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  چاپ پیشگفتار
  بسم اهللا الرحمن الرحیم 

 دلی محم الم علوه و السالعالمین و الص اجمعین والحمدهللاِ رب ه ع(و آل (  
لی اَ سین و علَی الح ع المالسهو بِفَنائ ت لَّ علی االَرواحِ الَّتی ح سین ونصارِ الح .  

ت در اسرار فاجعۀ کربالء تألیف حضرت والد معظّم جناب آقاي حـاج سلطانحسـین تابنـده    قکتاب جلیل تجلّی حقی، اما بعد  
نظیر در شرح فاجعـۀ کـربال و    بیاز زمره آثار ، گردد رضا علیشاه اعلی اهللا مقامه الشریف که طبق چهارم آن اینک آماده انتشار می

کتب مختلفی در اسرار این فاجعۀ عظـیم تـألیف شـده کـه چـون غالبـاً فقـط        . و انصار ایشان است) ع(هاي خامس آل عبا  جانبازي
نسبت به جامعیت موضوع قاصرند و شاید کتاب تجلّی حقیقت تنهـا کتـابی   ، جهات خالفتی و حکومتی این قضیه مطمح نظر بوده

و انصار ایشان عالوه بر ذکـر جهـات ظـاهري کـه حضـرتش      ) ع(ابی عبداهللا حسین  نر آن شهادت حضرت ملجأالکونیباشد که د
. نمایان گردیده اسـت ) ع(ظاهري و باطنی حسین جهت باطنی و عرفانی مسأله نیز طرح شده و در حقیقت جامعیت ، سرآمد بودند

که خویشتن مراتب فقر و فنا را به تمام و کمال طـی  ) ع(امس آل عبا امام العاشقین و ظهور اعالي عشق و مقصد عرفاء حضرت خ
هفتاد و دو تن از عاشقان و مجذوبان خویش را که سرمست از باده طهور ظهور حقیقت حسینیه بودند و بـه زبـال حـال    ، کرده بود

ت ولوي حسینی خـود نشـان داد و   در شب عاشورا مقاماتشان را در میان دو انگش، »رخسار حسین در حضور است«: مترنم به مقال
ی یـا     : اهللا شـدند  غسل توبه از وجود مجازي خود کردند و روانه کارزار عشق و جهاد فی سبیل، آنها با شور و شوق بِـاَبی اَنْـتُم و اُمـ

  . اصحاب الحسین و اَنصارِه
ه و نظـر ائمـه اطهـار     ، این قضیه نظر به جامعیت ظاهري و باطنیش، و انصارش) ع(دت خامس آل عباء پس از شها   مورد توجـ
یر شـهیدان  ایهم السالم و در زمان غیبت مورد نظر و عالقۀ بزرگان دین بوده و لذا مجالس تـذکر مصـائب حضـرت ثـاراهللا و سـ     عل

بسـته   ولی متأسفانه در طی تاریخ آنچنان پیرایه بر آن. گردیده است براي احیاء امر دین و تذکّر به نحوة سلوك الی اهللا برگزار می
اي ایـن قضـیۀ شـجاعت و فـداکاري تـام را وصـف        و به گونه. شد که مقصود حقیقی قیام حضرت در پس پردة اوهام قرار گرفت
ضعف  و ران اهل بیت در نهایت درماندگییم و اصحاب و اسلکردند که حضرت نه به وجهۀ مظلومیت بلکه همچون شخصی منظ

، لـذا مطالـب نادرسـت و حشـو و زائـد      1.ت تامه بوددر واقع غالبی، متذکّر و هوشمند ت براي انسانیدر حالی که این مظلوم. بودند
بـه ایـن   ، حجاب حقیقت مسأله شد و از جهتی باعث شد که برخی از متجددین غافل که سـخت شـیفتۀ مطالـب غیـر دینـی بودنـد      

هی به شهامت حسین مصیبت عت فاجعه نکنندو انصارش و عظم) ع(ظمی به دیدة حقارت بنگرند و توج .  
اللّهی گنابادي نیز که شیفتۀ قضـیه بودنـد و از گـم     نعمة بزرگان سلسله علّیه، اجداد بزرگوار فقیر، با توجه به مقدمات مذکور  

در صـدد  ، در عین حال که خود بسیار مشتاق و مقید به انجام مراسم عزاداري ایـام حسـینی بودنـد   ، بردند شدن راه مقصود رنج می
رو جدامجد فقیر حضرت آقاي نور علیشاه قدس سرّه کتابی مفصل در دو جلد بـه نـام    از این. یقت اسرار حسینی برآمدنداحیاء حق

و هم نام ایشان بودند ) ع(حضرت آقاي رضا علیشاه نیز که از شیفتگان حضرت حسین . سلطنه الحسین در این باره تألیف فرمودند
عتالء آن میو میل بزرگان دین و پدر بزرگوار و ا در اوان تحصـیل در اصـفهان در   ، دیدنـد  جداد خویش را در تذکّر این قضیه و ا

                                                
شود و در آن نکاتی را  ختم می» پیشنهاد مهم به مقام روحانیت«و » اصالح مجالس و منابر«به همین دلیل کتاب تجلّی حقیقت با فصولی تحت عنوان  -١

، انبازي در راه دیناند که مربوط به ایام سابق است که متشبهین به مقام روحانیت و بعضی واعظان به جاي تشجیع مستمعین به فداکاري و ج ذکر فرموده
اي براي مجالس مصیبت در دهۀ اول محرم که حضرت آقاي  در انتهاي کتاب نیز برنامه. دادند آنها را به طرف سستی و زبونی و انظالم سوق می

 . دارند بیان، مندرج است تا آقایان ذکّار بطور منظّم آنچه را که شایسته ذکر در این موضوع است، صالحعلیشاه دستور داده بودند
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شمسی اقدام بـه نوشـتن جزواتـی راجـع بـه اسـرار کـربالء کردنـد و آنهـا را بـراي والـد بزرگوارشـان حضـرت آقـاي                1313سال 
ولـی  . ش را تشویق و ترغیب به چاپ آن کردنـد و معظّم له مطالب جزوات را پسندیدند و حضرت. صالحعلیشاه طاب ثراه فرستادند

دینـی و مـذهبی خصوصـاً مـاجراي فاجعـه شـهیدان کـربال         يهـا  توجه به موضوع عالقه و بی حضرتش که غالب مردم زمانه را بی
نسـبت   تا آنکه نظر به عالقه مفرط پدر بزرگوارشان، دیدند و لذا چندي مردد بودند ضرورتی در چاپ این جزوات نمی، یافتند می

  . اقدام به چاپ آن نمودند، به نشر کتابی در اسرار واقعه کربالء و احیاء حقیقت این مسأله و اصالح مجالس سوگواري
به صور کتابی تحت عنوان تجلّـی حقیقـت در اسـرار فاجعـه     ) شمسی 1316(قمري  1357بدین قرار جزوات مذکور در سال   

 و خاص ه عامودند کـه  ـحضرت آقاي صالحعلیشاه طـاب ثـراه اظهـار میـل فرمـ      یتّقرار گرفت و حکربالء منتشر شد و مورد توج
و . هاي چاپ اول این کتاب در مـدت قریـب بـه دو سـال کمیـاب و نایـاب شـد        نسخه. د دومی براي این کتاب بنویسندـایشان جل

ه الحـ   ، حضرتش پس از تجدید نظر و توضیح و بسـط بعضـی قسـمتها    ل بهمـن  (مري ـقـ  1359سـال  رام ـآن را در تـاریخ ذیحجـاو
توسـط بـرادر   ) شمسی 1346(قمري  1387چاپ سوم آن نیز با افزود شدن مطالبی جدید در سال . مهیاي چاپ دوم کردند) 1319

طبع اخیر کتاب نیز در اندك زمانی نایاب شد و مدتها بود که عالقمندانش تقاضاي . مکرّم آقاي سید علی اشرف قانعی منتشر شد
هیئت امناي کتابخانه صالح کـه در آن   8/12/70نمودند تا اینکه در جلسۀ مورخۀ  کردند ولی ایشان موافقت نمی دیدي میچاپ ج

فقیـر نیـز در طـی نامـۀ     . تصویب شد که این تقاضا مجـدداً خدمتشـان عـرض شـود    ، موقع فقیر افتخار ریاست آن را به عهده داشتم
موافقـت خـویش را در   ، معظّم له نیز این خواهش را اجابـت فرمـوده  . عروض داشتممطلب مذکور را خدمتشان م 28/2/71مورخۀ 

ربیـع االول   11( 1371شـهریور   18اما افسوس که روزگـار غـدار فرصـت نـداد و حضـرتش در      . ذیل همان نامه کتباً اعالم نمودند
چگونـه  . وداغدار و به فراق ابدي مبتال نمودنـد قالب جسمانی را تهی کرده و به وصال محبوب حقیقی شتافتند و ما را یتیم ) 1413
کوا بثّی و حزنی الی اهللا می نّما اَشْ توان شرح این حزن و اندوه و این سوز فراق را وصف کرد که ا .  

ی در سحرهاي عاشورا هرگاه به بیـدخت گنابـاد حضـور    حضرتش واقعاً نمونه کامل عشق به حضرت سید الشهداء بود و حتّ  
تقید کاملی خصوصاً به انجام این مراسم  2. کردند ظمی را میمنبر رفته و با شور و شوق زائدالوصفی ذکر این مصیبت عبه ، داشتند

در ایامی که سالهاي اخیر در تهران ساکن بودند نیز پیـامی  3. شماردند اي را در آن جایز نمی سوگواري داشتند و به هیچ وجه وقفه
ارسال ) ع(عاشورا براي برادران گنابادي مجتمع در حسینیه مزار سلطانی در ذکر مصائب حسین شفاهی و بصورت زنده در اسحار 

) ع(اما افسوس و صد افسوس که ایشان محرّم امسال در میـان مـا نیسـتند و بـه جـوار مـوالي خـویش حضـرت حسـین          . فرموند می
از خداوند منّان مسألت دارم مـا را  . سوگواري افزون شده است اند و ذکر مصیبت رحلت معظَم له بر عزاداري ما در این ایام شتافته

  . و رهروان طریق او قرار دهد) ع(نیز از محبان حسین 
متشکرم و مزید توفیـق  ، اند در خاتمه از کارکنان انتشارات حقیقت ایدهم اهللا که در چاپ این کتاب سعی وافی مبذول داشته  

  . ایشان را از درگاه الهی مسألت دارم
  اهللا فقیر علی تابنده محبوبعلیشاه غفره

  1372مطابق اول تابستان  1414به تاریخ غرّه محرم الحرام سال 
   

                                                
 . بعضی از فرمایشات ایشان در این منابر در کتاب ده سخنرانی به چاپ رسیده است -٢
ولی دستور دادند که مراسم ، قمري در خارج از کشور تشریف داشتند 1400معظّم له در جریان تخریب حسینیۀ امیر سلیمانی تهران در محرّم سال  -٣

 . ده و در محل مجاور حسینیه برگزار گرددعزاداري ایام حسینی به هیچ وجه متوقّف نش
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که در جواب عریضۀ  قدس اهللا سرّه العزیزصورت مرقومۀ پدر بزرگوارم جناب آقاي صالحعلیشاه 
  . اند نگارندة کتاب راجع به رسالۀ تجلّی حقیقت مرقوم فرموده

  
  هو 
121  

جزوات رسالۀ تجلّی حقیقت که در فلسفۀ قیـام و  ، کاغذ توسط پست رسید. چشم مکرّم سلطانحسین وفّقک اهللا و ایدك نور  
عالقـۀ معنـوي و   ) اعلی اهللا مقامهما(چون مرحوم آقاي والد ماجد و جد امجد . نوشته و فرستادید خواندم) ع(اقدام حسین بن علی 

ع ه و اه نسبت به تذکّر این قضیل در       ، فرمودند الي این امر و پیروي این اساس اظهار میتوج فقیـر نیـز نهایـت بسـتگی داشـته و تأمـ
  . دانم کامل می قمؤثّر قوي و سرمش، اهللا و جویندگان راه فلسفۀ این اقدام و تدبر در دستورات آن را براي تربیت سلّاك الی

ت  اي پیرایه بر آن بسته شده که حجاب مق متأسفانه به اندازه   ه را همین بس که بزرگی و اهمیـصود گشته و شاهد عظمت قضی
و غالباً مذاکرة اصالح اساس و جلوگیري از زواید و تشـویق  ؛ ن هویدا استاهاي متراکمه براي زیرک موضوع از پس این همه پرده

از رسـیدن  . ریخ را تشـریح نمایـد  که شخص دانشمندي دقایق این تا، در گفتن و نوشتن حقایق و فلسفۀ قضیه داشته و انتظار داشتم
ه بـوده              انـد   این جزوات که معلوم شد آن فرزند میل فقیـر را دریافتـه و بـه ایـن امـر خطیـر اقـدام و مطـالبی کـه نسـبتاً کمتـر متوجـ

و اگرچه این مجموعه . خشنود شدم که در واقع شروع به این اقدام شده و باب تأمل مفتوح گردیده است، آوري کرده است جمع
ق بیشـتر الزم اسـت    ن ت موضوع قاصر است و دقّت و بحث زیـادتر و تعمـولـی چـون ابتـداي امـر اسـت در مقابـل       ، سبت به جامعی

وضعیت حالیه که تذکّر قضیه پیدا نموده و در انظار دانشمندان موهون گردیده موجب بیداري است و نسـبت بـه مراتـب علمـی و     
ده از ـه در آینـ ـــــ ات مهمـــ دان و اصالحــــه دانشمنــۀ توجـــمقدم، دازهـن انــدوارم همیـــیام. د پسندیدمـــحالی حالیه آن فرزن

امید که خود آن بزرگـوار بـا عیـوب و نـواقص     . زمان شود و پایه و اساس مذاکرات و اصالح نطق ناطقین و توسل متوسلین گردد
بعد از اجـازه از وزارت جلیلـۀ معـارف بـه طبـع      ، بودید تصدیق دارم و اجازة طبع که نوشته. آن بپذیرد و نظرش شامل حال گردد

  . امید که خواندن و دقّت در آن موجب تفکّر و تدبر مؤمنین گردد و به حال آنها مفید افتد. رسانید
لَی من اتَّبع الهدي ع الم السو  

  اقلّ محمد حسن 
  54رجب  13
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  مقدمۀ چاپ سوم 
  

ویـژه سـرباز   ، و جانشینان بزرگـوار او و سـربازان راه حقیقـت   ) ص(رود بر روان پاك محمد مصطفی به نام خداوند یکتا و د  
  . و یاران پاکباز او) ع(نامدار اسالم حسین بن علی 

نـه چنـان اسـت کـه از قلـوب دوسـتان زائـل گـردد و         ) ع(فاجعۀ جانسوز کربال و نهضت رادمرد عالم اسالم حسین بن علـی    
گـردد و فلسـفه و نتـایج قیـام      بلکه همۀ جهان انسانیت روز به روز بیشتر ظاهر می، ر آن در دلهاي دوستدارانبلکه اث، فراموش شود
و اسرار آن از نظر عرفانی و مذهبی و اجتماعی و سیاسی به قـدري زیـاد اسـت کـه     ، شود عالم بشریت واضحتر می داین بزرگ مر

  . به شرح نیامده است م حقّ آن ادا نشده و کامالًباز ه، هرچه در آن باره کتاب نوشته یا سخن گویند
قـدس  (هنگامی که نگارنده در اوان تحصیل بر حسب اجازة پدر بزرگوار و موالي عالی مقدارم حضرت آقاي صالحعلیشـاه    

و روح پـاکش بـه    ما را به فراق خـود مبـتال فرمـود   ) 1345مرداد ( 1386که با نهایت اندوه و اسف در ربیع الثّانی سال ) سرّه العزیز
دانم که بتـوانم   با آنکه خود را الیق ندیده و اکنون هم نمی، به نوشتن یادداشتهائی درین باره شروع نمودم، عالم قدس طیران نمود
ذلک خود اجازة آن بزرگوار باعث تشویق فقیر شده و با نهایت عالقه و شوق به نوشتن آنها شروع نموده  مع، کامالً از عهده برآیم

اي در آن  کردم که از طرف خوانندگان ابراز عالقـه  ولی گمان نمی، نام تجلّی حقیقت موسوم گردانیدم و شروع به چاپ نمودمبه 
دانشـمندان بـه   ، ولی چون اصل موضـوع بسـیار مهـم بـود    . دانستم اهمیت می ارج و نوشتۀ خود را نیز بی چون خود را بی، باره بشود
از ، مندان به مذهب با شوق وافر بدان توجه کردند که در مدت کمی نسخۀ آن کمیاب شد عالقه نویسنده نظر ننموده و قتعدم لیا

اینرو دانشمند محترم آقاي نصراهللا سبوحی مدیر کتابخانۀ مرکزي اظهار عالقه به تجدیـد چـاپ آن نمـود و نگارنـده هـم موافقـت       
  . کردم و براي دومین بار به چاپ رسید

لـذا  ، یافتنـد  اي دو چاپ کمیاب گردیده و جویندگان که در جستجوي آن بودند کمتر بدان دسـت مـی  ه و چون اخیراً نسخه  
برادر مکّرم آقاي سید علی اشرف قانعی حفظه اهللا خواهش نمودند که براي سومین بار به چاپ آن اقدام نمایند و مـدتی بـود کـه    

ابتـدا تجدیـد نظـري در آن نمـودم و در بعـض قسـمتها مطـالبی بـر آن         باالخره نگارنده موافقت کـرده و  . اصرار بر این امر داشتند
  . براي ایشان مسئلت دارم ینِاز خدواند منّان مزید توفیق و اجردار. سپس آقاي قانعی شروع به چاپ آن نمودند، افزودم

  اهللا و برکاته   رمحةو اصحابه و شیعته و موالیه و ) ع(والسالم علی الحسین 
  )رضا علیشاه(نحسین تابنده و انا االقل سلطا
   1346بهمن  6ـ  1387شوال  25
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تَغَمده اهللاُ بِغُفرانه راجع به این  تقریظی که حضرت عالمه مرحوم آقا میرزا محمدطاهر تنکابنی
  اند  کتاب مرقوم داشته

  
بِ و شَه، تجلّی حقیقت ناقالْم رِ وفاخي الماین کتاب مستطاب که از مؤلّفات حضرت ذ  و نِ د بِ غُصـ الثّاقـ دجةابِ الْمح   کـارِمِ و الْم

ظ ّ عولَی الْمن گنابادي بِن الْمیسطانْح غَوالی سلْ عالی و در بحرِ الْفَضائلِ الْ الْم النَّفَحات ب ه م و ه نوارِ األلهی لی األْ جومِ األکْرَمِ مخْدالْم مِ و
ف عارِ ه الْ یانب لیشاه اَدام اهللاُ الرَّ لَّقَبِ بصالح عنِ الْمسد حمحالشَّیخ م اهلِ األوکام ه الشّریفَه می الْ اَنفْاس رَکاتالحـق کتـابی اسـت    . باشـد  ب

که اهل دیانت و ایمان و اسالم را سـحاب مغـدق و اهـل نفـاق و     ، جامع حقایق تاریخی و ادبی و منبع دقایق نکات دینی و عرفانی
  . باشد د و کفر را شهاب محرق میالحا

چـه  ، اگرچه فضاي عالم امکان و عوالم کون مکان گنجایش آن ندارد که حقیقت حسینیه کماهی در آن تجلّی و ظهور کند  
اینکه حقیقت حسینیه عین حقیقت محمدیه و نفس الرّحمانیه است و ظهور حق در بدو و ختم بدان اسـت و بـا آنکـه تمـام عـوالم      

  . ذلک در پردة اختفا و استتار و در مکمن غیوب برقرار است مع، از ظهور اوست پرتوي
  رخساره به کس ننمود آن شاهد هرجایی     ت این نکته که در عالم      یارب به که بتوان گف

  . پس اوراق چند از کتب نتواند که مجالي حقیقت حسینیه شود  
نَّ قَمیصاً خیطَ ا و ه ع سجِ تنْ نَسقاص       م عالیه نْ مرْفاً عشْرینَ حع 4رو  

  که ترکنی سر انگشت و صفحه بشماري    را آب بحر کافی نیست  کتاب فضل تو
ۀ اهـل  ضـ ولیکن براي اعالم انام و الجام عوام خصوص در این روزگار و ایام که اذهان عامه مشـوب بـه اسـاطیر و اباطیـل غا      
زیرا این کتاب بیشتر مآخذ آن از . باشد ادي براي گرفتاران در وادي ضالل و گمراهی میاین کتاب بهترین مرشد و ه، شده پارو

باشد و مخفی نیست که رد اوهام عامیه در این ایام و عوام به تدقیقات اروپایی مشـربان   می انکتب دانشمندان غربی و تحقیقات آن
ه در الْمؤَلّف الْفاضلِ لْ لفـی    اوقع و اوفی خواهد بود و م هـ در و مفی َذباه هِم رأس اُمل مه کَسهمِ اَر ص شاقبِم مشَقَه ر و متَرِهبِو مخَنَقَه اذْ

کنَّ اَکْثَرَ النّاسِ الَیشکُرونَ للَی النّاسِ و ع نا ولَی نْ فَضْلِ اهللا عم ذلک مواهه ست که مین یو شکّ. ماسـت از انجـم   یفاضـل نجمـ   ؤَلّف 
ن بـوده وبعـون   ین مبیت از دین و حمایت مستر شدیکابر مقصودشان هدا عناًصاغرت یاست از درر بحر وال يت  ودریفلک هدا
نَّک قَریب. د خواهد بودبؤن خاندان میل در ایل و مقام نبین منصب جلیاهللا ا ا قاهتار داَم و الوه ع م د ه و اْ ددس و هداَی ماَلَله جیبم .  

  حر ره محمد طاهر الطبرسی
  
  

                                                
 . یعنی شرح کماالت او به بیان و سخن در نیاید. از بیان کماالت و مقام بلند او قاصل است، همانا پیراهنی که از بیست و نه حرف دوخته شده باشد -٤
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  مقدمۀ چاپ دوم
  

  همتا  به نام خداي یکتاي بی
گذشـت کـه امـروز     این اندیشه در دل من می، خورشیدي که به چاپ کتاب تجلّی حقیقت اقدام نمودم 1316در اواخر سال   

دارنـد و دانشـمندان هـم نظـر بـه الیـق نبـودن        شـود تـوجهی ن   مردم به این قبیل کتب که در موضوعهاي دینی و مذهبی نوشته مـی 
دریـن  ، بصیرتان نیز به جاي اینکه تشـویقم کننـد   بعضی از بی. ازینرو چاپ این کتاب ضرورتی ندارد، نویسنده بدان وقعی نگذارند
م آقاي صالحعلیشاه تا آنکه باالخره نظر به عالقۀ مفرطی که پدر بزرگوار، چندي مردد بودمن رویاز ا. باب نظر موافق نشان ندادند

عزم خویش را جزم نموده به   فرمودند ر کتابی در اسرار وقایع کربال ابراز میشروحی فداه نسبت به اصالح مجالس سوگواري و ن
  . چاپ آن شروع کردم

این کتاب هر چند داراي نواقص لفظی و معنوي زیادي است و به عـالوه در چـاپ اول در تصـحیح اغـالط آن دقّـت کامـل         
مع ذلک خوشبختانه برخالف انتظار مورد توجه و پسـند دانشـمندان و دیگـر مـردم     ، نرسید عذول نگردیده و مطابق منظور به طبمب

از جملـه  . واقع گردید و بسیاري فضال و دانشمندان تهران و دیگر شهرستانها این بنده را به واسطۀ تألیف این کتاب تبریک گفتنـد 
رم مجلس شوراي ملّی در پاسخ نامۀ من و تقدیم نمـودن یـک جلـد از کتـاب اظهـار مالطفـت       جناب آقاي اسفندیاري رئیس محت

  . فرمودند
و هر چند تـاکنون  ، حضرت پدر بزرگوار نیز براي تشویق این بنده اظهار میل فرمودند که جلد دومی براي این کتاب بنویسم  

م بـه زودي شـروع بـه نوشـتن آن نمـوده و در دسـترس خواننـدگان        ام ولی امیدوارم به توفیـق الهـی بتـوان    موفّق به نوشتن آن نشده
  . بگذارم

هاي چاپ اول آن کمیـاب گردیـد و بعضـی دانشـمندان و      تقریباً در مدت دو سال نسخه، نظر به توجهی که به این کتاب شد  
مرکزي کـه از فضـال و مـردان     درین هنگام آقاي سبوحی مدیر کتابخانۀ. شد ولی کمتر یافت می، دوستان در جستجوي آن بودند

داوطلب تجدید چاپ و متحمل زحمـات  ، دارند اي مذهبی عالقۀ مخصوصی ابراز میهباشند و نسبت به انتشار کتاب پرور می معارف
و عبـارت آن را در   هپس از انکه در اصل کتاب تجدید نظر نمـود ، اینجانب هم چون رغبت ایشان را بدین امر دیدم. آن گردیدند
با طرز بهتري به چـاپ آن مبـادرت ورزیـدم و از زحمـات     ، هم که در نظر بود اضافه نمودم يگریمکان اصالح ومطالب دحدود ا

  . آقاي سبوحی نهایت امتنان را داشته و موفّقیت ایشان را از درگاه خداوند خواستارم
لک خالی از غلط نیست و ناگزیر غلطنامه ذ مع، شوم که با انکه در اصالح اغالط آن کوشش بسیار شد در خاتمه یادآورد می  

  . از خوانندگان گرام خواهش دارم که غلطهاي آن را پیش از خواندن از روي غلطنامه اصالح بفرمایند. پیوست شد
  سلطانحسین تابنده گنابادي 

  1359ذیحجه  24مطابق  1319اول بهمن 
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  بسم اهللا الرّحمن الرّحیم 
  صانع و پروردگار و حی و توانا  دانا   اول  دفتر   به  نام  ایزد 

د    ، پس از ستایش ذات حق ت ویـژه حضـرت محمـت و نمایندگان ساحت حضرت احدیو ) ص(درود بر روان بزرگان عالم بشری
  . اوالد او

  
  آغاز نامه 

  اساس دعوت انبیا 
ه انبیـا و         5ءدهد بلکه از بدأ بعثـت انبیـا   ما خبر می به در دیانت حقّه از زمانی که تاریخ   سـه چیـز اسـاس دعـوت و مـورد توجـ

یکی آنچه راجع به اعتقاد و قلب است که اصل و پایه نامیده : بزرگان بوده و پایۀ دیانت محسوب شده بلکه مدار حیات بشر است
  . شود ر میسومی احکام و اعمال اعضا و جوارج که به قالبیه و ظاهریه تغبی، دیگر اخالق باطنیه و ملکات قلبیه، شود می

زیرا همۀ پیمبران به یکتاپرستی و تصدیق پیغمبران و اقـرار  ، شود اصول در تمام دیانات یکی است و اختالفی در آن پیدا نمی  
  : چنانکه هاتف فرماید؛ اند به معاد دعوت نموده و هیچیک از آنان به پرستیدن دو خدا یا سه یا پنج و غیره اینها دعوت نکرده

  پرتو    از    روي    تابناك    افکند    نه    شاهد    ازلی در    سه    آئی
  پرنیان   خوانی   و   حریر   و   پرند    سه   نگردد   بریشم  ار   او   را 
دانستند و این مطلب از کمال وضوح محتاج به استدالل نیست و در کتب  و همۀ پیمبران خود را فرستاده از جانب خداي یگانه می

  : شود تذکار شده است و براي نمونه چند مورد ذکر می مقدسه مکرّر
ه«در تورات سفر تثنیه باب ششم آیۀ چهارم    وه س آیـه    ، »خداي مـا خـداي واحـد اسـت     6اي اسرائیل بشنو ی رقُ و در انجیـل مـ

همۀ احکام ایـن اسـت    اولِ«: زدهم در جواب یکی از کاتبان که پرسید اولِ همۀ احکام کدام است فرمایدابیست و نهم از باب دو
چنانکـه در کتـاب خـورده    ، و از کتب زردشتیها نیز این مطلـب مسـتفاد اسـت   ، »که بشنو اي اسرائیل خداوند خداي ما واحد است

  . ه یکتایی حق کرده استبچند مرتبه اشاره  7اوستاي
در حقایق کلمات پیمبران و  به واسطۀ عدم غور، این امر در بعضی دیانات پس از چندي که از رحلت دعوت کننده گذشت  

بر بعضی تابعین مشتبه شده برخالف دستور معتقـد  ، جانشینان آنان و انجماد بر ظاهر الفاظ یا به واسطۀ اغواي هوسرانان و مغرضین
بـه دو  یا در پیروان زردشت عقیدة ثنویت و قول . قول به تثلیت میان جمعی از آنها پیدا شد) ع(چنانچه در دیانت عیسی ؛ گردیدند

                                                
و بنا به این عقیده قبل از ظهور تاریخ و تمدن صوري نیز انبیا اشاره است به عقیدة شیعه که بشر در هیچ زمان بدون مربی کامل نبوده و نخواهد بود  -٥
  :مولوي نیز فرموده. اند بوده

  آزمایش   تا   قیامت   دائم   است    پس   به   هر   دوري   ولیی   قائم   است 
 . کند که خود همین شعر داللت بر تشیع آن بزرگوار می

یکی یهوه و دیگر الوهیم و بعضی محققین امروز معتقدند که این دو لفظ حاکی از دو نسخۀ : خوانده شدهدر تورات فعلی خداي تعالی بیشتر به دو نام  -٦
اند این  نموده قدیمی است که در یکی از آنها خداوند فقط به نام الوهیم و در دیگري به نام یهوه خوانده شده و کسانی که تورات کنونی را تلفیق یا جمع

 . ندا دو نسخه را مخلوط کرده
اول یسنا که به معنی نیایش و قربانی : چه اوستا که نام کتاب مقدس آنان است پنج قسمت است، خورده اوستاي یکی از کتب مقدسۀ زردشتیان است -٧

م یکی از هر یک به نا، عدد است 21چهارم پشت که ؛ سوم ویدیوداد یعنی قانون و وسیلۀ ضد دیوان؛ دوم وبسپرد که ملحقات یسنا محسوب است؛ است
 . روز یا ماه یا سال است پنجم خورده اوستا که ادعیه و اذکار مختلف اوقات شبانه؛ فرشتگان و ایزدان
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  . هال بنا به بعض اقوال ظاهر گردید و در میان یهود نیز جمعی پیدا شدند که عزیر را پسر خدا گفتندجمبدأ نزد بعضی 
ونَ و ثـو    : فرماید کهرجوع انسان است به مقام اصلی خود، معاد نیز چون به اعتقاد صاحبان دیانت   راجِعـ ه لَیـنّـا ا ا و ه لِّ نّال و   باا

لذا اعتقاد به آن الزمه و نتیجۀ اعتقاد به توحید و تغییرناپـذیر اسـت و از احکـامی کـه     ، اند در آنجا است ه آن خبر دادهعقاب که ب
توان گفت دو اصل دیگر نیز که در مذهب شیعه عالوه شده و عبارت است از امامت یعنـی لـزوم    بلکه می. نیست، قابل نسخ باشد

  . در جمیع دیانات هست چه عقل به آن حاکم است، قدمۀ اثبات معاد استبودن راهبر در هر زمان و عدالت که م
آنچه از تکوینیات است و حسن و قبح آن فطري است در هیچ دیانتی تغییر نکرده و تمام مربیان اخالق و بزرگان  8اخالق نیز  

ع مخـالف حسـن و قـبح اصـلی نیسـت و      چه امور فطري قابل تغییر نیست و جعل و وضع شـار ، اند آیین به یک ترتیب دستور داده
آنچه در ابتداي خلقت بشر ممدوح یا مذموم بوده تا زمان حیات نوع بشر به همان حالت باقی است و مانند گرمی و سوزندگی در 

  . اند انبیا نیز در این مورد احکام طبیعت را مکشوف ساخته، باشد آتش تغییرناپذیر می
باشد یا براي حفـظ روابـط    خلقیه و الهیه که ترتیب اظهار عبودیت نسبت به غیب می، عیهولی احکام ظاهریه شخصیه و اجتما  

ماننـد دسـتور پزشـک و فقـط همـین      ، به حسب اختالف زمان و مکان و احوال قابل تغییر اسـت ، بین افراد و حفظ انتظامات است
  . استباشد و نسخ دیانات هم به نسخ همین احکام  احکام قابل نسخ و تبدیل می

  
  مأخذ حقانیت و بطالن 

مذهب است و صحت و فساد عقاید و  ایمدرك و مأخذ حقّانیت و بطالن در دیانات و مذاهب عبارت از دستورات آن دین   
د بـه جمیـع     چه در هر دسته، افعال بستگان و منتحلین میزان نیست اي خوب و بد هست و در هیچ دین و یا مذهبی همۀ پیروان مقیـ

توان گفت کسانی که به تمام آداب مذهبی خـود عمـل کننـد در هـر مـذهب و دیـن بـه نـدرت یافـت           بلکه می، نیستنددستورات 
در صورتی که عمل آنهـا دلیـل بـر بـدي و سـخافت مـذهب       ، کنند شوند و غالباً در بسیاري از وظایف مخالف دستور عمل می می
  . شود نمی

دلیل بر بدي اصل  پرستی که منسوب به بعضی زردشتیها است  هست یا آتش پس اعتقاد به تثلیث که در میان بعضی مسیحیها  
اعتقاد به توحید و پرستیدن خداي یگانه را امر کرده و بعـداً  ) ع(کنیم که عیسی  بع در دستور درك میتچه بعد از ت، شود دین نمی

  . تش مظهریت را قائل شده نه اصالتدر میان آنها قول به سه اقنوم یعنی سه وجود اصیل پیدا شد و زردشت نیز براي آ
هاي مسلمین از قبیل تشبیه و حلول و تجسم یـا بـه اعمـال قبیحـه و فسـق و       در اسالم هم نباید نظر به عقاید سخیفۀ بعضی فرقه  

هـا   ن پیرایههایی است که بسته شده و ای چه این قبیل امور پیرایه، بلکه باید به دستورات اسالمی عطف توجه کرد، فجور آنها نمود
در صورتی که حقیقت غیر از اینها است و ایراد بعض اشخاص بر عقاید و . کند اند امر را بر بعضی ضعفا مشتبه می که منتحلین بسته

  . اعمال بعض منسوبین و رد و ابطال مذهبی به استدالل به اعمال پیروان بیجا و نارواست
ت یـا بطـالن بـراي شـخص منصـف بـه تتبـع             خواه حق و ، این امر در همۀ ادعاها و دیانات   خـواه باطـل جـاري و تمیـز حقّانیـ

  . دستورات است
  

  جزر و مد دولتها 

                                                
در صورتی که در غیر آن مورد ، شود مثالً بعضی امور در نزد بعضی ملل با بعضی امکنه جزء ادب محسوب می، قسمتی از اخالق به جعل و وضع است -٨

 . یاري از امور اخالقی طبیعی است و قابل تغییر نیستولی بس، الزمۀ ادب نیست
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یکـی طبیعـی و   : این جزر و مـد دو قسـم اسـت   ، براي هر یک از دول و حکومتها و سازمانها جزر و مد و ترقّی و تنزّلی است  
  . دیگري عارضی، فطري
انی و پیري و مراحل مختلفۀ زندگی افراد است و همانطور که براي هر شخصی کـودکی و  جزر و مد طبیعی مانند حالت جو  

ضـرت و  خُرود و بـه جانـب    براي هر دولتی نیز زمانی ابتداي ترقّی و کمال است و تا مدتّی رو به طراوت می پیري است جوانی و
سـپس  ، رسد و چندي بر این حالـت وقـوف دارد   تا آنکه به اوج ترقّی و عظمتی که در خور او است می، کند نضارت حرکت می

این امـر پـس از مشـاهدة تـواریخ و اطّـالع بـر       . شود گذارد و باالخره فنا براي او پیدا شده و منقرض می روي به ضعف و ذبول می
  . انقراضات قطعی است

منتهاي امر در ظاهر نیز اسـباب  ، چه بناي عالم طبع بر تبدیل و تغییر و بر اساس انقالب استوار است، این اختالف فطري است  
ر هـم  یتقد ولی، شود و هر چند که علّت عمده و سبب حقیقی خواست خدا و تقدیر او است و علّتهایی براي این اختالف پیدا می

تغییر اسـت و تـا مـوقعی کـه تـدبیر سـلطنت و سیاسـه        نیا يبرا  يگانه عامل قویاقت زمامداران یشود و ل یر اجرا میط تدببه توس 
المدن و محبوبیت عامه رو به ازدیاد باشد آن سلطنت نیز روي در ترقّی است و چون این جهات رو به نقصان گذاشت آن سلطنت 

  . شود از بین رفته منقرض می
جزر و مد عرضی مانند صحت و مرض و فربهی و الغري است در انسان و همانطور کـه بـراي هـر شخصـی در هـر یـک از         

   يبـه واسـطه قـوت مـزاح بـه زود      یدا  شده ولیاز مرض در او پ یو گاه ضعف ونقاهت تام عمر این حاالت هستسنین و مراحل 
شود ولی به واسطۀ  و گاه در زمان پیري فربهی یا صحت پیدا می، گردد شود و باز همان صحت و نمو به جاي خود بر می مرتفع می

شـده کـه    واقـع شـود و بسـیار    یک از اوان عمر هر دولتـی آن حـاالت پیـدا مـی     هکذا در هر. رود ضعف مزاج به زودي از بین می
عظمت و کمال دولتی ناگهان دچار ضعف و فتور شده و انقالبی رخ داده ولی به واسـطۀ حسـن تـدبیر و کیاسـت صـاحب آن بـه       

فتور و اوان پیري یک دولـت  و ممکن است در ایام ضعف و ؛ چنانکه براي قباد و سلطان سنجر واقع شد، زودي مرتفع شده است
چنانکه بـراي شـاه طهماسـب آخـرین سـالطین صـفویه       ، دفعتاً براي او ترقّی دست دهد و عظمت پیدا کند و باز به زودي برگردد

  . ظاهر شد
  

  جزر و مد ادیان 
د دارد و تـدبیر و  بلکه در تشکیالت دینی و مذهبی نیـز وجـو  ، این جزر و مد به سازمانها و سلطنتهاي صوري اختصاص ندارد  

شود و اقبال و عدم اقبال پیروان و اوضـاع زمانـه و انقـالب نیـز در ایـن       عدم تدبیر قائد سیاسی هر دینی سبب تغییر و جزر و مد می
ه         9و در ابتداي ظهور دیانت حقّه. ه دارندتام موضوع مدخلیت تا زمان حیات شخص شـارع و مقـنّن کـه نماینـدة الهـی اسـت توجـ

ق آنها به اطاعت اوامر مطاع خود و جدیت و کوشش آنها در اجـراي دسـتورات و شـیوع آن دیـن موجـب ترقـی و       وش  و تابعین
و پس از رحلت شارع آن و قـانونگزار  ، 10گردد عظمت آن دیانت شده و بستگی آنها به دیانت سبب ترقی و تعالی صوري آن می

ۀ دخول اشخاص غیر الیق و نااهل و دخالت کردن در امور دیانتی نقصـان  شود و توجه پیروان به واسط این شوق به تدریج کم می
دهد و پس از مدتی به توسط یـک نفـر قائـد مـذهبی یـا       لذا فتور در ترقّی ظاهري دست می. شود کمتر می اتّفاقو  اتّحادیابد و  می

                                                
 . لکن آنها در حقیقت جزء تشکیالت صوري محسوبند، بلکه در دیانات باطله نیز این حکم مجري است -٩

سالم و در خبر استانَّ الدینَ : که خدا فرماید، دیانات حقه در مرتبۀ واقع ترقی و تعالی دارند خواه پیروان عمل کنند و خواه عمل نکنند -١٠ اهللاِ األنْد ع :
ه لَیعلی عال ی لُو وع ی الم س أل  . مراد از این خبر مسلمین ظاهري نیستند بلکه حقیقت اسالم مراد است. اَ
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تـا مـوقعی کـه هنگـام پیـري آن      ، شود به کمال می آن مذهب نضج و قوام یافته فتور اولیۀ او تبدیلکندسیاسی که پیدا شود و قیام 
در ایـن موقـع دیانـت دیگـري     . یعنی اوضاع زمانه مقتضی آن احکام و قوانین نباشـد ، دیانت رسیده فتور طبیعی در آن ظاهر گردد

ه دیانـت  توسط یک نفر نمایندة الهی که از هر حیث برازندة اصالح روح و جسم خلق و الیق دعـوت و تقنـین بـوده ظهـور نمـود     
جز دیانت مقدسۀ اسالم که قابل نسـخ  ، گیرد جاي آن را می  يگردد و دیانت جدید کند و دولت آن منقرض می سابق را نسخ می

  . تا روز قیامت حالل و حرام او تا قیامت حرام است) ص(نیست و حالل محمد 
  

  تناسب احکام با محیط 
شود و تا موقعی  مختلف می، ختالف اوضاع محیط و زمان و مکان و اشخاصبقا و دوام احکام و قوانین هر دیانتی بر حسب ا  

موقعی است که بـین حکـم و محـیط تناسـب موجـود       شود و چه نسخ ینم که مقتضیات موجود باشد آن دین برقرار است و نسخ
  . نباشد و با وجود تناسب نسخ صحیح نیست

فطرت و عقل اسـت و هیچیـک از آنهـا مخـالف وجهـۀ فطـري انسـانی         و چون قوانین دیانت اسالم بالتّمام موافق با طبیعت و  
چـه  . باشـد  لذا غیر قابل نسخ و انقـراض مـی  ، تغییر ناپذیر است) مانند اصول و اخالق(نیست و آنچه که بالتّمام موافق فطرت است 

ولی دیانت اسـالم بـا مقتضـیات    ، تناسبی نباشد آن همانطور که گفتیم انقراض موقعی است که بین احکام و مقتضیات زمان و اهل
کند و براي اصناف مختلفـه ماننـد مسـافر و حاضـر و      زمان و مکان مخالفت ندارد و حکم عقل را که غیر قابل تغییر است تأیید می
مدح و ذم کـه در قـرآن اسـت نسـبت بـه      حتّی  و. صحیح و مریض و غیر آنها بر حسب مقتضیات احوال آنها دستورات داده است

ولی حاالت تعمیم دارد و هـر  ، رساند خاص فانیند و ذکر آنها خصوصیت را میشچه ا، ده بلکه نسبت به حاالت استاشخاص نش
منتهـا دولـت صـوري اسـالم قابـل ضـعف و       . شود و این قبیل احکام و امور قابل نسخ نیستند که را داراي آن احوال باشد شامل می

  . ت بلکه راجع به مسلمین استباشد و آن نیز راجع به خود اسالم نیس فتور می
  

  بر اثر بحران اخالقی ) ع(قیام حسین 
به واسطۀ استقامت و پافشـاري آن بزرگـوار و بسـتگی پیـروان بـه      ) ص(دیانت اسالم در ابتداي ظهور و زمان حضرت رسول   

و پـس از چنـد سـالی    ، ن نمـود دیانت زود ترقّی کرد و پس از آن حضرت نیز تا مدتی به واسطۀ جدیت قائدین سیاسی ترقّی شایا
پرور به بیکاري و عیاشـی و تنبلـی عـادت کـرده و ایـن امـور        اختالفات داخلی و نفاق بین مسلمین پیدا شده و به تدریج پیروان تن

خودخواهان نیـز بـه هـواي ریاسـت و تسـلّط افتـاده و       . عالقگی و نقصان توجه به دیانت شد و این امر رو به شدت داشت سبب بی
ویه و مشی بزرگان نیز در انظار مسلمین موهون وانمود شده رق و اعمال جامعۀ مسلمین هم رو به انحطاط گذاشت و متدرجاً اخال

 یانقالبـ و در اواخر خالفت معاویه و اوایل سلطنت یزید بحـران اخالقـی و   . کردند آنها را هم مانند خلفاي جور و ظلمه گمان می
قائد حقیقی و جانشین پیغمبر براي اصالح مفاسد مسلمین مجبـور  ) ع(تم هجري حسین بن علی تا آنکه در سال شص، شدت داشت

تا حقایق دیانت و اسـالم را آشـکار کنـد و مسـلمین را بـه هیجـان آورده       ، به قیام شده از مدینه و مکّه رو به عراق نهاد و قیام کرد
. واقـع شـد   نیمبراي آشکار کردن حقایق اسالم و بیدار نمـودن مسـل   حس اسالمیت را در آنها بیدار نمود و این اول قیامی بود که

از این جهت بسیار با اهمیت شده و نام آن تاکنون از بین نرفته ، قیام این قائد سیاسی و مذهبی قلوب خفته را بیدار کرده تکانی داد
بـه موجـب اخبـار شـیعه     حتّی  و. در آلمان مانند یادآوري صلح وِرساي، رود و یادآوري آن براي خفتگان غفلت مهم است و نمی
کلّی و ظهور حقیقت والیت و پید شدن عدالت کاملۀ الهی توسط چهاردهمین نور مقدس و دوازدهمـین جانشـین پیغمبـر     تام قیام

را  از خداوند خواهـانیم کـه ظهـورش   . و خونخواهی او صورت خواهد گرفت و بر این پایه خواهد بود) ع(نیز به نام حسین ) ص(
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  . نزدیک گردانیده حقایق دیانت را به توسط او ظاهر سازد
  

  ) ع(یادآوري قیام حسین 
در اوایل به تذکار تاریخی شباهت داشت و متدرجاً رو به فزونی گذاشت و در زمان صفویه به اوج ) ع(یادآوري قیام حسین   

بیشتر و هیجان حس غیرت و بروز تألّم زیادتر بود و بـه تـدریج   در ازمنۀ سابقه توجه شنوندگان و شوق آنها به شنیدن . ترقّی رسید
و در ایـن  . که براي تهییج احساسات دیانتی بوده صـورت دیگـري بـه خـود گرفـت     ) ع(امر تذکار قیام حسین ، این شوق کم شده

بـه  ، باشـند  بـی اطّـالع مـی    غالب مردم از حقیقـت آن ، هاي اغراض متصدیان مخفی شده زمان مقصود از این امر غالباً در پس پرده
، طوري که گمان برند جز گریه مقصود دیگري نیست و قضـیه در نتیجـه بـه کلّـی بـر عکـس شـده نقـیض اخالقـی ظهـور کـرده           

متصدیان هم در صدد فهماندن نبوده و نیستند و به قسمی در انظار موهون شده که بعضی مردم فرقی بـین مجـالس تـذکار حسـین     
  . خبرند گذارند و از علل و اسرار آن بی معمولی نمیو سایر اجتماعات ) ع(

روحی فداه مـدتی اسـت    11 )صالحعلیشاه(محمد حسن گنابادي  خفرزند جناب آقاي حاج شی» سلطان حسین تابند«و این بنده   
را بـه تحریـر   ) ع(ظر بودم که کسی در این موضوع جامعه را خبردار کنـد و فلسـفۀ قیـام حسـین     تمن، مسفکه از مالحظۀ این امر متأ

الحسین و چند کتاب دیگر از ایـن   الحسین و خصایص ةسالحسین و سیاةضدرآورد و در تفحص مطبوعات جدیدالطَبع نیز بودم و 
لذا به اجـازة پـدر   . ولی عالوه بر اختصار استفادة آنها براي فارسی زبانان امروزه جامعیت نداشت، قبیل در این موضوع نوشته شده

قلم شکستۀ خود شروع کردم به نوشتن آنچه در این موضوع در مد نظر بود و ایـن مجموعـه را بـه تجلّـی حقیقـت نـام       بزرگوار با 
اگرچه از هیچ وجه لیاقت چنین اقدامی را نداشته و بضاعت علمی و قلمی را دارا نیستم ولی جسورانه بـه اقـدام مبـادرت    . گذاردم

له پرداختـه و رفـع نـواقص و       و امیدوارم بزرگان در آیندة نزدیکی رسالهخواهم  ورزیده و از خود آن بزرگوار مدد می هـاي مفصـ
  . بضاعت خورده نگیرند و عفو نمایند لغزشهاي قلمی این بنده را نموده و بر این بی

  

                                                
از و ما را به فراق به آشیان قدس پرو 1345مطابق ششم مرداد ، 1386الثانی  با نهایت تأسف روح مقدس آن بزرگوار در سحرگاه پنجشنبه نهم ربیع -١١

 . خود مبتال فرمود
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  نهضت و ظهور، قیام، عثتب -1
  

  بعثت
عثَه کَمنَ«: نویسد در قاموس می، است دنبعثت در لغت عرب به معنی فرستا بلَه س اَر ه و به معنی برانگیختن هـم آمـده کـه گوینـد     . »ع

ه« نامنْ مم ثَهع ل و تـاء مصـدري کـه تـاء وحـدت نیـز گوینـد وحـدت فعـل را          . یعنی او را از خواب برانگیزانید» بو بعثت به فتح او
ه اصطالح ادبی متعدي است که عالوه بر این لفظ ب. و به کسر اول اشاره به هیئت وقوع فعل است، رساند یعنی یک برانگیختن می

  . فاعل مفعول هم الزم دارد و فعل الزم اکتفا به فاعل کند و مفعول نخواهد
عث در عرف مسلمین اختصاص به دو معنی دارد   یکی برانگیخته شدن یک نفر از جانب حق براي دعوت مردم به پرسـتش  : ب

چـه  ، معنی از افراد معنـی لغـوي اسـت    دو و این. ان در معاد و زنده شدن آنهادیگر برانگیخته شدن مردگ، او که راه سعادت است
پیغمبر کسی است که خداوند او را فرستاده و برانگیخته باشد و زنده شدن پـس از مـرگ هـم برانگیختـه شـدن از خـواب مـرگ        

  . است
چه همه از طرف حـق بـه سـوي بشـر فرسـتاده      ؛ شود بعث به اعتباري بر دعوت جمیع نمایندگان الهی از انبیا و اولیا اطالق می  
شود از طـرف خداونـد تکوینـاً مبعـوث و مـأمور اسـت بـراي         بلکه هر موجودي در امور ذاتیۀ خود و آنچه از او ناشی می، اند شده

مور بـه  و به اعتبار دیگر اختصاص دارد به کسانی که بدون واسطۀ بشري از جانب حق مـأ . انجام همان اموري که به او محول شده
انـد کـه در    ند اولوالعزم نامیـده شـده  دو کسانی که مأمور تشریع و تقنین و تجدید احکام بو، انبیا: دعوت خلق باشند که عبارتند از
هِم: در قاموس است. اند احیاي امر الهی با عزم و ثبات بوده لَیا هِد راهللا فیما علی اَم وا عزَممِ الَّذینَ ع    12. اُولُوالعزْ

شود و در قرآن هـر دو   عث میت را نشر هم گویند و یوم البعث و یوم النشور عبارت از معاد است که به روز قیامت تعبیر میب  
ت: در قاموس است؛ لفظ ذکر شده یالْم یاءح ألنَّشْرُ ا .  

  
  قیام

عتَدلَ(است  13چنانکه جلوس مقابل اضطجاع، قیام از افعال الزمه و مقابل قعود است به معنی ایستادن  رُ ااالْم و قام( .  
 زیرا اثر فعل الزم ممکن است از غیر و ممکـن اسـت از خـود فاعـل بـوده باشـد و       ، و چون هر فعل الزم از متعدي اعم است  
ی ولـ ، و در هر مورد بعثت صـدق کنـد قیـام نیـز صـادق اسـت      . اعم است تلذا قیام از بعث، خالف متعدي که اثر او از غیر استبر

  . چه ممکن است قیام توسط خود قائم حاصل شود بدون واسطه و سبب خارجی، عکس آن صادق نیست
: قیام در عرف اطالق شود بر تجدید امري که مندرس شده یا اتمام و تکمیـل موضـوعی کـه ناتمـام بـوده باشـد مـثالً گوینـد          

در تجدید طبیعیات و  15و دکارت فرانسوي 14یکن انگلیسیو فرانسیس ب، فریدون قیام کرد یعنی سلطنت پیشدادیان را تجدید نمود

                                                
 . اند یعنی صاحبان عزم کسانی هستند که بر امر خدا در پیمانی که خدا با آنان بسته تصمیم گرفته -١٢
 . اضطجاع به معنی به پهلو ختفن یا پهلو بر زمین نهادن است -١٣
١٤- Francis Bacon میالدي  1626وفاتش در . 1561تولدش در . زیسته ي و اوایل قرن هفدهم میاز دانشمندان انگلیسی که در اواخر قرن شانزدهم میالد

 . بوده است
١٥- Rene Descartes میالدي بوده و فلسفۀ او به قلم جناب آقاي  1650وفاتش در ، 1596تولّدش در ، زیسته از فالسفۀ فرانسه و در قرن هفدهم می

 . فروغی ترجمه شده است
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و . یعنی راه اتمام علوم طبیعیه را کشف کرده و در پیشرفتهایی که براي علوم پیـدا شـده پیشـقدم گردیدنـد    ، روانشاسی قیام کردند
کـانَ النّـاس   : د که در قرآن استنسبت قیام به انبیاد براي این است که آنها در تکمیل و احیاي امر الهی و توحید استقامت ورزیدن

عثَ اهللاُ النَّبِیینَة واحد ًُمةا پـس از آن خداونـد انبیـا را    ، یعنی مردم از پیروي شهوات متّفـق و متّحـد بـوده بینشـان اختالفـی نبـود       16فَب
ر دیانت و خدا پرسـتی اسـت   اطالق قیام از جهت تجدید ام. بدان از عذاب بترسانند، برانگیخت که نیکان را بشارت به خوبی داده

  . که نسبت به دیانات حقّه عام است و اطالق بعثت از جهت آوردن احکام جدیده و قوانین مخصوصی است که سابقاً نبوده
ت و   ، نیز قیام کرد) ع(و به این معنی حسین بن علی    و پدر و برادر خود را عملی نمود و به این طریـق تمامیـ یعنی مقاصد جد

از ابتـداي دورة خـود   ) ع(حسین بن علـی  . مام رسانیدتیانت اسالم را عمالً آشکار بلکه حقایق جمیع دیانات حقّه را به اجامعیت د
لکن اوضاع زمانه مقتضی نهضت و ظهور نبود مگر در سـال آخـر کـه مقصـود و مـرام      . قیام داشت) ع(یعنی پس از رحلت حسن 

امیه خالصی داده و  رحمانۀ بنی راه خدا و دیانت معرّفی نمود و اسالم را از چنگال بی خود را به تمام دنیا اعالم کرده خود را شهید
  . تمام امت را ناظر اعمال آنها قرار داد

و . دار است قائم در اصطالح شیعه کسی است که به امر خدا قیام داشته و پیشوایی حقیقی مسلمین و جانشینی پیغمبر را عهده  
کسـی اسـت کـه    ، افواه مسلمین خاصه شیعه جاري است و همۀ ما عقیده داریـم کـه ظهـور خواهـد کـرد      قائم در این زمان که در

مقاصد اجداد بزرگوار خود و منظور جمیع راهنمایان راه حق را که عبارت از نشـر عـدالت و تـرویج احکـام و تهـذیب اخـالق و       
ا یـ را در میان جمیع ادیـان ضـعیف شـده باشـد تجدیـد و اح     امر خدا پرستی ، تبدیل نفس شیطنت به روح انسانیت است انجام داده

ه (و به عقیدة ما شیعۀ اثنی عشري قائم به امر خدا و جانشین پیغمبر فرزند بالفصل امام حسن عسکري . خواهد کرد ل اهللا فَرَجـعج (
، د همۀ آنها قائم به امر خدایندالعاده است و از سایر بزرگان به معرض ظهور نرسیده و هرچن و چون این موضوع امر فوق. باشد می

لـذا  ، و از جهتی در این زمان به عقیدة ما فقط او قائم بامراهللا و خَلَف ائمۀ سـابقین و پیشـوایان دیـن اسـت    . ولی قیام او مهمتر است
م اصـطالحاً بـه ایـن    لـذا اطـالق قـائ   ، باشیم که احیاي امر دین بفرماید و به اضافه چون ما منتظر ظهور او می. قائم این زمان او است

چه هیچ بزرگی نتوانسته اسـت همـۀ   ، شخص اختصاص یافته زیرا قیامهاي دیگران در جنب این قیام چندان مهم و قابل ذکر نیست
و همۀ ملل ظهور این شخص . افراد انسان و عائلۀ بشریت را تحت یک برنامه وارد کند و همه را به سوي تکامل و ترقی سوق دهد

ولی در حقیقت و واقع همه انتظار ظهور اور را دارند هرچند به نامهاي مختلف ، د لکن به اسامی مختلفه از او نام برندرا انتظار دارن
  .ذکر کنند

   
  نهضت

طیـرَ   «نهضت نیز معنی قیام را دارد و گاه نهضت را بر مهیا شدن براي قیام اطالق کنند و  یل ه ناحـطَ ج سـي برُ االطائ ضو نـاهض » نَه 
و به هر دو معنی در هر مورد که قیام صادق باشـد نهضـت هـم صـدق     ، اي است که پر در آورده و مهیاي پریدن شده باشد جوجه

  . این دو به اصطالح منطقیین تساوي است نیکند و نسبت ب
ل قیـام سـالطین و   شود و نهضـت بنـا بـر ایـن اعـم از آن و شـام       گاه هم قیام در عرق به امر دینی و مذهبی اختصاص داده می  

در زمـان  ) ع(هاي حسـین بـن علـی     تهیه، و اگر مراد از نهضت مهیا شدن براي قیام باشد. شود فالسفه و مخترعین و غیر هم نیز می
طاعن بنی اُمیه و غیر ذلک  ) ع(حسن  شود و قیـام او پـس از رحلـت     نهضت نامیده میاز قبیل وعده دادن شیعیان به خروج وذکرم

و اگر قیام را به قضیۀ کربال و وقایع شـهادت یـا بـه قضـایاي     . شروع و در کربال خاتمه یافت بلکه بعد از آن نیز بود) ع( امام حسن

                                                
 . 213سورة بقره آیه  -١٦
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مخالفتهاي با یزید و موافقت نکردن با خالفت او و وعده دادن دوستان به خروج نیز جزء نهضت و مقدمات ، آخر اختصاص دهیم
  . دینه ابتداي قیام اوستشود و حرکت از م قیام او محسوب می

  
  ظهور

  . چنانکه غیبت نیز گاهی مقابل حضور است، باشد ظهور نیز از افعال الزمه است و مقابل غیبت یا مقابل خفا می
بـه  ، است) ع(که پسر حسن بن علی العسکري ) ص(و چون ما شیعۀ اثنی عشري معتقدیم که آخرین وصی محمد بن عبداهللا   

ان و اشتدادمخالفت آنان و براي ایمنی از شرّ اعدا از انظار پنهان شده و منتهز فرصت و امر خـدایی اسـت   واسطۀ کید و مکر دشمن
و . لذا نسبت به او ظهور اطالق کنند و ما انتظـار ظهـور و قیـام او را داریـم    ، که ظاهر شود و از دشمنان حق و حقیقت انتقام بکشد

تکمیل نفس است که در اطاعت آن بزرگوار و مراقبت در یاد خدا و تذکّر قلبی همین انتظار براي اشخاص الیق و مستعد موجب 
  . بکوشند

شود و به اصـطالح   اطالق می زینسایر ملل متدینه نیز انتظار ظهور یکی از بزرگان خود را دارند و در این مورد قیام و نهضت   
یعنی در بعضی موارد هر سه صدق کننـد چـون ظهـور     .منطقیین نسبت بین نهضت و قیام با ظهور خصوص و عموم من وجه است

مانند قیام بزرگان ملل در احیاي امر دین چون محمـد بـن   ، و گاه قیام و نهضت بدون ظهور صدق کنند، ظر مللتشخص موعود من
ق باشـد و  و گـاه ظهـور بـدون قیـام صـاد     ، هر چند که بر آنها نیز به اعتباري ظهور صادق است) ع(و حسین بن علی ) ص(عبداهللا 

  . مصادیق آن بسیار و روشن است
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  اساس دعوت اسالم -2
  

  دعوت اسالم 
ه سواء بینَنا و بینَکُم اَلّا: است 64در قرآن مجید سورة آل عمران آیۀ    ملی کَلا اتابِ تَعالَوک ك بـه   نَعبد قٌلْ یا اَهلَ الْ اهللاَ و ال نُشْرِ

ع ذَ بتَّخال یئاً وونَشَیمل سا بِاَنّا مدوه نْ تَولَّوا فَقُولوا اشْ نِ اهللاِ فَانْ دوباباً م عضاً اَر ضُنا ب .  
خالصۀ ترجمۀ آیه این است که اي  محمد بگو به یهود و نصاري رو آورید به یک کلمه که بین مـا و شـما یکسـان اسـت و       

سزاوار پرستش و نیـایش اسـت و بنـدگی غیـر او نکنـیم و همجنسـان       آن کلمه این است که پرستش نکنیم جز پروردگاري را که 
و اگر این کلمه را نپذیرفتند اي مسلمین به آنها بگویید شهادت دهیـد کـه مـا پـذیرفتیم و تسـلیم      ، خود را معبود و رب قرار ندهیم

  . شدیم
باشد کـه عبـارت اسـت از توحیـد و      یشود که دعوت اسالم به یک کلمه و مبناي آن همان یک کلمه م از این آیه معلوم می  

ایـن کلمـه مسـتلزم امـوري اسـت کـه بـدون        . باشد لکن مقصود عام است و خطاب هر چند به اهل کتاب می، اقرار به یکتایی حق
  .تحقّق آنها حقیقت آن وجود پیدا نکند

   
  سریان وحدت در همه چیز 

و . یعنی معبودي نیست جز خـداي یگانـه  ، االاهللا است الاله توضیح آنکه اسالم به توحید دعوت نموده که مضمون کلمۀ طیبۀ  
چـه حقیقـت هسـتی و    ، چون عقیدة الهیین آن است که حق تعالی به جمیع ذرات موجودات محیط و از هیچ موجودي دور نیست

مرتبه تکثّر پس وحدت او در جمیع مراتب سریان داشته و در هیچ ، اصل وجود از هیچ موجودي در حالت موجودیت جدا نیست
زیرا صـدور  . و فالسفه بر آنند که دو چیز در عرض یکدیگر از بسیط و واحد من جمیع الجهات صادر نشود. در ذات او راه ندارد

 اهر معمولی از علّت مقتضی خصوصیتی است در علّت که مناسب با ایجاد معلول باشد و در واحد بسیط دو خصوصیت متباین پید
بنابراین بیشتر از یک معلـول از آن علّـت صـادر نشـود و     . است که یک خصوصیت باشد الزمو ، ت استچه مخالف بساط، نشود

دمسئلۀ اَلْواح دص ال یات مسائل فلسفه استراز مسلّمی دالَّ الْواحا ه و اگر ذات علّت محلّ حوادث نباشد خصوصیتی که موجـب  ، منْ
و چون ذات واجب محلّ حصول حوادث نیست و فقط یک خصوصیت مستلزم ذات . شود عین علّت خواهد بود ایجاد معلول می

صرِ ةکه در قرآن است وما اَمرُنا االّ واحد. لذا از ذات او دو چیز در عرض همدیگر صادر نشود، او است از اینرو همـۀ  . 17کَلَمحٍ بِالْب
ماننـد شـعاع   ، هـا بـه مبـدأ کـه مظهـر یـا معلـول امـر اوسـت         موجودات داراي جنبۀ وحدتی هستند و عبارت است از جهت تعلّق آن

  : چنانکه مولوي فرماید، شود خروشید که وحدت دارد در صورتی که نسبت به امکنه و ازمنه مختلف می
  ها  صــد بود نسبت به صحن خانه    همچو آن یک نور خورشید سما   
  یان چونکه برگیري تو دیوار از م    لیـک یک باشــد همـه انوارشان   

ه هسـتند یـا         این جنبۀ وحدت در موجودات تعبیرات مختلفه دارد از قبیل وحدت شخصی و نوعی و جنسی کـه مراتـب طولیـ
و ایـن  . باشند و به ترتیب در وحدت نوع و جـنس و کیـف اطـالق شـود     تماثل و تجانس و تشابه و غیر اینها که مراتب عرضیه می

چه وحدت یک حقیقت است و اخـتالف تسـمیه   ، باشند وي از وحدت حقۀ حقیقیه میوحدتها هر چند که حقیقی نیستند لکن پرت

                                                
 . 50سورة قمر آیۀ . امر واحدي است مانند یک چشم بر هم زدن، امر ما و -١٧
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  . و قابل است اختالف محلاز جهت 
  

  لزوم حفظ توحید در تمام مراتب 
زیرا اخالل در وحدت نازلـه موجـب اخـالل بـه وحـدت      ، حفظ اعتقاد به توحید مستلزم حفظ وحدتهاي مراتب مادون است  

مانند آنکه بدن از اجتماع اجزاء حالت وحدتی پیدا نموده و قطع یکی از اجزاي بدن . وحدت خالق استمافوق و باالخره مخلّ به 
چنانکـه قطـع عضـوي از    . اق تکمیل اتّصال کنـد رمگر در موقعی که این افت، موجب اخالل به وحدت و اتّصال وحدانی بدن است

زیـرا  ، ه نقص کمال است مکمل اتّصال سایر اعضاي بدن استبدن که به مرض شقاقلوس مبتال باشد موجب تفرقه نیست و با آنک
  . باقی گذاشتن عضو معیوب ممکن است موجب سرایت مرض به باقی اعضا شده افتراق کلّی دست دهد

مگر موقعی که وجود این شخص آسیب بـه  ، کند و تفرقه عین کثرت است هکذا قتل نقس ایجاد تفرقه در وحدت نوعی می  
زیرا به واسطۀ نکشتن او ممکن است نفوسی ، مانند شخص جانی که وجود او مخلّ به جامعۀ بشریت است. وحدت مقصود رساند

ی      . ه یا دو دسته یا دو ملّت نمایدفبه قتل رسیده و ایجاد خصومت بین دو طای یـا اُولـ یـوهصـاصِ ح ی الْق فـ لَکُماز این مطلب معنی و
 البتّـه و کنـد  فمانند آنکه ولی مقتول از قاتل ع، اگر انجام این امر بدون تفرقه ممکن شود ذلک مع. شود به خوبی معلوم می18األلْبابِ

هـم در  ، در جمیـع مراتـب   اتّحـاد کند که وحدت و اتّصـال و   پس توحید حق اقتضا می. شود بهتر است چه مفسدة محتمله رفع می
ات معنـوي و کمـاالت روحـی کـه عبـارت از مراتـب       و هم در درجـ ، مراتب صوري و حفظ امور سیاسی و ملّی و رعایت قوانین
و براي تکمیل هر یک از این دو جنبه حفظ توحیـد الزم اسـت و همـۀ    . سلوك به سوي حضرت حق است منظور و ملحوظ باشد

اند و به آنچه مکمل وحدت است امر و از هرچه که ایجاد تفرقه و کثرت و نفـاق کنـد    آیینهاي درست و حق دعوت به آن نموده
یعنـی چنـگ زنیـد بـه ریسـمان خـدایی و از راه راسـت         19و اعتَصموا بِحبلِ اهللاِ جمیعاً و ال تَفَرَّقُـوا : اند که در قرآن است هی کردهن

ق نگردید و در سورة شوري است وا الـ  : تا آنکه فرمایـد  20بِه نُوحاً یشَرع لَکُم منَ الدینِ ما وص: منحرف نشوید و متفرّ ینَ اَنْ اَقیمـد
ال تَتَفَرَّقُوا فیهنگارنده گوید چون نیـک بسـنجیم   ، فاتحه جمع استرةکه علوم قرآن ده است و جمیع آنها در سو 21غزالی گوید. و

  . کنند گانه تکمیل وحدت و یگانگی می جمیع این علوم ده
  

  ثواب و عقاب 
جنبـۀ  . ت با آن جهت است عقاب معین شده استاست ثواب و براي چیزهایی که مخالف اتّحاددر شریعت براي آنچه مکمل   

، ردیده و براي اوامر و نواهی به اختالف مراتب ثواب و عقاب معـین شـده  گوحدت در شریعت اسالم بیشتر از سایر شرایع منظور 
نَّ اهللاَ ال : فرماید از این جهت خدا می ایکون ذلرُ مادغْف ی بِه و ك  یکـ یچنانکه ، کند ینظام عالم را مختل مرا شرك یز غْفرُ اَنْ یشْرَ

رْك لَظُلْـم عظـیم        22: د یـ فرما ین است که در قرآن میلقمان به پسرش ا يایاز وصا نَّ الشـِّ بِـاهللاِ ا ك و چنانکـه در   23یـا بنَـی ال تُشْـرِ
باشد و سیاست مملکت  اي آن میشیرازة آن کشور را گسیخته و مانع بق، کشورهاي جهان وجود دو قائد یا قبول قائد بودن دو نفر

                                                
 . 179سورة بقره آیۀ . اي خردمندان، شما در قصاص کردن حیات است -١٨
 . 103سورة آل عمران آیه  -١٩
 . یعنی براي شما تعیین نموده همانچه را که به نوح وصیت و دستور فرمود. 13سورة شوري آیۀ  -٢٠
 . این کلمه را نقل کند) 18صفحه (جلد اول تفسیر خود طنطاوي در  -٢١
 . آمرزد آمرزد و غیر آن را می یعنی خداوند شرك ورزیدن بدو را نمی. 116سورة نساء آیۀ  -٢٢
 . یعنی اي فرزند به خداوند شرك نورز که شرك ظلمی بسیار بزرگ است. 13سورة لقمان آیۀ  -٢٣
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مقتضی است که مخالفین دولت و خائنین به مملکت  را که حکم مشرکین دارند مادام العمر تحت نظر قرار داده یا آنهـا را تبعیـد   
 لذا در شریعت اسالم هم براي کسانی که بر، )ولی مخالفتهاي جزئی قابل عفو است(کنند یا حکم اعدام دربارة ایشان جاري شود 

زاؤُا الّـذینَ یحـارِبونَ اهللا و     : کـه در سـورة مائـده اسـت    ، خلیفه و پیشواي مسلمین خروج کنند مجازاتهاي سخت مقرّر شده نَّمـا جـ ا
نْ خم ملُهج ار و دیهِماَی ع لَّبوا اَو تُقَطَّ صی لُوا اَو نَ فی االْرضِ فَساداً اَنْ یقَتَّ وع سو ی ولَهس اَر نَ االَرضِالفا منْفَوی یعنی کیفر کسـانی  ، و

یعنی دست راست و پـاي  (قتل است یا دار یا قطع دست و پا از خالف ، کنند که با خدا و رسول محاربه نموده و در زمین فساد می
، محسـوب اسـت  » و رسـوله » و امام و خلیفه هم در هر زمان در حکم رسول است و جزء . یا آواره کردن از بلد) چپ یا بر عکس
  . یمان شوند یعنی آنها از این حکم مستثنی هستندشفرماید مگر کسانی که از کرده خود پ پس از آن می

  
  اصول دین 

لذا وجود نبی هم ، و چون این وحدت حافظ الزم دارد که آنچه مخالف است یا موافق بیان نموده و مردم را به آن آشنا کند  
شـوند در شـرع معـاد     شود و مخـالفین عقـاب مـی    نیک داده می آن به اطاعت کنندگان جزاي مقام و عالمی هم که در. الزم است

راجـع بـه دیانـت     66در تـاریخ مقـدس صـفحۀ    . ت حقّه استااین سه امر یعنی توحید و نبوت و معاد اصول دیان. نامیده شده است
  : نویسد اسالم می

و در » که عمارت دین بر آنها بنا شده و محکم و استوار آمد اي بناي مذهبش بوده وحدت خدا شالودة دین و سنگ گوشه«  
دو جملـۀ ال الـه االَ اهللا    در تمام مسلمین روي زمین حقیقت مـذهب خـود را  «نماید که  تصدیق می 129تمدن اسالم و عرب صفحه 

 د حسین آل کاشف الغط. »کنند رسولُ اهللا بیان می) ص(محمدنِ و مرحوم ایه اهللا حاج شیخ محمتَیعام لی د ع مقائ الم س اء فرموده اَال
حید  كَلمة تَو و حید ةالتَّومیکی کلمه توحید و دیگر یکی کردن کلمه که عبـارت از  : گذاري شده یعنی اسالم بر دو اساس پایه ِالْكَل
  . است اتّفاقو  اتّحاد
عقاب و ثواب اثـرات اعمـال خـود شـخص اسـت و       یکی آنکه: در مذهب شیعه دو اصل دیگر عالوه بر این سه اصل هست  

اسـت و بـر حـق روا     ع شیئی در غیر موضوع اسـت و آن نقـص  زیرا ظلم وض، کند و حق تعالی ظالم نیست عدالت آن را اقتضا می
عدل این است که نیکی را به نیکـی پـاداش و بـدي را بـه بـدي مجـازات دهـد و نـزد او          ۀبلکه خداوند عادل است و الزم، نیست
نیکی و بدکاران بـه نتیجـه بـدي     ۀشود که نیکوکاران به نتیج و چون در این عالم بسیار دیده می؛ کوکار و بدکردار یکسان نباشدنی
لذا عدل الهی مقتضی وجود مقام و عالمی است جز این عالم که هر کسی در آنجا به درویدن محصول خود از نیکی و ، رسند نمی

  . بدي برسد
  ات تشیع آن است که بر نبی الزم است کسی را که حافظ و نگهبان رسوم و حدت صوري و معنوي در اصل دیگر از ضروری

جامعه بوده و آنها را در سلوك الی اهللا و معرفت حق و راه توحید کمک کند و به مقصود برساند و حفـظ انتظامـات صـوري نیـز     
عموم افراد فرض و مخالفت او را در حکـم مخالفـت خـود قـرار      براي خالفت معین کند و براي رفع تفرقه اطاعت او را بر، بنماید
چـه اگـر در یـک زمـان     ، او که راهنماي خلق است وجود داشـته باشـد  ةکند که در هر زمان نمایند و عدل الهی نیز اقتضا می. دهد

شـئون وحـدت    پـس حفـظ  ، و چون زیاد بودن موجب تفرقه و اخـتالف اسـت  . راهنما بوده و زمان دیگر نباشد خالف عدل است
 یمعنـ مقتضی است که در هر زمان یک نفر قائد که نماینده خداي یگانه است بیشتر نباشد و دیگران مطیع و فرمانبردار او باشند و 

صنی اَ كَلَمةقالَ اهللاُ : فرمود) ع(الذهب که علی بن موسی  ةسلسلحدیث  خَلَ ح نْ دنی فَمص الّ اهللاُ حا ال الهذابی نَمنْ عو پس از  24م

                                                
 . با شروط آن و من از شروط آنم: حضرت فرمود. است و هر که داخل درین حصار شود از عذاب من ایمن استیعنی کلمه ال اله اال اهللا حصار من  -٢٤



31 
 

ها این است و عقل نیز حاکم است بـه اینکـه مخالفـت قائـد و پیشـوا اسـاس وحـدت را متزلـزل         : آن فرمود نْ شُرُوطاَنام ها و بِشُروط
مامت گویند و بـه والیـت نیـز تعبیـر     ات در این موضوع این اصل شیعه آن را کند و اطاعت او باالترین شرط است و پس از دقّ می

. شود اثبات نبوت معلوم می ۀچه لزوم نمایندة الهی در هر زمان از ادل، شود که در عنوان نبوت مندرج است ضح میکند با تعمق وا
چـه  ، ممکن است داخل در توحیـد گرفـت  ، حق تعالی براي اثبات معاد اختصاص داده شده ۀهکذا عدل نیز که از بین صفات حقّ

توان نتیجه گرفت سه اصلی که اصول اسالم محسوب است دو اصـل   پس می. توحید یگانگی ذات و صفات و فعل را شامل است
  . دیگر را که جزء اصول عقاید مذهب تشیع است دربر دارد و در این موضوع بین محقّقین طرفین اختالف زیادي نخواهد بود

اول که توحید است منشـعب  تمام اینها از همان اصل . این بود اصول دیانت اسالم و تفصیل آن موکول به کتب کالمیه است  
  . هایی هستند که از آن ریشۀ بزرگ پیدا شده و الزمۀ اویند و دعوت اسالم اصالتاً به آن بوده شوند و ریشته می
  

  فروع دین اسالم 
درخـت   ۀه از ریشـ کـ و بزرگـی هسـتند    کوچکهاي  استوار شده و مانند شاخه اتّفاقفروع دیانت اسالم نیز بر پایۀ وحدت و   
  . اند متفرع شده توحید
آن مخلّ نباشد   كو اگر تر است   ك آن مخلّه بجا آوردنشان موجب اشتداد جهت وحدت و ترکدیانت اسالم اموري را   

ـ کمال شخصی معنوي و روحی و مکمل وحدت صوري و انتظامات و خواه موجب کخواه م، مستحب قرار داده الـی   كولل سـ م
ه در امـور قلبـی و معنـوي    کـ شـود   سـانی پیـدا مـی   کنوع و التفات به توحید حقیقی براي و مص ه حقیقت وحدت صانعک، اهللا باشد

  . بنمایند مطهررعایت دستورات شرع 
روه قرار داده و اگـر  کل نباشد ممکآن م كبه وحدت است حرام و اگر تر ه فعلش مخلّکهمچنین در شرع مقدس آنچه را   

عبـادات و اخـالق و   : ت نیز از این پنج چیز بیرون نیست و آن بر سـه قسـم اسـت   فروع دیان. سان باشد مباح استکش یکفعل و تر
و وحـدت شـده    اتّفـاق از اقسـام فـروع رعایـت     کام و در هر یکعقود و ایقاعات و اح: و معامالت نیز بر سه قسم است. معامالت
  . است
ـ ، ه باالترین عبادات ظاهریه اسـت که در نماز کچنان: نماز هتوج  حتّـی   دل را بـه یـاد او داشـتن دسـتور داده شـده و      ومبـدأ بـه   تـام
لو: اند فرموده ةال ص بِ یعنی حقیقت نماز بدون توج ه مولـوي در دیـوان   کـ چنان، شـود  ه دل به سوي حق حاصل نمیاالّ بِحضُورِ الْقَلْ

  : غزلیات خود فرماید
   حدیث درد فراق تو با تو بگذارم    ه پنهانی کمراد من ز نماز آن بود       
  مدام روي به محراب و دل به بازارم     ه من با تو کو گرنه آن چه نمازي بود       
صـوري نیـز در بـین افـراد      اتّفـاق و  اتّحـاد چه مستحب است با جماعت باشد تا ، مسلمین نیز منظور شده اتّفاقه در نماز کو بل  

ه در قرآن به آن اشاره کام بناي وحدت کت و استحده عبارت است از تشیید مبانی موکمسلمین بوده و حقیقت تساوي و برادري 
ه خْو نُونَ اا الْمؤْمنَّم ا : فرمایـد  ه میز کین حمد  ة و از عبارات سور. 26فرموده ظاهر گردد، 25شده و ا ا   كایـ یـا و د بـتَعینُ الـخ    كنَع نَسـ

  . ه باید به جماعت باشد یا در موقع دعا جماعت منظور گرددکشود  معلوم می
و نیـز بـراي دسـتگیري    . بوده و به روزي دهندة حقیقی متوجه باشدنه عالقۀ زیاد به امور دنیوي در انسان کبراي این است : اتکز

                                                
 . 10سوره حجرات آیه  -٢٥
 . کند جرجی زیدان در تمدن اسالمی اشاره به بعض فواید نماز و زکات می -٢٦
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ات ممل . ین و گدا یافـت نشـود  کند و مسکفقرا و درماندگان است تا جامعه به خوبی و خوشی امرار معاش  تـی نیـز بایـد بـه     کمهمـ
بضـاعت   المال بـه اشـخاص بـی    و نیز در ضمن از ذخیرة بیت، تی بدون مالیات نشود و نباشدکلات اداره شود چه هیچ ممکتوسط ز

و براي آسایش عموم و منافع عامه از قبیل پل سـاختن و راه سـازي و   ، شود کمکبراي رواج صنعت و اختراعات و حرفه و غیره 
   27. گرما به مسجد و امثال آن اقداماتی شود

  . وه عمومی و خانوادة رسالت استکت و شبراي مصارف احتراما: خمس
ه زودتـر انسـان را   کـ چه روزه موجب تلطیف ذهن و صـفاي قلـب اسـت    ، ردن آن استکبراي زحمت دادن نفس و رام  28:روزه

ع در تـن انسـان نیـز موانـ    . نـد ک ند و صورتاً نیز اغنیا را به یاد فقرا آورده و تحریص بر رعایت حالشان مـی ک متوجه به عالم غیب می
ثیـف شـده   کرد کـ زیرا خون وقتی زیاد غلظت پیـدا  ، ندک باشد و مقتضیات مرض است دفع می ه اخالط زائده میکوحدت تن را 
کار هضم است شسـت و   يبدن را از حلق گرفته تا رودها که منتها یجهاز هضم ند و روزه تصفیۀ خون نموده وک تولید مرض می

  . غذاي وارد و بدل مایتحلّل برآیدداده تا به خوبی بتواند از عهدة هضم  شو 
از  کنـد و هـر یـ   ک الـی اهللا مـی   كه اشاره به سـلو کورد چه در اعمال حج اسرار زیادي هست آ نیز انسان را به یاد مبدأ می: حج
ظـاهراً نیـز وحـدت جامعـۀ مسـلمین و      . تب عرفانی بدان اشاره شده اسـت که در کباشد  حج داراي بسی رموز و اسرار می کمناس
  . ه داراي دین اسالمند ملحوظ گردیده استکهاي مختلفۀ اسالم و نژادهاي متفرّقه  ت فرقهالف

  . باشد ه وجود آنها مخلّ وحدت است میکبراي دفع اعضاي مریضۀ فاسدة عالم : جهاد
تـا  ، اسـت برنامـه قـانون    کبراي حفظ حیثیات و هرج و مرج نشدن و وارد شدن جامعه تحت ی: رکامر به معروف و نهی از من

. رسـاند  آزادي عمـومی و مسـاوات را مـی   ، ایجاد وحدت ملّی نموده یگانگی پیدا شود و نظارت تمام ملّت در اجرا و ترویج قانون
تب فقهیه که در کچنان 29ر بدهند و قدرت امر و نهی داشته باشندکه تمیز معروف و منکصی است الیف اشخکولی این امر و نهی ت
  . ور استکتفصیل آن مذ

  . 30نماز فوائد اجتماعی هم داردحتّی ، رسد عبادات آدابی است بین خود شخص و خدا اگر چه نتایج آنها به عموم نیز می  
داء   ، 31دستورات اخالقی نیز براي آسایش روحی خود و حفظ اجتماعات و بر روي اساس وحدت استوار است: اخالق ماننـد اَشـ
لی الْ کعمنَهیب ماءحیش خـود  کـ سخت غیور و با سخط و نسبت به افـراد هم ، فّار محاربکبا : در وصف مؤمنین فرماید هک 32فّارِ ر

  . باشند رئوف دل و مهربان می
ه بـراي تمـام   کاسالم و قرآن مجید راجع به اخالق و رفتار و معاشرت نیز مطابق عقل و فطرت انسانی دستورات جامعی داده   

اَوفُـوا  : مثالً امر فرموده به وفـاي بـه عهـد   . ان مخصوصی نداردکه دستۀ معین یا زمان و مبشر قابل قبول و عملی است و اختصاص ب
قُودع دیگر از بـین  کـ ه قول انسان و عهد و پیمان او با خداي و خلق الزم و باید بر طبق آن رفتار شود و االّ اطمینان افراد بـه ی ک 33بِالْ
  . اري انجام نشود و انتظامات صورت نگیردکرفته و 

                                                
 . شود رشید سرخ و مانند آنها انجام میچنانکه امروزه به توسط بانکهاي صنعتی و کشاورزي ادارات راه و شیر و خو -٢٧
 . در کتاب راه خوشبختی تألیف دکتر پوشه فرانسوي در این باب تأکید و تمجید بسیار شده است -٢٨
 . راجع به امر به معروف و نهی از منکر پس از این در فصل جداگانه بحث خواهیم کرد -٢٩
 . کتاب هدایه االمم تألیف آقاي ایزد گشسب مفصالً بیان شده است در، گردد بعضی از مصالح نماز که بر انسان مکشوف می -٣٠
 . شود بعداً در فصلی علیحده از اخالق گفتگو می -٣١
 . یعنی نسبت به کفار بسیار سخت و با خودشان خیلی مهربانند. 29سوره فتح آیه  -٣٢
 . 1سوره مائده آیه  -٣٣
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دوا اهللاَ   کـ م خدا یا خالف عقـل اسـت پرهیـز شـود     کیعنی از آنچه مخالف ح، اري امر فرمودهکاسالم به پرهیز   بـه فرمـوده اُع
  . 34واتَّقُوه
ذینَ    : راستی و درستی را به مؤمنین دستور داده که در سورة توبـه اسـت  ، در تمام مراتب در کردار و گفتار و رفتار   ا الـَّ هـ یـا اَی
  . 35وا اتَّقوا اهللاَ و کُونُوا مع الصادقینآمنُ

ادقین و القـانتینَ   : به صفات حسنه دیگر نیز که براي انسان الزم است اشاره شده که در سوره آل عمران است   الصـ ابرینَ واَاص
سحارِ گرفتاریهاي دنیوي که عبارت است از ترك جـزع  ها و  یکی صبر در بلیه: صبر سه قسم است. 36و الْمنفقینَ و الْمستَغْفرینَ بِاالْ

سوم صبر از گناه کـه نگاهداشـتن خـود اسـت از آن و     ، و دیگر صبر بر بندگی و طاعت که خارج نشدن از عبودیت است، و فزع
یـن آیـه   در تفسیر بیان السعاده در ذیـل ا . یکی صبر از گناه و دیگر صبر بر مصائب: اند و بعضی دو قسم گفته؛ 37نگردیدن گرد آن

  . صدق را تعریف کنند به استقامت در اقوال و افعال و احوال
ب الْمحسـنینَ کـه سـه درجـه بـه اخـتالف          38:درباره فرو نشاندن غضب فرموده   حـاهللاُ ی نِ النّـاسِ وعافینَ ع غَیظَ و الْ کاظمینَ الْ اَلْ

پس از ، که این اندازه براي همه کس ممکن است درجه اول آن فرو نشاندن آتش غضب و کین است: حاالت اشخاص ذکر شده
و درجه باالتر که صاحب آن دوسـت خـدا اسـت و خداونـد او را دوسـت دارد آن اسـت کـه بـه         ، آن اگر بتواند قلباً نیز عفو کند

ـ  ۀو وفاق و رفع عداوت در جامعـ  اتّحادت کنیم دستوري بهتر از این براي حفظ و چون دقّ. دشمن احسان نیز بکند یت ممکـن  ربشّ
  . نیست
وا االَمانـات الـی     : به اداي امانت و خیانت نکردن در آن نیز دستور داده شده که در سـورة نسـاء اسـت      اَنْ تُـؤَد رُکُماْم نَّ اهللاَ یـ ا
ها ل ایتآ: و در سوره نحل فرماید. 39اَه سانِ وح اال لِ وعد نَّ اهللاَ یاْمرُ بِالْ هـ  ا بـی و ینْ کَـرِ  والْفَحشـآء   ی وء ذي الْقُرْ عـدالت صـفتی    40. الْمنْ

روي است و آن در هر صـفتی ممـدوح و افـراط و     چه عدالت به معنی میانه، شود است که به اعتباري شامل جمیع صفات نیک می
باشد وسط است و ممدوح و خمودت و شره که دو طرف آن است مذموم می تفریط مذموم است مانند عفّت که حد .  

ل اعتماد به حق است در جمیع امور نـه دسـت از کـار شسـتن و بیکـار نشسـتن       معنی توکّ. نیز آیات زیاد است لتوکّ درباره  
بلکه حقیقت توکّ، اند ر کردهچنانکه عوام تصوولی در انجـام  ، ت خود را در امري که منظور است بکندل آنست که شخص جدی

  41. داند و بخواهدآن اعتماد به عمل خود نداشته بلکه آن را از حق ب
لیماً: فرماید تسلیمدرباره    لِّموا تَس س معنی تسلیم آن اسـت کـه در مقابـل قـانون سـر اطاعـت فـرود آورده سـرپیچی از آن          42و

در امور دنیوي و حوادث . )مثل تحریم متعه که به عقیدة شیعه صحیح نیست(نه آنکه دست اندازي نیز در آن بنماید ، نداشته باشد
سـر نگـردد و در خبـر    ی و هادي الزم و بـدون آن کمـال می  لیم قضاي الهی گردید و در مراتب روحی هم تسلیم امر مربباید تسزین

                                                
 . 16سوره عنکبوت آیه  -٣٤
 . ی اي مؤمنین از خدا بپرهیزید و با راستگویان باشیدیعن. 119سوره توبه آیه  -٣٥
 . کنند یعنی بندگان خدا کسانی هستند که صبر نموده و راستگو و دعا کننده و اهل بخشش بوده و در سحرها استغفار می. 17سوره آل عمران آیه  -٣٦
 . 66اول صفحه  در جلد، رجوع شود به وافی جزء سوم. به این سه قسم در اخبار نیز اشاره شده -٣٧
 . 134سوره آل عمران آیه  -٣٨
 . کند که هر امانتی را به صاحبش برگردانید یعنی خداوند امر می. 58آیه  -٣٩
 . فرماید کند و از کارهاي زشت چه آشکار و چه پنهان نهی می یعنی خداوند شمار به عدل و نیکویی و بخشش به نزدیکان امر می. 90آیه  -٤٠
 . اند اشاره به این معنی نموده و عرفا در کتب و بیانات خود آن را فرموده، 361صفحه ، ظام العالم و االممطنطاوي نیز در ن -٤١
 . 56سوره احزاب آیه  -٤٢
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لیم که داللت بر اهمی) ع(است از امیرالمؤمنین علی  اَلتَّس الم س نماید ت این صفت میاَال .  
بک اَالّ تَعب 43 :فرماید احسان به والدیندر باره    قَضی ر مـا    وکاله ما اَوهد رَ اَحـ بـک لُغَنَّ الْ با یمساناً انِ احیدبِالْوال و اهیالّ اوا اد

هما و قُلْ لَهما قَوالً کَریماً یعنی خد هرْ ف وال تَنْ ننماییـد و بـه والـدین خـود      اي تو حکم کرده کـه جـز او را پرسـتش   فَال تَقُلْ لَهما اُ
در این آیه پس از ذکر توحیـد بـه احسـان والـدین     . ت و خوش رفتاري نسبت به آنها نماییدقع پیري آنها محباحسان کنید و در مو

چـه ابـوین سـمت    ، حفظ توحید خـالق اسـت   ۀت و وحدت تالی مرتبت است و حفظ این محبم صفات انسانیزیرا از اه، اشاره شد
در قرآن راجع بـه سـایر صـفات    . حق شرك است لیۀت به وحدت ظّنسب، خداوندگاري نسبت به اوالد دارند و رعایت نکردن آن

در این رساله به همین مقدار از ذکر صـفات  . باشد اشاره شده و دستور داده شده است شخص انسان می ه نیز که زینت دهندةانسانی
  . اکتفا شد و تفصیل آن به کتب اخالق موکول است

بینی شده و در عقود آنچه که شـیرازه وحـدت را از هـم     پیش اتّفاقها وحدت و در معامالت نیز به جمیع اقسام آن: معامالت  
بپاشد و تفرقه و اختالف را موجب شود ممنوع گردیده و مالحظۀ مساوات و انصاف و رعایت تساوي در مبادالت و کارهـا شـده   

چنانکـه بیـع ربـوي    . اعات و محبت پایدار بماندت رفع حوائج یکدیگر نماید و بیکار نمانند تا اجتمکه افراد بشر باید به وجهه مدنی
کال به منافع شود و اتّ با ایجاد تفرقه و اختالف نموده موجب افسردگی و گاه کینه و عداوت بین طرفین میرزیرا ، حرام شده است

یـا  . د شـده اسـت  شود که در بعضی مـوارد مشـهو   ها می باب تجارت و سبب خرابی و از بین رفتن خانواده ربا باعث بیکاري و سد
شود باید معلوم بوده که بیع غـرري   ن و معلوم باشد و هکذا بهایی که در مقابل آن ادا میآنکه در تجارت شرط است که مبیع معی

نیز از همین جهـت اسـت و در مـواردي کـه احتمـال       44نهله و مزابحاقَیعنی موجب تضرر یکی از رفین نشود و حرمت بیع م، نباشد
  . ن شدهیار غبن  معیرود خ در میتکّ

  چنانکه در خود قرآن نیز ، کند نیز یک حکمت آن این است که افسردگی بلکه عداوت بین طرفین ایجاد می قمارت ممنوعی
  . بدان اشاره شده

شده و فضیلت زیاد براي آن رسـیده و تکثیـر نفـوس در     ه است مستحبنیز که موجب بقاي نوع و حفظ وحدت نوعی نکاح  
ـ . شده و آنچه موجب فساد و ضعف نسل است نهی شده آن منظور ت و شاید یک حکمت حرمت نکاح محارم این باشد که محب

فطري بین آنها پس از زوجیۀت فانیت تبدیل به محب ه میشهوی ت قائم است و نقصان محبت موجب نقصـان  شود و وحدت به محب
تـر از   ت به مراتب پستت زوحیآالیش و فناناپذیر است و محب بیت محارم صاف و چه محب، شود لذا حرام شده است وحدت می
  . آن است

ـ     حکمت دیگر نیز در حرمت نکاح محارم که بـر مسـئله فیزیکـی مبتنـی مـی        باشـد آن اسـت کـه در طبیعی ن شـده در  ات معـی
ةمغناطیس دو قو هرچه طـرفین نزدیکتـر باشـند     در انسان نیز. کنند ه مخالف همدگر را جذب میهمجنس یکدیگر را دفع و دو قو

از اینرو هرچه زن و شوهر در نسبت از هم دورتر باشند فرزند قـویتر  ، ه فاعله و منفعله نسبت به یکدیگر کمتر خواهد بودجذب قو
  . شود تر می و وجیه

  ست و بلکـه گـاهی   چه غالباً بین دو نفر رقیب مخالفت ا، کاهاند ت فطري بین آن دو میجمع بین دو خواهر هم چون از محب
محبشود لذا حرام است ض شده عکس مقصود حاصل میغت بدل به ب .  

                                                
 . 23سوره االسراء آیه  -٤٣
فروش خرما است بر و مزابنه ، اي که هنوز درو نشده و خشک نشده به غله دیگري که داراي این وصف نیست محاقله عبارت است از فروش غله -٤٤

 . درخت به خرماي چیده شده و این بیع غرري است
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ه حرام شده و در اسالم ه و موجب هرج و مرج این قسمت و عدم انتظام است در شرایع حقّوحدت نوعی زنا نیز چون مخالف  
ن گردیده استکیفرهاي سخت براي مرتکبین معی .  

ه و الزمه بدن منجر به ضعف و سستی قوا شده آنها لیکشاند و استفراغ مواد او به افراط میو جلو نفس و شهوت را رها کردن   
در . وحدت جامعه اسـت  ۀشود که تفرق کند و موجب سفاح و خونریزي نیز می برد و عمر را کوتاه و عقل را سقیم می تحلیل میرا

و در آخر سوره فرقان نیز یکی از صـفات  . 45م لفُرُوجِهِم حافظُونَ الخو الَّذینَه: سوره مؤمنون یکی از صفات مؤمنین را بیان فرموده
نُـونَ  دسـتورات دیگـري نیـز در ایـن موضـوع بـراي مـؤمنین داده شـده چنانکـه در سـوره انعـام نیـز             . بندگان خدا را فرموده وال یزْ

کُم اَالّ تُ: فرماید می لَی ع کُم ب ر م نُ نَـرزقُکُم و     لشرْکُوا به شَیئاَ و بالْواقُلْ تَعالَوا اَتْلُ ما حرَّ القٍ نَحـ مـنْ ا مـ کُمالدال تَقْتُلُوا اَوساناً وح نِ اید
طَنَ الخ ما ب ها و تَقیماً فَـاتَّبِعوه    : و بعد از ذکر منهیات فرمایـد  46ایِّاهم وال تَقْرَبوا الْفَواحش ما ظَهرَ منْ سـراطی م اَنَّ هـذا صـا   وال تَتَّبِعـوو

  . شود اینها براي این است که تفرقه در بین نباشد که معلوم می 47السبلَ فَتَفَّرَقَ بِکُم عنْ سبیله
  

  ایقاعات در اسالم 
و چون طالق اثر افسـردگی و اخـتالف اسـت    . ایقاعات افعالی هستند که دو طرف الزم ندارند مانند طالق یابنده آزاد کردن  

مگر در موقعی که طالق رفـع کـدورت و نفـاق نمـوده و ضـرر      ، ریعت اسالم مکروه است از باب کراهت و بدي سببشلذا در ش
که در صورت عدم تشریع و اجازة طالق در بعضی موارد ممکن اسـت طـرفین تمـام عمـر را بـه زحمـت       ، طالق ندادن بیشتر باشد

ـ  ، دافتند یا منجر به قتل نفس یا هالك یا ارتکاب عمل قبیح شو شـود کـه مـرد     و گـاهی مـی  . زوجـات  دمخصوصاً در صـورت تقی
شود و چون تحمل مرد بیشتر اسـت و زود بـه اجـراي غضـب و      بیند که موجب کدورت او می گردد یا بدي از زن می بدگمان می

در طـالق   لـذا ، شـوند  و برعکس زنان که زود افسرده و به مختصر چیزي غضبناك می، شود مفارقت و تجدید زندگی حاضر نمی
  . اختیاري به زنان داده نشده و فقط به اختیار مرد قرار داده شده است

شود و  ممدوح و اگر بنده با آقاي خود دشمنی داشته باشد رفع می، کند بنده آزاد کردن نیز چون ایجاد مساوات بین افراد می  
ن ببـرد و لغـو   یر ممالک را دفعتـاً از بـ  یو سا بوده که شارع نخواسته است معمول عرب یک حکمت مشروع شدن بنده گرفتن آن 

ولی به طور مخصوص و با طرزي که به تـدریج از بـین بـرود و شـرایطی بـراي آن قـرار داده ماننـد آنکـه         ، ازینرو امضا کردهکند 
ـ  . گیرند شرط است که تا موقع تقسیم غنایم اسـالم نیاورنـد   کسانی را که براي بندگی می آزاد کـردن  ارات نیـز بنـده   در اغلـب کفّ

 عی نیـز زیـاد اسـت و شـرایط و دسـتوراتی کـه در اسـالم بـراي بردگـی تعیـین شـده و            دستور داده شده و ثواب آزاد کردن تطـو
شود و سایر احکامی کـه بـراي    آزادي پیدا می، فضیلتهاي زیادي که براي آزاد کردن بنده ذکر شده و همچنین مواردي که بالطبع

تـوانیم بگـوییم    مـی  چنانکه در این زمان، شود که بالطبع بردگی کم شود و گاهی از بین برود یاین قسمت در اسالم هست سبب م
بردة شرعی وجود ندارد و کسانی هم اگر در بعض ممالک به عنوان برده وجود داشته باشند شرایط شرعی بردگی در آنها نیسـت  

ت ندارندو رقی .ه آزاد کـردن بنـده بـه وحـدت جامعـه مفیـد اسـت بنـده         ت آنکه همانطوري کجهت دیگر براي مشروع شدن رقی
شود که طرف مقابل نظر به وهن بنده بودن فوراً مطیع دولت اسالم شـده تـا رهـایی     زیرا این امر موجب می، گرفتن نیز چنین است

  . ودش ت میاسالمی ۀیابد و موقعی هم که به بندگی گرفته شد به تدریج به احکام اسالم آشنا شده داخل در جامع
                                                

 . کنند یعنی کسانی که عورات خود را از بیگانه حفظ می. 5آیه  -٤٥
یعنی بگو بیایید که بگویم براي شما آنچه خدا حرام کرده و آن این است که شرك به خدا نورزید و به پدر و مادر نیکی کنید و . 151آیه  -٤٦

 . دهیم و گرد کارهاي زشت چه پنهان و چه آشکار نگردید تان را از ترس ناداري نکشید که ما شما و آنها را روزي میفرزندان
 . شوید یعنی راه راست من این است از آن پیروي کنید و راههاي دیگر را پیروي نکنید که از راه خدا دور می -٤٧
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  احکام در اسالم 

ماننـد اطعمـه و اشـربه و    ، است از فروع دیانت اسالم بر اساس حفظ شئون وحدت اسـتوار گردیـده   مهمی احکام نیز که باب   
در جزئیات امور بهداشتی دسـتوراتی داده شـده  حتّی  و. ن شدههمچون صید و ذباحه که به دستور مخصوص موافق بهداشت معی ،

چنانکه جـابر  ، و بلکه براي تمیز بودن آب مشروبی نیز دستورات اکید رسیده. ن دست قبل از غذا و بعد از آنمانند استحباب شست
ناء و اَوکغَطّو: نقل کرده که فرموده) ص(از حضرت رسول  یا االنَّ ف فَا قاءنة لَ ُئوا السنْزِلُ لَةيالسی  ع سلَـی اءرُّ بِانمال ی باء فیهاَ الْو  ه لَیـ

باء الْو کنْ ذلم نْزِلُ فیهالّ یا زیرا در مدت سال شبی است کـه و بـا در آن   ، یعنی بپوشانید ظرفها را و ببندید گلوي مشکها را. وِکاء
گویند میکرب  این خبر مطابق عقیده امروز است که می. آید شود و اگر ظرفی روي آن باز باشد و با در آن فرود می شب نازل می
و پیغمبر اسالم قبل از آن خبر داده است، کند ط آب سرایت میوبا به توس .  

، آباد کردن زمینهاي بایر و احداث قناتها و امثال آن نیز که در آن باب دستوراتی رسیده و بـه احیـاي مـوات معـروف اسـت        
  . مطابق به اصالح جامعه و قانون عمران و آبادي است

حفـظ مراتـب   ، ت بیان شده و تحقیق و فهم آنهـا مبتنـی بـر اصـول ریاضـی اسـت      با نهایت دقّ کتاب ارث و احکام آن نیز که  
اولـی مـانع    ۀ وارثین را سه قرار داده که مرتبۀاسالم مراتب کلی. قرابت و شئون قومیت و رعایت اَالَقْرَب فَاالَقْرَب در آن شده است

مرتبه دومم و سو ،و مرتبه دوا. م است بر سومم مقدل ابوین و اوالدو ،دوم جد ت و اوالدشو مافوق و برادر می ،سو  م خـال و عـم 
مانند کفر ، است اتّحادر به موانع ارث هم چیزهایی است که مضّ. برند زن و شوهر با هر سه دسته از یکدیگر ارث می) آبو و اودر(

  . و کشتن وارث مورث خود را
مـثالً در قتـل نفـس اگـر عمـدي و در غیرجنـگ باشـد        : با جهات وحـدت اسـت  ت نیز به خوبی موافق ناحکام قصاص و دیا  

و در موقعی که عمدي نبـوده یـا قاتـل داراي عقـل و کمـال نباشـد       ، ن گردیده و در قصاص اعضا رعایت تساوي شدهقصاص معی
   .زیرا چون قصدي نبوده و قتل از روي عمد واقع نشده قصاص درباره او خارج از عدل است، قصاص نیست

ت همـان توحیـد اسـت و فـروع     اسالمی امر خارجی نیستند و اصل معظم شجرةباشند و  هاي درخت توحید می پس اینها شاخه  
   48. باشند ها و برگهاي کوچک می ها را دارند و جزئیات احکام مانند شاخه دیانت حکم شاخه

  
  میوه و نتیجه توحید 

کند یـا نـه؟ گـوییم     سال چیست و آیا هر کسی از این درخت استفاده میاکنون باید بدانیم که میوه این درخت بزرگ کهن   
میوه این درخت در معرض استفاده عموم گذاشته شده و هرکس که از عهده تربیت او برآمده آن را آبیاري کنـد و اعضـاي   . بلی

و آن ، گردانـد  مند می خود بهره شیرین ترقی نموده صاحب خویش را از میوة هاي زیادي آن را قطع نماید فاسده و مفسده و شاخه
منوط است به داشتن اخالق فاضله و ملکات حسنه و دور کردن صفات  ی روحچه ترقّ، يی روحی و مادمیوه عبارت است از ترقّ

رذیله و حاالت ناپسندیده که اوو  و در شریعت اسالم راجع به این موضوع دستورات به تمام، می را تخلیه گویندلی را تحلیه و دو
  . کمال داده شده است

ـ  اتّفاقو  اتّحادترقی و تکامل مادي محتاج است به  ت و اراده و آزاد بـودن عقیـده در   بین افراد و تعلیم علم و صنعت و داشتن هم
هم فی االَمرِ در سوره آل عمران اشاره به آزاد بـودن عقیـده اسـت    شاوِر زیـرا اگـر    ،امور دنیوي که قرآن نیز به آن امر کند و آیه و

                                                
 . مختصري به این موضع اشاره شده است) 423صفحه (و در نظام العالم و االمم ) 49صفحه (ثامن  التامه و التذکره العامه در صنف ةدر کتاب الدعو -٤٨
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مشاورت اسـت   برپس بناي اسالم در این قبیل امور . رأي ندارد و این خالف امر به مشورت است عقاید آزاد نباشد هیچکس حقّ
کالم یکی از بزرگان اروپا را به این  244نه بر خودخواهی و استبداد رأي چنانکه طنطاوي در جلد دوم نظام العالم و االمم صفحه 

عالَمِ شُوري و دیمقْرا  :کند عبارت نقل می الم و ما برح الَدینَ الْفائقَ سایِرَ اَدیانِ الْ س کانَ االيةط      رد صـ وامِ ملَـی الـد ع و ینَ الَّذي هـالد
عقولِ و شَرْ يةّالْحر ال يعةفَالشَّر: گوید می 247السواء و در صفحه  عةو ینْبوع الْ س ةاالَيم دیم یةقْراهيشُوروٌ ط ةوِي   رِهـا وه وج بِطَبایِعها و

ستبداد که خالصه معنی هر سه جمله این است که شریعت اسالمی بالطبع دموکراتی و مخالف با استبداد است و در  ال ل شَدید ودع
و این نیز براي ایـن اسـت    49»ودهفی الحقیقه طرز حکومت اسالمی حکومت دموکراسی ب«: گوید 488تمدن اسالم و عرب صفحه 
دنیـا از مـوقعی بـود     ۀی دول معظمچنانکه ابتداي کمال و ترقّ، ی دنیوي استمل وحدت جامعه  منشأ ترقّکه مشاورت در امور مکّ
  . که این امر برقرار گردید

تصري از عظمت قائـدین  این بود مختصري از دستورات اسالمی که بر اساس توحید بنا شده و چون تألیف این رساله بیان مخ  
ل نظر کرده نتیجه خواهند گرفت و براي تامت وقارئین به دقّ البتّه. اسالم است لذا به موضوع احکام اسالمی نیز اختصاراً اشاره شد

له مراجعه خواهند نمودازدیاد بصیرت به کتب مفص .  

                                                
 . یعنی مسلکی است که کامالً مواد و اساس آن با اصول صحیحۀ انسانیت و مدنیت موافق است، مقصود از اینکه دین اسالم دین دموکراسی است -٤٩
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  قائدین حقیقی و روحانی اسالم کیانند؟ - 3
  

ز      :است 2در قرآن سوره جمعه آیه    یـ ه و آیاتـ هِم لَـی لُـوا ع هم یتْ نْ والً مـس ینَ ری االُمیثَ فع و الَّذي بالْ که م هـلّم عی و یهم کتـاب  و
نْ الْحكمة  ا بینٍکولُ لَفی ضَاللٍ منْ قَب50انُوا م .  

  
  دوره جاهلیت 

دن نداشتند ت و وحشیگري بوده تموضع بربری 51تاهلیعرب و زمان ج ۀادوار سابق وضعیته کبر خوانندگان پوشیده نیست   
ه هر قبیله داراي رئیسی و همیشه کبل، تی است در آنها نبودی هر ملّیل جامعه و ترقّکه موجب تشک اتّفاقت و و جهت وحدت قومی
ه دیانت کبل، ت بودندکن شرپرستی و آیی یش بتکز عربستان و قبایل آن سامان به کمفرما بود و اغلب مراکتنازع در میان قبایل ح

ولـی دیانـت آنهـا نیـز دسـتخوش      ، ردند و جمع قلیلی یهود و نصاري در میان آنها بودندک ابراهیم را نیز همان بت پرستی گمان می
تحورده و کـ ه جمیـع ادیـان ایـن حالـت را پیـدا      کثر بلکه امروز اکچنان، الت شده با حقیقت آن مذهب مخالفت داشتالت و تبد
  : ما مسلمین نیز امروزه در اسالم این حالت را داریم. هایی بسته شده پیرایه

  گر تو ببینی نشناسیش باز    ه ببستیم بر او برگ و ساز کبس
مثالً بعضی زردشتیان آتش را . ت در اذهان پیروان راسخ شده بودکه بر توحید بنا شده به حالت شرکو در حقیقت دیانتهایی   
، ردکـ ه در میان بعض آنها ظهـور  کت یا عقیده ثنوی، زردشت براي آتش مظهریت قائل شده استه کدر صورتی ، نموده پرستش

ه مظهـر لطـف و قهـر    کـ و شـیطان   کماننـد ملـ  ، انـد  ه در اصل مذهب یزدان و اهرمن را مظهر خدا و اهورامزدا گفتهکدر صورتی 
  . خدا خواندندزیر را پسر و یهودیان ع 52و مسحیان به اقانیم ثالثه قائل شدند، ندحقّ

مثالً بعضـی قبایـل از داشـتن دختـر ننـگ داشـته و اگـر        . تر بودکش نزدیادات و رسوم عرب نیز به عادات توحدر آن زمان ع  
و نـاامنی   53ردکـ  شته یا در اوایل جوانی زنده در گور مـی کشد موجب عار او شده آن دختر را  د میی از آنها متولّکدختري براي ی

ه اغلـب آن بیابـان و   کـ مخصوصاً در قسمت حجاز ، مفرما و همیشه در میان قبایل زد و خورد بودکعربستان ح نیز در سراسر بیابان
  . م آبادي و بیشتر اهالی چادرنشین بودندک

ل قبل از اسالم وضع مخصوصی داشت و پـانزده منصـب در میـان ده قبیلـه تقسـیم      ه نیز در قرن اوکّومت اعراب مکترتیب ح  

                                                
کند و کتاب و  خواند و آنها را از صفات رذیله پاك می مبري از آنان برگزید که آیات خدایی را بر آنان مییعنی او است که در میان بی سوادان پیغ -٥٠

 . هرچند پیش از او در گمراهی آشکاري بودند، دهد حکمت بدانها تعلیم می
ز جمله آنکه اعراب آن زمان از علم و تمدن و ا: هاي قبل از اسالم عرب است و در وجه تسمیه بدان نام چند معنی ذکر شده مراد از جاهلیت دوره -٥١

دانشمندان . معانی دیگر نیز ذکر شده، باك بودند دیگر آنکه جهل مقابل علم است زیرا عرب قبل از اسالم در خونریزي و جنگ بی، صنعت عاري بودند
و جاهلیت ثانیه و آن ، تا صد و پنجاه سال قبل از اسالمیکی جاهلیت اولی و آن از ابتداي ظهور عرب است : و مورخین عصر جاهلیت را دو قسمت نموده

و این قول مشهور است ولی اقوال دیگري هم در این باب ذکر شده و براي تکمیل اطالع به کتاب بلوغ . تا ظهور اسالم، از صد و پنجاه سال قبل از اسالم
 . رجوع شود 106صفحه . االرب فی احوال العرب

 . شود گفته می) Hypostase(در فرانسه هیپوستاز ، وجود اصیل است اقنوم سریانی و به معنی -٥٢
چنانکه در فصل اول تاریخ مقدس واشنگتن ارونیک امریکایی و ، اند تفصیل این اوضاع در کتب تاریخ مذکور است و اروپاییان نیز اشاره کرده -٥٣

 . ریخ ادبیات عرب نیز متعرض آن هستنداوایل تاریخ تمدن اسالمی و کتاب تمدن اسالم و عرب مذکور است و کتب تا
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ه  بنـی ه ریاست تجارت به دست کچنان، 54آن در دست شیوخ آن قبایل بود شده بود و ریاست عبـه در دسـت بنـی    کو سـدانت   امیـ
  . ار بودعبه در دست بنی عبدالدکلیدداري کدوه و هاشم و ریاست دارالنّ

  
  ظهور اسالم 

مغرب به بحر احمر و از مشرق ه از ک، 55العرب را ةب رخشان و اختر تابان اسالم از افق حجاز طالع شده و جزیرکوکه کتا آن  
روشـن و  ، ل استشام متص كان و خلیج فارس و از جنوب به دریاي هند محدود و از طرف شمال به بین النهرین و خاعم حربه ب

زیـرا اسـالم   . املی بخشید و عادات را نیز تغییر دادکات عرب تأثیر ه به هم خورده و در اخالق و روحیقیالت سابکمنور ساخته تش
ه قبـل از اسـالم   کـ الطوایفی از بین رفت و بین قبـایلی   كاز این جهت ملو، ردک زي دعوت میکومت مرکو ح اتّفاقه وحدت و ب
دیگر نزاع و خونریزي داشتند الفتکتها با یمد ـ  کمانند قبیله اوس و خزرج (ه پیدا شده تام و اسـالم  ) م یثـرب بودنـد  ه از قبایـل مه

مؤسس این دولـت  . رده رعایت آن را واجب قرار دادکقرار داد و حفظ احترامات قانون را فرض یه و قانون رو کهمه را تحت ی
وره در اول کمـذ  ۀو آیـ ، قریش و از فامیـل بنـی هاشـم    ۀه از قبیلکاست  56 )ص(ن این قانون سترگ محمد بن عبداهللا بزرگ و مقنّ

ه آیات الهی را بر ایشان بخواند کپیغمبري برانگیخت  57یامسواد  ه در میان مردم بیکیعنی خدا است ، فصل اشاره به ظهور اوست
ه قبـل از ظهـور او در   کـ هـر چنـد   ، نـد کمت را بـه ایشـان تعلـیم    کتاب الهی و حکیزه گرداند و کش پاغو  آنها را از غلّ سو نفو

دیگر نیز حـاالت آن  ور و بعضی مسیحیان و صاحبان ملل کتب تواریخ مفصالً مذکحاالت حضرتش در . گمراهی هویدایی بودند
راجع به دیانت اسالم نیز بزرگان اروپا و مسـیحیان در ایـن دو قـرن اخیـر     . اییکآمری کاند از جمله واشنگتن ارونی جناب را نوشته

تـاریخ تمـدن اسـالمی تـألیف     : انـد از جملـه   تابهاي سودمندي نوشـته کرده و خاورشناسان تحقیقاتی نموده و کتب عدیده تألیف ک
تاب تمدن اسالم و عرب تألیف فیلسـوف فرانسـوي گوسـتاو    کو  58ارالیل انگلیسیکتاب االبطال تألیف توماس کو جرجی زیدان 

و  1590شـماره  (در روزنامـه اطالعـات نیـز    ، ه ترجمه آن به فارسی در ظرف چهار پنج سال اخیر سه بار چاپ شده استکون بلو
ه کـ ر شده و استشهاد به اقوال بزرگـان اروپـا از بـاب ایـن اسـت      کالم ذعقیده جورج برنارد شاو انگلیسی راجع به ترقی اس) 1257

داءاالَع بِه ت انـد   تب مفیده با نظر تحقیق نوشـته کاسالمی و اروپایی  كاسالمی نیز از روي مدار ةدانشمندان امروز. الْفضْلُ ما شَهِد
وره ایـن  کتـب و مقـاالت مـذ   ک ۀه از مطالعـ کـ چنان. داري نبوده تکه مقصود حضرت سلطنت و مملکو اغلب بزرگان اروپا قائلند 

انی یـا قـومی   کـ امش قابل نسخ نیست و اختصـاص بـه زمـانی یـا م    کتاب آن بزرگوار تا قیامت باقی و احک 59شود مطلب واضح می
                                                

 . رجوع شود به جلد اول تمدن اسالمی -٥٤
 . عربستان شبه جزیره است ولی عرفاً جزیره العرب گویند -٥٥
 ،اند و کلینی و اهل سنت در دوازدهم آن ماه گویند ربیع االول در عام الفیل گفته 17جمهور شیعه در جمعه ، در تولد آن حضرت اختالف است -٥٦

 . آوریل نوشته شده است 20میالدي و در کتاب تاریخ سیاسی  571اوت  27گوستاو لوبون در 
دوم آنکه به ظاهر درس نخوانده و ، ل تولّد بودهیکی آنکه علم او مادرزادي و از او: شود چند معنی ذکر شده براي امی که بر پیغمبر اطالق می -٥٧

سوم آنکه اهل مکّه ، که این دو معنی در مقابل یکدیگر است، حال که مادرزاده بوده یعنی تحصیل علوم نکردهدانسته و بر همان  خواندن و نوشتن را نمی
القّري است که یا از نظر اهمیت مذهبی و دینی یا از نظر قدمت تاریخی است و نسبت به اهل مکه یکی از معنی دوم  از اسامی مکه ام یاست زیرا پک

 . دارد و کلمۀ اُمیین همه در آیه مراد اهل مکّه است) ص(ص به حضرت رسول صادق است و معنی اول اختصا
 . باشد و این کتاب ترجمۀ عربی تألیف کارالیل می» محمد االسالم«عنوان  53رجوع شود به کتاب االبطال ترجمه کتاب کارالیل صفحه  -٥٨
ه بعد از دو سطر گویدلَقَد کانَ س: گوید 70و در صفحه  69رجوع شود به االبطال صفحه  -٥٩ نَی ی بِع طَعسی ودوج نی : رُّ الْ ع نْ م خْلُو مل هذا االخْالص ال ی فَمثْ

ه فَاذا تَکلَّم فکلُّ االذانِ بِ میمِ قَلْب الطَّبیع نْ ص م خارج تو الّص لِ اج لِ هذا الرَّ مه مثْ سٍ و ما کل قَدکلُّ کالمٍالهی م و ه ی ها صاغ م کلُّ  زَع و باء ک هدا ذلماع
نَ الّرِیاء و التَّصنع یعنی مانند این اخالص از یک حقیقت خدایی پاك خالی نیس: گوید 91قَولٍ جفَاء و در صفحه  ه م ع طَب رائَهب داً لم حم نّی الُحب ا ت و و
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انفـرادي و اجتمـاعی   ، جهـات روحـی و سیاسـی   ، ام معاشی و معاديکي و معنوي و احامل و جامع  جهات مادکشریعتش ، ندارد
قی نماید و هر اندازه علم و فلسفه ترّ ار میکاش را طبیعت متدرجاً آش ام متقنهکمت احکست و موافق فطرت بشر تشریع شده و حا

نابغه اسـت از   کردن بزرگان و پیدا شدن اشخاصه این دین بر سایر ادیان دارد تربیت کی از امتیازاتی کی. گردد نماید واضحتر می
و ) ع(ماننـد علـی بـن ابـی طالـب      ، تی نظیر نـدارد ه در هیچ ملّکماي اعالم و سالطین عظام و تابعین و علکبار و ائمه اطهار صحابۀ 

اس میل و عمار و همچون عمر و خالد بن ولید و امثال ابن کو مانند سلمان و ) ع(و علی بن موسی الرضا ) ع(حسین بن علی  و  عبـ
و  سید مرتضی و ابن سـینا و میردامـاد   لینی و امام محمد غزالی وکلوي و چون مثل بایزید بسطامی و ابوسعید ابوالخیر و عطار و مو

ذا مانند عمربن عبدالعزیز و هارون و مأمون و محمود غزنـوي و شـاه   کدام نابغه زمان خود بودند و هکه هر کمالصدرا و غیر اینها 
  . صفوي عباس
ـ   کرد به ه دعوت میپس از سیزده سال که در مکّ) ص(حضرت رسول    ت و آزار قـوم مجبـور بـه مهـاجرت شـده      واسـطه اذی

ـ  . مدینه را مقرّ دعوت اسالمی و پایتخت قرار داد ـ    م مخـالفین را تشـکیل مـی   و قریش که قسـمت مه ت و آزار دادنـد دسـت از اذی
عـد از  براي اینکه مملکت حبشه را نیز در مخالفت آن حضرت بـا خـود همدسـت کننـد اشخاصـی فرسـتادند و ب      حتّی  ند وبرنداشت

تا آنکه ناچار به دفاع شده حکم جهاد و جانفشانی نازل شد و ، ت پیروانش برنداشتنده باز هم دست از اذیمهاجرت حضرت از مکّ
  . در صدد قلع و قمع مخالفین و دشمنان اسالم برآمد

ت و رعایـت احترامـات   تمـام محـاربین و جهـانگیران عـالم نهایـت عـدل و انصـاف و مـرو         اتّفاقولی در احکام جهاد نیز به   
 داشـت و پیـروان را بـدان امـر     االمکـان منظـور مـی   حتّـی   محترمین و حفظ نفوس محترمه مانند اطفال و زنان و بزرگـان هـر دسـته   

در هیچیک از جنگها مخالف قـانون  . رف شد و حقایق اسالم را منتشر ساختالعرب را متص ةدر اندك مدتی تمام جزیر. نمود می
، رض قتل زنان و کودکان و بزرگان ادیان نشدمثالً در هیچ جنگی آب را از دشمن منع نکرد و در بین جنگ متع، عقل رفتار نکرد

داد و نسبت به اسیران و قوم مغلـوب   عدل و مساوات را به تمام قشون دستور می، بلکه بزرگان ادیان را به احترام سابق باقی داشت
داد ن نیز همین دستور را مینمود و به مسلمی ت و مهربانی میکمال محب .  

ه نسبتاً معمول و نیز این روی عباسو بنی  امیه بنیدر زمان حتّی ، شود این مطلب از صفحات تاریخ جنگهاي اسالمی واضح می  
آنها  پس از که والی اسپانیا بودند و عبدالرحمن امیه بنیحاالت موسی بن نصیر لخمی و پسرش عبدالعزیز که در زمان . مجري بود

  . والی اسپانیا شد و با شارل امپراطور فرانسه جنگید دلیل این مطلب است
در . مخالفت قـانون ننمـوده و خـود حـافظ آن بـود      يموردهمانطور که وضع قانون کرد هکذا در هیچ ) ص(حضرت رسول   

ه مقننّهیچ موردي قوه بتوه و مجریه و قاضیه در یکجا جمع نشده که هر یک از این سه قوت و اعتدال خود را حفظ کند و اند صح
ت ت و صـح مثالً دموکراسی و دیکتاتوري را با نهایـت قـو  . مگر در آن حضرت که جمع اضداد نموده، حقیقت را از دست ندهد

ج پیروان خود را نیز به طوري تربیت کرد که تروی، اخالقش طوري بود که دوست و دشمن را فریفته نموده بود، مجتمعاً بروز داد
یـه در میـان مسـلمانان    ی مملکت اسـالم نیـز تـا زمـانی بـود کـه ایـن رو       شعائر اسالم را به جان و دل حاضر بودند و در حقیقت ترقّ

اهل : در رحلت آن جناب خالف است. از دنیا رحلت فرمود) ص(تا آنکه در سال یازدهم هجرت حضرت رسول ، حکمفرما بود
مین شیعه فقط کلینی روایت کرده کـه در ربیـع   از بزرگان و متقد، شیعه در اواخر صفر گویندل بود و ت قائلند که در ربیع االوسنّ
ل بوده استاالو .مخصوصـاً اغلـب اخبـار کـافی و اقـوال کلینـی از       ، م اصحاب است لذا قول او اقرب به قبول استو چون او مقد

                                                                                                                                                            
شوند و هر گفتاري که  ید همۀ گوشها متوجه شده و دلها به سوي او میآید و هرگاه سخن گو گفتار این شخص کالمی است که از صمیم دل بیرون می

 . دارم که طبع او از خودنمایی و خودسازي خالی بود و عبارت دوم معنی آن این است که من محمد را براي این دوست می. غیر از آن باشد بی اثر است
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و ممکـن  . هت تألیف کافی بیست سـال طـول کشـید   مد و به واسطه جدیت زیادي که در تصحیح اخبار داشته، اخبار صحاح است
ت مرض حضرت یا بروز آن در اواخر صفر بوده از این جهت رحلـت در آن مـاه   است بین دو قول به این ترتیب وفق داد که شد

  . صورت گرفته است
  مباهلـه   ۀبه موجـب آیـ   ت اسالم شده وجود چهار نفر دیگر است که هر یک از آناناز جمله چیزهایی که بیشتر موجب تقوی

که هر یـک  ) ع(و حسین ) ع(و حسن ) س(و فاطمه ) ع(علی : نفس نبی یا منسوب به او محسوب و نزد خدا محبوبند و عبارتند از
جین آن نیز جامع س و مرومؤس، ه استو چنانکه شریعت اسالم جامع محاسن تمام شرایع حقّ. از آنها رکنی از ارکان اسالم هستند

مثالً صـفت  ، و چون بعضی اخالق نیک ممکن است موجب خفاي صفت نیک دیگر بشود. اند ع انبیا و اوصیاي سابقهمحاسن جمی
زهد با عنوان آباد کردن بالد و تکثیر عباد غالباً جمع نشود و به حسب ظاهر و در انظار عوام کمال هر یک ازیـن صـفات خـالف    

دار شده و کمـال آن را جلـوه    لذا هر یک از آنان فقط یک وجهه را عهدهولی در آن بزرگواران مجتمع بود ، کمال دیگري است
  . دادند

  
  ) ع(علی بن ابیطالب 

ت اسـالم را بـه لباسـهاي    روحانی نموده وجهۀت را حمایل ت و مردانگی بر بست و فتوکمر هم) ع(حضرت علی بن ابیطالب   
بلکه در مقابل امر آن حضرت فـانی صـرف   ، وار مطیع بود ندهب) ص(و در زمان حیات حضرت رسول ، مختلفه جلوه و نمایش داد

در ، ی را سر مشـق عالمیـان شـد   گشته از خود و ماسوي گذشته با جان و دل خدمت کرد و ترتیب ارادت و سلوك و خدمت مرب
باالخره در ، داشتل در مقابل یک دنیا دشمن استوار بود و مالمت و صدمه را تحم، همان حداثت سن تسلیم امر شده ایمان آورد
ه ابتغاء مرْضـا ید که آیه و منَ النّاسِ منْ لیله المبیت خود را در معرض فدا قرار دا و در تمـام  ، در بـاره او نـازل شـد    60اهللاِ ةشْري نَفْس

سلوك براي اغلـب  و با آنکه در مواقع . یچ موردي انکاري از او پدید نیامدهموارد مطیع صرف بود و صورتاً و معناً در هیچگاه و 
  : فرماید آید چنانکه مولوي می ك و راهروان به سوي حق حالت تردید بلکه انکار پیش میبلکه براي عموم سالّ

  از که از شمس این زمن باور کنید    صد هزاران بار ببریدم امید 
  صبر دارم من و یا ماهی ز آب    تو مرا باور مکن کز آفتاب 

  61صنع آفتاب است اي حسنعین     ور شوم نومید نومیدي من 
و حسنین ) س(بلکه فاطمه ، این امر اختصاص به آن حضرت ندارد. براي آن حضرت حالت تردید بلکه سستی پیش نیامد ذلک مع

اسـت  ) عجـل اهللا فرجـه  (و جانشینان آن حضرت نیز که یازده نفر از اوالد اویند و آخرین آنهـا محمـد بـن الحسـن العسـکري      ) ع(
هداراي عصمت ذاتی ع(بن ابی طالب علی ّ. س آنها راه ندارداند و شک و تردید در ساحت مقد ( ـ به واسطه قـو ت و عشـقی  ت محب
و ترویج اسالم داشت در هیچ جنگی فرار ننمود) ص(س رسول که نسبت به مقام مقد .جـه بـه خـانواده را بـا تسـلیم و      تربیت و تو

  . رضا و بندگی توأم داشت
نمود و اوقات خود را بـه کـار و مـزدوري و زراعـت      ی از غنایم را که راجع به او بود قبول میگرچه به حسب صورت قسمت  
جود بروز نمود ولی چنان بذل و سخاوت می، گذرانید می وذْلُ الْمب ودنمود که نام سایر اسخیا را از خاطرها محو کرد و کَمالُ الْج ،

  . اي در باب اطعام اسیر و یتیم و مسکین نازل شد ماند که آیه نمی بلکه بعضی از اوقات براي اهل و عیال نیز چیزي

                                                
 . 207سوره بقره آیه  -٦٠
 . »حشم بر بندة خاص حسد بردن«عنوان ، در جلد دوم مثنوي -٦١
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و از برادر مهربان محبـوب خـود عقیـل نیـز     ) که در تواریخ مبسوطاً مسطور است(با نهایت کشتار که بر حسب امر الهی نمود   
ت بـراي  حاضـر اسـ  ) ع(علـی   کشتن او شد و همین امر سبب اسالم او گردید که چـون دیـد   گذشت و براي احیاي امر دین آمادة

در غیر  ذلک مع. موجب اسالم وي شد) ع(ت اسالم پی برد و اسالم آورد که همین ثبات علی انیبه حقّ خاطر دین از برادر بگذرد 
اي راضی نبود و مرتکب نشد و براي قاتل خود که صورتاً و معناً بر حضرتش مکشوف بـود راضـی    ت مورچهمورد امر الهی به اذی

کافر نشسته که او را بکشد به واسـطه تفـو انـداختن     روي سینۀ؛ ر قتل داده شده بود نشدتی که قرال بلکه به حبس نیز براي مدبه قت
ضاً هللاِ و امتثاالً الَمرِه او را به قتل برساند حهاي پیونـد   مانند باغبان که براي اصالح شاخه، حرکت کرد که غضب نفسانی مرتفع و م

زهی جامعیت . ماسوي نیست هکذا سایر مراتب و صفات آن حضرت که شرح آنها حد. کند اي غیر پیوند را قطع میه شده شاخه
و نگهبـان آن   اتّفـاق زمامدار اسالم شـود و حـافظ وحـدت و    ) ص(چنین وجودي لیاقت دارد که پس از حضرت رسول ! و کمال
  . گردد
مسلمین  اتّفاقو  اتّحاداسالم را خواست و  م را حفظ نموده ترقیبعد از رحلت حضرت رسول در خانه نشست و آبروي اسال  

ات امور اسالمی و حفظ احکام و ترویج بود که نشینی چنان مراقب جزئی و در هر مورد در عین خانه، را در انظار خارجه جلوه داد
کردند علی آنها را آگاه می م مساعد و هادي خلفا بود و اگر در اجرا یا بیان احکام اشتباهی میدر هر موقع مه    لـی ال عکرد که لَـو

ک عمرُ دلیل بر این است لَ لَه .دار  یت نمود تا بتوانند عهدهاي را در سلوك الی اهللا ترب هدر تربیت سالك نیز فروگذار نداشت و عد
ار یاسـر کـه والـی    ی مداین بود و عمثانی وال مانند سلمان که در زمان خلیفۀ، ندوحدت بینی و تجرد در والیات اسالمی بشو جنبۀ

ت نمونـه و  هکذا جمع دیگري از اصحاب که هر کدام در مراتب ایمان و زهد و تقوي و شجاعت و سایر صفات انسانی، کوفه بود
  . جر بن عدي و عمر و بن الحمق و مالک اشتر و قیس بن سعد بن عباده و دیگرانمانند کمیل و میثم و ح، سرمشق بودند

در عین گرفتاري کارهاي سیاست و جنگ و جلـوگیري از ظلـم و دسـتورهاي    ، خالفت صوري که به حضرتش رسیدنوبت   
حقیقت اسالم را عمالً به مردم فهمانید به قدري ، اي از مراتب هدایت و ارشاد باطن فروگذار نکرد دقیقه، ام و مردمکّعالیه براي ح
  . انبیاء سلف درگذشت وز نمود که از همۀت از آن حضرت برباطن و طریق ه و جهۀمعارف حقّ

کمـال   و بـا داشـتن سـلطنت صـوري زهـد را بـه حـد       ، در اظهار خارق عادات در مواقع لزوم راه انکار منکر را مسدود نمـود   
  : فرماید چنانکه مولوي می، که جمع اضداد فرموده، رسانید

  نیاید جز ز سلطانی شگرف می    جمع صورت با چنین معنی ژرف 
  : ا سلطنت سلیمان و داود جمع نمود بلکه به مراتب از آنها باالتر بودم بعیسی و یحی را به نحواتّ زهد  

  تفاوت از زمین تا آسمان است    میان ماه من تا ماه گردون 
ش زهـد . حیرت عالم گردیـد  دالتی بین افراد بروز داد که مایۀبا توجه به مراقبت و در بین گرم بودن در میدان جنگ چنان ع  
بـراي خـودش از حقـوق بیـت المـال در موقـع       . او که خلیفه وقت بود دوختـه شـده بـود    اي بود که چهارده وصله به جامۀ بهبه مرت

  . آن هم براي آن بود که نتوانست به کار بپردازد و گرفتار جنگها بود، خالفت و سلطنت هفده من نان جو بیشتر بر نداشت
نٍ لَهـا       حضرت را داشته و معاویه در هر جا کـه در مـی   بعد از حضرتش دوست و دشمن تصدیق آن   سـال اَبـا ح و ه ی مانـد قَضـ
اختیار از جا بلند شـد و تکبیـر گفـت و دوبـاره نشسـت و بـا افسـوس         به او رسید بی) ع(و هنگامی که خبر شهادت علی . گفت می

گفت آن شیري که هنگـام نبـرد چنگالهـاي او    سپس ، گفت دیگر محال است که مادر روزگار فرزندي چون علی به وجود آورد
  : شد از بیشۀ عراق رفت و این شعر را سرود در زمین گسترده می

 تتَعا ارثُ میح بِ تَرْتع ب    قُلْ لالَران لظِّباء ل و ال خَوال ضَرَرٍ فو  
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منظـورش آن بـود کـه شـیر بیشـۀ       ،خواهنـد بچرنـد   یعنی بگو به خرگوشان و آهوان که دیگر بدون خـوف و تـرس در هرجـا مـی    
عنا االّ اَنْ     : در کتاب االبطال مذکور است. شجاعت رفت و امروزه بزرگان دنیا بزرگی حضرتش را تصدیق دارند سـفَـال ی لّـی ا ع اَمـ
ر دانُهوِج فیضرِ کَبیرُ النَّْفسِ یالْقَد شَریف فتی ه نَّ فا شَّقَهنَتَع و ه بةنُحمبِ ح ودنَج هتَلَظّی فُؤادمـا  ةرّاً یح ةوس     ث نْ لَیـ مـ کـانَ اَشْـجع و  و

ها شُجا حسانٍ و لُطف قَّةبِرِ جةممزو عةلکنَّ ا توانیم او را دوست نداشته باشیم زیرا او جـوانمردي شـریف    پس نمی، اما علی: یعنی 62و
بزرگـواري و شـجاعت و    عطوفت و نیکـی بـه افـراد و دل او از   هربان و پر از و بلند مرتبه و داراي شرافت نفس و وجدانی بسیار م

عنـوان حقیقـت    ممزوج بود پس بـه   یونرم یشجاعت او با رقّت قلب و مهربان یول، شجاعتر بود شرافت پر و مشتعل بود و از شیر
ع(را آشکار نمود علی  لین کسی که عمالً و قوالً به جان و مال ترویج اسالم کرد و حقایقبعد از پیغمبر او (م مرد اسالم بود که دو
  . محسوب است

  
  ) س(فاطمه 

  س(لذا فرد کاملی نیز مانند فاطمه ، ت را دارا استو چون اسالم تمام مراتب جامعی (د دختر محم)ع(کـه همسـر علـی    ) ص (
با رفتار و کردار به زنـان مسـلمین فهمانیـد و     ه رادستورات اسالمی. دار تربیت زنان و سرمشق براي آنها شد بود قد علم کرده عهده

، فرزندان و شـوهر  ب زندگانی با پدر و مادر و بعد با جمع ظاهر و باطن کرده عمالً دستور جامع و مکفی به تمام زنها داد که ترتی
از عبـادت حـق    اي و در عین اطاعـت و خـدمت شـوهر دقیقـه    . و اسالم چه دستور داده، دوستان و دشمنان چیست، خادم و خادمه

ت خدایی نسبت به مظهر حق و حفـظ  محب. ف نظر نمودیات ظاهري حرنکاست و براي حفظ شعائر اسالم از خود و دارایی و حیثّ
ه و بینا و شنوا شدن چشم و گوش باطن آنها را به دنیا فهمانید که با زمان ی زن را در معارف حقّاصول و فروع دیانت و امکان ترقّ

بایـد  ، هر کسی که خواهد بداند اسالم با زنان چه معامله نموده و چه دستور به آنهـا داده . د طرف مقایسه قرار دادشو ت نمیجاهلی
شـود بـه    شمرده مـی ) چه سابق بر اسالم و چه بعد(و هر فضیلتی که براي زنهاي عالم . یه نظر نماید نه به رفتار سایر نسوانبه آن رو

مت و استجابت دعا از مریم گذشـت و بـا دارا بـودن ایـن مقـام حفـظ مراتـب        ت و عصو عفدر زهد . و اکمل در وجودش بودنح
زنـان عـالم بلکـه مـردان جهـان       ر و تحمل و بردباري را نیز از همۀشود و صب ور میشوهرداري را داشت که صورتاً غیر ممکن تص

ات و مصـائب اعتنـا ننمـود و ماننـد مـادر      واردبـر آسـایش شخصـی تـرجیح داده بـه      آن را  و انتشـار اسـالم و توسـعۀ   . ملتر کردکا
  . ه و شوهر عالیمقدارش گذشتواالگهرش خدیجه از مال و تمام دارایی در راه دیانت حقّ

همچنین دیگر صفات پسندیدة آن حضرت که اگر بخواهیم حـاالت و مزایـا و مقایسـۀ او بـا سـایرین را بـه تفصـیل بنویسـیم           
  . )من کاغذ شودمثنوي هفتاد (کتابی علیحده خواهد 

  
  ) ع(حسن 

بـا او  ) ع(مردم نیـز بعـد از علـی    وه وصایت و خالفت پدر را داشته کبود ) ع( یاسالم حسن بن عل کان اولیۀن دیگر از ارکر  
وشد و اسالم را به کو ملت و دین و دولت ب کدر نظر داشت مقصود پدر را تعقیب نموده در قمع و قلع مخالفین مل. ردندکبیعت 
وفه هم به این قصد بیـرون آمـد و   کاز حتّی  و. مفرما باشدکت حکو عدل و نصفت در سراسر ممل اتّحاده کبرگرداند  لیۀوحالت ا

نـد  که زمینه مساعد جنگ و جدال نیست و اگر اقدام بـه جنـگ   کر و غدر بعضی رؤساي قشون را دید فهمید کچون در بین راه م
یعنـی  ، گیـرد  یه دیانت اسالم صورت دیگري بـه خـود مـی   ده و پس از این قضّشته شکخودش و برادرش و سایر بزرگان اصحاب 

                                                
 . 76رجوع شود به کتاب االبطال صفحه  -٦٢
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ـ کن اسـت بـه   کـ ه ممکـ بل، دهـد  ام اسالمی تغییراتی میکند به اجتهادات خود در احک فی میه خود را حافظ شرع معرّکمعاویه  ی لّ
صلح و شروط آن را طـوري قـرار    د و مواداز این جهت مجبور به صلح ش. ه نامی از آن باقی نماندکظاهر اسالم را هم از بین ببرد 

ه طالـب حـق بودنـد و تربیـت     کـ سانی کات میل اخالق و روحیکپس از آن در خانه نشسته در ت. ه به نفع جامعه و قانون بودکداد 
ـ کسانی کوشید و این امر بر کراهروان  دنـد و  رکالع نداشـتند گـران آمـده مالمـتش     ه به ظاهر اسالم نظر داشته از حقیقت حال اطّ

ـ  رد و چون بقاي اسالم را منوط به این امر میکولی آن حضرت اعتنا ن، توهینش نمودند ه در کـ دانسـت   ف مـی دید و خود را موظّ
ریاسـت و  ) ع(ه منظـور علـی   ک(ه بعضی داشته بودند کرات احتمالی را لذا اقدام به این امر نموده و تصو، وشدکاحیا و حفظ آن ب
ه وجود آن بزرگوار خـود مـانع از تغییـر و تبـدیل     کو به معاهده و مصالحه اسالم را حفظ فرمود ، درکمرتفع ) خالفت صوري بود

حمات عمومی و نشر دین و مذهب قیام و اقدام نمود و بنی هاشم و سایر مخصوصین زو در ضمن آسایش و راحتی از . ام بودکاح
و قول مفاسد ریاست سلطنتی و مصالح عنوان خالفـت را گوشـزد    دیده و به عمل) ع(امل براي قیام حسین که رد و تهیکرا تربیت 
وشش این خانواده براي دیانت که کرده به مردم فهمانید کشیدن از ریاست حفظ خون مسلمین کو به عنوان صلح و دست . فرمود
ه در حفظ قوانین کهمانید و ف. خواهند نه اسالم را براي مقاصد شخصی و جاه و ریاست ت است و خود را براي اسالم میو اسالمی

و در عـین  . ردکـ لـذا صـلح   ، اري از پـیش ببـرد  کتواند بدون یاور و معین  نفر نمی کنند و یک کمکو جامعه خود جامعه نیز باید 
ی تا بـاالخره بـر اثـر سـم    ، گذرانید خورد و با حلم و بردباري می شد خون دل می ط معاویه انجام میه توسکاریهایی کحال از خراب

اش بـروز نمـود و    تش پس از شهادت نیز نسبت به جنازهبه دستور معاویه به آن حضرت داده شد به شهادت نائل آمد و مظلومیه ک
  . ردندکه به جنازة آن حضرت هم تیراندازي امی بنی

  
  ) ع(حسین 

و سـوق دادن   سپري شد نوبت ریاست روحانی اسالم و منصب خدمت قانون شریعت و نگاهداري آن) ع(چون دوره حسن   
، شخص غیـور و بسـیار شـجاعی بـود    ) ع(ه حسین کرسید و با آن) ع(و وفاق و تربیت خدا جویان به حسین بن علی  اتّحادمردم به 

ی که معاویه یکتا آن، رد و با معاویه به مدارا و بردباري رفتار نمودکولی او هم تا زمان حیات معاویه بر طبق مصالحۀ برادرش عمل 
از مواد ه پس از معاویه تعیـین خلیفـه بـه شـوراي     کرد و آن این بود کشرط شده بود نقض ) ع(ه در مصالحه خط حسن که را مهم

اظهـار  ) ع(رد حسـین  کـ ه معاویه یزیـد را ولیعهـد   کاز اینرو موقعی . ل شود و خودش حق تعیین خلیفه نداردبزرگان اصحاب محو
مردم هـم بـه ایـن امـر تمایـل نداشـتند زیـرا        ، ند اثري نبخشودکت کو ساهر چه معاویه خواست حضرت را راضی ، مخالفت نمود

ه از طـرف  کـ تا موقعی ، ردکوت که یزید به سلطنت رسید ابتدا حضرت سکپس از مرگ معاویه . دانستند می حاالت یزید را همه
المی دستخوش تغییرات شده چه فصول قانون اس، رده قیام نمودکحضرت ابا ، ردکیزید اظهار مخالفت شد و در بیعت سختگیري 

دیـد بـه طـوري    ) ع(حسـین  . ه بر طبق صلحنامه عمل نشده بود دست اندازي به قانون مدنی اسالم نیز شروع گردیـده بـود  کو با آن
شـود و   مطلوب حاصل نمی که به دعوت و نصیحت قولی نتیجۀمفرما است کت آراء و عقاید باطله در میان مسلمین حتفرقه و تشتّ

ت حقیقی از آنهـا  حفظ اساس اسالمی و حری شد و مطالبۀلذا راضی به مخالفت علنی با دولت اموي ، آید به عمل نمیحفظ قانون 
بـر   امیه بنیزیرا زمامداري ، ه بر حسب استبداد انجام یافته و جامعه مسلمین از آن ناراضی هستند خواستار شدکنموده رفع آنچه را 
ه خیـر  کـ رده هوا و هوس و خودسري مانع از قبـول اسـت بل  کت به حرفهاي او اعتنا نکران مملو چون دید زمامدا. همه ناگوار بود

رده در مقابل دولت خودخواه و خونخوار کاقدام به امر بزرگی ، نندک خواهان حقیقی را به نام مخالفین سیاست و دیانت تهدید می
  : ه خودش گفتکچنان، اموي علم مخالفت برافراشت و زیر بار ننگ نرفت
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نْ رلی معارِ کاَلْقَتْلُ اَو عار اَولی منْ دخُولِ النّارِ    بِ الْ   63و الْ
ت و آزادي اسالمی شناختند و فهمیدند ش بلند شده او را شهید راه حریکاسالمی نام نی که در تمام ممالکشتن داد کو خود را به 

زیـون  یه وسایل ارتباط پست و تلگراف و تلفـن و رادیـو و تلو  ک شته شدنش چه بود و به عالم و عالمیان در زمانیکه مقصود از ک
ه برادرش در صلح و پـدر بزرگـوارش در   کو نظر او در قیام همان نظري است ، ه باعث بر قیام او چیستکنبود اعالم عمومی داد 

خري منظورش اظهار و ترویج و پایـدار نمـودن  به عبارت اُ. خانه نشینی و زمان خالفت داشتند امای   ه جـد  کـ تی بـود  همـان مـأموری
  . ار استکند وحدت مقصود و دعوت آشکت ه در حاالتشان دقّکداشت و براي عاقل منصف  خلق امجدش در هدایت و تربیت

ـ   ) ع(ه حسین بن علی کخالصه آن   ـ کات و خواسـت تمـام جزئی ات اصـول و فـروع دیانـت اسـالمی را عمـالً بـدون وسـایل        لی
ه اسالم و قائدین تام تو جامعی، ردکمل در خود و پیروان جمع کم و اساند و ایمان و عمل را به نحو اتّارتباطات امروزي به دنیا بر

ـ   کت نسخ را به بشر فهمانید ت و عدم قابلیملیکآن و ا ه اگر تا انقراض عالم بشري بـه ایـن جامعی   ر نسـخ اسـالم   ت پیـدا شـود تصـو
  . ن نیستکا ممتوان نمود و الّ می

و راه قیام ، گردید) ص(ت و معجزة باقیه اسالم و قائد آن محمد بشری کرد ظهور قرآن در مرتبۀه کن او و اقدامی وجود نازنی  
کـربال  ه لذا پـس از قضـی  . ردکار کرا بر مردم آش امیه بنیر را به مردم فهمانید و قبایح اعمال کمسلمین و امر به معروف و نهی از من

  . ه از بین رفتندکتا آن، یل شدکتش هامی بنیقراض انجمنهایی براي ان
، ی براي خداجویان معلوم گردیده بوداحتیاج به وجود مربحتّی  سبه واضح شده وو چون امر به انجام رسیده و راه هدایت بالنّ  

ظ مقصـد  بـه عـالوه حفـ   ، را فـراهم نمـود   امیه بنیخانه نشین گردید و به حفظ جان خود انقراض ) ع(بن الحسین لذا حضرت علی ّ
ـ  دعوي ظهور و قیام ننموده و به عنوان جنبـۀ ) ع(ۀ هدي سایر ائم. نیز در انزوا بود) ع(حسین  ابعـت سـابقین هـدایت    ت و متروحانی

  . ی از علل غیبت امام دوازدهم نیز اشتداد همین امر بودکه یک. آنها اقتضاي خروج و دعوت علنی نداشت فرمودند و دورة
 کـه مایـۀ  ه بودند طیب وار خمسۀتأسیس و اظهار و تبیین عملی نسبت به اسالم داشتند همان ان که وجهۀه ه اسالمیلیکپس انوار   

  . ه گردیدندکافتخار مالئ

                                                
 . یعنی کشته شدن بهتر از پذیرش عار و ننگ بهتر از دخول در جهنم و آتش است -٦٣
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  شورگشایی مسلمینکتوسعه اسالم و  -4
  

  ابتداي توسعۀ اسالم 
ي را ممنـوع  ته ظلـم و تعـد  ت را داشـ عدل و مساوات و حریاز فصلهاي گذشته فهمیده شد جنبۀ  هکدعوت اسالمی همانطور   
ه جنبه کبود ) ع(ن بود دعوتش مانند دعوت مسیح که ساکّدر م) ص(ه پیغمبر اسالم محمد بن عبداهللا کل در سالهاي او. رده بودک

ـ   کتوانستند در امر دعوت سختگیري  ت را داشت و چون مسلمین قدرتی نداشتند نمیمقهوری ُها نند و در این هنگام سوره قْـلْ یـا اَی
ت آنها اسالم را ه جدیکان مسلمین بودند که در این موقع اسالم را پذیرفتند ارکسانی کو ، نازل شد 64افرونَ ال اَعبد ما تَعبدونَکالْ

ـ که بود کّین مکت و آزار مشره پیغمبر مدینه را پایتخت خود قرار داد باز هم گرفتار اذیکو پس از آن. ردکترویج  لَّ نَ ل ذینَ ه آیه اُذ
لی نَصرِهم لَقَدیرٌ نَّ اهللاَ ع ا وا ومظُل مه ه پیشقدم بودنـد  کّه در مکسانی کرد و همان کاین دفعه اقدام به جنگ . نازل شد 65یقاتَلُونَ بِاَنَّ

  . وشش آنها پیشرفت نمودکردند و اسالم به واسطه کانصار پیغمبر را یاري  کمکبه 
ه کـ ه در دعوت اسالمی و حقیقت آن فرقی در این دو مورد پیدا نشده و گمان بعضی کبدانند ولی در اینجا خوانندگان باید   

کچنان، رد و هواي سلطنت دنیوي در او پیدا شدکرا وادار به جنگ ) ص(انتقال محمد  گویند حس  س واشـنگتن  ه در تـاریخ مقـد
و اگـر  ، در دعوت نبود چه در این دو مورد فرقی، ر تاریخ ظهور جنگ در اسالم اشاره شده واهی استکایی در ذکآمری کارونی

ل قـدرت نداشـتند و در   ه در حالـت او که در دو حال بوده این است ک  یفرق. د بعداً هم صحت داشته باشدیح بود بایدر ابتدا صح
زیرا در جهـاد شـرط    ،مال منظور بودهکوحدت جامعه و سوق دادن آنها به راه  ۀجنب کمع ذل. م قدرتی براي آنها پیدا شدحال دو

ی از ایـن دو  کـ ردن یکه قبول نکبه جهت آن، رد و اسالم هم نیاورد اقدام به جنگ شودکه طرف جزیه قبول نکه پس از آنکاست 
ر شـد فقـط   که در فصل سابق ذکو چنان. مال استکشود و تفرقه مانع ترقی و  ی را ایجاد نموده تفرقه در جامعه پیدا میاختالف ملّ

مه مقتضیات مسـاعد جهـاد   معظّ کّۀه بودن یاران و اطاعت آنها هم شرط است و در مکول ترویج و حفظ نیست بلشخص قائد مسئ
ـ     ۀت و صدمار قریش نیز بر اذیفّکفشار ، دس بودنبود و شهر هم مقّ ل بدنی و مالی مقصور بود و قصد جان نداشـتند لـذا قابـل تحم

از . نمودند لذا مجبور به دفاع شدند قتل رسانیدند و مرتباً آنها را اذیت و آزار میو چون بعد از هجرت بعضی از مسلمین را به ، بود
که اصحاب نسبتاً طرف دیگر عدکـ طـري بشـر اسـت و این   فو خـواه بـد    کدفاع خواه نی افی بود و حس  انتقـام آن   ه گوینـد حـس

 ت اقوام سبب بـود نـه حـس   وطن و محب ه حبکس است بلکگوییم این مطلب برع، ل با اقوام بجنگده اوکرد کحضرت را وادار 
ب     و حب، شندکنند ولی نکن است دستگیر که قریش را تا ممکه به اصحاب دستور داد کچنان، انتقام نَري تَقَلـُّ وطن هم از آیـه قَـد
هِ ج ـ تح مفـ ه بعد از کو معلوم بود ، شود مفهوم می 66کو منـد   بـاطن بهـره  یابـد و قـریش از نعمـت ظـاهر و      ه عـداوتها خاتمـه مـی   کّ
  . ردکلذا ابتدا به جنگ با آنها ، شوند می

ن زیـرا همیشـه عقـال و سیاسـیی    ، و در آیه  قبل اشاره مختصري شـده اسـت  ، رساند ه این امر ضرري به موضوع نمیکدیگر آن  
طـراف مدینـه   م است بر دفع اعداي خارجی از این جهت آن حضـرت ابتـدا بـا قـریش و بـا قبایـل ا      گویند دفع دشمن خانگی مقد

آورد با او  می ی از بزرگترین دشمنان آن حضرت اسالمکه یکه به محض آنکه مقصودش انتقام نبود آن است کو دلیل آن. جنگید

                                                
 . پرستم پرستید نمی یعنی بگو اي کافران من آنچه را شما می. 2و  1سوره کافرون آیه  -٦٤
شوند اجازه داده شده که از خود دفاع کنند و خدا بر یاري  که بدانها ظلم شده و مورد حمله واقع می یعنی به کسانی از مسلمین. 39سوره حج آیه  -٦٥

 . آنها تواناست
 . 144سوره بقره قسمتی از اول آیه  -٦٦
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خـود حمـزه بعـد از اسـالم آوردن      شـتن وحشـی قاتـل عـم    ک ازر بود انتقام در وجود او مؤثّ حس كمال لطف داشت و اگر اندک
ه متجاوز از بیسـت  کّه اهل مکپیغمبر با آن«ه که گوید کّر فتح مکپس از ذ، 114آخر صفحه ، عربن اسالم و در تمد. گذشت نمی

ت خـود و  مع هـذا در ایـن موقـع نهایـت انسـانی     ، رده بودندکسال دشمن جانی او بوده و از هیچ صدمه و آزاري نسبت به وي اباء ن
 ةه را از مخـاطر کّوشش فرمود اهل مکود بر وجود انصار غالب ه دکآنها مرعی داشته و با آن جوش جهادي  ةجوانمردي را دربار

  . »هجوم آنها محفوظ نگاه دارد
ـ ه پـس از فـتح م  کـ را  67لقـاء ه گذاشـت طُ کرده و همه نوع مساعدت نمود و امتیازي که نهایت مهربانی نسبت به آنها کبل   ه کّ

ومتهـاي اسـالمی   که سایر حکه معلوم شود مقام خالفت بلکنبراي ای، بهره نمود اسالم آوردند از ریاستهاي اسالمی و زمامداري بی
ه بـراي  کسانی کنه ، راه او نشود ت و مالمت سدل براي خدا اسالم و ایمان آورده و هیچ صدمه و اذیه از اوکسی الیق است کرا 

  . دنیا و از ترس جان اسالم آورده باشند
ه کـ ت قلیلی تمام عربسـتان را  دور دست عطف عنان نموده در مد م آنها را خاتمه داد به قبایلمه) ص(چون حضرت رسول   
ـ  ۀر و در حیطـ مسـخّ ، یلومتر مربع مساحت آن استکالعرب معروف است و قریب سه میلیون  ةبه جزیر ه کـ رف خـود درآورد  تص

عمـان بضـم عـین و    (» نـد رده بودکـ زمان وفات پیغمبر تقریباً تمام عربستان تا عمان دیـن اسـالم را قبـول    «: نویسد جرجی زیدان می
شود ه به بحر هند و خلیج فارس منتهی میکي عربستان است تخفیف میم از ایاالت سرحد( .  

  ومـت  کح کی پیـدا نمـوده تحـت یـ    ملّ اتّفاقلمه و کی عربستان وحدت وایفی و اختالف ملّالطّ كه ملوکل دفعه بود این او
  . بود) ص(د ضرت محمز آن مدینه و لواي آن در دست حکه مرکزي در آمد کمر
  

  خالفت ابوبکر 
زیرا در مدینه اختالفاتی راجع بـه  ، ه بناي تمدن اسالمی متزلزل و پرچم آن سرنگون گرددکبود  کپس از آن حضرت نزدی  

ان خـود قـرار داده و در غـدیر خـم بـد      ۀبودند زیرا خود پیغمبر او را ولیعهد و خلیف) ع(بعضی مایل به علی . تعیین خلیفه ظاهر شد
اله کتصریح و منْ  وم ت ل نْ فَهذا عی  والهنْ : فرمود و مخالفین را مورد غضب خود قرار داد و درباره آنها نفرین نمودمو الِ م ماَلّله

و واالهفرمود عاد نْ عاداهر یـا  کبـوب ه معظم آنها مهاجرین بودند با صریح امر پیغمبر مخالفت نموده و به خالفت اکجمع دیگر ؛ 68م
ه دو امیـر  کـ جمعی از انصار گفتند ؛ و انصار مایل به خالفت سعد بن عبداهللا االنصاري بودند؛ تمایل داشتند حعمر یا ابوعبیده جراّ

نیـز در مجلـس   ) ع(اغلب از طرفداران حضرت علی . رأي اخیر پسندیده نشد، ی از انصار و دیگري از مهاجرینکرد یکن باید معی
بیعت  ۀی پیدا شده باالخره به واسطلّکم اختالف ل و دولذا در دو رأي او. فن و دفن پیغمبر بودندکند و مشغول شورا حضور نداشت

بـه  ، مفرمـا بـود  کولی هنوز فتنه برپا و غوغا در مدینـه ح . ردندکر راجع شد و مردم بیعت کر ریاست و خالفت به ابوبکعمر با ابوب
هم در اطـراف بـا   ) ع(ر دست مانند بعضی بالد یمن از اسالم برگشتند و طرفداران علی رده جمعی از قبایل دوکخارج نیز سرایت 

هاي داخلی و خـارجی را خوابانیـده    تی فتنهمد كدر اند، ه داشتکیاستی کر با سیاست و کولی ابوب. ردندکر آغاز مخالفت کابوب
 کر در صـدد جهـاد بـا ممالـ    کپـس از آن ابـوب  . العـرب را فـرا گرفـت    ةل برگشـته جزیـر  سال به حالـت او  کو اسالم در ظرف ی

ت روم کـ ه تـابع ممل کـ ح را هم به شـامات  جراّ ةشاهنشاهی ایران و امپراطوري روم برآمده خالدبن ولید را به عراق فرستاد ابوعبید

                                                
ضرت امیر هم در بعضی ح، وجه تسمیه این نام آن است که این اشخاص مطابق قانون اسالمی بنده محسوب بودند ولی پیغمبر تمام آنها را آزاد کرد -٦٧

 . خطب و فرمایشهاي خود این کلمه را ادا فرموده است
  . خدایا دوست بدار هر که او را دوست بدارد و دشمن آن کس باش که او را دشمنی کند -٦٨
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ف مسلمین در رم شام به تصمی قسمت مهکت ه خالد نیز به سمت روم روانه شود و در ظرف مدکبعداً امر داد . بود گسیل داشت
مطابق گردید 70بیست و دوم جمادي االخره 69ر در سیزده هجريکرف دمشق پایتخت شام با روز فوت ابوبآمد و روز تص .  

ه بـراي ایـن دوره در تـاریخ فتوحـات و     کـ تی اهمی. پایه و اساس براي فتوحات بعد بود ۀر به منزلکفتوحات دورة خالفت ابوب  
ه کر سلطنتی کزیرا در ابتداي خالفت ابوب، نبود) ص(اي جز زمان خود حضرت رسول  دوره شور گشایی اسالم هست براي هیچک

ل بـه حالـت   ت اسالم را در همان سـال او کولی او ممل، براي او باقی بود فقط در مدینه بود و در خارج مدینه هیچ سلطنت نداشت
امـل در  کرد و هنگـام وفـاتش آرامـش    کـ ر را مسـخّ  م قسمتی از شهرهاي شامبرگردانیده و در سال دو) ص(زمان حضرت رسول 

  . مفرما بودکت حکممل
ـ     ۀر زمینکچه ابوب، ولی اینطور نیست، ه دوره عمر مهمتر بودکنند کاغلب گمان    کـ ا فتوحـات را بـراي عمـر مهی ت رد و جـدی
هاي درخشان اسالم  ن دورهو خلفاي راشدی) ص(حضرت رسول ةه تمام دورکو هرچند ، ت قلیل خالفتش بیشتر بودر در مدکابوب
ت قلیل خالفتش اهمیـت  اسالم و فتوحات نسبت به مد ۀر از نظر توسعکومت ابوبکح) ص(ولی پس از دوره حضرت رسول ، بود

  . بیشتري را داراست
  

  خالفت عمر 
یـه  کدر آن زمان انطا هکت دولت روم ر عمر نیز از مرام او تعقیب نمود و ایران در زمان او فتح شده پایتخت موقّکپس از ابوب  

ایـران و پایتخـت ساسـانیان بـود و عـرب آن را بـه        کدن و عروس ممالـ ه مهد تمکو شهر تیسفون . بود به تصرف مسلمین درآمد
ـ ) باشد ه جمع مدینه و به معنی شهرها میک(ه داشت مدائن نامیدند کاي  نندهکعظمت و بزرگی خیره  ۀواسط ط سـعد بـن ابـی    توس
ه فرمانـده  کـ ولی افسـوس  (. مفتوح شد، دانند می 71رهمبشّ ةی از عشرکان بزرگ اسالم بود و اهل سنت او را یه از سردارک، وقاص
  . )پسر همین سعد بود) ص(با آل رسول  ۀدر محارب امیه بنیقشون 
. توح شداو هزار شهر به دست مسلمین مف ةه در دورکی رسید و معروف است ترقّ ۀت اسالم به اعلی درجکدر زمان عمر ممل  

  . مصر هم در زمان عمر به دست عمروعاص فتح شده و خودش مدتی والی آنجا بود
 کدر اوائـل خالفـتش اصـحاب بـه او گفتنـد لَوراینافیـ      . نـد که بر خـالف عـدالت رفتـار ن   کر مواظب بود کعمر نیز مانند ابوب  

عوِجاجاً لَقَومناه بِسیوفنا جی و انحراف اکیعنی اگر در تو  72ا ردیم بـا شمشـیرهاي خـود آن را اصـالح     کـ مسـتقیم مشـاهده    ةز جـاد
ه خلیفـه را  کـ بل، م شریعت بودند نه امر خلیفهکچه آنها تابع ح، ندکه برخالف دستور شرع رفتار نکالم تهدید بود کاین . نیمک می

مجریه میةحافظ شرع و قو رد نماز نافله را نیز بـه  که امر کمانند آن، دهد ولی شیعه خالفهایی را به او نسبت می. نهمقنّ ةدانستند نه قو
عم الْبِد ةعبِد: جماعت بخوانند و خودش گفت ن ونساء و حج را نیز و همچنین گفتن حی علی خیر العمل را در نمـاز منـع    ۀو متعةع

ننـد مـع   کاسـت ممانعـت   ) ص(ت رسـول  ه مخالف با سنّکد بودند اموري را ه صحابه مقیکعجب آن است با آن. کرد و غیر ذلک
وت کت همـین سـ  و اهـل سـنّ  . ننـد که در ایـن امـر مخالفـت او    کمال تدبیر و سیاست عمر یا خشونت و هیبت او مانع شد ک کذل

                                                
 . تمدن اسالم و عرب -٦٩
 . اواخر حاالت ابوبکر، ناسخ -٧٠
 - 3؛ عمر -2؛ ابوبکر -1: آنها بشارت رفتن به بهشت داد و اسامی آنها از این قرار استعشره مبشره کسانی بودند که به قول اهل سنت پیغمبر به  -٧١

رجوع شود به . عبداهللا بن مسعود - 10؛ عبدالرحمن بن عوف -9؛ وقاص یسعد بن  اب -8؛ ابوعبیده جراح -7؛ زبیر -6؛ طلحه - 5) ع(علی  -4؛ عثمان
 . جلد خلفاء حاالت اشخاص نامبرده، ناسخ

 . یعنی اگر در رفتار تو کجی ببینیم آن را با شمشیرهاي خود راست گردانیم. 245شود به جلد دوم نظام العالم و االمم پاورقی صفحه رجوع  -٧٢
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نمودنـد و اگـر همـه     بود صحابه او را بـر ایـن امـر آگـاه مـی      اگر خطا می: دانند و در جواب شیعه گویند ت میصحابه را دلیل صح
، جهـاد بـود   كبراي مصلحت جلـوگیري از تـر  » حی علی خیر العمل«و گویند منع . فرمود اظهار می) ع(ی وت داشتند باید علکس

و . ردنـد کار را کبعضی همین ) ع(ه در زمان خالفت علی کچنان، نندکجهاد  كن بود مردم به نام نماز خواندن و انزوا ترکچه مم
گویند حلیو نیـز در ورود قشـونی بـه شـهري     ، شـد  ومت مـردان مـی  کنان براي حام موجب مانع بودن زت متعه مخصوصاً در آن ای

مـات منجـر   ن بود بعدها به ازدواج فرزند یا خواهر یا سایر محرّکه ممکشد  موجب فجور زیاد به نام متعه و شناخته نشدن اوالد می
اگـر مسـئله تحـریم متعـه نبـود      «: دفرمـو ) ع(ه حضـرت امیرالمـؤمنین علـی    کشیعه نیز از اینها جوابهایی گویند و منقول است . شود
به دستور ) ص(م حضرت رسول کرد و حکه این دو سه موضوع در زمان عمر تغییر کو در این 73»رد مگر شقیک س زنا نمیکهیچ

ـ  ) ع(ام داشتند پذیرفتند و علی که در حفظ احکی اصحاب هم با جدیتّ، او عوض شد خالفی نیست ت شـد که سـا هم از بـاب تقی .
امر مخالفـت او معمـول شـد و بـه جـاي      ) ص(ه به محض رحلت حضرت رسول کبل، ت نبودفاین مسئله اول مخال ولی در حقیقت

ها     کـ اَبـی ب  بيعة انَتک: دیگو ه خلیفه دوم درین باره میکردند کمنصوص او دیگري را برقرار  ۀخلیف لمینَ شَـرَّ سـقَـی اهللاُ الْمو رُ فَلْتَـه
ها فَ ل یـا بـه عنـوان    (رد کآن حفظ  ه خداوند مسلمین را از شرّکر امر ناگهانی خالفی بود کیعنی بعیت با ابی ب، اقْتُلُوهفَمنْ عاد الی مثْ

  . شیدکد به آن رویه برگردد او را به مجدکو هر ) ندکآن حفظ  دعا یعنی خداوند مسلمین را از شرّ
و قشون و دیگران به اختالف مراتب بود و زمان حضرت  ردن وظیفه براي صحابهکه در زمان عمر واقع شد معین کامر دیگر   

ـ  ۀولی عمـر مالحظـ  ، به تساوي برقرار بودر نیز بالنسکبه تساوي بود و زمان ابوب) ص(رسول  و ) ص(ت صـوري بـه رسـول اهللا    اقربی
زیادتر از دیگران تعیی) ع(مثالً براي زوجات پیغمبر و براي حسنین . 74ردک کم در اسالم و غیر ذلتقدین ن وظیفه نمود و بعداً بدری

م داشت و همینطور مراتبی قائل شدرا بر دیگران مقد .  
ه ده سـال بـود بزرگتـرین    کـ خالفـت عمـر    ةر دورکپـس از زمـان ابـوب   . ات اسالم زیـاد بـود  عمر ترقی ةروي هم رفته در دور  
جرجـی زیـدان در   . زي ایران فتح شـد کو مرفتوحات اسالمی است و در زمان اوشام و فلسطین و مصر و عراق و قسمت مهم ةدور
ل تمدن اسالمی در آخر باب جلد او»املی کموجب جرئت مسلمین بر فتوحات همان اعتقاد «: گوید» ه در صدر اسالمفتوح اسالمی

رانـدازي نیـز   در فنون اسب سـواري و تی . ندک ه خداوند در این امر آنها را یاري میکه به دیانت اسالم داشتند و یقین داشتند کبود 
ر کـ در ذ 75تـاب ایـران قـدیم   کدر . »س اوضـاع روم و ایـران نابسـامان بـود    کبرع، امل بودکمهارتی به سزا داشتند و شجاعتشان نیز 

ـ    کدر این ممال«: است 194حاالت یزدجرد و اغتشاش ایران روم در صفحه  ا بـود چـه هـر دو از    زمینه براي فتوحـات مسـلمین مهی
تهاي اما اعـراب مردمـانی بودنـد تـازه نفـس و معتـاد بـه سـختیها و مشـقّ         . »دیگر رمقی نداشتندکدي با یجهت جنگهاي متواتر متما

اري را بـه  که اصول برابري و برادري را بین آنها ایجـاد و از خودگذشـتی و فـدا   کویر عربستان و داراي مذهبی کصحراگردي در 
ه کـ با صرف نظر از غنائم و ذخـایر بیشـمار   . داد ت برین قرار میشته شدن را بهشکشتن و کچه اجر ، نمود اعالي درجه تشویق می

ه قه سـاب کـ رد کـ اري کبر اثر این وضع نهضت عرب ، آمد ف فاتحین در میدر صورت فتح از خزانۀ این دو دولتهاي قدیم به تصرّ
و آفریقـا فاقـد شـد و مسـلمین     ات خود را در آسـیا  کامپراطوري بیزانس تقریباً تمام مستمل، شاهنشاهی ساسانیان واژگون«: نداشت
  . 77»تا جبل طارق وسعت آن بود 76ه از ماوراي سیحونکیل دادند کدولتی تش

                                                
نَ النّاسِ یعنی زنا نمی: در مجمع البحرین ذکر شده. در خبر مذکور عبارت با فاء و با قاف هر دو رسیده است -٧٣ الّ شَفاً م نی ا مع قلیلی از کرد مگر ج ما ز
 . در کتب فقه نیز غالباً با فاء ضبط شده. مردم

 . جلد اول، جرجی زیدان، تمدن اسالمی -٧٤
 . تألیف پیرنیا مشیرالدوله -٧٥
 . سیحون از رودهاي ترکستان روس است و تقریباً در وسط آن خاك واقع است -٧٦
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  خالفت عثمان 

پس از آن لشگر اسالم در بالد . جدید واقع است ۀیکه در مشرق تره بود و ارمنیه در زمان عثمان رخ داد فتح ارمنیکفتوحاتی   
ور گردیدنـد و خراسـان نیـز در ان زمـان      عثمان به طرابلس و بعضی بالد افریقا نیز حملـه  مسلمین در زمان. ستان مغلوب شدندکتر

ه حالت مسلمین با عثمان دگرگون شده اختالف داخلی میان آنها شروع شد و در اثر کدر این موقع بود . اسالمی شد کجزء ممال
و . خـتم شـد  ) ع(و دوره خلفاي راشدین به علـی  ) ع(ی ی عثمان و دیگري علکی: شته شدندکاین اختالف دو نفر از خلفاي اسالم 

کمنصوص پیغمبر بود مردم  ۀه وارث اصلی و خلیفک) ع(فانه در زمان خالفت صوري علی متأس     ه ه اهـل دنیـا و تـابع اهـواء نفسـانی
 ه باالخره منجرّکود اسالمی هرج و مرج و اختالفات زیاد ب کبودند سرپیچی داشته و اطاعت آن بزرگوار را ننمودند و وضع ممال

ت و اهللاِ اَر امیه بنیار آمدن کبه شهادت آن بزرگوار و سبب روي  مدالتُّقـی ظهـور     کگردید و ه الم اعـ ت سـطَم ، ردکـ انُ الهدي وانْ
  . ازینرو شهادت آن بزرگوار بزرگترین مصیبت اسالم بود

عثمـان ظـاهر شـده     ةاثـرات اختالفـات دور  ) ع(ؤمنین علـی  اواخر زمان عثمان اختالف داخلی شروع و زمان حضرت امیرالم  
ـ   . نیفتاد اتّفاقلذا بین مسلمین و دول خارجه جنگی ، ش زیاد شدکشمک سـال پـس از شـهادت    کشـید و ی که سـال طـول   ایـن امـر نُ

در . دنـد ونت و آرمش برگشته مسلمین قسمتی از شهرهاي آفریقا و جزیره قبرس را فـتح نمو کت به حال سکممل) ع(حضرت امیر 
ـ    کزمان معاویه ممال ه و عـراق عـرب و عجـم و    امپراطوري اسالم عبارت بودند از حجاز و مصر و یمن و شـامات و نوبـه و افریقی
ه و آذربایجان و جرجان و طبرستان و خوزستان و خراسان و قسمت دیگري از والیاتفارس و ارمنی .  

  
  امیه  سلطنت بنی

بـن   کالفات و محاربات داخلی مـانع از فتوحـات اسـالمی بـود و در اواسـط زمـان عبـدالمل       پس از معاویه باز چند سالی اخت  
 كل خـا ه اوکـ ه در افریقـا بودنـد بـه دولـت اسـپانیا      کـ ل هجـرت قشـون اسـالمی    در اواخر قرن او. ت آرام شدکمروان اموي ممل
ردند و به کات اسالمی کت را جزء مستملکمملرده و طارق بن زیاد و پس از آن موسی بن نصیر والی افریقا آن کاروپاست حمله 
 رف اسپانیا محـلّ شده و پس از دو قرن تص امیه بنیز خالفت کپس از چندي مرو. از شهرهاي معظم اسالمی گردید تدریج اندلس

ت بـا بغـداد   ه از همه جهکبه طوري ، ی رسیدم به اوج ترقّکرحمن اموي و پسرش الحه تمام دول گردید و در زمان امیر عبدالّتوج
معروف است و فلسفۀ  ۀه از فالسفکمانند ابن طفیل و ابن رشد ، ردندکبزرگ از آنجا ظهور  ۀرد و دانشمندان و فالسفک رقابت می

خلفـاي  . ن در درجه اعلی قرار گرفتت پیدا شدند و از حیث تمدکفضالي زیاد نیز در آن ممل. او نزد اروپاییان شهرتی بسزا دارد
ـ کـ ه. ردنـد ک ات ترویج زیاد از علوم مخصوصاً علوم ادبی عربی میاموي در آن اوق و ، املی بـه صـنایع ظریفـه داشـتند    کـ ه ذا توج

  . هراء از مهمترین یادگارهاي اسالمی بودقصرهاي الخضراء و الزّ
 ةوم مانند جزیـر بحرالرّایتالیا و جزایر ، مجاور از قبیل فرانسه کم به مماله اسپانیا فتح شد مسلمین در اوایل قرن دوکپس از آن  

سـت خـورده در   کولـی پـس از آن از شـارل مارتـل امپراطـور فرانسـه ش      . ف شدندو شهرهاي زیادي را متصرّ، ردهکسیسیل حمله 
                                                                                                                                                            

مله برده داخل اندلس شدند و طارق ابن زیاد بربري قائم مقام موسی بن نصیر اي است که مسلمین از آنجا به مملکت اسپانیا ح جبل الطارق نقطه -٧٧
تنگۀ طارق نیز موضعی است که . )326تمدن اسالم و عرب ص (سپهساالر معروف اسالم بوده است که پرچم اسالم را در نزدیکی آن کوه نصب نمود 

ولی اکنون اسپانیا جزء دول اسالمی ، امیه و زمان عظمت و ترقی اسالم بوده اواخر بنیاین حدي است که در . دهد مدیترانه را به اقیانوس اطلس اتصال می
و علت ضعف مسلمین اختالفات داخلی و انحطاط اخالقی و . نیست و در حقیقت این نیز یکی از نتایج جنگهاي صلیبی بوده که به نفع مسیحیان تمام شد

 . تمام فتوحات اسالمی که قبالً واقع شد به واسطۀ همان ثبات و استقامت مسلمین بودو ، ضعف ایمان و نبودن عقیده قوي در افراد بود
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ـ    . م پیـدا شـد  در قـرن دو ، اسـالمی  کممال ۀدر حقیقت آخرین توسع. فتوحات وقفه پیدا شد ط پـس از آن قسـمتهایی از هنـد توس
حـدود  . ات زیـادي ضـمیمه نشـد   کولـی مسـتمل  ، اسالمی شد و با دولت روم نیز جنگهایی واقع شد کلمحمود غزنوي ضمیمه مما

و از سـواحل  ، و جبل الطارق تـا هندوسـتان   78ه اواسط قرن دوم است از جبال پیرنهک عباسات اسالمی در اوایل زمان بنی کمستمل
، عربسـتان  کممالـ ، شـامات ، سـتان کوسـتان و قسـمتی از چـین و تر   دریاي مدیترانه تا ریگستان افریقا بوده و ایران و قسمتی از هند

  . تونس و اسپانیا جزء دول اسالم بودند، شکمرا، الجزایر، طرابلس، مصر

                                                
 . جبال پیرنه بین فرانسه و اسپانیا واقع شده -٧٨
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  )ع(علی و حسن  - 5
  

لذا این فصل را بـه نـام آن دو   ، دیانت اسالم هستند ۀلیان اوکاز ار  )ع(بن ابیطالب و فرزندش حسن  لی علیوچون حضرت م  
رار سـابق بـه نظـر آیـد بـراي      کـ ر بعضی مطالـب اگـر ت  کذ، ت استه حاالتشان داراي اهمیکوار اختصاص دادیم و نظر به اینبزرگ

  . خواهم زیادتی بیان و توضیح است و از خوانندگان پوزش می
  

  ) ع(نظر اجمالی به حاالت علی 
  ع(بن ابیطالب  چون علی (کلذا بعضی گمان برند ، را استاسالم مقام و شهرتی را دا ۀلیدر فتوحات اواو و  ۀدانه اقدامات مج

این شهرت نسبتاً صحیح است چـه خـدمات آن حضـرت در    . ردند سبب پیشرفت اسالم شدکجنگ در ه کوششهایی کامثال او و 
جنگ و غلبه  ه اسالم بهکنند که بعضی گمان برده و ایراد کولی نه به طوري ، ار نیستکفتوحات اسالمی خیلی مهم بود و قابل ان

ظاهري  اتّحادردیم اسالم در کر که سابقاً ذکراه نبوده و همانطور کچه زمینه دعوت اسالم و حقیقت آن بر اجبار و ا، توسعه یافت
لذا پس از فـتح هـر شـهري بـه اهـالی آن شـهر آزادي در مـذهب و آیـین         . ت داشتتی است جدیقی و تعالی هر ملّه موجب ترّک
پرسـتها کـه چـون بـه      جز بت؛ ر بودند بین اسالم و جزیه و جنگنیز مخی) ص(ي زمان خود حضرت رسول و در جنگها، دادند می
کردنـد   جنگ و پس از آنکه جنـگ را اختیـار مـی    ای گرفت بلکه یا اسالم جزیه بر آنها قرار نمی، توحید خارج بودند ۀی از ربقکلّ

  . فرمود حضرت هم امر به جهاد می
نـین کـه اصـحاب فـرار کردنـد آن      حـد و ح و در جنـگ اُ ، خدمات شایان و کوششهاي فراوان نمـود ) ع(در این جنگها علی   

در جنگ خیبر نیـز آن حضـرت لـواي    . کرد و در این جنگها آسیبهاي زیاد هم دید ار دفاع میحضرت بر جاي خود ثابت و از کفّ
اکثر قبایل با حضرتش عداوت داشتند و بعد ، بودندفتح را بلند کرد و چون بسیاري از بزرگان قبایل به دست حضرتش کشته شده 

این امر سـبب شـد کـه پـس از والیتعهـدي آن حضـرت بسـیاري از اصـحاب بـا خالفـتش           . از اسالم نیز آن عداوت بر طرف نشد
ه اي کـ  آن حضرت تـا انـدازه  . یه غدیر خم قابل انکار نبوده و نیست و صریح در خالفتش بوددر صورتی که قضّ، مخالفت کردند

این امر را نمود ولی اثري نبخشود ۀت کرد یعنی مطالبممکن بود اتمام حج .  
و ابوسفیان خدمتش عرض کردند که ما براي بیعت بـا   عباسکه اقوام و خویشاوندان او بودند به ریاست  امیه بنیبنی هاشم و   

د و اعراب هنوز به احکام آن انس نگرفتـه بودنـد و   ولی چون ابتداي ظهور و انتشار دولت اسالمی بو. تو حاضریم حقّ ۀتو و مطالب
آنها و تفرقه  اتّحادمسلمین و  ۀلذا براي حفظ جامع، نیز تازه رحلت فرموده بود) ص(هاي سابق تازه خوابیده و حضرت رسول  فتنه

و ، شده یا از اسالم برگردند اند در جنگهاي داخلی کشته که مبادا قیام او لطمه به زحمات سابقه بزند و کسانی که گرویده، نیفتادن
به عالوه انعکاسات خوب در خارج نداشت و براي مسلمین خوب نبود که به محض رحلت پیغمبرشان اختالف کنند و اسالم نیـز  

ا النّـاس   : صالح در قیام و خونریزي ندیده در جواب خطاب به ابی سفیان و دیگران فرمود، ضعف خود برگردد ۀبه حالت اولی هـ اَی
جوا عنْ طَریقِ الْمنافَرَة قّوا اَمواج الْفتَنِ بِسفُنِ النَّجاشُ الخ یعنی اي مردم بشکافید موجهاي دریـاي   ةو ضَعوا عنْ تیجانِ الْمفاخَرَ ةو عرِّ

نی را فـرو  انحراف و خالف و تاجهاي مفاخرت و خودبی ةو دوري کنید از جاد) که وجود اوصیا است(فتنه را به کشتیهاي نجات 
بنـی هاشـم را بـه خالفـت     ، شود که بعض آن اشخاص از جهت شرافت صوري و حسب و نسـب  ازین عبارات مفهوم می. گذارید
به ظاهر نیـز یـارانش کـم بودنـد ولـی مقصـود اصـلی از سـکوت و         . فرمود دانستند لذا حضرت عرایض آنها را قبول نمی الیقتر می

در . مانند احد، غزوات ثبات و استقامت ورزید بدون اینکه یاوري داشته باشد ازر بسیاري زیرا د، نشستن در خانه حفظ جامعه بود
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پس سـبب آن فقـط تنهـایی نبـود و بـه عـالوه بسـیاري از قبایـل دوسـتدار در طرفـدار           . این موقع نیز ممکن بود همان کار را بکند
 امیه بنیبسیاري از انصار و عموم بنی هاشم و جمعی از کنده که اشعث بن قیس ریاست آن را داشت و ۀمانند قبیل؛ حضرتش بودند

برَ   : ه اشـاره فرمایـد  چنانکـه در اول خطبـه شقشـقی   ، باز هم از جنگ خودداري داشت، نیز در اطاعتش حاضر بودند اَنَّ الصـ ت فَرَایـ
لْقِ شَجی الخَ یعنی مرد ی الْحف نِ قَذي ویع ت و فی الْ خود را اخـذ نمـایم یـا     ه دست به شمشیر دراز کرده حقّد بودم کاَحجی فَصبرْ

لذا صبر کردم و حال آنکه در چشم خار خلیده و در گلـو  ، پس از آن دیدم که صبر نزدیکتر به عقل و بهتر است، آنکه صبر کنم
ذلـک مـن    بـود مـع  امر خیلی عظیمی ، ي خالفت که از طرف دیگران واقع شداشاره است به اینکه تصد. استخوان جاي گرفته بود

ت رفتـار  آن حضرت در این موارد فقط در افعال خلفا نظارت داشت که مخالف سنّ. صبر کردم و این امر را به خود هموار نمودم
مگر در بعضی مـوارد کـه جلـوگیري ایجـاد     ، و تا جایی که ممکن بود آنها را آگاه کرده جلوگیري از خالف شرع داشت. نکنند

لکن حافظ ، دهیآن حضرت نرس به) ص(و هر چند خالفت صورتاً پس از حضرت رسول . نمود می خطر براي خودش و اصحابش
خلفـا نیـز در امـور مهمـه بـا حضـرتش مشـورت کـرده اسـتمداد          . آن حضـرت بـود   فقط ، ومکمل آن ین شرع و اتّفاق روحیقوان
لی  می ال عرُ معروف و نزد فریقین مش) ع(نمودند و کالم لَومع ک لَ هور است و منقول است که عمر گفتلَه :  ضَـلَه عماهللاُ ل یقانال اَب

ثـانی   ۀبود و خلیف) ع(و غالب جنگهایی که بین مسلمین با ایران و روم دست داد بر حسب دستور علی . 79 )ع(لَیس لَها اَبو الْحسنِ 
  . کرد در هیچ امري بدون مشورت با آن حضرت اقدام نمی

  
  عثمان راضی نبود به قتل ) ع(علی 
نمود و فتوحاتی که در زمان او در خراسان و بعضـی بـالد افریقـا رخ داد     می) ع(عثمان نیز در اوایل خالفت استشاره از علی   

و در اواخر زمان عثمان چون بدعتها زیاد شده بود حضـرت بیشـتر   . کرد همان مواقعی بود که در کارها با آن حضرت مشورت می
حضرت آنچه را که بـه شـخص خـودش    . د آغاز کردبه قسمی که یک مرتبه عثمان در غضب شده تشد، رمودف او را نصیحت می
لذا در این ، ولی نسبت به آنچه را که نفع جامعه در آن بود صبر نداشت، کرد داد و در این قبیل امور صبر می ت نمیراجع بود اهمی

د کرد صبر نمود و دست از نصیحت بمورد که عثمان تشدت نسـبت بـه علـی    از نکشید ولی در عثمان اثري نکرده بلکه انحراف نی
سـت  داسـتفاده از او نمـوده و در حقیقـت زمـام اختیـار را در      ، که جاه طلب و خودخواه بودنـد  امیه بنیو جمعی از . پیدا کرد) ع(

فـت آغـاز کردنـد و کمـر بـه قتـل عثمـان        قضایایی رخ داد که موافق مزاج مسلمین نیفتـاده مخال . گرفتند و خودسرانه رفتار کردند
کسی که معصوم نباشد جایز الخطا نیز هست ولی آن کسی را که خداوند توسط نمایندگان خود  البتّه(تا آنکه او را کشتند ، بستند

فـراهم  حرکات پیروان و اطرافیان موجبات قتل را ) از خطا حفظ کند و غیر این اشخاص معصوم نیستند، براي خالفت تعیین نماید
فوراً با او مخالفـت نمـوده اغتشـاش    ، کردند اي عداوت پیدا می این مخالفت و جرأت مسلمین را جري کرده که با هر خلیفه. آورد
بزرگ و ضربت سترگی بود کـه بـه    و این یک رخنۀ. ه را معمول داشتندینیز این رو) ع(چنانکه بعد از عثمان با علی ، شد واقع می
بلکه سالطین و خلفـاي آل   عباسو بنی  امیه بنیو زمان ) ع(ارد آمد و اختالفاتی که پس از او در زمان علی ظاهري اسالم و اتّحاد

کرد و کـامالً   می مایل به این نبوده مسلمین را از خروج بر عثمان منع ) ع(و از این جهت علی . بر همین اساس بود، عثمان واقع شد
کـرد کـه عامـل قـوي بـراي ضـعف        گوییا به رأي العـین مشـاهده مـی   ، کار مسبوق بودجلوگیري داشت زیرا از عواقب وخیم این 

اثري نکرده مسلمین مقصـود خـود   ) ع(ولی اقدام و نصایح علی . مملکت اسالمی و ایجاد تفرقه و ملوك الطّوایفی همین امر است
ولی قتـل عثمـان   ، ود تا ایجاد تفرقه بین مسلمین نمایدلکن علنی نب، ه بودیم بر این قضثانی مقد و هر چند قتل خلیفۀ. انجام دادند را

                                                
 . براي رفع آن نباشد) ع(یعنی خدا مرا زنده نگذارد در مشکلی که ابوالحسن  -٧٩
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خود حضرت امیر حتّی ، با بسیاري از مسلمین که در این امر شرکت داشتند دشمنی آغاز کردند امیه بنیاثرات بزرگی را داشت و 
ت قات: فرماید آن حضرت راجع به این امر می. هم نمودندرا نیز متّ) ع( ت بِه لَکُنْ ت عنْـه لَکُنْـت ناصـراً    لَو اَمرْ یـنَه مقصـود آن  . 80الً اَو

این عبارت مخالف بـا  . مدمن گوشه نشین شدم و در باب نصرت و خذالن او امر و نهی نکر، است که نصیحت من در او اثر نکرد
د کـه  نشـینی و مداخلـه نکـردن مـوقعی بـو      چـه دسـت کشـیدن حضـرت و گوشـه     ، به قتل عثمان نیست میلی آن حضرت نسبت بی

  . نصیحت و ممانعت در طرفین اثري نکرد
  

  ) ع(بیعت مسلمین با علی 
ی گسیخته شود و عن قریب گرگان بسیار از گوشه و کنـار  به کلّ اتّفاقو  اتّحادپس از قتل عثمان دید که نزدیک است رشته   

ر دید که مردم به طوع و رغبت زیاد از طرف دیگ. به غزال خالفت حمله نموده آن را بربایند و مملکت اسالمی هرج و مرج شود
حضرت بیرون ، ل استنکاف از قبول داشت تا آنکه ازدحام زیاد شددر او، اش جمع شده که به خالفت با او بیعت کنند بر در خانه

یـرا  به محض آنکه این امر را به عهده گرفت والت ظلم و جور را عزل نمـود ز . تشریف آورده مردم به خالفت با او بیعت کردند
هداً و اُجرَّ : من حاضر نیستم یک دقیقه سبب ظلم بر مظلومین شوم چنانکه فرمود: فرمود می سدانِ مع الس کسلی ح ع اهللاِ الَنْ اَبِیت و

لَّ ص ولَهس ر نْ اَنْ اَلْقَی اهللاَ وم لَیا ب فَّداً اَحصاللِ م غْ ه یوفی االَ آل و ه لَی طـام  می اهللاُ عنَ الْحئیٍ مشَیباً لغاص ضِ وع بماً لظال یمهیعنـی  . الْق
نم خدا که در روز قیامت مالقات کنزد من بهتر است از این، ه خوابیدن روي خار گیاه سعدان و مغلول بودنکسوگند به ذات حق 

الم هر چند در مورد خاص اسـت و آن  ک این. ی نموده باشمسی و غصب حقّکرده باشم به که ظلم کرا در حالتی ) ص(و رسول 
ه فوراً معاویه را از والیت شام عزل نمود و هر چه کازین جهت بود . رساند ن تعمیم را میکل، را در جواب عقیل برادر خود فرمود

 مـانع از پیشـرفت  ) ع(صـدق ودیانـت علـی    : هکـ نویسـد   دن اسـالمی مـی  جرجی زیدان در تم. ردکردند اثر نکبعضی اصحاب منع 
ه به حیلـه و  کمانع شد ) ع(علی  صفات حسنۀ: گوید می 81س انگلیسیکو در تاریخ مختصر ایران به قلم سر پرسی سای. ارش شدک

س چون معاویـه مقصـود اصـلی او ایـن     کو بر ع. نندکنیز از حضرتش تمجید  82سایر بزرگان مستشرقین اروپا، ت گرددتزویر متشب
شد و مردم ایـن   ت میر و حیله و خدعه متشبکلذا براي وصول به مقصود به م، بگیردو سلطنت را در آغوش  که عروس ملکبود 

هی منّی و ل ةيو اهللاِ ما معاو: فرماید ردند و حضرت میک مال تدبیر حمل میکرا بر  ال کباَدلَو رُ وفْجی و رغْد ی ه غَـدرِ لَ  هيةراکنَّ نْـت  کالْ
هی النّاسِ یعنی به خد نْ ادورد و اگـر مـن   آ کنـد و زشـت بـه جـاي مـی      ر مـی کـ ن او مکه معاویه عاقلتر از من نیست لکا سوگند م

ت من بـر مـردم   ر و حیله شوم اعقلیکت به مخواستم مثل معاویه متشب یعنی اگر می، مردم بودم کر را عاقلترین داشتم م ناخوش نمی
ه گرفـت و مـراد   : معروف المکن است این عبارت را از قبیل کمم. شد به خوبی واضح می ص ع ی اهللا لَم خَفی لَملَو ب یهص دبع عم الْ ن

. ر به طریق اولی از اعقل مردم هستم و عزل معاویه در حقیقت سبب شهادت آن حضرت گردیدکراهیت غدر و مکه با کآن باشد 
  . شد موضوع خوارج و نهروان نیز ظاهر نمیبع آمد و بالطّ صفین پیش نمی شد شاید قضیۀ گر این امر واقع نمیزیرا ا
چـه راضـی بـه    ، شـود  ه حفظ جامعه اسالمی و نشر عدالت و مساوات بود واضح میکاز این اقدام مقصود اصلی آن حضرت   

ندگی بود دفـع او را  کت و پراجامعه و تشتّ ۀو چون مخالفت معاویه موجب تفرق، ندکه عدالت را ظاهر کقتل خود گردید براي آن
                                                

 . نمودم یاري کننده بودم شدم و اگر نهی می کردم قاتل محسوب می یعنی اگر بدان امر می -٨٠
  . 34صفحه ، از نشریات روزنامه عرفان، منطبعه اصفهان، رجوع شود به ترجمه کتاب مذکور -٨١
شجاعت . سرچشمۀ رحمت و احسان و مظهر بزرگی و دالوري، آن حضرت جوانی بود شریف القدر و بزرگ منش«: گوید کارالیل انگلیسی می -٨٢
عبارت عربی را قبالً ذکر کردیم » رفت و رحمت آمیخته بود و عدل و داد تنها شعار اخالقی این پهلوان مذهبی به شمار می مانند او با مهربانی و لطف بی

 . )76االبطال صفحه (
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زیرا مخالفـت بـا خلیفـه    ، ارفّکنند افضل است از جها با که خروج بر خلیفه کسانی کبا  داند جها ه بعضی گفتهکچنان. جب شمردوا
لذا دفع معاویه . 83ه در خارج باشدکه گناه و عقوبت آن بیشتر است از اینکر و فاحشه است در مسجد کدر داراالسالم مانند فعل من

را مقدلشگر حضرت شده خوارج  کر عمرو عاص موجب تفرقۀم. ه دومین جنگ حضرت بود واقع شدکن م شمرد و جنگ صفی
ر نیسـت و مناسـب بـا اختصـار     کـ ه تفصیل آن در اینجـا محتـاج بـه ذ   کنهروان واقع شد  واقعۀ، ي خوارج رخ دادقضایا. پیدا شدند
  . نخواهد بود

ه این بـزرگ مـرد   کن خصوص بعد از جنگ صفی به، دهد ت برایش دست میند رقّکت س در حاالت آن حضرت دقّکهر   
 کـه در مـاه رمضـان چهـل هجـري بـه درجـۀ رفیعـۀ        تا آن، ندک وفه نفرین میکاهل  م مرگ خود را طلب نموده و دربارةعالم اسال
ه مرگ خود را از خدا کآن حضرت به طوري از دنیا و مردم آن و پیروان خسته شده بود . ه نهایت آرزویش بود رسیدکشهادت 
ب الْ: ش وارد آمد بی اختیار سه بار فرمودکه ضربت ابن ملجم بر فرق مبارکرد و موقعی ک طلب می ر و ت هکفُزْ بیعنی به خداي ، ع

اي  سی صـدمه که از صمیم قلب آرزوي مرگ داشت زیرا اگر که خود دلیل این است ک، ه رستگار و راحت شدمکعبه سوگند ک
آن حضرت در . اختیار آن عبارت را فرمود ند ولی آن حضرت در آن موقع بیک اختیار ناله و فریاد میبع و بی بر او وارد شود بالطّ

میل جمـع مخصـوص و   کام شریعت و تهذیب نفوس و تکبر ظاهر اح تام مواظبت، ت قلبقو، رمک، سخا، ایام حیاتش در عدالت
ه از خطرها کرد کاري ک، راماتکه و معجزات و ت و وقایع خفیالع بر حاالو دفع ظلم و اطّ 85و ارامل 84مراقبت حال ضعفا و ایتام

ط رسالت در زمان تسلّ که از خانوادةی ننمودند و دیدند ع الطریق تلقّدسته دزدان و قطاّ کرا جز ی امیه بنیو بعدها مسلمین . نرفت
  . اتی پیدا شدچه قبایح و صدم امیه بنیار و در زمان کو اقتدار چه عدالتها نسبت به درماندگان آش

  
  ) ع(بیعت با حسن 

 و صـی  و شـیعه آن حضـرت خلیفـه   ةردنـد چـون بـه عقید   کبیعـت  ) ع(پس از شهادت آن حضـرت مـردم بـا پسـرش حسـن        
ه آیـا  کردند که قبل از رحلت حضرت سؤال کگویند  ت میاز طرف پیغمبر و امیرالمؤمنین بود ولی اهل سنّ) ع(امیرالمؤمنین علی 
بر بیعت با حسن  اتّفاقدانید و بعداً مردم  خودتان می، نم و نه نهیک نیم؟ فرمود من شما را نه امر میکسن بیعت پس از رفتن تو با ح

را  کهـر یـ  ، ر پیشه و نفاق اندیشه بودندکرد ولی رؤساي لشگر غالباً مکقشون  آن حضرت براي جنگ با معاویه تهیۀ. ردندک) ع(
آن حضـرت از  . ه درصـدد قتـل حضـرت برآینـد    کـ رده وادار نمود کشخاص را تطمیع معاویه به وسایلی فریب داد و بعض همان ا

به تدریج در میان قشون تفرقه پیـدا شـد تـا    . آمد براي نماز با زره بیرون میحتّی  لع شده اغلب اوقاتموضوع و سوء قصد آنان مطّ
ه کـ حضرت هم دیـد  ، و مایل به راحتی بودنداز طرفی همین اشخاص خسته و از جنگ زیاد آزرده . ه جمع قلیلی باقی ماندندکآن

وفـه بـه   کثـر اهـل   کبسیاري از قشون و فرماندهان آنان هم به طرف معاویه رفتـه بودنـد و ا  ، ردن نیستکبا این حالت مجال جنگ 
  . با این مقدمات حضرت مجبور به صلح شد؛ نیمکرا به تو تسلیم ) ع(ه ما حاضریم حسن کمعاویه نوشته بودند 

  
  با معاویه ) ع(سن مصالحه ح

  : 86مضمون مصالحه خط این است  
                                                

  . 130صفحه ، رجوع شود به العروبه فی دارالبوار -٨٣
 . مادر یا بیپدر  یب –م یتیجمع :تامیا -٨٤
 . )جمع ارمل وارمله(شوهر یزن ب  –زن  یب مرد–کس  یز و بیچ یمردمان ب: ارامل -٨٥
 . مذکور است» )ع(كيفية مصاحلة احلسن «اصل مصالحه خط در جلد دهم بحار االنوار باب  -٨٦
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ه حسن کرد کبن ابوسفیان به آن مصالحه  ةيبا معاو) ع(این است آنچه حسن بن علی . مهربان به نام خداي بخشایندة«
ـ کمشروط آن، ندکوالیت امر مسلمین را به معاویه واگذار ) ع( ت رسـول  تـاب خـدا و سـنّ   کت بـه  ه معاویه در میان ام
ه امـر تعیـین خالفـت را بـه شـورا      کـ بل، ن ننمایـد ین رفتار و از براي بعد از خود خلیفه معیسیره خلفاي صالح و) ص(

ه مردم در همه جا از دست گماشتگان او ایمن باشند و در شام و عراق و حجاز و یمن و سایر کند دیگر آنکواگذار 
ویه از حیث جان و مال و زن و فرزند محفوظ باشـند  و شیعیانش از قهر معا) ع(آزادانه بروند و اصحاب علی  کممال

ت و آزار و زیـان رسـاندن بـه حسـن و حسـین علیهمـا       ه معاویه اذیکشرط دیگر آن. ندکف و معاویه نباید از آن تخلّ
ه همیشـه خیـر آنهـا را    کـ را طالب نباشد و آنها را از خود ترسان نداشـته باشـد بل  ) ص(السالم و سایر اهل بیت رسول 

  . »بخواهد
ه معاویـه خـود را   کـ ی دیگـر آن کـ و اوالدش بـود و ی ) ع(علی  سب كصلح نامه تر ی از موادکه یکدر بعضی روایات است   

 ه این مصالحه واقع شد دوستان حضرت زبـان بـه اعتـراض گشـوده    کبه محض آن. نندکامیرالمؤ منین نداند و به این لقب خطابش ن
: معاویه پس از آن در نخیله بر منبر رفته گفـت . ردندکخطابش » مذلّ المؤمنین«مده به ت برآبعضی آنها درصدد توهین و اذیحتّی 

راهـت داریـد و مـن در    کهر چنـد شـما آن را   ، ردکمقصود من از این جنگها چیزي جز ریاست نبوده و آن را هم خدا به من عطا 
لف و لین خُاین او. اندازم رد و آنها را زیر پا میکم از آنها عمل نخواه که به هیچیکد شدم شروطی را متعه) ع(مصالحه با حسن 

کـه آن اوقـات در شـام رواج    ) ع(علی  رد و سبکاین گفتار را هم عملی . ردکه در اسالم واقع شد و سرایت کستن عهد بود کش
ـ  رسـان  بر بنی هاشم جري شدند و به آنها توهین مـی  امیه بنیاسالمی معمول گردید و  کاغلب ممال داشت در ت و یدند و مرتبـاً اذی
  . ردندک آزار می

ایـت فرسـتادن معاویـه در طلـب آن     که حکـ چنان، ردنـد ک زیاده از دیگـران تـوهین مـی   ) ع(مخصوصاً نسبت به حسن بن علی   
از طرف دیگـر  . سفیان و مغیره بن شعبه از آن حضرت معروف است عبه بن ابی، عمربن عثمان، م نمودن عمر و عاصحضرت و ذّ
ه کـ دیـد   ن چون میکل، ردند و آن حضرت از دست دوست و دشمن در آزار بودک یز دشمنی آغاز نموده و بدگویی میدوستان ن

ـ       اتّحادحفظ  لـذا صـبر   ، م اسـت حوزه اسالمی و محفوظ بودن خونهاي مسلمین منوط به این امـر اسـت و حفـظ خونهـاي آنهـا اه
ه کهمانطوري (توانست مخالفت آغازد و صلح را به هم زند  نیز می )ع(رد و حسن که معاویه نقض شرایط صلح کو با آن. ردک می

مـع  ) ه تاخت و صلح تبدیل بـه جنـگ شـد   کّلشگر به سوي م، هکّار مفّکپس از نقض صلح حدیبیه از طرف ) ص(حضرت رسول 
ی موجب انحطاط ه اختالف داخلی در میان هر ملتکدانست  زیرا می، رده در امور صبر داشتکمخالفت ن) ع(حسن بن علی  کذل
بـه واسـطه   ) ع(ه در اواخـر زمـان عثمـان و زمـان خالفـت حضـرت امیـر        کـ چنان، ملت است نآ الت آنها و باالخره موجب زوملی

  . د ماندکاختالفات داخلی تفرقه بین مسلمین پیدا شد و فتوحات اسالمی را
ار را انجام داد و بعـد از  کل امر دنیوي در اوصورتاً هم صحابه مطمئنی نداشت و معاویه به واسطه دارایی ) ع(حضرت حسن   
و بـه  ؛ رد و مردم را به این سبب به سوي خود جلـب نمـود  ک العاده می بخششهاي زیاد و فوق، ط بر تمام بالد و اقتدار و وسعتتسلّ

ت و مخالفت هـم بـا او   یطرف، ات اسالمیمباالتی از قتل و سایر شنایع و منهی المال در هر مصرفی و بی ی در صرف بیتکواسطه بیبا
 ۀه معاویـ کـ هم تا موقعی ) ع(ه حسین بن علی کچنان، لع نبودندات آنها مطّه و نیامی امالً هنوز به اعمال بنیکو مردم هم ، سخت بود

ز ریاسـت نیـز جـ    حـب  و شبهۀ. اي نداشت ینی صورتاً چارهنش هم به جز این قسم مصالحه و خانه) ع(زنده بود قیام نفرمود و حسن 
و ) ع(نگریستند و مـدح علـی    ه به سایرین داشتند بدن خانواده میکداشت مردم با نظري  شد و اگر خالفت می بدین امر مرتفع نمی
 ه معاویـه سـب  کچنان، ه براي ریاست و از روي اجبار یا تملق استکشد  ر مییافت تصو یافت و اگر شهرت می آل او شهرت نمی
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این همه انتشار فضایل بهتـر  ، ه در اظهار مناقب اهل بیت بودکو با آن همه فشار و سختی . لقین نمودرا به مردم تزریق و ت) ع(علی 
سـؤال  ) ع(ه از خلیل نحوي درباره حضرت مـولی علـی   کچنان. بود) ع(دلیلی است بر عظمت آنها و راه این هم همان صلح حسن 

ء: گفتشد  ه اَک ما اَقُولُ فی حقِّ امرَ بناقم ت نِ الْتَمینْ برَ مظَه داً ثُمسح دائُهاَع فاً وخَو لیائُهنِ یعنـی چـه بگـویم    کوالَالْخافقَی نِ ما میتْم
بـه قـدري مناقـب او شـیوع و      کردند و مـع ذلـ  که مناقب او را دوستانش از ترس و دشمنانش از روي حسد پنهان کسی کدرباره 

  . ردکه همه جا را پر کشهرت یافت 
اسـالم تـازه گردیـد و     ۀعهد توسع، ت امن شده دورة فتوحات تجدید شدکرد مملک ه آن حضرت با معاویه صلحکاز آن پس  
ات و کـ ر نبودنـد و ن کّتـه را متـذ  کو چـون مـردم ایـن ن   . اسالمی داخل شـد  ةاز بالد در زمان سلطنت معاویه در حوز مهمی قسمت

و . رده بودندکنظر نداشتند و به آن پی نبردند لذا زبان طعن و ایراد دراز ه حضرتش در این امر ملحوظ داشت کمصالح دیگري را 
س انگلیسـی  که در تاریخ مختصر ایران به قلم ساکچنان، ین امروزه نیز نسبت به آن حضرت دارندمورخاین طعن و ایراد را بعضی 

از ، الم بسیار بیجاکولی این . »اعی دوري جستاشی و شهوترانی از زندگان اجتمامام حسن فرزند او به واسطه عی«: 87ور استکمذ
خ اطالعی او را از علـل   بی رساند وبه اضافه یسنده را مینو يناروا است بلکه غرض ورز یلیطرف باشد خ یوبنظر ه باید بیک مور

ـ    نـاره کمات ه این شخص در مقـد کو دلیل است بر آن، ندک موضوع و حقیقت تاریخ واضح می ده و رکـ ت نگیـري آن حضـرت دقّ
ه با داشتن سـلطنت صـوري شـهوترانی بهتـر     کبل، گرفت این ایراد را نمی، ردک بدون تحقیق نوشته است و اگر مقدمات را دقت می

  . ه نبوده استه حیوانیشود قصد آن حضرت امور نفسانی پس معلوم می، داشتند عباسو بنی  امیه بنیه کچنان، ن بودکمم

                                                
 . 24ترجمه کتاب مذکور صفحه  -٨٧
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  م او چیست؟و موجب قیا یست؟ک) ع(حسین  - 6
  

  امیه  بنی هاشم و بنی
ی از اجداد حضـرت  که یکبن النضر  کشد بر مال قریش اطالق می. دو قبیله بزرگ از قبایل قریش بودند امیه بنیبنی هاشم و   

مجتمـع  ق بودنـد و او آنهـا را   ه عرب قبل از او متفرّکو وجه تسمیه آن بود ، کنانه یا قهر بن مالکاست یا بر نضر بن ) ص(رسول 
اند ولی چون مورد نیازمنـدي مـا نیسـت از     ردهکر کوجوه دیگر هم ذ. سب و جمع استکچه قریش در لغت عرب به معنی ، ردک
  . نیمک ر آنها صرف نظر میکذ

تر به کاز طبقات و طوایف قریش بود اقارب و قبایل نزدی کپیوندد و هر زمان سیادت در هر ی اغلب قبایل بطحا به قریش می  
رسند و ریاست در زمان عید منـاف   به عبدمناف می امیه بنیو چون بنی هاشم و . حترمتر بودند و ریاست در خانواده آنها بودآنان م

، ن اسـت هاشمیی ی هاشم جدکی: چه عبدمناف را چهار پسر بود. با او بود ازینرو نفوذ و احترام این دو قبیله از سایر قبایل بیشتر بود
ـ  ه جدّ کب دیگري مطلّ، دیگري نوفل، است امیه بنی ه جدش امیه پسرکدیگر عبد شمس  دبن ادریـس شـافعی اسـت   اعـالي محم .

ردنـد و گفتنـد ایـن امـر     کدیگر جـدا  کـ گویند هاشم و عبد شمس توأم متولد شده پیشانی هر دو اتصـال داشـت و بـه شمشـیر از ی    
ه عبد مناف ریاسـت را بـه   کچه پس از آن، همینطور هم شد؛ ه فرزندان این دو همیشه با هم دشمن خواهند بودکعالمت آن است 

ذا اوالدشـان نیـز بـا هـم     کـ ه، نمـود  رد عرق حسد عبد شمس به جوش آمده در اغلب اوقـات مخـالف هاشـم مـی    کهاشم واگذار 
ه بودند و امیعرب ن امیه بنیه کولی برخی را عقیده آن است ، این است آنچه در تاریخ این دو قبیله معروف است. اختالف داشتند

ه فرزندي نداشتند کسانی که بعض کچه معلوم عرب بود ، غالم عبد شمس و از اهل روم بوده و عبد شمس او را به پسري برگزید
و پسر خوانده را در  88د شدنداز او متولّ امیه بنیعبد شمس بود و  ه هم پسر خواندةردند و امیک سی را به فرزندي خود انتخاب میک

ی عربی دعه کـ ن اسـت بیـت منسـوب بـه حضـرت سـید سـجاد را        کم در نسب هم آمده است و ممگویند و این لفظ به معنی مته
  : فرماید

ال اَم ال كودائع عی ودائع    اَصبحوا  كو اَفْ نِ الدب زید رِ یوج89ل  
در روز عاشـورا اسـت چـون مقصـود ابـن      ) ع(حضرت سید الشهداء  که در خطبۀی ی بن الدعو لفظ دع(رد کبر همی معنی حمل 

  . ی نیستکّه بین این دو قبیله از ابتدا مخالفت بود شکو در این) ر شدکه در اینجا ذکمعنی زنازاده دارد نه معنایی ، زیاد است
  

  تقسیم مناصب در قریش
منصـب در میـان ده قبیلـه    زیـرا پـانزده   ؛ ه مناصب بین قبایل تقسیم شد این مخالفت قدري فرو نشسـت کدر زمان عبدالمطلب   

ریاست ، رد و سقایت راجع به بنی هاشم بودک ه در حقیقت ریاست بر سایرین را اثبات میکّم سدانت و حراست خانۀ 90:تقسیم شد
ریاسـت مجلـس   ، شی به بنی مخزوم مرجـوع شـد  کریاست مجلس جنگ و قشون ، واگذار شد امیه بنیاروان بازرگانی به عهدة ک

ه کـ نویسـند   و از آنچـه در تـواریخ مـی   . عـدي بـود   ض گردید و شغل سفارت در قبیلۀار مفوگ به بنی عبدالدشورا و تقدم در جن
» راتی شـد کعبه مـذا ک ۀرده راجع به خانکه اعداد قشون نمود و عبدالمطلب از او دیدن کّم کردن خانۀچون ابرهه به قصد خراب «

                                                
 . 110و  104صفحات ، رجوع شود به کتاب العروبه فی دارالبوار -٨٨
 . اند باشند براي ستمکاري یزید پسر شخص فرزند خوانده گروگان و اسیر گردیده انها در زمین مییعنی امانتهاي الهی که ودایع فرشتگان و آسم -٨٩
 . رجوع شود به اول تاریخ التمدن االسالمی تألیف جرجی زیدان -٩٠
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بود تقـدم   امیه بنیه بزرگ کدر تجارت نیز ابوسفیان . ت شناخته شده بودعبه به رسمیک شود عبدالمطلب به حفاظت خانۀ م میمعلو
ار در جنـگ احـد   و بنـی عبدالـد  . یل شدکبنی مخزوم بود تش که رئیس قبیلۀ) مکابوالح(جنگ بدر هم به ریاست ابوجهل . داشت
بن ابی طلحۀ ةطلحکین م بر سایر لشگر بودند و پرچمدار مشرمقد شـته شـد و   ک) ع(دسـت علـی    بـه  هکر بود اعبدي از بنی عبدالد

شته شد و پس از او پسرش مسافح بن طلحه و تا نه نفر از آنها بـه  ک) ع(ه او نیز به دست علی کبعداً برادرش ابوسعید بن ابی طلحه 
تـر علقمـه   شته شد و بعداً عمـره دخ کنام صواب پرچم را گرفت و او نیز  سپس بنده سیاهی از آنها به، شته شدندک) ع(دست علی 

و ایشان ، بردند ار پرچمها را در پیش روي لشگر میبنی عبدالد«: نویسد می )199صفحه (یه پرچم را گرفت و در تاریخ مقدس نناک
 در م نشـینند و در جنـگ  ه در مجلس مشورت بر سـایر طوایـف مقـد   کایشان بود  یارث، که نسالً بعد نسلاي بودند از قریش  طایقه
که از قبیلۀو عمر » یرقها را هم آنان در جلوي لشگر ببرندل بایستند و بصف او سري تعیین کي بود قبل از اسالم به سفارت نزد عد
  . شد

  
  امیه با بنی هاشم عداوت بنی

تـرین   زیرا شغل بنی هاشم با شـرافت ، رد ولی باز هم عداوت داشتندکجلوگیري  امیه بنیاین تقسیم بندي به ظاهر از مخالفت   
ه در کـ از این روي دشمنی ایشان مرتفـع نشـده بـود چنان   ، ه داراي آن منصب بود بر دیگران ریاست نیز داشتکد و هر مناصب بو
تاریخ مقدکعبه ظاهر شد ب راجع به احداث امر تجارت و حفظ ه از هاشم و عبدالمطلّکخدمات نمایانی «: نویسد م میس فصل دو
ایـن  . »ردکـ ینه و حسد بـر بنـی عبـد شـمس غلبـه      کبدین جهت بغض و ، ینده ساختبنی هاشم پا لۀعبه را در سلسک نگهبانی خانۀ

نیز ) ص(لذا حضرت رسول . نندکه بنی هاشم قصد دارند آنها را مطیع خود کت نمود زیرا دیدند عداوت در اول ظهور اسالم شد
  . بیشتر داشت امیه بنیاز 

ه کّه مکتا آن، ت بوداز دست ابوسفیان در زحمت و اذی) ص(ل ه قریب بیست سال حضرت رسوکدهد  تواریخ به ما نشان می  
ه عتبه پدر هند و ولید بن عتبه و حنظلـه بـن ابـی سـفیان در     قبل از این قضی. شته نشود اسالم آوردکه کفتح شد و ابوسفیان براي آن

ـ ولی در فـتح م ، شدند احد و احزاب مقتول امیه نیز در آن جنگ و غزوة بنیشته شدند و جمعی دیگر از کجنگ بدر  اي  ه چـاره کّ
ت ابوسفیان جدی) ص(بعد از رحلت حضرت رسول . ن باز هم با اسالم دشمنی داشتندکلی، جز اسالم ندیدند و به ظاهر مطیع شدند

به  ه والیت شامکولی پس از آن، امیه بنیي به ترند از تیم و عدکه بنی هاشم نزدیک چون دید، کندجنگ ) ع(ه علی کتمام داشت 
شـود   معاویـه واگـذار مـی    شه والیـت بـه پسـر دیگـر    کـ و پس از فوت یزید چون شـنید  ، وت ورزیدکض شد سپسرش یزید مفو
پرسـید آیـا   ، و چون عثمان خلیفه شد ابوسفیان بر او داخل شد و در آن اوقات خیلی پیر شده و چشمانش نابینا بـود . خوشحال شد

، و خالفت را کدر آغوش بگیرید عروس مل امیه بنیاي «: پس از آن گفت، گفتند نه دیگري در این سراي هست؟ امیه بنیغیر از 
نـه بعـث و نـه    ، نه بهشت و نـه دوزخـی  ، ذابی است و نه حسابیکه نه عه همیشه ابوسفیان بدو سوگند خورد کسی کسوگند بدان 

ه عقیده بـه خـدا نداشـته و مقصـودش     کشود  لوم میه دلیلی واضح است بر عدم اعتقاد او به اسالم و از سوگند او نیز معک. »قیامتی
ه بنیه از کفري بود ک لهمان بت بوده و این اوردکعلناً پس از اسالم بروز  امی .  

  
  معاویه و خالفهاي او 
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بـود حقـایق    که نزدیـ کـ و از زمان معاویه به بعد بـه قسـمی شـیوع داشـت      91ردکاعمال مخالف با دیانت نیز از او زیاد بروز   
سـلطنتی بنـا نمـود و     و ابنیـۀ رده قصـور  کـ ه خالفت را تبدیل به سلطنت کرد این بود که کاري کل او. ی از بین برودلّکی به اسالم

در جلد . و لباس با مردم فرقی نداشتند كآالیش و از حیث خورا ه خلفاي سابق بیکبراي خود دربان و حاجب قرار داد و حال آن
ومـت نیـز بـه عـدالت بـود و      کعصر خلفاي راشدین عصر عدل و تقوي بود و ح: نویسد می 182دوم نظام العالم و االمم در صفحه 

زیـرا  ، نمودنـد  خلفـاي راشـدین مـی    جستند مطالبۀ مشی بـر رویـۀ   حراف میه انکمسلمین همه آن را پسنده داشتند و از خلفاي بعد 
تبدیل گردید و در خلفا طمع ظاهر شد و در جمع ت داري و سیاست منتقل و کومت پس از خلفاي راشدین از امر دینی و مملکح

ه  بنـی طرز رفتار خلفاي راشـدین و مقایسـه بـا رفتـار      208و در صفحه . اموال حرص زیادي در ایشان پیدا گردید نویسـد  را مـی  امیـ .
ه بنیر دولت کل تاریخ تمدن اسالمی در ذجرجی زیدان در جلد اوه  بنیخالفت در زمان «: گوید امی بـا ر  امیـخلفـاي راشـدین    ۀیـ و

 یۀ آنهـا اسـتبداد و توسـعۀ   رو. رد نه به دیانتک م میکه شد و خلیفه به سیاست حزیرا تبدیل به سلطنت دنیوی، ردکفرق پیدا  وامتیاز
ایـن مطلـب از   » . ت طمع در آخرتس این سلسله طالب خالفت نشد به جهه مؤسکسبب آن این بود، سلطنتشان به بذل اموال بود

  . شود رد واضح میکادا ) ع(ه در نخیله پس از صلح با حسن کاو  خطبۀ
ه اسالم را از بین برد و آثار بناي سلطنت دنیوی«: هکرد کر کذ  60ه صفحه صرانیتاب خود االسالم و النّکشیخ محمد عبده در   

  . »آن را محو نمود
  ه جاللـت قـدر   کـ در صـورتی  ، صـحابه بـود   و بعضـی از ) ع(و حسـنین  ) ع(علی  دیگر از اعمال خالف و زشت معاویه سب

ن ه صـفی بـ  هکـ و دیگـر خوانـدن نمـاز جمعـه در روز چهارشـنبه بـود در مـوقعی        . ودک از مسلمین نبار هیچیکمورد ان) ع(حسنین 
املی نداشتند و غیر شامیان هم از ترس یا براي کام اسالمی وقوف کچون از اح، ردکس از شامیان بر او اعتراض نکرفت و هیچ می

  . ر شده استکتاب تاریخ آل رسول ذکه در کق معاویه چیزي نگفتند دنیا و تملّ
فـریقین   که عقیـدة م داشت در صورتی ه در نماز عید احداث اذان نمود و خطبه را بر نماز مقدکدیگر از خالفهاي او آن بود   

) ع(بیه را در عرفات بـراي مخالفـت بـا علـی     یمین اجازه داد و نیز تل کر را در ملهه جمع بین دو خواکدیگر آن. خالف آن است
  . ر شده استکتب فریقین براي او ذکاست در  مطهره مخالف صریح شرع کرد و خالفهاي بسیار دیگري نیز ک كتر

رُ یعنـی فر     : فرمـود ) ص(ه پیغمبـر  کـ دیگر ملحق ساختن زیاد بود به ابوسفیان و حـال آن    جـرِ الْحعـاه لْ ل راش و لْفـ ل لَـدزنـد از  اَلْو
نیز  امیه بنیعموم . ی بودلّکو ملحق ساختن زیاد مخالفت صریح با این امر . خوابگاه و صاحب آن است و نصیب زانی سنگ است

اتبـه بـا معاویـه    کهداء در مد الشّحضرت سی. راهت داشتندکردند و سایر مسلمین نیز ک روه داشته معاویه را مالمت میکاین امر را م
  . اتبه مندرج استکنیز در آن م 92بعضی دیگر از قبایح اعمال معاویه. م فرمودتوبیخ و ذّاو را بر این امر 

عقُود و خالفهـاي او بسـیار اسـت      : ه در قرآن استکبود با آن) ع(حسن  ۀردن او به صلح نامکدیگر عمل ن   ر کـ ه ذکـ اَوفُـوا بِـالْ
  . گنجد تاب نمیکآنها در این ۀهم
  

  ولیعهدي یزید 
ام ایـن امـر بـه    که بـراي اسـتح  کـ اسالمی زد ولیعهد نمودن یزید بـود  ۀه بیشتر از سایر اعمالش لطمه به جامعکي دیگر از امور  

                                                
ه لمن یتولی معاویه و بسیاري دیگر امیه در کتاب العروبه فی دارالبوار مذکور است و در کتاب النصائح الکافی تفصیل قبایح اعمال معاویه و سایر بنی -٩١

 . از کتب اهل سنت نیز مشروحاً ذکر شده است
 . با معاویه) ع(رجوع شود به جلد دهم بحاراالنوار باب احتجاجات حسین  -٩٢
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رد و بسیاري از بزرگان اصحاب حضرت را هم مانند عمرو بن الحمق و حجر بن عدي و غیـر  کنیز اقدام ) ع(شتن حسن بن علی ک
  . شتکهم 

سبب اقدام او به این امر ایـن  . ردندکموم مسلمین زبان مالمت بر معاویه دراز ه عکنیز سبب شد ) ع(ردن امام حسن کمسموم   
ت زیادي داشت این بود ه اهمیکصلح نامه ی از موادّ کچه ی، ه با بودن آن حضرت از اظهار والیتعهدي یزید مالحظه داشتکبود 
شد حسـن   بعد عاید می ۀوم مسلمین آن زمان و ازمنعم ه بهو چون ضرر مخالفت این ماد. ندکسی را تعیین نکه براي بعد از خود ک

ي رد تا براي انجام ایـن مقصـود سـد   کلذا معاویه اقدام به قتل آن حضرت ، ردک روزید و مخالفت می وت نمیکنیز س) ع(بن علی 
، اسـت  )ع(ن نـد حسـی  که با ایـن امـر مخالفـت    کسی کعموم مسلمین و اول  ةه ولیعهدي یزید مخالف عقیدکغافل از آن. بین نباشد

زیرا بـر حسـن حلـم و بردبـاري غلبـه داشـت ولـی        ، )ع(به ظاهر آسانتر بود از جلب موافقت حسین ) ع(ردن حسن کت که ساکبل
  . بسیار غیور بود) ع(حسین 

ن سایر بزرگان مدینه از قبیل عبداهللا بن عمر و ابـن زبیـر و ابـ   . رد مفید نیفتادکهر چه سعی ) ع(ردن حسین کمعاویه در راضی   
از  کخلفا مخالف بود و هیچیـ  ۀیزیرا اقدام معاویه با سیره و رو؛ معروفند و غیر هم نیز جمعی مخالف بودند 93ه به عبادلهک عباس

ه کو با آن. انتخاب شدن ندارد دخول در شورا دارد ولی حقّ پسر من حقّ: ه عمر گفتکبل، خلفا امارت مسلمین را ارثی قرار ندارد
ولی معاویه به بذل اموال بیت المال و ، نیز در ابتدا رضایت نداشتند امیه بنیخود حتّی  مسلمین واضح بود ۀهم فسق و فجور یزید بر

ـ فقـط بزرگـان م  . ر نموده به مقصـود خـود نائـل شـد    تهدید مخالفین در ظرف پنج شش سال این امر را مستقّ ه و مدینـه مخالفـت   کّ
  . ندنکترسیدند علناً مخالفت  داشتند و آنها هم می

، گویند و هر چند ه قبـل از او عثمـان نیـز خالفـت داشـت      امیه بنیدولت  سسؤممعاویه را به واسطۀ تعیین یزید براي خالفت   
  . ختم شد) ع(خلفاي راشدین به مصالحۀ حسن ةامل نداشت و دورکسلطنتی ۀین او جزء خلفاي راشدین محسوب و روکل

را از خـود حضـرت از بـاب مقابلـه بـه مثـل       ) ع(ردن علی ک ه معاویه سبکانطور هم: نندکن است در اینجا بعضی ایراد کمم  
آن  زیرا حضرت بعد از نماز معاویه و عمروعاص و جمعی را لعـن نمـود و چـون خبـر بـه معاویـه رسـید او هـم سـب         ، ردکخاذ اتّ

رد و کـ ن را براي بعـد از خـود معـی   ) ع(م بود زیرا حسن آن حضرت مقد، ذا در تعیین پسر براي خالفتکه، حضرت را رواج داد
  . ردکمعاویه آن را سرمشق قرار داده پسرش را خلیفه 

ه پـس از  کـ ت قائلنـد  ولـی اهـل سـنّ   ، شـیعه اسـت  ةبـه عقید ) ع(ر شد تعیین خالفت حسن کذ ه قبالًکجواب گوییم همانطور   
ه پرسـیدند  کـ ) ع(قول آنها از حضرت امیـر   بنا بهحتّی . ردندکبیعت ) ع(ت مجتمع شده با حسن خود ام) ع(شهادت حضرت امیر 

س است یعنـی حضـرت تعیـین    کت برعاهل سنّ ةشود عقید ه معلوم میک 94نم شما را نه نهیک من در این موضوع نه امر می: فرمود
گرفتنـد در   خود معاویه هرچه بر او در خالفت یزید ایـراد حتّی  از مسلمین این ایراد را نگرفتند و کبه ظاهر نیز هیچی. ردکخلیفه ن

ه خالفـت حضـرت را بـه اجمـاع     کـ چون این امر نزد آنهـا ظـاهر نبـود بل   » ردکن را معی) ع(هم حسن ) ع(علی «: هکجواب نگفت 
توانست پسر خود را در ردیف آن حضرت قرار  دانست و نمی را می) ع(به عالوه خود معاویه نیز لیاقت حضرت حسن . دانستند می
گویند حتّی ، داشتند اتّفاقلیاقت آنها  بر اطمینان بودند و ه مسلمین و محلّاز هر جهت مورد توج )ع(و حسین ) ع(چه حسن ، دهد

                                                
بعضی هم آن را جمع جعلی و . شدند چون همه عبداهللا نامیده می) یعنی خدا(یعنی بندگان او ، باشد این کلمه مرکب از عباد جمع عیبد و کلمه له می -٩٣

کند و با عرف عوام  و البته این جمع یا وجهۀ ادبی علمی تطبیق نمی، اند به فتح عین و کسر دال گرفته و جمع عبدل که مخفف عبداهللا است گفته
 . تر است مناسب

 . پس از ضربت خوردن) ع(ذکر آمدن اصحاب به عیادت  حضرت امیر ، رجوع شود به کتاب هفدهم رمضان -٩٤
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پس . نیکه تو هم بیعت کنم به شرط آنکالیق خالفت است و من حاضرم با او بیعت ) ع(نوشت حسن ) ع(معاویه شخصاً به علی 
  . این ایراد وارد نیست

  
  امیه  کفریات بنی

) ع(ه بعد از شـهادت حضـرت سـید الشـهداء     کچنان، فریات استکیز واضح است و اشعار منسوب به او پر از فریات یزید نک  
  : گفت

ت هاشم بِالْملْ بنَزلَ    فَال  کلَع یح ال و و رٌ جاءخَب  
م اَنْتَق نْ لَم ا فنْدنْ خم ت ما     لَس دمنی اَحنْ بلکم95انَ فَع  

شـتگان  کانتقـام  ) ع(شـتن حسـین   که مقصودش از کرده باشد واضح است در اینکاشعار از او باشد یا استشهاد ه که بنا به اینک  
  : این دو بیت نیز بدو منسوب است. بدر بود

سيمها ک ةش جها قَعرُ دنِّ مٍ برْ غْرِبها فَمی    رْ م اقی وا السشْرِقُهم و  
لی دینِ اَح ماً عوی ت رُمنْ ح فَا دمِ  م ی لی دینِ الْمسیحِ بنِ مرْ ها ع   96فَخُذْ

ه در ظرف سه سـال خالفـت از او صـادر شـد و     کس واضح بود و مهمتر از همه سه امر بود کمخالفتهاي عملی او نیز بر همه   
و او بـه آداب   97ین مسـیحی بودنـد  مـورخ بعـض   ان او نیز به عقیدةه مربیکبل، هکّو غارت مدینه و م) ع(عبارت است از قتل حسین 

ت آشنایی داشتمسیحی .  
ـ    که بعد از او بودند عموماً عمالً مخالف اسالم بودند به ویژه یزید بن عبـدالمل کسانی هم ک   مقاربـت   ۀو پسـرش ولیـد و قص

ه کـ ر کـ خود را در حال مستی و جنابت امر  كنیزکه کولید نیز  ۀقص. خود حبابه نام پس از مرگش معروف است كنیزکیزید با 
عبه گذارد و در آنجا شراب خورد که بر بام کرده بود کاي درست  هو گویند قب 98ور استکتب مذکبراي مسلمین نماز بخواند در 

  . در شرب خمر نیز افراط داشت. ردندکمنع  او اصحابش اور
  : اب دادآوري؟ جو رات اسالمی را به جا میکه تو بر چه دین هستی زیرا جمیع منکروزي هشام از او پرسید   

ها السائلُ عنْ دیننا  لی دینِ اَبی شا    یا اَی نُ عرٍکنَح  
 ه جزومم رْفاً وها صرٍ    نَشْرِب بِالْفات یاناً وخْنِ اَح99بِالس  

  : این دو بیت نیز از ولید است
ال بِالْخ ب فَةتَلع  میال     هاشو یِ اَتاهح کبِال وتاب  
می لّه نی طَعامی فَقُلْ لنی شَرابی    نَعنَعمی لّه قُلْ ل 100و  

                                                
من از دودمان خندف نیستم اگر انتقام خود را . با سلطنت بازي کرد ولی نه وحی و نه خبري رسیده بود) مقصود بنی هاشم و پیغمبر است(یعنی هاشم  -٩٥

 . از فرزندان احمد نگیرم
دین احمد حرام شده به دین مسیح  پس اگر در. باشد و مشرق آن ساقی و مغرب آن دهان من است یعنی خورشید کوچک انگور برج آن ته خم می -٩٦

 . آن را بگیر و بیاشام
 . تألیف عمر ابوالنصر، رجوع شود به کتاب یزید بن معاویه -٩٧
  . 66ص ، العروبه فی دارالبوار -٩٨
، ین ابی شاکر هستیمکنی ما بر د اي کسی که از دین ما سؤال می: ترجمه شعر این است. ابوشاکر مسلمه بن هشام بود که در شرب خمر افراط داشت -٩٩
 . آشامیم گاهی گرم و گاهی سرد می، را گاهی خالص و گاهی مخلوط می
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  . شود آنها به اسالم واضح می ۀاعتقادي و عدم عالق ه بیر این چند قضیکاز ذ. ایت تیر زدن او به قرآن مشهور استکو ح  
  در میان آنها فقط عمر بن عبدالعزیز متدینسـب او از  . د نمودرا به اهل بیت ر كرد و فدک كعلی را تر ن و زاهد بود و سب

ه  بنی. داشت روه میکرسد زیرا مادرش دختر عاصم به عمر بود و خواهر عبدالعزیز این تزویج را م ثانی می ۀطرف مادر به خلیف امیـ 
دیـانتی   آن هم به واسـطۀ دنیـاداري و بـی   ، ردندکزهد عمر به عبدالعزیز با او در مخالفت بودند و او را در جوانی مسموم  ۀبه واسط
  . ها بودآن
  

  اعتقادي به اسالم نیست  امیه مخالف بی فتوحات بنی
 که در زمان آنها واقـع شـد و سـبب توسـعه ممالـ     کاعتقادي آنها به اسالم با فتوحاتی  ه بیکن است ایراد شود کدر اینجا مم  

  . اسالمی گردید مخالفت دارد
  : مرتبه دارده دیانات در میان تابعین سه لیکه که اسالم مسلمین بلکجواب آن  
ه کـ چنان، یـا مخفـی در نظـر باشـد     يع ظاهري صورفجهات دنیوي اظهار شود و منا ه براي مالحظّکاظهار اعتقاد زبانی  اول  

نَّ کاذا جائَ: 101ه فرمایدکر شده کحال منافقین در قرآن به این طرز ذ ا ده لَم ا و اهللاُ اهللاِو لَرَسولُ  کالْمنافقُونَ قالوا نَشْ ع کنَّی  ولُهلَرَس
نَّ الْمنافقینَ لَ ا ده بونَکلَرَسولُه و اهللاُ یشْ ه ما تو را رسول کگویند  ه آنها اعتقاد به رسالت تو ندارند و دروغ میکمقصود آن است . اذ

  . دانیم می
دان ه مقتضـیات دنیـوي موجـود نباشـد از آن وجهـه روگـر      کـ صاحب این درجه هنگـامی  ، خیال ۀعلمی در مرتب ةعقید دوم  
ه مقتضی عمل باشد نیست و عالم کت در ایمان ت و شدخري قوو به عبارت اُ. ن است باز تغییر حالت پیدا شودکشود ولی مم می
  . نندک ه فقط به زبان اظهار میکسابق  ۀبر خالف دست، خیال عقیده دارند ۀعملند ولی در مرتب بی

ل در درجات مراتب او امیه بنیغالب . سه مرتبه داراي درجاتی استدام از این کامل با عمل همراه است و هر ک ةعقیدسوم   
اولی بودند و اصالً اعتقادي به اسالم نداشتند و فقط براي حفظ ریاست و سلطنت خود تظاهر به دیانت  ۀه بیشتر در درجکو ثانی بل
  . ردندک می

ساي هت سعی در فتوحات داشتند و چون رؤنیز از این ج هامی بنی؛ باشد شور خود میکسعه و ترقی وبه ت لهر سلطانی مای البتّه  
مفتوحه رواج  کاسالم را در ممال، وشش زیاد داشتند و پس از فتحکمند به اسالم بودند لذا به نام جهاد  قشون و افراد لشگر عقیده

نـد موسـی بـن نصـیر لخمـی فـاتح اسـپانیا و        مان. با امثال این فاتحین دشمن بوده تمام آنها را از بین بردند امیه بنی کذل مع. دادند می
فتوحـات را در مـاوراء خراسـان امتـداد      ۀه رشتکاهلی کو مانند قتیبه بن مسلم ، ه از سرداران نامی اسالم بودندکپسرش عبدالعزیز 

اسالم  مخالفت بر ضد خودشان از البتّهبود و  امیه بنیاعتقادي  اینها دلیل بر بی. ومت داشتندکه در عراق حکو مانند آل مهلب ، داد
ه  بنیار شده بود مخصوصاً دو نفر در میان کفسق و فجور آنها بر تمام مسلمین اش کذل ولی مع. ردندک مالحظه می هخوف داشت امیـ 

  . بیشتر از همه بر فسق و فجور اصرار داشتند
  

                                                                                                                                                            
پس اي قرآن تو بگو که خدایت مرا از طعام و شراب منع ، یعنی هاشمی خالفت و سلطنت را بازیچه قرار داد بدون آنکه وحی یا کتابی نازل شود -١٠٠
 . کند

داند که تو پیامبر او هستی ولی  البته خدا هم می، دهیم تو پیامبر خدایی ن آمدند به تو گفتند که شهادت مییعنی وقتی منافقی. 1سوره منافقون آیه  -١٠١
 . گویند دهد که آنها در این گفتار دروغ می خدا شهادت می
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  یزید بن معاویه 
  ه اسکبود  کل یزید بن معاویه دیگر ولید بن یزید بن عبدالملاو    ل از سـه قسـم   الم آن هر دو نفـر مسـلماً زبـانی و در قسـم او
زیرا معاویه هرچند وضع خالفت را مبدل به وضع سلطنتی نمـود ولـی   ، شنایع یزید به مراتب بیشتر از معاویه بود. ور داخل بودکمذ

صوري نیـز بـود و بـا    و عنوان مشورت با مخصوصین خود و بردباري ظاهري و بخشش . باز قدري به وضع خالفت شباهت داشت
را رواج داد در مجالس خصوصـی تمجیـد   ) ع(علی  ه سبکو با آن، ام اسالم نداشتکنشست و علناض مخالفت اح س میکهمه 
ولـی یزیـد از   ، گفت و مساعدت مالی و ظاهري بـا بنـی هاشـم داشـت     و ال اَبا حسنظ لَها می ةقَضي نمود و می) ع(العاده از علی  فوق

  . ردک س اینها را ظاهر میکش عابتداي خالفت
ـ کولی وضع یزید به ؛ رفت ام رو به تقلیل گذاشت و اخالق مسلمین رو به انحطاط میکدر زمان معاویه عمل به اح   ی اسـاس  لّ

لـذا بزرگـان مسـلمین    ، جـو هـم نتوانـد بفهمـد     ه شخص حقیقتکبه طوري ، ردک ل وارونه میکّاسالم را متزلزل و حقایق آن را بال
  . در ندادند دیزی تن به بیعتعموماً 

تـا  . دنیـا فریـب داد   ۀبعضی را به تدبیر راضی نمود و گروهی را بـه جیفـ  ، ردکشهید ) ع(معاویه جمعی را مانند حس بن علی   
اول آنهـا حسـین بـن علـی     : ردند و با یزید مخالفت داشـتند کار خود را از پیش برد ولی چهار نفر از بزرگان تا آخر بیعت نکه کآن
یگانه پسر دختر پیغمبر بود و ریاست بر بنی هاشم داشت و عموم مسلمین حجاز و عراق و یمـن و ایـران   ) ع(ه پس از حسن ک )ع(

  . فرمود رده مثالب و مطاعن او را بیان میکو آن حضرت در همه جا بدگویی از یزید . دانستند مرش را مطاع میوااو را محترم و ا
شـد بعـض مسـلمین     ت مـی کزیـرا اگـر او سـا   ، ردکعلناً مخالفت ) ع(لق شد حضرت حسین ه یزید مختار مطکپس از معاویه   

) ع(ه بـه حسـن   کـ تـی  ردنـد و اذی ک وت او را در مقابل اعمال یزید حمل بر رضایت یا ترس میکشدند و س نسبت به او بدگمان می
، فـر نبـود  کرد و متجـاهر بـه   کـ  ام مـی کـ عمل بـه اح ه معاویه به ظاهر کزیرا با آن. شد بیشتر می) ع(آوردند نسبت به حسین  وارد می
فـر بـود و   کولی یزید متجاهر بـه فسـق و   ، تهایی نسبت به آن حضرت وارد آوردندتوهینها و اذی، با او) ع(در صلح حسن  کذل مع
ه خلیفـه مختـار مطلـق    کردند بر اینک وت حضرت را حمل میکو برخی دیگر س، شد وت حضرت موجب عداوت مسلمین میکس
  . شدند بین می کت و نسبت به یزید نیاس

رد و اسم بیعت کتفا که واگذاري ریاست ظاهر بود اکلذا به صرف مصالحه ، ندک ه حق با باطل بیعت نمیکدانست  معاویه می  
د و شـ  ر جز به بیعت راضـی نمـی  کام اسالمی و مستی دارایی و سلطنت و مسکالعی از احولی یزید با نادانی و غرور و بی اطّ. نبرد

  . شد خاموش نمی) ع(اش جز به قتل حسین  ینهکه آتش کسابقه عداوت شخصی هم داشت 
  

  ) ع(قیام حسین 
ح بـود  اعالي خود رسیده نیازمند به وجود جـراّ  وارد شده بود به حد امیه بنیقرحه و جراحتی هم که بر پیکر اسالم به واسطۀ   

) ع(لذا حسـین  . به ستوه آمده بودند منتظر بلند شدن پرچم مخالفت بودند امیه بنی و مسلمین از قبایح اعمال و شنایع، که نیشتر بزند
ه بنی ۀفاسده را که عبارت بود از اغراض و اهوی مردانه قیام کرد و نیشتر بر قرحه زده مواددفع کرد و آنچه هم پـس از او بـاقی    امی

آن بزرگـوار  . فاسـده از بـین رفـت    ةتوسط ابومسلم خراسانی این ماد ماند به واسطه اقدام او به دست دیگران بعداً اصالح شد و به
بـه طـوري کـه تمـام حقـایق اسـالم را       ، براي رفع این قرحه به کشته شدن خود و اقوام راضی شده خود را فداي بقاي اسالم نمـود 

 مظهـر عشـق  . شـکانیدن نیسـت  آشکارا به عالمیان رسانیده چنان درخت بارور اسالمی را شاداب کرد که دیگر قابل خشکیدن و خ
و حکمت رفتارهاي جد و پدر و بردارش را که مختلف نما بودنـد آشـکار سـاخت    . وار آنچه هستی داشت باخت شد و پروانه تام

  . که معلوم شد منظور همه یکی بوده
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، بـود ) ع(ر حلم حسـن  ا ساخت و قیام حسین از اثو صلح او بود که عالم را براي اصغاي چنین بیان عملی مهی) ع(حلم حسن   
ضـمناً  ، شیعیان از جنگ دست کشـیده و راحـت طلـب شـده بودنـد و خمـودت بـر آنهـا غلبـه کـرده بـود           ) ع(زیرا در حلم حسن 

حقوق اهل بیت انداخت چنانکه  ۀقلوب خفته را بیدار کرده به یاد مطالب) ع(ا شده بودند و قیام حسین اشخاصی نیز تربیت شده مهی
نبودي شجاعت حسینی بروز ننمودي و اگر این شجاعت بـروز نکـردي حلـم    ) ع(اگر حلم حسن «: است) 218حقیقه (در صالحیه 

تکلیف واقعی خود را نیز در قیام دید ) ع(حسین . »حسن مظهر عشق است، یک است عشق مظهر حسن ههم، گم بودي) ع(حسن 
یزیـد جـري   ، کـرد  گر در این موقع سکوت اختیار میدانست و ا خود را تکمیل و ترویج شریعت اسالم میۀزیرا آن حضرت وظیف

چون حضرت اقدام فرمود یـک مرتبـه روحهـاي افسـرده بـه هیجـان و       . انداخت شده جسورانه جمیع احکام اسالمی را پشت پا می
) ع(حسـن   ازو اطاعـت ننمـودن   ) ع(دلهاي پر از درد به خروش آمده مسلمین مخصوصاً شیعه فهمیدند که در یاري نکـردن علـی   

عی شـدند شـروع بـه    مـد  هم به گمان آنکه بی امیه بنی. چقدر کوتاهی کرده و چه خاك سیاه بر سر خود ریختند امیه بنیبراي دفع 
تنفر و انزجار آشـکار و مـردم بـر یزیـد جـري شـده        یک مرتبه حس. بروز دادن بواطن خود نموده احترامی براي اسالم نگذاشتند

بـه ایـن نـام جمیـع      عباسس دولت بنی اح موسو عبداهللا سفّ، قبایح اعمال او بود ۀنیز به واسط امیه یبنانقراض . سلطنتش دوام نکرد
سـفیان و نـزد    ولی او هم از اوالد مروان بود نه از فرزندان ابی، را کشت و یک نفر فرار کرده در اسپانیا تشکیل سلطنت داد امیه بنی

  . فی شده بودمسلمین به طاغی معرّ
  

  ) ع(اقدام حسین تأثیر 
نسبت به اعمال خلفاي بعد چه تأثیر داشت؟ زیرا اعمال آنها ظاهراً مانند اعمال یزد بود و ) ع(حال باید فهمید که اقدام حسین   

ولی به عنوان دیانت نبود ، ش و فسق بودندمشغول تعی امیه بنیگوییم بعد از یزید اگر چه خلفاي . ارثی باقی ماند ممسئله خالفت ه
و اغلب آنها در صـدد خرابـی اسـالم بـه ظـاهر نبودنـد و در انظـار مسـلمین         . کرد لکه کامرانی شخصی بود و سرایت عمومی نمیب

، آوردنـد  رساندند و وسایل قتل بزرگان را فراهم می ت و آزار میاگرچه مخفیانه اذی، آوردند وارد نمی) ع(توهین زیاد به آل علی 
انجمنهاي . شد ذلک همین امور موجب اختالفات و منازعات و دوام نکردن سلطنتهاي آنها می مع. ولی به نام خروج از دیانت نبود

شد و مذاکرات شیعیان و فساد اعمال خلفا و اطرافیان چشم و گوش مردم را بـاز و   امیه تشکیل می ي و علنی که بر مخالفت بنیسرّ
  . گردید امیه بنیموجب انقراض دولت 

ن و نشـر علـوم نیـز آنهـا     الفت آنها براي خودشان و براي مسلمین و اسالم دوره خوبی نبـود و در تمـد  خ ةروي هم رفته دور  
جدیگذشته از بعضی فتوحات که در زمان آنها شـد محاسـن دیگـري از    . اشی یا زد و خورد بودندتی به خرج ندادند و مشغول عی

  . دشان از بین بردندمگر از عمر بن عبدالعزیز که او را هم خو، آنها باقی نماند
ت در آن زمان که ر نبود به اهل آن برگردد و مراتب دیانت و روحانیولی از آنجا که مقد. بنی هاشم رسیدخالفت از آنها به   
 لذا چـون ؛ نشینی بهتر ممکن بود به مردم برسانند انزوا و گوشه ۀده در اسالم بود به واسطهاي متعد ظهور عقاید مختلفه و فرقه ةدور

  . استقرار یافت عباسآن حضرت قبول نفرمود و خالفت در بنی ، بیعت کند) ع(ابومسلم خراسانی خواست با حضرت صادق 
  

  تذکر قضیه عاشورا 
) ع(نزد مسلمین از آنها محترمتر و سلطنت که به آنها رسیده در اثر قیام حسین ) ع(چون مسبوق بودند که آل علی  عباسبنی   

شیعه طـرز سیاسـی آن را    ۀولی ائم؛ بعضی از آنها باطناً درصدد از بین بردن این اسم بودند، دانستند هضت را میاست و نتایج این ن
که موجب واهمه و خوف خلفا بود به طرز اخالقی در آورده جهات روحی آن را انتشار دادند که اثرات این قیـام از بـین نـرود و    
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در میـان آنهـا بمانـد و     اتّفـاق و نظـام وحـدت جامعـه و    ، تقام در آنها به هیجـان آیـد  ان شیعیان و دوستان از خواب بیدار شده حس
ط این موضوع گوشزد عموم شوددستورات اخالقی توس .  

ه و ظهور حضـرت  این اجتماعات تاکنون باقی است و شیعه به موجب اخباري که از بزرگان رسیده معتقدند که به دولت حقّ  
تـوان از ایـن اسـاس اسـتفاده کـرد و       و در هر زمانی بـر حسـب اقتضـا مـی    . اتصال خواهد داشت) جهعجل اهللا فر(ه بن الحسن حج
ه هم به همین نام خواهـد بـود  ی دولت حقّبلکه شیعه گویند ظهور کلّ، ت قیام به طوري است که با هیچ دوره منافات نداردجامعی .

را داریم باید در تصحیح این امر بکوشیم و از اغـراض و  )  فرجهل اهللاعج(ه که انتظار ظهور حضرت مهدي اثنی عشری ۀپس ما فرق
  . ها پاك گردانیم پیرایه

  
  ) ع(نتایج و آثار قیام حسین 

  ین بر همه کس واضح و مبرهن شد و فهمیدند که آنها از جان یکی از اثرات این قیام این بود که عظمت و جاللت قدر علوی
  . و مال حامی شریعت هستند

بلکه اگر این اساس مطابق مقتضـیات  ، در همه جا پیچید) ع(ه رواج مذهب تشیع به واسطه این امر بود و نام حسین دیگر آنک  
مخصوصـاً کشـور ایـران کـه کـانون تشـیع       ، شـود  ت و میهن نیز مـی تشیع و حفظ ملی ۀدر هر زمان موجب توسع، زمان ترویج شود

  . فی شده استمعرّ
ه در دلهـاي بنـی هاشـم و پیـروان ائمـه      ایـن قضـی   ۀنویسد کـه آتـش تشـیع بـه واسـط      زید میصر در کتاب حاالت یعمر ابوالنّ  

نگریسـتند عقیـده آنـان     شد و بـه نظـر سـطحی در آن مـی     برافروخته شد و تشیع که قبالً در نظرها مذهب و روش سیاسی گمان می
  . و تشیع در میان آنها منتشر شد گردید و در اعماق قلوب جایگیر شده و به تدریج در اهالی ایران هم نفوذ یافت

ه  بنـی نیز شرح داده خواهد شد انقـراض   ل مذکور و بعداًب گردید و در صفحات قبل مفصدیگر که بر این امر مترتّ ۀنتیج   امیـ 
خعمر ابوالنصر از . بود الی ایـران  کربال هیاهویی در میان مسلمین ایجاد کرد و اهـ  ۀواقع«: کند که گفته هندي امیر علی نقل می مور

مـن  «: و از مهاتما گاندي نیز نقل شـده کـه گفـت   . »وادار نمود تا باالخره دولت آنها سقوط کرد امیه بنیرا به دشمنی و مخالفت با 
ام بـه آنهـا    تحقیقاتی را که از تاریخ زندگانی و فداکاري قهرمانان کربال درك کردهۀبلکه نتیج، اي براي اهالی هند ندارم چیز تازه
  . »102پیش گرفت پیروي کنیم) ع(را که حسین بن علی  يا هکنم و ما اگر بخواهیم هند را نجات دهیم باید همان روی یهدیه م

  و ترویج احکام اسالم و تهذیب اخـالق بـوده و بـه عبـارت      اتّفاقی براي حفظ وحدت و ه دستور کلّپس مقصود از این قضی
، موزشگاه عملی براي تشریح اعضاي بدن اسالم که عبارت از احکام اسـت ه یک مکتب بزرگ و آدر این قضی) ع(خري حسین اُ

و دماغ آن که عبـارت از یگانـه بینـی در    ، و قلب آن که عبارت از توحید است، و رگها و اعصاب آن که عبارت از اخالق است
خـود کامـل    کـه هـر کـدام در فـنّ     ه نمـود و براي این دانشگاه استادان ماهر از گوشه و کنار تهی. تمام مراتب است مفتوح ساخت

انبیا و اولیا ربود و بزرگترین دانشگاه معارف الهی گردید که داراي تشـریح   ۀاین مکتب گوي سبقت از جمیع مکتبهاي هم. بودند
  . )تفصیل و توضیح این مطلب در آینده معلوم خواهد شد(باشد  کامل دیانت می

معـارف شـریعت اسـالمی هسـتید بشـتابید و از دسـتورات اسـتادان ایـن         پس اي کسانی که درصدد تحصیل و تکمیل علوم و   
  . دانشگاه برخوردار شوید تا گوي نیکبختی را در دنیا و آخرت ببرید

ولـی بـه   ، ر یا آنکـه تکـرار نماسـت   پوشیده نماند که بسیاري از مطالب مذکوره در این چند فصل همچنین فصلهاي بعد مکرّ  

                                                
 . 1381ربیع االول ، چاپ نجف، مجله العزي -١٠٢
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  . کرار گردیده و امید است خوانندگان در آن اغماض فرموده بر این بضاعت خرده نگیرنداهمیت موضوع ناچار به ت ۀواسط
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  اخبار سابقین و خودش به عاشورا، براي قیام خلق شده) ع(حسین  -7
  

  شمول فیض حق  
          ۀمـ ات و نسـبت بـه ه  باید دانست که میان حکما و عرفا اختالفی نیسـت در اینکـه فـیض حـق تعـالی عـام و شـامل جمیـع ذر 

حمنِ منْ تَفاوت: موجودات مساوي است و فیض او مانند شعاع آفتاب است که بر هر موجودي پرتو افکنده  103ما تَري فی خَلْقِ الرَّ
اگر فیض حق تعالی نسـبت بـه قوابـل مختلـف باشـد خـالف       . شود است و این فیض در اصطالح اخبار رحمت رحمانی نامیده می

ی براي او مسدود آنچه فیض به او بیشتر رسیده نزدیک و آنکه کمتر رسیده دور از حق و راه ترقّ زیرا، عدل است و جبر الزم آید
پـس اخـتالف درجـات و مراتـب     . ده را مسـتلزم اسـت  پس مجبور است که در همان مرتبه بماند و جبـر مفاسـد متعـد   ، خواهد بود

یعنی در نهاد هر که نیکی ، اختالف استعدادات است ۀسطبلکه این اختالف به وا، حق نیست ۀموجودات دلیل بر اختالف در افاض
رسـد و   و طبیعت هر که بر بدي است فـیض حـق تعـالی کـه بـه او مـی      ؛ دهد است در نیکی کسب فیض نموده و همان را بروز می

وش از او ظـاهر  مانند شعاع آفتاب که چون بر گل تابد اثر نیک و بـوي خـ  . کند ور میهشود همان اثر از او ظ وجود به او اعطا می
ن او در اطراف پیچیـده  و چون بر کثافات و قاذورات افتد بوي گند و تعفّ، شود شده آثار طبیعت او در معرض نمایش گذارده می

بارد کـه   و مانند باران است که هرگاه ببارد بر تمام زمینها می. رسد و شقاوت که ذاتی او است از مکمن بطون به معرض ظهور می
  : شاعر گوید

  زار خس در باغ الله روید و در شوره    اران که در لطافت طبعش خالف نیست ب
طْنِ اُمّ: پس سعادت و شقاوت ذاتی شخص است و معنی   فی ب عید س عید هاَلس طْنِ اُم فی ب یشَق یالشَّق مـراد از  . ایـن اسـت   104ه و

ات و کماالتی که بـراي اشـخاص پیـدا    باشد و ترقی منسوب می مادر که در این خبر ذکر شده همان طبیعت است که استعداد به او
نیز همین باشد و چـون اسـتعداد در ذات شـخص پنهـان      105کُلٌّ میسرٌ لما خُلقَ لَه: شود اثر استعداد ذاتی آنها است و شاید معنی می

زْرنْیا م ةاست و این عالم به موجب اَلدرَ عشود همـان اسـتعداد    عمالی که در این عالم ظاهر میلذا ا، محل کشت و زرع استة اآلخ
  . شود دهد و از گندم و جو هر کدام کاشته شد همان درو می را بروز می

  کاي نور چشم من بجز از کشته ندروي    دهقان سالخورده چه خوش گفت با پسر 
: دام را ظاهر سازد کـه فرمـود  تا چه غالب آید و ک، در حقیقت و ذات بشر که محیط به موجودات است خوبی و بدي هست  

هدیناه النَّجدینِ کند منتها هر قسمتی که در فطرت غلبه دارد بروز می 106و .  
  ت او تمامتر و بیشتر است از فیض حـق تعـالی بیشـتر اسـتفاده     قبول فیض حق نیز بسته به استعداد است و هر موجودي که قابلی
یعنی در ، ان رسیده که در عالم ذروالست هر کس هرچه را خواهش کرد به او داده شداز این جهت در اخبار و اثار بززگ. کند می

دربار حضرت احدیوجـود او بـه آنهـا نعمـت     ، حضور به هـم رسـانیدند  ) اعیان ثابته: به قول شیح محیی الدین(ات اشیاء ت که مهی
مان میل ذاتی آنها بود زیرا بـراي آنهـا زبـان و قلبـی     این خواستن ه. آنچه که ذاتی آنها بود وجود پیدا کرد، وجود کرامت فرمود

بلکه همانطور که خواهش گل بوي خوش و خواهش سرگین بوي بد اسـت تمـام موجـودات    ، ط آن خواهش کنندنبود تا به توس

                                                
 . 3الملک آیه  ةسور -١٠٣
 . هم در شکم مادر بدبخت است نیک بخت در شکم مادر نیک بخت و بدبخت -١٠٤
 . آماده است، یعنی هر کسی براي آنچه که به جهت آن آفریده شده -١٠٥
 . 10البلد آیه  ةسور -١٠٦
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ات محتاج به علّبه همان زبان استعداد تقاضا کردند و ذاتیمعنی کالم شیخ  و. کند ات را موجود میت نیستند و فیض حق همان ذاتی
ه این است: فرماید ابوعلی که می دج لْ اَوشاً بشْمم ششْملَ اهللاُ الْمع یعنی خدا زردآلـو را زردآلـو قـرار نـداد بلکـه زردآلـو را       ، ما ج

چیـزي  کـه آن را  ، از این گوییم زردآلو نیسـت یـا هسـت   . ایجاد کرد و اال زردآلو خواه موجود باشد و خواه معدوم زردآلو است
شودند نه به وجـود   ت ذات موجود میه هم تابع ذات و به موجودیو صفات ذاتی، دهیم فرض کرده و نسبت عدم یا وجود به او می

همان است که ما ذکر کـردیم کـه   » همه از انجام ترسند و عبداهللا از آغاز«: و معنی کالم خواجه عبداهللا انصاري که گوید. دیگري
رساند و اگـر شـقاوت باشـد هـر عبـادتی کـه بـه جـا بیـاورد از روي           ت باالخره صاحبش را به سعادت میاگر استعداد بر نیکی اس

  . کند حقیقت نیست و به یک امر که شقاوت او را ظاهر کند از بین رفته حقیقت حال او بروز می
  

  قیام را از حق خواسته ) ع(حسین 
آغاز خلقت در نهاد و طبیعت او قیام و کشته شدن مستور بـوده و   در) ع(به این تحقیق ثابت است که بگوییم حسین بن علی   

  . ذات او از حضرت حق فیض شهادت را خواسته و گل او به آب شوق و شور تخمیر شده و این عشق ذاتی او بود
  خواهم تا ابد از کرم عشق مدد می    عشق دلیل راهم ، بوده از روز ازل

نَّ : ت رسیدن آن قرار گرفته و معنیموجودات و به فعلی ۀذاتی مشیت و خواست خداوند نیز بر بروز صفات   راقِ فَاع اُخْرُج الی الْ
ت حق طبق درخواست ذاتی خودت بـدان  یعنی به عراق مسافرت کن که در آنجا باید آنچه مشی، اهللاَ شاء اَنْ یراك قَتیالً این است
ي خلقت براي این کار معین شده بود از این جهت با شوق و شعف زیاد به سر از ابتدا) ع(حسین . تعلق گرفته به منصه ظهور برسد

  . شتافت منزل مقصود می
  و این است معنی خبري کـه در  . را خواسته بود) ع(شود کشتن حسین  ت تعبیر میشمر نیز در مقام فیض حق تعالی که به مشی

ه که مقام شفاعت نسبت د و در ازاي آن مقام بزرگ وساطت کلیروز الست ندا رسید کیست شهادت را با جمیع بالیا خواستار شو
ت این امر را یعنی هیچیک استعداد و قابلی، هیچیک از انبیا و اولیا و سایر افراد بشر جواب نداده، به مخلوقات است به او عطا شود

   .ل نمود بلکه با شوق و شور آن را پذیرفتکه این امر را تقب) ع(مگر حسین ، نداشتند
  

  خبر دادن بزرگان از آینده 
انـد لـذا در بعـض حـاالت بـه       س آنها تکمیل شده محیط به عوالم گردیـده فچون براي انبیا و اولیا ترقی کامل دست داده و ن  

بعـد   ۀتوانند آینده را نیز در نظر گرفته خبر از وقایع ازمنـ  کنند و می کنند و گذشتگان را مشاهده می ینده احاطه پیدا میآگذشته و 
مـین از ترتیـب   مین و انبیا فـرق اسـت چـه منج   ولی بین منج. کنند مین خبر از آینده داده وقایع آتیه را اظهار میچنانکه منج، بدهند

نظر و تناظر و اجتماعات و قرانات و خواص ارات و منازل آنها در بروج و غیر ذلکدیگر سی ،ات کاملـه  پس از آزمایشها و تجربی
و در غیر کسوف و خسوف و امثـال آنهـا کـه غالبـاً     ، کنند ها مختصر اطالعی پیدا می ه و زیج و اسطرالب و زایچهط محاسببه توس

ولی . کنند بلکه خودشان نیز اطمینان کامل ندارند و به حدس و تخمین اموري را ذکر می، قطعی است اطمینان بر اقوال آنها نیست
ـ         انبیا و اولیا احتیاج به اسباب نداشته روح ن و گمـان مطلبـی را بیـان    آنها به جمیـع مراتـب عـالم احاطـه پیـدا کـرده لـذا از روي ظّ

شـود بـراي آنکـه انکـار      این امر براي دیگران در خواب ظـاهر مـی   ۀچنانکه نمون. فرمایند نزد آنها غیب نیست کنند و آنچه می نمی
دهد و این مطلـب از نهایـت وضـوح     در بیداري رخ میو بسیاري از اوقات آنچه در خواب مشهود شود به عینه ، حقیقت آن نشود

  . احتیاج به توضیح ندارد
و این عالقه در خـواب قهـراً   ، ل در بیداري هم هست چه سبب آن قطع عالقه از لوازم دنیا و بدن استمهمین حالت براي کُ  
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شـود و   انهاي آینده و گذشته نزدیک مـی همچنین به زم، کند دانه سیر نموده و جاهاي دور را گردش میشود لذا روح مجرّ کم می
و . تواند این سیر را انجـام بدهـد   بیداري هم می درو اگر روح تکمیل شد و قطع الفت از این عالم نمود . کند حقایق را مشاهده می

سـی  چنانکـه هـر ک  ، کنـد  کند و هر چه کاملتر شود بیشـتر قـدرت پیـدا مـی     او بر حسب اختالف مراتب کمال نفس فرق می ۀاحاط
 ۀدي دارد و از مرتبـ زیرا خیال انسان یک نوع تجرّ، خود تمام عوالم را گردش کند و زمان و مکان را در نوردد ۀلتواند در مخی می

بر  البتّهسر شود د محض است و اگر این سیر براي او مین مجرّولی روح به قول محققی. ت استد و مادیحس برتر و برزخ بین تجرّ
  . چه نفس انسانی در مراتب کمال منتها ندارد، برد ات عوالم پی میات و جزئیکلی خود به ۀحسب مرتب

چـه ایـن امـر    ، پس اگر شنیده شد که یکی از انبیا یا اولیا یا یکی از نوابغ روحی دهر خبر از وقایع آینده داد نباید انکار نمـود   
ـ  . بخواهد واقع شود در آینده مهمی به ویژه اگر امر، براي نفوس کامله اشکالی ندارد ه نفـوس را بـه خـود    زیرا این قبیل امـور توج

و . اسـتعدادات اسـت و انفکـاك نـدارد     ۀات از ازل الزمچه وقایع و ذاتی، شوند جلب نموده اغلب ارواح کامله از آن مستحضر می
توانـد   در آن نوشـته شـود مـی   نظر شخص گذارده شود که هرچه  اي است که در مد عالم نسبت به ارواح کامله مانند لوحه ۀصفح

ی  ه خواندن نیست و گاه فقط امرلکن گاهی اصالً بدان التفات نداشته متوج، درك کند کـه در آن نوشـته شـده منظـور نظـر       مهمـ
اخباري را که در روزنامه درج شده بخواند لکن از میان آنها یک یا دو خبر را که از همه  ۀمانند آنکه کسی هم. دهد خود قرار می

تی توجه به آنها نـدارد و بـراي   اهمی بی ۀلع است ولی به واسطو از سایر اخبار آن نیز مطّ، دهد متر است منظور نظر  خود قرار میمه
  . کند دیگران اظهار نمی

  ارواح کامله نیز ممکن است جمیع جزئیولی فقط آنچه را کـه از همـه مهمتـر اسـت بـه دیگـران خبـر        ، ات را بدانندات و کلی
 حـقّ  ۀیا آنکه همه غلب، نمودند ی بعد از خود امر میکردند مردم را به انتظار ظهور نب مانند آنکه هر یک از انبیا که ظهور می .دهند

و مسـلمین معتقدنـد کـه ظهـور حضـرت محمـد بـن        . کردند حق را خبر داده و پیروان را امر به انتظار می ۀو حقیقت و ظهور خلیف
دي   : فرماید می) ع(خبر داده بودند که در قرآن نیز در ذکر حضرت عیسی را انبیاي سابق ) ص(عبداهللا  عـ نْ ب ی مـأت ولٍ یشّراً بِرَسبمو

دماَح همۀبلکه کاهنان نیز این امر را به واسط 107اس زیرا کاهنان اتصال بـه عـالم ارواح شـریره    ، ت زیادي که داشت خبر دادنداهمی
اخبار زیـادي  ) ع(و حضرت امیرالمؤمنین . ن از احوال کواکب به این امر پی برندو منجمی، کنند می اعپیدا کرده از آنها کسب اطلّ

البالغه به نام مالحم مذکور است چه مالحم جمع ملحمه است که عبارت از  از آینده فرمود که در فرمایشات آن حضرت در نهج
  . ظیم استعهاي  وقایع بزرگ انقالبی و فتنه

  
  ) ع(به شهادت حسین  اخبار بزرگان

دادنـد صـحیح و قابـل انکـار از حیـث      ) ع(شود اخباري که سابقین به قیام و نهضت و شهادت حسـین   با این تحقیق معلوم می  
عقلی ندارد و اگر انکار شود یا مورد خدشه واقـع گـردد از بـاب سـند اسـت زیـرا اخبـار        ۀمضمون و امکان صدور نیست و استحال

است دق و الکذبمحتمل الص .  
دي براي آنها پیدا شده خبر از شوند محسوس است که حالت تجرّ بسیاري از اوقات هم در اشخاصی که نزدیک به مرگ می  

توانیم بگوییم بزرگترین امري است که در عالم واقع شـده و   هم امر کوچکی نبود بلکه می) ع(امر حسین بن علی . دهند آینده می
ه بنیهکذا ظلم . کمال بوده ۀت او در درجمظلومیامی         ت را دور انداختـه  به منتهـا درجـه رسـیده بـود و صـفات دیانـت بلکـه انسـانی

مانند منع کردن آب و کشتن اطفال و توهین به اجساد و رئوس شهدا و غیر ذلـک کـه شـرح    ، مخالف عقل و وجدان عمل کردند

                                                
 . 6سوره صف آیه  -١٠٧
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  . آن موکول به کتب مقاتل است
به عبـارت اخـري زنـده    . بود زیرا قصد او احیاي مبانی شریعت و تجدید اساس توحید بودنیز باالترین مرامها ) ع(مرام حسین   

ه بـر ایـن امـر بنـا شـده و حفـظ       زیرا اساس جمیع ادیان حقّ، کردند کردن نام انبیاي سابق که دعوت به توحید و تهذیب اخالق می
قومیتی نیز به این دو امر استت هر قوم و ملّت و ملی .دین اسالم یگانه دینی است که به «: ن اسالم و عرب است کهو آنچه در تمد

، از جهت اینکه احکام آن بهترین احکام و قوانین و عموماً بر اصول توحید استوار شده صحیح است» توحید خالص دعوت کرده
به توحید دعوت می بانی وحـدت و توحیـد بـود    کردند و مرام آنها تکمیل م ولی اساس توحید منحصر به اسالم نیست و انبیا عموماً

عموم بزرگـان در راه تـرویج ایـن امـر کـه اعلـی       . شد) ص(ط حضرت خاتم االنبیا محمد بن عبداهللا منتهی تکمیل آن مرام به توس
به کشته شدن هم راضی شدندحتّی  ن است کوشش داشتهمقصد روحانیی .به خوبی این امر را تشریح کـرده  ) ع(حسین  ۀولی قضی
پس هر چند . مخصوصاً در اجراي دستورات شریعت اسالم به هیچ وجه فروگذار ننمود، ات را نیز فروگذار ننمودیهیچیک از جزئ

اوصـیاي  ، ت اسالم نبوده دعوت به توحید خالص کردند ولی به آشکاري و جامعیکه تمام ادیان و جمیع انبیا و صاحبان شرایع حقّ
  . قوالً و عمالً هویدا نمایند) ع(مخصوصاً حضرت حسین ) ص(د حضرت محمآنان نیز نتوانستند حقایق را مانند اوصیاي 

  نبیـاي   ا فجیعه خبـر دادنـد بلکـه بسـیاري از     ۀهائله و داهی ۀبا این مقدمات بجا است که بگوییم عموم انبیاي سلف از این قضی
ریین بزرگ مسیح بود در مکاشفات خود اشاره بـه  که یکی از حوا 108اچنانچ یوحنّ. اند ه به طور اشاره خبر دادهجزء نیز به این قضی
چـه او ذبـح نشـده    ) ع(کند نه بـر مسـیح    صدق می) ع(ذبح شده که فرموده و غالب عالمات دیگر بر حسین  ةاین واقعه نموده و برّ

ـ زیرا کسـی کـه بل  ، ات خود را از او خواستار شوندل شده رفع بلیبلکه جا دارد که همه به حقیقت او متوس، بود ـ  ی م ات و آفـات مه
  . شود مرتفع سازد ه را که نسبت به اشخاص وارد میتواند بالیاي جزئی می البتّهدیانت را رفع کند 

  
  ) ع(توسل به حسین 

ه قـه بـه ابـدان جسـمانی    مرحوم صدرالمتألّهین ارواح متعلّ ةد دارند و هر چند به عقیدو چون ارواح به عقیده حکما و عرفا تجرّ  
اند ولی پس از مـرگ   ق به بدن در رحم است و قبالً نبودهیعنی پیدایش آنها در همان موقع تعلّ، باشند ه البقاء میانیالحدوث و روح
ولـی اغلـب   . د پس از کمال و بقاي بعـد از مـرگ را قبـول دارد   کنند ولی آن نیز اصل تجرّ دانه سیر میت داشته و مجرّبدن روحانی
  : ق به ابدان نیز در عوالم عالیه موجودند چنانکه ابن سینا فرمایدسابق قائلند که قبل از تعلّ ۀفالسف

حلَّ االَرفعِ  نَ الْمم کلیا بِطَتنُعٍ    هتَم زُّزٍ وتَع ذات قَاءر109و  
  :دیگو یز میو حافظ ن

  آدم آورد در این دیر خراب آبادم    من ملک بودم و فردوس برین جایم بود 
و  111و هیپنوتیسـم  110د روح و مـانیتیزم و خوب طبیعی از دالیـل تجـرّ  ، د موافق هستندز در عقیدة تجرّبزرگ اروپا نی ۀو فالسف  
ق به بدن کند و خواه تعلّ لذا براي ارواح کامله اختالف ازمنه فرقی نمی. نیز دلیل آن است و اثرات همیشه از ارواح است 112پاتی تله

صدر المتألّهین نیز ثبـوت   ةو با عقید. به آنها مفید است لدنیا دارند و توس بدن داشته باشند خواه نداشته باشند احاطه نسبت به اهل
                                                

 . ردکه در اناجیل فرانسوي ذکر شده همان معنی ذبح را دا immolerو کلمه . باب پنجم و ششم، مکاشفات یوحنا، رجوع شود به کتاب عهد جدید -١٠٨
 . باشد که مراد روح می، یعنی به سوي تو از محل بسیار بلندي کبوتري بسیار عزیز و جذاب و بلند طبع فرود آمده است -١٠٩
١١٠- Magne'tisme 
١١١- Hypnotisme ،هیپنوز به فرانسه خواب مصنوعی را گویند . 
١١٢- Telepathie ،هور روح با بدن مثالی از فواصل بعیدهپاتی عبارت است از انتقال خیال تا تصویر صاحب خیال و ظ تله . 
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یا سـایز بزرگـان   ) ع(پس توسل به حسین . مهیات آن ارواح در عالم ازل قابل انکار نیست و به اصطالح حکما نحو وجودي دارند
و امتنـاع عقلـی نـدارد کـه     . کند نیز تفاوتی ایجاد نمیدر این زمان یا زمان خودش یا ازمنۀ سابقه هیچ فرقی ندارد و اختالف امکنه 

براي آمرزیدن گناهان و عفو کردن حق تعالی از او متوسل به ارواح خمسـۀ طیبـه کـه قائـدین بزرگـوار اسـالمند       ) ع(آدم ابوالبشر 
) ع(ز بـردن نـام حسـین    پس ا، شود شده آنها ار شفیع خود قرار دهد و چون روح مقدسش کامل و لطیف و زود منتقل به امور می

  . ایجاد تأثّر و حزن نیز در او بشود
  

  ارتباط ارواح با یکدیگر 
امري است طبیعی که بسیاري از اشخاص به محض مواجه شدن با دیگران بدون اینکه او را بشناسند یا با هم سخن گویند قلباً   

، کننـد  ت و عالقه پیدا مـی ت ظاهري محبظاهر شده بدون علّ یا عکس این، از او منزجر شده میل ندارند که با او آشنایی پیدا کنند
سبب آن است که بین روح آن دو از حیث اخالق و جهات دیگر تباین یا . خوبی یا بدي بین آنها نبوده ۀدر صورتی که هیچ سابق
و گـاهی بـه   . شـد شود بدون آنکه شخص التفاتی بـه جهـتش داشـته با    لطافت روح گاهی فوري درك می ۀتوافق است و به واسط

ـ     ، ر از آن شخص داردواسطه ضرري که بعداً از کسی نسبت بدو عاید خواهد شد روح او تنفّ ر و ولـی قـوا و مـدارك او سـبب تنفّ
یا جهات . فهمد داند و نمی ر سؤال شود خودش نمیو اگر از سبب تنفّ، کنند شوند و فقط این اثر را درك می انزجار را ملتفت نمی
ها : کند که در حدیث است ت را در روح ایجاد مییا محب ردیگري این تنفّ ها ائتَلَف و ما تَناکَرَ منْ ه ما تَعارف منْ نَّدجم نُودج واح اَالَر

کنند و آنها کـه ارتبـاط    اند آنها که با هم آشنایی دارند الفت پیدا می اخْتلَف یعنی ارواح طبقه و سپاهی هستند که دسته بندي شده
  . رند با هم اختالف دارندندا

واگر مصیبتی بزرگ نسبت به ، ت یا عداوت نسبت به او نمودهشود که شنیدن اسم بعضی اشخاص ایجاد محب بلکه گاهی می  
اد جـ قبـل از آن در دوسـتش ای  ، طرف و دوست در آینده رخ دهد یا ترقّی براي او دست بدهد و موجبات عظمت او فـراهم شـود  

شود که تکّدر یکی از آنها اثـر در   زیرا تناسب بین روح آنها سبب می، و گاهی شنیدن اسم این تأثیر را دارد. شود حزن یا فرح می
شود که در ساعت معینی به واسطۀ کسالت یا مـرگ یکـی از اقـوام یـا      چنانکه بسیاري از اوقات مشاهده می. کند روح دیگري می

در صورتی که هر یک از آنها در شهري یا مملکتی هستند ، شود و پیدا میدوستان فوراً حالت حزن و گریه در خویش یا دوست ا
ذلک کسالت آنها و تـاثّر ایـن بـر اثـر ارتبـاط بـین        مع، و مسافتهاي بعیده از یکدیگر دورند و صورتاً هیچ خبري از یکدیگر ندارند

  . شود ارواح واقع می
  

  در انبیا ) ع(تأثیر نام حسین 
پس از آن کشف سبب آن را ، را بر زبانش براند متأثّر و محزون شود) ع(نام حسین ) ع(آدم  پی ممکن است به محض آنکه  

همچنین سایر اخباري که از سابقین راجع بـه ایـن قضـیه    . از درگاه حضرت احدییت تقاضا کرده قضیۀ کربال بر او مکشوف گردد
یا در عبور کشتی حضرت ، زمین کربال و محزون شدن او ضرت آدم ازحو عبور . رسیده ممکن الصدور است و امکان وقوع دارد

در آن زمـین و  ) ع(یا به سر درآمدن اسب حضرت ابـراهیم  ، در طوفان از آن زمین و انقالب و نزدیک شدن آن به غرق) ع(نوح 
امثال ذلـک   در آن زمین و انقالب او و) ع(یا حرکت حضرت سلیمان ، )ع(یا پاره شدن کفش حضرت موسی ، افتادن او از اسب

چه انبیـا و اولیـا محـیط بـه زمـان و مکاننـد و از آینـده اطّـالع         ، حقیقت حتمی الوقوع است ۀتماماً به ظاهر ممکن الوقوع و در مرتب
مخصوصاً بـراي ارواح کاملـه کـه زود منتقـل بـه      ، و مناسباتی که بین حقیقت دو موجود با یکدیگر هست قابل انکار نیست. دارند
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ظُرُ بِنُورِ اهللاِ ِسةاتَّقُوا منْ فرا: ه مروي استشوند ک وقایع می ه ینْ نَّ نِ فَاؤْمشـود  و ایمان هر چه کاملتر شد این فراسـت بیشـتر مـی    113الْم .
شوند و دربارة فراست ایشـان صـادق اسـت    اند و به مختصر امري به وقایع آتیه منتقل می کمال رسیدهانبیا و اولیا در این امر به حد :

کاد ی نار ه سستَم لَملَو و ضیئیتُها ییۀ حسین 114زاز زمـین کـربال نیـز    . مستحضر شده خبـر دادنـد  ) ع(و از این روي اغلب انبیا از قضی
ه را از کتـب  و ذکر تمام آنها از طور این رساله خارج است و باید بـه کتـب مقاتـل رجـوع شـود و ایـن قضـی       . اثراتی به آنها رسید

مسطور است که یک نفـر  ) یعنی توراه(چنانکه از کعب االحبار منقول است که گفت در کتاب ما ، اند نیز نقل کردهمقدسۀ سابقه 
از آن موضع عبور کرد پرسیدند آیا این شخص ) ع(و چون حسن ، شود شود و فوراً وارد بهشت می کشته می) ص(از اوالد محمد 

  . شود را دید گفت این شخص است که کشته می) ع(است که کشته خواهد شد؟ گفت نه و چون حسین 
نیز بـه  ) ع(و خود حسین ) ع(و حسن ) س(و فاطمه ) ع(و علی ) ص(از حضرت رسول ) ع(اخبار در موضوع شهادت حسین   

را موقع تولّـد  ) ص(قصۀ تهنیت و تعزیت مالئکه حضرت رسول . حد تواتر رسیده و بعضی از آنها در کتب عامه نیز مذکور است
  . در تواریخ مذکور است) ع(سین ح

عـرض کـرد حضـرت او را و اوالد او را نفـرین نمـود و      ) ص(هند مادر معاویه نیز خوابی دید چون خدمت حضرت رسـول    
  . بر دست یزید تعبیر فرمود) ع(خواب او را به شهادت حضرت حسین 

آن حضـرت در سـر مرقـد     مطهردر حرم ) ع(در این باره داد هنگامی بود که حسین ) ص(آخرین خبري که حضرت رسول   
خودش نیز در موارد عدیده اشاره به . خبر شهادت داداو  پس از گریۀ زیاد خوابش برد و جد بزرگوارش را در خواب دید که به 

الً در  ، در مدینه و مکّه و کربال و در بین راه، هم در زمان معاویه هم پس از مرگ او، شهادت خود نمود جلـد دهـم   و اخبار مفصـ
  . ذکر آنها از طور این مختصر خارج و شاید در آینده راجع به اخبار خودش ذکري بشود، بحاراالنوار و کتب مقاتل مذکور است

                                                
 . )یا به وسیله نور خدا به اشیاء نظر دارد(چه او نظر به نور خدا دارد ، یعنی بپرهیزید از هوشیاري مؤمن -١١٣
 . یعنی نزدیک است روغن آن روشن شود هر چند آتشی بدان نرسد. 35سوره نور آیه  -١١٤



74 
 

  هجري 59ولیعهدي یزید و سال ، و معاویه) ع(حسین  -8
  

کلینـی در کتـاب کـافی    : تدر تاریخ تولّد او اختالف اس. است) ص(دختر رسول اکرم ) س(دومین فزرند فاطمه ) ع(حسین   
االول  نویسد که در مدینه آخر ربیع و شیخ طوسی در تهذیب می، نویسد که قدیمترین کتب معتبرة شیعه است سال سوم هجرت می
  . 115اند سال سوم هجرت متولّد شده و بعضی سال چهارم نوشته

بزرگان این اختالف موجود است بلکه کـم اسـت    چنانکه در تاریخ تولّد و وفات اکثر، اختالفات در این موضوع زیاد است  
چنانکه در طرائق . شود ین این زمان هم اختالف تاریخی زیاد میمورخدر میان حتّی ، قضیۀ تاریخی که در آن اختالف نشده باشد

     در تاریخ وفات مرحوم والد خـود را مخـالف بـا ظـاهر مـادار ایشـان  ه تـاریخ و لوحـۀ سـنگ مـز    الحقایق مرحوم حاجی نایب الص
و چون پسر ایشان بوده و لوحـه هـم   ، اند اند و دیگران یکی ذکر کرده اند و حرف الف را از کلمۀ آن دو الف حساب نموده نوشته

  . باشد لذا قول ایشان اقرب است بالفاصله حک شده و شواهد دیگري نیز مؤید آن می
   

  اختالف در تواریخ
ین از آنها نقل کـرده  مورخین یا براي کسانی که مورخز اشتباهاتی است که براي یکی ا: وقوع این اختالفات چند سبب دارد  
شود که از جهت دوستی یا دشـمنی بعـض امـور را بـه      ین پیدا میمورخدیگر اغراضی است که در بعضی . دهد اند رخ می و شنیده

خدر صورتی که ، دهند اشخاص نسبت می اتی است . ویسدطرفی نموده حقایق را بن باید حفظ بی موردیگر اشتباه کردن در حد سی
یا از باب اشتباه مجـاز  ، که از دیگران شنیده و آنها را بر قطع و یقین حمل نموده در صورتی که ممکن است آن حدس خطا باشد

، کنـد  فـرق مـی  ین مرتبـۀ ظـنّ   مورخشود ولی نسبت به  از اینرو به اخبار و تواریخ قطع حاصل نمی. به حقایق و غیر ذلک از اسباب
خیعنی اگر  د باشد که تحقیق و تتبع نموده مهماامکن تاریخ صحیح را به دست بیاورد از اقوال ایـن شـخص ظـنّ اطمینـانی      مورمقی
  . اند هر چند این عقیده مورد اشکال است از اینرو بعض لغویین عرب کلمۀ تاریخ را معرّب تاریک گرفته. شود پیدا می

از اینرو علم رجال ، شود ین موجب اختالف مرتبۀ اطمینان میمؤلّفین و مصنّفبار نیز اختالف حاالت در علم حدیث و نقل اخ  
و دانستن احوال راویان اخبار و اصحاب ائمۀ اطهار از علوم مهمۀ دینی محسـوب اسـت و علمـا آن را بـراي اجتهـاد و تمیـز اخبـار        

  . دانند صحیح از سقیم الزم می
ذلـک در   ند مهماامکن اخبار صحاح را نقل کنند و تعجب آن است کـه مـع  ا دستۀ اولند که مقید بودهکلینی و شیخ طوسی از   

شود و به واسطۀ اخـتالف احـوال و تکـالیف     بعضی اختالفها که در اخبار دیده می البتّهاند و  بعضی امور اخبار مختلفه را نقل کرده
ز یـ گـران ن یدانـد،   م نوشتهرا در سال سو )ع(و نیست و هر دو تولّد حسین ولی در موضوع ما اختالفی بین قول آن د. اشخاص است

و تـرجیح قـولی    ن ید حسـ خ تولّیح مطلب تارینجا درصدد تنقیما در ا یول، وبه اختالف نقل کرده اند ن موضوع دارندیدر ا یاقوال
کـه اخـتالف نـدارد یکـی تولّـد حضـرت        تنها قضیۀ تاریخی نسـبت بـه بزرگـان دیـن    . کنیم نیستم و از این موضوع صرف نظر می

باشـد کـه در عاشـورا بـوده      می) ع(افتاده و دیگر شهادت حضرت سیدالشهداء  اتّفاقرجب  13است که در ) ع(امیرالمؤمنین علی 
  . است

  
                                                

و در بعضی ) قمري 1346، طبع دوم، منطبعۀ مصر( 136صفحه ، و جلد سوم العقد الفرید) قمري 1322، منطبعۀ مصر( 116در نوراالبصار صفحه  -١١٥
 . کتب دیگر تولد آن حضرت در پنجم شعبان سال چهارم هجرت ذکر شده است
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  ) ع(احترام امت نسبت به حسنین 
ت مولـد     ، دنـد شود هر چند اقـوامش اهـل مکّـه بو    مولدش مدینه بود و اهل مدینه محسوب می) ع(حسین    زیـرا منـاط در اهلیـ
محبتی به سـزا  ) ع(در دامن لطف و محبت آن حضرت تربیت یافته و آن جناب را با حسین ) ص(تا زمان حیات پیغمبر خدا . است

ش عالقۀ مفرطی داشت) ع(بود و حسین  ش تحت تربیت پدر بزرگوارش بود. نیز به جد پس از رحلت جد .  
ض و بیهمواره نزد خل) ع(حسنین    زیـرا  ، ادبی بدیشـان دراز نکـرد   فا و صحابه نیز معزّز و محترم بودند و هیچکس دست تعرّ

و عالقـۀ آن حضـرت را نسـبت بـه آن دو     ) ص(را بـه پیغمبـر   ) ع(مسلمین اعتقاد کامل به دیانت اسالم داشـتند و بسـتگی حسـنین    
زند نزدیکان و خویشان دوست خـود را نیـز    محبت کسی میو طبیعی است هر کس که بستگی به مقامی دارد و دم از ، دانستند می

ولـی  ، کـافی بـود  ) ع(همین نظر براي مسلمین واقعی در حفظ احترام حسنین . به واسطۀ انتسابی که به محبوبش دارند دوست دارد
) س(گـوار و فاطمـه   رسیده و از جالل قدر و علّو آن دو بزر) ص(فضیلت آنها که از حضرت رسول  در عالوه بر این امر احادیث

کند نزد همه کس محققّ و معلوم  حکایت می، که عموم مسلمین آن زمان از پیغمبر شنیده یا دیگران براي آنها روایت کرده بودند
و کتب فریقین از وضع رفتار . دیدند و حفظ احترامات آنها می) ع(را در رعایت حقوق حسنین ) ص(بلکه اطاعت امر رسول ، بود

  . سبت به آن دو مشحون استن) ص(پیغمبر 
از این رو خلفا نیز احتـرام  ، القربی بودند امت جزء ذوي اتّفاقالقربی رسیده و آن بزرگوار به  آیات قرآنی نیز در مواالت ذوي  

  . نمودند و مراعات می
نمـود و اهـل    یت مـی داشت و دیگران را به حفظ احترام ایشان وصـ  آن دو را بر همۀ فرزندان خود مقدم می) ع(حضرت امیر   

  . بین و با اعتقاد بودند نیک) ع(مدینه و مکّه در زمان خلفا و پس از آن عموماً نسبت به حسنین 
  

  ) ع(صلح معاویه و حسن 
همان نظر ) ع(در آن وقت اهل کوفه که نسبت به حسنین ، با معاویه صلح کرد) ع(این عقیده محفوظ بود تا زمانی که حسن   

هم هر چند به امر صلح رضـایت  ) ع(حسین . گذاشتند) ع(تند بناي جسارت و هتّاکی نسبت به مقام مقدس حسن اهل مدینه را داش
لذا سکوت داشت چنانکه به سلیمان بن صرد و سعد بن عبداهللا حنفـی  ، دانست را بر خود فرض می) ع(نداشت ولی اطاعت حسن 

ت طَیب النَّ: و غیر هم فرمود) ع( تواهللاِ لَقَد کُنْ ونُ حتّی  ْفسِ بِالْمسی الْحاَخ لی ع زَمناً     ) ع(عال سـاکراً و ذَ اَمـ اهللاَ اَنْ ال اُنْفـ ین ناشَـد و
کاکینِ اَو یشَرّد لَحمی بِالْمناشیرِ اَنْفی بِالس جادع دعجکَاَنَّما ی و تُهخالصۀ معنی آن این است که من راضـی بـه مـرگ شـده     116فَاَطَع 

ولی مثل این بود که بینی مرا با کـارد قطعـه قطعـه    ، مرا امر به سکوت کرد و من او را اطاعت کردم) ع(بودم تا آنکه برادرم حسن 
بودند از حسین و سایر بنی هاشم پیـروي ننمـوده و   ) ع(کسانی که در خدمت حسن . کنند یا گوشت بدن مرا با اره پاره پاره نمایند

نمودنـد  ) ع(اَلْحسنُ و الْحسینُ امامان قاما اَو قَعدا فراموش کرده و هتک حرمت حسن : را که فرمود) ص(فرمایش حضرت رسول 
راضی به صلح نبود عالقۀ مفرطی به آن حضرت داشته و منتظر بودند ) ع(ولی چون حسین . دمذلُّ الْمؤْمنینَ مخاطب داشتن: و او را

  . )ع(این بود طرز سلوك مردم حجاز و عراق با حسین . اج امت را به استقامت مبدل فرمایدکه روزي مطالبۀ حقّ خود نموده اعوج
  

  ) ع(نظر اهالی شام به حسنین 
تربیت شدند و فضایل اهل بیت کـه در میـان مسـلمین حجـاز و      امیه بنیاما مردم شام از ابتدا که اسالم قبول کردند به دوستی   
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در قضـیۀ  حتّـی  ، شـناختند  را نمـی ) ع(و حسـنین  ) ع(آنان کم رسیده بلکه اغلب آنها اصالً علـی  عراق و یمن مشهور بود به گوش 
سببش آن بود که اسالم اهل شام در . شناختند و به نام جهاد با خارجی آمده بودند را نمی) ع(کربال بعضی از قشون دشمن حسین 

سفیان و پس از او  و یزید بن ابی، شد بلکه نامی از آن نبود اد ذکر نمیزمان خلیفۀ اول و دوم بود و در آن زمان فضایل اهل بیت زی
و شـامیان  ، برادرش معاویه حکومت شام را داشتند و آنها مقید به نشر اخبار و احادیث نبودند تا چه رسد به ذکر مناقب اهـل بیـت  

چنانکـه در ابتـداي انقـالب امـر عثمـان کـه       . سـتند دان فضیلت اصحاب را هم نمیحتّی  شناختند و خلیفه دیگري را نمی امیه بنیجز 
در شـام  : و طلحه و زبیـر و جمعـی دیگـر از صـحابه گفـت     ) ع(معاویه براي یاري او به مدینه آمد به عمار در حضور حضرت امیر 

ه  بنیز خلیفه به شامیان پس ا 117. شناسند و نه عمار و نه طلحه و نه دیگران را می) ع(صدهزار نفر سواره نظام هستند که نه علی  امیـ 
عموم اهـل  ، و جمعی از بزرگان اسالم را به قتل عثمان متّهم کرد) ع(لذا به محض آنکه معاویه حضرت علی ، اعتقاد کامل داشتند

و بـه اضـافه معاویـه کسـانی را بـراي      . در قلب آنها جایگیر شد) ع(شام را از دل و جان به خیال خونخواهی برخاسته دشمنی علی 
معروف به شیخ المضیره چون به خوراك و مضیرة سفرة معاویه خیلی عالقه (هریره  مانند ابی، ث در اطراف خود داشتجعل حدی
ة و سـمر ) پختند و مانند سوپ بود یا گوشتی که با شیر طبخ شود شبیه به حلیم و مضیره خوراکی است که با شیر ترش می، داشت

کردند و این اخبار توسط اشخاصی کـه بـه    علو ابیطالب ج) ع(علی  یادي در ذمبن جندب و عمر بن ثابت که اخبار و احادیث ز
ظاهر داراي زهد و صالح بودند مانند شرحبیل بن سمط بن اسود و عبداهللا بن عبدالرّحمن بـن مسـعود ثقفـی و غیـر آنهـا در میـان       

نیـز بـه همـین نظـر     ) ع(و شامیان به حسـنین  . کدر شد و احساسات مخالفت آنها را با علی و فرزندانش تحریک می مردم منتشر می
و . دانسـتند  را نیـز امـر سـهلی مـی    ) ع(حاضر بودند و کشتن حسـین   امیه بنیگذاشتند و در اطاعت  نگریستند و وقعی به آنها نمی می

نمـود   مشاهده مـی چون امر نامالیمی را ) ع(ولی حسین ، کرد ورزید و مدارا می با آنها حلم می) ع(همانطور که پیش گفتیم حسن 
و ، کردنـد  خودداري مـی ) ع(از سب علی ) ع(از این جهت عمال مدینه در حضور حسین ، داد شمال میوبه غضب آمده آنان را گ

مجبور بود که با معاویه به رفق سلوك کند و منتظر بود که ببیند پس از مرگ معاویه امر به ) ع(آن حضرت از جهت صلح حسن 
رُ مـادام هـذا       : فرماید ه در مذاکرة خود با سلیمان بن صرد و دیگران میچنانک. انجامد کجا می لَنَنْتَظـ ه عـ یکَانَـت ب لْحاً و اَآلنَ کانَ صـ

نا و نَظَرْتُم یعنی فعالً مصالحه کرده جلُ حیاً فَاذا مات نَظَرْ زنـده اسـت و پـس از مـرگ او     ) یعنی معاویـه (ایم تا وقتی که این مرد  الرَّ
  . م دید و خواهید دیدخواهی

  
  و ابتداي قیام او ) ع(امام حسین 

کردنـد و از اطـراف مراسـالت     رحلت فرمود مردم به خدمت آن حضرت ذهاب و ایاب می) ع(چون حضرت حسن مجتبی   
  . کرد ولی آن حضرت رعایت صلح را نموده آنها را ساکت می، نوشتند براي خروج می

اي به حضت نوشته به خیال خود حضرت را نصـیحت کـرده و در ضـمن     ه رسید مراسلهچون خبر توجه مردم به گوش معاوی  
حضرت هم جواب متغیرانه نوشت و در آن جواب برائت خود را از مخالفت نوشته و نقضـهاي معاویـه را نسـبت بـه     ، تهدید نمود

ق و بعضی قبایح اعمال معاویه را نوصلح از قبیل قتل حماز آن حضرت بیشتر  بعد معاویه از آن به. شتجر بن عدي و عمرو بن الح
تا آنکـه در سـال پنجـاه و    . داشت نمود و هر ساله هدایاي زیادي به خدمتش ارسال می از سابق مالحظه داشت و رعایت احترام می

و صـبر و عجلـه نکـردن    زیاد او را به رفق . اي به زیاد بن ابیه نوشت سوم هجري به خیال افتاد یزید را ولیعهد کندبراي مشاوره نامه
معاویـه هـم   . خالق و اعمال یزیـد مخالفنـد و او لیاقـت خالفـت نـدارد     ادانست که مردم عموماً با  زیرا می، در این امر داللت نمود
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الً مـذکور اسـت در    وسکوت کرد تا آنکه زیاد از دنیا رفت و در سال پنجاه  ششم هجري این امر را به طریقی که در تواریخ مفصـ
زیرا کشورشان از مرکز خالفت دور بود و از طرز رفتـار عادالنـۀ خلفـا زیـاد آگـاه      ، کرد و مردم نیز به زودي پذیرفتند شام عملی

خالفـت را نیـز ماننـد سـلطنت اکاسـره و قیاصـره کـه نسـالً بعـد نسـل بـود گمـان             . نبوده و به سیرة آنان هم بصیرت کامل نداشتند
پوشـی   هاي او عیبهـا را پـرده   به خصوص جود و بذل معاویه و مکر و حیله، پنداشتند یکردند و خلیفه را صاحب اختیار مطلق م می
  . داد ط پول انجام میکرد و او مقاصد را به توس می

در اغلـب والیـات مـردم از روي    . چون مردم شام بیعت کردند و به فرمانداران شهرستانها نوشت کـه از مـردم بیعـت بگیرنـد      
زیرا نظر آنان به چند نفر از بزرگان حجاز بود کـه در میـان مسـلمین    ، نداشتند مخصوصاً مردم حجاز کراهت بیعت کردند و تمایل

دوم ، که بر همـه مقـدم و دیگـران تـابع رأي و دسـتور او بودنـد      ) ع(اول حسین بن علی : عموماً محترم و به بزرگی معروف بودند
سایر بزرگان حجـاز ماننـد عبـداهللا بـن     . عباسپنجم عبداهللا بن ؛ عبداهللا بن زبیرچهارم ؛ سوم عبداهللاِ بن عمر؛ بکر عبدالرّحمن بن ابی

ض    ، بودند) ع(جعفر و محمد حنفیه و مسلم بن عقیل و غیرهم از خود رأي نداشتند و تابع حسین بن علی  لذا معاویـه چنـدان متعـرّ
دانست تسلیم شدن حجازیها بلکه عموم مسلمین غیر  میزیرا ، ولی در راضی کردن چهار نفر اولی اصرار زیادي داشت. ایشان نشد

پـس از آن کـه دیـد راضـی     . و هر چه جدیت کرد که آنان را راضی کند میسر نشد، اهل شام بسته به رضایت این چهار نفر است
میـان جماعـت   لذا در موسم حج که به مدینه آمد به آنان گفت اکنون کـه از بیعـت یزیـد سـرتافتید مـن در مسـجد در       ، شوند نمی

روز دیگر بر منبر باال رفته اظهار کرد که حسین بن . کنم هر یک از شماها که اعتراض کرد امر به قتل او می، سخنی خواهم گفت
آن چهار نفر هم از خوف قتل اعتراض ، بکر و عبداهللا بن عمر و ابن زبیر به خالفت یزید تن در دادند عبدالرّحمن بن ابی و)ع(علی 
ایـن امـر راضـی شـدند و اگـر جـز ایـن بـود راضـی           هلذا سکوت کرده بـ ، گوید راست می هم هم گمان کردند معاویمرد. نکردند
  . شدند نمی

  
  سرجوس رومی 

سرجوس وزیر رومی معاویه که از مصادر امور روم و نام اصلی او سـرژیوس بـود و درجـۀ کشیشـی      118به قول بعض محقّقین  
. تفرقۀ مسلمین نزد معاویه آمد که متحمل زحمت شده اخـتالف در اسـالم پدیـد آرد    براي حفظ ملت و دولت خود و، نیز داشت

بعد از فتح ایران و قسمتی  البتّهزیرا دید موقعی که اسالم و مسلمین ضعیف بودند و توجه به روم و ایران نمودند پیشرفت کردند و 
لـذا  ؛ بـه طریـق اولـی رومیـان مقاومـت نخواهنـد توانسـت نمـود        ، از روم که ایرانیان نیز کمک مسلمین کنند و حمله به روم نمایند
ولیعهدي یزید و قضیۀ کربال به توسط او واقع حتّی  و تمام دستورات. سرجوس به مملکت اسالمی آمده در دربار معاویه راه یافت
  . و تا زمان عبدالملک وزیر بود، شد و به مقصد خود هم که وقفه در پیشرفت مسلمین بود رسید

ر کتاب سلمی و عبدالرّحمن نیز که یکی از تألیفات جرجی زیدان است در فصل هفتاد و سوم نوشته شده کـه یزیـد چـون    د  
گوید او مردي بود رومی و صاحب هوش و حکمـت و   و می. ورود مسلم و اغتشاش کوفه را شنید کس به طلب سرجوس فرستاد

یزیـد نیـز بـر او وثـوق داشـت      ، نمـود و او را منشـی خـود قـرار داد     ورت میمعاویه در کارهاي خود بر او اعتماد داشت و با او مش
                                                

جبال شروین نزد اعراب والیت سواد کوه بوده که چون حاکم آن را شروین . 20ص ، ار جبال شروینرجوع شود به کتاب التدوین فی اخب -١١٨
چنانکه در ، و محتمل است کلمۀ شروین در اصل شهر بین بوده یعنی مراقب شهر که همان حاکم باشد. گفتند از این جهت به این اسم معروف شد می

  . نی والی شهرگویند یع» شار وال«هرات هم اکنون شهردار را 
کند که موقع جلوس یزید به تخت سلطنت فقط ابن سرجوس نصرانی و ضحاك بن قیس  ذکر می، 19ص ، در کتاب یزید بن معاویه تألیف عمر ابوالنصر

 . بط نمودهو محتمل است که این سرجون همان سرجوس مذکور باشد و ابن خلدون در تاریخ خود سرحون با حاه مهمله ض، در امور مشاور او بودند
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  . این موقع او را براي مشورت طلبیده و او دستور داد که عبیداهللا بن زیاد را به امارت کوفه و بصره انتخاب نمایددرو
ت را براي حفـظ سـلطنت خـود و    شود که پیشرفت همۀ کارهاي معاویه به مکر و حیله و دروغ بود و شریع از اینجا معلوم می  
  . خواست نه آنکه خود را موظّف به حفظ اسالم و احکام شریعت بداند اش می خانواده

چنانکه منقـول اسـت   ، این امر هر چند که به قول شیعه در بعضی سابقین نیز مختصري بود لکن رویۀ ظاهري آنان عادالنه بود  
بلکه او را ، در امر خالفت نیز حقّ انتخاب پسر را به شورا نداد. و پسرش مرد عمر پسر خود را که مرتکب خالف شده بود حد زد
بلکه اساساً مخالف اسالم بودنـد و پـس از کسـب    ، چنین نبودند امیه بنیولی . فقط اجازة جلوس در مجلس و استماع مذکرات داد

  . قدرت پرده از روي کار برداشته سرائر خود را آشکار ساختند
  

  ن بدبختی مسلمی
شـود   زیرا چنانکه بعداً توضیح داده می، مصائب وارده بر اسالم این قبیل بود. قدرت و یاراي هیچ کاري نداشتند! بیچاره امت  

ولـی مـوقعی   ؛ اساس کشور و خالفت بر پایۀ عدل استوار بود، تا وقتی که در میان امت امر به معروف و نهی از منکر رواج داشت
که امروزه بزرگـان اروپـا او   ) (ع(قائدین آنان را منحرف کرد و مزاجشان را بر خلیفه و امامی مانند علی که اهوا و اغراض نفسانی 
، قدر گمان کردند و در مخالفتش با یکدیگر موافـق شـدند   دگرگون ساخت که قدرش را ندانسته بی) کنند را ستایش و نیایش می

در ایـن موقـع بـه یـاد زمـان      . ی و مقهوریت و تسلّط ظالمین منجر شـد در این حالت مآل حال مملکت اسالمی آن زمان به بیچارگ
) ع(توانسـتند بـه یـاري کـردن حسـین       و به اضافه باز هم می. کند افسوس که پشیمانی جبران مافات نمی؛ سابق افتاده پشیمان بودند

  : بلکه به ضرر خود رفتار کردند، و از آن فرصت هم استفاده نکردند، جبران کنند
  که فریاد رس را ندانند کیست    انجمن زار باید گریست برآن 

بدبختیهایی که تا امروز دامنگیر جامعۀ اسالمی شده به واسطۀ آن است که از ابتداي کار قدردان بزرگـان خـود نبودنـد و بـه       
قـدردان وجـود    وقتـی . ریاست چند روزة دنیا فریب خورده راضی به تسلّط ظالمین و غاصبین شده از بزرگـان منحـرف گردیدنـد   

مولـوي در  . دهنـد  این امر طبیعی بیشتر افراد بشر است که همیشه مرده را بر زنـده تـرجیح مـی   . شدند که دسترسی نداشتند آنان می
  : فرماید دیوان غزلیاتش می

  کنونم بوسه برزن بر جبینم    چو خواهی بوسه زد بر خاك قبرم 
  : و در جاي دیگر نیز فرماید

  چرا مرده پرست و خصم جانیم  ن که میرمگهی خوش دل شوي از م
  که در تسلیم ما چون مردگانیم    کنون پندار مردم آشتی کن 

و پس از شـهادت آن حضـرت و تسـلّط ظلمـه افسـوس      ، قدردان وجود مقدسش نبودند) ع(اهل کوفه در زمان حضرت امیر   
ولـی افسـوس کـه آن    . میـان آنـان حکمفرمـا بـود     چه در آن زمان عدل و داد در، خوردند که قدردانی از آن حضرت نکردند می

توانسـتند جبـران    ذلک همـانطور کـه ذکـر کـردیم مـی      ولی مع. دچار بودند امیه بنیزیرا در چنگال بیرحمانۀ ، شد افسوس منتج نمی
را نقـض  ) ع(چناکه اگـر بیعـت حسـین    ، در متابعت ایشان به یکدیگر بدهند اتّحادها نموده با اهل بیت بیعت کنند و دست  گذشته
ه     داشت برگشت کرده بلکه آبادتر می) ع(بادي که در زمان علی آکوفه ظاهراً نیز به حال ، کردند نمی لیـشد و اسالم بـه حالـت او
را پس از شـهادت آن حضـرت   ) ع(چنانکه وخامت رفتار با حسین ، ولی این ندامت عمالً نبود بلکه فقط به زبان بود. گردید برمی

  . زیرا اسالم امروزه غیر از اسالم صدر اول است، کرد شد اسالم حالت امروزي را پیدا نمی گر این قضایا واقع نمیو ا. ملتفت شدند
مسلمین امـروزه  ، سابقاً مسلمین با شهامت و داراي عقیده و ایمان و علّو همت و مقید به حفظ احکام و با یکدیگر متّفق بودند  
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، اسـت ) ع(از اسالم فقط نامی باقی مانده آن هم باز بر اثـر اقـدام حسـین    . نا به احکام هستنداعت ضعیف النّفس و سست عقیده و بی
  : آنکه در اسالم نقص و عیب و یا فتوري باشد هاین نقص براي مسلمین است ن

  هر عیب که هست در مسلمانی ما است    اسالم به ذات خود ندارد عبیبی 
  

  امیه مخرّب اسالم بودند بنی
آنها رعایت ؛ آنان پیکر اسالم را مجروح نمودند! امیه بنیآه از رفتار و کردار . بودند امیه بنیاصل در خرابی اسالم  بزرگترین   

چه بسیار خونهاي محترم در راه ؛ امامت مسلمین را ارثی نمودند؛ آنها خالفت را به سلطنت تبدیل کردند؛ حقوق اسالم را نکردند
  . خالف اسالم از این امر ظاهر گردیداین امر ریخته شد و چه آثار م

از همه مهمتر مسئلۀ ولیعهدي یزید بود که با ؛ اسالم وارد آورد زیاد است ههایی که او ب لطمه. ها تماماً معاویه بود منشأ این فتنه  
تـرم را ریخـت و   بود آن را تثبیت نمـود و بـراي رسـیدن بـه ایـن مقصـود خونهـاي مح        به هر قسم، ت او براي هیچ مقامیعدم قابلی

ولـی اهـل حجـاز از ایـن امـر خیلـی       ؛ گروهی را به توسط پول فریب داد و در خرابی اسالم و عناد با بزرگان دین فروگذار نکـرد 
  . ناراضی بودند

در ایـن سـال حسـین    . این سفر در سال پنجاه و هشتم یا پنجاه و نهم هجري بـود . دو سه سالی که گذشت عزم سفر حج کرد  
معاویه آنها را طلبیده هر چه جدیت کـرد کـه بـه    . رؤساي مدینه که نام آنها را قبالً بردیم براي حج به مکّه آمده بودند و سایر) ع(

نـد  یگو او همان قضیۀ مدینه را تکرار کرده بر منبر باال رفت و اظهار کـرد کـه بعضـی مـی    . خالفت یزید تن در دهند راضی نشدند
زیرا چون ایشـان را طلـب کـردم بـه     ؛ این مطلب خالف واقع است، راضی نیستنددیزی به خالفت و ابن عمر و ابن زبیر ) ع(حسین 

شد اهمیت زیادي  اگر در آنجا واقع می) ع(در اینجا نیز خوف قتل مانع از انکار آنها شد و قتل حسین . میل و رغبت بیعت نمودند
  . لذا در آنجا صالح در سکوت دید، شد نداشت و خونش پایمال می

و از آن چـاه بخـاري   ، کشـیدند رفـت   چون معاویه از مکّه به جانب شام عازم شد در بین راه بر سر چاهی کـه از آن آب مـی    
و امر نمود زودتر به جانب شام حرکت کنند و ، متصاعد شده به صورت معاویه اصابت کرد و به مرض فلج و لغوة دهان مبتال شد

ولـی همـانطور کـه    ، کـرد  خورد و گریه می در آن اوقات برگذشته افسوس می. ي گرفتچون به شام وارد شد در بستر بیماري جا
توانست خالفت یزید را نقض کند و به اهلش واگذار نماید و به هـیچ ضـرري    کرد و االّ می گفتیم این افسوسها از زبان تجاوز نمی

بود براي خود پس از عزل یزید نام نیکـی تحصـیل    زیرا او عمر خویش را به کامرانی و خوشی به سر برده و ممکن، شد عاید نمی
خودش نیز به خالفت با یزید بیعت کرده و نصـایح  حتّی  ولی در همان موقع هم در تثبیت خالفت یزید جدي بلیغ داشت و. نماید

، رت منع کـرد و رعایت احترام آن حضرت سفارش زیاد نمود و از قتال با آن حض) ع(مخصوصاً نسبت به حسین ، زیاد به او نمود
در وقت مرگ نیز منشوري به نام او نوشت و او را امر به رعایت . شنیدم که تو قاتل او خواهی بود) ص(از پیغمبر : در ضمن گفت

. کرد و در شب نیمۀ رجب سال شصتم بنا به آنچه در مقتـل ابـی مخنـف اسـت از دنیـا رفـت      ) ص(با رسول اهللا ) ع(قرابت حسین 
  . بنا به این قول سفر معاویه در سال پنجاه هشتم هجري واقع شده، ویه در سال پنجاه و نهم هجري بودبعضی گویند که فوت معا
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  )ع(مراسالت شیعیان و حرکت حسین ، دو نگهبان اسالمندامر به معروف و نهی از منکر  -9
  

  حریت در اسالم  
، اجتمـاعی آن بـرین پایـه اسـتوار گردیـده اسـت       دیانت در اسالم بر اصول حریت و مساوات و دموکراسی بنـا شـده و امـور     

قرآن هم به ایـن معنـی نـاطق اسـت     . کرد در کارهاي مهم با اصحاب مشورت می) ص(چنانکه در تواریخ مسطور است که پیغمبر 
هم فی الْاَمرِ شاوِر که فرموده است و .  

در اصول دیانت کـه   نه ، باشد ت و امور ظاهري میولی این مشاوره که در قرآن دستور داده شده در روش با خلق و دستورا  
و در امور ظاهري هم مشـورت دسـتور داده شـده ولـی بعـداً آنچـه خـود حضـرت         ، شود قلبی و اعتقادي است و به ایمان تعبیر می

لَی اهللاِ: گرفت مجري بود که فرمود تصمیم می کَّلْ عفَتَو ت زَمذا عفَا .  
زیرا شیعه قائلند که مسئلۀ وصایت و خالفـت پیغمبـر از اصـول دیـن      119شود از اینجا پیدا می اختالف شیعه و سنّی در حقیقت  
ماننـد  ، شمارند آن را از مسائل فرعیه می تولی اهل سنّ. منصوص باشد) ص(کند و باید از جانب رسول  لذا شورا قبول نمی، است

و گـاه هـم   ، پیغمبر نیز ممکـن اسـت بـه تصـویب شـورا باشـد       شود لذا خالفت و گویند این امور به شورا حلّ می، تدبیرات جنگی
و این مسئله منشأ خالف . ولی تعیین او الزم نیست، ممکن است خلیفه براي بعد از خود کسی تعیین کند چنانکه ابوبکر معین کرد

زیـرا عقـل قبـول    ، تولی اگر منصفانه قضاوت کنیم عقیدة شیعه بـه عقـل نزدیکتـر اسـ    . و موجب پیدایش شیعه و سنّی شده است
  . مخصوصاً از نظر اینکه خلیفۀ او نمایندة خدا نیز هست، کند که پیغمبر تعیین جانشین خود را به نظر مردم واگذار کند نمی

ادوارد براون خاور شناس انگلیسی در تاریخ ادبیات خود فصـل اول معتقـد اسـت کـه مـرام سـنّی دموکراسـی و مـرام شـیعه            
زیـرا  ، ولی حق آن است که عقیدة اصلی تشیع جمع بین هر دو اسـت ، عقیده از نظر سطحی درست است این. سلطنت طلبی است

دانند و در امور معنوي و سلوك الی اهللا امر پیغمبـر و خلیفـۀ او را مطـاع و قابـل      در عین آنکه امامت و خالفت را موهبت الهی می
نهایـت  ، دانند و این همان دموکراسـی اسـت   آیۀ قرآن مشورت را الزم میدر امور و مسائل مهم سیاسی نیز مطابق ، شمرند اجرا می

  . آنکه بعد از مشورت هم تصمیم خود قائد و اوالوامر مناط است
که عبارت از آزادي همه کس در نظارت بر قانون و آزادي بشر در زندگی و اجتماع است در اسالم موجود  120اصل حریت  

از این جهـت عمـر در هـر    . باشد می) ع(و ائمۀ طاهرین ) ص(ه مبین آن اخبار منقوله از پیغمبر و قانون اساسی آن نیز قرآن است ک
در ایـن  . دادند گرفتند و قانون را به او تذّکر می حکم بدهد اصحاب بر او ایراد می) ص(خواست برخالف دستور رسول اهللا  جا می

کُم اَفْقَه منْ عمرَ: موضوع عمر گفته است   . 121الْمخدراتی حتّ کُلُّ
کند که هر کس هر چه خواهد بکند یا بگویـد   یعنی حکم نمی، کند و واضح است که دموکراسی حکم به آزادي مطلق نمی  

                                                
 . از کتاب اول تاریخ خود درین باب شرحی بیان نموده 27ابن خلدون نیز در فصل  -١١٩
اند حریت آزادیی است که موجب ضرر رسیدن  گروهی گفته، اند بعضی آن را مطلق آزادي دانسته: در معنی حریت بین علماي حقوق خالف است -١٢٠

در ، اگر حریت مطلق آزادي باشد: وزدهم است قول دوم را رد کرده و ایرادي را که آنها گرفته گویندبنتام انگلیسی که از علماي قرن ن. به غیر نباشد
و در جاي ، )جلد دوم، 130صفحۀ ، اصول الشرایع(. اصل در قانون این است که مخالف حریت طبیعیه باشد: جواب گفته که، وضع قانون ظلم الزم آید

از اقوال . )79صفحه ، جلد اول اصول الشرایع(. خود نائل شود مگر آنکه قدري از حقوق خویش را ترك کندانسان ممکن نیست به حقوق : دیگر گوید
بلکه حریتّی که مضر به جامعه نباشد مطلوب و این همان حریتی است که در اسالم دستور داده شده ، شود که مطلق حریت مطلوب نیست او معلوم می

 . است
 . اترید حتی زنان در پس پردهیعنی همه شما از عمر دان -١٢١
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بلکه این امر بر خـالف حکـم عقـل و جمیـع قـوانین و مسـتلزم هـرج و مـرج و         ، و آزاد باشد و کسی حق مخالفت او نداشته باشد
بلکه آزادي عبارت است از آزادي در حفظ قـانون و مطـابق حـدودي کـه قـانون معـین       . ملکتی استموجب از بین رفتن قوانین م

ایـن  . کند و هر کسی حقّ نظارت در اقوال و اعمال دیگران دارد و اگر مخالف قانون عمل شود حقّ اظهار کتبی و لسـانی دارد  می
چه قوانین هم که تصـویب و بـه مـورد اجـرا     ، کند می اتّفاقو شود و ایجاد وحدت  هر ملّتی می یتعالامر است که موجب ترقّی و 

  . کنند شود در این موقع به رضایت ملّت است و همه آن را استقبال می گذارده می
  

  عدالت در میان مسلمین 
و از زیرا هیچیک از حکّام و عمال حقّ تجاوز و تعدي به حقوق رعایـا نداشـته   ، همین امر موجب توسعۀ ممالک اسالمی شد  

وضـع رفتـار   . شود با امت این مطلب معلوم می) ع(ین و علی خچنانکه از وضع سلوك ش، حیث تجمالت نیز با آنان فرقی نداشتند
که جزء مسلمین نبودند ولی در مملکت اسالم یا آنکه تحـت الحمایـۀ دولـت اسـالمی     ، نسبت به اهل ذمهحتّی  آنها با عموم رعایا
نیز رعایت حقوق رعایا نزد اغلب حکّام مجري بود و سـلوك موسـی    امیه بنیدر زمان حتّی  و. ینطور بودا، دادند بودند و جزیه می

کـه   122نویسـد  جرجی زیدان در تاریخ شارل و عبدالرّحمن مـی . بن نصیر لخمی و پسرش عبدالعزیز با اهالی اسپانیا اقوي دلیل است
رت کـردن او کلیسـا را و جـواب دادن بسـطام کـه      اپـس از غـ  ، طام بربـري عبدالرّحمن سردار سپاه اسالم در جنگ با فرانسه به بس

ما که ، فرضاً نصاري همین قسمی که گفتید با اسراي مسلمانان سلوك نمایند«: گفت، کنند نصاري نیز با مسلمین همین سلوك می
تفـاوت و امتیـازي میـان مـا و ایشـان       دانیم اگر به همان ترتیب با اسرا معامله کنیم چه عدالت خواه و مساوات طلب می اخودمان ر
  . رساند که جدیت آنها را نسبت به اجراي قوانین اسالمی و عدالت می» خواهد بود؟

  
  امر به معروف و نهی از منکر 

باشد و در شریعت اسـالم دسـتور داده شـده     کند و مخالفت با اساس استبداد می یکی از قویترین چیزهایی که حفظ قانون می  
کُم«: در قرآن است. آن تیعنی امر به رعایت قانون و نهی از مخالف، روف و نهی از منکر استامر به مع عونَ الـی    اُمۀ ولْتَکُنْ منْ د یـ

کَرِ نَ عنِ الْمنْ وه ف و ینْ روع رُونَ بِالْمأم ی رِ وي ایـن امـر بایـد از   : و براي آن شرایطی ذکر شده است 123الْخَیاحکـام   یکی آنکه متصد
پـس اگـر تمیـز بـین ایـن دو      ، شرع مقدس و قوانین دینی اطّالع داشته باشد و احکام را نیک بداند تا معروف را از منکر تمیز دهد

ولـی اگـر قـدرت    ، تأثیر نباشد و رواج یابد ندهد حقّ امر و نهی ندارد شرط دیگر آنکه امر کننده قوي و متنفّذ باشد تا حکم او بی
بلکه اگر احتمال لجاجت طـرف  ، لذا در آن مورد واجب نیست؛ ي بر آن مترتّب نخواهد شد و بیفایده خواهد بودنداشته باشد اثر
ولی اگر احتمال خطري از طرف یا از دیگران براي او باشد ، شرط دیگر آنکه احتمال ضرر و خطر در بین نباشد. برود جایز نیست

مـورد آن نیـز جـایی اسـت کـه      . آورد منکـر اسـت   بداند فعلی را که بجا میشرط دیگر آن است که طرف . امر و نهی الزم نیست
در این صورت اگر بجا آورد او را امر به توبه نمایـد و در بعضـی از   ، خواهد به آن امر اقدام نماید طرف عزم بر معصیت نموده می

  . شود معاصی با عدم توبه موجب حد و تعزیر می
ولی عموم مسلمین به عنوان خیرخواهی و نصیحت بـه بـرادران دینـی    ، وان امر و نهی استاند به عن این شرایط که ذکر کرده  

االمکـان موظّـف   حتّـی   به اندازة علم خود به حفظ قانون شریعت و بـاز داشـتن خـود و دیگـران از مخالفـت و اجـرا و تـرویج آن       

                                                
 . 47صفحۀ ، رجوع شود به ترجمۀ کتاب مذکور -١٢٢
 . یعنی باید از شما کسانی باشند که دعوت به نیکی و امر به کار خوب و نهی از بدي نمایند. 104سوره آل عمران آیه  -١٢٣
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ولـی نـه بـه ایـن     ، امر به معروف و نهی از منکر است و این قسمت را باید ارشاد و داللت بر خیر نامید و در حقیقت جزء. باشند می
  . عنوان بلکه به عنوان نصیحت و خیرخواهی

ی  : چنانکه عمر در اوایل خالفت خود روزي در منبر گفت، در ابتداي اسالم این امر رواج کامل داشت   نُ رأي فـم ا النّاسه اَی
ه مقَووِجاجاً فَلْیع نا     : ده گفـت یکی از اصحاب بلنـد شـ  . 124اوفی بِسـ نـاهموجاجـاً لَقَوع ا نـا فیـکایراهللاِ لَوپـس از آن عمـر گفـت   . 125و :

اال ه لَ فی هذع هللاِ الَّذي جدمۀاَلْحهم فیرَ بِسمع وِجاجع ا م قَونْ یت کسـانی قـرار داده کـه    ، میعنی ستایش خدایی را که در میان این ام
  . ا به واسطۀ شمشیر راست کنندبتوانند کجی عمر ر

  
  تالزم عدالت با این موضوع 

و نتیجۀ این دو مجري شـدن  ، این دو یعنی عدالت و مساوات بین افراد و امر به معروف و نهی از منکر الزم و ملزوم یکدیگر  
ایر ملل در تحـت سـلطه و   و س، احکام اسالمی است که هر وقت در میان مسلمین مجري باشد داراي عزّت و رفاهیت خواهند بود

و ظلم در میانشان حکمفرما نخواهد بود زیرا ظلم ناشی از خودسري و خودخواهی و اثـر غفلـت   ، نفوذ ایشان جاي خواهند داشت
راضی نخواهند شـد کـه بزرگتـران بـر     ، ولی اگر شهامت و شجاعت داشته و عزّت و وقار را دارا باشند. رؤسا و قائدین ملّت است

در این موقع اولیاء امور نیز ، ار شده قانون را تابع هواي خویش قرار دهند و همیشه طرفداري از قانون خواهند کردگردن مردم سو
عمومی نموده کینه و نفـاق را از   اتّفاقو این جهت ایجاد وحدت و . کنند رعایت عدل و انصاف کرده جانب حق را فروگذار نمی

  . رحماء بینَهم: که در قرآن است، شود برد و عدالت بدل به محبت می بین می
گیـرد و تـا در میـان افـراد      و عشق درجۀ کامل و خالص محبت است و در هر امر تا حالت عشق پیدا نشود آن امر انجام نمـی   

یگر اقـوام مختلفـه و نژادهـاي متفرّقـه بـه یکـد      ، مسلمین بلکه بشر حالت محبت خالصه که از هوي و هوس مبرّي است ظاهر نشود
انـد بـدون ایـن     و قضیۀ خلع سالح که مدتی مطرح مذاکرة دول و جامعۀ ملل بوده و هنوز بـدان موفّـق نشـده   . کنند اتّصال پیدا نمی
شود که عموم افراد تحت یـک برنامـه و نظـام وارد شـده و بـه اعمـال یکـدیگر         و این حالت هم وقتی پیدا می، حالت عملی نشود

  . مخصوصاً رؤساي قوم در این امر کمال اهتمام داشته باشند. عمالً و قوالً ممانعت کنند نظارت داشته از مخالفت قانون
  

  امر و نهی عملی 
و اختصاص به زبان ندارد بلکـه در  ، همانطور که امر به معروف و نهی از منکر به زبان ممکن است به عمل نیز باید اجرا شود  

چنانکه راجع به زکات واجب روایت شده که در حضور اشـخاص داده  . زم استبسیاري از موارد که قول مؤثّر نیست عمل هم ال
و در اداي وظیفه اگر عمالً به مردم ارائه نشـود  ، شود شود بهتر است از آنکه مخفیانه بدهند زیرا موجب رغبت و شوق دیگران می

  . شود باید از مخالفت علنی احتراز جویند زیرا موجب تجرّي دیگران می
. مسلمین نیز ثابـت قـدم بودنـد   ، امر در صدر اسالم وجود داشت و خلفا جدیت داشتند که رعایت این مطلب کنند نمونۀ این  

نْ ز: ابوبکر به اصحاب گفت اند که روایت کرده ا ونیغومفَقَو 126ت .طاع است مـادامی کـه بـر    عقیدة اصحاب آن بود که خلیفه م
چنانکـه بـا   ، 127را نصیحت کنند و اگر مفارقت کتـاب و سـنّت کـرد او را عـزل نماینـد      سنّت رفتار کند و در موقع انحراف باید او

                                                
 . )یعنی تذکر دهد(یعنی هر کس در من کجی ببیند آن را راست نماید . 19صفحه ، تاریخ دول االسالم -١٢٤
 . کنیم یعنی به خدا سوگند که اگر در تو کجی ببینم با شمشیرهاي خود آن را راست می -١٢٥
 . یعنی اگر از حقیقت منحرف شدم مرا به راه حق آورید -١٢٦
 . به آن اشاره شده است 63صفحۀ ، در کتاب االسالم و النصرانیه. اکنون نیز عقیدة اهل سنت همین است -١٢٧
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  . عثمان این امر واقع شد
المال که قبالً به طـور تسـاوي بـود     شد چنانکه در زمان عمر تقسیم بیت ذلک در بعضی امور بر خالف قانون رفتار می ولی مع  

در زمان . این امر چون به نفع بعضی بود لذا سکوت داشتند. ظیفه معین شدو) ص(ملغی و براي پیشقدمان در اسالم و زوجات نبی 
صـاحبان  ، برگردیـد ) ص(المال به حالت زمان حضـرت رسـول    چون این وظایف قطع شد و تقسیم بیت) ع(خالفت حضرت علی 

آمد  اختالفها پدید نمیشد این  متروك نمی) ص(و اگر از ابتدا طرز تقسیم زمان حضرت رسول . وظیفه مخالفت حضرتش کردند
  . نمودند بر اثر همین امر بود) ع(ا که با علی هو بسیاري از مخالفتها و دشمنی

ظلم و جور امرا زیاد شده حاالت امراي ظلمۀ سابق در آنها پیـدا شـد و   ، موقعی که امر به معروف و نهی از منکر از بین رفت  
س قانون ظ؛ مسلمین در زحمت و اذیت واقع شدند ه بنیلم و جور مؤسکردند بودند که علناً مخالفت قانون اسالم می امی .  

  
  امیه مخالف حریت بودند بنی

معاویه بود که بیداران ملّت را از ، اول کسی که امر به معروف و نهی از منکر را ملغی کرد و درخت تلخ خودسري را نشانید  
این امر متدرجاً رو به ازدیاد بود تا نوبت به عبدالملک بـن مـروان   . کردبین برد و بزرگان امت را کشت و رعایت حقوق اسالمی ن

او علناً مخالفت کرد و پس از قتل ابن زبیر در مدینه بـر منبـر رفـت و گفـت هـیچکس مـرا امـر بـه پرهیزکـاري و حـذر از           ، رسید
  128. مخالفت احکام نکند وگر نه به کشتن او امر خواهم کرد

، اد در حکومت اموي زیادتر شده اختالفات نیز در میان امت واحدة اسالم رو به ازدیـاد گذاشـت  روز به روز ریشۀ ظلم و فس  
ممالک امپراطوري اسالم تجزیـه  ) شروع آن از اواسط قرن دوم بود) (ص(تا آنکه پس از سه چهار قرن از هجرت حضرت رسول 
دیگري در قاهره خود را خلیفۀ ، اد نام خلیفه بر خود گذاشتهیکی از بغد: شده و در سه مملکت سه نفر به نام خلیفه سلطنت داشتند

هر یک از آنها امراي متعدد و صاحب نفوذ نیز داشتند که آنهـا هـم گـاهی بـا هـم      . و دیگري در مملکت اسپانیا، خواند پیغمبر می
ف آنها بود امراي صاحب یان که قسمت مهم ممالک اسالمی در تحت تصرّعباسمخصوصاً در حوزة خالفت ؛ کردند مخالفت می
و گاهی خلیفه تابع رأي آنها بود و آنها خالفت و تعیین خلیفه را بازیچۀ خود قرار داده هر خلیفه را کـه بـه میـل آنهـا     ، نفوذ بودند
این حالت که در اسالم ظاهر شد نصاري جري شده جنگهاي صلیبی شـروع  . کردند کرد خلع نموده با دیگري بیعت می رفتار نمی
این اختالفات سبب شد کـه مملکـت اسـپانیا کـه     . د و عدة زیادي از مسلمین کشته شدند و فتور و ضعف در اسالم ظاهر شدگردی

اینها همه اثر از بین رفتن امر به معروف و نهی از منکـر و شـیوع   . قریب هفت قرن مهد تمدن اسالمی بود در تصرف مسیحیان آمد
و وخامت این اختالف است که تا ایـن زمـان امتـداد پیـدا     ، ف و تفرقۀ کلمه بین مسلمین بودظلم و فحشا و باالخره اثر بروز اختال

  . کرده مسلمین را نزد سایر ملل دنیا ضعیف بلکه خوار کرده است
باشند چرا باید همیشه  شیعه و سنّی هر دو مسلم و تابع قانون قرآن می. و وفاق است اتّحادرفع این بیچارگی و فالکت تجدید   
افسـوس کـه خـود مسـلمین بـه      . صـوري منافـات نـدارد    اتّحاددر دین و حفظ  اتّحاداختالف عقیدة قلبی با ! ختالف داشته باشند؟ا

در صـدر اول اسـالم عمـوم    . کننـد  انـد و دول خارجـه از آن اسـتفاده مـی     مفاسد این اختالف متوجه نشده و به مضار آن پی نبـرده 
مسـلمین سـابق در مقابـل    ، بـرعکس امـروزه  ؛ شدند یکدیگر بودند و دست در آغوش فتح هم می مسلمین نسبتاً بیدار و ناظر اعمال

که از همـه مهمتـر   ) ع(و در رأس این قیامها قیام حسین ، خودسریها قیام کردند و پرچم امر به معروف و نهی از منکر را برافراشتند
  . نها را فرا گرفته استولی مسلمین امروزه خمودت و عیاشی آ، و جامعتر است قرار گرفت

                                                
 . 60صفحۀ ، به فی الدار البوارالعرو -١٢٨
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  بر ضد ظلم و جور ) ع(نهضت حسین 

در این موقع مسـلمین در همـه   . بر ضد ظلم و جور نهضت کرد و براي امر به معروف و نهی از منکر قد برافراشت) ع(حسین   
تند و معاویه با زور و تهدیـد  جا مترصد این امر بودند و از یزید با آنکه اول خالفتش بود به واسطۀ سابقۀ حاالتش دل خوشی نداش

موقعی که معاویه بـدرود زنـدگی گفـت و یزیـد بـر اریکـۀ سـلطنت        . بیعت براي او گرفته بود و هیچکس جرأت مخالفت نداشت
آن حضـرت هـم قـبالً خبـر داده بـود کـه پـس از        . او را بر خروج تحریص نمودند) ع(از اطراف و اکناف دوستان حسین ، نشست

  . کند مرگ معاویه نهضت می
را به خروج تحریص نمود حجر بـن عـدي بـود کـه از بزرگـان      ) ع(حسین ) ع(اول کسی که پس از رحلت حضرت مجتبی   

و حجر در همان اوقات که بـه کوفـه آمـد بـه     . به او فرمودند که سایر مردم مثل تو مایل به جهاد نیستند بحضرت جوا، شیعه بود
پس از آن زیـاد آنهـا را گرفتـه نـزد معاویـه      ، سنگ زد و جمعی نیز با او همراهی کردند نایب زیاد موقعی که در کوفه بر منبر بود
پس از قتـل او  . خیلی دشوار آمد و معاویه را سرزنش نمود) ع(این امر بر حضرت حسین . فرستاد و در نزدیکی شام آنها را کشتند

او را تحریص بر خـروج  ، )ع(در وفات مجتبی ) ع(ه پس از عرض تسلیت حسین تنامه نوش) ع(جمعی از اهل کوفه خدمت حسین 
  . فرمود کردند و حضرت آنها را ساکت و به انتظار امر می

  
  ) ع(نامه نوشتن اهل کوفه به حسین 

ابتداي نامه نگاري در سنۀ پنجاه و یک هجري بود که در کوفه جمعی در خانۀ سلیمان بـن صـرد خزاعـی مجتمـع شـده نامـه         
اجتماعـات در اطـراف   . بیعـت نخواهنـد کـرد   ) ع(گفتند که پس از مرگ معاویه با کسی غیر حسـین   گر مینوشتند و آنها با یکدی

معاویـه در  . کاغذي بـه معاویـه نوشـت و کسـب تکلیـف کـرد      ، حضرت زیاد شده به طوري که موجب خوف والی مدینه گردید
ض حسین  چـون آن حضـرت   . میختـه بـه تهدیـد کـرد    کاغذي نوشته نصیحت آ) ع(نشود و خود به حسین ) ع(جواب نوشت متعرّ

  . داد لذا ساکت شدند مردم را به پس از مرگ معاویه وعده می
دانسـت کـه بـا بـودن      با معاویه کرده بود و نیز می) ع(سبب مسامحۀ آن حضرت در خروج رعایت صلحی بود که امام حسن   

ت   ) ع(اي که داشت امر کشـتن حسـین    هزیرا معاویه به واسطۀ شیطنت و مکر و حیل، معاویه خروج او صالح نیست را لبـاس حقّانیـ
بـدون آنکـه همـه کـس     ، را نیز مسموم نمـود ) ع(چنانکه با تدبیراتی که داشت حسن . شد پوشانید و از اهمیت قضیه کاسته می می

د بهترین دسـت آویـزي   و قضیۀ خالفت یزی. عموم نهلع بودندملتفت شوند که به دستور او بوده فقط جمع قلیلی از حقیقت امر مطّ
  . شده بود امیه بنیبراي مخالفت بزرگان امت با 

اول . نوشـتند  پی در پی نامـه مـی  ، )ع(حسین به  پس از معاویه اهل کوفه که اغلب از شیعه بودند شروع کردند به نامه نوشتن   
پس از آن دو سه نفر دیگر که حامل ، اي که به حضرت رسید در روز دهم ماه مبارك رمضان سال شصتم هجري در مکّه بود نامه

نوشتند و در بحـار و سـایر   بعضی گویند که در یک روز قریب ششصد نامه از اطراف به حضرتش . نامه بودند به خدمتش رسیدند
مح د دوازده هزار امضاء بود وبه طور تسـا یکه شا، شده بود هایی که به حضرتش نوشتند بالغ بر دوازده هزار ل است نامهکتب مقات

مضمون تمام آنها تحریص حضرت بود بر خروج و این عـدد هـر چنـد کـه     . نامه بعید است را دوازده هزاریز، نامه ذکر شده است
ها پس از آن بود که حضرت به مکّـه حرکـت فرمـود و     این نامه. کند ها می نماید لکن داللت بر کثرت نامه بعید است و اغراق می

  . مت و جاللتش را شنیدند و بر مقصد او و مخالفت با خالفت یزید واقف شدندمردم از حرکت او مطلّع شده و عظ
دار جـزا   سبب حرکت آن حضرت به مکّه به آن بود که چون معاویه در نیمۀ رجب سال پنجاه و نهم و یـا شصـتم رخـت بـه      



85 
 

د که از مردم و چهـار نفـري کـه مخالفـت     سفیان که والی مدینه بود مکتوبی کرد او را امر نمو ابی بنعتبة  یزید به ولید بن، بربست
  . کردند بیعت بگیرد و هر کدام سرپیچی کرد او را به قتل برساند و سر او را نزد یزید بفرستد

  
  ) ع(اختالفاتی در تاریخ و روز وقوع قضیه حسین 

نویسـد معلـوم    م هجري مـی نویسد که این نامه در بیستم ذیحجه به ولید رسید و چون سال وفات معاویه را شصت ابو مخنف می  
بـه مکّـه در شصـت و یـک و     ) ع(قـول حرکـت حسـین     ایـن  بنا بـه . ال به ولید رسیدشود که کاغذ یزید در آخر ذیحجه این س می

اند و غالبـاً تـاریخ    ولی اغلب صاحبان مقاتل واقعۀ کربال را در محرّم شصت و یک نوشته. شود شهادتش در محرّم شصت و دو می
باشد آن است کـه ایـن نامـه در     آنچه نزدیکتر به ذهن می. اند به ولید ذکر نکرده و بعضی هم در اواخر رجب نوشتهرسیدن نامه را 

دانستند و پیکها نیـز   زیرا امر بیعت مهم بود و تعجیل را الزم می، دهۀ آخر رجب همان سال پس از چند روز از مرگ معاویه رسید
و در آن وقـت  ، در اواخر رجب سال شصتم حرکـت کـرد  ) ع(است با قولی که حسین این تقریب موافق . کردند به عجله سیر می

  . قریب دوازده روز از مرگ معاویه گذشته بود
فوت معاویه را در سال پنجاه و نهم و ، نویسد که عاشوراي شصت و یکم نه جمعه و نه دوشنبه بود صاحب ناسخ التّواریخ می  

و در مناقـب ابـن شـهر آشـوب روز شـنبه نوشـته شـده و در        ؛ اشورا را روز جمعه نوشـته قضیۀ کربال را در سال شصتم هجري و ع
شنبه هشتم ذیحجه  روز سه«اشاره فرموده که ، 129و در مکتوبی که حضرت به اهل کوفه نوشته است؛ تهذیب نیز این قول نقل شده
روز شنبه و اگر بیسـت و نـه روز بـوده عاشـورا      بنا به این اگر ذیحجۀ آن سال سی روز بوده عاشورا، »به جانب شما حرکت کردم

) ع(نویسد کـه حسـین    عمر ابوالنّصر در کتاب خود موسوم به یزید بن معاویه با آنکه در اول فصل ششم می. روز جمعه بوده است
حرکـت  دربـارة  ل او در صورتی که بنا بـر قـو  ، عاشورا را در جمعه گفته است، شنبه سوم ذیحجه از مکّه حرکت نمود در روز سه

و متحمل است کلمۀ سوم اشتباه در چاپ باشد و همان هشتم کـه در  ، به بوده باشدنروز عاشورا باید چهارشنبه یا پنجش) ع(حسین 
خالفی نیست که شهادت حضـرت در عاشـورا   : نویسد ام میقو مرحوم حاج فرهاد میرزا در قم. ناسخ التواریخ ذکر شده بوده باشد

  . ت که عاشورا در جمعه بوده یا شنبه یا یکشنبه و عامه که دوشنبه گویند صحیح نیستبوده ولی اختالف اس
و از ابوالفرج در مقاتل الطّالبین نقل کند که ما طبـق آنچـه از زیـج هنـدي اسـتخراج کـردیم چهارشـنبه اول محـرّم و جمعـه            

در  رهدرجه و عطـارد نیـز در میـزان و زهـ     21ان سپس خودش گوید در آن سال در روز عاشورا آفتاب در میز. عاشورا بوده است
فصل بهار آن سال چهار مـاه قبـل از عاشـورا     و در سنبله و قمر در دلو و زحل در اسد و مشتري در جدي و طالع سال سرطان بوده

جلـد اول   و به دستوري که طنطـاوي در . قران نحسین شد و قمر با زحل در آن روز مقابله داشت که تمام دشمنی و نحوست است
ولـی روز  ، شود که در سال شصتم هجـري عاشـورا روز شـنبه بـوده     استنباط می، نویسد نظام العالم و االمم براي تعیین هر ماهی می

ولـی از ایـن دسـتورات کـه     . شود شود و روز دوشنبه عاشوراي سال پنجاه و نهم می جمعه با هیچیک از این دو سه سال تطبیق نمی
پـس هـر   . شود و ممکن است ظنّ قوي و اطمینانی پیدا شـود  بلکه از زیجات قطع پیدا نمی، هاي سابق ذکر شدهام سالبراي تعیین ای

  . شود و بعضی گویند به توسط قواعد نجومی قطع پیدا می، شود چه در این امر گفتگو شود بر ابهام و اجمالش افزوده می
  

  قبل از حرکت به مکه ) ع(حسین 
حضرت جمعی از اصحاب را مسلّح . و ابن زبیر و ابن عمر را خواست) ع(یزید به او حضرت حسین  ولید پس از رسیدن نامۀ  

                                                
 . )ع(باب آگهی یافتن ابن زیاد از حرکت حسین ، جلد حضرت سیدالشهداء، رجوع شود به ناسخ -١٢٩
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و خـود  ، زیاده از حد معمول بلند شد وارد منـزل شـوند  ) ع(کرده امر نمود که در بیرون منزل منتظر باشند اگر صداي تکلّم حسین 
حضرت فرمود من امشب . قضیۀ مکتوب یزید را به میان آوردند ولید و مروان تعظیم و تکریم کرده، حضرت داخل منزل ولید شد

مروان وسوسه کـرده و گفـت   ، ولید راضی شد؛ کنم و اگر خواستم فردا در حضور جماعت بیعت خواهم کرد در این امر فکر می
روان نمـوده فرمـود تـو و    حضرت از این کالم متغیر شده رو به م. یا بیعت بگیر یا او را بکش، مگذار حسین از چنگت بیرون برود

. در این موقع که بنی هاشم صداي حضرت را شنیدند وارد منزل شدند و ولید و مروان فـرار کردنـد  ! توانید مرا بکشید امثال تو نمی
ش رفته شکایت کرد و در خواب حضرت رسول  او را خبر به شهادت داده امر ) ص(سپس حضرت بیرون آمد و شب به حرم جد

  . اهل بیت در شب به جانب مکّه حرکت کرد و در سوم شعبان وارد مکّه شد با  حضرت .به حرکت فرمود
از اطراف نیز مـردم بـه خـدمتش آمـده بـا حضـرتش بیعـت        . رسیدند مردم مکّه مقدم شریفش را گرامی داشته و خدمتش می  
ف حضرت درآید ولی خود آن حضرت اقدامی در آن می   . باره نداشت کردند و نزدیک بود که مکّه به تصرّ
  

  فرستادن مسلم به کوفه 
از دوستی شما آگاه شدم اینک پسر «هاي اهل کوفه متوالیاً رسیده حضرت جواب همه را یکباره نوشت که  در این موقع نامه  

ت مسلم در نیمـۀ رمضـان حرکـ   . »عموي خود مسلم را به جانب شما گسیل داشتم با او بیعت کنید که بیعت با او بیعت با من است
آبادي وارد شدند و آن دو از  در بین راه دو نفري که راهنما بودند راه را گم کرده و به بیابان بی. کرده پنجم شوال وارد کوفه شد
اي نوشت و حضرت او را امـر بـه    نامه) ع(و این را به فال بد گرفته پس از نزول به آبادي به حسین ، تشنگی مردند و مسلم تنها شد

ولی چون ابن زیاد وارد کوفه شد مـردم دفعتـاً از مسـلم دور    ، م به کوفه آمده و اجتماع مردم در اطرافش زیاد شدمسل. صبر فرمود
  . نویسد در روز عرفه شهید شد شیخ مفید می. شدند و باالخره اهل کوفه با او جنگیدند

  
  از مکه ) ع(حرکت حسین 

مسلم نیز از کوفه قبـل از بـروز مکـر    ، افزود درت و عظمتش میدر مکّه روز به روز بر شهرت و نفوذ و ق) ع(حضرت حسین   
یزید چون شنید که مردم به حضرتش توجه دارنـد چنـد نفـر را گماشـت     . کوفیان به حضرت نوشت که جمع کثیري بیعت کردند

ه بـراي آنکـه هتـک    حضرت از این امر آگهی یافتـ . را به قتل برسانند) ع(که در ایام حج که هیچکس با خود اسلحه ندارد حسین 
  . کرد 130حرمت حرم نشود حج بجا نیاورد و تبدیل به عمره مفرده

آن حضرت را به قتـل   امیه بنیدانست که اگر موقع ازدحام در مکّه باشد و اعمال حج را به جا بیاورد  می) ع(حضرت حسین   
ه کـه یـوم التّرویـه گوینـد و روز اول      لذا قبل از رسیدن اوقات حج اعمال عمـره را بجـا آورده و در روز هشـ   ، رسانند می تم ذیججـ

زیرا مکّه خانۀ امن و امان بود و در ، امیه بنیاین قضیه نیز از بهترین ادلّه است بر کفر . اعمال حج است حرکت به جانب کوفه کرد
ت   ولی آنها قتل پسـر رسـول خـد   ، کشتن حیوانات کوچک حرام استحتّی  قتل نفس، موقع حج نیز براي محرمین ا را وجهـۀ همـ

  . ساخته بودند
زیرا راضی نشد هتک حرمت حرم بشود و حفظ احترام حرم ، کند و نیز داللت بر مراقبت آن حضرت در حفظ شعائر اهللا می  

                                                
و احرام عمره در حج ، یکی براي عمره و دیگري براي حج: زیرا حج دو احرام دارد، عمرة مفرده آن است که بدون حج و سایر اعمال بوده باشد -١٣٠

شود و بعد سعی  و  درعمره اعمال عرفات و مشعر و منی نیست بلکه پس از احرام طواف به جا آورده می، و در حج قران و افراد مؤخّر استتمتع مقدم 
 . آیند شود و از احرام بیرون می سپس تقصیر می، بین صفا و مروه
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ها به اطراف نوشته  در آن اوقات حضرت نامه. را که از امور مهمۀ اسالمی است بر ثواب حج و فائز شدن به شهادت مقدم دانست
  . فرمود ا به یاري خود دعوت میمردم ر

ابومخنـف در مقتـل خـود و    : روایات مختلف است در اینکه آن حضرت از مکّه به مدینه آمد یا اینکه مستقیماً به عراق رفـت   
جمعـی دیگـر گوینـد کـه     . نویسد که از مکّـه بـه مدینـه آمـد     می) ع(شیخ ابواسحق اسفراینی در کتاب نورالعین فی مشهد الحسین 

رفـت   شاید این قول اقرب باشد زیرا ورود حضرت به کـربال روز دوم محـرّم بـوده و اگـر بـه مدینـه مـی       . رو به عراق نهاد مستقیماً
  . کشید زیادتر طول می

فرمود و جمعی را هدایت  بعضی از اصحاب را امر به مراجعت می، شد در منازل بین راه اخبار غریبه و آثار عجیبه مشاهده می  
که رسید با حرّ بـن   131مسح به منزل ذي. ه زهیر بن قین بجلی و وهب بن عبداهللا کلبی را در عرض راه هدایت کردچنانک، نمود می

شـب نیـز قـدري سـیر کـرده روز دوم      ، هاي اهل کوفه را ارائـه داد  نامه) ع(حسین . یزید ریاحی مالقات کرده مذاکراتی پیش آمد
  . در حقیقت قصد اقامت دائمی نموده و آنجا را آرامگاه ابد قرار داد؛ دمحرّم وارد کربال شد و در این منزل توقّف کر

  غیر تسلیم و رضا اَینَ المفَرّ    اي اسیران قضا در این سفر 
  

  وجه تسمیۀ کربال
» کـور بابـل  «بعضـی آن را مخفّـف   : ین اختالف زیاد است و مهمترین اقوال در این باب سه اسـت مورخدر وجه تسمیه کربال بین  
دستۀ دیگر معتقدنـد کـه کلمـۀ کـربال از دو     ؛ یعنی ناحیۀ بابل چون در حومۀ شهر بابل پایتخت کلدانیان واقع بوده است، اند فتهگر

زیرا کرب به معنی حـرم و ایـال بـه    ، که در زبان آشوري و آرامی به معنی حرم خدا است گرفته شده» کرب ـ ایال  «کلمۀ آشوري 
جمع دیگر از تاریخ نویسـان فارسـی   ، شمردند ه معبد کلدانیان واقع شده بود و آنجا را مقدس میچون در این ناحی، معنی اهللا است

شـده و   زیرا در آنجا پرستش خداوند می، یعنی کار مربوط به عالم باال، بوده که کلمۀ فارسی است» کارباال«معتقدند که اصل آن 
  . ه استگردید کار مربوط به عالم باال که عبادت حق است انجام می

ف بنی   اسد بوده ولی در اطراف آن آبادیهاي کوچک و بزرگ  در آن زمان کربال آبادي نداشته بلکه اراضی مرتع و در تصرّ
هـاي   و تپـه ، 136نـواویس ، 135شـفیه ، 134انبار، 133غاضریه، 132نینوا: و اراضی مختلفه که هر کدام داراي نامی بودند وجود داشته مانند

 . گفتند بوده است و ساحل نهر فرات را هم طف می 139و ماریه 138ی است و دورتر هم عقرنیکه اکنون محلّ حائر حس 137حیر

                                                
 . به ضم حاء مهمله و فتح سین مهمله -١٣١
و در آن زمان اهمیت علمی هم داشته ولی از اوایل قرن سوم هجري از آن خبري ، ل فرات نزدیک اراضی هندیهنینوا به کسر اول از آبادیهاي ساح -١٣٢
 . نیست

و در قسمت شمالی محل فعلی قبر عون واقع بوده و آثار ساختمانی و ، اي است که طایفه غاضره از بنی اسد در آنجا سکونت داشته غاضریه قریه -١٣٣
 . باشد قلعه هم در آن می

 . شهر انبار نیز مرکز خواربار مدائن بوده و در ساحل شرقی فرات نزدیک مسیب کنونی قرار داشته -١٣٤
 . اسد بوده است شفیه به فتح شین و کسر فاء منسوب به شفا چاهی از بنی -١٣٥
 . قبرستانی در کور بابل بوده و نواویس؛ گذاشتند نواویس جمع ناؤس ظروف سفالی یا چوبی است که بابلیان مردگان خود را در آنها می -١٣٦
است عبارت از یک تپه و یک قسمت زمینهاي پست بوده که امروزه حائر حسین ) ع(و حیر که امروز حائر و محل قبر مطهر حضرت سید الشهداء  -١٣٧

روایت ) ع(نجا از حضرت صادق و درب صحن مطهر که از آ. گویند و این پستیها در طرف شرقی تپه بوده و مقتل نیز در آن قسمت واقع شده می) ع(
 . و این درب در پستیها واقع شده است، شده مستحب است که زائر از این طرف براي زیارت مشرّف شود

 . اند رو عقر بابل هم گفته هاي منازل بخت نصر بوده از این و عقر نام محل خرابه -١٣٨



88 
 

  قصد سلطنت نداشت) ع(حسین  -10
  

    )ع(ایراد بر اقدام حسین 
دانسـت   می) ع(و اقدام او به این امر خطیر ایراد کنند که آیا حسین بن علی ) ع(بصیرتان در موضوع حسین  شاید بعضی از بی  

  دانست؟  شود و دانسته مسافرت کرد یا نمی که کشته می
و از همـین آیـه اسـتنباط    ، 140التهلُكَة وال تُلْقُوا بِاَیدیکُم الَی: فرماید اگر دانسته اقدام کرد مخالفت صریح آیۀ قرآن نموده که می  

فقـه اسـت کـه از ایـن آیـه       احکـام بسـیاري در  . شده که خودکشی جایز نیست یا اقدام بر امري که موجب قتل باشد حـرام اسـت  
) ع(پـس اقـدام حسـین    » اقدام بر امري که ظنّ ضرر بلکه احتمال ضـرر در آن باشـد جـایز نیسـت    «: فقها گویندحتّی  استنباط شده

  . مخالف دستور اسالم است
گذشـته و آینـده   رسیده که آنـان عـالم بـه    ) ع(و اگر ندانسته مسافرت کرده گوییم مخالف است با اخباري که از ائمۀ اطهار   
آیا خداوند بر بندگان خود اطاعت کسی را کـه از اخبـار آسـمان مطّلـع     : سؤال کرد) ع(چنانکه مفضّل از حضرت صادق ، هستند

اخبـار  . »بلکه خداوند مهربانتر است از آنکه اطاعـت چنـین شخصـی را واجـب کنـد     ، اینطور نیست«: کند؟ فرمود نباشد واجب می
این اخبار صریح است در اینکه پیشواي دینی امت باید از اخبار آسـمانی کـه عبـارت از اخبـار     ، 141تدیگر نیز در این موضوع هس

  . گذشته و آینده و کنون است آگاه بوده باشد
  

  پاسخ این ایراد 
و اینکـه گوینـد اقـدام    ، دانست فهمیم که کشته شدن خود را می جواب آنکه چون در مقدمات این امر تعمق و دقت کنیم می  

ولی نه به طور تعمیم بلکه در موردي کـه  ، در آن بوده باشد زشت و قبیح است تصدیق داریم) مظنّۀ ضرر(بر امري که گمان زیان 
است و هـر کـه بگـذرد     مسدود یده شود راه به واسطه نا امنینکه شنیمانند ا. مهمتر از ضرر محتمل نباشد این اقدام داراي مصلحت

زیـرا مفسـدة قتـل    ، در این مورد حج بر او واجب نیست بلکه شرعاً روا نیسـت . آن براي او هستخوف قتل یا خطر حبس و مانند 
ولی اگر بداند که فقط خوف حبس و صدمه براي او هست و در ازاي . نفس از مصلحت بذل اموال و دادن به دیگران بیشتر است

ل چنـد روز حـبس بـراي      البتّـه ، الصـی هسـت  آن سایرین از خطر خالصی یافته و براي خودش نیز خوف قتل نیست بلکه خ تحمـ
پس در این مورد اقـدام بـا   ؛ کند زیرا این نفع برگشت به جامعه و عموم افراد می، مصلحت حفظ خود و دیگران اولی و بهتر است

  . ضرر محتمل یا مظنون قبحی ندارد
در ؛ سالم و باالترین عبادات است در نظـر بیاورنـد  کسانی که در این قضیه ایراد دارند باید جهاد را که یکی از احکام مهمۀ ا  

دهـد و کشـته شـدن الزمـۀ آن اسـت ولـی چـون داراي         صورتی که در جهاد هر یک از افراد احتمال قوي به کشته شدن خود می
  . مصلحت بزرگی است و به امر خدا و براي خدا است لذا اشکالی وارد نیست

: قدام کرد و مصـداق نمود و به اشارة غیبیه ابلکه جان را فداي جانان و اوامراو ردجان را فداي بدن و لوازم آن نک) ع(حسین   
ل نَّ فی قَتْ یوایو ةی حزیـرا فایـدة آن   ، را که از این اقدام در نظر داشت مهمتر از قتل خـودش بـود   یو صورتاً هم مصلحت. بود ةفی ح

                                                                                                                                                            
 . و ماریه نیز از آبادیهاي اطراف بوده است -١٣٩
 . یعنی نیفکنید خود را به دست خویش در هالکت و گرفتاري، 195 سوره بقره آیه -١٤٠
 . 139صفحه ، رجوع شود به جلد دوم وافی -١٤١
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  . راجع به اسالم و استحکام اساس آن و رفع ظلم از مظلومین بود
زیـرا  ، دانسـت  دانست و محکم شدن بناي اسالم را از زنده ماندن خود مهمتر می خود را موظّف به حفظ اسالم می) ع(حسین   

کـه بـه   (ولی نام نیکی که به واسطۀ کشته شـدن از او بـاقی مانـد    ، کرد باالخره رفتنی بود ماند و سلطنت می بر فرض آنکه زنده می
به مراتب از ) مۀ دیانات حقّه را زنده کرد و مقصود تمام انبیا را که ترویج توحید باشد انجام دادشهادت خود دیانت اسالم بلکه ه

و از قرائن داخله و خارجه و مقدماتی که معاویه فراهم آورده بود و سابقۀ عداوت یزید با . زندگانی چند روزة دنیوي مهمتر است
معلـوم بـود کـه بـه     ، با روا نبـودن بیعـت حـق بـا باطـل     ) ع(ر او بر بیعت حسین شخصاً و با عموم بنی هاشم نوعاً و اصرا) ع(حسین 

پـس شـهادت   . او را شهید خواهند کرد تا چه رسد به مکّـه و مدینـه و کوفـه    امیه بنیفرمایش خودش اگر به سوراخ جانوري برود 
ی و مزایا اخالقی براي عموم مجسم سازد دانست و این شهادت را طوري خواست که بتواند تمام دستورات قالبی و قلب خود را می

  . لذا به سوي کربال آمد
به حسب ظاهر نیـز لـوازم قیـام را از قبیـل تهیـیج مـردم بـر        ) ع(توان گفت حسین  براي کسانی که فقط نظر بر ظاهر دارند می  

ر چنـد کـه در مرتبـۀ حقیقـت     و به حسب صورت یقین بـه کشـته شـدن نبـود هـ     ، و جلب انصار فراهم نموده بود امیه بنیضدیت با 
یکی از صفات آن حضرت جمع بین تکلیف واقعـی و اقـدام   «نویسد که  در خصایص الحسینی آخر عنوان سوم می. مشهودش بود

و این صفت در همۀ انبیا و اولیا موجود و همه جـامع ظـاهر و   . »به شهادت و بین تکالیف ظاهري و سعی در حفظ خود و عیال بود
  . بیشتر بود) ع(بروز آن در ائمۀ اطهار ویژه حسین  باطن بودند ولی

  
  بیان عرفانی در این باب 

در مقام  142 التهلُكَة وال تُلْقُوا بِاَیدکُم الی: شود و آن این است که تکلیف همین مطلب به زبان عرفان به عبارت دقیقتري بیان می  
  : اي ندارد عشوق او است و از خود هیچ ارادهزیرا اختیار عاشق به دست م، عقل است نه در مقام عشق
  کشد هرجا که خاطرخواه او است می    اي در گردنم افکند دوست  رشته

مـردن بـراي او بهتـر اسـت بـه ویـژه       . بـرد  بلکه در این حالت اذّیت و زحمت عاشق در حیاتی است که با هجر معشوقش به سر می
  . خود بگذرد و حیاتش مانع وصال است هنگامی که بداند وصال او به این است که از جان

  نهی ال تلقوا بگیرد او به دست    آنکه مردن پیش چشمش تهلکه است 
نَ الطِّفْـلِ بِثَـديِ     : فرماید و ابوسفیان می عباسدر ذیل خطاب به ) ع(چنانکه امیرالمؤمنین    مـ ت وبِـالْم س بِ آنَ بنُ أبی طال واهللاِ لَاْ
ه ند که انس پسر ابیطالب به مرگ از انس کودك به پستان مادر بیشتر استبه خدا سوگ: یعنی. اُم .  

  : تهلکۀ عاشق دوري از محبوب و واقع شدن در امري است که موجب دوري و فراق باشد  
  زندگی هجر بود مردگی    هجر بود مایۀ افسردگی 

بود و دید رضاي محبوبش در احیاي امـر  نسبت به مقام حقیقت آخرین ورطه و مرحلۀ عشق را طی کرده ) ع(حسین بن علی   
  اوست که عبارت از ترویج دیانت باشد لذا با شوق و شعف به مقتل شتافت 

  عشق گفتا سارعوا بشنو برو    عقل گفتا نهی التلقوا شنو 
بودند که  بلکه اصحاب و یاران او نیز به واسطۀ تجلّی نور او بر آنان و سرایت مشعلۀ عشق او در دل آنها چنان مجذوب شده  

                                                
 . خود را به دست خویش در مهلکه نیندازید -١٤٢
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ذُوقُوا اَلَـم الْْحدیـد    ) ع(اَصحاب الْحسینِ : شناختند که وارد شده است پا از سر و سر از پا نمی یـ گرچـه خـودش بـه واسـطۀ     . 143لَـم
  . جامعیت صورتاً تألّم هم داشت ولی شور عشق را هم به حد کمال داشت و با شعف به مقتل شتافت

  نهی ال تلقوا بایدیکم چرا است     چون مرا سوي اجل عشق و هوا است
نَّ فی موتی حیاتی یا فَتی  نی    اطواُفارقْ م تی؟حتّی  کَم144م  

  
  پاسخ دیگر 

شـناختیم   د براي دشمنان عـذري نباشـد کـه نمـی    ابراي اتمام حجت اقدام بر این امر که در روز بازپرس و مع) ع(و نیز حسین   
چنانکه به خودش ، آورند که ما حسین را دعوت کردیم تا در رکابش جهاد کنیم و او نیامدیا آنکه اهل کوفه عذر ، را) ع(حسین 

؛ هم نوشتند که ما براي جهاد حاضریم و اگر قیام به امر دین ننمایی و پیشوایی ما را نپذیري نزد جدت از تو شکایت خواهیم کـرد 
  .  مجبور به قیام بودپس چون از طرف جمعی از امت هم اظهار شده بود شرعاً و عنداهللا

  
  مراتب اولیا در علم 

بعبـاره اُخـري در   . اند به تعلیم اهللا و تعلیم روح القـدس بـوده   جواب دیگر آنکه علم آنها به اشیاء چنانکه خودشان نیز فرموده  
است کـه محـیط بـه عـوالم     و به آن وجهه ، اند حال توجه به عالم غیب و تجلّی نور الهی که وجهۀ والیتی است عالم به اخبار بوده

زیرا جهت والیتی همان روح اعظم است که در آنها دمیده شده و از آن به ظل اهللا و مقـام مشـیت و   ، شوند نه از جهت بشریت می
و همانطور که حق تعـالی محـیط بـه همـۀ موجـودات اسـت سـایۀ او نیـز         ، شود تعبیر می) ع(و علویت علی ) ص(حقیقت محمدیه 
  . ي دارداحاطه به ماسو

ولی نه از جهت بـدن بلکـه از حیـث    ، کند این روح در هر کس دمیده شد و این فیض عظیم به هر کس رسید احاطه پیدا می  
لُکُم : فرماید ولی جهت بشریت در اولیا با سایر افراد بشر فرقی ندارد که می. روح و حقیقت ثْ شَرٌ مـنَّما اَنا ب و تکلیـف شـرعی و   . قُلْ ا
والیت و حال اتّصال ، ولی علم در مرتبۀ حقیقت، از اینرو اعمال جوارحی نامیده شده؛ ت براي مرتبۀ ظاهر و بدن استاحکام دیان

ت الزم باشـد   ، و در ظاهر مأمور به اجراي وجهۀ باطن نیستند. روح آنها است و . مگر در مواردي که براي اظهار حق و اتمـام حجـ
  . منحصر است) لی فرجهاعجل اهللا تع(به زمان ظهور قائم آل محمد حکم داودي که حکم به حقایق امور باشد 

 یمـ  و اسـتغراق در حـق پیـدا    تام داد موقعی بود که توجه اخباري هم که حضرت سیدالشّهدا در بعضی موارد به قتل خود می  
ي آنکه دیگران انکـار نکننـد اخبـاري    بعض موارد نیز برا. کرد و جهت بشریت نیز مقهور جنبۀ الهی شده احاطه به عالم پیدا میشد

ولی در غیر این حال مانند سایر افراد بشر بود و تکلیف شرعی ، آمد فرمود و در این حال قضا و قدر در قبضۀ اختیارش می بیان می
ـ  ) ع(و حضـرت صـادق   . اهللا حـاالت  لَنا مـع : دلیل بر این است خبر. که براي دیگران است براي او هم بود و  در مـورد ای د بـاك نَع

ها یعنی ایاك نعبد و ایاك نستعین را تکرار کردم تا آنکه از گویندهحتّی  کَرَّرتُها: ایاك نَستَعینُ فرمود ل نْ قائتُها مع ماش که حـقّ   س
کـه حضـرت    و نیز خبر مذکور به اینطور هم رسـیده . شد است در ذات حق که براي آنها پیدا می تام آن حالت فناي. است شنیدم

مازِلْـت اُردد  : از حضرت علّت را سؤال کردند فرمود، در حال نماز بیخود شد و حال غشی عارض آن حضرت گردید) ع(صادق 
عی يةاآل ملی س ع لی قَلْبی و هحتّی  ع ترقُد نَهمایع می لجِس تثْبی کَلِّمِ بِها فَلَم تنَ الْمتُها مع مي آیه را در قلـب و گـوش   به قدر: یعنی. س

                                                
 . درد و صدمه آهن را نچشیدند) ع(یعنی یاران حسین  -١٤٣
 . وطن حقیق خود دور باشمتا چند و چه زمان از ، یعنی به درستی که زندگی من در مرگ من است -١٤٤
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و در مفتـاح  . شنیدم و تن من تاب مشـاهدة قـدرت او را نیـاورد و از خـود رفـتم     ) یعنی حق(خود گذراندم که از گویندة اولی آن 
  . الفالح هم این خبر با تغییري در عبارت روایت شده است

مانند کمیل و میثم و رشـید  ، عضی از خواص استشود به همه کس نیست بلکه به ب و غالباً اخباري که در این حالت داده می  
) ع(السلمه و زینـب کـه حضـرت حسـین      و ام عباسیا محمد حنفیه و ابن ، فرمود مطالبی را به آنها می) ع(هجري که حضرت امیر 

ند لـیکن هـر وقـت    از این جهت است که بعضی اخبار دیگر داللت دارد بر اینکه آنها علم غیب ندار. اخباري براي آنها ذکر کرد
  : یعنی در حال توجه علم آنها حضوري است و از نظر آنها غایب نیست چنانکه گفته شد. 145کند بخواند خداوند آنها را دانا می

  که این روشن روان پیر خردمند    یکی پرسید از آن گمگشته فرزند 
  چرا در جاه کنعانش ندیدي؟    ز مصرش بوي پیراهن شنیدي 

  گهی پیدا و دیگر دم نهان است    جهان است  بگفت احوال ما برق
  !گهی تا پشت پاي خود نبینیم    گهی بر طارم اعلی نشینیم

  
  دانست از وجهۀ بشریت قتل خود را نمی) ع(حسین 

نیست و با اخبار مذکوره هم به اعتبار اختالف مرتبۀ والیت و بشریت یا بـه اخـتالف   ) ع(با این مقدمات جاي ایراد بر حسین   
  . نسبت به مرتبۀ بشریت مخالفت ندارد حاالت

چنانکه منقول است که عمـر بـن   ؛ شود آن است که در بسیاري از موارد خبر قتل خود را داد ولی آنچه از تواریخ استفاده می  
ـ  : حضرت فرمود، کنند که من قاتل تو خواهم بود سعد خدمت حضرتش عرض کرد که بعضی ابلهان گمان می وا س سـلَی مه نَّ ا فَهاء
عدي االّ قَلیالً راقِ بع ه تَقَرُّ عینی اَنْ ال تَأکُلَ برَّالْ نَّ ا ااَم لَماءح مه انـد ابلـه نیسـتند بلکـه      کسانی کـه بـه تـو ایـن خبـر را داده     : یعنی. ولکنَّ

بلکـه از  . )ذکـر شـده اسـت    این خبر در بحار و ناسـخ (ولی تو هم گندم عراق را پس از من نخواهی خورد مگر خیلی کم ، عاقلند
دینه جمعی حضرت را از حرکت به عراق مو در مکّه و ، قرائن ظاهري و از اخبار سابقین سایر مردم نیز به این مطلب توجه داشتند

بـه جمعـی اظهـار    ، انـد  به بعضی فرمود اهل کوفه دعوت کـرده : ممانعت کردند و حضرت جواب هر یک را مطابق مذاق آنها داد
و خبـر بـه شـهادت بـر حسـب درجـات       ) ع(ولی از هر یک از جوابها قصد حقیقی حسین . مجبورم امیه بنیواسطۀ ظلم  کرد که به

  . شود سؤال کنندگان معلوم می
  

  به قتل خود ) ع(اخبار حسین 
حمنِ الرَّ«: اي نوشت به برادر خود محمد حنفیه به این عبارت از جمله آنکه از مکّه نامه   لـی     بِسمِ اهللاِ الرَّ نِ ع نِ بـی سـنَ الْح حیمِ مـ

لْ) ع( ی نْ لَمم و ده نَّ منْ لَحقَ بی اَستَشْ فَا دع ا بمٍ اَمنی هاشنْ بم لَه بنْ قم و لی نِ عب دحملی ماالْفَتح ك یعنی هر که به مـن  . »حقْ لَم یدرِ
  . فتح و پیروزي حقیقی که وصول به عیش ابدي است نخواهد کرد شود و هر کس به من نپیوست ادراك پیوست شهید می

و موقعی که حضرت از مکّه خواست حرکـت  » اي برادر گویا دنیا نبوده و آخرت پاینده است«: از کربال نیز به محمد نوشت  
ب  یابنَ الزُّ: شتابی؟ فرمود در وقت حج مکّه را ترك گفته و به کوفه می«: کند ابن زبیر عرض کرد اَحـ ی الْفُراتئفَنْ بِشاطنْ اُدرِ لَئیب
ه بکَع و مقصـودش حفـظ احتـرام    ، یعنی در کنار فرات دفن شوم بهتر است از آنکه در کعبه مـدفون گـردم  . الَی منْ اَنْ اُدفَنَ بِفناء الْ

: و در یکی از منازل بین راه هـم بـه اصـحاب فرمـود    و در موقع حرکت از مدینه نیز خبر شهادت خود را به ام السلمه داد . مکّه بود

                                                
 . ي 37صفحه ، رجوع شود به جلد دوم وافی -١٤٥
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ؤْیا رایتُها فی الْمنامِ: )ع(قالَ )ع(قالُوا و ما ذلک یا اَبا عبداهللاِ ، وما اَرانی االّ مقْتُوالً ؟ قالَ، ریماه ها     : قالُوا و اَشَـد شالبـاً تَـْنه ک ت ایـر
قعاَب ب لَی کَلْ خـواب دیـدم کـه سـگانی جنـد مـرا بـه دنـدان         : عرض کردند بـراي چـه؟ فرمـود   ، بینم مقتول مییعنی من خود را . ع

  . کرد گزند و افزون از همه سگی ابلق و پیسه مرا اذیت می می
ونَ   : نویسد که در نزدیکی کربال موقعی که حضرت از خواب بیدار شد فرمود ابو مخنف می   راجِعـ ه لَیـنّـا ا ا نا هللاِ و بـ  ، ا ن علـی

روند  گفت این کاروان به سوي مرگ می خواب دیدم اسب سواري می: فرمود، سبب بر زبان راندن این آیه را پرسید) ع(الحسین 
ههنا و اهللاِ مناخُ رِکابِنا و ههنا و اهللاِ سفْک دمائنا : و در موقع ورود به کربال که این نام را شنید فرمود. و مرگ نیز روي به آنها دارد

بح اَطْفالنا اهللاِ ذ نا وهه نا واهللاِ قَتْلُ رِجالنا وهه نا وریمح تْکاهللاِ ه نا وهه یعنی به خدا سوگند که خوابگـاه شـتران مـا اینجاسـت و     . و
  . شوند و اطفال ما ذبح می، شود و مردان ما کشته شده اینجا است که خون ما ریخته شده و هتک حریم ما می

ویژه در مؤمن که موقـع نزدیـک شـدن مـرگ     . توان گفت قدري طبیعی است ر این موضوع زیاد و متواتر است و میاخبار د  
زیـرا روح در حقیقـت خبـردار    ، شـود  شود و کلمات تطیر و مرگ بر زبان رانده مـی  عالیق دنیوي کم شده و حال تجرّدي پیدا می

حتّـی  ، اند ب در تواریخ دربارة بعضی از اشخاص نیز در هر زمانی ذکر کردهو حکایات در این با. شده هرچند ظاهراً التفاتی ندارد
  . شوند براي غیر مؤمنین نیز ذکر شده و در هر دسته پیدا می

اولیا و دوستان حق چون روحشان کامل است این معنی را بهتر درك کرده و بالصراحه در بعضی موارد خبر مرگ خود  البتّه  
نیز خبر به مرگ خـود داد و در  ) ع(خبر داد و علی بن ابیطالب ) ص(رسول اهللا  تبن) س(است که فاطمه چنانکه منقول ؛ دهند می

  . است که خبر به مرگ خود داد) ع(آن شب تطیرّاتی نیز زده و اخبار مذکور نیز از حسین 
اً و عامداً بـراي آن خیـال عـالی کـه     عالم) ع(گوید حسین  دکتر ماربین آلمانی به طوري که در السیاسه الحسینیه ذکر شده می  

 ه بنیدر سر داشت تن به مرگ داد و در کشته شدن براي پیدایش نهضتهاي ضددانست یزید به واسـطۀ   زیرا می، پیشقدم گردید امی
  . نقار خانوادگی بر فرض تسلیم باز دست از او و بنی هاشم برنخواهد داشت

ه  بنـی صدش احیاي مبانی اسالمی بود که نزدیک بـود پایمـال هـوا و هـوس     دانسته رو به مقتل شتافت و ق) ع(پس حسین    امیـ 
سلطنت ) ع(زیرا پس از قتل حسین ، مخصوصاً نسبت به اعمال یزید نگرانی کامل به اسالم داشت و به مقصود خود نیز رسید. شود

بنی مروان منتقل شـد و   به بود لکن از بنی صخر امیه بنیو خالفت هر چند که هنوز در ، یزید دوامی نکرد و ابن زیاد نیز کشته شد
سـبب شـد کـه چـون مـردم      ) ع(و در حقیقت اقدام حسـین  . ده نفر قرب هفتاد سال سلطنت کردند، در آنها نیز دوام زیادي نکرده

ختالفات نیز غالباً این ا. بن یزید بن عبدالملک را نسبت به اسالم دیدند بر او شوریده او را به قتل رسانیدند دهرزگی و مخالفت ولی
  . با هم نزاع داشتند امیه بنیداخلی بود و بزرگان 

  
  ریاست نبود) ع(قصد حسین 

چنانکه سابقین او نیـز  ، علم به شهادت خود داشت معلوم شد که قیام او به قصد سلطنت نبوده) ع(چون دانسته شد که حسین   
فرمـود و بـه    مکّه در ایام حج که موقع اجتماع مسلمین است حرکت نمـی و االّ از ، به این قصد نبودند بلکه قصد اصلی هدایت بود

چـون  ، ولی چون قصدش بیان حقایق اسالم و ترویج احکام دیانـت بـود  . کرد آمدند و قیام می تدریج مردم اطراف به خدمتش می
یا آنکه پس از شنیدن خبـر قتـل   . قصد کشتن او را دارند براي حفظ احترام خانه ترك حج کرد و حرکت فرمود امیه بنیشنید که 

ولـی بـر   ؛ فرمود تا به او ملحق شوند نمود و توقّف می یا آنکه فوراً از اطراف استمداد می، کرد مسلم و هانی از بین راه مراجعت می
  . عکس همراهان خود را نیز مراجعت داد و فرمود که شما به امید فتح با من آمدید برگردید که فتحی نسیت
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اي کـه   قصد سلطنت نداشت آن بـود کـه بـا سیاسـت و علـم و تجربـه      ) ع(دلیل آنکه حسین  146 :ن آلمانی گویددکرت ماربی  
رد و ک و به عالوه خودش هم پیشگویی میدانست که با موجود نبودن اسباب و با اقتدار یزید مقاومت با او ممکن نیست  داشت می

  . روم دن میگفت من براي کشته ش می دهپر از موقع حرکت از مدینه بی
ایـن حادثـۀ غـم انگیـز بـر اثـر       : در بـاب قضـیۀ کـربال گفتـه اسـت      147عن تاریخ االمـم االسـالمیه   ةخضرمی در کتاب محاضر  
، وفا را خورد چه او به قول خیراندیشان و مشاورین عمل نکرده و فریب کوفیان بی، احتیاطی و عاقبت نیندیشی حسین پیش آمد بی

  . با پدرش چه کردنددانست آنها  در صورتی که می
مقصـد و منظـوري بلنـدتر از ریاسـت و سـلطنت      ) ع(چه حسین ، شود ولی جواب این قول با آنچه ما گفتیم به خوبی داده می  

توان در کارهاي او به نظر سـطحی نگریسـت و    صوري داشت و در سیاست و کیاست و عقل و تدبیر هم مقام بلندي داشت و نمی
تدبیري و  اند و او را به بی و قیام او گرفته) ع(بصیرتان که ایراداتی بر حسین  و نیز جواب بعض بی. ی کرداحتیاط آنها را حمل بر بی

چنانکه ابن خلدون مغربی همۀ پیشوایان و اصالح طلبـانی را کـه بـدون    . شود اند داده می عدم رعایت احتیاط در کارها متهم داشته
در قیام خود اشتباه کـرد زیـرا بـدون    ) ع(معتقد بوده که حسین حتّی  اند انتقاد نموده و کردهمهیا بودن وسایل موفقیت اقدام به قیام 

ابوبکر محمد بن عبداهللا بـن العربـی    148و از کتاب العواصم و القواصم تألیف، داشتن نیروي پشتیبان به مخالفت حکومت قیام نمود
آمدنـد و از او   شـد و اگـر چـه مـردم مـی      یـا شـتران خـود قـانع مـی      به خانه یـا مزرعـه  ) ع(اگر حسین «المغافري نقل شده که گفته 

  . »کرد بهتر بود او به آنها توجهی نمی، خواستند که براي مطالبۀ حق برخیزد می
  

  ظلم بنی عباس نسبت به ائمه 
نسبت به ائمه  سعبابا آنکه ظلم بنی : در اینجا سؤالی است که شاید به ذهن بعضی خوانندگان خطور کند و آن این است که  

کشته شـدند و بعـض آنهـا از     عباسبه توسط بنی ) ع(توان گفت بیشتر بود زیرا اغلب ائمه  بلکه می، نبود امیه بنیکمتر از ظلم ) ع(
اس سبب چیست که سلطنت بنی ، )ع(و حضرت هادي ) ع(موسی بن جعفر : مانند، در زحمت و اذیت بودند عباسدست بنی  عبـ 

  نود سال بیشتر طول نکشید؟  امیه بنیو نیم دوام کرد و سلطنت قرب پنج قرن 
  

  امیه دشمن اسالم بودند بنی
بلکه بـه  ) ع(نه فقط نسبت به اوالد علی  امیه بنیچه توضیح دادیم که عداوت ، شود جواب آن از طی مطالب سابقه معلوم می  

س آن از بنی هاشم بود دشمنی داشـتند و اگـر خالفتشـان    بلکه با اساس دیانت اسال، عموم بنی هاشم از مرده و زنده بود م که مؤس
زیرا واضح است که اگر دشمنی بر امري که خالف عقیـدة اوسـت مسـلّط شـود و دفعتـاً      . شد کرد اساس اسالم منهدم می دوام می

                                                
 . رجوع شود به کتاب السیاسه الحسینیه -١٤٦
 . تألیف عمر ابوالنصر، رجوع شود به کتاب یزید بن معاویه -١٤٧
نام کشور (العربی اهل اشبیلیۀ اندلس در صورتی که مؤلف این کتاب ابوبکر بن ، اند بعضی صاحب این کتاب را محی الدین العربی اشتباه کرده -١٤٨
بوده و شیخ محی الدین عارف مشهور محمد بن علی بن محمد الطائی الحاتمی صاحب فتوحات و فصوص و غیر آنها اهل شهر  543متوفی در ) اسپانیا

در کتاب . به حب اهل بیت طهارت است وفات یافته و معروف 638یعنی هفده سال پس از وفات ابن العربی متولد شده و در  560مرسیۀ اندلس و در 
ه منسوب به قاضی ابوبکر بن العربی . میزان التمییز فی العمل العزیز تصریح به حب اهل بیت نموده است دج یف الّ بِس ن ای سالح زیدتَل ی قْ ی و عبارت لَم

اند منظور او این  اند و گفته بعضی این جمله را به اینطور معنی کرده هر چند، و قاضی ابوبکر به عقیدة بعضی از نواصب بوده. است نه شیخ محی الدین
 . بوده که حسین را به نام حمایت از شریعت جدش و به اسم خروج از دین اسالم کشتند و منظور او ذم از حضرت نیست
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ه  بنیلذا وجود . کند تدریجًا اساس آن را منهدم می، نتواند آن را از بین ببرد ت بـود و مـی    مضـرّ بـه جا   امیـتـوان گفـت    معـۀ اسـالمی
تمـام ممالـک   ، کشـتند  زیرا اگر مثالً موسی بن نصیر و پسرش عبـدالعزیز را نمـی  ؛ فتوحات اسالمی نیز به واسطۀ آنها به تعویق افتاد

ف مسلمین می   . آمد و هکذا در سایر اطراف اروپا تحت تصرّ
ی و فاطمی بود بـه حفـظ اسـاس اسـالم و ترقّـی دادن      عباسآنها و خلفاي اسپانیا نیز به واسطۀ رقابتهاي سیاسی که بین  امیه بنی  

ت سیاسـی   ، به همین جهت به تدریج عصبیت و عداوت آنها با اسالم کمتر شده بود، تمدن آن مجبور بودند ولی ابتدا همان موقعیـ
  . زیا سلطنت آنها نیز به نام خالفت اسالمی بود، آنها را به حفظ اسالم وادار کرد

  
  . بنی عباس دشمن اسالم نبودند

و . دشمنی آنها غالباً نسبت به عموم علـویین نبـود  حتّی ، نبودند بلکه عقیدة کامل به اسالم داشتند امیه بنیمانند  عباسولی بنی   
آنها خوف داشتند  و کسانی را که زنده بودند و از، داشتند) ع(اغلب آنان مانند هارون و مأمون عقیدة کاملی به امیرالمؤمنین علی 

و هرچنـد کـه نـزد شـیعه     . از این رو نسبت به امام زمان خـود عـداوت داشـتند   ، داشتند که موجب زوال سلطنتشان شوند دشمن می
لکن چون عداوت نوعی نبود بلکه نسبت به شخص بود لذا وخامت ، دارد) ص(عداوت با امام زمان حکم دشمنی با خدا و رسول 

و . و حکایت متوکّل شاهد مدعا است و سایرین نیز غالباً عمر کامل و خالفت ممتدي ننمودند؛ شد می ظلم نیز عاید شخص خلیفه
ت را اظهـار             عباسسبب دوام سلطنت بنی  ت داشـتند و اغلـب آنهـا ایـن محبـت ظاهري بود کـه نسـبت بـه خانـدان نبـوهمان محب

آب بسـتند و زراعـت   ) ع(نند متوکّل که امـر کـرد بـه قبـر حسـین      ما، فقط چند نفري نسبت به سابقین هم دشمن بودند. کردند می
بارگاه ساخت و مأمون نسبت بـه اهـل بیـت کمـال     ) ع(ولی دیگران اینطور نبودند چنانکه هارون براي مرقد حضرت امیر ؛ کردند

ن کننـد ولـی دیگـران بـه     و معتضد در نظر داشت که امر کند در منابر پس از خطبه معاویـه را لعـ  ، کرد ارادت و دوستی اظهار می
روزي طائع در حالتی که آثـار غضـب   : که گفت 150نقل شده 149و از یکی از خدام الطّائع هللا. جهت آشوب نشدن او را مانع شدند

و ابـن سـمعون وارد   ، از صورتش نمایان بود مرا به احضار ابن سمعون امر نمود و من بر حسب فرمان کسی را به سراغ او فرسـتادم 
روي عن «: نقل کرد و چند مرتبه گفت) ع(و شروع کرد به نصیحت و روایاتی از حضرت امیر ، ت بر طائع سالم کردشده به خالف

پس از آن ابن سمعون عطري به من داد که بـه طـائع بـدهم و    . طائع شروع کرد به گریه کردن، »)ع(امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب 
م سبب چه بود که قبل از دخول ابن سمعون آثار غضب هویدا بـود و پـس از ورود   من عطرا را به طائع دادم و پرسید، بیرون رفت

زبان قـدح و  ) ع(سخن چینان به من گفته بودند که ابن سمعون در حق امیرالمؤمنین علی : به لطف و رأفت تبدیل شد؟ طائع گفت
اش گفتنـد صـحت دارد یـا نـه و اگـر       دربـاره  او را احضار کردم تا از کلماتش پی ببرم که آیا آنچـه ، سخنان ناشایست دراز کرده

چون وارد شد دیدکه تمام کلمات خود را مصـدر بـه نـام آن    . فهمیدم که کالم نمامان در حقّ او درست است او را مجازات کنم
  : 151ی نیز گفته استعباسالنّاصرلدین اهللا . اش دروغ است حضرت کرد و من فهمیدم که کالم سخن چینان درباره

سلٍ و ولی    نَّ عبداً اَتی بِالصالحات غَداً لَو اَ   و ود کُلَّ نَبِی مرْ
لَلِ    ةمؤّلف و عاش ما عاش آالفاً صوماً منَ الزَّ ع بِ م نْ لْواً منَ الذَّ خ  

لَلٍ     ام ما قام قَواماً بِال کَسلٍو ق اماً بِال موص ما صام صام و  

                                                
 . بوده است 381هجري تا سنۀ  363خالفتش از سنه  -١٤٩
 . حاالت ابن سمعون، رجوع شود به جلد اول نامه دانشوران -١٥٠
 . هجري بوده و اشعارش در العروبه فی الدار البوار ذکر شده است 622تا سنه  575مدت خالفتش از سنه  -١٥١
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وی الْجفطار لَلٍ  ولی حوي ا لَلِ    ال یاْ نَ الْبخْشی مرِ ال یحی الْبف غاص و  
 هنْفَعی ثع الْب م وی کذل سفَلَی    لی نینَ عؤْم اَمیرِالْم بالّ بِحا  

سـبب  و ایـن قبیـل اشـخاص در حقیقـت     . )ع(خالصۀ معنی آنکه هیچ عبادتی در روز حشر نافع نیست مگر بـا دوسـتی علـی      
  . دوام کرد عباساز این جهت بود که سلطنت بنی ، ترویج اسالم و تشیع شدند
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  یا نمایش حقایق اسالم) ع(عاشوراي حسین  -11
  

  روز عاشورا 
عاشـورا روز  . کنـد  هـات مـی  اه و مبیـ عاشورا به سایر روزهـا فخرّ . ت بزرگی را دارا استدر صفحۀ تارخ اهمی 152روز عاشورا  

عاشورا روزي است که پیشواي مذهبی ما . عاشورا روز تجدید دولت اسالم است. است امیه بنیگال بیرحمانۀ خالصی اسالم از چن
عاشـورا روزي اسـت کـه بزرگتـرین ارواح بـاالترین      . براي اظهار مرام و مقصود خویش که انتشار حق و حقیقت است قیام نمـود 

عاشـورا روز انقـالب   . علـیم صـفات انسـانیت و فضـایل اخالقـی اسـت      عاشورا روز گشایش دانشگاه براي ت. نمایش اخالقی را داد
عاشورا روزي است که . خونین اسالم است که جانبازان حقیقی اسالم نام فتح و ظفر اسالم را با خون خود بر صفحۀ تاریخ نوشتند

عجـب عیـدي و شـگفت    . و اصـحاب او اسـت  ) ع(عاشورا روز دهم محرّم عید حسین بـن علـی   . جاللت آن به قلم و وصف نیاید
  ! جشنی
و  تاماهل حق بـه واسـطۀ فـتح و غلبـۀ معنـوي و رسـیدن بـه مقصـد        . ب عاشورا در صحراي کربال حق و باطل جشن داشتندش  

و اهر باطل به واسطۀ کامیابی موقّتی دو روزة دنیاي غدار و رسیدن بـه شـهوات نفسـانیه بـا فـرح      ، رسیدن به محبوب خوش و خرّم
آن یکی قصـدش احیـاي رسـوم انسـانیت و وصـول بـه زنـدگانی جـاودانی و         . ین این دو مقصد فرسنگها فاصله استب. توأم بودند

  . دیگري میرانیدن وجدان و برانگیختن طغیان و میل به لذّات فانیۀ دنیویه بود
  

  امر به مراجعت اصحاب 
. شـود  به فتح ابدي و پیروزي دائمی نائل مـی خوش و خرّم بود که فردا در آن شب ) ع(حسین ! غریب شبی بود شب عاشورا  

ه بـود           ) ع(حسین  ت نداشـتند و منظورشـان کشورگشـایی و ریاسـت دنیویـدر آن شب کسانی را که بـا مقصـد او تناسـب و سـنخی
زوال حـق و مقصـد مـن     محبوب مـن ذات بـی  . برگردید که بین مقصد من و مقصود شما بینونت بعیده است: فرمود، مراجعت داد

  : باید بدن را دور افکنم و مجرّدانه سیر کنم، به غیب مطلق استوصول 
  روم به روضۀ رضوان که مرغ آن چمنم     چنین قفس نه سزاي چومن خوش الحانی است

  . و خوشی من نیز در این است که از زحمات دنیا و عالیق بدن دور شوم  
  نان برومراحت جان طلبم و از پی جا    خرّم آن روز کزین منزل ویران بروم 

  : روم دانم و روي به آن می من مرگ را مایۀ عیش ابدي می  
  تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ    مرگ را برگو که در پیش من آي 

  . شما را چه حد آنکه بخواهید با من باشید. ولی نظر شما به جاه و جالل و ملک و مال است و از مرگ گریزانید
  گو میا هر کس ز جان دارد دریغ  در این راه غیر از تیر و تیغ ، نیست

  رو بر تافتن، نیست شرط راه    جاي پا باید بسر بشتافتن 
زیـرا شکسـتن بیعـت مسـلّماً     ، رساند و مخصوص به خود آن حضرت است همین امر نیز نهایت عظمت و بزرگواري او را می  

                                                
است کلمۀ عاشورا به طوري که در قمقام از کتاب آثار الباقیۀ ابوریحان بیرونی نقل شده لغت عبري و اصل آن عاشور بوده و آن دهم تشرین اول  -١٥٢

ور میکه در آن ر بو در قاموس است . سپس عرب روز دهم اول سال خود را که محرم است به آن نام نامید، گفتند وز یهود روزه گرفته و آن را روزة ک
 . و عاشور روز دهم محرم یا نهم و تاسوعا روز قبل از آن است، عاشورا و عشوراء به مد و قصر
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نَّما  ثَ فَا هخالف شرع و عقل و مستلزم عقاب است که در قرآن است فَمنْ نَکَ لی نَفْس ثُ ع کُ ولی آن حضرت براي رفـع ایـن   . 153ینْ
البتّـه مسـئولیت عقلـی و    . مسئولیت بیعت را به کلی از گردن آنها برداشت و نبوده انگاشت تـا مراجعـت آنهـا نقـض بیعـت نباشـد      

نیت شرم نکرده حسین آنها هم از وجدان خود و شرافت انسا. رود ولی مسئولیت ظاهري شرعی را کمتر فرمود وجدانی از بین نمی
  . را تنها گذاشتند) ع(

  
  نشانی دوست واقعی 

چه دوست آن است که در بلیات و مصائب شخص را تنها نگذارد و ترك ، کند در این موارد دوست از دشمن امتیاز پیدا می  
بِ االَحوالِ علم جواهرُ الرِّ: فرمود) ع(چنانکه حضرت امیر . دوستی نکند کامنَـه   وفی تَقَلُّ رائرَ الْ السـ ح تُوضـ اماالَی و نیـز بـه    154جالِ و
ک عنْد الشَّدید: کمیل فرموده عقُـد عنْـک عنْـد الْجریـرَ     ةاَخُوك الَّذي ال یخْذُلُ ال ی ت صـمیمی و       155ةو و اینطـور دوسـتی کـه محبـ

د آن مانند کبریت احمر کم بلکه چون عنقـا در میـان   وجو. شود و هر وقت پیدا شود باید قدردانی کرد خالص است کم یافت می
  : چنانکه گفته شده، ابناء زمان نایاب است

 یف لٍّ ونْ خع النّاس ت   فَقالُوا ما الی هذا سبیلٌ    سئَلْ
ت بِذَیلِ حرٍّ  نْ ظَفَرْ ا کسنْیا قَلیلٌ    تَم ی الدرَّ فنَّ الْح 156فَا  

کنند از همین قبیل اشخاص بوده و همین حال را داشته و دارند و فقـط در   ي دوستی بزرگان کرده و میغالباً کسانی که ادعا  
کرد چند نفـري   دوست واقعی که جان خود را فداي حضرتش می) ص(چنانکه براي حضرت رسول . وقت خوشی دوست بودند

نیـز بـیش از چنـد    ) ع(بـراي حضـرت امیـر    . فرار کردنـد را تنها گذاشته ) ص(و دیگران در غزوة حنین و احد پیغمبر ، بیش نبودند
همچنین نسـبت بـه حسـن بـن علـی      . کسانی که ادعاي دوستی او را داشتند در صفّین تکفیرش کردند، نفري دوستدار حقیقی نبود

ود بـه کـربال و   هم همین قضیه در بین راه و موقع ور) ع(پس از صلح معاویه همه زبان اعتراض دراز کردند و نسبت به حسین ) ع(
، را در مقصـدش همراهـی کنـد و پیـروي نمایـد     ) ع(توانـد حسـین    البتّه کم کسی مـی . شب عاشورا رخ داد و دسته دسته برگشتند

  : امر خطیر و مهمی را در نظر داشت) ع(حسین 
  جانبازانند تا نبازي نائی    اینجا ره رندان سراندازان است 

  
  نی و قوت جاذبۀ حسی) ع(عده یاران حسین 

ولـی در اینکـه اغلـب    ، هسـت ) ع(اقوال دیگر نیز راجع به اصـحاب حسـین   ، براي حضرتش قرب هفتاد و دو نفر باقی ماندند  
  . اصحاب رفتند و عدة قلیلی ماندند اختالفی نیست

و ، ت کـرده همین اندازه از اصحاب هم که پیدا شدند به واسطۀ جاذبه و قوت قلب و کمال حسینی بود که ایـن عـده را تربیـ     
سولِ اهللاِ االَ ثَالثَه: رسیده) ع(چنانکه از معصوم ، شد ده بیست نفر یاور هم پیدا نمی) ع(براي سایر ائمه  ر دع ب النّاس تَدربعضـی  ، 157ا

                                                
 . ر خود نموده استیعنی هر که خلف کند به ضر. 10سوره فتح آیه  -١٥٣
 . کند شوند و روزگار اسرار پنهان را آشکار می مردان بزرگ و کمیاب شناخته می، یعنی در زیر و رو شدن حاالت -١٥٤
 . یعنی برادر تو کسی است که در سختیها ترا خوار و شکسته نکند و در مواقع گرفتاري از کمک تو باز نایستد -١٥٥
یعنی از مردم دربارة دوست وفادار پرسیدم گفتند ، بغداد بوده ةزي که در زمان مقتدي به امراهللا قاضی القضامنسوب است به شیح ابواسحق شیرا -١٥٦

 . اي را پیدا کردي او را از دست مده که آزاده در جهان کم است اگر آزاده، بدان دسترسی نیست
 . یعنی پس از پیامبر خدا همه از دین برگشتند جز سه تن یا هفت تن -١٥٧
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ه گفته ع بالّ سد خـویش همـراه   اي به ظهور رسانید که جمع کثیري را بـه خـود کشـانیده بـا مقصـو      چنان جاذبه) ع(ولی حسین . اند ا
، زیاد بودند و جمع زیادي هم در اطراف و جوانب شـهید شـدند و بعضـی محبـوس بودنـد     ) ع(در حقیقت یاوران حسین . ساخت

س آگاه نشدند یا راه دور مانع بود که در آن روز برسند شاید بعضی هم به واسطۀ گوشه و آنهایی که در کربال . گیري و عدم تجس
هفتاد و دو نفر بودند که هر یک از آنها چنان داد مردي و مردانگی دادند که سرمشق تمـام افـراد بشـر    حاضر بودند و شهید شدند 

  . شدند
ل اهللا فرجـه  (بنابر آنچه در اخبار است فقط حضرت حجه بن الحسن قائم آل محمد    کـه مهـدي منتظـر و موعـود اسـت      ) عجـ

و عموم اولیـا یـاوران حقیقـی آنـان کمتـر از      ) ع(هند بود و سایر انبیا و سیصد و سیزده نفر خوا) ع(اصحابش بیشتر از یاران حسین 
همین امر است که این اثرات بزرگ را از آن . شود لذا حضرتش از نوابغ دهر و از فرائد دوران شمرده می، بودند) ع(یاران حسین 

  . جوانمرد باقی گذاشت و اصحابش را نیز به بزرگواري در تمام عالم معرّفی نمود
  
  شان دادن منازل اصحاب ن

ولی قـوة جذّابـه و   . آن حضرت در شب عاشورا کسانی را هم که باقی ماندند تکلیف رفتن کرد و قضایاي فردا را بیان فرمود  
آري بایـد اینطـور   . مغناطیس حقیقی حسینی چنان آنها را به خود جذب کرده بود کـه آنـی روي گردانیـدن از او را مایـل نبودنـد     

پروانـه نتوانـد آنـی    . تواند مادامی که گل در جلو روي اوست نظـر از او بـردارد   بلبل نمی. اید نظرش به معشوق باشدعاشق ب. باشد
از ایـن جهـت هـر یـک از     . دیگـري را نخواهـد  ، عاشق جـز معشـوق  . سوزاند خود را از شمع دور کند و در عشق شمع خود را می

د بـن بشـیر    . دارند ترك مالزمت حضرت را نخواهند کرد اصحاب جوابی گفتند به این مضمون که تا جان در بدن از جمله محمـ
بود که براي او خبر آوردند که پسرش در جنگ دیلم در سر حدات ري اسیر شده و باید براي او فدیه بدهـد تـا آزاد    158حضرمی
ی اخبـار مبلغـی هـم نقـد داد و     حضرت او را مرخص فرمود و لباسهایی به او داد که هزار دینار قیمت داشـت و بنـا بـه بعضـ    ، شود
او عرض کرد جان خودم و جان فرزندم را با خـدا حسـاب   . بیعتم را از گردن تو برداشتم بشتاب و فرزندت را خالص کن: فرمود

بـه خـدا سـوگند چنـین     ! هیهات آیا ترا ترك گویم و سپس احوالت را از کاروانیان و رهگذران بپرسم: سپس گفت، خواهم کرد
  . واهد شدچیزي هرگز نخ

پس از آنکه از جان گذشـتگی  . سایر اصحاب هم هر کدام جوابی گفتند که همه داللت بر فداکاري در راه آن حضرت بود  
اي که براي آنها در بهشت معین شده  آن حضرت آنان را دعاي خیر گفته پس از آن منازل و مقامات عالیه، و ثبات آنها معلوم شد
  . بود به آنها نشان داد

آنهـا چـون از خودگذشـتند بـه مقصـود      . خود دیۀ او گشت، ي آنکه از خود گذشت به خدا رسید و آن را که حق کشتآر  
و ماسوي در قبضـۀ  ، زیرا او به عقیدة شیعه صاحب اختیار عوالم غیب و شهود، هادي آنها گشت) ع(رسیدند و نور والیت حسین 

لکه قلب مؤمن بهشت است که پس از رفـتن از دنیـا بـه صـورتهاي زیبـا و      ب، راه بهشت نیز همان قلب مؤمن است. قدرت او بودند
چنانکه انسان همان جنین است که تطـوراتی دارد و پـس از آن بـه صـورت نیکـو و سـیرت پسـندیده        ، شود فزا تبدیل می مناظر دل
س می یِ. شود متلبع بصنَ اینِ بؤمالْم ب حمنِ دلیل است بر آنکه آن حضرت منازل را به  رحمن نیز اشار به مقام والیت است و قَلْ الرَّ
یعنی حجاب مادیت و توجه دنیا که رفع شد و موانع از بین رفت آن حضرت جلوة محبوب را ظاهر کرد و حقیقت . آنها ارائه داد

گرفتنـد و   شدن پیشی مـی پس از آن به اشتیاق وصول به آن مقامات هر یک از اصحاب بر دیگران براي کشته . را به آنها نشان داد

                                                
 . اي از قحطان یا به حضرموت دارد که بیابان و شهري است در یمن ضرمی به حاء مهملۀ مفتوحه و سکون ضاد معجمه و راء مفتوحه نیست به قبیلهح -١٥٨
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آمد بعد از مشاهدات شب عاشـورا خودشـان از شـوق زیـاد قالـب       حال آنها طوري شده بود اگر فرضاً قضیۀ عاشورا هم پیش نمی
  . کردند تهی نموده به عالم اصلی پرواز می

  
  ترتیب صفوف در عاشورا 

ختالفـات زیـاد و وضـع جنـگ را بـه اخـتالف       در اینجـا ا . صبح عاشورا ترتیب صفوف شد و طرفین آمادة جنـگ گردیدنـد    
اند که تـا   بعضی جنگ مغلوبه را مقدم نوشته و برخی جنگ تن به تن را جلوتر گفته و پس از آن جنگ مغلوبه را نوشته. اند نوشته

  . بعدازظهر از جنگ انفرادي شروع شد، ظهر طول کشید
کنند و جنگ تن بـه تـن آن اسـت کـه یـک نفـر از        جنگ مغلوبه جنگی است که ارتش دو طرف به هیئت اجتماعی جنگ  

  . طرفی مبارز خواسته و یک نفر از قشون دشمن او را مقابل شود
چون بسیار مایل به فخر و نام نیـک در  ، شود آن است که جنگهاي عرب غالباً انفرادي بوده آنچه از تواریخ عرب مستفاد می  

خواسـتند کـه زودتـر     ند و در مواردي که از تمادي ایام جنگ خسته شده مـی خواستند که نام آنها بما زندگی و مرگ بودند و می
  . شد فراغت حاصل کنند جنگ مغلوبه شروع می

  
  وضع قشونکشی و دستجات قشون 

الجـیش و در حکـم پـیش     مةیک قسمت جلوتر از همه واقع بودند و اینها مقـد : شدند در جنگها قشون به پنج دسته منقسم می  
و دیگري در طرف چپ که میسره است ؛ گویند ک قسمت در طرف راست که میمنه بود و امروز جناح راست میی؛ قراول بودند

قسـمت مرکـزي را قلـب    ؛ الجـیش بودنـد   ةقشدند و مسمی به سا و قسمتی هم در مؤخّر لشگر واقع می؛ شود و جناح چپ نامیده می
تا از شرّ دشمن محفوظ بوده و به همـۀ افـراد   ، گرفتند قسمت قرار می گفتند که فرمانده کلّ و افسران ارشد و ستاد در آن لشگر می

و قسمتها نیز نزدیک باشند و بتوانند به همه دستورات داده از حاالت آنها بـا اطـالع باشـند و هـر یـک ضـعفی پیـدا کـرد کمـک          
از ایـن قسـمتها را کـردوس    و در روم هـر یـک   ، هر یک از قسمتهاي دیگر داراي فرمانده مخصـوص بـه خـود نیـز بـوده     . برسانند

  . گفتند می) کرتیس(
و مسلمین به واسطۀ مراوده بـا ایـران و روم و پـس از آن    ، این ترتیب دراوایل اسالم هنوز معمول نبود و به تدریج ظهور کرد  

قشـون را  خود لشگرکشی زیاد نیز دسـتورات و قـوانین و نظـم و ترتیـب     . با سایر ممالک قسمت قشونی خود را هم تکمیل نمودند
  . کند ایجاب می

و چون قسـمت مهـم و معظـم    ، رموك بودیاول کسی که در اسالم بدین ترتیب تسویۀ صفوف نمود خالد بن ولید در جنگ   
گاهی هم به واسطۀ کمی عدد بـه همـین   ، شود لشگر در میمنه و میسره و قلب بودند لذا در تواریخ از همین سه قسمت نام برده می

  . شدند سه قسمت تقسیم می
امیه که فرماندهی آن با عمر بن سـعد وقـاص بـود     در قشون بنی، در کربال نیز صبح عاشورا به همین طریق تسویۀ صفوف شد  

ها  بر پیاده 159ها و شبث بن ربعی عروه بن قیس فرمانده سواره. الجوشن سپرده شد میمنه به عمرو بن الحجاج و میسره به شمر بن ذي
  . گماشته شده بود

اس بـن علـی      ) ع(قشون حسین در    ر االسـدي در میسـره و عبـلـوا و پـرچم   ) ع(زهیر بن قین البجلی در میمنه و حبیب بن مظه

                                                
 . شبث به فتح شین و باء موحده و در آخر آن ثاء مثلثه و ربعی به کسر راء و سکون باء و آخر آن عین مهمله است -١٥٩
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  . در قلب لشگر جاي گرفته بود) ع(داشت و خود حضرت سیدالشّهدا 
  

  ) ع(تدبیرهاي حسین 
خیـام را در  : از جمله آنکه. تّخاذ کردکه وقوع جنگ را حتمی دید تدابیري براي آن و براي حفظ زنان ا) ع(حضرت حسین   

بـراي آنکـه زنهـا    ، پشت تلّی بر پا کرد که این تلّ مانع از مشاهدة قشون دشمن باشد و این تلّ بین خیام و میدان جنگ فاصـله بـود  
 زیـرا مشـاهدة اوضـاع نـامالیم بـه خصـوص ایـن قبیـل اوضـاع کـه حکایـت           . حالت جنگ و اوضاع ناگوار قتال را مشاهده نکنند

خونریزي مخصوصاً کشته شدن اقارب باشد موجب اضطرار و فزع است و براي اشخاص ضعیف القلب به ویژه زنان که رقّت آنها 
و ممکن است جزع و فزع آنها مردان را متزلزل نموده از ستیز و آویز بـاز دارد  . کند زیاده از مردان است این حالت بیشتر بروز می

و بـه همـین جهـت    ، شـود  کند و موجب شماتت و سرزنش دشمن و وهـن نیـز مـی    لبش زودتر اثر میزیرا نالۀ زن به واسطۀ رقّت ق
  . حکم جهاد از زن برداشته شده و جنگ بر او واجب نیست

  
  حفر خندق

خندق حفر کنند و چون آب نداشتند آن را از هیزم پر کنند که روز بعـد  ، دیگر آنکه در شب عاشورا امر کرد که گرد خیام  
از تواریخ مستفاد است که کندن خندق قبل از اسالم در میان عرب مرسوم نبوده و در غـزوة احـزاب حضـرت رسـول     . دآتش زنن

  . باشد به دستور سلمان فارسی به حفر خندق امر نمود و حتّی کلمۀ خندق هم معرّب کنده می) ص(
نکـه زنهـا از آسـیب غـارت و     یبراي اهم ) ع(حسین ، شود حفر خندق براي اشخاص محصور است که مانع هجوم دشمن می  
  . حمله نکند، اندازي دشمنان محفوظ باشند به حفر خندق در اطراف خیام امر نمود که دشمن در بین گیر و دار جنگ دست
دیگر قضیۀ تغییر دادن ترتیب نصب خیام بود که چون امر جنگ مسلّم شد در شب عاشورا امر کرد خیـام زنـان را در وسـط      

که از همه بزرگتر و محلّ اجتماع زنها بود در وسط خیام زنان و خیام انصار گرداگرد خیام ) ع(خیمۀ حضرت زینب نصب کنند و 
به طوري خیام را متّصل کرده طنابهاي آنها را نزدیک به هم قرار داده و تو در تو کرده بودند که جـاي رفـت و آمـد    . دیگران بود

مر تمهید مهمی بود براي آنکه دشمن در بین جنگ و گرفتاري زد و خورد نتواند بـه خیـام   و این ا، پیاده نبود تا چه رسد به سواره
  . دانست امیه آگاه بود و قبایح اعمال آنها را می چون حضرت از حاالت و اعمال بنی؛ اندازي کند دست
در جنگ مغلوبه چهل و دو تـن  ، آرایی و جنگ بودند این تدابیر قبل از روز عاشورا بود و روز عاشورا از صبح مشغول صف  

  . کشته شدند و جمع قلیلی باقی ماندند
  

  اختالف در تقدم و تأخّر اصحاب در شهادت 
اس بـن علـی       . در تقدم و تأخّر اصحاب در کشته شدن نیز خالف است   نویسـد کـه در    مـی ) ع(چنانکـه ابومخنـف دربـارة عبـ

در تاسوعا ) ع(لماي اهل سنّت است در کتاب نورالعین فی مشهد الحسین و شیح ابواسحق اسفراینی نیز که از ع، تاسوعا شهید شد
و برخـی  ، گوینـد اول کسـی کـه از بنـی هاشـم کشـته شـد او بـود         یاغلب را عقیده آن است که در عاشورا بوده بعضـ . نویسد می

اس     . شـدند  بعد از او کشته) ع(اند اوالد حسنین  برادرانش و جمع دیگري را نیز پیش او ذکر کرده و گفته گروهـی برآننـد کـه عبـ
  . بود و پس از او خود حضرت شهید شد) ع(آخرین شهید راه حسین 

  
  ) ع(شهادت علی بن الحسین 
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 160اکبـر  علـی : نویسـد کـه   شیخ مفید در ارشاد و مجلسی اول در شرح فقیـه مـی  : نیز اختالف است) ع(دربارة علی بن الحسین   
اد بود و علیو نیز در ذیل زیارت ابـی عبـداهللا وجـه تسـمیه بـه ایـن کنیـه را        . بود که در کربال کشته شداصغر جوانی  حضرت سج

آورده کـه  ، کتـاب زیـارات  ، ابـن ادریـس در سـرائر   . عبداهللا نام داشت، اینطور ذکر کرده که طفل رضیعی که در کربال شهید شد
ش امیرالمؤمنین  علی مـی  ، یات نقل کردهروا) ع(اکبر در زمان عثمان متولّد شده و از جد کنـد و گویـد    و در آنجا قول مفیـد را رد

کـوچکترین اوالد  ) ع(چنانکه علی ، اکبریت از حیث سن شرط نیست، شود چه در امامت دلیل بزرگتري او نمی) ع(امامت سجاد 
گوینـد آنکـه کشـته شـد      و بنا بر این قول حضرت سجاد از برادر خود که در کربال کشته شد کوچکتر بود و بعضی. ابوطالب بود
بنا به این قول آنکـه مـادرش   . امام شد مادرش لیال بود و در زمان عثمان متولّد شد) ع(و آنکه بعد از امام حسین  161مادرش ام ولد

  . ولی این عقیده خالف مشهور است؛ شهربانو بود مقتول شد
اوسـط   علـی ) ع(م بود و در کربال کشته شـد و سـجاد   اکبر فرزند بزرگتر اما آورده شده که علی 162در کتاب تاریخ آل محمد  
اصغر نوزده ساله بود و در کربال جنگ کرد و کشته و اول قتیل اوالد ابیطالب  علی 163 :نویسد عمر ابوالنّصر در کتاب خود می. بود
د همۀ پسران خود را علـی و  بعضی را عقیده است که چون حضرت را عالقۀتام و محبت زیاد به پدر و مادر بزرگوار خود بو. بود

العابدین است علی و پسر بعـد از او را بـراي امتیـاز و اشـاره بـه اینکـه پسـر         فرزند بزرگ را که زین، همۀ دخترها را فاطمه نام نهاد
قـولی در   اصغر نام نهاد که بـه  و سوم را هم گویند علی، اکبر نامید و او در کربال شهید شد علی، سومی هم نام علی خواهد داشت

  . در هر حال موضوع بحث تنقیح این اختالفات نیست. کربال شهید شد
شود که او اول قتیل بـوده   از عبارت ابن ادریس که قسمتی از آن ذکر شد معلوم می: در موقع کشته شدن او نیز خالف است  
لُوا نَعش اَخیکُم الی . است مح مٍ انی هاشتْیانَ باز عبارت معروف یافطاط هاشـم   آیـد کـه پـیش از سـایر بنـی      نیز اینطور برمـی  164الْفُس

لَیک یا اَولَ : و عبارت آن چنین است، کشته شده و زیارت معروفه که سید بن طاوس روایت کند بر این قول داللت دارد ع الم اَلس
براهیم الَْخلیلِ ا اللَهنْ سلیلٍ م رِ سلِ خَینْ نَسلَّ، قَتیلٍ م ص     مـاً قَتَلُـوكقَتَـلَ اهللاُ قَو ذْ قـالَ فیـکا لی اَبیک ع و کلَی و در همـین   165ی اهللاُ ع
  . اند زیارت نام طفل رضیع را عبداهللا ذکر کرده

گروهی برآنند که آخرین کسی که به جنگ رفت او بود و پس . بعضی گویند علی در جنگ مغلوبه به شرف شهادت رسید  
فاء و ناسـخ و غالـب کتـب      ةروض مخنـف و بحـار و   در تاریخ ابی. عد از او خود حضرت شهید گردیداز او برادر رضیعش و ب الصـ

  . مقاتل این قول ذکر شده است
  

  ) ع(قاسم بن الحسن 
و جمعی قبـل از اوالد  ، بعضی پیش از برادرش عبداهللا و گروهی بعد از او: نیز اختالف است) ع(در شهادت قاسم بن الحسن   
و از کلمۀ غالم نیز کـه در بعـض اخبـار اسـت     ، اند و سنّ او را نیز کمتر از پانزده سال گفته. اند برخی بعد از آنان نوشتهو ) ع(علی 

                                                
 . یعتی علی بزرگتر و علی کوچکتر، صفی است نه اسمیکلمۀ اکبر و اصغر و -١٦٠
 . ام ولد کنیزي را گویند که از آقاي خود حامله و صاحب اوالد شده باشد -١٦١
 . این کتاب تألیف قاضی بهجت بهلول افندي است) 242و صفحۀ  140صفحۀ (رجوع شود به ترجمۀ کتاب  -١٦٢
 . »الشهید القتیل«م اول فصل هشت، رجوع شود به کتاب یزید بن معاویه -١٦٣
 . یعنی اي جوانان بنی هاشم نعش برادر خود را به خیام حمل کنید -١٦٤
درود خدا بر تو و بر پدر بزرگوارت که باالي سر تو بر کشندگان ، سالم بر تو اي نخستین کشته شده از بهترین خاندان از فرزندان ابراهیم خلیل اهللا -١٦٥

 . ی را که ترا کشتندتو نفرین کرد و فرمود خدا بکشد کسان
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شود و کلمۀ لَم  چون این کلمه در عربی غالباً براي کمتر از پانزده استعمال می، توان استفاده نمود که به سنّ تکلیف نرسیده بود می
غِ الْحلُم د لُ بر این موضوع صریح استی .  

را بـر زمـان رحلـت    » لم یبلغ الحلم«: اند و عبارت ولی جد امجد در کتاب سلطنت الحسین سنّ او را بیست و چهار ذکر کرده  
چه زفـاف پـس   ، بنابر اینکه واقع شده باشد مؤید این رأي است) ع(و قضیۀ زفاف او با دختر حسین . اند حمل کرده) ع(امام حسن 
  . یدن به سنّ بلوغ استاز رس

  
  حرّ بن یزید و سایر اصحاب 

اند و جمعـی آن   بعضی شهادت عبداهللا بن عمیر را قبل از آن دو ذکر کرده: در حرّ بن یزید ریاحی و پسرش نیز خالف است  
  . ه کشته شدابو مخنف گوید حرّ پس از کشته شدن اصحاب توبه کرد و پس از آن به میدان رفت. اند دو را مقدم شهدا گفته

. در وضع کشته شدن و قاتل هر یک نیـز خـالف اسـت   . در تاریخ هر یک از اصحاب که بنگریم این اختالفات موجود است  
زنـان  . کشته شده بودنـد ) ع(اغلب اخبار جنگ از همان کسانی که براي قتال با حضرت آمده بودند نقل شده زیرا اصحاب حسین 

زیـرا رعایـت   ، شود به تمام اخبار آن اطمینان پیدا کرد طّلع نبودند و به طور کلّی در جنگها نمینیز از جزئیات وقایع میدان جنگ م
از اینرو در قاتل بعض شهدا نیز اختالف پیدا شده است و بعضی براي گرفتن . اغراض شخصی و سود و زیان نیز در آن زیاد است

  . شد ر مدعی پیدا میشدند و براي کشتن یک نفر چند نف جایزه مدعی کشتن شهدا می
با جمعی از اقربا و یاران خود در روز عاشورا به دست قشونی که بـه ریاسـت   ) ع(آنچه قابل انکار نیست آن است که حسین   

  . در حالتی که آب را از او منع کرده بودند، ابن سعد آمده بودند کشته شدند
به آسمان عروج کرد و یکی از ) ع(ضرت چون عیسی بعضی گویند آن ح: بلکه در شهادت خود حضرت نیز اختالف است  
بن اسعد شامی به صورت آن حضرت متشکّل شده و قشون ابن سعد بـه   حنظلةن که به قصد قتل آن حضرت آمده بود به نام یمخالف

ـ ) ع(گمان آنکه او حسین  لَی الْم رینَ عکاف لْ لَ اهللاُ لع جلَنْ ی بیالً است او را کشتند و این دسته به آیۀ و ینَ سـناسـتدالل نمودنـد   166ؤْم .
عظمت قضیه نیز به این است که خود حضرت ، اساس است و در بحار بابی مخصوص در رد این قول ذکر شده ولی این عقیده بی
روایت شده که حضـرت صـریحاً ایـن عقیـده را رد     ) ع(در عیون اخبار الرّضا در این باب خبري از حضرت رضا . کشته شده باشد

هود الی م: فرماید رموده و بعداً میف ع م ده بِع کذل ف غْتالُنی اَعرِ نْ ییال مغْتقْتُولُ بااهللاِ م و نی ا قْتُولٌ والَ منّا اما م و   رَه ولِ اهللاِ اَخْبـ سـ نْ ر
عالَمینَ یعنی همۀ ما جانشینان پیغمبر  ب الْ نْ ررِئیلُ عشویم و خودم نیز به خدا سوگند که کشته خـواهم   ه و میکشته شد) ص(بِه جِب

به من رسیده و جبرئیل از طرف خـدا  ) ص(شناسم و از رسول خدا  شد و مرا به طور مخفیانه خواهند کشت که من خودم او را می
  . او را خبر داده است

  
  )ع(اصحاب حسین 

و اطفال و تمام آنها در ثبات قدم و از جان گذشتگی کامل مرکّب بودند از پیران و جوانان ) ع(اصحاب حضرت سیدالشّهدا   
چنانکه اصـحاب حضـرت رسـول    : بینیم و چون حاالت آنان را با حاالت پیروان بزرگان سابق مقایسه کنیم فرقهاي زیاد می. بودند

نیز از ) ع(میرالمؤمنین اصحاب ا. در جنگ احد آن حضرت را تنها گذاشته فرار کردند و آیین مهر و وفا را فراموش نمودند) ص(
ک به قرآن شدند را کـافر گفتنـد  ) ع(آنان قائم اللّیل و صـائم النّهـار بودنـد و علـی     . اطاعت او سرپیجی کرده به خیال خود متمس .

                                                
 . 141سوره نساء آیه  -١٦٦
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  . )ع(هکذا اصحاب حسن 
ران واقعـی حسـین   یـا . زیادتر بودنـد ) ع(ولی اصحاب حقیقی حسین ، البتّه آن بزرگواران نیز اصحاب وفادار و حقیقی داشتند  

در تـاریخ اسـت   . ذلک روي برنتافتند بلکه چون خبر شهادت خود را شـنیدند خوشـحالی کردنـد    مع، آن همه شدائد را دیدند) ع(
بـه اصـحاب خـود    ) ع(حضـرت سیدالشّـهدا   . کسانی که از اول عمر خود به مزاح مایل نبودند در آن شب با یکدیگر مزاح داشتند

کُم و ال اَوفـی : کند ا خطاب میمباهات نموده و به آنه لَم اَصحاباً اَصبرَ منْ اَع ت زیـرا آنـان بـر دسـت     ، جـاي تمجیـد هـم دارد    167لَس
  . را داشتند و فانی صرف در مقابل او بودند) ع(تربیت و تکمیل شده لیاقت پیروي حسین ) ع(حسین 

پسر مسلم بن عوسجه و دو پسـر عبـداهللا جعفـر    : تل شتافتندجمعی از اطفال نیز مجذوب شده دست از دنیا کشیدند و رو به مق  
  . به عقیدة جمهور خردسال بودند) ع(و چند نفر دیگر بنا به بعضی تواریخ قاسم بن حسن ) عون و محمد(

نها ذلک چند نفر از آ مع، شود که خاري به پاي اوالد بخلد حتّی با آنکه محبت مادر نسبت به اوالد طبیعی است و راضی نمی  
دو طفل خود را به جنگ فرستاد و عبـداهللا بـن جعفـر    ) ع(از جمله زینب . تحریص کردند) ع(اوالد خود را به قتال و یاري حسین 

. و زوجۀ مسلم بن عوسجه پسر را ترغیـب بـه جهـاد کـرد    . نیز آن دو را در موقع حرکت از مکّه به یاري آن حضرت وصیت نمود
: ماد و تازه مسلمان بود پس از جنگ زیاد برگشت و به مادر گفت آیا از من راضی هستی؟ گفتوهب بن عبداهللا کلبی که تازه دا

پـس از شـهادت وي نیـز کـه دشـمن سـر او را جلـو خیمـۀ         . کشته شوي) ع(از تو راضی نشوم مگر وقتی که در پیش روي حسین 
ت مـا سـري را کـه در راه خـدا دادیـم بـر       نویسند مادر وهب آن سر را مجدد به طرف دشمن انـداخت و گفـ   مادرش انداخت می

  . گردانیم نمی
ت مـادري و        . شود معلوم می) ع(در اینجا کمال جاذبۀ حسین    تش طوري در قلوب آنـان جـاي گرفتـه بـود کـه محبـزیرا محب

  . البتّه این قسم اشخاص شایان ستایش و تمجیدند؛ پسري از بین رفته بود
  

  ضیه شهادت طفل کوچک و اهمیت آن در این ق
آن طفل به عقیدة عموم علی و بنا به قـول  . امیه نیز به جایی رسیده بود که از طفل رضیع هم دست برنداشتند قساوت قلب بنی  

  . اند در مدت عمر او نیز خالف است ولی از دو سال بیشتر ننوشته، بعضی عبداهللا نام داشت
شد ممکن بود امر بر بعضی مشتبه و مظلومیت  یرا اگر او کشته نمیز، در حقیقت اتمام قضیۀ کربال به کشته شدن آن طفل بود  

گناه  چه طفل کوچک طبعاً بی، شود و نیز نتایج وخیمۀ این قبیل امور زودتر ظاهر می؛ آن حضرت به خوبی واضح و هویدا نگردد
  ! و قتل او به قانون انسانیت روا نیست

کودکان و زنان و مردانی که در جنگ شرکت ندارند و بمباران شهرهاي کنیم که کشتن  در جنگهاي امروزه هم مشاهده می  
کند که نسبت به کودکان اذّیت  و قانون عقل و وجدان نیز حکم می، المللی است بالدفاع یا مراکز غیر نظامی بر خالف قوانین بین

. بود) ع(ه یکی از عوامل مهم اتمام مرام حسین از این رو این قضی. بخشد لذا اذیت کردن آنها زودتر اثرات خود را می، روا ندارند
گوسـفندان  ، و در قربـانی نمـودن  ؛ کنـد  و واضح است که هر کس براي دوست خود چیزهایی را که لیاقت داشته باشند هدیه مـی 

ایـن   لـیکن قربـانی  ، هرچه داشت از کوچک و بزرگ قربانی راه محبوب کرد) ع(ولی حسین . الیق و کم سال بیشتر جدیت دارد
  : عمان سامانی گوید. طفل از همه مهمتر بود

  در قمار عاشقی شد پاك باز    الجرم چون آن حریف پاك باز 

                                                
 . یارانی شکیباتر و باوفاتر از شما نیافتم -١٦٧
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  مایه را از جزء و از کلّ باخته    شد برون با کیسۀ پرداخته 
  منبسط از کیسه را پرداختن    رقص رقصان از نشاط باختن 

ا به خاك سپرد این بود که دشـمن بعـد نگویـد کشـتن آن طفـل از      و شاید علّت اینکه حضرت از میان شهدا فقط آن طفل ر  
لذا او را به خاك سپرد تا در نتیجۀ نبش قبر و جدا نمودن سر آن طفـل  ، روي عمد نبوده و کسی به قصد قتل وي تیري رها نکرده

ض شوندو گرنه جسد او را که دفن شده نبای، معلوم شود که شهادت او به دست دشمن از روي عمد بوده است   . ستی متعرّ
  

  ) ع(به میدان رفتن حسین 
البتّه قربانیهاي دیگر مقدمـۀ ایـن قربـانی بـزرگ     . مهیاي عزیمت به قربانگاه گردید) ع(چون هیچکس باقی نماند خود حسین   

ان در   ، این قربانی موجب وصال تام و ارتفاع اثنینیت است و حتّی عقل را نیـز در آنجـا راه نیسـت   . عالم انسانیت است چنانکـه عمـ
  : اشعار خود زبان حال حضرت را در جواب جبرئیل گوید

  محرم اسرار ما از یارما    اي محرم اسرار ما : شاه گفت
  اي اي بیگانه لیک تا اندازه     اي گرچه تو محرم به صاحب خانه
  اي وانکه از نزدش پیام آورده    اي  آنکه از پیشش سالم آورده

  تو رازش جمله در گوش من است بی    است حجاب اینک در آغوش من بی
  پرده کم شو در میان ما و دوست    جبرئیال رفتنت زینجا نکوست 

  
  هدایت جوان نصرانی

کار خود را کرد و جوان نصرانی را که به قصد قتل آن حضرت آمده بـود کشـانیده او   ) ع(در همین حالت نیز جاذبۀ حسین   
در این مورد با آن جـوان و هـدایت کسـی کـه مـدتها در طلـب حـقّ و حقیقـت بـوده و          خود مکالمۀ . نیز اسالم آورد و کشته شد

، آن هم در چنین حالی که این همه دشمن دور او را گرفته و این همه بالیا وارد شده، مجاهده نموده و هنوز به مقصد نرسیده بود
بدنش وارد آمده قواي بدنی تحلیل رفته و در حـال   زخمهاي فراوان بر، ف اسیري هستندرُزنها در شُ، اصحاب و اقوام شهید گشته

  : توان گفت می! بزرگتر دلیل و شاهد عظمت این یکتا قائد است که بشري است فوق بشر، احتضار است
شَر ) ع(ها حسینٌ  ب فشَرٌ کَیر    بظَه لّی و فیه تَج ه ب 168ر  

ود او از اول عمر راهنمایی گمگشتگان بوده کـه در ایـن حـال نیـز     شود که یگانه منظور و مقص و در اینجا به خوبی معلوم می  
  . آن جوان را هدایت کرده در ردیف شهداي کربال قرار داد

  
  ) ع(قضیۀ جانگداز شهادت حسین 

کـه بـه واسـطۀ    ، در این مورد نیز عظمت و قوت قلب خود را نشان داد و قاتل خویش. شهید شد) ع(پس از او خود حضرت   
گـاه پیغمبـر    و از جهت معنی به واسطۀ اینکه گلوي آن حضرت بوسـه ، لب و لرزش اندام به ویژه دست و کندي خنجراضطراب ق
و مقصود حقیقی او این بود که زودتر به مقصود . که سر مرا از پشت ببر: فرمود، نتوانست سر آن حضرت را از گلو ببرّد، خدا بود

                                                
 . خداي او در او تجلّی و ظهور نموده است، بشري است ولی چگونه بشري) ع(آگاه باش حسین  -١٦٨
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عمـر ابوالنّصـر در   . و به عالوه عظمت قضیه و اجر او نیز زیادتر باشد، لوم گرددهم بر همه کس مع 169برسد و نهایت شقاوت شمر
اي بر زیر گلوي مبارکش فرود  و معروف آن است که سنان نیزه، سنان بن انس آن حضرت را ذبح کرد: نویسد که کتاب خود می

ور و  در خبر زیار. آورد که حضرت مدتی بیهوش بود و سپس شمر آمد و سر حضرت را برید نْحـم رُهنْ نَحلی م ع الم ت است اَلس
بریدند باز به زودي روحش به مقـام   این عبارت داللت دارد که نیزة سنان کار آن حضرت را تمام کرد که اگر بعداً سر را هم نمی

ـ ، نخست تیري انداخت 170اند که حصین بن نمیر بعضی هم گفته. گردید قرب نائل می جمعـی  ، ر را بریـد سپس فرود آمده سر مطه
از کشـف الغّمـه   . انـد  بن یزید اصبحی را قاتـل گفتـه   171اي خولی هم مهاجر بن اوس تمیمی و گروهی کثیر بن عبداهللا شعبی و عده

اند که شمر  بعضی هم گفته، زد آنگاه خولی سر را جدا کرد) ع(نصر بن خرشه ضبابی شمشیري بر گلوي حسین : منقول است که
  . وان یمامی سر را جدا کردقاتل بود و ابن ج

  
  ) ع(انقالب عالم در قتل حسین 

اگر در ظاهر واقع نشده باشد در مرتبـۀ واقـع   ، اند از قبیل گرفتن خورشید و زمین لرزه و گردباد زیاد آنچه در این موقع نوشته  
  . سد تمام اجزاء مضطربندزیرا امام به عقیدة شیعه قلب عالم است و چون به قلب آسب بر، و حقیقت درست و محقّق است

چنانکه ابن حجر عسقالنی در کتاب صـواعق محرقـه ذکـر کـرده و     ، این قسمت حتّی در بعض کتب اهل سنّت مذکور است  
از جمله آسمان بـه طـوري تاریـک شـد کـه      ، خالصۀ ترجمۀ آن این است که در روز شهادت آن حضرت آثار زیادي بروز کرد

  . ه مردم وحشت کرده و گمان کردند قیامت بپا خاسته استستارگان در وسط روز دیده شدند ک
از همـه فجیعتـر بـوده البتّـه اضـطراب در قتـل او       ) ع(این اضطراب در رحلت هر یک از انبیا و اولیا هست و چون قتل حسین   
غـوي مـراد   و ممکن است این اضطراب در بعضی لشگر نیز اثر کرده و ملتفت شده باشند و محتمـل اسـت کـه کسـوف ل    ، شدیدتر

  . باشد که از کثرت گرد و خاك جلوي خورشید گرفته و هوا تاریک شده باشد
) ع(بیست اسب سوار با لباس سفید آمدند و نعـش حسـین   ) ع(نقل کنند که پس از قتل حسین  172و آنچه از طرّماح بن عدي  

نسـبت بـه   ، با جمعی از انبیا است) ص(محمد  ولی از مذکرات فهمیدم که پیغمبر ما، من گمان کردم ابن زیاد است، را پیدا کردند
و آن بـه واسـطۀ اتّصـال روح اسـت بـه      ، شد زیرا در موقع اضطراب و انقالب از این قبیل مشاهدات زیاد می؛ حال او صحیح است

بـه هـوش   طرّماح نیز که در میان شهدا افتاده مجروح و بیهوش بود و در آن موقع که آن انقالب عظـیم پدیـد شـد    . عوامل مجرّده
وجهۀ باطنه و روح باقی بـروز  ، انقالب عالم نیز در او مؤثّر شد؛ چون آن اوضاع را مشاهده کرد فکر و واهمۀ خود را باخت، آمد

  . را دید) ص(کرده چشم دلش بینا گردید و پیغمبر 
دن آواز از سـر بریـده کـه    از شـنی ، امثال زن خولی موقعی که سر مطهر در مطبخ آنها بـود : از این قبیل است غالب مشاهدات  

                                                
و شرحبیل . ب بن کالب بن ربیعه بن عامر صعصعه بوداند که پسر اعور بن عمرو بن معاویه و او ضبا نام شمر را بعضی اوس و بعضی شرحبیل گفته -١٦٩

اسماء طبق آنچه در قاموس است به ضم شین و فتح راء و سکون حاء و طبق آنچه در رجال مامقانی است به فتح یا ضم شین و سکون راء و فتح حاء از 
مجدد به زیر ، د و در جنگ نهروان از آنها جدا شدهسپس جزء خوارج ش، بود) ع(و شمر در جنگ صفین در رکاب حضرت امیرالمؤمنین . یمنی است

 . ولی خبث نیت او باقی بود تا باالخره شقاوت را به آخرین درجه رسانید، آمد و از کشته شدن خالصی یافت) ع(لواي امان حضرت امیر 
 . حصین به ضم حاء و فتح صاد مهمله -١٧٠
و بعضی هم خولی ؛ و اصبحی منسوب به ذواالصبح که نام او حارث بن عوف بود، ید یاءخولی به فتح خاء معجمه و سکون واو و کسر الم و تشد -١٧١

 . اند به فتح خاء و واو گفته
 . رجوع شود به مقتل ابی مخنف -١٧٢
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دیدن محمد . را عموم حضّار شنیدند) ع(نسبت به همه کس نبوده مگر در دو مورد که ظاهراً هم واقع شد و آواز سر بریدة حسین 
  . و امثال این قضایا  به چشم باطن بود که عظمت آن بیشتر است از دیدن به چشم ظاهر) ع(و علی ) ص(

و یاران او که این مطائب را براي وصـال تـام و   ) ع(اشورا و شهادت حضرت ابی عبداهللا الحسین این بود خالصۀ وقایع روز ع  
و به عموم جامعۀ مسلمین دستور داد که تا پاي جان اساس مقدس دیانت اسـالم را حفـظ   ، رفع حجب بین او و محبوب قبول کرد
تا جان در بدن داشت در حفظ اساس دیانت کوشـیده و در  ) ع(همان طوري که حسین ، شود نمایند و االّ موجب ذلت مسلمین می

  . راه دین شربت شهادت را نوشید و نام نامی خود را به شهادت و عظمت بر قرار نمود
البتّه مناسب است که جامعۀ شیعه و پیروان آن بزرگوار در روز عاشورا به یاد آن حضرت و پیروان او بوده بیشـتر در اصـالح     

هـاي   زیرا آن روز روزي است که کاروانی از سالکین که مجذوب صرف بودند به وصال دائـم رسـیدند و در  ، باطن خود بکوشند
و بـه  . پـذیرد  و البتّه شخص کریم هر گاه دري باز کند به طفیل مـدعوین جمعـی دیگـر را نیـز مـی     ؛ رحمت به روي آنها بازگردید

زیرا این روز بـراي آنهـا بـاالترین عیـد و جشـن بـود و از آن فرامـوش        ، عالوه روح آنها نیز در این روز بیشتر متوجه پیروان است
  . دهند ندارند و کسانی را هم که به یاد آنها باشند بیشتر مورد لطف و مرحمت خود قرار می

روز عاشوراي آن سال طبق آنچه از عبارت کتاب معجم االنساب و االسرات الحاکمه فی التـاریخ االسـالمی تـألیف زامبـادر       
آفتـاب در  : میالدي بوده و طبق آنچه قبالً از قمقام نقـل کـردیم   680مطابق دهم اکتبر سال ، شود هجدهم میزان شرق معلوم میمست
 . به هر حال در ماه اول پاییز اتّفاق افتاده است. اکتبر بوده است 14یا  13) مهر 22یا  21یعنی (درجه میزان  21
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  )ع(مکارم اخالق حسین ، اخالق در اسالم -12
  

  تقسیم فلسفه 
دانی و علم به علـل اشـیاء اسـت بـه طـوري تفسـیر و تعبیـر         فالسفۀ قدیم یونان و حکماي اسالم حکمت را که به معنی خرده  
. 173اند که تمام معلومات بشري و جمیع علومی را که از آغاز تمدن براي بشر بوده یا ممکن است بعداً پیدا شود شامل اسـت  نموده

و ، انـد  شود از اقسـام حکمـت دانسـته    و هر ملّتی را حکمت نامیده و علومی را هم که به تدریج کشف شده یا میو علوم هر دوره 
این علـم را در مرحلـۀ نخسـتین دو قسـم     . اند به دانستن احوال موجودات همانطوري که حقیقت آنها است حکمت را تفسیر نموده

  : 174اند نموده
: آن هم سه قسم اسـت ، موجوداتی است که وجودشان بسته به قدرت و اختیار بشر نیستاول ـ حکمت نظري و آن علم به احوال  

  . ریاضی و طبیعی، الهی
آن هم یا متعلّق است به شخص از جهت توجه به خود و این . دوم ـ عملی و آن علم به اموري است که مربوط به اختیار بشر است 

و ایـن  ، فعال و اعمالی که صالح حال معاد و معاش عائله و خانوادة شخص استیا آنکه راجع است به ا؛ را تهذیب االخالق نامند
ا آنکه به روابـط یـک جامعـه و ملّـت تعلّـق دارد کـه آن را       ی؛ توانیم آن را قسمی از علم اقتصاد بدانیم را تدبیر المنزل گویند و می

  . شوند جزو آن است جداگانه محسوب میاند و علم حقوق و علم االجتماع که امروز علوم  المدن نام گذارده ةسسیا
اي است در وجود او و مسلّط اسـت   نماید از خُلق انسانی که ملکه گفتگو می، تهذیب االخالق که موضوع گفتگوي ما است  

طبیعی که غیر قابل تغییر اسـت و ایـن خیلـی نـادر اسـت و بعضـی از       : و آن دو قسم است، شود بر قواي او و افعال از آن ناشی می
یابـد و   شود و آن به عادت و ممارست تغییر و تبدیل می و عادي که به اکتسابی نیز تعبیر می. خالق و بعضی اشخاص اینطور استا

  . کند به معاشرت و صحبت فرق می
  

  قوه عالّمه و عماله 
  : علماي اخالق گویند براي انسان دو قوه است  

، به واسطۀ قدرت بر تحصیل مجهوالت به توسط نظر و فکر آن را قوة نظرّیه نیز گویندو ، اول ـ قوة عاقله که قوة عالّمه نیز گویند 
قوة تدبیر هم از جهت قدرت آن بر ترتیب امور بـه حسـب مصـالح    ؛ قوة ممیزه نیز خوانند از جهت اینکه بین نیک و بد امتیاز دهد

  . شود مطلوبه نامیده می
و آن را از وجهۀ جلب منافع و جذب مالئـم  . دارد اي است که انسان را به عمل وامی این قوه ،دوم ـ قوة عملی که عماله نیز گویند 

                                                
ه و متافریزیک آنچه مربوط به ماوراء الطبیع. اند امروز این اصطالح از بین رفته و فلسفه و علم از یکدیگر مجزا شده هر کدام حدودي پیدا کرده -١٧٣

گذارده  شود علم نام آید و به توسط حواس ظاهري ادراك می است و تجربه در آن راه ندارد فلسفه نامیده شده و آنچه تحت تجربه و آزمایش در می
 . دهد بعباره اُخري فلسفه جواب چرا و علم جواب چگونه را می، شده است

) Framcis Bacon(ات دیگري نیز براي علوم شده است از جمله تقسیم فرانسیس بیکن تقسیم، تقسیمی که مذکور شد بر رویۀ ارسطو است -١٧٤
و ، و قسمت دیگر را از قبیل فنون جمیله علوم تخیلی، بعضی را از قبیل تاریخ علوم حفظی، انگلیسی است که علوم را به تناسب قواي دماغی تقسیم کرده

 Auguste(اگوست کنت . و علم اخالق بنا به این قول در علوم نظري داخل است، نظري نامیده استبعضی دیگر را از قبیل الهیات و انسانشناسی علوم 

Conte (آمپر . علوم را از لحاظ بساطت و ترکیب در نظر گرفته است)Ampere ( به مادي و غیر مادي تقسیم کرده و اسپنسر انگلیسی)Spencer) (1820 -
 . قسیم نموده استبر مجرد و محسوس و متضمن این دو ت) 1903



108 
 

  . و از جهت دفع مضار و امور غیر مالئم آن را غضب گویند، شهوت نامند
صـور  افـراط مت ، چون سیر او است در خط مسـتقیم بـه سـوي مبـدأ    ، براي قوة عالّمه در تحصیل علوم نظریه و معارف حقیقیه  

از این . اند مگر به نظر عرفانی که جذب محض و سلوك محض را دو طرف افراط و تفریط گفته، نیست فقط قصور متصور است
  . و مرتبۀ آن فوق مقام تصور و اختیار است، شود وجهه عقاید حقّه و ترقیات روحی و مشاهدات پیدا می

نتایج عاجلۀ دنیویه و براي دو قسم قوة عماله نیـز کـه شـهوت و غضـب      ولی براي عالّمه از وجهۀ تدبیر امور مادي و تحصیل  
  . است حد متوسط و افراط و تفریط متصور است

ه و فرمـانبرداري اوامـر حقّـه و صـرف           ۀ نظریـ ة عقالنیـه نسبت به قـووسط هر یک که عبارت است از مطیح بودن آن قو حد
شود و دو طرف افراط و تفـریط مـذموم و    مطلوب و ممدوح و خُلق نیک گفته می ،اي که براي آن خلق شده کردن آن در وجهه
  . خلق بد و رذیله است

  
  امهات صفات 

ط در مجمـوع سـه   ، حد متوسط شهوت را عفّت و اعتدال غضب را شجاعت، حد وسط قوة عالّمه را حکمت   گانـه را   و توسـ
دو طرف شجاعت تهـور  ؛ دو طرف عفّت شره و خمود؛ زه و بالهت استجرب، دو طرف افراط و تفریط حکمت. اند عدالت گفته
  . و دو طرف عدالت ظلم و انظالم است، و جبن
، سرعت فهـم ، ذکاوت: مثالً از حکمت. شود از هر یک از اینها صفات دیگري که دو طرف آنها نیز مذموم است منشعب می  

ل  ، بـالدت ، آنهـا از قبیـل خیانـت    و افراط و تفریط، شود حفظ و تذکّر منشعب می، صفاي ذهن عـدم  ، کنـدي فهـم  ، سـرعت تخیـ
  . نسیان و امثال اینها در جربزه و بالهت داخل و مذمومند، غفلت، التهاب، ظلمت نفس، قضاوت صحیح

خیـاالت  ، جربزه ـ جربزه در لغت به معنی خباثت و در اصطالح علم اخالق آن است که صاحب آن بر هـیچ فکـري ثابـت نبـوده     
یا آنکه در تمیز خیر و شرّ نظرش مقصور ، ده از پردة متخیله گذشته متخیالت و موهومات را نیز به صورت معلومات در آوردمتعد

مـذموم  ) چون موجب عسر و حـرج اسـت  (مرض وسواس که در شریعت اسالم . بر انتفاعات دنیوي و جلب امور مادي بوده باشد
چه صاحب این مرض به هر خیالی ترتیب اثر داده به گمـان آنکـه عملـش تکمیـل نشـده      ، باشد غالباً ناشی از این جهت می، است

مثالً در هر چیزي اصالت نجاست را به جهت تعمقی که به خیال خـود در امـر   . اندازد مجدداً اقدام نموده خودش را به زحمت می
مخالف ) است مادامی که علم به نجاست پیدا نشودکه طهارت اشیاء (ولی این احتیاط با دستور شرع ، سازد دیانت دارد جاري می

کُم فی الدینِ منْ حرجٍ: در قرآن است. است لَی لَ عع یعنی خداوند در امر دین بر شما حرج و دشواري قرار نداده است 175ما ج .  
یز این صفات از یکدیگر و جدا ولی چون تم، سفیان آن را دارا بود معاویه بن ابی. مکر و تزویر و شیطنت نیز داخل در جربزه است

. گفتنـد  این امر بر عوام مخفی مانـده معاویـه را عـاقلترین مـردم مـی     ، کردن صفات پسندیده از نکوهیده در این موارد دشوار است
هی النّاسِ: فرمود) ع(حضرت امیر  نْ اَدم ت عونَ اهللاَ و الَّ: در ذم این اشخاص است 176لَو الَ التُّقی لَکُنْ خادونَ   یع خْـدمـا ی نُوا وذینَ آم

عرُونَ هم و ما یشْ الَ اَنْفُسرین177َارُ الْماککُرُاهللاُ خَی می کُرُونَ و می 178و .  
اعتقاد به جبر و عقاید غیر مشروعه دربارة حق و غلو درباره انبیا و اولیا و اعتقاد به وحدت و حلـول و اتّحـاد بـه اقسـامی کـه        

                                                
 . 78سوره مؤمنون آیه  -١٧٥
 . بود من زیرکترین افراد عرب بودم یعنی اگر پرهیزکاري نمی -١٧٦
 . کنند و متوجه نیستند ولی در حقیقت با خودشان مکر می، کنند یعنی با خدا و مؤمنین مکر می. 9سوره البقره آیه  -١٧٧
 . ولی خدا بهترین مکر کنندگان است، کند کر میخدا هم م، کنند آنها مکر می. 30سوره انفال آیه  -١٧٨
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ه          ل است از جربزه ناشی میمخالف شرع و عق ه نیـز در تحصـیل معـارف الهیـ ة عقالنیـشود و ممکن است اینها را جـزء قصـور قـو
  . دانست

 179لَهم قُلُوب ال یفْقَهونَ بِهـا : در ذم صاحبان این صفت است، بالهت ـ بالهت کندي قوة عالّمه و تعمق نکردن در امور است   
اَفَلَـم  : و در جـاي دیگـر فرمایـد   . دهنـد  کنند و خیر را از شر تمیز نمـی  نها تعقّل و تفکّر در امور نمییعنی کفّار دلهایی دارند که بدا

لونَ بِها قع ی قُلُوب مضِ فَتَکُونَ لَهی االَرسیرُوا فولی اینها نیز ، اعتقاد به تفویض و امثال ذلک به اعتباري در بالهت داخل است. 180ی
  . عالّمه استدر حقیقت از قصور قوة 

، نجـدت : امثـال ، متفرعات شجاعت ـ از شجاعت که عبارت از قوت قلب و ثبات در امور و استفامت در اطاعت قوة عاقلـه اسـت   
و هر یک از اینها که از حد اعتدال خارج شد از . شود رقّت و کظم منشعب می، تواضع، شهامت، سکون، حلم، صبر، ثبات، همت

ثبـاتی قلـب و روگردانیـدن از     چه جبن عبارت است از تزلزل و بـی ، خل در جبن یا تهور خواهد بودصفات مذمومه محسوب و دا
حـد افـراط و   . داند و تهور توجه کردن به اموري است که عقل احتراز از آنها را واجب می؛ چیزهایی که نباید از آنها رو بگرداند

تواند افراط و تفریط هر یک  نام مخصوص ندارند و شخص متدبر می بعضی هم، تفریط بعضی اخالق به نام مخصوص نامیده شده
و ، باشـد  چنانکه تکبر و خودخواهی و الف زدن و طغیان و گردنکشی و خودبینی از توابع صـفت رذیلـۀ تهـور مـی    . را درك کند

  . بدگمانی نسبت به همه کس و جزع و اضطراب در امور و دنائت و امثال ذلک ناشی از جبن است
، قناعـت ) شـود  صبر و سکون به اعتبـار موضـوع مختلـف مـی    (صبر و سکون ، مسالمت، رفق، حیا: صفات 181فت ـ از عفّت  ع  
و نیز قطع عالیق از لوازم دنیا و دریغ نداشتن جان و مال در راه خدا و مضایقه . شود امانت و عزّت نفس ناشی می، سخا، ورع، وقار

زیرا مراد از عفّت نگاهداشـتن خـود اسـت از لـذّتهایی     ، حرّمات جزء عفّت محسوبندنکردن از صدقات واجبه و مستحبه و ترك م
هر چند بعضی از این صـفات را  ؛ باشد و جلوگیري از هواي نفس و به کار بردن آن در موارد مشروعه که مخالف شرع و عقل می

  . توانیم از متفرّعات شجاعت بگیریم مانند بذل جان و مال در راه خدا می
چه خمودت خوابانیدن و اعمـال نکـردن قـوة    ، ط و تفریط این اقسام جزء رذایل محسوب و در خمودت و شره مندرجندافرا  

  . باشد شهویه است که عقل به آن حاکم و الزمۀ بقاي نوع یا بهداشت تن می
یا بر استفراغ مـواد بـدنی   ، یاجحرص به خوردن غذا زیاده از اندازة احت: شره عبارت است از افراط در شهوات نفسانیه از قبیل  

  . زیاده از حد الزم و غرق شدن در لذّات دنیویه بدون مالحظۀ حسن و قبح شرعی و عقلی آن
غیـر مشـروعه و دوري از    قةحرام کردن محلّالت بر خود و ریاضتهاي فوق الطّـا : شود از قبیل از خمودت نیز صفاتی ناشی می  

مبـاالتی در   شـرمی و ریـا و حسـد و بـی     و حرص و بـی . شود و امثال ذلک غنا نیز محسوب نمیآواز خوش در غیر موارد منهیه که 
  . جمع مال و رعایت نکردن محرّمات شرعیه داخل در شره است

حفظ ، رعایت حقوق زیردستان، توکّل، تسلیم، تودد، حسن قضا، صلۀ رحم، شفقت، وفا، الفت، صداقت: عدالت ـ از عدالت  
  . شود منشعب می) نه زیاده از آن(تأدیب مجرمین بر حسب تناسب جرم  احترام بزرگان و

چه ظلم عبارت اسـت از گذاشـتن چیـزي در غیـر موضـع خـودش و       ، دو طرف هر یک از آنها داخل در ظلم و انظالم است  

                                                
 . 179سوره اعراف آیه  -١٧٩
 . کنند تا داراي دل آگاه و مطلعی بشوند یعنی آیا روي زمین گردش نمی. 46سوره حج آیه  -١٨٠
مقصود اصلی اتصاف به آن  و، شود و بسیاري از این صفات را ممکن است در شجاعت یا غیر آن داخل نمود این تفریعات به اعتبارات مختلف می -١٨١

 . صفات است خواه جزء عفت باشد یا غیر آن
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صـداقتی   و بـی  و رعایت نکردن حقوق دیگران، رعایت نکردن لوازم کمال نفس که موجب ظلم بر اوست. انظالم مقابل آن است
و مراعات نکردن عزّت و وقار و مناعت و رفع ظلم نکردن در مورد لـزوم از اقسـام   . وفایی و امثال ذلک در ظلم مندرج است و بی

  . انظالم است
ل     . ولی باید دانست که انظالم در اصطالح غیر از مظلومیت است   ت موقعی است که عـزّت نفـس تقاضـاي تحمـزیرا مظلومی

  . بر خالف انظالم، بنماید یا آنکه قدرت بر دفع آن نباشد ظلم طرف را
  

  اصول صفات دوازده است
و هشـت  ، چهار از آنها ممدوح و امهات صـفات حسـنه محسـوبند   : از این تقریرات معلوم شد که کلیات صفات دوازده است  

  . روند دیگر مذموم و امهات رذایل به شمار می
ۀ خـود برآمـده اخـالق چهارگانـۀ       این اصطالحات از علماي اخالق ا   ست که گویند شخص باید در مقام اصالح قـواي عقلیـ

و همیشه مراقب باشد که از راه راست که میانه روي است به افراط و تفـریط منحـرف نشـود و    ، ممدوحه را در خویش ایجاد کند
  . حوریان مراتب عقلیه را در آغوش بکشد

  
  در علم ) ص(فرمایش پیغمبر 

که روزي در مسجد اجتماعی بر گرد یـک نفـر   ، از اخالق به فریضۀ عادله تعبیر شده است) ص(یش حضرت رسول در فرما  
کسـی اسـت کـه از علـم تـاریخ و      : به طور نکوهش فرمـود عالّمـه چیسـت؟گفتند   . »عالّمه و دانشمند«: پرسید کیست؟ گفتند، دید

لْم ثَـال . و دانش اینها فضل است نه علم: حضرت فرمود. انساب اعراب واقف است ع نَّما الْ ٌةثَا : ه ة  آیـكَمحفَـر م ـ اَو ـ عـاد  ةيض  اَو، ةِلَ
نةسمه و دسـتورات آن  . ةقائات جازمه و فریضۀ عادله عبارت از اخالق حسنه و سنّت قائمه احکام شرعیحکمه اعتقادیمراد از آیۀ م
  . است
براي رفع صفات رذیله نیز عالجهایی است کـه در کتـب   . تا ملکه شود براي تکمیل اخالق باید ممارست بر این صفات کرد  

مقصود از محاسبه هم این است که خود شخص رفتار . و به طور کلّی ممارست و محاسبه خلی مؤثّر است. اخالق ذکر شده است
: نمایـد کـه فرمـوده اسـت    خود را بسنجد و دقّت کند و آنچه مخالف دستور شرع مطهر به جا آورده کوشش کند که بعداً تـرك  

که مرتبۀ نازلۀ . یعنی پیش از آنکه خداوند و مالئکه به حساب شما رسیدگی کنند خودتان رسیدگی کنید. حاسبوا قَبلَ اَنْ تُحاسبوا
ك است آن اس، آن نسبت به اعمال قالبیه و باالتر از آن محاسبۀ در اخالق است ت که در و مرتبۀ عالیۀ آن که از صفات عالیۀ سالّ

توجه به حق ذکر او در احوال و اعمال مراقبت داشته و رفتار خود را با رضاي خدا تطبیق نموده و محاسبۀ خیاالت نفسانیۀ خویش 
و محاسـبۀ اخالقـی نیـز از نظـر     . که اگر در دل به یاد غیر حق بوده از آن استغفار کند و در آتیـه بـر مراقبـه بیفزایـد    ، را داشته باشد
ولی از نظر تزکیۀ نفس و اصالح باطن شایسته است که محاسـبه داشـته باشـد تـا نـواقص      ، ۀ مادون همین قسمت استسلوك مرتب

  . اخالقی را از خود دور کند
به طـوري کـه در   ، به واسطۀ ممارست بر اخالق خود را به مرتبۀ فضیلت اخالقی رسانید 182چنانکه بنیامین فرانکلین امریکایی  

  . رود و مشهور و از بزرگان اخالق به شمار میاروپا و آمریکا نام ا
  

                                                
١٨٢- Benjamin Franklin )1706-1790( . این موضوع در جلد دوم راه نو تألیف کاظم زاده) ذکر شده است 45در ص ) 1343منطبعۀ برلین در سنۀ . 
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  نظر عرفا در اخالق
تـا انسـانی بـه قـوة خـود بخواهـد از       : چـه گوینـد  ، در این باب مشربی دقیقتر و لطیفتر است) رضوان اهللا علیهم(سلسلۀ عرفا را   

  : که بکوبند سر دیگر برآوردو سر نفس را از هر طرف ، صفتی مذموم جلوگیري بنماید رذایل دیگر ممکن است جلوه نماید
  از فراز عرش تا تحت الثّري    نفس را هفتصد سر است و هر سري 

پس باید تیشه بر ریشه زد و در اول امر خودبینی و تکبر را به واسطۀ تسلیم شدن به امر مربی از خود دور نموده بـه دسـتور او     
صفات و بروز حسنات و ذمائم است به عالم غیب توجه داد و به دست  و دل را که پایتخت کشور انسانی و منشأ، قدم در راه نهاد

، شـوند  چه اگر روي دل به طرف دنیا و کثرت شد صفات ذمیمه بـر حسـنه چیـره مـی    . مربی و استاد سپرد که عالیق دنیا قطع شود
خْواناًفَاَ: که در قرآن است، شود ولی اگر به عالم علوي و تجرّد روي نمود اخالق فاسده اصالح می ه ا تمع بِن تُمحب183ص .  

که ، پس باید اول تسلیم مربی شد و بعد از تسلیم بر وفق امر مربی به احکام شریعت عمل نمود و آداب طریقت را مراقب بود  
بار نیز این امـر  از قرآن مقدس و اخ. جان در گرفته به نور خدایی گردد و آثار الهی از او بروز کند، عالوه بر پیدایش اخالق نیک

  . شود مستفاد می
ولی عقیدة عرفا ، این اختالف عقیده به واسطۀ اختالف در فهم ظواهر قرآن پیدا شده و به هر دو قسم ممکن است تعبیر کرد  

  . دقیقتر و به حقیقت نزدیکتر است
  

  قرآن و اخالق 
القِ: فرمود )ص(در اسالم و قرآن به وجه اکمل و اتم بیان اخالق شده و حضرت رسول    کارِم االَخْ م مِالُتَم ت یعنـی مـن   . بعثْ
و در قرآن جزئیات اخالق نیز ذکر شده و بلکه همانطور که پیش گفتیم مدح و قدح قرآن . ام که اخالق نیک را تکمیل کنم آمده

ع: فرماید چنانکه در حکایت لوط می، نسبت به اخالق و اعمال است نه نسبت به اشخاص نّی ل نَ الْقالینَام کُم ل یعنی من عمل شما . م
  . را دشمن دارم

  
  اخالق قلبی و اعتقادي 

ات و       : به طور کلّی اخالقی که در اسالم دستور داده شده دو قسم است   بعضی راجع اسـت بـه ملکـات بـراي تکمیـل اعتقادیـ
رضـا و  ، تسـلیم ، صـبر ، توکّـل ، انابـه ، ز قبیل توبهیعنی حقّی است بر بنده نسبت به خالق ا، شود اهللا محسوب می توحید که جزء حق

و در قرآن و اخبار در این موضوع فروگـذار نشـده   ، این قسم موجب ترقّی و کمال روح و محکم شدن پایۀ توحید است. اخالص
  . راجع به اخالق ذکر شده است) ع(در جزو سوم وافی نیز اخبار ائمۀ معصومین ، است

  
  اخالق عملی 

ت صـحیح و خلـق نیـک       ، ورات اخالقی قرآن راجع است به عمل اعضا و جوارح و معاشرتبعضی از دست   کـه حـاکی از نیـ
و حقوقی است که بـراي افـراد   ، شود است یا عمل به آنها موجب تصحیح خوي خود و دیگران و تکمیل اتّحاد و اتّفاق جامعه می

تهمت ، و مانند غیبت نکردن، یظ که در اسالم امر شده استصلۀ رحم و احسان و کظم غ: از قبیل، جامعه نسبت به یکدیگر است
و بـه واسـطۀ رعایـت نکـردن     . حسد نورزیدن و سخن چینی ننمودن که بهترین عوامل براي حفظ اتّحاد و وفاق جامعه است، نزدن

                                                
 . رزانی داشت برادر شدیدیعنی شما به واسطۀ نعمت اسالم که خداوند ا. 103سوره آل عمران آیه  -١٨٣
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  . ختالف در جامعه شودممکن است القاي عداوت بین افراد و ایجاد ا، یکی از این دستورات و متّصف شدن به یکی از این منهیات
رو در قرآن از این قسم صفات نهی اکید شده و اهمیت زیاد به فرا گرفتن اخالق اجتمـاعی داده شـده و بیشـتر از قسـم      از این  

ب اَحد 184 :فرماید چنانکه دربارة غیبت می، اول براي حفظ ملیت جامعه رعایت شده است حضاً اَی ع ب ضُکُم ع ب غْتَب ال یاْکُلَ واَنْ ی کُم
وهتُمتاً فَکَرِهیم اَخیه مآیا یک نفـر از شـما دوسـت دارد کـه گوشـت بـرادر       ، یعنی نباید هیچیک از شما غیبت از دیگري بکند. لَح

نَّما الْمؤْمنُـونَ  ا: فرماید چنانکه در آیۀ دیگر می، در این آیه مؤمن را برادر قرار داده. مردة خود را بخورد؟ البتّه از آن کراهت دارید
ه خْو و چـون خـودش مطّلـع    ، و آبروي او را در حکم گوشت بدنش و تکلّم به معایب او را مانند خوردن گوشت او قرار داده 185ا

این کنایۀ بزرگـی اسـت در ذم غیبـت و    . کنند او را در آیه به برادر مرده تشبیه نموده است نیست که دیگران معایب او را ذکر می
شود و ممکن است زیادتر شده به کدورت خانوادگی منجر  م است موجب افسردگی طرفین و کدورت و نقار بین آن دو میمعلو
  . هکذا سایر دستورات اخالقی اسالم که در قرآن از آنها یاد شده است. شود

  
  رویه عملی بزرگان اسالم در اخالق 

ورات عملی آن نیز جامع است و افعال و حاالت بزرگان اسالم بـر  دست، همانطور که دستورات قولی در اسالم جامعیت دارد  
ر   يعةاَالشَّر: مروي است که فرموده) ص(چنانکه از حضرت رسول . طبق همین دستورات است عـالی و   ُيقَـة اَقّـوالی و الطـَّ  الْحقيقَـة اَفْ

، داشـت  اتب وحدت و کثرت را محفـوظ مـی  اشاره است به اینکه تمام جهات کمال در وجود مبارکش جمع بود و مر، 186اَحوالی
  . زیرا شریعت جنبۀ ظاهر و طریقت و حقیقت مراتب باطن است

لی خُلُقٍ عظیمٍ: در قرآن خطاب حق به آن حضرت است   لَع نَّک ا یعنی تو داراي خوي بـزرگ و خلـق عظیمـی هسـتی    ، 187و ،
چنانکه قضیۀ عیـادت او از یهـودیی   . داد دستور اخالق می به عمل نیز، فهماند که تمام محاسن اخالق در آن حضرت جمع بود می

کرد و سایر قضایاي زندگانی او گواه بر ایـن مطلـب    ریخت و آن حضرت را اذیت و آزار می که روزها بر سر راه او خاشاك می
کارِم : داد بیشتر از احکام بود که فرمود و اهمیتی که به اخالق می. است م مالُتَم ت القِبعثْ از همین عبارت جامعیت اسـالم و  . االَخْ

چـه عملـش نیـز    ، فعل امام هم مانند قولش حجت است: از این رو علماي اصول فقه گویند. شود بزرگان آن در اخالق فهمیده می
  . دهد مانند قولش به دیگران دستور می

  
  ) ع(اخالق حسین 

تمام مکـارم اخـالق را بـه وجـه اکمـل در مـدت کمـی عمـالً         ) ع(لی در میان بزرگان اسالم و قائدین این دیانت حسین بن ع  
و شـاگردان ایـن مکتـب گـوي سـبقت از همـۀ       ، مکتب حسینی بزرگترین مکتب فضیلت و اخـالق و تقـوا بـود   . دستور و ارائه داد

و هـر چنـد   . گردیدنـد  صاحبان فضائل و اخالق حمیده غیر از پیغمبر و جانشینان او ربودند و مجسمۀ فضیلت و تقوا و جـوانمردي 
و او سرمشق مهممی براي عالم در اخالق نیز شد و در ، دادند ولی به جامعیت نمایش حسینی نبود سایر بزرگان نیز عمًال دستور می

و همچنین دیگـر صـفات پسـندیده را در آن چنـد     . مظلومیت و صبر و تسلیم و رضا را نیز ظاهر ساخت، عین ابراز صفت شجاعت
و معاملۀ او با دوست و . شود چنانکه از فصلهاي گذشته و آینده این مطلب واضح می، اً به دوست و دشمن ارائه دادروزه مخصوص

                                                
 . 12حجرات آیه   سورة -١٨٤
 . یعنی مؤمنین نسبت به همدیگر برادرند. 10سوره حجرات آیه  -١٨٥
 . هاي من و طریقت کردار من و حقیقت حاالت من است یعنی شریعت گفته -١٨٦
 . 4سوره قلم آیه  -١٨٧
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و داشتن چنـین   188. باشد درس عملی اخالقی براي تمام عالم می، دشمن در واقعۀ کربال و مقدمات آن که مشهود مخالفین نیز شد
ي براي دیگران با دارا بودن روح شـجاعت و شـهامت و قـوت قلـب بـه حـد       صفات بزرگ گذشت و بردباري و شفقت و دلسوز

  : کمال از دیگران مشهود نشد
  نیاید جز ز سلطانی شگرف می    جمع صورت با چنین معنی ژرف 

چنانکه نسبت به قشون دشمن به محض رسیدن لشگر حرّ و غلبۀ تشنگی بـر آنـان همـه را سـیراب فرمـود و آب را از دشـمن         
زیرا جهت رحمت و عطوفت آن حضرت غلبه داشت و در ایـن امـور دوسـت و دشـمن بـراي او یکسـان بودنـد و        ، شتدریغ ندا

نسبت به حرّ نیز با آنکه اول کسی بود کـه حضـرت را از حرکـت جلـوگیري کـرد و در حقیقـت او       . دستور اسالم نیز همین است
ذلک بـه محـض آنکـه از کـردة خـود پشـیمان شـده بـه          مع، سبب شهادت حضرت گردید و دل شکستگی اطفال به واسطۀ او بود

بلکـه او را مـورد لطـف و احسـان قـرار داده      ، حضرت از او عفو کرد واز اعمال سابق او صرف نظـر فرمـود  ، پناه آورد) ع(حسین 
ب الْمحسنینَ گردید حاهللاُ ی و در سایر صفات نیز به همین طریق سرمشق گردید؛ مصداق و .  

                                                
 . ق و عبادات مفصالً ذکر کرده استرا در اخال) ع(جامعیت حسین ، عنوان ثالث، در کتاب خصایص الحسین -١٨٨
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  )ع(تربیت حسینی و بزرگواري یاران حسین ، )ع(حسین  جامعیت -13
  

  جامعیت قضیۀ کربال 
، همانطور که قضیۀ کربال در دستورات اخالقی جامع و حائز جمیع جهات و صفات مستحسنه و بزرگترین مظاهر اخالقی بود  

چنانکه دکتر ، مطلب را اعتراف دارندخاورشناسان نیز این . شود در تدبیر و سیاست هم سر مشق بسیار بزرگ سیاسی محسوب می
توان گفت که در میان صاحبان دیانـات احـدي چنـین     حسین در عصر خود اول شخص سیاسی بود و می: گوید ماربین آلمانی می

  . سیاست مؤثّري اختیار ننموده است
تور معاشرت و تـدبیر ظـاهر و   و از حیث دس، باشد در دستورات عبادات و اجراي احکام دینی هم بهترین نمونه و سرمشق می  

نیـز همـین طـور    ، باشـد  سایر دستورات الزمه براي تمدن بشري و پیدایش مدینۀ فاضله که آرزوي فالسفه بلکه آرمان بشـریت مـی  
  . است
در قیام خود به عالم فهمانید که احکام الهی ویژه دستورات  و قوانین اسـالمی و فـرامین قرآنـی نـه فقـط      ) ع(حسین بن علی   
رفتار و بقیه را الغاء نماییم یا تصور کنیم ، و در موقع عمل به هر حکم آن که موافق میل باشد(راي گفتن و شنیدن و نوشتن است ب

که مانند قوانین موضوعۀ بشر ممکن است در موارد لزوم مطابق با مقتضیات نفسانی خودمان تغییر بـدهیم و آن را مقتضـیات زمـان    
و آنها که مجري قانون دربـارة دیگـران هسـتند ابتـدا     ، و باید قائدین در این امر پیشقدم باشند. و عمل است بلکه براي اجرا) بنامیم

عمالً براي شخص منصـف و متـدبر جـاي انکـار و تردیـد بـاقی       ) ع(حسین . خودشان عمل کنند تا رفتارشان سرمشق دیگران باشد
و به قول شیح عبداهللا العالئلی که دربارة آن حضرت و قیام او تألیفاتی ، دنگذاشت و به تمام جزئیات احکام اسالم کامالً عمل کر

به طوري براي همه ، اهللا الزم است مثالً حاالتی را که براي سالک الی. مسلم قرآنی بود که آنچه قرآن دستور داده عمل کرد، دارد
را به گذشـتن از همـه چیـز در راه خـدا بـه همـه        از جمله عالقۀتامۀ قلبی، کس مجسم کرد که جاي شک و تردید باقی نگذاشت

ش و مأموریت وصایتی خودش را به جدیت در هدایت حتّی در حـال احتضـار بـا کـدورتهاي وارده و     . فهمانید و صدق بعثت جد
  . به واسطۀ هدایت مرد نصرانی مدلّل کرد، گذارد صدمات و زخمها که براي بشر حال تکلّم و فکر را باقی نمی

در بسـیاري از  ، و شهود و راز و نیاز و سوز و گدازي که در موقع شهادت نسبت به محبوب حقیقی عالم داشـت  حال کشف  
تا آنکه باالخره شمر شقاوت را به منتها درجه رسانیده ، شدند مخالفین تأثیر کرده هیچ یک از آنان حاضر براي قتل حضرتش نمی

لم ملکوت باشد مضطرب و ارکان آسمان و زمین را متزلزل نمود و حتّی شنیدن آن که قواي مدبرة عالم را که عا، این امر فجیع را
  . مرتکب شد، موجب انقالب بلکه اشتعال دلهاي آگاه است

انقالب عالم را احساس کردند وبعضـی از آنهـا روح   ، که بعد از شهادتش بسیاري از مخالفین، بلکه بقاي روح را نیز فهمانید  
  . گان را نیز مشاهده نمودندو سایر بزر) ص(پیغمبر 

العین سالکین و اعلی مقصد روحانیین است و مرآتیت بزرگان را مناجاتهاي با سـوز و گـداز شـب     هاهللا را که قرّ قضیۀ فناء فی  
 عاشورا و ساعت آخر و اشارت قضایاي بعد و استغناي تام که توجه به هیچ چیز جز حق نداشت و نشان دادن منازل اصحاب معین

  . نمود
کانِ عظیم الْجبروت : کنیم در اینجا براي تیمن و تبرك آخرین دعاي آن حضرت را در روز عاشورا ذکر می   ی الْمتَعالم ماَللّه

عد سـابغُ  قُ الْوصاد ه مح لی ما تَشاء قَریب الرَّ ع رریاء قادبک ـ  شَدید الْمحال غَنی عنِ الْخَالئق عریض الْ معذا    ةالنا قَریـب الء نُ الْـب سـح
د لی ما اَر ع رقاد کلَیا نْ تابمبِه ل قابِلُ التَّو ت ت محیطٌ بِما خَلَقْ یعد دم ت ك ما طَلَبت شَکُور  اذا  ْ ـ   ْرِ ذا  ذُکا ذُکـور و رتشُک رت
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 اَفْزَاَدعوك فَقیراً و کلَیا غَبحتاجاً و اَرم    کُـم یـاً اُحکاف ک لَیـ کَّلُ عاَتَو ضَعیفاً و ک کْرُوباً و اَستَعینُ بِ م کلَیکی ا اَب فاً وخائ کلَیا ع
نا و خَذَلُونا و غَدروا بِنا و قَتَلُونا و نَحنُ عتْرَ غَزَو مه نَّ نا فَامنَ قَویب نَنا ویةبک طَفَیتَه بِالّرِسالَه  ُ نَبِیک و ولْد حبیبِ اهللاِ الَّذيِ اصدبنِ عب دمحم

حم الرّاحمینَ یا اَر کتمخْرَجاً بِرَحم رِنا فَرَجاً ونْ اَملْ لَنا مع فَاج ک حیِ لی و ع نْتَهائْتَم و .  
نیـازي و بزرگـواري تـو زیـاد      خالیـق بـی  اي خداوند بلند مقام با عظمت و شدید الغضـب کـه از   : خالصه معنی آن این است  
هرگـاه  ، کنی بر هر چیزي توانا و رحمت تو نزدیک و در وعده راستگو و نعمت تو بر همه ریزش دارد و نیکو آزمایشی می، است

شکر کنـد  به هر که ترا ، بر آنچه بخواهی توانایی، پذیري ترا بخوانند به همه نزدیک هستی و احاطه داري و توبۀ توبه کننده را می
خوانم در حالی که به تـو نیازمنـدم و بـه تـو شـائقم در حـالی کـه         ترا می، کنی هر که ترا یاد کند او را یاد می، دهی جزاي خیر می

جویم که ضعیفم و  کنم که اندوهناکم و از تو یاري می کنم در حاي که ترسانم و در پیشگاه تو گریه می و نزد تو زاري می، نادارم
در ، خدایا بین ما و این قوم حکم کن که اینان با ما جنگیدند و مکـر نمودنـد و مـا را کشـتند    ، ارم که تو کافی هستیبر تو توکّل د

هستیم که او را بـه پیغمبـري برگزیـده و امـین وحـی خـود قـرار        ) ص(صورتی که ما خاندان پیغمبر تو و فرزندان حبیب تو محمد 
  . باشی کن که تو بهترین رحم کنندگان می خدایا براي ما فرج و گشایش عنایت، اي داده

به آمدن در وداع آخر و وصیت ، که ضروري مذهب شیعه است، لزوم بودن امام و حجت الهی را در هر زمان در روي زمین  
وقـع امیـد بـه    اهل بیت هم تا آن م. نامه به فاطمه که در مراجعت تسلیم کند به مردم فهمانید و دادن وصیت) ع(العابدین  به امام زین

بـراي  ) ع(دانستند که اگر بناي شهادت باشد حسین  زیرا اهل بیت علم و خانوادة رسالت بودند و می، زندگانی آن حضرت داشتند
از حیات آن حضرت مأیوس شدند و مضطرب گردیده بنـاي  ، را خلیفه کرد) ع(چون حضرت سجاد . کند خود جانشین معین می

  . امر به صبر فرمود، ا را از جزع مانع شدهصبري گذاشتند و حضرت آنه بی
  

  دستورات عبادي 
نماز ظهر عاشورا براي اهمیت نماز که پایه و ستون دین و میزان سایر اعمال و قبـول شـدن آن موجـب    ، در دستورات عبادت  

وقع گیرودار جنـگ و  زیرا انسان در م. دلیل واضحی است، صحت دیگر اعمال و رد شدن آن سبب مردودیت سایر عبادات است
از کـار غیـر جنـگ حتّـی خـوردن و آشـامیدن غفلـت        ، دهـد  گرفتاري در دست دشمن و یقین داشتن به اینکه امان و مهلـت نمـی  

و عمــروبن عبــداهللا انصــاري کـه بــه ابــی ثمامــۀ  . ولــی در قضـیۀ کــربال بــه هــیچ وجـه از دســتورات الزمــه غفلــت نشـد   ، کنــد مـی 
: حضـرت فرمـود  . میل دارم در خدمت تو یک مرتبـۀ دیگـر نمـاز بخـوانم    : رض کردخدمت حضرت ع، معروف است189صیداوي

ایـن نمـاز آخـرین نمـازي بـود کـه حضـرت        . اذان بگو: و او را دعاي خیر گفته فرمود، خوب کردي که ما را متذکّر نماز نمودي
ضی گویند فُرادي بوده ولی اولی اقـرب  بع. و قول مشهور بلکه قریب به اتّفاق آن است که این نماز به جماعت خوانده شد. خواند

  . است و در اغلب تواریخ نیز همان قول مذکور است
منقول است که آن حضرت نماز خوف بگذارد که در هر رکعت نیمی از اصحاب اقتدا نموده و نیمۀ دیگر خود را سپر قـرار    

 در پـیش روي حضـرت ایسـتادند سـعید از کثـرت      از آن جمله زهیر بن قین و سعید بن عبـداهللا . داده مشغول دفاع از دشمن شدند
  : البتّه زبان حال آن دو به این مقال گویا بوده. جراحت از پاي در افتاد و جان خود را نثار قدم آن حضرت کرد

  این عیش که امروز مرا در قدم او است    خاك قدم دوست شدم نیست کسی را 

                                                
اي از  او از بنی صیداء که شعبه. ابوثمامه صائدي ذکر شده و آن با ثاء مثلثه است، 45ص ، تألیف عمر ابوالنصر، در کتاب موسوم به یزید بن معاویه -١٨٩
 . اسد است بوده نه از صیداي شام بنی
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زیرا نماز جمعه واجب و تبدیل آن به ظهر در زمان ، رت نماز جمعه خواندهآن حض، و بنا به اینکه عاشورا در روز جمعه بوده  
  . ظهور روا نیست

  
  عمل حج 

ت آن را و لـزوم حفـظ احتـرام خانـه و حـرم را       ، به رفتن حج و توقّف در مکه و کراهت داشتن از خروج در موقع حج   اهمیـ
بلکه در این قضیه مقصـود حقیقـی اعمـال    . همه کس مدلّل شدنشان داد و حرکت کردن در روز ترویه براي حفظ احترام مکّه به 

لکـن در  ، حج را براي سالکان راه حق عملی نمود و هر چند به ظاهر ترك حج گفت و در روزهاي حج از مکّـه حرکـت فرمـود   
. اسک حج را فهمانیدو ضمنًا اسرار اعمال و من. زیرا براي ترویج احکام اسالم قیام نمود، حقیقت براي احیاي این امر حرکت کرد

و ، برا احرام نشان داد که منظور اصلی از آن حرام کردن همه چیز بر خود در راه احیاي امر محبوب و وصول به مطلوب: از جمله
االحـرام نامیـده    ةچنانکه تکبیر اول نماز هم به همـین نظـر تکبیـر   (صرف نظر از همه چیز براي توجه و رو آوردن به مقصود است 

ک عملی اسـت بع؛ )شده و قربـانی  ؛ و بعـد طـواف گـرد خانـۀ محبـوب     ؛ د از آن اجابت نمودن نداي الهی و دعوت خدایی که لبی
رات   ؛ کردن و انفاق نمودن آنچه محبوب شخص است که موجب تقرّب گردد مـی ج مـو در آخـر نیـز   ؛ و دور کردن شیطان بـه ر

ك رسیدن به آن ، طواف کردن دور خانه   . استکه مقصد اصلی سالّ
تـا در  ، مال را انفاق کرد و اقـوام را قربـانی نمـود   . نیز همه چیز را بر خود حرام نموده محرِم کوي محبوب گردید) ع(حسین   

سپس مجرّدانه و آزادانه به طواف حقیقـی پرداخـت و دعـوت او را اجابـت نمـوده تَرَکْـت       . راه وصول به مقصد هیچ حائلی نباشد
  . گفت 190الَْخلْقَ طُرّاً هواکا

  
  امر به معروف و نهی از منکر 

کنـد و بـراي کسـی کـه بدانـد و بتوانـد در        یکی از احکام اسالم امر به معروف و نهی از منکر است و در موارد فوق فرق می  
. مـوارد و اقسـام آن را تشـریح کـرد    ) ع(حسـین  . شـود  بذل جان و مال واجب مـی ، موقع لزوم و وجود خطر براي اسالم و مسلمین

با یزید و یزیـدیان بـه   : با هر کسی و هر مقامی برحسب اقتضا رفتار کرد. مال و اقوالش تماماً امر به معروف و نهی از منکر بودنداع
با سـایرین  ، با اصحاب به طور دیگر عمل کرد و امر و نهی نمود، با مسلمین به حرکت به طرف آنها و مساعدت و هدایت، خروج

  . مانهاي بعد به ریخته شدن خون مقدسش امر و نهی نمودموافق مقام خودشان و براي ز
  

  جهاد و دفاع 
دیگر از احکام اسالمی جهاد با کفّار است که اوالً احتیاج به افراد و سرباز دارد و ثانیاً سرباز باید داراي روحیۀ قوي و ثبـات    

ران به کوفه حرکت کرد که بعد از رفـع اختالفـات   براي جلب یا) ع(حسین . قدم باشد که در بین جنگ براي او تزلزلی رخ ندهد
چه دفع دشمن خانگی مقدم است و تمام جزئیات آداب را در نهضت خود رعایت نموده ابداً بـر خـالف   ، داخلی به کفّار بپردازد
. ده نکـرد حتّی دروغ که در جنگ روا است نگفت و تفتین و افساد که گاهی در موقع جنگ اجازه داده ش؛ دستورات عمل نکرد

لـذا  ، دفاع بود نه جهـاد ) ع(و چون جنگ حسین . در ماه محرّم اقدام به جنگ نکرده، حتّی براي آنکه مخالفت دستور اسالم نکند
در روز عاشورا . حتّی ظاهراً به صلح هم راضی شد، در سبقت نگرفتن به جنگ هم جدیت داشت که حفظ احترام ماه حرام بشود

                                                
 . یعنی از همه چیز در راه تو و به عشق تو گذاشتم -١٩٠
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ه یا حسینُ: که شمر گفت یامالْق م ولَ یبِالنّارِ قَب ت لْ جمسلم بن عوسجه خواست تیري بـه سـوي او رهـا    . جواب داد) ع(و حسین . اَتَع
زیـرا موقـع   ، ولـی دفـاع در هـیچ موقـع حرمـت نـدارد      . من خوش ندارم ابتدا بـه جنـگ کـنم   : کندف حضرت راضی نشده فرمود
ه   : رمودف) ص(رسول خدا . ضرورت است که احکام مرفوع است لَیـا اا اضْـطُرو تی مـنْ اُمع فعبـا ایـن اقـدام بـه تمـام مسـلمین       . 191ر

فرموده باید رفتار شودف و اختصاص به هشت حکم که به طور تسـامح فـروع   ) ص(دستور داد که هرچه در قرآن است و پیغمبر 
  . اند و اقسام عباداتند ندارد نامیده
ولـی در آن مـاه بـه    ، شد ممکن بود اقدام به جهاد هـم بکنـد   حضرت در محلّی مستقرّ میگذشت و آن  البتّه اگر ماه حرام می  

ولی همه کس از ، و فهمانید که زمان را هم در احکام و اعمال مدخلیت است. هیچ وجه ابتدا به جنگ نکرد تا آنها شروع کردند
در ایـن  ) ع(و اگر حسـین  . قرآن است از آن آگاه استمقتضیات آن آگاهی ندارد و فقط جانشین پیغمبر که مبین احکام و مفسر 

بود و در مـاه  ) ع(کردند مسبب جنگ حسین  زیرا گمان می، شد کرد شاید مورد ایراد مسلمین نیز واقع می موقع اقدام به جنگ می
واالّ ممکـن بـود   ؛ گفتنـد  تقصیر مـی  یامیه را به ظاهر ب نمایاندند و بنی مخالفین نیز اینطور به دیگران می. حرام به این کار اقدام نمود

  . که قبل از اجتماع قشون طرف و تفرقۀ قشون خودش شبیخون زند
و فقط کسانی باقی ماندند کـه داراي  ، بعداً نیز کسانی را که داراي ضعف روحیه و تزلزل ایمان بودند مرخص کرد که بروند  

  . سرشار و عشقی سوزان بودند اي آهنین و عزمی راسخ و محبتی روحیۀ بسیار قوي و اراده
شود ولو آنکه یک طرف ظالم صرف بوده و نزد  به طور کلّی هر اختالفی که در عالم بین دو فرد یا دو دسته واقع شده و می  

هواداران او . ذلک آن طرف جدیت دارد که نزد مردم برعکس جلوه داده خود را محقّ نمایش دهد مع، همه کس نیز معلوم باشد
اي کـه طـرفین    ولـی یگانـه قضـیه   . افتنـد  کنند که غالب محققّین در تحقیـق بـه زحمـت مـی     قسمی حمایت و شبهه کاري میهم به 

در همـۀ  ) ع(آن هم براي دقّت حسین بن علـی  ، باالخره معترف و متّفق بر حقّانیت یک دسته و ظلم دیگري بودند این قضیه است
  . نشدنی استاین است سیاست خدایی که فانی . جزئیات بود

  
  روزه 

و به مذهب شیعه روزة واجب مانند روزة ماه رمضان در سفر جائز نیست و اگر مسـافري در  . یکی از فروع احکام روزه است  
ولـی روزة مسـتحب در سـفر جـائز اسـت و آن حضـرت بـه موجـب اخبـار          ، آن ماه روزه بگیرد باز باید قضاي آن را به جا بیاورد

قصد اقامت ابدي در کربال نمود و اینکه طلـب  ) ع(چه حسین ، توانیم بگوییم مسافر نبود بلکه می. ار بودد صحیحه در عاشورا روزه
ولـی از بعضـی اخبـار مسـتفاد     ، و روزة عاشورا هر چنـد مـورد خـالف اسـت    ، فرمود براي اتمام حجت و براي سایرین بود آب می
هـاي اسـتحبابی غالبـاً بـراي      زیـرا روزه ، ن پس از قضیۀ کربال شـد مستحب بوده و کراهت آ) ع(شود که قبل از شهادت حسین  می

  . ولی امساك از غذا در این روز ممدوح است، اند شکرانه است و این روز چون روز مصیبت اهل بیت است روزه را خوش نداشته
  

  عبادات مالی 
مال به امر خدا و صـرف آن در مـوارد معینـه     اي معین از اما عبادات مالی که صدقات واجبه از زکات و خمس و دادن اندازه  

زیـرا از  ، آن بزرگوار از تمام دارایی و حیثیات گذشت بلکه آخرین مراتب دادن زکات در او ظهور کرد، باشد و انفاقات مستحبه
حتّـی تُنْفقُـوا    ترین چیزها است نزد شخص گذشت و مصداق حقیقی لَنْ تَنـالُوا الْبِـرَّ   هستی خود که انسان عاشق آن است و دوست

                                                
 . برداشته شده از امت من آنچه بدان ناچار باشند -١٩١
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. داد در مرتبۀ ظاهر نیز از دادن آنچـه دسـتور شـرع اسـت فروگـذار نکـرد و صـدقات مسـتحبه هـم مـی          . واقع گردید 192مما تُحبون
در صـورتی کـه آن شـخص    ، چنانکه انگشتر دادن او در روز عاشورا به کسی که دخترش از او ارمغان خواسته بود مشـهور اسـت  

  . ن و قتل و غارت بوددشمن و در صدد کشت
  

  طهارت و نظافت 
جدیت و دستور همین اندازه کافی است که در بعضی تواریخ است آن حضرت در شب عاشورا بـا  ، اما در طهارت و نظافت  

. شاید بعضی اشکال کنند که در این صورت غسل روا نیسـت و دادن آب بـه تشـنگان مقـدم اسـت     . آنکه آب کم بود غسل نمود
کردند و تشنگی زیاد غلبه نداشت  ست که تا شب عاشورا بنا به تواریخ معتبره با زحمت زیاد مقدار کمی آب تهیه میجواب آن ا

ات را از    و در نظافت ظاهر بدن حتّی معطّر نمودن خود مواظبـت مـی  . و سختی و تأثیر تشنگی فقط در عاشورا بوده فرمـود و جزئیـ
  . قبیل ناخن گرفتن و تنویر ترك نفرمود

  
  قرائت قرآن 

یکی از دستورات اسالمی قرائت قرآن و تدبر در احکام آن است که مستحب مؤکّد و سنّت است و در قرآن بدان امر شـده    
بـه واسـطۀ   ) ع(حسـین  . شـود  و به افراد مسلمین دستور داده شده که به هر اندازه بتوانند بخوانند و یکی از عبادات نیز محسوب می

که طبـق آنچـه در بعـض اخبـار و     ، عاشورا چندین نفر از قشون دشمن را هدایت کرده به خود جذب نمودقرآن خواندن در شب 
تواریخ رسیده سی و دو نفر از قشون دشمن به قصد شبیخون به طرف خیام حسینی در شب عاشـورا آمـده و چـون صـداي قـرآن      

یده به شرف توبه نائل شده در روز عاشـورا در  را شنیدند حالشان منقلب شده مجذوب گردیدند و خدمت حضرت رس) ع(حسین 
  . رکاب حضرت جنگ کرده شهید شدند

  
  ) ع(مواعظ و خطب حسین 

چنانکـه  ، کلمات آن جناب نیز باالترین مواعظ و دستورات است مخصوصاً در آن مسافرت مواعظ بزرگ گرانبهایی فرمـود   
نْتباه فی اآلخرَه والْفـائزُ  و: فرماید در شب عاشورا در ضمن خطبۀ خود خطاب به اصحاب می اال و لْمهاحلوها و ح نْیا مرُّ وا اَنَّ الدلَم اع

یعنی بدانید که دنیا و حوادث ناگوار و گـواراي آن خـوابی بـیش نیسـت و بیـداري در آخـرت       . منْ فاز فیها والشَّقی منْ شَقی فیها
  . و سختی برهد و بدبخت کسی است که در عالم عقبی بدبخت باشدرستگار کسی است که در آخرت از عذاب ، است
کُم بِالصبرِ: در صبح عاشورا به اصحاب فرمود   لَی فَع کُم ل نَ فی قَتْ اَذ نَّ اهللا قَد یعنی خداوند به شما در جهـاد اذن داد و بـر شـما    . ا

مخصوصاً ، موجب فرار کردن و مستلزم عار و ننگ است زیرا تزلزل و اضطراب در جنگ، باد که صبر و شکیبایی پیشۀ خودکنید
  . براي کسانی که مشتاق کشته شدن و لقاي پروردگار باشند

کـه مـراد اذن تکـوینی باشـد     ، خداوند مقدر کرده است کشته شـدن شـما را  : ممکن است عبارت را به اینطور معنی کنیم که  
  . براي کفّار در قتل اصحاب و مقصود مشیت الهی باشد

والٍ: فرماید در یکی از خطب عاشورا خطاب به مردم کوفه می   ز و فَناء نْیا دار وا اَنَّ الدلَم ع ا ا النّاسه ر، اَیتَغَینْ حـالٍ     ةم هـا مـ ل بِاَه
المِ و قَرا، الی حالٍ س اال شَرائع رِفْتُمرَ النّاسِ ععاش ةَئَم حاَنَّ م تُممل ع داً الْقُْرآنِ وص(م (     لَـدهلـی قَتْـلِ و ع تم ثْبـ و انِ ویالد کل ولُ الْمس ر

                                                
 . رسید مگر آنکه از آنچه دوست دارید در راه خدا انفاق کنید یعنی به خوبی نمی. 92سورة آل عمران آیۀ  -١٩٢
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واناً دع گـاه رو بـه آنهـا و    ، دهـد  یعنی اي مردم بدانید که دنیا منزل فنا و زوال است و براي اهلش در هر ساعت تغییري می. ظُلْماً و
پیغمبر خدا است و بـا  ) ص(د قرآن را خواندید و دانستید که محمد اي مردم شما احکام اسالم را دانستی. کند گاه پشت از آنها می

لَهـا دار     : پس از آن این خطبه را خواند. شوید این حال مرتکب قتل فرزندش از راه ظلم و ستم می ع نْیا فَج ذي خَلَـقَ الـد اَلْحمدهللاِ الـَّ
عد حالٍ فَ ها حاالً ب ل بِاَه رِّفَهتَصوالِ م ز و فَناءه ه و الشَّقی منْ فَتَنَتْ غْرُور منْ غَرَّتْ ت و منظـورش      . 193الْم مقصود از ایـن بیانـات اتمـام حجـ

  . که آنها از گناه بزرگی که آسمان و زمین طاقت آن را ندارند صرف نظر کنند نه آنکه خوف از قتل داشت، هدایت بود
  : در این مختصر بگنجدخطب و دستورات اخالقی آن حضرت زیاده از آن است که   

  که تر کنی سرانگشت و صحفه بشماري    کتاب فضل ترا آب بحر کافی نیست 
  

  )ع(هاي شمع حسینی  پروانه
، البتّه تربیت شدگان بر دست او نیز از همـه جهـت بایـد ممتـاز باشـند     ) ع(با مکارم اخالق و جامعیت ظاهري و باطنی حسین   

زیرا از سرچشمۀ شیرین والیت سیراب شده و جاذبۀ حسینی آنها را بـه  ؛ گان شرف داشتندهمینطور هم بود و بر اصحاب سایر بزر
  . بودند) ع(خود کشانیده بود و اوالد روحانی حسین 

را هم درك نموده و چند نفـري در مالزمـت حضـرت    ) ع(و امام حسن ) ع(اغلب آنها شرف مالزمت حضرت امیرالمؤمنین   
) ص(جابربن عروة غفاري که در جنگ بدر و سایر غزوات در خدمت حضرت رسـول  : مانند ؛نیز جهاد کرده بودند) ص(رسول 

و حبیب بن مظاهر و مسلم بن عوسجه و عابس بن شبیب شاکري و بسیاري از آن جـوانمردان در  ، بود و در روز عاشورا شهید شد
  . شان خللی وارد نیامده و ثابت بودند یدههم در عق) ع(نسبت به حسن بن علی ، نیز جهاد کرده بودند) ع(رکاب حضرت امیر 

تـامی   نمودنـد یـا آنکـه بصـیرت     در خدمت سایر بزرگان بعضی اشخاص بودند که شاید در جزئیات احکام دقّـت زیـاد نمـی     
د بـه  ضد و مقابل ندارد و هـر چنـ  ، ولی چون عشق در مرتبۀ واقع. نداشتند یا بعضی ایرادات از روي تعصب بر آنها گرفته شده بود

کـه مظهـر   ) ع(لذا اصحاب حسـین  ، ظاهر منکر داشته باشد لیکن در معنی و حقیقت تمام موجودات مطیع و خاضع این قوه هستند
عموماً معروف به نیکی و حسن عقیدت و ایمان و صحت عمل و اخـالق و عبـادت بودنـد و سـالها بـا      ، عشق و شور و شوق بودند

ت و غیـرت و صـدق و اخـالص      . الم و زاهد و عابد و صابر و شاکر بودندعشق خاندان نبوت به سر برده همه ع و شـجاعت و همـ
در . شکر را با تسلیم به بال و صبر را با دفاع از اعدا جمع داشته و بروز دادند، دعا را با حال رضا، کامل داشته مقام توکّل را با تدبیر

ر و در مقام دیانت و اسالمیت و امور مذهبی و احکـام الهـی شـهامت    مقام غضب نفسانی کظم و عفو نموده به رفق و مدارات رفتا
در برآوردن حوائج مـؤمنین و  . با حلم و وقار و عفّت و مناعت و قناعت و سخا بسر برده پیرامون حرام نگشتند. داشته اشداء بودند

  . صلۀ ارحام و محبت به همسایه و صفا و وفا سرآمد بودند
تا زنده بودند به جان خود در حفظ امام که بر همه واجـب  ، یقی نموده پشت به ما سوي اهللا کردندشب عاشورا غسل توبۀ حق  

ق و  . رفتند و با قدم شوق و عشق روي به جنگ می. است کوشیدند و همه انتظار شهادت داشتند و شایق آن بودند بر شخص متعمـ
  . شود این مطلب آشکار میتاملی در قضایاي عاشورا کند حقیقت و صحت  متدبر اگر اندك

  
  شیعۀ آل ابی سفیان 

                                                
همواره در تغییر و تصرف یعنی ستایش خدایی را است که دنیا را خلق نموده و آن را سراي نیستی و ناپایداري قرار داده که نسبت به اهل خود  -١٩٣
 . پس کسی که فریب او را بخورد زیانکار و آنکه مورد آزمایش دنیا قرار گیرد بدبخت است. است
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. ارتکاب منکرات در میان آنـان زیـاد بـود   . لشگر ابن سعد و سرداران آنها غالباً به رذالت و شرارت معروف بودند، بر عکس  
ر  بسیاري از رسوم جا. مباالتی نسبت به احکام شرع هویدا بود امیه و پیروان آنها چنانکه گذشت بی در عموم بنی ت از قبیل تکبـهلی

  . امیه مجدداً معمول گردید در زمان بنی، و بعضی امور دیگر که در اسالم ملغی شد 194و منافرت و مفاخرت
ر و غـرور و فخرّیـه و        اگر به نظر تحقیق در قضیۀ کربال نظر کنیم واضح می   جـاه و دنیـا و تکبـ شود که غفلت از حق و حـب

و این امور آنها را به کفران نعمتهاي ظاهر و بـاطن وادار کـرد کـه نتوانسـتند اقـالً ظـاهر خـود را        . دامیه جمع بو حسد در قشون بنی
قطع ، نفاق، نمامی، و از بروز دادن اخالق ذمیمه و افعال فاسده از قبیل افساد، نکنند) ص(حفظ کرده پشت به احکام خدا و رسول 

خیانـت  ، کتمـان حـق  ، تملّـق ، دروغ، سـتم ، و از انـواع ظلـم  . معرّفی کردند خیانت و فحشا خود را به عالم، سب، شتم طعن، رحم
غیرتی فروگذار نکردند و از کشتن زن و طفل صغیر و بستن آب و غیره حتّی توهین بـه اجسـاد    مخصوصاً به ولی نعمت خود و بی

  . شهدا و دفن نکردن آنها خودداري ننمودند
  

  ) ع(یاران حسین 
هر یـک  . مام شب صداي قرآن خواندن بلند بود و در عبادات مانند سایر دستورات جدیت داشتندت) ع(ولی در لشگر حسین   

چنانکه عابس چون دید از اطراف به او ، در مقام فداکاري و از خود گذشتگی و همت در درجۀ کمال بود) ع(از اصحاب حسین 
فت و بدون آالت دفاع خود را به لشـگر زد تـا آنکـه کشـته     او هم زره را از تن درآورده خود آهن را از سر برگر، ور شدند حمله
خواست هر چه زودتر بدن را رها کند و جان را  سببش شور و عشق مفرطی بود که نسبت به مقام مقدس حسینی داشت و می. شد

  . نمود) ع(چنانکه حمزه سیدالشهداء ، فداي جانان نماید
  ور استرخسار حسین در حض    پس گفت که دیدة تو کور است 

عابس از کسانی بود که به شجاعت و جالدت و بزرگواري معروف بود و قشون ابن سعد مقاتله را با مانند عابس از جهت دیانـت  
  . و شجاعتش ناخوش داشتند

ت همـۀ آنهـا دفـاع از حسـین       ، حاالت سایر اصحاب را نیز قیاس بر حال عابس باید کرد   و حفـظ جـان او و   ) ع(و جهـۀ همـ
ر مـوقعی کـه از اسـب بـه زمـین افتـاد و آخـرین نفـس را           خاندان رسا لت و فدا نمودن خود براي آنها بود چنانکه حبیب بـن مظهـ

مسـلم از او پرسـید آیـا وصـیتی     . گذرانید و حضرت باالي سر او تشریف آورد و مسلم بن عوسجه هم در خدمت حضرت بود می
کـنم و وصـیت    بِهذا یعنی من ترا به یاري ایـن شـخص وصـیت مـی     اوصیک: داري؟ حبیب اشاره به حضرت نموده به مسلم گفت

  . دیگري ندارم
آنـان نیـز ماننـد    . قسمتی از اصحاب در خدمت حضرت تربیت شده و جمعـی در همـان اوان شـرف مالزمـت دریافتـه بودنـد        

  . »رود ه میاین طفل یکشبه ره صد سال«: دیگران ثابت قدم و در شور و عشق برابر و مصداق این مصراع بودند
ه   پس از اقامـۀ مناسـک حـج از مکّـه بیـرون آمـده در بـین راه از تـرس بنـی         ، زهیر بن قین بجلی که رئیس جماع بجله بود   امیـ

حضرت در یکی از منازل بین راه که او و اصحابش منزل کرده بودنـد کسـی را بـه    . را خوش نداشت) ع(نزدیکی با لشگر حسین 
پس از آن زهیر به خدمت حضرت شتافت و حالش منقلب . اش او را مالمت کرد زوجه، بت نکنداو خواست اجا. طلب او فرستاد

                                                
شدند و شعرا و خطباي طرفین  در منافرت افراد دو قبیله جمع می. کردند مفاخرت و منافرت بود از جمله چیزهایی که عرب براي آن اجتماع می -١٩٤

امیه این دو موضوع با  در زمان بنی. نمودند و مفاخرت بین رؤساي قبایل بود که به کثرت افراد و نفر فخر می. گفتند م و نثر میمناقب خود را به نظ
 . مختصري اختالف باز معلوم شد
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، و در روز عاشورا دشمنان را مواعظی نموده فصاحتی از او بروز کـرد . کرد شده برعکس سابق به مالزمت آن حضرت افتخار می
  . و حضرت سیدالشّهدا قاتل او را لعن کرد. دریافت و پس از نماز ظهر او اول کسی بود که به میدان شتافته سعادت شهادت را

با آنکه جوان تازه دامـاد بـود در کـربال    . وهب بن عبداهللا نیز از کسانی بود که با مادرش خدمت حضرت رسیده اسالم آورده بود
اش نیز با  زوجه. یوي اعتنا نکردجان خود را نثار قدم حسین نمود و لذّت شهادت را بر لذّات فانیۀ دنیویه ترجیح داده به کامرانی دن

  . او شهید شد
ذلـک   مـع ، هالل بن نافع بجلس جوانی خوش سیما و نیکو اندام بود و دختري را خطبه کرده هنوز با او مضاجعت ننموده بود  

ذات متصرّمه گفته قدم به میدان جنگ نهاد و کشته شد و بنا به قولی    . اسیر گردیدمحبت حسینی او را بر آن داشت که ترك تلذّ
ذلـک نـام نیـک را بـر کـامرانی       مـع ؛ بعضی گویند زفاف هم نکرده بود، بنا به بعضی اقوال تازه داماد بود) ع(قاسم بن حسن   

  . ترجیح داده قدم به میدان نبرد گذاشت
ده در مکتـب  عالقگی به دنیا و سایر صـفات انسـانیت بـراي تمـام افـراد بشـر واقـع شـ         اینان بودند که سرمشق گذشتگی و بی  

که اینطور استادان کافی و الیق از گوشه و کنار ؛ بزرگ مرد موجد این مکتب حسین بن علی بود. فضیلت و روحانیت معلّم شدند
صارِه) ع(بِاَبی اَنْتُم و اُمی یا اَصحاب الْحسینِ . س و تعلیم در این مکتب و آموزشگاه مهم تربیت کردیبراي تدر   . و اَنْ

  
  یزید و توبۀ او حر بن 

در قسمت توبه و قطع عالقه از جنود شیطان و توجه تام به سوي حضرت رحمان و ترجیح دادن نام نیک ) ع(اصحاب حسین   
مخصوصاً حرّبن یزید ریاحی و پسرش در بروز حال توبه و توجه تام بـه خـدا و اولیـاي او و قطـع     . بر ذخایر دنیویه نیز کامل بودند

همه کس باید در توبه از آن دو معلّم بزرگ دستور گرفته عمـل آنهـا را سرمشـق خـود قـرار      ، رمشق دیگران شدندعالقۀ دنیوي س
  . دهند
توبه وظیفۀ هر مؤمنی است که باید همیشه قصود و تقصیر و فقر خود را در نظر داشته باشد و حال پشیمانی پیدا کرده رجـوع    

  . به سوي حق تعالی کند
روزي پنج مرتبه اسـت یـا زکـات کـه در سـال یـک مرتبـه         ز درهاي بهشت است مانند در نماز که شبانهدرب توبه که یکی ا  
  : چنانکه گفته شده، بلکه همیشه و براي همه کس باز است؛ نیست، است

  پرستی بازآ گر کافر و گبر و بت      بازآ بازآ هر آنچه هستی بازآ
  کستی بازآصد بار اگر توبه ش    این درگه ما درگه نومیدي نیست

  
  عباس بن علی و وفاي به عهد 

فرد اکمل اصحاب و مقامی بـس ارجمنـد را   ) ع(عباس بن علی ، در صفت وفاي به عهد و حال اقتدا به بزرگ و موالي خود  
  . داراست و از آموزندگان مهم اخالق و شهداي عالی مقدار و فداکارن بزرگ راه اسالم محسوب است

نیز بـود و در روز عاشـورا کـه بنـا بـه بعـض       ) ع(پرچمدار و مورد توجه و الطاف حضرت حسین ) ع(عباس در قشون حسین   
اس نیـز عقـد بـرادري بسـت     ، بین اصحاب عقد اخوت بست) ع(روایات حضرت سیدالشَهداء  کـه اشـاره بـه جنبـۀ     ، بین خود و عبـ

  . رساند حضرت را نسبت به عباس می عرفانی و معاونت عباس در هدایت نسبت به آن حضرت دارد و نهایت لطف آن
که دسـتور  (گفت  خطاب برادر نکرد بلکه همیشه موالي می) ع(عباس بنا بر مشهور هیچ وقت نسبت به حضرت سیدالشّهداء   

چون در آن حال که موقع جان سـپردن  . استغاثه به حضرت کرده خطاب برادر نمود، مگر موقعی که از اسب در افتاد) ادب است
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خـاطر  ، اق زیارت جمال آن حضرت بود نخواست به وجهۀ عبودیت خـود کـه از عبـد نسـبت بـه مـولی دور از ادب اسـت       و مشت
ش کند لذا از وجهۀ رحم و قرابت تقاضا نمود که زودتر حضرت را باالي سر خود برساند که بـه زیـارتش نائـل    ، حضرت را مشو

باخته و فانی در حق شـده بـود و عـازم کـوي دوسـت بـود خـود را الیـق          و نیز چون در آن موقع انانیت خویش را به کلّی. گردد
  . دید) ع(برادري حسین 

نکند لذا قول شمر و امان نامـۀ او را رد  ) ع(این رادمرد بزرگ چون تصمیم گرفته بود که تا زنده است ترك مالزمت حسین   
ذلک ترك برادر نگفت و تا جان  مع، ل به خوبی مهیا بودو با آنکه وسایل آسایش او در طرف مقاب، کرده او را از خود دور نمود

رو چـون بـه فـرات     از ایـن ، خواست در جمیع امور موافقت با موالي خـود کنـد   حتّی می. در بدن داشت در یاري حضرت کوشید
آب بـرد بـراي    و حتّی به عقیدة بعض صاحبان دقّت و معرف موقعی هم که دست به، تشنه بود) ع(رسید آب نیاشامید زیرا حسین 

بلکـه چـون چنـد مرتبـه     ؛ اصالً قصد آشـامیدن آب نداشـت  ، تشنه است) ع(دانست حسین  زیرا چون می، این نبود که آب بیاشامد
لذا حضرت ، آشامید دید آب نمی اسب را وادار کرد که آب بیاشامد و او از نظر فراستی که داشت و صاحب خود را هم تشنه می

  . هم پیروي کند و آب بیاشامد دست به زیر آب برد که اسب
  

  ادب علی اکبر 
زیرا به طـوري  ، نمونه است) ع(علّی بن الحسین ، در مقام اظهار ادب نسبت به موال و رعایت احترامات پدر صوري و معنوي  

فقـط  . ذلیل بـود اي  چ وقت بدون اجازة پدر در حضور او ننشست و همیشه ایستاده مانند بندهینویسند علی اکبر ه که در تواریخ می
  . خوابیده بود، چون قدرت حرکت نداشت، باالي سرش آمد) ع(موقعی که از اسب افتاد و حسین 

  
  مسلم بن عقیل و سایر اصحاب 

مسلم بن عقیل در کوفه موقعی که در منزل هانی بود قرار گذاشت چون هانی عمامه از سر بردارد او وارد شده ابن زیاد را به   
ذلـک مسـلم رعایـت اسـالم      مع. شود آید که قضیۀ کربال واقع نمی ر کار انجام شده بود صورتاً اینطور به نظر میکه اگ، قتل رساند

، صوري ابن زیاد را کرده و چون هنوز کاري که موجب روا بودن قتلش باشد از او صادر نشده بود لذا مسـلم ایـن اقـدام را نکـرد    
راجع بـه ابـن ملجـم عمـل کـرد و فرمـود       ) ع(انکه عم بزرگوارش امیرالمؤمنین علی چن. رساند که شدت اهتمام در این امور را می

  . کنم قصاص قبل از جنایت نمی
ت و مجبـور کـردن    ، که مأمور رساند نامه بود) ع(هکذا عبداهللا بن یقطر برادر رضاعی حضرت حسین    بعد از گرفتاري و اذیـ

را رسانید و مطلـب را  ) ع(بول لعن به مسجد آمده بعد از اجتماع مردم پیغام حسین شود و او به نام ق که باید لعن کند واالّ کشته می
که خود داللت دارد بر اینکه براي انجام و اطاعـت امـر   ، که مأموریت خود را انجام داده امر امام را اطاعت نموده باشد، بیان کرد

  . مولی از هیچ چیز باك و ترسی نداشت
در مقام اطاعت امر مادر و حفظ امام به اندازة وسع خویش همت و جدیتی نشان دادند که با وجـود  فرزندان عبداهللا جعفر نیز   

  . صغر سن به بزرگی معروف شده موجب حیرت عالم گردیدند
که گوي سعادت را ربوده در عشقبازي نسبت به محبـوب حقیقـی از تمـام عشّـاق عـالم جلـو       ) ع(اینها بودند اصحاب حسین   
  . افتادند

  کرده بر شمع حسین جان را فدا    حبا پروانگان کربال مر
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  زن در اسالم -14
  

  . 195عقیدة نویسندگان امروزه راجع به زنان و حقوق آنان در ادیان و ملل به ویژه در عالم اسالمیت مختلف است  
  

  ایراد بر حکم اسالم دربارة زنان 
  . د اسالم رعایت حقوق زنان نکرده استبصیرتان در این موضوع ایراداتی گرفته و گوی بسیاري از بی

و همانطور که براي آنها حریت طبیعیه ، گروهی عقیده دارند که بشر را با سایر حیوانات در امورطبیعی اختالفی نیست
ین از هست براي بشر نیز بوده و به مرور زمان موهومات آنها را مقید کرده تحت برنامه و قانون درآورده و مجبور به اطاعت قوان

اند و این مخالف طبیعت  به رقیت مبدل نموده 196و ادیان عموماً حریت بشر را. قبیل نکاح و زشت دانستن برخی اعمال نموده است
به عباره اُخري اسالم ، ویژه در اسالم که از زنها جلوگیري کامل شده و حق دخالت در سیاست و روحانیت ندارند، است
  . ست که در مسائل اجتماعی اظهار عقیده نمایدزن کوچکتر از آن ا: گوید  می

  
  پاسخ ایراد 

لیکن اگر . چه بشر از سایر جانداران به عقل و هوش امتیاز دارد، ولی این دسته از مرحلۀ حقیقت به غایت دور افتاده اند
قدري محسوس است چنانکه . رود به طرف شهوت و غضب هم که جنبۀ حیوانیت است متمایل شود از دیگر حیوانات جلوتر می

باشد و زیاده از آن مقدار نیست و همانطوري که طبیعت براي او مقرّر کرده  که وقاع در بیشتر حیوانات فقط براي بقاع نوع می
بلکه درحیوانات نجیب عدم تمایل فحل دلیل ؛ و در حالتی که ماده آبستن است نر به او تمایل ندارد، کند غالباً از آن تجاوز نمی

، جویند شود و از ماده دوري می و در اول تمایل به ماده اگر اختالفی بین نرها پیدا شود بعد از انعقاد نطفه رفع می، اشدب حمل می
 يز مرضهایو در صورت اختالط ن. بلکه گاهی ممکن است که سفاح و خونریزیها بشود، دهد ولی بشر اینطور نیست و امتیاز نمی

و قوانین . وضع و قوایی وجود داشته باشند که مراقب باشند ینیاز آنها الزم است قوان يریلوگج يشود که برا یدا میخانمانسوز پ
کند که موافق  یابد و احتمال و امکان تغییر هماره قائدین را وادار می موضوعۀ بشر البتّه ناقص و هر روزه برحسب اقتضا تغییر می

  . اغراض خود تغییر دهند
تواند جلوگیري کند  می، وق الطّبیعه به وحی و الهام رسیده و اختیار بشر در آن مدخلیت نداردتنها قوانین الهیه که از ماف

  . نماید گمارد که آنان را ممانعت می چون در بواطن مردم و قلوب مؤمنین جاسوس و پاسبان پنهانی می
اند پیدا شده و به  عه ارتباط پیدا کردهدیانات الهیه نیز به توسطّ افکار بلند و روشن افراد کامل بشر که به مافوق الطّبی

ولی در ، اند ظاهر گردیده است تأسیس مؤسسین شرایع که به واسطۀ عقل کامل خود به وحی و الهام غیبی به مردم رسانده
 . دهند حیوانات این قوه نیست و تمیز نیکی و بدي و حسن و قبح نمی

                                                
بعضی گویند زن : اند طرفداران نسوان در عالم که به نام دموکراسی این نهضت را کردند سه دسته: نویسد می 281در کتاب تمدن الحدیث صفحه  -١٩٥

بعضی گویند زن در همه چیز جز سیاست باید با مرد ؛ در همه چیز حتی امور سیاسی باید مساوي با مرد باشد و براي نمایندگی پارلمان نیز انتخاب شود
اشد تا حریت ذاتیۀ او محفوظ جمعی دیگر گویند زن فقط حق تصرف در مال خود باید داشته ب؛ شرکت باشد که بتواند تحصیل علم و صنعت نیز بکند

 . اند نفوذ پیدا کنند طرفداران نسوان غالباً در انگلیس و فرانسه و امریکا هستند و در آلمان اینها نتوانسته: نویسد و نیز در این کتاب می. باشد
 . سابقا در پاورقی عقیدة بنتام را راجع به حریت نقل کردیم -١٩٦
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کند و مضار  را تحت یک نظام قرار داده جهت وحدت ایجاد می جهت شرافت انسان نیز همین قوه است که عائلۀ بشري  
  . فهماند جامعه را به افراد می

  
  ساختمان فکري و طبیعی زن با مرد یکسان نیست 

باشد و رئیس عائله مرد مرد و زن حکم معاون  و عالوه بر آنکه زن در تمام ادیان مأمور و موظّف به اطاعت مرد می  
مرد در ، مرد با جرأت و جدي و متهور و زن لجوج و محافظه کار و زودرنج است، فکر زن سطحی استفکر مرد عمیق و . دارد

  . زن مهربان و دلسوز و زودباور، امور با تحقیق و با شهامت است
آفریننده طبیعت هر یک را براي کاري آفریده و چنانکه دانشمندان امروزه در علم تشریح ، طبیعت زن با مرد فرق دارد  
لذا محلّ ، برآمدگی استخوانهاي سینۀ زن نیز کمتر است. مغز سر که محلّ بروز فکر است در زن کمتر و سبکتر است، نوشته اند

و . شود از این رو قلب زن ضعیفتر از مرد و در زن اضطراب قلب زودتر پیدا می، براي جریان خون در قلب و سعۀ ریه کم است
س عمیق که جریان خون را شدید  اعصاب زن هم سست تر و نرمتر از مرد ولی ، شود و همت را بلند نماید مانند مرد نمیتنفّ

ر اعضاي داخلی بدن نیز به واسطۀ زیاد جاگرفتن عضو رحم در شکم کمتر و مخصوصاً در موقع حمل یمحلّ سا. حساستر است
بع در ماهی یک مرتبه باید خونهاي فاسد دفع رگهاي بدن زن هم طوري است که خون را فاسد و بالطّ. شود عمل اعضا ضعیفتر می

دفع شدن آن نیز قوا را ضعیف و قلب را مستعد اضطراب ، کند نماید و دماغ را هم تیره می شود و اگر دفع نشود تولید امراض می
بعضی ملل در اگرچه مانند ؛ شود اسالم هم در آن حال روزه را اجازه نفرموده که موجب ضعف مزاج و حدت خون می. نماید می

مضاجعت را نیز در آن حال ؛ ولی نماز را عفو نموده که کمتر در جامعه داخل شوند، آن حال آنها را به کلّی امر به عزلت نکرده
  . شود حرام کرده که موجب تنفّر مرد و فساد مزاج اوالد می

  ة فکریۀ زن نیز غالباً کمتر از مرد است و هرچند فکر او زودتر از مرد نموکند از این رو بلوغ او زودتر از مرد  می قو
گذارد و از تشریح هم معلوم شده که دماغ آنها مستعد  ولی دورة تکامل مرد طوالنی و از زن کم است و زودتر به ذبول می؛ است

هی از موي بدن نیز که اثر بخارات متصاعده است و در اشخاص فکور زیادتر است بلکه گا. فکر زیاد در امور مهمه نیست
و دلیل است بر آنکه طبیعت صورت زنها را براي آفتاب خلق ، در صورت زنها خلق نشده، سوزد مانند کوسه ها حرارت زیاد می

  . نکرده بلکه براي سایه آفریده است
یشتر برعکس مرد که قوة فکر و تدبیر او زیاد و به امور کلیه ب، دیگر آنکه توجه او به جزئیات بیشتر است از کلیات  
  . توجه دارد
سیاست و روحانیت نیز از امور کلیه است زیرا شخص سیاسی یا روحانی پیشواي یک ملّت یا یک دسته یا یک شهر یا   

  197. باشد و تدبیرات او باید به حال جامعه مفید باشد غیرآنها یا مصدر امور مهمۀ اجتماعی می
خانۀ زنی را بزند یا بیچاره اي برابر چشم او گریه و زاري کند اگر گدایی درب : گوید  فرانسوي می 198هانري ماریون  

  . تواند دربارة شرور اجتماع و آالم جامعۀ بشریت فکر کند ولی هیچگاه نمی، سوزد دلش به حال او می
. سازد باشد و حمل مخصوص زنان است و آن حال با هر کار و شغلی نمی براي بقاع نوع بشر نیز توالد و تناسل الزم می  

حمل را نیز مختص ، طبیعت همانطور که مشاغل بدن را قسمت کرده مثالً گوش را مأمور شنیدن و چشم را موظّف به دیدن نموده

                                                
 . مذکور است» عقل زن « به عنوان  3صفحۀ  4634و شمارة  1صفحۀ  4632ایران شمارة  در این باب مقاله اي در روزنامۀ -١٩٧
 . رجوع شود به کتاب او موسوم به احوال زنها چطوراست؟ ترجمۀ آقاي اسداهللا اشتري -١٩٨
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بلکه . پس نباید مخالف دستور طبیعت رفتار کرد و کارهایی که مخالف حمل و رضاع است به زنها واگذار کرد. زنان کرده است
  . باید مردان به عهده بگیرند و محول کردن به زنان ظلم است، است کارهایی که مخالف با این دو قسمت

مادر هرجا باشد در ، محبت پروردن بچه نیز به زنها داده شده و تجربه شده طفل که گرسنه شود و شروع به گریه کند  
شود این قسمت را از آنها  ود و نمیش بلکه اگر خوابیده باشد در آن موقع غالباً بیدار می. نماید آن موقع شیر در پستانش ریزش می

  . سلب کرد
  ت حمل ویژه در اواخر و در اغلب ایتواند کار کند و معیشت خود  ام رضاع مخصوصاً اوایل وضع حمل نمیالبتّه در مد

  . لذا اسالم مرد را مأمور قیام به امور زن نموده و نفقه و کسوة زن را به عهدة مرد قرار داده است، را تأمین نماید
ۀ مرد معیل ازدواج نیز در مقابل متاع زن مهریه بر ذمبِمافَضَّلَ اهللاُ : ن شده و قرآن مجیدکه فرموده در او لَی النِّساء ونَ عاماَلّرِجالُ قَو

ضَهم علی ع ٰب عض ه وجهۀ توالد و اشاره به علّت قیام مردان به امور زنان نموده که فضیلت ذاتی و طبیعی دارند و به واسطۀ مهری 199ب
  . تناسل را مالک شده اند

  
  بین بشر و سایر حیوانات فرق است 

و دیانت از حکم طبیعت جلوگیري نکرده بلکه ، پس فرق بین بشر و سایرحیوانات بنا بر مطالب مذکوره طبیعی است  
چنانکه بعد از ، ات نیز همین استمقصود اصلی از ظهور دیان. مقاصد طبیعت را بیان نموده و پرده از مکنونات آن برداشته است

شود که اصول اعتقادیه در جمیع ادیان با یکدیگر موافق و عقل به آنها حاکم است بلکه حکمت تشریع  تعمق و دقّت معلوم می
گویند که چون  فضال و مطّلعین می. و در امور اجتماعی نیز مانند مذموم بودن زنا و امثال ذلک واضح است، احکام همین است

   . 200نوبت به ادیان آسمانی رسید زن قدر و منزلت یافت ولی قبل از نشر آن ادیان برعکس بوده
قوة فعل در مرد است و . زیرا قابل مهیاست که از فاعل منفعل و متأثّر گردد، قوة فاعله نیز بالطّع بر قوة قابله مقدم است  

  . قوة قبول در زن
  

  وظایف زن و مرد
مدیرِ . کردیم که در هر جمعیتی باید یک نفر شاخص و رئیس باشد و براي هر اداره اي مدیر الزم استقبالً نیز اشاره   

کارهاي زن نیز بالطّبع معین است زیرا چنانکه . بلکه خود زن تا اندازه اي تسلیم مرد است، عائله مرد است به شهادت طبیعت
شود که جمیع زحمات را متحمل و  و محبت مادر نسبت به او سبب می، گفتیم زن موظّف است به شیردادن بچه و تربیت کردن او

تواند تربیت طفل رضیع را طوري که در قوة زن است به عهده  ولی مرد این حالت را ندارد و      نمی، بیداري را نیز قبول کند
  :بگیرد 

  میل آن را در دلش انداختند    هرکسی را بهر کاري ساختند 
  !محبت فطري و ریزش شیر را در پستان در موقع گرسنگی طفل از کجا بیاورد؟، شیرخواره نمایدفرضاً مرد مواظبت   

                                                
یعنی ؛ وند بعضی را بر بعضی فضیلت دادهکنند به واسطۀ آنکه خدا یعنی مردان قیمومت نسبت به زنها دارند وتدبیر امور آنان می. 34سورة نساء آیۀ  -١٩٩

 . مردان را فضیلت داده است
اگر در دستورات اسالم دقت کنیم و تاریخ جاهلیت را نیز مالحظه  :آمده است 4656در روزنامۀ ایران شمارة » زن و عشق « شاهد این مطلب مقالۀ  -٢٠٠

توان گفت هیچ دینی به اندازة دین اسالم طرفداري از  و می. آنان را حفظ نموده استبریم که اسالم چقدر از زنها طرفداري کرده و حریت  نماییم پی می
 . زنان نکرده است
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توانند  مردها نیز کارهاي پرطاقت می. به جداکردن طفل از آنها راضی نیستند) مگر افراد نادره(دیگر آنکه زنها عموماً   
این رویه در تمام عالم یا از نظرطبیعی بوده یا به . انجام دهند وتحمل سرما و گرما و گرفتاریها و جنگ را نیز بیشتر از زنان دارند

  . باشد واسطۀ عادت در تمام افراد معمول می
در پیشه و هنر نیز عدة ، اعتی کمتر از مردها دخالت دارندزنها در بیشتر کشورها داخل در قشون نیستند و در کارهاي زر  

  . آنها کمتر است
اینها دلیل است بر اینکه زن براي لطافت و آسایش و راحتی خلق شده که راحت او موجب آسایش مرد در موقع آمدن   

شب ، رهاي پرزحمت مشغول باشندولی اگر هر دو به کا. به خانه است و در این موقع عائله سعادتمند و در آسایش خواهند بود
  . شود که به خانه آیند خسته و بی نشاط و هر یک طالب راحتی و جدایی خواهند بود و موجب بدبختی و زحمت عائله می

زیرا طبیعت تابع قوه و استعداد دماغ ، و چون قوة فکریۀ زن ضعیف است طبیعت او نیز به کارهاي جزئی مایلترمی باشد  
ولی کم زنی است که روح سلحشوري و جنگ یا . کند طبع مرد بلندتر و به کارهاي جزئی غالباً قناعت نمی از این رو، است

البتّه . چه قلب او به واسطۀ تبعیت دماغ استعداد تحمل در امور مهمه ندارد و رقیق القلب است، سیاست و ریاست در او باشد
  . افتد ولی نادر است عکس این نیز گاهی اتفّاق می

زیرا اگر فرضاً یک امر مهم سیاسی یا ، حمل و وضع نیز که برعهدة زنان است با تصدي امور اجتماعی سازگار نیست  
و اگر کار فوتی باشد مستلزم . اجتماعی مقارن زمان وضع حمل او پیش آمد کند مجبور است که از آن امر صرف نظر نماید

مور اجتماعی کند یا آنکه از اوالد آوردن منصرف شود و این هم مخالف بقاي پس یا باید ترك ا؛ مفاسد یا زیانهایی نیز هست
  . نوع است

  
  تواند جنگ کند  زن نمی
در میدان جنگ نیز به واسطۀ همان رقّت قلب و ضعف نفس نیز کمتر تاب مقاومت با دشمن دارد و این امر به شکست   

و چشم ، جهاد از آنها برداشته شده، قلب و غلبۀ عاطفه ترحم زنان در اسالم نیز به واسطۀ همین رقّت. خوردن قشون منجر شود
امراض رحمی . آنها غالباً اگر به خون افتد یا جراحات زیاد و مهلک را مشاهده نمایند ممکن است مبتال به حالت حمله شوند

امراض گوناگون غیر ، وه بر سقط جنینو اگر در میدان جنگ حاضر شود عال. غالباً بر اثر لطمۀ دماغ است و در یکدیگر اثر دارند
شواهدي در جنگ بین المللی . شود شود و موجب مرض عائله و اوالد و منجر به انقراض می قابل معالجه یا عسرالعالج نیز پیدا می

  . براي این موضوع هست به تاریخ آن مراجعه شود
ابت بین او و مرد شده و عاطفۀ زن و مردي از دیگر آنکه اگر زن در این قبیل امور دخالت کند موجب ایجاد حس رق  

  . شود بین رفته و محبت طبیعی کم می
  

  تقسیم کار بین زن و مرد 
پس باید کاري را به او واگذار کرد که هم موافق با طبیعت باشد و هم محبت را زیاد کند و آن امر خانه داري و تربیت   
امور زندگی معاونت کرده و مرد کارهاي خارجی و زن کارهاي داخلی را  در این حالت زن و مرد یکدیگر را در. اوالد است
ولی از حدود دیگري هم که . مگر به اندازه اي که مورد لزوم بوده باشد تا موجب گسیختن انتظامات نشود، شوند عهده دار می
ها و  و دارالرّضاعه، ارستانهاي نسوانمانند آموزگاري در آموزشگاههاي زنان و اشتغال در بیم، ن شده خارج نباشدبراي او معی
در این موقع نیز در حقیقت از زي و تکلیف خود خارج نشده هر چند که ظاهراً به شغلی غیرخانه داري پرداخته . امثال ذلک
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  . است
  

  آیۀ قرآن در باب زنان 
لْمِ فَری: تحصیل علوم مربوطه البتّه براي زنان الزم است و در خبر است  ع لمه ٰضَه علیطَلَب الْ سم مٍ ول سو این نیز مخالف . 201کلِّ م
ج 202 :آیۀ قرآن، حکم عمومی تقسیم کار نیست و اشاره به این دستور است جنَ تَبرُّ کنَّ و ال تَبرَّ یوتنَ فی ب لیه االُولی 203و قَرْ ٰالْجاه .

در منازل : معنی آیۀ شریفه این است . ومی استاست لکن خطاب عام و تکلیف عم) ص(این آیه اگرچه خطاب به زنان پیغمبر
چه این امر موجب تهییج ، خود آرام بگیرید و مانند زنهاي زمان جاهلیت بیرون نیایید و زینتهاي خود را به مردان نشان ندهید

  . برد و در صورت انحراف مستلزم بروز مفاسد است حس شهوت است و عاطفۀ زن و شوهري را از بین می
قسم حجاب معنوي است که اسالم موافق طبیعت براي زن معین کرده و در کار و منزل بین او و مرد فرق قائل  این یک  
در ازمنۀ سابقه نیز موجود بوده لکن فرقهایی در ، این اختصاص به اسالم ندارد بلکه چون موافق حکم طبیعت است. شده است

باشد و در کارها حتّی در امور سیاسی  تمدن است و زن در نهایت آزادي می از این رو امروز در اروپا که مهد. جزئیات بوده است
لذا به تدریج در ، مفاسد این امر بر زمامداران مکشوف شده است، 204و نمایندگی پارلمان نیز در برخی از کشورها شرکت دارد

به خصوص در آلمان و ایتالیاي ، کنند میبعضی کشورها کارهاي زنها را محدود و مواد و قوانینی براي محدودیت زنان تصویب 
  . 205قبل از جنگ دوم

  
  قوانین زناشویی 

مخصوصاً موقعی که ، و چون فرق بین زن و مردم طبیعی و دخول زن در جامعه و سیاست مستلزم مضار و مفاسدي است  
ي مزاوجت بین زن و مرد دستوري معین لذا هریک از شرایع و ادیان برا، نظم و ترتیبی در بین نبوده مانند حیوانات آزادي باشد

زیرا زن و مرد حکم دو قطب مثبت و منفی . کرده که بشر به همان رویه عمل نموده و تخطّی از آن نکند تا هرج و مرج نشود
ول مرد حکم قطب مثبت و زن حکم منفی و همانطور که چون این دو قطب به وسیلۀ مفت، الکتریسیته را دارند) پزیتیف و نگاتیف(

و اگر در ، نماید ایجاد طفل برق شده اطراف را روشن می، کند اتّصال پیدا کند فلزي به ترتیب معینی که مکانیک آن برقرار می
از این جهت اگر بخواهند آن را امتداد دهند از هریک . غیر موضع معین این مفتول اتّصال پیدا کند براي اطراف خطرناك است

و در غیر . کنند ودر غیر آن محل از هم دور و در لفافه پنهانند امتداد داده در محلّ منظور وصل می از این دوپیل آن مفتول را
همچنین در ازدواج بین زن و مرد باید قانون و ترتیبی وجود داشته به . کند موضع معین اتّصال آن دو تولید خطر براي اطراف می
شود مانند برق موجب روشنی اطراف خود گردد و  نند تا طفل که متولّد میدستوري که اشخاص بصیر و آگاه داده اتّصال پیدا ک

و باید زن و مرد در غیر این مورد از هم دور باشند واگر به غیر دستور عمل شود ایجاد ، نسبت به پدر و مادر قرّه العین حقیقی شود

                                                
 . یعنی طلب دانش الزم است براي هر مرد و زن مسلم -٢٠١
 . 33سورة احزاب آیۀ  -٢٠٢
 . تبرج در لغت به معنی ظاهرکردن زینت است -٢٠٣
باشد ناشی شده است و  وق خالف است و این اختالف از اختالفی که دربارة حدود آزادي زن میراجع به نمایندگی زن در پارلمان بین علماي حق -٢٠٤

 . اند هنوز حق انتخاب شدن به آنان داده نشده است در بیشتر کشورهایی هم که براي زن آزادي قائل شده
و موسولینی نیز در نطقهاي خود این عقیده را اظهار کرد که زن براي خانه داري است  هیتلر پیشواي سابق آلمان در نطقهاي خود تصریح می -٢٠٥
 . نمود و موافق با هیتلر بود می
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  . کند مفاسد می
مسلمین از جهت آنکه پیغمبرشان ترتیب مخصوصی پس ازدواج الزم است منتها ترتیب آن در ملل مختلف است و   

  . دانند دستور داده رعایت آن را الزم می
  

  تعدد زنان 
زیرا توارد دو فاعل بر یک قابل موجب ، جهتش طبیعی است، اما اینکه هر زن نباید بیشتر از یک شوهر داشته باشد  

  . شود اختالل و فساد و سبب بروز امراض مسریۀ قاطعۀ نسل می
عدة زنان نیز بیشتر از مردان است و اگر تقسیم شود براي هر مرد یک زن بیشتر . لی در عکس آن این مفاسد نیستو  

بلکه در ، ولی تصور نشود که بدان تحریص و ترغیب یا امر شده. رسد و در اسالم به حسب اقتضاء تا چهار زن اجازه داده اند می
با شرط عدالت و اقتدار بر نفقه و ، آن معین نبود و در شرع به چهار زن محدود شدعرب دورة جاهلیت تعدد مرسوم و اندازة 

ه: کسوه که دنبالۀ آیه است  دا فَواحلوداَالّ تَع فْتُمنْ خ یعنی در صورت عدم امکان عدالت به یک زن اکتفا کرده بیشتر از یکی 206فَا
  . نگیرید که موجب نفاق و افسردگی بشود

ولَنْ تَستَطیعوا : لذا بعداً آیه نازل شد ، است که بتواند صحیحاً عدالت کند بلکه عدالت حقیقی پیدا نشودولی کم کسی   
تُم رَصح لَوو ینَ النِّساءلُوا بدت قلبی یا عدالت حقیقی و من جمیع الجهات است 207اَنْ تَعمعنی ظاهر آیه این . که مراد عدالت در مود

پس خیلی بدان مایل نشوید که زنها را ، عدالت نمایید بین زنها اگرچه حریص باشید بر عدالت بین آنها البتّه نتوانید: است 
که اگر عدالت را به طور . به هر اندازه از عدالت که بر آن قادر هستید عمل کنید و از آن اعراض ننمایید، بالتکلیف بگذارید

یعنی نه بی شوهر است که در کار خودمختار باشد و نه ، و معلّقه نموده اید کلّی ترك نمایید زن خودتان را بالتکلیف و سرگردان
لَّقَه: فرماید  شوهري دارد که به او با لوازم شوهري رفتار نماید که می عها کالْمیلِ فَتَذَرو ا کلِّ الْم208فَال تَمیلو .  

ان عرب تعدد زوجات خیلی معمول بود و زیرا در می، بلکه زن گرفتن در اسالم نسبت به زمان جاهلیت محدود شد  
  . محدود هم نبود و اسالم آن را محدود کرد

شود که نظر شارع مقدس اسالم بر تعدد نبوده بلکه منظور از تشریع آن موارد ضرورت بوده که موجب  پس معلوم می  
  . عسر و حرج و وقوع در محرّم نشود

است که آنها از مالک حامله شده و به واسطۀ پیدا شدن اوالد از آنها  اما محدود نبودن ملک یمین از جهت رعایت عتق  
پس در اینجا نیز امر اهمی که صالح اماء بوده یعنی آزاد . این مسئله در فقه به نام استیالد ذکر شده است. براي مالک آزاد شوند

  . شدن آنها در نظر گرفته شده است
  

  موارد لزوم تعدد زوجات 
موردي است که زن بیمار : از جمله ، شد موجب عسر و حرج بود هم تعدد الزم است و اگر تشریع نمی در بعضی موارد  

از طرف دیگر مرد نیز مایل به مضاجعت است به ؛ باشد یا جهات دیگري مانع از مضاجعت بشود ومدت آن هم طوالنی باشد می

                                                
 . 3سورة نساء آیۀ  -٢٠٦
 . 129سورة نساء آیۀ  -٢٠٧
 . 129سورة نساء آیۀ  -٢٠٨
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بلکه همانطور که . در این مودر تعدد روا است، شود میقسمی که اگر زن دیگري نگیرد موجب وقوع در معصیت و امر حرام 
گاهی این علّت ایجاب نکاح ثانوي نیز ، شود خوف وقوع در معصیت با تمکّن از نفقه و کسوة زن سبب وجوب نکاح ابتدایی می

ه نکاح ثانوي براي یا در موردي که زن اوالدآور نیست یا سنّ او مقتضی فرزند نیست و مایل به طالق هم نیست ولی ب. کند می
یا آنکه مردي در سفر مریض شده و . در این صورت نیز تعدد جایز است که براي مرد حفظ نسل بشود، شوهر راضی است

یا در موارد جنگ و کشته شدن مردها و لزوم . شود در این مورد هم گاهی واجب می، پزشکان دستور زن گرفتن به او داده اند
مخصوصاً اگر ، در این مورد اگر اجازة تعدد نباشد به مفاسدي منجر خواهد شد. اند از چند زن ه زندهتعهد هر یک از مردهایی ک

  . مواردي دیگر نیز هست که تعدد زوجات را مقتضی است. طرفین جوان باشند
  . ستپس اجازه و تشریع تعدد در موارد لزوم مطابق حکم عقل است ولی به شهوترانی محض و از روي هوس روا نی  

  
  نظر شهوت به بیگانه روا نیست 

از این رو در اسالم نظر دوختن به بیگانه منع شده ، نظر شهوترانی منع شده و تأهل را هم براي بقاع نوع امر کرده اند ه در اسالمکبل
هم ذلک 209:است و در قرآن است  فَظُوا فُرُوجیح و مصارِه نْ اَبنینَ یغُضُّوا م ؤْملْم کی قُلْ للْ  ٰاَزق ونَ ونَعنَّ اهللاَ خَبیرٌ بِما یصا ملَه

ها یعنی  هنَّ والیبدینَ زینَتَهنَّ االّ ماظَهرَ منْ فَظْنَ فُرُوجیح نَّ وصارِه نْ اَبضُضْنَ م نات یغْ ؤْملْم د: لبگو به مؤمنین که از ) ص(اي محم
و فروج خود را حفظ کنند که این امر بهتر و پاکتر است براي آنها و خداوند نگاه به نامحرم از روي شهوت خودداري نمایند 

و بگو به زنهاي مؤمنه که نظر به مردان بیگانه نکنند و حفظ فروج نمایند و زینتهاي خویش را ظاهر ، کنند آگاه است به آنچه می
  . نکنند مگر آنچه بالطّبع ظاهر باشد

و مقصود واقعی عفّت است که باالترین حجابها است و تمام ، ین معین شدهاین یک حجاب معنوي است که براي طرف  
، بی عفّتی و اعمال مخالف عفّت و نجابت نزد همه کس و عموم ملل زشت و ناپسند است. دانند ملل آن را قبول دارند و الزم می

این دستور مجري باشد عفّت بهتر محفوظ و در حجاب مذکور که در قرآن اشاره شده منتهاي بروز عفّت دستور داده شده و اگر 
  . شود ماند و فسق و فجور کمتر واقع می می

خداوند یک حجاب دیگر نیز در قرآن براي زنان دستور داده که فرموده ، براي توضیح و تشریح و تکمیل این دستور  
ک و بناتک و نساء الْمؤْمنینَ ید210: است واجِ اَزقُلْ ل رَفْنَیااَیها النَّبیعنی اَنْ ی ک اَدال بیبِهِنَّ ذل نْ جلیهِنَّ م د : یعنی . نینَ عاي محم

بگو به زنان و دختران خود و به زنهاي مؤمنین و گرویدگان که دوطرف چادرهاي خود را به یکدیگر نزدیک کنند تا مردان آنها 
  . را نشناسند
لی: و نیز فرماید    نَّ عرِهنَ بِخُمضْرِب لْییوبِهِنَّ ٰٰواز این دو آیه . یعنی زنها باید خمار خود را به گریبانهاي خود بیندازند. 211ج
 214و در بعض کتب اضافه برآن دو برقع 213و خمار 212شود که حجاب زنان عرب درصدر اسالم مرکب بوده از جلباب فهمیده می

                                                
 . 31و  30سورة نور آیات  -٢٠٩
 . 59سورة احزاب آیه  -٢١٠
 . 31سورة نور آیه  -٢١١
پوشیدند مانند ردا که  جامه اي است که زنان روي لباس خود می، اول و دوم و تشدید سوم چون سنمار جلباب به کسر جیم چون سروال یا به کسر -٢١٢

اند و  و بعضی ملحفه را غیرجلباب گفته، پیچیدند اند زیرا بدن خود را در آن می و جلباب را ملحفه نیز نامیده، گرفت همۀ بدن را از گردن تا پا فرا می
 . اند یکی از مصادیق جلباب خواهد بود ترجمه جلباب کردهپوستین که بعضی آن را 

 . شده است خمار به کسر اول پارچۀ روسري را گویند که چهار گوش بوده و براي پوشاندن سرو گردن و مو استعمال می -٢١٣
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  . شود ولی از این دو آیه فقط همان دونوع اول استفاده می، نیز ذکر شده
بعضی از زنان جوان عرب دو طرف جلباب خود را به هم نزدیک نکرده و : نویسند  به طوري که در تفسیر این دوآیه می  

شدند و این مخالف عفّت  زینتهاي سینه و جلو بدن پیدا بود و بعض جوانان بی باك هم بدانها متوجه می، بستند جلو آن را نمی
آمدند بعضی از جوانان مدینه جلو  به مسجد می) ص(یا شنیدن فرمایشها و دستورات پیغمبر مخصوصاً شبها که زنان براي نماز، بود

ض آنان می از این رو خدا امر فرمود که دو طرف روپوش خود را به هم نزدیک کنند تا زینت آنها پیدا . شدند راهشان نشسته متعرّ
پاکدامن و نجیب از غیرآنان تمیز داده شده و دیگر جوانان بی  با اجراي این دستور زنان. نباشد و صاحبان آن نیز شناخته نشوند

ض آنها نشدند   . باك متعرّ
مقصود آن است . فرماید که زنان مؤمنه باید خمار خود را برجیب بیندازید و جیب گریبان پیراهن است در آیۀ دوم می  

ا بهم نزدیک کنند و روي هم قرار دهند که گلو و که دو طرف آن را رها نکنند تا زیرگلو پیدا نباشد و باید دو طرف خمار ر
  . زینت آن را مخفی کند و بیگانه و نامحرم آن را نبیند

آن پارچۀ سرتاسري بود که تمام بدن را از سر تا پا مانند : اند که  گروهی هم خمار و جلباب را یک قطعه دانسته و گفته  
  . داده است نظار قرار میپوشانده و آنها را محفوظ از ا چادرهاي این دوره می

، این است حجابی که در اسالم براي زنان معین شده که هم دستور حجاب معنوي و اخالقی است و هم حجاب ظاهري  
البتّه چشم پوشیدن از نگاه به بیگانه . شود و معلوم است که نبودن حجاب ظاهري نیز موجب تهییج حس شهوت و شیوع فحشا می

؛ چه زن مادة قابله و مورد عالقۀ مرد است و زینت بدو اختصاص دارد، د الزم ولی حجاب ویژة زنان استو نامحرم براي زن و مر
ولی براي مرد زینت معین نشده و سابقاً معمول هم نبوده زیرا توجه به زینت با روح سلحشوري که براي مرد الزم است بلکه با 

پس زن باید زینت و مواضع زینت را که در فقه اسالمی تعیین گردیده . دارد منافات، کارهاي زندگانی مانند زراعت و امثال آنها
  . از بیگانه بپوشاند تا تهییج حس شهوت نشود

علّت اینکه امروزه فسق و فجور و فحشا و اعمال منافی عفّت در کشورهاي اسالمی شایع شده آن است که به قوانین   
  . هیچیک از کارهاي ما مطابق دستور شرع مقدس اسالم نیست بلکه امروزه متأسفانه، شود اسالمی عمل نمی

  گر تو ببینی نشناسیش باز    بسکه ببستیم بر آن برگ و ساز 
بلکه به کلّی نقطۀ مقابل دستورات شارع بزرگوار اسالم واقع شده است و مفاسد و خرابیهایی هم که در میان ما پیدا شده و جامعۀ 

از جمله همین حجاب زنان که قرآن مقدس به طور صریح بدان . بین رفتن قوانین اسالمی است ما را بدبخت گردانیده براثر از
زیرا دربارة نماز فرموده اَقیموا ، بلکه مشروحتر از نماز بیان فرموده، دستور داده و همانطور که گفتیم حدود آن را تعیین نموده

لو و حجاب اسالم غیر از حجابی است که امروز در میان بعض زنان . ه استولی دربارة حجاب چند آیه ذکر شد، و امثال آنَة الص
کنند و در حقیقت بعضی از آنها  زیرا بیشتر زنان امروز مانند زنان زمان جاهلیت عرب مواضع زینت را ظاهر می، معمول است

باید خود را ! مسلمانی ما است پس هر عیب که هست در ؛ باشد پوشند براي نمایش دادن زینت خودشان می چادري را هم که می
  . رویم به ترکستان است و اخالق اجتماعی و فردي خود را اصالح کنیم تا روي صالح ببینیم و گرنه این راه که می

شود که در میان عرب  و هر چند که از بعضی کتب لغت مفهوم می، شود ولی پوشیدن صورت از قرآن استفاده نمی  
ولی این قسمت را فقط بعضی ذکر ، انداختند برقع نام گذاشته شده و آنچه به صورت می پوشیدن صورت نیز معمول بوده

  . اند کرده

                                                                                                                                                            
 . در شرح قاموس برقع را روبند زنان گفته است ،انداختند یا بر وزن عضفور پارچه اي است که به صورت می، برقع به ضم اول و سوم یا به فتح سوم -٢١٤
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چنانکه از ، پوشیدند شود که در جاهلیت عموم زنان یا زنان اشراف صورت را می از بعضی کتب ادب هم معلوم می  
قدر متیقّن آن است که هر چه مخالف . آن نداریم ولی دلیلی از قرآن براي، 215شود تاریخ حرب فجار ثانی این مطلب مستفاد می

  . عفّت باشد حرام است
  

  شهادت دادن زنان 
رساند مسئلۀ  یکی دیگر از احکام اسالم که شاید بعضی تصور کنند نسبت به زنها توهین است و کوچکتري او را می  

  . عضی موارد شهادت آنها اصالً قبول نیستباشد و در ب شهادت است که در اسالم شهادت دو نفر زن برابر یک نفر مرد می
و . دقت الزم است، ولی اگر دقّت شود در اینجا نیز مالحظۀ زنها شده چه در امور قضایی که شهادت هم جزء آن است  

مذکور داشتیم که زنها رقیق القلب و حس عاطفۀ آنها زیاد است و به اندك التماس ممکن است ترحّم نموده فریب خورند و 
و این امر هر چند در مردها هم هست . الف حق شهادت دهند یا از شهادت صحیحه صرف نظر کنند وبراي آنها مظلمه باشدبرخ

براي آنکه شهادت ناحق داده نشود ، کند و شارع اسالم در امر شهادت چون نظر به اثبات حق یا حد می. لکن از زنها کمتر است
و در زنها به واسطۀ همان حالت رقّت در امور مهمه از قبیل ثبوت حد و غیرآن ، دهدر شاهد عدالت و احتراز از دروغ شرط کر

به عالوه براي زنها آسایش و مراقبت امور خانه و . براي اینکه احقاق حق شده حکمی بناحق داده نشود، شهادتشان پذیرفته نیست
و چون غالباً در ، خانه کمتر احتیاج داشته باشند بهتر استنگاهداري و تربیت فرزندان معین شده و هر اندازه به بیرون آمدن از 

  . کوشند لذا چندان مواظب امور عامه نیستند خانه هستند و براي نگاهداري و پرورش فرزندان می
  

  حکم طالق 
ولی منع  .و دادن اختیار آن به دست مرد ثانیاً، باشد جواز طالق است اوالً دیگر از احکامی که مورد ایراد دیگران می  

طالق مستلزم مفاسد عدیده است از قبیل خودکشی و ارتکاب اعمال قبیحه و بی اوالد ماندن مخصوصاً با تقید به عدم تعدد و  
  . 216اند محتاج به شرح و استدالل نیست و چون در غالب ممالک اروپا عمالً تجویز کرده، سایر مفاسد

ن رو شارع مقدس اسالم آن را محدود کرده و اگر اغراض نفسانیه در از ای، و البتّه شیوع آن نیز موجب مفاسدي است  
جه : روایت کرده که فرموده ) ص(معاذ بن جبل از حضرت رسول . بین باشد تجویز نفرموده است لی و عاذُ ما خَلَقَ اهللاُ شَیئاً ع یا م

االَر ه ج لی و ال خَلَقَ شَیئاً عتاقِ وع ب منَ الْ ضِ اَحالقِاالَر غَض منَ الطَّ یعنی اي معاذ خداوند در روي زمین چیزي دوستر . 217ضِ اَب
غَض الَیه : ت شده یروا) ع(از حضرت صادق. تر از آزاد کردن بنده و دشمن تر از طالق نیافریده است اهللاُ اَب ه لَّ ا اَحمم نْ شَیءمام

القَ  طْ الْم غَض نَّ اهللاَ یبا القِ و واقَمنَ الطَّ یعنی هیچ چیز از چیزهاي حالل نزد خدا مبغوضتر از طالق نیست و خداوند کسی  218الذَّ
  . دهد دشمن دارد را که زیاد طالق می

ولی ممنوع ، کند بر اینکه طالق بدون رعایت مصلحت جایز نیست اخبار دیگر نیز در این باب ذکر شده که داللت می  
  . شدن نیز روا نیست

                                                
 . 160ص ، رجوع شود به کتاب مدنیه العرب -٢١٥
 . در جلد دوم وافی باب طالق احکام و بعضی علل آن ذکر شده است -٢١٦
الق نقل کردیم -٢١٧ یاء عنْدي الطَّ ض االَشْ غَ چاپ عالء الدوله 143ود به صفحه رجوع ش. این خبر را از حاشیۀ مثنوي مولوي مجلد ثانی در ذیل شعر اَب . 
 . 148صفحه ، باب طالق، رجوع شود به جزء دوازدهم وافی -٢١٨
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طالق گرچه از جنبۀ اخالقی کار پست و :  219گوید د دانشکدة ادبیات پاریس در ضمن کالم خود میهانري ماریون استا  
  . شود ناشایسته اي است ولی از ضروریات اجتماع است که در بعض احوال مبادرت به آن الزم می

ممکن است طالق و جهت اینکه طالق به اختیار زن گذاشته نشده آن است که زن زودرنج است و به مختصر کدروتی   
  . چنانکه سابقاً نیز در ضمن تشریح احکام اسالمی مذکور داشتیم، دهد

  
  اختالف ارث زن و مرد 

  . مسئلۀ ارث است که در اسالم سهم زن در هر مرتبه نصف سهم مرد معین شده است، دیگر از ایرادات  
زیرا حقّی که براي مرد معین شده ، متر نیستحقوق مالی زن در اسالم اگر بیشتر از حقوق مرد نباشد ک: جواب گوییم   

و یک حقّ دیگر هم که ، ولی براي زن در یکجا نصف ارث مرد معین. فقط ارث است که براي او در مقابل زن برقرار گردیده
طفل پس از  و در تمام کارهاي خانه حتّی شیردادن، نفقه و کسوة زن نیز بر ذمۀ مرد است، مهریه باشد براي او برقرار شده است

مثالً اگر . ولی مرد در مقابل این امور باید از حقّ ارث خود قسمتی را مهر زن کند، چند روز فطام حقّ مطالبۀ مزد از مرد دارد
ترکۀ کسی سه هزار ریال باشد و وارث او یک پسر و یک دختر باشند قسمت پسر دوهزار ریال و قسمت دختر یک هزار ریال 

براي زن ) پانصد ریال است که امروزه تقریباً در حدود( 220ود مقداري را که حد کمتر ان مهرالسنّه استمرد از قسمت خ. شود می
زیرا قسمت هر دو یکهزار و ، شود قسمت مرد و زن مساوي می، گیرد کند و دختر همین اندازه مهر از شوهر خود می معین می

پس از آن . پس این مقایسه درست است، اشد مهریۀ زنان نیز بیشتر استو غالباً هر چه تمول طرفین بیشتر ب. شود پانصد ریال می
ولی مرد با همان دارایی خود باید ، نیز زن موظّف نیست که مخارجی کند بلکه منافع قسمت مال او مربوط به خود او است

بینیم که رعایت حقوق  کنیم میچون اینها را حساب . متحمل خوراك و لباس زن خود بشود و مخارج فرزندان را نیز تحمل کند
و این ، اند مقایسۀ بین احکام نکرده اند زن به مراتب بیشتر و وسایل آسایش او به خوبی فراهم شده است و کسانی که ایراد گرفته

  . چه در این قسمت رعایت مردها کمتر شده است، ایراد اگر برعکس باشد اولی است
کند و در ایرادي که  و عرب راجع به زنان در اسالم شرح مفصلی ذکر می گوستا و لوبون فرانسوي در تمدن اسالم  

اند تمام آن در این آیات درج  اگرچه فروعاتی را که فقها در این باب استخراج نموده« : 221گوید اند و رد آن می برارث گرفته
ث انگلیس و فرانسه که در حاشیۀ کتاب و خاصه این احکام را با احکام ار، ذکر شده 222نیست لکن کلیات آن با کمال وضاحت

گویند دین اسالم با آنها به طور عدالت رفتار نکرده معلوم  از مطالعۀ آن که راجع به زنان شوهردار می، با هم مقایسه نموده ام
  » . بلکه نسبت به احکام ارث اسالم حقوق آنها را بیشتر مراعات کرده است، شو که هیچ اساس براي آن نیست می

فرقی هم که دیانات بین زن و مرد قائل . معلوم شد که احکام اسالمی راجع به زنان بهترین و برترین احکام است پس  
براي حفظ از شیوع فحشا بر طبق مقتضاي طبیعت یا در اموري است که موجب ، مانند مقید بودن نکاح به ترتیب معین، شده اند

لی که مذکور داشتیم حکم به مساوات زن یا مرد در ارث خالف عدالت و ظلم بر زیرا به تفصی. شود مانند ارث تعادل حقوق می
  . مگر آنکه زن و مرد هر دو قانوناً عهده دار مخارج باشند و مهریه هم در بین نباشد، مرد است

  
                                                

 . رجوع شود به کتاب احوال زنها چطور است ؟ ترجمۀ آقاي اسداهللا اشتري -٢١٩
 . مهرالسنه در اخبار پانصد درهم معمول همان زمان ذکر شده است -٢٢٠
 . 483صفحه ، ولطبع ا، رجوع شود به ترجمۀ کتاب مذکور -٢٢١
 . ولی عین عبارت مترجم را ذکر کردیم، شود ذکر می» وضوح « این کلمه ظاهراً در کالم عرب دیده نشده و لفظ  -٢٢٢
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  تساوي بین زن و مرد در امور دینی 
فقط ، شر است فرقی بین زن و مرد قائل نشدهولی اسالم در جهات دیانتی و عبادات و اخالق که موجب تکمیل افراد ب  

جهاتی هم که موجب زیادتی محبت زن و مرد و . اموري را که مخالف استعداد ودماغ زن است مانند جهاد از او رفع کرده
لت و این نیز خالف عدا. مانند آنکه زن بدون اجازة شوهر حقّ بیرون رفتن از خانه ندارد، محفوظ بودن عفّت است ملحوظ شده

و ، نیست زیرا در مقابل این امور براي زن زحمت کسب و تحصیل اسباب معیشت قرار نداده و مرد را عهده دار آن نموده است
و در غیراینها براي زن و مرد فرقی نیست و اصول اعتقادي در هر دو یکی . درآن نیز مالحظۀ حفظ جنین و اوالد و خود آنها شده

واجبات و سایر احکام نیز براي هر دو هست و هر دو به . هستند) ص(اي یگانه و اعتقاد به پیغمبراست و هر دو مأمور پرستیدن خد
تحصیل علم و اخالق حسنه و کسب ملکات فاضله و دور کردن اخالق رذیله وعادات قبیحه و به کار و کسب معیشت از ممرّ 

و آنچه از . ن شده باید رفتار کننده براي خودش معیمنتها زن به فراخورحال خود و مرد بر طبق دستورات ک، حالل مأمورند
و آنچه در مردان زیادتر یا مساوي است مردان را ، اخالق مذمومه که در زنها بیشتر است در قرآن خطاب نهی به آنها شده

را ردیف قرار چنانکه در سورة احزاب آن دو . و در ثواب و درجات اخروي فرقی بین آن دو قائل نشده است، مخاطب قرار داده
لمات و الْمؤْمنینَ و الْمؤْمنات تا آنکه می: فرماید  داده می سالْم مینَ ول سنَّ الْم رَ: فرماید  اغْف م ماهللاُ لَه دظیماًةاَع راً عاَج که زن و 223ً و

معین فرموده و همانطور که در قرآن  مرد را در صفات حسنه و کسب آنها و در ثواب مساوي قرار داده و جزاي هر دو را یکی
کم عنْداهللاِ اَتْقیکم: فرماید  می نَّ اَکرَم د قرشی طالح فضیلت داده شده. 224او در اخبار نیز غالم سیاه پوست بدمنظر صالح بر سی .

، یت بر آن مرد شرف داردهمچنین زن با شرافت و عفّت و دیانت به مراتب نزد خدا و وجدان مقدم است بر مرد بدکار و در انسان
اینطور مرد حقّ افتخار بر آن زن ندارد چه فخر به اعمال صالحه و اخالق حسنه و فضیلت به کماالت ذاتیه و ملکات فاضله است 

 و در ناموس طبیعت هر کدام از آنها به وظایف خود بهتر عمل کنند برتر و به تمجید و تحسین و به جزا، نه بر ذکوریت و انوثیت
  . و ثواب سزاوارترند

                                                
 . 35ه یسوره احزاب آ -٢٢٣
 . ن شما استیز گارترین شما نزد خدا پرهیتریگرام یعن، یسوره حجرات -٢٢٤
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  ) ع(نیب از مرام حسیاخالق آنان و تعق، تیزنان اهل ب -15
  

چه اخالق الزمۀ طبیعت ، همچنین در اخالق، از فصل گذشته معلوم شد که در جهات دیانتی فرقی بین زن و مرد نیست  
  . بشر است و آن در زن و مرد یکسان است

  زنان در کربال
زنان نیز خدمات ، ه مردان فوق العاده و نابغه پیدا شده و سرمشق براي صنف خود گردیدنددر قضیۀ کربال همانطور ک  

خود را انجام داده ودستورات عملی به صنف زنان داده و نشان دادند که در اسالم چه دستوري براي زن معین شده و چه صفاتی 
  . باید در آنها باشد

مصائب به زنها رسید از حیث صبر و ثبات قدم و قوت قدم و بعد از شهادت حضرت و اصحاب که نوبت بالیا و   
در حقیقت اتمام منظور حسین در قضیۀ . راستگویی و درست رفتاري و تدبیر و احساسات قلبیه عالمی را مبهوت و متحیر نمودند

آنان را با خود ، بنی امیه بودبراي انجام مقصود و منظور خود که رفع تسلّط ) ع(کربال به عهدة زنان بود که حضرت سیدالشّهدا 
هاي محترم و  خصوصاً زنانی که از خانواده، زیرا اذیت و آزار زنان در هیچ دین ومذهبی به خصوص در اسالم روا نیست. برد

  . دربارة دختران یزدجرد گواه است) ع(چنانکه دستور حضرت امیر، چه در اسالم حفظ احترام آنها ملحوظ شده، بزرگ باشند
اهلبیت رسولند و حفظ احترام آنان ویژه اگر ، هایند ترین زنان که از لحاظ صورت و معنی بزرگترین خانوادهمحترم  

  . باشند چه آنها یادگار پیغمبرشان می، داشته باشند بر افراد امت الزم است) ص(نسبت نزدیک به رسول اهللا
  

  آزار زنان روا نیست 
  ه و مضرّ بودن وجود آنها براي اسالم رعایت نکردن همین مطلب بود که آنها را نزد از بهترین ادلّه بر بی اعتقادي بنی امی

  . بلکه اسالم را نزد بیگانگان و دشمنان موهون نمود، مسلمین بلکه نزد جمیع ملل رسوا نموده و پرده از روي کار آنها برداشت
اذیت زنان نیز که شرکت در جنگ ، نیت استهمانطور که آزار و قتل اطفال نزد عقال مذموم و خالف وجدان و انسا  

زند  چه زن داراي قلب لطیف و ممزوج به عطوفت و رأفت است و کشتن و امثال آن کمتر از او سر می، نداشته باشند زشت است
این حس در آنها اطفال نیز همین طورند بلکه . کند لذا ظلم و آزار نسبت به او زودتر او را متأثّر می، آید و دلش زودتر به رحم می

زیرا هرچه مظلوم طبعاً ، شود از این جهت کیفر ظلم و ستم بر اطفال و زنان بالطّبع زودتر به ظالم عاید می، از زن بیشتر است
از این رو اذیت و آزار آنها بیشتر ، رسد کند و ظالم زودتر به مکافات می ضعیفتر باشد طبیعت نیز براي تکافو بیشتر امدادش می

  . است نکوهیده
فرمود و مسلمین در اسیري آنان آنچه را که خالف عقل  در غزوات اذیت زنان کفّار را اجازه نمی) ص(حضرت رسول  

  . کردند مخصوصاً اشخاص محترم را بیشتر رعایت می، داشتند و وجدان است مجري نمی
ده و از هیچگونه توهین که به رعایت خانوادة رسالت را هم نکر، ولی در کربال مرتکب قتل طفل صغیر نیز شدند  

) ص(اگر حضرت رسول : مروي است که ) ع(چنانکه از حضرت سجاد . هیچکس روا نیست نسبت به آنان مضایقه ننمودند
داد باز هم بنی امیه بیشتر از آنچه  کرد و برعکس دستور اذیت و آزار و توهین آنان می وصیت به حفظ احترام اهلبیت خود نمی

که کمال شقاوت ؛ زیرا هرچه مقدورشان بود از تحقیر و توهین و اذیت خودداري نکردند، توانستند هین رساندند نمیاذیت و تو
  . رساند آنها را می
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هرچند . را بر تمام عالم آشکار کرد و جسارت بنی امیه واضح شد) ع(مظلومیت حسین، کشتن کودکان و آزار زنان  
به قسمی واضح شد که بر هیچکس جز ) ع(ولی با این دو امر مقصود حسین، حضرت واضح بودبدون این دوامر نیز مظلومیت ان 

اصرار زیادي به بردن زنان و اطفال داشت و هر چه ) ع(از این جهت حضرت سیدالشهدا. خفّاش صفتان و کوردالن مخفی نماند
و در جواب ، دند که آنها را همراه نبرد قبول ننموددوستان در مکّه و مدینه آن حضرت را از بردن زنان منع کردند و خواهش نمو

  . در خواب جدم به من خبر داد که خدا خواسته است زنان واهل بیت تو نیز اسیر شوند: محمدحنیفه فرمود 
  

  )ع(زینب خواهر حسین
نظورش کمک را به اندازة توانایی خویش در م) ع(هر یک از این زنان وظیفۀ خود را به خوبی انجام دادند و حسین  
، قرار گرفتند) ع(به طوري که بر مردان عالم سبقت گرفته گوي افتخار را ربودند و دوش به دوش اصحاب حسین، کردند

  . )ع(مخصوصاً زینب خواهرحسین
را به ) ع(شده در این امر خطیر یگانه معاون او بود و یک قسمت از منظور حسین) ع(این بزرگ زن تالی مرتبۀ حسین  
دیگر از ، )ع(یکی از حرکت به مدینه تا شهادت حسین: چه قضیۀ کربال منشعب به دو شعبه و داراي دومرحله بود  ؛عهده گرفت

عهده دار و قسمت دوم که پرستاري اطفال و ) ع(قسمت اول را حسین. تا حرکت از شام یا ورود به مدینه) ع(کشته شدن حسین
توانست به خوبی  به ظاهر مریض و نمی) ع(چه علی بن الحسین؛ به زینت شد راجع، تحمل متاعب و مشاقّ اسیري و غیرذلک بود

زینب ظاهراً پرستار او هم . شد مواظبت اطفال نماید و حفظ و نجات او از قتل نیز به حسب صورت جز به سکوت تام و تسلیم نمی
  :زنی بود که دوش به دوش اول مرد عالم قدم در راه گذاشت ) س(پس زینب. بود

  دیگر اینجا زینب اللّهی شدم    وش از صهباي آگاهی شدم سرخ
  

  )س(صبر زینب 
عالقۀ تامی به زینب داشت و ) ع(حسین. این زن در قضیۀ عاشورا چنان صبري کرد که عقالي عالم را مبهوت نمود  

) ع(که از شنیدن قتل حسینبا این حال جا داشت . داشت) ع(او نیز عشق مفرط به حسین، نهاد اسرار خویش را با او در میان می
در شب عاشورا و قبل از آن بارها او را نصیحت نمود که پیراهن صبر را چاك ) ع(ولی حسین، مضطرب شده و بی تابی نماید

زینب به . سایر اهل بیت را نیز تسلّی دهد که مبادا اسباب سرزنش دشمن فراهم آید. نکند و دست به دامان حلم و بردباري زند
براي ، حتّی وقتی که اطفالش کشته شدند و نعش آنان را به درخیمه آوردند، ل کرد که سرآمد زنان روزگار شدقسمتی تحم

که اشاره ، اصالً از خیمه بیرون نیامد، آنکه مبادا پس از دیدن جسد فرزندان طاقت نیاورده بیتابی که مخالف امر برادر است بنماید
  :فدا کردم و مرده و زندة آنها در اختیار او است ) ع(یناست نیز به اینکه من آنها را در راه حس

  واندر آن هفتاد و دو دیوانگی است      با  دو عالم  عشق  را  بیگانگی است 
  در   شکسته   عقل   را    آنجا    قدم      پس  چه  باشد  عشق  دریاي   عدم 
  ولزین فزونگویی ظلوم  است  و جه      کرد  فضل  عشق  انسان  را   فضول 
  می کشد   خرگوش   شیري در کنار      جاهل است او اندرین مشکل شکار 
  برد ظلم  بین    کز    عدلها گو    می      ظالم  است او برخود و برجان خود 

این امر دلیل کمال اقتدار بر نفس . بلکه زینب پس از مراجعت در جواب شوهرش فرمود ترسیدم برادرم اندك خجالتی کشد
  . باشد تمام اخالق نیک و سرچشمۀ فضایل میاست که سرمایۀ 
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  تکمیل زینب در عاشورا 

مخصوصاً در آن روز گوش خواهر را به درر نصایح ) ع(حسین. روز عاشورا نیز اسراري بین این خواهر و برادر بود  
  . زینب نیز به تمام دستورات برادرش عمل کرد. گرانبار فرمود

هفت مرتبه در روز عاشورا پس از شهادت اصحاب به میدان رفته مراجعت ) ع(سینشود که ح از کتب مقاتل استفاده می  
مقصودش تکمیل زینب و ، کرد در هر یک از این دفعات زینب را مالقات نموده به او وصیت می؛ کرد و با اهل بیت وداع نمود

ار سبعۀ ترقّی و تکامل روحی را که نزد عرفا و در حقیقت در این هفت مرتبه اطو. مهیا کردن او براي تحمل مصائب و بالیا بود
نیز به آنها اشاره شده به زینب تعلیم داد و در هر مرتبه از وداع یک مرحله او را ترقّی داد و ) ع(مصطلح و در اخبار ائمۀ معصومین

  . ازمراحل سبعه گذرانیده به ذروة کماالت عروج داد
براي او بیان نمود و او را ) ع(در هر مرتبه آنچه الزمۀ آن است حسین اطوار سبعۀ تکاملی را سیرکرد و) س(چون زینب   

  . سر را براي دادن در راه دوست مهیا کرد، رو به میدان نهاده، بر اسرار آن مطّلع ساخت و از تکمیل او فارغ گردید
  

  به امامت ) ع(اضطراب اهل بیت موقع تعیین سجاد 
و هر یک از جوانان بنی هاشم ، یچیک از این قضایا براي او اضطراب دست ندادو چون زینب راه رفته و کامل بود در ه  

  :گفت  خوشدل بود و به زبان حال می) ع(رسیدند زینب اظهار تأثّر نکرده به وجود حسین که به درجۀ رفیعۀ شهادت می
  تو باقی مان که هستی جان عالم      اگر سروي شد از بستان عالم 

و نسبت به مقام مقدس او عاشق دلباخته بود و دل را به ) ع(متوجه شمع است به سوي حسینروي دلش چون پروانه که   
براي خود خلیفۀ معین ) ع(دلخوش بود تا وقتی که حسین) ع(داد باز به وجود مقدس حسین او خوش داشت و هر چه از دست می
جمع و همه را به اطاعت آن بزرگوار ) ع(را در خیمۀ سجاد اهل بیت ) بنا به اختالف اقوال ( کرد و در وداع آخر یا وداع دیگري 
چون در ، در آن وقت در اهل بیت مخصوصاً زینب اضطرابی تام پیدا شده بی تابی آغاز کردند. امر کرده او را جانشین خود نمود
ن خالی از حجت الهی نیست و دانستند که زمین در هیچ زما زیرا آنها می. براي آنها حاصل شد) ع(این موقع یقین به مرگ حسین

ن فرمود از ولی وقتی جانشین معی، چون تا آن موقع تعیین جانشین نفرموده بود مطمئن بودند که هنوز آن حضرت رفتنی نیست
و جزع و فزع نمودند و بی تابی آغاز ، شود کشته می) ع(حیات آن حضرت مأیوس گردیدند و یقین پیدا کردند که حسین

  . آن حضرت امر به صبرمی فرمودولی باز ، کردند
  

  ) ع(زینب در موقع شهادت حسین
و از امر پرستاري اهل بیت به واسطۀ تکمیل زینب فراغت ) ع(از کار هدایت خلق به واسطۀ تعیین سجاد ) ع(چون حسین  

  . یافت خود را مهیاي شهادت کرده به میدان شتافت
از ) ع(و چون حسین، یدان رفت زینب نگران میدان جنگ بودبه م) ع(زینب مضطرب بود و در مرتبۀ آخر که حسین  

از ، گذاشتند عالمت مغلوبیت و تسلیم این بود که دست را به سر می. اسب افتاد سراسیمه و مضطرب گردید و روي به میدان نهاد
لم؟ یعنی اي بی همتا: این رو زینب دست به سرگذاشته براي اتمام حجت فرمود  سم ن آیا در میان شما هیچ مسلمان یافت اَما فیکم

  شود ؟ نمی
چه هیچ آیین و دینی قتل پسر پیغمبر و ، در این موقع نیز خواست به آنها بفهماند که بر قانون دیانت عمل نکردند  
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مسلم واقعی  اند و و به عالم فهمانید که آنها فقط نام اسالم بر خود گذاشته. داند پیشواي آن دین را بدون موجب و سبب جایز نمی
  . بلکه اسالم صفات و اعمالی عکس اعمال آنها دستور داده است و نیز فهمانید که اسالم حقیقی را که دارا بود؛ نیستند

ظُرُ الَیه: پس از آن خطاب به ابن سعد کرده فرمود    ت تَنْ یکی آنکه : این عبارت دو معنی دارد . اَیقْتَلُ اَبو عبداهللاِ و اَنْ
یعنی با بودن تو که خود را از تابعین پدرت را از . در مقام شماتت و سرزش او بود و خواست بیحیایی او را ثابت کندزینب 

  و آیا شایسته است که تو ببینی و حیا نکنی و جلوگیري ننمایی؟ . دانی وقوع این امر فجیع و قبیح است صحابه می
ر قصاص فقه است که هرگاه کسی ظلماً کشته شود و دیگري ببیند و زیرا د؛ دیگرآنکه نظرش به یکی از احکام فقه بود  

و : فرماید  چنانکه عالّمۀ حلّی در کتاب قصاص تبصره می. باید چشم او را کور کرد، بداند که ظلم است و از آن نهی نکند
نَظَرَ ثالثٌ قُتلَ الْقاتلُ و خُلِّد الْ آخَرٌ و قَتَلَه و دواح که ساَمرِلَوینُ النّاظلَ عمس نَ وج ک السسمبنابراین ممکن است منظور زینب  225. م

  . باید چشم تو را کور کرد یکن توانی جلوگیري نمایی و از آن نهی نمی بینی و می را می) ع(این باشد که چون کشته شدن حسین
طریق سرزنش با دشمنی ظالم و بیحیا که خود سخن گفتن در آن موقع به هر معنی که حمل شود براي یک نفر زن به   

نیز مبتال ) ع(در موقعی که آن همه مصائب و بالیا را دیده و به مصیبت بزرگ قتل برادري مانند حسین، این زن مغلوب او است
قلبی  البتّه چنین قوت. رساند شده است کمال قوت قلب و دلیل عظمت روحی است و منتهاي بزرگی و تحمل و ثبات زینب را می
مگر از وجهۀ قوت ایمان و ، موافق با چنان عقل و ادراکی و چنین عاقبت اندیشی که موافق سایر اخالق و اعمال نیک باشد نیست

   . شود مگر به فیض روح القدس نمی تکیه بر مقام بلند حقّ و حقیقت و ناشی
واهللاِ ال : زینب فرمود، کرد) ع(رت سجاد چون شمر قصد قتل حض: نویسد  می) حاالت زینب (در طراز المذهب مظفّري  

تَلُ حتّی اُقْتَلَ  . نبود) ع(چه ظاهراً هیچ مانعی در قتل حضرت سجاد، کند نویسد این سوگند داللت بر بصیرت زینب می می. 226یقْ
است لذا  حجت خدا و پیشواي خلق) ع(شود و سجاد دانست که زمین هیچوقت از حجت الهی خالی نمی ولی زینب چون می
  . رویم من و همۀ عالم از بین می، یعنی اگر او از بین برود، سوگند یاد کرد

  
  ) ع(آگاه کردن زینب سجاد را از شهادت حسین

سجاد ، از بدن جدا گردید) ع(در جاللت قدر زینب همین بس که چون انقالب در عوالم امکان پیدا شد و سر حسین  
را که فرمانرواي عوالم امکان بود به ) ع(دست از دامن صبر و شکیبایی بر نداشته سجاد زینب با مشاهدة ان حالت، بیهوش بود
عمان . را بلند کن و به هوش بیاور) ع(به زینب وصیت کرد که چون من کشته شدم تو سجاد) ع(نیبعضی گویند حس. هوش آورد

  : سامانی گوید 
  را کن بلندچون من افتادم تو او     چشم بر میدان گمار اي هوشمند 
  ده   قیام  آن    قائم    بالذّات  را    کن  خبر  آن  محیی   اموات   را 

  . رساند کمال جاللت و منتهاي بزرگواري را می، واسطه شدن بین امر دو ولی کامل  
موقع زینب  پس چگونه در این، با داشتن مقام والیت کلیه از تمام وقایع آگاه بود) ع(شاید بعضی ایراد کنند که سجاد  

ولی در مرتبۀ ظاهر چون ، زیرا آگاهی آن حضرت در مقام واقع و حقیقت بود، آن حضرت را آگاه کرد ؟ پاسخ آن معلوم است

                                                
شود و آنکه نگاه داشته و کمک قاتل نموده به  سوم ناظر باشد کشنده قصاص و کشته می یعنی اگر او را کسی نگاهدارد و دیگري بکشد و شخص -٢٢٥

 . آورند حبس ابد محکوم و آنکه نگاه کرده و مانع نشده چشم او را بیرون می
 . یعنی به خدا قسم او کشته نخواهد شد مگر آنکه من کشته شوم. 164صفحه ، 1322رجوع شود به کتاب مذکور منطبعه  -٢٢٦
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از قضیه اطّالع نداشت و زینب آن حضرت را ، مریض بود و در آن موقع حال اغماء بنا به بعضی اقوال براي او دست داده بود
  . آگاه نمود
زینب ، بی خود شده از مشاهدة بالیا و مصائب و نعوش شهدا منقلب گردیده بود) ع(که حضرت سجاددر جاي دیگر   

خْوتی َبِقیَھمالی اَراك تَجود بِنَفْسک یا : گفت  ا اَبی و ي ودکه نزدیک است خود را ، شود تو را اي پسر برادر یعنی چه می. ج
زیرا قوت قلب و ثبات و ، رساند که این امر نهایت عظمت و جاللت قدر او را می .یادگار جد و پدر و برادران منی تو، ببازي

  . صبر او طوري بود که حجت خدا را تسلیت و دلداري داد
در بعضی تواریخ و اخبار است که چون زینب به سرنعش برادر آمد به جاي آنکه حالش منقلب شودو بی تابی نماید با   

ادر را زیارت نمود و قدري با او راز و نیاز کرد و بعداً دست به زیر نعش برده آن را قدري بلند نهایت حلم و استقامت جسد بر
براهیم الَْخلیلِ: نمود و رو به آسمان کرده گفت  لِ اْ نْ نَسلْ هذَا الْقَلیلَ مقْبا میعنی خدایا این قلیل قربانی را از اوالد ابراهیم . اَلّله

ن کالم بهترین دلیل است بر قوت قلب و ایمان کامل زینب که در آن موقع با وجود آن مصائب این که ای. قبول کن)ع(خلیل
  . تواند دوش به دوش نخستین مرد عالم امکان قدم بردارد و این چنین زنی می، کالم را ادا کرد

  
  فصاحت زینب 

و در بازار کوفه هم بعد از . شود می چنانکه از عبارات سابق معلوم، در فصاحت و بالغت نیز مقامی ارجمند داشت  
خواست آنها را متنبه سازد و تخم انقالب و  می، شناختند و اوالدش را می) ع(مشاهدة حال مردم و تماشاي آنها با آنکه علی

. مانع بود ولی ولوله و هلهلۀ زیاد؛ قصد کرد نطقی کند و آنها را از حقیقت مطلب خبردرا نماید، نهضت را بر ضد بنی امیه بپاشد
اشاره ، زینب با قوة ملکوتی براي اینکه بفهماند که کمال و ترقّی معنوي منحصر به مرد نیست بلکه زن و مرد در راه خدا یکسانند

که ، و به محض آنکه اشاره کرد هیبت او در دل مردم جاي گرفت و همه سکوت کردند، به سوي مردم کرده امر به سکوت نمود
کنَت االَجراس فَاُو: رسیده است  س و االَنْفاس ت سبلی النّاسِ فَحا أَت خطبه اي در نهایت بالغت ادا کرد که تمام مردم به . 227م

یا : گفت ) ع(علی بن الحسین. ولی از طرف ابن زیاد نگذاشتند، حیرت افتاده منقلب گردیدند و نزدیک بود شورش برپا شود
کُتی فَفی الْباقی منِ ةَعمَّ اس و ه لَّم عغَیرُ م ه ماهللاِ عالدمبِح ت عتبار و اَنْ ٍةُمَفھَّغَیرُ ةَفِھَمالْماضی ا  ه اَباد نْ قَدانِ مرُدنینَ ال یالْح و کاءنَّ الْب ا
هرُ 228. الد  

بلکه داراي علم لدنّی و الهی یعنی به ظاهر نزد استاد تعلیم نگرفته ، به صیغۀ مفعول گفته اند»  ةمعّلمغیر ةعالم« بعضی   
که مقصود تعلیم علوم ، توانی تعلیم بدهی یعنی اي عمه تو دانایی ولی به دیگران نمی، ممکن است به صیغۀ فاعل باشد. هستی

اسبتر معنی اول به اعتباري من. چه آن حقّ امام و مردانی است که از جانب او مجاز باشند و زن حقّ هدایت رسماً ندارد، باطنه است
ض شاید داشته باشد، است   . چه معنی دوم ایهام تعرّ

لَقاء الی آخر: که به یک عبارت ، کند خطبۀ او در مجلس یزید نیز داللت بر طالقت لسانش می   عدلِ یابنَ الطُّ ، اَمنَ الْ
چون . ه را متزلزل ساختاساس خالفت بلکه سلطنت بنی امی، عالوه بر اینکه شجاعت و فصاحت و حقّانیت خود را بروز داد

آنها حقّی در امارت ، آنها را آزاد کرد) ص(طلقاء کسانی بودند که بعد از فتح مکّه اسالم آوردند و حکم بندگان داشتند و پیغمبر

                                                
 . ها حبس شد و اسبها نیز از شیهه باز ایستادند یعنی اشاره به مردم کرد نفسها در سینه -٢٢٧
، یعنی اي عمه سکوت کن که از گذشته عبرت است و تو بحمداهللا دانا هستی بدون آنکه دیگري به تو تعلیم دهد، رجوع شود به ناسخ جلد مقتل -٢٢٨

 . گرداند گریه و ناله آنچه را گذشته بر نمی
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و بر فرض تجزیه در سلطنت نیز ، و سلطنت اسالمی نیز همان خالفت صوري است. 229و فرمانروایی در ممالک اسالمی نداشتند
  . زم است و بنی امیه آن را دارا نبودندعدالت ال
جز اثاثیه اي که غارت شده نخواهیم « زینب گفت ، خواهید بدهم هر چه می: و نیز بعد از اظهار پشیمانی یزید که گفت   

  . قسمتی از فجایع بنی امیه معلوم شد) س(و به پس گرفتن آنها مخصوصاً پیراهن دست بافت حضرت فاطمه» 
خالق و دستورات عملی زینب و ذکر مناقب و بزرگواري زینب از طور این مختصر خارج و حد این بنده هکذا سایر ا  
  . نباشد

  . زنهاي دیگر نیز که در کربال بودند همین حاالت را دارا و داراي کماالت صوري و معنوي بودند  
  

  ) ع(سکینه دختر حسین
به طور کلّی همۀ افراد خاندان رسالت فصیحتر از دیگران و ، فصاحت عجیبی داشت) ع(از جمله سیکنه دخترحسین   
چنانکه در روز عاشورا موقعی که یاران کشته ، کند مکالمات سکینه در کربال و بین راه داللت بر فصاحت طبیعی او می. بودند

ت؟ یعنی ةِبَاشدند به پدر خطاب نموده عرض کرد یا  ولْم ل ت لَم تَسچگونه تن به : رگ در داده اي ؟ فرمودپدرجان آیا تن به م: اَس
برقضاي ، مرگ در ندهد کسی که یاور ندارد؟ اي دخترك من همانا رحمت الهی در دنیا و آخرت از شماها جدا نخواهد شد

  . منزل خوشی آخرت است که باقی است؛ زیرا دنیا فانی و سختیها در گذر است، الهی صبر نما و شکوه مکن
  

  مادر علی اکبر
بن مسعود ثقفی و مادرش میمونه دختر ابی سفیان و  ةبن عرو ةلی اکبر نیز که مکنّاه به ام لیلی و دختر ابی قرّمادر ع  

بعد از اصرار علی راضی شد که به ، با محبت فوق العاده اي که عالوه بر محبت طبیعی مادري به پسرش داشت، خواهر معاویه بود
و او نیز در خدمت به دیانت با زینب و سایر زنان اهل بیت ، ا دوستی الهی حائل و مانع نداشتهو او را در راه خدا داد ت، جهاد برود

سهیم و شریک بوده و مطابق کالم علی اکبر در نزد زهرا خجالت زده نباشد و در هیچ موردي بی طاقتی و جزع که خالف صبر 
کمال کراهت نسبت به آنها داشت و حاضر شد فرزند خودش را  و با آنکه خواهرزادة معاویه بود مع ذلک. باشد از او ظهور نکرد

  . براي جنگ با طرفداران آنها بفرستد
با اسیري و مغلوبیت ظاهري همۀ آنها مظهر جاللت و شجاعت و عفّت و عصمت بودند و در جزئیات احکام شرع   

اگر کسی آنها را نشناخته و نان و خرما به ، لحتّی با آن مصائب فوق العاده در حال گرسنگی اطفا. مراقبت و مواظبت داشتند
چون مقام خانوادة پیمبر بلندتر است از اینکه صدقه قبول نموده و جز . کردند آورد رد نموده قبول نمی عنوان صدقه براي آنها می

  . رساند ر دینی و اخالقی میکه این امر التفات و توجه آنها را به همۀ امو، از راه کسب یا خمس که حق ّ آنها است ارتزاق نمایند
  

                                                
لِّّ لَهم الخال ةیو اعلَم یا معاوِ :فرماید در یکی ا ز مکتوبهاي خود به معاویه می) ع(حضرت امیر -٢٢٩ الَّذینَ التَح نَ الطُّلَقاء ما ُةَفاَنَّک ماال معه م دق ال تَع ةَمو و

وري ض فیهِم الشُّ بدان اي معاویه که تو از  :یعنی. ف الغطا ذکر شده استاین مکتوب در کتاب مستدرك نهج البالغه تألیف هادي کاش. ال تَعرِ
در نامه ) ع(و نیز معاویه خدمت حضرت امیر. آزادشدگانی که راهی به خالفت و پیشوایی ندارند و مشورت با آنها در کارهاي ممالک اسالمی روا نیست

ناف :اي عرض کرد م دب نُوا ع ب تُم ما نَحنُ و اَنْ نَّ کاللَّصیقِ :نفی فرموده در جواب نوشتحضرت آن را . ا ریحالص لَیس هاجِرُ کالطَّلیقِ والْم که جملۀ . لَیس
بنی امیه اصالً از عرب نبوده و امیه غالمی رومی بود که به  :اند اول اشاره است به اینکه معاویه از طلقاء بود و جملۀ دوم مؤید قول کسانی است که گفته

 . عبد شمس منسوب گردید
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  زنان دیگري که در کربال بودند 
کمال همت و مردانگی را بروز ، بلکه سایر زنانی هم که در کربال حضور داشتند و به ظاهر از خانوادة رسالت نبودند  

مانند ؛ ن جنگ فرستادندبعضی از آنها از فرزند خود گذشته و به میدا. به اندازة وسع کوشش کردند) ع(دادند و در یاري حسین
مانند زن وهب که پس از قتل ، و برخی هم خودشان را به کشتن دادند. زوجۀ مسلم بن عوسجه و مادر وهب بن عبداهللا کلبی

بعضی گویند که در این . شوهرش به میدان شتافته خود را به روي جسد شوهر انداخت و غالم شمر او را شربت شهادت نوشانید
و چون در حضور  ؛ ابتدا زوجه اش و بعد خودش شهید شدند، د و زن او خود را به روي بدنش انداختموقع وهب زنده بو
نیز وهب به زوجه اش قول داده بود که پیش از او داخل بهشت نشود لذا طوري اتّفاق افتاده که زوجه اش ) ع(حضرت سیدالشّهدا
  . شربت شهادت نوشید) ع(نی بود که در سپاه حسیناین زن بنا به قول بیشتر مورخین یگانه ز. زودتر کشته شود

که چون شوهرش با دشمن . 230دیگر از زنانی که خواست جهاد کند بنا به بعض تواریخ زن عبداهللا بن عمیر کلبی بود  
و او  او را امر به مراجعت فرمود) ع(سپس حسین؛ او ابا کرد، شوهرش خواست او را برگرداند، کرد او نیز به میدان آمد جنگ می
در این بین غالم شمر عمودي بر ، گفت بهشت گوارایت باد چون شوهرش کشته شد باالي نعش شوهر آمده می. اطاعت کرد

  . سرش فرود آورد که جان سپرد
چه اهل بیت ، لکن در معنی و حقیقت جزء اهل بیت محسوبند، نبودند) ص(این زنان هرچند به ظاهر از اهل بیت رسول  
از این رو سلمان از اهل بیت . و خلیفۀ او است) ص(به نسب است بلکه به متابعت و اطاعت او امر رسولبودن نه ) ص(رسول

بیت مفتخر گردید لْمانُ منّا اَهلَ الْ چون اتّصال معنوي او کامل گردیده و نفس او از رذائل تصفیه شده ، محسوب شده به کالم س
و در حدیث . وخته و آن حضرت معرفت به نورانیت را براي او تشریح کردنیز اسراري آم) ع(از حضرت امیرالمؤمنین، بود

ت را تشریح  ت که در جلد هفتم بحار در ذیل اخبار نوادر میمعرفت به نورانیباشد مذکور است و حضرت معرفت به نورانی
به اتّفاق خدمت ؛ به أبی ذر بفهماند آید که سلمان قبالً تعلیم گرفته بود و نخواست که خود از مقدمات آن حدیث بر می. کند می

  . حضرت رسیدند تا حضرت به او تعلیم دهد
چنانکه به ، بودند و از اهل بیت محسوب نشدند) ص(ولی بسا اشخاص که ظاهراً مقرّب و از نزدیکان حضرت رسول  
لک: راجع به پسرش خطاب رسید) ع(حضرت نوح نْ اَهم لَیس ه نَّ نافرمانی پدر مطرود گردید که به واسطۀ عصیان و ، ا:  

  خاندان    نبوتش    گم  شد    پسر   نوح   با     بدان    بنشست 
 پی نیکان گرفت و مردم شد    سگ اصحاب کهف روزي چند 

ت و دوسـتی آن حضـرت بـر      ) ع(زنانی هم که در کربال در مالزمت حضرت بودند معرفت حسین   براي آنان پیدا شـده محبـ
جذبۀ حسینی آنها را وادار کرد که اوالد خـود را بـه جهـاد تحـریص نماینـد و خوشـوقت       ، غالب گردیده بودمحبت پسر و اوالد 

. دانسـتند  و به مالزمت زینب در همه وقت حتّی موقع اسارت و تراکم بالیا و مصائب افتخار داشـته آن را شـرف خـود مـی    . بودند
همانطور کـه  : او قبول نکرد و گفت ، د گذاشت که با اقوام خود برگرددمانند زوجۀ زهیربن قین که چون زهیر او را به اختیار خو

بعضـی از آنـان در موقـع اسـیري نیـز      . باشـم ) س(خواهم که در مالزمت زینـب  کنی من هم می افتخار می) ع(تو به مالزمت حسین
  . همراه بودند و در مصائب و بالیا شرکت داشتند

  

                                                
ولی بعضی دیگر قائلند ، به قلم محمدعلی خلیلی نیز ذکر شده) ع(در کتاب حاالت حسین. کند عمر ابوالنصر در کتاب حاالت یزید این را نقل می -٢٣٠

 . ولی کالم عمرابوالنصر داللت دارد بر اینکه بیش از یک زن بوده است، دانند که فقط یک زن در کربال کشته شد و این دو را یکی می
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  اند درست نیست نوشته آنچه دربارة لباس اهل بیت در موقع اسیري
اند که اعادي دین در لباس و حجاب اهل بیـت نیـز تـوهین وارد آورده و     آنچه اغلب بلکه جمهور اصحاب مقاتل ذکر کرده  

، کنند و در منابر آن را به نام مصیبت ذکر می، مجبور نمودند که در کوچه و بازار از حیث لباس مانند زنان اجنبی و خارجی بودند
» مظهـر غیـرت الهـی   « یعنـی  ، باشـند  غیرت اهللا مـی ) ع(چه شیعه را عقیده آن است که ائمه . محقّقین خالف واقع است نزد عقال و

و براي اهل بیت لباسی را که مخالف غیرت و موجب ننگ باشد راضی ، هستند و در عرض و ناموس از جمیع عرب غیورتر بودند
که قبول کردند آنهایی بود که مقدمۀ رسانیدن حقایق اسالم به مردم بود و نقص باطنی در و مصائبی را . نه ظاهراً و نه باطناً، نبودند
هم به این قسمت راضی نبود و دسـت غیـب   ) ص(البتّه پیغمبر. نه اموري که مخالف غیرت و ناموس و موجب ننگ باشد، آن نبود

خود دشمن هم این اقدام و هتک . داد با خود حرکت نمی داد آنها را نیز اگر این احتمال را می) ع(بلکه حسین، کرد جلوگیري می
  . و سایر بزرگان دین نخواهند گذاشت) ص(دانست که پیغمبر چه می؛ شد کرد و مرتکب این امر فجیع نمی حرمت نمی

ه از وضـع  ولی این اندازه قابل قبول است که به واسطۀ تازیانۀ زیاد که بر آنها وارد شده بود لباسهاي فاخر آنهـا منـدرس شـد     
بلکه خود اهل بیت نیز موقعی که اسارت محقّق شد لباسهاي قیمتی را تبدیل به پست تر نمودند . سلطنتی و اعیانیت خارج شده بود
ض واقع نشوند   . که موجب تعرّ

ي چـه هـیچ بزرگـی راضـی نیسـت بـرا      ، به عالوه تذکار این قبیل امور در منابر موجب توهین بزرگان دین است و روا نیست  
انـد   و این قبیل امور جزء مصائبی که یادآوري آنهـا را دسـتور داده  . لباس خانوادة او آنچه مخالف غیرت و ناموس است ذکر شود

  . شود و مصائبی که تذکار آنها دستور داده شده آنهایی است که موجب توهین نباشد بلکه اموري است که سبب وهن می، نیست
بلکه کذب آنها نزد شـخص دقیـق اقـرب    ، اند که صحت و سقم آنها معلوم نیست  ذکر کردهاز این قبیل امور در قضیۀ کربال  
  . و البتّه ذکر آنها روا نیست، دهند ۀ ساربان و توهینی که به او نسبت میمانند قضی، است
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  در اطفال و تأثر آنها، )ع(ن یر اراده و استنصار حسیتأث -16
  

  نفس مراتب و مراتب سعادت و شقاوت 
در آن قسمت بـه  ، نفس انسانی موجودي است که در هر یک از سعادت و شقاوت که خواهد ودر طریق هر کدام وارد شود  

  . رسد اندازة استعداد خود تکمیل شده و آنچه در طبیعت او مکمون است به فعلیت می
، اسـتعداد هـر شـخص اسـت    مراد از استکمال رسیدن به منتهی درجات سعادت نیست بلکه مـراد کمـالی اسـت کـه درخـور        

همچنین نسبت به سایر صنایع و . باشد نه در جمیع صنایع چنانکه اگر به درودگر گفتیم کامل است مراد کمال در همان قسمت می
  . چنانکه در کماالت ظاهري نیز همین طور است و هیچکس نتواند در همۀ علوم کامل شود، علوم درجات کمال بشر انتها ندارد

رقیـب و ضـدي دارد   ، باشد براي شقاوت نیز هست و صاحب هر درجه اي از درجات سـعادت  راي سعادت میدرجاتی که ب  
بـراي  ، از این جهت در اخبار رسـیده . که عبارت است از کسی که مرتبۀ او در شقاوت مقابل با مرتبۀ آن شخص در سعادت باشد

نَ موسی: و رسیده است که ، کند هر مؤمنی شیطانی است که او را اذیت کرده با او مضادت می وع کلّ فِرْ یعنی در مقابل هر یک . ٰل
  . از انبیا یکی از اشقیا هست

چه نقطۀ مقابل یکدیگرند و ، و آنکه در مرتبۀ سعادت از همه کاملتر باشد براي او ضدي است که از تمام اشقیا شقی تر است  
. کوشـیده  داوت ذاتی نسبت به آنان داشته و در اذیت و آزارشان مـی براي عموم بزرگان در زمان خودشان دشمن قوي بوده که ع

نیز نقطـۀ مقابـل قـوي    ) ع(براي حسین، معاویه بود) ع(و براي علی 232ابوجهل) ص(و براي محمد 231نمرود) ع(چنانکه براي ابراهیم
  . وجود داشت که یزید بود

  
  احاطۀ بزرگان به مادون 

بیشـتر احاطـه بـه مراتـب     ، نفوس سعدا در طی مقصود خود جلوتر رفته و کاملتر شوند و همانطور که قبالً ذکر کردیم هر چه  
چه مراتب کمال معنوي مانند طبقات جو هوا است که هر چه شخص با هواپیما باالتر برود بـه مراتـب و   ؛ کنند مادون خود پیدا می

  . بیند کند و می طبقات پایین بیشتر احاطه پیدا می
اول مرتبه اي کـه تجـرّد مختصـري بـراي او پیـدا      . گردد ترّقی کند لطافت او بیشتر و تجرّد او زیادتر می روح انسان هم هرچه  
زیرا در این موقع براي روح صفا و تجرّدي ظاهر شده به واسطۀ خستگی از امور دنیوي قهراً قطع عالقه ؛ شود مانند خواب است می

انـد او مجرّدانـه سـیرنموده بـه      ولی چون بعضی قواي او از کار افتـاده . ه بدن داردمع ذلک توجه ب؛ کند نموده خواب بر او غلبه می
حتّی ارواح را شـهود  ، رود بدون آنکه احتیاج به طی مکان یا زمان باشد و هر جا که خواهد فوراً می، کند عالم ماده احاطه پیدا می

و از امور گذشته یا آینده نیـز  ، کند ند ارواح انبیا و اولیا مشاهده میو اگر قدري کاملتر باشد گاهی ارواح عالیه را هم مان. نماید می
زیـرا هرچـه   ؛ بلکه به مراتب باالتر از آنچه در خـواب اسـت  ، این حالت ممکن است در بیداري هم پیدا شود. شود گاهی مطّلع می

  . تجرّد بیشتر شود این حالت زیادتر گردد
در ) ع(از ایـن جهـت حضـرت امیـر    . را تحت تسخیر درآورنـد و در آنهـا تـأثیر کننـد    توانند تمام ارواح مادون  این ارواح می  

زیرا او مظهر والیت کلیه و . »زنده شدن و مردن به امر من است، روید مگر به اذن من هیچ برگ و گیاهی نمی« : البیان فرمودةخطب

                                                
 . کسرا و فرعون و قیصر که در ایران و مصر و روم نام عمومی سالطین بوده است :نمرود اسم عمومی شهریاران کلده بوده مانند -٢٣١
 . ابوالحکم بوده و سپس در اسالم به این نام شهرت یافته است، کنیۀ ابوجهل -٢٣٢
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  . ف داشتتصرّ ٰداراي روح بسیار قوي و مجمع البحرین وجوب و امکان بود و در ماسوي
چه ارواح ، هست) ص(بلکه عقیدة شیعه آن است که این مقام براي همۀ پیشوایان بزرگ اسالم و دوازده نفر جانشینان پیغمبر  

براي سـایر اولیـا نیـز فراخـور کمالشـان ایـن حـال        . آنان به کمالی که درخور بشر است رسیده و به تمام موجودات محیط شده اند
  . فهمانند شود و تأثیر و احاطۀ خود را به دیگران نیز می وزات و ظهوراتی هم از آنان میو در بعضی موارد بر، هست

  
  بروز معجزات و کرامات از اولیا  

با ، از حیث آثار مترتبه مانند بعضی دیگر از ضروریات مذهب تشیع) ع(ولی چون امر والیت و وجوب اطاعت ائمۀ اثنی عشر  
لذا این ، صادق است 234دعوت خاصه صورتاً اکراهی نیست فَمنْ شاء فَلْیؤْمنْ و منْ شاء فَلْیکفُرْفرق دارد و در  233ضروریات دیانت

برخالف رسول که دعوت او عامه است از این رو محتاج به اظهار ، این بروزات در اولیا خیلی کم بود و حاجت به معجزه نداشتند
گاه هـم بـه   ، کردند جنبۀ دعوت عامۀ اسالمیه در موقع لزوم اظهار معجزات می اولیا هم از. معجزات است تا مردم اعتقاد پیدا کنند

  . کرد واسطۀ زیاد شدن شقاوت دشمنان براي اتمام حجت بعضی معجزات بروز می
چه امر بزرگان عبث نیم شود و بدون ؛ ولی باید دانست که ظاهر نشدن معجزه و کرامت از اولیا دلیل عدم قدرت آنان نیست  

بلکه موقعی که طرف را الیق و مستعد هدایت بینند براي جذب او ممکـن اسـت   ، کنند در دعوت والیتی اظهار کرامت نمیسبب 
براي اینکه حجت بر او ، یا موقعی که قساوت قلب طرف و پشت کردن او از حق به منتهی درجه رسیده باشد؛ کرامتی اظهار کنند

ک عنْ بینَ لَ نْ هک مل یهتمام شود لینهنْ بی عنْ حیی میح و هند آثاري عالوه بر آنچه ، 235هو یا براي مؤمنین و راه رفتگان که متوج
چه . ولی نزد کسانی که در امور دینی و قلبی مراقبت تام دارند تمام گفتار و کردار اولیا کرامت است. شود مشهود است اظهار می

  . دارند آنان نظر به معنویت و مقام والیتی بزرگان
  

  ظهور معجزات در کربال
چه اصحاب آن حضرت مستعد کمال و ترقّـی بودنـد و چشمشـان    ، در قضیۀ کربال جهات مختلفه براي بروز معجزه جمع بود  

ماننـد  ، کـرد  و در بعضی موارد آن حضرت براي آنـان اظهـاراتی مـی   ، دیدند را معجزه می) ع(بینا بود و تمام اعمال و اقوال حسین 
مانند سی نفري که در شب هشتم یا نهم یا دهم ، و کسانی هم در کربال مستعد هدایت بودند. دادن منازلشان در شب عاشورانشان 

و ؛ به حضور و مالزمـت او مفتخـر گردیدنـد   ) ع(از لشگر ابن سعد جدا شده و به واسطۀ شنیدن آیات قرآنی و بر اثر جذب حسین
آمـده جذبـۀ حسـینی او را    ، صد قتل آن حضرت موقعی که در گـودي قتلگـاه افتـاده بـود    و چون جوان نصرانی که به ق؛ مانند حرّ

ف گشت و جنگ کرد تا کشته شد   . تسخیر نموده به شرف ایمان مشرّ
دشمن هم به قسمی شقاوت و قساوت قلب برآنها غلبه نموده زندگانی دو روزة دنیوي چشم بصیرتشان را کور کرده بود که   

هم براي دوسـت و هـم   ، ذا در روز عاشورا و قبل از آن روز خوارق عادات از آن بزرگوار زیاد به ظهور رسیدل. امید هدایت نبود
هر چند ، که به یک اشارة امر موتوا دوازده هزار از قشون دشمن به دیار عدم رهسپار گردیدند 236چنانکه منقول است. براي دشمن

                                                
لی این آثار بر انکار ضروریات مذهب تشیع مترتب نیست و به حلیت و، زیرا منکرین ضرویات دیانت محکوم به کفرند و ذبایح آنها حرام است -٢٣٣

 . ذبایح آنان و صحت نکاح با آنها حکم شده است
 . یعنی هر که بخواهد ایمان بیاورد و هر که بخواهد کافر شود. 29سورة کهف قسمتی از آیۀ  -٢٣٤
 . ل هالك شود و هر که زنده شود با بصیرت زنده شودیعنی تا هر که هالك شود با داشتن بینّه و دلی. 42سورة انفال آیۀ  -٢٣٥
 . این موضوع در کتاب سلطنت الحسین و دیگر کتب مقاتل ذکر شده است -٢٣٦
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  . لی از نظر واقع اشکالی به هیچ وجه ندارداند و چند بعضی در صحت این روایت به ظاهر خدشه کرده
  

  )ع(اتمام حجت و استنصارحسین
، آن حضرت درآن روز قوالً و عمالً اتمام حجت نمود و چندین مرتبه خود را معرّفی فرمود که همه آن حضرت را بشناسـند   

در بـین راه  ، حضرت تنهـا مانـده بـود   هم قبل از کشته شدن اصحاب و هم موقعی که همه کشته شده و ، و چند دفعه استنصار کرد
  . 237نمود کرد و مردم را به یاري خود دعوت می هم استنصار می

غرق توجه محبوب ، وچون در آن حال که عالیق به کلّی گسسته توجه از دنیا جز به وجهۀ والیتی و مظهریت بریده شده بود  
قـوام  ، موجودات و حقیقت سـاریه در جمیـع ذرات ممکنـات گردیـده    شده و از هستی او ذره اي باقی نمانده بود و محیط به تمام 

لذا استنصار او در جمیع موجودات اثر کرده همـه  . چه ظل اهللا و فیض مقدس حضرت حق تعالی بود، وجودي همه به او شده بود
و البتّـه  ؛ م تـن او را داشـت  زیار او جان جانها و روح عـالم بـود و عـالم حکـ    ، به زبان تکوینی او را جواب گفتند و اطاعت کردند

داند که وجود او بسته به علّت  چه می، معلوم است که هر موجودي جان خود را دوست داشته و توجه به مبدأ و علّت خویش دارد
  . است
مالئکه جواب او را گفته گروه گروه به خدمت آمده اجازه خواسـتند کـه دشـمن را هـالك     : نویسند  از این رو در مقاتل می  
  . چه یک دسته از مالئکه قواي مدبرة عالم هستند و حقیقت والیت محیط به آنها است؛ ندکن

بلکه جمادات و نباتات هم اجابـت تکـوینی   ، باشند حاضر شدند و استجازه کردند جن نیز که موجودات عالم مثال سفلی می  
اگرچه این امور بـه حسـب   . هالك و دمار سازنددریاها و بادها عرض اندام کرده خواهش کردند قشون دشمن را عرصۀ . نمودند

بزرگان دین نیز این اخبار را براي دیگران . ولی کسانی که چشم بصیرت داشتند آنها را مشاهده نمودند، ظاهر مشهود دیگران نبود
ه   . بیان فرمودند در موجـودات  ) ع(نتـأثیر استنصارحسـی  ، نرسـیده بـود  ) ع(و بر حسب عقیدة شیعه بر فرض اینکه این اخبـار از ائمـ
تمـام  ، گردیـده بـود  238چون در چنین حالی که ارادة او بالکلّ فانی در ارادة حق و مصداق ما تَشآُؤنَ االّ اَنْ یشآء اهللاُ ، صحیح است

  : قواي عالم و کارکنان عوالم علوي و سفلی براي او مانند قواي تن براي جان مطیع شده بودند
  می دهد حق آرزوي متّقین    چون چنین خواهی خدا خواهد چنین 

که با آنکه بنی امیه مدتها تسلّط داشـته  ، براي ثبوت این موضوع و اظهار قدرت و اقتدار از آن حضرت معجزاتی ظهور نمود  
  . مع ذلک کتب شیعه و سنّی از آنها پر است و باید مراجعه به کتب مفصله شود، و در مدت تسلّط از اظهار آنها جلوگیري نمودند

: یکی از اشقیا به طور اسـتهزا گفـت   ، از جمله در یکی از مواقع که خواست اتمام حجتی فرماید لشگر را امر به سکوت کرد  
اي حسین برفرض اینکه ما سکوت کردیم با صداي اسبان چه کنیم و آنها را چگونه ساکت نماییم؟ حضرت اشاره اي فرمود کـه  

ولـی در  . سپس براي اتمام حجت خود را معرّفی فرموده و آنها را نصیحت کرد، گویی نفس آنها منقطع شده همه سکوت کردند
بـد  ! سـعادت بشـر   یآنها اصالً اثري ننمود و هرچه استنصار کرد مؤثّر واقع نشده هیچ کسی از لشگر بنی امیـه او را اجابـت نکردبـ   

ابی سفیان به واسـطۀ عجـب و غـرور و     ولی شیعۀ آل، همۀ موجودات جواب گفتند. چقدر سخت دل وسنگ دل بودند!بخت بشر

                                                
چهارم با ، سوم در بین راه، دوم پس از حرکت، اول در مکه :هفت استنصار کرد) ع(حسین  :نویسد عنوان هفتم می، در کتاب خصایص الحسین -٢٣٧

و ؛ هفتم استنصار بعد از محصور شدن، ششم استنصار از کسانی که به جنگ او آمده بودند، پنجم استنصار از اشراف مکه، ان بصرهنوشتن کاغذ به بزرگ
 . همه وقت بوده است) ع(ولی اینها استنصارهاي ظاهري بوده و حقیقت استنصار حسین. دهد همه را مفصالً شرح می

 . 30سورة دهر آیه  -٢٣٨
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ستَخْوذَ: غفلت و فریفته شدن به زخارف دنیویه چشمشان کور و گوششان کر شده بود  لَی ا کرَاهللاِ عذ مالشَّیطانُ فَاَنْسیه 239هِم .  
  

  )ع(قصد جنگ نمودن سجاد
و ملکوت در تزلزل و اضـطراب آمـده انقـالب     همۀ عوالم وجود از ملک) ع(در این موقع که از صداي استنصار ابی عبداهللا   

بشر بدبخت در مرتبـۀ تکلیـف کـه خـاص او     ، حتّی در ذرات اجزاء فطرت بشر تکویناً پیدا شده بود، عظیمی در ذرات موجودات
ی از او به واسطۀ کمال شقاوتی که در افراد بشر حاضر در آنجا بود هیچ ندای، است و مقصود اصلی نیز همان اجابت تکلیفی است

  . بلند نشد و از آن دام و ددان که به صورت انسان بودند جوابی نیامد
ولی باز هم جاذبۀ حسینی و قوت قلب آن حضرت تأثیر خود را بخشیده مقصود او بـه عمـل آمـد و از بشـر نیـز بـراي نمونـه          

زیرا با چشـم گـوش   ، به جهاد برودعصا و شمشیر طلب کرد که ) ع(در بعضی اخبار است که حضرت سیدسجاد. جوابی داده شد
. او نیز منقلب شده خواست جـان خـود را نثـار کنـد    ، در تمام موجودات تأثیر کرد) ع(ملکوتی خود متوجه شد که استنصارحسین

شمشیر خواست کـه  ) ع(لذا حضرت سجاد، زیرا یاري امام زمان بر همۀ افراد بشر واجب و از الزم لوازم و واجبترین واجبات است
ولـی زینـب نگذاشـته مـانع     ، توانست حرکت کند مجبوراً عصا هم خواست ولی چون مریض بود و نمی. حضرت را یاري کند آن
لَی الْمریضِ حرج بر مریض جهاد واجب نیست، شد ع و شاید علّت این هم که آن حضرت در این موقع به مـرض  . زیرا طبق لَیس
آن بود که خداوند خواست که جهـاد از او برداشـته شـود و بـراي پـس از      ، ودمبتال بود و ضعف زیاد بر حضرت غالب ب 240ذرب
  . زنده بماند) ع(حسین

  
  تاثیر استنصار در طفل کوچک 

این استنصار که همه را متأثّر و منقلب نمود در طفل کوچک رضیعش نیز تأثیر کرده انقالب در او پیدا شد و از گهواره خود   
نامش عبداهللا یا علی و ، تا دو سال هم ذکر شده است؛ اند عضی شش ماهه بود و گروهی بیشتر گفتهآن طفل به عقیدة ب، را انداخت

  . به قربانگاه شتافت) ع(و قربانیی بود که پس از او خود حسین ، در راه محبوب داد) ع(آخرین گوهر گرانبهایی بود که حسین
هرچنـد کـه   . محسوب گردد) ع(ه در جرگۀ اصحاب حسینآن طفل نخواست که از برادر بزرگش عقب بماند و مایل بود ک  

لکـن در انجـام   ، ظـاهراً نتوانسـت بکنـد   ) ع(به ظاهر کوچک و شیرخوار بود و جنگ کردن از قدرت او خارج بود و یاري حسین
ـ       ) ع(منظور اصلی حسین ه در مقصـد آن حضـرت داشـت و ظلـم بنـی امی و موثّر قوي بود و مدخلیت تامـ ـ ه و مظلومعامل مهم ت ی

البتّه تمـام موجـودات در مرتبـۀ تکـوین رو     . را به خوبی ظاهر ساخت و خود را در ردیف قربانیهاي راه محبوب قرارداد) ع(حسین
  . روند به سوي محبوب می

  می شتابد در علو همچون نهال    ذره ذره عاشقان آن جمال 
  :را طلبکار است  هر ممکنی توجه به موجد خود که حقّ واجب است دارد و آفرینندة خود

  پدید آرندة خود را طلبکار    هم هستند سرگردان چو پرگار 
  :اند  بلکه به عشق و محبت او زنده

  اند عشق او در جان ما کاریده    اند  ناف ما بر مهر او ببریده

                                                
 . 19سورة مجادله آیه  -٢٣٩
 . مرض سوء هضم و اسهال و درد کبد است، به فتح ذال و راء -٢٤٠
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  به خیام ) ع(مراجعت حسین

بـه استنصـار بلنـد شـد مضـطرب      ) ع(ینپس از آنکه صداي حسـ ، آن طفل رضیع هم حالت عشق و محبت خود را بروز داده  
. این امر موجب تشویش اهل بیت شده اضطراب آغاز کردنـد . یعنی منهم براي یاري تو و همسفري با اصحاب تو حاضرم، گردید

. اضطراب آنان را ملتفت شده به خیمه مراجعـت فرمـود  ، کرد طلب یاري از آن بیدینان می، که در میدان) ع(حضرت سیدالشهداء 
  . ین مرتبۀ چهارم بود که براي وداع و تسلیت و وصیت به خیام مراجعت کردگویا ا
، داشت و هر چند محبوب حقیقی او در همه حال ذات حق بود و دیگران را هم براي اطاعت امر و براي رضاي او دوست می  

و ظـاهراً و  . برده هر چه داشت انفـاق کـرد   ولی در این مرتبه آنچه نزد او به ظاهر محبوب بود به آخر رسید و تمام موانع را از بین
 ضاالْر و مواتلَّذي فَطَرَ الس هِی ل ج و ت ه ج ات وجود او بروز کـرد 241باطناً به مصداق والخ جلوة محبوب حقیقی آشکار و در ذر .

م   نمود زیرا از مراتبی که بوي مادیت داشت گذشته وارد مراحل تج از این به بعد مجرّدانه سیر می رّد محض گردیـده و روح مجسـ
مقـام حقیقـت او   ، از کمال عظمت و بزرگواري اعتنا به هیچ چیز از دنیا و مافیها نداشـت ، شده و بدن او حکم روح پیدا کرده بود

به واسطۀ استغراق و فناي در ذات حق تعالی اعتنا به ؛ بروز کرده ذات احدیت حق در مظهر اسماء و صفات جلوه گر گردیده بود
چه به کلّی از عالم ناسوت رسـته بـه   ، دوستیهاي قرابتی و محبت پدر نسبت به اوالد نداشته از کشته شدن این طفل نیز تأثّر نداشت

  . عالم الهوت پیوسته و سردست برهمۀ کائنات افشانده بود
مع ذلک سفر ، براي هدایتآن حضرت در آن موقع با دارابودن مقام چهارم که عرفا سفر رابع گویند و رجوع به خلق است   

ولی بر حسب امر الهی که براي پـدر نسـبت بـه اوالد وظـایفی معـین فرمـوده در       . فی الحقّ من الحقّ نیز که سفر سوم است داشت
و  ت نیز نموده و از اضـطراب زنـان  لذا با حال استغراق تام گاهی توجه به کثرات و مراتب بشری، مرتبۀ بشریت مانند سایر افراد بود
عفی، گردید التهاب طفل متأثّر و محزون می عدك الْ نْیا ب لَی الد ولی بیشتر حـزن  . فرمود 242ٰٰکه باالي سرفرزند بزرگترش علی اکبر ع

چـه او قلـب   ، او به واسطۀ قساوت و سنگدلی بنی امیه و اعراض مردم از حق بود که حکم عضو فاسد بدن براي حضرتش داشـت 
ولـی در بـاطن   . شـود  البتّه عضو فاسد و قطع آن موجب تأثّر و تألّم قلب می؛ موجودات اجزاء فرعیۀ عالمند بلکه جان عالم و سایر

این طفل آخرین پرده و حجاب بـود کـه   ؛ دلخوش بود از اینکه چیزهایی را که سد راه است رفع کرده تمام حجب را برداشته بود
  . شودباید آن را نیز بردارد تا معشوق بی پرده ظاهر 

  
  طلب آب براي علی اصغر

او را خواست کـه بـه میـدان ببـرد و از دشـمن بـرایش آب       ، لذا چون زنها قضیۀ اضطراب طفل را به سمع مبارکش رسانیدند  
زیرا تشنگی بر مادرش غلبه داشته و شیر در پستانش خشکیده بود و تحمل تشنگی و گرسنگی . شاید بر او ترحم کنند، مطالبه کند
دانسـت بنـی    مقصودش اتمام حجت و اثبات پست فطرتی بنی امیه بود و با آنکه می. ن طفل بر آن حضرت خیلی گران بودبراي آ

او را ، براي رفع شبهه از عموم و فهماندن اینکه غرض بنی امیه مخالفت و عداوت حّق اسـت ، امیه رحم ندارند و آب نخواهند داد
  نگی از نظر ظاهر بشریت مانند سایر اهل خیام تشنه بود آن طفل عالوه بر گرس. به میدان آورد

  باطناً سرچشمۀ هر آب بود    ظاهراً از تشنگی بی تاب بود 

                                                
 . 79سورة انعام آیه  -٢٤١
 . یعنی بعد از تو میلی به زندگانی دنیا ندارم -٢٤٢
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  :آن حضرت او را هم براي قربانی به میدان برد   
  بر سردستش به پیش شاه برد    خوش ره آوردي بدان درگاه برد 
  ك پاي تستخود بده آتش که خا    کاي شه این گوهر به استسقاي تست 

که کنایه است از اینکه ترحم بر طفل صغیر الزمۀ انسانیت » این طفل تشنه است آبش بدهید « : باز هم براي رفع اشتباه فرمود   
ولی مع ذلک هیچ اثر نکرد و از کمـال شـقاوت بـر آن    . است و آوردن او براي این بود که تصور نکنند او را بهانه قرار داده است

گلوي او را هدف تیر قرار دادند و این ننگ را تا ابد براي خود اضافه بـر ننگهـاي   ، ننموده در عوض آب دادن به اوطفل نیز رحم 
  . را در اکناف عالم منتشر کردند) ع(دیگر باقی گذاشته و مظلومیت حسین

  
  نام مظلوم باقی است 

مرتکب آن در حقیقت از بنی امیه اسـت چـه بنـاي     و، باشد زشت و نکوهیده و این قبیل امور چون مخالف قوانین طبیعت می  
خـواه بـه ظـاهر سیاسـت اسـالمی و      ، ه اسـت سیاستی هم که بر طریقۀ ظلم مشی کند همان سیاست بنی امی. امر بنی امیه بر ظلم بود

کفْرِ وال یبقی ٰاَلْملْک یبقی: که ، شود خواه غیر آن باشد و زودتر متزلزل می لْ ٰمع الْ از این جهت بود که ممالک چنگیز . 243مِ مع الظُّ
  . و تیمور به زودي تجزیه شد و تفرقه بین اوالدشان پدید گردید

ا که از پیغمبران بـود و بـه دسـت یکـی از سـالطین      مانند یحیی بن زکری، بر عکس نام مظلومین در اقطار عالم و آفاق پیچیده  
و از پیروان آن بزرگـواران نیـز شـیخ نجـم     . )ع(کوي او و سایر ائمۀ هدي  و فداکاران) ع(یهود کشته شد و حضرت سید الشّهداء 

و شهید اول و شهید ثانی که در راه ترویج مذهب حـقّ  ، الدین کبري و شیخ فرید الدین عطّار که توسط لشگر چنگیز کشته شدند
  . و تشیع شهید گردیدند

که از فالسفۀ بزرگ  244میشل سروة اسپانیایی: م مظلوم باقی است مانندبلکه اختصاص به دیانت حقّه ندارد و در غیر آن نیز نا  
. که یکی از رؤساي پرتستان بود زنده او را سـوزانیدند  245و به واسطۀ عدم اعتقاد به تثلیث به حکم کالون، اوایل قرون جدیده بود

  . تشود و ذکر این چند نفر براي مثال کافی اس از این قبیل اشخاص در هر دسته یافت می
  

  )ع(منع آب از حسین
ه و ظلـم آنهـا نیـز زیـاتر از سـایر          ، از سایر مظلومین بیشتر بود) ع(ولی همانطوري که مظلومیت حسین   قسـاوت قلـب بنـی امیـ

س منـع آب از دشـمن بودنـد       . ظالمین بوده و امور مخالف انسانیت ابتدا در حقیقت از آنها بروز کرد ه در حقیقـت مؤسـ بنـی امیـ ،
هر چند قبل از این دو قضـیه نیـز   . در صفین منع کرد و پس از آن در کربال این امر مجري شد) ع(یه آب را از لشگر علیابتدامعاو
مأمور رساندن آب به عثمـان  ) ع(و ابن عباس از جانب حضرت امیر) ع(ولی حسنین ، ح از شورشیان بر عثمان ظاهر شدیاین امر قب

در قضیۀ صفین باالخره قشون حضرت امیـر  ، صفین و کربال به کلّی از آب ممنوع بودندلیکن در . بودند و چندان سخت نگذشت
. ایـن امـر ممکـن نشـد    ) ع(ولی در کربال به واسطۀ زیادي قشون دشمن و کمی یاران حسین، آب را از لشگر معاویه مسترد داشتند
اصحاب و اهل بیت عموماً در زحمت و مشقّت  ،تحصیل مقداري آب کردند ولی کافی نبود) ع(فقط دو سه مرتبه اصحاب حسین

                                                
 . ماند ولی با ظلم و جور دوام ندارد پادشاهی با کفر باقی می -٢٤٣
٢٤٤- Michel Servet 1553- 1509 م . 
٢٤٥- Jean Calvin 1564-1509 م . 
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  . ه به ظهور رسید و منتهی درجۀ ظلم را ظاهر کردندپس در حقیقت این امر ابتدا از بنی امی. بودند مخصوصاً اطفال
با شهامت فوق العاده و قوت قلب براي نمایش مظلومیت خود این طفل را بـه میـدان آورده آب بـراي او    ) ع(برعکس حسین  
  . در حقیقت خرّم بود که در بین راه مانع و سدي نیست، پس از کشته شدنش او را نزد زنان آوردو خود او را دفن کرد، کرد طلب

  
  )ع(شهادت عبداهللا بن حسن

. گویند یازده ساله بود، بود وعبداهللا نام داشت) ع(آن طفل پسر حضرت حسن ، بنا به بعضی اقوال طفل دیگري هم مانده بود  
در گودي قتلگاه افتاده بود به سراغ عم خود بیرون آمده جاذبۀ حسینی آن طفل را والـه و شـیدا و از خـود    ) ع( وقتی حسینعبداهللا

ت عـم خـود         ، مقصودش زیارت عم بود و به تیغ و تیر اعتنا نداشت، بی خبر داشت در واقـع افتخـار داشـت بـه اینکـه در راه محبـ
در موقعی که مشغول راز و نیاز با عم خود بـود  ، را دریافت) ع(میدان شتافت و لقاي حسین دوان دوان به. جانبازي کند) ع(حسین

. کشتند) ع(پس از آن او را در پیش روي حسین، ظالمی حمله به عمویش کرده عبداهللا دست خویش را هدف قرار داد و قطع شد
فقط صـورت را برگردانـد کـه    ، م به ابرویش نیامدخ) ع(ولی حسین، دهد معلوم است در این موقع چه حالتی براي شخص رخ می

لی راً عبک مترنم بود  ٰنبیند و به کالم صرِضاً بِقَضائ ک والئ ب:  
  منبسط از کیسه را پرداختن    رقص رقصان از نشاط باختن 

  
  اطفال دیگر که در کربال بودند 

د و به واسطۀ عشق به او دست از جان شسته خـود را در  را دادن) ع(اطفال دیگر نیز در کربال بودند که جواب استنصار حسین  
هکذا پسر ، دو پسر عبداهللا جعفر که به تشویق مادرشان زینب وارد جنگ شده شهید گردیدند: مانند ، راه محبت او قربانی نمودند

  . مسلم بن عوسجه که به ترغیب مادرش به جهاد رفت
ه را         منقول است که بعد از شهادت آن حضرت نیز دو طف   ش و بـی رحمـی بنـی امیـ ل از تشنگی مردندکـه منتهـا درجـۀ تـوح
حتّـی یکـی از   . اطفال دیگر نیز از اهل بیت بودند که جزو اسرا تا شام آنها را بردند و در مجلـس یزیـد احضـار نمودنـد    ، رساند می

زیرا بنی امیه به طـوري امـر را   ، ه من ببخشاطرافیان یزید اشاره به یکی از اهل بیت نموده از یزید تقاضا کرد و گفت این کنیز را ب
شناختند به نظر توهین و حقارت  برآنها مشتبه کرده بودند که بعضی از مردم آنها را خارجی گمان کرده و بعضی دیگر هم که می

ده جـواب  یزید هم از تقاضـاي او خجـل شـ   ، در اینجا زینب منقلب شده نطقی کرد که تمام حضّار منقلب گردیدند. نگریستند می
  . مثبت نداد

در اینجا مالحظه کرد که این امر ممکن است موجب شورش مسلمین بر او شود یا آنکه در دل او ترس و وحشتی از این امر   
  . شنیع پیدا شده قبول نکرد

هـاي بـزرگ    کرد که ایـن اسـرا از خـانواده    مردم را مطّلع می، فصاحت گفتار و شیرین زبانیهاي اطفال در بین راه و ادب آنان  
بعضی اشخاص صادق و پاك اعتقاد نیز کنجکـاوي کـرده هـدایت    . کردند که چطور این اشخاص اسیر شدند هستند و تعجب می

اشخاص دیگر نیز در شام به صدد تحقیـق مطلـب   . رسیده هدایت شد) ع(مانند پیرمردي که در شام خدمت حضرت سجاد، شدند
  246. برآمده هدایت شدند

  

                                                
 . 69صفحه ، رجوع شود به کتاب تجارب السلف -٢٤٦
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  )ع(اطفال براي حسینبیقراري یکی از 
و هـر  ، کردنـد  خواستند و براي او بیقراري      مـی  را می) ع(این اطفال که نونهاالن گلشن عشق و محبت بودند همواره حسین  

  . کردند کرد و بیتابی می به سفر رفته اثري نمی) ع(گفتند که حسین خواستند تسکین دهند می چه آنها را می
بـه  ، خواسـت  را       می) ع(را در خواب دید و چون بیدار شد گریه و ناله آغاز کرد و حسین) ع(در شام یکی از آنها حسین  

را در ظرفی گذاشته روپوش نیـز بـر آن   ) ع(امر کرد سرحسین، گویند خبر به یزید رسید. توانستنداو را تسکین دهند هیچ وجه نمی
را ) ع(من که غـذا نخواسـتم مـن حسـین    ، به زینب گفت عمه جان، طفل گمان کردکه غذا آورده اند. قرارداده نزد آن طفل بردند

  . گریه و نالۀ او تمام اهل بیت را نیز به ناله و شیون آورد، خواهم می
هر بشري که ناظر این قبیل امور باشد هر چند خارج از دیانت باشد در این قبیـل مـوارد حالـت رقّـت و تـأثّر بـراي او دسـت          
نصـیحت نیـز در   ، دلهایشان از سنگ سخت تر و عاطفۀ بشریت به کلّی از آنها زائـل شـده بـود   ، اثر نکردولی در بنی امیه ، دهد می

که گروهـی  ، بود که این اطفال را مجذوب کرد) ع(در حقیقت همان استنصارحسین. 247یفْقَهونَ بِها ٰلَهم قُلّوب ال، آنها اثر نداشت
  . در کربال کشته شدند و گروهی از فراقش سوختند

  
  همیشه است ) ع(استنصارحسین

  :اکنون باید بدانیم که   
  که شنید این چنین صداي دراز    همه عالم صداي نغمۀ اوست 

: کننـد  همـه نـدا مـی   . بلکه استنصار اولیا از اول خلقت عالم بوده و هست، اختصاص به روز عاشورا ندارد) ع(استنصار حسین  
ات بگذرد و رو به ده خداجوي باشد و درصدد استکمال نفس خود برآمده از مادیکیست که بتواند مصائب راه طلب را متحمل ش

  خدا برود؟
وارِیینَ   . کرد) ع(همان استنصاري بود که حضرت عیسی ) ع(استنصارحسین   لْحـ ذْقـالَ للَـی اهللاِ؟   : اصـاري ا نْ اَنْ ع(حسـین  248مـ (

ه پیمایند و زیر بار ظلم و جور نرفته در راه احیـاي امـر شـریعت و    خواست که قدم بر قدم او گذاشته بر جادة شرع را کسانی را می
  . وصول به محبوب از جان و مال دریغ نداشته باشند

کند که پیروي او نموده مقاصـد   همیشه این ندا را بلند دارد و مردم را به سوي مرام خویش دعوت می) ع(روح مقدس حسین  
بلکه در همه جا صداي او بلند است ، اختصاص به زمان یا مکانی ندارد و محدود نیست استنصار او. او را در هر زمان تعقیب کنند

ات      . فهماند که پیروي اولیا و بزرگان نه به صرف لفظ و زبان بلکه به عمل و عرفان است و می همـانطور کـه آنهـا جزئیـات و کلیـ
، فل نکرده یک قدم از جادة شرع انور تخطّی ننمودندحتّی از بجا آوردن مستحبات و ترك مکروهات تغا، شریعت اهتمام نمودند

و شریعت را مقدمۀ معرفت حق تعالی دانستند و از تهذیب اخالق نیز کمک طلبیده به مدد شریعت و اخـالق و غفلـت نکـردن از    
به زبان اکتفا کرده  نباید، کنند هکذا کسانی که دعوي پیروي آنان نموده خود را شیعه گمان می. شناساي یزدان گردیدند، یاد حق

مـوقعی کـه دل بـه متابعـت پابنـد شـد و عمـل بـر وفـق          . چه براي زبان ثبـاتی نیسـت  ؛ از اعمال شریعت و اخالف صرف نظر کنند
چنانکه مولوي در صفت اولیاي ، در این حال به زبان هم که اظهار نشود چندان مهم نیست. معرفت حاصل شود، دستورات گردید
  :خدا فرماید

                                                
 . کنند یعنی براي آنان دلهایی است که بدانها فهم نمی. 179سورة اعراف آیه  -٢٤٧
 به حواریین گفت؟ کیانند یاران من به سوي خدا و در راه او؟) ع(یعنی به خاطر بیاور موقعی را که عیسی. 14سورة صف آیۀ  -٢٤٨
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  می رسد تا تخت و عرش یارشان    نعرة تکرارشان  خامشند و
ه اسـت    (خالف حق گفته شود شرعاً ایـرادي نیسـت   ، بلکه در این حالت اگر به مصالحی در بعضی موارد به زبان   مـراد تقیـ( .

ضـرت  او و پـدرش را آزار کردنـد کـه از اسـالم و ح    ، از مکه) ص(پس از هجرت رسول: نویسند که  چنانکه در حاالت عمار می
پدرش تبرّا نجسته و کشته شد ولی عمار به زبان اظهار تبرّا کرده از شرّ آنان مصون ماند و فـوراً بـه مدینـه    ، تبرّا جویند) ص(رسول

ار قلبـاً تبـرّا نجسـته بلکـه روي دلـش بـه سـوي آن          ، حضرت از عمل او تمجید فرمـود . آمد) ص(خدمت حضرت رسول زیـرا عمـ
برعکس اهل کوفه تنها بـه ظـاهر دوسـت اهـل     . دربارة او نازل شد 249منْ اُکرِه و قَلْبه مطْمئنٌّ بِاالْیمانِحضرت بود و آیۀ شریفۀ االّ 
و همـان کسـانی کـه اظهـار فـداکاري      ، از این رو در موقع امتحان به کلّی رویۀ آنهـا عـوض شـد   ، بیت بودند نه به عمل و حقیقت

هِم ما لَیس فی قُلُوبِهِمیقُو، کردند شمشیر به روي حضرت کشیدند می نَتپس تشیع تنها به زبان و لفظ نیست 250لُونَ بِاَلْس .  
، خواست بفهماند که هر کس تابع من است باید چون من که خود را فداي سالمتی و آزادي اسالم کـردم  هم می) ع(حسین   

  . او هم خود را فدا کند
گریه که از روي معرفت و شناسایی حقوق اهل بیت و مقاصد ایشان نباشـد  چه آن ، شود بنابراین تنها گریه سبب متابعت نمی  

بزرگان دین نیز از نافرمانی . )شود این مطلب در فصول آتیه توضیح می( گریۀ پسندیده آن است که از معرفت خیزد . بیفایده است
  . را از خود آزرده ساختیم پس اگر ادعاي پیروي نموده ولی عمالً متابعت نکنیم آنان، شوند پیروان افسرده می

  اعتراف به قصـور خـود   . ت در عمل و ترویج احکام اسالمی نموده توفیق را از حق تعالی خواهان باشیمپس باید همیشه جدی
، چه اعتراف بـه گنـاهی و پشـیمانی از آن   ، داشته از خداوند عفو گناهان و گذشتن از زالّت و لغزشهاي خویش را خواستار باشیم

    . از گناه نکردن و غرور بدان بهتر است

                                                
 . جز کسی که اکراه شده باشد ولی دل او به ایمان مطمئن و آرام باشدیعنی . 106سورة نحل آیه  -٢٤٩
 . گویند که دلشان خبر ندارد یعنی منافقین به زبانهاي خود چیزهایی می. 11سورة فتح آیه  -٢٥٠
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  انیدیزید و یزیان با ینیو حس )ع(نیسۀ اخالق حسیمقا، زان حق و باطلیم -17

  
  معنی لغوي میزان          

و آن نسبت به اشیاء مختلف است و . کنند سنجند و معادله می میزان در لغت به معنی آلت سنجش است که بدان چیزها را می  
چنانکه میزان حبوبات و غالّت و امثال آن ترازو و ماننـد  ، کند شوند فرق می هایی که مورد سنجش وارد میبرحسب اختالف چیز

  . آن است
از ایـن  ، شـود  علم منطق است که به واسطۀ آن صواب فکر از خطاي آن تمیز داده     می، میزان شناختن فکر صحیح و سقیم  

زیرا این ، گفتند که به معنی آلت و معرّب آن ارغنون است می 251یونان آن را ارگانوناند و در  رو علم منطق را علم میزان نیز گفته
  . باشد فن آلت تشخیص فکر صحیح از سقیم می

شود و هرچـه مطـابق آن باشـد صـحیح و غیـرآن       میزان شعر علم عروض است که به این علم قوافی و اوزان شعر سنجیده می  
  . غیرصحیح است

چه ؛ شرایع حقّه است و آنچه بر طبق آنها باشد حق و هر چه مخالف باشد باطل است، ن عقاید و اعمالمیزان حقّانیت و بطال  
ش بـه شهرسـتان دانـش و معرفـت         دیانات حقّه از مبدأ صحیح و غیرقابل خطایی رسیده براي اینکه بشـر را از وادي نـادانی و تـوح

برکتاب الهی ، کنند آنچه را دیگران به ما نسبت داده و براي شما نقل می« : اند  فرموده) ع(از این جهت ائمۀ معصومین . سوق دهد
بـه  . »اگر دیدید موافق احکام کتاب است آن را قبول و گرنه رد کنید و بـه مـا نیسـت ندهیـد    ، عرضه بدارید و با قرآن تطبیق کنید

  . می استچه قرآن به منزلۀ قانون اساسی اسال، همین مناسبت قرآن را هم میزان نامیده اند
  

  یکی از موارد اختالف شیعه و سنی            
است کـه سـنّی آن را غیرقابـل    ) ص(یکی از اختالفات اساسی بین شیعه و سنّی تفسیر تعالیم پیغمبر«  252و اینکه بعضی گویند  

تـوان گفـت    بلکه می، استخالف واقع » کنند داند و شیعه آن را به مقتضاي وقت قابل تغییر دانسته و گاهی هم عملی می تغییر می
عـدول کـردن از   : چه دو دسته از اهل سنّت که حنفی و حنبلی باشند عمل به استحسان کنند و آن عبارت است از . برعکس است

  . و این عقیده صریح است در عمل کردن آنها برخالف کتاب الهی، حکم دلیل و عمل به عادت جایه از براي مصلحت عامه
و صـحابه بـه   ) ع(در صـورتی کـه علـی   ، صحابه اینطور و من اینطـور ، اینطورگفته) ع(گفت علی یفه میمنقول است که ابوحن  

  . از ابوحنیفه داناتر بودند) ص(سنّت رسول اهللا
همچنین است قیاس در احکام که نزد شیعه باطل ، گویند دانند و عمل بدان را خالف شرع می ولی شیعه استحسان را باطل می  
لیسباشد و اَو می ب ا نْ قاسبعض آیات قرآنی براي مصالحی مجمل یا متشابه ادا شده: منتها شیعه گویند ، در این باره رسیده253لُ م .

و تفسیر و تطبیق آن را نداند جز کسی که راسـخ در علـم قـرآن بـوده و     ، از جمله مصالح تطبیق بر مراتب و زمانهاي مختلفه است
  . مانند او باشد، که به آن حضرت ختم شده يیمبر و در غیرِ مرتبۀ پیغمبرگفتار و کردار او گفتار و کردار پ

                                                
٢٥١- Organon 
 . 35صفحه ، رجوع شود به ترجمۀ تاریخ ایران سرپرسی سایکس انگلیسی -٢٥٢
 . تار کرد شیطان بودیعنی اول کسی که به قیاس رف - 253
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اسـتنکاف نکـرده وهمیشـه بـراي کسـب فـیض مـالزم        ) ص(اینها صفات کسی است که هیچ وقت از اطاعت حضرت رسول  
به اتّفـاق مسـلمین   است که افضلیت او قریب ) ع(و او علی، حضرتش و جزء اهل بیت بوده که قرآن در خانۀ آنها نازل شده است

او را بـه ایـن سـمت معرّفـی     ) ع(تربیت شده و وارث او گردیده و خـود علـی  ) ع(بعد از او هم کسی است که به دست علی. است
کننـد حقیقـت قـرآن اسـت و هـیچ وقـت        فهمند و تفسیري که بـراي قـرآن مـی    اینهایند که حقیقت معانی قرآن را می. کرده است

. دادند که بر وفق کتاب اهللا عمل شـود  شود همیشه دستور می و چنانکه از خبر فوق نیز مستفاد می ،دهند برخالف آن دستوري نمی
کردنـد مطلـب    آن را تفسیر می) ع(ولی پس از آنکه خود ائّمۀ اطهار، و هر چند استنباط احکام براي دیگران از قرآن آسان نیست

  . شد واضح می
  

  روا نبودن تفسیر به رأي 
، نه براي آن است که نباید به کتاب اهللا عمل کـرد ، ار رسیده که هیچکس به رأي خود حق تفسیر قرآن نداردو اینکه در اخب  

بلکه از جهت این است که احتمال خطا و پی نبردن به مقصود قرآن در تفسیر به رأي هست و ممکن است که تفسیر و استنباط او 
علْـمِ   : فرماید  در قرآن نیز می. لذا باید از اهل آن سؤال کند، اشتباه و خطا باشد ی الْ ُخونَ فـ الرّاسـ االّ اهللاُ و تَأویلَه لَم ما یع از ایـن   254و

عده منَ النّارِ: رو دربارة تفسیر به رأي رسیده    . 255فَلْیتَبوء مقْ
نَّ دیـنَ اهللاِ ال   پس معلوم شد که شیعه احکام را قابل تغییر به آراء مجتهدین نمی   نْ      داننـد و ا عـ د عـ اَب ال شَـیءقُولِ وع یصـاب بِـالْ

دانند در مـوقعی کـه علـم بـه مضـامین و نکـات آن        و کتاب الهی را میزان حق و باطل می، می گویند256عقُولِ الرّجالِ منْ دینِ اهللاِ 
   . براي شخص حاصل شود

در حـدیث  .  یا به همان آیۀ مقصوده علم پیدا شودبر کتاب اهللا عرضه بدارید مراد موقعی است که به کتاب اهللا ه فرمودکنیو ا  
طُنٍ: است  اَب ه ع بلی سطْنٌ ا طْنٍ ب کلِّ ب لطْناً و ب راً ولْقُْرآنِ ظَه نَّ ل 257ا .  

  عقل انسان میزان حق و باطل است 
دش میزان حق و باطل است عقل انسان نیز در عالم وجود خو، و همانطور که کتاب اهللا در عالم کبیر میزان شناختن حق است  

حمنُ و   : در اخبار رسیده است . اگر تصدیق کرد صحیح و گرنه باطل است، و باید امور را به او عرضه داشت عقْلُ ما عبِد بِـه الـرَّ اَلْ
ب بِه الْجِنانَ ه است نه عقل. 258اکتُسه و اهواء نفسانیی که مطیع نفس شـده  و البته مقصود عقل صحیح و غیرمشوب به اغراض شیطانی

  . باشد
معلـوم  ، و اگر عقل در موقعی به خطا رفـت ، در علم اخالق نیز قوة عاقله یا عالّمه آن را گویند که تمیز بین حق و باطل دهد  
مراد از عقل هم کـه در حـدیث   . شود مریض و از حد اعتدال خارج و تابع شهوت و غضب یا سایر وساوس نفسانیه شده است می

عقلی است که مشوب به اغراض نفسانیه شـده باشـد نـه عقـل     ، »شود دین خدا اصابه به عقل نمی« : ان اشاره شده و فرماید سابق بد
 :روایت شده کـه فرمـود   ) ع(از حضرت صادق. اخبار نیز در وصف آن رسیده است. کند چه این عقل خطا نمی، خالی از اغراض

                                                
 . داند مگر خدا و راسخون در علم یعنی تأویل آن را نمی. 7سورة آل عمران آیه  - 254
 . یعنی هرکس قرآن را به رأي خود تفسیر کند باید جایگاه او پر از آتش شود - 255
 . خدا نیست شود و هیچ چیز دورتر از عقول ظاهري از دین یعنی دین خدا با عقول ناقصۀ بشري درست نمی - 256
 . یعنی براي قرآن ظاهري است و باطنی و براي هر باطنی باطنی است تا هفت مرتبه - 257
 . یعنی عقل آن چیزي است که سبب عبادت خدا و دریافتن بهشت گردد - 258
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الً اَحسنُهم خُلْ اگر پسـند  ، پس هر امري را باید به عقل آزمایش کرد. چه کمال عقل مستلزم حسن خلق است. 259قاًاَکملُ النّاسِ عقْ
  . بدون شوب به غضب یا شهوت مقبول و گرنه مردود است، واقع شد و عقل بدان رغبت کرد

  
  وجود انبیا واولیا میزان است 

کـه  ، لـذا اعمـال آنهـا نیـز میـزان حـق اسـت       ، اسـت  وچون همۀ افعال بزرگان دین بر وفق دو میزان یعنی عقل و کتاب الهـی   
عالی و ةیَقاَقْوالی و الطَّر ةیَعاَلشَّر: فرمود ) ص(حضرت رسول شریعت چیزهـایی اسـت کـه آن حضـرت بـه آنهـا       . اَحوالی ةاْلَحقیق   اَفْ

اخالق حسنه ( حضرت دستور داده و طریقت که باطن شریعت و مانند پوست نازك روي مغز گردو است افعال و اعمال خود آن 
چه او داراي اعلی مرتبۀ شـهود وعیـان و   ، و حقیقت که حکم مغز را دارد حاالت آن حضرت است) هم داخل در طریقت هستند

  . متحقّق به همۀ درجات کمال بود
مختلـف  منتها درجات دقّت این میزانها برحسب اخـتالف مراتـب کمـال    ، باشند و هر یک از بزرگان در مرتبۀ خود میزان می  
  . و هر چه بروزات کماالت در انبیا و اولیا بیشتر باشد بهتر ممکن است حق را از آنها فهمید، است

  
  و بطالن است  260والیت میزان حق

که وجهـۀ  ، والیت عبارت است ازمیل هر موجودي به کمال منظور. در بعضی اخبار رسیده که میزان عبارت است از والیت  
  : دهد  رساند یا به نوع باالتر اتّصال می ات است و همین وجهه هر موجودي را به کمال خویش میباطن واستعداد ذاتی موجود

  کشاند ذره را تا مقصد خاص    یکی میل است با هر ذره رقّاص
و ولـی از وجهـۀ نفـس ناطقـه     ، در انسان نیز به وجهۀ حیوانیت تکوینی اسـت . این قوه در جماد و نبات و انواع حیوان فطري است

و آن حاصل نشود مگر به بیرون آمدن از خودسري و تسلیم شدن به امر ، اختیاري نیز هست، روح که داراي اختیار وتکلیف است
زیـرا کمـال هـر    ، »والیـت «اند میزان عبـارت اسـت از    و سایر بزرگان والیت اطالق شده و فرموده) ع(لذا بر اطاعت علی. آمرالهی

چنانکه منقول است که ، بلکه خود آن بزرگواران نیز همانطور که بیان کردیم میزانند؛ شود یموجودي به واسطۀ والیت سنجیده م
و چـون  ، رسـد  و مرتبۀ کامل والیت حقیقت و روح نبوت است که پس از نبی به خلیفۀ او مـی . اَنَا الْمیزانُ: فرمود) ع(حضرت امیر

لذا وجود خودش و هکذا دوستی و محبت ، همه کس واجب است باشد و پیروي او بر خلیفۀ او حافظ قوانین و رسوم شریعت می
  . او میزان و آنچه موافق عمل و مطابق دستور اوباشد درست و گرنه باطل است

  
  قضیۀ کربال میزان است 

و جمیع جهات شریعت و طریقت و مراتب سلوك الی اهللا در مدت کمی عمالً ، و چون قضیۀ کربال سرآمد تمام قضایا است  
در قضـیۀ کـربال حـقّ صـرف بـا باطـل محـض        . و اعمال او واضحترین میزان براي فهمیدن حق است) ع(لذا حسین، ن داده شدنشا

و خواه به عنوان دیانت و خـواه  . یزید و پیروانش مجسمۀ باطل، و اصحابش مجسمۀ حقّ و حقیقت بودند) ع(حسین. روبرو گردید
  . و مناط بطالن در طرف یزید بود) ع(مناط حقیقت در طرف حسین ،به عنوان اخالق و سایر اعمال تصور کنیم

  

                                                
 . یعنی عاقلترین مردم خوشخوي ترین آنان است - 259
  . نی مصدري را داردکلمۀ حق هم مصدر ذکر شده و هم صفت مشبهه و در اینجا مع - 260
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  مناط حقانیت و بطالن 
گذشـت کـه   ، مثالً اگر مناط حقّانیت را عمل صحیح و تقید به آداب و مراقبت وظایف شرعیه کـه مقبـول حـق باشـد بـدانیم       
   .گردید برعکس طرف مقابل که همۀ خالفها را مرتکب می، فروگذار نکرد) ع(حسین
و چون نتیجۀ اصلی و مهم دیانت براي روح و فایدة آن بعد از مرگ مشهود است و روح مؤمن بعد ازمرگ ایـن بـدن بـدون      

و غالبـاً آثـار کمـال روح در مـؤمنین     ، آالیش و گرفتاري به راحتی به میهن اصلی خود برمی گردد و در آن عالم در نعمت اسـت 
چنانکـه  ( شود  گردد و غالباً بردیگران هم معلوم می ردن نیز در نزدیک مرگ هویدا میبلکه قبل از م، شود موقع مرگ مشاهده می

در ایـن موضـوع هـم    ، سـنجند  لذا بعضی حقّانیـت مـذهب و مسـلک را از مـرگ مـی     ، )در زمانهاي خود مثالهاي روشن دیده ایم 
یا مشهود بودن بهشـت خبـر   ) ص(ئکه یا پیغمبرو دم مرگ غالباً از ورد مال، حقّانیت خود را به مردم فهمانیدند) ع(اصحاب حسین

  . شود ناشی از شهود محتضر و عین واقع و حقیقت است و معلوم است که در آن موقع بالطّبع هر چه گفته می، دادند می
اینطـور  ) ع(بـاز حـاالت حسـین   ، اگر مناط رعایت حال مردم برحسب مراتب یاحفظ و ترویج قوانین حقّه یـا فـداکاري باشـد     
  . کند و مطلب را واضح میاست 
  . مطابقت را نشان داد) ع(حسین، اگر مطابق بودن عمل و فعل را با قول و ادعا مناط بدانیم  
اینکه دیدن او موجب به یادآمـدن حـق و تـذّکر    « : فرماید سه چیز است  اگر عالمت عالم ودانشمند که حضرت روح اهللا می  
اینها ، مناط باشد» و عمل او شخص را به یاد آخرت آوردو ترغیب در امور اخروي نماید، و نطق او بر دانایی شخص بیفزاید، باشد

  . نسبت به حق جویان جمع بود) ع(در حسین
  . در زندگی و مرگ به اندازة تمام بزرگان کرامت ظاهر شد) ع(باز هم از حسین، اگر عالمت حقّانیت ظهور کرامات باشد  
یـا گذشـت و   ، ر طلب مقصود یا شهامت در راه حق یا صحت و راستی و درستی بگیـریم اگر مظلومیت یا ثبات واستقامت د  

بلکه از اصحابش نیـز ایـن   ، جمع بود) ع(تمام در حسین بن علی، یا دردوستی خدا و ترك دنیا و غیرذلک گوییم، فداکاري بکنیم
  . ولی طرف مقابل برعکس داراي تمام رذائل اخالقی ودینی بود؛ حاالت ظاهر بود

نات موجـود باشـد     ، در هر موردي که دو فرد یادو دسته در مقابل هم واقع شوند   ممکن است در یکی از طرفین بعضـی محسـ
و غالباً در یک موضوع حق با یـک  . و اغلب اشخاص ممکن است اقالً یک جهت حسن در ایشان باشد، که در طرف دیگر نباشد

ه جز در این قضیه که بنی امیه هیچ صفت نیکـی را دارا نبودنـد و در تمـام    ب، طرف ولی در موضوع دیگر حق با طرف مقابل است
  . و اصحابش بودو بنی امیه از هرحیث برخالف حق بودند) ع(جهات حق با حسین

همانطور که قبالً بیان کردیم داراي جمیع صفات حسنه و حاوي تمام مراتب کماالت و حافظ رسوم دیانت بـود و  ) ع(حسین  
ف ملک و ، فعال و اعمالش مخالف شریعت نبودهیچیک از ا حتّی آنکه خالف مروت و مردانگی دانست که جمعی به خیال تصرّ

تـا  ، لذا آنها را از کشته شدن خود و جمیع همراهان آگاه ساخته وتکلیف رفتن نمـود ، دولت در خدمتش بوده ندانسته کشته شوند
شـود قصـد    که در ضـمن فهمیـده مـی   ، این امر را چند مرتبه عملی کرد. باشنددر رفتن خجلت نکشند و از وقایع آینده نیز مسبوق 

  . داد حضرتش سلطنت نبوده و االّ افراد قشون را اجازة مراجعت نمی
ت را            ه و احیـاي ملیـ بسا اشخاص با عزم و اراده و داراي روح سلحشوري و مردانگـی در عـالم وجـود دارندکـه مصـالح عامـ

لیکن از هر حیث کامل نیستند و صفات یا عملی که مـورد ایـراد   ، کنند داده ودانسته خود را فدا میبرزندگی شخص خود ترجیح 
  . از همه جهت کامل و مظهر کمال مطلق بود) ع(ولی حسین، باشد در آنها موجود است

کـوچکترین غفلتـی   به قسمی مقید به احکام شریعت بودند که در بین جنگ نیـز  ، هم قبالً گفتیم) ع(راجع به اصحاب حسین  
و آن حضـرت  ، ابوثمامۀ صیداوي در ظهر عاشورا از حضرت تقاضا کرد که یک مرتبۀ دیگر نماز جماعت خوانده شـود . نداشتند
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  . هم رد نکرد بلکه او را دعاي خیر گفت که در آن موقع او را به یاد نماز آورد
ه و      خطبۀ حضرت زینب در مجل: همت و غیرت زنان را هم مذکور داشتیم    س یزید بر کمال بصـیرت او بـه حـاالت بنـی امیـ

  . دلیل واضحی است) ع(شهامت او نسبت به اظهار حق مانند خود حسین
و . از جـواب گفـتن عـاجز نشـد    ، کردنـد  در هیچیک از مجالس کوفه یا شام که ابن زیاد یا یزید کلمات توهین آمیز بیان مـی   

که دیدند یکنفر زن رنج دیده و مصیبت زده که در چنگـال آن درنـدگان   ، دگردی خود مشاهدة آن وقایع سبب هدایت جمعی می
شهامت و شجاعت خود را از دست نداده و با کمال قوت قلب حقّانیت خود وخاندان خود و بطالن بنی امیه را ، بیرحم اسیر است

  . دارد با بیانی واضح اعالم می
  

  در بیگانگان ) ع(تأثیر عظمت حسین
معـروف  ) ع(قضیۀ راهـب در راه شـام و هـدایت او بـه واسـطۀ سرحسـین      . نیت خودرا به ملل بیگانه نیز فهمانیدحقّا) ع(حسین  
) ع(روزي که اسرا را به مجلس یزید حاضر کـرده سرحسـین   ؛ جالوت یهودي که پزشک خاص یزید واز محترمین شام بود. است

ت آن سرسـؤال کـرد؟ و یزیـد      ، کـرد  ارك     میرا در طشت زر جاي دادندو یزید بی احترامی نسبت به آن سرمب جـالوت از هویـ
از ایـن رو یهودیهـا   ، هسـتم ) ع(من چهلمین اوالد حضـرت داود : جالوت زبان به مالمت و دشنام یزید گشوده گفت . معرّفی نمود

رده او را شاهد گرفت و پس از آن خطاب به سرک. دارید مرا محترم شمارندو شما مسلمین به پسرپیغمبر خود این طور ستم روا می
  . یزید امر به قتل او کرد و جالوت به درجۀ رفیعه شهادت نائل شد، اسالم آورد

  . این بزرگ مرد اقدامی کرد که صیت حقّانیتش در تمام اقطار عالم پیچید  
  

  مبادرت نکردن مسلم به قتل ابن زیاد
هانی قبالً ، روزي که ابن زیاد به عیادت هانی آمد. است) ع(مسلم بن عقیل که یکی از بزرگان شهدا و اولین شهید راه حسین  

چون ابن زیاد آمـد  . با مسلم قرار گذاشت که چون عمامه را از سربردارد مسلم از پشت پرده بیرون آید و ابن زیاد را به قتل رساند
را بیرون نیامدي که شرّ این خبیث را رفع پس از رفتن ابن زیاد پرسید چ؛ مسلم بیرون نیامد، هانی چندمرتبه عمامه را از سربرداشت

را از دست ظلم او راحت کنی؟ مسلم گفت موقعی که خواستم به این امر اقدام کـنم بـه یـاد آوردم حـدیث     ) ع(و دوستان حسین
لماً) ص(حضرت رسول سنْ قَتَلَ ممت بـر نهایـت   و این دلیل اسـ . از این جهت از قتل او خودداري کردم. 261را که فرمود ال ایمانَ ل

که حتّی نسبت به دشمن واقعی نیز براي رعایت ظاهر دستورات شرع چنـین  ، مواظبت در ترویج دیانت و عمل به جزئیات شریعت
  . عمل کرد

نمـود کـه هـر چـه     ) ع(مسلم چنانکه پیش هم گفتیم در این موضوع پیروي عـم بزرگـوار خـود حضـرت امیرالمـؤمنین علـی        
حضرت فرمود قصاص قبل از جنابـت روا  ، ا قبل از آن که اقدام به امر فجیعی کندبه قتل رساندخدمتش عرض کردند ابن ملجم ر

  . نیست
  

  بیوفایی اهل کوفه 
مخصوصـاً اهـل کوفـه کـه دانسـته و شـناخته ولـی        . ولی امویان و شیعۀ آل ابی سفیان عموماً عکس این حاالت را دارا بودند  

                                                
 . مان نداردیک نفر مسلم را بکشد ایکه  یکس:یعنی. حاالت مسلم در کوفه، مخنف یمقتل اَب - 261
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سـپس بـا نایـب    ، د که  خدمت حضرت نوشتند و اصرار کردند به کوفه تشریف بیاوردهاي زیا نعمت خود را کشتند و پس از نامه
رده بـا  کگر نگاه یدیکن خطبۀ خود را خواند مردم به یوفه اولکاد پس از ورود به یه ابن زکبه محض آن؛ آن حضرت بیعت کردند

کمـال بـی   ، م کرده با یزید بیعـت نمودنـد  و همان روز نقض بیعت حضرت مسلار است؟کن چیهم گفتند ما را به مخالفت با سالط
در صورتی که کوفه مقرّ خالفـت  . حاضر شدند) ع(ثباتی و سست قولی و تهاون در امردیانتی را ظاهر کردند و به جنگ با حسین

  . شد و مدتی پایتخت آن حضرت بود و در زمان حضرتش از آبادترین پایتختهاي دنیا محسوب می) ع(حضرت امیر
ط        اهل کوفه هم   ان قشون معظم اسالم بودند که در زمان عمر از مدینه براي جنـگ بـا دولـت ایـران آمـده و پـس از آن توسـ

روز به روز بـر آبـادي و وسـعت    . سعدبن ابی وقاص شهر کوفه براي جا گرفتن قشون ایجاد شد و این دسته در آنجا توقّف کردند
خواسـت   زیرا حضرت مشغول جنگ با معاویـه بـود و مـی   ، موقّتی شدکه پایتخت ) ع(شد تا زمان حضرت امیر آن شهر افزوده می

زیرا در آن وقـت موقعیـت قشـونی آنجـا بهتـر وتقریبـاً در وسـط        . لذا در کوفه موقّتاً سکونت گزید، موضوع معاویه را خاتمه دهد
  . ممالک اسالمی واقع شده و از مهمترین پایگاههاي قشون اسالمی بود

مع ذلک در قضیۀ کربال قسـمتی از آنهـا کـه حیـات داشـتند و      ؛ آن حضرت پرورش یافته بودنداین اشخاص به داد و دهش   
  . بیرون آمدند) ع(اوالد همان قشون فاتح مداین بودند براي جنگ با حسین

کوفه سواد اعظم اسالمی و یکی از پادگانهاي مهم بود و قسمت مهم قشون اسالمی درآنجا مسکن داشتند و در حقیقت یک   
) ع(با ایـن حـال مرتکـب قتـل حسـین     ، و فضایل و مناقب اوالدش معرفت تامه داشتند) ع(و عموماً به حاالت علی، ر نظامی بودشه
  . شدند
و غالـب قشـونی کـه از    . بلکه اغلب آنها ندانسته و نشناخته به نام جنگ با خارجی آمـده بودنـد  ، ولی شامیان این طور نبودند  

غالب فرمانـدهان  . ولی این عده کمتر از قشون کوفه بودند، شناختند د آن حضرت را به خوبی نمیسایر ممالک اسالمی آمده بودن
بلکه عقیدة بعضی آن است کـه قشـون کـربال فقـط از کوفـه آمـده بودنـد و از سایرشـهرها و         ، قشون کربال نیز از اهل کوفه بودند

پس اشخاصی که مرتکب قتل . ي هم از موقع بسیج نگذشته بودچون الزم نداشتند و به عالوه وقت زیاد، ممالک قشون نفرستادند
ولـی در حقیقـت عقیـدة کامـل بـه اسـالم و       ، شدند عموماً نمک پرورده آن خانواده وعارف به احکـام اسـالمی بودنـد   ) ع(حسین
  . نداشتند) ص(پیغمبر

  
  شقاوت و کفر ابن سعد و شمر 

  :گویدچنانکه اشعار عمر بن سعد دلیل بر این مطلب است که   
 فنّی لَواق ا ري واهللاِ ال اَدلی خَطَرَین      فَو ري عاُفَکرُ فی اَم  

ك ملْک الرَّي و الرَّي منْیتی ثُوماً بِقَتْلِ حسین    أَتْرُ جِع ماْ اَر ام  
نَّنی قُوا فیما یقُولُونَ ادنْ ص ینٍ      فَاب ه ب منِ تَوح   اَتُوب الَی الرَّ

نْ کَذَبوا ا نْیا د ونا بِد لَینِ      ٍَنيةفُزْ جمِ الْحقیمِ دائم لْکم و  
عجلٌ  نیا لَخَیرٌ م ا الدنَّم ینٍ      اَال ابِد ودجالْو لً باعما عاق و  

عدي وم فاز فَقَد ه ت اَقَتُلْ نْ کنْ نَیینِ    فَاسالْح لُو عالَم اَع یقیناً و  
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عْرشِ ی ب الْ کنَّ ر ل لَّتی ورُ زغْف    ت   262نِفیها اَظلَم الثَّقَلَی و لَو کُنْ
را ) ع(شمر نیز از اشرار معروف وهمانطور که قبالً ذکر کردیم از خوارج بود و ابتدا در جنگ صفّین مالزمت حضـرت امیـر    
  !گفت دانگی از جایزة یزید بهتر است براي من از شفاعت جد تو ) ع(گویند دروقت قتل حسین. داشت

  
  یزید و فجایع اعمال او 

و قرینـۀ آن حضـرت   ) ع(در رأس آنها یزیدبن معاویه بود که در منتها درجۀ شقاوت واقع شده ودر تمام جهات نقطۀ مقابل حسین
چه ، کرد یزید برعکس بود رعایت احترام حرم می) ع(هر چه حضرت سیدالشّهداء ، بی اعتقادي او به اسالم سابقاً ذکر شد. 263بود

نیـز جمعـی را مـأمورکرده بـود کـه در      ) ع(براي قتل حسین. قضیۀ کربال قشون به مکّه اعزام کرده هتک حرمت حرم نمودپس از 
  . باده گساري او نیز نزد تمام مسلمین مسلّم بود؛ موقع احرام آن حضرت را بکشند

میسـون دختـر   « : در قمقام ذکر شده به طوري که ، بلکه بعضی گویند زنازاده هم بود و به غالم معاویه شباهت زیادي داشت  
از غالم پدر خویش به زنا حامله بود و در خانۀ معاویه وضع حمل کـرد و طفـل او   ، بجدل موقعی که او را به زنی نزد معاویه بردند

  . »یزید نامیده شد
ال او نیـز   . ردکـ  شد امربه قـتلش مـی   یزید هم مانند پدرش به محض آنکه نسبت به کسی در دوستی اهل بیت بدگمان می   عمـ

از دوسـتان اهـل    ياریرده جمع بسـ کاز پدر خود يروین امر پیاد در ایداهللا بن زین عبیعراقمخصوصاً والی ، کردند همین کار را می
از دوسـتان خانـدان رسـالت را در زنـدان      يادیـ و جمـع ز ، شـت ک می آنها بود یه متّهم به دوستکرا هم  یسکشت و هر کت را یب

، محقّق شـد ) ع(یاو به عل یه دوستکه هر که به عمال خود نوشت یمعاو: ند یگو) ع(یروان علیمل مسلم و پبرخالف ع، 264داشت
ـ اسـت از اذ ) ع(یعل یه متّهم به دوستکه هر کپس از آن مجدداً نوشت ، نندکحقوق محو  يوان اعطاینام او را از د ت و آزار او ی
  . ندیرده خانۀ او را خراب نماکفروگذار ن

  ع(و چون قبالً از طرف حضرت امیر، ط زیادبن ابیه جمع زیادي از شیعیان در بصره و کوفه وسایر شهرها کشته شدندبه توس (
پسرش نیز ایـن عمـل را   . شناخت و بعداً همه را کشت والی و از دوستان آن حضرت محسوب بود همۀ دوستان آن حضرت را می

پس از قضیۀ کربال ایـن  ؛ است مؤاخذه خواهم کرد) ع(م برسد که دوست علیاز پدر به ارث برده بود و گفت من هر که را گمان
  . امر سخت تر شد

او رادر جنگ جمـل بـه   ) ع(عبدالملک بن مروان که حضرت امیر. سایر بنی امیه نیز از همه جهت نقطۀ مقابل اهل بیت بودند  

                                                
کنم آیا حکومت ري را که نهایت  فکر می. دانم چه کنم؟ در بین دو امر بزرگ تردید دارم به خدا سوگند نمی« :خالصۀ ترجمه این است که - 262

و اگر ، کنم گوید راست است من بعداً نزد خدا توبه می ناه بزرگ کشتن حسین را مرتکب شوم؟ اگر آنچه دیانت میآرزوي من است ترك کنم یا گ
پس اگر او را بکشم به مقصود خود ، فروشد دنیا نقد و آخرت نسیه است و هیچ عاقلی نقد را به نسیه نمی. دروغ است من به آرزوي دنیوي خود رسیده ام

ولی او اشتباه کرد زیرا براي رهروان به سوي . »هر چند نسبت به همۀ عالم ظلم کرده باشم ، بخشد داوند به واسطۀ توبه گناه مرا میبعداً هم خ. رسیده ام
ولی در نعمتهاي دنیا هر روز ، زیرا یکی از نعمتهاي دنیا محبت است که لذت آن فوري و دائم است، خدا روشن است که آخرت نقد و دنیا نسیه است

از ، شود و معنی نسیه هم همین است و به اضافه براي کشندگان ائمۀ هدي و اولیا خدا حال توبه پیدا نمی. کشیم ار آمدن روز بعد و بهتر شدن آن را میانتظ
  . این رو آن پلید نه به آرزوي دنیوي خود رسید و نه از آخرت بهره اي برد

مقابل یکدیگر واقع شده و دوري آن دو نسبت  به نقطۀ دیگري که در بین آن دو هست به طور در هندسه دو نقطه را قرینۀ یکدیگر گویند هر گاه  - 263
  . تساوي باشد

  . 218صفحۀ ، العروبه فی دار البوار - 264
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بع  واالَکباشِ االَرشـد دسـتخوش    مـی ) ع(نه اي که اهل آن متّهم به دوستی علیهر خا. از خونریزترین خلفا بود، خطاب فرمود265اَب
در بصره در یک روز قریب هفتاد هزار نفر را درمسجد بـه  ، گویندحجاج که از جانب او والی بصره وکوفه بود. گردید خرابی می

  . دکن ولی داللت بر کثرت مقتولین و قساوت قلب آنها می، رسد قتل رسانید که به ظاهر مبالغه به نظر می
و شریعت دستور ، در صورتی که این قبیل امور سیاست ظالمانه است نه دستور شریعت، این امر در همۀ شهرها حکمفرما بود  
ه بـر سیاسـت       . مادامی که خالفی معلوم و محقّق نشده و بر آن اقامۀ بینّه نشود مؤاخذه جایز نیست: دهد  می ولـی خالفـت بنـی امیـ

  . و ما پیش از این مختصري از قبایح و شنایع اعمال بنی امیه را مذکور داشتیم؛ تور شرعکرد نه بر دس ظالمانه کار می
چنانکه در ، با قشون بنی امیه مقابل شده بود بینونت اخالقی به خوبی ظاهر گردید) ع(در همان اوقاتی که حضرت سیدالشّهدا  

امر کرد که لشگر حرّ ) ع(حسین، جلو آن حضرت را گرفت آمدند و حرّ) ع(چون لشگر حرّ مقابل لشگر حسین: نویسند مقاتل می
ولـی بـرعکس   . اند آب بدهند و تمام افراد لشگر حرّ را سیراب کردنـد  را چون به واسطۀ حرارت هوا و حرکت تشنه و خسته شده

  . ب منع کردندو اصحابش بستند و به کلّی آنها را از آ) ع(پس از سه چهار روز از گذشتن این قضیه آب فرات را بر حسین
  . بینیم هر یک از جزئیات اعمال واخالق اهل بیت رسالت را با امویین مقایسه کنیم آنها را نقطۀ مقابل می  
داننـد و   و همانطور که قبالً ذکر کردیم بعضی از مورخین و محدثین بنی امیه را عالوه بر مخالفت با اسالم اصالً از عرب نمی  

چنانکه در تفسیر صافی اول سورة روم ذیل آیۀ الم . حتّی بعض اخبار هم بدان اشاره دارد، هاشم قائل نیستندقرابتی بین آنها و بنی 
حیم از ابن میثم عبارتی نقل کرده که ترجمـۀ آن ایـن اسـت     عزیزٌ الرَّ هو الْ ضِ پس از ونَی االَر فی اَد وم ت الرُّ باز علمـاي اهـل   « : غُل

علومی که از آن بزرگواران به علماي شیعه رسیده روایـت شـده کـه قـومی هسـتند کـه بـه قـریش منسـوب          بیت از جمله اسرار و 
ماننـد بنـی   ؛ باشـند  و فقط اهل بیت نبوت و ورثۀ علم رسالت از آن آگاه و بدان دانا می، باشند ولی در حقیقت از قریش نیستند می

وم این است که آنهـا غالـب   . صل آنان از روم استاند از قریش نیستند و ا امیه که دربارة آنها ذکر کرده ت الرُّ بو تأویل آیۀ الم غُل
و این روایت بنابر قرائت غلبت الرّوم به فتح غین به صـیغۀ معلـوم و سـیغلبون بـه     . »یابند ولی بعداً بنی عباس به آنان غلبه می، شدند

  . ضم یاء به صیغۀ مجهول سات
بر آنکه عرب نبوده گویند زنازاده هم بود و به غالم معاویه شباهت زیادي داشت که قبالً هم و بعضی هم دربارة یزید عالوه   

  . شرح دادیم
  

                                                
 . پدر چهار چاوش که مقصود چهار فرزند است :یعنی  - 265
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  ر بزرگانیو سا) ع(نیحس، يتو تنها دار آنچه خوبان همه دارند -18
  

  الواحد الیصدرمنه اال الواحد
  دالَّ الْواحا ه نزد حکما از مسلّمیات و هر عقل سـلیمی نیـز اگـر دقّـت کنـد بـه آن       که  266به مقتضاي قاعدة اَلْواحد ال یصدر منْ

هیچیک از موجودات در رتبۀ عرضی خود شریک ندارد و ممکن نیست که دو فرد در یک مرتبـه بـوده و   ، اذعان و اعتراف دارد
لیکن در مرتبـۀ  ، لک مساوي باشندو هر چند در مراتب کلیه مانند جمادیت و انواع آن یا نباتیت و غیر ذ. ازهمه جهت مانند باشند

زیـرا اگـر   ؛ شخصیه و تشّخصات که وجودات خارجیه است و حیز و مکان و زمان هم الزم دارند اختالف بین افراد موجود است
الزم آید که با هم موجود شده باشند و داراي یک حیز باشندکه عقالً محال است واجتماع مثلین باطل ، هر دودر یک مرتبه باشند

ولی ایـن محظـور بـا اخـتالف     ؛ و حال آنکه ایجاد کننده و آفریننده یکی است و دو چیز در یک مرتبه از او صادر نشود، باشد می
  . رتبه الزم نیاید

. یعنی تمام موجودات از جهت اتّصال آنهابه مقام غیب و خالق بی شریکند، پس وحدت خالق در مخلوق نیز جلوه گر است  
  :که و ممکن است این بیت 

آیه لَه فی کلِّ شَیء و    دواح ه لی اَنَّ لُّ عتَد  
یعنی هر موجودي از جهت آنکه شریک ندارد و یکی است بـر یکـی بـودن علّـت و خـالق خـود گـواه        ؛ اشاره به این مطلب باشد

  . است
مانند آنکه افـراد حیـوان   ، لفندو ممکن است چندین فرد در امور کلیه با هم شرکت داشته باشند ولی باز هم در جزئیات مخت  

ولی یکی از افراد ضعیفتر و دیگر قویتر است، ت با هم شرکت دارنددر حیوانی .  
لیکن در تشّخصات اخـتالف پیـدا اسـت و هـیچ دو نفـري در احـوال       . در انسان نیز از حیث انسانیت بین افراد اختالف نیست  

نه مراد شباهت تامه ، اه گفته شود که دو نفر در شکل با یکدیگر شباهت دارندو هر گ. واخالق و شکل با هم مشابهت تامه ندارند
چنانکه دربـارة  . بلکه مقصود آن است که در هیئت اجتماعی اعضا نزدیک به یکدیگرند، و در جمیع جزئیات با همۀ اعضاء است

، گر نیز شباهت داشتند و شباهت او بیشتر بودیعنی بعضی دی، بود) ص(رسیده که شبیه ترین مردم به رسول اهللا) ع(علی بن الحسین
  . بلکه شباهت ناقص بود، ولی هیچکدام شباهت تامه نداشتند

بلکه در یک ، ممکن نیست حاالت و اخالق دونفر از هر حیث شبیه باشد. در حاالت و اخالق هم تفاوت و بینونت پیدا است  
  . و این خود بر تشکیل وجود نیز برهان واضحی است، ف استصفت نیز شباهت کامل موجود نیست و در شدت و ضعف اختال

  
  اختالف حاالت انبیا و اولیا

این اختالف در حاالت انبیا واولیا نیز هست و هر چند در کلیات اخالق با هم اختالفـی نداشـته و همـه داراي جمیـع صـفات        
لـذا بـه آن   ؛ شتر از دیگر اخالق بروز و ظهـور داشـت  ینه بلکن در هر یک از آنان یکی از اخالق حس، حسنه و مبرّا از رذائل بودند
  . صفت موصوف شدند

مـثالً بعضـی از آنـان بـه وضـع تجمـل و       . حاالتشان در آداب و امور دنیوي که مخالف با شریعت نبوده نیـز اخـتالف داشـت     
لی هیچیک از آنها مخـالف بـا دسـتور    و. نمودند کردند و بعضی دیگر با وضع اقتصادي یا متکلّفانه معیشت می اعیانیت زندگی می

                                                
  زیک چیشود مگر  یز از او صادر نمیک چی:یعنی 266
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بلکه تنها عالقه و دوستی آنها که از لوازم ، چه در شریعت حقّه مخصوصًا اسالم امر به ترك تجمالت دنیویه نشده، شریعت نیست
رفتـنش   ولی عالقه به آن نداشـته از ، و ممکن است کسی ثروت زیاد و تجمالت فوق العاده داشته باشد. باشد دنیا است مذموم می

  . از این جهت بسیاري از بزرگان هم دارایی و تجمالت دنیوي داشتند. او را مانند اهل دنیا تأثّري نباشد
هـر چنـد کـه همـه داراي     ، اولیایی هم که در زمان خودشان مطاع بودند. مراتب استعدادي شخصی بزرگان نیز مختلف است  

) ع(ازینـرو عقیـدة مسـلمین آن اسـت کـه ابـراهیم      . ظهورات درآنهـامختلف اسـت  لیکن بروزات و ، والیت مطلقۀ کلیۀ الهیه بودند
هر چند که هر کدام از آنهـا در زمـان خودشـان مطـاع کـلّ      ، بود) ع(و عیسی) ع(کاملتر از شعیب) ع(و موسی) ع(اکمل از موسی

  . بودند
  

  باشند والیت همچون خورشید و اولیا همچون بروج می
مانند خورشـید کـه نسـبت او    ، ي مراتب مختلفۀ متفاوته است و هر یک از آن مراتب اقتضائاتی داردزیرا والیت کلیه نیز دارا  

زمانی . لیکن در در آثار فرقهاي بسیارظاهر است، مساوي است و بود او در برج حمل یا میزان فرقی ندارد 267به بروج دوازده گانه
، صحرا و بیابـان داراي خضـرت و نضـارت اسـت    ، اتات نیز سبز و خرّمدرختان پر از شکوفه و سایر نب، که در برج حمل قرار دارد

بلکه حاالت افراد بشر نیز در آن موقع طبعـاً خـوش و وجـد و سـروري در     ، گویی تمام موجودات در وجد و طربند و جشن دارند
بلکه تمام ، دهند وال را خبر میگویی فنا و ز، نباتات افسرده و پژمرده، ولی موقعی که در برج میزان است. طبیعت آنها ظاهر است

شود مخالف  همچنین است نسبت شمس به سایر بروج که در هر یک احوالی ظاهر می. موجودات در آن موقع ملول و افسرده اند
  . با احوال دیگران

برج چه موقعی که شمس در ، این اختالف نه در شمس است بلکه سبب آن اختالف موقعیت بروج و استعداد ذاتی آنهاست  
باشند به جانب سمت الرّأس بالد مایل است و هـوا رو بـه گرمـی     در اغلب بالد مسکونه که بالد شمالی خطّ استوا می، حمل است

و ، چه شعاع نور هر چه به خطّ عمودي نزدیکتر باشد اثر آن بیشتر و هر چه انحراف آن زیادتر باشـد اثـر آن کمتـر اسـت    . رود می
لذا هر چه به قطب نزدیکترمی شـویم سـردي هـوا بیشـتر و هـر چـه بـه خـطّ اسـتوا          ، معکوس است نسبت بین انحراف و اثر نسبت

و این اثرات به واسطۀ نـور  . ارتفاع و انحطاط زمین نیز نسبت به سطح دریا مختصر تأثیري دارد. نزدیک شویم گرمی افزونتر است
زیرا خاصـیت حمـل ایـن    ، شوند هان بروز کرده و سبز میلذا استعداد گیا، رود شود که در حمل رو به حرارت می شمس ظاهر می

  . است
لـذا حـرارت کمتـر    ، ولی چون در برج میزان واقع شد از جانب اعتدال به طرف افق نزدیکتر و از سمت الرّأس دورمـی شـود    

الت خـود را از دسـت مـی      ، شود تأثیر کرده هوا سرد می برگهـا خشـک   دهنـد و   و جسم لطیف نباتات طاقـت آن را نداشـته تجمـ
  . توان گفت حمل از میزان کاملتر است با آنکه هر دو در نقطۀ اعتدال نیز هستند از این رو می. شود می
  

  والیت کلیه و مظاهرآن 
اخـتالف بـروزات و   . نسبت والیت مطلقۀ کلیۀ الهیه نیز به صـاحبان خـود بـه واسـطۀ اخـتالف اسـتعداد آنـان مختلـف اسـت           

چنانکه بعضی از انبیا و اولیا معجزاتشـان بیشـتر از بعضـی    ، ت و زمان و استعدادات استالف موقعیظهورات در آنجا به جهت اخت

                                                
چه مراد از بروج اشکالی است که از نزدیک بودن بعضی ستارگان به یکدیگر توهم و فرض ، ت جدید مخالفتی ندارداعتبار بروج با مبانی هیئ - 267
  . و در هر موقع یکی از آنها با خورشید مقابله دارند ازینرو در هیئت جدید هم ذکر شده است، شود می
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در امور دنیویه نیز حاالت آنها مختلف بود و بعضی از ایشان تجمالت و دارایی زیاد داشتند و عـالوه بـر   . دیگر و بعضی کمتر بود
و برخی دیگـر بـه کلّـی از ایـن قسـمتها      ) ع(و سلیمان) ع(و داود) ع(د ابراهیممانن، جنبۀ باطنی جهت ظاهر را نیز کامل کرده بودند

  . )ع(یحیی)  ع(مانند عیسی، دور و فقط به باطن پرداخته اصالً به ظاهر توجهی نداشتند
داشتند  جنبۀ ظاهر و اجتماعیات و ترقیات صوري را هم منظور می، و چون صنف اول عالوه بر سوق دادن مردم به عالم باطن  

لـذا صـنف اول اکمـل    ، برخالف صنف دوم که توجهی به دنیا نداشـتند ، و عالوه برجهات روحی جنبۀ اجتماعی را نیز دارا بودند
آنها به واسطۀ سعه و احاطه اي که داشتند توانستند توجه به دنیا را با متوجه بـودن  . احادیثی نیز در این موضوع رسیده است؛ بودند

بلکه کوشش و فعالیت در کار و پیدا کردن ثروت را براي آسایش خود و خانواده و ، و استغراق و فنا جمع نمایند به خداي تعالی
  . پسندیدند دیگران می

  
  کاملترین پیمبران است) ص(محمد

رند پـس آن  و چون انبیا اکمل افـراد بشـ  ، اکمل افراد انبیا بود) ص(از این رو ما مسلمین معتقدیم که حضرت محمدبن عبداهللا  
ه نیـز صـرف نظـر      . حضرت اکمل افراد بشر نیز بود ت در امـور دنیویـه به آخرت و دستورات اخروي از تکمیل امچه در عین توج

اسـتخراج معـادن و غیرذلـک    ، حرفـت ، صنعت، نکرده و آنچه مورد احتیاج صوري و الزمۀ ترقّی دنیوي است از قبیل تکمیل علم
  . اغلب موارد خمس از این قبیل امور است و، براي آنها قانون وضع نمود

و اینکـه بعضـی   ، دستور طلب دانش نیز به طور تواتر در اخبار رسیده است و مردم را ترغیب و تحریص به تکمیل آنها نموده  
بلکه اسالم از علومی که موجب ترّقی دنیوي است به هیچ . گمان کنند که تحصیل بعضی علوم خالف دیانت است صحیح نیست

از قبیل جادو ، باشد علومی است که غالباً موجب زیان مادي نیز هست و براي جامعه مفید نیست جه منع نکرده و آنچه ممنوع میو
  . شود ولی دستور طلب علم و کسب و تجارت و استخراج معادن و امثال اینها زیاد از آیات و اخبار استفاده می، و امثال آن

  
  مردم  اختالف حاالت بزرگان در هدایت

ولی یکی از آنان بیشتر از دیگران جذب قلوب نموده و ، شود گاه هست که ازچند نفر از اولیا بروزات و ظهورات زیادي می  
یـا آنکـه اجتمـاع    . سببش اختالف ازمنه یا توجه کامل همـان ولـی اسـت   . شود بهتر موجب هدایت گمگشتگان وادي گمراهی می

چـه اجتمـاع بیشـتر    ، شـود  ه یک مکان یا در زمان خیلی کم موجب جلب توجه دیگران مـی بروزات و کرامات فوق العاده نسبت ب
ولـی حـاالت و گـزارش زنـدگانی     . )ع(حضرت سید الشّـهداء  )  ع(مانند بعضی حاالت حضرت امیر، مؤثّر و باقی در قلوب است

از اول جـوانی تـا زمـان    ) ع(میـر چـه شـجاعتهاي حضـرت ا   ، بیشتر مؤثّر در قلوب و شجاعت او معروفتـر اسـت  ) ع(حضرت حسین
ظاهر شد نسبت به زمان کم خیلی ) ع(ولی چون شجاعتی که در روز عاشورا از حسین. بود) ع(شهادت بیشتر از شجاعتهاي حسین

از شـجاعت پـدرش   ) ع(به طوري که بعضی گمـان کردنـد شـجاعت حسـین    ، زیاد بود لذا جلب توجه و قلوب مردم به خود نمود
ه الْحسینیه یعنی شجاعت منسوب به حسینبیشتر است و شجا الشَّجاعع(عت آن حضرت معروف گردیده که گفته شده و( .  

اگـر حـاالت انبیـاي    . در تمام حاالت و بروزات از انبیاي سابق و سایر بزرگان بیشتر جلب توجه نمود) ع(بلکه حسین بن علی  
، و قضیۀ کربال به خوبی دقّـت کنـیم و بسـنجیم   ) ع(م را با حاالت حسینسلف را تماماً و حاالت اوصیاي آنان و بزرگان دین اسال

) ع(چـه حسـین   ، بلکه با هر کدام از آنان مقایسه کنیم او را کاملتر خـواهیم دیـد  . بینیم را جامع تمام کماالت سابقین می) ع(حسین
او مقاصد ، ین فداکاران راه دیانت و ملیت استاز بزرگتر) ع(زیرا حسین، کاري کرد که عالم بشریت به وجود او باید افتخار کند

و . انبیاي سلف و منظورجد و پدر و برادرش را احیا کرد و عضو فاسد جامعه را که موجب از بین رفتن نام دیانت بـود قطـع نمـود   



162 
 

  . داري آنچه خوبان همه دارند تو تنها:  268چون حاالت او را بنگریم او را مجمع کماالت انبیا و اولیا خواهیم دید
  

  )ع(با آدم) ع(مقایسه حاالت حسین
و از دوري ، شـود بـه فـراق مبـتال گردیـد      مستفاد می) تورات و قرآن(به طوري که از اخبارآسمانی) ع(مثالً حضرت آدم صفّی اهللا 

شد و بـه حـوا    هاي زیادي نموده تا توبۀ او قبول گریه، میهن اصلی که بهشت بود و فراق زن خود و به واسطۀ گناهی که کرده بود
س اساس دیانت و اولین مقنّن الهی شد نیز به فراق وطن مبتال و در عوض آن بـه وصـال   ) ع(حسین. رسید و ابوالبشر گردید و مؤس

، یعنی اي خداوند و محبوب مـن ، ولی گناهی از او سرنزد ودر مقام فنا و عبودیت تَرکت الَْخلْقَ طُرّاً فی هواکا گفت، دوست نائل
  . خلق درهواي تو و عشق تو گذشتم از همۀ
به شهادت ) ع(ولی حسین، فرزندان زیادي پیدا کرد و به کشته شدن فرزند محبوب خود مبتال گردید و بی تابی نمود) ع(آدم  

مه و ودر مقابل آن گذشتها یک فرزند بیمار که از او باقی ماند پدر ائ، فرزندان و اقوام مبتال شد مع ذلک در مقام شکرگزاري بود
  . پیشوایان دین گردید و سرسلسلۀ سادات شد

  
  )ع(و حسین) ع(نوح
هاي آن حضرت را نشنوند  هرچند دعوت نمود قوم نشنیدند و او را دیوانه گفتند و براي اینکه گفته) ع(حضرت نوح نجی اهللا  

باالخره نفرین کرد و به درگاه خـدا  ، ندگروه خیلی کمی که از هشتاد نفر تجاوز ننمود به او ایمان آور. گذاردند پنبه در گوش می
کافرینَ دیاراً: عرض کرد  لَی االَرضِ منَ الْ ع التَذَر ب نْ     که این نفرین پشت صاحبان دلهاي آگاه را می. 269ر وذُ بِـاهللاِ مـ لرزاند و اَعـ

لیمِ را به خاطر می ل به آن حضرت گردیده در فقط کسانی باقی ، طوفان آمد و تمام را غرق کرد. آورد غَضَبِ الْحماندند که متوس
ولی یکی از پسران او متمـرّد شـد و از اطاعـت پـدر     ، کشتی محبت خدا و اطاعت نوح که کشتیبان آن خود نوح بود جاي گرفتند

  . سرباز زد در نتیجه غرق شد
مین بهتر از او نشان ندارند و کرامات دانستند که در روي ز بلکه می، شناختند آنها او را می، بنی امیه را دعوت کرد) ع(حسین  

  . مع ذلک دعوتش را اجابت نکردند و متنبه نشدند و اصحابش را کشتند، زیاد هم از او دیدند
، دانسـتند  در عین حال با اینکه آنها هم استجابت دعایش را دیـده و مـی  ، نمودند که نشنوند موقع فرمایش حضرتش هلهله می  

بر اثر نافرمانی و متوسل نشـدن بـه کشـتی نجـات     . نیز اثر طبیعی آن امر فجیع بود که مرتکب گردیدند انقراض آنها. نفرین نفرمود
و تنها کسانی که به کشتی وارد شده از جان و دل به دامان والیـت  ، بود در گمراهی و شقاوت غرق شدند 270)ع(که وجود حسین

نیز تمامـاً بـه افتخـار اطاعـت پـدر و دخـول در       ) ع(فرزندان حسین؛ چنگ زدند از فتنۀ طوفان و فتنۀ شیطان نجات یافتند) ع(حسین
  . کشتی نائل گردیدند

  
  ) ع(و حسین) ع(ابراهیم 

آن حضرت بتهـارا  . نیز هر چه دعوت کرد قوم اجابت نکردند و دست از عبادت بتها برنداشتند) ع(حضرت ابراهیم خلیل اهللا  
                                                

 . کند با انبیا مفصالً ذکر میرا ) ع(مقایسۀ حاالت حسین، عنوان یازدهم، )ع(در خصایص الحسین - 268
  . یعنی خدایا بر روي زمین یک نفر کافر باقی مگذار. 26سورة نوح آیه  - 269
ها غَرَقَ :پیغمبر فرموده - 270 نْ ع خلَّف نْ تَ م فیها نَجی و کبنْ ر نُوحٍ م فینَه یتی کمثَلِِِِ س لِ ب ثَلُ اَهثَلَ اهل بیت من مانند کشتی نوح است. مهر کس ، یعنی م

 . شود یابد و آنکه تخلف ورزید غرق و هالك می در آن سوار شد نجات می
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  . آن حضرت مانع تأثیر آتش شده و آتش سرد و خوش گردید شکست او را در آتش انداختند و قوت نفس و کمال
سـرتاپاي مـن   : از آن حضرت پرسید اگـر حـاجتی داري بگـو تـا بـرآورم؟ فرمـود      ، جبرئیل که عبارت از مقام عقل کلّ است  

یقت عشق متّحد شده زیرا او از مقام عقل برتر رفته با حق، و حائل در میان نخواهم، ولی نه به تو بلکه به دوست خود، احتیاج است
ازاین رو آتش دنیا در وجود او که سرتاپا از آتش عشـق و شـوق مشـتعل    ، و احتیاج محض نسبت به مقام حسن مطلق گردیده بود

  . ولی مع ذلک تبعیدش کردند، این امر موجب هدایت جمعی گردید. بود اثري نکرد
الئ: آن حضرت به شنیدن صداي    الْم ب ر وس قُد وحبو الرّوحس از ثلث دارایی گذشت و تا سه مرتبه درخواست تکرار  271که

گوینده اي که پنهان از انظار مادیات بود برآن حضرت ظاهر شده عـرض  . کرد و در مرتبۀ سوم که این صدا شنید از تمام گذشت
  . کرد امتحان خدایی بود تمام او را به تو بخشیدند

و مردم را بـه حـج بیـت اهللا دعـوت     . طاعت کرد ولی انجام نشده فدا آمد و بداء حاصل شدمأمور به ذبح فرزند نیز گردید و ا  
لطّائفینَ ی لیترْ بگردید 272فرموده آن خانه را بنا نمود و مخاطب به خطاب طَه .  

ش ابراهیم) ع(هکذا حسین بن علی   ه اقدام، مانند جدقشـونی  ، نمود به شکستن بتهاي اموي و خود پرستی و خودسري بنی امی
به واسطۀ کمال استغراق او در . بلکه او را در دریاي آتش جنگ و خون انداختند، را هم که در کربال بودند دعوت کرد نپذیرفتند

ینِ         سـنَ الْح طَ جاشـاً مـ بـ اَر اَیـتحابِه  ) ع(حق و متانت و صبري که بروز داد آن آتش بر او سالمت گردیده دربـاره اش مـا ر اَصـ و
  . سیده استر273

به طوري در دریاي وحدت حق مستغرق و نسبت به مقـام حقیقـت مطلـق فـانی بـود کـه ابـداً        ، جبرئیل که اظهار نصرت کرد  
  . نظري به جبرئیل که در این دریا غرق نبود ننمود

  پرده کم شود در میان ما و دوست         جبرئیال رفتنت زینجا نکوست   
ش به او فرمـود  ، با اینکه در خواب. دم از مال و عیال و اوالد و جان گذشتبراي ترویج دین و شریعت با ثبات ق   نَّ اهللاَ : جد ا

صاري الـی  . اقوام و فرزندان را هم بخشیده فدا قبول ننمود، و شهادت خودش منظور بود274شاء اَنْ یراك قَتیالً  به صداي بلند منْ اَنْ
  . کرداهللاِ مردم را به حج حقیقی و طواف واقعی دعوت 

  
  )ع(یعقوب و حسین 

به فراق یکی از آنها مبتال شده به طوري بی صـبري نمـود کـه چشـمانش از     ، دوازده فرزند ذکور داشت) ع(حضرت یعقوب  
جوانـان خـود را در   ) ع(ولـی حسـین  . تا آنکه آخر عمر به دیدار یوسف نائل گردید، گریۀ زیاد سفید گشت و مورد عتاب گردید

، شـد  و فرزندان را به دست خویش اسلحۀ حـرب و لبـاس جنـگ کـه در واقـع بـه جـاي کفـن محسـوب مـی          راه جانان فدا نموده 
  . پوشانیده به مالقات محبوب فرستاد

  
  )ع(و حسین ) ع(یوسف 

بـه  ، در چـاهش انداختنـد سـپس او را فروختنـد    ، در دست برادران گرفتار گردید مظلوم واقع شد) ع(حضرت یوسف صدیق  
                                                

 . خداوند فرشته و روح است، یعنی پاك و پاکیزه است از بدیها - 271
  . یعنی خانۀ مرا براي طواف کنندگان پاك و پاکیزه کن. 26سورة حج آیه  - 272
  . ه امو یاران او در جنگ ندید) ع(یعنی قوي دل تر از حسین - 273
 . یعنی خداوند خواسته است که ترا کشته ببیند - 274
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ولی باالخره نجات یافته عزیز مصر گردید و بـه شـکرانه از بـرادران عفـو     ، به مقصود زلیخا مدتی محبوس شدواسطۀ تن در ندادن 
  . نموده براي آنها استغفار کرد

ط مسـلم بیعـت نمودنـد    ، اهل کوفه که غالباً شیعه بودند دعوتش کردند، نیز گرفتار شیعیان نااهل شد) ع(حسین   بعد هم توسـ .
برحسب صورت هم ! کردند آنچه کردند؛ به مخالفتش برخاستند و در زمین بی آب و آبادي فرود آوردند ولی بیعت را شکسته و

بـا نهایـت رحمـت واسـعه اي کـه      . ولی در عوض والی مصر والیت شده داراي شفاعت کبري و مقـام قـرب گردیـد   ، نجاتی نبود
اگـر در  ، یعنـی بـا بیعـت   . داشتم هر جا خواهید برویـد بیعت خود را از گردن شما بر: شب عاشورا به جمع اصحاب فرمود ، داشت

نَ لاَمرِاهللاِ ، مقام حفظ و نصرت بر نیایید معذّب دنیا و آخرتید وج ایـن امراختصـاص بـه    . قـرارداد 275ولی به برداشتن بیعت آنها را مرْ
د پـس ازآنکـه همـه فـرار      هـم درجنـ  ) ص(البته پیغمبـر ، آن حضرت داشت که در هیچیک از انبیا و اولیا نظیر نداشته است گ اُحـ

جانۀ انصاري و زبیر در خـدمت حضـرت ماندنـد و دفـاع مـی     ) ع(فقط علی، کردند بعـداً کـه مشـرکین زبیـر را هـم      . کردنـد  و ابود
بعداً حضرت رسول ابودجانه را احضار نموده و فرمود . براي پیغمبر فقط علی و ابودجانه ماندند، محاصره نموده واو را دور کردند

فقـط علـی   ، برگرد به خانـه خـود در آسـایش بـاش    ، من بیعت خود را از گردن تو برداشتم، ون دشمنان فقط قصد من را دارندچ: 
ولی این امـر اختصـاص   . ولی ابودجانه قبول نکرد و در رکاب حضرت شهید شد و حضرت او را دعاکردند. براي من کافی است

به همـه  ) ع(لیکن در کربال در شب عاشورا حضرت حسین، دارم را بر می به یک نفر داشت که حضرت به یک نفر فرمودندبیعت
بِـاَبی  : اصحاب فرمودکه بعضی پذیرفتند و جمعی فداکار جانباز که اصحاب حقیقی بودند ترك حضرت ننمودند و شـهید شـدند   

ولی مسئولیت و خذالن ، کند آن حضرت میولی البتّه این قسمت داللت بر رحمت واسعۀ . اَنْتُم و اُمی یا اصحاب الحسین واَنصارِه
  . آن دنیا پرستان که او را تنها گذاشته و رفتند بسیار است

  
  )ع(و حسین) ع(موسی 

نور را . دراول جوانی یک نفر ظالم را کشته پس از آن از فرعونیان فرار نمود ومدتی شبانی کرد) ع(حضرت موسی کلیم اهللا  
مأمور بـه دعـوت شـده بـه دربـار فرعـون       . ن و فرزند و مال برداشته به سوي آن نور شتافتدر شجره دید منجذب شد ودست از ز

تـا  . از آنها اذیتّهـایی دیـد و آنهـا را بـه بالیـایی نیـز مبـتال کـرد        . از انکار آنها خسته نشده هرروز مقصد خود  را تکرار نمود. رفت
بعداً نیز گرفتار تربیت بنـی اسـرائیل شـده از دسـت آنهـا و      . گردید باالخره با بنی اسرائیل فرار نمود و فرعون که تعقیب کرد غرق

  . تعصب و لجاجشان صدماتی کشید
نیز با آنکه به نیکی و نیکنـامی در میـان همۀمسـلمین مشـهور و معـروف بـود و فضـائل اخالقـی و صـفات          ) ع(حسین بن علی  

ولی براي امور دنیویه او را مجبـور کردنـد کـه بـا غیـر      ، نمود میحمیدة او زبانزد همه بود و با همه کس به احسان و مهربانی رفتار 
ب از مدینه حرکت کرده به مکّه پناه بـرد . اهل بیعت کند و االّ شهیدش نمایند ، در آنجـا هـم قصـد قـتلش کردنـد     ، لهذا خائفاً یتَرَقَّ

دست برنداشتند  در ، م باشم به بالد کفر برومبه صلح راضیم و اگر نباید در بالد اسال: حرکت به سوي کوفه کرد وبا اینکه فرمود 
  . کربال محاصره اش کردند

رفت به واسطۀ جامعیتی کـه   با آنکه تجلّی محبوب و نور شجره را در کربال مشاهده کرده و مجذوب وار رو به آن طرف می  
  . ی ممکن استکه معلوم شود با حفظ مراتب ظاهري نیز خداپرست، داشت زنان واطفال را نیز با خود برد

مع ذلک در حال آخر که خواستندحیات و مماتش را بفهمنـد  ، با آنکه یقین به کشته شدن داشت و آنها را همراه آورده بود  

                                                
 . یعنی امیدوار به امر خدا هستند. 106سورة توبه آیۀ  - 275



165 
 

اي بی حمیت مردم اول کار مـرا تمـام   : به زانو حرکت کرده به دست اشاره نمود که بیایید و آهسته فرمود، و رو به حرم گذاشتند
  . که تا زنده ام راضی نشوم رو به خیام من بروید، م من بگذاریدکنید بعد رو به حر

توانسـت   و بـا آنکـه مـی   ، هرچند در روز عاشورا بارها نصیحت کرد و خود را معرّفی نمود و آنها کرامات دیدند اثري نکـرد   
وارث مظهر رحمت مطلقه بود نفرین ولی چو ، نفرین کندکه خدا عذاب بر آنها بفرستد و آنها را مانند فرعون و قوم او از بین ببرد

  . نکرد
گرفتار یاران صوري و بی وفایی نیز گردیده بود که از اول ورود به کربالتا شب عاشورا متدرجاً او را واگذاشته رفتندو جمع   

  . بودند ماندند) ع(قلیلی که اصحاب حقیقی حسین
  

  )ع(ایوب وحسین
. تال واقع شد و بر رفتن اوالد و اموال وصدمات امـراض صـبر نمـود و جـزع نکـرد     مورد اب، حضرت ایوب متنعم به نعمتها بود  

خدایا تمام این بالیا را به جـان خریـدم ولـی بـر مالمـت دوسـت راضـی        : ولی باالخره از مالمت دوست بیطاقت شده عرض کرد 
لـی    ولی د، نیز به بالیا مبتال شد) ع(حسین . نعمتهاي خدایی دوباره به اوبرگردید؛ نیستم راً عب ر هیچ مورد جزع و بیتابی نکـرد و صـ

الئک رِضاً بِقَضائک گفت م پابرجا نمی و بلکه می، بشود مگر به ریختن خون من پس اي شمشیرها بگیرید  فرمود که اگر دین جد
هـم در راه حـق داده   وآنچـه  ، از رفتن دوستان که باالتر از مالمت است به هیچ وجه بی صبري نکرد و شکایت به خدا ننمـود . مرا

  . بود مجدد نخواست
  

  )ع(داود و حسین
آنگاه به خدمت . و بدان سنگ جالوت را کشت، منقول است سنگ کوچک با او تکلّم نمود که مرا بردار) ع(حضرت داود   

حانـاتی مبـتال   ولی به واسطۀ موکول نکردن لباس نبوت بـر حفـظ الهـی بـه امت    ، اشموئیل نبی آمده پیغمبر گشت و به سلطنت رسید
  . و گویند فرزندش با او مخالفت کرد، گردید

ت بـود سـخن     ، ها با حرّ سنگریزه) ع(ولی به امر حسین   که هنوز جزء اصحابش نبود ولی استعداد کمال در او نزدیک بـه فعلیـ
ش در کوچکی عنوان امامت یافت و ملقّب به ) ع(حسین. و بشارت به بهشت دادند 276گفتند دگردیدنیز در زمان جددر تمـام  ، سی

  . امتحانات چون زر خالص از کوره درآمد
  

  )ع(سلیمان و حسین
منقـول اسـت   . در کوچکی حکمت یافت و مجادله ودعوي صاحب باغ و صاحب گوسفندرا خاتمـه داد ) ع(حضرت سلیمان  

جـن  ، زبان آنها آشنا بود که در سلطنت او وحوش وطیور و حیوانات وحشی و پرندگان و دد و دام مطیع حضرتش گشتند و او به
  . بناي مسجد اقصی را هم به اتمام رسانید، 277نیز مطیع او بودند

روز عاشـورا حیوانـات   . کـرد  شد که بر جاللت قدرش داللـت مـی   نیز درکودکی حاالت و کلماتی از او ظاهر می) ع(حسین  
                                                

این قبیل اخبار که رسیده اشاره به حال تجرد و لطافت نفس صاحب آن است که ممکن است از غیر بشر نیز بر اثر صفاي قلب اموري را ملتفت  - 276
  . س نیست و اگر براي حرّ در ظاهر واقع نشده باشد در مرتبۀ حقیقت صحیح استولی براي همه ک، شود

بروزات ) ع(و شاید در سلیمان ، باشند اشاره است به سعۀ وجودي که براي انبیا و اولیا بوده و تمام موجودات در مرتبۀ واقع و حقیقت مطیع آنان می - 277
  . از این جهت در احوال او این قبیل امور را ذکر کرده اند، شده یاین امر زیادتر بوده که گاهی محسوس دیگران نیز م
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جن نیز در مقام یاري برآمدند ولی قبـول  ؛ آورد اسب ذوالجناح خبر شهادت؛ اظهار اطاعت کردند وبه اشارة اوتماماً ساکت شدند
  . بناي مهم اسالمیت را که جد بزرگوارش بنیانگزار آن بود و پدر و برادرش در تکمیل آن کوشیدند به اتمام رسانید؛ نکرد

  
  )ع(عیسی و حسین

از دنیا اعراض کرده و بـا   ،به قولی شش ماهه متولّد شدند و در کودکی سخن گفتند) ع(و یحیی) ع(حضرت عیسی روح اهللا  
  . زهد مطلق و تجرّد صرف را عملی کردند، نادان ننشسته از احمق فراري بودند

در تمام مدت دعوتش اشخاصی که بتواننـد  . گردید از شهري به شهري رفته و در بیابانها می، از ترس علماي یهود) ع(عیسی   
: ازده نفر بودند که داراي مقـام نبـوت گشـتند و شـب آخـر بـه آنـان فرمـود        او امر او را اجرا نمایندو حال گذشت داشته باشند دو

این امر تا سه مرتبه تکـرار شـد   ، ولی آنان خوابیدند. به خواست حق نه به خواست من، نخوابید و دعا کنید شاید جام از من بگردد
بایسـتی آن شـب از    ت است و گرنه مـی ن آن حضرکار گذشت و موقع رسید که خوددلیل کامل نبودن حواریی: و در آخر فرمود

ولی با امري که به آنها شـد بـاز هـم خـواب بـر      ، نه آنکه راحت و آرام بخوابند، شدت تأثّر براي موالي خود خواب نداشته باشند
  . آنها غلبه کرد

گرفتند و به عقیـدة  که او را ، یکی از آن دوازده نفر که یهوداي اسخریوطی بود فاسد شد و حضرتش را به دشمنان نشان داد  
ه لَهم : ولی به عقیدة مسلمین که مطابق قرآن است . مسیحیها مصلوب کردند لکنْ شُبو وهلَب ما ص و ماقَتَلُوهخودش بـه آسـمان   . 278و

در شب آخر وصی آن حضرت پطرس سه مرتبه اظهار ناشناسی کـرد کـه   . عروج کرد و یهودا به صورت او درآمده مصلوب شد
  . کند بر نقص او می داللت
و منقـول اسـت   ، هم به قول مشهور شش ماهه متولّد شد ودر زمان کـودکی آثـار بزرگـی از او ظـاهر بـود     ) ع(حسین بن علی  

  . موقعی که دررحم مادر بود با مادر سخن گفت
ـ         ی بریـد کـه ماننـد او    با داشتن وسایل دنیوي ولوازم راحتی در زندگی چنان پشت پا برهمـه چیـز زد و تمـام عالیـق را بـه کلّ

با زهم دست ، مصاحبت نادان و نااهل را نیز براي هدایت تحمل کرد و هرچه ازآنها صدمه دید، با حال توجه به حق. نخواهد آمد
باداشتن زهد و تجرّد حفظ مراتب صورت و تدبیر     اهل بیت بعد از خود و سیاسـت اسـالم نیـز    . از دعوت برنداشت و صبر نمود

در طلب دلدار از شهري به شهري و از دیاري به دیاري سفر کرد تا به منزل مقصود ؛ مع وحدت و کثرت تماماً گشته بودجا، نمود
  . رسید
هاي نفس حیوانی را که استعداد داشـتند زنـدگی جاویـد بخشـید و آب حیـات بـه آنهـا         استنصار کرد و مرده) ع(مانند عیسی  

  . اده به مقام ارجمند رسانیدچشانید و مریضهاي روحی و جسمی را شفا د
  

  )ع(اصحاب عیسی و حسین 
غیراشخاصی که در راه او در خارج کربال شهید شدند یا کسانی که مسـتعد شـده بعـد از آن حضـرت نهضـت کردنـد و در         

نات ا  ، هفتاد ودونفر نیز در رکاب خودش شهید شدند، خونخواهی او کشته شدند خالقـی  که همه داراي ایمانی کامـل و در محسـ
و عموماً به همراه آن حضرت رو به سوي محبوب رفتند و شب آخـر از  . جامع بوده و براي هیچیک از آنها حال تردید پیش نیامد

پسـر  ، حتّـی جـوان نوخاسـته   ، نمودنـد  و عجله در شهادت مـی ) ) ع(برخالف اصحاب عیسی( ، شوق لقاي محبوب خواب نداشتند

                                                
 . ولی امر برآنها مشتبه گردید، یعنی عیسی را نکشتند و به دار هم نزدند. 157سورة نساء آیۀ  - 278
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  . به ظاهر و مستلزم کوشش در جهاد است شاکی و تشنۀ آب شهادت بوداز الم آهن که توجه ، صلبی آن حضرت
حضرت پطرس اظهار ناشناسـی  . پناهی جز این درگاه نداریم: این اشخاص را هر چند مرخّص فرمود که بروید عرض کردند  
رخسـار حسـین در   « : ه به زبـان حـال متـرنّم بودنـد کـ     ) ع(ولی اصحاب حسین) و شاید هنوز معرفت کامل پیدا نکرده بود ( نمود 

  . در شب عاشورا نیز شبیه فاسدشدن یکی از آن دوازده نفر بود) ع(مراجعت کردن بعضی اصحاب حسین» . حضور است
، نیـز خـالف اسـت   ) ع(در حضـرت حسـین  ، خالف است که خودش کشته یا شبیه به او کشته شد) ع(همانطور که در عیسی  

ولـی ایـن قـول را    . ه نام جنظله بن اسعد شامی به آن حضرت مشتبه شده کشته شـد بعضی گویند عروج به آسمان کرد و دیگري ب
کـه رسـیده اسـت از حضـرت     ، شـوند  اند و به اضافه شیطان و پیروان او به صـورت بزرگـان دیـن ظـاهر       نمـی      بزرگان رد کرده

آنی) ص(رسول رآنی فَقَد نْ رند دیگري بـه صـورت آن حضـرت شـد    هم بنا به قول کسانی که گفت) ع(و در حضرت عیسی. 279م ،
آنهـا دیگـري را   ، براي این بود که آن شخص که حضرت را نشان داد کیفر خود را ببیند و به اضافه چون حضرت صـعود فرمـود  

عظمت قضیه هم در این اسـت کـه خودحضـرت شـهید شـده      . شبیه تر به آن حضرت از آن شخص ندیدند و امر برآنها مشتبه شد
همین امر است که این قضیه را بـه مراتـب مهمتـر از قضـیۀ حضـرت عیسـی نمـوده        ) ع(ین قضّیه نیز با قضّیۀ عیسیفرق مهم ا. باشد
  . است
  . نیز که ذکري از آنها نشده مناسباتی دارد) ع(با سایر انبیا) ع(حاالت حسین   

  
  )ع(حسین و جد و پدر و برادرش 

، و روح باطن و حقیقت او که اکمل بشر و سـرآمد مقرّبـان اسـت   ) ع(جد امجد حسین) ع(حضرت خاتم انبیا محمد مصطفی  
این شاگر مدرسۀ خود و این فرزند صوري و معنوي را چنان تربیت کرده بود که دستورات آن حضرت بر حسب ظاهر طـوري از  

  . بروز کرد که ازخودش نیز ظاهراً آن اندازه بروز نکرده بود) ع(حسین
مـثالً جـد بزرگـوارش رواج دیـن را در     ؛ و پدر و برادرش فقط به نظر تاریخی ممکـن اسـت   با جد) ع(مقایسۀ حاالت حسین  

ه لَم تُعبد: کشته نشدن اصحاب دیده به درگاه خداوند عرض کرد  صاب ع ه الْ ک هذل نْ تُه آنها را از مدینـه بـراي   ) ع(ولی حسین. 280ا
به اقتضاي زمـان از خانـه بیـرون آمـده خـروج      ) ع(خانه نشست و حسین پدر بزرگوارش به اقتضاي موقع در. شهادت به کربال برد

  . نمود
هکـذا سـایر   . شهادت را قبول و حقّ خود را مطالبه نمود) ع(حسین، مصالحه نموده خالفت سلطنتی را واگذار کرد) ع(حسن  

  . مناسبتهایی با سابقین دارد) ع(حاالت حضرت حسین
نمایانتر از مظلومیـت دیگـران بـود و    ) ع(مظلومیت حسین. ان سابق را ظاهر ساختحکمت رفتار عموم بزرگ) ع(رفتار حسین  

بیشـتر بـه   ) ع(به مظلومیت معروف بود حسین ) ع(و با آنکه حضرت حسن، در همان چند روز آخر مظلومیتش به خوبی هویدا شد
ل شـد   را که براي ) ص(زحمات حضرت رسول) ع(اتمام حجتهاي حسین. این صفت معرّفی گردید هدایت مردمان وحشی متحمـ

  . ظاهر کرده تا ابد مردم را به شاهراه مستقیم انسانیت و دیانت هدایت نمود و نام او را در اقطار آفاق بلند کرد
بـه ثبـات و   ) ص(با آنکه هر یک از بزرگان به یکـی ازمکـارم اخـالق معـروف و موصـوف بودنـد چنانکـه حضـرت رسـول           

ت معـروف شـدند      ) ع(به صولت و شجاعت و حضـرت حسـن  ) ع(استقامت و صبر و حضرت امیر بـه حلـم و بردبـاري و مظلومیـ ،

                                                
 . شود یعنی شیطان به صورت انبیا و اولیا ظاهر نمی. یعنی هر که مرا در خواب بیند خود مرا دیده - 279
  . اگر این گروه را هالك کنی هیچگاه عبادت نخواهی شدیعنی  - 280
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لذا ، لکن در هرکدام یک صفت بیشتر از سایر صفات ظهور داشت، هرچند که در هر یک از آنان جمیع صفات حسنه موجود بود
که در میـان مسـلمین هـر    ، معروف گردید به واسطۀ قضیۀ کربال به تمام اوصاف حسنه) ع(ولی حسین؛ به آن صفت معروفتر شدند

اگر از قیام در مقابل ظلم و جور گفتگو شود و از جدیت در . جا شجاعت و جانبازي ذکر شود آن حضرت را بر همه مقدم دارند
اگر از مظلومیت ذکري شود نام آن حضرت و رد ؛ هدایت خلق و بیدار کردن مردم سخن به میان آید حضرتش انگشت نما است

  . بان استز
چنانکه مروي است که ؛ شود در احکام و دستورات نیز از مقایسۀ بین این قضیه و سایر قضایا اکملیت و رجحان آن معلوم می  

نمـاز  ) ع(ولی در قضیۀ کربال حسـین ؛ به جاي هر رکعتی یک تکبیرگفت) ع(در غزوة صفّین چون موقع نماز رسید حضرت امیر: 
  . )هر چند مصالح و اسبابی در غزوة صفّین براي آن امر بود که در این قضیه نبود( به تکبیر ننمود خوف به جاي آورده و تبدیل 

ق شـدن اصـحاب     ) ع(ولی حسـین ، پس از آنکه غدر و مکر اصحاب را فهمید صالح در صلح دید) ع(حسن بن علی   بـا متفـرّ
  . جور زیاده از حد شده بود غیرت دیانت مانع از تسلیم شدو چون ظلم و ، تسلیم نشد و راضی به بیعت و اطاعت بنی امیه نگردید

کنند و از  دهند وآنها را امر به اتّحاد و اجتماع می درجنگهاي دیگر سران و فرماندهان افراد قشون را تشجیع کرده دلداري می  
لـذا میـل داشـت    ؛ مایش دهـد خواست که روحانیت و حقیقت محضه را در این قضیه ن می) ع(ولی حسین، ترسانند ترس و فرار می

که شرکت کنندگان در این امر از دل و جان راضی باشند و به همۀ اتمام حجت کرد که من کشته خـواهم شـد و هـر کـه بـا مـن       
مظلومیت و مقصد بزرگ خود را ضـمناً بـه جامعـۀ بشـریت فهمانیـد و تـا آن       . هر کس میل ندارد برگردد، است کشته خواهد شد

اگر بعداً چنین امري از کسی صادر شده باشد یا بشود از آن حضرت تبعیت و استفاده . از کسی صادر نشده بودموقع اینطور امري 
  . شده و ابتکار نخواهد بود

  و ائمۀ بعد از او ) ع(حسین
معروف بـه  ) ع(چنانکه حضرت سجاد، و بزرگان بعد ازخود نیز جامعیت داشت) ع(همچنین آن حضرت نسبت به ائمۀ هدي  
توجه او به حق تعالی و عبادتش نیز نـزد همـه   ؛ نیز در این قضیه از امر عبادت هیچ فروگذار نکرد) ع(حسین ، رت عبادت استکث

  . معروف بود
و بـه  ) ع(شدت بأس و هیبت او مانند بأس حضرت موسـی ، در دانش و در بخشش و سایر صفات پسندیده نیز مشهور گردید  

راضی شدن به زحمـات و صـدمات در   . وقوع این قضیه یاراي جسارت کردن در حضورش نداشتند طوري بود که بنی امیه قبل از
  . نام سایر مظلومین عالم را نیز در مقابل خود محو نمود، را از زبانها انداخت) ع(و یحیی) ع(همانطور که نام عیسی، این قضیه

  . آنچه خوبان همه دارند تو تنها داري: پس صحیح است بگوییم   
  

  و سایر بزرگان ) ع(یاران حسین
قضیۀ کربال نمایشگاه فداکاریها و جوانمردیهاي جانبازان سابق نیز بود و هر یک از اصحاب شباهت به یکی از شهداي سابق   
همـانطور کـه حمـزه در رکـاب حضـرت      . چنانکه حاالت عابس بن شبیب شاکري نمونۀ حـاالت حمـزة سیدالشـهداء بـود    ، دارند
  . عابس نیز در کربال این حالت را پیدا کرده بود، زره به جنگ رفت تا آنکه در جنگ اُحد شهید شدبدون ) ص(رسول
چه جعفر را ، آورد حاالت و شهادت جعفر طیار و قضیۀ غزوة موته را به خاطر می، و حاالت و شهادت او) ع(عباس بن علی  

باً: ده است راجع به عباس بن علی نیز رسی. قطعه قطعه و پاره پاره کردند رباً ا را وهع از این جهـت  ، یعنی او را قطعه قطعه کردند. قَطَّ
اکنـون نیـز حـرم او از حـرم حضـرت و سـایر       ؛ نتوانست نعش او را به موضعی که براي نعشها معین شده بود حمل کنـد ) ع(حسین

  . اصحاب دور است
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حـاالت حنظلـۀ غسـیل المالئکـه را کـه در اول زفـاف       ، هـالل  و وهـب و ، بنا به آنکه اول دامادي او بوده) ع(قاسم بن حسن  
  . دهد شهادت را بر لذایذ دنیویه ترجیح داد نشان می

و ، حاالت و شهادت حبیب بن مظاهر شبیه حاالت و شهادت عمار یاسر است که در غزوة صفّین به شرف شهادت نائل شـد   
نیـز در شـهادت حبیـب بسـیار و بیشـتر از اغلـب اصـحاب        ) ع(حسینحضرت . از شهادت او متأثّر شده گریه کرد) ع(حضرت امیر

  . محزون و متأسف گردید
دارد که حضرت خواسـت او را  ) ع(نیز مختصر مشابهتی با قضیۀ اسماعیل پسر ابراهیم ) علی اکبر) ( ع(قضیۀ علی بن الحسین  

ولی درکربال براي علی بن الحسین فـدا نیامـد و همـین    ، فرقی که هست در آنجا فدا آمد. او نیز از دل و جان راضی بود، ذبح کند
  . امر اهمیت این قضّیه را بیشتر کرده است

: صـحیح اسـت بگـوییم    ، پس در جمیع مراتب کمـال . هاي دیگر نیز بین این قضیه و سایر قضایاي مهمۀ سابقه هست مشابهت  
  . آنچه خوبان همه دارند تو تنها داري

  
  ان عدم سنخیت دنیا با بزرگ

لـذا ناسـازگاري دنیـا نیـز بیشـتر      ، گـردد  و چون هر چه انسان کاملتر شود به عوالم عالیه نزدیکتر و سنخیت او با دنیا کمتر مـی   
زیرا بین آنها و مادیات قطع رابطه شده و همانطور که آنها به دنیـا  ، و کاملین در دنیا مبتال به مصائب و بلیات بوده وهستند. شود می

چه هر یـک از موجـودات در رتبـۀ خـود داراي     ؛ کند دنیا نیز با آنها اظهار عداوت و دشمنی می، ند و اعتنا به آن نکنندعالقه ندار
  . در مرتبۀ خود صاحب ادراك است، دنیا نیز که عبارت از ارکان و مکان و زمان و سایر موجودات آن است؛ عقل و شعورند

ۀ دنیـا کـه فـانی زائـل اسـت        ، اهمۀ کلیۀ این انسان بزرگو یکی از معانی شیطان عبارت است از قوة و   و عالقه به امـور جزئیـ
. ولی نظر کردن به نفس مدبرة این عالم که مسبب اسباب و موجب حیات قوا است توحید اسـت ، شود موجب توجه به شیطان می

از ایـن روي هـر   . ورزد سط دوستان خود عداوت میلذا شیطان هم با آنان به تو، و چون بزرگان از عالقه به جزئیات دنیویه دورند
یعنـی هـیچ   . ما اُوذي نَبِی مثْـلَ مـا اُوذیـت   : فرمود ) ص(که حضرت رسول ، چه شخص کاملتر باشد زحمت او در دنیا بیشتر است

بـاالترین زحمـت   زیرا خود توقّف و بودن در دنیـا و دوري از مقـام اصـلی بـراي شـخص کامـل       ، پیغمبري به مانند من اذیت نشده
عـداوت ابنـاء دنیـا بـه واسـطۀ      . و آن حضرت اکمل کلّ بود به عالوه زحماتی که آن حضرت متحمل شد طاقت فرسا بـود ، است

  . ناجنسی و سنخیت نداشتن با آن حضرت زیاده از حد بود و از نزدیکان صوري و مسلمین نیز اذیتّهاي بسیار به او رسید
ت آنهـا اسـت       ممکن است در تفسیر این حدی   ت او اذیـ ث بگوییم که چون فرزند نسبت به پدر و مادر بـه منزلـۀ قلـب و اذیـ ،

) ص(و اینها همه در حقیقت بر قلب حضرت رسول) ع(مخصوصاً حسین، نیز همه مبتال به بالیا شدند) ص(فرزندان حضرت رسول
که احاطه ، ۀ تکمیل نفس وجود انبساطی پیدا کرده بودآن حضرت به واسط: یا آنکه بگوییم . لذا این کالم را فرمود، آمد وارد می

نزدیکی معنوي به او پیدا کرده و حکـم فرزنـد   ، به جمیع داشت و بزرگان امت نیز به واسطۀ اطاعت فرمایشات او و ترك شهوات
لی: چه خودش فرمود ، هر چند صورتاً از اوالد او نباشند، نسبت به آن حضرت داشته و دارند ع االُ اَنَا و ه وا هذاَبت آنان ، ةملذا اذی
  . بیشتر از ابتالئات جمیع بزرگان بود) ع(ولی در مرتبۀ ظاهر مصائب و بلیات حسین. نیز به منزلۀ اذیت آن حضرت است
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 ت به عزمیت و مهدوان نبویمدع يجواب دعاو، دیشکباطله  يدرمقابل دعاو يسد) ع(نیحس -19
و هماراده تت و معجزات و قو  

  
  آیا معجزه براي پیغمبر الزم است؟

گروهـی فقـط نفـوذ قـول و کلمـه را شـرط دانسـته و        ، کنند براي اثبات حقّانیت کسانی که داعیۀ پیغامبري یا جانشینی آن می  
ي طبیعـی  بلکه آن را محال دانند و گویند تمام امور در عالم طبیعـت بایـد از مجـرا   ، گویند معجزه و خوارق عادات الزم نیست می

و پیدا شدن چیزي بدون واسطۀ طبیعت و وسایل صوري ممکن نیست و مخـالف  . سیر نموده و به توسط اسباب طبیعی جاري شود
 پیغامبران نیز ماننـد سـایر افـراد بشـرند    ؛ 281اَبی اهللاَ اَنْ یجرِي االُمور االّ بِاَسبابِها: که رسیده است ، باشد با جریان عالم طبع و ماده می

لُکم : که  نْ نَحنُ االّ بشَرٌ مثْ ي احتیـاج دارنـد و         282او مادامی که در عالم دنیا هستند مانند دیگـران بـه جهـات طبیعـی و اسـباب مـاد
کردند و مانند دیگران خـوردن   از این رو آنها نیز مریض شده و مراجعه به پزشک می، ضروریات حیات بدن شامل آنها نیز هست

مع ذلـک بـراي آنکـه خـالف انتظامـات عـالم       ، و اگر بر ایجاد امري بدون واسطۀ ماده قدرت هم داشته باشند، و آشامیدن داشتند
  . چنانکه براي خدا نیز ممکن است که به بشر در دنیا بال و پر بدهد لکن نداده است و ظاهراً هم محال است؛ کنند نشود نمی

  
  رد معتقدین به نفوذ قول و عدم لزوم معجزه

سته از مردم معجزاتی را که به انبیا و بزرگان نسبت داده شده انکار کنند یا تأویل نمایند و گویند بـراي اثبـات حقّانیـت    این د  
  . همان نفوذ قول و اجراي کلمه کافی است

انند سـایر  باشد و تحصیل آن براي همه کس م آیا نفوذ قول از امور طبیعیه و به توسط اسباب می: ولی اگر از آنها سؤال شود   
علوم ممکن است یا نه؟در پاسخ این پرسش پس از دقّت و تفکّر مجبور خواهند شد که بگویند آن نیز بدون اسباب طبیعی اسـت  
و گرنه تحصیل آن مانند سایر علوم و صنایع براي همه کس ممکن خواهد بود و شرافت حقیقی براي صاحبان آن ایجـاد نخواهـد   

ة مغناطیسیه در قول دعوت کننده وجود دارد که در افراد بشر تأثیر نموده و آنها را به سـوي خـود   بلکه یک نوع جاذبه و قو، کرد
  . کند جلب می

دهنـد رد ادعـاي خودشـان     و در حقیقت همین جواب کـه مـی  ؛ پس نفوذ قول و کلمه هم یک نوع اثري است وراي طبیعت  
تـوان گفـت کـه     و می. در صورتی که نفوذ قول نیز داخل در معجزه است؛ دچه اینها نفوذ قول را قائل و معجزه را منکرن، کنند می

کند و قرآن باالترین مراتب جذّابیت  چه او به قرآن که ظاهراً گفتۀ او است تحدي می، معجزة باقیۀ شارع اسالم نیز همین امر است
ها و عبارات و صورت ظـاهر آیـات نیـز     ست طرز جملهو عالوه بر معانی و احکامش که معجزة باقیه نیز ه؛ وتأثیر را داشته و دارد

و به اضـافه کسـانی کـه فقـط نفـوذ قـول را       . که براي شخص مطّلع به زبان عربی و ادبیت آن به خوبی واضح است، 283تأثیر دارد 

                                                
  . یعنی خداوند ابا دارد که امور را جاري فرماید مگر به وسیلۀ اسباب - 281
  . باشیم یعنی ما نیز مانند شما بشر می. 11سورة ابراهیم آیۀ  - 282
و ، دیگر از جهت اشتمال بر مطالب علمی و فلسفی، ستیکی از جهت احکام و دستوراتی که در آن ا :براي اعجاز قرآن چند جهت ذکر شده - 283

، دیگر از جهت فصاحت و بالغت آن، دیگر از جهت جامعیت آن در بیان حقایق توحید و فضائل اخالقی و آنچه براي کمال روحی بشر الزم است
شري قدرت آوردن مثل آن را سلب نموده بدان نموده و در حقیقت بر اثر این تحدي از تمام نفوس ب) ص(دیگر از جهت تحدي که حضرت رسول

  . جهات دیگري نیز هست که ذکر آنها خارج از حد اختصار است. است
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همـه کـس مسـتهجن    بلکه اقوال آنها نزد ، دانند دربارة اشخاصی که مدعی پیروي آنها هستند به هیچ وجه نفوذ قول نبود کافی می
در صورتی که این مدعیان چون هیچ امر خوارق ، دانند اصالً داراي قدس و عظمت و نفوذ نیست است و بیان آنها را که اقدس می

  . عادت نداشته قائل به نفوذ قول شدند و آن نیز در آنها منتفی است
  

  عقیدة بعضی دیگر دربارة انبیا
به ظاهر هم باید با سایر افراد بشر اختالف داشته باشد و در لوازم دنیا بـه مقـدار لـزوم     گروهی دیگر معتقدند که نمایندة الهی  

و مانند مساکین و بینوایان به فقر و فاقه بگذراند و اگر چیزي تحصیل کنـد آن  ، اکتفا نموده به هیچ وجه اعتنا به امور دنیویه نداشته
  . اشدجهات شهوت نیز در او نباید موجودب؛ را انفاق نماید

  . گروهی زیاده از این گفته اندکه نباید اصالً احتیاج به خوردنی و پوشیدنی دنیا داشته باشد  
و قـواي  ، چه ممکن نیست که غیر بشر براي هدایت او مبعوث شود، این دو عقیده نقطۀ مقابل قول سابقه و هر دو باطل است  

لْناه ملکاً: که  ،مجرّده نیز بدون حلول در ماده مشهود عموم افراد نگردد ع ج لَوالً وج ر لْناه ع و گفته شده  284لَج :  
  پس زبان کودکی باید گشاد    چونکه با کودك سر و کارت فتاد 

چه اگر غیرسنخ او باشد افراد آن گمان کنند که بشر استعداد ترّقی را ندارد و گرنه بایـد  ، کند بشر اطاعت غیرسنخ خود نمی  
کردنـد کـه شـما از     ایرادي که به انبیا و بزرگان مـی ، بود اخري اگر راهنما از جنس بشر نمی ةبه عبار. شداو نیز از جنس خودش با

گفتند که تـو از جـنس    شد و در جواب راهنما می برعکس می، سنخ مائید و مزیتّی ندارید باید ملک نازل شود و مارا هدایت کند
  . از هم جنسان خودمان براي راهنمایی معین نشده استبودچرا یکی  بشر نیستی و اگر بشر قابل استکمال می

بلکه از جهت لجاج و عنـاد بـود و ایرادهـا از دشـمنی     ، گرفتند منطقی و برهانی نبود شود ایرادي که بر انبیا می پس معلوم می  
  . از جهت اینکه بزرگان مخالف اجراي مقاصد شهوانیه آنها بودند، شد پیدا می

راهنما نیز از جنس خود بشر باشد تا دیگران به واسطۀ همجنسـی ظـاهري بـر تزکیـۀ روح و عـروج بـه        بنابراین الزم است که  
  . مقامات عالیه ترغیب و تحریص شوند

لذایذ و شـهوات مـادي هـم بـه انـدازة      ، بشر هم باید به مقتضاي بشریت رفتار کند و حتّی براي آنکه افراد به کلّی دور نشوند  
نهایت آنکه او قواي شهوانی و غضبی را مطیع قوة . و پیغمبر نیز باید داراي آن قوا بوده باشد، زم استحفظ شخص و بقاي نوع ال

  . کند عاقلۀ خود قرار داده است و دیگران را هم به همان امر دعوت می
چه براي رسیدن پس دارایی دنیا و تجمالت و داشتن زن و فرزند مخالف سلوك به سوي حق و توجه به معنویت نیست و آن  

  . باشد به خدا مضرّ است فقط دوستی و عالقۀ زیاد به این امور می
و اقـوام انبیـا عمومـاً از صـنف دوم و سـوم بودنـد و       ، عقاید مذکوره در ازمنـۀ سـابقه و حاضـره در میـان بشـر بـوده و هسـت         

و شاید صاحبان عقیدة اولی در امروز ، تر از سابقولی کم، و در میان بشر امروزه نیز هست. اشکاالتشان مبتنی بر همان عقیده است
  . بیشتر از سابق باشند

در صـورتی کـه داشـتن ایـن     ، مثالً بعضی عقیده دارند که بزرگ و مقتدا نباید لباس فاخر بپوشد یا دارایی دنیوي داشته باشـد   
لباس ممدوح اسالم . »و کاله تتري دار  درویش صفت باشد« امور چنانکه گفتیم از راه حالل هیچ مخالف با دیانت و شرع نیست 

                                                
  . دادیم باز هم او را به صورت بشر و مردي قرار می، کردیم یعنی بر فرض که ما پیامبر خود را از میان فرشتگان انتخاب می. 9سورة انعام آیۀ  - 284
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بعضی بزرگان سـابق نیـز ماننـد حسـن و حسـین      . 285و لباس التَّقْوي ذلک خَیرٌ: که در قرآن است ، لباس تقوي و پرهیزکاري است
ه و ا: که فرموده ، پوشیدند هاي پربها می جامه) ع( بادع ل اهللاِ الَّتی اَخْرَج زینَه م پس این عقاید از قلّت . 286لطَّیبات منَ الرِّزقِقُلْ منْ حرَّ

  . شود تعمق و ضیق دایرة فکر و تحقیق اشخاص ناشی می
  

  دانند عقیدة کسانی که انبیا را فقط مصلح اجتماعی می
ه وضع اند که خود را موظّف ب گویند مقاصد انبیا جز انتظامات دنیوي نبوده و آنان  نیز حکماي بزرگی بوده گروهی دیگر می  

سعادت ابـدي نیـز در   ؛ قوانین دانسته براي آسایش و انتظامات صوري احکامی ذکر کردند که مردم را به شاهراه تمدن سوق دهند
  . شود ضمن تحصیل می

چنانکه یک نفر نابغه مانند شاه اسمعیل ، این گروه لفظ بعث را به معنی لغوي دانند و بعث تکوینی را اراده کنند نه اصطالحی  
یا مانند شیخ ابوعلی براي توسعۀ علم ، یا مانند نادر شاه براي اقتدار و توسعۀ مملکت، شود اي استقالل ایران و تشیع برانگیخته میبر

یعنـی حـق تعـالی در نهـاد ایـن      ، کـه بعـث فطـري اسـت    ؛ یا پطر بـراي روسـیه  ، یا بیسمارك براي اتّحاد و اقتدار آلمان، و حکمت
  . ه را به ودیعه نهاده استاشخاص این استعداد و قریح

و مزدك نگذارنـد  ) ص(این گروه فرقی بین زردشت و مانی یا محمد. در انبیا نیز گویند چنین استعدادي به ودیعه بوده است  
  . چنگیز و ناپلئون را هم  درردیف آنها قرار دهند. و امثال جاماسب و بقراط را نیز پیغمبر دانند

در مقام اختیار و تکلیـف نیـز بـه    ، بر غیر این است و ما گوییم که انبیا عالوه بر بعث فطريدر صورتی که معنی مصطلح پیغام  
نهال استعداد را آبیاري کرده و دل آنها خالی از پندارهاي دنیوي گردیده و محـلّ  ، واسطۀ عبادت و ریاضت و توجه به حق تعالی

  . گردید و ارتباط با مبدأ غیبی پیدا کرده بودند یوحی بر دل آنها نازل م، نزول مالئکه و تجلّی انوار غیب شده
تواننـد   بلکـه در بسـیاري از مـوارد سـالطین بهتـر مـی      . شـود  انتظامات دنیوي به توسط سالطین و قائدین سیاسی هم اجـرا مـی    

کردنـد و سـالطین    م میپیامبران نیز غالباً مخالف با قوانین و انتظامات حاضرة مملکت خود قیا. انتظامات صوري را عهده دار باشند
  . کشتند نمودند یا می به واسطۀ اینکه دعوت آنان خالف سیاست و انتظامات مملکتی بود آنها را اذیت کرده و گاهی تبعید می

هر چند ضمناً تکمیل جهات مادي و ، باشد پس دعوت خدایی با دعوتهاي ظاهري فرق دارد و مقصود از آن تکمیل روح می  
  . است بدنی را نیز دارا

  
  نظریۀ صحیح در این باب

آن است که راهنماي بشر باید جامع کمـاالت روحـی و   ، باشد حد وسط بین اقوال که عقیدة عقال و محقّقین دیانات حقّه می  
و سـیر  . اخالقی بوده باشد و دیگران را هم به توسط دستورات راقیه و تعلیمات عالیۀ خود بـه سـوي سـیر تکـاملی راهنمـایی کنـد      

و آنچه از شخص باقی است روح اوست که خود را پس از رفـتن  ، شود ملی نه راجع به بدن است چه بدن مضمحل و فانی میتکا
شود در صـورتی کـه بـدن     چنانکه در خواب براي شخص ظاهر می، دهد از این عالم به لباسهاي مختلفۀ شبیه به این عالم جلوه می

ردن در این عالم بدون بدن و لوازم آن ممکن نیست و روح در این دنیا بـدن  نهایت آنکه چون زیست ک، آن شخص متالشی شده

                                                
 . ی لباس تقوي و پرهیزکاري بهتر استیعن. 26سورة اعراف آیۀ  - 285
یعنی بگو اي پیغمبر که چه کسی زینت خدایی را که براي بندگان خود خلق فرموده و روزیهاي خوب راحرام نموده است ؟ . 32سورة اعراف آیۀ  - 286

 . یعنی هیچکدام از اینها حرام نیست
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لذا به طور مقدمـه دسـتوراتی راجـع    ، را الزم دارد و عالقه به آن پیدا کرده به حدي که گاه شخصیت خود را به همان بدن پندارد
محفوظ گـردد و مراتـب اتّصـال یابـد تـا مخـالف       به بدن نیز داده شده که بدن مطیع قلب و قلب مطیع جان گردد و سلسلۀ مراتب 

  . انضباط نباشد
کـه متـدرجاً   ، به عباره اخري تکالیف بدنی براي توجه و انتباه است به اینکه بـدن فـانی و واسـطۀ تکمیـل وجهـۀ باقیـه اسـت         

کـه بـدن   ، ی معطـوف دارد زحمات بدنی قلب را از رو آوردن به دنیا و مادیات منصرف کرده و عنان توجه را به طرف میهن اصل
و هر کس که تعلیمـات او  . وسیله اي براي کمال روحی باشد و احکام اجتماعی براي رفع موانع بشر و تشویق صعود و ترقّی است

ر روح و وقـوف یـا رجعـت و تنـزّل او مـی          شـود   موافق با امور روحی بوده و با تفرقه و اختالف در مقصـد و راه کـه موجـب تحیـ
  . چه دعوت به خدا منافی دعوت دنیا است؛ او مکمل بشر و فرستادة حق است، اشدمخالفت داشته ب

پس رفتن به سـوي خـدا از   . باشد بلکه روحی است و مرکب آن فکر انسان می، راه به سوي حق تعالی زمانی و مکانی نیست  
  . د باطل خواهد بودراهی که به کثرت و آالیش باشد و کسی که به آن راه دعوت کن، راه تجرّد و وحدت است

  
  پیروان ادعاهاي حق و باطل

  : چنانکه گفته شده ، شوند در هر زمان براي هر ادعایی چه حق و چه باطل پیروانی پیدا می  
  گروهی این گروهی آن پسندند    متاع کفر و دین بی مشتري نیست 

رفتار اینها معیار ، شوند اي می ا مذهب یا طریقهبعضی از پیروان که به خیاالت دنیوي و تحصیل مال و جاه وارد در یک دین ی  
ایـن دسـته اگـر بعـد از گرویـدن بـه دسـتورات        ، رونـد  بعضی دیگر براي دیانت و خداجوئی می. تشخیص حقّانیت و بطالن نیست

اعمـال  ممکن است حقیقت آن دین و مذهب را بالنّسـبه از  ، خودشان عمل کردند و در اخالق و حاالت از سابق خود بدتر نشدند
  . آنها فهمید

بلکه دستورات آن مـذهب و دیـن و رفتـار    ، توان اعمال و اقوال پیروان را معیار صحت و بطالن دانست ولی به طور کلّی نمی  
  رهبران و قائدین آن را باید معیار قرار داد که آثار آن چیست؟ عملی است یا نه ؟ موافق تکمیل روح است یا نه ؟ 

  
  حق و باطل لزوم معجزه براي تمیز

نمایندگی حق برهان ودلیـل الزم دارد کـه   ، و براي اینکه کاذب از غیرکاذب تمیز داده شود و مردم در گمراهی واقع نشوند  
البتّه براي کسی کـه  . و آن در این مقام ظاهر کردن و نمایاندن اموري است که از حیطۀ اقتدار بشر خارج باشد، طرف را ملزم کند

یا اسباب غیرظاهر را کـه نـزد دیگـران    ، ن است در عالم طبع بدون واسطۀ اسباب طبیعت ایجاد اموري کندفرستادة حق است ممک
یا امري را که غالبـًا اسـباب ذلّـت    ، رفت ایجاد نماید سببیت ندارد با هم وفق دهد و چیزي را که وقوع آن با آن اسباب تصور نمی

و سبب قرار دادن چیزي که سببیت ندارد خرق عـادت محسـوب   ، ادت استچه این امور نیز خرق ع، شود سبب عزّت گرداند می
  . است
رسند و از عالم باال کـه بـاطن ایـن عـالم اسـت       و چون استعدادات این عالم اتّصاالً از باطن عالم تراوش نموده و به ظهور می  

از آنچه باید افاضه شود جلـوگیري کننـد یـا زودتـر     توانند  لذا می، شود و نمایندگان حق اتّصال به آن عالم پیدا کرده اند افاضه می
  . افاضه نمایند یا اثر آب را در آتش یا برعکس مثالً ظاهر سازند

بلکـه مشـغول   ، تواند در بیداري عوالم عالیه را گردش کند بدون آنکه بدن او از جاي خود حرکـت نمایـد   همچنین روح می  
دهد و اموري که مخالف طبیعت اسـت از   حاالت در خواب براي دیگران رخ میچنانکه این ؛ کار دنیا و صحبت با مردم هم باشد
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      287. در صورتی که از عالم خارج نشده اند، شود آنها صادر می
  

  مخابرة ارواح و خواب مصنوعی 
و  288پاتی و تله. م این معنی براي ما محسوس و مشاهده خواهد بودیاند سیر کن اگر در کتب احضار ارواح که اروپائیان نوشته  

فهماند بلکـه مشـاهده    به ما می، شود هیپنوتیسم و مانیتیسم که از آن به مخابرة ارواح و خواب مصنوعی یا تنویم مغناطیسی تعبیر می
و . شـود  کنـد و بـه واسـطۀ ایـن ارتبـاط امـوري مخـالف طبیعـت از او صـادر مـی           شود که بشر ارتباط به عوالم دیگري پیدا مـی  می

مورد عالقه و توجه فالسفه و روحیین اروپا شده و دقّت در آن بـراي  ، پاتی و ادراك و دیدن و شنیدن از دورمخصوصاً مسئلۀ تله 
  289. توضیح این مطلب خیلی مفید است

  . »مشت نمونۀ خروار است« ولی مثل معروف است که ، این علوم هر چندهنوز کامل نشده و ابتداي ظهور آن است  
از ، دهـد  را که سابقاً عرفاي اسالم به طور صراحت فرموده و در آیات و اخبار نیز هست توضیح میاین رشته از علوم مطالبی   

و عدم غیبت گذشته و آینده ، و احاطۀ عالم مافوق بر مادون، بلک تجرّد خیال که مرتبۀ نازلۀ نفس است، تجرّد نفس ناطقه: جمله 
باشـد و بـه اتّصـال بـه آن عـالم علـم پیـدا         علم است ظاهر و حاضـر مـی   زیرا آنچه در این عالم غایب است در آن عالم که عالم( 
ت و قـدرت روح   : از قبیل ، و اقتدار روح بر اظهار کارها بدون بدن) شود  می مساعدت و توفیق اسباب و ضرر و صدمه که خالّقیـ
ط نفـس    و گروهی از اطباي  290چنانکه بعضی پزشکان پیش. رساند و بروز آن پس از تربیت است را می آلمان وانگلستان بـه توسـ

  . کنند آن بیماري را درمان می، مریض و توطین آن بر اینکه بیمار نیست
چون این حالـت  . تواند طوري کامل شود که به ماوراء طبیعت دست اندازي نموده و محیط بر طبع شود پس نفس انسانی می  

  . دهد براي او پیدا شد در مواقع لزوم نمایشهایی هم می
کـردن   ظـاهر معجزه عبارت است از آوردن و . بیا نیز به اراده و اذن حق بر هر امري قادرند و براي هدایت معجزه هم دارندان  

توان این همه را  به اندازه اي که نمی، معجزه در کتب تمام ملل براي انبیا ثبت است. امري که بشر از آوردن به مثل آن عاجز باشد
بلکه در این زمانها قضایایی کـه جـز بـر اعجـاز و کرامـت نتـوان       . »بیهوده سخن به این درازي نبود «: به طورهاي دیگر حمل کرد 

بلکه ) و امثال آن ) ع(مانند قضیۀ روسها و انقراض حکومت تزاري پس از توپ بستن به حرم مطهر رضوي( حمل کرد دیده شده 
  . شود اهی دین و دنیاي آن ظالم میموجب تب، شود که شکستن دل مظلوم در اثر ظلم بسیار مشاهده می

ولی دعاي مؤثّر نیز براي نمونه ، باشد مؤثّر نیست کند و از صمیم قلب نمی اگرچه غالب ادعیه چون از مرتبۀ خیال تجاوز نمی  
اطمینـان   موجـب ، کند امکان اثرات روحی و قوت نفس انسانی را قائـل شـویم   و امثال این قضایا که مجبور می. افتد زیاد اتّفاق می
کسانی که منکر اعجازنـد اغراضـی دارنـد کـه     . کند اند ثابت می شود و در نتیجه اعجاز انبیا را نیز که داراي نفوس کامله علمی می

  . شود اجراي آنها بدون انکار معجزه نمی

                                                
 . اعلی ذکر شده استتألیف جد امجد ، تحقیق کامل این موضوع در تنبیه النائمین - 287
288 - Telepathie .تله پاتی مشاهدة روح است امور بعیده و اشخاص دور را .  
 . تألیف فالماربون ویژه فصل پنجم و ششم و رسالۀ نگارنده در خواب مصنوعی رجوع شود، براي وضوح این مطلب به کتاب اسرار مرگ - 289
؛ مد بن زکریاي رازي و ابوالبرکات بغدادي و شیخ ابو علی این قبیل معالجه نسبت داده شده استمداواي به وهم وخیال سابقاً معمول بوده و به مح - 290

در اروپا و امریکا بسیاري از اطبا . آقاي کاظم زاده نیز رساله اي در تداوي روحی نوشته اند. کند مداواي توهم را ذکر می)  31صفحۀ ( و در مدنیه العرب 
از این رو این روش به نام او منسوب ، سیو کوئه فرانسوس در این باب تحقیقات و تجربیات زیاد نموده و آن را انتشار دادهو م. به تداوي روحی معتقدند

 . شده و کوئه ئیسم نامیده شده است
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  معنی نفوذ قول

چون پیغمبر و ولی از خود فانی و به حـق   اگر مرادشان این است که، نفوذ کلمه را نیز که از دالیل حقّانیت مدعی گرفته اند  
و ، اند و چون قطره به دریا وصل شده و به واسطۀ احاطۀ حق تعالی به موجودات سریان در ذرات موجودات دارند تعالی باقی شده

حکم جـان دارنـد و   و نسبت به عالم ، افراد بشر هم خواه مؤمن و خواه غیرمؤمن بدون امر و اذن تکوینی آنها قدمی نتوانند بردارند
و مثل تأثیري است . به این معنی صحیح است، از این جهت کالم آنها نیز تأثیر دارد، حاالت و توجه آنها مؤثّر در موجودات است

ولی مـدعیان نفـوذ قـول بـه ایـن معنـی       ، در قلوب جاي گرفته و نفوذ کلمه به این معنی یکی از افراد اعجاز است) ع(که از حسین
  . ندتوجه ندار

چه ایـن نفـوذ در هـر مقلّـدي و هـر      ، شود اگر نفوذ را به معنی اطاعت و قبول جمعی از مردم بگیریم موجب قطع و یقین نمی  
  . مرادي و هر مطاعی هست و قول او نزد پیروانش نافذ است

گـوییم رسـیدن بـه     ،اگر مراد گرویدن جمع زیادي است که موجب پیشرفت مهم آن در جامع باشد و اکثریت را حائز شـود   
چنانکـه پیـروان   ؛ زیـرا بـراي هیچیـک از انبیـا در ابتـداي امـر پیـدا نشـده        . حد اکثریت خیلی نادر است و مع ذلک دلیل هم نیست

بلکه براي بسیاري از ادیان حقّه در هیچ زمانی این اکثریت ، تا دویست سال بعد از آن حضرت عدة قلیلی بودند) ع(حضرت مسیح
و بـه اضـافه بـر    )) ع(مانند دیانت حضرت نـوح ( در صورتی که صحت آنها نزد صاحبان دیانت تقریباً مسلم است . پیدا نشده است

بلکه برعکس خود آنها نیز از ترس منکر دعـوي  ، در خود آن مدعیان اصالً نفوذ قول نبوده، باشد فرض هم که نفوذ قول کافی می
در دعوت خویش که عمومیت داشت و غیر از جنبۀ والیتی بـود از  ، ن الهی بودندولی هیچیک از انبیا که نمایندگا. شدند خود می

  . کردند هیچکس پروا نداشته و علناً در هر کوي و بازار دعوي خود را اظهار می
  . شود شود بلکه اثبات می و به معنی اول هم معجزه رد نمی، پس بنا به این دو معنی این عقیده باطل است  
. لـذا معجـزه بـراي او بیشـتر الزم اسـت     ، یغمبر براي تنظیم جنبۀ الهی و خلقی است و دعوت او عمومیت داردو چون وجود پ  

ولی اولیا که جانشینان انبیا هستند چون از جنبۀ والیتی دعوت عامۀ ظاهریه ندارند و خودشان باالصاله مدعی نیسـتند و خـواص را   
و آن از جهت عدم لزوم است ، شود مور خارق عادت کمتر بر دست آنان جاري میلذا ا، کنند برحسب استعداد باطنی هدایت می
و امور خارق عـادت از  ، ولی اولیا از لحاظ دعوت عامه و خالفت نبوت مانند خود نبی هستند. نه از باب عدم قدرت و عاجزبودن

، کنند و دعوت آنها مقرون بـه تحـدي نیسـت    یو چون به خود دعوت نم. کند آنها هنگام لزوم براي هدایت دیگران زیاد بروز می
  . ولی حقیقت هر دو یکی است؛ شود نه معجزه لذا صدور امور خارق عادت از آنها کرامت نامیده می

  
  )عج(نفوذ قول مهدي موعود

مهـدي  و یکی از اولیاي امت که داراي نفوذ قول کامل بوده و به مراتب بیشـتراز دیگـر بزرگـان حکـم او نافـذ خواهـد بـود          
 اسـت و پسـر حسـن بـن علـی     ) ص(که به عقیدة مـا شـیعۀ اثنـی عشـري دوازدهمـین وصـی محمـدبن عبـداهللا         ، است) عج(موعود
و این امر مورد اجماع شیعۀ اثنـی  . و همین حیات او نیز یکی ازمعجزات او است، است که غیبت کرده و زنده است) ع(العسکري
ولی اهل سنّت شخص معینی را ذکر نکنند بلکه گویند مهـدي موعـود یکـی از    ، ستات اولیۀ تشیع ابلکه از ضروری، عشري است

زردشـتیان معتقدنـد کـه در    . اسـت ) ع(مسیحیان گوینـد مهـدي موعودمسـیح   . فرزندان آن حضرت است که بعداً متولّد خواهد شد
و دورة ، وده و بر دیوان غلبه خواهد کـرد اول پسر دوم زردشت مسمی به هوشیدرماه ظهور نم، آخرالزّمان که عالم پراز فساد شود

سپس مردم باز از این راه دین روگردان و به آیین بی اعتقاد شـوند  . صلح و صفا خواهد رسید و قریب هزار سال دوام خواهد کرد
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و . سـانید آنگاه پسر سوم زردشت موسوم به سوشیانت ظهور خواهد کرد و جهان را بـه پایـان خواهـد ر   ؛ ومدتی براین منوال باشد
  . گفته اند) ع(اند مانند اوصافی است که نصارا براي مسیح اوصافی که براي او ذکرکرده

همچنین هـر  . یهودیان هم انتظار سلطان مقتدري مانند سلیمان دارند که دین موسی را احیا کند و کتاب تورات را زنده نماید  
باشند کـه بـه    همه یکی است و در حقیقت همه منتظر مصلح واقعی میولی مقصد . او را نام گذارده است، د خودیملّتی مطابق عقا

چون ظاهر شود نفوذ او طوري باشد که تمـام دنیـا را   ) عج(مهدي موعود. است) عج(بن الحسن حجةعقیدة ما همان مهدي موعود 
ات حـاالت افـراد     تحت تسخیر خود درآورده جمیع قلوب را نیز مسخّر خویش سازد و همه را متوجه حق نماید و احاطه  بـر جزئیـ

و کسـانی کـه   . آنها نیز مجذوب او باشند و عدل و داد را در جهان حکمفرما کنـد و ریشـۀ ظلـم و فسـاد را بکنـد     ، بشر داشته باشد
زیرا آنها آمدند و مدعی شدند ولی نتوانستند ظلم را ریشـه  ، کند مدعی مهدویت شدند همین یک برهان بر بطالن آنها کفایت می

  . پس به چه دلیل دعوي مهدویت کنند، مایندکن ن
  . باشند پس معلوم است که این شخص هنوز ظاهر نشده و ملل حقّه منتظر مقدم او می  

  
  شرایط مدعی نبوت و مهدویت

ایر باید اعمال و اقـوال و افعالشـان مطـابق بـا سـ     ، از این مطالب معلوم شد کسانی که مدعی نبوت یا امامت یا مهدویت هستند  
و در راه اجـراي مقصـد خـود داراي عـزم کامـل راسـخ و ارادة آهنـین تغییـر         ، بزرگان بوده و مخالف عقل و انسـانیت نیـز نباشـند   
نـه  . حتّی از قتل باك نداشته و همشان مصروف رسیدن بـه منظـور و مقصـود باشـد    ، ناپذیري باشند که از مالمت و اذیت و حبس

  . رب و متزلزل گردندآنکه به مختصر امر نامالیمی مضط
  . »هر کسی را نتوان گفت که صاحب نظر است « 

بینـیم کـه    چنانکه اگر در تواریخ نظر کنیم می، باید داراي امتیازات فطري شخصی و صاحب معجزه باشد) عج(مهدي موعود  
مید که عزم و همت چه معنی دارد؟ اگر حاالت بزرگان سابق را دقّت کنیم خواهیم فه . جمیع انبیا و اولیا داراي این حاالت بودند

ثبات قدم یعنی چه ؟ و گوش به هر ادعا از هر بی سرو پا نداده و آواز هر دیو و غول را با نعمۀ طائران قدس و فرشـتگان آسـمانی   
بـر مـا    و. و کسانی را که مدعی نسخ دیانت غیرقابل نسخ اسالم هستند مصلح آن دین مقدس نخواهیم گفـت ، اشتباه نخواهیم کرد

روشن خواهد شد که آنان دشمنان دین و منکر ضروریات تشیع هستند و اگر ما به تشیع پایبند باشـیم گفتـه هـاي آنـان را تصـدیق      
  . نخواهیم کرد

معنی نفوذ کلمه و ترویج دیانت و شیوع کامـل  ، را دقّت کنیم) ص(و حضرت محمد) ع(چون تاریخ حاالت حضرت موسی  
و کسی که دعوي نبوت یا مهدویت داشته باشد بایـد داراي تمـام اینهـا    ؛ بر ما واضح خواهد شد، ان مردمآن در اندك زمان در می

  . باشد وغلبۀ کامل نیز پیدا کند
  

  قضیۀ کربال معیار است
ن را معیار قـرار دهـیم و حقّانیـت و بطـال    ) ع(توانیم در این موضوع نیز قضیۀ حضرت حسین همانطور که قبالً ذکر کردیم می  

بروز کرد و ثباتی که آن بزرگوار در اسـتقرار حـقّ و حقیقـت بـه     ) ع(همتی که از حسین، چه. دعوي مدعیان را توسط آن بفهمیم
  . ثبات قدم داشته باشد) ع(و کسی که برباطل است نتواند مانند حسین، جامعۀ بشر ارائه داد فوق طاقت بشر معمولی است

به محض اینکه به مختصر بلیه گرفتار شدند از ادعاي خود صرف نظر نمود حتّی توبـه هـم   از این رو بعضی مدعیان مهدویت   
) ع(به این بالیا گرفتار نخواهد شد و بر دشمن غلبه کرده انتقام از قتله و دشمنان حسین) عج(در صورتی که مهدي موعود؛ کردند
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زمـین خواهـد برانـداخت و جـز حـقّ و حقیقـت و نیکـی بـاقی          و ذراري بنی امیه را که پیروان شـیطانند از روي . نیز خواهد کشید
نه آنکـه گرفتـارحبس و   ، نفوذ او به حدي خواهد بود که تمام عالم تحت حیطه و تسخیر او قرار خواهد گرفت. نخواهد گذاشت

  . تبعید شود و انکار دعوي خود نماید
  . است نیایدپس ادعاي مهدویت کار آسانی نیست و این لباس به قامت هر کسی ر  

  ورنه هر سنگ و گلی لؤلؤ و مرجان نشود    نطفۀ پاك بباید که شود قابل فیض
، به واسطۀ استقامت و پایداري که در طرفداري از مظلوم و در مخالفت ظلم و تعدي به افراد بشر ارائـه داد ) ع(حسین بن علی  

ه جـایگیر      در اندك زمانی شهرت جهانی یافت و صیت جانفشانی او در اطراف و اکن اف عالم پیچیـد و عظمـت او در قلـوب عامـ
  . شده حقّانیت و مظلومیت او درمقابل امویان واضح و مبرهن گردید

  ت و پرستش او گردن نهاده او امروزه نه فقط قلوب جامعۀ شیعه مجذوب او شده است بلکه دستۀ زیادي از هندوان به عبودی
  :وفایی گفته است . ستایند را به خدایی می

  من حسین اللّهیم تکفیرکو    باز دیوانه شدم زنجیر کو 
شود و از آن مقام به  رب مضاف و فیض اقدس نامیده می، است که در اصطالح عرفا) ع(ولی مراد وفایی جنبۀ والیتی حسین  

  . کنند علویت علی که یکی از اسماء الهی است تعبیر می
ولی مدعیان بی سرو پا که تا کنون ادعاي مهدویت کـرده و بـه ایـن    . بغ شمرندسایر ملل نیز او را به عظمت یاد کنند و از نوا  

به مردم فهمانید که هر کس ادعـاي  ) ع(حسین. نبودند) ع(هیچکدام داراي عشري از اعشار همت وارادة حسین، نام قیام نموده اند
اگـر کمتـر از حـد ایـن میـزان      ، یم حسینی سنجیده شودادعاي او باید به میزان معتدل قو، نفوذ قول و کلمه و دعوي مهدویت کند

، چه به آواز هر غول بیابانی که خود را انسان کامل و متمدن نامیده باشد نباید گوش داد و پیـروي او کـرد  . باشد مطرود واقع شود
  . ري و احتراز باید کردبه سوي او شتافت و االّ از او دو، بلکه باید تحقیق کرد اگر کمال دعوت کننده و صدق او معلوم شد

  
  )عج(و قیام مهدي ) ع(نهضت حسین

براي اینکه مهدي قـائم  ، در حقیقت همۀ اذیتّها و صدمات و توهینها و ظلمها و قتل و غارتها را برخود هموار کرد) ع(حسین   
و عدالت حقیقـی  ، یب کنددر موقع ظهور به نام خونخواهی او به راحتی مقاصد خود را عملی کرده ترویج آن را تعق) عج(موعود

ـ . را دارنـد منتشـر نمایـد   ) عـج (و صلح کل ّ را که منتهاي آمال بشر است در میان جامعۀ بشریت که حکم عائلۀ قـائم  ت آن مظلومی
لْطاناً  : مقدمۀ این عدالت است که  یه سـلولْنا ل ع ج لُوماً فَقَد ظْ لَ منْ قُتمت جلـو رو ایـن عظمـت اسـت و ا     ، 291و یـن دو از هـم   آن همـ

  . انفکاك ندارند
ظهـور صـوري و   ) عـج (ظهور معنوي نمود واظهار حقایق و طریقت کرد و سریان در قلوب نمود و مهـدي موعـود  ) ع(حسین  

را نیز خواهد داشت چه او وراث حقیقـی  ) ع(ظهورات حسین. اظهار حق و شریعت و سریان و تسلّط در روي زمین خواهد فرمود
  . است) ع(حسین
کـه بـه   ، منتها به کشته شدن و گذشتن از اقوام و اصحاب و اسیري زنـان ، محیی و مجدد رسوم و قوانین اسالم بود) ع(حسین  

و اوالد او را براي خالفت اسالمی و حفظ قوانین شرع شناختند و فهمیدند کـه آنچـه   ) ع(واسطۀ این امور همه کس استحقاق علی
ه غیـر از     . اند خالف واقع و باطل است یق کردهامویان از ذم علویان به گوشهاي آنان تزر و فهمیدند که مقاصد و اغـراض بنـی امیـ

                                                
 . براي ولی و بازماندة اواختیاري و قدرتی قرار دادیم، یعنی هر کس مظلوم کشته شود. 33سورة اسرا آیۀ  - 291
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مانند کسانی که بدون لیاقت و اهلیت دعوي ، آن بوده که در نظر آنها جلوه گر شده بود و به مراحل از خالفت اسالمی دور بودند
  . یا غیرذلک، ددانند و نویسن) ص(مقامات عالیه کنند و خود را در ردیف حضرت محمد

به عقیدة مسلمین مجدد آیین محمدي و مروج دین قویم اسالم و ظـاهر کننـدة احکـام واقعـی و     ) عج(همچنین مهدي موعود  
  . براندازندة بناي ظلم و جور و فسق و فجور و شک و ظنّ خواهد بود

ص موعود زنده کننـدة حقیقـت دیـن حـق و     آنچه با عقیدة همۀ مللی که این انتظار را دارند تطبیق شود آن است که این شخ  
و تمدن حقیقی را که پایـۀ  ، مذهب قویم و نجات دهندة مؤمنین است از بحران وخیم که در سراسر روي زمین ظاهر و هویدا شود

و مخـالفین حـق و دیانـت را کـه در حقیقـت کشـندگان       ، آن به احکام دیانت استوار شده در اقطار و آفاق منتشر خواهـد سـاخت  
و دست از جنگ نخواهد کشید مگر وقتـی کـه تمـام دنیـا اطاعـت او را      ، و سایر فداکاران راه دیانتند از بین خواهد برد) ع(نحسی
  . این طور قیام البتّه فوق العاده بلکه فوق طاقت و قدرت بشریت است؛ کنند
چـه  ، یکی باشد) ع(ت او با حقیقت حسینبوده و حقیق) ع(تواند به آن اقدام کند که در جمیع امور قائم مقام حسین کسی می  

همان یک حقیقت است که در یک زمان صاحب خود را به مغلوبیت و کشته شدن واردار نموده و در زمانی او را غالب و مطـاع  
  . کند زیرا صاحب حقیقت فانی در حق و تسلیم امر و ارادة او است و هر چه رضاي او باشد اجرا می، جمیع اهل عالم گرداند

چه عموم ملل بالطّبع منتظر صلح کلّ و اصالح حقیقی جامعۀ خود . این شخص است که جمیع ملتها منتظر مقدم شریف اویند  
ث می، هستند ولی گم کرده ، »هر کس به زبانی صفت حمد تو گوید « : شوند  منتها هر دسته او را به نامی خوانده و به چیزي متشب

چه هر شخصی اگر مصیبت یا گرفتاري براي او رخ دهـد منتظـر رفـع آن    ، ر همین انتظار استبلکه الزمۀ بقاي نوع بش، یکی است
  . ماند است و اگر این انتظار نباشد میل زیست کردن در دنیا براي او نمی

ش انتظاري که نسبت به دنیا است پیدای: پس این انتظار هم نسبت به شخص و عائله و هم نسبت به جامعه و دنیا موجود است   
است در عالم که صاحبان ملل و مذاهب براي ظهور این مقصد انتظـار شـخص فـوق العـاده اي را      یصلح کلّ و انتظار تمدن حقیق
  . دارند که عالم را اصالح کند

  . پس هر سرو پا برهنه نتواند بدون مدرك و دلیل دعوي این مقام جلیل را داشته باشد  
  زاده باید عشق رامردم آ      مرد کار افتاده باید عشق را 
  سرّ جانان را نه هرگز الیقی      تونه کار افتاده اي نه عاشقی 

هـر چنـد در ظـاهر    ، کننـد  قیام حسینی و قیام مهدوي هم در بعضی امور تعادل دارند و اخـتالف پیـدا نمـی   : این دو قیام یعنی   
ولی قیام مهدوي عالوه بر غلبۀ معنـوي غلبـۀ   ، شتبلکه ظاهراً هم تناقض خواهند دا. بینونت کلّی از حیث مقدمات خواهند داشت

این مطلب بر هر منصـفی کـه در   . تا کنون هیچ قیامی با قیام او مقابله نکرده است) ع(از زمان حسین. صوري را نیز دارا خواهد بود
  . جادة اعتساف و تعصب وارد نشود واضح و روشن است

ت و که سدي شد در مقابل دعاوي باطله تا مدینۀ فاضلۀ انسانی، دارا استدر حقیقت مزیت دیگري را نیز ) ع(پس قیام حسین  
  . را آشکار سازد) عج(دیانت را از این سیل بنیا نکن نجات دهد و عظمت و اهمیت قیام مهدي 
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است ائمۀ زمان یمعجزات بعد و س، هیام یانقراض بن، پس از عاشورا ينهضتها، آثار عاشورا -20

  عباس یبن
  

  ي انقالب بر ضد بنی امیه ابتدا
خفتگان غفلت را بیدار کرده به ملّتی که از همه جهت در مقابل ظلم و جور قائـدین ظـالم و خونخـوار بـه     ) ع(نهضت حسین  

و سـالطین  ، راه فرار از همه جهت و از هر حیث براي آنان مسـدود شـده بـود   ، جبر و اکراه سر اطاعت فرود آورده و بیچاره شده
جان ، کردند نامیده بودند مستبدانه و برخالف قوانین اسالم و عدل و مساوات با آنها رفتار می) ص(را جانشین پیغمبرجور که خود 

  . تازه و روح نوینی بخشیده راه اصالح را براي آنها باز کرد و طریق خالصی از ظلم و جور را نشان داد
واهان نمـود و تخـم عـدالت و برابـري را در قلـوب مسـلمین       در حقیقت اول کسی که عمالً مخالفت با خودخواهی و خودخ  

دانستند و آنهـا را چـون    چه در آن زمان دستۀ درباریان خود را از همه حیث صاحب اختیار افراد مسلمین می، بود) ع(پاشید حسین
و عار تـرجیح داد کـه   کشته شدن را بر ننگ ، راضی به این وهن و پستی و ذلّت نشده) ع(حسین بن علی، کردند بندگان فرض می

  :خودش فرماید 
عار اَولی منْ دخُولِ النّارِ    اَلْقَتْلُ اَولی منْ رکوبِ العارِ    292والْ

چون او اقدام به این امر کرد چشم و گوش ملّت باز شده گروهی به طرفداري حق قیام کـرده و در حقیقـت حـزب عـدالت       
هر گوشـه انجمنـی بـر ضـد دولـت و سیاسـت آن       . سالمی افراد زیاد پیدا کردطلب تشکیل یافت و به تدریج در اطراف مملکت ا

  . کردند زیاد شدند قیام می) ع(هاي انقالبی که به نام خونخواهی حسین منعقد و دسته
  

  ظهور انقالب در کوفه 
بن صـرد خزاعـی کـه     جمعی به ریاست سلیمان، و مسکن مرتکبین قتل او بود) ع(ابتدا از خود کوفه که مقرّ ضدیت با حسین  

نماید قیام کردند و عراق را از ممالک امـوي مجـزّا نمـوده    )ع(و شیعیان بود و نتوانست در کربال یاري حسین) ع(از دوستان حسین
مختاربن ابی عبیدة ثقفی که از مردان نامور و جدي بود امارت کوفه را پیدا کـرد و بـراي محمـد حنیفـه کـه      . دولتی تشکیل دادند

جمع زیادي را از کسانی کـه در کـربال حاضـر شـده     ) ع(و به اسم انتقام از کشندگان حسین، گرفت بود بیعت می) ع(نبرادر حسی
  . بودند به قتل رسانید

این حکومت هرچند طولی نکشید و عـراق عـرب مجـدداً در اختیـار     . مدتی در عراق عرب مخالفت با بنی امیه حکمفرما بود  
ه گردیده رخنه در اساس سـلطنت آنهـا انـداخت   لکن ، ه قرار گرفتبنی امیمۀ انقراض دولت بنی امیچنانکـه پـاره   . این طغیان مقد

هر چند پس از این امر هم چند سالی سلطنت ، مقدمۀ انقراض آن سلسله بود، به دست خسروپرویز) ص(شدن نامۀ حضرت رسول
لکـن  ، میـه هرچنـد کـه مـدتی بعـد از ایـن قضـیه دوام کـرد        دولـت بنـی ا  . گذشت ولی به هرج و مرج می، در سلسلۀ ساسانیان بود

گـاهی در نزدیـک پایتخـت و گـاه در     ، کشمکشهاي داخلی غالبـاً بـود و حـزب مخـالف سـلطنت آنهـا در کشـور وجـود داشـت         
  . شهرستانهاي دور و اطراف کشور

ن نزد ملـل بیگانـه بـود بـراي عـراق      و اقدام به این امر شنیع که موجب رسوایی جمیع مسلمی) ع(همانطور که ننگ قتل حسین  
                                                

 . و تحمل ننگ بهتر از دخول در آتش است، ته شدن بهتر از تحمل ننگ وعاریعنی کش - 292
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کننـد و از مردمـانی کـه     به طوري که مردم شیعه از شنیدن اسم این شهر از آن واقعۀ جانسور یاد می، عرب و مردم کوفه باقی ماند
تحریـک  بلکه نام کوفـه نـزد شـیعه بـا بیوفـایی تـوأم و حـس انزجـار را در آنهـا          . شوند در آن زمان در آنجا ساکن بودند متنفّر می

ولی افسوس که این امـر جبـران فعـل    ، همچنین ابتداي مخالفت با بنی امیه نیز از همانجا شروع و به سایر بالد سرایت کرد. کند می
ولـی قیـام آنهـا مقدمـۀ قیامهـاي      ، کند و آن ننگ براي آن مردم که بیوفایی کردند باقی اسـت  را نمی) ع(شنیع ارتکاب قتل حسین
عبداهللا بن زبیر نیز در حجـاز خـروج کـرد و قضّـیۀ     ، چنانکه در هنگام خروج مختار و سلیمان در عراق. گردید دیگر به این نام نیز

چنانکه اذیتهاي او نسبت بـه  ، ولی مقصود اصلی عبداهللا اشغال مقام خالفت و سلطنت بود. را دست آویز خود نمود) ع(قتل حسین
  . کند محمد حنفیه این مطلب را واضح می

  ت خالفـت خـود     . خروج کرد) ع(ب بن قعقاع خزاعی از کسانی بود که براي انتقام از قتلۀ حسینمسییزید بن معاویـه در مـد
کرد یزیـد   این اقدام را نمی) ع(اگر حسین. مرتّب مشغول کشمکشهاي داخلی بین رؤساي قبایل بود و یک روز به راحتی نگذرانید

ش و لهو و لعب می گردید و حقایق دیانت به کلّی مستور میشد  به راحتی مشغول تعی .  
مخصوصاً در اواخر آن دولت که اختالف خانوادگی نیز در میـان آنهـا   ، بعد از یزید نیز غالباً این زد و خوردها وجود داشت  

  . ندحتّی عمر بن عبدالعزیز را که مخالف مقاصدشان بود مسموم نمود، پیدا شده راجع به خالفت با یکدیگر نزاعها داشتند
  

  ظهور بنی عباس و انقراض بنی امیه 
رئیس . مخالفتی بود که از خراسان شروع گردید، آخرین شورشی که بر ضد بنی امیه واقع و منجر به انقراض آن سلسله شد  

خالفت را به شورشیان ابو مسلم مروزي بود که خالفت را از بنی امیه گرفت و مروان حمار آخرین خلیفۀ بنی امیه را از بین برده 
بود بیعت ) ص(ابومسلم با عبداهللا سفّاح که از اوالد عباس عموي پیغمبر، قبول نفرمود) ع(و چون حضرت صادق. بنی هاشم داد

را به سوي خود  293عبداهللا سفّاح در ابتدا قلوب بنی امیه. کرده و سلسلۀ بنی عباس که چندین قرن طول کشید تأسیس گردید
پس از آن هفتاد هزار نفر از آنها را در یک ، به تفصیلی که در تواریخ مذکور است گرد خود مجتمع نمود متوجه ساخته آنها را

برادرش نیز که والی شام بود جمع کثیري را به قتل رسانید و تمام خاندان بنی امیه از بین . روز در قصر خالفتی به قتل رسانید
هجري قمري حکومت و خالفت مستقلّی  136میالدي مطابق  756در اسپانیا در سال به جز یک نفر که اتّفاقاً فرار کرد و ، رفتند

و در حقیقت تجزیۀ ممالک اسالمی از زمان خالفت بنی عباس شروع . که قریب دویست و پنجاه سال طول کشید، تشکیل داد
ف بنی عباس بود و سلطنت بنی امیه محدود و منح، شد بلکه در آنجا . صر به مملکت اسپانیا بودولی بیشتر ممالک اسالمی در تصرّ

و غالب سالطین آنها نیز داراي . چنانکه تاریخ شهر طلیطله شاهد این مطلب است، نیز غالباً مشغول زد و خوردهاي داخلی بودند
ب به ناصر فقط در زمان عبدالرحمن ملق. اهمیت فوق العاده نبوده و نسبت به خالفت بنی عباس تحت الشّعاع واقع شده بودند

  . ولی عظمت حقیقی سلطنت بنی امیه همان موقعی که در شام خالفت داشتند و آن نیز دوام زیادي نکرد، عظمتی پیدا کردند
یزید در ظرف سه سال خالفت خود یک امر ، سبب انقراض آن دولت اعمال ظالمانۀ یزید بن معاویه و سایر خلفاي جور بود  

با شعائر اسالمی دشمنی کرده و هتک حرمت مقدسات اسالم که . لمین باشد به جا نیاوردشایسته اي که موجب جلب قلوب مس
  :و موجب برافتادن خاندان معروف اموي گردید ، عترت و حرم خدا و دارالهجره بود نمود

  با ما نه که با خدا در افتاد    هر کس که زکین بما در افتاد 

                                                
ک روز و کشتن آنها در مدت کم دور یک جا و ین عده در یچه اجتماع ا، دینما یظاهراً مبالغه واغراق م ین عدد ذکر شده ولیز همیخ  نیدر توار  ٢٩٣

 . ن اندازه باشدیه که به دست سفاح کشته شدند ایاُم یروان بنیا آنکه مجموع  پ، یعدة آتها باشد يادیو ممکن است اشاره به ز؛ رسد یبه نظر م
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که به کشته شدن خود ، اثر قوت نفس و ارادة سنیۀ حسینی و اعجاز کامل او است شود که همۀ اینها در اینجا نتیجه گرفته می  
  . تمام عالم اسالمیت را از لوث وجود این عناصر شریره و ارواح خبیثه پاك و پاکیزه گردانید

  . این خون پاك که صاحبش خون خدا و ثاراهللا بود پاك کننده و رافع کثافات جامعۀ مسلمین گردید  
  

  )ع(عجزه از قبر مقدس حسین ظهور م
محلّی . لذا داراي قدر و شرافت است، نیز مهبط روح مقدس او و قفس آن طایر فضاي الهوت بود) ع(و چون جسد حسین  

ك و با قدر است  هم که آن جسد در آن مدفون می   :باشد متبرّ
  سالها سجدة صاحب نظران خواهد بود    بر زمینی که نشان کف پاي تو بود 

خارق العاده پس از وقعۀ کربال از قبرش به واسطۀ اضافۀ تشریفیه که به بدنش پیدا کرده بود و آن بدن نیز به روح  اثرات  
چند مرتبه درصدد خرابی و منهدم ساختن آثار قبر برآمدند و هر یک از : نویسند  چنانکه می، مقدسش نسبتی داشت ظاهر شد

ل چنانکه شیخ طوسی در امالی خود که قضیۀ آب بستن و نبش قبر را در زمان متوکّ .294متصدیان آن امر به بالیایی مبتال شدند
در بحاراالنوار نیز بعضی حکایات . کسی که مرتکب آن امر گردید خوابی دیده و صورتش سیاه شد: نویسد  ذکر کرده و می

  . راجع به این موضوع ذکر شده
و ممکن است ارواح قویه به واسطۀ این امور انتقام از مرتکبین  البتّه هر چه منتسب به شخص بزرگ باشد محترم است  
  . )شود این مطلب پس از مطالعۀ کتب مربوطۀ به مخابرة ارواح معلوم می( . بکشند
  . کشند انتقام بعضی امور را می، در کتاب عالم ارواح و اسرار مکنونه ذکر شده که بعضی ارواح به واسطۀ قوت اراده و سلطه  
تواند از کسانی که هتک حرمت جسد و  که داراي قوت و ارادة کامل است می) ع(صورت روح مقدس حسین در این  

ولی توجه نفوس ، توانیم بگوییم مقام خودش باالتر است از اینکه به این امور اعتنا نماید بلکه می، اند انتقام بکشد قبرش نموده
  . دشو پیروان و عالقۀ دلهاي مؤمنین موجب انتقام می

چنانکه قضیۀ توپ بستن روسها به گنبد مطهر حرم حضرت ، سایر ارواح نیز به فراخور کمال خود همین قدرت را دارند  
چه اشخاص بزرگ و نوابغ در حقیقت همیشه ، ها گردید موجب انقراض امپراطوري معظم سالطین روسیه و تزاریست) ع(رضا
  :اید سعدي فرم. اند و براي ایشان مرگی نیست زنده

  مرده آن است که نامش به نیکی نبرند    سعدیا مرد نکو نام نمیرد هرگز 
هِم یرْزقُونَ : نیز مرگ نیست ) ع(از براي حسین   ب ر عنْد یاءلْ اَحواتاً ببیلِ اهللاِ اَملُوا فی س ذینَ قُت بنَّ الَّ سال تَح295و .  

  »هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق « 
عمان سامانی در اشعار خود در پیام ؛ زندگی جاوید دارند، روان او نیز که در راه محبت او جان خود را فدا نمودندبلکه پی  

  :گوید ) ع(حضرت حق به حسین
  دولتت را تا ابد پایندگی  عاشقانت را دهم من زندگی 

وقوع یک مرتبۀ آن شاید مورد تردید  قضیۀ سربریده و تالوت قرآن معروف است و، فرمود بعد از شهادتش نیز هدایت می  
  . نباشد

                                                
 . رجوع شود به سلطنه الحسین جلداول - 294
 . خورند بلکه آنها زنده و نزد خداي خود روزي می، اند مرده اند یعنی گمان نکنی کسانی که در راه خدا کشته شده. 169سورة آل عمران آیۀ  - 295
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  )ع(مرام علی بن الحسین

از این رو توانستند حفظ اساس تشیع و . نیز همان مرام را تعقیب نموده و بر همان و تیره مشی کردند) ع(ائمۀ بعد از حسین  
  . واقع و حقیقت همان مرام بودبود ولی در ) ع(هر چند مرام هر یک از آنان به ظاهر مخالف اقدام حسین. دیانت کنند

زیرا اگر به خونخواهی ، پس از قضیّۀ کربال گوشه گیري کرده از ریاست صوري دست کشید) ع(چنانکه علی بن الحسین  
و بنی امیه چون ، ه به واسطۀ تعدي زیاد و تسلّط آنها ترس داشتند محتمل بود یاري او نکنندکرد مردم که از بنی امی پدر قیام می

به عالوه . بردند را به واسطۀ قتل حضرتش از بین می) ع(نوز صورتاً اقتدار داشتند و ضعف آنها ظاهر نشده بود دودمان حسینه
خواهد از مرام او تعقیب  پسرش نیز می، به قصد سلطنت قیام کرده و نتوانست به مقصود برسد) ع(کردند که حسین مردم گمان می

توان گفت پس از قتل یزید مقدمات و اسباب سلطنت  در صورتی که می. بخشید نتیجه   می برعکس) ع(لذا مقصود حسین، نماید
) ع(زیرا قلوب مردم حجاز و عراق به واسطۀ وقعۀ کربال و ظهور مظلومیت حسین، نسبتاً مهیا بود) ع(براي حضرت علی بن الحسین

نها وارث حقیقی آن حضرت باقی ماند که به اسارت به شام ت) ع(و خاندان رسالت و اینکه همۀ پسرهاي او کشته شده و فقط علی
بن یزید نیز آن  يةویژه پس از آنکه معاو؛ بدو متوجه بود و بیشتر او را معرّفی نموده و مظلومیت او را آشکار کرده بود، رفت

لی مع ذلک آن حضرت و. حضرت را در مسجد جامع شام باالي منبر براي خالفت معرّفی کرده خود را از خالفت خلع نمود
عزلت و گوشه نشینی را ترجیح داد و در ضمن مردم را از قبایح افعال و اعمال بنی امیه آگاه ساخت و قضّیۀ کربال را به خاطر آنها 

ز فرمود تا ا ۀ کربال را به مناسبت تذکار میکه در بسیاري از مجالس حتّی بنا به بعضی اقوال در مجالس عروسی نیز قضی، آورد می
  . ها محو نشود و حس انتقام از بین نرود خاطره

  
  ) ع(رویۀ حضرت باقر

نهایت امر آنکه ، نیز که پس از پدر مقتداي شیعه بود همین رویه را پیش گرفت و عزلت اختیار کرد) ع(محمدبن علی الباقر  
چه ، ه دست از آنها برنمی داشتندباز هم بنی امی. درجۀ فقاهت صوري آن حضرت غلبه داشت و دعوتش سرّي و محرمانه بود

است و مردم با بودن آنها توجه به بنی امیه ) ع(دانستند سد محکم و متینی که در جلو سیل ظلم آنها هست وجود اوالد علی می
راي در میان مردم و راه باز کردن مردم ب) ع(چنانکه حکایت حج کردن هشام بن عبدالملک و وارد شدن علی بن الحسین. ندارند

و پرسیدن هشام که این شخص که بود ؟ و جواب بودن فرزدق شاعر به قصیدة غرّائی ، آن حضرت از میان جمعیت هنگام طواف
  . معروف است، و به غضب آمدن هشام و امر او به حبس فرزدق، در مدح و ستایش آن حضرت

در . ه مسموم گردیدنیز توسط بنی امی) ع(رحضرت باق. پس از قضّیه به دستور بنی امیه مسموم شد) ع(علی بن الحسین  
ولی خود بنی امیه معرفت به حال ؛ صورتی که به ظاهر مخالفتی با بنی امیه نداشتند و مانند سایر افراد مسلمین یا فقهاي آنها بودند

  . لذا عداوت کامل با آن بزرگواران داشتند، آنها و توجه مسلمین به آنان داشتند
  

  )ع(دحضرت جعفربن محم
با آنکه . شد به ظاهر نیز داراي اهمیت علمی بوده و در عداد ائمۀ اسالم و مشایخ محسوب می) ع(حضرت جعفربن محمد  

سلطنت براي او به خوبی و بدون زحمت و جنگ آماده و مهیا شد و ابومسلم خراسانی پس از آنکه دولت بنی امیه را منقرض 
آن حضرت چون دید که با داشتن مقام سلطنت . ا حضرتش به خالفت بیعت کندبه خدمت آن حضرت آمده خواست ب، نمود

نخواهد توانست به نشر حقایق و احکام برسد و وضعیت خالفت نیز در آن زمان غیر وضع اوایل قرن اول هجري بود و مردم با 
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) ع(خواست خالفت کند به سیرة علی یحضرتش نیز اگر م، طرز رفتار خلفاي بنی امیه و تجمل عادت کرده و تربیت شده بودند
و به عالوه نظري که مردم آن . براي او هم ممکن بود پیش بیاید لذا قبول نکرد) ع(و همان اشکاالت زمان علی ، کرد رفتار می

داشتند در موقع قبول سلطنت ممکن بود منقلب شود و آن حضرت را نیز در ردیف خلفاي سابق ) ص(زمان با اهل بیت رسول
زیرا کسی را ، سپس ابومسلم با یکی از بنی عباس بیعت کرد. لذا آن حضرت انزوا و عدم معروفیـت را مقدم داشت، کنند گمان

  . دانست غیر از بنی هاشم الیق خالفت نمی
آن حضرت فرصت به دست ، در بین جنگهاي بنی امیه و بنی عباس و اختالفات داخلی که در ممالک اسالمی پیدا شده بود  
ورده احکام واقعیۀ اسالم و معارف حقّه را که در میان مردم خیلی کم شده و مجهول بود و به جاي آنها به توسط قیاس و آ

در میان مردم منتشر ساخت و پیروان آن حضرت زیاد شده و جمعیت شیعه ظاهراً بیشتر از سابق ، شد استحسان احکامی جعل می
که معروف است چهارصد نفر از آن حضرت ، لوم اسالمی در زمان آن حضرت زیاد شدندو راویان احادیث و متعلّمین ع. گردید

از این جهت مذهب تشیع به نام . است) ع(و اکثر روایات شیعه از حضرت باقر و صادق ، کردند روایت احادیث و اخبار می
حنبلی و ، مالکی، ل مذاهب حنفیحضرت صادق که از جمیع ائمه بیشتر نشر احکام کرد منسوب و به مذهب جعفري در مقاب

  296. شافعی معروف است
باالخص در آن زمان ، شد این نشر و رواج براي احکام میسر نبود اگر آن حضرت خالفت صوري را نیز عهده دار می  

متر ه ککرد باز به امور شرعی هم رفتار می) ع(اگر به سیرة علی، ممالک اسالمی به منتها درجۀ عظمت و وسعت رسیده بود
  . شده بود) ع(چه وسعت مملکت اسالم در آن زمان دو برابر زمان حضرت امیر، توانست برسد می

شد و انظار و  ت واقعۀ طف کاسته میکردند از اهمی به عالوه پس از قضیۀ کربال هر یک از ائمه اگر سلطنت را قبول می  
به طوري که آن را در ردیف سایر جنگهایی که در عالم بین ، رفت میافکار مردم از آن قضیه برگشته به تدریج اهمیت آن از بین 

  . کردند سالطین و ممالک واقع شده گمان می
  )ع(موسی بن جعفر

هارون ، که به انتشار و توسعۀ مذهب افزوده گشت و عدة اصحاب و پیروان زیاد شدند) ع(در زمان حضرت موسی بن جعفر  
دشمنی هارون به حبس و شهادت حضرت منجر ، کرد مخالفتی با خلفا اظهار نمی) ع(به وحشت افتاد و با آنکه حضرت کاظم

  . انظار را به خود جلب کرده عظمت کربال را به یاد آنها آورد) ع(و مظلومیت حضرت کاظم، گردید
  

  )ع(والیتعهدي علی بن موسی الرّضا

                                                
که بزرگان آنها ، تن و منحصر شدن مذاهب در اهل سنت به این چهار مذهب در اوایل قرن پنجم هجري در زمان القادر باهللا عباسی بودرسمیت یاف - 296

وچون . دیدند اختالف و تشتت آراء در احکام فقه خیلی زیاده شده جلساتی تشکیل داده و مشورتهایی نمودند که مذاهب را محدود نموده وتقلیل دهند
تصمیم گرفتند از مذهب فقهاي گذشته انتخاب کنند وپیروان این چهارنفر چون عده شان زیاد بود مال ، شد مر نسبت به رؤساي زنده میسر نمیاین ا

شریف بزرگوار سید مرتضی علم الهدي که از . فراوانی خرج کردند و به مذاهب خود رسمیت دادند و  از طرف خلیفه منحصر به این چهار مذهب شد
رخواست نمود ترین فقهاي متقدمین و متأخّرین شیعه و خدمات زیا دي به تشیع نموده و مورد احترام خلیفه نیز بود از خلیفه القادر باهللا مالقات و دبزرگ

و هشتاد هزار دینار سید همۀ دارایی خود را فروخت . او نیز صد هزار دینار طلب نموده. که مذهب جعفري نیز به رسمیت شناخته شود تا تقیه مرتفع گردد
از این رو مذهب تشیع ، ولی متأسفانه آنها همت ننموده و از قبول خودداري نمودند، تهیه کرد و براي بقیه با افراد شیعه مذاکره نمود که تهیه کنند

مصائبی که بعداً براي شیعه تا این زمان نمودند  و اگر آنها از فداکاري سید بزرگوار علم الهدي تبعیت می. رسمیت نیافت و مذهب پنجم اعالم نگردید
  . شد پیش آمده واقع نمی
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صرار زیادي که مأمون در بیعت کردن با آن حضرت هم با ا) ع(نظر به تعقیب سیاست کربال بود که حضرت علی بن موسی   
که قبـول فرمـود مشـروط برآنکـه در امـور      ، حتّی والیتعهدي را هم قبول نکرد مگر پس از اصرار زیاد مأمون. داشت قبول نفرمود

  . سیاسی و کشوري و عزل و نصب مأمورین دخالت نکند
خواست به مردم بفهماند که علی بن  دن به علویین بود و میهر چند بعضی گویند مقصود مأمون خفیف کردن و اهانت رسان  
ولـی آنچـه بـا    . و حضرت قصد او را ملتفت شده لـذا قبـول نفرمـود   ، باشد سلطنت طلب است نیز که بزرگ علویین می) ع(موسی

حضـرتش تفـویض    کند آن است که مأمون در ابتدا با عقیدة کامل و عزم راسخ خواسـت خالفـت را بـه    ظاهر تواریخ مطابقت می
خواست که شیعه و همچنـین ایرانیـان    و شاید ضمناً می، دانست که خالفت حقّ آن حضرت است کند و نظر بدي نداشت بلکه می

  . داشتند از خود راضی و به سوي خویش جلب نماید) ع(را که غالباً طرفدار علویین بودند و عقیدة کاملی به اوالد علی
مـذهب تشـیع نسـبتاً علنـی شـده و رونقـی       ، واسطۀ اهمیت و انتشار نام آن بزرگوار در اطرافو چون در زمان آن حضرت به   

انتشار حقیقت والیت و وصایت نبوت نیز در زمـان  ، بود) ع(گرفت بلکه همانطور که انتشار احکام شرع به توسط حضرت صادق
چنانکه ، رت داده و سلسلۀ رضویه نامیده شده اندلذا بعضی از سالسل صوفیۀ شیعه نسبت خود را به آن حض؛ بود) ع(حضرت رضا

رسانند داللت بر انکار ائمۀ بعد  ولی هیچیک از این دو نام که فقط انتساب را می. در احکام ظاهر به مذهب جعفري معروف شدند
نحـل در سـابق معتقـد بـه     ائمۀ بعد را نیز قبول دارند و اگر کسانی طبق تـواریخ ملـل و   ) ع(بلکه معتقدین به حضرت رضا. کند نمی

  . امروز نامی از پیروان این مذهب شنیده نشده است، بوده و وجود داشته اند) ع(امامت بن علی الهادي 
هاي اطرافیان خود خورده و ترسید که مبادا مردم  مأمون فریب وسوسه، پس از چندي که از والیتعهدي آن حضرت گذشت  

  . موم کردلذا آن حضرت را مس، از او روگردان شوند
از جملـه در تـذکار قضـیۀ کـربال تأکیـد      ، آن حضرت با مقام و قدرت ظاهري که داشت بیشتر در نشر حقایق تشـیع کوشـید    

لی جدي الْحسین ع کفَاب لی شَیء باکیاً ع ت نْ کنْ و منظور این بـود  ، منسوب به آن حضرت است، 297) ع(زیادي داشت و حدیث ا
  . ها محو نشودکه اهمیت قضیه از خاطر

  
  )ع(ائمه بعد از حضرت رضا

. بعد از پدر نزد مأمون محترم بود و مأمون دختر خود را به حبالۀ نکاح آن حضرت درآورد) ع(حضرت محمدبن علی الجواد  
بـه طـوري کـه دختـر     ، علنی گردید) ع(چون مأمون در گذشت کار دگرگون شده و دشمنی کامل بنی عباس نسبت به اوالد علی

را در سنّ بیست و پنج ) ع(شوهر خود حضرت محمد بن علیّ الجواد، مون به امر عم خویش معتصم که خلیفۀ بعد از مأمون بودمأ
پس از آن شـیعیان هیجـان کـرده آن جسـد پـاك را      ، بدن مبارکش سه روز در میان کوچه و بازار افتاده بود. سالگی مسموم کرد

ش موسی بن جعفرحرکت داده تشییع و غسل داده در مزار ج دفن کردند) ع(د .  
به طوري سخت گرفتند که رفت و آمد دوستان نزد آنها محـدود  ) ع(بر حضرت هادي و عسکري ) ع(پس از حضرت جواد  

توانسـتند خودشـان بـه     آن دو بزرگوار به هیچ وجـه نمـی  . و باالخره هر دو به امر خلفاي بنی عباس مسموم شدند، بلکه ممنوع بود
بـه نـام آنهـا مخفیانـه در اطـراف       299و جنید بغدادي 298از این رو مشایخ و مأذونین همچون سرّي سقطی، یت پردازنددعوت و هدا

                                                
 . گریه نما) ع(یعنی اگر بخواهی بر چیزي گریه کنی بر جد غریبم حسین  - 297
سرّي بر وزن فعیل به . را نموده بود) ع(درك خدمت حضرت جواد و حضرت هادي 253یا  251ابوالحسن سري بن مغلس سقطی متوفی دررمضان  - 298
بود مورد ) ع(اند و یکی از آنها که معاصر حضرت صادق  در بین اصحاب ائمه چند نفر به نام سرّي بوده. ی برگزیده و با شرافت و رئیس قوم استمعن

 . لعن آن حضرت واقع شد که او وبنان و بزیع را لعن فرمودند و او قریب یک قرن قبل از سرّي سقطی بود
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  . کردند دعوت می
  

  )عج(مهدي موعود و قائم منتظر 
که بنا به عقیدة شیعه زنده است از خوف بنی عباس پنهان گردید و ) ع(فرزند حضرت عسکري ) ع(بن الحسن  حجةحضرت   
  . ولی از بصائر پنهان نشد و دلهاي بینا از زیارت جمال مبارکش محروم نیستند، ون مخفی از ابصار استتاکن

از اخبـار دینـی ملـل    . لکن از محاالت نیست، باشد و مخالف با سنّ و عمر طبیعی بشر است زنده بودن او هر چند از نوادر می  
بـا  . 301)ع(و مانند حضرت خضر و حضرت الیـاس  300مانند عمر حضرت نوح؛ شود که سابقاً نیز اینطور عمرها بوده است معلوم می

ولی ، هر چند قبول این امور تعبدي است و عقلی نیست، مخالفت با طبیعت نیز اشکالی ندارد و ممکن است جزء معجزات گرفت
کنـد   قدرت پیدا مـی ، وقتی کامل شد به عالوه نفس انسانی. شیعه چون منابع موثّقه در صحت آن دارند لذا تعبداً آن را قبول دارند

  . کرد ها را زنده می مرده) ع(چنانکه عیسی، براینکه بدن خود را نیز اگر خواست حفظ کند
موقعی ظاهر شود که استعدادات روحی و کماالت نفسانی براي تابعین پیدا گردد و چون ظاهر شود ظلم ) عج(مهدي موعود  

لـذا ابتـدا بـه نـام     ، باشـد  و شهادت او بیشتر از مصـائب سـایر اجـدادش مـی    ) ع(ضیۀ حسینو چون اهمیت ق. کند و فساد را محو می
کنند منقرض خواهد نمـود و کسـانی را کـه طبـق      و یزیدیان را که همیشه افساد در روي زمین می، خونخواهی او قیام خواهد کرد
مقصـد  ) عـج (ن و یزید در واقع حق و باطل اسـت و قـائم   مقصود از حسی. کنند از بین خواهد برد منظور و اعمال بنی امیه رفتار می

  . را ترویج و پیروان مسلک یزید را هالك فرماید) ع(حسین
  

  )ع(نتیجۀ قیام حسین
ثانیـاً بـراي برانـداختن    . اوالً و بالذّات براي حفظ اسالم و تحکیم بناي آن ایجاد شـد : پس قیام حسینی نهضتی تولید نمود که   

لواي باطل و خالف بودند در هر جا و هر زمان بوده باشد تا به برگشتن خالفت حقّه به اهل آن که بنی هاشم بنی امیه که صاحب 
ولـی  ، و هر چند اساس سلطنت بنی امیه به واسطۀ جـدیت ابومسـلم خراسـانی واژگونـه گردیـد     . هستند منجر شود) ع(و ائمۀ هدي

لـذا بـه مالحظـاتی نهضـت بـه عنـوان دیگـر و شـکل         ، د را ظاهر نسـاخت اسالم به طوري که مقصود بزرگان بود مقام حقیقی خو
بودند نام آن بزرگوار را در میان شیعه انتشار دادنـد و گـاهی بـه انشـاد اشـعار      ) ع(که از اوالد حسین) ع(ائمه ، دیگري جلوه کرده
  . کردند امر فرموده و زنها نیز در پس پرده استماع و گریه می) ع(مدح و مصیبت حسین

خواستند که این نهضت تا کار خود را انجام ندهد و اسالم را به پایۀ اصلی آن و عـالم   مقصود از بین نرفتن این نام بود و نمی  
  . گیري و تهذیب اخالق بشر و رفع اختالف نرساند از بین برود

ام   ) ع(حضـرت رضـا  . البتّه ظهور این حقایق جـز در لـواي صـاحبش کـه حضـرت قـائم اسـت امکـان پـذیر نیسـت             نیـز در ایـ
لی جدي الْحسین: والیتعهدي ترویج تام نمود  ک عفَاب لی شَیء باکیاً ع ت نْ کنْ ا ایـن بنـا را بـراي شـیعه گذاشـتند تـا       . فرمـود ) ع(و

                                                                                                                                                            
یا  298وفاتش در سال ، و آن حضرت او را وعدة بهشت داد، بود) ع(ي شیخ طایفه و از اصحاب حضرت عسکري ابوالقاسم جنید بن محمد بغداد - 299

 . بود 299
سپس ، سال هم پس از آن به دعوت مشغول بود 950سال قبل از نبوت زندگی کرد و  850رسیده حضرت نوح ) ع(به طوري که ازحضرت صادق - 300

 . شود یز پانصد سال عمر کرد که جمعاً دو هزار و سیصد سال میبعد از طوفان ن، طوفان واقع گردید
شد ) ع(براي تحصیل آن علم مأمور به خدمت خضر ) ع(و موسی ، باشد در حقیقت جهت باطنی آنها است که والیت می) ع(مراد از خضر و الیاس  - 301

 . و آن جهت در هر زمان زنده است و براي آن فنا نیست
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قیـامی   ایـن آخـرین  . از انظار محو نشود و آن بزرگـوار انتقـام از قتلـه بکشـد    ) عج(ملتفت نکات قضیه باشند که تا زمان ظهور قائم
  . شود کشیده می) ع(خواهد بود که در عالم واقع شود و آخرین انتقامی است که از دشمنان حسین

این شخص به عقیدة ما شیعه . برند لکن به اختالف اسم می؛ همۀ ملل تابعۀ انبیاي حقّه ظهور این چنین شخص را عقیده دارند  
یه اي که اولین شخص عالم توجه به آن داشته باشد و به آن اهمیت دهد بزرگ و البتّه قضّ، قیام خواهد کرد) ع(به نام انتقام حسین

  . پس اسرار کربال قابل احصا نیست، است و اهمیت آن به وصف نیاید
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  عهیرشیه نزد غیت قضیاهم، زنده است) ع(نیحس -21
  

  روح باقی است
از ( باشـد  و هر چند در افعال خود به ماده نیازمند می، زم آنروح چنانکه سابقاً نیز ذکر شده جوهري است مجرّد از ماده و لوا  

بلکه مرگ بـراي او حکـم   ، ولی در وجود و تشخّص احتیاج به ماده ندارد و به فناي بدن فانی نشود) این رو آن را نفس نیز گویند
در صـورتی  . ت برادر مرگ استتوان گف چنانکه خواب نیز نزدیک به مرگ و حال غشوه و بیهوشی هم می، تبدیل لباس را دارد

  . کند که روح انسانی در جمیع این موارد به کار خود مشغول و در سیر و حرکت است و در موقع خواب و اغما نیز تدبیر بدن می
  

  عقیدة نشو و ارتقا
اجـب و صـانعی   چنانکه با اثبات و، معروف است مخالف با تجرّد روح نیست 302عقیدة نشو و ارتقا نیز که از داروین انگلیسی  

و گمان مخالفت که در بعضی پیدا شـده بـه واسـطۀ اندیشـه نکـردن و تـدبر ننمـودن در اسـاس ایـن          ، براي عالم نیز مخالفت ندارد
بلی ظاهر این مذهب مخالف با عقیدة عمومی مسلمین بلکه مخالف عقیدة کلیۀ صاحبان ملـل و ادیـان اسـت و البتّـه     . مذهب است

 یر تکـامل ین فقـط از نظرسـ  یـ واذکـر نشـده ودر   يزیـ ولی به ظاهر در این باره چ، شد مردود بود غیبی می اگر تصریح به انکار مبدأ
و چـون از  . توان آن را از نظر مذهبی رد نمود مگر بـا بـراهین علمـی و فلسـفی     لذا نمی. ن باره اظهار عقیده نموده استیدر ا يماد

توانیم از طریق مذهبی آن را  لذا نمی، صریح با اصول دیانت هم ابراز نشدهبزرگان دین هم در رد این تصریحی نرسیده و مخالفت 
  303. بلکه آیاتی در قرآن است که به ظاهر مؤید این عقیده است، رد کنیم

به عالوه این عقیده مبتنی بر حدس است که مقید ظنّ هم نیست ، ولی جمعی هم در رد آن کوشیده و براهینی اقامه کرده اند  
استغناي از خالق یا مادیات و تغییر و تبدیل روح ، و بر فرض صحت اینکه در ادوار سابقه به شکل میمون بوده. به یقینتا چه رسد 
و این مذهب معتقد است که مبدأ قریب همواره در تطور و تحول . خود داروین نیز این قسمت را نفی نکرده است؛ شود ثابت نمی
بلکه مانند سایر ذاتیات به مجعولیت ذات مجعول است و گفتگـوي  ، جعول و بدون علّت باشدولی نه آنکه این تحول غیر م، است

  . باشد نیست و مخالف مبادي بعیده که مبدأ المبادي را شامل می، این مذهب فقط در مبادي قریبه است
کنـد کـه ایـن     ریح مـی دکتر شبلی شمیل مصري که از بزرگترین شارحین این مذهب است در خاتمۀ کتاب حقیقت خود تص  

  . مذهب با عقاید خداپرستی و اخالق به هیچ وجه مخالفت ندارد
ولی چون داروین در علوم طبیعی صحبت کرده و رشتۀ بحث او طبیعیات بوده لذا این قسمت را نفی نکرده و درصدد اثبـات    

                                                
302 - Darwin فلسفۀ داروین به عربی نیز به نام اصل االنواع ترجمه و . در گذشته است 1882متولد و در  1809در سنه ، طبیعی انگلیس است از فالسفۀ

عقیدة داروین در میان بعض . دکتر شبلی شمیل مصري که پیرو داروین بود در فلسفۀ تطّور و ارتقا کتابی نوشته و به طبع رسیده است. طبع شده است
در  4824و شماره » اصول تکامل « تحت عنوان  4820چنانکه در جریدة ایران شماره ، ولی اخیراً ایراداتی نیز بر او گرفته اند، ا قبول واقع شدهفالسفۀ اروپ

در  و کتاب نقد فلسفۀ داروین تألیف آیه اهللا مرحوم آقا شیخ محمدرضا مسجد شاهی، نیز ذکري شده است 4804این موضوع نوشته شده و در شماره 
  . بغداد به طبع رسیده

بعضی از حکماي مسلمین در ضمن . شود که در یونان نیز این عقیده بوده ولی از تواریخ استفاده می، مؤسس این مذهب به عقیدة مشهور داروین است
در فالسفۀ اروپا نیز این عقیده . بن یقظانمانند اخوان الصفا و ابوعلی بن مسکویه و ابن طفیل در رساله حی . فلسفۀ خود کلماتی مطابق این عقیده دارند

  . از جمله المارك فرانسوي در این باب بحث نموده است، قبل از داروین بوده
  . نگارنده این موضوع را در کتاب خود به نام سیر تکاملی و حرکت جوهریه مشروحاً ذکر نموده ام - 303
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  . هم برنیامده است
  

  بقاي تموجات و اصوات در فضا
شود و بدن آلتی بیش نیست و در همۀ مراتب حتّی در لمس که پست ترین مراتب احسـاس   ر میتمام افعال بدن از روح صاد  

حتّی اثر یک کالم که وجـود خیلـی ضـعیفی دارد از بـین     ، ماند آثار او نیز در عالم باقی می. کند است اضافۀ اشراقیۀ نفس کار می
توانیم اصـوات   نتشر است و به همین جهت به توسط رادیو میشود در فضا موجود و م بلکه تموجی که از صوت پیدا می، رود نمی

  . شود بلکه این تموجات به وسیلۀ ضبط صوت نگاهداري می. دور را بشنویم
حتّـی گوینـد عقیـده    . رود هیچ وقت از بین نمی، قائل است تموجات اصوات که در جو هوا وجود دارد 304ادیسون امریکایی  

را کـه در کـوه طـور کـرده     ) ع(ممکن است مناجـات حضـرت موسـی   ، و بزرگ بتوانیم بسازیم داشته که اگر رادیوي خیلی قوي
زیرا آن تموجات هر چند داخل در تموجات اصوات دیگر شده و از ما نیز دور گردیده لکـن فـانی   ، بگیرد و به توسط آن بشنویم

  . نشده است
نباشد و در جو هوا باقی بماند و به توسط رادیو شنیده شود در صورتی که صوت که ضعیفترین مراتب وجود را دارد فناپذیر   

پس روح که منشأ این آثار است به طریـق اولـی بـاقی و    ، و در فونوگراف و یا گرامافون نیز حبس شود با آنکه از عالم ماده است
  . فقط عالقه اي که به بدن دارد زایل شدنی است، غیرقابل فنا است

  اند از بدنم چند روزي قفسی ساخته    عالم خاك مرغ باغ ملکوتیم نیم از 
و اختراعات کنونی مانند رادیو و ضبط صوت و تلویزیون صحت آنچه را در ملل حقّه ذکر شده و در اسـالم بـه حـد اکمـل       

غیرَه و ال کبیرَه االّ: که در قرآن مجید فرموده ، کند بیان گردیده تأیید می ص رکتابِ ال یغاد هذا الْ صیهاما ل 305.  اَح  
بلکه اگر احسانی بینی یا ناسـزایی بشـنوي از   . ماند چنانکه مسموعات و مبصرات و مشمومات و سایر مدرکات در ذهن ما می  
تا چـه رسـد بـه    ، همچنین در کلیۀ عالم هم تمام افعال و اعمال باقی است. رود و باقی است بدون احتیاج به مکان خارجی نظر نمی

  . است چیزي که حقیقت همه
  

  بقاي آثار حیاتی روح 
و گـاه آثـار   ، شود چه خودش قویتر شده و تصرّفات او زیادتر گردیـده اسـت   روح هر چه کاملتر شد آثار حیاتیۀ او بیشتر می  

، ندشـو  مانند و فانی نمـی  حیاتیه هم که به توسط بدن از او صادر شده به واسطۀ شدت عالقۀ روح به آنها پس از فناي بدن باقی می
  . در صورتی که از آثار بالواسطۀ روح هم نیستند و به توسط بدن از او صادر    شده اند

چه ممکن است اهمیت یک موضـوع مـدتها بلکـه قـرون متمادیـه سـبب       ، شود ولی بقاي این آثار دلیل سعادت آن روح نمی  
ت موضوع سبب بقا شده و به توسط این آثار نام آن ولی این امر دلیل سعادت او نیست بلکه تنها اهمی، بقاي نام یک شخص بشود
بـرعکس  ( ، بلکه گاهی نسبت حیات را نیز به واسطۀ کمال آن روح در مرتبۀ سعادت از او سلب نکنند. رود شخص نیز از بین نمی

د دیگران بیشتر جلـوه  کماالت او را نز، زیرا اشتداد آثار حیاتیۀ روح) براشخاص دیگر در زمان حیات هم اطالق مرگ و فنا کنند

                                                
304 - Edison و اختراعات مهمۀ دیگر نیز از خود به ، از جمله مخترع فونوگراف است، زیاد است از فیزیکدانهاي بزرگ امریکا و داراي اختراعات

  . میالدي 1931وفاتش در  1847تولدش در سنه ، یادگار گذاشته است
  . تشود که این نامۀ عمل من هیچ کاري را از کوچک و بزرگ که بجا آورده ام فروگذار نکرده و ثبت نموده اس یعنی چه می. 49سورة کهف  - 305
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لْمِ اَحیاء: فرمود ) ع(دهد و ممکن است طوري شود که نام او از زبانها نرود که حضرت امیر می ع   306. اَلنّاس موتی و اَهلُ الْ
ارواح دیگر در مرحلۀ ترقّی ، برعکس. حیات دائم و خوشی را دارا شده اند، این قبیل ارواح به واسطۀ طی کردن راه سعادت  

اند و بعضی هم موجبات تنزّل خود را فراهم آورده و د ردرکات شقاوت قرار  و تکامل راه نرفته و آثار مهمه از خود باقی نگذاشته
هِم یرْزقُـونَ : از این رو در قرآن است . گرفته اند ب ر نْدع یاءلْ اَحواتاً ببیلِ اهللاِ اَملُوا فی س نَّ الَّذینَ قُتبسالتَح بـراي  : فرمایـد   کـه مـی  . و

ی از او صـادر گردیـده و آن اثـر موجـب         . »ثبت است بر جریدة عـالم دوام او  « ، شهید راه حق مرگ نیست چـه اثـر حیـاتی مهمـ
بـراي روح  . زندگانی جاوید او شده است که عالوه بر بقـاي روحـش در ایـن عـالم هـم نـام او در افـواه مـردم بـاقی مانـده اسـت           

چـه  ، ته شدن سبب تبدیل به احسن شده و تغییر لباس داده و یا منزل و مکان بهتري برایش مهیا گردیده استنیز این کش) ع(حسین
  . خارج شدن از قفس بدن براي ارواح کامله خوشتر است

  روم به روضۀ رضوان که مرغ آن چمنم      چنین قفس نه سزاي چو من خوش الحانی است 
لـذا  . شـوند  معـذّب واقـع          مـی   ، افتنـد  از بدن به مقامات و ورطات سختی می ولی براي ارواح شریره چون پس از خروج  

عـرض  ) ع(یک نفر یهودي خدمت امام حسن: چنانکه روایت شده . شود مرگ و بودن در بدن زندگی شمرده می، خروج از بدن
نْیا سجنُ الْمؤْمنِ و: کرد آیا صحیح است که جد تو فرموده  ة اَلدنرِ؟الْ جپس چگونـه  : عرض کرد . بلی درست است: فرمود 307کاف

اگر جاي مرا در آن عالم بدانی و از مقامی که من در آخـرت دارم  : گذرانم و تو با این تجمل هستی؟ فرمود  من به این سختی می
بري که اگر با وضعی  ی پی میو اگر آنچه براي تو مهیا است بدان، فهمی که چگونه با این تجمالت در زندان هستم آگاه باشی می

  . سخت تر از این هم در دنیا بمانی باز براي تو بهشت است
  

  زندگی روح پس از رفتن از این عالم 
حیات حقیقی براي کسانی است که روح را به واسطۀ علم وعمل و اخالق تکمیل کرده و به درجات انسانیت ارتقا یافته و به   

  . لم و روح کلّی موجودات معرفت پیدا کرده باشندبه جان عا، اسرار جهان پی برده
  آنکه بمیرد به سرکوي یار    زنده کدام است برِ هوشیار

نهایت آنکه وجـود و بقـاي حـق ذاتـی اسـت و بقـاي       . جان این اشخاص در گرفته به نور حق شده از خود فانی و به او باقیند  
چنانکه بنده و نوکر تا موقعی که انتساب بـه آقـاي خـود دارنـد     . ات باشدنه آنکه بالذّ، روح تبعی و بر اثر تجلّی و افاضۀ حق است

لکن اضافۀ تشریفیه کـه بـین آنهـا و شـخص بـزرگ پیـدا       ، هرچند که خودشان قابل هیچ احترام وتوقیري نیستند، معزّز و محترمند
  . شود شده موجب بزرگی می

بقـا و دوام دارد و زنـده   ، حـدیت پیـدا کـرده فـانی در او گردیـد     روح انسانی نیز موقعی که انتساب تام و کاملی به حضرت ا  
  . است
مگر مـوقعی کـه   ، نمایند متنعم و راحت شده و کمتر توجه به دنیا می، روانهاي پاك پس از انداختن تن و کندن لباس مادیت  

کند و نزدیـک بـه عـالم ارواح     و عروج میکه در حقیقت روح ا، در دنیا نیز کسی به طور کامل توجه به آنها نماید یا متوسل شود
از ایـن رو خیـرات و مبـرّات و    . چه نسـبت بـه مراتـب مـادون احاطـه دارنـد      ، نمایند و آنها نیز در این موقع توجه می؛ شود طیبه می

. نها نیز متوجه گردندتا آ، براي اینکه ارتباط پیدا و به آنها توجه شود، خواندن دعا و قرآن به نام مردگان در شرع دستور داده شده

                                                
  . یعنی مردم مردگانند و فقط اهل علم زنده اند - 306
  . دنیا زندان مؤمن و بهشت کافر است - 307
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بلکـه ایـن امـور موجـب تکمیـل روح شـخص زنـده شـده و او را بـه آن ارواح نزدیـک           ، ولی نه آنکه مادون در مافوق تأثیر کند
ه       . شود و به اضافه التجاء به خداوند به نام آنها سبب افاضۀ حق نسبت به آنها می. گرداند می ت تامـ ل علیـ و بـه عـالوه التجـا و توسـ

ولی نفوسی که در ایـن عـالم گرفتـار زنـدان     ، باشد بلکه ارواح عالیه و بزرگان همیشه توجه به مادون دارند و علّت معده میندارد 
  . کنند و هنگامی که توجه نمایند و درك افاضات ارواح عالیه می، افتند طبیعت هستند کمتر به یاد عالم اصلی می

  
  توجه ارواح بزرگان به ارواح مادون

اح بزرگان چون جامعیت دارند و در دنیا مأمور تکمیل بوده اتّصاالً در حال گرفتن فیض از حق و رساندن بـه خلـق بـوده    ارو  
کانِ بِقابِلیتّه: گوید ) ص(چنانکه عارف بزرگوار محیی الدین عربی دربارة حضرت رسول، اند ماال اُم ه و لیتِّ واالَکوانِ بِفاعبعـد  . 308اَب

توجه به محلّ بدن و مدفن خود و پیروان برحسب اختالف در ، بودن در مقامات عالیه و عدم تجافی از عالم مافوق از رحلت هم با
از این جهت پس از مرگشان نیز آثار حیاتیه از آنها ظاهر و به توسط مقابر خود یا به اقسـام  . بلکه به مخالفین نیز دارند، قرب و بعد

کننـد چـون روحشـان زنـده و مـؤثّر در مـادون        یا بالواسطۀ تأثیراتی در اشخاص در موقع التجا می ،شود دیگر ظهوراتی از آنها می
رود و آثار حیاتیۀ هر کدام که به ظاهر بیشتر و امور فوق العاده از او زیـادتر از   از این رو نام بزرگان باقی است و از بین نمی. است

. شود هر چند از دیگران نیز ظهور یافته باشـد  و آن اثر نیز بدو منتسب می، ري استشده نام او بیشتر در زبانها جا دیگران صادر می
و احـوال  ، و دوري او از خلـق ) ع(حـال عیسـی  ، و محنـت او ) ع(حضـرت یعقـوب  ، و صـبر او ) ع(چنانکه حکایت حضرت ایوب 

  . و استغناي او بیشتر از سایر انبیا معروف شده است) ع(ابراهیم 
و قانون گذاري او و سایر آثار ناشیه چون فوق ) ص(و رأفت و خُلق کریم حضرت محمدبن عبداهللا رحمت، همچنین شفقت  

  . العاده است مهمتر از دیگران و اثر آن باقی است
  

  )ع(آثار حیاتی حسین
 هاي بعد و داراي که بموجب فصول گذشته سرآمد قضایاي تاریخی و سرمشق عملی براي دور) ع(ولی قضیۀ حسین بن علی  

یا مرقـد منـورش در همـان    ، آثار مترتّبۀ بعد از شهادتش از سر مقدسش، مزایاي فوق العاده و جامع تمام خصوصیات سابقین است
  . زمان و ازمنۀ بعد بسیار است

سـاده  حتّی بعضی به خیال ازدیاد توجه عامه و بعضی دیگر بـه  ، اگرچه خرافات و موهومات و یا خالف واقع نیز زیاد افزوده شده
بعضـی مـوارد   . لوحی و راست دانستن هر مسموعی یا به خیاالت دیگر دروغهایی را افزوده و حقایق را به توسط آنها پوشانیده اند

امور . در صورتی که مراد دیدن در خواب بوده، هم لفظ رؤیت که دیدن در خواب را هم شامل است حمل بر دیدن به چشم شده
مع ذلک واقعات متواترة غیرقابـل انکـار در ایـن زمـان و ازمنـۀ سـابقه       ؛ یت حقایق کاسته شده استدیگر نیز داخل شده که از حیث

همانچه در کتب مخالفین شیعه بلکه در کتب غیرمسلمین است براي اثبات این امر کافی اسـت و ذکـر آنهـا را کتـابی     . بسیار است
  . علیحده خواهد

  
  اهمیت قضیه نزد دیگران 

زیرا این قضـیه در جمیـع دسـتورات سـرآمد قضـایاي عـالم بشـریت اسـت و هـیچ          ، نیک مادي این واقعههمچنین است آثار   

                                                
  . و ما در عالم امکان است از جهت قابلیت که نسبت به فیض حق دارد، یعنی پدر عالم خلقت است از وجهۀ فاعلیت که دارد - 308
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لذا در نظر عقال و منصفین امم عالم اهمیت کامل پیدا کرده ، دهد تاریخی حادثه اي مؤلمتر و در عین حال جامعتر از آن نشان نمی
  . و انظار عموم را به خود جلب نموده است

اند به اهمیت آن معترف هستند و به نظـر عظمـت بـدان     سان امروزه که در این موضوع تحقیقاتی به عمل آوردههمۀ خاورشنا  
بعض مورخین ما در کمیت و کیفیت این رسم واقف نبوده و ایـن  « : نویسد که  می 310چنانکه دکتر ماربین آلمانی. 309کنند نگاه می

ه این مسئله تغییرات بسیاري در اسالم داده و حس جنبش مذهبی که در این قوم در صورتی ک، گفتند ماتم داري را جنون آمیز می
و صد سال پیش عدد شیعه در هند خیلی کم و امروز سومین قـوم هندوسـتان   ، شود بر اثر عزاداري پیدا شده در هیچ قوم دیده نمی

  . »دادن حریت است بزرگترین دستور اخالقی این امر زیر بار ظلم نرفتن و از دست ن. گردیده اند
اینک به یادگار واقعۀ کربال سالی ده روز در سرتاسر مملکت ایران اقامۀ عزاداري « :  311نویسد سرپرسی سایکس انگلیسی می  

از ایـن  . »کند  دانند که واقعۀ کربال چه احساساتی در دماغ اشخا متعصب ایجاد می اند خوب می کسانی که دیده، شود عزاداري می
  . این شخص خاور شناس به اهمیت قضّیه و ایجاد احساسات پی برده است، دشو عبارت معلوم می

علّت ترقّی روز افزون و تزایـد عـدد شـیعه همانـا     : نویسد  در کتاب خود به نام اسالم و اسالمیان می312دکتر ژوزف فرانسوي   
اروپاییـان   ي عالم محتـرم اسـت مخصوصـاً   نام نوابغ در میان جمیع عقال. مسئلۀ عزاداري است که در همه جا نزد آنها معمول است

خـواه در علـوم و یـا    ، خوده در رشتۀ دیانت، در هر رشته باشد، امروزه از اشخاصی که یادگارهاي مهمی از خود باقی گذاشته اند
و  داننـد  و اینطـور اشـخاص را درخـور سـتایش و تعظـیم مـی      ، کنند تقدیس و تمجید می، فلسفه و خواه در اختراعات و اکتشافات

بلکه موجب افتخـار عـالم   ، چون مایۀ افتخار ملّتی است که این اشخاص از میان آنها پیدا شده اند، گذارند نام آنها از بین برود نمی
  . بشریت است

فهمانند که آنها از خدمات خادمین واقعی بشـریت غفلـت    نوابغ عالم براي همۀ ملل موجب افتخارند و اروپاییان در ضمن می  
نمایـد کـه سـایرین     این سپاسگزاري و قدردانی از اشخاص بزرگ حس فداکاري و خدمت به نوع را در ملّت بیدار مـی  .کنند نمی

به افتخار اشخاص نابغـه وبـزرگ در روز تولّـد آنهـا جشـن و در روز وفـات مجـالس تـذکّر         . هم در مقام این نوع خدمات برآیند
  . گیرند گویند جشن می و روز قیام آنها حضرت را که عید پاك می) ع(چنانکه روز تولّد حضرت عیسی . کنند تأسیس می

و . اهمیت کامـل داده و عظمـت معنـوي آن را در نظـر داشـته باشـیم      ) ع(پس سزاوار است که ما نیز به قضیۀ جانگداز حسین  
ق و فـداکاري و  هاي مختلف سرآمد دوران بوده و در ترویج دیانت و تکمیل سیاست و تهـذیب اخـال   چون آن حضرت در رشته

لذا نام او باقی و زنده و جاویـده اسـت و چـون قصـدش تـرویج      ، شهامت و غیرذلک ممتاز و داراي رتبۀ عالی و مقام ارجمند بود
  . 313قَتَلْتُه فَاَنا دیتُه  نْعشَقَنی قَتَلْتُه و م منْ: دیانت و تحصیل رضاي معشوق بوده که 

  رانه بده که خون بهاي تو منمشک    گر بر سر کوي عشق ما کشته شوي 
و جز وصال محبوب منظوري نداشته از ایـن جهـت روحـش داراي عظمـت فـوق العـاده و در دنیـا نیـز تـا ابـد بـه عظمـت و               

  . شود بزرگواري یاد می
د بشـر  نه اینکه فقط مابین مسلمین بلکه در میان عموم افرا« : نویسد  می) ع(در کتاب تشریح و محاکمه در ذکر حاالت حسین  

                                                
 . ه استدر گراند الروس نیز مختصري از حاالت آن حضرت ذکر شد - 309
 . تألیف فضلعلی بن عبدالکریم تبریزي، رجوع شود به کتاب السیاسه الحسینیه - 310
 . 35صفحه ، رجوع شود به ترجمۀ کتاب او تاریخ ایران - 311
 . رجوع شود به کتاب السیاسه الحسینیه - 312
  . کشم و هر که را من بکشم خودم دیۀ او هستم یعنی هر کس عاشق من شود او را می - 313
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در اقطـار عـالم در هـر گوشـۀ اکنـاف دنیـا       ) ع(نـام حسـین  . شود که اسـم مبـارك آن حضـرت را نشـنیده باشـد      یک نفر پیدا نمی
، کنند تعظیم و احترام می) ع(در تمام کرة ارض عالم مدنیت به اسم حسین. باشد محبوبترین و با شرافت ترین کلمۀ عموم السنه می

هکذا جمیع ارباب کمال در قطعات آسیا و آفریقا ، کنند یه این نام بزرگ را تقدیس و تقدیر     میهمچنین مذهب یهودیه و نصران
  ». و امریکا راجع به تاریخ حوادث این مجاهد فداکار آل محمد کتابهاي متعدد تألیف نموده اند

در ممالـک وسـیعۀ هنـد کـه سیصـد میلیـون       « : سال هفدهم حبل المتین نقل شده که  28در کتاب السیاسه الحسینیه از شماره   
شـود و هـر دسـته     نفوس مختلف العقیده دارد در همه جا نزد همه کس در موقع بروز هالل محرّم انقالب حزن انگیزي نمودار مـی 

  . »آورند  رسومی را که براي عزا معمول دارند به جا می
بلکـه شـنیده شـده    . کننـد  در روز عاشورا عزاداري مفصل میقائلند و ) ع(در میان هندوان عده اي هستند که به خدایی حسین  

اگر هم وجـود داشـته   ، بشنود و با آن عداوت کند) ع(ملّتی نیست که نام حسین. کنند خود را از کوه پرت می) ع(که به نام حسین
ه بـا او اظهـار دشـمنی کننـد     کسانی هـم کـ  . باشد نزد بزرگان و دانایان عالم موهون   می) ع(باشد خیلی کم و ذلیلند چه ذم حسین

ه وجـود دارنـد کـه بـا آن         . کمال خباثت و شقاوت خود را ظاهر ساخته اند و فقط در شام جمع قلیلی از نواصـب و اتبـاع بنـی امیـ
البتّه اغلب ملل عـرب طبـق معمـول سـابق و زمـان      . گیرند و روز عاشورا را هم به این نام جشن می، کنند حضرت ابراز عداوت می

ولی طبق رویۀ ، گیرند باشد مانند سیزده نوروز که در ایران معمول هست جشن می روز عاشورا را که دهمین روز سال می جاهلیت
لیکن عدة قلیلی در شام که از نواصب و بنی امیه هسـتند بـه نـام کشـته شـدن آن      ، )ع(سابق است نه به نام جشن کشته شدن حسین

  . گیرند حضرت جشن می
  ّگیرند و متجاهر بـه دشـمنی    اینها روز عاشورا را جشن می. شوند یاحه است که فرقۀ یزیدیان در شامات یافت میدر بستان الس
ولی ایـن دسـته اکنـون شـهرت زیـادي ندارنـد و       . در قراي اطراف موصل و دیار بکر هم این دسته وجود دارند، هستند) ع(حسین

معنی حیات ابدي در دنیا نیز ؛ نزد عقال مورد شک و تردید نیست) ع(ینعظمت حس. بطالن عقیدة آنها بر همه ثابت و محقّق است
  . همین است

  
  نام یزید نیز باقی است 

ط   ، شود افتد و روز به روز زیادتر می باقی مانده و از زبانها نمی) ع(همانطور که نام حسین بن علی   نام طرف مقابل نیز بـه توسـ
چه بنی امیه نیز کار مهم و نمایانی کردند که هـیچ بشـري   ، شود دي و لعن از او یاد میباقی است و همواره به ب) ع(بقاي نام حسین

آنها موال و مطاع خود را به ذلّت و خواري کشتند و از هیچگونه هتک حرمت نسبت به اهـل او فروگـذار   . مرتکب آن نشده است
لکن فرقها اسـت بـین بقـاي نـام     ، اند بر زبانها جاري است نام آنها به واسطۀ این کار بزرگ و فعل شنیعی که مرتکب شده. نکردند
بـه عظمـت و   ) ع(نام حسین، نامشان نیز در بقا نقطۀ مقابل همدیگر است، همانطور که خود نقطۀ مقابل بودند. و بنی امیه) ع(حسین

هر وقـت ذکـري از مـآثر    . شود می ستایش و بزرگواري بر زبانها جاري است نام بنی ا میه با لعن و طعن توأم و به زشتی وپستی یاد
ه بـه اخـالق و            و عملیات او به میان می) ع(حسین ب مـذهبی و روح شـهامت و فـداکاري و توجـ غیـرت و تعصـ آید تهیـیج حـس

ه عمومـ    . شود به آن دستور داده در نهاد افراد بیدار و به خوبی آثار آن نمودار می) ع(روحیات که حسین اً  ولی از نـام        بنـی امیـ
و هر گاه نامشان برده شود قبایح اعمالشان نزد مطّلعین مجسم شده لعن و شتم ، منزجر و روگردان و از اعمال و کردار آنها متنفّرند

ه   ولی اخیراً بعضی احزاب عرب می. کنند می ق نژاد عرب ایجاد کنند و چون آن را موافق با مرام بنی امیـخواهند نهضتی به نام تفو
نَّ    ر تکریم آنها جد تمام دارند ولی اسالم با این نهضت و با تبعیض نـژادي مخـالف و تفـوق را بـه تقـوي مـی      دانند د می دانـد کـه ا
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 اهللاِ اَتْقیکمنْدع کُم ه بـرخالف اسـالم و مطـابق       314اَکرَم و روش پیغمبر و خلفا عدم تبعیض نژادي بوده از این رو این رفتـار بنـی امیـ
  . رسوم جاهلیت بود

  
  بقاي نام ظالم و مظلوم 

شـود و بـه ظـاهر از     شـود و از مظلـوم بـه نیکـی یـاد مـی       به طور کلّی نام ظالم در جمیع وقایع و حوادث عالم به بدي برده می  
چنانکـه نـام   . بلکه حقّ و باطل هـم همینطـور اسـت   ؛ چه تا مظلومی نباشد ظالمی نخواهد بود و به عکس، یکدیگر انفکاك ندارند

و یزید متعاقبًا ) ع(حسین؛ و معاویه) ع(علی؛ و ابوجهل) ص(محمد؛ و نمرود در ردیف یکدیگر و نام موسی و فرعون  )ع(ابراهیم 
عاو: فرماید ) ع(حضرت امیر. شوند ذکر می قالَ متّی یرُ اَنْزَلَنی حه يةاَلد لـی ع مـرادش آن اسـت کـه معاویـه کـوچکتر اسـت از        315و

  . ولی دنیا اینطور کرده است، داینکه نقطۀ مقابل من واقع شو
و چون مرتکب آن امـر  ، طبیعی است که نام مظلوم به واسطۀ ظلمی که بر او شده چون برخالف توقع و حقّ بوده باقی است  

می او را لذا مظلوم و حا، عموم بشر هم طبعاً طرفدار مظلوم و از ظالم منزجرند. رود نام او نیز بالتّبع از بین نمی، غیرمتوقّع ظالم است
  . کنند ولو آنکه در راه دیانت هم نباشد به نیکی یاد می

توجه ، کند و هر چه بیشتر اثرات آن نمایان باشد اگر مظلومیت از جهت دیانت باشد بیشتر توجه اشخاص را به خود جلب می  
چون آنان در راه مقصد عـالی و  ، وجه استبیشتر از سایر مظلومین مورد ت) ع(از این جهت مظلومیت انبیا و اولیا. به آن بیشتر است

ل همـه گونـه مصـائب و          . امر بزرگی فداکاري کردند و مقصدشان فوق مقاصد دیگران بود بـا مقـام شـامخی کـه دارا بودنـد تحمـ
ت را بهتر و واضحتر می. ت را نمودندمظلومیکـه  ) ع(چنانکه مظلومیت حضرت عیسی و حضـرت یحیـی   ، کند این قسمت مظلومی
  . اه دین فداکاري نمودند همواره در نظر است و فداکاران راه اسالم نیز الی االبد زنده و روحشان حیات ابدي دارددر ر
پس از آنها کسانی که متّهم بـه مخالفـت بـا دیـن و      ، کسان دیگري هم که به این نام مظلوم واقع شدند مورد توجه گردیدند  

محلّ ، ولی اغراض دشمنان سبب اتّهام و مظلومیت آنها شد، ی از آنها سر نزده بودخروج از دین شدند در صورتی که هیچ مخالفت
و شـیخ زیـن الـدین معـروف بـه شـهید        316عـین القضـاه همـدانی   : ماننـد  . توجه واقع شده مورد تقدیس و تمجید عالمیان گردیدند

و بسـیاري  ؛ ومی به نام رفض و تشیع تکفیر و کشـته شـد  محکوم به کفر و قتل و د، که اولی به اتّهام ادعاي الوهیت و ُغلو، 317ثانی
  . ها کشته شدند دیگر از عرفا و فقها هم به این نام

ایتالیایی و غیـر هـم کـه در     320و وانی نی، 319جیوردانو برونو، فرانسوي 318اتین دوله: و از دانشمندان و سایر نوابغ نیز همچون   
محکـوم بـه قتـل    ، زیرا به خالف اقوال ارسطو و حکماي سابق معتقد شده بودنـد  ،اوایل قرون جدیده متّهم به خروج از دین شدند

باالخره او را مجبور کردنـد  ، مورد حملۀ کشیشها واقع شده، نیز به واسطۀ قول به حرکت زمین 321گالیله. شده هر سه را سوزانیدند

                                                
  . 11سورة حجرات آیه  - 314

  . گویند یعنی روزگار مرا خوار کرده که معاویه و علی می -315
  . نوشته شده است 533و در ریاض العارفین سنۀ ، بوده 525کتاب طرائق از تاریخ یافعی نقل کرده که وفاتش در  - 316
 . در قسطنطنیه کشته شد 966در سنۀ  -317

318 - Etienne Dolet  میالدي  1546 - 1509( فرانسوي دانشمند بزرگ( .  
319 - Giordano Bruno میالدي  1600 -1550( او را سوختند، ایتالیایی که براي مخالفت او با عقاید کالون( .  
320- Vanini  1619 -1585( ایتالیایی ( .  
321- Galilée  )1564- 1642 میالدي( .  
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این قبیل اشخاص در میان همۀ ملـل بـه عظمـت و     .که استغفار و توبه نماید و به کسانی که معتقد به حرکت زمین هستند لعن کند
  . شوند زیرا برخالف حقیقت مورد ظلم واقع شدند اهمیت نام برده می

در میـان آنهـا نیـز هـر کـدام      . این اشخاص در میان داعیان دیانت زیادند و عموم انبیا و اولیا تقریباً به اذیت و آزار مبتال بودند  
به همین جهت است که در بین دعوت کنندگان دینی وهادیان راه خدا کـه بـه نـام    . نمایانتر است مصائبشان بیشتر بود مظلومیتّشان

زیرا مظلومیت او از همـه بیشـتر و نمایـانتر    ، از همه مؤثّرتر و اهمیت قضیۀ او از دیگران بیشتر است) ع(نام حسین، دین کشته شدند
  . است
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  تاب اهللا و عترتک یمعن، هیمجالس تعز، نیسالط ج ائمه و بعداًیترو، )ع(نیام حسیروان قیپ -22
لَینا لُّ عنا تَد نَّ آثار لَی اآلثارِ    انا ا دع ظُرُوا ب   322فَانْ

  
  قوس نزول و صعود 

و استعدادات که ، حقیقتی است که به عالم ملکوت تعبیر شده و حقیقت ملکوت را جبروت نامیده اند، براي عالم طبع و ماده  
توسط عالم مثال بر موجودات این عـالم افاضـه   ، ید ابتدا از مقام مشیت بر عالم جبروت و از آنجا بر ملکوت گذشتهآ به فعلیت می

که به اصطالح عرفا قوس نزول و صعود ، در برگشت هم به همین ترتیب از مثال و ملکوت و جبروت به مبدأ برمی گردد. شود می
اند که نقطۀ اولی ذات حقّ و نقطۀ مقابل آن هیـوالي   جود را به   دایره اي تشبیه نمودهکه از باب تشبیه سیر مراتب و. شود گفته می

    . شود که از نقطۀ اولی به طرف هیولی قوس نزول و از هیولی به طرف نقطۀ مبدأ قوس صعود نامیده می، عالم طبع است
تقسیمات طـولی اسـت نـه    ، ات حکما ذکر شدهاین مراتب که به تعبیرات مختلفه در آیات و اخبار و کلمات عرفا و اصطالح  
نه آنکـه عـوالم دیگـري مجـزّا از ایـن      ، باشند یعنی همۀ این عوالم در همین عالم موجود و حقیقت و تجرّد همین عالم می. عرضی

یـا  ، باشـند  یاند که بهشت یا دوزخ داراي مادة شبیه بـه مادیـات مـ    چنانکه بعضی گمان برده. عالم و در مکان و حیز دیگري باشند
و اخباري که ظاهر در این قبیل . بلکه اینها حقایق این عالم و بی نیاز از ماده و مکان هستند؛ آنکه مکان و حیز معین در عالم دارند
اند بهشت در آسمان است جهت علـو و عـوالم محـیط بـرین      و مرادشان از اینکه فرموده، امور است داراي اسرار و تأویالتی است

مراد جهت پستی است نسبت بـه مقامـات سـعادت و    ، و نسبت به دوزخ نیز که محل تعیین شده، باشد نه آسمان عالم طبع عالم می
باشـند نسـبت بـه حـس      و عوالم مثال و ملکوت و جبروت نسبت به این عالم مانند خیال و واهمه و عاقله می. دوري از رحمت حق
و گرنه باز هم فـرق  » من عاجز ز گفتن و خلق از شنیدنش « که ، اب ضیق عبارت استبلکه این تشبیه نیز از ب، ظاهر در بدن انسان

بلکـه تمـام   ، و تکثّر طولی آن عوالم براي شخص مادي قابل درك نیست ولی نه آنکه عالمی غیراز این عالم موجود نباشـد . است
  . ندارند تا محتاج به حیز و مکان باشند لیکن مادیت، شود عوالمی که در اخبار ذکر شده با ادلّۀ عقلی نیز اثبات می

  
  حرکت جوهریه 

به عقیدة عرفا و حکمایی که قائل به حرکـت  ، بلکه تمام موجودات، در قوس صعود سیر روح انسان به سوي آن عوالم است  
  :که مولوي فرماید ، این سیر صعودي را دارند، جوهریه هستند

  علو همچون نهالمی شتابد در     ذره ذره عاشقان آن جمال 
  :فرماید  و نیز می

  وزنما مردم زحیوان سر زدم    از جمادي مردم و نامی شدم 
  پس چه ترسم کی زمردن کم شدم    مردم از حیوانی و آدم شدم 

  :و نیز فرموده 
  تا بدیدم دستبرد آن کرم    هر دمی مرگی و حشري دادیم 
  از اعتماد بعث کردن اي خد    همچو خفتن گشت این مردن مرا

  :جامی در سبحه االبرار گوید 
                                                

 . ه آثار ما نظر کنیدکند و پس از ما ب یعنی آثار ما بر ما داللت می - 322
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  رو نهاده به کمال از نقصند    همه ذرات جهان در رقصند 
یـا  ، شـود  یا در طریق نباتیت وارد می، شود چنانکه سنگ حرکت به سوي کمال نموده تا اینکه گوهر گرانبها یا فلز قیمتی می  

  . گردد آنکه نبات و حیوان خوراك انسان و موجب کمال روحی می
و شدت و ضعف دارند و چون انسان اکمل موجـودات ایـن عـالم و نمونـۀ تجـرّد در وجـود او از       ، ن استعدادات مختلفلیک  

روح انسان نیز در این عالم استعدادات خود را . لذا کمال طولی هر موجودي آن است که خود را به او رساند، دیگران بیشتر است
در . تا آنکه استعداد به فعلیت تامه برسد، رود کند و فعالیت او رو به ازدیاد می کت میرساند و آن به آن حر به تدریج به فعلیت می

لذا خون بدن نیـز کـم شـده قلـب ضـعیف و دمـاغ خسـته        ، شود این موقع احتیاج به بدن کم و از توجه طبیعی او به بدن کاسته می
کنـد و حیـات ایـن جهـان را      تا اینکه به کلّی ترك بـدن مـی  ، دهد در نتیجه ضعف سایر قوا نیز فراهم آید و پیري رخ می، شود می

  . اینها مراحل تعالی و سیر روح است در این عالم. گوید بدرود می
  

  )ع(سبب ظهور انبیا
و چون ممکن است فعلیات در جانب شقاوت باشد و روح را بـه ملکـوت سـفلی کـه در عـالم شـیاطین و مقـام دوزخ اسـت           
که عروج به ملکوت اعلی و گذشتن از آنجا و رسیدن به جبروت که وصول به سعادت است منحـرف  و از مقصد اصلی ، بکشاند

لذا پیغمبران و بزرگان ظهور نمودند تا انسان را در این سیر یاري کـرده و او را بـه سـوي تکمیـل روح و رسـیدن بـه       ، و دور نماید
ادات و تکالیف همین اسـت کـه سـعادت مـادي را نیـز بـه تبـع        و مقصد اصلی دیانات و شرایع و تعیین عب، سعادت راهنمایی کنند

  . شامل است
  

  تأثیر ارواح انبیا در عالم همچون تأثیر خورشید در موجودات زمین 
  ات تأثیر دارندو همانطوري که علویات است، ات عالم طبع در سفلیظاهري سفلّیات بسته به علوی همچنـین  ، بلکه ترقّی و نمو
بلکه ترقّی و تکامل ارواح بشر و اراضی قلـوب  . هستند در سایر نفوس تأثیر دارند) ع(جود که عبارت از انبیا و اولیاات عالم وعلوی

ۀ افـراد     . آنها نیز به توسطّ ارواح کاملۀ انبیا و اولیا و حکما و وابسته به تأثیر صدور و قلوب منشرحۀ آنها است و نسبت انبیـا بـه عامـ
مخصوصـاً  . که همۀ آنها مجذوب علویات و تحت تأثیر آنها هسـتند ، و ستارگان است به موالید سفلیهبشر مثل نسبت شمس و قمر 

و بـه  ، باشـد  نسبت به خورشید که تأثیر کامل در عنصریات دارد و نسبت به موجودات کرة زمین مربی و مکمل انـواع و افـراد مـی   
و نمو نموده میوة خود را به عالم بشریت یا برگ و برِ خود را به انـواع   واسطۀ تابش و اشعۀ زندگی بخش او نبات از زمین روییده

  . نماید حیوانات هدیه و تقدیم می
  . همچنین ترقّی جماد و مبدل شدن سنگ به یاقوت و عقیق به توسط شعاع آفتاب است  
مگـر عـدة   ، ن گیاه و نمو حیوان نیستندمناطقی که نفوذ آفتاب در آنها کم و از خط استوا دورند از شدت برودت قابل رویید  

و در قطب شمال یا جنوب که غالباً آفتاب مخفی و زمستان آن تاریک و شب است تمام دریا منجمد اسـت  . معدودي از حیوانات
چون تابستان شد و آفتاب در آن منطقه به واسطۀ حرکت زمین یـا گـردش آفتـاب پیـدا     ، دهد و کوههاي بزرگی از یخ تشکیل می

گاهی به تدریج اینها از هم جدا شـده و کوههـاي متحرّکـی از یـخ در دریـا پیـدا و از طـرف قطـب بـه          ، دید و مدتی ظاهر بودگر
و ممکن است به کشتیها نیز تصادم کرده آنهـا را در  ، آیند حرکت آمده در اقیانوسها مانند کوههاي عظیم و مهیب در حرکت می

  . هم شکند
بلکـه اشـعۀ   ، دوري آفتاب و این حرکت و گردش در دور زمین بر اثـر شـعاع خورشـید اسـت     آن سکون و انجماد به واسطۀ  
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  . 323خورشید در تمام موجودات ارضی حتّی انسان نیز تأثیر دارد
  

  ظهور انبیا براي تربیت و تکامل ارواح
ه را     بین ار، همین نسبتی که بین خورشید و صور عناصر زمین و ابدان حیوانات و سایر مرکبات هست   واحـی کـه مراتـب عالیـ

و بـین  ، باشـند  دارا و حکم شمس را دارند و عبارتند از نفوس انبیا که مربیان بشر و سوق دهندة آنها به سـوي ترقّـی و تکامـل مـی    
و نمـو موجـودات   ، به نحـو اتـم و اکمـل و اشـرف و اقـوا وجـود دارد      ، ارواح نازلۀ سایر افراد که حکم موجودات ارضّیۀ را دارند

  :راضی قلوب به واسطۀ فیض و نورفشانی آنان و حیات اشیا در حقیقت به توسط آنها است ا
  زندگان را آنچه باید آن دهد    اي گروه مردگان او جان دهد 

پیش از ، چنانکه قریش یا سایر قبایل حجاز و یثرب، شوند ترقّی ارواح در موقع غیبت و خفاي آنها متوقّف بوده و منجمد می  
ش و متزلـزل    ، جز رسوم وحشیت و سبعیت چیزي ندانسته) ص(ت محمدبن عبداهللا ظهور حضر و از شنیدن نام ایـران و روم متـوح

ولی همین اشـخاص پـس از ظهـور آن حضـرت     . کردند که بتوانند نام خود را در ردیف آنها قراردهند شدند و هیچ گمان نمی می
به حدي که تیسفون پایتخت ملـوك  ، ل شده پاي جالدت به میدان نبرد گذاشتهداراي عزمی راسخ و اراده اي آهنین و ایمانی کام

اسکندریه و دمشق را که نام عظمت آنها در تمام دنیا منتشر بود در حیطۀ اقتـدار خـود   ، انطاکیه؛ با عظمت ساسانی را مسخّر نموده
  . شکنند بزرگ را در هم می مانند همان کوههاي یخی که به واسطۀ اشعۀ آفتاب کشتیهاي مهم، در آوردند

  
  تأثیر ماه در سفلیات 

ویژه به عقیدة منجمین سابق که نظر و تناظري بـین او  ، قمر نیز در عالم ماده نسبت به موجودات زمین داراي تأثیر کامل است  
اظرات بعضـی از اعمـال را   و در هر یـک از حـاالت و نظـر و تنـ    ، و سایر کواکب سیاره قائل شده و منازلی براي او بیان نموده اند

چنانکـه دخـول قمـر در عقـرب یـا تحـت       ، بعض آنها هم به تجربه رسـیده . کنند که آن را در حال دیگري تجویز نکنند تجویز می
و تـأثیر قمـر در اراضـی و خشـکی محسـوس همـه       . رساند و ابتدا به امري در آن موقع جایز نیست الشّعاع بودن آن نحوست را می

تابد آب دریا را به سوي خود جذب نموده و آب به سـوي   چه موقعی که ماه بر دریا می، دریا محسوس استکس نیست ولی در 
و در هر شبانه روزي براي دریـا  ؛ که به جذر و مد معروف است، گردد تا موقعی که ماه پنهان شود باز آب بر می، کند باال میل می

س او است   . جذر و مد هست و به جاي تنفّ
از قبیل طلوع سهیل و شعراي یمانی و مقارنۀ مـاه  ، ایر کواکب هم در کرة زمین فی الجمله محسوس  و مشهود استاثرات س  
ولی به عنوان تابش اشعۀ ستارگان و انکسـار آنهـا از یکـدیگر و اخـتالط بـا      ، ولو اینکه به عنوان نظر و تناظر قائل نباشیم. و پروین

  . ثرات جنگ و مرضهاي مهلک عمومی را در اوقات ازدیاد کلفهاي شمسی قائلندچنانکه امروزه ا؛ یکدیگر اثراتی دارد
  

  تأثیر قمر به توسط ستارگان 
یعنی ستارگان به واسطۀ نظـر و تنـاظر بـا قمـر در کـرة زمـین تـأثیر        ، کند به عقیدة سابقین قمر به توسط ستارگان نیز افاضه می  
بلکه به عقیدة موحدین ترتیـب ایـن آثـار بـر ایـن تنـاظرات بـه        . ستاره پرستان قائلندچنانکه ، هر چند این تأثیرات تام نیست، دارند

                                                
پالوالتو امریکایی دستگاهی اختراع کرده که به توسط آن اشعه اي از آفتاب اخذ نموده و آن  :نویسد که می 1صفحۀ ، 4792در روزنامۀ ایران شماره  - 323

 . رساند یر شمس را میاین عقیده شدت تأث. تواند مرده را زنده کند و معتقد است که به توسط این اشعه می، نامد را اشعۀ حیات می
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ارتبـاط  ) از قبیل مرّیخ و مشتري( که بین علویات و سفلیات و بین موجودات کرة زمین و سایر کرات ، واسطۀ امر حق تعالی است
  . گردد اثر معینّی از او ظاهر می، که چون بین قمر کرة زمین و کرة دیگري ارتباط پیدا شود؛ قرار داده

ی در   ) ع(چنانکه قضیۀ مکالمـه حضـرت امیـر   . کند و براي اینکه معلوم شود که تأثیر تام نیست گاهی هم تخلّف می   بـا منجمـ
بـه ایـن مطلـب    ، که منجم حضرت را از رفتن نهی کرد و حضرت قبول نفرمود فـاتح هـم شـد   ، موقع مسافرت براي جنگ نهروان

ولی مـع ذلـک تـأثیراتی نسـبت بـه کـرة زمـین        ، توان گفت تخلّفات در این موارد از مطابقت واقع بیشتر است بلکه می. گواه است
کشاورزان نیز ، توانند پیدا کنند و به عالوه بسیاري از اوقات کسانی که در شب راه را گم کنند به توسط ستارگان آن را می. دارند

  . تأثیرات دیگر نیز دارند؛ 324چنانکه در قرآن است و بِالنَّجمِ هم یهتَدونَ، دشناسن به توسط ستاره اوقات را می
  

  باشند  اولیا همچون ماه می
همـانطور کـه مـاه از    . مثـل قمـر اسـت نسـبت بـه بـرّ و بحـر ارض       ، مثل اولیا و جانشینان انبیا نسبت به قلوب بشر و ارواح آنها  

همچنین اولیا که جانشـینان  ، )مانند آئینه( سازد  تابد و او را منور می جرم صیقلی او می کند و نور خورشید در خورشید استضائه می
  . کنند باشند از منبع نور و فیض که وجود مقدس انبیا است استفاده و استناره نموده به دیگران افاضه می انبیا می

شـوند و راه را   ص گمراه به توسط آنها اهتدا        میعلما و عرفا هم در آسمان علم و عرفان حکم ستارگان را دارند و اشخا  
کننـد و آنهـا را بـه سـوي تعـالی و تکمیـل        آنها از قمر حقیقت و والیت کسب فیض نموده به مادون خود افاضه مـی . کنند پیدا می
  . دهند سوق می

  
  فرق بین دعوت انبیا و اولیا 

  . ی بین افراد نیست و دعوت آنها عام استافاضۀ انبیا مانند شمس کلیت دارد و براي آنها فرق  
ولی از جهت والیتی و دعـوت  ، اولیا هم از جهت احکام ظاهر مانند انبیا هستند و نسبت به قانون شریعت دعوتشان عام است  

ق باشند بلکه فقط کسانی را که در طلب راه خدا برآمده از روي شوق و طوع طالب طری، به احکام طریقتی و قلبی عمومیت ندراد
  . انبیا هم از جهت والیتی و دستورات باطنی دعوتشان مانند دعوت اولیا است. اشاره به آن است 325پذیرند و الاکراه فی الدینِ می

مانند قمر کـه تـأثیر او در دریـا    . پس تأثیر والیت و دعوت والیتی صورتاً عمومیت نداشته و افاضۀ اولیا محسوس همه کس نیست
بـه ابـی خالـد کـابلی     ) ع(چنانکه مـروي اسـت کـه حضـرت بـاقر     ، اخبار نیز به این تشبیه اشاره دارد. از خشکیهامحسوس تر است 

هـارِ  ِ الْمضيئَةواهللاِ یا اَبا خالد لَنُور االمامِ فی قُلُوبِ الْمؤْمنینَ اَنْور منَ الشَّمسِ : فرمودند  ی النَّ ضُـحیها    326. فـ سِ وم و  و در تفسـیر والشـَّ
لنّاسِ دینَهمر والْقَمرُ اَمیرُالْم: روایت شده ) ع(الْقَمرِ اذا تَالها از حضرت صادق اهللاُ ل ضحولُ اهللاِ بِه اَوس ر سولَ اهللاِ  ؤْاَلشَّم سـ نینَ تَال رم

لْمِ نَفْثاً  ع یانـت و کمـال را بـر مـردم واضـح و روشـن       یعنی مراد از شمس پیغمبر است که خداونـد بـه واسـطۀ او راه د   . 327و نَفَثَه بِالْ
و در . علـم را در او دمیـد  ) ص(اسـت در هـدایت و پیغمبـر   ) ص(است که تـالی رسـول اهللا  ) ع(و مراد از قمر امیرالمؤمنین، ساخت

المات و بِالنَّجمِ هم یهتَدونَ ع ه و خلفـاي اوی  ) ص(رسیده است که نجم رسول اهللا  328تفسیر و تشـبیهات و  . نـد است و عالمات ائمـ
                                                

 . 16سورة نحل آیه  - 324
 . یعنی اکراهی در دین نیست. 256سورة بقره آیه  - 325
 . یعنی به خدا سوگند که نور امام در دلهاي مؤمنین روشنتر از خورشید درخشان در نیمۀ روز است. 121صفحۀ ، رجوع شود به جزو دوم وافی - 326
 . صافیرجوع شود به تفسیر سورة مذکور در  - 327
 . 16سورة نحل آیه  - 328
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  . رساند تعبیرات دیگري نیز شده است که مقصود از همه یکی است و همۀ آنها تأثیر و افاضۀ بزرگان را می
  

  فرض اطاعت انبیا و اولیا 
لذا اطاعت آنها بر عمـوم افـراد بشـر فـرض و کسـی کـه بـا آنهـا         ، چون این طایفه مربی سایر افراد نوع و از دیگران کاملترند  

ماننـد کسـی کـه    . رسـد  رزد با خود دشمنی نموده موجب ضاللت و گمراهی خویش شده است و به بزرگان زیانی نمیمخالفت و
و ماننـد دشـمنی   ، خـورد  البتّه آن سنگ برگشته به صورت خـودش مـی  ، سنگ را به هوا پرتاب نماید که به آفتاب یا به ماه بخورد
یا اینکه پلنـگ چـون در شـب مهتـاب مـاه را از خـود بلنـدتر        ، روشنی شب پره با آفتاب که موجب محروم بودن خود او است از

. شـود  اگر باالي کوه یا بلندي باشد موجب پرت شدن خودش مـی ، بیند جستن کند که خود را به ماه برساند و او را اذیت کند می
  . همینطور کسی که با اولیا مخالفت کند با خود مخالفت نموده است

  با ما نه که با خدا درافتاد    فتادآنکس که زکین به ما درا
  :و نیز گفته شده 

  بر خویش زد آنکه خویشتن بر ما زد    ما تیغ برهنه ایم در دست قضا 
پـس اطاعـت آنهـا موجـب کمـال خـود       . چنانکه حکایت معروف بایزید بسطامی و کارد زدن مریدان بدو اشاره به آن است  

  . ود استشخص و مخالفت و دشمنی با آنها باعث زیان به خ
وااهللاَ و    ، کردنـد  جمیع انبیا و اولیا مردم را به عبادت حق و اطاعت خود به عنوان نمایندگی دعوت می   و در قـرآن اسـت اَطیعـ

 کم سولَ و اُولی االَمرِ منْ نیـز   و اطاعـت نـواب و نماینـدگان آنهـا    ، مراد از اولی االمر به عقیدة شیعه ائمۀ اثنـی عشـرند  . 329اَطیعوا الرَّ
  . حکم اطاعت خودشان را دارد که والیت معنویه بر نفوس دارند

اند که تفصیل آنها در تفسیر کبیر فخرالـدین رازي در ذیـل همـین     اهل سنّت تفسیرات دیگري هم براي اولی االمر ذکر کرده  
لکه مبناي دعوت پیغمبران بر همـین امـر   در انجیل و تورات هم امر به اطاعت شده ب. ولی شیعه آنها را رد کرده اند، آیه ذکر شده

لیم  : و رسیده است . باشد است که مقدمه و شرط اکمال می التَّسـ الم سـ یعنـی اسـالم عبـارت اسـت از تسـلیم شـدن امـر نبـی و         . اَاال
  . جانشین او

لَینِ نیز داللت بر اهمیت قضیۀ اطاعت مـی : حدیث مشهور    ك فیکم الثِّقْ نّی تارِِ عتـرت در ایـن حـدیث مـرادف بـا       چـه ؛ کنـد  ا
هـا      : حدیث نبوي دیگر است . کتاب الهی و قرآن ذکر شده ف عنْ نْ تَخَلـَّ مـ ک بِهـا نَجـی وسنْ تَمنُوحٍ م فینَهثَلِ سیتی کملِ بثَلُ اَهم

  :مولوي فرماید . 330غَرَقَ
  نهمچون  کشتیم  به  طوفان  زم    بهر   این   فرمود   پیغمبر   که   من 
  هر که دست اندر زند یابد  فتوح    ما  و  اصحابیم  چون  کشتی   نوح 
  دائماً    سیاري   و    در    کشتئی    چونکه با شیخی تو دور از  زشتئی 

ضَـلُ مـا   : شـود ؟ قـالَ    از معصوم سؤال کردم از بهتر چیزي که موجب تقرّب بـه حـق تعـالی مـی    :  331محمدبن فضیل گوید   اَفْ

                                                
 . 59سورة نسا آیه  - 329
 . شود یعنی مثل اهل بیت من مانند مثل کشتی نوح است که هر که بدان چنگ زند نجات یابد و هر کس تخلف کند غرق می - 330
شود اطاعت خدا و  دگان به خدا مییعنی بهتر چیزي که باعث نزدیکی بن. 22صفحۀ ، )ع( ئمةا عةباب فرض الطا، رجوع شود به جزو دوم وافی - 331

 . دوستی ما ایمان و دشمنی ما کفر است :فرمود) ع(حضرت باقر، پیغمبر و اولی االمر است
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ب بِ عباد الَی اهللاِ تَعالی طایتَقَرَّ ه و طا ةعاهللاِ و طا عةه الْ ولس ررِ ةعفٍَر . اُولی االَمع و جضُنا کفْـرٌ ) : ع(قالَ اَب اخبـار در ایـن   . حبنا ایمانٌ و بغْ
  . بلکه ضروري مذهب شیعه بلکه ضروري ادیان است، موضوع زیاد و متواتر است

  
  دوستی انبیا و اولیا 

حـال پیـروي و   ، اطاعت و انقیاد مترتّب بر محبت و دوستی است و تا روح عداوت و بغض در انسـان کارفرمـا اسـت    و چون  
لذا دوست داشتن بزرگان نیز از لوازم ترقّی و تکامل بلکه اولین شرط کمال است و بدون محبت آنها کمال ، شود اطاعت پیدا نمی

  . شود باالخره مجازات می، ر باغ باال رودمانند کسی که از دیوا؛ شود مطلوب حاصل نمی
سولُ اهللا : 332فرماید ) ع(حضرت باقر   یو) ص(قالَ ریی ححاَنْ ی ب نْ اَحیو ةمح ه ة تَشْب وتیم و ـة االَنْبیاءيتکنَ    م یسـ و هداء الشـُّ

یللْیتَوالَ ویاً ول منُ فَلْیتَوالَ عح ه الرَّ بِاالَالْجِنانَ الّتی غَرَس لْیقْتَد و ةهمم فَهمـ       ئ قهـارز م نْ طینَتـی اَللّهـ قُـوا مـتْرَتـی خُلع مه نَّ ه فَا دع نْ بو  یِ م
ئلُ للمخالف یلمعو تیون اُمم متی ینَ لَهشَفاع مه لْ ال تُن مپس الزمۀ اطاعت و پیـروي دوسـتی   ، اخبار در این موضوع زیاد است. اَللّه

  . است
  

  پیروي به عمل است نه به زبان 
چه قول بدون عمل نزد هیچ عاقلی پسـندیده نیسـت و بـر دوسـتی زبـانی      . ولی باید دانست که پیروي به عمل است نه به قول  

 عقـال او را ذم ، بلکه اگر کسی ادعاي محبت و دوستی دیگري را کند و عمالً مخالف میل او رفتار نماید. شود ترتیب اثر داده نمی
و در پیـروي  . چه در این موقع ادعاي او به اسـتهزا نزدیکتـر اسـت از حقیقـت    ، نموده این ادعا را که بدون عمل است قبیح شمارند

ک به اهل بیت تنها به زبان کافی نیست و گفتن  ـ : نمودن عمل نیز شرط است و تمس ک الَ لْنا بِ س تَو نا وتَشْفَعاس لَیک ونا اه ج نّا تَو ی ا
لوه االّ   . بدون حقیقت و واقع مؤثّر نیست، اهللاِ همچنین در جمیع عبادات ودستورات تنها گفتن به زبان کافی نیست و حـدیث ال صـ

بِ اشاره به این مطلب است   . بِحضُورِ الْقَلْ
لی : اند  لذا فرموده، و چون دوستی حقیقی اهل بیت منفک از عمل نیست   ع بة) ع(حنسها ال یضُ ح ع يئَةرُّ ممولوي فرماید . س:  

  نی برون را بنگریم و قال را    ما درون را بنگریم و حال را 
  

  علت انحطاط مسلمین 
مـا  ، ولی امروزه برعکس شده و اهمیتی براي عمل نیسـت ، این امر در هر مرحله و نسبت به همه کس باید در نظر گرفته شود  

مسـیحیان بـا آنکـه نسـبت بـه دیانتشـان از مسـلمین        . ه سایر ملل نیز به همین ادعا اکتفا دارندمسلمین به ادعاي قولی اکتفا کرده بلک
کننـد چنانکـه نصـایح آن حضـرت راجـع بـه        لیکن عمل نمی، دانند را فقط می) ع(جلوترند ولی آنها نیز دستورات حضرت عیسی

مچنین سایر ملل مخصوصاً مسلمین این دوره ه. حفظ مودت و محبت و رفع عداوت و جنگ و نتیجۀ معکوس آن محسوس است
  . که به دستورات اسالمی پشت پا زده اند

افسوس که ما سوراخ دعـا را گـم کـرده و طریقـۀ     ، افسوس. بدترین درد و مصیبتی که براي جامعۀ اسالمی است همین است  

                                                
پس علی را دوست ، یعنی هر که دوست دارد که مانند انبیا زندگی داشته و بمیرد به نوع مرگ شهدا. 25صفحۀ ، رجوع شود به جزو دوم وافی -  332

خدایا به آنها فهم و علم مرا روزي کن ، که آنها خاندان من و از طینت من خلق شده اند، ا دوست بدارد و به ائمۀ پس از او اقتدا کندبدارد و دوست او ر
 . خدایا شفاعت مرا شامل حال آنها مکن، و واي بر مخالفین آنها از امت من
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در صـورتی کـه مسـلمین سـابق در عـین      ، تپیشرفت و ترقّی را از دست داده ایم و گمان کنیم ترقّـی در ال مـذهبی و بیـدینی اسـ    
ق و سیادت بر جمیع ملل داشتند ولی در رعایت ظـاهر  ، هر چند که آنها نیز در همۀ احکام مراقبت نداشتند؛ مراقبت در احکام تفو

ه همـۀ  بـ ) ص(و اساس ترقّی وپیشرفت مسملین همان موقعی بود که مسلمین زیر سایۀ خود پیغمبر. کردند حتّی االمکان جدیت می
ط    داشت اسالم همۀ جهان را می و اگر آن رویه ادامه می، نمودند احکام عمل می گرفت و پیشرفت همۀ علوم و صنایع نیز بـه توسـ
و با وضع فعلی نیز ریشۀ علوم و اختراعات که موجب ترقّی است در میان آنها بوده که معروف است مخترع . شد مسلمین انجام می

بوده و قضیۀ ساعتی که هارون الرّشـید بـه امپراطـور فرانسـه هدیـه      ) ع(جعفی از اصحاب حضرت صادق علم شیمی جابربن حیان 
شود به توسط محمدبن زکریاي رازي بزرگترین  ها استخراج می نیز که از میوه) الکل معمولی ( الکل اتیلیک . کرده معروف است

بلکـه کـامالً موافقـت    ، کام اسالم مخالف با ترقّـی صـنایع نیسـت   اح. 333اختراعات دیگر نیز کرده بودند؛ پزشک ایرانی کشف شد
و از دانش و هنر و کسب مدح شده است و اگر ما در دیانت خود ثابت بوده و دستورات را عمل کنیم به پیشـرفتهاي مـادي   . دارد

  . ت را آباد کنیمتوانیم کشور و جامعه را نیز ترقّی بدهیم و مملک و با حفظ حدود اسالمی می، شویم نیز نایل می
  

  نسخۀ منتخبۀ کماالت است ) ع(قضیه حسین
از حاالت سایر بزرگان معروفتر شده ) ع(و چون مقصود اصلی پیروي در عمل بوده و هست لذا قضیۀ کربال و حاالت حسین  
عملی دیگـر  ولی دستورات ، جامع و مختصر و در حقیقت نسخۀ منتخبۀ همۀ کماالت است) ع(زیرا دستورات عملی حسین، است

ق و پراکنده است و البتّه آنچه جامع باشد براي نمونه و دستور مقدم است   . متفرّ
مجموعه اي است مرکّب از جمیع دستورات اخالقی و جامع شتات احکـام اسـالم و   ) ع(قضیۀ قیام و شهادت حضرت حسین  

  . براي کسانی که درصدد تکمیل روحند بهترین سرمشق است
  

  اري تأسیس مجالس سوگو
ت زیـاد بـه ا      ) ع(از این جهت ائمۀ    ه عظمـت و     یـ و بزرگان شـیعه پـس از آن حضـرت اهمیـ ۀ داده و پیـروان را متوجـن قضـی

س این مکتب فضیلت و تقوي می ک به عترت بیشتر شود، نمودند بزرگواري صاحب و مؤس حضرت : چنانکه منقول است . تا تمس
  . کردند نمود و پرده کشیده زنها نیز در پس پرده استماع می منعقد می) ع(حسینمجالس سوگواري و یادآوري مصائب ) ع(صادق
قصیدة دعبـل کـه در حضـور    ، داد می) ع(نیز اهمیت فراوان به عزاداري و سوگواري سرور آزادگان حسین) ع(حضرت رضا  

  :این چند شعر از آن قصیده است . خوانده معروف است) ع(آن حضرت در مرثیۀ حسین
مبی  اَفاطانْد الْخَیرِ و ه نی یا ابنَّ ضِ فَال    قَوبِاَر مواتس ومةنُج  

خٍّ      بِطيبةقُبور بِکوفانِ و اُخْري    نالَها صلَواتی 334و اُخْري بِفَ
ال ب هرِ منْ اَرضِ کرْ بِ النَّ ها بِاَرضِ فُرات    قُبور بِجنْ سهم منْ   معرَّ

  335تَوفَّیت فیهِم قَبلَ حینِ وفاتی     رات فَلَیتَنی تَوفَوا عطاشاً بِالْفُ
                                                

333 - هکند اشاره به اکتشافات و اختراعات عرب می 46و در صفحه ، کند که عرب تمام علوم را دارا بودند العرب بیان می درمدنی . 
 . فخّ نام بیابانی است نزدیک مکه که جمعی از علویین در زمان هادي عباسی در آنجا شهید شدند - 334
در کوفه و قبور دیگري در فخ قبرهایی ، از قبر بیرون آي و گریه کن بر ستارگان آسمانی که در زمین پنهان شدند، یعنی اي فاطمه اي فرزند نیکی - 335

کاش من پیش از مرگم از . آرامگاههایی نیز در زمین کربال کنار شط فرات قرار گرفته که در کنار نهر تشنه جان دادند. درود من بر آنان بود، قرار گرفته
 . مردم این غم می



202 
 

  :و از قصیدة دیگر است این شعر   
کت نْ ضَح رِ اه نَّ الدک اهللاُ سا    ال اَضْحنْ قُهِرو نَ اوروقُهم دمآلُ اَح 336و  

  . فرمودند تأسیس این مجالس دستور مینیز جدیت در این امر داشتند و شیعه را به ) ع(ویژه علی بن الحسین) ع(سایر ائمه   
  

  منظور از تأسیس مجالس سوگواري 
منظور اصلی از اقامۀ مجالس سوگواري این است که شیعه از تکالیف دینی خود غفلت نکرده و قضیۀ کربال را سرمشق خود   

غیرت و عصبیت مذهبی و . اد نبرندفراموش نکنند و شکست خود را ازدی، قرار دهند و از ظلمهاي دشمنان که به بزرگان دین شده
بـه  ) ع(حس انتقام و خونخواهی از آنها منتفی نشود تا بتوانند به موقع براي انتقام قیام نمایند و به عالوه به پاس خدماتی که حسـین 

  . جامعۀ اسالمی نموده نام او از زبانها و یاد او از دلها محو نگردد
و تصمیم عمل بـر طبـق دسـتور    ) ع(موضوع و التفات داشتن به منظور واقعی حسین گریه کردن هم پس از توجه به اصل این  

چه اگـر مقصـد اصـلی گریـه باشـد احساسـات اسـالمیت و        . نه اینکه خود گریه بدون توجه قلبی مطلوب باشد، ممدوح واقع شده
گـردد و از دسـتورات نیـز صـرفنظر      رود و حالت جبن و ترس و خانه نشینی ایجـاد و صـفات رذیلـه ظـاهر مـی      مردانگی از بین می

ه گریـه مـی    شود به طوري که در جمیع موارد گمان کنند به گریه کار ساخته می می شـوند  شود و هر مصیبتی که وارد شود متوجـ .
از خاطرها محو نشود و مصائب اسالمی را تا جان و مال هسـت از  ) ع(درصورتی که این گریه مقدمه است براي اینکه مرام حسین

ل شـوند      ، کر اسالم و جامعۀ مسلمین دفع کنند و حقوق اسالم را محفوظ دارندپی آن ، نه آنکه در همان موقـع هـم بـه گریـه متوسـ
اخباري هم که اشاره دارد به اینکه شبیه کردن خود به گریـه کننـدگان   . گریه که مقدمۀ توجه و تنبه و بیداري باشد پسندیده است

د عمـل باشـد از دسـت     بر فرض صحت ، نیز ممدوح است مۀ گریه است اگر مترصـآنها مراد آن است که حالت حزنی را که مقد
  . ندهد

  
  خبر در فضیلت گریه 

شیخ صدوق که از اجلـۀ علمـاي شـیعه    : کنیم  کنیم و یک خبر در فضل گریه ذکر می تتمۀ این مطلب را به آینده موکول می  
کی لَم : کرده که به حسن بن علی بن فضال فرمود روایت) ع(است در کتاب عیون خود از حضرت رضا اَب کی و نا فَبصابنْ ذَکرَ مم

عیونَ کی الْ تَب م یو ینُهک عدیـده اش در روزي کـه چشـمها    ، یعنی هر کس که به خاطر آورد مصائب مـا را و بگریـد و بگریانـد   . یب
ه کتب راجع به آن نوشته شده و این خبر محض استشهاد و تـیمن  اخبار در این موضوع به حدي است ک. گریان باشد گریان نشود

  . چه آن خالف مقصود و منظور بزرگان است، ولی باید متوجه بود که به گریه اکتفا نشود. ذکر شد
  

  تذکر در ملّت آلمان و ژاپن 
گ بین المللی که بر ضرر آلمان در این موضوع باید ملّت بیدار آلمان را سرمشق خود قرار دهیم که پس از هر یک از دو جن  

ت      ، تمام شد و به صلح و رساي و قرارداد یالتا و پوتسدام خاتمه یافت در تمـام آن کشـور آن روز را فرامـوش ننمـوده و از مغلوبیـ
. نـد بر به همین جهت مرتّباً در پیشرفت و ترقّی بـوده و آثـار جنـگ را بـه تـدریج از بـین بـرده و مـی        ، خود غفلت نداشته و ندارند

  . همچنین ملّت ژاپن که با نهایت فعالیت و کوشش در جبران خرابیهاي حاصله از جنگ کوشیدند و آثار آن را از بین بردند

                                                
 . ندخدا نخنداند روزگار را در صورتی که خاندان پیمبر مقهور ظلم و جور او شد - 336
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در صـورتی کـه   ، نزد جامعۀ شیعه نباید کمتر از این قضایا باشد و اقّالً بایستی در ردیف آنها قـرار گیـرد  ) ع(البتّه قضیۀ حسین  
  . ملّت شیعه به مراتب کمتر از ملل نامبرده و سایر ملل اروپا متوجه موضوع هستندفعالً امر برعکس است و 

سیاستی را که سرمشق اروپاي متمدن امـروزه شـده   ، که در هزار و دویست سال قبل) ع(با نظر کردن در این امر عظمت ائمۀ شیعه
  . شود کردند معلوم می مجري می

صد ، این امر تا کنون باقی مانده استبه واسطۀ جدیت آن بزرگواران بود که    در 337هر چند که ما قُصد لَم یقَع و ما وقَع لَم یقْ
اسـت  ) ع(لکن ظاهري هم که از اسالم مانده به واسطۀ جدیت آنها در تأسیس مجالس سوگواري براي حسـین ، اینجا صادق است

   .نمودند و در میان شیعه معمول گردید که تشویق و ترغیب می
  

  ترویج سالطین از مجالس سوگواري
کـه مـذهب تشـیع داشـتند و بغـداد را      ، بعداً نیز بعضی سالطین ترویج کامل از اقامۀ مجالس عزا نمودند ویژه سالطین دیالمـه   

ف آنها بود ف و در حقیقت ممالک معظم اسالمی را حیطۀ تصرّ   . ترویج و تشویق زیادي از اقامۀ مجالس عزا نمودند، متصرّ
معـزّ الدولـه احمـد بـن بویـه در      : از تاریخ ابن کثیر شامل نقل کرده که  338ارد برون انگلیسی در کتاب تاریخ ادبیات خودادو  

بغداد در دهۀ اول محرّم امر کرد تمامی بازارهـاي بغـداد را بسـته مـردم لبـاس سـیاه بـراي عـزا پوشـیدند و بـه عـزاداري حضـرت             
ولـی چـون بـر    ، قاعده در بغداد رسم نبود علماي اهل سـنّت آن را بـدعتی بـزرگ دانسـتند    و چون این . پرداختند) ع(سیدالشّهداء 

شیعیان در ده روز اول محرّم در ، بعد از آن هر ساله تا انقراض دولت دیالمه. معزالدوله دستی نداشتند چاره اي جز تسلیم نتوانستند
  . ا اوایل سلطنت طغرل سلجوقی برقرار بودو در بغداد ت، داشتند همۀ شهرها مراسم سوگواري را معمول می

به نام ایـن نهضـت اقـدامات فـوق العـاده       ، بعد از آنها نیز سالطین صفویه که در اوایل قرن دهم هجرت بر ایران مسلّط شدند  
زا حاضـر  و در مجـالس عـ  ، نموده و مذهب رسمی ایران را تشیع و عزاداري را جزء رسوم شیعه قرار دادند و شخصاً ترویج کردند

  . نمودند و براي بقا این مجالس موقوفات زیادي نموده که عواید آن مصروف مجالس عزا بشود شدند و مخارج زیادي می می
بلکه در زیر این لوا علما ظهور کردنـد و بـه واسـطۀ ایـن اسـاس اتّحـاد و       ، فقها نیز ترویجها نمودند و مجالس تأسیس کردند  

کردند  بلکه عموماً از تأسیس این مجالس استقبال می، بودند) شاه پرست ( لب ایران که شاهسون یکرنگی بین ملّت پیدا شده و غا
  . نمودند که اکنون قسمت مهم موقوفات راجع به همین مجالس است و موقوفات می

ی کـه  ولی بعد از سالطین صفویه مالحظۀ مقتضیات نشده و همان صورت با زیـادي خرافـات و موهومـات و ترتیبـات خالفـ       
ه قائـد توانـا و         ، موجب وهن و استهزاي اغیار شده باقی مانده بود که بحمداهللا قسمتی از آنها در ایـن چنـد سـال اخیـر تحـت توجـ

و اصالح معنویت و حقیقت آن باید به دست غیبی الهـی  ؛ مانند سایر امور اجتماعی و سیاسی و اقتصادي اصالح شد، بزرگ ایران
همین نهضت باید شیعه را قوي و بیدار کند و بـر تعـداد آنهـا بیفزایـد و حـس      ، و حفظ صاحب اساسو به خواست خداوند . باشد

باید در حفظ و ترویج این اسـاس کوشـید و از همـم    . اطاعت و فرمانبرداري را در آنها بیدار کند تا مستعد ظهور صاحبشان گردند
شـادي روح پاکشـان را از حضـرت    ، ن داشتند تشکر و تقدیر نمـوده عالیۀ اشخاصی که قصد ترویج دیانت و بیدار کردن ملّت ایرا

ت اصـل        حق خواستار بوده و ازدیاد عظمت و تأییدات کسانی را که امروزه نیز مروج هستند و پیرایه هـا را حـذف نمـوده بـر اهمیـ
  . از حضرت حق خواهان باشیم، افزایند قضیه می

                                                
 . یعنی آنچه قصد شده واقع نشده و آنچه واقع شده مقصود نبوده است - 337
 . 1316سال ، چاپ تهران، رجوع شود به ترجمۀ کتاب مذکور به توسط آقاي رشید یاسمی - 338
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  ت نطق و خطابهیاهم -23
  

  استفصل ممیز انسان نطق 
ات را نیـز      می 339حکماي قدیم فصل ممیز انسان را از سایر حیوانات قوة نطق   ات اسـت و ادراك جزئیـ گفتند که ادراك کلیـ

  . تفهیم و تفهم را هم مستلزم است، الزم دارد
ـ    ، مراد نطقی که از مکنونات قلب خبر دهد و ضمایر خاطر شخص را ظاهر سازد   الع پیـدا  که دیگـران نیـز از مکنونـات او اطّ

کرده اگر مقرون به حقیقت بوده باشد از او تعلیم گرفته و به توسط نطق استفاده کنند و اگر باطل و خالف باشد او را به خطـایش  
  . آگاه و به واسطۀ نطق دانا نمایند

لی نطق طوطی و امثـال  و. اختصاص به انسان دارد و سایر حیوانات از آن بی بهره اند، این نطق که مبناي افاده و استفاده است  
  . از روي تقلید و عدم قصد و شعور است و صحت سلب که عالمت مجازیت است در آن هست، آن

چـون تنهـا وسـیلۀ    ، باشد و کمال روحی و جسمی منوط بـه آن اسـت   نردبان ترقّی و تکامل می، این نطق که ویژة انسان است  
م همان نطق است و ترقیات روحی و مادباشد ي منوط بدان میتفهیم و تفه .  

  
  قوة نطق و پیدایش کتابت 

ش مقاصد و مطالب را فقط به توسط نطق درك می بشر از ابتداي خلقت قوة نطق را داشته و در دوره   چـون  ، کـرده  هاي توح
نظورهـاي خـود را بـا    هـا زیـاد نبـوده و م    زیرا الفاظ و واژه، ولی البتّه نطق او نیز محدود بوده، دایرة معلوماتش خیلی کوچک بوده

، چنانکه زبانهاي قبایل وحشی بعضی جزایر آسیا و آمریکا اکنون هم به همین ترتیب اسـت . نموده است هاي محدودي ادا می واژه
و تقسـیمات لغـات بـه    . و لغات مرتقیه و اقسام آنها بعداً و به تـدریج پیـدا شـده   . و از این رو آن زبانها را زبانهاي غیر مرتقیه گویند

  . تقیه و غیر مرتقیه و متصرّفه و غیر متصرّفه و اقسام مختلف آنها در کتب فقه اللّغه مشروحاً ذکر شده استمر
تـا آنکـه بـه تـدریج     ، انـد زبـان آنهـا نیـزهمین وضـعیت را داشـته       در زمانهاي قدیم که تمام افراد بشر مانند بدویان امروز بوده  

  . خطوط مختلفه در جوامع بشري ظهور یافتاحتیاجات او را به اختراع خط مجبور کرد و 
نمودند و به تدریج به سایر ملـل نیـز سـرایت     اول ملّتی که خط را وضع کرد فنیقیها بودند که در سواحل شامات زندگانی می  
قلـب  ولی قوة نویسندگی هم متفرّع بر قوة نطق و همـان تـراوش   . پیدا شدن خط موجب تکمیل و ترویج علوم و معارف شد. کرد
ولـی از کتـاب   ، شـود  که براي شخص حاضر و مخاطب از راه زبان و براي غایب مکانی یا زمانی به توسط نوشتن ظاهر مـی ، است

  . هم بدون قوة نطق استفاده نشود و خود آن در اثر نطق به وجود آمده است
بـه طـوري   ، ن کاملتر و حافظۀ آنها قـوي بـوده  مللی که داراي فنّ کتابت نبوده و این امر در بین آنان شیوع نداشت قوة نطقشا  

چه در میان آنها خط و کتابت معمول نبـوده و اشـعار و امثـال را بـه     . مانند عرب جاهلیت، که چندان احتیاج به کتابت هم نداشتند
ۀ خـود ضـبط   شـنوند در حافظـ   کرد که آنچه مـی  و خود نبودن کتابت و نداشتن سواد هم آنها را وادار می، کردند زودي حفظ می

                                                
  :حاجی مالهادي سبزواري موت را هم جزء فصل ممیز انسان قرار داده چنانکه گفته است - 339

 قٌ وناط رٌ وه و فَج تمائ  نْسانِ فیها ثابِت یزُ اال تَم  
یعنی تعریف انسان به ، جوهر و ناطق و مائت فصل ممیز انسان است :معنی بیت این است. مرادش موت اختیاري است که الزمۀ کمال انسانیت است

هرٌ ناطقٌ مائت :اصطالح منطق این است و نْسانُ ج اَال . 
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چـون احتیـاج   ، و امروز هم در میان کسانی که سواد ندارند حافظۀ قویتر اسـت . از این رو حافظۀ بیشتر افراد بسیار قوي بود، نمایند
  . بیشتري بدان دارند

س بـه در ) ع(و ائمۀ هدي) ص(بلکه پیغمبر، در ظهور دولت اسالم خط به تدریج بین مسلمین شیوع پیدا کرد و اهمیت یافت  
  . فرمودند خواندن و علم که الزمۀ آن کتابت است اهمیت بسیار داده و بدان امر می

  
  علم میزان 

لذا آن را منطـق نامیـده   ، براي مقایسه و سنجیدن صحیح و خطاست که زبان از گفتن باطل احتراز جوید 340و چون علم میزان  
بلکه اگر دقّت کنیم ، ین مقدم دارند و در همۀ علوم مورد احتیاج استاز این رو در تعلیم علوم استداللی علم منطق را بر سایر. اند

و پیدایش این علم بر اثر دقّت و کنجکاوي در مکالمات معمولی بوده . کنیم احتیاج به آن را در سخن گفتن معمولی نیز درك می
  . توانیم بگوییم قواعد این علم با سخن گفتن صحیح مالزمۀ طبیعی دارد و از این رو می

  
  تأثیر قوة نطق

ات علـم و     . تأثیري که در زبان و قوة نطق نسبت به اجتماعات بشر هست در هیچیـک از اعضـا نیسـت      ت و ترقیـاسـاس مـدنی
بلکـه  . صنعت و ظهور و توسعۀ دیانت و بروز ذکاوت و سیاست و باالخره واسطۀ ارتباط افراد بشر و ملل بـا یکـدیگر نطـق اسـت    

تـأثیري  . مردگان را به توسط زبان با ارادة قلبیه زنـده نمـود  ) ع(عیسی. از این راه ظهور یافت) ص(اهللامعجزة حضرت محمدبن عبد
و دسـتورات سـایر بزرگـان    ) ع(که در خطب نهج البالغه و کلمات قصار و دستورات اخالقی و اجتماعی و سیاسی حضـرت امیـر  

لُوق گفته شده استدونَ کالمِ الْخالق و فَ: در هیچ امر دیگري نیست که ، هست   . وقَ کالمِ الْمخْ
رأفـت رحمـت و سـخن گفـتن از روي تلطّـف کـه از       : چنانکـه  ، تأثیري که براي کالم هست در افعال سایر جـوارح نیسـت    

شـنیدن  . لذّت آن به مراتب زیادتر است ا زعطایی کـه از روي کـدورت ظـاهر گـردد    ، شخص بزرگی نسبت به عاقلی صادر شود
چنانکه تـأثیر فحـش و دشـنام بـراي اشـخاص بـا       ، تأثیرات سوء نطق نیز بیشتر است. د عاشق بهتر است از تمام دنیاکالم معشوق نز

  :که شاعر عرب گوید ، شرافت به مراتب از تأثیر آالت جرح در بدن بیشتر است
 یاما الْتنانِ لَهسال لّسانُ    جِراحات ال رحما ج لْتام ال ی341و  

  :همین معنی سروده شده  به فارسی نیز به
  زخم شمشیر جان ستان نکند    آنچه زخم زبان کند با مرد 

  
  تأثیر سخنان ناسزا 

، براي آنها مؤثّرتر بـود از تیـر و نیـزه و شمشـیر    ، شد سخنان نامناسب که از دشمنان یا دوستان نسبت به بزرگان دین صادر می  
ط نطـق ظـاهر     باشد عقاید باط گرچه آنها ناگوار بزرگان بوده و می لی است که در ذهن دشمنان یا دوستان رسوخ داشته و بـه توسـ
. از این رو نطـق مـؤثّر اسـت   ، باشد ولی مع ذلک ظهور و کشف آن امور به توسط نطق می، شده و تأثیر نطق و کلمات بالتّبع است

                                                
شود که به عربی منطق الشکل گفته  نامیده می Logique formelleنام دارد و به زبان فرانسه  (Organon)ن این علم در اصطالح ارسطو ارغنو - 340
  . گفته شود یعنی روش بحث (Methodologie)که به فرانسه متدولژي ، در مقابل منطق الماده، شود می
 . ها بهبود پذیرد ولی زخم زبان التیام ندارد زخمهاي نیزه - 341
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شتر بود از سـنگی کـه در اُحـد دنـدان     تأثیر آن به مراتب بی، شد داده می) ص(مثالً نسبت بعضی امور خالف که به حضرت رسول
در حقیقت خطور این امور باطلـه  . و آن نسبتها ننگ و عار است، چه این سنگ موجب مزید شرافت و مجد، مبارکش را شکست

 لکن چون ظهور آنها توسط نطق شد لذا تأثیر را به کالم، در قلوب پیروان یا بروز عقاید باطله از دشمنان موجب تأثّر حضرت بود
  . دهیم نسبت می

آن بزرگـواران شـهادت را شـرف    . آمد ننگ و عار نبود که بر بدنش وارد می) ع(همچنین نیزه و شمشیر براي حسین بن علی  
ینُ   : که شاید منظور کسی که گفته ، ولی نسبت خروج از دین براي حضرتش مؤثّر بود، خود دانند و به آن افتخار کنند سـلَ الْح قُتـ

ه همین باشدبِسیف ج) ع( دبن عبـداهللا   ) ع(یعنی حسین ، د ش محمـ کشـتند ) ص(را به نام حمایت از اسالم و به اسم پیروي از جد .
  . باالترین مصیبتی که برخودش و پیروانش ناگوار بود این نسبتها بود

  . پس تکلّم و نطق سزاوار است که فصل ممیز انسان از سایر انواع حیوان قرار داده شود  
  

  ت نطق در عرب و اسالم اهمی
قبـل از اسـالم هـم عـرب     . لذا دیانت اسالم اهمیت زیـادي بـه ایـن موضـوع داده    ، و چون نطق تأثیرات مهمی در جامعه دارد  

ط آنهـا          جاهلیت به نطق و خطابه اهمیت می ت داشـتند و مطالـب بـه توسـ دادند و در میان آنها خطباي فصیحی بودنـد کـه معروفیـ
و چون کتابـت در میـان   ، دادند توان گفت در آن زمان تنها ملّت عرب اهمیت فوق العاده به خطابه می و می. شد گوشزد عموم می

هـر چنـد در یونـان و روم    . کردند لذا در تکمیل مبانی سخن خیلی جد داشتند و خطابه را هم زود حفظ می، آنها کمتر معمول بود
ولـی مبتنـی براسـاس علمـی و     ، ظهور کردنـد  342اشت و خطباي بزرگی مانند سیسروننیز خطباي مهم بودند و فنّ خطابه اهمیت د

  . محتاج به فراگرفتن بود ولیکن فصاحت عرب تقریباً طبیعی بود و اعراب بدوي نیز غالباً فصاحت داشتند
نطق و سخنرانی بـراي  در اسالم نیز به این موضوع اهمیت کامل داده شده و در ترویج آن اهتمام زیاد به عمل آمد و مجالس   

  . بیان دستورات شریعت تأسیس گردید
هر روز در مسجد که محلّ عبادت است احکام و دستورات را بـراي مـردم   ) ص(در ابتداي ظهور اسالم خود حضرت رسول  
آن واجـب   دو خطبـه قبـل از  ، در نماز جمعه که از مهمترین عبادات اسالم است و در ترویج آن جدیت زیاد شـده . فرمود بیان می
ت تـالی       . د در آن دو خطبه دستورات اخالقی و دینی هم براي مردم بیان شـود یده که بایگرد همچنـین در نمـاز عیـد کـه در اهمیـ

که بهترین راه نشر احکام ایـن قبیـل نطقهـا اسـت کـه در      ، پس از آن دو خطبه به همین منوال مقرّر فرموده، مرتبۀ نماز جمعه است
  . تا همه از احکام دیانت و قوانین مدنی اطّالع داشته باشند، میان جمعیت ادا شود

  
  فواید سخنرانیهاي همگانی 

در ایـن  . نطقی هم که در اسالم حائز اهمیت شده نطقی است که در حضور جمعیت باشد و در عرف نیز همین معنی را دارد  
اد نیز در میان افراد پیـدا شـده از اوضـاع یکـدیگر و     حالت اجتماع و اتّح، شود مجالس عالوه بر اینکه دستورات گوشزد عموم می

  . آیند شوند و درصدد رفع آن بر می پریشانی برادر دینی مطّلع می
چـه روح اجتمـاعی غیـر از روح انفـرادي و شـخص و      . دهـد  ضمناً روح اجتماعی نیز تقویت شده کارهاي خود را انجام مـی   

نیز از همان افراد تشکیل شده لکن ممکن است آنچه موافق حال یکی از افراد هر چند جامعه . مصالح فرد غیر مصالح جامعه است

                                                
342 - Cicéron  هاي مهمی دارد پیشواي ناطقین روم بود و خطابه، وفات یافت 43پیش ازمیالد متولد و در  106در .  
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  . و البتّه مصالح اجتماعی مقدم بر مصالح فردي است؛ شود پس مضرّ به روح اجتماعی می، است مضرّ به فرد دیگر باشد
را به این امر عـادت داد در  چون خود . کمال هر فردي به آن است که صالح روح اجتماعی را بر صالح شخصی مقدم دارد  

  . نظر او بین صالح فرد و جامعه بینونت نماند و صالح فرد نزد او همان صالح جامعه باشد
شود که وجهۀ فردي و اجتمـاعی اخـتالف    معتقدند که کمال حقیقی موقعی پیدا می 344و علم االجتماع 343علماي روانشناسی  

و تمام عالم ظهـور همـین امـر را انتظـار دارنـد و      . 345ین دو وجهه با هم متّحد شودعالم وقتی کامل و بالغ است که ا، نداشته باشند
ذکر کنند و همۀ ما انتظار ظهـور آن حضـرت   ) عج(و شیعه به نام مهدي موعود، صاحبان دیانات این انتظار جزء مذهب آنها است

  . باشد همین امر است را داریم و مدینۀ فاضله که تشکیل آن آرزوي فالسفه می
رعایـت ایـن امـر در اسـالم بـه بهتـرین       . گـردد  شود و اتّحاد بیشتر می هر چه اجتماعات بیشتر باشد این حالت زیادتر ظاهر می  

  . در فصاحت و بالغت بر دیگران مقدم بودند) ع(و حضرت امیر) ص(حضرت رسول. وجهی شده است
  

  و خطب آنها ) ع(و علی) ص(فصاحت حضرت رسول
از حیـث فصـاحت و   ) ع(هاي آن حضرت و علـی   شخصاً عهده دار خطابه و نطق بودند و خطبهوخلفا )  ص(حضرت رسول  

قـریش ویـژه   ، عالوه بر آنکه مسئلۀ خطبه و خطابه در میان عرب اهمیتی به سزا داشـت . بالغت و دستورات جامع و معروف است
چنانکـه خـودش   ، ان مقـدم بودنـد  در فصـاحت و بالغـت بـر دیگـر    ) ع(و حضـرت امیـر  ) ص(بنی هاشم باالخص حضرت رسـول 

ت منْ بنی زهرَه: فرماید  می تَضَعار و دع نی سفی ب نَشَأت نْ قُرَیشٍ وی ماَنیدرَبِ بع صح الْ   346. اَنَا اَفْ
نَّ:  347این است) ص(یکی از خطب آن حضرت    ا و کُم معال لی موا افَانْتَه معال م نّ لَکم ا ها اَیهاالنّاس ن يةلَکُم  کم هایت لی نوا افَانْتَه

ضی ال یدري مااهللاُ فاعلٌ فیه و اَجلٌ باقٍ الیدري مااهللاُ م لٌ قَدخافَتَینِ اَجینَ مب دبع نَّ الْ فَا کم هایت ه  ن نَفْسه ل نْ نَفْسم دبع قاضٍ فیه فَلْیأخُذ الْ
ه و منَ  رَتخ ال نْیاهنْ دم يوةالشیو بنَ الْحم رِ وبک د      ةقَبلَ الْ عـ مـا ب تَبٍ وتَع سـنْ م مـ ت و الْمـ دع ه ما ب بِید دمحم الَّذي نَْفس فَو ماتلَ الْمقَب ِ

نْیا منْ دارٍ االّ الد ةالْجن النّار و .  
ت نیز قائلند که بعد از آن حضرت امیرالمـؤمنین  و اهل سنّ، فصیحتر از دیگران بود) ع(و پس از آن حضرت علی بن ابیطالب  
هرُ     349:یکی از خطب آن حضرت که بعد از تحکـیم واقـع شـد ایـن    اسـت      . 348اَفصح مردم بود) ع(علی  نْ اَتَـی الـد ا هللاِ ود مـاَلْح

                                                
343 - Psychologie 
344 -Sociologie  
رجوع . روزي خواهد رسید که وجهۀ فردي و اجتماعی از اختالف و تباین رهایی یافته و با هم متحد گردند: گوید دکتر ژیو دانشمند فرانسوي می - 345
  . 1صفحۀ ، عنوان زیبایی و فنون 4850د به روزنامۀ ایران شمارة شو
 . اضافه بر آنکه از قریش هستم و در قبیلۀ بنی سعد نشود و نما یافته و از بنی زهره شیر خورده ام، یعنی من فصیحترین عرب هستم - 346
و براي شما پایانی است خودتان را برسانید ، نید خودتان را به آنهاباشد برسا یعنی اي مردم براي شما دانشهایی می. 108صفحۀ ، رجوع به الوسیط - 347

داند خداوند  و      نمی، داند آنچه را خدا براي او مقدر کرده وعمري که باقی است یکی بیم قبلی که گذشته و نمی :بدان زیرا مرد بین دو ترس واقع شده
. و از دنیا براي آخرت و از جوانی پیش از پیري و از زندگی پیش از مرگ بهره مند شود، پس بنده باید از خودش براي خودش بهره برد. چه حکم کرده

 . سوگند به آن کسی که جان محمد در اختیار او است که بعد از مرگ زندانی و پس از دنیا منزلی نیست جز بهشت و دوزخ
 . ١١۴صفحۀ ، الوسیط -  ٣٤٨
و شهادت ، خداي راست هر چند که روزگار کار بسیار بزرگ و مصیبت عظیمی فراهم آورد یعنی ستایش، رجوع شود به اوایل نهج البالغه - 349
پس از حمد خدا و درود رسول . بنده و پیامبر او است) ص(دهم که محمد و شهادت می، دهم که خدایی نیست جز خداوند یکتا که شریک ندارد می

اعث سرگردانی و پشیمانی است و من شما را دربارة این حکمیت امري نمودم و آنچه در ب، بدانید که نافرمانی از نصیحت کنندة خیرخواه تجربه کار
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 ه دح الّ اهللاُ ولَه ااَنْ الا هد لیلِ و اَشْ الْج ثدالْح بِ الْفادحِ و لَّی اهللاُ  بِالْخَطْ صـ ولُهس ر و هدبداً عمحاَنَّ م و غَیرُه لها ه ع م لَیس ال شَریک لَه
نَّ فَا دع ا به اَم آل و لَیه ية عصعرَ مسثُ الْح ب تُورِ عالمِ الْمجرِّ ب النَّدا ةالنّاصحِ الشَّفیقِ الْ قتُع ةوم   فـی هـذ رْتُکم اَمـ ت  مـة ه الْحکـو و قَد کنْ

باء الْمخالفینَ الْجفا لی ا ع یتُمرٌ فَاَبقَصیرٍ اَمل کانَ یطاع أیی لَوخْزُونَ رم لَکم ت عصا ةاَمري و نَخَلْ حتّـی ارتـاب النّاصـح     ة و الُمنابِذینَ الْ
ت اَنا و ایاکم کما قال اَ ه فَکنْ ح بِقَد نْد ه و ضَنَّ الزَّ حزنَ بِنُصواخُو ه:  

وي  عرجِ اللِّ ري بِمنْ اَم رْتُکماَم    غَد صح االّ ضُحی الْ   فَلَمر تَستَبینُوا النُّ
ه بـه سـخن پـردازي      350شد  البتّه خطب دورة اسالمی فرقهایی با خطب جاهلیت داشت و شعار دینی محسوب می   و تنهـا توجـ
  . گفتند شتند و در عین حال در نهایت فصاحت و بالغت سخن میبلکه بزرگان نظر به معانی و ارشاد مردم دا، نبود

  
  اهمیت خطابه در صدر اسالم 

در . خوانـد  و عمال آنها در والیت بود و شخص خلیفه خطبـه مـی  ، منصب خطابه در صدر اسالم راجع به خود خلفا در مرکز  
عبدالملک بن مروان و حجاج بن یوسف . محسوب بودند زمان بنی امیه نیز همین امر مجري بود و معاویه و یزید از فصحاي عرب

  . هاي آنها در کتب مذکور است خطبه، ثقفی نیز از بلغاي عرب بودند
شد و خود خلیفه اداي خطابه  در زمان بنی عباس به تدریج خطابه مجزّا شده و دیگري به نام خطیب از طرف خلیفه تعیین می  
و خطباي مهم مانند ابن سمعون که در زمان الطّائع باهللا بود و ابن جـوزي و  ، اي آن قائل بودندولی باز هم اهمیت زیاد بر، کرد نمی

پس از دورة بنی عباس از اهمیت آن به تدریج کاسته شد تـا اینکـه   . غیرهم در آن دوره پیدا شده از اشخاص مهم محسوب بودند
  . امروزه به حال کنونی خود رسید

، خطابه در تمدن اسالم مقام شامخی را دارا بوده و در صدر اسالم از وظایف خالفت بـوده اسـت   پس معلوم شد که خطبه و  
  . مردم نیز استقبال داشتند

در . امـر خطابـه بـود   ، شـد و در اسـالم نیـز امضـا شـده و ممنـوع نگردیـد        مهمترین امري که از محاسن جاهلیت محسوب می  
بن ساعده ایادي و اکثم بن صیفی و عامربن طفیل و عمر و بن معدیکرب که 351قس : مانند ، جاهلیت خطباي بزرگ وجود داشتند
اسـت از خطبـاي بـزرگ عـرب بـه شـمار       ) ص(کعب بن لوي نیز که از اجداد حضرت رسول. نزد عرب به بزرگی معروف بودند

  . رفت می
  

  مشخص بون مواقع سخنرانی در اسالم 
شدند و محتـاج بـه اعـالم     شد و همۀ مسلمین یا غالب آنها جمع می خطابه ادا می ،دانستند در اسالم درمواقع معین که همه می  
در این موقـع یـک نفـر بـا صـداي      ، خواستند که زودتر به مردم اطّالع دهند مگر در مواقعی که امر مهمی پیش آمد کرده می، نبود

  . کرد بلند اعالم می
مردم محدود و موقع آن مانند صدر اسـالم معلـوم نیسـت مجبورنـد     امروزه در تمام کشورها هنگام سخنرانی چون اجتماعات   

                                                                                                                                                            
ولی افسوس که اطاعت نکردید و با من مخالفت نموده جور و نافرمانی کردید که ناصح از نصیحت خود و اینکه بایستی آن ، دانش من بود به شما گفتم

من به شما در منعرج اللوي نصیحت کردم و  :شدیم که گفت) درید بن صمت (ر برادر هوازن داد به شک افتاد و من و شما مصداق شع را انجام می
 . )و منعرج اللوي نام محلی است( . نشنیدید مگر ظهر روز بعد که نصیحت بی فایده بود و پشیمانی هم سودي نداشت

 . نیز ذکر شده 106در کتب تاریخ عربی مذکور است و در الوسیط صفحۀ  تیامتیازات خطابۀ جاهل - 350
 . به ضم قاف و تشدید سین - 351
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و در سخنرانیهاي خصوصی به توسط کـارت و رقعـۀ دعـوت بـه مـدعوین      ، قبالً به توسط روزنامه یا رادیو یا بلندگو آگهی نمایند
توانند گوشزد عمـوم   اشد میولی در دیانت اسالم هر روزي که بخواهند و هر موقعی که مطلب عمومی و فوري ب. دهند اطّالع می

زیرا اسالم در شبانه روزي پنج موعد براي اجتماعات معین کرده که افراد مسـملین در مسـاجد   ، کنند بدون اینکه قبالً اعالم نمایند
 یا در امور، پس از آن مطالب عام المنفعه و دستورات شرع مقدس و وظایف افراد و حقایق دینی گوشزد عموم شود. حاضر شوند

  . مملکتی مشاوره نموده یا مردم را بر حفظ حیثیات میهن و دین و دفع دشمنان تحریص کنند
اسالم چندین قرن پیش از فالسفه و بزرگان اروپا متوجه اهمیت سخنرانی و نطق شده این اجتماعات را وسیلۀ نطق قـرار داده    
  . تا قائدین به خوبی بتوانند مطالب را به عامه برسانند، است

  
  کثرت ناطقین در اسالم 

حتّی تا موقعی که حیات داشت خـودش در مجـالس   ، داد و چون شارع مقدس به این مجالس و نطقها اهمیت فوق العاده  می  
  . لذا ناطقین مهم و زبردست در اسالم زیاد بودند، کرد نطق می

نمودنـد و   راب با هوش و کیاست آن را حفـظ مـی  فرمود اع در انجمنها ایراد می) ع(خطب بلیغه اي که حضرت امیرالمؤمنین   
اکنون به نام نهج البالغه معروف است و در جذّابیت و جامعیت و بزرگی و بالغت و اشتمال بر جمیع دستورات اخالقی و دینی و 

ن حتّـی کلمـات قصـار آ   . و عمـوم اروپاییـان بـه عظمـت او معترفنـد     ، جنگی مشـهور و چـون آفتـاب محتـاج بـه توصـیف نیسـت       
و آن . شـود  نیز انظار علماي سیاست و اخالق را متوجه خود ساخته روز بـه روز بـر عظمـت گوینـده اش افـزوده مـی      ) ع(حضرت

و آقـاي سـپهر یکـی از دانشـمندان     . کلمات چندین مرتبه به زبان فارسی ترجمه شده و حتّی به زبانهاي دیگر نیز ترجمه شده است
و فرانسه ترجمه نموده تـا کنـون چنـد بـار بـه طبـع رسـیده         یه و کلمات قصار را به فارسایران هم خدمت بزرگی را عهده دار شد

  . است
ما نیز در عالم معارف دوسـتی زحمـت و کوشـش ایشـان را تقـدیس وتقـدیر نمـوده توفیقشـان را در خـدمت بـه معـارف از              

  . حضرت دادار خواهانیم
  . غت شهرت داشتندبسیاري دیگر از بزرگان اسالم هم به فصاحت گفتار و بال  
یزیدبن معاویه و حجاج بن یوسـف بـه فصـاحت معـروف     ، دادند بنی امیه نیز همانطور که ذکر کردیم اهمیت زیاد به نطق می  
  . بودند
در زمان بنی عباس خالفت به کلّی تبدیل به سلطنت دنیویه شد و خلفاي بنی عباس به واسطۀ وسعت ممالک اسالمی به امور   

فقط امر قشـون و نظـارت در   ، لذا ابتدا امر قضاوت از خالفت مجزّا شده و به تدریج نطق نیز تجزیه شد، رسیدند مین نمیدینی مسل
  . از این رو نطّاقین در آن زمان خیلی زیاد شدند و به خطیب معروف گردیدند، سایر امور به عهدة خلیفه بود

  
  تعریف خطابه مطابق اصطالح منطق 

مقبوالت قضایایی را گویند که از کسانی کـه  . قیاسی است که از مقبوالت و مظنونات مرکّب باشد 352نطقیینخطابه در اصطالح م

                                                
امروزه فن خطابه خیلی مهم . معروف و معرّب آن ریطوریقا است (Rhétorique)یکی از رساالت منطق ارسطو در خطابه است که به نام رتوریک  - 352

اصول خطابه و تاریخ مختصر منطق تألیف آقاي تدین و  یکی به نام :اخیراً دو رساله در این موضوع از طرف بنگاه وعظ و خطابه منتشر شده. شده است
  . دیگري به نام آیین سخنوري نگارش آقاي فروغی
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چنانکـه  ، انبیـا و اولیـا  : ماننـد  ، شود اخذ شده باشد قولشان نزد گوینده حجت است و اخبار و اقوال آنها بدون اقامۀ برهان قبول می
کفْـرِ و ال     : از قبیـل  ، یا آنچه راجع به اخالق فرموده اند، کنیم می اخبار معاد  و بهشت و دوزخ را از آنان قبول ع الْ قـی مـیب لْـکاَلْم

لْمِ   . شوند قیاساتی که از این قبیل امور مرکب باشد خطابه نامیده می؛ شویم معتقد می، یبْقی مع الظُّ
ات شرع و اقوال بزرگـان بـود و قیاسـاتی کـه     کردند بر ذکر دستور و چون مبناي سخن ناطقین که در محافل عمومی نطق می  

  . شد لذا به آنها خطیب گفته می، یافت دادند از مقبوالت ترکیب می ترتیب می
لذا ناطق را ، و چون این قبیل امور نیز در نطق هست، مظنونات عبارت از احکام و قضایایی است که قطع به آنها نداشته باشیم  

  . خطیب گویند
ات بـه کلمـات    ، ت از استشهاد به کلمات بزرگان در هر رشته و علمی که بوده باشدپس خطابه عبارت اس   مانند آنکه در الهیـ

انبیا و اولیا و در اخالق به مربیان اخالق و در طبیعیات به قول داروین و در هیئت به کالم نیـوتن و کپلـر و در ریاضـیات بـه اقـوال      
و شیخ سهروردي و در طب به کالم ابـن سـینا و رازي و در ادبیـات بـه اقـوال سـعدي و       انیشتن و در فلسفه به کالم صدرالمتألّهین 

و البتّـه واضـح اسـت کـه نطقهـا در مجـامع عمـومی غالبـاً         . حافظ در فارسی یا متنبی در عربی یا گوته شاعر آلمانی استشهاد کنـیم 
پـس  ؛ ذکر برهان براي عوام چندان مفید نیسـت ، شودزیرا بر فرض اینکه مطلب برهانی هم ادا . مرکّب از همین قبیل کلمات است
  . شود در سخنرانیها عموماً خطابه ایراد می

  
  خطباي زمان بنی عباس 

ه خلفـا و          اس خطباي بزرگ پیدا شدند که بعضی از آنان به واسطۀ توقّف درمرکـز و پایتخـت و بـر اثـر توجـدر زمان بنی عب
محمدبن اسمعیل معروف به ابن سمعون که در زمان خـود میـان   : از جمله . گردیده اندمعروف و مشهور ، سالطین یا امرا به ایشان
کرامات نیز از او نقل کنند ودر زمـان  . مخصوصاً در بغداد که توجه جمیع طبقات را به خود جلب کرده بود، مسلمین معروف بود

  353. الطّائع باهللا خطیب بغداد بود
بن سماك که در زمان هارون الرّشید از کوفه به بغـداد آمـد و عمـوم اهـل دانـش و      دیگر محمدبن صبیح کوفی معروف به ا  

، نمودند و مورد توجه عموم طبقات واقـع گردیـد   و مردم در مجلس وعظش اجتماعی عظیم می، کمال مقدمش را محترم شمردند
  354. به طوري که هارون نیز او را نزد خود پذیرفت و نزد رشید مکانت و منزلتی یافت

زیسته و منصب خطابه و ذکر خطبه در اعیاد و جمعات به او  دیگر ابوبکر خطیب صاحب تاریخ بغداد استکه در قرن پنجم می  
  355. محول بود

زیسته و در زمان المقتفی بامراهللا به امر او در بغداد مشغول وعظ و نطـق   دیگر ابوالفرج بن جوزي که در قرن ششم هجري می  
  356. شد

در متأخّرین از جمله کسانی . به طوري که ذکر همۀ انها متعسر بلکه متعذّر است، سالم زیاده از حد و حصرندسخنرانان مهم ا  
که نامشان باقی مانده مرحوم سید جمال الدین اسدآبادي مشهور به افغانی است که در مصر و هندوستان و بعضـی ممالـک دیگـر    

در مراجعـت بـه ایـران اگـر سـلطان وقـت گـوش بـه         . می و اخالقی ایجاد کردنطقهاي آتشین نموده و در مصر انقالب عظیم اسال
                                                

 . هجري بوده 387وفاتش در سنۀ  - 353
 . هجري وفات یافت 183درسنۀ  - 354
 . هجري بوده است 463وفاتش در سنۀ  - 355
 . هجري است 597وفاتش در سنۀ  - 356
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  . مع ذلک باالخره نطقهاي او اثرات خود را نمود. شد ایران زودتر به جادة ترقی وارد می، داد نصایح او می
اواخر هم وعاظ مهم  حتّی در همین، ناطقین در حقیقت روحیات مردم را به دست خود داشتند و نطقهاي آنها خیلی مؤثّر بود  

  . نطق آنها مؤثّر بود وعامه توجه به آنها داشتند، با آنکه جامعیت نداشته و غالباً موقع شناس هم نبودند
اروپاییان نیز در این دو سه قرن اخیر به اهمیت مجالس نطق و خطابه پی برده و مجالس سـخنرانی تأسـیس کردنـد و نـاطقین       

فیلسوف سخنران آلمانی معروفیت  359که از نُطّاق مهم فرانسه بودند و فیشته358و گامبتا  357و امثال میرابو، دمهم در میان آنها پیدا ش
  . دارند
و مخصوصـاً  . نیز باقی است همـان نطقهـاي مهـیج و نصـایح اخالقـی آن بزرگـوار اسـت       ) ع(یک سلسله آثاري که از حسین  

مخصوصاً در روز عاشـورا اثـر عجیبـی در شـنونده دارد و هـر      ، ف کربالخطب و نصایح و فرمایشهاي آتشین او در چند روزة توقّ
لذا شایسته است که خطـب و کلمـات آن حضـرت را بـه دقّـت بخـوانیم و در دل جـاي        ، شود صاحبدلی از شنیدن آنها منقلب می

  . دهیم
پس باید جدیت کرد که ایـن  . استشود و اثرات آن بهتر هویدا  عظمت منبر و ناطق که در اسالم بوده امروز بیشتر معلوم می  

سالح بزرگ را از دست ندهیم یا در غیر مورد استعمال نکنیم و از کسانی که داراي ایـن قـوه هسـتند و آن را در مـوارد صـحیحه      
خـدمت   دهند و به دیانت نیز چه این دسته نیز از کسانی هستند که ملّت را به تعالی و ترقّی سوق می، کنند قدردانی کنیم اعمال می

  . کنند می
  

  علت طبیعی اختالف نطق و هوش اشخاص
مختلـف بـودن اشـخاص در نطـق از حیـث      : کنـیم   درخاتمۀ کالم نیز علّت طبیعی اختالف هوش و نطق اشخاص را بیان مـی   

به واسـطۀ  طبیعی و فطري و ، سالست و عدم آن و قوة زیادي نطق که بتوانند چند ساعت متوالی نطق کنند یا قدرت نداشتن بر آن
در سـطح دمـاغ   ، چه به طوري که در علـم وظـایف االعضـاء ذکـر شـده     . اختالف در ساختمان سر و مغز و کم و زیادي آن است
مرکـز اینهـا دمـاغ    ، این شیارها از حیث بزرگی و کوچکی با هـم فـرق دارنـد   ، شیارها و برآمدگیهاي منحنی و پیچ در پیچی است

هـاي یـک    مانند وزارت خانه، باشد ل انسان در مغز سرمرکزي است که منشأ بروز آن امر میو براي هر یک از اعمال و افعا. است
مرکز دیگـري  ؛ که مراکز حرکات بدن انسان در اطراف این شیار است، »360روالندو« یکی از آنها شیاري است موسوم به . کشور

ه تقسیم شده و مراکز در اطراف ایـن دو قـرار گرفتـه    باشد و مغز سرانسان به این دو منطق نیز هست که احساسات به آن مربوط می
  . است

نطق و تکلّـم نیـز یـک قسـم حرکتـی اسـت کـه        . حرکات هم مختلف و اقسام متعدده دارند، همانطوري که حواس مختلف است
ن این مرکز و چو، مرکز آن به منطقۀ روالندو مرتبط است که در اطراف چپ مغز سر در یکی از انحناهاي قسمت جبهه واقع شده

لکنت در زبان نیز به واسطۀ نقصی است که در ایـن مرکـز   . کند کرده فراموش می معیوب شد صاحبش زبانی را که بدان تکلّم می
یکی را بر اثـر عیبـی کـه    ، تواند تکلّم کند و گاه ممکن است شخصی که به دو زبان می. آن نیز شدت و ضعف دارد، شود پیدا می

باشد و هر چه حیوانات پست تر باشند این برآمـدگیها   این شیارها در حیوانات پست کمتر می. فراموش کنددر این مرکز پیدا شده 
                                                

357 - Mirabeau )1715 - 1789(  
358 - Gambetta )1837- 1882(  
359 - Fichte )1762-1814(   

٣٦٠ -Ronaldo  
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که دلیل است بر اینکه        ، شود حتّی بعضی حیوانات سطح مغزشان به کلّی صاف است و هیچ برآمدگی در آن پیدا نمی، کمتر است
  . پست ترین حیوانات هستند

و زیادي قوة نطق نیز به واسطۀ زیـادي  ، برآمدگیهاي مغز سر او بشتر است، شتر و فهیمتر و زیرکتر باشدانسان هم هر چه باهو  
و در تمام این مراتب هم ممکن است که مرض موجب معیوب شـدن عضـو شـود و حرکـت یـا      ، برآمدگی شیار مرکز نطق است

  . طق طبیعی و مربوط به شیارها و برآمدگیهاي مغز استپس معلوم شد که کمی و زیادي ن. حس منسوب به آن مرکز از بین برود
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  و طرز نفوذ نطق ها راصالح مجالس و مناب -24
  

  وسایل اجتماع در اسالم
  . باید عطف توجه به منابر و اجتماعات امروزي ملّت شیعه کنیم، اکنون که اهمیت نطق و خطابه را دانستیم  
ه  وسایل و اسباب اجتماع که در شریعت اسالم    فانه در میان شیعه خیلی کم شده و توجـت خود اجتماع متأسذکر شده و اهمی

باشد و نماز جمعه که یکی از عوامل مهـم اجتمـاع اسـت و متخلّفـین از آن سـخت کیفـر        شیعه بدانها از اهل سنّت خیلی کمتر می
ولـی  ، خواهیم در فقه مسئله گفتگـو کنـیم   ینجا نمیدر شیعه معمول نیست و عامۀ این مذهب از آن بی اطّالعند و ما در ا، دیدند می

  . در اینکه یکی از بزرگترین احکام اسالمی در میان ما مجري نیست شکّی نیست
نماز عید هم با نماز جمعه رفته اجتماع در نمازهاي یومیه هم خیلی کم شده و نسبت به اهل سنّت تقریباً راه عدم را پیمـوده و    

زیـرا جماعتهـاي   ، اند و اگر در جایی اسم جماعت هـم باشـد جـز تفرقـه نیسـت      الع و از منافع آن بی بهرهمردم از فواید آن بی اطّ
در یکی از خطب ) ع(و حضرت امیر، متفرّقه در چندین جا منعقد شده و بلکه در یک مسجد ممکن است چند نماز جماعت باشد

لَی الْفرْ: خود فرموده  ع الْقَوم تَمعافْتَ قَةفَاج ماونِ الْجةرَقُوا عو مصداق این فرمایش در میان ما بروز کرده و ما باید براي از بین . 361ِع
  362. رفتن اینها گریه کنیم

، است) ع(ولی خوشبختانه در جامعۀ شیعه فقط یک اجتماع است که جاي اینها را گرفته و آن عبارت از اجتماع به نام حسین  
ولی افسوس که آن نیز اکنون وسیلۀ اجـراي مقاصـد دنیـوي شـده و مقاصـد      . باشد شیعه دارا میاز این رو مقام مهمی را در جامعۀ 
بلکه بعض بانیان فقط به قصد شهرت بوده و بعض ناطقین نیز تنها منبر را وسیلۀ مشهور شدن یا ، باشد دنیوي در آن بیشتر منظور می

در صـورتی کـه   . پردازنـد  ذم اشخاصی که موردنظرشان هست مـی اجراي سایر اغراض دنیوي و مادي خود قرار داده و به مدح و 
منبر مقام مقدسی است و باید به تبلیغ احکام دیانت و دستورات اخالقی و توسل به بزرگان دین و آنچه بـراي دیانـت مفیـد اسـت     

  . اند و اکنون الزم است درصدد اصالح آن برآییم هایی بر آن بسته و پیرایه. منحصر باشد
  

  مهم اجتماع شیعه  عوامل
ما ابتدا وظیفۀ ناطق سپس . هر یک از این سه دسته وظایفی دارند، بانی و مستمع، ناطق: عوامل این اجتماع مهم سه چیز است   

  . کنیم وظیفۀ مستمع و بانی و پس از آن اموري را که در این اجتماع باید رعایت کرد ذکر می
  

  ناطق دو وظیفه دارد
کند و اگر تخطّی نماید برخالف منظور شرع و دسـتور عقـل    ه است که وجدان او نیز به این دو حکم میبراي ناطق دو وظیف  

  . عمل کرده است
چه هر فردي را وجهۀ باطنی و شـاکلۀ او کـه در نفـس منطـوي     ، اول وظیفۀ او نسبت به خالق است-وظیفۀ او نسبت به خالق   

مثالً اگر خداخواهی در دل جاي گیر بوده و در هر عملی رضاي . عمل او است دارد و همان داعی علّت غایی است به عمل وا می

                                                
 . یعنی مردم بر تفرقه مجتمع شدند و از جماعت دوري گزیدند - 361
است  قابل توجه است که مطلب مذکور در این فصل و فصل بعدي از جمله دربارة نماز جمعه و اصالح مجالس و منابر مربوط به ایام قبل از انقالب - 362

ق کامل شریعت مقدسۀ اسالم و ترویج حقیقت آن میکه چن  . )ناشر( باشد  ین اوضاعی وجود داشته و حاکی از اشتیاق مؤلّف معظّم به تحقّ
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شود که عملی که پسندیدة حق است به جا آورد و اگر دنیا را بخواهد همان قسم عمل  همان قصد سبب می، خدا را خواستار باشد
ه:  فرماید چنانکه در قرآن نیز می، پس عمل تحت تأثیر شاکله است، شود از او صادر می لی شاکلَت لُ عم363. قُلْ کلُّ یع  

و خلیفۀ پیغمبر بود و هر کس حقّ نطق در موارد دینـی ومـذهبی نداشـته و منظـور از آن هـم      ) ص(نطق در اسالم حق پیغمبر  
  . ترویج اسالم و رسانیدن احکام و فلسفۀ اسالم بوده است

و داعی او رضاي خـدا واولیـاي او باشـد نـه     ، حق است پس ناطق باید مقصود او خیرخواهی عموم باشد که موجب تقرّب به  
پس نفع آنها بایـد  . چه نطق براي داللت و هدایت دیگران است، درصدد تحصیل جاه و بزرگی و اشتهار و سایر منافع دنیویه باشد

اشـد ممکـن اسـت    کـه اگـر خودخـواه ب   ، و در حال نطق مصالح جامعه را که خود هم یکی از آنها است منظور دارد، منظور باشد
  . و جامعه اگر در خطري افتاد براي تمام افراد ضرر موجود است، جامعه و دیانت را فداي منافع شخصی کند

مراقب نخواهد بود که آنچه صالح جامعه باشـد بیـان کـرده و حـق را ثابـت      ، اگر شخص ناطق وجهۀ خدایی را منظور ندارد  
و یا ؛ تا پسند آنها باشد و او نیز نزدشان محبوبیت پیدا کند، بانی و مستمع نطق کندبلکه درصدد خواهد بود که مطابق مذاق ، نماید

  . اغراض نفسانی خود را به مرحلۀ عمل خواهدآورد
این قبیل اشخاص مخرّب دین واخالق خود و دیگران هستند و پا بر سر عقل و وجدان و آیین گذاشته و الیق هـدایت ملّتـی     
  . نیستند
ابتدا بـه خـود نمایـد    ، ق است که بین خود و خدا ابتدا اخالق و ملکات خویش را اصالح کند و در اصالحوظیفۀ شخص ناط  

لُـونَ   : در قرآن است . که واعظ غیر متّعظ نباشد و بتواند اصالح نفوس دیگران نیز بکند ع یعنـی چـرا چیـزي را    . لم تَقُولُـونَ مـاال تَفْ
  . اخبار در ذم واعظ غیر متّعظ و عالم       بی عمل زیاد استکنید؟ آیات و  گویید که بدان عمل نمی می

وظیفۀ اوست نسبت بـه مخـاطبین و مسـتمعین کـه بـه وظـایف متعـدده منقسـم         ، دوم–وظیفۀ ناطق نسبت به متسمع چند است   
  :شود  شود و به ذکر مختصر و خالصه براي نمونه اکتفا می می

هوا فی ، قّه در دین داشته باشدو تف. گوید باید بداند چه می –اوالً    هم طائفَه لیتَفَقَّ تا مصداق آیۀ شریفۀ فَلَو النَفَرَ منْ کلِّ فرْقَه منْ
و کتـب تمـام فـرق    . به زبان سادة عوام فهم ادا نماید، و اصول و فروع دیانت مقدسه را با استدالل بتواند اثبات کند. باشد364الدینِ 

و آنچه میان یک فرقه مشهور است ضـروري مـذهب آن فرقـه ندانـد و سـب      ، نظر انصاف و دقّت نظر کند اسالمی را خوانده و با
و فقـط از عقایـد و اخـالق مذمومـه     . نام دستۀ مخصوصی به زبـان نیـاورد  ، بلکه مذهب حق را اثبات و در مقام نفی، احدي ننماید

کم منَ الْقالینَ: چنانکه فرموده ، اشخاصبدگویی کند که در قرآن نیز غالباً از اعمال ذم شده نه از  ل مع نّی ل که اگر نام برد بعضی ؛ ا
و البتّـه  . هایی که بطالنشان مورد اجماع و عقایدشان مخالف ضروریات دیانـت باشـد   مگر دسته، گمان غرض شخصی خواهند برد
کتـب  . می داشته و نظر به فرد و شخص در آن نباشـد چون منبر و نطق مذهبی باید جنبۀ عمو، نام شخص را به طریق اولی نباید برد

تا بتوانـد جـواب آنهـا را بدهـد و خوانـدن کتـب       ، غیراسالم را هم براي اطّالع بر عقاید آنها بلکه ایرادات آنها را بر اسالم بخواند
  . شود مانعی نداردضالل نیز به منظور رد برآنها یا براي اطّالع یافتن بر ترّهات آنها که موجب تقویت ایمان خودش ب

مردم را تشویق به فراگرفتن دانش نماید و همچنین آنها را به رعایـت اتّحـاد و رفـع اخـتالف و تفرقـه وادار و ترغیـب        –ثانیاً   
و مقتضـیات  ، و در نطق خود رعایت اخالق و احوال مجتمعین نموده آنچه را که براي اصالح حال آنها اهم است بیـان کنـد  ، کند

بلکـه مالحظـۀ   ، نه بـه طـور تأویـل موهـوم و پوشـاندن حـق      ، مطالب را تطبیق بر زمان و حاالت نماید. را منظور دارد دوره و زمان

                                                
 . کند یعنی بگو هر کسی طبق نیت ثابت قلبی خود عمل می. 84سورة اسرا آیه  - 363
 کنند؟  ر دین حرکت نمییعنی چرا از هر دسته اي عده اي براي دانایی د. 122سورة توبه آیۀ  - 364
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د        ، مجتمعین انجمن نموده حقایق دین و مذهب را با زبانی که همه بفهمند بیان کند و مطالبی کـه بـر ذهـن آنهـا گـران آیـد و تعبـ
  . ن آنها آشنایی پیدا کند تا بتوانند حقایق را درك کنندمگر به تدریج که ذه، صرف و رمز باشد نگوید

اخالق حسنه کـه دسـتور داده شـده و در قـرآن مجیـد و احادیـث بزرگـان        ؛ اصول دیانت اسالم وعقاید قلبیۀ حقّه را بفهماند  
بین بنده و خـالق و احکـام    احکام انفرادي؛ احکام فرعیه نیز که باید بر وفق آنها عمل کرد گفته شود؛ رسیده است به مردم برساند

و بـه طـور   . که مسلمین از دستورات اسالمی بی بهره نمانند، اجتماعی که بین افراد نسبت به یکدیگر است اَالَهم فَاالَهم بیان نماید
تورات اسـالم  توان گفت عامۀ مسلمین امروزه از دسـ  چون می، کلّی آنچه مربوط به دیانت است در نطقها بیان کند که مطّلع شوند

از احکام . دانند مثالً  احکام میت یا وجوب نماز آیات را نشنیده یا امر اسالم را به صلح کلّ و مهربانی به عمومی نمی؛ بی اطّالعند
از این رو بایستی عالوه بر احکام عبادات اسالمی از اخالق و همچنـین معـامالت و غیرذلـک نیـز     ، الزمۀ معامالت نیز بی اطّالعند

  . گوید سخن
حقایق اسـالم و دیانـت را گوشـزد    ، مسائل روحی و جسمی و فردي و اجتماعی را تشریح کند تا به وظایف خود آگاه شوند  
  . دیندار باشند نه به صرف تقلید، تا از روي بصیرت، نماید
چـه در آن وقـت بـه    ، نکنـد آنچه مخالف عقل و شرع است ولو آنکه منافع مهمۀ دنیوي به ازاي آن منظور باشد ذکـر   –ثالثاً   

  . دین و بزرگان دین خیانت کرده و غاصب مقام بزرگان و سبب فساد حال مردم و جامعه شده است
تا در ضمن نطق خود چیزي که مخـالف کشـفیات و اختراعـات اخیـر     ، آنکه از علوم امروزه هم اطّالعاتی داشته باشد -رابعاً  

دین و احکام اسالمی را تا ممکن است با ذکر علل و مصـالح آنهـا بـا عقایـد امـروزي      و بلکه فرمایشات بزرگان ، باشد اظهار نکند
زیرا بسیاري از مصالح احکام اسالمی امروزه به توسط دانشـمندان اروپـایی و بـر اثـر پیـدایش یـا       . اروپاییان نیز اثبات و تطبیق کند
  . تواند به عظمت بزرگان این دین پی ببرد می و شخص دقیق با مطالعه و دقّت در آنها، توسعۀ بعض علوم کشف گردیده

تا بتوانـد در کشـوري کـه داراي آن زبـان اسـت بـه       ، و نیز براي ناطق دانستن یکی از زبانهاي خارجه در این زمان الزم است  
  . ندکنند مذاکرة دینی نماید و عقاید خود را اظهار ک شغل تبلیغ بپردازد یا با دانشمندانی که به آن زبان تکلّم می

مانند این زمان که در همۀ منابر معمول است و چنانکه سابقاً اشاره شـده کـه شـعار    ، را ببرد) ع(اگربخواهد نام حسین -خامساً  
به طریق استشهاد به اعمال و افعـال و اخـالق او و بـه    ، باشد بسیار بزرگ و بهانه و راه مستقیمی براي رساندن و فهماندن مطالب می

شود کـه   چه این قید سبب می، اسرار قضیه را نیز در ضمن به سمع آنها برساند و مقید نباشد به اینکه گریه کنند و. قصد تیمن باشد
چه موجـب تـوهین بـه مقـام     ، نباید زیاد مصیبت بخواند. منظور اصلی که عبارت از سرمشق بودن قضیه است به تدریج از بین برود

کنـد و تصـورات واهیـه     ت و تیرگی ایجاد و حال جبن و خوف در آنها تولید مـی شود و در مستمعین قساو مقدس آن حضرت می
و از آنچـه موجـب   ، بعض قسمتهایی را که صحت و سقم آنها معلـوم نیسـت در مصـیبت ذکـر نکنـد     . شود دربارة بزرگان دین می

اننـد حکایـت سـاربان بـه کلّـی      کند و از مقام مقدس بزرگان دور اسـت م  توهین بزرگان است و عقل حکم به عدم صحت آن می
  . خودداري کند

، نباید از اقرار به جهل استنکاف کند یا از حدود علم خود تجاوز نمایـد ، البتّه هرکس که نتواند به همۀ این مطالب قیام نماید  
  . داند پیرامون آن نگردد تا دیگران که عالم باشند عهده دار سایر قسمتها شوند بلکه آنچه را نمی

در ایـن  ، کنـد  ون این امور را منظور داشت از ذکر اخبار دروغ و مصائب بی مأخذ و اخبار متناقضه خودداري       میناطق چ  
  365. موقع وظیفۀ خود را انجام داده است

                                                
 . در کتاب لؤلؤ و مرجان در این باب شرحی ذکر شده است - 365
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چـه در ایـن   ، مهمتر چیزي که براي ناطق الزم است همان است که در وظیفۀ اولی اشاره کردیم یعنی واعظ غیر متّعظ نباشـد   
  . فتۀ او در دیگران نیز اثري جز شنیدن نخواهد داشتموقع گ

  
  اهمیت مقام وعظ

کسی را الزم دارد که عـالم بـه احکـام و حقـایق دیانـت      ، وعظ امر مهمی است که هر بی سر و پا نتواند آن راعهده دار شود  
چه واضح است ؛ ا بتواند آنها را هدایت کندت، بوده و به علم خود عمل نیز بکند و روح او کامل و بر افراد جامعه تفوق داشته باشد

و ) ص(بـه ایـن جهـت گـوییم منبـر اصـالتاً حـق پیغمبـر        . همچنین مساوي در مساوي تأثیر نکنـد ، که دانی نتواند در عالی تأثیر کند
انـد در   بـرده و بعد هم حقّ علمایی است که ورثۀ انبیایند و به هر اندازه کـه ارث  ، کنند اوصیاي اوست که هدایت به سوي حق می

  . کالم آنها تأثیر هست
جمیـع کسـانی را کـه بـا فاقـد      ، رونـد  منسوب است که بوزینگانی را دید بر منبر او باال می) ص(خوابی که به حضرت رسول  

کـه   البتّه آنها هـم . اند شامل است بودن شرایط وعظ یا جامع بودن اضداد آن به این شغل گراییده و خود را به این نام معرّفی کرده
ك        ، دانند اغراض نفسانی ندارند و منصفانه خود را الیق نمی ه ال یتْـرَ درك کُلـُّ ولی به جهات دینی یا وجهۀ امـر یـا از بـاب مـاال یـ

ه باید به قصور و جهل خود معترف بوده و غالباً به نام تذکّر خود و مومنین و مسـاعدت  ، نمایند و امثال آن قیام به این امر می 366کلُّ
بلکه عنوان نقل فرمایش بزرگان باشد و به طور امر و نهی که حقّ آمر وناهی الهی است ذکر نکننـد تـا   . لت بر خیر ذکر کنندودال

  . واقع نشوند) ص(مصداق رؤیاي حضرت رسول
  

  شرایط مستمع 
دن و اسـتفاده و  بایـد منظورشـان فهمیـ   ، شـوند  کسانی هم که در مجالس نطق و وعظ حاضر می: اما در شرایط مستمع گوییم   

  . سپس عمل کردن بر وفق آن باشد
اما اصول عقاید تحقیقی است و استدالالتی که راجع به آنها از آیات و اخبار گرفته شده یا از عقل سالم ظاهر شده براي این   

منتها زمینـۀ  . دي باشدو ذکر آنها براي راهنمایی فکر است نه آنکه قبول آن تعب، است که خود شخص تفکّر کند و به آنها پی برد
تا عقیـدة او  ، و در اطراف موضوع آنچه را خارج از حد فکر است در خارج تحقیقات نماید، فکر که به دست آید باید تأمل شود

  . در مقابل حال ثابت شود
بایـد  ، نمایـد  مـی    خود عقل بدان حاکم است و تصـدیق    ، امور قلبیه یا ملکات نفسانیه اسالمیه چون بعد از اثبات اصول آن  

  . نفس را بر آنها وادار نمود تا متدرجاً قواي بهیمیه و سبعیه مطیع قوة عاقله شده یقین علمی و اطمینان حاصل شود
ه را هـم بایـد پـس از      ، پس باید آنچه از مصادر عصمت رسیده در دل جاي داد و حفظ نمود و بعداً عمل کـرد    احکـام فرعیـ

  . اد تا ظاهر و باطن به زیور کمال آراسته گرددشنیدن مورد عمل قرار د
اول مرتبۀ علم سکوت و خاموشـی اسـت   : علم چیست ؟ فرمود  367سؤال کرد) ص(مروي است که سائلی از حضرت رسول   

عـرض کـرد پـس از    . که تا ساکت نباشی حرف گوینده را نفهمی و تا اقرار به ناداري و نادانی ننمایی درصدد تحصیل آن برنیایی

                                                
 . نباید همۀ آن را ترك کرد، آنچه که همۀ آن درك نشود - 366
علْم؟ قالَ  :حدیث این است که کسی خدمت حضرت عرض کرد - 367 نْصات) ص(ما الْ ؟ قالَ : قالَ. اَاله م ص(ثُم(: تُماع س ؟ قالَ  :الَق. اَاله م ص(ثُم(: 

فْظُ ح ه؟ قالَ  :قالَ. اَلْ م اَلنَّشْرُ :)ص(ثُم . 
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باز عرض کرد . که اخذ علم بدون استماع از عالم و مربی امکان ندارد، گوش دل را متوجه کردن به فرمایشات عالم: ن ؟ فرمود آ
البتّـه بـه هـر مطلبـی کـه      ، حفظ است که باید آنچه شنیدي در دل جاي داده و از خـاطر نبـري  : پس از آن چه مرتبه است؟ فرمود 

رفتار کردن و انتشار دادن و فهمانـدن بـه   : عرض کرد بعد از آن چیست ؟ فرمود . شود نمی شخص اهمیت داد آن مطلب فراموش
  . دیگران است

در خاطر نگاه داشته اعمال خود را به آن بسنجد و آنچه مخالف ، گوید پس مستمع باید آنچه را ناطق حق یا ناقل کالم او می  
  . ظ مقاصد دیگري داشته باشدنه آنکه از نشستن در مجالس وع، آن است به جا نیاورد

، پاکیزه بودن، سخن نگفتن، نخوابیدن، توجه داشتن، سکوت نمودن، اول وقت حاضر شدن: آداب ظاهري نشستن نیز از قبیل  
  . حرکت ننمودن در بین سخنرانی و امثال اینها محتاج به شرح نیست، استعمال بوي خوش براي متأذّي نشدن دیگران

  
  ع ذکر مصیبت گریه و حزن در موق

شود ودر مثل این زمان که میان شـیعه در منـابر    در موارد ذکر مصیبت محزون می، البتّه موقعی که انسان توجه تام داشته باشد  
اگر حال توجه باشد از شنیدن صدمات وارده بـر آنهـا حـال تـأثّر و     ، و سایر بزرگان معمول است) ع(ذکر حضرت حسین بن علی

بلـه  ؛ دهد از جهت بی مباالتی مسلمین نسبت به اوامر و نواهی الهی و قدردانی نکردن از بزرگان دین دست میتأسف براي مستمع 
  . گرید بر قصور و تقصیر خوددر اطاعت و متابعت می

اد بـه  چه هرگـاه گریـۀ زیـ   ، اخبار هم این قسم گریه را اراده نکرده. ولی نباید بر گریه چنانکه سابقاً نیز ذکر شد اقتصار بشود  
روا ، بلکه موجد حالت ترس و جبن بشود و به عبـارت دیگـر موجـب ضـرر باشـد     ، طوري باشد که موجب ضعف و زردي رنگ

چه مقصود آنها فراموش نشدن و از خاطر نرفتن قضیۀ کربال بوده که اعمال این یگانـه مـردم   . نیست و خالف منظور بزرگان است
در موقع لزوم و دفاع از دین و میهن و حمایت از حقـوق جامعـه از جـان دریـغ نداشـته      و ، جانباز عالم سرمشق براي دیگران باشد
  . باشند و به قائد بزرگوار خود اقتدا کنند

ولی امروزه به جاي اینکه گریه در مجالس مصیبت از روي کمال جدیت در پیـروي عملـی باشـد و بـر عـزم و ثبـات قـدم و          
در موارد سختی که کلید بستگی آن جوانمردي و همت و اتّحاد است ، لکه عادت شدهب، شجاعت بیفزاید بر عکس نتیجه بخشیده

چنانکـه موقـع   ؛ شـود  که بر تجرّي و استهزاء طرف و دشمنان افزوده از قدر ما در نظر آنها کاسته می، شویم باز به گریه متوسل می
نکه جواب مسلّحانه بدهنـد یـا اقالاجتمـاع کـرده از     ملّت ضعیف شیعه به جاي ای) ع(توپ بستن روسها به حرم مطهر حضرت رضا

به مهیا نمودن مجالس روضه و گریه کـردن  ، دولت خود و کشورهاي اسالمی و از سایر دول جلوگیري را از قضیه خواستار شوند
آن هم بی دنباله ، بود کاري که از این ملّت ساخته شد همان گریه، یا اینکه موقع منهدم کردن آثار مشاهد مدینۀ مشرّفه؛ پرداختند

یا براي بیرون رفتن علماي اعالم از عتبات عالیات در همه جا به جاي نمایشها و تظاهرات بر ضد این موضوع و تلگراف به جامعـۀ  
س انجمن گریه شدند و بانی پیدا کردنـد ، ملل و اظهار تنفّر قولی وعملی ؛ مجالس روضه برپا شد و قائدین که اهل منبر بودند مؤس

  . از این رو این ملّت به ملّت گریه معروف شده نزد عموم ملل موهون گردیدند
البتّه گریه براي حال خود و در حال مناجات با خداي تعالی و اظهار عجز و نیازمندي و اقرار به قصور وتقصیر و درخواسـت    

ـ   ل بـه مقـام غیـب خـوب و        ، اترفع بالیا و واردات آسمانی که کلید آن جز وجهۀ غیبی نیست و در وقع بـروز بلی بـه عنـوان توسـ
خانـه نشـینی و   ، وظیفۀ بندگی، ولی درمواردي که حق کلید را به دست خودمان داده بلکه ما را مأمور اجرا فرموده؛ ممدوح است
بان مـذاهب و  اند که ملّت شیعه به توسط این امر بر سایر ملل تفوق داشته باشند و عمـوم صـاح   خواسته) ع(ائمه هدي . گریه نیست

ش بوده هیبتشان در دل همه جاي گیر شود بلکه جمیع ملل از مخالفت آنها متوح .  
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که در واقع ) ع(به واسطۀ شهادت حسین بن علی، این بود که این مغلوبیت ظاهري شیعه) ع(به عباره اخري مقصود ائمۀ اطهار  
بلکـه  ، مهیاي دفاع از خود و دیانت و مذهب در مقابل اجانب گردند مایۀ بیداري گردیده و از هر جهت متحد و، غالبیت تامه بود

  . شوند) عج(مهیاي جبران وتدارك در جهاد در رکاب اهل حق و قائم آل محمد
چنانکه ملّـت آلمـان کـه در    ، از آنها استفاده نموده و از ما جلو افتاده اند، اروپاییان که بیدارند فلسفۀ این امور را درك کرده  

ـ  . بعداً چه کارها انجام داد و چه جدیتها و فداکاریها نمود، انی اول مغلوب شدجنگ جه ا شـدند کـه   تمام ملّت آلمان متّحـد و مهی
  . ما نیز باید اینطور باشیم، آب رفته را به جوي بازآرند

ر روضـه خوانهـاي ایـن    منابر کنونی و حـال اکثـ  . افسوس که خرابی این مجالس نیز بر دردها و مصیبتهاي اسالم افزوده است  
چه در این مجالس وعاظ دانا و اشخاص مهم کمتر نطـق نمـوده غالبـاً    ، زمان و این قبیل مجالس به ظاهر ثوابی بر آن مترتّب نیست

خودشان چیـزي  . مصیبت خوانان کم سواد یا سخنرانان مغرض که منظورشان شهرت و استفادة مادي است منبر را اشغال کرده اند
مطلـب و  . سلیقه و ذوق هم غالباً ندارنـد . کنند چه رسد که به دیگران رسانند و اگر هم بدانند در نیات فاسده مصرف می تا، ندانند

ولـی شـرایط و علـل آن را بیـان     ، نمانیـد  مثالً تشویق بـه گریـه مـی   ، افتند کنند که عوام جامد شده عقب می احکام را طوري ادا می
بعضی عـوام  ، کنند استحباب آشامیدن آب حمام را ذکر نموده ولی لزوم نظافت آن را بیان نمی مثًال، همچنین در احکام. کنند نمی

در صورتی که شـاید  ، آشامیدند هاي سابق را در حمامها به قصد استجباب می هم براي عمل به این دستور آب کثیف متعفّن خزانه
متجددین  بی اطّالع هم که این قبیـل  . راي آشامیدن نیز مضرّ نباشدمنظور شارع این بوده که آب حمام باید طوري تمیز باشد که ب

  . شوند کنند و فاسد می نسبت نقص به بزرگان دین و احکام داده وایراد بر شارع و مبین احکام می، بینند امور را می
در شناختن صدق از کذب  دقّت در کتب و، بعضی مرثیه خوانان از گفتن دروغی که مستمعین را به گریه آورد باك ندارند  

، به تصور اینکه بزرگان نیز مانند ما ترسـو و ضـعیف القلـب بودنـد    ، توهینها را مصیبت نام گذارده اند. کنند و صحیح از سقیم نمی
ه    . کنند جراحات و ارادة بر بدن آن بزرگواران را باالترین مصیبت قرار داده بهانۀ گریاندن می را کـه  نرسیدن به لـذّات فانیـۀ دنیویـ

مانند اینکه یکی از بزرگترین مصائب علی اکبر را دامادي ؛ براي بزرگان نیز از مصائب شمارند، نزد اهل دنیا مصیبت بزرگی است
  . گویند نکردن او می

معانی و تأویالت خودسرانه کرده کـه قابـل قبـول    ، معجزات و وقایع را که از اخبار صحیحه رسیده و محملهاي درست دارد  
آهـن بـه بـدن    ، پشـت را مجـروح نمـودن   ، از حرکات خالف شرع و عقـل از قبیـل زنجیـرزدن   . گردد یست ومایۀ انکار میبعضی ن
  . گویند تیغ زدن که در اواخر مرسوم شده تشویق نموده بلکه آنها را عبادت می، کوبیدن

باعـث  ) ع(د گریۀ بر حسین بـن علـی  نمایند که گمان برن به واسطۀ نفهمیدن چند خبر چنان شیعه را جري و راجی و طامع می  
ولـی بـراي   ، البتّه گریه موجب آمرزش است. شوند و تمام سال به همین امید مرتکب جمیع گناهان می، آمرزش همۀ گناهان است

  . پیروي نماید) ع(شخص عاقل است که گریه اش بر اثر ندامت و پشیمانی از گناه و موجب توبه گردد و از حسین
محلّ اجراي اغراض شخصی و مخالفتها و بدگوییها و تملّقها شده و ایجاد رقابت بین وعاظ و روضه خوانها  بلکه منابر امروز  
یـا  ، کند که هر یک اگر تصور کند دیگري از او جلو خواهد افتاد به اسامی مختلفه طرد و تنقید نمده مطالب او را قدح می، نموده

  . دهند را وسیلۀ اجراي مقاصد خود قرار می با هر کس غرض شخصی و عناد داشته باشند منبر
در صورتی که گریه ، و هر که بیشتر آنها را بگریاند داناتر دانند، کنند بعضی عوام نیز اینطور اشخاص را تمجید و تحسین می  

  . اگر از روي معرفت باشد مطلوب است
گوار براي چه منظور خود را فدا کرد ؟ و چـون  از این نهضت چه بوده ؟ و آن بزر) ع(متسمع باید تفکر کند که قصد حسین  
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فهمـد کـه راحتـی و اسـالم و عـزّت او بـه واسـطۀ اقـدام          می، فهمید که براي دفاع از احکام دیانت و حقوق ملّت و رفع ظلم بوده
ین مرد خود را براي راحتی وهدایت او و امثال او به کشتن داد وعظمت ا) ع(کند که حسین پس از آن درك می. است) ع(حسین

اگر در این موقـع گریـه کنـد کـه     . شود ات اسالم و هدایت دیگران نموده بر او معلوم میقوي االراده که خود را فداي حفظ حیثی
گیریم و راحت نشسته تمام زحمات را به گردن او گذاشته ایم ؟ یا از شنیدن مصائب دلش سـوخت    چرا ما از بزرگ خود یاد نمی
   .واشکش جاري شد صحیح است

  
  فرمایش یکی از بزرگان در باب عوامل خرابی شیعه 

  :یکی از بزرگان فرماید که قسمتی از خرابی حال شیعه به واسطۀ نفهمیدن معنی سه حدیث ایجاد شد   
لی  -اول   ع بةٌحدیث حنسها ح ع يئَ ال یضُرُّ مـ      ، ةس ت بـه  چه شیعه به واسطۀ اعتماد بـر ایـن حـدیث و نفهمیـدن معنـی آن اهمی

نـه قائـدین و روحـانیین    ، از این رو احکام اسالمی از جامعۀ آنها رخت بر بسته به ذلّت مبـتال شـده انـد   . دهند سیئّات و گناهان نمی
  . درصدد اصالحند و نه ملّت به فکر ترقّی

ومعنـی  . بـه اسـم اسـت   کنیم فقـط   تشیع امروزي که ما آن را ادعا می، در صورتی که الزمۀ تشیع حقیقی پیروي و عمل است  
مگر آنکه از روي خطـا و نسـیان   ، کند حدیث باال آن است که دوستی علی در حقیقت از مخالفت و اعمال خالف جلوگیري می

و اگر هم گاهی خالفی از او صادر شود چون شاکلۀ محبت والیتی در دل ، باشد که آنچه از خطا و نسیان باشد برآن عقابی نیست
  . کند عفو می دارد خداوند از او

ت لَه  -دوم   بج تَباکی وکی اَو اَب کی اَو نْ بحدیث منگمان کنند که گریه ذاتاً مطلوبیت دارد و هر عمل بدي کـه از کسـی   . ةالْج
در صورتی کـه چنـین نیسـت و گریـه اي کـه از روي      . گذرد خداوند از او می، )ع(اگر گریه کند مخصوصاً بر حسین، صادر شود
بلکه آن گریه که صفات انسانیت را به هیجان آورده توجه بـه جهـت غیبـی را    . بروز حال توبه نباشد هیچ مطلوب نیست معرفت و

یـا تـذکّر گناهـانی کـه از او صـادر شـده یـا        ، شدید و حس ترقّی روحی و جسمی را بیدار کند و صاحبش را به عمل وادار نمایـد 
ن و قرب به حضرت باریتعالی یا شـنیدن مصـائب وارده بـر بزرگـان دیـن در راه      خوف از عقاب یا به جهت شوق بهشت و نعیم آ

  . او را به گریه وادار نماید مطلوب و محبوب است، هدایت دیگران
گمان کنند که در همه جا و همه چیز حتّی واجبات و محرّمات باید رعایت زمانه . 368دینی و دینُ آبائی  اَلتقية: حدیث  -سوم  

در صـورتی  ، او نیز مقید نباشد و از مخالفت آنها پرهیز کنـد ، مثالً اگر آنها تقید به اعمال شرع را نپسندند. را نمودزمانه و اهل آن 
اگر مطلبـی  : مثالً . که تقیه به معنی نگاهداري جان ومال و عرض خود و برادران ایمانی است و موارد آن معلوم بلکه طبیعی است

یا مطالب مهمۀ عرفـانی کـه اگـر بـه عبـارت مغلـق یـا        ؛ آن موجب فساد حال او شود نباید گفت فهمد و شنیدن را که دیگري نمی
یا اسرار مـذهبی را کـه   ، نباید گفت، افتد حقایق عالیۀ آن براي عامی یا مبتدي بدون تشریح مطلب گفته شود به تصورات واهیه می

یا از رؤساي هـر قـوم احتـرام    ؛ اَمرُنا سرٌٌ: ن سرّ است و فرمودند که از لوازم ایمان کتما، در تمام مذاهب هست باید محفوظ داشت
که مبادا هرگاه پیروان آنها فرصت پیدا کنند جبران نموده توهین از بزرگان نمایند یا نسـبت بـه   ، نگاهداشته شود و سب آنها نشود

یا اگر در موردي اظهار عقیده و مذهب ؛ ن ننمایندیا اینکه وظایف هر درجه از ایمان را تحمیل بر درجۀ مادو؛ مؤمنی اذیت رسانند
یا اگر در موردي امر به معروف و نهی از منکر بی تـأثیر بلکـه موجـب    ؛ موجب خطر جانی باشد باید از ابراز آن خودداري نمایند

  . نام این امور تقیه است و خالف آن مذموم است. خطر براي او باشد از آن صرف نظر نماید

                                                
 . یعنی تقیه دین من و دین نیاکان من است - 368
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تقیـه بـراي حفـظ در    . موارد اوامر اسالمی به جهاد و ترك سر و مال در راه حفظ مصالح اجتماعی مجري نیستولی تقیه د ر  
چنانکـه پـیش از ایـن    ، نه در مقام حمایت و ترویج اسالم که در این صورت باید از همه چیـز گذشـت  ، موارد ضرر شخصی است

  . و عدم تهلکه شرحی ذکر کردیم) ع(درباب اقدام حسین
رح این موضوع را توسعه دهیم معلوم خواهد شد که تقریباً عموم مفاسـدي کـه در شـیعه پیـدا شـده و آنهـا را از ملـل        اگر ش  

  . شود متمدنه بلکه از سایر مسلمین نیز عقب انداخته راجع به همین سه امر می
چـه هـیچ   ، ت را وارونـه کـرده  مسئلۀ گریه یکی از مسائل مهمه است ولی به این قسمی که معمول امروزه اسـت حقـایق دیانـ     

واجبات را ترك نموده بلکه جمیـع محرّمـات را بـه جـا     ، کند کسی در جهاد و حفظ حیثیات دینی وملّی و اجتماعی کوشش نمی
  . شود به خیال آنکه گریه موجب آمرزش تمام گناهان می، آورد می

یک نفر هواپرست دنیا خواه جاه دوست در باالي منبـر  افسوس که ملّت بیچارة شیعه به این امور عقیده مند شده آنچه را که   
چه امروزه ، سخت تر است از شمشیر) ع(در صورتی که این امور براي حسین. کند باور می، گوید که جاي نبی و ولی است می ي

مبـتال  ، رار دادخواست مبـتال شـوند و خـود را سـد آن قـ      نمی) ع(مسلمین مخصوصاً شیعه به واسطۀ این امر به آن دردي که حسین
  . شدند

  
  وظیفۀ بانی 

کـه رضـاي   ) ع(آن است که از روي صدق و خلوص و قصد رضاي حسین) ع(اما وظیفۀ بانی نسبت به ساحت مقدس حسین  
نه آنکه از براي تحصیل شهرت و نام یا براي جلب عوام این مجلس را . حق تعالی است به منعقد ساختن این مجالس مبادرت کند

چه در این صورت به آن حضرت توهین وارد آورده و نام او را وسیلۀ اجراي امیال و اغراض نفسانیۀ خود قرار داده . هددام قرار د
  . است
فکـر کنـد اگـر حاضـر اسـت مخـارجی کـه        ، هر کس خواهد بفهمد که آیا به قصد خلوص این مجلس را فراهم کرده یا نـه   
ت       معلوم می، ابر متحمل شودکند بدون تعیین نام خود یا اسم بردن در من می شود قصد او خـالص اسـت و گرنـه داراي خلـوص نیـ
  . نیست
بـدون  ، درمملکت ایران براي تشکیل مجامع موقوفات زیادي موجود است که متولیان اگرموافق قرارداد واقـف رفتـار نماینـد     

که مخارج این مجالس شخصی نباشـد بـاز   ولی در عین آن. مجامع زیاد تشکیل خواهد شد، اینکه بر شخص خودشان تحمیلی شود
این اشـخاص ماننـد خـود    . هم مراقبت و مواظبت در صحت مجامع و خدمت از روي خلوص خود خدمتی است به عالم اسالمیت

  . واقف مأجور خواهند بود
  

  وظیفۀ دیگر بانی 
نـه کسـانی   ، راي نطق انتخاب و دعوت کنـد دیگر آنکه بانی باید کسانی را که بتوانند مطالب حقّه را گوشزد مسلمین نمایند ب  

  . که به خواندن مرثیه و مصیبت اکتفا کنند چه دعوت آنها استفاده براي عوام ندارد
خواه علوم دنیوي براي اصالح امور معاش و خواه علـوم روحـی بـراي تکمیـل     ، راه اصالح جامعه جز به علم ومعارف نیست  

تعلّم براي اطفال در آموزشگاهها است ولی براي توده ویـژه در کشـور مـا    . ذیر نیستعلم هم جز به تعلّم امکان پ، جهات اخروي
پـس  ، به نطق و اجتماعات و براي باسوادها به خواندن کتب نافعه و جرایـد سـودمند اسـت   ، که غالباً بی سوادند و تعلیم نگرفته اند

  . این سه موضوع باید اصالح شود تا جامعه به صالح آید
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اصالح و تصحیح مطبوعات هم بعد از با سواد شدن ملّـت و بیـدار شـدن و    . اهها براي جامعۀ فردا مفید استاصالح آموزشگ  
ولی نفع اصالح منابر و نطقها شامل حال و آینـده اسـت وعمـوم ملّـت را کـه      . نافع و موجب اصالح جامعه است، شوق و خواندن

هتر و زودتر اقدام شود که حقایق توسط نطق ناطقین بـه ملّـت فهمانـده    پس هر اندازه ب، شود اطفال و باسوادها هم جزئند شامل می
  . شوند زودتر در جادة ترقّی و تعالی افتاده به ترقّی و سعادت نایل می، شده و تکالیف آنها معلوم گردد

ر کامـل بـراي تمـام    ه دسـتو شود و در همین قضی زیاد منعقد می) ع (مجامع هم به حمداهللا در همۀ کشور به نام حسین بن علی  
  . امور هست

باي این وجهه را منظور داشته اشخاص مهمی را که براي نطق انتخاب کرده و براي ، دهند پس کسانی که ترتیب مجالس می  
  . و به آنان تذکّردهند که مطالب مهمۀ نافعه مذاکره نموده اکتفا به روضه نکنند، نطق آنها وسعت وقت هم قائل شوند

کـه  ، عت زیاد براي نطق به قصد شکوه انجمن یا استرضاي مرثیه گویان یـا خیـاالت دیگـر صـرف نظـر کننـد      از دعوت جما  
اگر بناي تعدد هم باشد مناسب است هر کدام در رشتۀ مخصوصی که نافع بـه حـال جامعـه    . فرصت براي اظهار مطالب بوده باشد

اصول عقاید مذاکره نماید و دیگري در اخالق و دستور معاشـرت و  یک نفر از قرآن و اخبار و عقل در : مثالً ، باشد سخن گویند
  . به طور اختصار مصیبتی بخواند) ع(آن دیگر به طرز استشهاد به رفتار و عمل حسین. سومی در احکام فروع گفتگو کند

تّـه اگـر مجـامع بـه طـور      الب. رود چون بر این وتیره عمل شود امر منبر و وعظ نضج و قوام یافته اجتماعات رو به بهبـودي مـی    
ه شـده در مجـالس نطـق حاضـر        ، صحیح تشکیل و مذاکرة بیطرفانه بدون بدگویی از اشخاص بشود رجاً ملل دیگـر هـم متوجـمتد

  . کند و موجب رشدو شهرت تشیع و جمعیت شیعه نیز خواهد گردید گردند و شنیدن کالم حق اثر می می
«  369:چنانکه طنطاوي گوید، حتّی سیاست نیز در رأس اجتماعات است؛ اجتماع استترقّی ملّت اسالم بلکه هر ملّتی براساس   

این قـوه یـا بـراي اصـالح     . امر چهارم از همه مهمتر است، صالح دین ودنیا به وجود زراعت و تجارت وصنعت و سیاست است« 
یا ، باشد که به عهدة حکما و عرفا می یا براي اصالح بواطن خواص است، احوال واخالق عموم است که وعاظ آن را عهده دارند

  . »یا براي اصالح هر دو که به عهدة انبیا است، براي اصالح امور جسمی که به عهدة سالطین ورجال دولت است
هایی  پس امر اجتماع خیلی مهم و یکی از طرق اصالح جامعۀ شیعه این است که این مجالس اصالح و حشو و زوائد و پیرایه  

ناطقین طوري باشند که هر کـس بخواهـد سخنانشـان را  اسـتماع     . اند حذف شد بر طبق مقصود بزرگان منعقد شود تهکه به آن بس
از ایـن رو الزم اسـت تحـت    ، ر مسلم تاهمه به استماع رغبت کنندیخواه نادان چه مسلم چه غ، خواه دانا، د از آن استفاده کندینما

  . برنامۀ مخصوص قرار داده شود
البتّه تظاهرات دینی که حـاکی  . این امور در مصائب شایسته نیست، زنجیر زدن و امثال ذلک نیز باید متروك شودتیغ زدن و   

ولی نباید با امور خالف عقـل و شـرع تـوأم باشـد کـه حسـن اثـر در        ، از احساسات و عواطف ایمانی باشد خوب و پسندیده است
یریم مشـمول آن اسـت و اگـر عنـوان مصـیبت اسـالم محسـوب داریـم         هم اگر شخصی بگ) ع(مصیبت حسین. بیگانگان نیز ندارد

کنند و به واسطۀ ضعف قلب خون از  بلکه این حرکات غالباً حال جبن و ترس را ایجاد می، سوگواري آن همان فرمانبرداري است
غ زدن القـا در تهلکـه و   ضـرر تیـ  . و با این مضرّات معلوم است که مطلوب شارع و بزرگان دین نیسـت ، افتد دوران طبیعی خود می

چه بسیاري از اشخاص که افراط در تیغ زدن کنند مبتال به امراضـی شـده و   ، باشد که حرام است حداقل صدمه رساندن به بدن می
شوند یا آنکه بـه نقصـان یکـی از قـواي      و بعضی از آنها هالك می، اگر زیادتر باشد ممکن است زیان جانی براي آنها داشته باشد

، اند براي این است که بر مخالفین و دشمنان دین دراز کننـد نـه بـر خودشـان     تیغی که بزرگان دستور داده. گردند بتال میدماغی م
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  . این قبیل امور به عزاداري شباهت ندارد
سینه زدن نیز به خصوص شدید آن موجب ضعف و طپش قلب شده و ممکن است خـون در اطـراف سـینه و حـوالی ریـه و        

  ، موجب تولید امراضی شودقلب منجمد و 
  . زنجیر زدن نیز مضرّ است 

  
  شبیه و نمایش مذهبی 

اگر به طوري باشد که موجب توهین نگردد وبراي ، شبیه درست کردن براي قضایاي سابقه و صورت قضیه را وانمود کردن  
ات قضـیه مراقبـت شـود     ات و کلیـم نمودن مطالب و دستورات اخالقی باشد ودر جزئیاننـد اروپاییـان کـه مصـلوب شـدن      م، مجس

  . توان محمل صحیحی براي آن فرض کرد می، دهند دهند یا نمایشهاي اخالقی دیگري می را نمایش می) ع(حضرت مسیح
بلکه در این موقع فواید اخالقی نیز ممکن است بر آن مترتّب شود بلکه خاورشناسان اروپـایی کـه در ایـن قبیـل امـور دقّـت         
چنانکه ادوارد براون در تاریخ ادبیات خود اقوال بعضی اروپاییان . دانند ده و بهترین نمایشها و تراژدي مذهبی میآنرا پسندی، دارند

گیبون که شخص خورده گیر و بی اعتقادي است در این بابت گفته که بعضی از نمایشها در سخت : از جمله گوید ، را نقل کرده
مجلس تعزیه را ترجمه کرده و در مقدمۀ آن نوشته اگـر مقیـاس هنرمنـدي نویسـندة      37و سرلویس بلی . دلترین مردم هم اثر دارد

ت آن     . هـیچ تـراژدي از اینهـا بـاالتر نیسـت     ، کنـد  تئاتر را تأثیري بدانیم که در خوانندگان و شنوندگان  مـی  اینهـا داللـت بـر اهمیـ
  . ولی موقعی است که صورت صحیح ومطابق شرع وعقل داشته باشد، کند می

چـون تـوهین اسـت و بـراي تماشـا و      ، اما ترتیبات موهنه که تا چند سال قبل در ایران معمول بود به اتّفاق عقـال جـایز نیسـت     
و بعضی قسمتهاي آن در انظار اجنبی نیز موهون و بر عقب افتـادگی فرقـۀ شـیعه حمـل     . تفریح مناسب تر است تا براي سوگواري

که مـردم و مخصوصـاً بیگانگـان آن را ماننـد     ، نماید یت و حقیقت قضیه را کوچک  میبلکه اصل موضوع را هم بی اهم، شود می
  . قضایاي عادي گمان کنند واین قبیل امور که موهن باشد به عقیدة جمعی حرام است

ئـد بایـداز   از ایـن قبیـل حشـو و زوا   . ولی طبعاً امر موهونی است، این جهات درازمنۀ سابقه کمتر بوده لذا قبح آن نیز کم بوده  
هاي اوهام وجهاالت جلوه گر شد حقیقت ایـن امـر در مجـامع     این امر مهم حذف شودتا جمال زیباي دالراي مقصود از پس پرده
  . عالم عرض اندام کرده و عظمت صاحب خودرا به جهانیان نشان دهد

و همچنـین دولـت بـه زودي ایـن امـر       از حضرت حق خواستاریم که به واسطۀ اقدامات مجدانه و خیرخواهانۀ مقام روحانیت  
تا دور و نزدیک به فراخور حال از مشاهدة آن لذّت برده تـأثیرات  ، مهم از آلودگیها پاك و پاکیزه شده جمال خود را جلوه دهد

جـامع  چون این موضوع اصالح شود م. و به زودي این جامعۀ عقب افتاده مقام اوالي خود را حائز گردد، سریعۀ نیک آن را ببینند
  . و راهی با اهمیت تر از این راه براي اصالح جامعه متصور نیست، شود رو به بهبودي گذاشته و به تدریج ترقّی صوري نیز پیدا می

الحِ   : 370نویسـد  طنطاوي در چندین موضع از کتاب خود به این موضوع اشاره کرده مخصوصاً در تفسیر خود می   بیلَ لصـ ال سـ
ال س اال يةالْبِالداالُم عاد س ا ةِ وم دمحيـة الْم           نِ ود ظـامِ الْمـ ن و مـاراتاال و کـامِ التِّجـارات اَح و ناعات الصـ لُـومِ وع ی الْ وا فـ الّ اَنْ یجِـدا
ماعاتن تجاري یعنی راهی براي بهبود ممالک اسالمی و  نیکبخت ساختن مسلمین نیست جز آنکه در علوم و صنعتها و قوانی، الْج

که نظام اجتماعی را از وسـایل پیشـرفت و   . و سیاسی مراقبت و جدیت کنند و اجتماعات و روابط همدگر را منظّم و مرتّب نمایند
  . داند وآن نیز در جامعۀ مذهبی ما در این زمان منوط به اصالح وضع اجتماعات است ترقّی می
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  تیشنهاد مهم به مقام روحانیپ -25
  

  اند  دو دسته مربیان جامعه
  :در هر جامعه دو عامل مهم و مؤثّر قوي وجود دارد که صالح و فساد جامعه به توسط آنهاست   
عبارتند از روحانیون و کسانی که موظّف به اصالحات روحی و تهذیب اخالق افراد و ترتیـب اجتماعـات دینـی     –دستۀاول   

  . هستند و در امور مذهبی قائدین و پیشوایان قومند
ملوك و سالطین و رجال دولت که زعامت سیاسی دارند واصالح امور جسمی و ترتیب معیشت وترقّی صـوري   -دستۀ دوم  

  . اجتماعی و رفع حوائج ملّت در قبضۀ قدرت وتوانایی آنها است
نچـه مربـوط بـه    و آ، باشـند  پس این دو دسته معاون یکدیگر در اصالح امور جامعه و تربیت و سوق دادن آنها به تکامـل مـی    

  . باید هر دو در انجام آن بکوشند، جسم وروح باشد
و آیـۀ  . باشند وفساد آن نیز به فساد آنهاسـت  صالح جامعه به صالح این دو دسته است که قائدین روحی و جسمی جامعه می  

هم طا ْقَةشریفۀ فَلَو ال نَفَرَمنْ کلِّ فر نا متْرَفیها371ئفَةمنْ عـالَم   373یۀ اَکابِرَ مجرِمیهایا آ 372و آیۀ اَمرْ عالم فَسد الْ کـه  374و مضمون اذا فَسد الْ
هاي کوچـک و دهـات وشـهرها محسـوس      این امر در هر یک از جامعه. ه استشاهد قضی، 375اتّفاقاً تاریخ جنگ بین المللی است

  . است تا چه رسد به مملکت
ه  ، زند نزد وجدان خود مقصرندپس هر یک از این دو دسته که در وظایف خویش قصور ور   و اگر این قصور زیاد شد توجـ

روحانیی که به وظیفۀ خود عمل نکنـد ممکـن اسـت    . شود و قلباً از آنها پشت میکنند جامعه از آنها برداشته شده سلب اطمینان می
  . سایر بزرگان روحانیین را نیز بدنام نماید

کنـیم کـه وضـع     چنانکه مشـاهده مـی  ، شود در آن امر قویتر و ترقّی آنها بیشتر می هر دسته که در کار خود فعالتر باشند افراد  
کنونی ملّت ایران به مراتب با اوضاع گذشته فرق دارد و در مدت کمی تغییرات بسیار و مهم در جامعـۀ مـا پیـدا شـده و وضـعیت      

  . ل مقایسه نیستکشور به کلّی منقلب گردیده و ایران امروز از هر حیث با ایران دیروز قاب
روحانیین نیز هر زمان که فعالیت به خرج دهند و در وظیفۀ خود بیشتر جدیت داشته باشند روح دیانتی جامعه کاملتر و قـویتر    
چنانکه در زمان صفویه که علما براي هدایت مردم زحماتی را برخـود روا داشـته بـه حـد زیـاد در تـرویج شـریعت غـرّا         ؛ شود می

و جمعی هم درمقام کسب دانش و تحصیل علوم برآمـده علمـاي جـامع بـا     . راد ملّت نیز بیشتر توجه به دیانت داشتنداف، کوشیدند
ماننـد شـیخ   ، هـا تـأثیر داشـت    و زهد و تقوي و جامعیت آنهـا در جامعـه  ، باشند ظهور نمودند ذوق که مایۀ افتخار ایران و تشیع می

  . د تقی مجلسی و مالمحسن فیض و غیر آنها که بسیارندموالنا محم، میرفندرسکی، میرداماد، بهایی
ط    ، در آن زمان مذهب تشیع سرتاسر مملکت ایران را فرا گرفته و ازمذاهب رسمی دنیا گردید   و هر چند تـرویج آن بـه توسـ

فـۀ خـود رفتـار    ولی در اواخر صفویه این وضـع تغییـر کـرد وعلمـا بـه وظی     . سالطین بود لکن وجود علما هم مدخلیت تامه داشت
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  . ملّت هم درحاالت روحی رو به تنزّل گذاشتند، نکردند
در زمان مرحوم سید بحرالعلوم و شیخ مرتضی انصاري و حاجی میرزا محمد حسن شیرازي هم عظمت و ابهت مذهب تشـیع    

نا عمرَ زهده: معروف است که گفته بودند . اهل سنّت نیز به بزرگی شیخ انصاري معتقد بودند، بروز کرد یدس دکزُه .  
و اگـر فقـط یکـی از آن    ، شـود  پس معلوم شد که هر گاه این دوعامل به وظیفۀ خود رفتار نماینـد جامعـه نیـز سـعادتمند مـی       

  . شوند دودسته به وظیفه عمل کند جامعه نیز فقط در یک قسمت خوشبخت می
  

  تنزل اخالقی و روحی جامعۀ ایرانی 
، زیرا توجه آنها به روحانیین سلب شده؛ ی از حیث اخالق و روحیات ترقّی نکرده بلکه تنزّل نموده استمتأسفانه جامعۀ ایران  

در صورتی که اساس ترقّی و پیشرفت صوري نیـز همـان رشـد اخالقـی و روحـی      . چه گمان برند که دیانت مخالف مدنیت است
و یک علّت آن نیـز  ، باشد که متأسفانه امروز خیلی کم شده انیین میجامعه است و آن نیز منوط به توجه افراد به روحانیت و روح

  . قصوري است که از ناحیۀ متشبهین به روحانیین ظاهر گردیده که باعث بدنامی روحانیین حقیقی نیز شده است
  

  آلودگی جامعۀ روحانیت 
ووظایف روحانیت و آنچـه را بـه   ، آنها گردیدند توضیح آنکه بعضی مردم به ظاهر در جرگۀ روحانیین وارد شده و متشبه به  

بلکه در عین . انجام نداده بدانها عمل نکردند، عهدة آنان بودکه باید انجام داده وجامعه را به سوي روحانیت و معنویت سوق دهند
غالباً بدون . آنان صادر شد حال پا از گلیم خود بیرون کشیده و در امور دنیوي که موظّف نبودند دخالت نمودند و احکام ناحق از

یا به اکتفا به خواندن علم اصول و صرف نظر از سایر علـوم دینـی و فضـایل نفسـانی یـا خوانـدن       ، تحصیل علوم وکماالت نفسانیه
بر جامعه ظـاهر شـدند و مـردم    ، بعض کتب مرثیه و اکتفا بدانها یا ساختن ظاهر و اظهار تقدس و تکفیر و تفسیق و تنجیس مؤمنین

در صـورتی کـه ایـن دسـته در حقیقـت از روحـانیین نیسـتند و متشـبه بـه آنـان           . اده لوح هم گاهی فریب ظاهر آنان را خوردنـد س
این دسته از دنیا خواهان که خود را جزو قائدین . به مقتضاي علم خود عمل نکردند، کسانی هم از این دسته که دانستند. باشند می

، شایستۀ آنها در میان افراد جامعه و ملّت انعکاساتی پیدا کرده افراد بالطّبع از آنان منزجـر شـدند  اعمال نا، روحی جامعه درآوردند
  . ولی قدرت نداشتند که شانه از زیر بار تهی کنند

تا آنکه زمانه ایجاب کرد که جامعۀ روحانیت از این آلودگیها که به توسط اشـخاص نااهـل وارد شـده بـود پـاك و پـاکیزه         
لذا دایرة روحانیت به ظاهر محدودشد ولی عوام و جهال سـوء اسـتفاده کـرده گمـان      ، ام حقیقی روحانیت نمودار گرددشودو مق

این اشـخاص وقـت را غنیمـت    . بردند که باید با این طبقه به طور کلّی مخالفت کرده درصدد اضمحالل و از بین بردن آنها برآمد
نسبت به عموم این دسته بی عقیده ، ها بود ظاهر کرده و از بی بصیرتی و نادانی که داشتندشمرده تنفّري که از روحانی نماها در آن

نتیجۀ وخیمۀ ، باشند نیز بی اعتنا گردیدند شده و به دستورات و فرمایشات بزرگان حقیقی روحانیت و علماي واقعی که قائدین می
عموم روحانیین ، در حقیقت اشخاص غیراهل که وارد شدند. یافتاخالقی امروزه و فسق و فجور بدین واسطه در میان آنها شیوع 

در صورتی که وجود روحانیت و روحانیین بـراي کمـال روحـی و اخالقـی هـر جامعـه و بـراي        . را ننگین و نزدمردم خوار کردند
  . یدندولی متشبهین به روحانیت مخرّب گرد، تربیت افرادآن الزم است و بدون آنان کمال جامعه ممکن نیست

لّم : است که فرموده ) ع(و این دسته از علما مرادحضرت امیر   س ه و آل و لَیه لَّی اهللاُ ع ولُ اهللاِ صس مانٌ : قالَ رلَی النّاسِ ز یأْتی عس
عد النّ اَب مه و نَ بِه ومیس همالّ اسالمِ ا س نَ االم و همس الّ رنَ الْقُرآنِ اقی مک ال یبذل دي فُقَهاءه اسِ مساجِدهم عامرَه و هی خَراب منَ الْ
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 ودتَع لَیهِما و تْنُهالْف ت خَرَج مه ت ظلِّ السماء منْ تَح ت را ننگین کـرده بـاالخره   . 376الزَّمانِ شَرُّفُقَهاءچه اینها عالم علم ودایرة روحانی
  . ه مردم را از حقیقت روحانیت و علماي حقیقی متنفّر کردندجز اینک، به مقاصدشان هم نرسیدند

لـی ضُـعفاء     : در خبر است. وجدان هر کس حاکم است که این صنف بیشتر از تمام اصناف باید مؤاخذه شوند   اَضَـرُّ ع هـؤُالء
لی اَصحابِ الْحسینِ ع یشِ یزیدنْ جنا متو سبب شـدند کـه جامعـۀ امـروزه بـه       چه اینها موجب گمراهی جمعی گردیده 377)ع(شیع

لذا روحـانیین حقیقـی نیـز چـون     ، به قسمی که امر به معروف و نهی ازمنکر به کلّی بی تأثیر است. احکام دیانت بی اعتنا گردیدند
یکـی از بزرگتـرین دردهـاي جامعـه ایـن      . ها نشسـتند  از نصیحت و هدایت صرف نظر کرده در گوشه) نرود میخ آهنین بر سنگ(
  :ت اس

  که فریاد رس را ندانندکیست    بر آن انجمن زار باید گریست 
  . خواه دینی و خواه سیاسی سرپیچی کند مخذول و منکوب است، هر جامعه که از اطاعت بزرگان و قائدین خود  
اولـین  . دراه حلّ این امر به این است که مقام روحانیت از دولت تقاضاي کمک و مساعدت در تربیت روحی جامعه نیز بکنـ   

اقدامی که امروز براي شیعه محلّ ضرورت است آن است که اجتماعات آنها تصـحیح شـود و مجالسـی کـه مخصـوص مصـیبت       
  . برنامۀ مخصوص براي آنها تعیین و به همان ترتیب عمل شود، است مرتّب و منظّم گردد

  
  راه اصالح 

اول براي اصالح جامعـه کـه مـورد لـزوم اسـت آن اسـت کـه در        کنیم که قدم  اکنون ما به مقام مقدس روحانیت پیشنهاد می  
بزرگان روحـانیین برنامـه اي بـر وفـق دسـتور شـریعت و مطـابق        : به این طریق که ، اصالح اجتماعات و مجالس سخنرانی بکوشند

حسـین بـن   حتّـی خالصـۀ تـاریخ حـاالت حضـرت      . مقتضیات زمان براي مجالس نطق و ذکر بزرگان و مصائب آنان تنظیم کننـد 
در ، اخبـار دروغ و ضـعاف و مشـتبهات را اسـقاط نماینـد     . و مقتل را آنچه از تواریخ و اخبار صحیحه معین شده بنویسـند ) ع(علی

ترتیب مجالس هم دستور کافی داده حشو و زوائد را حذف کنند و از دولت تقاضا نمایند که درموقع اجرا گذاشته شود تا ناطقین 
  . ازآن تخطّی نکنند

  . یگر آنکه مجالس روضه و هزینۀ آن را محدود کنندکه این مجالس درمواضع معین با هزینۀ کم و وعاظ مهم منعقد شودد  
در این صورت با وضع آبرومندانه که مورد توجه روحانیین و دولت باشد منعقد خواهـد شـد و عمـوم افـراد ملّـت نیـز از آن         

  . استفاده خواهندکرد
  

  عزاداري اشکال راجع به مصرف 
موقوفاتی که براي مصرف عزاداري و مخارج مجالس مصیبت تعیـین شـده   : در اینجا شاید به بعضی این اشکال پیدا شود که   

زیاد است و بودجۀ این امر مخالف با تحدید است و اگر همۀ عواید آن موقوفات به مصرف مزبور نرسد خالف منظور واقـف بـه   
  . عمل خواهد آمد

حاکم شرع در جمیع امور مسلمین نظارت عامه دارد و آنچه را که صالح حال جامعـه  : شود به اینکه  حل میولی این اشکال   
                                                

، نامی و آنها دورترین مردم به هدایت هستندزود است زمانی بیاید که از قرآن باقی نماند جز ظاهر آن و از اسالم جز  :فرمود) ص(یعنی پیغمبر - 376
شود و به خودشان  فقهاي آن زمان بدترین فقهاي زیر آسمان هستند که فتنه از آنها ظاهر می، مساجد آنان به ظاهر آباد ولی از هدایت خراب و دور است

 . برمی گردد
 . )ع(ان حسینیعنی ضرر آنان براي ضعفاي شیعۀ ما بیشتر است از ضرر یزید براي یار - 377
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، و اگر امري را مناسب حال جامعـه ندیـد وخـالف منظـور شـارع دانسـت      ، 378تواند دستور دهد و آن مخالف شرع نیست باشد می
تواند آن را محدود کند و عواید فاضله  اسب حال آنها ندانست میپس اگر زیادي این قسم مجالس را من. تواند از آن نهی کند می

  . را در امر اهمی مصرف نماید
که گوییم منظور او مصرف شدن ، توانیم در منظور واقف اگر عبارات او اطالق داشته باشد توسعه قائل شویم دیگر آنکه می  

غ حق و حقیقت باشـند عواید موقوفه است در اجتماعاتی که موافق ترویج شعائر اسالم ب و چـون  . وده و به ناطقینی داده شودکه مبلّ
تعزیه داري و وعظ و تبلیغ وجود واعظ و اشخاص عالم را الزم دارد وتهیۀ چنـین اشـخاص نـز از همـان مصـارف از بـاب مقدمـه        

وحانیین حقیقی به این امر و البتّه اگر ر. ماند پس در محدود کردن این مجالس اشکال شرعی باقی نمی، درحکم تعزیه داري است
  . البدجهات شرعیه را منظور خواهند نمود و راه حلّ آن را در نظر خواهند داشت، اقدام نمایند

روحانیین از دولت تقاضا کنند که دانشکدة وعظ و تبلیغ از این عوایـد دایـر و   ، در این صورت براي عوایدي که زیادتی کند  
و برنامۀ مخصوصی براي این دانشکده که به درد امـروزه  . معی ازعلماي جامع اداره شودتحت نظر وزارت فرهنگ و رسیدگی ج
در ایـن برنامـه زبانهـاي    ، باحفظ جنبۀ شرعی تهیه نموده و پس از شور تصویب کننـد ، بخورد و موافق با مقتضیات زمان بوده باشد

انتی تمـاس دارد جـزء قـرار داده شـود و دانشـجویان آن      از علوم امروزه هم آنچه با جهات دی. مختلف خارجه نیز درج شده باشد
  379. دانشکده موظّف باشند که هر کدام یکی از زبانهاي خارجه رابر حسب اختیار خودشان تحصیل کنند

لغت اصلی آنها کـه عبـري  سـریانی اسـت تـدریس      ، حتّی براي اطمینان به صحت ترجمۀ تورات و انجیل که در دست است  
بلکه زبان فارسی قدیم نیز ویژه زبـان اوسـتا بـراي فهمیـدن     . ی در ترجمه واقع شده باشد بدانند و بتوانند بگویندتا اگر تحریف، شود

  . مطالب کتاب مذهبی قدیم ایرانیان اگر تدریس شود بهتر است
اشـخاص فـارغ   تعلـیم گیرنـد کـه    ، علوم طبیعی نیز به اندازة لزوم که بتوانند حکمتهاي بعضی احکام اسـالم را تشـریح کننـد     

نـاطقین داخلـه هـم از ایـن فـارغ      . التحصیل و لیسانسیۀ این دانشکده بتوانند در ممالک خارجه به شغل خطیر تبلیغ اشتغال پیدا کنند
التّحصیلها باشند و کسانی که بخواهند درخارجه مشغول تبلیغ باشنداز طرف روحانیین و دولت به خارجه اعزام شوند و بـه مبلّغـین   

و حقوق آنها ازعایدات همین موقوفات به نظارت حاکم شرع پرداخته شود که به راحتی مشغول کـار خـود   . رّفی گردنددیانتی مع
و در داخله نیز کلّ بر جامعه نباشند بلکه درمجـالس نطـق هـم بـدون     . باشند وهم خود را مصروف تبلیغ دیانت اسالم و وعظ کنند

چنانکه درسخنرانیهاي پرورش افکار که اخیراً دایر شـده و از اقـدامات مهـم    . اشندتوقع اجرت از بانی مشغول اجراي مقاصد خودب
به هـر انـدازه از ایـن آموزشـگاه اشـخاص فـارغ التّحصـیل        . شوند سخنرانان باافتخار و شوق براي سخنرانی حاضر می، دولت است

اشخاصی که داراي دانشنامه نیستندحقّ رفتن منبـر   ،مأمور براي محلّی گردند ودرآن محل، خارج شده و دانشنامه به آنها داده شود
  . از وعاظی هم که فعالً هستند امتحان شود و به اشخاص الیق پروانۀ مخصوصی داده شود. نداشته باشند

بلکه در اول تأسیس دانشکده . بلکه الیق نسبی انتخاب شود، معلوم است که در اول امر نباید زیاد دقّت و سخت گیري شود  
که غالباً در این قبیل امور اگر از ابتدا درجۀ کمـال آن منظـور و مـد نظـر باشـد      ، مواد الزمه منظور شده به تدریج تکمیل گرددنیز 

  . تأسیس آن مشکل است و به قول حکما طفره محال است
و بعداً به زبانهاي مختلفـه  در این دانشکده قرآن نیز با تجوید و تفسیر تدریس شود وبلکه اگر ممکن شود اوالً به زبان فارسی   

                                                
 . مراد غبطه است که مصطلح فقها است - 378
در این کالس ، از طرف وزارت فرهنگ کالسی به نام بنگاه وعظ و خطابه که دورة آن دو سال بود با وضع آبرومندي تأسیس شد 1315در مهرماه  - 379

 . شد ولی دورة آن کامل نبود و دوام هم نداشت علوم مناسب با وعظ نسبتاً تدریس می
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والبتّـه ترجمـۀ   . بلکه مجاناً به اشخاص بـی بضـاعت داده شـود   ، که عموم از آن استفاده کرده و بهره مند شوند، ترجمه و طبع شود
  . قرآن فضیلت قرائت اصل را ندارد ولی براي آگاه شدن عموم از مضامین و مطالب و دستورات بسیار مفید است

در صورتی که مبلّغین مسیحی در اطراف عالم با حقوق گزافی مشغول تبلیغنـد  ، کنون کسی به فکر نیفتاده ولی افسوس که تا  
شوند اگر چـه غالـب آن تبلیغهـا روپـوش جنبـۀ سیاسـی        کنند مخارجی را متحمل می) ع(و براي اینکه یک نفر را وارددین مسیح 

  . هم در ضمن تبلیغ اسالمی میسر استاست و مقاصد دیگري را در نظر دارند ولی همانگونه امور 
چـه حقـایق اسـالم اگـر     ، گیـرد  دیانت اسالم به زودي ترقّی کـرده عـالم را فـرا مـی    ، اگر در میان مسلمین امر تبلیغ شایع شود  

أثیر خود نطق نیز چنانکه قبالً ذکر کردیم جاذبیت دارد و در مخاطب تـ . 380کند گوشزد عموم شود توجه عامه را به خود جلب می
بهترین راه ترویج دیانت در این زمان به این است که اشخاص تحصیل کرده که از علوم دیانتی به خوبی اطّـالع داشـته و   . کند می

  . از شعب علوم جدیده نیز بی اطّالع نباشند به تبلیغ مشغول شوند
. که مردم مساعدت نمایند و اعانه دهند افتتاح شود و علما اجازه دهند، دانشکدة مذکور از طرف روحانیین با تصویب دولت  

صندوقهاي اعانه در هر شهري به نـام بنگـاه تبلیـغ بـاز     . و دستور دهند که در خمس و زکات هم اگر محسوب دارند صحیح است
ید البتّه طولی نخواهد کش. باشد که تحویل اشخاص صحیح و امین دهند و قبض رسید دریافت و همۀ آنها را به مرکز ارسال دارند

هایی که جمع آوري شـود در امـور همـان دانشـکده واعـزام       اعانه. که اعانات فراوان و نذورات و مساعدتها از اطراف خواهد شد
  . البتّه در این مواقع مردم از کمک خودداري نخواهند کرد. مبلّغین مصرف شود

از حضرت حـق دوام  . ترتیب اثر بر آن داده شودامیدوارم که این پیشنهاد در پیشگاه مقدس روحانیت پذیرفته شده به زودي   
  . توفیق کسانی را که اقدام به این امر مهم نموده در اصالح آن مبادرت کنند خواهانیم

                                                
شدند که حقایق اسالم را گوشزد  خطبا و مبلّغین زبان دان تربیت می» االزهر« چنانچه در حکومت سابق مصر امر تبلیغ شروع شد و در جامع  - 380

 . 1صفحۀ » تبلیغات در عالم اسالم « عنوان  1910شماره ، رجوع شود به روزنامۀ تجدد ایران. خارجیها کنند
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  خاتمه
دهـیم برنامـه ودسـتوري را کـه حضـرت والـد بزرگـوار بـراي مجـالس           مناسب است در این موقع که به این رساله خاتمه می  

چـه ایـن   ، اند ذکر کنـیم  جد اعلی آقاي سلطانعلیشاه گنابادي در دهۀ محرّم منعقدمی شود مرقوم فرمودهمصیبتی که درمقبرة جد ام
  . دستور متضمن خالصه و فهرست مطالبی است که تا کنون مذکور داشته ایم

محمـد   و چون وضع این مجلس در بیدخت گناباد که مسکن ایشان است از زمان مرحوم جد امجد جناب حاجی مالّ سلطان  
خواستند فرقی قائل شـوند و یکـی    وعلّت این بوده که نمی، شده این بوده که دعوت از واعظ یا روضه خوان نمی 381)سلطانعلیشاه(

. چون ممکن است خلوص نیت آنکه دعوت نشده بیشتر باشد ومناط در این مجالس خلوص نیت است، را بر دیگري ترجیح دهند
و هـر  ، شود لذا از هیچکس دعوت نشده واکنون هم نمی، اند بشود دي کسانی که دعوت نشدهو از طرفی ممکن بود باعث گله من

وتـا  . از این رو هر کس مایل بوده براي رفتن منبر حاضـر شـده  ، شود کس براي ذکر مصیبت بیایدبا کمال احترام از او پذیرایی می
، خواندنـد  مالحظۀ احترام و جهات خارجی غالباً مـی یافت و به  این اواخر هر کسی که چند کلمه مصیبت حفظ داشت حضور می

لذا تا همین اواخر دستور ذیل هر ساله دراول محرّم با تفاوت مختصر . شد مجلس به طول انجامیده و مطالب سودمند کمتر ذکر می
یر نمایـدو اثـر آن   تـا متـدرجاً فلسـفۀ انعقـاد مجـالس گوشـزد و در سـایر مجـامع هـم تـأث          ، شـد  در الفاظ به عموم ذکار اظهـار مـی  

  :آن مکتوب این است . مشهوداست
  

منِ الرَّح مِ اهللاِ الرَّح س   مِیبِ
  

دارد که چون احترام و تعظیم شعائر اسالمی مخصوص عزاداري و گریه و زاري بر  آقایان ذُکّار با کمال احترام عرض میبه عموم 
ل بـه ایشـان و بـراي دسـتورات        که براي تـذکّر نامهـ  ، )ع(حضرت ملجأالکونین ابی عبداهللا الحسین اي نـامی آن بزرگـواران و توسـ

یگـان  ، اخالقی و معاشی و سیاسی و اجتماعی و براي ترویج اسالم و مذهب اثنی عشري و بیدار کـردن و تهیـیج خفتگـان غفلـت    
ه و اهمیت فوق العـاده  از هر حیث الیق و سزاوار توجه مسلمین و بروز علقۀ تام، اساس متینی است و اختصاص به ملّت شیعه دارد

پس بر عموم واجب و الزم است کـه  . و در گزارشات کربال و قضیۀ عاشورا بسی مواعظ و عبرت و نکات و بصیرت است، است
البتّـه  . که به وظیفه عمل نموده و موجـب طعـن و ایـراد اغیـار نگردنـد     ، تا بتوانند در رفع آالیش و تهذیب مجالس روضه بکوشند

گذارنـد در فکـر    ولی مبتدئین و تازه کارها که قدم اقدام در ایـن شـعار بـزرگ مـی    ، ه توصیه و دستور احتیاج نیستاساتید فنّ را ب
دارد که در مجالس روضـۀ   براي تذکّر عرض می. که موجب زیادتی اجر دارین باشد، تصحیح و تکمیل این امر جلیل خواهند بود

نـد و اقّـالً از   یتفـا نما کا یحتیا غـزل نصـ  یـ  يدة مختصـر یلغ تا بشود به خواندن قصربایاوالً اطفال غ، 382منعقدة در این مکان شریف 
ـ ، ن برسانندیرده به سمع مستعکدا یحه را پیار هم تا بتوانند اخبار صحکان ذیو آقا، ندیخواندن نوحه تجاوز ننما ر کـ ان ذکـ االم یحتّ

ه هـر  کاران و اصحاب یلمات که کشات آن جناب بلیند و فرماینمار کآنچه واقع شده ذ، یالیام ولیبه مناسبت ا. ندیشهدا تماماً بنما
 یـک ، دیجاد نمایا ینیو د یۀ اخالقین آثار باقیند تا در وجود مستمعیان فرمایو دررِ شاهوار است ب یت ولئالیواقی زگرانبهاتر ا یک

هـر روز  ، ز هسـت یـ ن نیحـواس مسـتمع   موجـب تفرقـۀ   یچون تفرقه خـوان . ن ارشاد بوده استین اقدام بزرگ همیفلسفۀ عمده از ا
رار نشـود  کاد تیه زک، ندیگران واگذار نمایه را به دیته را اظهار و بقکن یکدام کص دهند و هر یتخص یل به مصائبیمطابق شرح ذ

                                                
 . رحلت نموده اند 1327ربیع االول  26متولد و در  1251جمادي االولی  28آن جناب  - 381

 . شاه است یسلطانعل يمقصود بقعه و مزار آقا -  ٣٨٢
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 ر شـده ؟ کبت ذیچه مص، ا شوندینفر مستمع جو یکن مجلس وارد شدند از یاگر در ب. ن برسدیو تمام مطالب هم به گوش مستمع
ه کـ به جز در تاسـوعا وعاشـورا   ، ن متزلزل و تمام موجودات منقلبندیان سموات و ارضکه از استماع آن ارکۀ جانگداز قتلگاه یقض

و  یرگـ یر موقع موجب خیه در غک، جان است نخوانندیشتر در هیخروش و افغان و محبت آنها ب يایان بهتر مهیعیاذهان و قلوب ش
مـال احتـرام وادب و بـا دل سـوزان و     کد هم با یه را نخوانند و اساتین قضین ابداً ایه مبتدئکبل. ودش می م معرفتکن یمستمع یرگیت

ذب آنهـا معلـوم   کـ ه صـدق و  کـ  ییایر قضایۀ فاجعۀ اثر ساربان و سایقض. ده نخوانندیه نشسته و با سرپوشکبل، ان بخوانندیجگر بر
  . ن است ابداً نخوانندیست و موجب توهین

  :و انسب است  یاول، ب خوانده شودین ترتیگر مواظبت شود و بدن ایبنابرا  
قطر و یبن عروه و عبداهللا  یل و هانین راه و قتل مسلم بن عقیشات بیربال و فرماکت تا ورود به کحر –روز و شب اول محرم   
  . ثم تماریر و میثکس و محمد بن یق

  . )عبداهللا و محمد(اوالد مسلم  حرّ و شهادت يریربال و جلوگکورود به  –روز و شب دوم   
  . و غالم او ید و علیزیبه اطراف و ورود لشگر و شهادت حرّبن ها  ارسال نامه –روز و شب سوم   
  . د و طرماحیبن مظهر وابوثمامه و سعّ یب و مسلم بن عوسجه و هالل بن نافع و علیشهادت حب –روز و شب چهارم   
  . لیو اوالد عق يرکر و غالم شایو زه كابن سعد و شهادت عابس و غالم تررات صلح با کمذا –روز و شب پنجم   
و اوالد عبـداهللا  ) قاسـم و عبـداهللا  ) ( ع(ۀ جنگ و شهادت اوالد امجاد امام حسـن یو ته يریۀ سخت گیقض -روز و شب ششم  
  )عون و محمد( جعفر
  . )ص(غمبریه پیبر و شهادت آن شبکا یاسد و اوصاف و مناقب حضرت عل یاستمداد از بن –روز و شب هفتم   
عبداهللا و عمرو جعفـر و عثمـان   ) (ع(یمناقب حضرت ابوالفضل العباس و شهادت آن حضرت و اوالد عل -روز و شب هشتم  
  . و امان نامۀ شمر) وعون
ا و نماز ظهر و شب عاشور يایا و قضایو وصا) ع(شات امام یمحاصره و ورود شمر و وداع و فرما –) تاسوعا(روز و شب نهم   

  . اصغر یشهادت عل
  . والسالم. و ذبح عبداهللا یو آمدن نصران) ع(نیعۀ مؤلمۀ مقتل امام حسیۀ فجیواقعۀ هائله و قض –) عاشورا(روز و شب دهم   
تفا نموده کده است و درمطالب به اختصار و اشاره ایمن خاطر به صفحات رسکف از مین ضعیستۀ اکن بود آنچه به قلم شیا  
عاقلُ  هک شاریفیکاَلْ اال مه یو سا) ع(نیچون منظور اشاره بود به عظمت و مقام و اقدام حس، ُةهر کا استشهاد ذیر مطالب به طور مقد

  . است یافکنمونه  يشد و برا
ان از ه خوانندگکدوارم یام، شد می تب و مجلّدات مفصله پرداختهکل مطالب و استدالل پردازم یم به تفصیخواست می و اگر  
  . ندیقلم عفو فرما يلغزشها

  ، ل در شهر اصفهان در مدرسۀ صدریام تحصید در ایبه اتمام رس
  . یشمس 1313مطابق بهمن ماه سنۀ ، 1353الحرام سنۀ  ةقعدیغرّة شهر ذ
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  از آنها برده شده یا به مناسبت نامی تاب مورد اعتماد بودهکن یا نه در نوشتک یتبکصورت 
  

  الم تاب مقدس اسک، قرآن
  هود یتاب مقدس ک، تورات
  يتاب مقدس نصارک، لیانج
  ان یتب مقدسۀ زردشتکاز  یکی، يه اوستاردخو
  . منطبعۀ مشهد، زاده یخالص يف آقایتأل، دارالبوار یف ةبالعرو

  . يقمر يهجر 1350سنۀ ، منطبعه در مطبعۀ منار مصر، ف محمد عبدهیتأل، هیاالسالم و النصران
  . يقمر1312منطبعۀ ، ف محمد حسن خان اعتماد السلطنهیتأل، نیل شرواخبار جبا ین فیالتدو
  . 1328 یع الثانیچاپ شده در رب، يزیم تبریرکبن عبدال یف فضلعلیتأل، هینیاسته الحسیالس

  . یف عبدالرحمن بن خلدون مغربیتأل، وان المبتدا و الخبریالعبر و د
  . يقمر 1349طبع سوم در مصر ، یبه عرب ید السباعترجمۀ محم، یسیل انگلیارالکف توماس یتأل، االبطال
  . يقمر 1346طبع دوم ، منطبعه مصر، ین احمد معروف به ابن عبدربه اندلسیف شهاب الدیتأل، جلد سوم، دیالعقد الفر
  . يقمر 1350، طبع نهم در مصر، یعنان یخ مصطفیو ش يندرکخ محمد اسیف شیتأل، طیالوس

  . يقمر 1314، نجف يدریمنطبعه در مطبعۀ ح، يخ طاهرالسماویف محمدبن شیتأل ،نیانصار الحس ین فیابصارالع
  . 1310 - 1309منطبعۀ مصر ، یزغلول از فرانسه به عرب یترجمۀ احمد فتح، یسیانگل (Bentham)ف بنتام یتأل، عیاصول الشرا

  . یشمس 1310منطبعه مجلس ، چاپ سوم، ایرنیحسن پ يف آقایتأل، میران قدیا
  . دوم یف مالمحمد باقر مجلسیتأل، )جلد دهم ( واربحاراالن

  . 1314منطبعۀ بغداد ، يافند يرکف محمود شیتأل، احوال العرب یبلوغ االرب ف
  . ترجمۀ آن طبع منطبعۀ عرفان در اصفهان، یسیس انگلیکسا یف سرپرسیتأل، رانیخ مختصر ایتار
  . يالدیم 1902، منطبعۀ مصر، دانیز یف جرجیتأل، یخ التمدن االسالمیتار
  . منطبعۀ مصر، اتب محجوبکف یتأل، ثیخ التمدن الحدیتار
  . 1344منطبعۀ مصر، یوس الصدفیف رزق اهللا منقریتأل، خ دول االسالمیتار
  . 1344منطبعۀ تهران ، يرازیم خان شیرزا ابراهیترجمۀ م، ییایکامر کنیف واشنگتن ارویتأل، خ مقدسیتار
  . استاد دانشگاه یاسمید یرش يترجمۀ آقا، راونف ادوارد بیتأل، اتیخ ادبیتار

  . يدیخورش 1313، منطبعۀ طهران، يهجر 724ف یخ تألیتار، یف هندوشاه بن سنجربن عبداهللا نخجوانیتأل، تجارب السلف
  . يقمر 1314خ طبع یتار، يقمر 1311ف یخ تألیتار، يمالسلطانمحمد گناباد یف مرحوم حاجیتأل، ان السعادهیر بیتفس
  . ضیمدعو به ف یاشانکف مرحوم محمد محسن یتأل، یر صافیتفس
  . ين رازیف فخرالدیتأل، )ریبکر یتفس( ب یح الغیمفات
  . يف طنطاویتأل، ر جواهریتفس

  . 1313ور یتا شهر 1312مهر ، طبع اول، یالنیگ یترجمۀ فخر داع، يالدیم 1984در ، ف گوستاولوبونیتأل، تمدن اسالم و عرب
منطبعه در مطبعۀ ، یبه فارس کیب از تریاد يرزا مهدیترجمۀ م، يبهلول بهجت افند یف قاضیتأل، خیدر تارمه کح و محایتشر
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  . يقمر 1341، زید تبریام
  . یخ طوسیمعروف به ش یف محمد بن الحسن الطوسیتأل، بیتهذ
  . يخ جعفر تستریف حاج شیتأل، نیص الحسیخصا
  . یس حلیف محمدبن ادریتأل، سرائر

  . دهیبه طبع نرس، )جد نگارنده(يگناباد یف مرحوم حاج مالعلیتأل، نیسلطنه الحس
  . اول یمجلس یف موالنا محمدتقیتأل، هیشرح فق

  . ترجمه و طبع اصفهان، دانیز یف جرجیتأل، شارل و عبدالرحمن
  . 1333منطبعۀ ، 1328رمضان ، يگناباد یمالعل یف مرحوم حاجیتأل، هیصالح

  . 1322اختتام نسخۀ طبع در ، خان سپهر یف عباسقلیتأل، )نبیحاالت ز(طراز المذهب 
  . رزایف حاج فرهاد میتأل، قمقام

  . 1321منطبعۀ طهران ، یطبرس ين نوریرزا حسیم یف مرحوم حاجیتأل، لؤلؤ و مرجان
  . چاپ عالءالدوله، ين مولویجالل الد، يمثنو
  . )ع(از اصحاب حضرت صادق ییحیمخنف لوط بن  یاب، مخنف یمقتل اب
  . 1329، مطبعه السعاده در مصر، يف محمد رشدیتأل، ه العربیمدن

  . يقمر 1290، یشافع ین مؤمن شبلنجیخ مؤمن بن حسیف شیتأل، نوراالبصار
  . ینیخ ابواسحق اسفرایف شیتأل، نیمشهد الحس ین فینورالع

  )دالشهداءیجلد حضرت س(، خیناسخ التوار
  . از علما یبه قلم جمع، نامۀ دانشوران

  . منطبعۀ مصر، يف طنطاویتأل، نظام العالم و االمم
  . يدیخورش 1313، اصفهان یمطبعۀ امام، زد گشسبیاسداهللا ا يف آقایتأل، ت االممیهدا

  . دانیز یف جرجیتأل، هفدهم رمضان
  . یاشانکض یف مرحوم فیتأل، یواف
  . م 1936/ ق  1355طبع اول در سنۀ ، ف عمر ابوالنصریتأل، هیدبن معاویزی

  
 


