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یکیگفت:یبوضوواردشوید...

آبهست!
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بیایید یک بار مه که شهد

به اهل کوفه حق بدهمی (به ناحق!)

که چرا امام حسنی را تنها گذاشتند؟
یکطرفهبهقاضینروید!

در جستجوی دالیلی برای رها رکدن

امام حسنی؟ع؟

14

منیشود...

باید رکبال را وتجیه رکد!

مقتلمگویقاتالنوتجیهگر...
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خدا انسان را آفرید
و انسان وتجیه را...
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مقدمه استاد
به جای مقدمه
آدمی بهطور ناخودآ گاه فرا میگیرد که به چه چیزهایی توجه کند و چه
چیزهایی را مورد توجه قرار ندهد ،زمان و مکان را چگونه تقسیم کند ،چگونه
گام بردارد و سخن بگوید یا هیکل خود را به کار گیرد ،چگونه با دیگران ارتباط
ً
برقرار کند و چگونه از عهد ه مسئولیتی برآید .اصوال پیشفرضها و انتظارهای
آدمی از گهوارهای که در آن است ،شکل میگیرد .بیشتر درسهای فرهنگی
با مشاهده و تقلید رفتارهای کسانی که برای نقش خاصی الگو و اسوه قرار
میگیرند یا مشاهده این الگوها در رسانههای جمعی آموخته میشود.
از آنجا که بیشتر آموختههای فرهنگی در ذهن ناخودآ گاه آدمی قرار
ً
دارد ،غالبا آدمی نمیداند چه میداند .آنچه که ذهن نامیده میشود ،در
واقع ،فرهنگ درونی شده است .یعنی هر کس بیانگر فرهنگ خود است و
فرهنگ هر کسی در وجودش خالصه شده است.
حضرت امام خمینی میفرمودند :ما هفتاد سال یا بیشتر است که
دانشگاه داریم ،از فرمان امیرکبیر تا حاال مدرسه داشتیم ،دانشگاه داریم.
نگذاشتند که مدرسهها و دانشگاهها درست درس بخوانند .فرهنگ ما هنوز
فرهنگ استعمار است .راه صالح یک مملکت ،فرهنگ آن مملکت است.
1
اصالح باید از فرهنگ شروع بشود.
رهبر معظم انقالب میفرمایند ... :این علوم انسانی که امروز رایج است،
ً
محتواهایی دارد که ماهیتا معارض و مخالف با حرکت اسالمی و نظام اسالمی
است ،متکی بر جهانبینی دیگری است ،حرف دیگری دارد .وقتی اینها رایج
 .1صحیفه امام ،ج  ،1ص 390
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شد ،مدیران بر اساس اینها تربیت میشوند ،همین مدیران میآیند در رأس
دانشگاه ،در رأس اقتصاد کشور ،در رأس مسائل سیاست داخلی و خارجی و
1
امنیت  ...قرار میگیرند.
پژوهشگر اندیشمند جناب حجتاالسالم سید علیاصغر علوی در اثر
ارزشمند خود تحت عنوان «آبروی علم» نسبت نهضت تولید علم با نهضت
حسینی را مقایسه و تحلیل کرده است .به بیان دیگر نهضت اباعبداهلل الحسین
بهعنوان پارادایم متعالی در نظر گرفته شد و بایستههای علمی و وظایف
دانشمندان که آن حضرت در جمع نخبگان ایراد فرمودند ،تبیین گردید .در
«نخستین مقتل مدیریتی» از دریچۀ مسائل مدیریت ،تاریخ عاشورا را مرور
میکند .راه فهم روضهها را مدیر بودن میداند .مفاهیم تعهد سازمانی،
برادری ،همکاری یا عدم همکاری را کسی بیشتر درک میکند که در این وادی
قدمی زده باشد .سازمانی را اداره کرده باشد و از مشکالت و مسائل سازمان
اطالعاتی داشته باشد .در «دانشگاه هویزه» به مسائل از حوز ه رفتار سازمانی
پرداخته است و در این اثر جدید« ،توجیه المسایل کربال» کران ه ناگشودهای
را گشوده است .هنگامی که عمل انسان با باورها و ارزشهای وی سازگاری
نداشته باشد ،آرامش ذهنی خود را از دست میدهد ،برای آرامسازی خود
دست به دلیلتراشی میزند و بهانههای فراوانی پیدا میکند .امید است
مدیران بیشتر با این آثار آشنا شوند تا با راز ماندگاری یعنی تلفیق منطق و
عاطفه آشنا شده و خستگیناپذیری در دستیابی به هدف را تجربه کنند.

 .1رهرب معظم انقالب1389/7/28 ،
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مقدمه

یکی از سنتهای الهی ،سنت امتحان و ابتالء است .بر اساس این سنت،
همه بشر باید امتحان شوند تا معلوم شود که عیار خلوصشان چه قدر است.
به عبارت دیگر ،چه قدر قول و فعلشان با هم یکی است.
خداوند در قرآن در مورد ضرورت امتحان برای بشر میفرماید« :آیا مردم
گمان كردند همین كه بگویند« :ایمان آوردیم» ،به حال خود رها مىشوند و
َ َ َ َّ َ ْ ُ َ ُ ُ َ
ْ
1
الن ُاس أ ْن ُیت َركوا أ ْن َیقولوا َآم ّنا َو ُه ْم لا ُیف َت ُنون>.
آزمایش نخواهند شد؟!»< أح ِسب
پس اگر گفتی« :ایمان دارم» ،باید منتظر امتحان الهی باشی .اگر گفتی:
«بنفسی انت یا اباعبداهلل» ،باید منتظر امتحان الهی باشی ،باید منتظر باشی که
یک جایی این جانت را فدای حسین کنی!
تا اینجا مشخص شد که راهی برای فرار از امتحانهای الهی نیست .پس
باید تالش کنیم که در امتحانهای الهی پیروز شویم و سربلند شویم .تعبیر
قرآن از پیروزی در امتحانات الهی تعبیر «احسن عمال» است یعنی کسانی در
امتحانات الهی موفق هستند که بهترین عمل را انجام دهند ،نه هر عمل خوبی
را! در کربال با حسین باشی ،نه اینکه در مدینه در تفسیر بگویی...
خداوند در قرآن میفرماید« :آن كس كه مرگ و حیات را آفرید تا شما را
بیازماید كه كدام یك از شما بهتر عمل را انجام میدهید ،و او شكستناپذیر
َ
َ
َّ
َََ َْْ َ َ ْ َ َ
یاة ِل َی ْب ُل َو ُك ْم أ ُّی ُك ْم أ ْح َس ُن َع َم ًلا َو ُه َو ْال َع ُ
زیز
و بخشنده است ».الذی خلق الموت و الح
ْ ُ
ال َغفور.2
با این نگاه باید همه رویدادها و اتفاقات زندگیمان را امتحان الهی
ببینیم .با توجه به نگاه قرآنی در امتحانات الهی ،دو حالت برای مومنان اتفاق
میافتد :یا «احسن عمال» (بهترین عمل) را انجام میدهند یا نمیدهند.
برای انجام «احسن عمال» دو گام باید طی شود:
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• شناخت «احسن عمال»
• عمل به «احسن عمال»
هر دو گام مشکل است .اما مشکلتر این است که بخواهی در مقام عمل
وارد شوی و بهترین کار را انجام دهی .یعنی گام دوم!
در موقع انجام بهترین عمل است که باب توجیه باز میشود .در این
هنگام به دلیل اینکه انجام بهترین کار هزینههای سنگینی دارد ،افراد به
دنبال آوردن توجیه هستند تا از انجام بهترین کار سر باز زنند .حاال در لسان
متشرعان ،اسم توجیه را میگذارند« :عذر شرعی»
یکی از مواردی که کارهای بزرگ جلوی انسان را سد میکند ،عذر شرعی
است .این عذر شرعی هر انسان ظاهربینی را از ادامه راه منصرف میکند؛ حتی
قواعد فقهی را به مدد میگیری تا کار خود را توجیه کنی! و این خطرنا کترین
َ ُّ ُ ُ ُ ْ ُ
3
ورات.».
نوع توجیه است«:الضرورات ت ِب
یح ال َم ْحظ ِ
تحمل مشكالت نیستّ .
استقامت ،همهجا به معناى ّ
تحمل مشكالت
براى انسان بزرگ ،آسانتر است تا ّ
تحمل مسائلى كه بر حسب موازین  -موازین
شرعى ،موازین عرفى ،موازین عقلى ساده  -ممكن است خالف مصلحت به
نظر آیدّ .
4
تحمل اینها ،مشكلتر از سایر مشكالت است.
در این کتاب ،ابتدا معنا و مفهوم توجیه را بررسی میکنیم .در ادامه به
انواع و اقسام توجیه میپردازیم .سپس مهمترین مطلب این کتاب ،یعنی
توجیهات کسانی که امام حسین را یاری نکردند ،مدنظرتان قرار میگیرد.
توجیهات را در سه دسته بررسی میکنیم:
• توجیهات کسانی که با امام همراه نشدند.
• توجیهات کسانی که امام را ترک کردند.
• توجیهات کسانی که مقابل امام ایستادند.
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وااکوی مفهوم وتجیه

در مورد علت اینکه افراد توجیهگر میشوند و دست به توجیه میزنند،
دو عامل ذکر شده است:
• عدم تجانس شناختی

5

• عجز و ناکامی
در روانشناسی بحثی به عنوان نیاز به تطابق 6مطرح میشود .این نظریه
عبارت است از :تمایل فرد به داشتن حاالت یا نقشهای سازگار با دیگران.
این حاالت شامل نگرشها ،رفتارها ،عقاید ،تصورات شخصی ،نظرات دیگران
و ...می شود.
عدم تجانس شناختی یك انگیزه متداول در این زمینه است .در صورتی
که ارضای انگیزهها با مانع مواجه شود ،رفتارهای منطقی در این وضع ممکن
است به انواع رفتارهای غیرمنطقی منجر شود .در نظریه عدم تجانس شناختی
عمدتا از روابط موجود میان ادراکات افراد درباره خودشان و محیطشان بحث
میشود .هنگامی که دو ادراک فرد با یکدیگر هیچ رابطهای نداشته باشند،
نسبت به هم نامربوط تلقی میشوند و اگر یکی دیگری را تایید کند ،گفته
میشود رابطه هماهنگ دارند.
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عدم تجانس موقعی رخ میدهد که ادراکات مرتبط با هم در تعارض
باشند .این وضع در فرد تنش ایجاد میکند و او میکوشد با تعدیل یا نفی یکی
از ادرا کها ،تنش درونی خود را کاهش دهد .برای مثال کسانی که زیاد سیگار
میکشند ،در مقایسه با کسانی که سیگار نمیکشند ،احتماال کمتر باور میکنند
که رابطهای میان سیگار کشیدن و سرطان ریه وجود دارد .به عبارت دیگر ،اگر
آنها نمیتوانند سیگار را ترک کنند ،حداقل میتوانند نسبت به تحقیقاتی که
7
اثرات زیانبار سیگار را گزارش میکنند ،شک و تردید داشته باشند.
مشخص شد که توجیه زمانی اتفاق میافتد که تعارضی بین خواستههای
فرد پیش بیاید .مثال در کربال وقتی به آن شخص گفته شد« :چرا گریه میکنی
و با گریه زیورآالت اهل بیت امام را میدزدی؟» جواب داد« :اگر من نکنم،
دیگری انجام میدهد ».اینجا فرد تعارض بین دو کارش را با این جمله توجیه
میکند.

وتجیه در کالم بزرگان:
امام و رهرب معظم انقالب
در نظر دنیاگرایان و ملتپرستان ،آنچه از این
اولیاى معظم الهى  صادر شده ،برخالف  عقل 
و شر ع است .قیام بدون تجهیزات كافى را عقل
آنان نمىپسندد و شرع آنان اجازه نمىدهد.
(صحیفه امام ،ج ،20ص.)87
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عقل و شرع حسیین!

قیام امام حسین؟ع؟ در نگاه خیلی از بزرگان آن دوره ،قیامی بود که هم از
لحاظ عقلی و هم از لحاظ شرعی کار صحیحی نبود .همه میگفتند« :حسین!
قیام نکن و کاری با کار یزید نداشته باش ».ولی امام حسین؟ع؟ شعارش
َّ ُ
«هیهات ّمنا الذلة» بود و نه تنها خودش به کربال رفت بلکه خانوادهاش را هم
به کربال بود.
امام خمینی در این زمینه بیان میدارند« :سالم بر حسینبنعلى كه با
یاران معدود خویش براى برچیدن بساط ظلم غاصبان خالفت بهپاخاست و
از ناچیز بودن ِعده و ُعده ،به خود خیال سازش با ستمگر را راه نداد و كربال
را قتلگاه خود و فرزندان و اصحاب معدودش قرار داد و فریاد «هیهات ّمنا
ّ َّ ُ
الذلة»اش را به گوش حقطلبان رساند كه در نظر دنیاگرایان و ملتپرستان،
ِ
ف عقل و شر ع است .قیام بدون
آنچه از این اولیاى معظم الهى صادر شده خال 
8
تجهیزات كافى را عقل آنان نمىپسندد و شرع آنان اجازه نمىدهد».
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گیجی بزرگان و بصریت زینیب

در آن شرایط سخت ،راه صحیح را شناختن و دنبال کردن آن ،کار هرکسی
نیست .این شرایط کسی مثل زینب سالم اهلل علیها را میخواهد...
رهبر معظم انقالب در مورد گیج شدن بزرگان در آن زمان و درباره بصیرت
حضرت زینب میفرمایند« :قبل از حركت به كربال ،بزرگان مثل ابن عباس و ابن
جعفر و چهرههاى نامدار صدر اسالم كه ادعاى فقاهت و شهامت و ریاست و
آقازادگی و امثال اینها را داشتند ،گیج شدند و نفهمیدند چهكار باید بكنند؛
ولی زینب كبرى گیج نشد و فهمید كه باید این راه را برود و امام خود را تنها
نگذارد و رفت .نه اینكه نمیفهمید راه سخت است؛ او بهتر از دیگران حس
میكرد .او یك زن بود؛ زنی كه براى مأموریت ،از شوهر و خانوادهاش جدا
میشود؛ و به همین دلیل هم بود كه بچههاى خردسال و نوباوگان خود را هم
9
به همراه برد؛ حس میكرد كه حادثه چگونه است».
زینب شرایط سخت را توجیه نکرد ،بلکه از همه چیزش گذشت تا در آن
شرایط ولی خدا را یاری کند.
زینب در آن شرایط از خانوادهاش گذشت و آمد کربال ،ولی برخی نتوانستند
از کالس تفسیر ،حج و ...بگذرند...
پس باید زینب عاشورایی شود و نامش تا سالها در کنار حسین باشد...
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ُ
وتجیه خواص ،ل ّ
ب و جوهره حادثه عاشورا

در مقدمه گذشت که توجیه زمانی پیدا میشود که شرایط انجام بهترین
کار سخت باشد .وگرنه در موقع حرف زدن ،همه ادعا و قیل و قال دارند...
رهبر معظم انقالب در مورد عدم همراهی بزرگان با حسینبنعلی؟ع؟
ُ
میفرمایند« :ل ّب و جوهر حادثه عاشورا این است كه در دنیایی كه همه جاى
ّ
علیهمالسالم براى نجات
آن را ظلمت و فساد و ستم گرفته بود ،حسین بنعلی
ّ
اسالم قیام كرد و در این دنیاى بزرگ ،هیچكس به او كمك نكرد! حتی دوستان
آن بزرگوار ،یعنی كسانی كه هر یك میتوانستند جمعیت را به این میدان و به
مبارزه با یزید بكشانند ،هر كدام با عذرى ،از میدان خارج شدند و گریختند!...
ابن ّ
عباس یكطور؛ عبداهللبنجعفر یكطور؛ عبداهللبنزبیر یكطور؛ بزرگان
باقی مانده از صحابه و تابعین یكطور ...شخصیتهاى معروف و نام و
نشاندار و كسانی كه میتوانستند تأثیرى بگذارند و میدان مبارزه را گرم كنند،
هر كدام یكطور از میدان خارج شدند .این ،در حالی بود كه هنگام حرف زدن،
همه از دفاع از اسالم میگفتند .اما وقتی نوبت عمل رسید و دیدند كه دستگاه
یزید ،دستگاه خشن است؛ رحم نمیكند و تصمیم بر ّ
شدت عمل دارد ،هركدام
از گوشهاى فرار كردند و امام حسین؟ع؟ را در صحنه تنها گذاشتند .حتی براى
اینكه كار خودشان را توجیه كنند ،خدمت حسینبنعلی؟ع؟ آمدند و به آن
بزرگوار اصرار كردند كه آقا ،شما هم قیام نكنید! به جنگ با یزید نروید!»
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 .27عنکبوت8/
Milgram .28
 .29به کسانی که داوطلب آزمایش میلگرم میشدند ،گفته میشد که هدف از
آزمایش ،تحقیق در مود حافظه و یادگیری در شرایط متفاوت است و به آنها چیزی
در مورد هدف واقعی آزمایش گفته نمیشد.
هر شخص داوطلب به اتاقی برده میشد که در آن فردی حضور داشت که خود
را دانشمند محقق طرح جا میزد ،در اتاق دیگری که با یک دیوار حائل از آنها
جدا میشد ،شخص دیگری بود (یادگیرنده) که تظاهر میشد ،شخصی است که
آزمایشهای مربوط به یادگیری بر روی او در حال انجام است.
نحوه انجام آزمایش به این صورت بود که موضوع اصلی آزمایش باید تعدادی کلمات
جفتی را از روی کاغذ میخواند ،مثال :دیوار-پرنده ،قرمز-دیروز ،دانش-آب .سپس
موضوع آزمایش باید حافظه یادگیرنده را با گفتن کلمه نخست هر جفت کلمه آزمایش
میکرد و از یادگیرنده میخواست که از بین چهار گزینه ،جفت صحیح را انتخاب کند.
مثال بعد از شنیدن کلمه دانش ،باید میگفت :آب.
در صورتی که یادگیرنده پاسخ نادرست میداد ،موضوع آزمایش موظف بود که با
فشار دادن یک دکمه به یادگیرنده شوک الکتریکی وارد کند و اگر اشتباه یادگیرنده
تکرار میشد ،موضوع باید  ۱۵ولت بر شدت شوک میافزود و این کار را ادامه میداد!
البته در این آزمایش واقعا خبری از شوک نبود! از قبل صداهای نالهای متناسب با هر
درجه شوک ،روی نوار ضبط شده بود و همزمان با هر شوکی که معلم میداد ،صدایی
متناسب با درجه شوک پخش میشد.
برای دراماتیک کردن این آزمایش به موضوع ،قبل از آغاز آزمایش گفته میشد که
یادگیرنده ناراحتی قلبی دارد! در ضمن وقتی درجه شوک خیلی زیاد میشد ،کسی که
نقش یادگیرنده را بازی میکرد باید به دیوار حائل بین اتاق موضوع و خودش باید
میکوبید و در صورتی که افزایش درجه شوک ادامه مییافت ،برای تظاهر به ناراحتی
شدید فرد یادگیرنده ،همه صداها قطع میشد!
پیداست که بسیاری از شرکتکنندگان وقتی درجه شوک باال میرفت ،نگران میشدند.
بعضیها وقتی شوک به  ۱۳۵ولت میرسید ،کار را متوقف میکردند و در مورد هدف
آزمایش سؤال میپرسیدند ،اما وقتی به آنها گفته میشد که مسئولیتی متوجه آنها
نخواهد شد ،بیشتر آنها به کارشان ادامه میدادند! تعداد کمی هم وقتی صدای
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نالههای یادگیرندهها را میشنیدند ،خنده عصبی میکردند و عالیم تنش از خود بروز
میدادند.
اگر موضوعها میخواستند دست از کار بکشند به آنها نظیر این جمالت گفته میشد:
لطفا ادامه بدهید  -آزمایش به عدم توقف شما نیاز داد  -شما انتخاب دیگری ندارید
و باید ادامه بدهید  -کامال ضروری است که ادامه بدهید.
چنانچه با همه این تاکیدات ،باز هم موضوعها سعی در توقف کار داشتند ،آزمایش
متوقف میشد .در غیر این صورت تا رسیدن ولتاژ به  ۴۵۰ولت آزمایش ادامه داده
میشد.
نتایج آزمایش میلگرم:
قبل از انجام آزمایش ،میلگرم هم از دانشجویان سال باالیی ییل و هم از همکارانش
نظرسنجی کرد و از آنها خواست که پیشبینی کنند ،چند درصد افراد مورد آزمایش،
به درجه شوکهای باال و خطرناک میرسند ،اکثریت افرادی که نظرشان خواسته شد،
معتقد بودند که افراد بسیار کمی حاضر میشوند ،شوکهای با درجه باال بدهند .شاید
شما هم اگر بار اول شرح چنین آزمایشی را میشنیدید ،نظر مشابهی میداشتید.
اما در کمال تعجب  ۲۶نفر از  ۴۰نفر فرد مورد آزمایش یعنی  ۶۵درصد موضوعها ،به
شوکهای باالی  ۴۵۰ولتی رسیدند! تنها یک شرکتکننده قبل از رسیدن درجه شوک
به  ۳۰۰ولت آزمایش را متوقف کرد .البته عده زیادی ،کار را به صورت موقت متوقف
کردند و حتی صحبت از برگرداندن مبلغی کردند که برای شرکت در آزمایش به آنها
داده شده بود ،اما عمال بیشتر آنها به کار خود ادامه دادند.
شاید تصور کنید که یک آزمایش چیزی را ثابت نمیکند ،اما بعدها میلگرم این آزمایش
را در جاهای دیگری با اندک تفاوتهایی انجام داد و به نتایج مشابهی رسید .یک
فراتحلیل که دانشمند همکار میلگرم انجام داد ،نشان داد که درصد افرادی که به
شوکهای درجه باال رسیدند ،تقریبا ثابت و در حد  ۶۱تا  ۶۶درصد است.
نکته جانبی جالب دیگر در این آزمایشات این بود که هیچ یک از شرکتکنندگان ،حتی
آنهایی که آزمایش را ترک کردند ،اصرار یا پیشنهادی بر موقوف شدن خود آزمایش
مطرح نکردند و به عالوه هیچ یک اتاقشان را برای کنترل کردن سالمتی یادگیرنده
ترک نکردند!
نتایج این آزمایش بحث و جدلهای بسیاری را باعث شد ،یک روزنامه نوشت که
آزمایش میلگرم نشان داد که چه خطراتی در کمین روی سیاه طبیعت انسان است.
(روانشناسی اجتماعی الیوت آرونسون .ترجمه حسین شکرکن ،انتشارات رشد ،چاپ
اول  :۱۳۸۶صفحه .)۶۶
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 .74بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار پاسداران انقالب اسالمى به مناسبت روز
پاسدار1375/9/24 ،
 .75مرحوم محدث قمی در نفسالمهموم مینویسد :امام حسین؟ع؟ در مسیر
حرکت به کوفه به قصر بنیمقاتل رسیدند و در آنجا فرود آمدند و متوجه چادری در
آنجا شدند .پرسیدند :این چادر از کیست؟ گفتند :از عبیداهللبنحر جعفی .حضرت
فرمودند :او را نزد من بخوانید .چون فرستاده آن حضرت به نزد او رفت و به او گفت:
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حسینبنعلی؟ع؟ تو را میخواند ،پاسخ داد :اناهللو انا الیه راجعون .به خدا من به
خاطر کنارهگیری از حسینبنعلی؟ع؟ از کوفه بیرون آمدم و به خدا نمیخواهم او را
دیدار کنم و او مرا ببیند.
فرستاده امام حسین؟ع؟ بازگشت و پاسخ وی را به امام حسین؟ع؟ رساند ،آن حضرت
ً
خود شخصا برخاستند و نزد او آمدند و بعد از سالم ،او را به همراهی خود و قیام
دعوت کردند و به او فرمودند :که اگر مرا یاری کنی ،جدم پیش خدا شفیع تو خواهد
شد .عبیداهللبنحر جعفی همان جواب را داد و از امام حسین؟ع؟ عذر خواست و
گفت :این اسب خود را به تو میدهم ،زیرا سوار این اسب نشدم ،مگر اینکه به مقصد
خود رسیدم و نجات یافتم .حضرت به او فرمود :نه ،به خودت نیاز دارم و نه به
اسب .اگر ما را یاری نکنی ،مبادا با ما بجنگی! به خدا کسی که فریاد ما را بشنود ،ولی
ما را یاری نکند ،هالک میشود.
در حاالت عبیداهللبنحر جعفی نوشتهاند که چون واقعه کربال به اتمام رسید ،آنقدر
پشیمان شد که میخواست جان دهد و طی اشعاری ندامت بسیار خود را از عدم یاری
حسین؟ع؟ نشان داده است.
فیالک حسرة مادمت حیا
تردد بین صدری و التراقی
ای دریغ تا زنده هستم! دریغ و افسوس میان سینه و گردن من در گردش است.
مفید در ارشاد در خصوص زندگی عبیداهللبنحرجعفی نوشته است :عبیداهللحرجعفی
هنگام قیام مختار به لشکر او پیوست و با ابراهیمبناشتر به جنگ ابنزیاد رفت ،ولی
بعد از وقایع بسیار و به واسطه دلبستگی به مال دنیا بر مختار شورید و عهد خود
را شکست و بعد از چپاول اطراف کوفه ،به بصره ،نزد مصعببنزبیر گریخت ،ولی
بعدها نیز به این عمل خود و دوری از لشکر مختار تاسف میخورد.
عبیداهللبن ّ
حر جعفی سرانجام در نبردی علیه مصعب که به شکست او انجامید ،به
واسطه ترس از اسارت ،خود را به فرات انداخت و غرق کرد.
 .76موسوعة کلمات االمام الحسین ،ص367
 .77غمنامه كربال ،صص95-96 :
 .78زمینههاى قیام امام حسین؟ع؟( ،ج ،)1ص281 :
 .79موسوعة كلمات االمام الحسین؟ع؟ ،ص  374به نقل از مقتل خوارزمى ،ج  ،1ص
 234و "بحاراالنوار" ،ج  ،44ص .383
 .80همان ،ص  377به نقل از مقتل خوارزمى ،ج  ،1ص  239و الفتوح ،ج  ،5ص .95
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 .81الكامل ،ابن اثیر ،ج  ،2ص 547
 .82حماسه حسینى ،ج  ،3ص .145
 .83پیامهاى عاشورا ،ص136
 .84كاروان شعر عاشورا ،ص227
 .85نهجالبالغه ،حکمت 465
 .86شهید آوینی ،فتح خون.
 .87موسوعة كلمات االمام الحسین ،ص .379
 .88االمالی للصدوق117 :؛ المجلس 28؛ الحدیث 6؛ بحار.255 :44 ،وقعة صفین،
ص  .141 -140وقد روى نحوه هرثمة بن أبی مسلم ،وفی آخره انه قال وكنت فی البعث الذین

ّ
َ
بعثهم عبید ا ّلله بن زیاد ،فلما رایت المنزل ألذی نزل به الحسین؟ع؟ جئت الیه وسلمت علیه
واخبرته بما سمعت من ابیه؟ع؟ ،فقال« :معنا ام علینا؟» فقلت لامعك ولا علیك ،خلفت صبیة،
ً ّ
ً
اخاف علیهم من ابن زیاد ،قال« :فامض إلى حیث لاترى لنا مقتلا ،ولا تسمع لنا صوتا ،فوألذی
ّ َ
نفس حسین بیده لا یسمع الیوم واعیتنا احد فلا یعیننا الا
أكبه ا ّلله لوجهه فی جهنم»

 .89این مرد بعد از شهادت امیرالمؤمنین تا دوران شهادت اباعبداهَّلل كه  20سال فاصله
شد ،زنده بود .یعنى ایامى كه امام حسین را شهید كردند او زنده بود .نوشتهاند 20
سال تمام این مرد كارش عبادت بود و یك كلمه به اصطالح حرف دنیا نزد.
 .90مجموعهآثار استاد شهید مطهرى ،ج ،23ص501 :
 .91نهجالبالغه ،حكمت .131
 .92مجموعه آثار استاد شهید مطهرى ،ج ،23ص502 :
 .93مجموعهآثار استاد شهید مطهرى ،ج ،23ص503 :
 .94سید مهدی شفیعی ،اهواز
 .95نهجالبالغه ،خطبه 226
 .96درر األخبار ،ص568 :
 .97نهجالبالغه ،خطبه متقین
 .98ارشاد ،شیخ مفید (چاپ كنگره هزاره شیخ مفید) ،ج  ،2ص 75
 .99موسوعة كلمات االمام الحسین ،ص 348
 .100پیامهاى عاشورا ،ص236
 .101موسوعة كلمات االمام الحسین؟ع؟ ،ص  374به نقل از مقتل خوارزمى ،ج  ،1ص
 234و "بحاراالنوار" ،ج  ،44ص .383
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 .102بیانات رهبر معظم انقالب به مناسبت روز پاسدار ،در جمع هزاران تن از اعضاى
سپاه پاسداران و یگان ویژه نیروى انتظامى1374/10/26 ،
 .103بیانات در خطبه های نماز جمعه تهران.1388/3/29 ،
 .104با كاروان حسینى(ج ،)4ص156 :
 .105پژوهشى پیرامون شهداى كربال ،ص358 :
 .106پژوهشى پیرامون شهداى كربال ،ص239 :
 .107پژوهشى پیرامون شهداى كربال ،ص240 :
 .108قصه کربال ،ص203
 .109التوبة24/
 .110در سوگ امیر آزادی ،ترجمه مثیر األحزان ،ص148 :و.149
 .111پناهیان ،رهایی از تکبر پنهان ،ص.85
 .112با كاروان حسینى(ج ،)4ص113 :
 .113تاریخ الطبرى ،ج  ،5صص  ،315 -314مؤسسه االعلمى
 .114پژوهشى پیرامون شهداى كربال ،ص53
َ َ
سوگ امیر آزادى (ترجمه مثیر األحزان ) ،صَ .280 :و َر َوى ْاب ُن ِر َی ٍاح قال
 .115در َ
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السل ُ
ک َیا َر ُسول ا ّلل ِه فل ْم َی ُر ّد َعل َّی َو َمکث َط ِویلا ث َّم َرف َع
ْ
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ضربت ِبسی ٍف و لا طعنت ِبرم ٍح و لا رمیت ِبسه ٍم قال صدق 
ک کث ْر َ 
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فدنوت ف ِإذا طشت ممل

(مثیر األحزان ،ص)80 :
 .116امالى شیخ صدوق-ترجمه كمرهاى ،متن ،ص463 :
 .117حیاة اإلمام الحسین بن علی؟ع؟ ،ج ،3صص .13 -12
 .118بیانات در دیدار با مردم قم1392/10/19 ،
 .119عبرتهاى عاشورا ،ص128
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ّ .120
المكبرین :فاوالد ّالذى كان ّ
وأما بنو ّ
یكبر خلف رأس الحسین؟ع؟ (ذخیرة الدارین
فیما یتعلق بمصائب الحسین؟ع؟ ،ص.)156 :
 .121همان
 .122کهف104-130/
 .123منافقون8 /
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اهَّلل ب ِن
 .124و أقبل ِسنان ل ُعنُه اهَّلل حتى أدخل رأس الحسی ِن ب ِن ع ِل ٍّی؟ع؟ على عبی ِد ِ
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وح ِه ِإلى النار(األمالی (للصدوق) ،النص ،ص)164 :
فض ِر َب عنقه و عجل اهَّلل ِب ُر ِ
 .125گزیدههایى از سخنرانى مبسوط و تاریخى رهبر معظم انقالب ،آیة اهلل خامنهاى
در جمع فرماندهان و بسیجیان لشكر  27محمدرسولاهلل ،در .75 /3 /20
(روزنامه جمهورى اسالمى)76 /2 /25 ،
 .126پیامهاى عاشورا ،ص202 :
 .127مجله حكومت اسالمى ،شماره  ،27سال  ،82ص .180
 .128مفاتیح الجنان ،زیارت عاشورا
 .129به اشارت شب هفتم محرم ،ر.ک .فصل "حبیب قبیله" از "رفاقت به سبک
حبیب")
 .130ر.ک .کتاب "...تا خدمت حسین"
 .131لهوف /ترجمه میرابوطالبى ،ص135 :
 .132لهوف /ترجمه میرابوطالبى ،ص137 :
 .133نساء165/
 .134فرهنگ عاشورا ،ص34 :
 .135فرهنگ عاشورا ،ص35 :
 .136امالى ،شیخ مفید ،ص .319 -318
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 .137بیانات رهبر معظم انقالب در خطبههاى نماز جمعه عاشوراى 19/3/1374
 .138بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار سپاه پاسداران و نیروى انتظامى ،به مناسبت
سوم شعبان1376/11/1 ،
 .139نهج الحق و كشف الصدق ،ص264 :
 .140چرا خواص نیامدند؟
با توجه به نقش خواص در شکلگیری واقعه عاشورا چرا خواص خاص شیعه مثل
عدیبنحاتم طایی و جابربنعبداهلل انصاری و عبداهللبنعباس و حتی محمدحنفیه
و عبداهللبنجعفربنابیطالب سعادت همراهی و توفیق حضور در حادثه کربالی 61
هجری با امام حسین؟ع؟ نصیبشان نشد؟ حتی در این مواقع بیماری و کهولت سن
را هم نمیشود بهانه کرد ،چون هم پیرمرد در کربال بود ،هم کودکانی که به بلوغت
نرسیده بودند و حتی تازهمسلمانان هم این افتخار نصیبشان شد ،ولی چرا اینها
نبودند؟
همانگونه كه بیان شد ،بسیاری از خواص توفیق همراهی با امام حسین را نداشتند.
پاسخ چرایی این مطلب را از كالم صاحب تنقیح المقال بیان میداریم:
وی معتقد است امام حسین؟ع؟ در مدینه یا مکه فردی را مکلف به همراهی نکرد.
او مینویسد :امام حسین هنگامی که از حجاز به طرف عراق حرکت کرد ،خود
میدانست که به فیض شهادت خواهد رسید ،ولی به ظاهر ،به قصد جنگ و نبرد
مسلحانه حرکت نکرد ،تا بر همه مکلفان واجب شود که به عنوان جهاد ،با او همراه
شوند؛ بلکه بر اساس وظیفه خود ،یعنی به دست گرفتن رهبری ظاهری و پیشوایی
مردم ،که حضرتش را دعوت کرده بودند ،حرکت کرد .در این صورت بر دیگران واجب
نیست که با او همسفر شوند و اگر کسی هم همراهی نکند ،گناهی را مرتکب نشده
است .آری گناهکار فردی است که در قیام کربال و محاصره امام حسین در روز عاشورا
حضور داشته و با آن حال از امام تخلف کرده ،به یاری حضرتش نشتافته است.
اما کسانی که در حجاز بودند و از همان اول با امام نیامدند ،از ابتدا مکلف به حرکت
و همراهی با امام نبودند و عدم همراهی آنان تخلف و موجب فسق و گناه آنان
نیست .مامقانی پس از بیان این مقدمات میگوید :بنابراین ،تعدادی از صالحان و
خوبان بودند که در آن هنگام ،شرف شهادت برای آنان نوشته نشده بود و در حجاز
ماندند و شکی نیست که احدی در عدالت آنان تردیدی نداشته است .پس نیامدن
محمد حنفیه و عبداهلل جعفر به علت سرپیچی یا انحراف ایشان نبوده است( .تنقیح
المقال فی علم احوال الرجال ،مامقانی ،عبداهلل ،ص ،112بیجا ،مطبعة الحیدریة؛
"بحاراالنوار" ،ج  ،42ص .)81
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عالمه مجلسی نقل میکند که:
امام حسین ،قبل از شهادتش به بنیهاشم چنین نوشته است« :من الحسین بن علی
الی بنی هاشم ،اما بعد ،فانه من لحق بی منکم استشهد معی و من تخلف لم یبلغ
الفتح و السالم؛ اما بعد ،هرکس از شما با من بود ،به شهادت خواهد رسید و افرادی
که با من نیامدند ،به درجه فتح نایل نشدند».
وی بعد از ذکر روایت فوق چنین مینویسد :جمله« :به فتح نایل نمیشود ».این
احتمال را میرساند که امام؟ع؟ دیگران را بین آمدن به کربال و نیامدن مخیر کرده بود؛
پس چون آمدن آنان امر واجبی نبود ،بلکه تخییری بود ،تخلف از آن ،گناه محسوب
نمیشود( .بحار األنوار ،عالمة المجلسی ،ج  ،44ص  ،298 -233سال چاپ1403 :
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 .142زمینههاى قیام امام حسین؟ع؟( ،ج ،)1ص157 :
 .143برگرفته از سخنرانی حجت االسالم و المسلمین میرباقری ،پیش از خطبههای
نماز جمعه قم.1392/10/13 ،

