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شجاعت و دالوری
رزمگاه ،آزمونگاه انسان و لحظههای خطیر خطر ،جلوه گاه ارادههای ستتر و جانهتای
نیرومنت تد و ش تتجاع اس تتت .حض تترت علیا کب تتر

در دور دوم نب تترد در می تتدان کت تربال در رج تتز

خویش فرمود:
َ
َ
و ظ َهت َترت ِمتتن بعتتدها مصتتادق
الحرب قد بانت ل َهتا الحقتائق
َ َ َ
ّ
توعکم او تغم تتد البتتتوارق
مجم ت
تار ق
و اهلل رب الع ت ت ت تترش النف ت ت ت ت ِ
جنتتگ حقتتایق را آشتتکار میستتازد و جلوههتتای حقیقتتت پتتس از آن چهتتره مینمایتتد .بتته

پروردگار عرش سوگند که هرگز گروه شما را رها نخواهم کرد تا شمشیرها در تنهایتان (یتا در

غالف) قرار گیرند.

(آینه در کربالست)397 :1388 ،

شجاعت و دالوری فضیلتی است کته دشتوارترین ،تلختترین و هولنتا کترین رو یتدادها را

تحملپذیر میسازد .یاران حسین ،نه تشنگی ،نه گرسنگی ،نته زختم ،نته تمستخر و نته متر

را به چیزی گرفتند آنان عاشقانه و بیبا کانته رو یتاروی تیرهتا و تیغهتا و نیزههتا میایستتادند و
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میجنگیدند و به تعبیر و توصیف شکوهمندی که از آنان شده است:
َ َ
َ
َ
و الخیتتل ب تتین َمتتد ّعس و مکت تردس
ق ت ت ت تتوم ِاذا ن ت ت ت تتودوا ِل ت ت ت تتدفع م ِل َّم ت ت ت تته
َ
َ
ّ َ ََ
یته ت ت َ
بسوا القل َ
تافتون ِال ت تتی ذه ت تتاب االنف ت تتس
روع فتاقبلوا
توب علتی التد
ل ِ
گروهتتی کتته چتتون رو یتتاروی دشتتمن قتترار گیرنتتد و دشتتمن غتترق در ستتال و ستتواره باشتتد،
قل هایشان را بر زرههایشان میپوشانند و تا لحظ جان دادن شجاعانه میجنگند.

ّ
(اللهوف علی قتلی ّ
الطفوف)162 :1389 ،

در یتک معادلته ستتاده دستتکتم رو بتهروی هتتر یتک از یتتاران امتام دویستتت نفتر ایستتتادهاند؛

آنان آب و غذا و تدارکات کتافی دارنتد و اینستو در محاصتره ،نته آب ،نته غتذا و نته زاد و توشت
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کافی اما با اینکه میدانند کشته میشوند در چهرههایشان نشانی از هراس و تراس نیست.

رجتتز خوانتتدن در چن تتین متتوقعیتی خ تتود حماستته اس تتت؛ آن هتتم ا گتتر رجزختتوان کتتودک و

نوجتتوان باشتتد؛ یتتازده دوازده ستتالهای ک ته دمتتی پتتیش پتتدرش در همتتان میتتدان شتتهید شتتده

و او متتتادر داغدیتتتدهای در کنتتتار ختتتویش دارد بتتتا و لبتتتانی عطتتتش زده ،در مقابتتتل دشتتتمنانی

خونخوار میخواند:

امیت ت ت ت تتری حست ت ت ت تتین و نعماالمیت ت ت ت تتر
عل ت ت ت ت ت ت ت ّتی و فاطم ت ت ت ت ت ت تته و ال ت ت ت ت ت ت تتداه
َ
ّ
لتتته طلعتتته مثتتتل شتتتمس الضتتتحی

س ت ت ت تترور فتت ت ت تتؤاد البشتت ت ت تتیر َ
النتت ت ت تتذیر
َ
و هت ت تتل تعلمت ت تتون لت ت تته ِمت ت تتن نظیت ت تتر
لتت ت ت تته غتت ت ت ت ّتره مثتت ت ت تتل بتت ت ت تتدر َمنیتت ت ت تتر

آقا و رهبر من حسین است و چه رهبری! او شادیبخش جان پیامبر ،بشیر و نذیر استت؛
پدر و مادرش علی و فاطمهاند آیا همتراز او کسی را مییابیتد و میشناستید ستیمایش چتون
آفتاب میدرخشد و پیشانیاش روشنای ماهتاب دارد.
اگر کودکی چون عمرو بن جناده این گونه شجاعانه میجنگد پیری چون عتابس بتن ابتی
شتبی

شتتا کری نیتز چنتتین استت .عتتابس ،دلیتر و شت

زنتدهدار و ستتخنور و شتاعر بتتود .راوی

حتتدیث در کوفتته و شخصتتیتی عتتالم و پیتتری متتوی ستتدید ک ته پیتتامبر را نیتتز درک ک ترد بتتود ،روز
عاشورا با خویش گفت:

َ
َ َ
نَّهذاَّالیومَّینبغیَّلناَّانََّّنطلبَّفیهَّاالجرَّبکلََّّماَّقدرناَّعلیهَّفانهََّّالعملَّبعدالیومَّوَّ
ف ِا َّ
اّناَّه َ َّوَّاحلسابَّ .

این را گفت و خود را به امام در کنار میدان رساند و به امام عتر

کترد :یتا اباعبتداهلل هتیچ

آفریدهای بر زمین ،نزد متن عزیزتتر و محبتوبتر از تتو نیستت .ا گتر میتوانستتم بتا چیتزی بهتتر از
راه تو و پدرت هستم.
در میدان کسی هماوردش نبود ،فریاد زد االفیکم رجل یک مرد در میان شما نیست کته
به میدان آید و بجنگد
عمتر ستتعد گفتت :بتتا او نمیتوانیتد بجنگیتتد ،ستنگبارانش کنیتتد ،عتابس کالهختتود و زره را
دور افکن تتد و در می تتان به تتت و ش تتگفتی همگ تتان ،جنگی تتد ت تتا ب تتر اث تتر س تتنگها و زخمه تتا و
شمشیرها بر خا ک افتاد.
شیرین یاران حسین است .رزم در تشنه کامی و برهنگی تنهتا رستم
لبخند بر مر  ،شیو
ِ

عتتابس نبتتود ،همت یتتاران ،ستتروگونه و کتوهوار ایستتتادند و حماستته آفریدنتتد و درس شتتجاعت و
فدا کاری به تاریخ آموختند.
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جان ،از شما دفاع کنم ،دریغ نمیورزیدم ،درود بر تو یا اباعبداهلل ،خدا را گواه می گیرم کته بتر
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والیتمداری
یاران بصیر عاشورا ،امامشناس و والیتمدار بودند؛ معرفت آنان نسبت به امتام ختویش،
در رفتار عاشقانه ،عالمانه و پا کبازان آنان نسبت بته امامشتان تجلتی یافتته بتود .آنتان عتارف
بتته حتتق امتتام بودنتتد و بتتا همتتین معرفتتت و شتتناخت ،پا کبتتازی و سرافشتتانی و فتتدا کاری در راه
امام را با هم وجود در سختترین آزمونها و موقعیتها پذیرا شدند.
یت تتاران امت تتام ،مصت تتداق بت تتارز تت تتولی و تبت ت ّتری بودنت تتد .هت تتم دوستشت تتناس بودنت تتد و هت تتم
دشمنشناس؛ به همان شدت که ارادت و عشق به امام داشتتند بته همتان انتدازه از دشتمن
حتتق ،نفتترت و برائتتت داشتتتند .هتتم امتتام هتتدایت را میشتتناختند و هتتم امتتام ضتتاللت را .در
منزل ثعلبیه وقتی میان امتام و یکتی از مستافران مالقتاتی صتورت پتذیرفت ،مستافر تفستیر آیته
َّ
بامام ِهم (اسراء )71 /را پرسید ،امام فرمود:
یوم ندعوا کل اناس ِ

ََ
ََ
احلنههَّوَّ
ِامامََّّدعاَّایلَّهدیََّّفاجابواَّالیههَّوَّامهامََّّدعهاَّایلَّضهللهََّّفاجهابواَّالهیهاَّههالال َّیفَّ ج
ههَّوَّفر یه ََّّیفَّ َ
السههعیرَّ(سووخنا حسووی ب و
احلن ِ َّ
ههالال َّیفَّالنههارَّوَّهه َ َّهوَّقولهههََّّتعههایلَّفر یه ََّّیفَّ ج
علی َّ )135 :1386

آری ،امتام و پیشتوایی هستت کته متردم را بته راه راستت و بتته ستوی ستعادت و خوشتتبختی
میخوانتتد و گروهتتی بتته وی پاستتخ مثبتتت داده و از او پیتتروی متتیکننتتد و پیشتتوای دیگتتری نیتتز
سال اول ،شماره ،4زمستان 1395
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هست که به سوی انحراف و بدبختی دعوت میکند ،گروه دیگری نیز به وی جتواب مثبتت
میدهند که گروه اول در بهشت و گروه دوم در دوزخ است امام سدس فرمود معنای آیته دیگتر
که فریق فی ّ
الجنه و فریق فی َ
السعیر ،گروهی در بهشتاند و گروهی در دوزخ ،همین است.
یاران حسینی به کمال دین رسیده بودند و کمال دین ،همین قرار گترفتن ز ی ِتر چتتر والیتت

و برائت از دشمنان است .کمال دین را حضرت رضا

این گونه بیان کردهاند:

البرائهَّ ِمنََّّ َعد ِوناَّ(بباراال،رار  1403ق ج َّ )58 :27
کمالََّّالدینَّوالیتناَّوَّ ِ َّ

پیر عاشورا ،جابر بن عروه انصتاری ،در میتدان نبترد وقتتی رجتز میخوانتد ،در رجتز ختویش
دفاع از اباعبداهلل را دفاع از پیامبر میدانست و می گفت:
ّ
و خنت ت ت ت ت تتدف ثت ت ت ت ت ت ّتم بنت ت ت ت ت تتو نت ت ت ت ت تتزار
ق ت ت تتد علم ت ت تتت حق ت ت تتا بن ت ت تتو غف ت ت تتار

بنصت ت ت ت ت ت ِترنا الحمت ت ت ت ت تتد المختت ت ت ت ت تتار
ّ
الطیبتت ت ت ت تتین ّ
الستت ت ت ت تتاده االخیت ت ت ت ت تتار

ی ت تتا ق ت تتوم حت تتاموا عت تتن بنیاالطهت تتار
ّ
صتت ت تتلی علتت ت تتیهم ختت ت تتالق االبتت ت تترار

قبایتتل بنیغفتتار و خنتتدف و نتتزار بتته ختتوبی میداننتتد کتته متتا یتتاور و جتتان باخت ت پیتتامبر
برگز یتتده ختتداییم .ای متتردم ،حتتامی و یتتاور خانتتدان پتتاک و پیشتتوایان متتردم نیکوکتتار باشتتید،
خاندانی که درود آفریدگار نیکان و درست کاران بر آنان باد.
(آینهداران آفتاب)718 :1387 :

ح ت ّتر ب تتن یز ی تتد ر ی تتاحی ،ی تتار آزاده و ج تتوانمرد عاش تتورا ،در رزمگ تتاه کت تربال پ تتژوا ک ص تتدایش
میپیچید که:
َ
َ
َاضت تترب فت تتی اعنت تتاقکم َ
بالس ت تتیف
ِا ّنت تتی ا َنت تتا الحت ت َّتر و مت تتأوی الضت تتیف
َّ
َ
َ
َ
تف
تف
اضت ت ت ت ِتربکم و ال اری ِمت ت ت تتن َحیت ت ت ت ِ
ع تتن خی تتر َم تتن َح تتل ب تتالد الخی ت ِ
م تتن حتت ّترم ،پناهگتتتاه میهمتتتان و ز بتتتانزد مهمتتتاننوازی ،کتتته گردنهایتتتتان را بتتته شمشتتتیر
ّ
میستتدارم؛ متتن پاستتدار بهتتترین متترد ستترزمین مکتتهام .متتیجنگم و شمشتتیر متتیزنم و پتتروا
نمی کنم که نبرد من ستمگرانه نیست.
(همان)646 :

در ایتتن رجتتز چنتتد نکتتته هستتت ،نخستتت آنک ته بتته پیمانشتکنی و مهمتتانکشتتی کوفیتتان

دفاع از امام دفاع از کعبه است و نکت سوم آنکه دفاع از امام را عین عدالت و مصتداق بتارز
ستمستیزی معرفی میکند.
متترور رجزهتتای یتتاران عاشتتورا ،سرش تتار از اشتتارات والیتمتتداری یتتاران استتت و برائتتت از
بیتتدادگران ،ابوشتتعثاء کنتتدی در رجتتز ختتود ،تقابتتل میتتان دو جبهتته حستتین
بیان میکند و می گوید:
یتت ت تتا ّ
رب ِا ّنتت ت تتی للحستت ت تتین ناصتت ت تتر

و عمرستتعد را

َ
تاجر
والبت ت ت ت ِتن ست ت ت تتعد تت ت ت تتارک و هت ت ت ت ِ

پروردگارا من یاور حسینم و از ابنسعد دوری و بیزاری میجویم.

(همان)704 :
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اشتتاره متتیکنتتد ک ته علتتیرغم دعتتوت از امتتام بتته جتتای حمایتتت و پتتذیرایی ،مقابتتل او شمشتتیر
ّ
کشیدند .نکت ّ
دوم امام را بهترین مترد سترزمین مکته ،یعنتی سترزمین وحتی میدانتد و گتویی
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مظهر ارادت و تسلیم در مقابل والیت حسینی ،ابوالفضل ّ
العبتاس استت کته پیتک امتین
امام ،محافظ و جانبتاز او بتود و در حماست شتکوهمند رفتتن بته علقمته ،وقتتی خنکتای آب،
دستتتان تشتتنهاش را نواختتت و آب را تتتا فضتتای ل هتتای خشتکیده فتترا آورد ،ناگهتتان بتته یتتاد
لبان تشن برادر و امام خویش افتاد و با خویش گفت:
َ
تت ان تک ت ت ت ت تتونی
ی تتا نف تتس م تتن بعدالحس تتین ه تتونی
فبع ت ت ت ت تتده ال کن ت ت ت ت ت ِ

تین
ه ت ت تتذا حست ت تتین شت ت تتارب المن ت ت تتون
و تشتت ت ت ت ت ت تتربین بتت ت ت ت ت ت تتارد العتت ت ت ت ت ت ت ِ
الفعت ت ت ت ت ت تتال صت ت ت ت ت ت تتادق امت ت ت ت ت ت تتین
هیه ت تتات متت تتا ه ت تتذا فعتت تتال دینتت تتی
و ِ
ای من! مباد بعتد از حستین بمتانی .متوالی تتو حستین متر مینوشتد و تتو میختواهی آب

گوارا بنوشی نه ،این رسم و راه جوانمردی و دینداری و صداقت نیستت و آن گتاه کته دستت

راستتش جتدا میشتود ،می گو یتتد متن از دیتنم و از امتتام صتادق پتا ک ستتیرتم کته از نستل پیتتامبر

است حمایت میکنم.

و عت ت ت تتن امت ت ت تتام صت ت ت تتادق الیقت ت ت تتین

َّ
الن َبتت ت تتی ّ
الطتت ت تتاهر االمتت ت تتین
َنجتت ت تتل

(بحاراالنوار)36 :45 ،

نکتته آن استت کته دفتاع ابوالفضتل بته پتتاس و انگیتز بترادری نیستت کته حستین را «امتتام»
خویش میدانتدّ .
حتتی کتاروان استیران نیتز در تمتام راه ،والیتپتذیر بودنتد و چشتم و گتوش بته

ّ
سیدالساجدین ستدرده بودنتد و در تصتمیم گیریها ،هتدایت و اشتارت
سخنان امام خویش
سال اول ،شماره ،4زمستان 1395
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امام را محور و مبنا قرار میدادند.

عشتتقورزی و محبتتت آنتتان بتته اباعبتتداهلل و سیدالستتاجدین ریشتته در همتتان بتتاور عمیتتق

والیت داشت نه رشته خویشاوندی و خانوادگی ،حتی وقتی رباب _ همسر وفادار اباعبداهلل

الحسین _ در مجلس ابنزیاد سر امام را برداشت و بوسید و بر دامن گذاشت و گفت:
َ َ
َ
اق َصت ت ت ت ت تتدته ا ِس ت ت ت ت ت ت ّتنه االدعی ت ت ت ت ت تتاء
و احستت تتینا فت ت تتال نستت تتیت حست ت تتینا
َ
َ
الس ت ت ت ت تتقی اهلل ج ت ت ت ت ت َتان ِبی ک ت ت ت ت تتربالء
غ ت ت ت ت ت تتادروه بکتت ت ت ت ت تتربالء صتت ت ت ت ت تتریعا
و احسینا! متن هرگتز فرامتوش نمتی کنم و نختواهم کترد کته لشتکر کفتر بتا پیکتر حستین و بتا

نیزههتتا چتته کردنتتد و از یتتاد نمیبتترم کتته جنتتازهاش را در کتتربال روی ختتاک رهتتا کتترده و دفتتن
نکردند ،او را تشنه کشتند! خداوند هیچوقت کربال را سیراب نسازد.

(بررسی تاریخ عاشورا)157 :1372 ،

ایتتن مرثیتته ،بتته ستتب

صتترفا همستتر امتتام بتتودن گفتتته نشتتده بلک ته عظمتتت امتتام و عمتتق

جنایت دشمن را روشن میسازد.
آموز اصحاب حسین به هم ما همین است که:
َ

اللَّمههنَّاعههدائکم(َّ.مفوواحی العنووا
اللَّبز یههارتکمَّوَّمبحب ه کَّمَّ َ َّوَّابههر ََّّایلَّ ِ َّ
ِانََّّاتقه َهببََّّایلَّ ِ َّ

بیحاَّ )442 :

کربال آموخت که باید هر روز جبهه خویش را تعیین کنیم و معلوم کنتیم بتا کته هستتیم و بتا
که نیستیم .همین است که خواندن زیارت عاشورا که پیام محوری آن همتین استت ،در هتر
روز توصیه شده است.

صبر و استقامت
صتتبر بتتر شتتدائد و استتتقامت در راه تحقتتق آرمانهتتای دینتتی آنقتتدر دشتتوار و طاقتستتوز و
کمرشتکن استتت ک ته پیتتامبر فرمتتود ستتور هتتود پیتترم ک ترد؛ شتتیبتنی ستتور هتتود ،پرستتیدند :چتته
چیزی از آن سوره شتما را پیتر کترد آیتا داستتان انبیتا و نتابودی ا ّمتهتا فرمتود خیتر ،بلکته ایتن

قول خداوند که فرمود فاستقم کما ا ِمر َت( . ...ترجمه قرآن کریم)234 :1374 ،

وقت تتی ص تتحن نب تترد داغ و مر ر یتتتز و می تتدان غ تترق ختتتون و هی تتاهوی جنگ تتاوران استتتت

گریز میافتند.
در آزمونگاه خوف و جوع و نقص اموال و انفتس تنهتا صتابران ،فتائز و سترفراز و پیروزنتد و در
لحظتتههای هولنتتا ک رو یتتارویی ،تنهتتا مؤمنتتان بتته نصتتر و فتتت الهتتی ،و شتتیفتگان شتتهادت و
وصال گام فتراپس نمی گذارنتد .قترآن کتریم در توصتیف هنگامت جهتاد و شتهادت ،از کستانی
یتتاد متتیکنتتد کتته از وحشتتت و تتترس بتته شتتیو بیهوشتتان و وازدگتتان و متتر رستتیدگان نگتتاه
َ
متتیکننتتد ،چشتتمهایی ک ته گتترد شتتدهاند و متتر در آنهتتا پرستته میزنتتد ینظت َ
ترون الی تک َنظت َتر
ّ
ّ
المغشتتی علیتته متتن المتتوت (محمتتد )20 /و تتتدور اعیتتنهم کالتتذی یغشتتی علیتته متتن المتتوت
(احزاب.)19 /
راز آنتتان کته شتکی

و استتتقامت نمیورزنتتد آن استتت کته استتیر و دلبستتتهاند و دلتتواپس از

صحابه حسین  ،ویژگیها و فضیلتها ()2
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دست دادن داشتهها و سرمایههایند آنان که ختدا را مشتتری ،تتن را کتاال و بهشتت را بهتای از
تتتن گذشتتتن میداننتتد چتته بتتا ک و پتتروای خطتتر دارنتتد .آنک ته از ختتود رستتته استتت بتته تعبیتتر
امیرمؤمنان علی

:

یفَّالزالزلَّوَّقورََّّوَّیفَّاملکارهَّصبورَّ؛َّ(،هجالب غه َّ )288 :1387

در لغزشگاهها استوار و باوقار و در سختیها صبور و شکیباست.

در کربال ،یاران پا کباز حسینی در موقعیت محاصره ،تمسخر و شماتت ،تحقیر و تهدیتد و
در برهنگی شمشیرهای حریص و نیزههای شقاوت و تیرهای قساوت جز صتبر و صتالبت از
خود نشان ندادند.
امتام عاشتورا ،ختود در موقعیتهتای گونتاگون آنتان را بته صتبر دعتوت متیکترد و نتتای ایتتن
صبوری را نیز گوشزد میکترد .صتب عاشتورا ،پتس از برگتزاری نمتاز صتب  ،امتام در خطابتهای
کوتاه اما پرشور و آتشین فرمود:

َ
احلنهانَّالواسهعهَّ َّ
صبراََّّ َّ
بینالکرامَّمفاَّاملوتََّّ َِّاالََّّقنطهرهَّتعب ََّهبَّبکهمَّعهنَّالبهال َّوَّالضهرا ِ ََّّایلَّ ج
َ
وَّال ه َهنعمَّالدامئههههَّف ههایَّکمَّیکه هرهََّّانََّّین ق ههلَّ ِم ههنََّّسههه نََّّایلَّقص ههرَّوَّم ههاَّه ه َ َّهوَّالع ههدائکمَّ ِاالََّّ َّ
َ
َّک َمههنََّّ َین قههلََّّ ِمههنََّّقصههرََّّایلَّس ه نََّّوَّعههذابَّ؛َّ(سووخنا حسووی ب علووی از م ینووه حووا ک ورب

َّ )182 :1374
سال اول ،شماره ،4زمستان 1395
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ای بزر زادگان ،صبور و شکیبا باشید که مر جز پل و گذرگاهی نیست که از رن
و سختی ،شما را به بهشت بیکرانه و نعمتهتای جاودانته میرستاند .کتدامیک از

شما خوش ندارد که از زندان به قصر درآید .همین مر برای دشمنان شما رفتن از
قصر به زندان و شکنجه گاه است.

ایمان و ح ّ الهی و اعتماد وثقه به قول خداوندی ،راز اصلی صبوری و پایتداری یتاران و
ّ
ّ
حتی احساس لذت و حالوت کردن هنگام مواجهته شتدن بتا مصتائ و شتدائد استت؛ ا گتر
َ
قاسم بن الحسن احلی من العسل می گوید و مر را شهد و شیرینی میانگارد از همتین
خاستگاه و سرچشمه است.
ّ
در ز یتت تتارت ناحیتت تته مقدستت تته ،حضتت تترت اباعبتت تتداهلل الحستت تتین
خوانده میشود:

«محتست ت ت

صتت تتابر»

السلمَّعیلَّاملح سبَّالصابرَّ،السلمََّّعیلَّاملظلومَّبلناصر؛ َّ

ست تتالم ب ت تر آن ش ت تکیبایی ک ت ته دل در شت تتمارش خت تتدای خت تتود داشت تتت و بییت تتاور و
ستمدیده بود.

همین ویژگی برای ابوالفضل العباس در زیارتنامه آمده است.
ّ
امام در یارانش تجلی کترده بتود و آنتان نیتز محتست صتابر بودنتد و متناست

بتا درجتات و

کماالت خویش ،صبور صحنههای هولنا ک و ارادهشکن.
اینکه امام یاران را به عبادت و ّتهجتد و زمزمته بتا محبتوب میخوانتد بترای همتین استت.
کستتی ک ته ش ت

بتتزر داشتتته باشتتد میتوانتتد روز بتتزر را رقتتم بزنتتد .آنتتان ک ته زاهتتد ش ت اند

میتوانند «شتیر» روز باشتند .کستی کته شتبانگاه ختوف دارد و شتکرگزاری ،روزی همته «فتر »
خواهد داشت علی در توصیف همین انسانهاست که میفرماید:
َ

َ َ

َ

هذ َّکرَّیبی ه ََّّ َحه ِهذراََّّوَّیصههب ََّّف َبحههاَّ؛َّ(،هجالب غووه
ُیس هَّ َوههههََّّالش هکَّبََّّوَّیصههب ََّّوَّههههََّّاله َّ

َّ )288 :1387
شت

را بتتا «ش تکرگزاری» بتته صتتب میرستتاند و روز را بتتا ذک تر ،بتتا ایتتن همتته ترستتان و

هراسان است اما صبحگاهان نشاط و سرزندگی در رفتارش پیداست.

در ستتدیدهدمان عاشتتورا ،پتتس از نمتتاز صتتب  ،امتتام در جمتتع یتتارانش ک ته از ستتفر شتتبانگاه

دشمن نگریست و سر به آسمان برداشت و با خدای خویش زمزمه کرد:

َ
َ
َ َ
یبثقههَّوَّع َهدهََّّ
ل َّ َّ
اللهمَّان َ ََّّثقیتَّیفَّکَّلََّّکربََّّوَّرجایئَّیفَّکَّلََّّ ِشدهََّّوَّان َ ََّّیلَّیفَّکَّلََّّامرََّّن َهَ َّ
َ
َّکمََّّ ِمنََّّ َههمََّّ َیضهع ََّّفیههَّالف َهوادَّوَّ َت ِقهلََّّفیههَّاحلیلههََّّ َ َّوَّ خیهذلََّّفیههَّالصهدی َّوَّیشهم ََّّفیههَّ
َ َ َ
کَّفکشهفتهَّ َ َّوَّفب َجتههَّ
هنَّ ِسهوا َ َّ
ههَّبهکَّوَّشهکوتهََّّالیهکَّرغبههََّّمهینََّّالیهکَّ َع َم َ َّ
العهدوََّّان َزل َت َ َّ
ََ
لَّ َرغبهَّ؛َّ(سخنا حسی ب علی از م ینه حوا :1374 ...
لَّنعمهََّّوَّم َنَتیَّکَّ ِ َّ
فان َ ََّّو یلََّّکَّ ِ َّ
َّ )185
خدایا تکیه گاه و اعتماد من در هنگامه سختی و رن تویی و امیتد در رو یتدادهای
ناگوار ،و ساز و بر من در مشکالت تویی تو .چته غمهتای هستیستوز و کمرشتکن

ک ته دل را می گدازنتتد و امیتتدها را ناامیتتد میستتازند ،دوستتتان را دور می گرداننتتد و
دشمنان را به طعنه و شماتت میکشانند .در این لحظههای دشوار تنها و تنهتا بته
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پیشتتگاه تتتو ش تکوه متتیآورم و از دیگتتران امیتتد می گستتلم .تتتویی ک ته متترا درمییتتابی و
ابرهای غم را میزدایی و به ساحل آرامشم میرسانی .خدایا تو صاح
و نهایت خواسته و آرزوی همگانی.

هر نعمت

امام عاشورا در این نیایش ،راز ایستادگی و صبوری را مینمایاند؛ اعتماد به خدا پشتوان
گتتذار از طوفانهتتا و گردابهاستتت .ایتتن اعتمتتاد و اعتقتتاد ،طعنتته و تستتمخر و زختتم و درد را
تحملپذیر میسازد و دشواریها را آسان.
یتتاران ام تتام ز ی تتر چت تتر ایتتن نیایشه تتا و در پرت تتو آموزهه تتای امتتام ختتویش ،بشتتکوه و نستتتوه
ایستادند و فتدا کاری کردنتد .یتار پا کبتاز امتام ،حنظلته شتبامی ،وقتتی پتس از نبتردی ستخت،
مقابل تیر و نیزه و شمشیر ایستاد و با تنی گلگتون و چهترهای ارغتوانی از میتدان بته دیتدار امتام
ََ
بازگشت ،از موالیش پرسید :یا ّ
سیدی و موالی افال نرو الی ّربنا و َنل َحتق ،ای سترور و متوالی
متتن آیتتا متتا بتتا ایتتن جانفشتتانیها و فتتدا کاریهتتا بتته بارگتتاه محبتتوب نمتتیرویم و بتته دیتتدار حتتق
نمیپیوندیم امام پاسخ داد :چرا! چرا! لحظهای دیگر به چیزی خواهی رسید که برای تو از
هم دنیا و آنچته در آن استت بهتتر و ستعادتآورتر استت پتس بشتتاب (در ستو امیتر آزادی
(ترجمه مثیراالحزان))236 :1380 ،
شگفت آن است که در میدان نبرد ،برخی از یاران در واگویه و گفتوگو با خویش ،خود را
سال اول ،شماره ،4زمستان 1395
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 ،پس

به صبوری و پایداری دعوت میکردند؛ احمدبن حسن ،فرزند برومند امام مجتبی
ّ
از شهادت برادرش قاسم به میدان رفت اندکی جنگید و به سب شدت تشنگی بازگشتت
ّ
و از عمو آب طلبید امام فرمود :اندکی دیگر صبر کن ،جدت رسول خدا تو را سیراب خواهتد
کرد و او در بازگشت با خویش زمزمه کرد:
ِاصت تتب ِر قلت تتیال فالمنت تتا بعت تتدالعطش
الارهت المتتوت اذا المتتوت َو َحتتش

َ
فت ِتا ّن روحتتی فتتی الجهتتاد تتتنکمش
َ
ّ
اللقت تتاء َ
ذار َع ت تتش
َولت تتم اکت تتن عنت تتد

ای نفس ،لختی تشنگی را تحمل کن که آرزو بعد از تشتنگی استت؛ ز یترا کته رو متن در
جهاد زیاد می کوشد .وقتی مر هراسانگیز باشد مرا هراس و واهمهای نیست و در هنگام
مبارزه ترسان و لرزان نیستم.

(ذریعه ّ
النجاه (ترجمه))251 :1380 ،

شت تتاید یک ت تی از زیبت تتاترین توصت تتیفات در بت تتاب صت تتبوری یت تتاران امت تتام حست تتین
سروده باشد:

ایت تتن

و القت تتوم بت تتین مت ت َتد َّعس و م َکت ت َ
تردس

ق ت ت ت تتوم اذا ن ت ت ت تتودوا ِل ت ت ت ت َتدفع م ِّ
لم ت ت ت تته
َّ
َ
تس
ل ِبسوا القلوب علتی التدروع و اقبلتوا
یتهت تتافتون علت تتی ذهت تتاب االنفت ت ِ
گروهتی کتته هرگتتاه در نبردگتتاه ،بته یتتاری و دفتتع گرفتتتاری فراخوانتده شتتوند دلهتتای ختتود را

روی زره میپوشانند (از تن گذشته و جان به میتدان میآورنتد) و بترای جانبتازی بتر یکتدیگر
سبقت و پیشی می گیرند (و این در حالی است که دشمن آنان غرق در اسلحه و تا دنتدان
ّ
مسل است).
(الملهوف علی قتلی الطفوف)122 :1348 ،

شکوه صبوری را در یاوران پس از عاشورا روشنتر میتوان دیتد؛ زنتان و کودکتانی کته از کنتار
بدنهای پارهپاره می گذرند و شاهد هلهله و شادی دشمن بیرحماند و در اشک و تازیانته و
ختتارزار ،عتتازم فردایتتی متتبهم و نامشتتخصاند ،صتتبوری میورزنتتد و چتتون امتتام وصتتیت کترده
ج تزع نکننتتد و گریبتتان چتتا ک نزننتتد و صتتورت نخراشتتند تتتا دشتتمن شتتاد شتتوند ،صتتبورانه و
موقرانتته ،هم ت رن هتتا و داغهتتا و زخمهتتا را بتته جتتان میخرنتتد و بتتر آرمتتان و راه شتتهیدان پتتای
میفشترند و در مجلتتس عبیتتداهلل و یز یتتد شتجاعانه میایستتتند و حقیقتتت را آشتکار و فر یت

و

کب ت تتری

 ،فاطم ت تته ص ت تتغری ،ر ب ت تتاب ،ست ت تکینه ،امکلث ت تتوم ،ز ی ت تتر جت ت تتر والی ت تتت

زینت ت ت
ّ
سیدالستتاجدین ،بتتا ش تکیبی شتتگفت ،رستتالت و مأمور یتتت ختتویش را بتته ختتوبی بتته فرجتتام
آمتده

رساندند ،حقیقت آن است اگر در زیارت ناحیه مقدسه دربار اباعبداهلل الحسین
َ َ َ
تماء ،فرشتتگان آستمان از صتبوری تتو بته شتتگفت
تبر َک َمالئکته ا ّلست ِ
استت کته عجبتت ِمتن ص ِ
آمدند همین جمله توصیف شکی شگفت کاروان اسیران نیز هست.
اگر مقام و جایگاه شهیدان کربال و بازماندگان اسیر چنین رفیع و واالست به پتاس همتین
ّ
ص تتبوری و ایس تتتادگی اس تتت .در ق تترآن پ تتاداش ص تتبوران ش تتمارشناپذیر اس تتتّ .انم تتا ی تتوفی
الصابرون اجترهم بغیتر حستاب ّ
(الزمتر )10 /و صتبوران ،صتلوات و رحمتت و هتدایت الهتی را

مییابند؛ اولئک علیهم صلوات من ّربهم و رحمه و اولئک هم المهتدون (بقره.)157 /
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دروغ را تخطئه و رسوا میکنند.
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پ ت ت تتاداش ش ت ت تتهیدان کت ت ت تربال ،ب ت ت تته پ ت ت تتاس ص ت ت تتبوری ،است ت تتتمرار وجت ت تتودی آنت ت تتان و ت ت ت تتأثیر
جاودان تته و پایانناپ تتذیر در ت تتاریخ اس تتت .پ تتاداش ص تتبر ،ظف تتر اس تتت و نص تتر .امیرالم تتؤمنین
علی

میفرماید:

منَّرکبَّمرکبَّالصبرَّاه دیَّایلَّمضامرَّ َالنصر؛َّ(می ا البکمه ج 1416 3قَّ )1559 :
هر کس بر مرک

صبر سوار شود ،به میدانگاه یاری حق و پیروزی خواهد رسید.

کت تربال ،بزر ت تترین پی تتروزی ت تتاریخ اس تتت و زیب تتاترین ص تتحنه و ص تتفحه و ای تتن هم تته را از
صبوری در راه و آرمان الهی دارد.

غیرت و حمیت دینی
متتؤمن غیتتور استتت و زشتتتی و نتتاروایی را برنمیتابتتد .سرچشتتم غیتترت مؤمنانتته ایمتتان و
پیونتدی استت کته بتتا محبتوب و پروردگتار و ارزشهتای الهتتی دارد ،علتی
ّ
جل ایمان (ترجمه و شر غررالحکم)265 :2 ،1378 ،
الر ِ
در معنای غیرت نوشتهاند:

میفرمایتد :غیتتره

َ

حمبهوبَّلههَّ؛َّ(معمو الببری
ِ َّ
امهرَّ
وَّالغیرهََّّنفرهََّّطبیعیهََّّتکونََّّ َعنََّّب خحلَّمشارکهَّالغیرَّیفَّ َِّ

بیحا ج َّ )1347 :2
سال اول ،شماره ،4زمستان 1395
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غی تترت ،نف تترت و انزج تتار طبیع تتی اس تتت کت ته انس تتان از مش تتارکت دیگ تتری در کت تار

محبوبش دارد.

متؤمن هرگتاه ببینتد حتریم ارزشهتا مختتدوش میشتود ،پردههتا در یتده میشتود ،هنجارهتتا

نادیده گرفته میشود و بیتفاوتی و سکوت در هنگام زیر پانهادن قوانین الهی روا مییابد.

برمیآشتتوبد و بتته هرگونتته ز بتتانی ،روی گردانتتی و اقتتدام عملتتی _ رو یتتاروی نتتاروایی میایستتتد.
چنتین کستتی محبتتوب پروردگتتار میشتتود چترا کته خداونتتد غیرتمنتتدان را دوستتت داردِ ،ا ّن َ
اهلل
ی ِح ّ ِمن عباده الغیور (میزانالحکمه)357 :7 ،1362 :

آش تتناترین گونت ت غی تترت ،غی تترت ناموس تتی اس تتت ،ام تتا فراتتتر از آن «غیتترت دینتتی» استتت؛

غیرتمنتتد دینتتی «معتتروف» را میستتتاید ،منتشتتر متتیکنتتد ،از آن دفتتاع متتیکنتتد ،در تعمیتتق و
تثبیتتت آن متتیکوشتتد و ا گتتر بتته حتتریم معتتروف تجتتاوز شتتود بتته گفتتتار و نوشتتتار و رفتتتار ،تجتتاوز و

درازدستی را تخطئه و محکوم میکند.
غیرتمنتتد دینتتی «منک تر» را تحمتتل نمتتیکنتتد و «هرگتتاه و هرجتتا و از هتترکس» منکتر ببینتتد بتتا
روشهای مناست

و متناست

کته در آموزههتای دینتی هستت ،مقابتل «منکتر» میایستتد و تتا

رفع و حذف آن از پای نمینشیند.

از نشت تتانههای فقت تتر غیت تترت دینت تتی ،رضت تتا بت تته نت تتاروا و فعت تتل ناپست تتند است تتت .امیرمؤمنت تتان

علی

میفرماید:

َ
لَّداخهلََّّیفَّباطهلََّّامثهان َّ ِاثََّّالعمهلَّوَّ ِاثََّّ
البایضَّبفعلَّقومََّّکالداخلَّفیهَّ َم َعهمَّوَّعیلَّکَّ َّ
ال ِریضَّبه؛َّ(،هجالب غه َّ )390 :1386

آنکه به کار گروهی خشنود است همچون کسی است که در آن کار میان آنتان بتوده

است و هرکس در کتار بتاطلی وارد شتود دو گنتاه مرتکت
عمل به باطل و دوم رضایت به آن گناه و باطل.

شتده استت نخستت گنتاه

حقیق تتت آن اس تتت کت ته عاش تتورا و کت تربال محص تتول فق تتر غی تترت دین تتی و اجتم تتاعی ب تتود؛
ا گتتر جامعتته و بتتهویژه نخبگتتان ،مسئولیتشتتناس بودنتتد ،ا گتتر انحرافهتتا و کجرویهتتا تتتذکر
داده میشتتد و ا گتتر بیتفتتاوتی و بیغیرتتتی دینتتی نبتتود ،عاشتتورا رخ نمتتیداد .امتتام حستتین
در برختتورد بتتا متتروان بتتن حک تم در مدینتته ک ته امتتام را بتته بیعتتت بایز یتتد فرامیخوانتتد فرمتتود :از
دستتت پیتتامبر کته ابوستتفیان نیتتز از آنهتتا بتتود _ حتترام استتت .ا گتتر معاو یتته را بتتر منبتتر متتن دیدیتتد
شکمش را بشکافید:

ََ
فواللَّلقدَّرآهََّّاهلَّاملدینههَّعهیلَّمنبهرَّجهدیَّفلهمََّّیفعلهواَّمهاَّا ِمهرواَّبههَّ،فهاب لهمََّّاللََّّ ِبا ِبنههَّ
یز َید!َّ َ
زادهََّّاللََّّیفَّالنارَّعذاباَّ؛َّ(فرهنگ جام سخنا امام حسی َّ )323 :1381
ّ
بته ختتدا ستوگند اهتتل مدینته او را بتتر منبتر جتتدم دیدنتد و بتته فرمتانش عمتتل نکردنتتد،
از ای تتنرو خداون تتد آن تتان را ب تته فرزن تتدش یز ی تتد گرفت تتار کت ترد .خداون تتد ع تتذابش را در
آتش بیفزاید.

گنتتاه ببینتتی و نخروشتتی ،انحتتراف بنگتتری و دم برنیتتاوری ،معاو یتتهها و یز یتتدها را پتترورش
میدهد ،کربال میسازد و نااهالن و خیانتکاران را تقویت میکند .در فرهنگ دینتی هتر کتس
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فرمود:

غیرت دینی ندارد «مؤمن ضعیف» نامیده میشود .پیامبر ا کرم

َ
َ
ِانََّّاللَّیهبغ ََّّاملهالمنََّّالضههعی ََّّالهذیَّالدیههنَّلههَّ،قیهلَّلهههََّّوَّمهاَّاملههالمنََّّالضهعی ََّّالههذیَّ
َ َ
َ
الدینَّله؟َّقال َّالذیَّالیهنیَّعنَّاملنکر؛َّ(معا،یاالخبار َّ )324 :1361
َّ
خداوند مؤمن ضعیف را خوش ندارد و از او نفترت دارد .پرستیدند متؤمن ضتعیف
بیدین کیست فرمود :آن کسی که نهی از منکر و زشتی نمیکند.

است که در رجز خود فرمود:

مظهر غیرت در عاشورا خود حضرت اباعبداهلل الحسین
َ
َ
آلی ت ت ت ت تتت ان الانثنتت ت ت ت تتی
ا َن تتا الحس تتین ب تتن عل تتی
َامضی علی دین ّ
النبتی
تاالت اب ت تتی
احم ت تتی عیت ت ِ

منم حسین فرزند علی! سوگند یاد کترده ام در برابتر ظالمتان ستر فترود نیتاورم ،از خانتدان و

حریم پدرم (آلاهلل) دفاع می کنم و بر راه دین پیامبر خدا رهسدارم.
(فرهنگ جامع سخنان امام حسین

)560 :1381 ،

غیرتمند میدان نبرد عاشورا مسلمبن عوسجه استدی استت کته در آخترین لحظتهها امتام
همراه حبی

بن مظاهر اسدی به بالینش آمد و خطاب به او که هنوز نیمته جتان بتود فرمتود:

پروردگارت تو را رحمتت کنتد ای مستلم بتن عوستجه و حبیت

بته او نزدیتک شتد و گفتت :ای

مسلم! چه سخت و گران است بر من به خا ک افتادن تو! بهشتت بشارت و مبارک باد!
سال اول ،شماره ،4زمستان 1395

مسلم با ناتوانی پاسخ داد :خدا به خیتر بشتارتت دهتد .حبیت

من هم در همین لحظات به تو میپیوندم دوستت داشتتم وصتایای تتو را بشتنوم و آن گونته کته
پیونتتد خویشتتی و ایمتتانی متتا میطلبتتد بتته آنهتتا عمتتل ک تنم .مستتلم تمتتام تتتوان ختتویش را در
انگشت خویش جمع کرد و به امام اشاره کرد و گفتت :ختدا رحمتتت کنتد تتو را بته یتاری ایتن
مرد سفارش میکنم پایدار بمان تا در رکابش جان دهی( .تاریخالطبری)436 :5 ،
غیرت دینی و حمیت و پافشاری یاران امام آن گونه بود که کع
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گفتت :ا گتر نته ایتن بتود کته

بتن جتابر _ قاتتل بر یتر بتن

خضیر همدانی که از یاران برجسته امام بود _ در وصف شهدای کربال می گوید:
َ
َ
و الق تتبلهم ف تتی ّ
الن تتاس ِاذ ا َن تتا ی تتافع
ل تتم َت ت َتر عینتتتی م تتثلهم ف تتی زمتتتانهم
ّ
َ َ
َا َش ت َّتد ِقراع تتا ّ
اال ک تتل َم تتن یحم تتی ال تتذمار مقتتتارع
بالس تتیوف ل تتدی الوغ تتا
َ ََ
َ ّ
و قد صبروا َ
و قتت تتد نتت تتازلوا لتت تتو ا ّن ذالتت تتک َنتت تتافع
الطمن و الضرب ج َسرا

چشتتم متتن ماننتتد آنتتان را در میتتان متتردم ندیتتد ،نتته در روزگتتار خودشتتان و نتته آن گتتاه کتته متتن
جوان بودم و به بلوغ نرسیده بودم ،در هنگامه نبرد و رزم ،شمشیرشان کوبندهترین ضتربهها
را داشت و هرگاه کسی غیرتمندانه از آبرو و حیثیت خود دفاع و پاسداری کند بایتد چنتین
باش تتد .آنتتتان در مقاب تتل ضتتتربات شمش تتیر و تیتتتر و نی تتزه ،شتتتجاعانه اس تتتواری و استتتتقامت
میورزیدنتتد حتتتی وقتتتی احستتاس می کردنتتد کتته دستتت بتته گریبتتان شتتدن و رو یتتارویی دیگتتر
سودی نمیبخشد.
(سفینهالبحار 1416 ،ق)41 :5 ،

این اعتراف نشان میدهد که غیور مردان صحنه عاشورا بته ستب

همتین غیترت بتود کته

پروایشان از خطر و زخم و شهادت نبود و دلیرانه و سرسختانه میجنگیدند.
نمونتتههای بتتارز غیرتمنتتدی در ادام ت نهضتتت حستتینی را در دفتتاع عبتتداهلل بتتن عفیتتف در
کوفه از مقتام و پایگتاه اباعبتداهلل الحستین و رو یتارویی ایتن مترد مبتارز بتا عبیتداهلل بتن ز یتاد
بایتتد دیتتد .عبتتداهلل عفیتتف دو چشتتم ختتویش را در جمتتل _ چشتتم چ ت _ وصت ّ
تفین _ چشتتم
راس تتت _ از دستتتت داده ب تتود امتتتا وقتتتتی در مجل تتس عبیتتتداهلل ز یتتتاد اهان تتت وی را بتتته امتتتام
حسین

شنید تاب نیاورد و اعترا

کرد و سرانجام به شهادت رسید.

کاروان غیور حسینی نیز در کوفه و شام با حمیت و غیرت تمام مقابل عبیتداهلل بتن ز یتاد و

مواسات و همدلی و وحدت
یاران عاشورا ،چنان از خویش رسته بودند که «من» و «تن» نمیدیدند و مگر هم تفرقهها
و فاصلهها و درگیریها از اینجا آغاز نمیشود که «من» محور دیدنها و طلبیدنها شود
در ک تربال ،پا ک تان و وارستتتگان و رهتتا شتتدگان از تعلقتتات گردا گتترد اباعبتتداهلل حلقتته زدهانتتد
همتین استت کته نفتاق و افتتراق در ایتتن میانته نیستت؛ وحتدت در هتدف ،وحتدت در گفتتتار،
وحدت در رفتار و از همه مهمتر وحدت در رهبری ،یاران را یگانه ساخته است.
ا گتتر جبه ت مقابتتل متترور شتتود ،تقابتتل ،چنتتدگانگی ،پریشتتانی و نفتتاق جتتای وفتتاق را گرفتتته
استت؛ شتتمر در پتی حتتذف عمرستعد و عمرستتعد در پتی نا کامستتازی شتمر استتت؛ شتبث بتتن
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ربعی با عمر سعد هماهنگ نیست و فرماندهان و حتی خیل حاضران بارها بتا هتم جتدل و
منازعه دارند.
وقتی شمر اماننامه میآورد تا شاید بتواند چهتار یتاور بتزر حستین

را از میتدان بیترون

آورد ،هتتر چهتتار بتترادر ،متحتتد و همتتدل ،او را ختتوار و شکستتته و تهیدستتت بتتاز می گرداننتتد و
عاشقانه و عالمانه با امام خویش بر سر پیمان پای میفشرند.
مستتلم بتتن عوستتجه استتدی ،یتتار پا کبتتاز و زاهتتد و قرآنشتتناس امتتام ،وقتتتی بتتا دعتتوت امتتام
مواجه میشود که همگان را بته رفتتن میخوانتد و تتاریکی شت

را پترده شرمستاری و فرصتت

رهایی از خطر و خوف میشناساند ،بشکوه و استوار برمیخیزد و می گوید:

َ
َ
ک؟َّامهاَّواللَّال افارقهکَّحهیتََّّا کسهرَّیفَّ
احننََّّنه لیلََّّعنهکَّ َوملَّنعهذرََّّایلَّاللَّیفَّادا َّحقه َ َّ

صههدهرهمَّرحمههیَّوَّاضههر مَّبسههییَّمههاَّثب ه َّقامئهههَّبیههدیَّوَّاللَّلههوملَّیک هنَّمعههیَّسههلحیَّ

لقذفَتمَّباحل ارهَّدونکَّحیتََّّاموتََّّمعک؛َّ(حاریخ کام

 1385ق ج َّ )58 :4

آیا دستت از همتدلی و همراهتی تتو بترداریم در حتالیکته عتذر و بهانتهای در پیشتگاه

الهی نداریم .سوگند به خدا از تو جدا نمیشویم و با دشمنان میجنگیم تا نیزه در
سین دشمن بشکند ،تا شمشیر در دستم هست میستیزم و اگر سالحی نباشد با
سنگ نبرد خواهم کرد تا به شهادت برسم.
سال اول ،شماره ،4زمستان 1395
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مطالع ت نهضتتت حستتینی از آغتتاز تتتا فرجتتام نشتتان میدهتتد در هتتیچ رو یتتدادی و در هتتیچ
منزلی ،نشان از دوگانگی و چندگانگی و اختالف یافت نمیشود .همه چشم در چشم امتام
خویش دارند و در تصمیم گیری و فعالیتها محور و مال ک و فصلالخطاب امام است.
همصدایی و یکصدایی چنتان در یتاران امتام هستت کته گتاه رجزهتا شتبیه هتم میشتود.
اص تتحاب عاش تتورا چن تتان هم تتدل و یگانهان تتد کت ته همت ت گفتههایشتتان را گ تتویی از یتتک ز ب تتان
میشنویم و هم رفتارها گویی از یک تن سترزده استت؛ شتگفت آن استت کته یتک ستخن یتا
رفتتار ،گتاه بته چنتدتن نستبت داده میشتتود و بتههمین ستب

همتین یگتانگی راه و اندیشتته و

گفتتتار و رفتتتار ،انتستتابش بتته هتتر ی تک پتتذیرفتنی یتتا تک ترار آن توجیتته یتتافتنی استتت (آینتتهداران
آفتاب)20 :2 ،1392 ،
نتتوع ستتخنان در هنگتتام اعتتالم وفتتاداری ،در میتتدان رزم و هنگتتام شتتهادت چنتتان یگانتته

استت کته گتویی پیشتتر تمتترین و تکترار کردهانتد و همپیمتان شتتدهاند کته همچتون هتم ستتخن
بگویند و عمل کنند.
این ویژگی ،تنها در رفتار یاران پا کباز نیست؛ کاروان استیران ،زنتان و کودکتان نیتز همتدل و
یگانهاند؛ خطبههای حضترت زینت

 ،امکلثتوم

 ،ستخنان حضترت ستکینه بتا آنچته

امام سیدالساجدین بیان میکنند گویی از یک حنجره تراویده است .موضتعگیریها همته
همسان و همگون و بافت و ساخت گفتتوگو بتا عبیتداهلل و یز یتد و متردم کوفته و شتام و منتازل
راه اسارت همسان است.
در میتتدان نبتترد ،یتتاران از هتتم پیشتتی می گیرنتتد ،جتتان ختتود را ستتدر همتتدیگر میستتازند و
همدیگر را به مقاومت و صبوری و پا کبازی میخوانند وصیت مسلم بن عوسجه اسدی بته
حبی

بن مظاهر اسدی از همین نمونههاست که به وی گفت :ای حبی

که تا پای جان یاور و حامی او باشتی و حبیت

وصیت میکنم

پاستخ داد :بته ختدای کعبته ستوگند کته او را بتا

هم هستی خود یاری خواهم کرد (مقتلالحسین خوارزمی ،بیتا)15 :4 ،
یاران همدل حسین

 ،اینک نیز در کنار هم خفتهاند؛ شتاید راز و رمتز قترار دادن همته در

کنار هم و دفن یاران بیهیچ فاصله به اشارت امام سجاد

 ،همین باشد.

عاشورا ،آیین وحدت ،یکدلی و یگانگی استت و یتاران حستین مصتداق و جلوه گتاه ایتن

روشنگری و بصیرتافزایی
امر به معروف و نهی از منکر ،یکی از ارکان دعوت و وصیت امام عاشوراستت؛ زشتتیها و
پلشتیها را باید محکوم و تقبی کرد و درستیها و راستیها را ستود و نمود.
ی تتاران روش تتنبین ام تتام ،همچ تتون خ تتود ام تتام ،چه تتر بی تتداد و س تتتم را رس تتوا م تتیکردن تتد و
معروفهتتا را تک تریم و تحستتین متتیکردنتتد؛ شتتیو امتتام و یتتاران در روشتتنگری و بصتتیرتافزایی
چندگونه بود:
نخست معرفی خود و پشتوانههای علمی ،معنتوی و فرهنگتی ختویش بتا امتام ،روایتاتی را
که پیامبر دربار وی فرموده بود باز می گفت :اینکه او فرزنتد پیتامبر ،متادرش فاطمته ،پتدرش
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علتتی ،عموهتتایش جعف تتر و حمتتزه شتتهید و ج تتدهاش خدیجتته کبتتری استتت بخشتتی از ایتتن
روشتتنگری بتتود تتتا مخاط هتتا بداننتتد رو یتتاروی چتته کستتی هستتتند و دوستتتان بداننتتد بتتا چتته
کسی همراه و همسفر شدهاند.

در منزل شراف ،وقتی با سیاه ح َر بن یزید ریایی مواجه شد فرمود:

َ
َ
َ
َ
هلَّ
اللَّ َ َّوَّ َتعرفهواَّاحله ََّّ ِالهلههَّیَّکهنَّاریضَّللَّوَّحنهنََّّاه َّ
هانکَّمَّ ِانَّتتقهواَّ ِ َّ
اماَّبعدَّاّیاَّالنها َّف َّ
خ َ َ َ
َ
احلورَّ
عیَّماَّلی َّ
َّاو یلَّبوالیهَّهذاَّاالمرَّ ِمنََّّهالال َّاملد َّ
بی َّحممد
سََّلمَّوَّالسائر ینَّب ج
َ
َ
ههَّ
انَّرأیَّکهمَّاآلنَّغیههرَّمهاَّآتتههینَّ ِبه ِ َّ
احلههلَّحبقنههاَّوَّکه َ َّ
وَّالعهدوانَّوَّ ِانََّّابیه ََّّ ِاالََّّالکراهههَّلنههاَّوَّ ج
َ
کَّتبَّکَّمَّان َص ِرفََّّعنکَّم؛َّ(سخنا حسی ب علی از م ینه حا کرب َّ )120 :1374
ای متتردم! از ختتدا بترستتید و بپذیر یتتد ک ته حتتق در دستتت اهتتل حتتق باشتتد موج ت

خشتتنودی خداونتتد خواهتتد شتتد و متتا اهلبیتتت پیتتامبر بتته والیتتت و رهبتتری متتردم
شایستهتر و سزاوارتر از اینها (بنیامیه) هستیم که به ناحق مدعی این مقام بوده و
همیشه راه ظلم و فساد و دشمنی با خدا را در پیش گرفتهاند و اگر در این راهی کته
در پیش گرفتهاید پافشاری کنید و از ما روی بگردانید و حق متا را نشناستید و فعتال
خواسته شما غیر از آن باشد که در دعوتنامههای شما منعکس شده است من از
همینجا مراجعت میکنم.

یاران امام نیز در عاشورا خود را بر «دین علی» معرفی میکنند و در مقابل ،یاران عمرستعد
سال اول ،شماره ،4زمستان 1395
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را بر «دین عثمان» میدانند .یعنی دو جریان را روشنگرانه مقابل هم میدانستند و از والیت
اهلبیت دفاع و حمایت میکردند.
نکتته دوم معرفتی دشتتمن بتود و نیرنگهتتا ،ستیاهیها و نارواییهتتای وی .امتام عاشتتورا در
طول نهضت خود از مدینه به مکه و از مکه به عراق در برخورد بتا دو گتروه _ پیتران و جوانتان _
دو شیو تبلیغتی داشتت؛ در برختورد بتا پیتران کته رستول ختدا را درک یتا روایتات او را در ختاطر
داشتند ،جایگاه خود را با اتکا بته همتان روایتات بیتان متیکترد و گتاه نیتز روایتاتی را کته در بتار
بنیامیه و ناشایستگی آنها از زبان پیامبر بود بازگو میکرد اما در برخورد بتا جوانتان بته جتای
تکیتته ب تتر روای تتات ،انحراف تتات ،قتله تتا و زش تتتیهای دش تتمن را بتتاز می گفتتت و بتتدین شتتیوه
روشنگری میکرد.

یتتاران امتتام نیتتز در رجزهتتای ختتود و یتتا در گفتتتوگو بتتا ستتداه دشتتمن بتتر همتتین شتتیوه پتتای
میفشتتردند؛ آنتتان جنایتتات بنیامیتته را بتتاز می گفتنتتد و یتتا شتتأن و موقعیتتت امتتام را تبیتتین و
تحلیل میکردند.
عبتتدالرحمن غفتتاری و ب تترادرش عبتتداهلل در رجزختتوانی میتتدان عاشتتورا ،هتتر دو این گونتته
رجز خواندند.

ّ
و ِخنت ت ت ت تتدف بعت ت ت ت تتد بنت ت ت ت تتی َنت ت ت ت تتزار
ق ت ت تتد علم ت ت تتت حق ت ت تتا بن ت ت تتو غف ت ت تتار
ّ
لنصت ت ت ت ت ت ت َ
بکتت ت ت تتل غضت ت ت ت ت صتت ت ت تتارم ّبتتت ت ت تتار
تربن معشت ت ت ت ت ت تتر الف ّجت ت ت ت ت ت تتار
َ
توم ذ َ
بالمش ت ت ت ت تتر ِفی و القن ت ت ت ت تتا ّ
ی ت ت تتا ق ت ت ت َ
الخط ت ت ت ت تتار
ودواعت ت تتن بنیاالح ت ت تترار
ِ
بنوغفتتار و خنتتدف و بنینتتزار بتته درستتتی میداننتتد کتته متتا بتتا قتتدرت تمتتام ّ
فجتتار (بتتدکاران

ستمگر) را با شمشیرهایمان درهم می کوبیم و از آزادزادگان (فرزنتدان پیتامبر و اهلبیتت) بتا
شمشیر و نیزه محافظت و پاسداری می کنیم.
نکت ت ستتوم ک ته در روشتتنگریهای یتتاران امتتام حستتین

(اعیان ّ
الشیعه 1403 ،1 ،ق)611 :

مییتتابیم تخطئ ت اندیشتتههای

انحرافتتی چتتون جبرگرایتتی ،مرجئتته گرایی و دفتتاع و مشروعیتبخشتتی بتته حکومتتت باطتتل و
اش تترافی استتتت کت ته ایتتتن ویژگتتتی ه تتم در رجزهتتتای یتتتاران و هتتتم در خطبتتتهها و مجادلتتتهها و
در هنگتام ورود کتاروان استتیران و آوردن ستر مطهتر اباعبتتداهلل بته کتاخ یز یتتد ،یز یتد آیته  26ستتور
آلعمران را قرائت میکنتد و پیتروزی ختود و برتتری یتافتنش در کتربال را اراد الهتی میخوانتد!
ّ
وقتی میخواند :قل الل َهم مالک الملک تؤتی الملک َمن تشاء و تنزع الملک َمن تشاء و ت ِع ّز
َ
َمتتن تشتتاء و تت ِتذ َّل َمتتن تشتتاء بیتتدک الخیتتر ِا ّن ت َ
ک علتتی ک تل شتتیء قتتدیر ،امتتام ستتجاد بتترای
شکست این تفکر که آن هم با استناد به قرآن میکوشد جمعیتت و حاضتران را مجتاب کنتد
امام آیات  23-22سوره حدید را میخواند که میفرماید:

َ
َ
هلَّانََّّنبراهههاَّ ِانََّّ
هابَّ ِمههنََّّمصههیبهََّّیفَّاالرضَّوَّالیفَّانفس هکمَّ ِاالََّّیفَّکتههابََّّ َمههنََّّقبه ِ َّ
مههاَّاصه َ َّ
َ
لَّ
اللَّیسیرَّلکیَّال تأسواَّعیلَّماَّفاتکمَّوَّال تفرحواَّ ِمبهاَّاتها کَّمَّوَّاللََّّالی ِحهبََّّکه َّ
ذالکَّعیلَّ ِ َّ
خحم الََّّفلور؛ َّ
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هتیچ رو یتداد ستختی در زمتین و در زنتتدگی شتما رخ نمیدهتد مگتر آنکته در کتتتابی
پیش از آن ثبت گردیده است .این کار بر خدا آسان است و برای آن است که تتا بتر

آنچه از دستتان رفتته استت انتدوهگین نشتوید و دستتآوردهها مغرورتتان نستازد.

خداوند خود بزر بنیان مغرور را دوست ندارد.

نکت چهارمی که در رجز و گفتار یاران حسین

دیده میشود ،تبیین انگیزهها و عناصر

مؤثر درآمدن دشمن به کربال و داشتن روحیه قساوت و بیرحمی و نصیحتناپذیری است،
هر چند امام خود انگیزه و سب

سنگدلی و موعظهناپذیری آنان را این گونه بیان نمود:

َ
قهدَّ ِا خحنزله َّ َ
هونکمَّمهنَّاحلهرامَّفطبه َّاللَّعهیلَّقلههوبکمَّ
هنَّاحلهرامَّوَّم ِلئه َّبط َّ
عطیهاتکمَّ َم َ َّ
َّ )473 :1381
(فرهنگ جام سخنا امام حسی
ای تتنکت ته بتتته ستتتخنان متتتن گتتتوش نمیدهیتتتد از آن استتتت کت ته بخشتتتشهایتان در

حترام منحصتر شتتده و شتکمهایتان از حترام پرگشتتته استت و ختدا بتتر دلهتای شتتما
مهر زده است.

یاران امام بارها در رجزهای خویش به پستی و دنائت و قساوت دشمن اشاره میکردنتد و
ویژگیها و انگیزههتای آنتان را برمتیشتمردند .جنتاده بتن کعت

سال اول ،شماره ،4زمستان 1395
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خویش می گوید:
َ
ا َنت ت تتا جنت ت تتاد و انت ت تتا ابت ت تتن الحت ت تتارث
عتتتن بیعتت تتی ّ
حتتتتی پرثنت تتی و ارثت تتی

بتن حارثاالنصتاری در رجتز

َلست ت ت ت ت تتت ّ
بخت ت ت ت ت تتوار و البنا کت ت ت ت ت تتث

الیتتوم شتتلوی فتتی الصتتعید ما کتتث

من جناده فرزند حارثم که هرگتز سستتی و پیمانشتکنی نمیشناستم و بتر پیمتان ختویش

تتتا ریختتتن ختتونم بتتر ریگتتزار پتتای ختتواهم فشتترد کتته ایتتن رجتتز اشتتاره بتته پیمانشتتکنی کوفیتتان
(سداه دشمن) و خوار بودن (سستی و گیجی اعتقادی) دارد.
(االقبال باالعمال الحسنه 1392 ،ق)79 ،3 :

اسلم بن عمرو نیز در رجز خود این گونه روشتنگرانه ،پنهتان وجتود عمرستعد و جنایتکتاران
کربال را میکاود و می گوید:
البح ت تتر ِم ت تتن طعن ت تتی و ض ت تتربی یص ت تتطلی

اذا حستت ت ت تتامی فتت ت ت تتی یمینتت ت ت تتی ینجلتت ت ت تتی

و الجت ت ت ّتو ِمت ت تتن ست ت تتهمی و نبلت ت تتی یمتلت ت تتی
ّ
ّ
(المبختل)
المبجتل
ینش ّتق قلت الحاستد

در یتتا از ضتتربات شمشتتیر متتن شتتعلهور میشتتود و فضتتا از بتتارش تیرهتتایم لبر یتتز و سرشتتار
می گتردد .آن گتاه کته شمشتیر در دستت راستتم درخشتش آغتاز کنتد ،قلت

حستود بختلور یتا

خودپسند و خودخواه را خواهد شکافت.
(آینه در کربالست)335 :1388 ،

حست تتادت ،بخت تتلورزی ،خت تتودبزر بینی ک ت تاذب ،تصت تتویری از انگیزههت تتا و شخصت تتیت
عمرسعد و یارانش است که در این رجز طر و تخطئه شده است.
بتا مترور ستخنان یتاران ،ویژگیهتای شخصتیتی و فضتایل وجتودی آنتان را میتتوان یافتت،
همان گونه که سلوک و سیرت آنان نیز بیانگر فضایل و خصائل آنان است.

نتیجهگیری
شناخت عاشورای حسینی و ابعاد آن بدون شناخت یاران و صحابه مخلتص و پا کبتاز و
صتدیق وی ممکتن نیستت .بتترای رستیدن بتته چنتین شتتناختی و درک فضتایل و ویژگیهتتای
یت تتاران بایت تتد رجزهت تتا و ست تتخنان آنت تتان را تبیت تتین و تحلیت تتل ک ت ترد .ست تتخنان یت تتاران اباعبت تتداهلل
الحست تتین

توب معت تتروف و
 ،هت تتم شت تتیوههای روشت تتنگری و هت تتم روشهت تتا و است تتلوب مطلت ت ِ

منکرشناستتی را روشتتن خواهتتد ک ترد .جتتز ایتتن ستتلوک و رفتتتار یتتاران عاشتتورا ،فضتتایل و ابعتتاد
پیشتتنهاد میشتتود پژوهشتتگران عرصتته عاشتتورا ،در بتتاب ابعتتاد دیگتتر وجتتودی یتتاران ماننتتد
انگیزهها ،روشهای امام در جذب و پرورش و تعالی یاران ،رابطه یاران با امام ،رابط آنان با
دشمن ،تبارشناسی یاران و دیگر موضوعات در این زمینه به پژوهش و مطالعه بپردازند.
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منابع
 قرآن کریم ،ترجمه بهاءالدین خرمشاهی. ابناثیر(1385ق) تاریخ الکامل ،بیروت،دارصادر. ابن بابویه ،ابوجعفر محمدبن علی بن الحسین( )1361معانیاالخبار ،تصحی علیا کبرغفاری ،منشورات جماعهالمدرسین ،قم،حوزه العلمیه.
 -اخطت

ختتوارزم ،ابوالمؤ یتد الموفتتق بتتن احمتتد المکتی(1423ق) مقتلالحستتین ،تحقیتتق

شیخ محمد سماوی ،مکتبهالمفید ،قم،انورالهدی.
 الطریحت ت تتی ،فخرالت ت تتدین(بی تت ت تتا) مجمت ت تتعالبحرین ،تحقیت ت تتق و نشت ت تتر قسمالدراست ت تتاتاالسالمیه،تهران ،مؤسسة البعثه.
 امین ،سید محسن( )1401اعیانالشیعه ،تحقیق حسن امین،بیروت ،دارالتعارف. حلتی ،عالمتته ابننمتتا (1380ش) در ستتو امیتر آزادی ،ترجمتته مثیراالحتتزان ،ترجمتته علتتیکرمی ،نشر حاذق.
 دشتی ،محمد( )1387نه البالغه ،تهران ،آدینه سبز ،چاپ سوم. ری شهری ،محمد(1416ق)میزانالحکمه ،قم ،دارالحدیث.سال اول ،شماره ،4زمستان 1395
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 سنگری ،محمدرضا ( )1387آینهداران آفتاب ،تهران ،نشر بینالملل. سیدبن طاووس ( )1392االقبال باالعمال الحسنه ،تحقیق جتواد قیتومی اصتفهانی ،قتم،مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی ،چاپ دوم.
 ستتیدبن طتتاووس( )1389لهتتوف ،ترجمتته ستتیداحمد فهتتری ،تهتتران ،شتترکت چتتاپ و نشتتربینالملل ،چاپ چهارم.
 -فرهنگ جامع سخنان امام حستین

( )1381ترجمته علتی مؤ یتدی ،قتم ،نشتر مشترقین،

چاپ چهارم.
 قمی ،شیخ عباس(1416ق) سفینهالبحار و مدینهالحکم و اآل ثتار ،قتم ،داراالستوه ،چتاپدوم.
 -قمی ،شیخ عباس ،مفاتی الجنان.

 گرمتتارودی تبر یتتزی ،متتوال محمتتد رفیتتع( )1380اش تکهای ختتونین در ستتو امتتام حستتین(ترجمه ذریعه ّ
النجاه) ،ترجمه و بازنویسی محمدحسین رحیمیان ،تهران ،نشر حاذق.
 -مجلس تتی ،محم تتدباقر(1403ق) بح تتاراالنوار الجامع تته ل تتدرر اخب تتار االئم تته االطه تتار

،

بیروت ،داراحیاء التراث العربی ،چاپ دوم.
 نجمتتی ،محمدصتتادق ( )1374ستتخنان حستتین بتتن علتتی از مدینتته تتتا شتتهادت ،تهتتران،دفتر انتشارات اسالمی ،چاپ چهارم.
 نجمتی ،محمدصتادق ( )1386ستخنان حستین بتن علتی از مدینته تتا کتربال ،قتم ،مؤسستتهبوستان کتاب.17 ،
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