتم در
معر دعوت و وسوسۀ پول و لپست و مقام بودند ،هرگز از امام نگسستند.
عبداهلل بن عمیر کلبی _ جوان تازه ازدواج کترده _ پتیش چشتم متادر و همستر میجنگتد و

رها و آزاد از همۀ دلبستتگیهایی کته هتر تتازه دامتادی میتوانتد داشتته باشتد عاشتقانه جتان
میبتازد .عمتتروبن لجنتتاده نوجتوانی کته پتتدرش در تیربتاران صتتب بتته شتهادت رستیده استتت،
بیهراس از میدان و رزمگاهی که جز تیر و تیغ و تمسخر ندارد میجنگد و هنگتامی کته ستر
او را بتته ستتمت متتادرش پرتتتا م تیکننتتد ستتر را بتته می تدان پرتتتا متیکنتتد و فر یتتاد میزنتتد متتا
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چی تزی را ک ته در راه ختتدا دادهای تم پتتس نمی گی تر یم (انسا االشتتراف 1379 ،ق )193 :360

اینها نمونههایی از رهایی و آزادگی یاران و همراهان حسین
امام حسین

است.

 ،در آغاز خروج از مکه و رفتن به سمت عراق فرمود:

إ
َْ
ا
َْ
َم ْ َ کقنَفینقَبقاال َُمهج ُ
اقِنَراحال َُمصابحقَ
رحلَمعناقَف َ
هَموونقَعیلَلققءاهللَنف َسهَفلی

انشقءاهلل؛َ(ا هد فدها هاا طه فَ )53 1321،
َ

هرکس آماده است در راه ما از خون خو یش بگذرد و جانش را در راه لقای پروردگار

تقدیم کند مهیای حرکت باشد که من فردا صب انشاءاهلل حرکت خواهم کرد.

معلتتوم استتت ک ته لبیک گو ی تان بتته ای تن دعتتوت ،وارستتتگان از جتتان و جهتتان بودنتتد وگرنتته
همسفر و همرکا

موالیشان نمیشدند .نقطۀ مقابل یاران امام ،ستپاه عمتر ستعد استت کته

پاگیر قدرت ،ثتروت ،شتهرت و شتهوت هستتند و بتا ایتنکته میداننتد امتام فرزنتد پیتامبر
استتت و بست تیار ی از آن تتان روایت تات پیت تامبر در س تتتایش اباعبتتداهلل را میداننتتد امتتا بتته رو ی او
شمشیر میکشند و از هین قساوت و جنایتی رو یگردان نیستند.

کانون رحمت و شدت (والیت و برائت)
نمیتوان مؤمن و مسلمان بود و نستبت بته دینبتاوران و دیتنیتاوران ،رحمتت و محبتت و
مودت و نسبت به زشتکاران و دینستیزان ،غضب و نفرت و برائت نداشت.
یک تی از محتتور یتردین آموزههتتا در ز یارتنامتتهها هم تین موضتتع گیری مشتتخص و روشتتن
ل
است؛ سالم و لعنت ،سلم و حر و قر و برائت ،در ز یارتنامتهها؛یعنی ،تعیتین ایتنکته
بتا چته کتس باشتیم و از چته کستی بگستلیم و فاصتله بگیتر یم .در ز یتارت امتام حستین

در

نیمه رجب میخوانیم:

َ
ا
ا
اهللَم ا ْ َاع ا ائکم؛َ(مهتت حا جدییتت،
اهللَبا ی اقرت َ
ک
ىا َ
مَوَمبحب ا کمَوَابا ُارءَایلَ ى
ِنَاتقا ااة ُ َایلَ ى
َ )422 1340

من بتا ز یتارت و محبتت شتما بته بارگتاه الهتی تقتر

همین دشمنان نفرت و بیزار ی میطلبم.

متییتابم و بتا همتین محبتت از

ایتن فضتیلت بته همتۀ متا میآموزانتد کته نمیتتوان هتم بتا ستتمگران بتود و هتم بتا دادگتتران؛
نمیشتتود دل ،هتتم محبت گتتاه پا ک تان باشتتد و هتتم پلی تدان؛ همچنتتان ک ته برخ تی بتتا هم تین
انگاره ،سلوک با هر دو را جایز و حتی افتخار میدانند! به دیگتر ز بتان می گو ینتد چنتان بایتد
زندگی کرد که کافر و مسلمان ،خو

و بد ،هر دو با شما بجوشند و حتی پس از مر هتر دو

تو را از خود بدانند!
چنین نگاه و نگرهای با رو دین همساز نیست و هر کس چنین باشد خلتل و نقتص در
باور و عقیدهاش راه یافته است.

صحابه امام حسین  ،ویژگیها و فضیلتها ()1

در قرآن کر یم نیز وقتی دوستان و همراهان پیتامبر معرفتی میشتوند ،بتارزتر ین و یژگتی آنتان
لّ
ّ
ل
رحماء بینهم (فتت  )27 /شناستانده میشتود؛ یعنتی ،شتدت و رحمتت
اشد لاء علی الکف ِار
ّ
در حد متعادل در رفتار آنان نسبت به دشمن و دوست تجلی دارد.
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ُ
نقَوَالبرائهَم ََع ُ اونق؛َ(کحترادن ار ، 1403جَ )58 27
کمقلَال ا َی َوال ََی ُب
ى
کمال دین پذیرش والیت ما و دور ی و برائت از دشمنان ماست.

ام تتام ص تتادق
و میفرماید:

نف تترت و بیت تزار ی از دش تتمنان را نش تتانۀ ص تتداقت در محب تتت میدان تتد

َ ا ََ
رأَم ْ ََع ُ اونق؛َ(ا بکدت م کتتَ )62 1381،
ههیقَْ کذ ََم ى اَادعیََب
نقَو ْملَ ََی اب ى
درو می گو ید آنکه ادعای دوستی ما دارد و از دشمنان ما دور ی نمی گم یند.

کتتربال ،جلوه گتتاه محبتتت و عشتتقورز ی بتته ستتاحت ر بتتوبی و کینتته و خشتتم و بیتتزار ی از

ح تتقس تتتیزان و تبهکت تاران اس تتت؛ یت تاران حست تینی عاش تتقانه بتته ام تتام مینگرن تتد و ص تتادقانه
و عالمانتته چشتتم در چشتتم او دارنتتد تتتا چتته خواهتتد و چتته فرمای تد و هنگتتام ک ته بتته دشتتمن

میرستتند چنتتان شتتعلهور از نفتترت و خشتتماند ک ته کوچ تکتر ین تردی تد و تزلزل تی در ستتتیز بتتا
ّ
ّ
آنان نمییابند .در رجز صتحابه حستینی نمونتههای فتراوان از ایتن رحمتت و شتدت و تتوال و
ّ
تبری مییابیم.
ّ
حجتتاج بتتن مستتروق جعف تی _ متتؤذن کتربال _ هنگتتام اذن گتترفتن از امتتام بتترای نبتترد در رجتتز
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خو یش خطا به امام و دشمن می گو ید:
فتتتدتک نفستتتی هادیتت ًتا مهتت ّ
تدیا
ّ ً
لثت ت ت ّتم ابت ت تتاک ذا َ
علیت ت تتا
النت ت تتدی
َ
الحست لتن الخیتتر َ
و َ
التقتتی الوفیتتا

الی ت تتوم القتت تتی جتت ت َ
تدک ّ
النبیتت تتا
ّ
ل
ذاک الت ت تتذی نعرفت ت تته الوصت ت ت ّتیا

و ذا الجنتاحین الفتتی الکمیتا
و استداهلل َ
الشتهید ّ
الحیتا

(رجال طوسی 73 :1415 ،و ارشادمفید 1413 ،ق ،ج)78 :1

هستتتیام فتتدای تتتو بتتاد یتتا حستتین! جتتان نتتاچیز متتن تقتتدیم تتتو ای متتوال! ای هتتدایتگتتر
هتتدایت شتتده ،امتتروز َجتتدت پی تامبر ،پتتدرت عل تی بخشتتنده و جانش تین شایستتته پیتتامبر و
بترادرت حستتن را کته در وفتتا و تقتتوا برتتتر ین استت و جعفتتر طیتار و حمتتزه _ شتتهید جاودانتته _ را
ز یارت خواهم کرد.
ابوثمامه صائدی که پیش از کربال نیز از مجاهدان شجاد و سوارکار جبهتۀ امیرالمتؤمنین
علی

در تمام نبردها بود در رجز خو یش با مطلع:

عتتتتت ً
تزاء ول المص ت ت ت ت تتطفی و بنات ت ت ت ت تته
رحمت خود نسبت به خاندان پیامبر

ّ
خیرالنتاس ستبص ّ
محم َتد
علی حبس

(مناقب ابن شهر آشو )105 :4 ،1405 ،

بهو یژه اباعبداهلل الحسین و خانوادهاش را باز

می گو ید و نفرت خود را از پلشتی و زشتی رفتار دشمنان بیان میکند.
در سخنان و رجزهای دیگتر صتحابه حتتی نوجوانتانی چتون عمترو بتن جنتاده و قاستم بتن
الحسن نیز در بلیغتر ین شیوه این والیت و برائت را میتوان یافت.
هخالص در بینش و منش

اخالد ،یکتایی در گفتار و رفتار است ،اخالد در نیت و انگیزه ،اختالد در ستخن
و خلود و صفا و پا کی در رفتار از دیگر و یژگیهای یاران حسینی است.
آنتتانک ته بتترای ختتدا ختتالص میشتتوند؛ یعن تی ،از شتتائبهها ،خودخواهیهتتا ،ر یا کار یهتتا،

ّ
تعلقات و هر آنچه غیر خداست رهایی مییابند؛ اولتین دستتاورد اخالدشتان ،رهتایی از
اغوای شیطانی است .شیطان خود در َنص صر ی قرآن می گو ید:
ْ ا
ا َ َُ
کَ ىم ُهن ُ
ی؛َ( ر  َ )83،82/
مَاْلخلص ْ َ
َعبقد َ َ
یَ ىاال َ َ
کَالوو ی اهنمَاحع َ
تقلَفبعزت َ
َ
خدایا به ّ
عزتت سوگند همگان را اغوا و گمراه میکنم جز بندگان مخلص تو را.

اخالد ،رهایی استت .آنکته اختالد دارد ،بنتد از پتا گسستته استت ،بتال و پتر پترواز دارد و
رفتن او در اسارت زنجیرهای هوا و هوس و دلبستگیها نیست .خاستگاه اخالد ،علتم
و یقین است.
ُ

ُ
زاتا ح می ،1387،
یَ،مثار ََالعلامَ،اخاااَالعمال؛َ(مد خیبم 
تاببَاالخاااَالیقا ْ َ
جَ )402 1

در کربال و عاشورا ،یاران خالصانه سخن می گو یند ،خالصتانه عبتادت متیکننتد،

خالصانه میجنگند و خالصانه به شهادت میرسند.

آنان که ناختالص بودنتد و هتزار رشتتۀ پیتدا و پنهتان بته دستت و پتای ارادهشتان بستته بتود
رفتند ،یکی همچون عبیداهلل بن لح ّر جعفی موقعیتش را بهانه کرد و همراه نشد ،یکی دیگر

صحابه امام حسین  ،ویژگیها و فضیلتها ()1

اخالد ،خالد گاه انسان استت .علتی

میفرمایتد :فتی االختالد یکت ل
ون الختالد،
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_ هرثمتته بتتن اب تی مستتلم _ ِمهتتر فرزنتتدی را بهانتته کترد و دیگتتران چتتون عمتتروبن قتیس مشتترقی و
ّ
طرما بن عدی اموال و امانات و تجارت را محمتل و عتذر رفتتن و همتراه نشتدن کردنتد و از
فوز و توفیق همراهی بازماندند.
ام تتا یت تاران مخل تتص ،از زن و فرزن تتد و خان تته و خانم تتان و مقتتام و ج تتان گذشتتتند و هت تین
ناخالصی در خو یش نگذاشتند تا پتا ک و رستته و رهتا در میتدان عاشتورا جانفشتانی کننتد.
عتابس بتن ابتی شتبیب شتتا کری ،حتتی لبتتاس رزم بیترون افکنتتد تتا نهایتت رهتایی را نمتتایش
دهد .تشنهتر ین مجاهد میدان _ ابوالفضل العباس _ آ فرو نهاد و دا نوشیدن بتر دل آ
گذاشت؛ در یا بکشد منتت رودی هیهتات! و قاستم _ شتهدنوش عاشتورا _ همتۀ شتیر ینیها و
ل
حالوتهتتا را در شتتهادت جستتتوجو کترد .لبر ی تر بتتن لخضتیر همتتدانی _ ستیدالقراء کتربال _ در
آخر ین لحظههای میدان رفتن در بیانی خالصانه این گونه با امام خو یش سخن گفت:

َْ ُ َ
َ
واهللَیقب َرتولَاهللَلق ََم اَ
کَ ا
تقط َََفیاکَاعواقئنقَ
یَ ََی َْی َ َ
نَنقق ىتلَب َْ َ
کَعلینقَا َ
َاهللَب َ َ
ىَ
َ َ
یَ ََی َ َ َْینقَشفیعقَ؛َ( ه دةا یحتر، 1414،جَ )266 1
کَیومَالقیقمهَب َْ َ
ون ََج ا َ َ َ
حیتَیک
اَ

بتته ختتدا ستتوگند ای فرزنتتد پیتامبر ،خداونتتد بتتر متتا منتتت گذاشتتت کته پتیشرو ی تتتو
ّ
توفی تق جهتتاد بی تابیم و قطعهقطعتته شتتو یم و شتتفاعت جتتدت پی تامبر را در قیامتتت
فراچنگ آور یم.

اخالد ،جان کربالست و یاوران عاشتورا ختالصتر ین صتحابهای هستتند کته تتار یخ بته
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ختتو یش دی تده استتت و ای تن توص تیفی بتتود ک ته امتتام عاشتتورا نی تز در عاشتتورا بتتدان اشتتاره ک ترده
است.
ادامه در شماره بعد
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