
معارف 
MaarefKayhan@Kayhan.ir

خیر دنیا و آخرت انسان
قال االمام الحســین)ع(: »من رزقه اهلل صدق اللهجه، و 
حســن الخلق، و عفاف فرج و بطن خصه اهلل تعالی بخیری 

.» الدنیا و االخرهًْ
امام حسین)ع( فرمود: خداوند به هر کس زبان راست و راستگویی 
و حســن خلــق و نیک خویی، و عفت و پاکدامنی، و پاکی شــکم و 
حالل خوری را روزی کند، خیر دنیا و آخرت را مخصوص او گردانیده 

است.)1(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- فرهنگ جامع سخنان امام حسین)ع(، علی مویدی، ص 810

پیشگویی شهادت امام حسین)ع(
روزی امام حســین)ع( بر امام حسن)ع( وارد شد و نگاهش که به 
امام حسین)ع( افتاد، گریست. امام حسین)ع( گفت: چرا گریه می کنی؟ 
امام حسن)ع( گفت: به خاطر آنچه با تو خواهد شد می گریم. آنچه با 
من می شود، سّمی است که به دسیسه به من می دهند، و با آن کشته 
می شــوم، اما هیچ روزی، مانند روز تو نیست ای اباعبداهلل! سی هزار 
مرد جنگی به جنگ با تو می شتابند، و همه ادعا می کنند که از امت 
جدمان محمد)ص( هستند، و خود را به اسالم می بندند و بر کشتن و 
ریختن خونت و هتک حرمتت و اسیر کردن فرزندانت و زنانت و تاراج 
اموالت، گرد می آیند، و همین هنگام است که لعنت بر بنی امیه فرود 
می آید و آســمان خون و خاکستر می بارد و همه چیز، حتی وحوش 

بیابان و ماهیان دریا بر تو می گریند.)1(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- امالی، شیخ صدوق، ص 177، ح 179

پرسش و پاسخ

اهداف قیام امام حسین)ع()2(
پرسش:

امام حسین)ع( در قیام کربال، چه اهدافی را دنبال می کرد، و انگیزه 
اصلی و هدف غایی آن حضرت چه بود؟

پاسخ:
در بخش نخســت پاسخ به این سؤال به دیدگاههای تحلیل گران شامل: 
1- دیدگاه شهادت طلبی و دیدگاه تشکیل حکومت پرداختیم. اینک در ادامه، 

دنباله مطلب را پی می گیریم:
شیخ مفید در کتاب المســائل العکبریه، صفحه 69 می نویسد: »اما این 
که امام حسین)ع( می دانست که کوفیان او را تنها می گذارند، علم قطعی به 
آن نداریم زیرا نه دلیل عقلی و نه دلیل نقلی برای آن است« تنها کسی که 
از معاصرین دیدگاه تشکیل حکومت را به طور مبسوط تحلیل کرده و تالش 
کرده تا آن مستدل کند، آقای صالحی نجف آبادی بود. وی اعتقاد داشت که 
امام از همان آغاز، هدف از پیش تعیین شده ای نداشت، بلکه به اقتضای شرایط، 
تصمیم می گرفت و هدفی را تعقیب می کرد. به نظر او قیام امام حســین)ع( 
چهار مرحله داشت و ایشان در هر مرحله ای هدفی را تعقیب می کرد. الزم به 
ذکر است. نظر رایج اهل سنت در تحلیل حادثه عاشورا نیز تشکیل حکومت 
به وسیله امام است. ابن کثیر در کتاب البداویه و النهایه، جلد هشتم، صفحه 

149، عنوان یک بحث از کتابش را به این موضوع اختصاص داده است.
3- دیدگاه حفظ جان

این عده از نویسندگان و تحلیل گران هدف امام حسین)ع( را صرفاً حفظ 
جان خود توصیف کرده اند، و معتقدند: بیرون آمدن امام حسین)ع( از مدینه به 
مکه، و از مکه به طرف عراق، برای حفظ جان خود بوده، نه خروج و قیام، و نه 
جنگ با دشمن، و نه تشکیل حکومت. )کتاب هفت ساله چرا صدا درآورد، ص 
193 و 194( این دیدگاه طرفداران زیادی ندارد چرا که خود امام حسین)ع( 
با علم به کشته شدن به استقبال مرگ با عزت و شهادت در راه خدا می رود. 

و هیچ شاهد کالمی و تاریخی در این رابطه ندارند.
4- دیدگاه جمع بین شهادت طلبی و تشکیل حکومت

این دیدگاه به جهت احادیث فراوانی که از پیامبر اکرم)ص(، و ائمه)ع( نقل 
شده که بر شهادت طلبی امام حسین)ع( داللت دارد، و سخنان و خطابه ها و 
نامه های امام حسین)ع( که بر تشکیل حکومت داللت دارند، معتقد به دیدگاه 
جمع شده اند. این دو حقیقت تاریخی و کالمی، این گروه را واداشته تا به پیوند 
و ســازش و توافق میان این دو هدف و انگیزه اهتمام ورزند، و سه صورت در 

این زمینه شکل گرفته است: 
الف( مرحله ای کردن هدف: از برخی نوشته های شهید مطهری)ره( بر 
می آید که وی، هدف امام حسین)ع( را مرحله ای می داند، که در مرحله نخست 
قصد و هدف تشــکیل حکومت داشت، ولی پس از رسیدن خبر کشته شدن 
مســلم به امام، قصد آن حضرت شهادت بود )مجموعه آثار، شهید مطهری، 

ج 17، ص 371( 
ب( قصد مستقیم و غیر مســتقیم: عالمه عسکری در مقدمه مراهًْ 
العقول که بعدها با عنوان معالم المدرستین منتشر شد، بر این عقیده است 
که امام حسین)ع( قصد شهادت کرد، اما می خواست که مردم علیه حکومت 

یزید، قیام مسلحانه کنند. )معالم المدرستین، ج 3، ص 308(
ج( تشکیل حکومت، با علم به شهادت: آیت اهلل رضا استادی می نویسد: 
ما نمی گوییم امام به قصد کشــته شــدن رفت، بلکه می گوییم با علم به این 
که کشته می شود، رفت. اما علی الظاهر، طبق دعوت اهل کوفه برای تشکیل 

حکومت رفت )سرگذشت کتاب شهید جاوید، ص 339(
نقداجمالیدیدگاهها

اما شهادت طلبی هیچ گاه هدف غایی امام نبوده، و آن حضرت بر اهدافی 
غیر از شهادت طلبی تأکید فرموده است: 1- اصالح امور امت 2- اقامه حق و 
طرد باطل 3- عزت و آزادگی 4- افشای ظلم و ستمگری حاکمان بنی امیه 

5- زمینه سازی برای تشکیل حکومت اسالمی.
اما دیدگاه تشکیل حکومت به صراحت در سخنان، خطابه ها و نامه های آن 
حضرت دیده نمی شود، اما آنچه تصریح می شود: امر به معروف و نهی از منکر، 
اصالح امور و احیای سنت پیامبر)ص( است. در برخی نصوص امام خود را برای 
خالفت سزاوارتر و شایسته تر می داند و حاکمیت یزید بر سرنوشت مسلمانان را 
معادل نابودی اسالم دانسته و به مبارزه و نفی مطلق آن ارزشها اقدام می کند. 

بنابراین تشکیل حکومت هم نمی تواند هدف غایی امام حسین)ع( باشد.
 ادامه دارد

آثار و برکات ماه محرم
با حلول ماه محرم، ماه حماســه و شجاعت و فداکاری آغاز شد، 
ماهی که خون بر شمشیر پیروز شد. ماهی که قدرت حق، باطل را تا 
ابد محکوم و داغ بر جبهه ستمکاران و حکومت های شیطانی زد. ماهی 
که به نسل ها در طول تاریخ، راه پیروزی و بر سرنیزه را آموخت. ماهی 
که شکســت ابرقدرت ها را در مقابل کلمه حق به ثبت رساند. ماهی 
که امام مسلمین راه مبارزه با ستمکاران تاریخ را به ما آموخت. ماهی 
که باید مشت گره کرده آزادی خواهان و استقالل طلبان و حق گویان، 
بر تانک ها و مسلســل ها و جنود ابلیس غلبه کند و کلمه حق، باطل 

را محو نماید.)1(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- صحیفه امام، ج5، ص75

صفحه 6
پنج شنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۱
6 محرم ۱۴۴۴ - شماره 2۳۰۸۸

فطرت انســان بر این نهاده شده که در هنگام از 
دســت دادن محبوب،  اندوهگین و در هنگام شادي 
او خشنود مي شــود.)1( غالباً این اندوه و شادي درونی 
از راه گریــه و خنده نمــود بیرونی پیدا می کند. دین 
مبین اســالم که قوانین آن مطابق با فطرت انســان 
اســت،)2( بر ایــن امر صّحه گــذارده و پیامبر گرامی 
اســالم)صلي اهلل علیه وآله( و اهل بیت مطّهر و صحابه 
آن حضرت در غم از دست دادن عزیزان خود غمگین 
مي شدند و گریه مي کردند که موارد متعدد آن در متون 
شیعه و اهل سنت نقل شده است.)3( حال اگر شیعیان 

عزاداریوصبردرمصیبتازنگاهاسالم

اشــك و گریه براي عزیز یا عزیزان از دست  رفته هرگز مصداق بي صبري 
نیســت، چرا که اسالم همیشــه واقعیت ها را در نظر داشته و احساسات و 
عواطف انسان ها را نادیده نمي گیرد؛ مگر مي شود انسان در مرگ پدر، مادر، 
برادر، خواهر، فرزند، و ســایر عزیزانش اشك نریزد؟ مگر از پیامبر صبورتر 
مي توان یافت؟ با این حال در مرگ فرزندش اشــك مي ریزد، قلبش ناراحت 

است، ولي بي  تابي و نارضایتي نمي کند.

با برپایی آیین عزاداری برای امام حســین )ع(، شــرکت کنندگان در آن از 
ستمکاری گروه باطل و مظلومیت سپاه حق آگاه می شوند. اگر این اهداف به 
نحو مطلوب پیاده شود، سرمشق گرفتن از نهضت آگاهی بخش امام  در جامعه 
نهادینه می شود. در این حالت، محفل های سوگواری به مکتبی برای آموختن 
درس پایداری و ستم ستیزی تبدیل می شود. همزمان با آن، بینش دینی مردم 

درباره مفهوم عدالت و آزادی در مسیر اصولی و ناب آن جهت خواهد یافت.

سوگواری عاشــورایی، برقراری 
با  عاشــقانه  ارتباط  گونــه ای 
عاشــوراییان و بازتاب دهنــده 
اصل تولــی اهل بیت )ع( و تبّری 
و  حال  گذشته،  ستم پیشگان  از 

آینده است.

سبک زندگی به معنای شیوۀ زندگی خاص یک 
فرد، گروه یا جامعه اســت. هر جامعه ای با توجه به 
مبانی مکتب خود یعنی نگاه آن مکتب به هســتی، 
خدا و انســان، مقررات شــهروندی خاصی را وضع  
می کند و الگو و سبک زندگی معینی را در این حوزه 

معرفی  می کند.
 اسالم همان گونه که برای تنظیم ارتباط فرد با 
خدا، احکام و دســتورالعمل هایی دارد، دربارۀ نحوۀ 
زندگی در شهر نیز الگوی خاصی ارائه کرده است که 
هر فرد مسلمان در مناسبات و رفتارهای اجتماعی 
ملــزم به رعایت آنها اســت. در مجموع، چهار نوع 
ارتباط و رابطه متصور اســت: رابطۀ با خود و رابطۀ 
با خدا که از آن با عنوان اخالق فردی یاد می شــود؛ 
و رابطۀ با مردم و رابطۀ با اشیا که اخالق اجتماعی 

نامیده می شود. 
اهل بیت و خاندان رسالت)ع( از نمونه هایی هستند 
که الزم است گفتار و کردار آنان سرلوحۀ زندگی ما 
قرار گیرد و سرمشقی باشد برای سبک زندگی ما. از 
انسان های بزرگ و وارسته ای که زندگانی آنها، چراغ 

در مصیبــت پیامبر اکرم)ص( و امامــان معصوم)ع( 
عزاداري و گریه مي کنند به این دلیل اســت که آنان 
محبوب شیعیان هستند و تار و پود وجودشان، با عشق 
و محّبت آنان عجین شده است. این اظهار محبت در 
حقیقت ادای حق رسالت،)4( حرکت اجتماعي بر ضد 
ظلم و جور و احیای شــعائر دینی است. با این همه، 
وهابیان کوردل با استدالل های بی اساس به مقابله با 
این مســئله پرداخته و شبهاتی را در فضای مجازی و 
غیرمجازی مطرح می کنند. می گویند در آیات قرآن و 
روایات، همواره توصیه به صبر در برابر مصائب شده و 
از بی تابی و ناشکیبی نهی شده است؛ پس اظهار حزن 
و عزاداري و جزع و گریه شــیعیان براي حســین بن 
علي معنایي جز سرتافتن از فرمان خدا و توصیه های 
پیامبر اکرم ندارد! که در ادامه استدالل های ما در رد 

این عقیده وهابیان بیان می شود.
نیازانسانبهتخلیهروحیوروانی

 انسان موجودی اجتماعی و دارای افکار، احساس ها، 
عواطــف، حالت ها و رفتارهای گوناگون اســت؛ وقتی 
بــا حــوادث و پدیده های اجتماعی مواجه می شــود، 
واکنش های احساســی و رفتاری متفاوت و متناســب 
با آن حوادث از خود نشــان می دهد. سوگواری، بازتاب 
رویارویی با حوادث دردناک، رقت آور و غمناک اســت 
که از عواطف انسانی سرچشمه می گیرد و با رفتارهایی 
مانند گریستن و فریاد زدن به دلیل از دست دادن عزیزان 
همراه است. بدین ترتیب، گونه ای تخلیه روحی و روانی 

صورت می پذیرد.

گونههایعزاداری
عزاداري هایی که انجام مي  شود گونه هایی دارد که 

در ذیل به آنها اشاره مي شود.
1. یکي از گونه های عزاداري، برگزاري مجالس براي 
دلداري و تسلیت دادن به مصیبت زدگان و توصیه آنان 
به صبر و بردباری است؛ این نحوه عزاداري که در بین 

عموم مســلمانان رایج اســت، در راستاي تقویت اراده 
و ایمان و احترام به احساســات و عواطف بازماندگان 
انجام می شــود و اسالم هم ســفارش کرده است که 
پس از مرگ مسلماني، سایر مسلمانان جمع شده و به 
بازماندگان تسلّي و تعزیت دهند و در آن مجالس براي از 
دست رفتگان از درگاه خداوند متعال در خواست آمرزش 
کرده و قرآن تالوت و بازماندگان را به صبر و استقامت 
توصیه کنند؛ در این باره روایات فراواني نقل شده است.)5(

از جمله امام صادق)ع( به نقل از پیامبر اکرم)ص( 
مي  فرماید: »من عّزي مصاباً کان له مثل أجره من غیر 
ان ینتقص من أجر المصاب شیئ«)6( کسي که مصیبت 
دیده اي را تعزیت دهد، از پاداشــي به مانند پاداش او 
برخوردار خواهد شــد، بدون اینکه از پاداش مصیبت 
دیده کم شــود. روشن اســت که با این توصیه ها، این 
مصداق از عزاداری هیچ منافاتی با صبر و بردباري ندارد.
2. بزرگداشت یاد و خاطره از دست رفتگاني که نزد 
مردم احترام خاصي داشته اند؛ نظیرعلما، شهدا و... گونه 
دیگري براي عزاداري است. این عزاداري  ها در راستاي 
بزرگداشــت خاطره شهیدان، علما و اندیشمندان که با 
فکر و اندیشه و با نثار جان خود جامعه اسالمی را حیات 
بخشیدند، برگزار مي شود؛ این عزاداري، افزون بر آثار و 
ثواب تسلّي و دلداري بازماندگان، ثواب احترام به علم و 
عالم و شهید را دربر دارد و نشان مي دهد که آنچنان که 
آنان در پیشگاه خداوند متعال ارزش دارند و از حیات و 
زندگي خاصي برخوردارند، نزد مسلمانان نیز از احترام 
ویژه برخوردار مي  باشند: هرگز گمان مبر کسانی که در 

راه خدا کشته شدند، مردگانند! بلکه آنان زنده اند و نزد 
پروردگارشان روزی داده می شوند.)7( 

3. نحوه دیگري از عــزاداري وجود دارد که داراي 
مرتبه باالتري است، این عزاداري ویژه انسان هاي بزرگ، 
یعني پیامبران و اوصیاي آنها، به ویژه پیامبر اســالم و 

اهل بیت بزرگوار آن حضرت است.

عزاداري د ر هنگام رحلت و شهادت و شادي در هنگام 
تولّد آنان از ویژگي هایي است که در پرتو آن درس هاي 
سازنده تربیتي و اخالقي آموخته مي شود. امام علي)ع( 
فرمــود: خداوند متعال براي ما پیرواني برگزید که ما را 
یــاري مي کنند »یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا«؛)8( 

براي شادي ما شاد و براي غم ما  اندوهناک مي  شوند.
در فرهنگ اسالمي احترام همه شهیدان الزم است. 
ولي برخي شــهیدان مانند سرور و ساالر شهیدان کربال 
از ویژگي  هاي خاصي برخوردارند که براســاس دستورات 
رسیده، هر ســال در ایام شهادت آنان مجالس و محافل 

سوگواري برگزار شده و مراسم خاصي نیز اجرا مي شود. 
از این رو نباید این مراســم را با عزاداري کسي که پدر یا 
عزیزي را از دست داده مقایسه کرد و گفت: چون خداوند 
توصیــه به صبر کرده باید در عزاي ائمه اطهار)ع( چیزي 
نگفت و در مقابل هر آنچه ستمگران در طول تاریخ انجام 
داده اند سکوت کرد و با سکوت خود رفتار آنان را امضا نمود. 
آیا روح دستورات اسالم با چنین برداشتي مخالف نیست؟!

عاشورا، حادثه ای است که در زمان و سرزمین معینی 
رخ داده است. با این حال، همانند قرآن و دیگر احکام 
آســمانی، با غیب پیوندی جدا ناشدنی دارد. عاشورا، 
مفهومی آسمانی است که همواره در زندگی یک مسلمان 
جریان دارد. هرچند این حادثه در سال 61 هجری روی 
داده، ولی حصار زمان را در هم شکسته است و جاودانه 
شده است. بنابراین، یادبود آن، هر ساله با چنان شور و 
التهابی برگزار می شود که گویی هم اینک رخ داده است 

و این تکرار هرگز از شکوه آن نمی کاهد.

یکی از عنصرهای اصلی در سوگواری ساالر شهیدان، 
زنده کردن یاد و خاطره آن عزیز خدا و از ســر گرفتن 
ماتم و مصیبت او است و دیگر عنصرها در پرتو همین 
یادکرد، به پایداری و پویایی فرهنگ عزاداری می انجامد. 
سوگواری عاشورایی، برقراری گونه ای ارتباط عاشقانه با 
عاشــوراییان و بازتاب دهنده اصل تولی اهل بیت )ع( و 

تبّری از ستم پیشگان گذشته، حال و آینده است.
بــا برپایی آیین عزاداری، شــرکت کنندگان در آن 
از ســتمکاری گروه باطل و مظلومیت سپاه حق آگاه 
می شــوند. اگر این اهداف به نحو مطلوب پیاده شود، 

سرمشق گرفتن از نهضت آگاهی بخش امام حسین )ع( 
در جامعه، نهادینه می شود. در این حالت، محفل های 
ســوگواری به مکتبی بــرای آموختن درس پایداری و 
ستم ستیزی تبدیل می شود. همزمان با آن، بینش دینی 
مردم، درباره مفهوم عدالت و آزادی در مسیر اصولی و 

ناب آن جهت خواهد یافت.)9(
عزاداریوصبردرمصائب

حال باید دید، گونه های مختلف عزاداری که به آنها 
اشاره شد، با سفارش هایی که در آیات و روایات به صبر 

و بردباري شده است، منافات دارد یا خیر؟
اوالً؛ صبري که در آیات و روایات به آن توصیه شده 
اســت اختصاص به صبر بر مصائب ندارد، بلکه صبر در 

تمام میدان هاي زندگي مطرح است.
پیامبــر اکرم)ص( فرمــود: »الصبر ثالثهًْ صبر عند 
المصیبــهًْ و صبر علي الطاعهًْ و صبر عن المعصیهًْ«)10(؛ 
صبر بر سه گونه است: 1( صبر در مصائب؛ 2( صبر بر 

بندگي)و طاعت خداوند(؛ 3( صبر در برابر معصیت)در 
مقابل شهوات و تمایالت نفساني و پرهیز از گناه(.

ثانیاً؛ صبر در هر مورد مصادیق خاص دارد؛ باید دید 
مراد از صبر در این آیات و روایات چیســت؟ و مصداق 
بي صبري کدام است؟ با نگاهي گذرا به آیات و روایات، 
این نکته به خوبي به دست مي آید که مراد از بي صبري 
گریه و اشک و عزاداري نیست، بلکه مراد جزع و فزع و 
اظهار سخنان بیهوده و باطل در هنگام مصیبت و اظهار 
نارضایتي نسبت به قضا و قدر الهي است؛ چنان که پیامبر 
اکرم در مصیبت فرزندش ابراهیم، در حالي که اشکش 
جــاري بود فرمود: »و انّا بک لمحزونون، تبکي العین و 
یدمــع القلب و ال نقول ما یســخط الرب عز و جل«)11(؛ 
فرزندم! براي تو غمناک هستیم، چشم مي گرید و دل 
مي سوزد، اما چیزي که موجب نارضایتي خداوند شود 
بر زبان نمي آوریم. بعد از دفن ابراهیم در قبرستان بقیع، 
براي آن کودک آن قدر گریه کرد، که اشک از محاسنش 
جاري شد؛ به آن حضرت اعتراض کردند، اي رسول خدا 
تــو دیگران را از گریه منع مي کردي اکنون خود گریه 
مي کنــي؟ آن حضرت فرمود: »ال لیس هذا بکاء غضب 
انما هذا رحمهًْ و من الیرحم الیرحم«)12(؛ این گریه خشم 
و نارضایتي نیســت، بلکه گریه رحمت و رأفت است و 
هر کس رحم نکند، مورد رحمت واقع نمي شود. معلوم 
 مي  شود آن عزاداري و گریه ا ي مخالف صبر است، که از 
روي غضبناکي و نارضایتي بر قضاي الهي باشد، نه گریه 
ســوز و عاطفي که خود رحمت است و نشانه عاطفه و 

دل ر حمي انسان مي باشد.
در نتیجه، اشــک و گریه براي عزیــز یا عزیزان از 
دســت  رفته هرگز مصداق بي صبري نیســت، چرا که 
اسالم همیشه واقعیت ها را در نظر داشته و احساسات و 
عواطف انسان ها را نادیده نمي گیرد؛ مگر مي شود انسان 
در مرگ پدر، مادر، برادر، خواهر، فرزند، و سایر عزیزانش 
اشک نریزد؟ مگر از پیامبر صبورتر مي توان یافت؟ با این 
حال در مرگ فرزندش اشــک مي ریزد، قلبش ناراحت 

است، ولي بي  تابي و نارضایتي نمي کند.
حاصل بحــث اینکه صبر و بردبــاري از اوصاف 
بنــدگان خوب خدا اســت و در آیات و روایات به آن 
توصیه شده است؛ اما برپائي مجالس یادبود و تجلیل 
از فداکاري هاي شــهداي عاشــورا و صبر و شکیبائي 
اهل بیت)ع( در برابر ستم هاي دستگاه اموي، در قالب 
مجالس عزاداري و دســته هاي سینه زني که معموالً 
آمیخته با بازتاب هاي اجتماعي بوده و باعث افشاگري 
و رسوایي ستم پیشگان اموي و اسالف و پیروان آنان 
مي شــود، هیچ گاه از مصادیق بي صبري و پرخاش و 
اعتــراض به مقدرات الهي نبوده و نیســت و دالیل و 
شــواهد کافی از قرآن و سّنت بر استحباب و یا الاقل 

بر جواز آن وجود دارد.
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از طریق صواب است. بصیرت سبب می شود که در فتنه ها، انسان ها سالم را از معیوب و 
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به انسانیت باشد و در پیچ و خم های زندگی پایدار باقی بماند. 

از نمونه های عالی و درخورتأمل در واقعه کربال جانفشانی حضرت ابوالفضل)ع( است. 
در آن صحنه افراد دیگری نیز از جان خویش گذشــتند و به شــهادت رسیدند، اما 
نکته ای که جانفشانی حضرت ابوالفضل را نسبت به یاران دیگر امام حسین)ع( متمایز 
می کند، این اســت که برخی از خویشاوندان مادری حضرت عباس در سپاه مخالف 
بودند و امان نامه ای هم برای ایشان آوردند. با این حال این بزرگمرد، شهادت و اعتالی 
کلمۀ توحید را بر دنیا و راحت طلبی ترجیح داد؛ چیزی که تحمل و پذیرش آن برای 

بسیاری طاقت فرسا بوده و احتماالً نمرۀ قبولی در آن به دست نمی آورند.

حضرت ابوالفضل)ع(؛ نماد ایثار و بصیرت
راه ما خواهد بود، حضرت ابوالفضل عباس)ع(، فرزند 
فداکار حضرت علی)ع( است. زندگانی این بزرگمرد 
و تأســی به وی، از آن جهت حائز اهمیت است که 
مقارن شــده اســت با جریان عبرت انگیز قیام امام 

حسین)ع( در کربال. 
فداکاری ها و رشادت های حضرت عباس در دفاع 
از حریم والیت، زبانزد خاص و عام اســت. پرداختن 
به زندگانی ایشــان و بیان جزئیات آن در این مطلب 
تکــرار مکّررات بوده و فایــدۀ چندانی ندارد زیرا در 
مقاتل و کتاب های ســیره، مفصل بحث شده است. 
هــدف در این جا ذکر برخی فضایــل و ویژگی های 

دارد، مانند فداکاری در اموال، وقت و زمان، جان و.... 
دانشمند بزرگ اخالق، احمد نراقی، دربارۀ فضیلت 

ایثار گوید:
باالترین مراتب ســخاوت، ایثار است، که عبارت 
است از: بخشــش و جود با وجود احتیاج و ضرورت 
خود و این، مرتبه ای است رفیع، و محلّی است عظیم. 
هرکســی را این رتبه حاصل نه و هر شخصی به این 
مرتبه واصل نیســت. خاّلق عالم در مدح این طایفه 
می فرمایــد: و آنها را بر خود مقّدم می دارند هر چند 

خودشان بسیار نیازمند باشند.)حشر/9(
 از حضرت پیغمبر)ص( مروی است که: »هر مردی 
که خواهش به چیزی داشته باشد پس خود را از آن 
نگاه دارد و دیگــری را بر خود اختیار کند، آمرزیده 
می شود« )مالمحسن فیض کاشانی، محجهًْ البیضاء، 
ج5، ص169( و این شیوهًْ مرضّیه، صفت جلیله، شعار 
منبع جود و احســان و برگزیدۀ انس و جان، پیغمبر 
آخرالزمــان و بعداز آن طریقۀ پیشــرو اهل ایمان و 
امیرمؤمنان و اوالد طاهرین او )ع( بوده اســت )احمد 

نراقی، معراج السعاده، ص409ـ410(.

رفتاری حضرت ابوالفضل)ع( است تا مسلمانان از آنها 
به عنوان خمیرمایۀ سبک زندگی خویش استفاده کرده 
و در زندگانی به کار برند. در این مقاله چهار ویژگی از 

ویژگی های حضرت ابوالفضل بیان شده است:
ایثار و فداکاری؛ بصیرت و استواری در ایمان؛ مقدم 

کردن آخرت بر دنیا؛ شجاعت و دلیری.
1. ایثار و فداکاری

از چهار رابطۀ گفته  شــده، ایثــار و فداکاری در 
حوزۀ ارتباط با مردم است. فداکاری مراحل مختلفی 

الف( فداکاری در اموال
فــداکاری در مال مانند بخشــش مالی که 
حضرت علــی)ع( و فاطمه)س( انجــام دادند. 
در سورۀ انســان دربارۀ بخشش این بزرگواران 

چنین آمده: 
آنهــا به نذر خــود وفا می کنند و از روزی که شــّر 
و عذابش گســترده است می ترســند و غذای )خود( را 
با اینکه بــه آن عالقه )و نیاز( دارند، به »مســکین« و 
»یتیم« و »اســیر« می دهند! )و می گویند:( ما شــما را 
به خاطر خدا اطعام می کنیم و هیچ پاداش و سپاسی از 
شما نمی خواهیم! ما از پروردگارمان خائفیم در آن روزی 

که عبوس و ســخت است! )به خاطر این عقیده و عمل( 
خداوند آنان را از شّر آن روز نگه می دارد و آنها را می پذیرد 

درحالی که غرق شادی و سرورند! )انسان/ 7ـ11(
همان طوری که در آیات فوق مالحظه می شود، از 
ثمرات و فواید بخشش و صدقۀ مالی که از مصادیق و 
نمونه های فداکاری است، در امان بودن از سختی ها 

و گرفتاری های در روز قیامت است. 
ب( فداکاری در جان

فــداکاری در جان باالتر و برتــر از فداکاری در 

مال اســت و بلکه برترین نوع فداکاری می باشد؛ زیرا 
شــخص، برترین و بهترین داشتۀ خود را که جان و 
زندگانی اش است، بدون چشمداشتی می دهد. نمونه 
این نوع فداکاری خوابیدن حضرت علی)ع( در بستر 
پیامبر)ص( اســت. در ســورۀ بقره دربارۀ این واقعه 

چنین آمده است:
بعضی از مردم )با ایمان و فداکار، همچون علی )ع( 
در »لیلهًْ المبیت« به هنگام خفتن در جایگاه پیغمبر(، 
جان خود را به خاطر خشــنودی خدا می فروشند و 

خداوند نسبت به بندگان مهربان است. )بقره/207(
در آیۀ فوق، سخنی از نام حضرت علی)ع( نیامده 
اما در کتب تفسیری، مفسران بیان کرده اند که شأن 
نزول آیه دربارۀ ایشان و فداکاری است که نسبت به 
پیشــبرد اسالم در شب خروج پیامبر از مکه به سوی 

مدینه انجام داده است.
از نمونه های عالی و درخور تأمل این نوع فداکاری، 
جانفشانی حضرت ابوالفضل)ع( در واقعۀ کربال است. 
در آن واقعه افراد دیگری نیز از جان خویش گذشتند 
و به شهادت رسیدند، اما نکته ای که جانفشانی حضرت 

ابوالفضل را نسبت به یاران دیگر امام حسین)ع( متمایز 
می کند، این اســت که برخی از خویشاوندان مادری 
حضرت عباس در سپاه مخالف بودند و امان نامه ای هم 
برای ایشان آوردند. با این حال این بزرگمرد، شهادت 
و اعتالی کلمۀ توحید را بر دنیا و راحت طلبی ترجیح 
داد. چیــزی که تحمل و پذیرش آن برای بســیاری 
طاقت فرسا بوده و احتماالً نمرۀ قبولی در آن به دست 

نمی آورند:
خوش بَُود گر َمَحِک تجربه آید به میان
تا ِسَیه  روی شود هرکه در او َغش باشد

)دیوان حافظ، غزل شمارۀ 159(
امام ســجاد)ع( که از نزدیک شاهد رشادت های 
حضــرت عباس)ع( بود، دربــارۀ عموی خود عباس 
ســخنان ارزنــده ای دارد و وی را چنیــن توصیف 

می فرماید:
»َرِحــَم اهلَلّ عّمی الَْعَبّاَس َفلََقْد آثَــَر وأَبْلی وَفدی 
َوَجَلّ بهما  أَخاُه بَِنْفِسِه َحَتّی ُقِطَعْت یَداُه َفأَبَْدلَُه اهللُ َعَزّ
ِجناَحْین یَطیُر بِِهما َمَع الَْمالئَِکهًِْ فی  الَْجَنّهًْ« )شــیخ 

صدوق، االمالی، صص462ـ463(.
خدا عمویم عباس را رحمت کند که ایثار کرد و 
خود را به سختی افکند و در راه برادرش جانبازی کرد، 
تا آنکه دست هایش از پیکر جدا شد. آنگاه خداوند به 
جای آنها دو بال به وی عنایت فرمود که در بهشــت 

همراه فرشتگان پرواز کند.
طبق این حدیث برای جانفشــانی و شــهادت 
حضرت عباس که منجر به قطع دو دست وی شد، 
خداوند متعال دو بال پرواز در بهشــت به ایشــان 
خواهد داد. در تاریخ اسالم، قبل  از حضرت عباس، 

این پاداش نصیب جعفربن  ابی طالب شــده است. 
جعفر مشهور به »جعفر طّیار«، پسرعموی  پیامبر 
اکــرم و بــرادر بزرگ تر حضــرت  علی  اســت. او 
از صحابۀ برجسته  و نخســتین ایمان آورندگان به 
رســول خدا بود و از جانب آن حضرت، سرپرستی 
مسلمانان مهاجر به حبشه را بر عهده داشت. جعفر 
طیار ســرانجام در سال هشــتم هجری در جنگ 

موته به شهادت رسید.

2. بصیرت و استواری در ایمان
امــام صــادق)ع( در وصف حضــرت عّباس)ع( 

می فرماید:
َنا الَْعَبّاَس نافَِذ الَبصیَرۀِ، َصلَْب اْلیماِن،   »کاَن َعُمّ
جاَهَد َمَع أَبی  َعْبِداهلَلّ َوأَبْلی باَلًء َحَسناً َوَمضی َشهیدا« 
)جعفربن محمد ابن نما حلی، در ســوگ امیر آزادی 

»ترجمۀ مثیر االحزان«، ص254(
عموی ما عباس دیده ای تیزبین و ایمانی استوار 
داشــت. همراه حســین)ع( جهاد کرد و از امتحان 

سرافراز بیرون شد و سرانجام به شهادت رسید.
در حدیث فوق دو ویژگی برای حضرت ابوالفضل 
بیان شده اســت: »دیدۀ تیزبین و ایمان استوار«. به 
بیان دیگر، بصیرت و اعتقــاد قلبی. این دو وصف و 
ویژگی، حافظ و نگهبان انســان ها از گمراهی و دور 
شــدن از طریق صواب است. بصیرت سبب می شود 
که در فتنه ها، انسان ها سالم را از معیوب و دغلکار را 
از منِصف تشخیص دهند و استواری در ایمان سبب 
می شــود که انسان پایبند به انسانیت باشد و در پیچ 
و خم های زندگی استوار و پایدار باقی بماند. بنابراین 
این دو وصف از ستون های سبک زندگی دینی است 

و تمسک به آن، بسیار ارزشمند و پسندیده است.
3. مقدم کردن آخرت بر دنیا

هر انســانی در طول زندگی، آزمایش می شــود. 
گاهــی بین دنیا و آخرت قــرار می گیرد و باید فقط 
یکی را انتخاب کند. بسیاری از انسان ها به خاطر نقد 
بودن دنیا و شیرینی لذات آن، آخرت را رها می کنند. 
حضرت عباس )ع( در واقعۀ عاشورا مخّیر بین دنیا و 
آخرت شد. دنیا، امان نامۀ شمر بود برای زنده ماندن 

عباس و تنها گذاشتن حسین و آخرت، ایستادگی با 
حسین و شــهادت در راهش بود. حضرت ابوالفضل 
عزت آخرت مداری را بر لذت دنیاگرایی ترجیح داد. 

نخســتین مأموریت حضرت عباس)ع( در واقعه 
کربال عصر روز نهم انجام شــد که به فرمان برادر به 
نزد دشــمنان رفت و از آنان خواســت که شب را به 
آنــان مهلت دهند تا با خداوند به راز و نیاز بپردازند. 
در همین هنگام کزمان، غــالم عبداهلل  بن ابی محل 

امان نامه ای را که شــمر و عبــداهلل ابن ابی المحل از 
ابن زیاد گرفته بودند برای او و برادرانش آورد. هنگامی 
که چشم فرزندان ام البنین به امان نامه افتاد گفتند: 
سالم ما را به دایی مان برسان و بگو ما نیازی به امان 

شما نداریم، امان خدا از امان  زادۀ سمّیه بهتر است .
بنابه روایتی شمر، که خود نیز از قبیلۀ بنی کالب بود، 
پشت خیمه ها آمد و بانگ برآورد کجایند خواهرزادگانم؟! 
فرزندان علی او را جواب ندادند. امام فرمود: او را پاســخ 
دهید، هرچند فاسق باشد. عباس و جعفر و عثمان بیرون 
آمدند و پرسیدند تو را چه شده است؟ و چه می خواهی؟ 
گفت: ای خواهرزادگانم، ســوی من آیید، چون در امان 

هستید و خویش را با حسین به کشتن ندهید! 
آنان او را ناســزا داده گفتند: خدای لعنت کند تو 
و امان نامه ات را! آیا چون دایی ما هســتی، ما را امان 
می دهی؟! ولی فرزند رسول خدا در امان نباشد؟ آیا 
به ما فرمان می دهی از ملعون و ملعون زاده ها اطاعت 

کنیم؟ شمر خشمگین گشت و از آنجا دور شد. 
4. شجاعت و دلیری

ابن  شهرآشوب دربارۀ شهادت آن بزرگوار گفته 
است: عباس ســّقا، قمر بنی هاشم و پرچمدار امام 
حسین که از دیگر برادران ]مادری [ خود بزرگ تر 
بود، برای تهیۀ آب بیرون شــد. دشمن بر او حمله 
کرد و او نیز بر آنان حمله نمود و چنین رجز خواند:

از مرگ هراسی ندارم زیرا مرگ مایۀ کمال است 
تا آنکه پیکرم همانند پیکر دلیرمردان در خاک نهان 

شود.
جانم فدای جان پاک مصطفی، من عّباسم و سّقا لقب 
دارم  و هرگز در روز ستیز، با دشمن ترس و هراسی ندارم. 

  علی قنبریان


