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چکيده

زي��ارت اربعين امام حس��ين7 در روايات رس��يده از معصومين: م��ورد توصيه قرار 

گرفته است. از سوي ديگر، زيارت امام حسين7 مي تواند حاوي درس هاي مهمي براي 

زندگي انس��ان ها و سعادت ابدي آنان باشد. بر اين اساس، برخي از درس هاي زيارت امام 

حس��ين7 در روز اربعين را مي ت��وان در اين موارد مورد توجه ق��رار داد: 1. حرکت در 

مس��ير قرب خداوند و س��عادت واقعي؛ 2. عمل براي آخرت؛ 3. مأ مور بودن ما به تکليف 

ن��ه نتيجه؛ 4. بي اعتنا  نبودن به وضعيت جامع��ه؛ 5. فرار نکردن از زير بار وظيفه به دليل 

س��ختي آن؛ 6. نهراسيدن از افراد و ساز و برگ دش��منان؛ 7. نگران نشدن از کمي افراد 

خودي در طي مسير حق.

کليدواژهها: زيارت اربعين، اهميت تکليف، وظيفه در قبال جامعه، نهراسيدن از دشمنان.

1..عضو.گروه.اخالق.و.سيره.پژوهشکده.حج.و.زيارت.

مجتبي.حيدري1

درس هايي سعادت بخش از قيام 
امام حسين7 براي زائران اربعين
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ــفارش کرده اند، زيارت  ــياري به آن س ــي از عبادات بزرگ که ائمه: در روايات بس يک

ــين7 است. يکي از مهم ترين احاديث در اين زمينه، فرمايشي از امام حسن  اربعين امام حس

عسکري7 است که فرمود:

َعَلَماُت اْلُمْؤِمِن َخْمٌس َصَلُة اْلِْحَدى َو اْلَخْمِسيَن َو ِزَياَرُة اْلَْرَبِعيَن َو التََّختُُّم فِي اْلَيِميِن 

ِحيِم« )مفيد، 1413ق، ص53(. ْحمِن الرَّ َو َتْعِفيُر اْلَجبِيِن َو اْلَجْهُر ِب»بِْسِم اللِه الرَّ

نشانه.هاي.انسان.مؤمن.پنج.چيز.است:.پنجاه.رکعت.نماز.روزانه.)نمازهاي.واجب.

و.نافله(؛.زيارت.اربعين؛.انگشتر.به.دست.راست.کردن؛.پيشاني.بر.خاک.نهادن؛.و.

»بسم.اهلل.الرحمن.الرحيم«.را.بلند.گفتن.

ــياري از شيعيان اهل بيت: همه ساله در ايام اربعين خود را از دورترين نقاط  ازاين رو بس

ــين7 مي رسانند و آن حضرت را زيارت مي کنند. آشنايي با قيام  به مرقد مطهر اباعبداهلل الحس

ــهادت امام حسين7 و مصائبي که آن حضرت و اصحاب و خاندانش در اين راه متحمل  و ش

ــک را بر ديدگان آنان جاري مي سازد. اين امر  ــدند، دل افراد را به درد مي آورد و بي اختيار اش ش

ــتن محبت امام  ــت: عظمت مصيبت آن حضرت، و قرار داش ــي از دو چيز دانس را مي توان ناش

حسين7 در عمق وجود مؤمنان به گونه اي که دل آنان با ياد و نام آن حضرت به لرزه مي افتد 

و اشکشان سرازير مي شود. در حديثي از امام صادق7 مي خوانيم:

رس��ول.خدا9.امام.حسين7.را.ديد.که.به.سوي.او.مي.آيد؛.پس.او.را.در.دامان.

خود.نش��اند.و.فرمود:.»إِنَّ لَِقْتِل اْلُحَس�ْيِن َحَراَرًة ِف�ي ُقُلوِب اْلُمْؤِمنِي�َن َل َتْبُرُد َأَبدًا«؛.

»همانا.براي.کش��ته.شدن.حسين7.ش��ور.و.حرارتي.در.دل.هاي.مؤمنان.است.که.

هيچ.گاه.س��رد.و.خاموش.نمي.ش��ود«..امام.صادق7.س��پس.فرمود:.پدرم.فداي.

کش��ته.هر.اشکي..کسي.پرسيد:.»کش��ته.هر.اشکي«.يعني.چه؟.فرمود:.هيچ.مؤمني.

آن.حضرت.را.ياد.نمي.کند.مگر.آنکه.]در.غم.مصيبت.او[.مي.گريد.)نوري، 1408ق، 

ج10، ص318(.
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به عالوه، امام حسين7 الگويي بسيار واالست که همگان را به سوي خود جذب مي کند. 

حرکت امام حسين7 در قيام عليه دستگاه ظلم بني اميه و جهاد و شهادت در راه خدا، براي 

همه انسان هاي آزاده جهان، بسيار تأثيرگذار و درس آموز است. در قيام امام حسين7 درس ها 

و عبرت هاي بسياري براي اهل فکر و انديشه وجود دارد که الزم است مورد توجه قرار گيرد 

ــد. زيارت اربعين آن حضرت،  ــراي تکامل مادي و معنوي افراد و جوامع، ثمربخش باش ــا ب ت

ــعادت دنيا و آخرت جوامع اسالمي و  ــت که عمل به آنها مي تواند س متضمن درس هايي اس

ــورا براي زائران  ــاني را تأمين کند. در ادامه به بيان برخي از مهم ترين درس هاي قيام عاش انس

اربعين امام حسين7 مي پردازيم.

1. حرکت در مسير قرب خداوند و سعادت واقعي

ــان در اين دنيا براي تکامل و نيل به سعادت ابدي است؛ به اين صورت که با  حضور انس

ــير کمال قدم بردارد و به قرب الهي نائل گردد. بدون حرکت  رفتارهاي اختياري خود در مس

در اين مسير، زندگي انسان پوچ و بي معنا خواهد بود و ارزشي نخواهد داشت. ازاين روست 

که در دعاهاي بسيار مي خوانيم که ائمه اطهار: از خداوند مي خواهند که وصول به خداي 

متعال و انقطاع از هر آنچه غير اوست، نصيب ايشان گرداند؛ مثاًل در دعاي عرفه مي خوانيم:

إَِلِه�ي َهْب لِي َكَم�اَل اِلْنِقَطاِع إَِلْيَك َو َأنِْر َأْبَصاَر ُقُلوبِنَا بِِضَي�اِء َنَظِرَها إَِلْيَك َحتَّى َتِخَرَق 

َقًة بِِعزِّ ُقْدِسك  َأْبَصاُر اْلُقُلوِب ُحُجَب النُّوِر َفَتِصَل إَِلى َمْعِدِن اْلَعَظَمِة َو َتِصيَر َأْرَواُحنَا ُمَعلَّ

)ابن طاوس، 1409ق، ج2، ص687(.

خدايا.نهايت.انقطاع.به.سوي.خودت.را.به.من.عطا.کن.و.چشم.هاي.قلوب.ما.را.با.

روشنايي.نظرش��ان.به.تو،.نوراني.ساز.تا.چشم.هاي.قلوبمان.پرده.هاي.نور.را.بَدرند.

و.به.معدن.عظمت.دست.يابند.و.روح.هاي.ما.به.عزت.ساحت.مقدس.تو.بياويزند.

امامان معصوم: در رأس حرکت کنندگان در مسير کمال و قرب خداوند قرار دارند. آنان 

انسان هاي بزرگي هستند که در کنار طي طريق الهي، با دلسوزي براي بندگان خدا آنان را نيز 

به اين مسير فرامي خوانند و به بندگي و اطاعت از دستورهاي خداوند توصيه مي کنند. افزون 
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بر اين، ائمه اطهار: الگوهاي بشريت اند و عمل آنان مي تواند و بايد سرمشق انسان ها قرار 

گيرد.

ــير، بدون ترديد  ــهادت در اين مس ــين7 در قيام و جهاد در راه خدا و ش عمل امام حس

ــزد خداوند باال برد و جايگاه آن  ــان را تا باالترين درجات کمال ن ــي بزرگ بود که ايش عبادت

ــاعات سخت  حضرت را در مأل أعلي قرار داد. آن حضرت با توجه به اين مطلب حتي در س

روز عاشورا نيز خدا را فراموش نکرده، با او سخن مي گويد و چنين دعا مي کند:

َصْب�رًا َعل�ى َقضائَِك يا َربِّ ل إِلَه ِس�واَك، يا ِغياَث اْلُمْس�َتغيثيَن، مالَِى َربٌّ ِس�واَك، َو ل 

َمْعُب�وٌد َغْي�ُرَك، َصْبرًا َعلى ُحْكِمَك يا ِغياَث َمْن ل ِغياَث َلُه، ي�ا دائِمًا ل َنفاَد َلُه، يا ُمْحيَِى 

اْلَمْوت�ى، يا قائِماً َعلى ُكلِّ َنْفٍس بِما َكَس�َبْت، اْحُكْم َبْين�ي َو َبْينَُهْم َو َأْنَت َخْيُر اْلحاكِميَن 

)مقّرم، 1399ق/ 1979م، ص297(.

پ��روردگارا،.بر.قضا.و.قدرتت.ش��كيبايي.م��ي.ورزم،.معبودي.جز.تو.نيس��ت..اي.

فريادرس.دادخواهان،.پروردگاري.جز.تو،.و.معبودي.غير.از.تو.براي.من.نيس��ت..

بر.حكم.تو.صبر.مي.كنم..اي.فريادرس.كس��ي.كه.فريادرسي.ندارد،.اي.هميشه.اي.

كه.پايان.ناپذير.اس��ت،.اي.زنده.كننده.مردگان،.اي.برپا.دارنده.هر.كس.با.آنچه.به.

دست.آورده،.ميان.ما.و.اينان.داوري.كن.كه.تو.بهتريِن.داوراني.

رفتار امام حسين7 در اين زمينه، الگويي است براي همه شيعيان از جمله زائران اربعين 

ــوي خداوند قرار دهند و مسائل دنيوي و لذت هاي  ــير حرکت به س تا زندگي خود را در مس

زودگذر، آنان را از پيمودن راه وصول به خداوند باز ندارد.

2. عمل براي آخرت

مي دانيم که زندگي انسان در دنيا خالصه نمي شود؛ بلکه همه انسان ها پس از پايان حيات 

خود در اين دنيا، وارد دنيايي ديگر مي شوند و در آنجا نتيجه اعمال خوب و بدي را که در اين 

دنيا انجام داده اند، دريافت مي کنند. ازاين رو نمي توان انتظار داشت که انسان ها نتيجه کارهاي 

ــد و هر چند در قرآن کريم مي خوانيم:  ــک خود را به طور کامل در همين دنيا دريافت کنن ني
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نْيا َحَس��َنٌة{ )نحل: 30(؛ »براي.كس��اني.كه.نيكي.كردند،.در.اين.دنيا.نيكي. ْحَس��ُنوا يف هِذهِ ادلُّ
َ
يَن أ

ىَّ
}لِل

است«، با اين حال مي دانيم که دريافت نتيجه کامل آنها در همين دنيا امکان پذير نيست. بنابراين 

ــت که انسان ها پاداش کارهاي نيک يا کيفر  ــراي آخرت اين اس يکي از حکمت هاي وجود س

کارهاي بد خود را، که دريافت آنها در اين دنيا ممکن نيست، دريافت دارند. ازاين رو همواره 

ــر چند امکان بهره مندي از نتيجه آن در زمان  ــان ها بايد به وظيفه الهي خود عمل کنند؛ ه انس

ــان در اين دنيا وجود نداشته باشد. عمل براي آخرت است که به کار ارزش مي دهد و  حياتش

ِخَرةِ َخْيٌ 
ْ

اُر ال
َ

ــر تقواي آدمي مي افزايد. به همين دليل در ادامه آيه مذکور مي خوانيم: }... َو دل ب

ُمتىَّقني{ )نحل: 30(؛ »و.همانا.خانه.آخرت.بهتر.است.و.چه.نيکوست.خانه.پرهيزگاران«.
ْ
ِْعَم داُر ال

َ
َو نل

ــهادت  ــين7 در قيام و جهاد در راه خدا و ش از اينجا به ارزش و جايگاه اقدام امام حس

ــويم. آن حضرت، در فضايي قيام و جهاد کرد که هيچ اميدي به  ــتر آگاه مي ش در اين راه بيش

ــت. او مي دانست که خود و بهترين نزديکانش در اين  نتيجه گيري فوري از قيام خود را نداش

راه به شهادت مي رسند و امکان پيروزي و به دست گرفتن حکومت براي او وجود ندارد. از 

ــت که قيام و شهادت او پايه هاي حکومت ظالم بني اميه را  ــوي ديگر، آن حضرت مي دانس س

متزلزل خواهد کرد و اسالم را از نابودي نجات خواهد داد. ازاين رو امام حسين7 براي اداي 

وظيفه اي که خداوند بر عهده او گذاشته بود، حاضر شد سخت ترين مصائب را به جان بخرد، 

خون خود و عزيزانش بر زمين ريخته شود و خاندانش به اسارت برده شوند. 

3. ما مأمور به اداي تکليفيم نه مأمور به نتيجه

شيوه زندگي مؤمنان چنان است که به دنبال اداي تکليف خود هستند. آنان بر اداي تکليف 

ــته است، پاي مي فشارند و خود را موظف  و اجراي وظيفه اي که خداوند بر عهده آنان گذاش

به نتيجه عمل خود نمي دانند. ازاين رو مهم، شناخت تکليف با دقت و بصيرت کافي، و سپس 

ــت. اينکه در آيات بسياري از قرآن کريم بر انجام دادن عمل صالح تأکيد شده  عمل به آن اس

ــده است، نشان دهنده آن است که  و پاداش هاي بزرگ اخروي به عمل کنندگان وعده داده ش

خود انجام دادن عمل صالح، مهم است؛ هرچند در ظاهر به نتيجه مورد نظر دنيوي نرسد؛ مثاًل 
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در قرآن کريم مي خوانيم:

َنىَِّة  ْصحاُب الْ
َ
وئلَِك أ

ُ
 وُْسَعها أ

ىَّ
 إِل

ً
ُف َنْفسا

ِّ
اِلاِت ل نَُكل وا الصىَّ

ُ
يَن آَمُنوا َو َعِمل

ىَّ
)َو ال

ُهْم فيها خادِلُون( )اعراف: 42(

.و.كس��اني.كه.ايمان.آورده.و.اعمال.صالح.انج��ام.داده.اند-.البته.هيچ.كس.را.جز.

به.ان��دازه.توانايي.اش.تكلي��ف.نمي.كنيم-.آنها.اهل.بهش��ت.اند.و.جاودانه.در.آن.

خواهند.ماند.

ــا مأمور به  ــر، فرمود: »همه م ــالم در عصر حاض ــه عنوان پرچمدار اس ــام خميني= ب ام

ــان در پايان  ــه« )خميني، 1379ش، ج21، ص284(. ايش ــم نه مأمور به نتيج ــف و وظيفه اي  اداي تکلي

ــرک مخاصمه با رژيم بعث عراق در پيام خود  ــگ در خصوص پذيرش قطعنامه 598 و ت جن

چنين نوشت:

ما،.در.جنگ.براي.يک.لحظه.هم.نادم.و.پش��يمان.از.عملکرد.خود.نيستيم..راستي.

مگ��ر.فراموش.کرده.ايم.که.م��ا.براي.اداي.تکليف.جنگيده.اي��م.و.نتيجه،.فرع.آن.

بوده.است..ملت.ما.تا.آن.روز.که.احساس.کرد.که.توان.و.تکليف.جنگ.دارد،.به.

وظيفه.خود.عمل.نمود.و.خوشا.به.حال.آنان.که.تا.لحظه.آخر.هم.ترديد.ننمودند؛.

آن.س��اعتي.هم.که.مصلحت.بقاي.انقالب.را.در.قبول.قطعنامه.ديد.و.گردن.نهاد،.

باز.به.وظيفه.خود.عمل.کرده.است.)همانجا(.

زيارت اربعين اباعبداهلل الحسين7 يادآور اين درس بزرگ آن حضرت به همه انسان هاست 

تا عمل به وظيفه را سرلوحه کارهاي خود قرار دهند و نتيجه را به خدا واگذار کنند. آنچه مهم 

ــت عمل و اخالص در آن است. خداوند خود بر اعمال نيک و خالصانه بندگان خود آگاه  اس

است و به آنها توجه مي کند.

4. بي اعتنا نبودن به وضعيت جامعه

هر جامعه اي از انسان هايي متشکل است که در آن زندگي مي کنند. وضعيت جامعه مي تواند 
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رو به درستي و صالح باشد يا رو به فساد و تباهي، و اين از عملکرد افراد جامعه يا حاکمان آن 

نشئت مي گيرد. اسالم عالوه بر وضعيت ايماني و اخالقي تک  تک افراد جامعه، براي وضعيت 

کل جامعه نيز اهميت قائل است؛ براي مثال، تشريع امر به معروف و نهي از منکر، در عين حال 

ــباب هدايت افراد را ايجاد مي کند، زمينه سعادت جامعه را نيز فراهم مي آورد. پيامبران  که اس

الهي و ائمه اطهار: مصلحان بزرگ اجتماعي بوده اند که براي اصالح جامعه تالش کرده اند. 

ــالمي به سمت  ــين7 نيز آن گاه که ديد با روي کار آمدن يزيد بن معاويه، جامعه اس امام حس

فساد و تباهي روي نهاده است، آرام ننشست و براي اصالح جامعه اقدام کرد. آن حضرت در 

تبيين علت قيام خود مي فرمايد:

ِه ُمِحّقًا  َأ َل َتَرْوَن َأنَّ اْلَحقَّ َل ُيْعَمُل بِِه َو َأنَّ اْلَباطَِل َل ُيَتنَاَهى َعنُْه لَِيْرَغَب اْلُمْؤِمُن فِي لَِقاِء اللَّ

َفإِنِّي َل َأَرى اْلَمْوَت إِلَّ َسَعاَدًة َو َل اْلَحَياَة َمَع الظَّالِِميَن إِلَّ َبَرمًا )ابن شعبه، 1404ق، ص245(.

آي��ا.نمي.نگريد.كه.به.حق.عمل.نمي.ش��ود.و.از.باطل.جلوگيري.نمي.گردد؟.با.اين.

وضع،.مؤمن.بايد.به.لقاي.خدايش.)ش��هادت(.اشتياق.يابد..همانا.من.مرگ.را.جز.

سعادت،.و.زندگي.با.ستمگران.را.جز.ماللت.و.ناراحتي.نمي.بينم.

ــين7 در روز اربعين يادآور اين درس بزرگ به زائران است که بايد در  زيارت امام حس

مورد وضعيت جامعه حساس باشند؛ بايد مشکالت و ايرادهاي آن را به دقت مالحظه کنند و 

ــکالت جامعه بي اعتنا بود و از مفاسدي که در آن روي  ــند. نبايد به مش براي اصالح آن بکوش

مي دهد و سعادت آن را در معرض خطر قرار داده است، چشم پوشي کرد.

نکته ديگر در همين رابطه آنکه اقدام براي اصالح جامعه و هزينه اي که براي آن پرداخت 

مي شود، بايد در حد تهديدي باشد که جامعه و اعضاي آن را در معرض خطر قرار داده است. 

گاه با سخنراني و دادن بيانيه مي توان نتيجه اصالحي گرفت و گاه الزم است اقدامات مؤثرتري 

ــود. آنچه در زمان امام حسين7 رخ داد آن بود  ــتري پرداخت ش انجام گيرد و هزينه هاي بيش

که با گذشت پنجاه سال از رحلت پيامبر گرامي اسالم9 و با روي کار آمدن يزيد بن معاويه، 

اسالم به طور کلي از مسير خود خارج شده بود و با تداوم آن وضع، طولي نمي کشيد که اين 
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دين الهي دچار اضمحالل و نابودي مي شد. در چنين وضعيتي، هزينه اي که براي حفظ اسالم 

ــدن در راه خدا را نيز شامل  ــيار سنگين است و حتي جهاد و کشته ش ــود، بس پرداخت مي ش

مي شود. البته پاداش اين عمل نزد خداوند محفوظ است؛ چنان که در قرآن کريم مي خوانيم:

وَن يِف َسبِيِل اهللِ 
ُ
َنىََّة ُيَقاتِل ُهُم الْ

َ
نىَّ ل

َ
ُهْم بِأ

َ
ْموَال

َ
ْنُفَسُهْم وَأ

َ
ُمْؤِمننَِي أ

ْ
)إِنىَّ اهلَل اْشَتَى ِمَن ال

ْوَف بَِعْهِدهِ ِمَن 
َ
ُقْرآِن َوَمْن أ

ْ
ِيِل وَال

ْ
ن ِ

ْ
ا يِف اتلىَّْوَراةِ وَال ْيِه َحقًّ

َ
وَن َوْعًدا َعل

ُ
وَن َويُْقَتل

ُ
َفَيْقُتل

َعِظيُم( )توبه: 111(
ْ
َفْوُز ال

ْ
ِي بَاَيْعُتْم بِِه وََذلَِك ُهَو ال

ىَّ
وا بِبَْيِعُكُم ال اْسَتبِْشُ

َ
اهللِ ف

خداوند.از.مؤمنان،.جان.ها.و.اموالشان.را.خريداري.كرده،.كه.]در.برابرش[.بهشت.

براي.آنان.باش��د،.]به.اين.گونه.كه[.در.راه.خدا.پيكار.مي.كنند،.مي.كشند.و.كشته.

مي.شوند؛.اين.وعده.حّقي.است.بر.او،.كه.در.تورات.و.انجيل.و.قرآن.ذكر.فرموده.

و.چه.كس��ي.از.خدا.به.عهدش.وفادارتر.اس��ت؟.اكنون.بشارت.باد.بر.شما.به.داد.و.

ستدي.كه.با.خدا.كرده.ايد.و.اين.است.آن.پيروزي.بزرگ..

ــود آنکه مي دانند ممکن  ــالم جهاد مي کنند و با وج ــه در راه حفظ کيان اس ــي ک مجاهدان

است در اين راه جان خود را نيز از دست بدهند به اين کار اقدام مي کنند، بر ارزش کار خود 

واقف اند. امام حسين7 نيز که موجوديت اسالم را در خطر ديد، حاضر شد براي رفع خطر 

از اسالم، باالترين هزينه ممکن را بپردازد. او در اين راه، جان خود و بهترين عزيزان و يارانش 

را فدا کرد و خاندانش به اسارت رفتند. بدون اين کار، امام حسين7 و اصحاب و يارانش هر 

ــدر هم براي اصالح امور تالش مي کردند، نتيجه الزم را نمي گرفتند. ازاين رو آن حضرت با  ق

اين اقدام، اين درس را به مسلمانان داد که گاه براي حفظ اسالم، جان خود و عزيزان چيزي 

به حساب نمي آيد و بايد فدا شود.

5. فرار نکردن از زير بار وظيفه به دليل سختي آن

ــهل و آسان، و برخي ديگر دشوار و  ــان قرار مي گيرند، برخي س وظايفي که بر عهده انس

پرزحمت اند. غالب افراد، وظايف سهل و آسان را انجام مي دهند و از زير بار آن فرار نمي کنند؛ 
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اما درباره وظايف دشوار قضيه تا حدودي متفاوت است؛ براي مثال، جهاد در راه خدا با کشته 

ــت؛ عالوه بر آنکه مي تواند با جدايي از عزيزان همراه  ــدن يا معلوليت احتمالي همراه اس ش

ــت که مرتبه ايمان افراد مشخص، و همت افراد در تکامل معنوي  ــد. در اين موقعيت هاس باش

و قرب الهي آشکار مي شود. شهيد چمران مي گويد: »وقتي شيپور جنگ نواخته شد، شناختن 

مرد از نامرد آسان مي شود«. مشخص است که اداي وظيفه در اين موقعيت ها دشوار مي گردد 

و بسياري را در انجام دادن آن به ترديد مي اندازد. در اين حال، برخي براي ترک وظيفه و در 

ــتر عمل  عين حال، رهايي از عذاب وجدان، کوتاهي خود را توجيه مي کنند؛ مثاًل اهميت بيش

ــر و فرزندان، يا بي فايده بودن عمل خود را مطرح مي کنند؛ برخي هم  به وظيفه در قبال همس

ناتواني و بيماري خود را بهانه قرار مي دهند. با اين حال، همه اين افراد در عمق وجود خود به 

خوبي مي دانند که اين توجيهات، تنها بهانه هايي است براي فرار از وظيفه به دليل دل بستن به 

دنيا و امور دنيوي. خداوند در قرآن کريم به اين افراد هشدار مي دهد و مي  فرمايد:

ُتُموَها 
ْ
َتَف

ْ
ْموَاٌل اق

َ
ْزوَاُجُكْم َوَعِشَيتُُكْم وَأ

َ
ْبَناُؤُكْم َوإِْخوَانُُكْم وَأ

َ
ْل إِْن َكَن آبَاُؤُكْم وَأ

ُ
)ق

ُْكْم ِمَن اهللِ َوَرُسوِلِ وَِجَهاٍد يِف َسبِيلِِه  َحبىَّ إِلَ
َ
َساَدَها َوَمَساِكُن تَْرَضْوَنَها أ

َ
َْشْوَن ك َوِتَاَرٌة تَ

َفاِسِقنَي( )توبه: 24(.
ْ
َقْوَم ال

ْ
 َيْهِدي ال

َ
ْمرِهِ وَاهلُل ل

َ
ِتَ اهلُل بِأ

ْ
بىَُّصوا َحتىَّ يَأ َفَتَ

بگ��و:.»اگر.پدران.و.فرزندان.و.برادران.و.همس��ران.و.طايفه.ش��ما.و.اموالي.كه.به.

دس��ت.آورده.ايد.و.تجارتي.كه.از.كساد.شدنش.مي.ترسيد.و.خانه.هايي.كه.به.آن.

عالقه.داريد.در.نظرتان.از.خداوند.و.پيامبرش.و.جهاد.در.راهش.محبوب.تر.است،.

در.انتظ��ار.باش��يد.كه.خداوند.عذابش.را.بر.ش��ما.نازل.كن��د،.و.خداوند.جمعيت.

نافرمان.را.هدايت.نمي.كند.

ــاوت و بي رحمي بني اميه، شکست قطعي اقدام  ــتن يار و ياور، بي وفايي کوفيان، قس نداش

ــي از توجيهاتي است که امام حسين7 مي توانست  عليه آنان و نتيجه ندادن عمل، تنها بخش

براي ترک قيام و نشستن در خانه اقامه کند. اما آن حضرت با واقع بيني، وظيفه خود را شناخت 

و اداي تکليف الهي را با تمام دشواري هاي آن به جان خريد و عزت دنيا و آخرت را نصيب 
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ــوره فجر است. در آيات  ــاخت؛ به گونه اي که آن حضرت، مصداق بارز آيات آخر س خود س

مزبور مي خوانيم:

اْدُخِل يِف ِعَباِدي * 
َ
 َربِِّك َراِضَيًة َمْرِضيىًَّة * ف

َ
ُمْطَمئِنىَُّة * ارِْجِع إِل

ْ
ُتَها انلىَّْفُس ال يىَّ

َ
)يَا أ

وَاْدُخل َجنىَّت( )فجر: 27 - 30(

اي.روح.آرام.يافت��ه،.ب��ه.س��وي.پروردگارت.بازگ��رد.در.حالي.كه.ه��م.تو.از.او.

خشنودي.و.هم.او.از.تو.خشنود.است؛.پس.در.سلک.بندگانم.درآي،.و.در.بهشتم.

وارد.شو.

قيام امام حسين7 در آن موقعيت سخت و دشوار درسي است براي زائران اربعين که با 

توجيه و بهانه تراشي از زير بار مسئوليت شانه خالي نکنند؛ چرا که تنها راه سعادت در دنيا و 

آخرت، اداي تکاليف الهي است.

6. نهراسيدن از افراد و ساز و برگ دشمنان

از مسائل مهم در مسير اصالح جامعه، مقابله با مخالفان و دشمناني است که از رفتارهاي 
اصالحي انسان راضي نيستند و مي خواهند به هر صورت که مي توانند راه انسان را سد کنند و 
او را از رسيدن به هدفش باز دارند. اين افراد گاه با تبليغات و وعده هاي دنيوي، افراد بسياري 
را به خود جذب مي کنند و از امکانات مادي فراواني نيز بهره مندند. آنان همچنين با تبليغات 
وسيع و پرحجم، خود را بسيار قدرتمند معرفي مي کنند؛ به گونه اي که گويا هيچ نيرويي توان 
ــت و نابودي نمي انجامد. آنان با اين کار،  مقابله با آنان را ندارد و مبارزه با آنان جز به شکس
روحيه طرف مقابل را تضعيف مي کنند و انگيزه مبارزه و ايستادگي در مقابل خود را در او از 
ــدن شر دشمنان را روز به روز  بين مي برند. اين وضعيت، اميد به اصالح جامعه و برطرف ش

کم مي کند.

زماني که امام حسين7 تصميم گرفت عليه دستگاه ظلم بني اميه قيام کند، چنين وضعيتي 

به شدت حاکم بود. اما آن حضرت، تحت تأثير آن قرار نگرفتند. معاوية بن ابي سفيان و پس 

ــيع، کاري  ــمنان و نيز با تبليغات وس از او يزيد، با ايجاد حکومت خودکامه و قلع و قمع دش
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کرده بودند که کسي جرئت ايستادگي در مقابل آنان را نداشته باشد. يأس و نااميدي از اصالح 

ــالمي را فراگرفته بود و خواص جامعه، با وجود آگاهي از وضعيت  ــر قلمرو اس جامعه سراس

ناگوار جامعه اسالمي، خود را از اجراي هر گونه حرکت اصالحي ناتوان مي ديدند. وضعيت 

ــتگان امام حسين7 نيز هنگام اطالع از تصميم ايشان  ــتان و بس به گونه اي بود که حتي دوس

براي قيام، بر بي وفايي کوفيان، پرخطر بودن اين حرکت، بي فايده بودن آن و... تأکيد مي کردند 

ــيري که انتخاب کرده اند، منصرف کنند. برخي از آنان  ــتند آن حضرت را از مس و تالش داش

ــوي يمن به جاي عراق( نيز مي دادند. اما آن  ــنهاد به ظاهر خيرخواهانه اي )رفتن به س نيز پيش

ــتند، تحت تأثير اين گونه  ــالمي و حاکم آن داش ــناختي که از اوضاع جامعه اس حضرت با ش

سخنان قرار نگرفتند و حرکت خود را تا آخر ادامه دادند )ر.ک: ابن طاوس، 1348ش، ص62 و63(.

7. نگران نشدن از کمي افراد خودي در طي مسير حق

ــير اصالح جامعه، کمي همراهان و کثرت افراد معارض يا  ــکالت در طي مس يکي از مش
ــت. اين امر مي تواند از دو جهت ايجاد مشکل کند: يکي آنکه افراد را در درستي  بي تفاوت اس
مسيري که انتخاب کرده اند، به ترديد بيندازد؛ چرا که فرد با خود مي گويد اگر اين راه درست 
است، پس چرا ديگران در آن گام نگذاشته اند؛ بلکه مسير ديگري برگزيده اند؟! دوم اينکه فرد با 
مشاهده کثرت مخالفان و کمي نيروهاي خودي، انگيزه اش را از دست مي دهد؛ چرا که احساس 
مي کند با اين نيروي کم، امکان موفقيت وجود ندارد. اما منابع ديني به هر دو مورد پرداخته و 

پاسخ داده اند. امام علي7 در پاسخ به شبهه اول مي فرمايد:

ِة َأْهلِ�ِه َفإِنَّ النَّاَس َقِد اْجَتَمُعوا َعَلى َمائَِدٍة  َها النَّاُس َل َتْسَتْوِحُش�وا فِي َطِريِق اْلُهَدى لِِقلَّ َأيُّ

ِشَبُعَها َقِصيٌر َو ُجوُعَها َطِويٌل )شريف رضي، 1414ق، ص319(.

اي.مردم،.در.طي.طريق.هدايت.از.كمي.اهل.حق.وحشت.نكنيد.]و.در.درستي.راه.

خود.دچار.ترديد.نش��ويد[؛.زيرا.مردم.]از.مسير.هدايت.فاصله.گرفته.و[.در.اطراف.

سفره.اي.اجتماع.كرده.اند.كه.مدت.سيري.آن.كوتاه،.و.گرسنگي.آن.طوالني.است.

قرآن کريم نيز در پاسخ به شبهه دوم مي فرمايد:
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ابِريَن( )بقره: 249(  ِن اهللِ َو اهلُل َمَع الصىَّ
ْ
ثَيةً بِإِذ

َ
َبْت فَِئًة ك

َ
ٍة َغل

َ
ليل

َ
)َكْم ِمْن فَِئٍة ق

چه.بس��يار.گروه.ه��اي.كوچكي.كه.به.فرم��ان.خدا،.بر.گروه.ه��اي.عظيمي.پيروز.

شدند،.و.خداوند.با.صابران.]و.استقامت.كنندگان[.است.

بنابراين، کم تعداد بودن تابعان حق نه دليل بر غلط بودن مسير است و نه باعث شکست 

ــاند. آن  ــين7 با همه وجود به آن جامه عمل پوش ــت که امام حس قطعي، و اين چيزي اس

ــم نپوشيد و قيام در راه نجات  ــير خود چش حضرت، با وجود کمي اصحاب و يارانش از مس

اسالم را رها نکرد؛ چرا که از سويي به درستي راهي که برگزيده بود يقين داشت و از سوي 

ديگر، مي دانست که کار او موفق خواهد بود و نهضت او اسالم را از نابودي نجات خواهد داد.
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