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غالمرضا رضايي٭

فلسفه قيام امام حسين7  در زيارت اربعين

چکيده
خصوص  به  الحسين7،  اباعبداهلل  حضرت  شهيدان  ساالر  قيام  فلسفه  درباره  صاحب نظران، 
اهداف،  اين  از  بعضي  ليکن  برشمرده اند.  آن  براي  متعدد  اهداف  و  گفته  سخن  بسيار  معاصر،  دوران  در 
استنباط شخصي خود صاحب نظران، بعضي برداشت آنان از فرمايش ائمه معصومين: و بعضي هم 
از آن، در عبارتي  از جمله مواردي است که در بخشي  اربعين  صريح فرمايش آن بزرگواران است. زيارت 
کوتاه اما پرمحتوا، به صراحت به اصلي و اساسي ترين فلسفه و هدف قيام امام حسين7 تصريح شده 
است. امام صادق7 در اين زيارتنامه خاص، هدف اصلي قيام مقدس سيدالشهدا7 را نجات بشريت 
از بند جهالت و رهايي آنان از سرگشتگي گمراهي بيان فرموده است: اين نوشتار با بررسي و تحليل اين 
قطعه از زيارت اربعين، به اين نتيجه مي رسد که: هدف از قيام و شهادت آن حضرت، به ثمر رساندن اهداف 
نتيجه  است؛  شده  ترسيم  الهي:  بزرگ  پيامبران  راه  نقشه  عنوان  به  کريم  قرآن  در  که  است  مقدسي 
مطلوب قيام آن حضرت7، ورود عموم انسان ها به حوزه تعقل و در نهايت، عاقل شدن همه آنان است؛ 
بذل جان بهترين انسان هاي روزگار، يعني امام حسين7 تنها راه درمان بيماري ناداني و گمراهي مردم آن 
عصر بوده است و اين بذل خون، در تحقق بخشيدن هدف مقدس ياد شده، بسيار مؤثر افتاده است و البته 

مهم ترين علت اين موفقيت، عشق و محبت خالصانه به وجود مقدس آن حضرت است.
واژگان کليدي: فلسفه، اهداف، قيام، امام حسين7، زيارت، اربعين.

٭. معاون پِژوهش و عضو گروه کالم و معارف پژوهشکده حج و زيارت.
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مقدمه

در روايات شــيعه براي روز اربعين حسيني دستورهايي رســيده است؛ از جمله خواندن 

زيارت مخصوص آن روز در پيش از ظهر كه پس از آن دو ركعت نماز نيز خوانده مي شود و 

دعا در آن وقت مستجاب است )جوادی آملی، 1388، ص232(.

شــيخ طوسي= در کتاب هاي تهذيب و مصباح و پس از وي، ابن مشهدي در کتاب مزار 

کبير و ســيد بن طاووس در کتاب اقبال از صفوان بن مهران جّمال نقل کرده اند که وي گفته 

است: مواليم امام صادق7 درباره زيارت اربعين به من فرمودند: »هنگامي كه روز بلند شده 

َلُم َعَل َوِلِّ اللِ َو َحبِيبِِه... «)طوسی، 1407، ج6، ص113؛   باشد، زيارت مي كني و مي گويي: »السَّ

طوسی، 1411، ج2، 788؛ ابن مشهدی، 1419، ص514(.

در بخشي از اين زيارتنامه، امام صادق7، در عبارتي کوتاه، فلسفه قيام امام حسين7 را 

َلَلِة«؛ » ]اين  ِة الضَّ َهاَلِة َو َحْيَ چنين بيان فرموده است: »... َو َبَذَل  ُمْهَجَتهُ  فِيَك لَِيْسَتنِْقَذ ِعَباَدَك ِمَن اْلَ

حسين تو[، جان خود را در راه تو بخشيد تا بندگانت را از جهالت و از سرگرداني و حيرتي که 

در گمراهي اســت، نجات دهد«)طوسی، 1407، ج6، ص113؛ طوسی، 1411، ج2، ص788؛ 

ابن مشهدی، 1419، ص514(.

معناي واژه ها

واژه هايي چون »بذل«، »مهجه«، »اســتنقاذ«، »عباد«، »جهالت«، »حيرت« و »ضاللت«، که در 

اين بخش زيارت اربعين آمده است، بار معنايي خاصي دارند. ازاين رو الزم است قبل از ورود 

به مباحث ديگر، معاني اين واژه ها روشن گردد.

واژه »بذل«، نقيض منع، به معناي بخشيدن چيزي از روي طيب نفس)فراهيدی، 1409ق، ج8، 

ص187(، و عطا کردن کريمانه اســت )ابن دريد، 1988م، ج1، ص305(، و همچنين به معناي 

بخشيدن آنچه در اختيار دارد )ايثار و فداکاري( نيز آمده است)صاحب، 1414، ج10، ص82(. 
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واژه »ُمهجه«، در کتب لغت به معناي خون)جوهری، 1376، ج1، ص342(، خون قلب)فراهيدی، 

1409ق، ج3، ص397( و جان خالص اســت)ابن دريد، 1988م، ج1، ص496(. در فروق اللغة 

آمده است: »مهجه خوني از انسان است که چون خارج شود، روح نيز خارج مي شود و آن، خون 

قلب است« )عسيری، 1400ق، ص96(. ابن منظور از ازهري آورده است: »بذل مهجه به معناي 

بذل جان و خالِص آنچه در توان دارد است«)ابن منظور، 1414ق، ج2، ص370(.

واژه »استنقاذ«، مصدر فعل مضارع »يستنقذ«، به معناي رهانيدن و آزاد کردن است)زمخشری، 

1386ش، ص271؛ بستانی،1375 ش، ص68(. اين واژه ثالثي مزيد از باب استفعال، و ريشه 

آن، »نقذ«، به معناي رهايي يافتن است)ابن منظور، 1414ق، ج3، ص516(.

واژه »عباد«، جمع »عبد« است و عبد به معناي مطلق انسان است؛ اعم از آنکه آزاد باشد يا 
برده ديگري )فراهيدی، 1409ق، ج2، ص48(.1 عبد به اين معنا از عبودت و عبوديت گرفته شده 

که در اصل به معناي خضوع، تذلل و فروتني است) جوهری، 1376، ج2، ص503(.

واژه »جهالــت« از »جهل« گرفته شــده و جهل در لغت عرب، بر خالف آنچه گمان مي شــود، 

تنها نقيــض علم )ابن دريد، 1988م، ج1، ص305؛ ازهری، ج2، ص237، ج6، ص38(، نيســت؛ 

بلکــه نقيض عقل)فراهيدی، 1409ق، ج1، ص159؛ ابن دريد، 1988م، ج2، ص939؛ ازهری، ج6، 

ص38( و حلم)ابن دريد، 1988م، ج1، ص494( نيز هســت. بنابراين، اين واژه، افزون بر اينکه به 

معناي ناداني است، در معناي حماقت، سفاهت و بي قراري نيز به کار رفته است)فراهيدی، 1409ق، 
ج8، ص187؛ ابن فارس، 1404ق، ج1، ص489(.2

1. گفتني ست اگر چه واژه »عبد«، در کتب لغت به معناي برده و بنده هم آمده است، لکن عبد به اين معنا، جمع 
آن عبيد است؛ درحالي که عبد به معنايي که در متن آمده، جمع آن عابدون و عباد است و مضاف اليه آن نيز 
فقط کلمه مقدس »اهلل« است )ر. ک: جمهرة اللغة، ج 1، ص299؛ المحيط في اللغة، ج 1، ص430؛ معجم مقاييس 

اللغة، ج4، ص205(
2. در کتاب فروق اللغة، درباره تفاوت حماقت و جهالت آمده است: أن الحمق هو الجهل باألمور الجارية في العادة، و 
لهذا قالت العرب أحمق من دغة، و هي امرأة ولدت فظنت أنها أحدثت فحمقتها العرب بجهلها بما جرت به العادة من 

الوالدة،... و الجهل يكون بذلك و بغيره و ال يسمي الجهل بالل حمقا )فروق اللغة، ص94(.
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واژه »حيــرت« مصــدر حار يحــار، به معنــاي تحير، گيجي، ســرگرداني و آشــفتگي در امور 

اســت)جوهری، 1376، ج2، ص640؛ حميری، 1420ق، ج3، ص1650(. راغب گفته است: »تحير، 

يعني انسان در انجام دادن عملي وامانده و مردد شود« )راغب اصفهانی، 1412ق، ص263(.1 ازهري 

و ابن منظور نيز گفته اند: »تحير به اين معناســت که آدمي راه خود را گم کند و در يافتن آن درمانده 

شود و به اين معناست که در کار خود سرگردان شود و نتواند صواب را از ناصواب تشخيص دهد« 
)ازهری، ج5، ص149؛ ابن منظور، 1414ق، ج4، ص222؛ مرتضی زبيدی، 1414ق، ج6، ص320(.2

»ضاللت« )ضاللة(، مصدر فعل َضّل يضل)فراهيدی، 1409ق، ج7، ص19(، ضد رشــد و 

هدايت، و به معناي گمراهي اســت)ابن دريد، 1988م، ج1، ص147؛ فيروزآبادي، 1415ق، 

ج3، ص558؛ ابن منظور، 1414ق، ج11، ص390(. به معناي ضايع شــدن و هدر رفتن يک 

چيز نيز آمده اســت)صاحب، 1414ق، ج7، ص432؛ ابن فــارس، 1404ق، ج3، ص356(؛3 

«، گفته  چنان که در عرب به کســي که از صراط مستقيم و شــيوه ميانه روي عدول کند »َضلَّ

مي شــود)راغب اصفهاني، 1412ق، ص509؛ صاحــب، 1414ق، ج7، ص432؛ ابن فارس، 

« اطالق مي شود )ابن  1404ق، ج3، ص356(4 و بر کسي که امري را درست انجام ندهد، »َضلَّ

دريد، 1988م، ج1، ص147(5 و براي کسي که گم شود نيز همين تعبير به کار مي رود)همان(؛6 

« در مورد او اطالق مي شــود  چنــان که اگر چيــزي از نظرها مخفي و پنهان گردد نيز، »َضلَّ

)همان(.7 ازاين رو به مرده اي که در زمين دفن شــود، »ُأِضّل المّيُت«، و به شــيري که در آب 

مستهلک شود، »َضلَّ الّلَبُن في الماء«، گفته مي شود )ابن فارس، 1404ق، ج3، ص356(.

1. »َتَحيََّر: إذا تبّلد في األمر و ترّدد فيه«.
2. »تحيَّر الرجُل: إِذا َضّل َفلم َيْهَتِد لسبيله وتحّير ِفي َأْمِره«.

يْ ُء َيِضلُّ َضاَلاًل: إذا ضاَع«؛ »هو َضياع الشي ء و ذهاُبه في غير َحقِّه«. 3. »َضلَّ الشَّ
؛ »كلُّ جائٍر عن القصد ضالٌّ«. ُجُل عن الَقْصِد قيل: َضلَّ 4. »العدوُل عن الّطريق المستقيم«؛ »إذا جاَر الرَّ

5. »َضلَّ في األمر َضالاًل إذا لم يهتِد له«.
6. »َضلَّ في األرض َضالاًل، إذا لم يهتِد للسبيل«.

7. »َضلَّ الشي ء إذا خفي و غاب«.
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زبيدي گفته اســت: »بر هر دور شدني از حق، ســهوي باشد يا عمدي، کم باشد يا زياد، ضاللت 

اطالق مي شــود؛ زيرا حرکت در صراط مستقيم خداي متعال، بســيار دشوار است«)مرتضي زبيدي، 

1414ق، ج15، ص420(.1 مقصود از ضاللت در اين زيارت شريف، معناي اول )گمراهي( است؛ هر 

چند معناي اخير نيز مي تواند مورد نظر باشد که در ادامه، بيشتر بررسي مي شود. 

تحليل و بررسي

اکنون پس از بيان معاني واژه ها، به بررسي و تحليل اين قسمت از زيارت اربعين که فلسفه 
قيام امام حسين7 را بيان کرده است، مي پردازيم.

1. بذل خالصانه

امام حســين7 در کربال، خونش را، نه به خدا صدقــه داد، نه آن را انفاق كرد، نه با آن 
معاملــه كرد؛ بلكه اين خون پاک و مقدس را به رايــگان در راه خدا2 تقديم کرد: »َبَذَل  ُمَهَجَتهُ  
فِيــَك « و عرض کــرد: »من در مقابل اين خون، هيچ نظري جز رضايت تو ندارم«. )انصاريان، 

1388ش، ص27(.

اين گونه بذل و بخشــش، که تنها انگيزه آن، جلب رضايت الهي است، سيره مستمر امام 
حسين7 و ساير اهل بيت عصمت و طهارت: بوده است؛ چنان که خداوند متعال در سوره 
انسان از شکل ديگري از اين نوع ايثارگري ـ که در دوران کودکي آن حضرت، همراه با ساير 

اهل بيت: صورت گرفته ـ تجليل و قدرداني باشکوهي کرده است: 

 َِّ ِسرياً * إِنَّما ُنْطِعُمُكْم لِوَْجِه اهلل
َ
 َو أ

ً
 َو يَتِيما

ً
عاَم َع ُحبِِّه ِمْسِكينا }َو ُيْطِعُموَن الطَّ

ْمَطِريراً * 
َ
 ق

ً
 َعُبوســا

ً
 ِمْن َربِّنا يَْوما

ُ
اف

َ
وراً * إِنَّا ن

ُ
ال نُِريُد ِمْنُكْم َجزاًء َو ال ُشــك

وا َجنًَّة َو  وراً * َو َجزاُهْم بِما َصَبُ ةً َو ُسُ اُهْم نَــْرَ قَّ
َ
َْوِم َو ل َوقاُهــُم اهلُل َشَّ ذلَِك الْ

َ
ف

َحِريراً{ )انسان: 8- 9(.

الُل لكلِّ ُعُدولٍ  عن  الحق  ....«. 1. »و يقاُل: الضَّ
2. رايگان بودن از کلمه »بذل« و در راه خدا بودن از کلمه »فيک« استفاده مي شود. 
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و بر دوســتي خدا به فقير و اسير و طفل يتيم طعام مي دهند و ]گويند:[ ما فقط براي 

رضاي خدا به شما طعام مي دهيم و از شما هيچ پاداش و سپاسي هم نمي طلبيم. ما از قهر 

پروردگار خود در روزي كه از رنج و سختي آن رخسار خلق درهم و غمگين است، 

مي ترسيم.  خدا هم از شر و فتنه آن روز آنان را محفوظ داشت و به آنها روي خندان 

و دل شادمان عطا کرد و خداوند پاداش آن صبر كامل ]بر ايثار[ شان را باغ بهشت و 

لباس حرير بهشتي لطف فرمود.

2. يکساني اهداف قيام امام حسين7 و پيامبران: 

عبارت »ليســتنقذ عبادك من الجهالة و حيرة الضاللة(، با وجود حجم کم، محتوايي بسيار 

عالي و جامع دارد؛ زيرا هدف قيام و شــهادت آن حضــرت را بيان کرده که در واقع، همان 

 اهداف مقدســي اســت که در قرآن کريم به عنوان نقشــه راه پيامبر اکرم9 و ساير پيامبران 

بزرگ الهي: ترسيم شده است.

بر اســاس آيات قرآن، هدف رســالت انبياي الهي، دو چيز است: عالم كردن مردم و عاقل 

کردن آنان با تهذيب نفس. كساني كه علم ندارند، دستور خدا را نمي دانند و توان تربيت خود 

يــا ديگران را ندارند. برخي نيز عالم اند، ولي چون عقل ندارند، به دانش خود عمل نمي كنند. 

ازاين رو، انبيا: براي تعليم و نيز تزكيه مردم مبعوث شده اند كه خوبي ها را به مردم بشناسانند 

و راه خوب را به آنان بنمايانند تا مردم خوب بفهمند و به خوبي ها عمل كنند. چنين جامعه اي 

مهد پرورش اولياي الهي اســت )جوادی آملی، 1388ش، ص233- 232(. در قرآن كريم از 

زبان حضرت ابراهيم7 نقل شده كه به خداوند عرض كرد پيامبري مبعوث فرمايد كه مردم 

را عالِم و مهّذب كند:

َمَة 
ْ
ِك

ْ
ِكتاَب َو ال

ْ
ُمُهُم ال

ِّ
ْيِهْم آياتَِك َو ُيَعل

َ
وا َعل

ُ
)َربَّنا َو اْبَعْث فيِهْم َرُسوالً ِمْنُهْم َيْتل

َكيُم( )بقره: 129( َعزيُز الْ
ْ
نَْت ال

َ
يِهْم إِنََّك أ

ِّ
َو يَُزك
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پروردگارا، و در ميانه آنان رســولي از خودشان برانگيز تا آيات تو را بر آنان 

تالوت كند و كتاب و حكمتشان بياموزد و تزكيه شان كند كه تو، آري تنها تو، 

تواناي حكيمي.

خداوند نيز دعاي آن حضرت را اجابت كرد و در سوره »جمعه« فرمود: 

ُمُهُم 
ِّ
يِهْم َو ُيَعل

ِّ
ْيِهــْم آياتِِه َو يَُزك

َ
وا َعل

ُ
يِّنَي َرُســوالً ِمْنُهْم َيْتل مِّ

ُ ْ
ي َبَعَث ِف ال

َّ
)ُهَو ال

يف  َضالٍل ُمبنٍي( )جمعه: 2(
َ
ْبُل ل

َ
َمَة َو إِْن اكنُوا ِمْن ق

ْ
ِك

ْ
ِكتاَب َو ال

ْ
ال

اوست خدايي كه ميان قومي كه خواندن و نوشتن هم نمي دانستند فرستاده اي از همان 

مردم برانگيخت تا بر آنان آيات وحي خدا را تالوت كند و آنها را )از لوث جهل و 

اخالق زشت( پاك سازد و )شريعت( كتاب سماوي و حكمت )الهي( بياموزد؛ و هر 

آيينه پيش از اين، همه در ورطه جهالت و گمراهي بودند

بر اســاس اين آيه، مردم حجاز، پيش از بعثت رســول اكرم9 گرفتار دو معضل علمي و 

عملي بودند: يكي ناداني و ديگري گمراهي. پيامبر9 با تعليم كتاب و حكمت، آنها را از جهل 

رهانيــد و عالم كرد و با تزكيه نفس، آنان را از بيراهه به راه آورد و عادل كرد )جوادی آملی، 

1388ش، ص231(؛ چنان که اميرمؤمنان علي7 در تشــريح بعثت رسول اكرم9 و نتايج آن 

َهاَلة« )کلينی،  َلَلِة َو اْســَتنَْقَذَنا بِِه ِمَن اْلَ دًا َعْبُدُه َو َرُســوُلُه ….َفَهَدي بِِه ِمَن الضَّ فرموده اند: »َأنَّ ُمَمَّ

1407ق، ج1، ص142؛ ابن بابويه، 1398، ص33؛ شريف الرضی، 1414، ص44(.

گفتني است در کتاب کمال الدين، شبيه فرمايش امام صادق7 در زيارت اربعين از رسول 

َلَكــِة َو ُأْهِدي بِِه ِمَن  خدا9، درباره رســالت امام عصر/، نيز آمده اســت: »ُأْنِجي بِِه ِمَن اْلَ

َلَلة«)ابن بابويه، 1395، ج1، ص251(.  الضَّ

ُهمَّ َصلِّ  در صلوات خاصه امام علي بن موسي الرضا7 نيز شبيه همين تعبير آمده است: »اللَّ

ة« )طوسی،  رْيَ َلَلِة َو اْسَتنَْقْذَت بِِه ِمَن اْلَ ُهمَّ َو َكَم َهَدْيَت بِِه ِمَن الضَّ ِد ْبِن َعِلِّ ْبِن ُموَس .... اللَّ َعَل ُمَمَّ

1411ق، ج1، ص404(.
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بنابرايــن اعذار و نصح و بذل خــون آن حضرت7، همگي براي عالــم و عادل كردن 

انســان هايي بود كه در درياي هالكت جهل علمي و فســاد اخالقي غوطه ور بودند؛ چنان كه 

برخي انبياي گذشــته نيز صرف  نظر از تبليغ، تعليم و تحقيــق اجتهادي، به نبرد جهادي نيز 

مبادرت کردند و شربت شهادت نوشيدند تا ددمنشي را به فرشته  خويي، و جاهليت را به تمدن 

الهی بدل کنند )جوادی آملی، 1388ش، ص233(.

خداي متعال درباره نبرد جهادي انبياي گذشته فرموده است: 

َِّ َو ما  صاَبُهْم ِف َســبِيِل اهلل
َ
ما َوَهُنوا لِا أ

َ
ثرٌِي ف

َ
ْن ِمْن نَِبٍّ قاتََل َمَعُه رِبِّيُّوَن ك يِّ

َ
أ
َ
)َو ك

ابِِريَن( )آل عمران: 146( َُّ ُيِبُّ الصَّ َضُعُفوا َو َما اْسَتاكنُوا َو اهلل

چه بســيار پيامبراني كه مردان الهي فراواني به همراه آنان جنگ كردند. آنان هيچ 

گاه در برابر آنچه در راه خدا به آنان مي رسيد، سست و ناتوان نشدند ]و تن به تسليم 

ندادند[، و خداوند استقامت كنندگان را دوست دارد.

3. بذل جان تنها راه درمان

از فرمايش امام صادق7 اســتفاده مي شــود که بيماري ناداني و گمراهي مردم عصر آن 

حضرت، آن قدر عميق، شديد و ريشه دار بود که تنها راه درمان آن، بذل جان بهترين انسان هاي 

روزگار، يعني امام حسين7 و اهل بيت عصمت: و ياران خاص او بود. 

 توضيــح اينکه امام حســين7 براي رســيدن به اهــداف مقدس خود، همچون ســاير 

اهل بيت:، در گام نخســت به موعظه، ارشاد، نصيحت، راهنمايي، امر به معروف و نهي از 

منکر زباني مردم و ســردمداران ستم پيشه از طريق سخنراني، تدريس، نامه نگاري، پرسش و 

پاســخ و ... روي آورد و چون هيچ يک از اينها مفيد واقع نشد و اوضاعی پيش آمد که براي 

نيل به هدف، جز بذل جان و اهداي خون جگر، چاره اي نديد، به اين کار اقدام کرد: »َفَأْعَذَر 

َعاِء َو َمنََح النُّْصَح َو َبَذَل  ُمْهَجَتهُ  فِيَك... «)طوسی، 1407ق، ج6، ص113؛ طوسي، 1411ق،  ِف الدُّ
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ج2، ص788؛ ابن مشهدی، 1419ق، ص514(، »در دعوتش جاي عذري باقي نگذاشت، و از 

خيرخواهي دريغ نورزيد و خون قلبش را در راه تو بذل کرد...« 

در اثبات اين امر که امام حسين7 براي نجات مردم از جهالت، تا حد امکان قبل از قيام به 

شمشير، از شيوه ارشاد و موعظه و امثال آن استفاده کرده، موارد فراوان ديگري نيز وجود دارد 

که به علت تنگي مجال تنها به چند فراز از زيارت ناحيه مقدسه اشاره مي شود: 

شاِد،  َأْشَهُد َأنَّک َ .... َأَمْرَت بِاْلَْعُروِف، َو َنَيَت َعِن اْلُنَْكِر َو اْلُعْدواِن، .... َو َدَعْوَت إَِل الرَّ
هاِد )ابن مشهدی، 1419ق، ص501(.   دادِ، َو جاَهْدَت ِف اللِ َحقَّ اْلِ َو َأْوَضْحَت ُسُبَل السَّ

گواهــي مي دهم که تو ... امر به معروف کردي، و از منکر و عداوت نهي نمودي،... 

و دعوت به هدايت و اســتقامت کردي، و راه هاي صواب و حق را روشن و واضح 

گرداندي، و در راه خدا به حق جهاد نمودي. 

ک َقاطٌِن، َو لِلّظـــالنَِي ُمبايٌن، َجليُس اْلَبيِت َو اْلِْحـــراِب، ُمْعَتِزٌل  َو َأْنَت ف َحــَرِم َجدِّ

ـَهواِت، ُتنْكِـُر اْلُنَْكـَر بَِقْلبِـــک َ َو لِسانِک َ، َعل َحَسِب طاَقتِـک َ َو  َعِن اللَّـــّذاِت َو الشَّ

إِْمكانِـــک َ، ُثمَّ اْقَتضاک َ اْلِعْلُم لِـْلِْنكاِر، َو َلِزَمَک َأْن ُتـجـاِهَد اْلـُفّجـاَر )ابن مشهدي، 

1419ق، ص503(.

با آنکه تو در حرم جدت متوطن بودي، و از ســتمکاران فاصله گرفته بودي، و مالزم 

منزل و محراب عبادت بودي، و از لذت ها و شــهوات دنيــوي کناره گير بودي، و 

برحسب طاقت و توانت، منَکر را با قلب و زبانت انکار مي نمودي، پس از آن، علم و 

دانشت اقتضاي انکار آشکار کرد و برتو الزم کرد با بدکاران روياروي، جهاد کني.

ـقِّ َو اْلَبـّيـِنَـِه، َو َدَعْوَت  َت ف اْولِدَک َو َاهاليَک َو ِشيَعتَِک َو َموالِيَک َو َصَدْعَت بِاْلَ َفِسْ

ُدودِ، َو الّطاَعة لِْلَمْعُبودِ، َو َنَيَت َعِن  َسنَِه، َو َأَمْرَت بِإِقاَمِه اْلُ ْكَمِه َو اْلَْوِعَظِه اْلَ إَِل اللِ بِاْلِ

ْم َبْعَد الْيعاِز ]الْيعاِد[  بائِِث َو الطُّـْغياِن، َو واَجُهـوک َ بِالظُّـْلِم َو اْلُعـْدواِن، َفجاَهْدَتُ اْلَ

ة َعَليِهْم )ابن مشهدي، 1419ق، ص503(. جَّ إَِليِهْم، َو َتْأكيِد اْلُ
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بنابراين در ميان فرزندان و خانواده ات، و پيروان و دوســتانت روانه شدي، و حق و 

برهان را آشــکار نمودي، و با حکمت و پند و اندرز نيکو ]مردم را[ به ســوي خدا 

فراخوانــدي، و به برپايي حدود الهي و طاعت معبود امــر نمودي، و از پليدي ها و 

سرکشي نهي فرمودي. ولي آنها به ستم و دشمني، روياروِي تو قرار گرفتند. پس تو 

نيز با آنان به جهاد برخاستي، پس از آنکه ]حّق را[ به آنان گوشزد کردی و آنها را 

به عـذاب الهي تهديد نمودي.

4. ژرفا، گستره و ابعاد اهداف قيام

با توجه به اينکه از ســويي واژه جهل، در مقابل عقل و ضد آن اســت و از سوي ديگر در 
منطق و فلسفه آمده است که دو امر متضاد، مانند سفيدي و سياهي، دو امر وجودي هستند که 
با هم در يک جا جمع نمي شوند )رازي، 1378ش، ص31(،1 ژرفا، ابعاد و گستره اهداف مقدس 

قيام امام حسين7، بيش از پيش روشن مي شود.

توضيح اينکه در بررســي معاني واژه ها معلوم شــد که جهل از نظر معنا در مقابل عقل است.2 

بنابراين وقتي هدف ساالر شهيدان7 از قيام خونين خود، نجات انسان ها از چنگال جهالت است: 

َهاَلِة(، پس نتيجه مطلوب قيام آن حضرت7، وارد شدن عموم انسان ها  )لَِيْسَتنِْقَذ ِعَباَدَك ِمَن اْلَ
به حوزه تعقل و در نهايت، عاقل شدن همه آنان است.3 

درباره نقش قوه عاقله در انســان و ساير مســائل پيرامون آن، اگرچه آيات فراوان است، چون 

مجال بيان همه آنها نيست، تنها به چند آيه که به اين بحث ارتباط بيشتري دارد، اکتفا مي کنيم.

1. المتضاّدان: أمران وجوديان ال يجتمعان في موضوع واحد من جهة واحدة، في زمان واحد، و بينهما غاية الخالف.
2. افزون بر اين، در روايات نيز به اين تقابل تصريح شده است؛ چنان که در ادامه به بعضي از اين احاديث اشاره مي شود. 
3. اگر اشکال شود که الزمه بر طرف شدن جهل از وجود انسان- که هدف قيام امام حسين7 معرفي شده- اين 
كه  وجودي  اند  امر  دو  که ضدان  است  درست  مي شود  داده  پاسخ  شود،  آن  جايگزين  عقل  لزوما،  که  نيست 
ارتفاعشان بالمانع است )ر. ک: فرهنگ معارف اسالمي، ج 2، ص1154(، لکن از آيات و روايات متواتر که در 
اين نوشتار به بعضي از آنها اشاره شده، به دست مي آيد که تحقق ماهيت انسان، مشروط به وجود يکي از اين 

دو است و وجود انسان، خالي از هر دو نيست. 
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ً
ْرآنا

ُ
اهُ ق

ْ
نَْزل

َ
در بعضي آيات آمده اســت که هدف از نزول قرآن، تعقل انسان هاســت: )إِنَّا أ

وَن( )يوســف، 2( و در بعضي ديگر آمده است که هدف از تبيين آيات، 
ُ
ُكْم َتْعِقل

َّ
َعل

َ
َعَربِيًّا ل

ُكْم 
َ
ُ اهلُل ل ذلَِك يُبنَيِّ

َ
ارائــه معجزات و خلقت پديده هاي آفرينش نيز تعقل انسان هاســت: )ك

َمْويت َو يُِريُكْم 
ْ
ذلَِك يُْحِ اهلُل ال

َ
ُبوهُ بَِبْعِضها ك نا اْضِ

ْ
وَن( ، )بقره، 242( )َفُقل

ُ
ُكــْم َتْعِقل

َّ
َعل

َ
آياتِِه ل

ُكُم اآلْياِت 
َ
ْد بَيَّنَّا ل

َ
ْرَض َبْعَد َمْوتِها ق

َْ
نَّ اهلَل يُْحِ ال

َ
ُموا أ

َ
وَن( )بقره، 73( )اْعل

ُ
ُكْم َتْعِقل

َّ
َعل

َ
آياتِــِه ل

وَن( )حديد، 17( و... .
ُ
ُكْم َتْعِقل

َّ
َعل

َ
ل

افزون بر آيات، در متون روايي نيز درباره ماهيت، جايگاه، کارکردها و ساير مسائل مربوط 

به عقل، روايات بســياری وجود دارد؛ مثاًل شــيخ کليني= در اولين فصل از جلد اول کتاب 

اصول کافي، تحت عنوان »ِكَتاُب اْلَعْقِل َو اْلَجْهل «، حدود 36 حديث در اين باره آورده است که 

بسياري از آنها نيز صحيح السند يا موثق  اند.

در اولين حديث اين فصل که صحيح السند نيز هست، روايتی از امام باقر7 نقل شده که 

نشان مي دهد عقل، شريف ترين مخلوقات نزد خداي متعال است: 

چون خدا عقل را آفريد، او را به نطق درآورد. ســپس به او گفت: »پيش آي«. پيش 

آمد. گفت: »باز گرد«، بازگشت. فرمود: »به عزت و جاللم سوگند مخلوقي محبوب تر 

از تو نيافريدم و تو را تنها به كساني كه دوستشان دارم، به طور كامل دادم. همانا امر 

و نهي، كيفر و پاداشم متوجه تو است« )کلينی، 1407، ج1، ص10(.

حديث دوم، که از امير مؤمنان، علي7 روايت شده و آن نيز صحيح السند است، در اين باره 

است که دين و حياي انسان در گرو عقل اوست:

جبرئيل بر آدم 7 نازل شد و گفت: »اي آدم، من مأمورم تو را ميان سه چيز مخير 

ســازم تا يكي را بگزيني و دو تا را وانهي«. آدم گفت: »اي جبرئيل، آن ســه چيز 

كدام اند؟« گفت: »عقل و حيا و دين«. آدم گفت: »عقل را برگزيدم«. جبرئيل به حيا 

و دين گفت: »شما برگرديد و او را وانهيد«. گفتند: »اي جبرئيل، ما دستور داريم كه 
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همراه عقل باشــيم هر جا كه باشد«. گفت: »اختيار با شماست«، و باال رفت )همان، 

1407ق، ج1، ص10- 11(.

در همين فصل در حديث صحيح الســند ديگري از امام صادق7، عقل به عنوان قدرتی 

فوق العاده معرفي، و لشکريان فراواني براي آن ذکر شده است؛ چنان که براي جهل نيز لشکريان 

مشابهي ذکر شده است: 

سماعة بن مهران گفته است: حضور حضرت امام جعفر صادقـ  صلوات الل عليه 
ـ بودم و جمعي از دوستان آن حضرت هم حضور داشتند که ذكر عقل و جهل 

به ميان آمد. آن حضرت به اصحاب خود فرمود: عقل را با لشكرش، و جهل را 

با لشكرش بشناسيد تا هدايت شويد... . سپس ]خداي متعال[ براي عقل 75 لشكر 

قرار داد. چون جهل آنچه را خداوند به عقل كرامت كرد و به او بخشيد، مالحظه 

کرد، دشــمني او را در دل گرفت و عرض كرد: »يا رب اين هم خلقي اســت 

چون من. او را آفريدي و كرامت بخشيدي و تقويت كردي. من ضد او هستم و 

در برابر او قوت و نيرويي ندارم. به شــماره لشكري كه به وي دادي، به من هم 

بده«. خداوند فرمود: »بلي، به تو مي دهم...«. پس به او 75 لشــكر داد.... )همان، 

1407ق، ج1، ص20- 22(.

امام7، پس از اينکه در ادامه حديث، همه 75 لشکر عقل و 75 لشکر جهل را برمی شمارد، 

در انتها می فرمايد: 

پس تمام اين صفات ]هفتادوپنج گانه[ كه لشگريان عقل اند، جز در پيغمبر و جانشين 

او و مؤمني كه خدا دلش را به ايمان آزموده، جمع نشود. اما دوستان ديگر ما، بعضي از 

اين صفات را دارند، تا اينکه به تدريج همه را دريابند و از لشكريان جهل پاك شوند. 

آن گاه با پيغمبران و اوصيايشان در مقام اعلي همراه شوند و اين سعادت جز با شناختن 

عقل و لشكريانش، و دوري از جهل و لشكريانش به دست نيايد. خدا ما و شما را به 
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فرمانبري و طلب ثوابش موفق دارد« )همان، 1407ق، ج1، ص23(.1

بنابراين وقتي از ســويي در آيات و روايات ياد شده، به ويژه در حديث شريف اخير- که 

تنها گوشــه اي از مجموع وسيع آيات و روايات مربوط به عقل و جهل است - دقت شود و 

از ســوي ديگر در اطالق واژه »الجهل« در فراز ياد شــده، و الف و الم آن که افاده استغراق 

و عموم مي کند، تأمل شــود، به دست مي آيد که سيدالشهدا7 قيام مقدس خود را بر اساس 

عالي ترين و کامل ترين هدفـ  که پاکسازي درون از خصلت شرارت آفرين جهل با تمام ابعاد 

هفتادوپنج گانه آن، و نهادينه کردن گوهر بي نظير عقل با تمام 75 فضيلت وابســته آن است ـ 

بنا گذاشتند.

گفتني است ساير اهداف قيام که از ائمه معصومين:، از جمله از امام حسين7، روايت 

شده نيز به نوعي به همين هدف مقدس برمي گردد؛ مانند اين فرمايش حضرت7 که به عنوان 

وصيتنامه ايشان معروف است: 

ِة  َم َخَرْجُت لَِطَلِب اْلِْصَلِح ِف ُأمَّ َأنِّ َلْ َأْخــُرْج َأِشًا َو َل َبطِرًا َو َل ُمْفِســدًا َو َل َظالًِا َو إِنَّ

ي َو َأِب َعِلِّ ْبِن َأِب  ي9 ُأِريُد َأْن آُمَر بِاْلَْعُروِف َو َأْنَي َعِن اْلُنَْكِر َو َأِســرَي بِِسرَيةِ َجدِّ َجدِّ

َطالٍِب7  « )ابن شهر آشوب مازندراني، 1379، ج4، ص89؛ مجلسی، 1403ق، ج44، 

ص329- 330(.

همانا من براي ايجاد آشــفتگي و خودنمايي و نابساماني و ستمگري خروج نكرده ام؛ 

بلكه براي طلب اصالح در امت جدم قيام كرده ام و اراده كرده ام امر به معروف و نهي 

از منكر كنم.

1. بعضي لکشريان عقل و جهل که در اين حديث شريف از آنها نام برده شده عبارت اند از: نيكي و آن وزير عقل 
است و ضد او بدي، كه آن وزير جهل است؛  ايمان و ضد آن كفر؛ اميدواري و ضد آن نوميدي؛ دادگري و ضد 
آن ستم؛ خشنودي و ضد آن خشم؛ سپاسگزاري و ضد آن ناسپاسي؛ اميدواري به رحمت خدا و ضد آن يأس؛ 
توكل به خدا و ضد آن حرص؛ نرم دلي و ضد آن سخت دلي؛ مهرباني و ضد آن كينه توزي، دانش و فهم و ضد 

آن ناداني؛ شعور و ضد آن حماقت؛ پاكدامني و ضد آن رسوايي، پارسايي و ضد آن دنياپرستي و... .
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همچنين فرموده است: 

َطاِم َو  ُه َلْ َيُكْن َما َكاَن ِمنَّا َتنَاُفســاً ِف ُسْلَطاٍن َو َل اْلتَِمساً ِمْن ُفُضوِل اْلُ ُهمَّ إِنََّك َتْعَلُم َأنَّ اللَّ

َلكِْن لِنُِرَي اْلََعاِلَ ِمْن دِينَِك َو ُنْظِهَر اْلِْصَلَح ِف بَِلِدَك َو َيْأَمَن اْلَْظُلوُموَن ِمْن ِعَباِدَك َو ُيْعَمَل 

بَِفَرائِِضَك َو ُسنَنَِك َو َأْحَكاِمك )ابن شعبه حرانی، 1404ق، ص239(.

خداوندا، تو خود مي داني عملكرد ما نه براي رقابت در قبضة قدرت و به دست آوردن 

پســت و مقام است و نه انگيزه دست يابي به ثروت و دارايي اين دنيا. ليكن پيكارها 

براي اين اســت كه پرچم آيين تو را برافراشته، و بالد تو را آباد سازيم و به بندگان 

ستمديده تو امنيت بخشيم و احكام و سنن و فرائض تو را اجرا كنيم.

»اصالح امت« که در وصيت نامه آمده، در ســاحت ها و ابعــاد مختلفي تحقق مي يابد که 

عالي ترين و اساسي ترين آنها، اصالح نفس و روح امت در بعد اعتقادي و اخالقي است و اين 

در واقع همان نجات از جهالت و آراسته شدن به تعقل است که منشأ ساير فضائل و کماالت 

انســان است. »امر به معروف و نهي از منکر« نيز، مهم ترين ابزار و شيوه براي رفع جهالت و 

اصالح امت است.

همه موارد ذکر شده در حديث دومـ  مانند برافراشتن آيين اسالم، آبادي بالد مسلمانان، تأمين 

امنيت مظلومان و اجرا کردن سنن و احکام اسالم ـ نيز، چنان که پيداست، مقدمات و ابزارهاي 

الزم براي همان هدف اصلي، يعني رفع جهالت و رسيدن به تعقل و صالح کامل است. 

5. به بار نشستن اهداف قيام

قرائن و شــواهد فراوان تاريخي، از جمله نقش آفريني مســتمر پيروان ساالر شهيدان7، 

در اصالح جوامع اســالمي، بلکه بشري و حضور صدها ميليوني شيعيان در عزاداري های آن 

حضرت در اقصا نقاط جهان و پياده روي هاي ده ها ميليوني اربعين حسيني در سال هاي اخير، 

به خوبي گوياي آن اســت که بذل خون پاک آن حضرت7، در تحقق بخشــيدن به هدف 
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مقدس ياد شده، بسيار مؤثر افتاده است.1 

توضيح اينکه از قســمت مورد بحث زيارت اربعين و از بخش پاياني حديث لشــکريان عقل 

و جهل و از ســاير آيات و روايات همسو، استفاده مي شــود که هدف از خلقت انسان ها، پيراسته 

شدن روح آنان از تمامي رذائل و آلودگي هاي اعتقادي و اخالقي ـ که زيرمجموعه جهل محسوب 

مي شــوند ـ و آراسته شدن به تمامي فضائل پســنديده اعتقادي و اخالقي ـ که زير مجموعه عقل 

شمرده مي شوند ـ است.

بر اســاس حديث جنــود عقل و جهل، پيامبران عظيم الشــأن: و جانشــينان آنان و افرادي 

انگشت شــمار از اولياي الهي، همه فضائل ياد شــده را به طور يکجا دارند؛ اما ساير مؤمنان، در 

ابتدا تنها به بعضي از اين فضيلت ها، آراسته اند و باقي فضائل را بايد به تدريج، از راه تهذيب 

نفس و مبارزه با هواهاي نفساني، در خود پرورش دهند. 

اگر چه تمامي پيامبران: و جانشينان آنان در طول تاريخ در اجرای وظيفه خود، يعنی 

شناساندن دو نيروي عقل و جهل و لشکريان آن دو به مردم و پاک سازي درون جان آنان از 

جهل و رذائل وابســته آن، به موفقيت هاي خوبي رسيده اند، ولی با توجه به قرائن و شواهد 

ياد شده، به نظر مي رسد که آثار و برکات قيام ساالر شهيدان7 در اين زمينه از همه بيشتر 

است. شيخ جعفر شوشتري= در اين باره با بياني رسا فرموده است: 

1. هم اينک که اين مقاله در حال نگارش است، جهان شاهد معجزه آفريني سردار بي سر واليت، شهيد محسن حججي 
و تشييع جنازه باشکوه و کم نظير او در شهرهاي مشهد، تهران، اصفهان و نجف آباد است. شهيدي که نمونه اي 
از سربازان واليت است که تنها به عشق ساالر شهيدان، حضرت ابا عبداهلل حسين7 و در دفاع از حرم اهل 
بيت: در عراق و سوريه به نبرد خونين با تکفيري ها مشغول اند و بسياري از آنان نيز در اين راه به شهادت 
موارد  و  مقدس  دفاع  در  رشادت ها  و  مقاومت ها  ايران،  اسالمي  انقالب  پيروزي  ديگر،  نمونه هاي  رسيده اند. 
فراوان ديگر است که همه در پرتو عشق و محبت به اهل بيت: و به ويژه سيد و ساالر شهيدان، حضرت امام 
حسين7 اتفاق افتاده است. اينها و ساير جنبش ها و فداکاري ها که در قرن هاي گذشته به عشق آن حضرت و 
با الگوي گيري از قيام مقدسشان واقع شده، همه دليل و نشانه اي بر موفقيت امام حسين9 در تحقق بخشيدن 

به اهداف قيام است.  
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پيامبر9 و ائمه: همگي، درهاي بهشت اند؛ اما دِر حسين7 گشوده تر است. همگي كشتي 

نجات اند؛ اما كشتي حسين7 در ميان امواج توفان هاي شديد، ُپرشتاب تر، و پهلوگرفتنش در 

ساحل هاي نجات، آسان تر است. همگي، چراغ هدايت اند؛ اما پرتو گرفتن از نور حسين7، 

بيشتر و وسيع تر است. همگي، پناهگاه هاي مستحكم اند؛ اما راه رسيدن به پناهگاه حسين7، 
هموارتر و آسان تر است« )شوشتری، بی تا، ص10(.1

6. نقش محبت در به ثمر نشستن اهداف قيام 

ناگفته نماند که تأثيرگذاري قيام ساالر شهيدان7 در مهذب شدن نفوس مؤمنان از جهل 

و صفات ناپسند وابسته به آن و آراسته شدن آنان به عقل و خصلت هاي نيکوي متعلق به آن، 

مثل ايمان، اخالص، شجاعت، شهامت، بصيرت، توکل، ايثار، استقامت، آزادگي، وفا، حيا و... 

ـ که به وضوح در پيروان راستين آن حضرت ديده مي شودـ  نتيجه عشق و محبت شديد آنان 

به وجود مقدس آن حضرت است؛ محبتي که همواره در دل مؤمنان در حال جوشيدن است. 

درباره وجود اين عشــق و محبت جوشان در دل مؤمنان، از پيامبر اکرم9 نقل شده است 

ُد َأَبدًا« )نوری، 1408ق، ج10،  7، َحَراَرًة ِف ُقُلوِب اْلُْؤِمننَِي َل َتــْبُ َســنْيِ کــه فرمود: »إِنَّ لَِقْتِل اْلُ

ص318(؛ »شــهادت امام حسين7، شور و حرارتي در دل مؤمنان به جا گذاشته که هرگز به 

سردي نخواهد گراييد«.

اگرچه ســخن درباره تأثيري گذاري عشــق و محبت در تهذيب نفس و تعالي روح انسان 

فراوان اســت، لکن در اينجا به اين ســخن استاد شهيد مطهري2، بسنده مي کنيم که پس از 

تشبيه تأثيرگذاري محبت به اکسير، مي گويد: 

كيمياگران معتقد بودند كه در عالم، ماده اي وجود دارد به نام »اكسير« يا »كيميا« كه 

1. »فالنبي و األئمة: كّلهم أبواب الجنان؛ لكّن باب الحسين مسلکه أوسع، و كّلهم سفن النجاة؛ لكّن سفينة الحسين مجراها 
علي اللجج الغامرة أسرع و مرساها علي السواحل المنجية أيسر، و كّلهم مصابيح الهدي؛ لكّن محال االستضاءة بنور 

الحسين أوسع دائره، و كّلهم الکهف الحصين؛ لكّن منهاج كهف الحسين أسمح و أسهل«.
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مي تواند ماده اي را به ماده ديگري تبديل كند ]و[ قرن ها به دنبال آن مي گشتند. شعرا 

اين اصطالح را استخدام كردند و گفتند آن اكسير واقعي كه نيروي تبديل دارد، عشق 

و محبت است؛ زيرا عشق است كه مي تواند قلب ماهيت كند... .

از جمله آثار عشــق، نيرو و قدرت اســت. محبت، نيروآفرين است؛ َجبان را شجاع 

مي كند... . عشق و محبت، سنگين و تنبل را چاالك و زرنگ مي كند و حتي از كودن، 

تيزهوش مي ســازد. ... عشق است كه از بخيل، بخشــنده، و از كم طاقت و ناشكيبا، 

متحمل و شــكيبا مي سازد. توليد رقّت و رفع غلظت و خشونت از روح، و به عبارت 

ديگر تلطيف عواطف و همچنين توّحد و تأّحد و تمركز و از بين بردن تشّتت و تفّرق 

نيروها و در نتيجه قدرت حاصل از تجمع، همه از آثار عشق و محبت است)مطهری، 

1378ش، ج16، ص244- 246(.

از همين رو در روايات متعدد به اثربخشــي شــگرف محبت تصريح، و از ابراز آن نسبت 

به نااهالن، هشدار داده شــده است. از جمله از رسول خدا9، نقل شده که فرمود: »اْلَْرُء َمَع 

َمْن َأَحب « )امام صادق7، 1400ق، ص193(، »انسان ]در قيامت[ همراه کسي است که او را 

دوست دارد«، و در روايت ديگر از امير مؤمنان، علي7، نقل شده که فرمود:

ُه َمْن َأَحبَّ َقْوماً ُحِشَ َمَعُهْم.  َك لَِغرْيِ َأْولَِيــاِء اللِ َفإِنَّ َي ُودَّ ــاَك َأْن ُتِبَّ َأْعَداَء اللَِّ َو ُتَصفِّ إِيَّ

)ليثي واسطي، 1376، ص98؛ تميمی آمدی، 1410ق، ص170(.

بپرهيز از اينكه با دشمنان خدا رابطه دوستي برقرار كني،  يا اينكه دوستي خود را، براي 

غير دوستان خدا خالص كني. پس به راستي كه انسان در روز قيامت با همان كساني 

محشور مي شود كه با آنان دوست بوده است.

تأثيرگذاري شــگرف عشــق و محبت خالصانه در تغيير رفتار، صفات و اعتقاد انسان هاي 

عاشــق و محب، از اين جهت اســت که، بر خالف عالم دنيا که در آن، معيت، هم نشــيني و 

معاشرت افراد غير هم سنخ به لحاظ روحي نيز، امکان پذير است، در روز قيامت و عالم آخرت، 
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هم نشــيني و معاشرت انسان با ديگران، تنها مشروط و متوقف بر سنخيت و مشابهت روحي 

آنان اســت؛ به بيان ديگر، معيت و همراه شدن محب و عاشق با محبوب و معشوق خود در 

عالم قيامت، بدان روســت که صفات و ويژگي هاي دروني محبوب و معشوق خود را کسب 

کرده و واقعًا هم رنگ و هم ســنخ او شده است و البته بديهي است که طبق سنت قطعي الهي 

 ما َســي( )نجم، 39(؛ »انسان به جز كار و تالشش، سرمايه اي 
َّ
ســاِن إاِل

ْ
ن ِ

ْ
يَْس لِل

َ
که فرمود: )ل

ندارد «، محب و عاشق، اين سنخيت و هم رنگي در صفات را، در دنيا و بر اثر همين عشق و 

محبت به معشوق و محبوب، کسب کرده است. 

7. هشدار و پيام به پيروان

اين بخش از زيارت اربعين که هدف اساسي قيام آن حضرت7 را زدودن جهالت و رفع 

حيرت از انسان ها معرفي مي کند، هشداري جدي به ما نيز هست كه اگر درباره حقايق دين، 

در جهالت و گمراهي باقي بمانيم يا در تحقق بخشيدن به خصلت هاي انساني در خود کوتاهي 

کنيم، در حقيقت با هدف عاشورا به مخالفت برخاسته ايم )جمعی از نويسندگان، ص457(. از 

سوي ديگر عبارت مزبور، اين پيام را نيز برای دلدادگان مکتب حضرت اباعبداهلل7 دارد که 

اگر در رفع جهالت و حيرت از خود و جامعه تالش کنند و حقايق ناب دين را بشناسند و آن 

را به گوش جهانيان برسانند و همچنين در زدودن خصلت هاي ناپسند و نهادينه کردن اوصاف 

نيکوي اعتقادي و اخالقي در خود و جامعه بکوشند، آنان نيز در حقيقت، در تحقق بخشيدن 

به اهداف قيام آن حضرت7 سهيم شده اند. 

جمع بندي

- امام صــادق7 در زيارت اربعين، هدف اصلي قيام مقدس سيدالشــهدا7 را نجات 

بشريت از بند جهالت و رهايي آنان از سرگشتگي گمراهي بيان فرموده است:  »ليستنقذ عبادک 

من الهالة و حية الضللة«.
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- در اين بخش از زيارت اربعين، چون واژه هايي مانند »بذل«، »مهجه«، »استنقاذ«، »عباد«، »جهالت«، 

»حيرت«و »ضاللت«، بار معنايي خاصي دارند، دقت و تأمل در معاني لغوي آنها الزم است.

َلَلِة«، اگرچه کوتاه است، از  ِة الضَّ َهاَلِة َو َحرْيَ - عبارت »َو َبَذَل  ُمْهَجَتهُ  فِيَك لَِيْسَتنِْقَذ ِعَباَدَك ِمَن اْلَ

محتوايي بسيار عالي و جامع برخوردار است. اين عبارت، هدف از قيام و شهادت آن حضرت 

را همان اهداف مقدسي بيان مي کند که در قرآن کريم به عنوان نقشه راه پيامبر اکرم9 و ساير 

پيامبران بزرگ الهي: ترسيم شده است.

- با توجه به اينکه از سويي واژه جهل، در مقابل عقل و ضد آن است و از سوي ديگر، دو 

امر متضاد- مانند ســفيدي و سياهي- هر دو وجودي  اند و با هم در يک جا جمع نمي شوند، 

ژرفا، ابعاد و گســتره هدف مقدس قيام امام حســين7، بيش از پيش روشن مي شود؛ زيرا 

وقتي هدف ســاالر شــهيدان7 از قيام خونين خود نجات انسان ها از چنگال جهالت است، 

پس بالطبع، نتيجه مطلوب قيام آن حضرت7، وارد شدن عموم انسان ها به حوزه تعقل و در 

نهايت، عاقل شدن همه آنان است.  

- عبارت ياد شــده، اين نکته را نيز مي رساند که امام حسين7 در کربال خونش را نه به 

خــدا صدقه داد، نه آن را انفاق كرد و نه با آن معامله كرد؛ بلكه اين خون پاک و مقدس را به 

رايگان در راه خدا، تقديم کرد: »َبَذلَ  ُمَهَجَتهُ  فِيَك « و عرض کرد: »من در مقابل اين خون، هيچ 

نظري جز رضايت تو ندارم«.

- از فرمايش امام صادق7 همچنين اســتفاده مي شود که بيماري ناداني و گمراهي مردم 

عصر آن حضرت، آن قدر عميق، شديد و ريشه دار بود که تنها راه درمان آن، بذل جان بهترين 

انسان هاي روزگار، يعني امام حسين7 و اهل بيت عصمت: و ياران خاص او بود.

- قرائن و شواهد فراوان تاريخي، از جمله نقش آفريني مستمر پيروان ساالر شهيدان7 در 

اصالح جوامع اسالمي بلکه بشري و حضور صدها ميليوني شيعيان در مراسم هاي عزاداري آن 
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حضرت در اقصا نقاط جهان و پياده روي هاي ده ها ميليوني اربعين حسيني در سال هاي اخير به 

خوبي گوياي آن است که بذل خون پاک آن حضرت7 در تحقق بخشيدن به هدف مقدس 

ياد شده، بسيار مؤثر افتاده است. 

- تأثيرگذاري قيام ساالر شهيدان7 در پاک شدن نفوس مؤمنان از جهل و صفات ناپسند 

وابســته به آن، و آراســته شــدن آنان به عقل و خصلت هاي نيکوي متعلق به آن، مثل ايمان، 

اخالص، شــجاعت، شهامت، بصيرت، توکل، ايثار، اســتقامت، آزادگي، وفا، حيا و...ـ  که به 

وضوح در پيروان راستين آن حضرت ديده مي شودـ  نتيجه عشق و محبت شديد آنان به وجود 

مقدس آن حضرت است؛ محبتي که همواره در دل مؤمنان در حال جوشيدن است. 

- اين بخش از زيارت اربعين اين هشــدار جدي را نيز به ما مي دهد كه اگر در جهالت و 

گمراهي باقي بمانيم، با هدف عاشورا به مخالفت برخاسته ايم و اگر در رفع جهالت و حيرت 

از خود و جامعه تالش کنيم و در زدودن خصلت هاي ناپسند و نهادينه کردن اوصاف نيکوي 

اعتقادي و اخالقي بکوشــيم، ما نيز در تحقق بخشــيدن به اهداف قيام آن حضرت7 سهيم 

شــده ايم. البته در اين مقال تنها به »نجات بندگان از جهالت« پرداخته شــد؛ بررسي و تحليل 

»حيرة الضاللة« به مجالي ديگر نياز دارد.
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