ﮐﻼم اﯾﺎم –  ،۲۹۷ﻣﺤﺮم اﻟﺤﺮام و
ﺷﮑـﻮه و ﺟﻼل ﻣﺮاﺳـﻢ ﻋـﺰای ﺣﺴـﯿﻨﯽ
)ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم(
ﺑﺨﺶ اول

ﻣﺎه ﻣﺤﺮم ﻓﺮا رﺳﯿﺪ و ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺎﺷﮑﻮه ﻋﺰاداری ﺑﺮای ﺣﻀﺮت ﺳﯿﺪاﻟﺸﻬﺪاء
اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ -ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم -و ﯾﺎران وﻓﺎدار و ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﻏﯿﺮﺗﻤﻨﺪ و
ﻗﻬﺮﻣﺎن او ﺷﺮوع ﺷﺪ .ﻫﺮ ﺳﺎل در اﯾﻦ ﻣﺎه ﺗﻌﻈﯿﻢ و ﺗﺠﻠﯿﻞ ﺣﺎدﺛﻪای ﮐﻪ
در روز دﻫﻢ اﯾﻦ ﻣﺎه در ﺳﺎل  61ﻫﺠﺮی در ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﺑﻨﺎم ﮐﺮﺑﻼ وﻗﻮع
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﮑﻮﻫﯽ روز اﻓﺰون ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﺠﺎﻟﺲ و اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ
ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎﺻﯽ از زﻣﯿﻦ و ﮐﺸﻮر و ﻣﻠﺖ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﺑﻠﮑﻪ
ﻋﻈﻤﺖ و ﻗﺪرت و ﺷﮑﻮه و ﺟﻼل آن ﻣﺮزﻫﺎی زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن را ﺑﺎز ﮐﺮده و
ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺟﻨﺒﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ .از زﻣﺎن وﻗﻮع ﺣﺎدﺛﻪ
ﻋﺎﺷﻮرا در آن روز ﺗﺎ زﻣﺎن ﻣﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻓﺮاواﻧﯽ از ﺟﻬﺎن و از ﻃﺮف
ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺑﯿﺸﻤﺎری از اﻧﺴﺎن ﻫﺎ و ﻣﻠﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﻮرد ﺗﺠﻠﯿﻞ
و ﺗﻌﻈﯿﻢ واﻗﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد.
در ﭼﻨﯿﻦ روزی ﮐﻪ ﺑﻨﺎم »ﻋﺎﺷﻮرا« ﻣﺸﻬﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺳﺎل  ۶۱ﻫﺠﺮی
ﺟﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ دو ﮔﺮوه از
ﯾﮑﯽ از آن دو ﮔﺮوه را
ﯾﮑﺼﺪ ﻧﻔﺮ و ﯾﺎ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً

اﻧﺴﺎن ﻫﺎ واﻗﻊ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﻮرﺧﺎن ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد
در ﻧﻘﻞ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻔﺘﺎد و دو ﻧﻔﺮ ﯾﺎ ﺣﺪود
ﯾﮑﺼﺪ و ﭼﻬﻞ و ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﻧﺪ.

اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺗﺤﺖ رﻫﺒﺮی ﯾﮑﯽ از ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎی ﻗﺪﺳﯽ و آﺳﻤﺎﻧﯽ ﯾﻌﻨﯽ اﻣﺎم
ﺣﺴﯿﻦ -ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم -ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ و ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺎﺳﺪ ﺑﻈﺎﻫﺮ دﯾﻨﯽ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﮔﺮوه دوم ﭘﯿﺮوان ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﺒّﺎر و ﭘﻠﯿﺪ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ اﮐﺜﺮ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺑﺎ ﻇﻠﻢ و
ﺳﺘﻢ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺮ ﻣﺮدم ﻣﺴﻠّﻂ ﺷﺪه و ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.

آن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻏﺎﺻﺐ ،اﻣﺎم -ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم -را ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺷﺪﯾﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﺮار
داده ﺑﻮد ﺗﺎ او را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ آن ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﺑﻪ رﺳﻤﯿّﺖ ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ و
آن را ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﻨﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎﺻﻄﻼح ﺑﺎ ﺣﺎﮐﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ »ﺑﯿﻌﺖ«
ﮐﻨﺪ.
اﻣﺎ اﻣﺎم -ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم -و ﯾﺎران و ﻫﻤﺮاﻫﺎن او در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺎﺳﺪ و ﺗﺒﻬﮑﺎر ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﯽ ﺷﺪﻧﺪ و از ﺑﯿﻌﺖ ﺑﺎ آن ﺧﻮدداری ﻣﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ و اﯾﻦ ﻋﺪم ﺗﺴﻠﯿﻢ و ﺧﻮدداری ﺧﻄﺮ درﮔﯿﺮی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺎ
ﺣﺎﮐﻢ و ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن او را ﺑﻪ وﺟﻮد آورده ﺑﻮد.
ﺗﻌﺪاد ﮔﺮوه ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﭙﺎه ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ را ﺣﺪود ﺳﯽ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ذﮐﺮ ﮐﺮده
اﻧﺪ .در آن روز ﮐﻪ ﺑﻨﺎم روز ﻋﺎﺷﻮرا ﻣﺸﻬﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو
ﺳﭙﺎه ﺟﻨﮕﯽ واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ در اﺛﺮ آن اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ -ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم -و اﻓﺮاد
اﻧﺪک ﻫﻤﺮاه او از ﻣﺮدان ﺑﺎ ﺷﺠﺎﻋﺖ و ﺷﻬﺎﻣﺖ و اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﯽ ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ
ﺟﻨﮕﯿﺪﻧﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم در راه ﺧﺪا ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﯿﺪﻧﺪ .از ﺳﭙﺎه دﺷﻤﻦ ﻫﻢ
ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺪﺳﺖ ﻫﻤﯿﻦ ﮔﺮوه اﻧﺪک ﺑﻪ ﻫﻼﮐﺖ رﺳﯿﺪﻧﺪ.
ﻋﺎﺷﻮرا و ﻧﻬﻀﺖ ﻣﻘﺪس ﺣﺴﯿﻨﯽ و ﻣﺒﺎرزه ای ﮐﻪ در ﭼﻨﯿﻦ روزی ﺟﺮﯾﺎن
ﯾﺎﻓﺘﻪ از ﺟﻬﺎت ﻣﺘﻌﺪدی ﺷﮕﻔﺖ آور و ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺤﺚ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و
زﻣﯿﻨﻪ ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎﺋﯽ را ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ:
 .1ﭼﺮا ﺣﺎدﺛﻪ ﻋﺎﺷﻮرا در اﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮت ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﭘﯿﺪا
ﮐﺮده اﺳﺖ؟!
 .2ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﺗﺠﻠﯿﻞ و ﺗﻌﻈﯿﻢ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺣﺎدﺛﻪ ﻋﺎﺷﻮرا ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟!
 .3ﭼﺮا ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺷﺪﯾﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻨﯽ اﻣﯿّﻪ و ﯾﺰﯾﺪ ،ﺣﺎدﺛﻪ
ﻋﺎﺷﻮرا ﺷﻬﺮت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد؟!
 .4ﭼﺮا ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪ ّد ﺑﻌﺪی از ﺑﻨﯽ اﻣﯿّﻪ و ﺑﻨﯽ ﻋﺒﺎس و
دﯾﮕﺮان ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺗﺠﻠﯿﻞ و ﺗﻌﻈﯿﻢ ﻣﻠﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ را از ﺣﺎدﺛﻪ
ﻋﺎﺷﻮرا ﻧﺎﺑﻮد ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﻨﺪ؟!
 .5ﻣﻨﺸﺎء آن ﻗﺪرت و اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻪ از آن ﮔﺮوه
اﻧﺪک ﯾﻌﻨﯽ ﭘﯿﺮوان دﯾﻦ ﺧﺪا ﻇﻬﻮر ﯾﺎﻓﺖ ﭼﻪ ﺑﻮد؟!
 .6ﻋﻠﺖ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ و ﻓﺮار آن ﻟﺸﮑﺮ ﻋﻈﯿﻢ ﺳﯽ ﻫﺰار ﻧﻔﺮی از ﻣﻘﺎﺑﻞ
آن ﻋﺪه اﻧﺪک در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺟﻨﮓ ﭼﻪ ﺑﻮد؟!
 .7ﭼﺮا آن ﺟﻨﮓ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ از اول ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ﻋﺼﺮ ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ؟!
 .8ﭼﺮا ﻫﯿﭻ ﺣﺎدﺛﻪ ای در ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﯿﺎت اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺣﺎدﺛﻪ
ﻋﺎﺷﻮرا ﻣﻮرد ﺗﺠﻠﯿﻞ و ﺗﮑﺮﯾﻢ ﻗﺮار ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد؟!
 .9ﭼﺮا وﺟﻮد ﻣﺒﺎرک ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم -ﺻﻠّﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ و آﻟﻪ و
ﺳﻠّﻢ -ﻗﺒﻞ از ﺣﺎدﺛﻪ ﻋﺎﺷﻮرا از وﻗﻮع آن ﺧﺒﺮ ﻣﯽداد؟!

 .10ﻋﻠﺖ ﺗﺠﻠﯿﻞ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ذوات ﻣﻘﺪﺳﻪ ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ -ﻋﻠﯿﻬﻢ اﻟﺴﻼم -از
ﺣﺎدﺛﻪ ﺷﻬﺎدت اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ -ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم -ﭼﻪ ﺑﻮد؟!
.11
.12
.13
.14
.15

ﻋﻠﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﺎی ﺟﺒﺎر ﺑﺎ ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﺰاداری ﺑﺮای اﻣﺎم
ﺣﺴﯿﻦ -ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم -ﭼﯿﺴﺖ؟!
ﭼﺮا ﺣﺎدﺛﻪ ﻋﺎﺷﻮرا و ﻧﻬﻀﺖ ﻣﻘﺪس ﺣﺴﯿﻨﯽ -ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم -ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ
زﻣﺎن ﺷﻬﺮت و ﺟﻼﻟﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ؟!
ﺗﺠﻠﯿﻞ و ﺗﮑﺮﯾﻢ داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻧﻬﻀﺖ
ﻣﻘﺪس ﺣﺴﯿﻨﯽ )ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم(
راه ﻫﺎی ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻪ و ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ از ﻗﺪرت ﻋﻈﯿﻢ ﺗﺤﻘّﻖ
ﯾﺎﻓﺘﻪ در اﯾﻦ ﻧﻬﻀﺖ ﻣﻘﺪس ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺟﻬﺎﻧﯽ.
از ﻧﻈﺮ ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ ﻧﻬﻀﺖ ﻋﺎﺷﻮرا در ﭼﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﻗﺮار
دارد؟!

اﯾﻦ ﺳﺆاﻻت و ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮی ﻻزم اﺳﺖ درﺑﺎره ﻧﻬﻀﺖ ﻋﺎﺷﻮرا ﻣﻮرد
ﺗﻮﺟﻪ و ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد و از ﻣﺤﺒﺖ ﻗﻠﺒﯽ ﺷﺪﯾﺪ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻓﺘﺎر ﺷﮑﻮﻫﻤﻨﺪ ﺣﻀﺮت ﺳﯿﺪاﻟﺸﻬﺪاء اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ -ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم -و
ﯾﺎران وﻓﺎدارش و از اﺷﺘﯿﺎق ﺷﺪﯾﺪ ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ﺑﻪ ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﺰاداری آن
ﺣﻀﺮت ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻋﻈﻤﺖ آن اﻧﺠﺎم ﺑﮕﯿﺮد.
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻت ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﻓﺸﺮده ای درﺑﺎره ﺑﻌﻀﯽ از ﻧﮑﺎت ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﻣﯽ
ﭘﺮدازﯾﻢ و در ﺿﻤﻦ اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻌﻀﯽ از ﺳﺆاﻻت ﮐﻪ از ﻃﺮف ﻋﺪه ای
ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽآﯾﺪ ﻫﻢ ،ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﭼﺮا ﺣﺎدﺛﻪ ﻋﺎﺷﻮرا در اﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮت ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده
اﺳﺖ؟!
ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﯿﺎر ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ درﺑﺎره ﺣﺎدﺛﻪ ﻧﻬﻀﺖ ﻋﺎﺷﻮرا ﻣﯿﺰان ﺷﻬﺮت
ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺟﻬﺎﻧﯽ آن ﺑﯿﻦ ﺣﻮادث دﯾﮕﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﯿﻦ ﻋﻠﻞ و
ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺷﻬﺮت اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ و ﻋﻈﻤﺖ ﺗﺠﻠّﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ از اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ،
ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﻢ:
ﯾﮑﻢ :ﺗﺠﻠﯿﻞ و ﺗﻌﻈﯿﻢ وﺟﻮد ﻣﺒﺎرک رﺳﻮل ﺧﺪا -ﺻﻠّﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ و آﻟﻪ
و ﺳﻠّﻢ -از آن ﺣﺎدﺛﻪ ﻗﺒﻞ از زﻣﺎن وﻗﻮﻋﺶ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺠﻠﯿﻞ اﻣﺎﻣﺎن
ﻣﻌﺼﻮم -ﻋﻠﯿﻬﻢ اﻟﺴﻼم -از آن .در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻗﻄﻌﻪ ای از ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻗﺒﻠﯽ
را ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ:
»در ﺳﯿﺮه ﺷﺮﯾﻒ آن ﺣﻀﺮت آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺣﺴﯿﻦ )ع( ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ و اﯾﻦ
ﻧﻮزاد ﻣﺒﺎرک را ﺑﻪ ﺣﻀﻮرش آوردﻧﺪ ،آن ﺣﻀﺮت او را در آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺖ و

ﺑﻮﺳﯿﺪ و ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮد و از ﺣﺎدﺛﻪ ﺷﻬﺎدت او ﺧﺒﺮ داد .ﺧﺒﺮ دادن از
ﺣﺎدﺛﻪ ﺷﻬﺎدت ﺣﻀﺮت ﺣﺴﯿﻦ )ع( در ﺳﯿﺮه ﺷﺮﯾﻒ رﺳﻮل ﺧﺪا )ص( ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﮑﺮ ّر اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
از وﺟﻮد ﻣﺒﺎرک اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﻠﯽ )ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم( ﻫﻢ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
آن ﺣﻀﺮت از ﻣﻮﺿﻮع ﺷﻬﺎدت ﺣﻀﺮت ﺣﺴﯿﻦ )ع( ﺧﺒﺮ داده و ﺑﺮای او ﮔﺮﯾﻪ
ﮐﺮده اﺳﺖ .و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﻣﺠﺘﺒﯽ )ع( آن ﺣﺎدﺛﻪ را ﭘﯿﺸﮕﻮﺋﯽ ﮐﺮده
و ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﺣﺴﯿﻦ )ع( ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:
»ﻻ ﯾَﻮمَ ﮐ َﯿﻮﻣِﮏ َ ﯾﺎ اَﺑﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ« ﯾﻌﻨﯽ ﻫﯿﭻ روزی ﻣﺜﻞ روز
]ﺷﻬﺎدت[ ﺗﻮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ ،آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﻬﻀﺖ ﻣﻘﺪس
ﺣﺴﯿﻨﯽ و ﺣﺎدﺛﻪ ﻋﺎﺷﻮرا دارای ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﻣﻤﺘﺎز و اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ در ﺑﯿﻦ
ﺣﻮادث ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ادﯾﺎن آﺳﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
ﻋﻈﻤﺖ ﺣﺎدﺛﻪ ﻋﺎﺷﻮرا ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻋﺎﻃﻔﯽ آن ﻣﺮﺑﻮط ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﯾﻌﻨﯽ
اﯾﻦ ﺗﺠﻠﯿﻞ و ﺗﻌﻈﯿﻢ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ و اﻧﺤﺼﺎری ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﻮع ﻣﻈﻠﻮﻣﯿﺖ ﺣﻀﺮت
ﺳﯿﺪاﻟﺸﻬﺪاء اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ )ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم( و اﺻﺤﺎب آن ﺑﺰرﮔﻮار و ﺷﺪت
ﻣﺼﯿﺒﺖ ﻫﺎی آن ﺑﺰرﮔﻮار ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻈﻤﺖ اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ اﺑﻌﺎد وﺳﯿﻊ ﺗﺮ و
ﺟﻬﺎت ﻣﺘﻌﺪدی دارد.
ﻋﻈﻤﺖ و ﻗﺪاﺳﺖ و ﻗﺪرﺗﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه و اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ
ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻧﻪ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ )ع( و اﺻﺤﺎﺑﺶ اﻫﻤﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺮﺗﺮ و ﺑﺎﻻﺗﺮ
و ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ از ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺤﻮه ﺷﻬﺎدت و ﺣﻮادث ﻋﺎﻃﻔﻪ ﺑﺮ اﻧﮕﯿﺰ روز آﺧﺮ
ﻋﻤﺮ آن ﭘﺎﮐﺎن و ﺑﺰرﮔﻮاران دارد .در اﺛﺮ ﻧﺤﻮه رﻓﺘﺎر اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ )ع(
و اﺻﺤﺎب و ﻫﻤﺮاﻫﺎن آن ﺑﺰرﮔﻮار ﻗﺪرﺗﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ
ﺣﯿﺎت ﻣﺴﺘﻤﺮ و داﺋﻤﯽ دﯾﻦ ﺗﻮﺣﯿﺪی و ﺑﻘﺎی ﺟﻼﻟﺖ آن ﺷﺪه اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﻫﻤﻪ آﻣﻮزش ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و اﺧﻼﻗﯽ و ﻗﺪاﺳﺖ ﻫﺎی رﻓﺘﺎری
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﺧﺪا و ﻫﻤﻪ ﻓﻀﺎﺋﻞ اﺧﻼﻗﯽ و ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ آن ﺑﺰرﮔﻮاران اﺣﯿﺎء ﺷﺪه
و رﻧﮓ ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺗﺠﻠﯿﻞ از ﻧﻬﻀﺖ ﻣﻘﺪس و ﺷﮑﻮﻫﻤﻨﺪ
ﺣﺴﯿﻦ )ع( ﺗﺠﻠﯿﻞ از ﺗﻮﺣﯿﺪ و ﺧﺪاﭘﺮﺳﺘﯽ ،ﺗﺠﻠﯿﻞ از ﻫﻤﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﺧﺪا،
ﺗﺠﻠﯿﻞ از وﺣﯽ ﭘﺮوردﮔﺎر و ﺗﺠﻠﯿﻞ از ﻧﻤﺎز و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ و
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎن ﻫﺎ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از آزادﮔﯽ و ﺟﻮاﻧﻤﺮدی و ﻧﻮﻋﺪوﺳﺘﯽ
و ﻫﻤﻪ ﻓﻀﺎﺋﻞ اﺧﻼﻗﯽ در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ.
ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﻣﮑﺮ ّر وﺟﻮد ﻣﺒﺎرک رﺳﻮل ﺧﺪا )ص( و اﺋﻤّﻪ اﻫﻞ اﻟﺒﯿﺖ )ع(
ﺑﺮای ﺗﻌﻈﯿﻢ ﺣﻀﺮت ﺣﺴﯿﻦ )ع( و ﻧﻬﻀﺖ ﻣﻘﺪس او و ﻋﺰاداری ﺑﺮای اﺣﯿﺎء
)(1

ﺷﻌﺎﺋﺮ ﺣﺴﯿﻨﯽ )ع( ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺖ«.

ﭘﺲ ﻣﯽﺷﻮد ﮔﻔﺖ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﺷﻬﺮت و اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ،رﻓﺘﺎر
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم -ﺻﻠّﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ و آﻟﻪ و ﺳﻠّﻢ -و اﻣﺎﻣﺎن ﻣﻌﺼﻮم-
ﻋﻠﯿﻬﻢ اﻟﺴﻼم -درﺑﺎره آن ﺑﻮده اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ اﻫﻤﯿﺖ آن ﺣﺎدﺛﻪ در ﺳﯿﺮه
ﺷﺮﯾﻒ رﺳﻮل ﺧﺪا -ﺻﻠّﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ و آﻟﻪ و ﺳﻠّﻢ -در ﺣﺪ ّی ﺑﻮد ﮐﻪ ده
ﻫﺎ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از وﻗﻮع آن و از زﻣﺎن ﺗﻮﻟﺪ ﺣﻀﺮت ﺣﺴﯿﻦ -ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم-
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ آن ﺣﻀﺮت ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و درﺑﺎره آن اﺧﺒﺎری ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﭘﯿﺸﮕﻮﺋﯽ از ﻧﻮع ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻬﺮت و ﺟﻼﻟﺖ ﺣﺎدﺛﻪ ﻋﺎﺷﻮرا و ﻋﻼﻗﻪ و اﺷﺘﯿﺎق
اﻧﺴﺎن ﻫﺎی زﯾﺎد در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﺻ ِﺮﻓﺎً ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻋﺎﻃﻔﯽ آن ﺣﺎدﺛﻪ
ﻣﺮﺑﻮط ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ،ﭼﻮن در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﯿﺎت اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺣﻮادث ﺣﺰن اﻧﮕﯿﺰ
زﯾﺎدی ﺑﺮای ﺑﻌﻀﯽ از آن ﻫﺎ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه اﺳﺖ و در آن ﺣﻮادث ﻋﺪه زﯾﺎدی
از اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻈﻠﻮﻣﺎﻧﻪ و ﺣﺰن اﻧﮕﯿﺰ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ .و ﺑﻌﻀﯽ
از آن ﻫﺎ ﻫﻢ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻗﺪﺳﯽ داﺷﺘﻨﺪ و از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﺧﺪا و ﻣﺼﻠﺤﺎن
آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺜﻞ ﺣﻀﺮت ﯾﺤﯿﯽ و ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺰن اﻧﮕﯿﺰ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن
او! ﮐﻪ وﺟﻮد ﻣﺒﺎرک ﺣﻀﺮت ﺣﺴﯿﻦ -ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم -ﻫﻢ ،از آن ﺣﺎدﺛﻪ زﯾﺎد
ﯾﺎد ﻣﯽﮐﺮد ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص در روزﻫﺎی آﺧﺮ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ روز ﻋﺎﺷﻮرا.
ﻣﺮاد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ و ﯾﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻨﺤﺼﺮ اﯾﻦ ﺗﮑﺮﯾﻢ و ﺗﺠﻠﯿﻞ
از ﺣﻀﺮت ﺳﯿﺪاﻟﺸﻬﺪاء و ﺣﺎدﺛﻪ ﺷﻬﺎدت او ،ﻓﻘﻂ اﺻﻞ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﻬﺎدت و
ﻣﯿﺰان ﻇﻠﻤﯽ ﮐﻪ درﺑﺎره آن ﺣﻀﺮت و ﻫﻤﺮاﻫﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ،
ﭼﻮن ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎی ﻋﻈﯿﻤﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻮرد ﻇﻠﻢ واﻗﻊ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت
رﺳﯿﺪهاﻧﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ وﺟﻮد ﻣﺒﺎرک اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﻠﯽ -ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم -و
ﺣﻀﺮت ﺻﺪﯾﻘﻪ ﻃﺎﻫﺮه ،ﻓﺎﻃﻤﻪ زﻫﺮا -ﺳﻼم اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻬﺎ -ﮐﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر
اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ -ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم -ﺑﻮدﻧﺪ و اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﻣﺠﺘﺒﯽ -ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم،-
ﺑﺮادر ﺑﺰرﮔﻮار آن ﺣﻀﺮت و ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ ﻃﺒﻖ ﮐﻼم ﺧﻮد اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ-
ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم -از او اﻓﻀﻞ ﺑﻮدﻧﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺧﺒﺮ دادن رﺳﻮل ﺧﺪا -ﺻﻠّﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ و آﻟﻪ و ﺳﻠّﻢ -و
ﻣﻌﻠﻤﺎن آﺳﻤﺎﻧﯽ -ﻋﻠﯿﻬﻢ اﻟﺴﻼم -از ﺣﺎدﺛﻪ ﻋﺎﺷﻮرا و ﺷﻬﺎدت ﺣﻀﺮت
ﺳﯿﺪاﻟﺸﻬﺪاء -ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم -و ﺗﻌﻈﯿﻢ ﺧﺎص آن ﺣﺎدﺛﻪ ﻃﺒﻌﺎً ﻋﻠﺖ ﺣﮑﯿﻤﺎﻧﻪ
ای داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ای ﺷﺪ و ﺑﻌﺪاً ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ
ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ) .ان ﺷﺎء اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ(
دوم :ﺗﻌﻈﯿﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ دﯾﻨﯽ از اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ و ﺣﺘﯽ ﻋﺪه ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﮔﺬاری از اﻓﺮاد ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻠﺖ ﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺴﯿﺤﯽ از آن .ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺠﻠﯿﻞ و
ﺗﻌﻈﯿﻢ ﻧﻬﻀﺖ ﻋﺎﺷﻮرا ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﺷﯿﻌﯿﺎن و ﺣﺘﯽ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ از ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺮﻗﻪ ﻫﺎ
ﻧﺒﻮده ،ﺑﻠﮑﻪ اﻓﺮادی از ﻣﻠﻞ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﺧﻄﺒﺎ و اﻫﻞ

ﻗﻠﻢ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻘﺸﯽ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺷﯿﻌﯿﺎن و ﭘﯿﺮوان ﺧﺎﻧﺪان
رﺳﺎﻟﺖ در ﻣﻘﺎم رﻓﯿﻌﯽ در ﻓﻀﺎی اﯾﻦ ﺗﺠﻠﯿﻞ و ﺗﻌﻈﯿﻢ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻋﻈﯿﻤﯽ را ﻋﻬﺪه دار ﺑﻮده اﻧﺪ! ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﻤﻞ
ﺧﻄﺮات ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺣﺘﯽ ﺧﻄﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﺑﺪﺳﺖ ﻋﻤﺎل ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﺎی ﺟﺒّﺎر ﭘﺮﭼﻢ
ﺑﺎﺷﮑﻮه ﻋﺰای ﺣﺴﯿﻨﯽ -ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم -و ﺳﻨّﺖ ﻣﻘﺪس زﯾﺎرت ﺣﺮم آن
ﺑﺰرﮔﻮار را ﺑﺮﻗﺮار و آن را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﻃﺒﻌﺎً اﻓﺮاد و ﮔﺮوه ﻫﺎی
ﻓﻌﺎل در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﭘﯿﺮوان دﯾﻦ ﺗﻮﺣﯿﺪی و وﺟﻮد ﻣﺒﺎرک رﺳﻮل ﺧﺪا -ﺻﻠّﯽ
اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ و آﻟﻪ و ﺳﻠّﻢ -و اﻣﺎﻣﺎن ﻣﻌﺼﻮم -ﻋﻠﯿﻬﻢ اﻟﺴﻼم -ﺑﻮده اﻧﺪ.
ﻋﺰاداری ﺑﺮای اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ -ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم -و ﺑﺮﻗﺮاری اﯾﻦ ﺳﻨّﺖ ﺷﺮﯾﻒ
ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺟﻨﺒﻪ ﻣﺮدﻣﯽ داﺷﺘﻪ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﺎی ﺑﺎﺻﻄﻼح دﯾﻨﯽ ﻧﻘﺶ ﻗﺎﺑﻞ
ذﮐﺮی در اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎً و ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﺎ در
ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻮاﻧﻌﯽ در اﯾﻦ راه اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﻬﺎ زﯾﺎرت
ﺣﺮم اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ -ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم -را ﯾﮏ ﺟﺮم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و
ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﻫﺎ و ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎ و ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻫﺎﺋﯽ ﻫﻢ ﺑﺮای زاﺋﺮان اﯾﺠﺎد ﻣﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ و ﭼﻨﺪ ﺑﺎر آن ﺣﺮم ﺷﺮﯾﻒ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﺑﻌﻀﯽ از ﺣﮑﺎم ﻣﻮرد ﻏﺎرت
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺷﺪ و ﻋﺪه زﯾﺎدی از زاﺋﺮان و ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺷﻬﺮ ﮐﺮﺑﻼ
در ﺣﻤﻼت ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ،ﮐﻪ ﻋﻈﯿﻢ ﺗﺮﯾﻦ آن ﺣﻮادث ﺣﻤﻠﻪ وﻫﺎﺑﯿﺎن
ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﮐﺮﺑﻼ در زﻣﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ و ﮐﺸﺘﺎر ﻋﻈﯿﻤﯽ از زن ﻫﺎ و ﮐﻮدﮐﺎن و
اﻓﺮاد ﻣﺴﻦ در آن ﺷﻬﺮ و ﻏﺎرت ﺣﺮم ﻣﻘﺪس ﺣﺴﯿﻨﯽ -ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم -و
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺮدم ﺑﻮد و آﺧﺮﯾﻦ آن ﺣﻮادث ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻌﺜﯽ ﺑﻪ
ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ -ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم -و ﮐﺸﺘﻦ ﻋﺪه زﯾﺎدی از زاﺋﺮان
ﺑﻮد.
اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻌﺪاد اﻧﺪﮐﯽ از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﺎ ﻫﻢ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻋﻠﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ
و ﻏﯿﺮ آن ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﺰاداری و زﯾﺎرت ﺣﺮم ﺣﺴﯿﻨﯽ -ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم -را ﺗﺠﻠﯿﻞ
و ﺗﻌﻈﯿﻢ ﻧﻤﻮده و از آن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ .و ﺑﻪ ﻧﺤﻮی در آن ﻣﺮاﺳﻢ
ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ.
اﻣﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﺰاداری و زﯾﺎرت ﮐﺎﻣﻼ ً ﺟﻨﺒﻪ ﻣﺮدﻣﯽ داﺷﺘﻪ
و ﺗﻤﺎﯾﻼت ﻗﻠﺒﯽ و اﺷﺘﯿﺎق ﺷﺪﯾﺪ دوﺳﺘﺪاران و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺑﻪ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ-
ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم -و ﺷﯿﻌﯿﺎن او ﺳﺒﺐ ﺑﺮﻗﺮاری ﺳﻨّﺖ ﺟﻠﯿﻞ زﯾﺎرت و ﻋﺰاداری
ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺳﻮم :اراده ﺧﺎص و ﺳﻨﺖ ﻫﺎی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺧﺪای ﺳﺒﺤﺎن .از ﺗﺪﺑﺮ در
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻖ آن روﺷﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺴﯿﺎر
ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﺎ ﻗﺪرﺗﯽ ﻓﻮق ﻋﺎدی اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﻋﻈﯿﻢ داﺋﻤﯽ را ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮده
اﺳﺖ و آن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اراده ﺧﺎص ﭘﺮوردﮔﺎر ﻋﺎﻟﻤﯿﺎن و ﺑﻌﻀﯽ از ﺳﻨﺖ

ﻫﺎی داﺋﻤﯽ ﻻﯾﺘﻐﯿﺮ او .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﻋﻈﯿﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و
ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺑﺮﻗﺮاری آن ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ از ﻃﺮف ﺑﻌﻀﯽ
ﺣﮑﻮﻣﺘﻬﺎ و ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺴﺘﻤﺮ آن اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن ذات ﻗﺪوس اﻟﻠﻪ
ـ ﺟﻞ ﺟﻼﻟﻪ ـ و اراده و ﻣﺸﯿﺖ ﺧﺎص او وﺟﻮد داﺷﺖ و اﯾﻦ اراده ﻫﻢ
داﺋﻤﺎً ﺑﺮﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
در اداﻣﻪ ﺗﺪﺑﺮ در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع و ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻖ آن آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ آن
دو ﻋﺎﻣﻞ ﻗﺒﻠﯽ ﻫﻢ از ﺟﻠﻮه ﻫﺎ و آﺛﺎر ﻫﻤﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ
اراده ﺧﺎص ﺧﺪای ﺳﺒﺤﺎن و اﻣﺮ او ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺠﻠﯿﻞ و ﺗﻌﻈﯿﻢ وﺟﻮد ﻣﺒﺎرک
رﺳﻮل ﺧﺪا ـ ﺻﻠﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ و آﻟﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺷﺪه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻤﺎن اراده
ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﺗﻌﻈﯿﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ دﯾﻨﯽ و دﯾﮕﺮان از اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن
ﻗﺪﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
از آﯾﺎت ﻣﺘﻌﺪدی در ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ ﺑﺮﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺪای ﺳﺒﺤﺎن ﺳﻨﺖ ﻫﺎﺋﯽ را
در ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻧﻈﺎم ﻋﺎﻟﻢ و ﺑﺮﻗﺮاری آن از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻫﻤﺎن
ﺳﻨﺖ ﻫﺎ و ﺗﺤﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ آﻧﻬﺎ ﻗﺮار دارد.
ﺳﻨﺖ ،ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﻪ ،روش و ﻗﺎﻧﻮن ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﺮاد از ﺳﻨﺖ ﻫﺎی ﺧﺪای
ﺳﺒﺤﺎن ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ او در ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮده و ﻧﻈﺎم ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺒﺘﻨﯽ
ﺑﺮ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ .و ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﻧﻈﺎم ﻋﺎﻟﻢ ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪ ﮐﻪ از
اراده ذات ﻗﺪوس اﻟﻠﻪ ـ ﺟﻞ ﺟﻼﻟﻪ ـ در ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪه و اﺳﺘﻤﺮار
ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
در آﯾﺎﺗﯽ از ﻗﺮآن ﺑﻪ اﺻﻞ ﻣﻮﺿﻮع و ﺟﻬﺎﺗﯽ از آن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ از ﻃﺮف اراده و ﻗﺪرت ﭘﺮوردﮔﺎر ﻋﺎﻟﻤﯿﺎن ﺳﻨﺖ ﻫﺎ و
ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ در ﻋﺎﻟﻢ و ﻓﻀﺎی زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ
ﻓﺮﻣﻮد:
» ﺳ ُﻨَّﺔ َ اﻟﻠ َّﻪِ اﻟ َّﺘ ِﻲ ﻗ َﺪ ْ ﺧ َﻠ َﺖْ ﻣ ِﻦ ْ ﻗ َﺒْﻞ ُ وَ ﻟ َﻦ ْ
ﺗ َﺠ ِﺪ َ ﻟ ِﺴ ُﻨَّﺔِ اﻟﻠ َّﻪِ ﺗ َﺒْﺪ ِﻳﻼً « )اﻟﻔﺘﺢ (23/ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻨﺖ ﺧﺪاﺳﺖ
ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ً ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮده و ﺑﺮای ﺳﻨﺖ ﺧﺪا ﻫﺮﮔﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﯾﺎﻓﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮد:
» ﺳ ُﻨَّﺖَ اﻟﻠ َّﻪِ اﻟ َّﺘ ِﻲ ﻗ َﺪ ْ ﺧ َﻠ َﺖْ ﻓ ِﻲ ﻋ ِﺒَﺎدِهِ وَﺧ َﺴ ِﺮ َ
ﻫ ُﻨَﺎﻟ ِﻚ َ اﻟ ْﻜ َﺎﻓ ِﺮ ُونَ « )ﻏﺎﻓﺮ (85/ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﺳﻨﺖ ﺧﺪاﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
از ﻗﺒﻞ درﺑﺎره ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻮده و آﻧﺠﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻓﺮان
]ﻧﺎﺑﺎوران[ دﭼﺎر ﺧﺴﺮان ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

و درﺑﺎره ﺛﺒﻮت و ﺗﻐﯿﯿﺮﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮدن ﺳﻨﺖ ﻫﺎی ﺧﺪا ﻓﺮﻣﻮد:
» ﻓ َﻬ َﻞ ْ ﻳَﻨْﻈ ُﺮ ُونَ إِﻻَّ ﺳ ُﻨَّﺖَ اﻷْ َوَّﻟ ِﻴﻦ َ ﻓ َﻠ َﻦ ْ ﺗ َﺠ ِﺪ َ
ﻟ ِﺴ ُﻨَّﺖِ اﻟﻠ َّﻪِ ﺗ َﺒْﺪ ِﻳﻼً
وَﻟ َﻦ ْ ﺗ َﺠ ِﺪ َ ﻟ ِﺴ ُﻨَّﺖِ اﻟﻠ َّﻪِ
ﺗ َﺤ ْﻮ ِﻳﻼً « )ﻓﺎﻃﺮ (43/ﯾﻌﻨﯽ :ﭘﺲ آﯾﺎ ﺟﺰ ﺳﻨﺖ ]ﺧﺪا درﺑﺎره[
ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن را اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ ،و ]درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ[ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺮای ﺳﻨﺖ ﺧﺪا
ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﯾﺎﻓﺖ و ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺮای ﺳﻨﺖ ﺧﺪا دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ]و ﺗﻐﯿﯿﺮ[
ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﯾﺎﻓﺖ.
از اﯾﻦ آﯾﺎت و آﯾﺎت دﯾﮕﺮی در ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﺑﺮﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ
ﺧﺪای ﺳﺒﺤﺎن در ﻋﺎﻟﻢ ﺳﻨﺖ ﻫﺎ و ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮده اﺳﺖ و آن ﺳﻨﺖ
ﻫﺎ ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ و ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮﻗﺮار و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ارﺗﺒﺎط

ذﮐﺮاﻟﻠﻪ ﺑﺎ ﺳﻨﺖ ﻫﺎی او

ﯾﮑﯽ از ﺳﻨﺖ ﻫﺎی ﺧﺪای ﺳﺒﺤﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ او را ذﮐﺮ و ﯾﺎد
ﮐﻨﺪ ،ﻣﺘﻘﺎﺑﻼ ً آن ذات اﻗﺪس ﻫﻢ او را ﯾﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺒﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ در ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﻓﺮﻣﻮد:
َ
» ﻓ َﺎذ ْﻛ ُﺮ ُوﻧ ِﻲ أ ذ ْﻛ ُﺮ ْﻛ ُﻢ ْ وَاﺷ ْﻜ ُﺮ ُوا ﻟ ِﻲ وَﻻَ ﺗ َﻜ ْﻔ ُﺮ ُونِ
« )اﻟﺒﻘﺮه (152/ﯾﻌﻨﯽ :ﻣﺮا ﯾﺎد ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را ﯾﺎد ﮐﻨﻢ و ﺷﮑﺮ ﻣﺮا
ﺑﺠﺎی آورﯾﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﻔﺮ ﻧﻮرزﯾﺪ .در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ و در ﺗﻮﺿﯿﺢ
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﻄﻌﻪ ای از ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﻗﺒﻠﯽ را ﻧﻘﻞ ﻣﯽ
ﮐﻨﯿﻢ:
» ﻣﺎ ﻗﺒﻞ از ﺑﯿﺎن ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﺣﻮادث ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﻧﻬﻀﺖ ﺷﮑﻮﻫﻤﻨﺪ ﻋﺎﺷﻮرا و
آﺛﺎر و ﻧﺘﺎﯾﺞ آن ﺣﺎدﺛﻪ ﻋﻈﯿﻢ در آن ﻣﻨﻄﻘﻪ و آن زﻣﺎن و ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ و
در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن ،ﻻزم اﺳﺖ ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ آن ﻋﻈﻤﺖ و ﻗﺪرت ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه را
ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ .اﺷﺘﯿﺎق ﻗﻠﺒﯽ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ
)ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم( ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺷﯿﻌﯿﺎن ،و ﺣﺘﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ،ﺑﻠﮑﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﺎی
زﯾﺎدی از ﻣﻠﯿﺖ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ و ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﻋﻤﻮم آزاد اﻧﺪﯾﺸﺎن و ﻋﻼﻗﻪ
ﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﻓﻀﺎﺋﻞ اﺧﻼﻗﯽ ،ﮐﻪ از ﺣﻘﺎﯾﻖ اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﻣﻄ ّﻠﻊ ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﯾﮏ
ﻣﻮﺿﻮع ﻋﺎدی از ﻧﻮع ﺣﻮادث ﻣﺘﻌﺎرف ﺑﯿﻦ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ
ﺣﺎدﺛﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﯽ دارد ﮐﻪ آن را ﺑﯿﻦ ﻫﻤﻪ ﺣﻮادث ﺗﺎرﯾﺦ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن
ﻫﺎ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﻗﺮار داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﯿﺮی و ﺷﺒﯿﻬﯽ ﺑﺮای آن و
ﻣﺴﺎوی ﺑﺎ آن وﺟﻮد ﻧﺪارد.
از ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﻋﻈﯿﻢ ﯾﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ
اﺷﺘﯿﺎق ﻗﻠﺒﯽ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺠﻠﯿﻞ از اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ )ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم( و ﻧﻬﻀﺖ

ﻣﻘﺪس ﻋﺎﺷﻮرا ،اراده ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ ،ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﻗﺒﻼ ً در
ﻣﻘﺎﻟﻪ ای ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان» :ﻋﻈﻤﺖ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺣﺎدﺛﻪ ﻋﺎﺷﻮرا« ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺷﻤﺎره ۱۰
در ﺑﺨﺶ »ﮐﻼم اﯾﺎم« ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ.
اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﻋﻈﯿﻢ ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن و داﺋﻤﯽ و رو ﺑﻪ ازدﯾﺎد و ﮔﺴﺘﺮش را،
اراده و ﻗﺪرت ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮده اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ آﯾﺎﺗﯽ از
ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ در ﻣﺮﺗﺒﻪ ای ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ ﺗﺠﻠّﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ آﯾﻪ ذﯾﻞ
ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮد:
َ
»ﻓ َﺎذ ْﻛ ُﺮ ُوﻧ ِﻲ أ ذ ْﻛ ُﺮ ْﻛ ُﻢ ْ« )اﻟﺒﻘﺮة (۱۵۲/ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮا ﯾﺎد ﮐﻨﯿﺪ،
ﺗﺎ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺷﻤﺎ را ﯾﺎد ﮐﻨﻢ .اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ )ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم( و ﯾﺎران ﻗﻬﺮﻣﺎن
او ،در اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ »ذﮐﺮاﻟﻠﻪ« را در ﺳﻄﺢ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻢ ﻃﺒﻖ ﺳﻨﺖ ﻫﺎی ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮدش و ﻃﺒﻖ وﻋﺪه ای ﮐﻪ ﺑﻪ
اﻧﺴﺎن ﻫﺎ داده اﺳﺖ .ذﮐﺮ آن ﺑﺰرﮔﻮار و ﯾﺎراﻧﺶ را در ﺳﻄﺢ ﻋﺎﻟﻢ و در
ﺑﺴﺘﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﻗﻄﻊ ﻧﺸﺪﻧﯽ و رو ﺑﻪ
ازدﯾﺎد!
اﻣﺎم )ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم( و ﯾﺎران اﻧﺪک او ﺑﺮای ﺗﺠﺴ ّﻢ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﺣﻘﺎﯾﻖ
دﯾﻦ ﺗﻮﺣﯿﺪی و ﻣﻌﺎرف آن ،ﻣﺼﯿﺒﺖ ﻫﺎ و ﺳﺨﺘﯽ ﻫﺎﺋﯽ را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮده اﻧﺪ
ﮐﻪ اﮔﺮ آن ﻣﺼﯿﺒﺖ ﻫﺎ و ﺳﺨﺘﯽ ﻫﺎ ﺻﻮرت ﺗﺠﺴ ّﻢ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﺮد و ﺑﺮ ﮐﻮه
ﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ رﯾﺸﻪ داری ﻧﺎزل ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ،آن ﮐﻮه ﻫﺎ از ﻫﻢ ﻣﯽ ﭘﺎﺷﯿﺪ.
اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ آن ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ﻋﺮﺻﻪ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻋﺎﻟﻤﯿﺎن از اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﮐﻮه
ﻫﺎی رﯾﺸﻪ دار ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد.
آن ﻫﺎ از ﺣﺮﯾﻢ دﯾﻦ ﺧﺪا دﻓﺎع ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺎﻧﻊ اﺧﺘﻼط آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﻫﺎی ﺑﺸﺮی ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎی ﭘﺎک و زﻻل وﺣﯽ ﺷﺪﻧﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻢ ﺑﻪ وﻋﺪه
ﻫﺎی ﺧﻮد در زﻣﯿﻨﻪ ﺟﻬﺎد ﺷﮑﻮﻫﻤﻨﺪ آن ﻫﺎ ﻋﻤﻞ ﮐﺮد و آن ﻫﺎ را در آن
اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﺷﮑﻮﻫﻤﻨﺪ ﯾﺎری ﮐﺮد و ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ و ﻣﻘﺪس آن ﻫﺎ در ﺳﻄﺢ
ﺟﻬﺎن ﺗﺤﻘّﻖ ﺑﺨﺸﯿﺪ.
اﻣﺎ ﻻزم اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ ﭼﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺣﺎدﺛﻪ در اﯾﻦ ﺣﺪ ﻋﻨﺎﯾﺖ دارد؟! ﮐﺪام ﺟﻬﺖ اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ دارای آن ﻋﻈﻤﺖ
اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن اﺳﺖ؟! آﯾﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺎص اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﺠﻬﺖ ﺷﺪت ﻇﻠﻤﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﮔﺮوﻫﯽ از اوﻟﯿﺎء ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺷﺨﺺ ﺣﻀﺮت ﺳﯿﺪاﻟﺸﻬﺪاء
)ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم( ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺷﺪت ﻣﺼﯿﺒﺖ ﻫﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ آن
ﺣﻀﺮت و ﻫﻤﺮاﻫﺎﻧﺶ وارد ﺷﺪه و آن ﻫﺎ آن ﻣﺼﯿﺒﺖ ﻫﺎ را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮده
اﻧﺪ؟! آﯾﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﻈﻠﻮﻣﺎﻧﻪ اﻣﺎم و ﯾﺎراﻧﺶ آن ﻫﻢ ﺟﻠﻮ ﭼﺸﻢ ﺑﺎﻧﻮان
ﺣﺮم آن ﺣﻀﺮت و ﮐﻮدﮐﺎﻧﺶ ،ﺟﻬﺖ اﺻﻠﯽ اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟! آﯾﺎ

ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻋﻈﯿﻢ اﺧﻼﻗﯽ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ )ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم( و ﯾﺎراﻧﺶ ﻋﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﺟﻼﻟﺖ
ﺷﺪه اﺳﺖ؟!
در ﺟﻮاب اﯾﻦ ﺳﺆاﻻت و ﺳﺆاﻻت دﯾﮕﺮی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮔﻔﺖ اﮔﺮ ﭼﻪ
اﯾﻦ ﺟﻬﺎت ذﮐﺮ ﺷﺪه ،ﺗﻤﺎﻣﺎً در ﻋﻈﻤﺖ اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ دﺧﯿﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ اﻣﺎ
ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ آن ﻋﻈﻤﺖ ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻫﺎ اﺳﺖ ﭼﻮن در ﺗﺎرﯾﺦ زﻧﺪﮔﯽ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﺧﺪا و اﻣﺎﻣﺎن ﻣﻌﺼﻮم )ﻋﻠﯿﻬﻢ اﻟﺴﻼم( ﺣﻮادث ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺑﺎر
زﯾﺎدی ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه و ﻋﺪه زﯾﺎدی از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﺧﺪا ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﮐﺎﻓﺮان
ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺣﻮادث ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻫﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﺣﺰن اﻧﮕﯿﺰ ﺑﻮده
ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﺣﻀﺮت ﯾﺤﯿﯽ )ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم( ﮐﻪ ﺧﻮد ﺣﻀﺮت
اﺳﺖ .ﻣﺜﻞ ﺣﺎدﺛﻪ
اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ )ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم( ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﮑﺮر ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص در ﭼﻨﺪ روز آﺧﺮ
ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﺣﺎدﺛﻪ ﻋﺎﺷﻮرا ﺟﺮﯾﺎن ﺷﻬﺎدت آن ﺑﺰرﮔﻮار را ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﺮد« .
)(2

در ﺣﺎدﺛﻪ ﻋﺎﺷﻮرا ﺳﻨﺘﯽ از ﭘﺮوردﮔﺎر ﻋﺎﻟﻤﯿﺎن در ﺳﻄﺤﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ
ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن اﻓﺘﺎده و ﺗﻮﺿﯿﺢ آن اﯾﻨﮑﻪ :در ﺟﺮﯾﺎن آن ﻧﻬﻀﺖ ﻣﻘﺪس ﺑﺎ
ﺷﮑﻮه ﺣﺠﺖ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻋﺎﻟﻤﯿﺎن وﺟﻮد ﻣﺒﺎرک ﺣﻀﺮت ﺳﯿﺪاﻟﺸﻬﺪاء اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ
ـ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم ـ ﺑﺎ ﮔﺮوﻫﯽ اﻧﺪک از اوﻟﯿﺎء ﺧﺪای ﺳﺒﺤﺎن ﺑﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﺳﺨﺘﯽ
ﻫﺎ و ﻣﺸﻘﺖ ﻫﺎی ﻓﻮق ﻋﺎدی ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺒﺎرک و ﻧﻮراﻧﯽ »ذﮐﺮ اﻟﻠﻪ« را در
ﺳﻄﺤﯽ ﺑﺴﯿﺎر وﺳﯿﻊ و ﻣﺮﺗﺒﻪ ای ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﻟﺬا
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺧﻮد،
ﭘﺮوردﮔﺎر ﻋﺎﻟﻤﯿﺎن ﻫﻢ ﻃﺒﻖ ﺳﻨﺖ ﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ ﻗﻄﻌﯽ
ﯾﺎد آن ﺣﻀﺮت و ﻫﻤﺮاﻫﺎﻧﺶ را در ﺳﻄﺤﯽ ﺑﺴﯿﺎر وﺳﯿﻊ و ﻣﺮﺗﺒﻪ ای ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ! و ﭼﻮن رﻓﺘﺎر ﺷﮑﻮﻫﻤﻨﺪ ﺧﺎﻟﺼﺎﻧﻪ اﻓﺮاد
ﺳﭙﺎه ﺗﻮﺣﯿﺪ در ﮐﻨﺎر رﻫﺒﺮ آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺧﻮد و در ﻣﺴﯿﺮ اﻃﺎﻋﺖ از او ﺑﻄﻮر
ﮐﺎﻣﻞ و ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺮای ﺧﺪا و وﺟﻪ او ﺑﻮده ﻟﺬا ﻫﺮﮔﺰ ﮔ َﺮد ﻓﻨﺎ ﺑﺮ روی آن
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻧﺸﺴﺖ .ﭼﻮن اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﻃﻮﻓﺎن ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی را ﻋﻠﯿﻪ ﻇﺎﻟﻤﺎن
وﺗﺒﻬﮑﺎران و دﺷﻤﻨﺎن ﺧﺪا و دﺷﻤﻨﺎن اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﻧﺪ! و
آن ﻃﻮﻓﺎن ﻣﺒﺎرک ﻋﻠﯿﻪ ﻇﻠﻢ و ﻓﺴﺎد و ﮐﻔﺮ و ﻧﻔﺎق ﻫﺮﮔﺰ ﻓﺮو ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﻧﺸﺴﺖ .و ﺧﺪای ﺳﺒﺤﺎن ﻓﺮﻣﻮد» :ﻛ ُﻞ ُّ ﻣ َﻦ ْ ﻋ َﻠ َﻴْﻬ َﺎ ﻓ َﺎنٍ ،
ــﻚ َ ذ ُو اﻟ ْﺠ َﻼَ ل ِ وَاﻹْ ِﻛ ْـ
ــﻪُ ر َﺑِّـ
ــﻰ وَﺟ ْـ
وَﻳَﺒْﻘ َـ
ــﺮ َامِ
«)اﻟﺮﺣﻤﻦ26/ـ (27ﯾﻌﻨﯽ :ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺮروی آن ]زﻣﯿﻦ[ اﺳﺖ ﻓﺎﻧﯽ ﺷﻮﻧﺪه اﺳﺖ.
و وﺟﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرت ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺟﻼل و اﮐﺮام اﺳﺖ.
اﻟﯿﺎس ﮐﻼﻧﺘﺮی
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ﭘﺎورﻗﯽ ﻫﺎ:

 .1وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺣﮑﻤﺖ ﻃﺮﯾﻒ ،ﺑﺨﺶ ﮐﻼم اﯾﺎم ،ﺷﻤﺎره ﻋﻨﻮان -10» :ﻋﻈﻤﺖ
اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺣﺎدﺛﻪ ﻋﺎﺷﻮرا«
 .2ﻫﻤﺎن ،ﺷﻤﺎره و ﻋﻨﻮان 96» :ـ ﻋﺎﺷﻮرا ﻧﻬﻀﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان« )ﺑﺨﺶ
اول(

